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سرمقاله

سالمت باشیم
درتابستان ضروری ودرهرفصل 

خوبست ) خاکشیر (

دو کلمه حرف ورزشی
ترکش های یک انتخاب عجوالنه!

صادرات در مرزها 
۳ برابر واردات است

مخالفت با توسعه گردشگری

کافه شهر
فلسفه و تراژدی ) جولیان یانگ2 (

تکه ای از من تکه ای از زمین
واگویه های کرونایی

دشواری های 
یگانگی!

صفحه 1
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۳

۸۰درصد مرزهای تجاری باز 
شد

حسـین مـدرس خیابانـی سرپرسـت وزارت صنعـت، معدن و 
تجـارت ضمن اشـاره به ایـن که »جهش تولید« شـعار راهبردی 
ای هسـت کـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـرای سـال ۹۹ 
تعیین شـده اسـت، گفت: تولید امروز مهمترین مسـاله کشـور و 

تحقـق جهـش تولیـد یک تکلیـف برای همه اسـت.
 »حسـین مـدرس خیابانـی« در برنامـه رهیافـت رادیـو اقتصاد 
افـزود: آنچه که مسـلم اسـت ایـن که همه بایـد در جهت تحقق 
شـعار سـال گام بردارند. وی هم چنین اظهارداشـت: برنامه های 
کـه وزارت صمـت برای سـال ۱۳۹۹ تـدارک دیده شـامل چهار 

برنامـه و راهبرد اصلی اسـت. 
سرپرسـت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: »جهش تولید«، 
»توسـعه صـادرات و کنتـرل واردات«، »تعمیـق و تقویـت بخش 
سـاخت داخـل« و »مدیریت و تنظیـم بازار« از جملـه این چهار 
محـور اصلـی اقدامـات وزارت صمـت اسـت کـه در آن صـادرات 
نقـش بسـیار جـدی دارد.وی در ادامه افـزود: بخش جهش تولید 

از طریـق چهـار برنامـه اصلی در حال پیگیری اسـت.
مـدرس خیابانی تصریح کرد: تامین مواد اولیـه واحدهای تولیدی 
شـاید مهمترین عاملی باشـد که امروز بتوان بخـش تولید داخلی 
را تقویـت کـرد.وی ادامه داد: محدودیت  های بین المللی شـرایط 
فوق العاده سـخت و دشـواری را برای تامین مواد اولیه پیش روی 

تولید کنندگان داخلی قرار داده اسـت.
 سرپرسـت وزارت صنعـت، معدن و تجارت گفت: خوشـبختانه با 
هماهنگـی هـای صورت گرفتـه با بانک مرکـزی و اسـتفاده از ارز 
حاصـل از صادرات مشـکل تامین مواد اولیه بسـیاری از واحدهای 

تولیدی کشـور برطرف شـده است. 
وی افزود: نخسـتین برنامه در بخش جهش تولید و تحقق شـعار 

سـال تامین مـواد اولیه کارخانجات داخلی اسـت.
 مـدرس خیابانـی تصریح کرد: خوشـبختانه در حال حاضر بخش 
عمـده ای از مـواد اولیـه کارخانجات کشـور از محـل تولید داخل 
تامیـن می شـود.وی گفت: الزمه افزایش تولید توسـعه صـادرات و 

شناسـایی بازارهای صادراتی اسـت.
سرپرسـت وزارت صنعـت، معدن و تجـارت افزود: هـم اکنون بازار 
داخلـی بـه دلیـل رکـود و کاهش درآمدهـای مردم قـدرت جذب 
مـازاد تولیـد را نـدارد. وی هم چنین در خصوص تاثیـر صادرات و 
نقـش ایـن حوزه در جهش تولید اظهار داشـت: صـادرات از جمله 

راه هـای افزایش و جهش تولید اسـت. 

گاهی اوقات سخن گفتن از سر عاطفه و احساس نزدیکی، اگر مربوط به 
کسان یا جاهایی باشدکه از بد روزگار خط هایی جعلی برای فاصله گذاری 
میانشان ایجاد کرده اند،کار دشواری است. چرا که بعضا بار سیاسی می یابد 
و بهانه دست دل های بیمار می دهد. با این وصف؛ مگر می شود سکوت 
کنی وآن حس نزدیکی و "هم پیوند"ی -- که در وجودت طاقت ماندن 

ندارد را، بروز ندهی؟
برای سرزمینی محصور در یک جغرافیای سیاسی تحمیلی -- که وجوه 
اشتراکات فرهنگی و تاریخی و دلبستگی های همگونش با بیرون از آن 
چهار دیواری بسیار وسیع تر و البته عمیق تر از آنست که باسم پراکنی های 
بیماردالن مسکوت بماند،طبیعی است که محور مراجعات "هم پیوند"ان 
جدا مانده قرارگیرد. مهاجرت افراد و اشخاص ساکن در اطراف این واحد 
سیاسی پرجاذبه به مرکز اشتراکات فرهنگی، یک امرعادی است که البته 
در بحران ها تشدید می شود. این مورد در حال حاضر در شرق سرزمینی 
آشکارتر است و شمار بسیارِ کسانی که به ایران آمده و زندگی در سایه 
محبت "هم پیوند" را تجربه می کنند گواه بسیار خوبی از وجود قدرت 

واقعی در اشتراک و یگانگی فرهنگی است.
بدیهی است در آشوب های زمانه -- که بی تردید مخالفان نزدیکی "هم 
یا  اتفاقاتی می افتد  پیوند"ها در بروز و استمرار آن دخالت دارند، بعضا 
برنامه ریزی هایی می شود که دستاویزی برای دل چرکین کردن میهمانان  

فراهم آورد و یا در جهت پشیمان کردن میزبانان صورت گیرد.
اتفاقات اخیر در مرز ایران و افغانستان، یا داخل سرزمین میزبان، از آن 
دست حادثاتی است که بهانه شده تا تبلیغات صورت گرفته در جهت 
تالش  پیوند"ها  "هم  یگانگی  مخالفان  که  این  باشد.  تاثیرگذار  انشقاق 
می کنند تا از آب گل آلود پیش آمده ماهی سودجویانه خود را بگیرند، دور 
از انتظار نیست لیکن از آنانی که مسوولیت دارند و از میزبانی کم نظیری 
که شهروندانشان در سرزمین مادری فرهنگی از آن برخوردار هستند آگاه 
می باشند انتظار موضعگیری های نادوستانه نمی رود. اتباع کشور همسایه 
بیش از چهار دهه است که به مرکزیت تاریخی و فرهنگی خود رفت و آمد 
می کنند و هر روز نیز بیشتر از روز قبل، امکانات همسان با میزبانشانشان 
دریافت می دارند. جدا از برخی حوادث فردِی فرعی که یا برای میزبان از 
سوی میهمان و یا برای میهمان از سوی میزبان رخ داده، همیشه سرزمین 
میزبان به آمدگان بیش از پیش به چشم خودی نگریسته حال چگونه 
این میزبان خشن، ظالم و  باره  باالی چهار دهه، یک  از  است که پس 
نادوست درآمده است آیا نبایدکه افراد در هنگام بیان نظر خود، مشکوکانه 
به اخباری که می شنوند نگاه کنند؟ این -- پس از چندین دهه میزبانِی 
اظهار  از  که  است  انتظاری  کمترین  میهمانان،  از  شهروندی  همطراز 
نظرکنندگان همسایه می توان داشت. این "هم پیوند"ان نباید به مغرضان 
مجال سم پراکنی بدهند و اعطای چنین فرصتی به آنان را با احقاق حق 

-- که باید به دنبالش باشند -- اشتباه بگیرند.

صفحه 4

انتظامی:

سینمای دهه ۹۰ را 
نمی توان 
همانند 
دهه ۷۰ 
مدیریت کرد

8۰درصد مرزهای 
تجــاری باز شد

در بحران کرونا؛ افزایش شمار کودکان کار

آموزش ، دورترین آرزوی کارگران کوچک
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

■ خواص خاكشیر و نحوه ی مصرف و نگهداری آن 
خاکشـیر جـزو آن دسـته از خوراکی هایـی اسـت که خـوردن آن 
باعـث از بیـن رفتـن عطـش و تشـنگی می شـود ولـی جـدای از 
این هـا، خاکشـیر درمـان مناسـبی برای مشـکالت دختـران الغر 
اسـت چـرا کـه اشـتها مـی آورد و معـده را تقویـت می کنـد. از 

خـواص دیگـر خاکشـیر می تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کرد: 
◄ با جوش صورت وداع كنید

مخلـوط ۲ قاشـق غذاخـوری خاکشـیر بـا عـرق شـاه تره، عـرق 
کاسـنی و عرق بیدمشـک ترکیب خوبی برای درمـان جوش های 
صـورت اسـت. بـرای اسـتفاده از ایـن مخلـوط کافـی اسـت یک 
اسـتکان از هـر یـک از عرق هـای گیاهـی شـاه تره، بیدمشـک 
وکاسـنی را بـا هـم مخلـوط کـرده و آن را بـا ۲ قاشـق غذاخوری 
خاکشـیر ترکیـب کنیـد. نوشـیدن ایـن ترکیـب عالوه بـر آن که 
جوش هـای صـورت را درمـان می کنـد بـرای افـرادی کـه دچـار 
گرفتگی صدا هسـتند نیز موثر اسـت. مدت درمان با این نسـخه 
دسـت کـم ۳ هفتـه اسـت و پـس از ایـن مـدت نتایج بهبـود به 

مـرور در چهـره بیمـار نمایان می شـود.
◄ دفع سنگ كلیه

درمانگـران، مصـرف مخلوطـی از خاکشـیر و ترنجبیـن رابـرای 
درمان سـنگ کلیـه در افرادی کـه به این بیماری مبتال هسـتند 

یـا کلیـه آن هـا اسـتعداد سنگ سـازی  را دارد، توصیـه می کننـد. 
بـرای تهیـه این نسـخه خانگـی کافی اسـت ۳ قاشـق غذاخوری 
ترنجبیـن را در یک لیوان آب به مدت ۵ سـاعت خیسـانده و پس 
از ایـن مـدت آن را صـاف کنیـد. سـپس ترنجبین صاف کـرده را 
با ۲ قاشـق غذاخـوری مخلوط کرده و آن را میل کنید. نوشـیدن 
ایـن مخلـوط به صـورت روزانـه بـه دفـع سـنگ کلیـه کمـک 
می کنـد. عـالوه بـر این، افـرادی که دچـار بوی بد دهـان به دلیل 
عفونـت و مشـکالت بلغمی هسـتند نیـز می توانند از این نسـخه 

اسـتفاده کنند.
◄ اگر دوست دارید وزن اضافه كنید

افـراد الغـر و کسـانی کـه تمایـل دارنـد وزن خـود را بـاال ببرند، 
می تواننـد از ایـن نسـخه اسـتفاده کنند. ایـن گروه اگر خاکشـیر 
را بـا شـیر میـل کننـد می توانند با نوشـیدن این خاکشـیر صبح 
ناشـتا بـه درمـان الغـری و افزایـش وزن خـود کمـک کننـد. به 
اعتقـاد درمانگران، درصورتی که شـیر تازه و طبیعی باشـد میزان 
تاثیرگـذاری ایـن نسـخه بیشـتر می شـود. بنابرایـن افـرادی کـه 
بـه شـیر طبیعـی دسترسـی دارنـد بهتر اسـت از شـیر طبیعی و 

روسـتایی اسـتفاده کنند.
◄ بهبود لک ها با خاكشیر

بـرای از بیـن بـردن لک هـای پوسـت به ویـژه صـورت یکـی از 

بهترین روش ها، نوشـیدن خاکشـیر و ترنجبین اسـت. افرادی که 
از ایـن ترکیـب به صورت روزانه و مسـتمر به مدت ۳هفته اسـتفاده 
کننـد بعـد از مدتـی بـا روشـنی پوسـت و از بیـن رفتـن لک های 
صـورت و پوست شـان روبـه رو می شـوند. بـرای تهیه ایـن ترکیب 
نیـز الزم اسـت ترنجبیـن را ۵ سـاعت در آب بخیسـانید و صـاف 

شـده آن را بـا ۲ قاشـق خاکشـیر مخلـوط کرده و میـل کنید.
◄ خاک شیرو عسل برای رفع دل ضعفه

افـراد هسـتند کـه در طـول روز دچـار دل ضعفـه  از  برخـی 
می شـوند. ایـن دل ضعفـه ممکـن اسـت در طـول روزهـای گـرم 
تابسـتان یـا در ایـام مـاه رمضـان به سـراغ افـراد مختلـف بیاید. 
بـرای پیشـگیری از بـروز ایـن دل ضعفه کافی اسـت، خاکشـیر و 
آب عسـل را بـا هـم ترکیـب کـرده و میل کنیـد. بـرای تهیه آب 
عسـل بایـد یـک لیتـر آب و یک کیلو عسـل را با هم بجوشـانید.
بعـد از مدتـی کـه ایـن ترکیب جوشـید کفـی روی آن تشـکیل 
می شـود کـه بایـد از دیگـر مـواد موجـود در ظـرف جـدا شـود. 
مابقـی مـواد همـان ترکیبی اسـت کـه بـرای بهبـود دل ضعفه و 
پیشـگیری از بروز آن مصرف می شـود. اگر چه عسـل بـا حرارت، 
برخـی از ویتامین هـا و مـواد مغذی خـود را از دسـت می دهد اما 
در عیـن حـال مـواد مفیـدی در آن باقی می ماند که بـرای درمان 

دل ضعفه بسـیار مناسـب اسـت.

درتابستان ضروری ودرهرفصل خوبست ) خاکشیر (

افزایش اپیدمی مسمومیت 
بامتانول

»وبینـار مدیریـت و کاهش خطر اپیدمی مسـمومیت با 
متانـول« با هـدف آمادگی و پاسـخ هماهنگ نظام سـالمت 
کشـور در برابر تهدید سـالمت ناشـی از اپیدمی مسـمومیت 
بـا متانـول در کشـور بـا حضـور نماینـدگان معاونت هـای 
درمـان و بهداشـت وزارت بهداشـت، سـازمان غـذا و دارو، 
آزمایشـگاه مرجع سـالمت، سـازمان پزشـکی قانونی کشور، 
دانشـگاه های علوم پزشـکی سراسـر کشـور و اسـتادان سـم 
شناسـی بالینـی و مسـمومیت های دانشـگاه علوم پزشـکی 

مشـهد و شـهید بهشـتی، برگزار شد.

نفیسـه میر کتولـی رئیس دبیرخانه پدافنـد غیرعامل وزارت 
بهداشـت گفـت: سـتاد پدافنـد غیر عامـل وزارت بهداشـت، 
بنابـر قوانین و اسـناد باالدسـتی موجـود من جملـه بند )ر( 
ماده ۷۴ قانون برنامه ششـم توسـعه و سند راهبردی پدافند 
و مدیریـت تهدیـدات، آسـیب ها، حوادث و مسـمومیت های 
بـا هـدف حفاظـت  شـیمیایی در نظـام سـالمت کشـور، 
از سـرمایه های انسـانی و تأمیـن امنیـت سـالمت کشـور، 
مدیریـت و کاهـش خطر مسـمومیت با متانول را در دسـتور 
کار خـود قـرار داده و با مشـارکت و همکاری کلیه ذی نفعان 
برنامـه ریزی هـای کوتاه مدت و بلند مدت آمادگی و پاسـخ 

هماهنـگ و منسـجم نظام سـالمت را انجـام می دهد.
ابعـاد گوناگـون بـه معضـل مصـرف و  از  ایـن جلسـه  در 
مسـمومیت بـا متانـول در کشـور و رونـد رو بـه افزایـش 
اپیدمی هـای و پاسـخ فعلـی نظـام سـالمت پرداختـه شـد 
و نماینـدگان معاونت هـای بهداشـت و درمـان و آزمایشـگاه 
جامع سـالمت وزارت بهداشت و دانشـگاه های علوم پزشکی 
ضمـن تشـریح وضعیـت موجـود در خصـوص برنامه هـا و 
اقدامـات تشـخیصی، پیشـگیری و درمانـی خـود بـه همراه 
چالش هـا و دسـتاوردها توضیحـات کاملـی را ارائـه کردنـد.

در پایـان جلسـه نیـز مقرر شـد تمامی بخش هـای ذی ربط 
ضمـن معرفـی نماینده مطلع خـود جهت اقدامـات و برنامه 
ریـزی هـای آتـی، پیشـنهادها و برنامه های آمادگی و پاسـخ 

خـود را بـه سـتاد پدافند غیـر عامل ارسـال کنند.

