
هفتـه نامه سراسـری ▪ آغاز انتشـار1370 ▪  سـال بیسـت و 
بها : 4000 توماننهـم دوره ی جد یـد ▪ دوشـنبه 23 تیـر 1399 ▪ شـماره 174

تولیدات نشر معیار
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

8

6

4

2

سالمت باشیم
در تابستان از این میوه 
غافل نشوید هلو )۱(

دو کلمه حرف ورزشی
 لیگ کشتی وتب وتاب برگزاری

مهم ترین فیلم های ایرانی 
 با موضوع زنان 

کافه شهر
تاریخ هنر 

 درباره ی هنر و هنرمندان 

تکه ای از من تکه ای از زمین
بریدِن سِرمرِغ تخم طال

3

صفحه 5

»مدیر مسوول«

سرمقاله
عادی سازی به سبک وطنی

5

شکنندگی روند بهبود 
اقتصاد چین

بـه گـزارش بلومبـرگ جدیدتریـن آمارهای رسـمی 
شـاخص های  قابل توجـه  بهبـود  از  اگرچـه  چیـن 
اقتصـادی در این کشـور حکایـت دارد، اما این بهبود 
بـه حـدی نیسـت کـه بتوانـد نگرانی هـای اقتصـاد 

جهانـی را برطـرف کند.
رونـد بهبـود اقتصـادی چیـن از بحران کرونـا مدتی 
اسـت کـه آغـاز شـده، اما شـکننده بـودن ایـن روند 
نشـان می دهـد کـه سـایر کشـورهای جهـان نیـز 
مسـیر طوالنـی و سـختی تـا بهبـود کامـل پیش رو 

دارند.
آمارهای به روزرسـانی شـده از وضعیت شـاخص های 
کلیدی اقتصاد چین در ماه می )اواسـط اردیبهشـت 
تـا اواسـط خرداد( نشـان می دهد که شـاخص تولید 
صنعتی، مخـارج مصرف کننـدگان و سـرمایه گذاری 
در ایـن کشـور همچنـان رو بـه بهبـود اسـت، امـا 
رشـد شـاخص ها هنـوز بـه حدی نیسـت کـه بتوان 
 V« اصطالحـاً  سـریع  بهبـود  یـک  از  نشـانه هایی 

شـکل« را در آن هـا مشـاهده کرد.
ایـن  جهانـی  اقتصـاد  بـرای  بـزرگ  نگرانـی  یـک 
اسـت کـه اگـر شـاخص های اقتصـادی و اطمینـان 
مصرف کنندگان در چین - که موفقیت چشـمگیری 
در مهار کرونا داشـته اسـت- خیلی سـریع به حالت 
عـادی بازنگـردد، از هیـچ کشـور دیگـری نمی تـوان 
چنیـن انتظـاری داشـت. از طرفـی شـیوع مجـدد 
ویـروس کرونـا در پکـن بـار دیگـر نگرانی هـا درباره 
آغـاز مـوج تـازه ای از شـیوع این ویـروس همه گیر را 
بـه اوج رسـانده و اوضـاع را پیچیده تـر از قبـل کرده 

است.
آسـیا- حـوزه  ارشـد  اقتصـاددان  روشـه،  شـاون 

پاسـیفیک در مؤسسـه اعتبارسـنجی اسـتاندارد اند 
پـورز، بـا اشـاره بـه ایـن کـه شـاخص های اطمینان 
و شـرکت های خصوصـی در چیـن  مصرف کننـده 
همچنان در سـطحی پایین اسـت، می گوید: »تجربه 
چیـن فعـاًل نشـان می دهد که مسـیر سـختی برای 

بازگشـت پیـش روی اقتصـاد جهانـی اسـت. 

ما  داریدکه  باور  اصوال  یا  کرده اید  دقت  نمی دانم 
ایرانی ها یک خصوصیت ویژه تاریخی داریم که اسمش را می شود گذاشت؛ "عادی 
سازی بحران" ها -- که هم چنین در طول تاریخ در برون رفت از بالیا وسیله 

نجاتمان بوده است؟
نشان  خودمان  از  هیجان  خیلی  ابتدا  شویم  بحرانی  شرایط  گرفتار  اگر  مردم  ما 
می دهیم و سپس -- و البته به تدریج -- با شرایط غیر معمول کنار می آییم و شروع 

به ادامه زندگی به شیوه سابق می کنیم.
این یک خصوصیت استثنایی است که در هر انسان و شاید در هر موجود زنده وجود 
دارد اما در جامعه ما واجد یک شخصیت اجتماعی شده که رفتار یکسانی را در جمع 
موجب می شود. یعنی خصوصیت فردی که در برخی از افراد باعث تطبیق آن ها با 
شرایط بحرانی می گردد، در مردم مایک باره و به صورت جمعی رخ می دهد. انگار که 

یک فرد اما در مقیاس بزرگ این رفتار را بروز می دهد.
البته همان طور که اشاره شد این خصوصیت در بسیاری از موارد جامعه ما را از 
خطرات یا شرایط دشوار عبور داده است لیکن همیشه دارای ثمره مثبت و نیکو نبوده 
و نیست. بروز رفتارهای منفی که با بی قیدی جمعی همراه هست در بیشتر موارد 
عامل وارد شدن زیان های افزونتری به جامعه بوده است. نمونه روشن این موضوع 
در برخورد مردم و دولت با شیوع بیماری کووید۱۹ قابل اشاره است؛ هم دولت و هم 
مردم در ابتدا مساله را جدی گرفتند و کارهای الزم را در حد توان دولت و مردم انجام 
دادند اما پس از فروکش اولیه بیماری و شل شدن زنجیره سختگیری های اجتماعی، 
همان خصوصیت عادی سازی بحران ها چونان یک بالی نوظهور به جان جامعه 
افتاد و به کمک ویروس کرونا شتافت به حدی که سازمان های در حال تحسین را 
به شگفتی وا داشت که چگونه به یک باره بیماری ای که به سرعت در حال عقب 
نشینی بود، اکنون با شدت به پیشروی خود ادامه می دهد و هرچه تلفات بیشتر 
می شود و هر چه کارشناسان و مسووالن اخطارهای تندتری می دهند، عکس العمل 
جامعه نسبت به پسروی خود و پیشروی مهاجم کندتر و باال قیدی گسترده تر همراه 
است! این که شما در سطح شهر به ویژه در اجتماعات مشاهده می کنید که شمار 
قابل اعتنایی از افراد پروتکل های اعالم شده را رعایت نمی کنند و بعضا آن ها را به 
سخره نیز می گیرند، شاید فقط نشانه فقدان تربیت اجتماعی نباشد و چه بسا از 
همان خصوصیت جمعی تاریخی مبتنی بر ویژگی "عادی سازی بحران" ها ناشی 
شده باشد! نمی دانم با من هم باور هستید یا خیر ولی به توجه اش می ارزد؛ چه بسا 
اگر متخصصان علوم اجتماعی به این نتیجه برسند، راه کارهایی برای تحریک پذیری 
جامعه ابداع کنند تا در شرایطی که ویژگی عادی سازی به زیان جامعه می باشد 
)مثل همین بی توجهی به رعایت پروتکل های بهداشتی و عمل نکردن به دستورات 
متخصصان( مجددا از لحاظ روانی جامعه و علی الخصوص مسووالن و تصمیم گیران 
با احساس خطر مضاعف، به چاه عادی سازی نیفتند و به سرعت عکس العمل الزم در 
برابر خطر را از خود بروز دهند. اندیشه کنیدکه در این وانفسای تازش جدید ویروس 
کرونا، بار اندوه بزرگتری بر روان جامعه انبار خواهد شد و چه بسا آثار زیانبارش تا 

مدت ها روح زخمی جامعه را بیازارد!

زدن ماسک در اماکن عمومی و سرپوشیده اجباری شد

من هم 
ماسک می زنم!

صفحه 1

شکنندگی 
روند بهبود 

 اقتصاد چین

اقتصاد دیجیتال 
ایران در مسیر 
صعودی
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

هلـو یکی از میوه های خوشـمزه تابسـتانی 
اسـت کـه مصـرف آن بـه حفـظ سـالمت 
کمـک  تابسـتان  گـرم  هـوای  در  شـما 

می کنـد. بسـیاری 
■ در هـر صـد گـرم هلـو مـواد زیر 

اسـت موجود 
 آب                              ۸۸ گرم

 انرژی                           ۳۵ کالری
 مواد نشاسته ای              ۹ گرم

 کلسیم                         ۸ میلی گرم
 پتاسیم                        ۲۰۰ میلی گرم
 فسفر                           ۱۷ میلی گرم
 آهن                           ۵/۰ میلی گرم

 ویتامین آ                    ۱۴۰۰ واحد
 ویتامین ب ۱               ۰۲/۰ میلی گرم
 ویتامین ب ۲               ۰۵/۰میلی گرم

 ویتامین ب ۳               ۱ میلی گرم
 ویتامین  ث                 ۷ میلی گرم

-- ضمنـا هلـو دارای منیزیـوم و برومیـوم 
نیـز می باشـد .

■■ خواص داروئی این میوه لذیذ
تسـکین  باعـث  و  اسـت  ملیـن  هلـو   ◄

می شـود. تشـنگی 
◄ هلو مقدارفراوانی ویتامین A دارد.

 C ،B۲ هلوهم چنین حـاوی ویتامین های◄

B۱ نیاسـین و مواد معدنی شـامل؛ کلسـیم، 
آهن، فسفر،پتاسـیم و سـدیم می باشد. 

◄هلـو و برگـه خیـس شـده آن  روده هـا را 

شستشـو می دهد، سبب تشـدید حرکت های 
موجـی شـکل روده ی بـزرگ می گـردد. عمل 
دفع را آسـان و یبوسـت را برطرف می سـازد.

◄ برای رفع بوی بد دهان هلو بخورید.
◄هلـو در افـرادی کـه گـرم مزاج هسـتند 

باعـث تقویـت نیـروی جنسـی می شـود.
◄ برای وزن کم کردن هلو بخورید .

◄خـوردن هلـو سـموم را از بـدن خـارج 

. می کنـد
◄هلـو را لـه کنید و به صـورت ضماد برای 

رفـع دل پیچـه بچـه هـا و دفع کـرم روده 
روی شـکم آن ها قـرار دهید.

◄همـان طورکـه اشـاره شـد، هلـو دارای 

ویتامیـن A و C و نیـز منبـع خوبـی از 
پتاسـیم اسـت.

◄هلو تقویت کننده بدن است.

◄هلوی خام اشتها آور و صفرا آور است.

◄هلـو ادرارآور و قلیایی کننده خون اسـت و 

بنابرایـن برای بیماران کلیوی مفید اسـت.

◄یـک عـدد هلـوی رسـیده حـاوی حـدود 
۲درصـد فیبرهـای غذایـی می باشـد. البتـه 
این فیبرها بیشـتر در پوسـت آن قرار دارد و 
از نوع فیبرهای حالل در آب اسـت و روده ها 

بهتـر می تواننـد آن هـا را تحمـل کنند.
◄ از ایـن گذشـته هلو جزو اولیـن میوه هایی 

اسـت که می تـوان به کـودکان داد.

در تابستان از این میوه غافل نشوید هلو ]۱[ 
انسداد روده، عالمت جدید 

ویروس کرونا
محققـان بـا کالبدشـکافی برخـی از جـان باختـگان 
کرونایـی دریافتنـد این ویـروس در مواردی منجر به انسـداد 

روده و سـپس مـرگ افـراد مبتـال می شـود.
بـه گفته آن ها ویروس کرونا طیف وسـیعی از عالئـم را دارد؛ 
در واقـع واکنـش بیـش از حـد سیسـتم ایمنی بـدن به این 
ویـروس، باعـث بـروز اختـالل در چنـد عضـو بـدن از جمله 
روده می شـود. هنوز مشـخص نشـده کـه چرا ایـن اتفاق در 
برخـی از بیمـاران رخ می دهـد و در برخـی نـه، امـا گفتـه 
می شـود نـوع گـروه خونـی نقش مهمـی در شـدت بیماری 
دارد. ایـن مطالعـه نشـان داد افـرادی که دارای گـروه خونی 
A هسـتند نسـبت به سایرین بیشـتر در معرض ابتال بوده و 
عالئـم شـدیدتری را تجربه می کنند؛ این در حالی اسـت که 
افـراد بـا گروه خونی O عالئم بسـیار خفیف تری را مشـاهده 

کرده انـد.

داروی فشارخون خطر سرطان 
روده را کاهش می دهد

محققـان دانشـگاه هنـگ کنـگ دریافتنـد دو داروی 
موسـوم بـه بازدارنده هـای ACE و ARBs بـا شـل کـردن 
و اتسـاع عـروق خونی تنگ شـده امکان جریـان آزاد خون را 
فراهـم می کننـد و بدین ترتیب فشـارخون کاهـش می یابد.

محققـان در ایـن مطالعـه، گزارش هـای مربـوط بـه حـدود 
از سـال  ۲۰۰ هـزار بیمـار بزرگسـال را در هنـگ کنـگ 
۲۰۰۵ تـا ۲۰۱۳ بررسـی کردنـد. محققـان مشـاهده کردند 
در مقایسـه با افـرادی که ایـن داروها را مصـرف نمی کردند، 
 ،ARBs یا ACE افـراد مصـرف کننـده دو داروی بازدارنـده
۲۲درصـد کمتر با خطـر ابتال به سـرطان روده مواجه بودند.

محققـان دریافتنـد ایـن فایـده بخصـوص بـرای بیمـاران 
بـا  روده  پُلیپ هـای  سـابقه  دارای  و  بـاال  بـه  سـال   ۵۵
درسـتی بیشـتری همـراه بـود. افراد بـه مدت ۳سـال تحت 

گرفتنـد. قـرار  کولونوسـکوپی 

رتبه پنجم دنیا 
در تولید علم طب سنتی

  
بر اسـاس گزارشـی در مجلـه اتنوفارماکولـوژی در زمینه 
علم سـنجی و وضعیـت تولیـد دانـش در حـوزه داروشناسـی 
بومـی، طـب سـنتی و گیاهـان دارویـی، ایـران در بـازه زمانی 
۲۰۱۱ تـا ۲۰۱۸، جایـگاه پنجـم دنیـا را بـه خـود اختصـاص 

داده اسـت.
همـکاری  حاصـل  کـه  تحلیلـی  گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 
بین المللی پژوهشگرانی از کشـورهای چین، انگلیس، پرتغال، 
بلغارسـتان، آلمان، لهسـتان و اتریش اسـت و اطالعـات آن از 
پایـگاه اسـتنادی علمـی Web of Science( ISI( به دسـت 
آمـده، ایـران در میـان تمـام کشـورهای مشـارکت کننده در 
چاپ مقاالت حوزه داروشناسـی بومی، طب سـنتی و گیاهان 
دارویـی در بـازه زمانـی ۲۰۱۱ تـا ۲۰۱۸، بـا ۲۴۳۹ مقالـه و 
اختصـاص ۶.۳ درصـد مقـاالت چاپ  شـده در این بـازه زمانی 

بـه خـود، در رتبـه پنجم قـرار گرفته اسـت.
از  یکـی  به عنـوان  اتنوفارماکولـوژی  مجلـه  اسـت،  گفتنـی 
مهم تریـن و معتبرتریـن مجـالت حـوزه داروشناسـی بومی و 
طـب سـنتی، مطابـق گزارش اسـتناد بـه مجله)JCR( سـال 
۲۰۱۹، جـزو ۱۰درصـد برتـر مجـالت حـوزه طـب مکمـل 
بـر اسـاس شـاخص ضریـب تاثیـر متناسب شـده بـر اسـاس 
منابـع)SNIP( و نمایه شـده بـا ضریـب تاثیـر)IF( ۳.۶۹ در 

پایـگاه اسـتنادی ISI اسـت.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش   لیگ کشتی وتب وتاب برگزاری
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

ایران همچنان 
بر بام فوتسال آسیا

سـایت معتبـر »فوتسـال رنکینگ« روز پنجشـنبه 
رده بنـدی جدیـد تیم های ملی فوتسـال جهـان را اعالم 

کرد.
در ایـن رده بنـدی تیـم ملـی فوتسـال ایـران بـا کسـب 
۱۶۰۳ امتیاز همچنان در جایگاه ششـم جهان و نخسـت 

آسـیا قرار دارد.