درمان سرطان مغز با داروی 
ضد ماالریا

ــه  ــوم ب ــا موس ــد داروی ضدماالری ــان دریافتن محقق
ــی  ــت پرتودرمان ــزان موفقی ــد می lumefantrine می توان
و شــیمی درمانــی نــوع شــدید ســرطان مغــز معــروف بــه 
گلیوبالســتوما را بهبــود بخشــد. گلیوبالســتوما نــوع بســیار 
تهاجمــی ســرطان اســت کــه درمانش بســیار دشــوار اســت.

بـا وجـود درمان هـای فعلی، نـرخ بقـاء ۵ سـاله مبتالیان به 
این سـرطان ۵.۶ درصد اسـت. در حال حاضر پزشـکان هیچ 

راهـی برای پیشـگیری از عـود مجدد این بیمـاری ندارند.
دکتـر »پـل فیشـر«، سرپرسـت تیـم تحقیـق، در ایـن باره 
داروی  جدیـد  احتمالـی  کاربـرد  مـا  »مطالعـه  می گویـد: 
احتمالـی گلیوبالسـتوما  بـه عنـوان درمـان  را  ضدماالریـا 
و  پرتودرمانـی  فعلـی  درمان هـای  بـه  مقـاوم  کـه 
temozolomide اسـت، نشـان می دهـد.« محققـان در 
 lumefantrine مطالعـه خـود مشـاهده کردنـد افـزودن
بـه درمـان سـلول های گلیوبالسـتوما در محیط آزمایشـگاه، 
نابـودی  موجـب   ،temozolomide و  پرتـو  بـا  همـراه 
سـلول های سـرطانی و توقف روند رشـد جدید شـده اسـت.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  ترکش های یک انتخاب عجوالنه!
]عوارض قراردادویلموتس درفوتبال ایران[

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

زمان نقل و انتقاالت تابستانی 
مشخص شد

فدراسـیون جهانـی فوتبـال قوانیـن جدیـدی برای 
نقـل و انتقـاالت تابسـتانی در نظـر گرفته اسـت.

 فدراسـیون جهانـی فوتبـال در قوانیـن نقـل و انتقاالت 
تابسـتانی ۲0۲0 به دلیل شـرایط بوجـود آمده به خاطر 

شـیوع ویروس کرونا اسـتثناهایی گذاشت.
قـرار شـد طبـق اعـالم فیفا زمـان نقـل و انتقـاالت بعد 
 ۲0۲0-۲0۱۹ داخلـی  لیگ هـای  مسـابقات  پایـان  از 
کشـورها باشـد. همیشـه زمان نقـل و انتقاالت بـا اتمام 
فصـل بـرای مدت ۴ هفته مشـخص بود اما بـا این حکم 
فیفا هر فدراسـیونی بعـد از اتمام لیـگ داخلی اش زمان 
نقـل و انتقـاالت را آغـاز می کنـد یعنـی زمـان نقـل و 

انتقـاالت در کشـورها متغیر اسـت.
ایـن تصمیـم فیفـا بـه باشـگاه ایـن اجـازه را می دهد تا 
فرصـت امضـای قـرارداد بـا بازیکنـان جدیـد را داشـته 
باشـد ولی ایـن بازیکنان جدید از ابتـدای ۲0۲۱-۲0۲0 

می تواننـد بـرای تیم هـای خـود بـه میـدان بروند.

۹ نفر متقاضی ریاست 
در فدراسیون شطرنج

 
مهلت تعیین شـده وزارت ورزش برای نام نویسـی از 
کاندیداهای فدراسـیون شـطرنج با ثبت نـام ۹کاندیدا به 
پایـان رسـید. مهلـت ۱0روزه ای که از ۷خـرداد ماه برای 
نام نویسـی از کاندیداهای فدراسـیون شطرنج آغاز شده 
بود، روز چهارشـنبه پس از ۱0روز کاری به پایان رسـید.

ایـن زمـان در حالـی به پایان رسـید که ۹نفـر متقاضی 
ریاست شـده اند.

اسـامی کاندیداهـای ریاسـت در فدراسـیون شـطرنج به 
این شـرح اسـت:
۱- شادی پریدر
۲- احمد گواری

۳- محمدابراهیم مداحی
۴- حسین مطیعی

۵- رضا شیرین آبادی فراهانی
۶- آقای شاهرخ نورونی

۷- ایمان امیدوار طهرانی
۸- محمدرضا خورشیدی

۹- یاشار ناصری

۳ بازی تدارکاتی تیم عراق
مدیـر تیـم ملی فوتبـال عـراق از برگـزاری ۳ دیدار 
تدارکاتـی پیـش از آغـاز مجـدد مسـابقات انتخابی جام 

جهانی ۲0۲۲ خبـر داد.
 باسـل کورکیـس، مدیـر تیـم ملـی فوتبال عـراق اعالم 
کـرد تیـم ملـی ایـن کشـور بـرای حضـور دوبـاره در 
انتخابـی جام جهانـی ۲0۲۲ قطر و جام ملت های آسـیا 

۲0۲۳، سـه دیـدار تدارکاتـی برگـزار می کنـد.
کورکیـس اعـالم کـرد عراقی هـا در یکـی از تاریـخ ۳ 
یـا ۸ جـوالی )۱۳ یـا ۱۸ تیـر( بـا اردن در دوحـه بـازی 

تدارکاتـی برگـزار خواهـد کـرد.
او افـزود: توافـق بـرای برگـزاری دیـداری دوسـتانه بـا 
سـوریه هـم انجـام شـده اسـت. هـم چنیـن کاتانـچ 
درخواسـت کرده یـک دیدار تدارکاتی بـا ویتنام پیش از 

دیـدار بـا هنگ کنـگ داشـته باشـیم.
عـراق یکـی از رقبای تیـم ملی فوتبال ایـران در انتخابی 
جـام جهانـی ۲0۲۲ اسـت کـه بـا کسـب ۱۱امتیـاز 
صدرنشـین گروه سـوم اسـت. بحرین با کسـب ۹امتیاز 
در رده دوم و تیم ملـی کشـورمان بـا یک بـازی کمتر، با 

کسـب ۶امتیـاز در رده سـوم گروه قـرار دارد.

ــز  ــال برانگی ــل جنج ــه قب ــه هفت ــی ک ــی از خبرهای ● یک
شــد خبــر مربــوط بــه قــرارداد ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال 
کشــورمان مــارک ویلموتــس بلژیکــی بــود کــه دامنه دار شــد 
و تشعشــعاتش در هفتــه بعــد از آن هــم پراکنــده می  شــد و 
شــاید کــه همچنــان ازمباحــث مــورد توجــه دســت اندرکاران 

ورزش کشــور باقــی بمانــد.
انتشـار قـرارداد فدراسـیون بـا ویلموتـس در رسـانه ها، تنور 
دسـت اندرکاران  همـه  بی اغـراق  کـرد.  داغ  را  بحـث  ایـن 
ورزش کـه از دور و نزدیـک دسـتی بـر این صحنـه دارند -- 
از مسـوول و مربی و بازیکن و پیشکسـوت و نماینده مجلس 
نظرداده انـد. بـاره  ایـن  در   -- و الحـق  سـابق  مسـوول  و 

کـه  رسـانه ها  در  شـده  منتشـر  گفته هـای  از  چکیـده ای 
مرتبـط بـا قـرارداد باشـد بـه آگاهـی می رسـد...
■ قرارداد ویلموتس خیلی هم »خوب« بود

مهـدی تـاج رئیس پیشـین فدراسـیون فوتبال با اشـاره به 
رونـد انتخاب سـرمربی تیم ملی به سـکوتش در هفته های 
اخیـر اشـاره کـرد و گفـت: به دالیلی سـکوت کـرده بودیم 
چـون در دعـوا بودیـم و اگـر صحبـت می کردیـم وکالی 
ایشـان اسـتفاده می کردنـد. بـرای همیـن سـکوت کردیم. 
االن هـم در دعوا هسـتیم و رأیی صادر نشـده اسـت. لیگ 
هـم نبـود و مشـکل کشـور قـرارداد ویلموتـس شـده بـود. 
آب و بـرق و گرانـی حـل شـده بـود و فقـط مانـده بـود 

ویلموتس. قـرارداد 
بـه  را  مربیـان  از  زیـادی  تعـداد  کـرد:  خاطرنشـان  تـاج 
فدراسـیون فوتبـال سـفارش و پیشـنهاد می دهنـد. لـوران، 
دالیـچ، برانکـو، لوپتگی، ویلموتس، هیرو، بالن هم پیشـنهاد 
شـده بودنـد که برخی رقم هایشـان بـاال بود. در بیـن این ها 

سـه نفـر را رفتیـم سراغ شـان...
مهـدی تـاج ادامه داد: بعد رفتیم سـراغ آقـای ویلموتس. در 
سـفارت هـم صحبـت کردیـم. برخی انتقـاد کردنـد که چرا 

رفتیـد در خارج مذاکـره کردید... 
تـاج در مـورد انجمـن فرهنگـی - تجـاری ایـران در هلند و 
معرفـی سـرمربی بـه فدراسـیون فوتبـال گفت: ایـن انجمن 
نامـه بـه وزارت ورزش زده بـود کـه آقـای وزیـر روی نامـه 
نوشـته بـود جهـت بررسـی و اطـالع. ایـن هـم در راسـتای 
همـه پیشـنهادهایی بـود کـه از جاهـای مختلـف می آیـد...

رئیس پیشـین فدراسـیون فوتبـال ادامـه داد: در نهایت این 
پیشـنهادها در کمیتـه فنـی فدراسـیون بررسـی می شـود. 
همـه کسـانی کـه مربیـان پیشـنهاد می کننـد تصمیـم گیر 
نیسـتند. مـن نامـه وزارت ورزش را توصیـه هم نمـی دانم و 

فقـط آن را پـاراف می دانـم...
مهـدی تـاج در مـورد قـراردادی کـه کـی روش داشـت و 
تفاوت هایـش بـا ویلموتـس گفـت: در فروردیـن سـال ۹۸ 
کل فدراسـیون فوتبـال را بسـیج کـردم که ایـرادات قرارداد 
کـی روش را بگوینـد. قـرارداد بـا ویلموتـس محصول تالش 
مسـووالن بیـن الملـل فدراسـیون، رئیـس کمیته اسـتیناف 
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا کـه آقـای بیگلری هسـتند بود 

کـه یـک نمونـه قـرارداد خـوب به مـا داد.
مهـدی تـاج در مـورد رقـم قـرارداد ویلموتـس گفـت: در 
ابتـدای مذاکرات ایشـان گفتنـد که ۲ میلیـون و ۵00 هزار 
یـورو می خواهـد کـه در نهایـت بـا ۲ میلیـون و ۲00 هـزار 
یـورو به توافق رسـیدیم. سـوال ما این اسـت کـه ویلموتس 
مربـی چنـدم جهـان اسـت؟ ایشـان مربـی نوزدهـم جهان 
اسـت. مـا پیشـنهاد ایشـان را قبـول کردیـم. اگـر اشـتباه 

کردیـم مقصر هسـتیم.

مـا  نظـر  داد:  ادامـه  فوتبـال  فدراسـیون  پیشـین  رئیـس 
ایـن بـود کـه ویلموتـس معمـار فوتبـال بلژیـک اسـت. در 
زمـان ایشـان فوتبـال بلژیـک سـوم دنیـا بـود و االن اول 
دنیاسـت. اگـر ویلموتـس در دیـدار بـا عراق دقیقـه ۹۴ گل 
نمی خـورداالن همـه تعریـف می کردنـد.وی در مـورد ایـن 
کـه آیـا ویلموتـس ۲ میلیـون و ۲00 هـزار یـورو می ارزیـد 
گفـت: بلـه مـن اعتقـاد دارم کـه ایشـان می ارزیـد و رقمش 

اسـت. هم خـوب 
تاج در مورد شـکایت از ویلموتس و فسـخ قرارداد سـرمربی 
تیـم ملـی گفـت: هر مربـی که ما را بـه جام جهانـی ببرد ما 
عایـدی زیادی خواهیم داشـت. قـرارداد ویلموتـس با ما این 
طـور بـود کـه تا فینـال جام جهانـی قطر با ایشـان قـرارداد 
داشـتیم. ایشـان دو دسـتیار هـم داشـتند در حالـی که کی 

روش دسـتیاران زیادی داشت.
وی در مـورد دالیـل پرداخـت دو میلیون دالر بـه ویلموتس 
قبـل از بـازی بـا عـراق گفـت: مـا بـا ایشـان فسـخ نکردیم. 
یکـی از بردهایـی کـه مـا داریـم ایـن اسـت کـه نوشـتیم 
ویلموتـس قـراردادش را فسـخ کـرده امـا فدراسـیون فسـخ 
نکـرده اسـت. بـا همه مشـکالتی کـه داشـتیم این پـول در 

ترکیـه بـه حسـاب ویلموتس نشسـت.
وی در مـورد دو نسـخه بـودن قـرارداد ویلموتـس و این که 
گفته اسـت فدراسـیون فوتبال سـر من کاله گذاشـت گفت: 
اصـاًل ایـن طـور نیسـت و ایشـان خودشـان قـرارداد را امضا 
کـرده انـد. ما پـول ویلموتس را دادیـم و ۳00 هـزار یورو را 
هـم اضافـه دادیـم کـه بـه فیفـا و ویلموتـس نامـه زدیم که 

ایـن مبلـغ را برگردانند.
وی ادامـه داد: مـا دو نامـه زدیـم به فیفا و گفتیم که ایشـان 
دو میلیـون یـورو گرفتـه و بعـد آمده روی نیمکـت تیم ملی 
نشسـته اسـت. سـه بـار نامـه زدیم کـه ایـن فسـخ را قبول 
نداریـم و ایشـان بایـد برگـردد و بیایـد. وکالی فدراسـیون 
فوتبـال اعتقـاد دارنـد کـه بـرگ برنـده مـا این سـه نامه ای 

اسـت کـه زده ایم بـه فیفا.
تـاج ادامـه داد: ویلموتـس در قـرارداد کلکـی زده اسـت که 
مـا هـم پیگیـری کردیم امـا االن نمی توانم در مـوردش زیاد 
صحبـت کنـم. مـا نباید طـوری صحبت کنیم کـه به وکالی 
ویلموتـس خـط بدهیـم و اطالعـات خودمـان را بـه آن هـا 
فدراسـیون  مسـووالن  می کنـم  فکـر  مجمـوع  در  بدهیـم. 

فوتبـال تدبیـر الزم را در ایـن مـورد خواهند داشـت.
ــای«  ــرارداد »تركمنچـ ــای قـ ــام ناگفته هـ ■ اعـ

ویلموتـــس

... احسـان قاضی زاده هاشـمی در گفت وگو با برنامه »همیشـه 
بـا ورزش« رادیـو ورزش درخصـوص ابهامـات رقـم قـرارداد 
ویلموتـس اظهـار داشـت: شـاید اولین فـردی که در کشـور از 
ماهیـت ایـن قـرارداد ترکمنچای رونمایـی و مبلـغ آن را بیان 
کـرد، مـن بـودم. آن زمـان مبلـغ را بـه دالر گفتـم و معـادل 
یورویـی دسـتمزد بـود. اطالعاتـی خـارج از بحـث فدراسـیون 
فوتبـال بـه دسـت مـن رسـید کـه کاماًل صحـت داشـت، این 
بـود کـه مبلـغ صـرف بـرای سـرمربی اسـت. ضمـن ایـن که 
پاداش هـای تکمیلـی بـرای صعود به جـام جهانی و سـایر برد 
و تسـاوی ها، نشـانگر ایـن بـود کـه قـرارداد چه ماهیتـی دارد.