در ایـن رده بنـدی بـه ترتیـب تیم هـای ملـی فوتسـال 
برزیـل، اسـپانیا و آرژانتین رده هـای اول تا سـوم را از آن 

خـود کرده انـد.
تیـم ملـی فوتسـال ایـران قـرار اسـت در صـورت اعـالم 
زمـان جدید برگزاری مسـابقات قهرمانی فوتسـال آسـیا 
در ایـن رقابت هـا بـه میـدان بـرود و در صـورت کسـب 

مقـام بـه جـام جهانـی فوتسـال ۲۰۲۰ راه پیـدا کند.
سـال  قهرمانـی  رقابت هـای  بـود  قـرار  ایـن  از  پیـش 
۲۰۲۰ فوتسـال آسـیا در اسـفند مـاه امسـال در کشـور 
ترکمنسـتان برگـزار شـود کـه به دلیـل شـیوع ویروس 

کرونـا ایـن مسـابقه ها بـه تعویـق افتـاد.

شکست قهرمان 
سال ۲۰۱۸ جهان 

»ســارا خادم الشــریعه« در جریــان مســابقات آنالیــن 
شــطرنج فدراســیون جهانــی، مقابــل قهرمان ســال ۲۰۱۸ 

جهــان بــه برتــری دســت یافــت.

روز پنجشــنبه در ادامــه مســابقات آنالیــن شــطرنج زنــان 
جهــان، نماینــده شایســته کشــورمان بــا »جــو ون جــون« 
چینــی کــه در بخــش کالســیک در رده چهــارم رنکینــگ 
جهــان قــرار دارد و در رنکینــگ ســرعتی نفــر دوم جهــان 

اســت، رقابــت کــرد.
خادم الشــریعه در ایــن دیــدار موفــق شــد قهرمــان 
ســال ۲۰۱۸ زنــان جهــان را بــا حســاب هفــت بــر پنــج 

شکســت داده و راهــی نیمه نهایــی شــود.
ــدی  ــه بع ــروزی در مرحل ــن پی ــا ای ــران ب ــده ای نماین
ــر اول  ــان« نف ــاف »هوی ف ــه مص ــد ب ــابقات بای ــن مس ای

ــرود. ــان ب ــان جه ــگ زن رنکین
مســابقات آنالیــن در چهــار مرحلــه پیگیــری می شــود 
ــی  ــورت حذف ــه ص ــن ب ــه ۱۶ بازیک ــر مرحل ــه در ه ک
بــازی خواهنــد کــرد. ایــن رقابت هــا تــا ۳۰ تیــر ادامــه 

خواهــد داشــت.
ــابقات  ــوم مس ــه س ــن درمرحل ــم چنی ــریعه ه خادم الش
جایــزه بــزرگ شــطرنج ســرعتی بانــوان فیــده بــه میزبانی 
ــر ۶  ــه ۷ ب ــا نتیج ــد ب ــق ش ــس دات کام موف ــایت چ س

مقابــل ایرینــا کــراش از آمریــکا بــه برتــری برســد.
ــن  ــی ای ــه قبل ــورمان در مرحل ــطرنج باز کش ــوی ش بان
مســابقات نیــز موفــق شــده بــود ایــن حریــف آمریکایــی 

ــردارد. ــش رو ب را از پی

● بـا ایـن کـه بـا تـداوم بازی های لیـگ برتـر فوتبـال تقریبا 
حاشـیه های ایـن ورزش کاهـش پیـدا کـرده اسـت امـا هنوز 
صفحـات رسـانه ها مثل قبـل در تصـرف اخبار فوتبالی اسـت 
البتـه خبرهای معمـول و جاری. به همیـن دلیل با صالحدید 
سـردبیر تصمیـم گرفته شـد صفحـه دو کلمه حرف ورزشـی 
را از اسـارت وقایـع فوتبالـی برهانیم و از ایـن پس به خبرهای 
ورزشـی داخـل وخـارج در بخش هـای دیگـر نیـز بپردازیم. بر 
ایـن اسـاس چند رویداد در کشـتی را مورد توجـه قرارداده ایم 

و امیدواریم پسـند دوسـتان افتد.
 ■ برگـزاری لیـگ در ایـن شـرایط بـه صالح کشـتی نیسـت
مربی پیشـین تیم ملی کشـتی آزاد کشـورمان معتقد است با 
توجـه به شـیوع ویروس کرونا، پافشـاری بـرای برگزاری لیگ 

به هیچوجه به صالح کشـتی نیسـت.
امیـر توکلیـان بـا تاکیـد بـر ایـن کـه هیـچ چیـز بیشـتر از 
سـالمتی ورزشـکاران و قهرمانـان ملـی ایـران اهمیـت نـدارد 
گفـت: بحـث برگزاری لیگ کشـتی در این شـرایط از اسـاس 
غلـط اسـت، چرا کـه ما بایـد در ابتـدا امکانـات برپایی چنین 

رویـدادی را در سـطح کشـور مهیـا کنیم.
طبیعتـا بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور و آمار 
نگـران کننـده مـرگ برخـی مبتالیـان نمی تـوان بـه راحتی 
در خصـوص لیـگ کشـتی صحبت کـرد.وی تصریح کـرد: ما 
بایـد بـه ایـن نکته توجـه کنیم که آیا سـالن های کشـتی در 
ایـران، شـرایط و اسـتانداردهای برگزاری لیگ کشـتی در این 
وضعیـت را دارد و اصـال مـی تـوان سـالمت کشـتی گیـران، 
مربیـان، تماشـاگران و عوامـل اجرایـی لیگ کشـتی را در این 

سـالنها تضمیـن کرد؟

برخـی  داد:  ادامـه  آزاد  کشـتی  ملـی  تیـم  پیشـین  مربـی 
مسـابقات رشـته های ورزشـی را می توان در فضای باز برگزار 
کـرد که حسـاب آن رشـته ها از کشـتی جداسـت؛ امـا آیا می 
تـوان رشـته پربرخوردی همچون کشـتی را در فضـای باز و با 
رعایـت فاصلـه اجتماعی برگزار کرد؟ بسـیاری از ورزشـکاران 
ما ممکن اسـت نشـانه هایی از بیماری را نداشـته باشـند، اما 

ایـن امـکان وجـود دارد که هـر کـدام از آن ها ناقل باشـند.
توکلیـان افـزود: بـه عنـوان عضـو کوچکـی از جامعـه بـزرگ 
کشـتی که خودم سـالیان سال سـابقه حضور در لیگ کشتی 
را به عنوان کشـتی گیر و سـرمربی داشـتم، معتقـدم برگزاری 

لیـگ برتـر در ایـن وضعیـت یک اشـتباه بزرگ خواهـد بود.
حـال ایـن که بـا عقد قـرارداد با کشـتی گیـران و مربیـان به 
همـه فشـار بیاوریـم کـه زودتر لیـگ برگزار شـود، واقعـا کار 
منطقی و درسـتی نیسـت. از سـوی دیگـر اسپانسـرهای وارد 
شـده به لیگ کشـتی هم بایـد این موضوع را قبـول کنند که 
فعال شـرایط برای مسـابقات مهیا نیسـت و شاید مجبور شوند 

تـا سـال آینده بـرای برگـزاری لیگ منتظـر بمانند.
وی ادامـه داد: وخامـت اوضـاع جهـان به دلیل شـیوع ویروس 
کرونـا به حدی اسـت کـه مجامع بیـن المللی ورزشـی، بازی 
هـای المپیـک را هم بـه تعویق انداخته اند و چه بسـا اصال در 
سـال آینده هم شـاهد برگزاری المپیک نباشـیم. حال چطور 
مـی تـوان در ایـن وضعیت حـرف از برگزاری لیـگ زد و همه 
چیـز را عـادی جلـوه داد. بـی تردیـد ممکـن اسـت برگزاری 
لیـگ کشـتی تا سـال آینده بـه تعویـق بیافتـد، چراکه طبق 
شـواهد، مـوج کرونا ممکن اسـت در فصل پاییز و زمسـتان با 

شدت بیشـتری ادامه داشـته باشد.
ایـن مربـی خراسـانی در پایـان گفـت: ویـروس کرونـا با هیچ 
کـس شـوخی نـدارد و ممکـن اسـت در هـر فـردی بصـورت 
کامـال مجـزا تاثیرگـذاری داشـته باشـد. در نتیجـه نمـی توان 
بـه جنـگ  بـا یـک نسـخه و روش مشـخص و همیشـگی 

کرونـا رفـت، چراکـه ایـن ویـروس مـدام در حال تغییر اسـت 
و همچنـان تـا مـدت هـا، تهدیـد بزرگی بـرای سـالمت مردم 

ایـران و جهـان تلقـی خواهد شـد.
■ ستاد کرونا مجوز ندهد لیگ کشتی برگزار نمی شود

سـخنگوی فدراسـیون کشـتی با بیان این که در شرایط فعلی 
حفاظت از سـالمت کشـتی گیران، اولویت فدراسـیون کشتی 
اسـت، تاکیـد کـرد: تـا زمانی که سـتاد مقابلـه با کرونـا مجوز 

ندهـد لیگ کشـتی برگزار نخواهد شـد.
محمدابراهیـم امامـی دربـاره لـزوم تجدیـد نظـر در تصمیـم 
برگـزاری رقابـت هـای لیـگ کشـتی آزاد و فرنگـی بـا توجـه 
بـه وخامـت اوضـاع شـیوع ویـروس کرونا بـرای جلوگیـری از 
افزایـش آمار مبتالیـان، اظهار کرد: قطعا مهمتریـن اصل برای 
فدراسـیون کشـتی حفاظت از سالمت کشـتی گیران، مربیان 

و دیگـر نفـرات دخیـل در این رشـته اسـت. 
حضـور کشـتی گیـران در رقابت هـای داخلـی و بیـن المللـی 
در صـورت تاییـد حفـظ سـالمتی آن هـا صـورت می گیـرد و 
اتحادیـه جهانـی کشـتی نیـز همـواره بـر لـزوم حفاظـت از 
سـالمت کشـتی گیـران در اوضـاع فعلـی تاکیـد کرده اسـت.

سـخنگوی فدراسیون کشـتی افزود: برای برگزاری لیگ همان 
طـور کـه از سـرگیری رقابت هـا بـه دلیل شـیوع مجـدد کرونا 
بـه تاخیـر افتـاد، بـرای برگزار کـردن آن مهمتریـن اصل برای 
فدراسـیون اطمینـان از سـالمت کشـتی گیـران خواهـد بود.

وی تصریـح کـرد: سـتاد ملـی مقابله با کرونـا تمامی مـوارد را 
رصـد مـی کند و هـر زمان که مجـوز برگزاری لیگ کشـتی را 
بـه فدراسـیون بدهـد، فدراسـیون نیز اقـدام به برگـزاری لیگ 
خواهـد کـرد. تـا زمانی کـه این مجوز از سـوی سـتاد مقابله با 

کرونـا ارائـه نشـود، قطعا لیـگ برگزار نمی شـود.
در صـورت دادن مجـوز نیـز تمامـی پروتکل هـای بهداشـتی و 
دسـتورالعمل های ارائه شـده بـرای برگزاری مسـابقات رعایت 
می شـوند. امامی دربـاره لغو اجرای چرخه انتخابـی در انتخاب 
نفـرات ملـی پـوش ایـران در رقابت هـای جهانـی ۲۰۲۰، در 
صـورت برگـزار شـدن این مسـابقات گفت: با توجـه در صورت 
برگـزاری رقابت هـای جهانی ۲۰۲۰، فرصـت خیلی کمی برای 
حضـور در ایـن رقابت هـا خواهیـم داشـت و بـه همیـن دلیل 
امـکان اجـرای چرخـه انتخابـی وجـود نـدارد. طبـق تصمیـم 
گرفتـه شـده کـه در صـورت تایید رییـس فدراسـیون قابلیت 
اجـرا پیـدا می کند، کشـتی گیران بر اسـاس ضوابط سـال قبل 

می شـوند. انتخاب 
سـخنگوی فدراسـیون کشـتی خاطرنشـان کـرد: در صـورت 
تاییـد این موضـوع، نفرات ملی پوش بر اسـاس نتایجشـان در 
رقابت هـای جهانی، آسـیایی، جـام تختی، تورنمنـت رنکینگ 
ایتالیـا در کشـتی آزاد و دیگـر رویدادهـای مورد نظـر انتخاب 

می شـوند.
وی درباره زمان تقریبی برای آغاز تمرینات ملی پوشـان گفت: 
اجازه این موضوع نیز در دسـت سـتاد ملی مقابله با کروناست. 
از سـوی دیگـر تا زمانی کـه اتحادیه جهانی کشـتی به صورت 
قطعـی برگـزاری مسـابقات را مشـخص نکـرده نمی توانیـم 
ریسـک کنیم و سـالمت کشـتی گیـران را به خطـر بینداریم. 
اتحادیـه جهانـی هنـوز بـه صـورت قطعـی برگـزاری رقابت ها 

 را اعـالم نکـرده و بایـد منتظـر اعـالم تصمیـم نهایـی باشـیم.
■ حسن اف به لیگ برتر کشتی ایران برمی گردد

جبرئیل حسـن اف کشـتی گیر مسـلمان تیم ملـی آذربایجان 
در ایـن فصـل از لیـگ برتـر کشـتی آزاد ایـران با تیـم دریاچه 

ارومیـه در رقابت هـا حضـور خواهد داشـت.
 جبرئیـل حسـن اف که در رقابت هـای المپیـک ۲۰۱۶ ریو در 
وزن ۷۴ کیلوگـرم بـه مـدال برنـز رسـید و مدال نقـره جهانی 
۲۰۱۸ بوداپسـت را نیـز در کارنامه دارد چند سـالی اسـت که 

در لیـگ برتر کشـتی ایران حضـور دارد.
ایـن کشـتی گیـر مسـلمان که سـال گذشـته مدال هایـش را 
طـی مراسـمی به موزه امـام رضـا )ع( اهدا کرد، تیـم »تا ثبت 
جهانـی تـوس« را در ایـن رقابت ها همراهی کـرد. او یکی از دو 
کشـتی گیر خارجـی تیم دریاچـه ارومیه در لیگ برتر کشـتی 

آزاد فصـل آینـده اسـت، البته اگـر این لیگ برگزار شـود.
ارومیه ای هـا کـه یونـس امامـی و امیرمحمـد یزدانـی را هم به 
عنـوان ملـی پـوش در اختیار دارنـد، با یک خارجـی دیگر نیز 

بـه توافق رسـیده اند اما هنوزکارقطعی نشـده اسـت.
■ مشکالت آمریکایی ها برای حضور در جهانی ۲۰۲۰

فدراسـیون کشـتی آمریـکا کـه مخالـف برگـزاری مسـابقات 
جهانـی ۲۰۲۰ بـود، هنـوز موضـع رسـمی خـود را در مـورد 

تصمیـم اخیـر اتحادیـه جهانـی اعـالم نکـرده اسـت.
پیـش از این فدراسـیون های کشـتی ایـران و آمریـکا مخالفت 
خـود بـا برگـزاری مسـابقات جهانـی در سـال ۲۰۲۰ را اعـالم 
کـرده بودنـد. دلیـل ایـن موضـوع نیز شـرایط سـخت هـر دو 
کشـتی در مواجهـه بـا ویـروس کرونـا بـود و ایـن کـه اعتقـاد 
داشـتند برگـزاری مسـابقات جهانی سـالمت خانواده کشـتی 
سراسـر دنیـا را بـا مخاطـره مواجـه خواهـد کـرد. بـا ایـن 
وجـود اتحادیـه جهانـی کشـتی در آخریـن تصمیمـی کـه به 
پیکارهـای  برگـزاری  از  کـرد،  اعـالم  ملـی  فدراسـیون های 
جهانـی۲۰۲۰ در آذر ماه سـال جـاری در صربسـتان خبر داد.

ضمـن ایـن کـه زمـان برگـزاری رقابت هـای جهانـی جوانـان 
و امیدهـا نیـز اعـالم شـده اسـت. همـان طـور کـه در ایـران 
همچنـان سـالن های کشـتی تعطیل هسـتند و کشـتی گیران 
اجـازه تمریـن گروهـی را ندارند، در آمریکا نیز کشـتی تعطیل 
شـده و قهرمانـان ملـی ایـن کشـور نیـز در قرنطینـه خانگـی 

تمرینـات بدنـی شـان را دنبـال می کننـد.
در ایـن وضعیـت بعیـد نیسـت کـه آمریکایی ها حتـی به عدم 
شـرکت در مسـابقات جهانی پیش رو فکر کنند و پیش از این 
نیز مقامات کشـتی این کشـور تاکید کرده اند که نمی خواهند 
 جـان هیـچ کـدام از قهرمانـان شـان را بـه خطـر بیندازنـد.

■ بالتکلیفی کشتی ادامه دارد
برگـزاری لیـگ کشـتی بـا توجـه بـه شـدت شـیوع ویـروس 
کرونـا در هالـه ای از ابهـام قـرار گرفته اسـت. زمزمـه برگزاری 
لیـگ کشـتی در مردادمـاه بـه گـوش می رسـد امـا بـا توجـه 
بـه شدت شـیوع ویـروس کرونـا برگـزاری ایـن رقابت هـا در 
هالـه ای از ابهـام قرار گرفته اسـت.در حال حاضر سـتاد مقابله 
بـا کرونـا اجـازه از سـرگیری فعالیت هـای کشـتی را صـادر 
نکرده و در صورتی که این مجوز از سـوی سـتاد صادر نشـود 
مسـابقات لیگ کشـتی برگـزار نخواهد شـد. گویا فدراسـیون 
کشـتی برای برگـزاری اردوها پروتکل بهداشـتی تنظیم کرده 
امـا سـتاد مقابلـه بـا کرونـا هنـوز جوابـی بـه آن نداده اسـت. 
متاسـفانه بـا توجـه بـه شـدت ویـروس کرونـا در ایـن روزها، 

کشـتی همچنـان در بالتکلیفـی بـه سـر می برد.
پیـش از ایـن هـم از سـوی اتحادیـه جهانـی کشـتی تمامـی 
رقابت هـای ایـن رشـته ورزشـی تـا ۱۰ تیرمـاه لغو شـده بود 
امـا دوبـاره بـا تشـکیل جلسـه از سـوی اعضای هیات رئیسـه 

اتحادیـه جهانـی ایـن زمـان تـا ۱۰ شـهریورماه تمدید شـد.
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بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

 ---نیم نگاه ---

 مهم ترین فیلم های ایرانی با موضوع زنان 
در سـینمای ایـران تـا دهه هـا این گونـه نبـود کـه موضـوع 
زنـان بـرای فیلمسـازان جذابیـت داشـته باشـد امـا سـینمای 
ایـران نیـز تغییـر رویـه داد و می تـوان گفـت گاهـی فیلم های 

قابـل قبولـی در ایـن زمنیه سـاخته شـد.
فیلم هایـی خـوب یـا بـدی بوده انـد کـه در سـینمای جهـان 
 و ایـران موضـوع خـود را بـه مسـائل زنـان اختصـاص داده اند.

در سـینمای ایـران تـا دهه هـا این گونه نبـود که موضـوع زنان 
برای فیلمسـازان جذابیت داشـته باشـد اما سـینمای ایران نیز 
تغییـر رویـه داد و می توان گفـت گاهی فیلم هـای قابل قبولی 

در این زمنیه سـاخته شـد.
از زمانـی کـه سـینما به شـکل نویـن در ایـران شـکل گرفت، 
تعـداد فیلم هـای موفقی کـه به طور خـاص درمـورد زن حرف 
می زننـد  بسـیار کـم بـود.  چند فیلـم بلنـد و مسـتند، مانند 
فیلم هایی که شـهال ریاحـی یا فروغ فرخ زاد سـاختند از جمله 

ایـن فیلم ها اسـت.
بعـد از انقـالب مرضیـه برومنـد، پـوران درخشـنده، تهمینـه 
میالنـی و رخشـان بنی اعتماد  به عنـوان اولین زنـان کارگردان 
ایـران وارد سـینما شـدند و بعـد از آن فیلم هایی سـاخته شـد 

کـه موضوع آنـان زنـان بودند.
■  سگ کشی؛ بهرام بیضایی

بهـرام بیضایـی از نویسـندگان و کارگردانانـی اسـت کـه در 
تمامـی آثـارش زن جایگاهـی متفـاوت دارد و نـگاه او بـه زنان 

نگاهـی مترقـی و برابرطلبانـه اسـت.
ماننـد »رگبـار«،  آثـاری  در  بیضایـی  وذهنیـت  رویـه   ایـن 
»غریبـه«، »چریکه تارا«، »باشـو غریبه کوچک«، »مسـافران« 

بسـیار عیـان و مشـخص اسـت.
سگ کشـی نیـز بـر همیـن سـیاق اسـت. فیلـم سگ کشـی کـه 
در مـورد زنـی در تالطـم بی رحـم زندگـی اسـت که بـرای نجات 
همسـرش از بـار گرفتاری هـا و مشـکالت، سـختی ها را تحمـل 
می کنـد تـا شـاید خـود را در معضـالت پیـش آمـده همسـرش 
شـریک بداند، غافل از این که خود بازیچه  همسـرش شـده اسـت.

قهرمـان فیلـم گلـرخ کمالـی، با بـازی مژده شمسـایی اسـت. 
زنـی مسـتقل و روشـنفکر کـه تصمیم می گیـرد بـرای نجات 
طلبکارانـش  بیـن  از  را  او  چک هـای  حبـس،  از  شـوهرش 
جمـع کنـد. فیلم سگ کشـی نشـان دادن کشـمکش گلرخ با 

فریبـکاری، مردسـاالری، قـدرت و پـول اسـت.
■ لیال؛ داریوش مهرجویی

داریـوش مهرجویـی در فیلـم »لیال« سـعی کرد کلیشـه هایی 
که در مورد زنان وجود داشـت را بشـکند و تماشـاگر را با زنی 

آشـنا کند که سـوژگی دارد.
داسـتان فیلـم در مـورد لیـال و رضـا اسـت که در یک مراسـم 
شـله زرد پـزان همدیگر را می بینند و چندی بعد بـا هم ازدواج 
می کننـد. آن دو، بعـد از مدتـی زندگـی متوجـه می شـوند که 
لیـال نمی توانـد فرزندی بـه دنیا بیـاورد. هرچند ایـن امر برای 
رضـا اهمیتـی نـدارد اما لیـال در اثر فشـارهای وارد شـده برای 

رضـا بـه دنبال همسـر دومی اسـت تـا بتواند بچه دار شـود.
»لیـال« اولیـن فیلمـی اسـت کـه لیالحاتمـی در آن مقابـل 
دوربیـن داریـوش مهرجویـی قرار گرفته اسـت و ایـن همکاری 
سـال ها بعد بـا فیلم نارنجی پوش تکرار شـد. علـی مصفا دیگر 
بازیگـر ایـن فیلـم اما پیـش از آن در فیلـم پری بـا مهرجویی 
همـکاری کـرده  بود و ایـن همراهی در فیلم هایـی چون دختر 

دایـی گمشـده و میکس تکرار شـد.
■ زندان زنان؛ منیژه حکمت

زنـدان زنـان فیلمـی بـه کارگردانـی و تهیه کنندگـی منیـژه 
حکمـت و نویسـندگی فرید مصطفوی اسـت. پـگاه آهنگرانی، 

 رویـا نونهالـی و رویـا تیموریـان از بازیگران این فیلم هسـتند.
روایـت زنـدان زنـان از سـه بخـش تقریبـا مسـاوی تشـکیل 
شـده اسـت. بیـن بخش هـای اول و دوم هفـت سـال و بیـن 
بخش هـای دوم و سـوم ده سـال فاصلـه زمانـی وجـوددارد.

داسـتان ایـن گونـه شـروع می شـود کـه سـال ۱۳۶۲، زنـدان 
زنـان، زندانیـان دسـت بـه شـورش می زننـد، طاهره یوسـفی 
رئیـس جدیـد زنـدان، بیـن آن ها مـی رود تـا آرامشـان کند و 

باالخـره هـم بـا اعمـال مقـررات سـختگیرانه اش زندانیـان را 
وادار بـه تسـلیم می کنـد. طاهره یوسـفی بـا یکـی از زندانیان 
بـه نـام میتـرا کـه مرتکـب قتـل ناپـدری اش شـده، درگیـر 
می شـود. میتـرا کـه در میـان زندانیـان نفـوذ زیـادی دارد زیر 
بـار دسـتورهای طاهـره یوسـفی نمـی رود و هر بار بـه بهانه ای 

مجـازات می شـود...
■ من ترانه پانزده  سال دارم؛ رسول صدرعاملی

داسـتان ایـن فیلم دربـاره ترانه دختـر یک زندانی اسـت که با 
وجـود سـن کـم، در یک مغـازه عکاسـی کار می کند، مدرسـه 
مـی رود و از والدینـش نگهـداری  می کنـد، او دختـری شـاد، 
حاضـر جـواب و عاقل، خود سـاخته و متکی به نفـس بار آمده 
اسـت. بر اثر دشـواری های خانوادگی خود با پسـر ثروتمندی 
آشـنا و بـا وجـود مخالفت هـا، بـا او محـرم مـی شـود. زمانـی 
کـه پسـر ترانـه را رهـا می کنـد، بحـران، فرزنـدی هسـت که 

در شـکم دارد.
ایـن فیلـم در انتقـاد بـه ازدواج در سـنین پاییـن اسـت و نگاه 
خانواده هـا بـه دغدغه هـای جوانـان و روابط دختر و پسـر را به 
چالـش می کشـد. ترانـه تنهـا و از هـم پاشـیده، با فرزنـدی در 
شـکم، بی پنـاه، در آسـتانه انتخـاب بزرگی هسـت. یـا به جبر 
رسـم بایـد جنین را از بین ببـرد یا نگه دارد و با رسـم بجنگد.

ایـن فیلم در سـال ۱۳۸۰ جوایز برتریـن کارگردانی، فیلمنامه، 
چهره پـردازی و نقـش اول زن از جشـنواره فیلـم فجـر را بـه 

آورد. دست 

بازار محصوالت سلولی
 گسترش می یابد

بـه گـزارش معاونـت علمـی و فنـاوری، در سـال های 
اخیـر گروه هـای نوپـا و شـرکت های دانش بنیـان جـوان در 
حـوزه سـلول های بنیـادی فعالیـت خـود را رونـق داده انـد. 
ایـن شـرکت ها بیشـتر در زمینـه تولید مـواد، تجهیـزات و 
محصـوالت سـلولی مشـغول فعالیـت هسـتند. از سـویی 
بـا توجـه بـه رونـق روز افـزون ایـن بـازار در دنیـای امـروز، 
صاحبان سـرمایه و صنایع فعال در حوزه پزشـکی عالقمند 

بـه ورود و سـرمایه گذاری در ایـن زمینـه شـده اند.
از همیـن رو سـتاد توسـعه علـوم و فناوری هـای سـلول های 
بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری با تشـکیل 
و سـرمایه گذاران  کارگـزاران  فنـاوری، شناسـایی  کارگـروه 
عالقمنـد بـه ایـن حـوزه را بـا برگـزاری نشسـت های متعدد 
در زمینـه فـن بازارهـای محصـوالت سـلولی دنبـال می کند.

در ایـن فـن بازارهـا تـالش می شـود با ارائـه ایده هـای افراد 
حقیقـی و حقوقـی فعـال در این حـوزه مشـارکت صاحبان 
پـرارزش  ایـن جریـان  و  صنایـع و سـرمایه جلـب شـود 

اقتصـادی گسـترش یابد.

قانون به درستی اجرا نشده 
کاظـم موسـوی نماینده مردم اردبیل در جلسـه علنی 
مجلـس شـورای اسـالمی طـی تذکـری شـفاهی، اظهـار 
داشـت: یکی از اخباری که شـنیده شـده، این اسـت که دو 
خانـواده بـه دلیل گرانی اجاره مسـکن، یک منـزل را اجاره 
کردنـد.وی بـا بیـان ایـن که دولـت بایـد تدابیر خـود را در 
بحـث مسـکن افزایـش دهد، ادامـه داد: دولت باید مسـکن 
مناسـب را در اختیار نیازمندان و افرادی که امکان سـاخت 

مسـکن ندارند، قـرار دهد.
اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  اردبیـل  مـردم  نماینـده 
تصریـح کـرد: افزایـش ۳ برابـری قیمـت مسـکن در شـأن 
 مـردم نیسـت و دولـت بایـد در این زمینه پاسـخگو باشـد.
امیرحسـین قاضـی زاده هاشـمی کـه ریاسـت جلسـه را 
برعهده داشـت در پاسـخ به ایـن تذکر، گفـت: دغدغه های 
شـما درسـت اسـت و همـه همـکاران نگـران وضعیـت 
مسـکن مـردم هسـتند. وی افـزود: اجـاره خانه هـا سـر به 
فلک کشـیده اسـت و وضعیت نابسـامانی دارد و متأسـفانه 
قانونـی که بایـد بر اسـاس آن تمامی معامالت، مسـتغالت 

و اجاره هـا ثبـت می شـد، اجـرا نشـده اسـت.
نایـب رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی گفت: البتـه بحث 
زندگـی دو خانـواده در یـک منـزل تکذیـب شـده اسـت و 
پرداختن به این مباحث از تریبون رسـمی صحیح نیسـت.

محصول مشترک 
سینمای ایران و افغانستان

  
روزگاری  »روزی  سـینمایی  فیلـم  فیلمبـرداری 
ایـران«  بـه نویسـندگی و کارگردانـی غالمرضـا جعفـری و 
تهیـه کنندگی امیر زمسـتانی و غالمرضا جعفری آغاز شـد.

ایـن فیلم محصول مشـترک سـینمای ایـران و افغاسـتان 
اسـت و در ژانـر اجتماعـی، داسـتان خانواده ای افغـان را که 

در یـک ویـال سـرایدار هسـتند، روایت می کنـد.
وحیدشـیخ زاده، امیـر زمسـتانی، سـوگل قالتیـان، شـهره 
سـادات موسـوی، سـحرناز عبـاس زاده، حسـن مقصـودی، 
النـاز محمـد بیگی، ایلین جاهد، رونیکا بهرام زاده، سـهراب 
انصاریـان و مرجـان علـوی در ایـن فیلـم بـه ایفـای نقـش 

می پردازنـد.
از دیگـر عوامـل ایـن فیلم می تـوان به برنامه ریز و دسـتیار 
کارگـردان: فرزیـن فتحـی، مجری طـرح: وحید شـیخ زاده، 
مدیـر فیلمبـرداری: مهدی افشـار، فیلمبردار: شـایان شـیخ 
زاده، مدیرتولیـد: پویـا نـوری، صدابـرداری: بابـک نیـازی، 
طـراح صحنـه و لبـاس: حسـین حاجـی ابراهیمـی، طـراح 
پویان شـعله ور، صداگذار:  تدویـن:  گریم: رسـول نعمتی، 
سـیدمحمود موسوی نژاد، آهنگساز: امیرهوشنگ شاهرخی، 
مدیر تدارکات: اصغر بازگشـا، منشـی صحنه: شقایق صادق، 
عکاس و مشاور رسانه ای: محسـن بی ده و فیلمبردار پشـت 

صحنـه و عکاس دوم: حسین عصار اشـاره کرد.