قاضی زاده هاشـمی تصریح کرد:عده ای با روشـنگری نسـبت 
بـه این مسـاله حرف داشـتند و این که موضـوع محرمانه ای 
اسـت کـه بـه منافع و امنیت ملـی ربـط دارد. در صورتی که 
در امـر ورزش اصـاًل چیـزی به نـام محرمانه نداریـم. ورزش 
نـه ماهیـت امنیتـی و نـه نظامـی و دفاعـی دارد و در دنیـا 

برای تیم های شـاخص، همه چیز مشـخص و شـفاف اسـت. 
هنـوز نـکات ناگفته زیادی دربـاره این قـرارداد وجود دارد و 
انشـاهلل در طـول زمـان، یـک به یک ایـن موارد بـرای مردم 

شـریف ایران روشـن خواهد شـد.
ایـن نماینـده مجلـس در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه وقتـی 
فـردی در رسـانه راجـع بـه مطلبـی دروغ می گویـد، عـدد 
و رقم هایـی را تکذیـب می کنـد و همچنـان مدعـی اسـت 
کـه ایـن قـرارداد درسـت و محکـم بـوده، برخورد سیسـتم 
ورزش، نظـام قضایـی کشـور و مجلـس بـا وی بایـد چگونـه 
باشـد عنـوان کـرد: قطعاً این موضـوع تبدیل به یـک پرونده 
خواهـد شـد. البته مـا در این مـوارد نیازمند قـوت، صراحت 
و قاطعیـت از سـوی همـه نهادها بـرای عدم تکرار هسـتیم. 
یکـی از ضعف هـای اصلی را در مجموعـه کل دولت می بینم 

کـه چـرا اجـازه دادند چنیـن قراردادی بسـته شـود...
■ بــرای مــا محــرز شــده كــه قــرارداد بــا 

اســت تبانــی  ویلموتــس 
 

نصـراهلل پژمان فـر نماینـده مردم خراسـان در مجلس شـورای 
قـرارداد  پیرامـون  نماینـدگان  بیـن  در  را  نامـه ای  اسـالمی 
فدراسـیون فوتبـال بـا مـارک ویلموتـس توزیـع کـرد. وی در 
ایـن نامـه سـوواالتی را پرسـید و رونوشـتی از آن را بـه قـوه 
قضائیه و نهاد ریاسـت جمهوری ارسـال کـرد. وی در خصوص 
دالیـل توزیع ایـن نامه اظهار داشـت: اصل قرارداد فدراسـیون 
فوتبـال ایـران بـا این مربـی بلژیکی جـای تأمـل دارد زیرا این 
مربـی فردی نیسـت کـه بتواند برای یک قرارداد سـه سـاله ۷ 
میلیـون دالر دریافـت کنـد. اگـر ویلموتـس با کشـور دیگری 
قـرارداد می بسـت، اصـال چنیـن ارقامی را پیشـنهاد  نمـی داد. 
در  دالل هایـی  متأسـفانه  سـاخت:  خاطرنشـان  پژمان فـر 
عقـد ایـن قـرارداد فعالیـت داشـتند کـه باعـث شـدند یک 
قـرارداد غیرکارشناسـی بسـته شـود. از طرفـی، افـرادی در 
ایـن قـرارداد نقـش دارنـد کـه در آلمـان کارهـای تجـاری 
انجـام می دهنـد کـه مـا در حال بررسـی اسـنادی هسـتیم 
کـه بـه زودی بـه آن پرداختـه خواهـد شـد. اگرچـه آقایان 
تـالش می کننـد پرونـده ویلموتـس را بـه سـمتی ببرند که 
کار فیصلـه پیـدا کنـد، امـا طبیعتـاً عقـد قـرارداد بایـد بـه 
شـکلی صـورت می گرفـت کـه جمهـوری اسـالمی کمترین 

آسـیب را در ایـن زمینـه ببینـد.
نماینـده مـردم خراسـان رضوی اظهار داشـت: انتظـار دارم 
دسـتگاه های امنیتـی بـه ایـن مسـاله ورود کنند زیـرا عقد 
ایـن قـرارداد فسـاد مسـلم اسـت. نهادهـای نظارتـی باید با 
این شـبکه فسـاد برخورد قاطع داشـته باشـند. برخی افراد 
بایـد دسـتگیر شـوند و کسـانی که خـارج از کشـور در این 
قـرارداد نقـش داشـتند، بایـد از طریـق پلیـس بین الملـل 

دراختیـار کشـور ما قـرار بگیرند. 
وی در خصـوص مصاحبـه مسـعود سـلطانی فر مبنی بر این 
که مسـوولیت عقد قـرارداد با ویلموتس برعهده فدراسـیون 
فوتبـال اسـت، عنـوان کـرد: اجـازه نمی دهیم همـه چیز را 
بـا یـک خطـای کارشناسـی تمـام کننـد. من حتمـا جلوی 
ایـن کار را خواهـم گرفت و مطمئن باشـید وقتی قراردادی 
بـا تبانـی و فسـاد امضـا می شـود، عوامـل آن بایـد منتظـر 

برخـورد قاطع و جدی باشـند. 
پژمان فـر تصریـح کـرد: در شـرایطی کـه دولـت نمی توانـد 
یارانـه برخـی از بچه هـای ایـن سـرزمین را پرداخـت کنـد 
و مـا در جامعـه بـا چنیـن مشـکالتی مواجه هسـتیم، نباید 
قـرارداد ۷میلیـون دالری، آن هـم بـه صـورت تبانـی امضاء 
شـود کـه هـم کشـور را زیـر سـوال ببـرد و هـم حیثیتمان 

را خدشـه دار کند.
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بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

 ---نیم نگاه ---

انتظامی:
سینمای دهه ۹۰ را نمی توان همانند دهه ۷۰ مدیریت کرد

حسـین انتظامی رییـس سـازمان سـینمایی در گفت وگویی 
بـه نـکات پراهمیت سیاسـت های سـازمان و اتفاقـات مربوط به 
مدیریـت سـینما در ماه هـای اخیر اشـاره و توضیحاتـی را ارائه 
کـرد. وی از نحـوه ورود بـه عرصه مدیریت سـینما تا نوع نگاهی 
کـه در حمایـت از جوانـان در سـینما دنبـال مـی کنـد و بحث 
داغ تهیه کنندگان سـینما و شـورای صنفی نمایش پاسـخ داد. 
انتظامـی در ایـن مصاحبـه با اشـاره به بهره گیـری از تکنولوژی 
روز، یـادآور شـد از سیاسـت گـذاری تـا اجـرای امور در سـینما 
بـا بهره گیـری از ایـن امکانـات کاراتر و شـفاف تر خواهـد بود و 
یـادآور شـد بسـیاری از تحـوالت مدیریتی سـینما و تصمیمات 
در ایـن ماه هـا بـا هـدف روز آمد سـازی نظـام اجرایی براسـاس 

بهـره گیـری از این امکانات گرفته شـده اسـت.
■ لزوم وجود تنوع دیدگاه ها در سینما

او در پاسـخ بـه ایـن سـووال که آیـا در سیاسـت ها و برنامه های 
او زمـان ورود بـه عرصـه مدیریتـی سـینما، برطـرف کـردن 
مشـکالت برخـی فیلم هـا وجـود داشـته و آیـا در ایـن زمینه با 
وزیـر فرهنـگ صحبت هایی انجـام داده بود، گفـت: وزیرفرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی اساسـا چنین دیدگاهی دارند که همه تفکرات 
درحوزه فرهنگ و سـینما حضور داشـته باشـند و به دلیل عمق 
فکـری شـان از وجـود تنـوع دیدگاه ها اسـتقبال می کننـد و به 
عنـوان مقـام سیاسـتگذار و مجـری از ایـن جریـان حمایت می 
کنند. سیاسـت های کلی نظـام هم همین اسـت. بنابراین وقتی 
مـا در چنیـن زمینـه ای در حال مدیریت هسـتیم، پیـرو کلیت 

حاکـم پیـش می رویم.
رییـس سـازمان سـینمایی در پاسـخ به ایـن که آیا خـود او نیز 
بـه عنـوان یک شـخص به لـزوم این تنـوع نگاه ها قائل اسـت یا 
خیـر چنین پاسـخ داد: بلـه حتما این طور اسـت. حتی از جهت 
پسـند شـخصی هـم این طـور نگاه مـی کنم که سـخت گیری 
در حـوزه فکـر و اندیشـه بـه گسـترش ابتـذال مـی انجامد.وی 
تاکیـد کرد: همـه این اعتقاد را دارند که طرفدار آزادی هسـتند، 

امـا مهـم این اسـت که چقـدر به این حـرف عمل مـی کنند.
■ حمایت از ورود نسل جدید 

انتظامـی در مورد ورود نسـل جدید در سـه عرصـه کارگردانی و 
تهیه کنندگی و بازیگری به سـینما و سیاسـت ها برای حمایت 
هـا از ایـن نسـل گفت: سـال گذشـته جلسـه ای بـا کارگردانان 
متولـد بعـد از انقالب داشـتم. ایـن همه اسـتعداد و خالقیت در 
میـان کارگردانـان این نسـل برایم جالب بود. در آن جلسـه قول 
دادم چنـد کار بایـد بـرای آنان انجام دهم. از جمله مسـاله تهیه 
کنندگـی. آنـان ایـن شـکایت را داشـتند کـه طـی رونـد یافتن 
تهیـه کننـده و از سـوی دیگـر پیـدا کـردن سـرمایه گذار بـه 
مشـکالتی مـی خورنـد کـه در نهایـت اغلـب مجبور می شـوند 
از سـاخت فیلـم صـرف نظـر کننـد. آنـان خواهـان ایـن بودنـد 
تعدیالتـی در نظـام تهیـه کنندگی رخ دهـد، و نیاز بـود در این 
زمینـه اصالحاتـی انجـام شـودکه نتیجـه آن به تازگی منتشـر 
شـده اسـت.وی ادامه داد: فیلمسـازان جـوان به دنبـال کارهای 
لوباجـت انـد، و گاه به اشـتباه این تصور به وجـود آمده که بیگ 
پروداکشـن ارزش اسـت، عالوه بر این، به دلیل مناسـبات غلطی 
کـه در سـال های اخیـر به وجـود آمـده هزینه تولید گاه بسـیار 
بـاال رفتـه اسـت. بـه همیـن دلیـل مـا طـرح لوباجـت را دنبال 
کردیم. براسـاس این طرح اعالم شـد؛ فیلمسـازانی که به دنبال 
سـاخت فیلـم خـالق باشـند در سـال ۱۳۹۸، از ۱0 فیلـم و در 
سـال ۱۳۹۹، هـم از۱0 فیلـم حمایت ویژه خواهدشـد که البته 
در سـال ۱۳۹۸ بـه دلیـل این که طرح از نیمه سـال اعالم شـد، 
دو تا سـه فیلم تولید شـد. امسـال در تالش هسـتیم تمامی ۱0 

فیلـم مـورد حمایت قـرار گیرند.
■ تغییر شیوه نظارت ها در سینما

رئیس سـازمان سـینمایی درباره تفاوت مدیریت نظارتی سینما 
در دهـه ۹0 بـا دهه هـای گذشـته چنیـن توضیـح داد: واقعیت 
ایـن اسـت که در دهـه ۹0 نمی توان همانند دهه ۷0 در سـینما 
و عرصه هـای فرهنگـی مدیریـت کرد. تغییـرات ایجاد شـده در 
جامعـه ودر زمینـه تکنولـوژی در اصـل اجـازه نمی دهـد شـیوه 
نظارت همانند گذشـته باشـد. وی ادامه داد: وقتی شرایط عوض 
می شـود بایـد مقـررات هم تغییـر کنـد. در پارادایم سـابق، نهاد 
سیاسـت گذار و دولت به اسـتناد اسناد باالدسـتی و وظیفه اش، 
چنیـن اعـالم مـی کرد کـه شـما باید مجـوز بگیرید تا منتشـر 
شـوید، امـا در پارادایـم جدیـد؛ وظیفـه دولت ها عمومـا صیانت 
از تولیـد اسـت ودولـت بایـد بگویـد که اگـر از طریق مـن عبور 
کنـی مـن از اثـر تو صیانت می کنم تـا کپی اتفاق نیفتـد. از این 
رو خالـق اثـر ترجیـح می دهد به خاطـر این که اثرش مشـمول 

صیانت شـود، از این مسـیر عبـور کند.
■ جزئیات آیین نامه تهیه كنندگی

انتظامـی دربـاره آیین نامـه تهیه کنندگی و شـکل گیری تشـکل 
واحـد تهیـه کنندگـی چنیـن توضیـح داد: شـکل گیری تشـکل 
واحـد یک ضرورت اسـت. این پیشـنهاد هم برگرفتـه از مذاکرات 
خـود تهیـه کننـدگان اسـت. آنـان معتقدنـد اگـر یـک صنـف 

یکپارچه داشـته باشـند امکان اثرگذارِی بیشـتری دارنـد. باید به 
ایـن نکته اشـاره کنم که سیاسـت عمومـی دولت و یـا الاقل من، 
این اسـت کـه واگذاری اختیـارات به صنوف اتفـاق بیافتد، یعنی 
عقب نشـینی بـه نفع صنوف. بنابراین اگر تشـکل واحـدی وجود 

داشـته باشـد، خیلـی کارها را می تـوان به آنـان واگـذار کرد. 
مشـاور ارشـد وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در مورد انتقاداتی 
کـه نظـام نامـه تهیـه کنندگی صـورت می گیـرد، گفـت: یکی 
از کارهایـی کـه مـا در وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی دنبـال 
می کنیـم این اسـت کـه وقتی مـی خواهیـم مقرراتـی بگذاریم 
خودمـان را عقـل کل نمی دانیـم و بعـد از رفـت و آمدهـا و 
جلسـاتی که با فعـاالن داریم، متـن پیش نویس را روی سـایت 
مـی گذاریـم و از همـه خواهـش می کنیـم بـه ما کمـک کنید 

اگراشـکاالتی هسـت برطـرف کنیم. 
■ بازگشایی سینماها و اكران بعد از كرونا

رئیـس سـازمان سـینمایی دربـاره زمان بازگشـایی سـالن های 
سـینما و شـروع نمایـش فیلم ها گفـت: وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی پیشـنهاد خـود را بـرای زمان بازگشـایی سـینماها به 
سـتاد ملی کرونا داده اسـت. اگر شـرایط در مورد بیماری کرونا 
همیـن رونـدی باشـد کـه اکنون شـاهد هسـتیم طـی یکی دو 
هفتـه آینـده سـینماها بـاز خواهـد شـد، امـا بسـته بـه تغییـر 
وضعیـت بیمـاری، امـکان تصمیم گیـری تـازه نیز وجـود دارد.

وی ادامـه داد: در زمینـه سـامانه فـروش بلیت هـای سـینما 
کارهای الزم را انجام داده ایم و فیلم ها مشـخص و شـرکت های 
پخـش در جریـان قـرار خواهند گرفـت، تا کارهـای الزم را برای 

اکـران انجـام دهند.
■ بهره گیری از فرصت اكران آناین

رئیـس سـازمان سـینمایی دربـاره اکـران آنالیـن دیـدگاه خود 
را چنیـن بیـان کـرد: اکـران آنالیـن یـک ظرفیت جدیـد برای 

سینماست.
مـا در شـرایط عـادی نمی توانیـم فیلـم زیـادی در طـول سـال 
بسـازیم، زیـرا محدودیـت اکـران داریـم. وقتـی تعـداد تولیدات 
به بیشـتر از ۱00 فیلم می رسـید، سـینماگران نگـران وضعیت 
اکـران می شـدند، امـا بـا اضافه شـدن ظرفیـت اکـران آنالین و 
ایـن کـه ایـن بـاور به وجـود آمد کـه اکـران آنالین و پیوسـتن 
بـه شـبکه VOD می توانـد بـه کمـک نمایـش فیلم هـا بیاید، 
امکان تولید بیشـتری نیز برای سـینمای ایران فراهم می شـود.

انتظامـی در پاسـخ بـه ایـن کـه آیـا سیاسـت حمایـت از اکران 
آنالیـن از سـوی سـازمان سـینمایی پیگیـری می شـود، گفـت: 
بلـه حتمـا چنیـن اسـت و همیـن طـور مـا بحث هـای حقوقی 
را هـم در ایـن زمینـه پیگیـری می کنیم. تـا پیـش از این وقتی 
فیلم هـا سـاخته می شـد، رایـت تلویزیـون، دی وی دی و وی او 
دی داشـت و حـاال از نـگاه من اکـران آنالین خـود یک ظرفیت 
جداگانـه اسـت و بایـد بـه لحـاظ حقوقی ایـن موضوع بررسـی 
وتقویـت شـود.وی درمورد جلوگیری از دانلـود فیلم ها گفت: به 
طور طبیعی راهکار آن یافته می شـود. اگر دسـتگاه سیاستگذار 
بگویـد وظیفه من این اسـت که فیلم به طور غیرقانونی منتشـر 
نشـود، اتفاقا بیشـتر پدری خود را نشـان می دهد. با گسـترش 
اکـران آنالیـن یکـی از وظایـف سـتاد صیانـت از آثار این اسـت 
کـه هماننـد یافتـن سـرحلقه قاچـاق فیلم هـای سـینمایی، با 
همـکاری پلیـس فتـا و دادسـتانی و سـایر بخـش هـای مرتبط 
و هـم چنیـن فیلتر کـردن سـایت های دانلـود، مانـع از این کار 

شـود. و در همیـن مـدت نیـز این کار انجام شـد.
■ شورای صنفی و چالش هایی كه برطرف می شود

انتظامـی در مـورد اهمیـت صنف و مسـائلی که درباره شـورای 
صنفـی نمایـش مطـرح شـده بـود، چنیـن پاسـخ داد: ایـن که 
صنـف در اولویـت قـرار گیـرد عـالوه براین که عقیده شـخصی 
مـن اسـت، سیاسـت عمومـی وزارتخانـه ودولـت اسـت و عالوه 
بـر آن، عقـل هـم این روش را می پسـندد. به همیـن جهت آن 
اختالفـی کـه پیـش آمـد، مـن بالفاصله گفتـم محـل برگزاری 
جلسـات شـورای صنفی نمایش در خانه سینماست و آن مسیر 
بایـد دنبال شـود. در حال حاضـر نیز براسـاس برنامه های اعالم 

شـده ایـن موضـوع دنبال خواهد شـد.
مشـاور ارشـد وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی درباره نظـام نامه 
اکـران نیـز گفـت: نکتـه ای کـه مـن در دو سـه هفتـه گذشـته 
مواجـه شـدم این بود کـه خیلی از افـرادی که در مورد شـورای 
صنفـی نمایش صحبت می کردنـد اصال نظام نامـه جدید اکران 
را نخوانـده بودنـد. مطابـق ایـن نظام نامـه بسـیاری از اختیارات 
سـنتی کـه در ذهن هـا در مـورد شـورای صنفی نمایـش وجود 

دارد خـود بـه خود به ماشـین واگذار شـده اسـت.
وی ایـن واگـذاری امور به ماشـین یـا فرآینـد الکترونیک کردن 
نظامـات اجرایـی از جملـه جریـان اکـران را چنین توضیـح داد: 
ایـن موضوع برای من سـووال بود که جلسـات روز یکشـنبه که 
چهـار پنج سـاعت اسـت و گاه به جلسـات فوق العاده می رسـد 
چـه موضوعاتـی را شـامل می شـود. کافـی بـود الگوریتم هـای 
آن ها شناسـایی شـود و به ماشـین داده شـود تا اساسـا ماشـین 
ایـن را انجـام دهـد. هماننـد روشـی که بـرای مجوزهـا کردیم. 
یکـی از بحث هـای مرسـوم بیـن صاحـب فیلـم و سـینمادار در 
ایـن جلسـات بحـث سـانس های چرخشـی بـود. من بـه کرات 
وقتـی بـا فیلمسـازان آثـار فرهنگی مواجـه می شـدم، می دیدم 
از ایـن گالیـه دارند که سـینمادار در جریان سانسـی چرخشـی 
نوبـت ظهـر را بـه آثار آنان اختصاص می دهد و از چهار و شـش 
بعـد از ظهـر فیلم سـینمای به اصطـالح بدنه را اکـران می کند.