صنعـت گردشـگری ایـن روز ها بـه دلیل کرونا دچـار تغییرات 
در بـازار هـدف، گردشـگران و بسـیاری مـوارد دیگر شـده که در 

ایـن گـزارش بـه آن پرداخته ایم.
سـازمان جهانـی جهانگردی در ایـام کرونا به همه کشـور ها اعالم 
کـرده اسـت کـه بازار هـای هـدف خـود را بازنگری کننـد چرا که 
در ادامـه شـیوه  سـفر ها تغییر می کنند تـا جایی که مسـافرت به 

صـورت منطقه ای و به کشـور های همسـایه انجام می شـود. 
بـه نوعـی می تـوان گفـت سـفرها کوتاه تـر می شـود و تور هـای 
مسـافرتی بـه صـورت انفـرادی و سـفرهای سـیاحتی، تاریخـی و 
فرهنگـی به سـمت طبیعت گـردی و فضا های باز تغییـر می یابد.
● حسـرت از دسـت دادن بـازار هـای غربـی کاری را از 

پیـش نمـی برد
در ایـران نیز از دو سـال گذشـته بازار های هدف بازنگری شـدند 
و بسـیاری از بازار های منطقه و کشـور های همسـایه و بخشی از 
بازار هـای شـرقی در کنـار بازار هایـی مانند اروپا انتخاب شـدند و 
بـرای ایـن که آژانس هـای جدیـد وارد این بازار ها شـوند، برنامه 
ریزی هایـی انجام شـد. تجربـه جهانی ثابت کرده اسـت که چهار 
پنجم توریسـت هر کشـور از کشـور های همسـایه هسـتند و در 

ایران هم شـاهد آن هسـتیم.
اما نگرانی جامعه گردشـگری این روز ها این اسـت که کشـور های 
رقیـب مانند ترکیه، امـارات، اردن و... با بازنگری هایشـان به دنبال 

بازار هدف ما و کشـورهای همسـایه هستند.
● حسـرت از دسـت دادن بازار های غربی کاری را از پیش نمی برد   
 می تـوان گفـت ترکیـه قطعـا بـه عمـان، روسـیه، هنـد، چیـن، 

افغانسـتان، پاکسـتان و ارمنسـتان فکر می کند یا کشـور مالزی 
می توانـد ترکیـه، ارمنسـتان، عمان و پاکسـتان را هـدف بگیرد.

● چگونــه ســهم بیشــتری از گردشــگری جهــان را بــه 
دســت آوریــم؟

آن هـا  بـا محصـوالت خـالق و شـرایطی کـه دارنـد قطعـا بـه 
بازار هـای هـدف مـا هجـوم می آورند و همـه این ها درحالیسـت 
از دسـت دادن ۳۰ هـزار  کـه مـا در حـال حسـرت خـوردن 
توریسـت اروپایـی که سـاالنه با تـور به ایران می آمدند، هسـتیم.

شـاید آن چیـزی کـه االن جامعـه گردشـگری را دچـار اشـتباه 
کـرده اسـت، همیـن حسـرت و غصه خـوردن برای ایـن موضوع 
اسـت و نگراننـد از ایـن کـه گفته شـده تا دو سـال آینـده دیگر 
توریسـتی برای ایران نداریم. مخصوصا نگرانیشـان وقتی بیشـتر 
می شـود کـه این ها را از زبان پیشکسـوتان و افـراد معتبر صنعت 

می شنوند. گردشـگری 
کوچکتـر،  آژانس هـای  کـه  می شـود  باعـث  مسـاله  ایـن 
اسـتارتاپ های نوپـا و کسـانی کـه تـازه بـه ایـن صنعـت قـدم 
گذاشـته انـد، این موضـوع را باورکننـد و باعث سرخوردگیشـان 
شـود و در ایـن رقابـت پسـاکرونایی باید بیشـتر بـه بازارهایمان 

توجـه کنیـم چـرا کـه از قافلـه بـاز می مانیـم.
 ● حسرت از دست دادن بازار های غربی کاری را از پیش نمی برد

امـا بـه نظـر می رسـد که جامعـه گردشـگری بایـد نگرانی هـا را 
کنـار بگـذارد چراکـه مـا در سـال، بیـش از ۸ میلیون توریسـت 
داشـتیم کـه ۲۰۰ هزار نفر آن هـا از اروپا بودند و تنهـا ۲۰ تا ۳۰ 
هـزار نفرشـان با تـور می آمدنـد. اما مردم کشـور هایی بـه غیر از 

اروپـا مانند عـراق، آذربایجان، ترکیه، ارمنسـتان و... هسـتند که 
بـه ایـران می آینـد و بـا اسـتفاده از کیت های تشـخیصی کنترل 

می تـوان سـالمت آن هـا را بـرای ورود به کشـور کنتـرل کرد.
◄ آمار ورودی کشورهای همسایه به ایران

عـراق - ۲ میلیـون و ۵۰۰ هزار نفـر /  آذربایجان --  ۱ میلیون و 
۸۰۰ هزار نفر  /  ارمنسـتان --  ۴۰۰ هزار نفر  /  ترکیه -- ۷۰۰ 
هـزار نفـر  /   پاکسـتان -  ۳۰۰ هـزار نفر  /  روسـیه --  ۸۰ هزار 

نفـر  /   هنـد --  ۶۰ هـزار نفـر  /   چیـن --  ۸۰ هزار نفر
● حسـرت از دسـت دادن بازار های غربی کاری را از پیش نمی برد  
در کشـور ما محصوالت مختلف، اسـتان های متنـوع و هم درجه 
بنـدی هتل هـای مختلفـی وجـود دارد که شـرایط را بـرای ورود 
بـه توریسـت ها فراهم می کنـد. بنابراین با حسـرت خـوردن و از 
دسـت دادن چنـد مسـافر اروپایـی یـا حتـی یک منطقـه، نباید 
بـازار هـدف خـود در سـایر مناطـق و بخصـوص همسـایگان را 

فرامـوش کـرد و از آن غافل شـد.
*گزارش باشگاه خبرنگاران جوان

 حسرتی که می توان به فرصت تبدیل کرد
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 شکنندگی روند بهبود اقتصاد چین
 ---نیم نگاه ---

ارسال نخستین محموله ترانزیتی 
از چابهار به هند

مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی سیسـتان و بلوچسـتان 
از  بـار یـک محمولـه ترانزیتـی  گفـت: بـرای نخسـتین 
بنـدر شهیدبهشـتی چابهـار در راسـتای توافق سـه جانبه 
ایـران بـه هندوسـتان ارسـال شـد. افغانسـتان و   هنـد، 

بهـروز آقایی اظهارداشـت: کشـتی کانتینربر هیـزل تعداد 
کانتینـر  دسـتگاه   ۹ و  یخچالـی  کانتینـر  دسـتگاه   ۳۰
معمولـی که همـه آن ها حـاوی محموله هـای ترانزیتی از 
مبدا کشـور افغانسـتان بـه مقصد بنـادر موندرا و ناواشـیوا 
بودند بارگیـری و بـه همراه ۲۸ دسـتگاه کانتینـر خالی به 

هند ارسـال شـد.
وی افـزود: ۱۴ کشـتی اختصاصـی در ۲ سـال اخیـر برای 
حمل کاالی اساسی افغانستان به بندرشهیدبهشتی چابهار 
وارد شـده که تنها پنج کشـتی حامل گندم اهدایی دولت 
 هندوسـتان به این کشـور امسـال وارد این بندر شده است.

مدیـرکل بنادر و دریانوردی سیسـتان و بلوچسـتان گفت: 
بـا وجود ۲ بندر شـهید بهشـتی و شـهید کالنتـری امکان 
پهلوگیـری، تخلیـه و بارگیـری کشـتی های اقیانوس پیما 
و هـم چنیـن رونـق ترانزیـت و صـادرات در جنوب شـرق 
کشـور فراهـم شـده کـه با ایجـاد دو اسـکله جدیـد در فاز 
دوم طـرح توسـعه عملیـات تخلیـه و بارگیـری در ایـن 
 بندر اسـتراتژیک با رشـد چشـمگیری همراه خواهد شـد.

بلوچسـتان  و  سیسـتان  دریانـوردی  و  بنـادر  مدیـرکل 
گفـت: چابهـار بـا توجـه بـه تخفیف هـای در نظـر گرفتـه 
شـده ارزانترین و بـا صرفه تریـن بندر در بین بنـادر حوزه 
خلیـج فـارس و دریای عمان برای ترانزیـت و صادرات کاال 

محسـوب می شـود.

اقتصاد دیجیتال ایران 
در مسیر صعودی

آمـار  براسـاس  ایـران  در  موبایـل  اینترنـت  سـرعت 
وب سـایت SPEEDTEST بـه ۲۸.۸۳ مگابیـت بـر ثانیـه 
رسـیده اسـت؛ رقمـی که موجـب شـده رتبه جهانی کشـور 
در میـان ۱۴۱ کشـور ۴ پلـه صعـود کنـد و به ۶۷ برسـد. در 
حـال حاضـر رتبـه ایـران از نظـر سـرعت اینترنـت موبایل از 
برخـی کشـورهای اروپایی ماننـد ایرلند و اکراین بهتر اسـت.
داده هـا نشـان می دهد سـهم اقتصاد دیجیتال در ایـران روند 
رو بـه رشـدی را می پیماید. سـهم ایـران از اقتصـاد دیجیتال 
۶.۵ درصـد اسـت، در حالـی کـه سـال ۱۳۹۶ این سـهم ۴.۱ 
درصـد بـود. البته این رقم نسـبت به بسـیاری از کشـورهای 
جهـان همچنان ناچیـز بوده و متوسـط ۱۵.۵ درصدی جهان 
از نظـر ایـن شـاخص به خوبـی گویـای موضـوع اسـت. امـا 
همان طـور کـه وزیـر ارتباطـات گفتـه، فرآینـد پیشـرفت در 
حـوزه اقتصاد دیجیتال دومینویی اسـت و علت عقب ماندگی 

ایـران نیـز بـه همین موضـوع مرتبط می شـود.
براسـاس گزارش آنکتاد )کنفرانس تجارت و توسـعه سـازمان 
اقتصـاد  نـرخ رشـد هسـته اصلـی  ملـل( در سـال ۲۰۱۹ 
دیجیتـال در سـال ۱۳۹۲ بـه میـزان ۲.۲۳ درصـد از تولیـد 
ناخالـص داخلـی را تشـکیل مـی داد کـه ایـن آمـار در سـال 
۱۳۹۶ بـه ۲.۵ درصـد و در سـال ۱۳۹۸ بـه چهار درصـد 

است. رسـیده 

کدام کشورهاکمترین رشدهای 
اقتصادی را دارند

طبـق اعـالم صنـدوق بیـن المللی پول متوسـط رشـد 
اقتصـادی کشـورهای جهـان در سـال ۲۰۲۰ بـه منفـی ۶ 
درصـد خواهد رسیدورشـد اقتصادی تمامی کشـورهای اروپا 

و آمریـکا شـمالی منفـی خواهـد بود.
بنـا بـر همیـن گـزارش؛ اصلی تریـن دلیـل این کاهش رشـد 
محسـوس شـیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسـب و کارها در 
کنـار ممنوعیت هـا و محدودیت هـای رفت و آمـدی و تجاری 

بوده اسـت.

سـاالنه ۲۰۰ هـزار نفـر از سراسـر جهـان بـرای بازدیـد از 
نمایشـگاه کانتـون )گوانگـژو( کـه بزرگترین نمایشـگاه تجاری 
جهـان به شـمار می رود، بـه چین سـفر می کنند.اما امسـال به 
دلیـل همه گیـری ویـروس کرونـا، نمایشـگاه کانتـون به صورت 
کامـاًل آنالیـن برگـزار شـد و در روز ۲۴ ژوئیـه )چهـارم تیرماه( 
پـس از ۱۰ روز بـه کار خـود پایـان داد. اگرچـه ایـن نمایشـگاه 
مجازی نمی توانسـت جایگزینی برای نمایشـگاه حضوری باشد، 
امـا بـار دیگـر نشـان داد کـه بخـش تولیـد چیـن تـا چـه حد 
قدرتمنـد اسـت. نماینـدگان حـدود ۲۵ هزار شـرکت که اغلب 
آن هـا از کارخانه هـای خود به صورت پخش زنده محصوالتشـان 
را معرفـی می کردنـد، در ایـن نمایشـگاه مجـازی با کسـانی که 
مایـل بـه خرید این محصـوالت بودند، گفتگو کـرده و اطالعات 

الزم دربـاره محصـوالت را در اختیارشـان می گذاشـتند.
ون لـی، مدیر تولید جوانی که دسـتگاه چمن زنی خودِکششـی 
Z-Green را بـه مشـتریان معرفـی می کـرد، نماینـده یکی از 
شـرکت های حاضـر در نمایشـگاه مجـازی کانتـون بـود. خانـم 
جـوی، فروشـنده همـکار شـرکت PKCELL نیـز در حالـی 
کـه انـواع مختلفـی از باتری هـای لیتیومـی قابـل شـارژ را در 
مقابـل داشـت، دربـاره ۲۳ خـط تولیـد اتوماتیـک این شـرکت 
بـه مخاطبـان توضیـح می داد.شـرکت های دیگـری نیـز ایـن 
نمایشـگاه محصوالتی همچون موتورسـیکلت، خودروهای برقی 
دسـتگاه های قهوه سـاز، اسـباب بازی و ... را به مشـتریان معرفی 
می کردنـد. ایـن شـرکت ها بـرای معرفـی محصـوالت خـود از 
طریـق پخـش زنـده، از تجهیـزات آماتور اسـتفاده کـرده بودند 
و از طرفـی ارائه کننـدگان توضیحـات معمـوالً زبـان انگلیسـی 
را روان صحبـت نمی کردنـد و نـور صحنـه نیـز ضعیف بـود؛ اما 
نتیجـه کار در نهایـت بسـیار خـوب بـود. در نمایشـگاه کانتون 
مشـخص شـده که چین هنوز هم کارخانه دنیاسـت و حتی در 
بحبوحـه بحـران کرونـا همچنان قـدرت صنعتی خـود را حفظ 
کرده اسـت. سـهم چین از تولیـدات صنعتی جهـان اکنون ۲۸ 
درصـد اسـت که این رقـم با مجموع سـهم کشـورهای آمریکا، 

ژاپـن و آلمـان برابـری می کند.
عمـده  مزیـت  دو  از  قـدرت صنعتـی،  یـک  به عنـوان  چیـن 
برخـوردار اسـت. اول ایـن که عمِق بخش صنعـت چین با هیچ 
کشـور دیگری قابل مقایسـه نیسـت و طـی سـال های اخیر نیز 
همـواره در حـال رشـد بوده اسـت. بر اسـاس آمارهای سـازمان 
سـال ۲۰۰۵  در   ،)OECD( اقتصـادی  توسـعه  و  همـکاری 
سـهم قطعـات وارداتـی در محصـوالت صادراتـی چیـن حـدود 
۲۶ درصـد بـود، امـا ایـن رقـم در سـال ۲۰۱۶ بـه ۱۷ درصـد 

رسـید. به عبـارت دیگر، اکنون بخش بیشـتری از قطعات مورد 
اسـتفاده در محصـوالت صادراتـی چیـن، در کارخانه هـای خود 

این کشـور سـاخته می شـود.
مزیـت دوم چیـن نیـز بـه بـازار وسـیع ایـن کشـور مربـوط 
می شـود. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه شـرکت های آمریکایـی 
از دولـت ترامـپ می خواهنـد کـه در کشـمکش های تجـاری با 
دولـت چیـن فقـط تـا آن جـا پیش بـرود کـه فضای بیشـتری 
در بـازار چیـن بـرای آن هـا بـاز شـود، نـه این کـه فرصت های 

تجـاری آن هـا در چیـن به کلـی از بیـن بـرود.
مطالعـات گـروه تحقیقات اقتصـادی »ریکانز رودیوم« نشـان 
می دهـد کـه ارزش ادغـام و خرید شـرکت های خارجی فعال 
در چیـن طـی ۱۸ مـاه اخیـر بـه بیشـترین میـزان خـود در 
یـک دهه اخیر رسـیده اسـت. حداقـل از این لحـاظ می توان 
گفـت کـه شـرکت های بین المللی بیـش از گذشـته به چین 

شـده اند. وابسته 
همان طـور کـه انتظـار می رفـت، رکـود اقتصـادی اخیـر بـه 
شـرکت های چینـی نیز آسـیب وارد کرده اسـت. صـادرات این 
شـرکت ها در پنج ماه نخسـت سـال ۲۰۲۰ در مقایسـه با دوره 
مشـابه سـال قبـل ۸ درصـد کاهـش نشـان می دهـد. بـا ایـن 
حـال، شـرکت های چینـی بـه لطـف موفقیت هـای این کشـور 
در مقابلـه بـا ویـروس کرونـا، در مقایسـه بـا همتایان خـود در 
اغلـب کشـورهای جهان وضعیت بهتری داشـته اند. ازسـرگیری 
زودتـر فعالیت هـای تولیـدی در چیـن )در مقایسـه بـا سـایر 
کشـورهای جهـان( ایـن امـکان را بـرای صادرکننـدگان چینی 
فراهم کرده اسـت که سـهم بیشـتری را از بازارهـای جهانی در 
اختیار بگیرند. در ماه می )۱۲ اردیبهشـت تا ۱۱ خرداد( سـهم 
کاالهـای چینـی از بـازار کاالهـای وارداتـی بـه ژاپـن و اروپا به 
سـقف تاریخی خود رسـید. ۳۰ درصد از کاالهـای وارداتی ژاپن 
در مـاه مـی، کاالهای چینی بودند و در اروپا نیز سـهم کاالهای 

چینـی از کل کاالهـای وارداتـی ۲۴ درصـد بود.

امـا در عیـن حال، دیگر کشـورها کـه به خوبی از قـدرت بخش 
تولیـد چیـن آگاه هسـتند، معتقدند که وابسـتگی بیـش از حد 
بـه چین باعـث آسـیب پذیری آن هـا در موقعیت های حسـاس 
می شـود. ایـن نکتـه در اوایـل سـال جـاری میـالدی وقتـی 
کشـورها بـرای خرید ماسـک و دسـتگاه های تنفـس مصنوعی 
از چیـن به شـدت با یکدیگـر رقابت می کردند، آشـکار شـد. در 
ایـن شـرایط دولت هـای دیگـر - از هند گرفته تا تایوان- سـعی 
دارنـد با ارائه وام، زمین و سـایر مزایا، سـرمایه گذاران خارجی را 

از چیـن به سـمت خود بکشـانند.
خارجـی  سـرمایه گذاران  وسوسـه  بـرای  تالش هایـی  چنیـن 
اگرچـه در گذشـته به نـدرت جـواب داده اسـت، اما در شـرایط 
کنونـی بـه سـه دلیـل امـکان موفقیت آن هـا بیش از گذشـته 
اسـت. اول ایـن کـه صعـود چین بـه باالدسـت زنجیـره تأمین 
جهانـی باعث شـده اسـت کـه شـرکت های پایین دسـتی عماًل 
بـه کشـورهای دیگـر رانـده شـوند. بسـیاری از تولیدکننـدگان 
پوشـاک از قبل دسـت کم بخشـی از فعالیت هـای تولیدی خود 
را بـه کشـورهای جنـوب آسـیا منتقـل کرده انـد. دوم ایـن که 
تنش هـای تجـاری بین آمریکا و چین بسـیاری از شـرکت ها را 
آشـفته کرده اسـت. شـرکت اپل اگرچه هنوز هـم بخش عمده 
قطعـات گوشـی های آیفون خـود را در چین تولیـد می کند، اما 
در عیـن حـال تأمین کننـدگان خود را تشـویق کرده اسـت که 
فعالیت هـای تولیدی خود را در دیگر کشـورها گسـترش دهند. 
سـومین دلیـل نیز این اسـت کـه تعطیـل شـدن کارخانه ها به 
دلیل شـیوع کرونا بار دیگر خطر وابسـتگی به تنها یک کشـور 

بـرای فعالیت هـای تولیـدی را بیش از پیش مشـخص کرد.
نشـانه هایی از آغـاز موج خروج شـرکت های خارجـی از چین را 
می تـوان در نظرسـنجی اخیـر بانک سوئیسـی UBS از مدیران 
بیـش از ۱۰۰۰ شـرکت بـزرگ جهـان مشـاهده کـرد. مدیران 
۷۶ درصـد از شـرکت های آمریکایـی، ۸۵ درصد از شـرکت های 
شـمال شـرق آسـیا )ژاپن و کـره جنوبـی( و حتی مدیـران ۶۰ 
درصد از شـرکت های چینـی اعالم کرده اند که تاکنون بخشـی 
از فعالیت هـای تولیـدی خـود را از چیـن خـارج کرده انـد یا در 

حـال برنامه ریـزی برای این کار هسـتند.
کیـت پارکر، استراتژیسـت ارشـد بانـک UBS، بـرآورد می کند 
کـه احتمـاالً در سـال های آتی شـرکت های خارجـی ۲۰ تا ۳۰ 
درصـد ظرفیـت تولیـدی خـود در چیـن را بـه سـایر کشـورها 
منتقـل خواهنـد کـرد. این انتقال یک شـبه رخ نخواهـد داد، اما 
در هـر صـورت از شـدت تسـلط چیـن بر بخـش تولیـد جهان 

خواهد کاسـت.

ادامـه از صفحـه 1: مـا هنـوز انتظـار داریم کـه وضعیت در 
نیمـه دوم سـال جـاری میـالدی بـه روال عـادی بازگـردد، امـا 

شـاید انتظـار جهـش تقاضـای فروخـورده محقق نشـود.«
شـاخص قیمـت واحدهـای مسـکونی نوسـاز کـه در مـاه مـی 
سـریع ترین رشـد خـود در ۷ ماه اخیـر را به ثبت رسـانده، یکی 
از نقـاط روشـن اقتصاد چین اسـت. شـاخص تولیـد صنعتی در 
مـاه مـی ۴.۴ درصـد نسـبت به ماه مشـابه سـال قبـل افزایش 
یافته اسـت. شـاخص خرده فروشـی اگرچه در ماه می نسـبت به 
ماه مشـابه سـال قبل ۲.۸ درصد کاهش یافته اما در مقایسـه با 
افـت ۷.۵ درصـدی آن در مـاه آوریل )در مقایسـه با ماه مشـابه 
سـال قبـل( نشـان دهنده بهبـود قابل توجهـی اسـت. از طرفـی 
تولیـد فـوالد در چیـن بـه رکورد تاریخی خود رسـیده اسـت. با 
ایـن حـال، سـرمایه گذاری در دارایی هـای ثابـت در چیـن طـی 
دوره پنج ماهه نخسـت سـال جاری میالدی در مقایسـه با دوره 

مشـابه سـال قبـل ۶.۳ درصـد کاهش نشـان می دهد.
تـداوم رونـد ضعیـف سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی و رفتـار 
محتاطانـه مصرف کننـدگان در چیـن نشـان می دهد کـه هنوز 
نـه تقاضـای داخلـی و نـه تقاضـای جهانـی بـرای محصـوالت 
چینـی بـه سـطح قابل قبول نرسـیده اسـت. شـن جیان گوانگ، 
اقتصـاددان ارشـد شـرکت تجـارت الکترونیـک JD.COM که 
یکـی از بزرگتریـن شـرکت های تجـارت الکترونیـک در چین و 
جهـان به شـمار مـی رود، در این خصوص تأکیـد می کند: »نبود 

تقاضـا اکنـون مشـکل اصلـی اقتصاد چین اسـت.«
سیاسـت گذاران اقتصـادی در چیـن حمایـت از اقتصـاد ایـن 
کشـور را به صـورت محتاطانـه ادامـه می دهنـد. بانـک مرکـزی 
چین روز دوشـنبه ۱۶ ژوئن )۲۶ خـرداد( از تزریق ۲۰۰ میلیارد 
یـوان )۲۸ میلیـارد دالر( نقدینگـی جدیـد بـه بـازار این کشـور 
خبـر داد، مجوز تمدید مهلت بازپرداخـت وام های قبلی را صادر 
کـرد. بـا ایـن حال اگر قرار باشـد کـه نظام مالی چیـن از بحران 
کمبـود نقدینگـی در امـان بماند، احتمـاالً بانـک مرکزی چین 

بایـد در آینـده نقدینگـی بیشـتری را تزریق کند.
اقتصـاد  بلومبـرگ در حـوزه  ارشـد  اقتصـاددان  چانـگ شـو، 

آسـیا، دربـاره شـرایط اقتصـاد چیـن پـس از فروکـش کـردن 
شـیوع ویـروس کرونـا در ایـن کشـور می گویـد: »بررسـی های 
میدانـی کـه توسـط نهادهـای دولتـی چین انجام شـده اسـت، 
نشـان می دهـد کـه بـا گذشـت چهـار مـاه از برداشـته شـدن 
محدودیت هـای مرتبـط با ویـروس کرونا در چین، شـرکت های 
بـزرگ ایـن کشـور هنوز بـه ظرفیت کامـل تولید بازنگشـته اند. 
ایـن چالـش بـرای شـرکت های کوچکتـر بـه مراتـب جدی تـر 
اسـت. ایـن وضعیت ناشـی از نبـود تقاضای کافی - چـه در بازار 

داخلـی و چـه در بازارهـای خارجـی- اسـت.«
جدیدتریـن آمارهـای اقتصـادی چیـن در حالـی منتشـر شـده 
اسـت کـه اختالفـات دربـاره چشـم انداز اقتصـاد جهانـی و روند 
بهبـود آن از بحـران کرونـا افزایش یافته اسـت. در آمریکا »لری 
کادلـو« رئیس شـورای ملـی اقتصاد ایـن کشـور در مصاحبه ای 
با سـی ان ان اعالم کرده اسـت که شـانس بسـیاری زیادی برای 
بهبـود »V شـکل« در اقتصـاد آمریکا وجـود دارد؛ این در حالی 
اسـت که تنها چنـد روز قبل »جـروم پاول« رئیس فـدرال رزرو 
)بانـک مرکزی آمریکا( هشـدار داد که بهبود اقتصاد این کشـور 

مدتی بـه طول خواهـد انجامید.
اقتصـاددان شـرکت خدمات مالـی و بانکداری مورگان اسـتنلی 
نیـز می گوینـد اقتصـاد جهانـی در حـال پشـت سـر گذاشـتن 
یـک رکـود شـدید امـا کوتـاه اسـت و در سـه ماهه پایانی سـال 
جـاری میـالدی بـه سـطح قبـل از بحـران کرونـا بازخواهـد 
گشـت. اقتصاددانـان مـورگان اسـتنلی بـه سرپرسـتی »چتـان 

اهیـا« اقتصـاددان ارشـد ایـن بانـک آمریکایـی، اخیـراً طـی 
یادداشـتی تأکیـد کرده انـد کـه بـا توجـه بـه آمارهـای اخیـر و 
اقدامـات حمایتـی دولت ها، بیـش از پیش مطمئن شـده اند که 
پیش بینی هـای آن ها مبنی بر بهبود سـریع و V شـکل اقتصاد 

جهانـی تحقـق خواهـد یافت.
هفتـه گذشـته صنـدوق بین المللی پول هشـدار داد کـه اقتصاد 
جهانـی بـا سـرعتی کمتـر از انتظـار در حـال بهبود اسـت و به 
چشـم انداز  دربـاره  عمیـق«  »نااطمینانی هـای  دلیـل  همیـن 

اقتصـاد جهانـی همچنـان وجـود دارد. 
سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی )OECD( نیـز اخیـراً 
پیش بینـی کـرده اسـت کـه حتی اگـر ویـروس کرونا در سـال 
جـاری میـالدی مهـار شـود، باز هـم اقتصـاد جهانی نسـبت به 

سـال گذشـته ۶ درصـد کوچکتـر خواهد شـد.
آینـده ایـن پیش بینی ها بـه روند شـیوع ویروس کرونا بسـتگی 
خواهـد داشـت. هفته گذشـته اعالم شـد کـه ویـروس کرونا بار 
دیگـر در پایتخـت چین شـیوع پیدا کـرده و حـدود ۱۰۰ نفر از 
مبتالیـان بـه ایـن ویـروس در شـهر پکن طـی روزهـای پایانی 
هفته شناسـایی شـده اند. این اتفـاق می تواند یـک آزمون بزرگ 
بـرای سـنجش میـزان موفقیـت راهبرد چیـن در مهـار ویروس 
کرونا باشـد. هلـن کیائو، اقتصاددان ارشـد حوزه چیـن در بانک 
آو آمریـکا، در این خصوص می گوید: »شـیوع دوبـاره ویروس در 
پکـن نشـان می دهـد کـه فعالیت هـای اقتصـادی در چیـن بار 

دیگـر در معرض خطـر قرار گرفته اسـت.«

 چین هنوز هم کارخانه جهان است

گرد آورنده
گـودرزی علیرضـا 
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 "خسروگلسرخی"

 ]شهامِت مصلوب[
 بر دار ِ نان .

 در این کویر ِ بسیط
 نیازمندی های عمومی

 در ناگزیرِی پیگیِر این نیاز
 شب را به قامت هر بامداد

 آویختم
 بر این دهانه ی سیراب ناپذیر

 این نیاز ...
 باید که کور باد این نیاز هرزه َدرایی ...

* 
 برخیز و همراه ما بخوان

 چاُوشی
 بر افتخار تمامِت ترسویان

 دراین شباِن ساکِت غم بار .
 باید سپیده

 سالِح
 شهامِت ما باشد ...

 "حمیدمصدق"

 دیگر برای دیدن او نیست بی گمان
 کاین راه صعب را همه شب برخود

 هموار می کنم
 او مرده است

 او مرده است در من و دیگر وجود او
 از یاد رفته است

 در من تمام آن همه شب ها و روزها
 بر بادرفته است

 اینک
 من با عصای پیری خود در دست

 بر جان خود تمامی این راه سخت را
 هموار می کنم

 اما برای دیدن او ؟
 هرگز

 من از مزار عهد جوانی خویشتن
 دیدار می کنم

 رفتم دیدم
 سیماب صبحگاهی

 از سربلندترین کوه ها
 فرومی ریخت

 "فروغ فرخزاد"

 بر او ببخشایید
 بر او که گاه گاه

 پیوند دردناک وجودش را
 با آب های راکد

 و حفره های خالی از یاد می برد
 و ابلهانه می پندارد

 که حق زیستن دارد

 بر او ببخشایید
 بر خشم بی تفاوت یک تصویر

 که آرزوی دوردست تّحرک
 در دیدگان کاغذیش آب می شود

 بر او ببخشایید
 بر او که در سراسر تابوتش
 جریان سرخ ماه گذر دارد

 و عطر های منقلب شب
 خواب هزار ساله اندامش را

 آشفته می کند

 بر او ببخشایید
 بر او که از درون متالشیست

اما هنوز پوست چشمانش از تصّور 
 ذرات نور می سوزد
 و گیسوان بیُهده اش

نومیدوار از نفوذ نفس های عشق می 
 لرزد

 ای ساکنان سرزمین ساده خوشبختی
 ای همدمان پنجره های گشوده در باران

 بر او ببخشایید
 بر او ببخشایید

 زیرا که مسحور است
 زیرا که ریشه های هستی ِ بارآور شما
 در خاک های غربت او نقب می زنند

 و قلب زود باور او را
 با ضربه های موذی حسرت

 در کنج سینه اش متورم می سازند .