رییـس سـازمان سـینمایی ادامـه داد: در حـال حاضر در سـمفا 
یعنـی؛ سـامانه مدیریـت فـروش و اکـران فیلم هـا، راه حـل این 
مشـکالت دیده شـده اسـت. این سـامانه دو کار انجام می دهد 
یعنی هم فروشـنده بلیت را به چهار شـرکت رسـانده که زمینه 
رقابـت ایجـاد شـود و بخش دیگـر این سـامانه مدیریـت اکران 
اسـت. یـک پـرده سـینما بنـا به قـراردادش کـه در سـمفا ثبت 
می شـود می توانـد دو فیلـم و یـا یـک فیلم داشـته باشـد و اگر 
دو فیلم داشـته باشـد، باید یکـی در میان فیلم را اکـران کند، و 
سیسـتم اجازه جابـه جایی نمی دهـد. آن نگرانـی قبلی برطرف 
می شـود و پـس، دعوایـی دیگـر رخ نمی دهد که پـای بحث آن 

به شـورای صنفـی نمایش وارد شـود.
اصلـی ترین وظیفه شـورای صنفی با وجود سـمفا این اسـت که 
اگـر اختالفی بین پخش و سـینمادار باشـد، در این شـورا مطرح 
مـی شـود. در اصـل، ۹0 درصـد اختالفـات مرسـوم بـه صـورت 
اتوماتیـک در این سیسـتم حذف می شـود. وی تاکید کرد: همان 
طـور کـه در تولیـد، تکنولوژی به کمک سـینما آمده اسـت، باید 

در اکـران نیـز از مزایـای تکنولـوژی به خوبی بهره مند شـد.
■ از سرگیرِی رده بندی سنی فیلم ها 

رده  سرنوشـت  دربـاره  سـینمایی  سـازمان  رئیـس  انتظامـی 
بنـدی سـنی فیلم هـای سـینمایی کـه چنـدی پیش از سـوی 
قـوه قضاییـه بـا چالشـی رو به رو شـده بـود، گفت: ایـن چالش 
برطرف شـده اسـت. ریشـه آن هم بـه گروهی برمی گشـت که 
ایـن سـوء تفاهـم را بـه وجـود آورده بودند که دولـت می خواهد 
بـه فیلـم هـای خـالف اخـالق بـا عنـوان دادن رده بندی سـنی 

مجـوز دهـد. در حالـی کـه بحث اصـال چنیـن نبود.
رییس سـازمان سـینمایی در ادامه با اشـاره به سـازوکار شورای 
پروانـه نمایـش، شـکل کار در کارگروه رده بندی سـنی را چنین 
شـرح داد: شـورای پروانـه نمایـش براسـاس مـوارد قانونـی بـه 
فیلمسـاز می گوید بخشـی از فیلمش مجاز اسـت در فیلم باشد 
یـا نـه، امـا موضوع مـا در بحـث رده بندی سـنی این اسـت که 
بعضـی موضوعـات مغایـرت قانونـی نـدارد، اما بـرای یک طیف 

خـاص سـنی نیازمند توجه اسـت.
انتظامـی دربـاره ۳0 نفـری کـه شـورای رده بنـدی را تشـکیل 
مـی دهنـد، گفـت: در ایـن شـورا، جامعه شـناس، روانشـناس، 
فیلمسـاز، روزنامـه نـگار دیـده می شـود. ایـن ترکیـب فیلـم را 
مـی بیننـد و می گوینـد ایـن پـالن یا سـکانس برای چه سـنی 
مناسـب نیسـت و در نهایت لیسـت به فیلمسـاز داده می شـود 
و بـه کارگـردان گفتـه می شـود اگـر می خواهـد فیلـم بـدون 
رده بنـدی سـنی اکـران شـود ایـن بخش هـا باید حذف شـود و 
اگـر مایـل بـه حـذف نیسـت پـس رده بندی اعمـال می شـود.

وی بـازوی اجرایـی رده بندی سـنی را هم خـود خانواده ها اعالم 
کـرد و یـادآور شـد هـدف از ایـن طـرح فرهنگ سـازی اسـت و 
قـرار نیسـت نیروی خارجی ممانعـت و محدودیتی برای نمایش 

فیلم هـا ایجاد کنـد. بلکه کمـک به خانواده هاسـت.

"لفور"، پهنه بی کران زیبایی 
در نزدیکی تهران

دیـدن طبیعـت سرسـبز و پـاک، رودهای خروشـان، 
آبشـارهای پلکانـی و دریاچـه ای  رویایـی در یـک جـا، بـه 
نظـر باورنکردنـی می رسـد. بـا لفـور، منطقه جنگلـی زیبا 

در نزدیکـی تهران آشـنا شـویم.
لفـور در یکـی از زیباتریـن مناطـق اسـتان مازنـدران، در 
شهرسـتان سـوادکوه قـرار دارد. لپور نام قدیمی آن اسـت 
و اگـر به این خطه سـفر کنیـد هنوز نام لپـور را از بومیان 
می شـنوید. این منطقه سراسـر سرسـبزی و طراوت است. 
خبـری از شـلوغی های و آلودگی هـای آزاردهنـده نیسـت 
و می تـوان یـک دل سـیر از ایـن طبیعـت پاک حـظ برد. 
لفـور از سـمت جنـوب بـه رشـته کوه های البرز، از سـمت 
غـرب بـه منطقـه قرآن تاالر یـا بابل کنار، از سـمت شـرق 
بـه جنگل هـای بخـش زیرآب و جوارم و از سـمت شـمال 

بـه جنگل های شـیرگاه محدود اسـت.

منطقه جنگلی لفور در حالی هر سـاله میزبان گردشـگران 
بی شـمار از سراسـر کشـور و خارج از کشـور است که هنوز 
امکان بسـیاری برای توسـعه فعالیت ها و اجـرای طرح های 
گردشـگری دارد. بـرای دوسـتداران طبیعـت و تاریخ، لفور 
دنیایـی از شگفتی هاسـت. می توان در دل طبیعت سرسـبز 
قـدم گذاشـت و از میان درختـان راش و ازگیل، جنگل بکر 
و زیبـای خربمـرد لفـور گذر کـرد و به هفت آبشـار پلکانی 
آن رسـید. صحنه هایـی رویایـی کـه بـه شـما تجربـه قدم 

زدن در بهشـت روی زمیـن را هدیـه می کند.
سـد البـرز و دریاچـه ایجـاد شـده در پشـت آن، یکـی از 
مناطق گردشـگری لفور به شـمار می رود. در دره ای سـبز 
و بیکـران که بـا انبوهـی از درختان جنگلی احاطه شـده، 
دریاچـه ای شـکل گرفته کـه می توان تصویـر این طبیعت 
زیبـا را بـر بسـتر آن تماشـا کرد و لـذت بی پایان بـرد. در 
دل ایـن دریاچـه مصنوعـی زیبـا، ماهیان بسـیار از جمله 

زردپـر، سـرخ باله و سـفید پـرورش می یابند.
زیـارت و دیـدار مکان هـای مذهبـی و مناطـق سرسـبز 
شـمالی، لذتـی دو چنـدان دارد. آرامـش و صفایی که در 
زیارتگاه هـای ایـن مناطـق یافت می شـود، قابل سـتایش 
اسـت. اگـر می خواهیـم از کیف زیـارت امامـزادگان لفور 
غافـل نمانیـم می توانیـم بـه دیـدار امامـزاده سـه تـن 
بزرگـوار بخـش گـزو، امـام زاده سـید محمـد ال کیـا در 
منطقـه نفـت چـال و امامـزاده سـید علـی کیـا در امـام  

کال برویـم.
منطقـه زیبـای لفـور ریشـه در تاریـخ کهـن ایـن کشـور 
دارد. آثـار بـه دسـت آمـده از محوطه سـد البـرز در لفور، 
حکایـت از آبادانـی ایـن منطقـه در دوران عصـر آهـن 
می گویـد  لفـور  از  باستان شناسـان  مطالعـات  می کنـد. 
کـه مـردم ایـن منطقـه موفـق بـه دسـتیابی بـه روش 
پیشـرفته ای از پخت سـفال در فرم هـای گوناگون و ذوب 

فلـزات شـده بودند.
روسـتاهای صمیمـی و زیبایـی در ناحیـه جنگلـی لفـور 
شـکل گرفته انـد کـه تاریخـی کهن با خـود همـراه دارند. 
چاکسـر،  چـال،  نفـت  گشـنیان،  بورخانـی،  روسـتاهای 
اسـبوکال، گالـش کال، میـرارکال، غـورک رودبـار، امـام کال، 
کالـی کال، مرزیـدره و عالـم کال بـه همـراه چشمه سـارها، 
بدیع تریـن  دیگـر،  طبیعـی  بی نظیـر  مناظـر  و  رودهـا 

چشـم اندازها را در دل خـود جـای داده انـد.
از زیبایی هـای ایـن منطقـه رودهای کوچکی هسـتند که 
بـا گذر از میان روسـتاها و دهسـتان ها به هـم می پیوندند 
رودهـا  ایـن  از جملـه  می دهنـد.  را شـکل  لفـور  رود  و 
می تـوان بـه آذررود، گتـو )کرسـنگ رود( و بولـک اشـاره 
کـرد. رودخانـه لفـور با عـرض حداقل  ۱0 متـر و حداکثر 

۸0 متـر، منبـع مهـم آبـی منطقه به شـمار مـی رود.
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گرد آورنده۸۰درصد مرزهای تجاری باز شد
گـودرزی علیرضـا 

 ادامـه از صفحه1: مدرس خیابانی گفـت: وزارت صمت  ---نیم نگاه ---
۴۲ میلیـارد دالر حجـم صـادرات برای سـال ۹۹ پیش بینی 
کرده که باید با تقویت زیرسـاخت های تجاری و لجسـتیک 
صـادرات محقـق شـود.وی افـزود: اشـتغال، ارزآوری، رشـد 
اقتصـادی و بسـیاری مـوارد دیگـر همه در سـایه صـادرات 

می شـود. محقق 
سرپرسـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت اظهار داشـت: 
هـم اکنون درصـد زیـادی از ظرفیت واحدهـای تولیدی در 
کشـور خالـی بـوده و می تـوان بـا پر کـردن ایـن ظرفیت ها 
عـالوه بـر افزایش کمـی و کیفی صـادرات و ایجـاد تنوع در 
کاالهـای تولیدی به بخش اشـتغال کشـور نیـز کمک کرد.

وی ادامـه داد: در حـال حاضـر ۸0 درصـد تمامـی مرزهـای 
تجـاری و فعـال کشـور بـاز و روال تجـارت به حالـت عادی 

بازگشـته است.
 مـدرس خیابانـی گفـت: امسـال بحث صـادرات جـدی تر 
از سـال های قبـل اسـت چـون کشـور فاصلـه بیشـتری بـا 
اقتصـادی نفتـی گرفتـه اسـت.وی افـزود: اقتصاد کشـور در 
سـال ۹۸ اتـکای کمـی بـه منابـع نفتی داشـت اما امسـال 
بـه جـرات می تـوان گفـت تمامی اتـکای درآمدهـای ارزی 

مملکـت روی صـادرات غیـر نفتـی متمرکز شـده اسـت. 
سرپرسـت وزارت صمـت اظهـار داشـت: صـادرات عـالوه بر 
ایـن کـه مسـیر تولیـدات داخلـی را همـوار مـی کند نقش 
بسـیار مهمـی در تامین مواد اولیه کارخانجـات داخلی دارد.

وی ادامـه داد: صـادرات از جنبـه های مختلـف برای اقتصاد 
مملکت حائز اهمیت اسـت که باید بیش از گذشـته به این 

مهم پرداخته شـود.
مـدرس خیابانـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه جهـش تولیـد و 
صـادرات بـه هم گـره خورده اسـت، گفـت: بـدون توجه به 
توسـعه صـادرات و پیـدا کـردن راه تصـرف کاالهـای ایرانی 
در بازارهـای خارجـی نمـی تـوان بـه دنبـال تحقـق جهش 
تولیـد بود.وی ضمن اشـاره به صـادرات ۴۲ میلیـارد دالری 
سـال ۹۸ در کشـور افـزود: از این میزان صـادرات ۶0 درصد 
یعنی بیش از ۲۴ میلیارد دالر فقط به ۱۵ کشـور همسـایه 

بوده اسـت. 
سرپرسـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت اظهار داشـت: 
امسـال هم تمرکز کشـور همین اسـت البته از ممالک سـی 
آی اس، اوراسـیا، دو شـریک بـزرگ تجـاری یعنـی چیـن و 
هنـد و هم چنین بازارهای شـرق آفریقـا غافل نخواهیم بود. 
وی ادامـه داد: تجـار و بازرگانـان علی رغم تمامی فشـارها و 
محدودیت های بین المللی در سـال گذشته خوشبختانه راه 
ورود کاالی ایرانـی بـه بـازار خارجـی را پیدا و در این مسـیر 

نقش آفرینی بسـیار درخشـانی کردند.
مـدرس خیابانـی بیـان داشـت: ایـران در همـه حوزه هـای 
تجـارت خارجی اعم از کشـتیرانی، بنادر، بانک، بیمه و غیره 

تحـت شـدیدترین محدودیت ها قـرار دارد. 
وی بـا اشـاره بـه این کـه نقش اسـتان های مـرزی در بحث 
صـادرات فـوق العـاده تعییـن کننـده اسـت، گفـت: وقتـی 
۶0 درصـد صـادرات مملکت به کشـورهای همسـایه اسـت 

مفهومـش ایـن اسـت که اسـتان های مـرزی در ایـن زمینه 
نقـش تعییـن کننـده ای دارند.

سرپرسـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت افـزود: میـزان 
صـادرات از بازارچه هـای مـرزی در حـال حاضـر سـه برابـر 
میـزان واردات اسـت.وی اظهارداشـت: بـه طورکلـی نقـش 
بازارچه های مرزی کشـور از جنس صادرات اسـت تا واردات.

 مـدرس خیابانـی گفـت: خوشـبختانه بـه مـوازات توسـعه 
صـادرات کنتـرل واردات هم در دسـتور کار اسـت.وی افزود: 
در حـوزه واردات بجـزء کاالهای اساسـی، مواد اولیه، قطعات 
و تجهیزاتـی کـه در داخـل تولید نمی شـود بقیـه واردات از 

طریـق ثبـت سـفارش محدود خواهد شـد.
سرپرسـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت اظهارداشـت: 
منابـع ارزی و تولیـد داخل بـا این اقـدام حفاظت و حمایت 
می شـود.وی ادامـه داد: تولیـد داخـل و جهـش تولیـد بـا 

کنتـرل واردات حمایـت خواهـد شـد.
 مـدرس خیابانی تصریـح کرد: کاالی ایرانـی باید افتخار هر 
ایرانـی باشـد از ایـن رو باید در سـرلوحه تمامـی فعالیت ها 
قـرار گیـرد. وی ادامـه داد: پارسـال سـه میلیـارد دالر برای 
سـاخت داخـل قرارداد بسـته شـد که یـک میلیـارد دالر از 

کاالهـای وارداتی سـاخت داخل شـد.
سرپرسـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت گفت: امسـال 
برنامـه سـاخت داخل ۲/۳میلیـارد دالر اسـت. وی در بخش 
دیگـری از سـخنان خـود افزود: بـه طورکلـی از مجموع ۱0 
هـزار و ۵00تـا ۱0 هـزار و ۶00 معدن در کشـور چهار هزار 

و ۴00 معـدن غیـر فعال اسـت. 
مـدرس خیابانـی بـر ضـرورت فعال سـازی معـادن کوچک 
و متوسـط در کشـور تاکیـد کـرد و گفـت: بخـش معـدن 
جایگزین مناسـبی برای حوزه نفت اسـت.وی افزود: بهترین 
بخـش اقتصاد برای جبـران کمبود درآمدهـای نفتی معدن 
و صنایـع معدنـی خواهد بـود چراکه بخش معـدن می تواند 
بـه عنـوان جایگزیـن نفت بـا ارزآوری بسـیار بـاال به کمک 

اقتصاد ایـران بیاید.
سرپرسـت وزارت صمت اظهارداشـت: یکی از پاشـنه آشیل 
هـای بخش معادن نوسـازی تجهیزات بهره بـرداری از پهنه 
هـای معدنـی اسـت کـه بایـد تـالش کـرد تجهیـزات ایـن 
بخـش هم نوسـازی شـود. وی ادامـه داد: برای بهـره برداری 
اصولـی و صحیـح از معـادن بایـد تجهیـزات کافی و بـه روز 

اسـتفاده کرد. 
مـدرس خیابانـی گفـت: معـدن و صنایـع معدنی در سـال 

گذشـته توانسـته ۹ میلیارد دالر صادرات داشـته باشـد و به 
همیـن جهت مـی تواند یک منبـع قابل اتکاء بـرای جبران 
کمبودهـای ناشـی از کاهـش فروش نفـت باشـد.وی افزود: 
امسـال ۵/۱0 میلیـارد دالر صـادرات بـرای بخـش معـدن و 

صنایـع معدنـی در کشـور هدف گذاری شـده اسـت.
سرپرسـت وزارت صمـت اظهارداشـت: اولویت اصلی کشـور 
امـروز صـادرات و ارزآوری اسـت و بایـد ارزهـای صادراتی را 
در بخـش هـای مختلف به عنـوان مکمـل درآمدهای نفتی 
در نظـر گرفـت کـه در ایـن بخش حـوزه صـادرات معدن و 
صنایـع معدنـی می توانـد نقش آفرینی جدی داشـته باشـد.

وی گفـت: هـم اکنـون ۴۵ تـا ۴۶ هـزار واحـد صنعتـی در 
شـهرک  هـای صنعتـی کشـور مسـتقر هسـتند کـه از این 
تعـداد ۱0 هـزار واحـد غیـر فعـال اسـت یعنی اسـتان های 
کشـور بـه طور تقریبی بیـن ۱۲ تا ۳۳ درصـد واحدصنعتی 
غیـر فعـال در شـهرک های صنعتی خـود دارند کـه باید در 

راسـتای فعـال سـازی ایـن واحدها تـالش کرد.
مـدرس خیابانـی افزود: تولید واحدهـای که در حال فعالیت 
هسـتند بایـد از حیـث کمیـت و کیفیـت محصـوالت این 
واحدهـا افزایـش پیـدا کنـد.وی اظهارداشـت: بـه طورکلی 
در دو ماهـه سـال جـاری تلویزیـون تـا ۵0 درصـد، یخچال 
تـا ۱۴۴ درصـد، آلومینیـوم، پتروشـیمی، پودرآلومینـا همه 

افزایـش تولید داشـته اند.
سرپرسـت وزارت صمـت ادامـه داد: مقـام معظـم رهبری با 
نامگذاری سـال جهـش تولید حرکت معنـاداری را در حوزه 
تولید کشـور تعریف کرده اند و بر این اسـاس وقتی صحبت 
از جهـش تولید می شـود انتظـار حرکت فراتر از تـداوم روند 
های گذشـته اسـت.وی گفت: امسـال مفهوم توجه به تولید 
کـه در نامگـذاری سـال جـاری بـا شـعار »جهـش تولیـد« 

متبلور شـده بسـیار متفاوت از سـال های قبل اسـت.
مـدرس خیابانـی افـزود: نامگـذاری امسـال بـه نـام »جهـش 
تولیـد« در شـرایطی از سـوی مقـام معظـم رهبـری صـورت 
گرفتـه کـه دشـمنان در فضـای تحریـم تـالش کـرده انـد تا 
دو بخـش معیشـت مـردم و اشـتغال را هـدف قرار دهنـد و از 
این ناحیه به کشـور آسیب برسـانند.وی اظهارداشـت: این در 
حالی که شـیوع ویـروس کرونا نیز به عنـوان یک عامل پیش 
بینی نشـده به مجموعه محدودیت های کشـور اضافه شـد اما 
درسـت در همین شـرایط سـخت جهش به معنای واقعی در 

تولیـد برخـی اقالم و تجهیزات پزشـکی رخ داده اسـت.
سرپرسـت وزارت صمت با تاکید بر این که راه دسـتیابی به 
اهـداف جهش تولیـد از صادرات می گذرد، افـزود: هم اکنون 
بـازار داخلـی بـه دلیـل رکـود و کاهـش درآمدهـای مـردم 
قـدرت جـذب مازاد تولیـد را نـدارد. وی در ادامه یادآورشـد: 
تولیـد بـدون تقاضا مسـیر درسـتی را ادامه نمـی دهد پس 
مسـیر اصلی جهـش تولیـد از صـادرات می گـذرد از این رو 
بایـد بـرای صادرات یک مسـیر کامـاًل همـواره و به اصطالح 
سـبز در نظـر گرفـت تـا صادرکننـدگان بـدون هیـچ گونه 
محدودیـت و چالشـی حرکت کرده و کاالهـای صادراتی راه 

خـود را به سـمت بازارهـای خارجی بـاز کنند.

افزایش ظرفیت کنسانتره 
و گندله سنگ آهن

به گزارش روابط عمومی سـازمان توسـعه و نوسـازی 
معـادن وصنایـع معدنی ایـران )ایمیدرو( »محمد سـپهر« 
سخنگوی سـازمان ایمیدروگفت:کارخانه های پنج میلیون 
تنـی کنسـانتره »فـوالد سـنگان« با سـرمایه گذاری فوالد 
مبارکه و ۲.۵ میلیون تنی "سـیمیدکو" )صنعتی و معدنی 
توسـعه فراگیر سـناباد( با سـرمایه گذاری فوالد خوزسـتان 
در چارچـوب سیاسـت های وزارت صنعت معـدن و تجارت 
و برنامه هـای کالن ایمیـدرو بـرای تامین خـوراک صنعت 

فـوالد و جلوگیری از خام فروشـی افتتاح می شـود. 
قـرار اسـت کارخانه هـای یـاد شـده بـا حضور سرپرسـت 
وزارت صنعـت، معـدن وتجـارت و رییـس هیـات عامـل 
سـازمان ایمیـدرو، بـا فرمـان رییس جمهـوری بـه شـیوه 

ویدئـو کنفرانـس افتتاح شـوند.
بـه گفتـه مدیر روابط عمومـی ایمیدرو، ایـن کارخانه ها، در 
شـرایط تشـدید تحریم ها، شـیوع ویروس کرونا و نیز بدون 

مشـارکت مهندسـان خارجی آماده افتتاح شده اند.
وی تصریح کرد: امسـال که از سـوی رهبـر معظم انقالب به 
عنـوان »جهش تولید« نام گذاری شـده، در نخسـتین فصل 

۱۳۹۹ شـاهد افزایش ظرفیت زنجیره تولید فوالد هسـتیم.
سـپهر خاطرنشـان سـاخت: بیش از ۵0 درصـد تجهیزات 
ایـن کارخانه هـا سـاخت داخـل  و احـداث آن نیز توسـط 

متخصصـان ایرانی انجام شـده اسـت.
جدیـد  کارخانـه  اشـتغال  دربـاره  ایمیـدرو  سـخنگوی 
کنسـانتره و هـم چنیـن گندلـه در سـنگان اضافـه کـرد: 
میزان اشـتغال کارخانه کنسـانتره فوالد سـنگان ۵00نفر 
مسـتقیم و سـه هزار نفر غیرمستقیم اسـت. از سوی دیگر 
کارخانـه گندلـه سـازی سـیمیدکو نیـز ۲۵0نفـر شـغل 
مسـتقیم و یـک هـزار و ۵00 نفـر غیرمسـتقیم اشـتغال 

ایجـاد کرده اسـت.
وی یادآور شـد: پروژه های فرآوری سـنگ آهن در سـنگان 
بـا راهبرد ایمیـدرو و بـا مشـارکت بخش خصوصـی فعال 

شـده اند و در آسـتانه افتتاح رسـمی قرار دارند.
گفتنی است؛ مجتمع  سنگ آهن سنگان از زیر مجموعه های 
با  مرز  و هم  استان خراسان رضوی  در  است که  ایمیدرو 

افغانستان واقع شده است.

جهش تولید نیازمند نظارت
 و برداشتن موانع

 
محمدباقـر قالیباف رییس مجلس شـورای اسـالمی 
کـه روز چهارشـنبه در جلسـه شـورای نگهبـان شـرکت 
کـرده بـود، پـس از پایـان ایـن جلسـه گفت: مـا نیازمند 
دقـت و اثرگـذاری قوانین هسـتیم که با یـک همکاری و 
هماهنگـی نزدیک محقق می شـود. جلسـه  امـروز که به 
دعـوت شـورای نگهبـان و آیت اهلل جنتی تشـکیل شـده 
بـود اولین جلسـه ای بـود که بـرای این موضوع تشـکیل 
شـده اسـت. جلسـه ما، جلسـه مفیدی بود تا بتوانیم یک 
هم افزایـی مخصوصـا در سیاسـت های کالن قانون گذاری 

داشـته باشیم.
رییـس مجلـس شـورای اسـالمی بـا اسـتناد بـه پیـام 
۱۷ بنـدی مقام معظـم رهبری اظهـار کرد: این جلسـات 
در واقـع بـرای افزایـش همـکاری پیرامـون پیـاده کردن 
ابالغیه هـای مقـام معظـم رهبـری اسـت. ایـن ابالغیه ها 
مبنای کار برای مجلس شـورای اسـالمی، شورای نگهبان 

و مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام اسـت.
قالیبـاف ادامه داد: امیدوارم با چنین جلسـاتی موضوعاتی 
مثـل قانـون انتخابـات با سـرعت و دقت تصویب شـود و 
موضـوع معیشـت و اقتصـاد کـه اولویـت همه مسـووالن 

اسـت به دقت رسـیدگی شـود.
رئیــس مجلــس در پایــان اظهــار کرد: مــا نیازمنــد اولویت  
ــتن  ــذاری و برداش ــون  گ ــار قان ــارت در کن ــه نظ دادن ب
ــتیم.  ــد هس ــش تولی ــه  جه ــع در زمین ــای مان قانون ه
ــت  ــد« اس ــش تولی ــال »جه ــه س ــال ک ــدوارم امس امی
بتوانیــم بــا همــکاری دولــت و مجلــس شــورای اســالمی 

ــم. ــی کنی ــوق را عملیات ــوارد ف م

به گزارش اتاق تعاون، »حسـین مدرس خیابانی« سرپرسـت 
وزارت صنعت،معـدن وتجـارت در دیـدار بـا فعـاالن بخـش 
تعـاون گفت: در این شـرایط و فشـارهای اقتصـادی، یک صد 
پـروژه بـا اعتبـار ۱۷0 میلیـارد تومـان کـه منجر به اشـتغال 
زایـی ۴00 هـزار نفـر بـه صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم 

می شـود را در دسـت بهـره بـرداری داریـم.
وی بیـان کـرد: تمام حوزه های تجاری ما از جمله کشـتیرانی 
و بانک هـا گرفتـار تحریـم هسـتند و شـرایط از زمـان جنگ 
تحمیلـی سـخت تر شـده اسـت البتـه حـوزه خصوصـی مـا 
بسـیار هوشـمند اسـت و می تواند راه خود را باز کند و همین 
االن ۴00 میلیـون دالر کاال در بنـادر اسـت و یک میلیون تن 
کاال در انبارهـا و ۷00 تـن کاال در بنادر در حال تخلیه اسـت.

دولـت  کرونـا  زمـان  در  کـرد:  تصریـح  خیابانـی  مـدرس 
نمی توانسـت بـه تنهایـی کار کنـد و در بخش تولیـد نیز اگر 
می خواهیـم بـا جهش تولیـد رو به رو باشـیم باید مـردم هم 
کمـک کننـد و اگـر تقاضا برای کاالی ایرانی نداشـته باشـیم 

جهـش تولیـد رخ نمی دهـد.
سرپرسـت وزارت صنعت بیان کرد: امـروز جهش تولید بدون 
صـادرات میسـر نمی شـود و مسـیر افزایـش تولیـد از مسـیر 
صـادرات عبـور می کنـد.وی گفـت: مرزنشـینان در صـادرات 
مـرزی نقـش زیـادی دارند، زیـرا ۶0 درصد صـادرات از مرزها 

می شـود. انجام 
سرپرسـت وزارت صنعت افزود: حجم صـادرات ما در مرزها ۳ 

برابـر حجم واردات اسـت. ما در مقابل صـادرات هیچ مانعی را 
قرار نمی دهیم، زیرا پاشـنه آشـیل اقتصاد کشـور، ارز حاصل 

از صادرات است.
مـدرس خیابانـی بیـان کـرد: مـا بـه دنبـال جهـش تولیدی 
هسـتیم کـه با تولیـد داخل حاصل شـود و تولیـد داخل نیاز 
به دسـتیابی به فنـاوری دارد و انتقال فـن  آوری باید از طریق 
شـرکت های دانش بنیان و مهندسـی معکوس صورت بگیرد.

وی گفـت: تاکیـد رییس جمهوری فعال کردن معادن کشـور 
اسـت و مـا قصـد داریم نسـبت معـادن غیـر فعال اسـتان ها 
را بـه کل معـادن  بررسـی کنیـم و پیشـنهاد می شـود اتـاق 
تعـاون مدیریـت معادن غیر فعال را به دسـت بگیرد.این مقام 
مسـوول در ادامه تصریح کرد: فعال کـردن واحدهای تولیدی 

در شـهرک های صنعتـی اقـدام دیگر ما اسـت.
مـدرس خیابانـی در جمـع خبرنـگاران اظهارداشـت: اگـر 
بخواهیـم جهـش تولیـد داشـته باشـیم بایـد تولیـد داخـل 
را افزایـش دهیـم در غیـر ایـن صـورت وابسـتگی خـود را به 
برنامه هـای  دربـاره  بیشـتر می کنیـم.وی  از کشـور  خـارج 
جهـش تولیـد گفـت: مهمتریـن برنامـه فراهـم کـردن مواد 
اولیـه کارخانه هاسـت؛ امروز اگر مواد اولیـه واحدهای تولیدی 
فراهـم نباشـد تولیـد اتفاق نمی افتـد و با صحبت هایـی که با 
کارخانه هـای بـزرگ داشـتیم مقرر شـد یک خط ویـژه برای 

واحدهـای تولیـد در نظـر گرفه شـود.
سرپرسـت وزارت صنعت بیان کرد: بـرای تامین ارز مواد اولیه 

در تـالش هسـتیم واحدهـای تولیـد را بـه ارزهـای حاصل از 
صـادرات متصـل کنیـم که این سـاختار در سـازمان توسـعه 
تجارت شـکل گرفته است و سـعی داریم صادرکنندگان را به 
وارد کننـدگان متصل کنیم.وی گفت: تاکید شـده اسـت که 
یـک خط ویـژه تامین فـوالد بـرای کارخانه های تولیـد لوازم 

خانگی ایجاد شـود.
مـدرس خیابانـی درباره افزایـش قیمت لوازم خانگـی در بازار 
گفـت: سـازمان حمایـت بـا هـر گونـه افزایش قیمت افسـار 
گسـیخته  مقابله می کند و تمام انبارهای نگهـداری کاال رصد 
می شـود و حتـی اگـر تولیـد کننـدگان افزایش بیـش از حد 

داشـته باشـند با آن هـا برخورد می شـود.
درادامـه، رییـس اتـاق تعـاون ایران گفـت: تعاونی هـا موجب 
اشـتغال یک میلیـون و ۸00 هزار نفر شـده اند و  ۱۸ میلیون 
نفر عضو تعاونی ها هسـتند و با احتسـاب شـرکت های تعاونی 
سـهام عدالـت ۵۷ میلیـون نفـر معادل ۲ سـوم مردم کشـور 

عضو تعاونی ها هسـتند.
»بهمـن عبداللهـی« گفـت: ۷0 درصـد بخش کشـاورزی در 
دسـت تعاونی هـا اسـت و ۶0 درصد بار و حمل و نقل کشـور 
از طریـق شـرکت های تعاونـی انجـام می شـود و تا کنـون دو 
میلیـون و ۲00 واحد مسـکونی سـاخته و تحویل داده اسـت 
و بخـش تعـاون در بخـش صنعـت و معدن نیز فعال اسـت.

وی افـزود: تعـاون بهترین قالب برای حضور مـردم در اقتصاد 
اسـت و بایـد به این بخش کمـک کرد.

صادرات در مرزها ۳ برابر واردات است
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 "رهی معیری"
چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی

چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی
من خاکم و من گردم من اشکم و من دردم

تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی
خواهم که ترا در بر بنشانم و بنشینم

تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی
ای شاهد افالکی در مستی و در پاکی

من چشم ترا مانم تو اشک مرا مانی
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری

در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی
من زمزمه عودم تو زمزمه پردازی
من سلسله موجم تو سلسله جنبانی

از آتش سودایت دارم من و دارد دل
داغی که نمی بینی دردی که نمی دانی
دل با من و جان بی تو نسپاری و بسپارم
کام از تو و تاب از من نستانم و بستانی

ای چشم رهی سویت کو چشم رهی جویت ؟
روی از من سر گردان شاید که نگردانی

"منوچهری دامغانی"
 همی ریزد میان باغ، لؤلؤها به زنبرها

همی سوزد میان راغ، عنبرها به مجمرها
ز قرقویی به صحراها، فروافکنده بالش  ها
ز بوقلمون به وادی ها، فروگسترده بسترها
زده یاقوت رمانی به صحراها به خرمن ها
فشانده مشک خرخیزی، به بستان ها به زنبرها

به زیر پر قوش اندر، همه چون چرخ دیباها
به پر کبک بر، خطی سیه چون خط محبرها

چو چنبرهای یاقوتین به روز باد گلبن ها
جهنده بلبل و صلصل، چو بازیگر به چنبرها

همه کهسار پر زلفین معشوقان و پر دیده
همه زلفین ز سنبل ها، همه دیده ز عبهرها

شکفته الله نعمان، بسان خوب رخساران
به مشک اندر زده دل ها، به خون اندر زده سرها

چو حورانند نرگس ها، همه سیمین طبق بر سر
نهاده بر طبق ها بر ز زر ساو ساغرها

شقایق های عشق انگیز، پیشاپیش طاووسان
بسان قطره های قیر باریده بر اخگرها

رخ گلنار، چونانچون ،شکن بر روی بترویان
گل دورویه چونانچون قمرها دور پیکرها

دبیرانند پنداری به باغ اندر، درختان را
ورق ها پر ز صورت ها، قلم ها پر ز زیورها

بسان فالگویانند مرغان بر درختان بر
نهاده پیش خویش اندر، پر از تصویر دفترها

عروسانند پنداری به گرد مرز، پوشیده
همه کف ها به ساغرها، همه سرها به افسرها

فروغ برق ها گویی ز ابرتیره و تاری
که بگشادند اکحل های جمازان به نشترها

زمین محراب داوودست، از بس سبزه، پنداری
گشاده مرغکان بر شاخ چون داوود حنجرها
بهاری بس بدیعست این، گرش با ما بقابودی

ولیکن مندرس گردد به آبان ها و آذرها
جمال خواجه را بینم بهار خرم شادی

که بفزاید، به آبان ها و نگزایدش صرصرها
خجسته خواجه واال، در آن زیبا نگارستان

گراز آن روی سنبل ها و یا زان زیر عرعرها
خداوندی که نام اوست، چون خورشید گسترده

ز مشرق ها به مغرب ها، ز خاورها به خاورها
به پیش خشم او، همواره دوزخ ها چوکانون ها
به پیش دست او جاوید دریاها چو فرغرها

خرد را اتفاق آنست با توفیق یزدانی
که فرمان می دهند او را برین هر هفت کشورها
مه و خورشید، ساالران گردون، اندرین بیعت

نشستستند یکجا و نبشتستند محضرها
چه دانی از بالغت ها، چه خوانی از سخاوت ها
که یزدانش بداده ست آن و صد چندان و دیگرها
فریش آن منظر میمون و آن فرخنده ترمخبر
که منظرها ازو خوارند و در عارند مخبرها

اال یا سایه یزدان و قطب دین پیغمبر
به جود اندر چو باران ها، به خشم اندر چوتندرها
بهار نصرت و مجدی و اخالقت ریاحین ها
بهشت حکمت و جودی و انگشتانت کوثرها

ستمکاران و جباران بپوشیدند از سهمت
همه سرها به چادرها، همه رخ ها به معجرها

بود آهنگ نعمت ها، همه ساله به سوی تو
بود آهنگ کشتی ها، همه ساله به معبرها

کف راد تو بازست و فرازست این همه کف ها
دربارت گشاده ست و ببسته ست این همه درها
مکارم ها به حلم تو گرفته ست استقامت ها
که باشد استقامت های کشتی ها به لنگرها

همی تا بر زند آواز بلبل ها به بستان ها
همی تا بر زند قالوس خنیاگر به مزمرها

به پیروزی و بهروزی، همی زی با دل افروزی
به دولت های ملک انگیز و بخت آویز اخترها

"عطار نیشابوری"
 ز زلفت زنده می دارد صبا انفاس عیسی را
ز رویت می کند روشن خیالت چشم موسی را
سحرگه عزم بستان کن صبوحی در گلستان کن
به بلبل می برد از گل صبا صد گونه بشری را
کسی با شوق روحانی نخواهد ذوق جسمانی
برای گلبن وصلش رها کن من و سلوی را

گر از پرده برون آیی و ما را روی بنمایی
بسوزی خرقه دعوی بیابی نور معنی را

دل از ما می کند دعوی سر زلفت به صد معنی
چو دل ها در شکن دارد چه محتاج است دعوی را
به یک دم زهد سی ساله به یک دم باده بفروشم

اگر در باده اندازد رخت عکس تجلی را
نگارینی که من دارم اگر برقع براندازد
نماید زینت و رونق نگارستان مانی را

دالرامی که من دانم گر از پرده برون آید
نبینی جز به میخانه ازین پس اهل تقوی را

شود در گلخن دوزخ طلب کاری چو عطارت
اگر در روضه بنمایی به ما نور تجلی را

"اوحدی مراغه ای"
 ماییم و سرکویی، پر فتنه ناپیدا

آسوده درو واال، آهسته درو شیدا
در وی سر سرجویان گردان شده از گردن

در وی دل جانبازان تنها شده از تنها
بر الله بستانش مجنون شده صد لیلی
بر ماه شبستانش وامق شده صد عذرا

خوانیست درین خانه، گسترده به خون دل
لوزینه او وحشت، پالوده او سودا

با نقد خریدارش آینده خه از رفته
با نسیه بازارش امروز پس از فردا

گر کوی مغانست این؟ چندین چه فغانست این؟
زین چند و چرا بگذر، تا فرد شوی یکتا

رسوایی فرق خود در فوطه زرق خود
کم پوش، که خواهد شد پوشیده ما رسوا

گر زان که ندانستی، برخیز و طلب می کن
ور زان که بدانستی، این راز مکن پیدا

ای اوحدی، ار دریا گردی، مکن این شورش
زیرا که پس از شورش گوهر ندهد دریا

"مسعود سعد سلمان"
 ای ترک الله رخ بده آن الله گون شراب

تابان ز جام چون رخ لعل از قصب نقاب
من گویمی گالبست آن می که می دهی

گر هیچ گونه، گونه گل داردی گالب
جز دوستی ناب نیابی ز من همی

واجب بود که از تو بیابم نبید ناب
تیره نکردش آتش آنگه که آب بود

اکنون که آتش است ضعیفش مکن به آب
آبست و آتش است و زو شد خراب غم

نشگفت ار آب و آتش جایی کند خراب
آسایش است و خرمی از آب دیده را

اینست و زان بلی که کند دیده را به خواب
از لطف بر دوید به سر وین شگفت نیست
روح است و روح را سوی باال بود شتاب

در مغز و طبعم افتاد آتش ز بهر آنک
دست تو بر نبید و بلور است و آفتاب

تا ندهیم نبیدی چون دیده خروس
باشد به رنگ روزم چون سینه غراب

کافـــه شـــهر ---نیم نگاه ---
حمیــد مزرعــه

چیـزی کـه تاکنـون دیده ایم آن اسـت که از میـان قرن 
هجدهـم تاکنـون هـر کـدام از فالسـفه ی تـراژدی عملن 
بـه یکـی از دو سـنت موجـود تعلـق دارند، سـنت کانتی و 

سـنت هگلی.
البتـه هیـوم مسـتثنا اسـت، کانتی هـا و هگلی هـا همگی 
تاثیـر تراژیـک را بـر حسـب اصطالحات اخالقـی متصور 
می شـوند، در حالـی کـه هیوم ایـن تاثیـر را صرفن نوعی 

لـذت حسـی می داند.
کانتی هـا، یعنی شـیلینگ، هولدرلین، شـوپنهاور، نیچه و 
حتـا الکان، که من میل دارم آن هـا را واالباوران، معتقدان 
بـه امـر واال بنامـم، معتقدنـد چیـزی کـه در خصـوص 
تـراژدی واقعـن اهمیـت دارد، تجربـه حالتـی از وجـود 
اسـت کـه شـخص در آن حالت بـر رنج و تناهـی زندگی 
فایـق مـی آید. امـا برعکـس، هگلی ها، یعنی خـود هگل، 
کـی یر که گـور، بنیامین، اشـمیت، کامو، میلـر و ژیژک، 
معتقدنـد چیـزی که در خصـوص تـراژدی واقعن اهمیت 
دارد، نمایـش تعارض اخالقی اسـت. کـه هایدگر در میان 
این دو سـنت در نوسـان اسـت. آنچه را مـن روایت اصلی 
او از تـراژدی نامیـدم، عینـا هگلـی اسـت، امـا روایتی که 
در درسـگفتاری ایسـتر ارائه می کند، اساسـا کانتی است.

آیـا امـکان قضـاوت میـان ایـن دو سـنت وجـود دارد؟ به 
نظـر من پاسـخ مثبت اسـت. همان طور که پیشـتر بیان 
شـد، رویکـرد واالباورانـه بـه تـراژدی، واکنشـی اسـت به 
تصورنابودگـی خداونـد، اتفاقی کـه در اواخر قرن هجدهم 

به وقوع پیوسـت.
آن  از  را  تـراژدی  اساسـا  سـنت  ایـن  پـردازان  نظریـه 
تناهـی زندگـی،  و  رنـج  قبـال  رو می خواهنـد کـه، در 
وظیفـه ی فراهـم آوردن فراغـت متافیزیکـی را بـر عهـده 
بـه عهـده داشـت.  را  بگیـرد، وظیفـه ای کـه دیـن آن 
نیچـه، در دوران پوزیتیویسـتی اش، بـه ویـژه بـا تامل بر 

دیونوس گرایی پرشـور دوران جوانـی اش در کتاب زایش  
تـراژدی، مالحظـه مـی کنـد کـه گرچـه برخـی مردمان 
دیگـر نمی تواننـد بپذیرنـد کـه دین قادر اسـت ایـن نیاز 
متافیزیکـی را بـرآورده سـازد. امـا ایـن موضـوع بـه هیچ 
وجـه بـه معنای آن نیسـت که این نیاز از بین رفته اسـت 
،و از ایـن رو، ایـن فالسـفه به هنـر روی آوردند، اما نه هنر 
زیبـا، بلکـه هنـر واال. آن هـا دریافتند که در هنـر واال می 
تواننـد آن فراغـت عاطفـی ای را دریافـت کنند که پیش 
تـر دیـن آن را فراهـم مـی آورد، امـا بـدون آن که مجبور 
باشـند متعهـد بـه باورهـای متافیزیکی ای باشـند که آن 

هـا را دیگـر پـوچ متصورشـده اند.
بدیـن ترتیـب، بـرای مثال، مشـکل شـوپنهاور در این که 
ارزش تـراژدی را تولیـد واالتریـن حد از احسـاس امر واال، 
می دانـد آن اسـت کـه موسـیقی، حتـا بـر طبـق فلسـفه 
خـود او، درجـه ی بیشـتری از همیـن احسـاس را فراهم 
مـی آورد. ایـن گویـای نگـرش اواخـر قـرن نوزدهـم بـه 
موسـیقی اسـت که واگنر، پس از آن مسـحور شـوپنهاور 
می شـود. امـر واال را معـرف موسـیقی می دانـد. واگنـر 

در مقـام دفـاع از خویـش در برابـر ایـده آل کالسـیک، 
می گویـد که موسـیقی بزرگ زیبا نیسـت، بلکه واالسـت.

بنابرایـن مشـکل روایـت واال بـاوران از تاثیـر بخصـوص 
تـراژدی ایـن اسـت کـه آن را بـه تاثیر موسـیقایی تقلیل 
مـی دهنـد و بدیـن وسـیله تصدیـق می کننـد کـه از آن 
جـا که موسـیقی داریـم، اصلن نیـازی به تـراژدی نداریم.
بنابراین، روایت کانتی از تاثیر تراژیک قادر نیسـت نشـان 
دهـد چرا تـراژدی را فراهم آورنده ی چیـزی می دانیم که 
بـه هیچ طریـق دیگـری نمی توانیـم آن را حاصل کنیم و 

بـه همین دلیل بـرای آن ارزش قائلیم.
البته ممکن اسـت واقعیت امر از همین قرار باشـد، ممکن 
اسـت هیـچ نفع منحصـر به فردی فقـط از طریق تـراژدی 
حاصـل نشـود. امـا اگـر حق بـا هگلی ها باشـد، چنـان که 
مـن فکـر می کنم، همیـن طور اسـت. طبـق روایت هگلی 
تاثیـر مهمـی کـه تـراژدی برای مـان تـدارک می بینـد، 

درگیـری پـر ثمر بـا دوراهی هـای اخالقی اسـت.
روشـن اسـت که نیـاز به ایـن درگیری پدیده ای نیسـت 
کـه از نظـر تاریخـی موضعـی باشـد. نـوع بشـر همـواره 
نیازمنـد حـل و فصل تعارضـات اخالقی و دسـت و پنجه 
نـرم کـردن بـا آن اسـت و خواهـد بـود. البته خـود هگل 
ادعـا کـرده کـه گرچـه تـراژدی در دوران باسـتان ایـن 
کارکـرد را داشـته اسـت، امـا در روزگار ما فلسـفه بهتر از 

پـی آن بـر می آیـد. )پایـان(
منابع:

فلسفه ی تراژدی جولیان یانگ
زایش تراژدی نیچه

پدیدار شناسی روح هگل
سیاست افالتون
فن شعر ارسطو

نقد عقل محض کانت 

ــمفلسفه و تراژدی )جولیان یانگ 2( ــت و پنج ــش بیس بخ
برنامه  گالری های آنالین 

کشور
خبرهـای کمـی در مورد بازگشـایی گالری شـنیده 
می شـود امـا ایـن امـر فراگیـر نشـده اسـت و هنـوز 
گالری گردهـا بـه دنبـال برنامه هـای آنالیـن مـود عالقه 

هسـتند. خود 
بـا وجـود کرونـا و روزهایی که فضاهـای جمعی تعطیل 
شـده اسـت همان گونه کـه سـینماها و تئاترها تعطیل 
هسـتند، گالری دارها نیز به سـیاق اهالی سـینما و تئاتر 
آثـار برخی از هنرمنـدان را به صـورت آنالین در معرض 
معمـوال  جهـان  سراسـر  در  گذاشـته اند.  عمـوم  دیـد 
گالری هـا بـرای نمایـش بهتـر آثـار، فیلم بـرداری ۳۶0 
درجـه انجـام می دهنـد تـا مخاطـب بتوانـد بـا دیـدن 
فیلـم روی تارنمـا و کلیـک کردن بر روی قسـمت های 
مختلـف آن، خـود را در فضای گالری حـس کند و آثار 
را بـه درسـتی ببینـد. در ایـران بیشـتر شـاهد نمایش 
آثار از طریق اینسـتاگرام هسـتیم که در دسـترس ترین 

امـکان نمایـش می تواند باشـد.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

ده عنصر تشکیل دهنده کیهان
 

همه چیزهایی که روی سـیاره زمین هستند در یک 
نکتـه اشـراک دارنـد: اتم ها. تمـام اجزای تشـکیل دهنده 
کیهان و هرچیزی که درون آن وجود دارد از اتم تشـکیل 
شـده اسـت. اتم ها بیش از ۸0 شـکل متفاوت دارند و در 

مقادیری نابرابر ایجاد شـده اند.
تمـام اجـزای کیهان از ۱0 اتم اصلی تشـکیل شـده اند. اما 
همیـن ۱0 عنصـر از کجا آمده اند؟ با هم به نحوه تشـکیل 

۱0عنصر تشـکیل  دهنده کیهان نگاهی می اندازیم.
در  کیهـان  در  موجـود  هیـدروژن  هیـدروژن:   --1
گداخـت سـتاره ها جـای دارد و ۷0 درصـد کیهـان از 

هیـدروژن تشـکیل شـده اسـت.
۲-- هلیـوم: ۲۸ درصـد کیهـان از هلیـوم تشـکیل 
شـده اسـت. ۲۵ درصـد کل هلیـوم موجـود در کیهـان 
حاصـل بیگ  بنگ اسـت و ۳ درصـد دیگر حاصل فعل و 

انفعـاالت مربـوط بـه گداخت سـتاره ها اسـت.
۳-- اكسـیژن: اکسـیژن رایح تریـن عنصـر سـنگین 
موجـود در کیهـان اسـت و یـک درصـد کل کیهـان را 
تشـکیل می دهد. اکسـیژن حاصـِل گداخِت سـتاره های 
عظیمـی اسـت کـه در وضعیـِت پیـش از  اَبـر نواَختـر 

شـدن قـرار دارند.
۴-- كربـن: نخسـتین عنصـر سـنگینی که سـتاره ها 
خلـق می کننـد کربـن اسـت، کربـن حاصـل فعـل و 
انفعـاالت غول هـای قرمزرنـگ کیهان اسـت کـه یکی از 

انـواع سـتاره ها محسـوب می شـوند.
۵-- نئـون: نئـون یـک عنصـر اسـت کـه حد واسـط 
کربـن و اکسـیژن محسـوب می شـود ایـن عنصـر نیـز 

نوعـی عنصـر پیشـا اَبرنواَختـری محسـوب می شـود.
۶-- نیتـروژن: ایـن عنصـر حاصل سـتاره هایی اسـت 
شـبیه بـه خورشـید کـه در چرخـه گداختی قـرار دارند 

کـه شـامل کربن و اکسـیژن می شـود.
۷-- منیزیـم: ایـن عنصـر حاصـل فراینـد گداخـت 
سـتاره های غول پیکـر اسـت. بعـد از آهن، سیلیسـیوم و 

اکسـیژن، منیزیـم چهارمیـن عنصـر زمین اسـت.
۸-- سیلیسـیوم: آخریـن عنصری که در سـتاره های 
پیشـا اَبرنواَختـری گداخت می شـود سیلیسـیوم اسـت. 
سیلیسـیوم در پسـمانده های اَبرنواَخترها یافت می شود.

۹-- آهـن: ایـن عنصـر بـرای انفجارهـای درونـی در 
هسـته اَبرنواَخترهـا بسـیار مهـم اسـت ایـن عنصـر در 

نتیجـه ترکیـب کوتوله هـای سـفید پدیـد می آیـد.
1۰-- سـولفور: ایـن عنصـر به دو شـکل پدیـد می آید 
یکـی در نتیجـه انفجـار در هسـته ابرنواَخترهـا پدیـد 
می آیـد و دیگـری در نتیجـه ترکیب شـدِن کوتوله های 
سـفید پدیـد می آیـد. سـولوفور یکـی از ۱0 عنصر مهم 

ترکیـب کیهانی اسـت.
منبع: فوربز
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۸ ۷ ۹ ۳ ۶ ۲ ۵ 1 ۴
۶ ۳ 1 ۵ ۸ ۴ ۲ ۷ ۹
۵ ۲ ۴ ۹ 1 ۷ ۶ ۸ ۳
1 ۸ ۷ ۲ ۳ ۶ ۹ ۴ ۵
۹ ۵ ۶ ۴ ۷ ۸ ۳ ۲ 1
۲ ۴ ۳ 1 ۵ ۹ ۷ ۶ ۸
۴ 1 ۵ ۶ ۲ ۳ ۸ ۹ ۷
۳ ۶ ۸ ۷ ۹ 1 ۴ ۵ ۲
۷ ۹ ۲ ۸ ۴ ۵ 1 ۳ ۶
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۲ ۳ ۶
۹ ۳

۸ ۷ 1
۴

۲ ۹ ۷
۵ ۲

۶
۲ ۴ ۷

۳ 1 ۲ ۴ ۸

جواب شماره قبل

شماره 129 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

حمله ببر خشمگین به بانوی 
فیل سوار 

مـردم هنـد بـه زندگـی کـردن بـا حیوانـات درنده 
عـادت دارنـد. در ایـن کشـور حیواناتـی مثل شـیر، ببر، 
پلنـگ و کفتـار زندگـی می کنند و مشـکالت زیـادی را 

بـرای مـردم ایجـاد می کننـد.
هندی هـا بـا ایـن کـه همـواره در معـرض خطـر حمله 
حیوانـات درنـده هسـتند و در بسـیاری از موارد توسـط 
آن هـا شـکار می شـوند، امـا اقـدام بـه کشـتن حیوانات 
وحـش  حیـات  هنـد  جهـت  همیـن  بـه  نمی کننـد 

بی نظیـری در دنیـا دارد.
گردشـگران در هنـد، سـوار بر فیل بـه پارک های حیات 
وحـش می رونـد تـا از خطر حمله حیواناتی مثل شـیر و 
ببر در امان باشـند.امااین باریـک ببربنگال به بانوی فیل 
سـوارحمله کرده اسـت. بر اسـاس گزارش ها؛ این حمله 

بدون آسـیب به بانوی فیل سـوار مرتفع شـد.

اگـر میخـوای یکی تـا آخر عمـرش هیچ وقت فراموشـت 
نکنـه و همیشـه به یادت باشـه...

ازش پول قرض بگیر بهش پس نده...!!!

**************

کیـف پـول زن همسـایمون رو دزد زده میگه؛ عیبی نداره 
مـن کـه ازش گذشـتم ...  ولـی الهـی خـرج دارو درمـون 
و اورژانـس و تصادفـش بشـه؛  الهـی خـرج سـدر و کافور 
عزیزانـش بشـه، الهـی خـدا بزنتـش بـه زمین گـرم، فلج 

بشـه .... !!! 
بـه نظـرم بایـد دربـاره مفهـوم گذشـت بیشـتر باهـاش 

صحبـت بشـه ...!!!

**************

داشتم امتحان میدادم یهو استادمون اومد 
گفتم؛ استاد تورو خدا یه کمکی کنید

یـه لبخند مرموز زد دسـت کـرد تو جیبش یـه پونصدی 
گذاشـت رو برگم !!!!!

دااااغونم کرداا!!!

**************

آقـا ناموسـا این لـوازم آرایـش داره واسـه پسـرا عطرناک 
میشه...!!!

**************

حسی که کلمه »آهان« به ساسی مانکن می ده ...
کلمه »غوودا« به مرحوم بروسلی نداد !!!

**************

شـک نـدارم یکی تو خـواب از مـا کار میکشـه وگرنه این 
حجـم از خسـتگی اول صبـح غیر عادیه

**************

شـما دسـتتون رو بـا حوله خشـک میکنیـد؟؟!! پس این 
شـلوار برای چـی پاتونه؟؟

**************

مـا بچـه بودیـم صبـح بـه صبـح از پنجـره نـگا میکردیم 
ببینیـم بـرف اومـده یـا نـه، حـاال بچه هـای تهـران نـگا 

میکنـن ببینـن بـرج میـالد دیـده میشـه یـا نه

**************

االن نشسـتم حسـاب کـردم دیدم حضرت نـوح توی کل 
زندگیـش ۴۶۹۲۸ تـا شـنبه دیـده، بعـد میگـن حضرت 

ایـوب صبـور بوده

**************

بعضـی وقتـا برید الکـی نام بذاریـد تو صندوق پسـت که 
کارمنـداش الکی حقوق نگیـرن...!!!

**************

روزی بـه لقمـان هیچـی نگفتنـد؛ همینطـوری سـاکت 
نـگاش کردنـد، آخـر خـودش خسـته شـد و گفـت: » از 

بی ادبـان«!!!

**************

اگـه  می تونسـتم پیـت نفتـو برمیداشـتم می پاشـیدم رو 
شـنبه آتیشـش می زدم..!!!

**************

ایـران بزرگترین خریدار شـکالت مرسـیه ولـی من تاحاال 
ندیـدم کسـی بـاز کنه بخوریـم، فقـط از این خونـه میره 

تـو اون خونه...!!!

**************

خـود اوباما االن داره سـرچ می کنه »دانلـود رایگان آهنگ 
 ringing bells بـوی عیدی فرهـاد« بعـد یـارو آهنـگ

گذاشـته زنگ موبایلش.

**************

کفشـدوزک هم یه نوع سوسـکه اما چون خوشـگله همه 
دوسـش دارن، حـاال باز بگید قیافه مهم نیسـت!

**************

یـه بـار از جیـب بابام پـول برداشـتم مامانم فهمیـد انقد 

کتکـم زد کـه بابـام اومـد گفـت خانـوم زیـاد نـزن، زنده 
میخوامش!!!

**************

تو این سـریال قدیمی پیرمرد داسـتان از سـال ۵۴ تا ۶۱ 
یه دونه پالتو تنشـه ... این ضعف فیلمسـازی نیسـت ها ... 

این نشـون دهنده کیفیـت لباس های اون موقـع  بوده.!!!

**************

ده سـال پیـش تـو یک فیلم هنـدی، آمیتا پاچـان از کما 
و تخـت آی سـی یـو بلند شـد رفت تـو حیـاط، ۳0، ۴0  
نفـر رو لـت و پـار کرد، بعـدش دوباره برگشـت به تختش 

رفت تـو کما.

**************

جیگرکی هـا روز بـه روز نازک تـرش می کنـن، تـا چندماه 
دیگـه سـیخو خونی می کنن میـذارن رو ذغـال.!!!

**************

بزرگترین فایده ورزش اینه که سالم میمیری

**************

نجوییـدن لواشـکی که لوله کردی گذاشـتی گوشـه لپت 
بعـد از کار تو معدن جزو سـختترین کارای دنیاسـت.

**************

فکـر کنـم بعضی برقـکارا می شـینن کلی حسـاب کتاب 
می کنـن کـه پریـزای برق کجـا باشـن بدتره.

**************

آنانـاس درسـته رو میذاریـد تـو ظـرف میـوه و میذاریـد 
جلـو مهمـون، یه شمشـیری چیزی هـم بذاریـد کنارش 

حداقل!!!

**************

بـه زودی مـرگ رو هـم با پول میشـه حل کـرد که دیگه 
اینایـی کـه می گـن پـول هـر مشـکلی رو حـل نمی کنه 

دهنشـونو ببندند.
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واژگونی خودرو نیسان حامل 
اتباع افغانی

 
محمـد جـواد مرادیـان رئیس مرکـز اورژانـس فارس 
بـا اشـاره به واژگونـی یک دسـتگاه خودرو نیسـان، گفت: 
بعـد از ظهـر روزسـه شـنبه با تمـاس بـه مرکـز اورژانس 
از واژگونـی ۱دسـتگاه خـودرو نیسـان در محـور بوانـات 
مطلـع شـدیم.وی ادامـه داد: در کمتریـن زمـان ممکـن 
یـک دسـتگاه خـودرو آمبوالنـس بـه محـل حادثـه اعزام 
شـد و مراحـل کمک رسـانی اولیـه انجـام و مصدومین به 
بیمارسـتان حضرت ولی عصر )عج( بوانات منتقل شـدند.
رئیـس مرکـز اورژانس فـارس یادآور شـد: در این نیسـان 
۶۷ نفـر تبعـه افغانـی حضور داشـتند که ۱۴ نفـر مصدوم 
شـدند. مرادیـان تاکیـد کـرد: ایـن حادثـه مـورد فوتـی 

است. نداشـته 
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 ---نیم نگاه ---

سـال ها پیـش، کارتونـی از تلویزیـون مکعبـی بزرگمـان 
توجـه مـن را بـه خـود جلـب کـرد. وقتـی از آن سـال ها 
می گویـم، بـه بیسـت و چند سـال پیـش اشـاره می کنم. 
بـه آن زمانـی کـه حداقـل مـن، هیـچ ایـده ای راجـع بـه 
دنیـای تـا ایـن حـد دیجیتـال و مملـو از گجت نداشـتم. 
شـاهدش هـم همیـن بس کـه وقتـی در منـزل بعضی از 
اقـوام، تلویزیـون دارای کنتـرل از راه دور می دیدم، سـری 
از روی شـگفتی تـکان مـی دادم و در دل هـوش بشـریت 
را تحسـین می گفتـم. در همـان فضـای ذهنـی بـود کـه 

کارتـون عجیـب کم رنـگ، دنیـای مـن را عـوض کـرد.

شـاید اگـر در جلسـات مشـاوره  -- کـه دارد بـه بخشـی 
جدانشـدنی از زندگی خیلـی از ما تبدیل می شـود، راجع 
بـه ایـن موضوع صحبت کنیـم، بتوانیم ریشـه عدم عالقه 
مـن بـه تکنولـوژی را هم در همـان کارتون بیابیم. شـاید 
این که تا مجبور نباشـم سـراغ هیچ دسـتگاه هوشمندی 
اسـتفاده  پیشـرفته  اپلیکیشـن های  ایـن  از  و  نمـی روم 
نمی کنـم هـم، بی تاثیـر از آن کارتونـی کـه در حـدود 

۱0سـالگی دیدم نباشـد.
را  اینهـا  از  بیشـتر  کـه  نـدارد  خبـر  بیچـاره.  کارتـون 
می خواهـم بـه او نسـبت دهـم. مثـل حـال کرونایـی این 
روزهـا را. واقعیـت ماجـرا این اسـت کـه چیز زیـادی هم 
از آن بـه یـاد نـدارم. مثال یادم نیسـت که سـریالی بود یا 
تـک قسـمتی؛ و در همان یک قسـمت، آن همـه ترس و 
وحشـت را بـه دل من انداخت و رفت. یا اصال انیمیشـنی 
چنـد دقیقـه ای بـود کـه بیـن "حنـا دختـری در مزرعه" 
و مثـال "مسـابقه محلـه" پخـش شـده بـود. اهمیتی هم 
نـدارد. هـر چه کـه بود، طـی این سـال ها حتـی یک نفر 
را هـم پیـدا نکـرده ام که یادش باشـد "همچین" نقاشـی 

متحرکی اصال سـاخته شـده اسـت.
مـن فقـط یـک صحنـه از ایـن کابـوس بیسـت وخرده ای 
سـاله در ذهـن دارم. آن را مثـل عکسـی کـه کسـانی از 
گمشده شـان بـه ایـن و آن نشـان می دهنـد تـا شـاید 
بیابنـدش، بـرای هرکسـی که بیـش از ۵ بار دیده باشـم، 
تعریـف کـرده ام. نـه فقـط بـرای ایـن که سـر صحبـت را 
بـاز کنـم یـا ترسـی جامانـده از کودکـی را برایش شـرح 
دهـم. نـه. بـرای این می گویـم که گمشـده را پیـدا کنم. 
شـاید او یـادش بیاید چیزی بیشـتر از صحنـه ای که من 
تعریـف می کنم و با بشـکنی و یا برقی در چشـم راسـت، 
مثـل شـخصیت گـرگ کارتـون "دور دنیـا در ۸0 روز"، 
ارشـمیدس وار بگویـد؛ "یافتـم، یافتـم". حـاال اگـر دلـش 
خواسـت کـه این یافتـم را هم در حالی که برهنه اسـت و 
در کوچه هـا مـی دود فریـاد بزند، انتخاب خودش اسـت و 

من بـه شـخصه مالحظـه ای برایش نـدارم.
امـا هیـچ وقت کسـی پیدا نشـد رویای مـن را به حقیقت 
بـدل کنـد. مـن حتـی از "آق بابـا" هـم پرسـیده بـودم. 
آن روزهـا کـه کشـور را بـه قصـد تجربـه بهتـری بـرای 
زندگـی تـرک نکـرده بـود، هـر بـار کـه جمع می شـدیم 
مـا  دو  هـر  می کردیـم.  مـرور  را  کودکـی  کارتون هـای 
حافظـه خوبـی داشـتیم و از طرفـی عالقـه ای بی پایان به 
کارتـون و انیمیشـن. یادم اسـت یک روز بـا هیجان آمد و 
تیتراژ "جعبه سـخنگو" را برایمان گذاشـت. او نسـبت به 
ایـن تیتـراژ حالی را داشـت که من نسـبت بـه آن صحنه 