 "سهراب سپهری"

 ظهر بود.
 ابتدای خدا بود.

 ریگ زار عفیف
 گوش می کرد،

 حرف های اساطیری آب را می شنید.
 آب مثل نگاهی به ابعاد ادراک.

 لک لک
 مثل یک اتفاق سفید

 بر لب برکه بود.
 حجم مرغوب خود را

 در تماشای تجرید می شست.

 چشم
 وارد فرصت آب می شد.

 طعم پاک اشارات
 روی ذوق نمک زار از یاد می رفت.

 باغ سبز تقرب
 تا کجای کویر

 صورت ناب یک خواب شیرین؟
 ای شبیه

 مکث زیبا
 در حریم علف های قربت !

 در چه سمت تماشا
 هیچ خوشرنگ

 سایه خواهد زد؟
 کی انسان

 مثل آواز ایثار
 در کالم فضا کشف خواهد شد؟

 ای شروع لطیف!
 جای الفاظ مجذوب ، خالی !

******

کافـــه شـــهر ---نیم نگاه ---

 بـخـــــش دوم
حمیــد مزرعــه

در واقــع چیــزی بــه عنــوان هنــر مطلــق وجــود نــدارد، 
فقــط هنرمنــدان وجــود دارنــد. هنرمنــدان زمانی کســانی 
ــد  ــر می گرفتن ــن ب ــن از زمی ــد کــه کلوخــه ای رنگی بودن
و شــکل گاو میــش و دیگــر حیوانــات را بــر دیــوار غارهــا 

ــد. ــم می کردن رس
ــاده  ــا، نقاشــان رنگ های شــان را حاضــر و آم در روزگار م
ــد و  ــی می کنن ــی طراح ــتر های تبلیغات ــد و پوس می خرن
در ایــن فاصلــه ی بلنــد تاریخــی چــه اتفاق هــای بــزرگ و 

کوچکــی کــه نیفتــاده اســت. 
ایــرادی نــدارد کــه همــه ی ایــن فعالیت هــا را هنــر 
بنامیم،مشــروط بــه آن کــه در نظــر داشــته باشــیم کــه 
ــی  ــا معان ــف ب ــای مختل ــا و مکان ه ــر در زمان ه واژه هن
ــز  ــه اســت و نی ــه کار رفت ــی ب ــق بســیار متفاوت و مصادی
از یــاد نبریــم کــه هنــر بــه مفهــوم مطلــق وجــود نــدارد. 
ــه صــورت بتــی ذهنــی  ــه مفهــوم مطلــق ب ــرا هنــر ب زی
و مترســکی خیالــی در آمــده اســت. اگــر بــه هنرمنــدی 
ــود  ــوع خ ــد در ن ــت می توان ــاخته اس ــه س ــد آنچ بگویی
چیــز بســیار خوبــی باشــد، ولــی هنــر محســوب 

نمی شــود، آزرده خاطــرش خواهیــد کــرد و اگــر بــه 
کســی کــه تابلویــی را تحســین می کنــد بگوییــد آنچــه 
مــورد پســند او در تابلــو واقــع شــده اســت هنــر نیســت، 
بلکــه چیــزی دیگــر اســت، باعــث شــگفتی و ناراحتــی اش 

ــد شــد. خواهی
در واقــع مــن فکــر نمی کنــم بــرای دوســت داشــتن یــک 
مجســمه یــا تابلــو دالیــل نادرســتی وجــود داشــته باشــد، 
شــخصی ممکــن اســت یــک تابلــو منظــره را بــه جهــت 
آن کــه یــادآور وطنــش اســت دوســت داشــته باشــد یــا از 
تصویــر چهــره ای بــه علــت آن کــه یکــی از دوســتان اش 
را بــه یــادش مــی آورد خوشــش بیایــد. هیــچ اشــکالی از 
ایــن بابــت وجــود نــدارد. همــه مــا، هنگامــی کــه تابلویــی 
ــان  ــه یادم ــت ب ــن اس ــز ممک ــا چی ــم صده را می نگری
بیایــد کــه بــر دوســت داشــتن ها و دوســت داشــتن های 
مــان تاثیــر بگــذارد تــا آن جــا کــه ایــن خاطــرات موجــب 
شــوند کــه از آنچــه مــی بینیــم احســاس لــذت کنیــم، 
هیــچ مســأله ای وجــود نــدارد. مســأله وقتــی وجــود دارد 
کــه خاطــره ای نامربــوط نوعــی پیــش داوری در ذهن مــا 
بــه وجــود آورد. یعنــی بــه طــور غیــر ارادی از یــک تابلوی 
ــوه و  ــرس از ک ــت ت ــه عل ــتان ب ــره کوهس ــی از منظ عال
کوهنــوردی احســاس بیــزاری کنیــم، در چنیــن مواقعــی 
ناچــار می شــویم علــت بیزاری مــان را در ذهن مــان 
جســتجو کنیــم و ببینیــم چــه چیــزی مــا را از احســاس 
لذتــی کــه می توانســتیم، در غیــر ایــن حالــت، از نظــاره ی 
آن تابلــو داشــته باشــیم محــروم می  کنــد. بــرای بیــزاری 
از یــک اثــر هنــری محققــن دالیــل نادرســتی وجــود دارد.

اغلــب اشــخاص دوســت دارنــد در تابلو هــا همــان چیــزی 
ــد در واقعیــت ببیننــد، ایــن  را ببینیــد کــه دوســت دارن
یــک میــل طبیعــی اســت. مــا همــه زیبایــی در طبیعــت 
را دوســت داریــم و بــر هنرمندانــی کــه آن را در آثارشــان 

ــم. ــازند، ارج می نهی ــر می س ــوه گ جل
ــا  ــلیقه م ــم ذوق و س ــدان ه ــه هنرمن ــن گون ــود ای خ
ــزرگ  ــاش ب ــس نق ــه روبن ــی ک ــد. هنگام ــته ان را داش
فالنــدری تصویــری از پســر کوچکــش ترســیم می کــرد، 
مطمئنــا از چهــره ی دوســت داشــتنی او احســاس غــرور 
ــودک او را  ــم ک ــا ه ــه م ــت ک ــته اس ــندی داش و خرس

ــات  ــدن موضوع ــرای دی ــر ب ــی اگ ــم. ول ــین کنی تحس
زیبــا و دوســت داشــتنی تعصــب داشــته باشــیم، یعنــی 
فقــط بخواهیــم چهــره و منظره ی زیبــا ببینیــم، نخواهیم 
توانســت در مــورد موضوعــات کــم جاذبــه تــر درک خوبی 
ــی،  ــزرگ آلمان ــاش ب ــرت دورر، نق ــیم. آلب ــته باش داش
محققــن تصویــر مــادرش بــا همــان شــور و عشــقی کــه 
روبنــس نســبت بــه کــودک تپلــی خــود داشــته، ترســیم 

ــرده اســت. ک
تصویــری گــری صادقانــه ی او از انســان کهــن ســالی کــه 
ــام چهــره اش را فرســوده اســت، چــه بســا مــا را  غــم ای
دلــزده کنــد و موجــب روی گردانــدن ما از آن چهره شــود. 
ولــی بــاز هــم چنانچــه در برابــر پــس زنندگــی اولیــه خود 
ایســتادگی کنیــم، می توانیــم پــاداش گرانمایــه ای بدســت 
ــاده ای  ــت فوق الع ــا صمیمی ــی دورر ب ــرا نقاش ــم. زی آوری

کــه دارد اثــری بــزرگ و ارزشــمند اســت. )ادامــه دارد(

 تاریخ هنر درباره ی هنر و هنرمندان 

بالتکلیفی صدور مجوز فعالیت 
انجمن ها

مهـر - رئیـس انجمـن مـددکاران اجتماعـی ایـران از 
بالتکلیفـی پنج سـاله قانون صدور مجوز انجمن هـا خبر داد.

سـید حسـن موسـوی چلک در خصـوص صـدور مجـوز 
انجمن هـا گفـت: بر اسـاس قانون مربـوط به سـال ۱۳۶۰، 
مجـوز انجمن هـا و کانون هـادر کمیسـیون مـاده ده احزاب 
برنامـه  وزارت کشـور  ایـن خصـوص  در  می شـد،  صـادر 
مشـخص و دقیقـی داشـت و هیـچ اعتراضـی نیـز در ایـن 
روندانجـام نمی شـداما بـا توجه بـه بازنگری ایـن قانون در 
سـال ۹۵ در مجلـس، اتفـاق ناخوشـایندی بـرای انجمن ها 
ایجـاد شـد و آن ایـن بود که در قانون جدیـد، ماده ۲ قانون 
قبلـی کـه انجمن هـا می توانسـتند مجـوز را بـر اسـاس آن 
بگیرنـد، حذف شـد و هیچ راهـکاری برای صـدور مجوز در 

قانـون جدید ارائه نشـده اسـت.
رئیـس انجمـن مـددکاران اجتماعی ایـران افـزود: واقعیت 
آن اسـت کـه بـرای اصـالح یـک بنـد، پنـج سـال زمـان 
بسـیار طوالنـی اسـت و ایـن بالتکلیفـی می توانـد تبعاتـی 
را بـرای انجمن هـا داشـته باشـد و فعالیـت و تعامـل آن ها 
بـا دسـتگاه ها و سـازمان ها را تحت الشـعاع قـرار دهـد. هم 
چنیـن مشـکالت جدی در امـور بانکی و مالـی و … ایجاد 

اسـت. کرده 

تیراژهای ۱۰۰ نسخه ای
ناشـران  اخیـر  کتاب هـای  از  برخـی   شـمارگان 
زیرمجموعه دانشـگاه ها و انتشـارات سـمت به ۱۰۰ نسخه 
رسـیده اسـت و این عـدد درمقایسـه باتعداد دانشـجویان 

بیشترشـبیه یـک شـوخی اسـت.
این ناشـران با انتشـار کتب و نشـریات مختلف با محتوای 
آخرین دسـتاوردهای علمی، پژوهشـی و ترجمه اسـتادان 
و دانشـجویان و هـم چنین با تولید منابـع مطالعاتی برای 
دانشـجویان نقـش مهمـی در پیشـرفت علـوم و ارتقـای 

وضعیـت علمی کشـور دارند.
امـا شـمارگان کتاب هـای اخیـر این ناشـران ناگوار اسـت 
و ایـن نشـان از کـم شـدن یـا عـدم تحقـق بودجه هـای 
پژوهشـی دانشگاه هاسـت. کـم کـردن یـا عـدم تحقـق 
بودجه هـای پژوهشـی دانشـگاه ها خطرنـاک اسـت. البته 
شـاید مقـداری از ایـن بودجه هـا بـه دالیلـی »هـدر« رود 

کـه بایـد جلـوی آن را گرفـت.
بـه عبارتـی به جای کـم کردن و یـا پرداخت نکـردن این 
بودجه هـا بایـد راهـکاری بـرای هدفمنـد کـردن آن ها در 
نظر گرفـت. درحال حاضرشـمارگان تازه تریـن کتاب های 
سـازمان مطالعـه و تدویـن کتب علوم انسـانی دانشـگاه ها 

)سـمت( به ۳۰۰ نسـخه تقلیل یافته اسـت. 
ناشـران کتـب دانشـگاهی گرفتاری هـای  تقریبـا سـایر 
مشـابهی دارنـد و برخـی از آن هـا تیـراژ کتـاب هایشـان 
بـه ۱۰۰نسـخه هـم رسـیده وحتـی ناشـرانی کـه قبال با 
تیراژ دوهزار و سـه هزار نسـخه کتاب های خود را منتشـر 
می کردنـد حداکثـر تیـراژ کتاب هایشـان به پانصد نسـخه 

تنـزل پیداکرده اسـت.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

همکاری های بنیاد رودکی 
و اپرای وین

بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بین الملـل بنیـاد 
رودکی،  الکسـاندر ریگـر، معـاون سـفیر و رییـس انجمـن 
فرهنگـی اتریـش در ایـران، با مهـدی افضلی مدیرعامـل 
بنیـاد رودکـی و کریسـتوفر ویـدورا، معـاون فنـی اپـرای 
دولتـی ویـن در خصـوص توسـعه همکاری هـای هنـری 

دیـدار و بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.
بـا توجـه بـه ویژگی هـای مشـترک تـاالر وحـدت و سـالن 
اپـرای وین، تجهیز، بازسـازی و نوسـازی بخش ماشـینری 
در  مشـاوره  ارایـه  چنیـن  هـم  و  وحـدت  فنی تـاالر  و 
از  استانداردسـازی تجهیـزات نگهـداری سـازها و نت هـا 

نـکات مهـم ایـن کنفرانـس ویدئویـی بـود.
در ایـن جلسـه دو طـرف بـا اشـاره به شـرایط ویژه ناشـی 
از شـیوع بیمـاری کرونا در سـطح جهـان و محدودیت های 
برگـزاری برنامه هـای هنری با حضـور هنرمنـدان، در مورد 
شـیوه های نویـن افزایـش تعامـالت هنری میان دو کشـور 
مذاکراتـی کردنـد؛ برگـزاری اجراهای مشـترک و تشـکیل 
مسـترکالس های آموزشـی بـه صـورت آنالیـن از جملـه 

پیشـنهادهای مطـرح شـده در این نشسـت بود.
هـم چنیـن با توجه بـه پروتکل های بهداشـتی مطرح برای 
بازگشـایی تاالرهـای هنـری، دو طـرف بر تبـادل تجربیات 

خـود در ایـن زمینه تاکیـد کردند.

آلبرت دور  /  پرتره ی مادر نقاشپیتر پل روبنس  /  پرتره ی پسر نقاش
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جواب شماره قبل

شماره 132 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

قتل مادربزرگ به دست نوه
  

پسـر معتاد که پس از کشـتن مـادر بزرگ ناتنـی خود و 
کتـک زدن پـدر بزرگـش، از صحنـه جنایت متواری شـده بود 

یک سـاعت بعد دسـتگیر شد.
بنابه اطالعات اعالم شـده ؛خسـرو، پس از مرگ همسـر اولش 
بـا فرنگیـس ازدواج کـرده و بـا او در سـاختمان محـل جنایت 
سـکونت داشـته اسـت وظاهرانوه اش که اعتیاد شـدید به مواد 
مخـدر داشـته  روز حادثـه بـه دیـدار پدربزرگـش و فرنگیـس 
می آیـد ولـی به خاطـر پول با آن هـا درگیر می شـود. در نهایت 
بـا قتـل فرنگیس و مجـروح کـردن پدربزرگش، گوشـواره های 
زن میانسـال و وسـایل بـا ارزش خانـه را بـه سـرقت بـرده و 
متـواری می شـود. بـا به دسـت آمـدن هویـت متهـم فـراری، 
تحقیقـات بـرای دسـتگیری او بـه دسـتور بازپـرس ساسـان 
غالمـی ادامـه یافـت و یـک سـاعت پـس از این جنایت، پسـر 
۳۵ سـاله دسـتگیر شـد. امـا از آنجایی کـه او از نظـر روحی و 
جسـمی وضعیت مسـاعدی نداشـت بازپرس جنایی تحقیق از 

او را بـه بعـد از درمـان وی موکـول کرد.

رفتم اصالح کامل بکنم ... گفت ۳ تومن
جلو موهامو دست نزن ... گفت: ۳ تومن ...

یـک بـار دیگـه گفتـم؛ فقـط موهـای رو گوشـم رو کوتاه 
کـن ... گفـت ۳ تومن!!!

هـوس کـردم برم یه نصفه تیـغ ازش  بخرم، ببینم قیمت 
چنده؟!!

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

یه بیماری هم وجود داره به اسم: ریسایکل بین خالی
شـخص بیمار هیچ وقت ریسـایکل بین پی سـی ش نباید 

پـر باشـه و  دائمـا خالیش می کنه

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

اگـه قـراره بـا دمپایـی ابـری خیـس تـو دهن کسـی زده 
بشـه ... !!! 

اون کسـی نباید باشـه جز پسـری کـه با صـدای بچگونه 
!!! حرف  می زنـه 

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

یـه سـری ها هسـتن کـه نگرانشـون میشـی پرسـوجو 
می کنـی حالشـونو می پرسـی فکـر می کننـد خبریـه و 
جـواب  نمیـدن ... این یه سـری بدونن همیشـه اینجوری 

! ... نمی مونـه 

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

اساسـا اگه اونی که از رو به رو میاد آشـنا باشـه و مشـغول 
ور رفتـن با موبایلش!

ینـی قبـل از اینکـه تـو ببینیـش دیدتـت،  و ایـن از ثابت 
شـده های راه پیچشـه...!!

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

در عجبـم اون زمـان بـا یـک فالپـی کـه ۱.۴۴ مگابایـت 
بیشـتر حجم نداشـت چی رو دقیقا جابجـا می کردیم؟؟!!

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

طرف دندونش درد می کرده میر دکتر میگه...

همه رو بکش به جز اونی که درد می کنه
دکتر میگه چرا؟؟

میگه: بزار مثه سگ تنها بمونه!!

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

عاشـق اون صحنه ایـم که چنـد نفر با هم میریم رسـتوران 
می خوایم حسـاب کنیم ...

یکی زیپ کیفش وا نمیشه ...!
یکی داره دنبال کیفش می گرده ... !

یکی دکمش گیر کرده ... !
یکی دستش تو جیبش تو همین لحظه جا نمیشه ... !

اون یکی گوشیش زنگ می خوره ... !
اون یکی کیفش تو ماشین جا مونده ... !

ینی یه همچین آدم هایی هستیم ما !!!

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

فارسی: دوستت دارم
انگلیسی: آی الو یو

فرانسه: ُژ تم
اسپانیول: ته آُم
ایتالیایی: تی آُم

آلمانی: ایش لیبه دیش
دخترونه: بولولو مولی گوجی بوچ بوچ !!!

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

این حرف بزرگمهر که می گفت
.

سحر خیز باش تا کام روا شوی رو زیاد جدی نگیرید
.

دور و بر ما، سحر خیزا یا کله پز شدند، یا نانوا ... !

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

دست خط دکتر ... !
 ƋƊƕƐƏƎ  ... :چیزی که تو میبینی

چیزی که داروخونه می خونه: آسپرین ۵۰۰ میلی گرم !!

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

عشـق بـه شـکل پـرواز پرنـدس ولـی شـاعر دقیـق ذکـر 
نکـرده کـدوم پرنـده ... الشـخور یـا کرکـس یـا جغـد ...!!!

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

خدایا مارو بکش، بچه های مارو بکش ... !
اقوام مارو بکش، پدر و مادر مارو بکش ... !

خدایا اصال هرچی مار تو دنیاست بکش ... !

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

غضنفر میره رستوران میگه: جوجه دارین؟؟
گارسون: آره

میگه: دونش بدین نمیره

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

شمارک تو گوشیت تار عنکبوت گرفته
   ) طرح خجالت دادن رفقا (

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

چندتـا مـورد هسـت میگـم قشـنگ بـا حـس بهـش فکر 
 ... کنید 

۱. کشیدن دندون رو چوب بستنی
۲. ناخن کشیدن رو موزاییک

۳. جویدن کاموا
۴. کشیدن ناخن رو تخته سیاه

۵. سفت کشیده شدن بیل رو آسفالت زیر ماسه
۶. کشیدن سکه رو موزاییک

۷. کشیدن دوتا یونولیت به هم
۸. کشیدن چنگال رو فلز
۹. کشیدن دندون  ها بهم
۱۰. کشید ناخن رو دیوار

 .
هرچی فحش هم بدی خودتی ... !!!!

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

ماهیمون هی میخواسـت یه چیزی بهم بگه. تا دهنشـو وا 
میکـرد آب می رفت تو دهنش نمی تونسـت بگه... دسـت 
کـردم تو آکواریوم درش آوردم... از خوشـحالی شـروع کرد 
بـاال و پاییـن پریـدن ... دلـم نیومـد دوبـاره  بندازمش اون 
تـو ... انقـدر بـاال پاییـن پرید خسـته شـد خوابیـد ... دیدم 
بهتریـن موقع اسـت که تا خوابـه  دوبـاره بندازمش تو آب 
... ولـی االن یـه چند سـاعته بیدار نشـده ... یعنی فکر کنم 
بیـدار شـده دیـده انداختمـش اون تـو  قهر کرده خودشـو 

زده به خـواب ...!!!!

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

یـه وقتایـی یه کسـایی رو تو زندگیمـون راه میدیم که ننه 
باباشـون به زور تو خونه راشـون میـدن ...!!!

افقی:
۱- ماه تابستان- نام علمی اسهال خونی ۲- باهوش- روشنایی ها- پناهگاه ۳- از حشرات- جنس خشن- شیره چغندر- خالص و برگزیده ۴- محرک آزاردهنده ای که برای کاهش دادن وقوع یک پاسخ به کار برده می شود- هم اکنون در دست شماست- چوب 
خوشبو ۵- کافی- الهه شکار- فریاد بلند ۶- چین و شکن روی پوست- آب بند- مترسک ۷- تیرگی- پایه- خانه بزرگ ۸- حرف فاصله- از روانشناسان انسان گرا و نویسنده کتاب های»روان درمانی« و »درمان مراجع مدار«- کجاست ۹- حاجت و نیاز- تپه تاریخی و 
باستانی نهاوند- مرکز عدسی ۱۰- خبر- هنوز محو نشده- پرنده خرامان ۱۱- در را به چهارچوب وصل میکند- نیرومند ساختن رفتار از راه معرفی پیامدهای مثبت یا حذف کردن محرک های آزار دهنده- از اقمار مشتری ۱۲- روشنایی اندک- جاده هواپیما-شهری 
در استان ایالم ۱۳- هراس- بزرگان- سودای ناله- زود و سریع ۱۴- واحدی در متر- کالبد- ادامه دارو طوالنی ۱۵- این نطریه روان شناسی مدعی است که هر رویدادی کامال توسط رویدادهای قبلی یا بعدی تبیین وکنترل می شود- به هرکجا روی همین رنگ است

عمودی:
۱- آخرین اثرزیگموند فروید روانکاو مطرح ۲- دورویی- نوعی جامه بلند مردانه در قدیم بود- بسیار پرحرف ۳- صحیح- ضمیر غایب- آغوش- فلزسنگین 
۴- عدد فوتبالی- چوب خوشبو- حرف پوست کنده- رود روسیه- مروارید ۵- پیامبر- حرف فاصله- معیار ۶- از گروه های موسیقی پاپ کشورمان- معبرخون  
محل نگهداری کاال ۷- رود آرام- نفس خسته- بی عیب- چنین انسانی تواناست ۸- روز عرب- آرامش و آسودگی- نوعی دیپلم بود! ۹- تندرست- در حال 
دویدن- شهر مذهبی- حرف ندا ۱۰- داشتن آن برای رسیدن به موفقیت و خالقیت ضروری است- گرداگرد دهان- خیال ها ۱۱- محصول ساوه- حرف پوست 
کنده- رفیق مشهدی ۱۲- زمینه- درخت قالی- به دنیا آوردن- حرف فاصله- فلز سرخ ۱۳- قسمتی از پا- نخ تابیده- منقار کوتاه- پشیمان ۱۴- واحد پول 
چین- مکانیزم دفاعی که طی آن شخص از ورود تکانه ها یا خاطرات ناخوشایند به هوشیاری ممانعت می کند- پدربزرگ ۱۵- از روان شناسان رفتار گر او نویسنده 

کتاب های»پرخاشگری نوجوانان« و »نظریه یادگیری اجتماعی«
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خرس عاشق پیشه کشوری 
را زیر پا گذاشت

یـک خـرس سـیاه بـه نـام برونو کـه کشـور آمریـکا را به 
دنبـال عشـق زیرپـا گذاشـته، بـه سـتاره ی شـبکه های 
اجتماعـی بـدل شـده.این طـور کـه گفته می شـود برونو سـفر 
خـود را از مـاه ژوئـن در ایالت ویسکانسـین آمریکا آغـاز کرده. 
از آن زمـان بیشـتر از ۶۰۰ کیلومتـر را طـی و در ایـن مـدت از 
ایالت هـای ایلینوی، آیووا و میسـوری آمریکا عبـور کرده. تصور 

می شـود برونـو بـه دنبـال جفت باشـد.
طرفـداران برونو در شـبکه اجتماعی فیسـبوک گروهـی به نام 
Keeping Bruno Safe در ۱۹ ژوئـن سـاختند کـه حـاال 
بیشـتر از ۴۶ هـزار عضـو دارد کـه سـفر او را دنبـال می کننـد.

برونـو آخریـن باردر منطقه ی سـن چارلز ایالت میسـوری دیده 
شـده. هفتـه ی گذشـته هـم او را در حـال عبور از رود می سـی 

سـی پـی در ایالـت ایلینوی جنوبی دیـده بودند.
دپارتمـان منابـع طبیعـی ایالـت ایلینـوی با همـکاری مقامات 
محلـی در تـالش اسـت بـه ایـن خـرس کمـک کند تـا بدون 
بـه خطـر انداختن جان خـود یا راننـدگان، از جاده های شـلوغ 
عبـور کنـد. دپارتمـان منابع طبیعـی ایلینـوی و آژانس حیات 
وحـش و زیسـتگاه آمریکای شـمالی، به کمـک مقامات محلی 
و گـزارش هـای شـهروندان پیگیـر، برونـو را تحت نظـر دارند.
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 ---نیم نگاه ---

زیـر پاکـت یکـی از مارک هـای سـیگار، قیمـت ۹هـزار 
تومـان چـاپ شـده اسـت. پیشـتر، زمانـی که هنـوز قیمت 
دخانیـات بـه شـکل عجیـب و غریـب امروز بـاال نرفتـه بود، 
یـادم نمی آیـد دیـده باشـم کـه قیمـت را روی جلـد چـاپ 

کننـد. ایـن اتفاقـی جدیـد، حـدودا دو سـاله اسـت.
تمامـی  در  تقریبـا  مذکـور  سـیگار  کـه  ایـن  جالـب 
سـوپرمارکت ها، دکه هـا و دست فروشـی های کنـار خیابـان 

می شـود. فروختـه  تومـان  ۱۰هـزار  قیمـت  بـه 
وقتـی به فروشـنده کف پاکت را نشـان می دهی، اصـرار دارد 
کـه این پاکـت قدیمی اسـت و تولیدات جدید گران شـده و 

او هـم چـاره ای نـدارد به جز پایبندی بـه قیمت روز.
از قضـا در مـورد ایـن مـارک خـاص از جایـی به بعـد، تاریخ 
تولیـد هـم در کنار قیمت نوشـته شـد. نمی دانـم تحقیقات 
بـازار شـرکت تولیدکننده بـود، یا احیانا اعتراضاتی از سـمت 
مـردم که بـه این راه کار رسـید. باورکردنی نیسـت با این که 
تاریـخ را هـم می شـود بـه فروشـنده نشـان داد، او همچنان 
اصـرار دارد قیمـت بـاال رفته اسـت. شـاید همه اسـتداللش 
بر پایه شنیده هاسـت: سـیگار قرار اسـت گران شـود. همین. 
و اینجـا تصمیـم می گیـرد تـا قبـل از گران شـدن، مـن تـا 

می توانـم سـود کنم.
ایـن جملـه دوم، تصویـر سـاخته ذهـن مـن اسـت از آن 
فروشـنده در آن لحظـه. می دانیـم محصوالتـی کـه قیمـت 
معیـن دارنـد، از طـرف تولیدکننـده بـا درصـد مشـخصی 
ارزان تـر بـه فروشـندگان عرضـه می شـود. نتیجـه ایـن کـه 
وقتـی فروشـنده همـان قیمت روی بسـته بندی را بفروشـد، 
سـود خود را کرده اسـت. در مورد کاالهایی که امکان فسـاد 
در آن هـا اسـت، مثـل شـیر یـا سـایر لبنیـات، می بینیم که 

ایـن موضـوع رعایـت می شـود. 
در مـورد کاالهـای ماندگار امـا، قاعده متفاوتی حاکم اسـت: 
هرچه قـدر می توانـی روی قیمـت تولیدکننـده بکـش. ایـن 

یعنـی مـن سـود بیشـتری می خواهم.
ماجرای "سـود بیشتری خواستن"، به سـیگار و سوپرمارکت 
محـدود نمی شـود. حداقـل ایـن روزهـا، تجربـه ای کـه مـا 
در حـال زیسـتنش هسـتیم، نشـان می دهـد سـود بیشـتر 
در امـورات اصلـی و روزمـره هـم جـای خـود را پیـدا کـرده 
اسـت. بـه واسـطه شـرایط جدیـدی کـه بـا شـیوع ویروس 
کرونـا برایمـان ایجـاد شـده اسـت، فاصله گـذاری اجتماعی 
امـری ضـروری محسـوب می شـود. از همیـن رو، تاکسـی ها 
ملزم به سـوارکردن تنها سـه مسـافر هسـتند. با یک سـرچ 
سـاده در اینترنـت، می تـوان خبـر مربـوط بـه ایـن موضـوع 
را در ایرنـا، ایسـنا، خبرآنالیـن و سـایر سـایت های خبـری 
پیـدا کـرد. همیـن موضـوع موجـب شـده اسـت کرایه ها به 
میـزان قابـل توجهـی افزایش یابـد. این روزهـا حداقل کرایه 
 بـرای یـک کورس مسـیر در تهران، سـه هـزار تومان اسـت. 

تـا ایـن جـای ماجرا مشـکلی نیسـت. شـرایط بحرانـی، نیاز 
بـه حفـظ سـالمت جامعـه، پیشـگیری از بحـران و توجه به 
پروتکل هـای سـازمان بهداشـت جهانـی مبنـی بـر رعایـت 
فاصلـه افـراد از هـم در اجتمـاع... سـوال از جایـی بـه وجود 
می آیـد کـه راننـدگان تاکسـی ۴ نفـر را بـه رسـم گذشـته 
سـوار می کننـد و باز هم کرایـه جدید را می گیرنـد! جالب تر 
ایـن کـه مسـافران هم سـوار می شـوند. اگر من، یا هرکسـی 
کـه نگـران سـالمت خـود اسـت بخواهیم فقط سـه مسـافر 
در تاکسـی باشـد، ناچاریـم بحثـی در ایـن موضوع بـا راننده 
و بعضـا سـایر مسـافران داشـته باشـیم. بـاز هـم ماجـرای 
"امـکان سـود بیشـتر". بـرای مـن تصویر ذهـن راننـده این 
گونـه اسـت؛" االن کرایه هـا افزایـش داشـته اند، مـردم هـم 
سـوار می شـوند، من چرا سـود بیشـتری نکنم؟". و این سود 

بیشـتر، دیگـر سـایر نگرانی هـا را بـه حاشـیه می راند.