عجیبـی کـه فقـط خـودم بـه یـاد دارم. حـاِل "آقا بابـا" 
بـا یافتـن جعبـه سخنگو،شـبیه همـان "یافتـم، یافتـِم" 

بود.  ارشـمیدس 
فقـط مـن بـه او نمی گویـم "آقا بابـا". ایـن از آن مـدل 
اسـم هایی نیسـت کـه بـرای شـخصیت های نوشـته هایم 
انتخـاب می کنـم. او واقعـا آق بابـا بـود. خـودش ایـن را 
گفـت. همـه، منظـورم دوسـتان مشـترکمان اسـت، او را 
بـه همیـن نـام صـدا می زدند. یـادم اسـت تـا مدت ها در 
گوشـی موبایـل او را بـا همیـن نـام "سـیو" کـرده بـودم. 
نمی دانـم از کـی فکر کرد آق بابا شـده اسـت. شـاید چون 
شـعر هـادی و هـدی را برایمان زیـاد می خوانـد، آنجا که 
پدربـزرگ یـادی می کنـد از خـودش، خـودی که آقـا بابا 
اسـت، ایـن نام رویـش ماند. هرچـه بود، حتـی آق بابا هم 
کـه همـه چیـز را می دانسـت، ایـن صحنـه لعنتـی را به 
یـاد نداشـت. یـک بار هم بـا احتیـاط زیـادی، صدایش را 
صمیمـی کرد و پرسـید: مطمئنـی همچین چیـزی را از 

دیده ای؟ تلویزیـون 
اصـال از ایـن سـوال خوشـم نیامـده بـود. مـن عـالوه بـر 
داشـتن حافظـه ای کـه فرامـوش نمی کنـد، و ایـن خیلی 
هـم برایـش گـران تمـام شـده اسـت، در زمینـه بـه یـاد 
آوردن کارتون هـای کودکـی، بـه خصـوص آن هـا کـه 
طوالیـی  یـد  هسـتند،  کم رنگ تـر  و  سـیاه تر  و  تباه تـر 
داشـته ام. تهمتـی کـه آق بابـا به مـن زده بود بخشـودنی 
نبـود. مـن می توانسـتم آرشـیو صـدا و سـیما باشـم. در 
قسـمت کـودک و نوجـوان به خصوص. هرچنـد این یکی 
دوسـال اخیـر دیگر یـادم نمی آید که شـام چه خـورده ام 
و اسـم فالنـی چـه بوده اسـت؛ امـا ایـن روزهـا آق بابا هم 

نیسـت تـا ببینـد من مغـزی رو بـه تحلیـل دارم. فقط به 
یـاد دارم، آن روز کـه گفـت "مطمئنی؟"  قلبم را شـکاند.
در گـذر ایـن همـه سـال، منتظـر بـوده ام تـا آن صحنه 
سـفید با خطوطـی که صورتـی در آن از همـه پررنگ تر 
 "Her" بـود را در واقعیـت ببینـم. وقتی فیلم سـینمایی
سـروصدایی در جهـان به راه انداخت، فهمیـدم داریم به 
 Her  ماجـرا نزدیـک می شـویم. بـه ماجرایـی که فیلـم
هـم آن تاییـد می کـرد. ماجرایـی که بیسـت سـال قبل 
از آن هـم در همـان صحنـه مـا را تهدیـد کـرده بـود. 
روزی کـه تکنولـوژی طـوری جهـان را گرفته اسـت که 
حاکمـان جهـان ربات هـا هسـتند. آن هـا انسـان ها را به 
شـکل بـرده یـا وسـیله ای کاربـردی درآورده اندوامورات 
خودرابـه آن هامـی سـپارند.ربات هاخوشـحال زندگـی 
می کنند، عاشـق می شـوند، تفریـح می کننـد و خالصه؛ 
ایـن بـار منابـع را آن هـا هرز می دهند و انسـان، انسـان 
دیگـر هیچ قدرتـی ندارد.ایـن همان صحنه ای اسـت که 
ایـن سـال ها در ذهنـم نگه داشـته ام و هر جا مـی روم به 

دنبال شـواهدش هسـتم.
نمی دانـم در همـان کارتـون نشـان داد یـا دیگـر مـن 
مـا  سرنوشـت  ایـن  کـه  کـرده ام  طراحـی  ذهنـم  در 
انسان هاسـت. کلیشـه ای که رسـم کارتون هـای آن زمان 
بود و با جدیت سـعی داشـت از چارچوبش خارج نشـود، 
می توانسـت ایـن را بـه بیننـده القـا کنـد. ذهـن گریـزان 
از تکنولـوژی مـن هـم، پتانسـیل ایـن را داشـته اسـت تا 
عبـرت ماجـرا را ایـن گونـه ببینـد. ما آنقـدر زمیـن را به 
نفـع خودمـان خوردیم کـه حاکمیتمان بر آن تمام شـد. 
مـا دیدیـم بـه تنهایـی نمی توانیـم غـارت کنیـم، پـس 
تکنولـوژی را بـه یـاری گرفتیـم و آنقـدر بـد بودیـم کـه 
خالصه همان تکنولوژی مشـت محکمی بـه دهانمان زد. 
ایـن صحنـه در ایـن سـال ها همیـن قـدر گل درشـت، به 
مـن داشـت درس اخـالق مـی داد. "تّقـی بـه توقـی" هم 
کـه می خـوَرد، مـن ایـن صحنـه را مثـال می زنـم. انـگار 
می خواهـم مصائـب همـه دوران را گـردن همـان یـک 

بینـدازم. صحنه 
"تـق و تـوق" ایـن روزها هم بـرای من آدم هایی هسـتند 

کـه بـا ماسـک های از همـه رنگشـان در خیابان هـا راه 
می رونـد. هـر بـار کـه بـه خیابـان مـی روم و در حـال 
خفه شـدن زیـر معمولی ترین ماسـک بازار که بـه صورت 
دارم هسـتم، بـه چهـره زشت شـده خیابان نـگاه می کنم. 
همـان ربات هـا را می بینـم. بـه خصـوص آن ماسـک های 
خیلـی سـیاه را. همان هـا کـه بـرای دماونـد سـوال پیش 
مـی آورد که: چرا مردم این ماسـک های کثیـف را زده اند؟

مـن در همـه ایـن لحظاتـی کـه نمی دانـم ترسـیده ام یـا 
نگرانـم یـا هـر احساسـی کـه بـه مـن هشـدار می دهـد 
اتفاقـی خـارج از کنتـرل من در حـال وقوع اسـت، و قرار 
اسـت حتمـا از آن تاثیـر بپذیـرم، یاد این صحنـه کارتون 
قدیمـی می افتـم. چهره های جدید ماسـک دار هم یکی از 
آنهاسـت. دوباره کلیشـه ها در ذهنم پررنگ می شـود. این 
کـه؛ اگـر فـالن نمی کردیـم و چنان نمی شـد، امـروز این 

چهره های ماسـک دار را نداشـتیم. 
نمی دانـم واقعـا ایـن طـور اسـت یـا مـن دارم ایـن طـور 
می بینـم. چشـم هایی کـه از باالی ماسـک ها بیـرون زده 
اسـت، دیگـر برقی ندارد. یا شـاید هـم اینقدر ترسـیده و 
نگـران اسـت کـه می تـوان آن هـا را شـبیه به چشـم های 
و  مصنوعی تـر  نگویـم.  دیگـر  شـیلدها  از  دیـد.  ربـات 
غیرانسـانی تر کـرده ایـن فضـای شـهر را. مثـل کارتـون 
بیسـت وخرده ای سـال پیـش. شـهر دارد یـواش یـواش 
کم رنـگ می شـود. آدم هـا پشـت ماسـک ها و شـیلدها به 
مـرور هویـت انسـانی را از دسـت می دهند. همیـن که با 
فاصلـه از کنـار هم رد می شـوند به اندازه کافی ترسـناک 
اسـت. جنبـش Free hug دارد جایـش را بـه جنبـش 
کمتـر "هـاگ" می دهـد. ربـات وار از کنـار هـم بگذریـم. 
نـه دسـتی بدهیـم و نـه بوسـه ای رد و بـدل کنیـم. اگـر 
مجبـور شـدیم دسـتمان را به فضاهـای مشـترک بزنیم، 
الکل پاشـی را فرامـوش نکنیـم. برویـم شـتابان به سـمت 

ربات شـدن.
بعضی شـب ها کابوس رباتی سـراغم می آیـد. و جالب این 
کـه اصـال تکنولوژی هـم در آن نقـش نـدارد. یعنی هنوز 
بـه آن جا نرسـیده ایم که دوسـتمان را بـا پارتنر رباتی اش 
برای شـام دعوت کنیم، ولی ربات ها در شـهر سرگردانند. 
ایـن یکـی را پیش بینـی نکـرده بـودم. بیسـت وخرده ای 
سـال منتظـر تبدیل صحنـه کارتون به واقعیـت بودم؛ هر 
چیـزی را تصـور می کـردم جـز ایـن یکـی کـه مـا داریم 
ربـات می شـویم. صاف می رویـم و می آییـم و می خواهیم 
کمتـر کسـی بـا ما حـرف بزنـد. اگر هـم بزنـد، منتظریم 
زود خداحافظـی کنـد که اگر ویروسـی با خـود دارد برای 
مـا جایـش نگـذارد. نمی دانـم اصال دیگـر یادمـان خواهد 

آمـد کـه غیررباتی بودن چه شـکلی اسـت؟ 
دلـم نمی خواهـد تعبیـر آن صحنـه ایـن باشـد. آن کـه 
بـه تکنولـوژی ربط داشـت را بیشـتر می پسـندیدم. این 
یکـی راه چـاره برایـم نمی گـذارد. اصـال چـرا بایـد ایـن 
تاییـد  را  کودکـی  دوران  آمـوزش  کلیشـه های  روزهـا 
کنـد؟ بایـد سـراغ کارتـون دیگری بـروم؛ آن که بیشـتر 
رنـگ داشـت. یکـی که بقیه هم یادشـان باشـد. شـادتر 
هـم باشـد. بایـد به آق بابـا پیام بدهـم. او حتمـا یکی در 

آسـتین دارد. 

واگویه های کرونایی مخالفت با توسعه گردشگری
 

سـید امیرناصرطباطبایـی رییس جامعه هتلداران اسـتان 
یـزد و خزانـه دار جامعـه هتلـداران ایـران بـا اشـاره بـه تاثیـر 
قطعـی تعطیـالت دو روزه پایـان هفته بر توسـعه گردشـگری 
داخلـی و رونـق اقتصـادی کشـور، مخالفـت بـا ایـن طـرح بـا 
مطـرح کردن دالیلی غیرکارشناسـانه را مخالفت غیرمسـتقیم 

با توسـعه گردشـگری و توسـعه کشـور دانسـت.
وی اظهـار کـرد: مدل های شـناخته شـده گردشـگری در دنیا 
به عنوان آغازکنندگان سـفر و تفریـح و برنامه ریزی و صاحبان 
سـبک در خـارج از کشـور، سال هاسـت که تعطیـالت دو روزه 
پایـان هفتـه را به منظور توسـعه گردشـگری داخلـی خود در 
اختیار دارند.اوبـا بیـان ایـن کـه مخالفت بـدون فکـر از عادات 
مسـووالن مربوطـه در تاییـد طرح های هر چند تایید شـده در 
دنیاسـت، گفت: بعـد از بحران های متعـددی مانند تحریم ها و 
کرونا، توسـعه گردشـگری داخلی به دلیل نبود چـاره و فرمول 
توسـعه دیگـری در کشـور بـه شـدت احسـاس می شـود چـرا 
کـه نفـت، بانک ها و مـراودات با کشـورهای مختلف به شـدت 

تحـت تاثیر تحریم هـا قـرار گرفته اند.
طباطبایـی بـا بیان این کـه ورودی گردشـگران خارجی تقریباً 
بـه صفـر رسـیده اسـت، تصریح کـرد: توسـعه گردشـگری در 
شـرایط کنونـی جـز تمسـک بـه توسـعه گردشـگری داخلی، 
راهـکار دیگری ندارد و یکی از راهکارهای توسـعه گردشـگری 
داخلـی تعطیـل شـدن پنـج شنبه هاسـت چـرا کـه حداقـل 
مسـافرت ها، نیازمنـد دو شـب و سـه روز برای سـفر هسـتند.

وی افـزود: در وهلـه اول بسـتر توسـعه گردشـگری، تعطیـل 
شـدن پنـج شنبه هاسـت و در مراحـل بعـدی می تـوان بـه 
دنبال توسـعه گردشـگری با ارائه تسهیالت سـفر به کارمندان 
از سـوی دولـت و سـایر مـوارد مشـابه بـه ایـن بخـش رونـق 
بیشـتری بخشـید اما بسـتر هـر نـوع اقدامی وجـود تعطیالت 
اسـت. این مسـوول بـه تعطیـالت دو روزه ۲۲ بهمن در سـال 
گذشـته اشـاره کـرد و گفـت: ایـن تعطیـالت مـورد اسـتقبال 
چشـمگیری واقـع شـد لـذا بـا تجـارب گذشـته ماننـد مـورد 
مذکـور، این تعطیالت تاثیرات قطعی مفیدی خواهند داشـت.
طباطبایـی دالیلـی مانند تاثیـر تعطیـالت دو روزه پایان هفته 
در توقـف مـراودات کشـور بـا دنیـا بـه خصـوص در حـوزه 
اقتصـادی را بهانه هایـی بـرای رد ایـن طـرح دانسـت و گفـت: 
ایـن مسـائل در حالـی مطرح می شـوند کـه در حقیقت قریب 
بـه تمـام وزارت خانه هـا در تهـران روزهای پنج شـنبه  تعطیل 
هسـتند، ضمـن ایـن کـه موضـوع مذکور شـامل حـال بخش 
دولتـی اسـت و بخـش خصوصـی می توانـد فعالیـت خـود را 
داشـته باشـد، از سـوی دیگر اکثر مراودات اقتصادی و تجاری 
در تهـران انجـام می شـود و بـه نظـر می رسـد مخالفـت با این 
طـرح با مطرح کـردن دالیلی غیرکارشناسـانه، ظاهراً مخالفت 
بـا تعطیلـی پنج شنبه هاسـت امـا مخالفـت غیرمسـتقیم بـا 
توسـعه گردشـگری و توسـعه کشـور اسـت.وی معتقد اسـت؛ 
افـرادی که با توسـعه گردشـگری مخالف هسـتند، بهانه هایی 

را بـرای رد ایـن طـرح مطـرح می کنند.
طباطبایـی بـا تاکیـد بر این کـه میـزان ورودی هتل هـا متاثر 
ایـن تعطیلـی افزایـش خواهد داشـت، گفت: این مسـاله تاثیر 
مسـتقیمی در ایجـاد اشـتغال دارد چـرا کـه در صورتـی کـه 
ضریـب اشـغال بـه ۷0 تـا ۸0 درصـد برسـد، هتل هـا ناگزیـر 
بـه افزایـش نیـرو خواهند بود لذا این مسـاله تاثیر مسـتقیمی 
بـر توسـعه اقتصادهـای خرد منطقه ای داشـته و شـلوغی آخر 
هفته هـا بـر بـازار و صنایـع دسـتی و اقشـار مختلـف موثـر و 
محـرک اقتصـاد کشـور و اسـتان خواهـد بـود.وی بـه تاثیـر 
ایـن مهـم بـر توسـعه مـراوردات اسـتان های مثلـث طالیـی 
گردشـگری نیـز اشـاره کـرد و گفت: بـا تعطیلی پنج شـنبه ها 
مراکـز گردشـگری مثلـث طالیـی در جریان تحریک سـفرها 
مـورد اسـتقبال قـرار گرفته و سـفر می تواند بـا برنامه ریزی در 

هـر سـه اسـتان یـزد، اصفهـان و فـارس موثر واقع شـود.
رییـس جامعـه هتلداران اسـتان یزد با بیان ایـن که تبدیل یک 
مکان گردشـگری به مقصد گردشـگری نیازمند فرایند طوالنی 
اسـت، گفت: یزد به علت عملکرد گردشـگری  یزد به خصوص 
در بخـش نـرم افـزاری و سـخت افـزاری می توان ایـن تجربیات 
را بـه اسـتان های دیگر به خصوص اسـتان های همجـوار انتقال 
داد و این مسـاله در هر اسـتانی با اسـتان همجوار خود می تواند 
نـگاه رقابتـی را بـه نـگاه تبادلـی و مـراوده ای تبدیل کنـد. این 
مسـوول در پایـان با اشـاره بـه این که تصمیم به سـفر بر عهده 
گردشـگر اسـت، خاطرنشـان کـرد: توسـعه گردشـگری داخلی 
می تواندنـگاه رقابتـی رابـه نگاهـی توسـعه ای وموثردرافزایـش 

مـراودات وتبادل تجـارت تبدیل کند.
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