در ایـن مـوارد، همیشـه یـاد داسـتان "مـرغ تخـم طـال" یـا 
"مرغـی کـه تخم طـال می گـذارد" می افتـم. در فرهنگ های 
مختلـف و در کشـورهای متعـددی، ایـن داسـتان با اشـکال 
مختلـف تعریـف می شـود. من نتوانسـتم نویسـنده معروفی 
بـرای آن پیدا کنم. بیشـتر شـبیه بـه روایاتی اسـت اخالقی 
کـه بیـن مـردم بـه صـورت دهـان بـه دهـان نقل می شـود. 

مخاطـب اصلی داسـتان هـم کودکان هسـتند.
ایـن پرنـده در بعضـی از انـواع قصـه، گاهـی غاز اسـت. آنچه 
اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه در فرهنگ تعریف کننـده قصه، 
ایـن پرنـده بتوانـد در جایگاه یک حیـوان خانگی یـا حیوانی 
کـه در مزرعـه به صـورت معمول زندگی می کند، قـرار گیرد. 
تخـم ایـن پرنـده نیـز بتوانـد بخشـی از غـذای صاحبانـش 
باشـد. نکتـه دیگر داسـتان مربوط بـه صاحبان پرنده اسـت. 
کسـانی کـه در اکثـر انـواع روایـت کـه مـن بـه آن نگاهـی 
انداختـم، یـک زن و مـرد توصیف شـده اسـت. آن ها معموال 
از لحـاظ اقتصـادی وضع خوبـی ندارند. در بعضـی روایات به 
طـور کلـی فقیـر هسـتند و در بعضی دیگـر، حداقلـی برای 
گذرانـدن امـور دارنـد. معموال افراد سخت کوشـی هسـتند و 

قـدر داشته هایشـان را می داننـد. 
داسـتان از جایی شـروع می شـود که یک روز مـرغ )ماکیان( 
را  مـرغ  ایـن  مـرد  و  زن  می شـود.  مزرعـه  وارد  غریبـه ای 
می گیرنـد تـا بتواننـد از تخـم آن تغذیـه کننـد. در بعضـی 
روایـات هـم مرغی) ماکیان (یا غازی از ابتدای داسـتان وجود 
دارد کـه روزانـه تعـدادی تخم می گـذارد. مهم این اسـت که 
از روزی بـه بعـد، ایـن تخم هـا دیگـر خاصیـت غذایی نـدارد. 
بلکـه ماکیـان مـورد نظـر، تخـم طـال می گـذارد. از ایـن جـا 
کل محاسـبات زوجـی با فشـارهای اقتصـادی تغییر می کند.

آنچـه بایـد بـه آن توجـه کنیـم ایـن اسـت: ایـن مـرغ فقط 
روزی یـک تخـم طـال می گـذارد. خانـواده هـر روز این تخم 
اقتصـادی  وضعیـت  کـم  کـم  می فروشـد.  و  برمـی دارد  را 
آن هـا بهتـر می شـود. زندگـی تجربه هـای جدیدی بـه آن ها 
می دهـد کـه پیشـتر اصـال لمـس نکـرده بودنـد. و از این جا 
بـه بعد،طمـع سـراغ آن ها می آیـد. مرغ، بشـنویم منبعی که 

در حـال اسـتفاده از آن هسـتند را می کشـند. 
دیگـر تـاب ایـن را ندارنـد روزی فقـط یک تخم طال داشـته 
باشـند. راجـع بـه ایـن تصمیـم سـاعت ها هـم بـا یکدیگـر 
صحبـت می کنند. نتیجه می شـود کشـتن مرغ و اسـتخراج 
همـه طالهـا با هـم. نتیجـه اخالقی داسـتان هم کـه واضح 
اسـت. مـرغ می میـرد و دیگـر تخمـی نمی گـذارد. در شـکم 
هـم پس انـدازی نـدارد. همه آنچه که داشـت بـه حیات مرغ 
وصـل بـود. او فقـط ظرفیت روزی یـک تخم طال را داشـت. 
هنـوز کـه ایـن داسـتان را می خوانم، بـا خودم فکـر می کنم 
کـدام آدم عاقلـی ایـن کار را می کنـد؟ بـرای مـن از همـان 
کودکـی تـا بـه امـروز ایـن دغدغه بـوده اسـت.  اگر مـرغ را 
بکشـند، دیگـر تخـم طالیـی نخواهنـد داشـت، گاهی حتی 
عصبانـی بوده ام از داسـتانی که تا این حـد مخاطب را احمق 

می کند.  فـرض 
سال هاسـت امـا حـس دیگـری دارم. تخـم طـالی بیشـتر، 
شـبیه همـان سـود بیشـتر اسـت. انـگار ایـن داسـتان اصال 
سـعی نکرده انسـان ها را تحمیـق کند، بلکـه از متن زندگی 
مـا انسـان ها بیـرون زده اسـت. انـگار همه گیـر بودنـش هم 
بـرای ایـن اسـت. می خواهد هر لحظـه یادآور شـود ماجرای 
طمعـی کـه بـا آن درگیریـم. مـن ایـن روزها هـم می بینم و 

هـم هـر لحظـه تجربـه می کنم. 
بـه راحتـی سـود بیشـتر منجـر بـه کشـتن منبع می شـود. 
صاحبـان خانـه ای که ترجیـح می دهند خانه خالـی بماند تا 
آن را بـه قیمـت گران تـری بـه دیگری بدهنـد. صاحب خانه 
می خواهـد بـا باالترن سـود ممکـن آن را بفروشـد یـا اجاره 

دهـد. هـر روز منابـع ممکـن را می کشـد بـه ایـن امیـد که 
منبـع قوی تـری بیایـد. غافـل از ایـن که وقتی منبع کشـته 

شـود، اصـال دیگـر کسـی نمی آید. 
مـا بخشـی از رفتـار روزمره مان همین کشـتن مرغ های تخم 
طالسـت. شـاید زندگی در وضـع بی ثبات کنونی هـم به آن 
دامـن می زنـد. برای من غـم اصلی ماجرا این اسـت که هیچ 

کـدام اعتراضی هـم نمی کنیم. 
پیشـتر فکـر می کردم عـدم اعتـراض به حقوقی کـه دیگران 
از مازائـل می کننـد، از کمبـود اعتماد به نفس جمعی ناشـی 
می شـود. رسـتوران هیـچ خدمـات ویـژه ای نمی دهـد ولـی 
هزینه سـرویس می گیرد. همان سـود بیشـتر. مـا فقط غری 
زیـر لـب می زنیـم و بس. بعدهـا باز هـم به همان رسـتوران 
شـلوغ با سـرویس مزخرف می رویـم و اعتراضی هـم نداریم. 
تـا زمانـی فکـر می کـردم خجالـت می کشـیم از اعتـراض و 

مثـال غـذای رسـتوران را هم دوسـت داریم.
مـا همـه  دارم.  ماجـرا  از کل  دیگـری  تصویـر  امـا  امـروز 
می خواهیم سـود بیشـتر کنیـم. در هر لحظه ای کـه بتوانیم، 
مـرغ را بکشـیم. منبـع را در لحظـه تمـام کنیـم. زورمان به 
هـر منبعـی برسـد، هـوس می کنیـم در لحظـه همـه آن را 
بهره بـرداری کنیـم، طـوری کـه هیـچ بـرای کسـی نمانـد. 
پایـداری آن منبـع اصال بـرای ما اهمیت نـدارد. و چون همه 

ایـن گونـه  هسـتیم، چـرا بایـد اعتـراض کنیم؟
مـن بـه عنـوان مسـافر تاکسـی اعتراضی به سـود بیشـتر او 
نمی کنـم، چـون در نقـش دیگـرم که فروشـنده اسـت، دارم 
سـود بیشـتر می گیـرم. بـه عنـوان خریـدار هـم اعتراضـی 
نـدارم، چـون رسـتورانی دارم که سـرویس نمی دهم و پولش 
را می گیـرم. وقتـی در رسـتوران غـذا می خورم هـم اعتراض 
نـدارم، مـن خـودم وکیلی هسـتم که مـوکل گرفتـاری را با 

باالتریـن سـود ممکـن "تلکـه" می کنم.

مراتـب  بـه  وضعیتـی  می کنیـم.  زندگـی  را  باطلـی  دور 
وحشـتناک تر از فقـط کشـتن مـرغ تخـم طال. مـا در لحظه 
هـم مـرغ و هـم صاحـب مزرعـه هسـتیم. بـرای همیـن، 
شـکایت بـه وضـع موجـود برایمـان معنـی نـدارد. می تـوان 
اصـال داسـتان جدیـدی بـرای شـرایط مـا نوشـت. مـن یک 
جـا مـرغ تخـم طال یـا منبـع درآمد دیگـری هسـتم. اگر به 
کشته شـدنم اعتراضـی کنـم، بایـد بپذیـرم که مـرغ دیگری 
هـم بـه من اعتـراض خواهـد کرد. پـس من خودخواسـته و 
بـا طیب خاطر، خـودم را قربانـی مزرعـه دار می کنم تا طمع 
کنـد بـرای سـود بیشـتر. آن وقـت فرصـت ایـن را دارم بـه 
دنبـال مرغ خود بروم تا قربانی شـود برای سـود بیشـتر من.

شـاید تحلیل بی رحمانه ای از شـرایط می کنـم. اما وضعیتی 
کـه در آن زندگـی می کنیـم برایـم مجالـی نمی گـذارد تـا 
جـور دیگـر به ماجـرا نگاه کنم. قطعـا انواع تحلیـل تاریخی، 
اقتصـادی، سیاسـی، جغرافیایـی و غیـره وجـود دارد بـرای 
ایـن کـه بدانیـم چـرا اسـیر وضعـی رو به سـقوط شـده ایم. 
چـرا قیمـت دالر لحظـه ای افزایـش مـی یابد و همزمـان ما 
می خریـم و آن هـا )شـکل دیگـری از مـا( نمی فروشـند که 

گران تـر شـود. 
تـه ماجـرا بـرای هیچ کـدام سـود واقـی نـدارد. پرایـد همان 
پرایـد اسـت و میدان فردوسـی همان مرکز شـهر. ما چیزی 

بـه دسـت نمی آوریـم. امـا منابـع را از دسـت می دهیم.
و بدبختانـه ایـن کـه یکـی هم همـان عمرمـان اسـت. تنها 
منبعـی کـه اگـر تمام شـود، دیگـر واقعا هیـچ نداریـم. البته 
خروج از این دور باطل هم کار راحتی نیسـت. همت جمعی 
می خواهـد. اصـال چـون اراده جمعـی وجـود نـدارد، افرادی 
کـه بـه صـورت داوطلبانـه از دور خـارج می شـوند، همان ها 
هسـتند که بیشـتر عمر احسـاس خسـران می کننـد. گاهی 
هـم دیگـر خـارج نمی شـوند. در دور می مانند و چشمشـان 
راروی کشـتن وکشـته شـدن مـرغ هامـی بندند.ایـن لحظه 
ترسـناکی اسـت. لحظه ای که حتی یک نفر نباشـدتا معادله 
را کمـی بـه هـم بزنـد. مـن احسـاس می کنـم االن در ایـن 

لحظـه گرفتار شـده ایم!

بریدِن سِرمرِغ تخم طال
مسافران این روزها  ]کشتن منابع کار آسانی است[ 

کجا  اقامت می کنند؟
ایرنـا - رئیـس جامعـه هتـل داران کشـور می گویـد 
بهداشـتی در هتل هـا،  رعایـت شـیوه نامه های  بـا وجـود 
مسـافران ایـن روزهـای کشـور هتـل رو نیسـتند و سـایر 

می دهنـد. ترجیـح  را  اقامت گاه هـا 

وی بـا بیـان ایـن که بـه دلیل شـیوع کرونا ضریب اشـغال 
هتـل حدود ۵ درصد اسـت گفت: مسـافران در حالی رفتن 
بـه ویالهایـی غیر مجـاز را ترجیح می دهند کـه این اماکن 
هیچ شـیوه نامـه ای را رعایـت نمی کنند و نظارتـی به روی 
آن هـا وجـود نـدارد در حالی کـه هتل ها موظف بـه رعایت 
شـیوه نامـه جلوگیـری از کرونا هسـتند و نظـارت جدی بر 

عملکرد آن ها وجـود دارد.
وی دربـاره خسـارات ناشـی از کرونـا بـه هتل هـا گفـت: 
از اسـفندماه تـا پایـان خردادمـاه هتل هـا ۶هـزار میلیـارد 
تومان از درآمدشـان را از دسـت دادند که خسـارت بزرگی 
اسـت. هتل داران به تسـهیالت بـرای جبران این خسـارات 
نیازمنـد و چشـم بـه راه تدویـن بسـته حمایتی دیگـری از 

سـوی دولت هسـتند.
وی افـزود: پیشـنهاد شـد به جـای تعدیل گسـترده نیروی 
انسـانی و اسـتفاده آن هـا از حـق بیمـه بیکاری )بـه دلیل 
جلوگیـری از آثـار روانـی و منفـی مترتـب بـر آن( بیمـه 
بیـکاری در زمـان اشـتغال و در قالب حقوق، توسـط دولت 

شـود. پرداخت 

»قنبر پلو شیرازی« به سازمان 
جهانی جهانگردی رفت

قنبـر پلـو شـیرازی )غم بـر پلو شـیرازی( به سـازمان 
جهانی جهانگردی فرسـتاده شـد.

ولـی تیموری معـاون گردشـگری وزارت میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی  در فضـای مجـازی نوشـته 
اسـت:کلیپ »غـم بر پلو شـیرازی« کـه با موضـوع معرفی 
یکـی از غذا هـای اصیـل ایرانـی تهیه شـده اسـت، شـرایط 
و شـاخص های الزم را بـرای شـرکت در جشـنواره بیـن 
گردشـگری غذا )Tourism & Gastronomy( سازمان 
جهانی گردشـگری UNWTO احراز کرد و به نمایندگی 
از صنعت گردشـگری ایران، از طرف دبیرخانه این سـازمان 

بیـن المللـی به طور رسـمی در سـایت آن معرفی شـد.
محمـد قاسـمی  مدیـرکل بازاریابی و تبلیغات گردشـگری 
وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی نیز در 
ایـن بـاره گفـت: حضور موفـق ایـران در کمپیـن تبلیغاتی 
»سـالیق غذایی« )Gastronomy( که از سـوی سـازمان 
جهانـی گردشـگری )UNWTO( برگـزار شـد، فرصتـی 
اسـت که رویای سـفرکردن از طریق غذا و آشـپزی را زنده 
نگـه مـی دارد. وی افـزود: بر همین اسـاس سـازمان جهانی 
گردشـگری )UNWTO( بـه عنـوان بخشـی از کمپیـن 
»فردا سـفر کنید« )Travel Tomorrow( از کشـور های 
عضـو خواسـت در چارچوب اسـتاندارد ها و ضوابـط ابالغی 
خـود کلیپ هایـی را در زمینه معرفی غذا های سـنتی خود 
تهیـه و ارسـال کنند. این اقـدام UNWTO اساسـاً برای 
مواجهـه بـا چالش جهانـی حاصل از شـیوع ویـروس کرونا 
در جهـان و بـا هـدف احترام بـه فرهنگ هـای مختلف و به 
صـورت ویـژه توجه به سـالیق غذایی بـه عنـوان بازتابی از 
فرهنـگ، میـراث، سـنت و در عیـن حـال انتقال احسـاس 

جامعـه صورت پذیرفته اسـت.

تکه ای از من 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی


