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سرمقاله

سالمت باشیم
خواب شیرین با آلبالوی ترش

دو کلمه حرف ورزشی
شاید، رازهای پنهان یک قرارداد!

بعد از فروکش کردن تب کرونا؛ 
کشور هایی که مزرهای خود را 

به روی گردشگران گشودند

۵ اقامتگاه بوم گردی در تهران 

کافه شهر
تاریخ هنر ) ارنست گامبریج (

تکه ای از من تکه ای از زمین
او، من، "احمدک"

قصه تکرارِی مسکن
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نیاز ارزی  صنعت برق در سال
رضـا اردکانیـان وزیـر نیرو در صحـن علنی مجلس 
شـورای اسـامی گفت: نیاز ارزی صنعت برق سـاالنه 
۲/۱میلیـارد دالر اسـت کـه بخشـی از آن از طریـق 
صـادرات بـرق بـه کشـورهای منطقه از جمله کشـور 

عـراق تامین می شـود.
وی دربـاره وضعیـت بدهـی و طلب وزارت نیـرو ادامه 
هـزار  وزارتخانـه ۴۵  ایـن  بدهی هـای  مجمـوع  داد: 
میلیـارد تومـان اسـت و بـه همیـن میـزان از دولـت 
طلـب داریـم که باید به همـکاری و همفکری مجلس 
شـورای اسـامی راهکار مناسـبی برای آن اندیشـید.

وزیــر نیــرو بــه وضعیــت راندمــان نیروگاه هــای 
حرارتــی اشــاره کــرد و گفــت: بررســی مناطــق 
مختلــف جهــان نشــان می دهــد در حالــی کــه 
ــان  ــی در جه ــای حرارت ــان نیروگاه ه متوســط راندم
۳۷.۳درصــد اســت ایــن عــدد در کشــورمان اندکــی 

ــت. ــر اس ــی بهت ــط جهان از متوس
اردکانیـان راندمـان دسترسـی سـال گذشـته را ۳۸.۶ 
درصـد عنـوان کـرد و خاطرنشـان سـاخت: امسـال 
تـاش می شـود این میزان بـه بیـش از ۳۹درصد و تا 

پایـان دوره بـه حـد پیش بینـی خواهد رسـید.
عضـو هیـات دولـت ادامـه داد: نیروگاه هـای سـیکل 
کـه  مهـم هسـتند  از ظرفیت هـای  یکـی  ترکیبـی 
می تواننـد مبالـغ قابـل توجهـی صرفه جویـی مصرف 
گاز و کاهـش آالینده هـای زیسـت محیطـی را ایجـاد 
کننـد کـه بـا کمـک نماینـدگان مجلـس شـورای 
ایـن  در  کـه  خوبـی  قانـون  اجـرای  در  اسـامی 
زمینـه وجـود دارد بتـوان منابـع الزم یعنـی سـوخت 
صرفه جویی شـده در اختیار سـرمایه گذاران قـرار داده 
شـود زیـرا باید تـا هفـت هـزار و ۵۰۰ مـگاوات دیگر 
واحدهـای بخـار را بـه ایـن سـیکل ها اضافـه کنیـم.

▪ کاهش ۵ درصدی تلفات در شبکه برق
وی یکـی از روشـن ترین نقـاط در کارنامه صنعت برق 
را کاهـش تلفـات در شـبکه توزیـع دانسـت و افـزود: 
هنگامـی کـه کار در ایـن دولـت آغـاز شـد در سـال 
۱۳۹۲ تلفات شـبکه توزیع نزدیک پانـزده درصد بود، 
در اسـفند مـاه سـال گذشـته ایـن تلفات یـک رقمی 

شـد و بـه ۹.۷۶درصد رسـید.

اجاره   و  ما در زمینه مسکن  "امروز می دانیم مردم 
بها دچار مشکل هستند. در مجموع در کشور حدود ۳۰درصد مردم مستأجر 
هستند یعنی مالک خانه نیستند،۷۰درصد مردم مالک خانه هستند، البته این 
درصد در استان ها فرق می کند، در استان تهران مستأجری بیشتر است. در شهر 
تهران رقم، رقم قابل ماحظه است. اما در مجموع این جزو کاالی اساسی برای 

زندگی مردم است".           
 از سخنان رییس جمهوری به هنگام افتتاح چند طرح وزارت راه و شهرسازی.

تقریبا اواخر بهار و کل تابستان -- به علت پایان سال تحصیلی و البته هوای 
مناسب برای جستجو، در کشور روز بازار مسکن است. و جالب این که روزها مانده 
به موسم تاش مردم برای خرید یا اجاره مسکن، زمزمه های افزایش بهای هردو 
مورد آغاز و پررنگ می شود. یک نمایش "دورتسلسلی" هم برپاست و آن این که؛ 
مردم از در راه بودن گرانی و وقوع ناتوانی در جا به جایی نگران هستند و مسووالن 

هم در پی رفع مشکات در پیش، وعده دهنده های قهار!
در عمل هر ساله گرانی مسکن در راه هست و هر ساله تا برنامه های دولت بخواهد 
اجرا شود فصل جستجو پایان یافته و هر کس به نحوی مشکلش را رفع یا تحمل 

کرده است و این داستان می رود تا سال دیگر!
البته ناگفته نماندکه بخشی از گرانی های مربوط به مسکن متاثر از شرایط کل 
اقتصاد کشور است. یعنی وقتی بهای بنزین، آب، برق و سایرخدمات دولتی افزایش 
می یابد، طبیعتا بهای گوشت، میوه، لوازم خانگی، حمل و نقل و... هم افزایش 
می یابد. علی القاعده مسکن نمی تواند از این افزایش تاثیرنپذیرد. اگر صاحب خانه 
هستی که هزینه هایت باال رفته و برای تامینش راهی جز افزایش اجاره بها برای 
گذران زندگی ات نمی ماند و اگر سازنده هستی، چون می دانی افزایش بهای مصالح 
و لوازم ساخت و ساز گریبانت را می گیرد پیشاپیش در بهای فروش تجدید نظر 

می کنی و... این قصه؛ یک قصه پرغصه ای است که همچنان تکرار می شود!
در حال حاضر مردمی که در جستجوی سرپناهی برای اجاره هستند، با استیصال 
تمام و ناامیدانه کار خود را آغاز کرده اند و آن ها که قصد خرید ملکی را داشتند 
میخکوب برجایشان نشسته اند و دست روی دست منتظرند که؛ چه می شود! 
یعنی در فروش و اجاره، قیمت ها آنچنان باال رفته که شاید در چند سال گذشته 
مشابه اش وجود نداشته باشد. حاال باید منتظر ماند که اجرای کدام طرح ضربتی 
از سوی دولت محترم می تواند این پوسته ضخیم را بشکند و کاهشی در بهای 
مسکن ارمغان آورد که رونق بازار را به معنی واقعی در پی داشته باشد چرا که اگر 
این اتفاق نیفتد رکود جدیدی بر بازار مسکن چیره خواهد شد که اثرات زیانبارش 
بر سایر بخش ها نیز رسوخ خواهدکرد. این جدا از اغتشاش ذهنی ای هست که 
ناچار شرایط زندگی شان تنزل داده شده است،  آن ۳۰درصد مستاجر -- که 

خواهندداشت والجرم با مصیبت هایش دست و پنجه نرم می کنند.
باید منتظر بود و دید از انبان کارشناسان برای کاهش فشار بر روی طالبان مسکن 
به ویژه آنان که در جستجوی مسکن استیجاری هستند، چه راه حل عاجلی 

بیرون خواهدآمد.

صفحه 1

رییس جمهوری: امسال شرایط سختی در مسکن داشتیم...

مسکن؛ درد بی درماِن سالیان!

نیاز ارزی 
صنعت برق 
در سال

بانک جهانی:

 ایران به 
مدار رشد 
باز می گردد
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

■ خواص آلبالو
◄ پیشگیری از رماتیسم

مصـرف آلبالو از بـروز نقرس، روماتیسـم و بیماری های 
کلیـه پیشـگیری می کند.کالـری آلبالـو بسـیار پاییـن 
آلبالـو حـدود ۷۰کیلـو  اسـت و هـر یـک صـد گـرم 
 A، کالـری انـرژی دارد.آلبالـو سرشـار از ویتامین هـای
امـاح معدنـی ماننـد آهـن، کلسـیم،  B، C و دارای 
فسـفر، گوگـرد، سـدیم، منیزیم، کبالت و منگنز اسـت.

قنـد موجود در آلبالـو »لوولوز« نام دارد کـه برای افراد 
مبتـا بـه دیابـت جـذب آن آسـان اسـت. از مصـرف 
آلبالـوی نرسـیده بایـد پرهیـز کـرد بـه دلیـل ایـن که 
بیماری هـای روده ای می شـود. مصـرف  بـروز  موجـب 
آلبالـو بـرای کسـانی که دچـار بیماری هایـی مانند ورم 
روده و ورم معـده هسـتند، مضر اسـت بـه دلیل این که 

نمی تواننـد بـه خوبـی آن را هضـم کننـد.
◄ درمان بی خوابی

بـرای درمـان بی خوابـی مفیـد اسـت. بنابرایـن اگـر بـه 
سـختی مـی  خوابیـد، با خـوردن ایـن میـوه راحت تر به 
خـواب خواهیـد رفت.آلبالـو می  توانـد الگوهای خـواب را 
در بـدن تنظیـم کنـد و از این نظر، تاثیر شـگفت انگیزی 

ایـن  کـه  دریافته انـد  محققـان  دارد. 
میـوه حـاوی مقادیـر قابـل ماحظه ای 
هورمـون  وجـود  و  اسـت  ماتونیـن 
ماتونیـن نیز بـرای داشـتن یک خواب 
ایـن  اسـاس  بـر  اسـت.  ضـروری  آرام 
مغـز  در  گـزارش، هورمـون ماتونیـن 
سـاخته می  شـود و روی فاکتـور خواب 
تاثیر گـذار اسـت. ایـن یافتـه، حاصـل 
علـوم  مرکـز  پژوهشـگران  تحقیقـات 

بهداشـتی دانشـگاه تگـزاس اسـت.
ایــن پژوهشــگران مــی  گوینــد: خوردن 
یــک مشــت آلبالــو میــزان ترشــح 
ــی  ــش م ــون افزای ــن را در خ ماتونی

 دهــد و بنابرایــن الگوهــای طبیعــی خــواب را در بــدن 
بهبــود مــی  بخشــد کــه در عیــن حــال ایــن فراینــد بــه 
طــور بالقــوه مزایــای دیگــری نیــز بــرای حفظ ســامت 

ــی دارد. ــدن و روان در پ ب
◄ پبشگیری از بیماری قلبی -- عروقی در 

دیابتی ها
کسـانی کـه دیابـت دارنـد می تواننـد بـه حـد اعتـدال 

آلبالـو بخورنـد زیـرا قند آلبالـو از نوع لولوز اسـت و این 
قنـد را بیمـاران دیابتیـک می توانند جـذب کنند. نتایج 
یـک بررسـی نشـان می دهـد کـه مصـرف آب آلبالـو، 
بـه بهبـود عوامـل خطـر بیمـاری هـای قلبـی عروقـی 
در بیمـاران مبتـا بـه دیابـت نـوع ۲ کمـک می کنـد. 
مصـرف آلبالـو، چربـی خـون، قنـد خـون و فشـارهای 
اکسـیداتیو را کـه از عوامـل اصلـی بروز بیمـاری دیابت 

اسـت، کاهـش می دهـد.

خواب شیرین با آلبالوی ترش
سکته مغزی در۳ درصِد 

مبتالیان به کرونا 
بابـک زمانـی متخصـص مغز و اعصـاب گفت: ایـن روزها 
از سـامانه ۴۰۳۰ سـواالتی در ایـن زمینـه مطـرح می شـود 
کـه چنـد درصـد از مبتایان کوویـد ۱۹ دچـار سـکته مغزی 
می شـوند. بر اسـاس آمارهایی که توسـط چین منتشـر شده، 
سـه درصد از مبتایان به کرونا دچار سـکته مغزی می شـوند.

ایـن متخصـص مغـز و اعصـاب درباره تاثیـر ویـروس کرونـا 
بـر سـلول های مغزی گفـت: تاثیـر دیگـر کوویـد ۱۹ التهاب 
شـدید اسـت. کرونا سیسـتم ایمنی بـدن را تحریک می کند 
و  باعـث می شـود که سیسـتم ایمنـی علیه ریـه در برابر مغز 
وارد فعالیـت شـود. یـک مکانیسـم دیگـر هـم این اسـت که 
احتمـاال ویـروس بـه طـور مسـتقیم می تواند به سـلول های 

مغزی حملـه کند.
وی اظهـار کـرد: سیسـتم های عصبی معموال بعـد از بهبودی 
فرد مبتـا بـه کوویـد ۱۹ درمـان می شـوند، امـا اگـر بیمـار 
دچـار بیمـاری هـای دیگر هـم باشـد ممکـن اسـت بیماری 

بمانـد و بعدهـا بیمـار بهبودی نسـبی پیـدا کند.
زمانـی گفت: افرادی که دچار سـکته مغزی می شـوند، فرقی 
نـدارد کـه به خاطـر کووید ۱۹ باشـد یا نه؛ زمانی که سـکته 
اتفـاق افتـاد، سه سـاعت اول احتمـال درمـان وجـود دارد تا 
۲۴ سـاعت هـم امـکان خارج کردن لخته هسـت و تـا ۶ ماه 

نیـز بـا فیزیوتراپـی و کاردرمانی بهبود پیـدا می کنند.
کوویـد۱۹ با ایجـاد لخته خون در بیماران جوان و میان سـال 
موجـب افزایش احتمال سـکته مغزی در این افراد می شـود.

فرمول پروبیوتیکی برای 
مقابله با کووید ۱۹

»فرانسـیس چـان«، سرپرسـت تیـم تحقیـق، می گوید: 
»سـامت روده بـر سیسـتم ایمنـی بـدن تأثیـر دارد. مـا باید 
ترکیـب باکتری هـای روده را کـه بـه حفـظ قـدرت دفاعی ما 
کمـک می کنـد شناسـایی نمائیم. مـا می توانیم بـرای تقویت 
ایمنـی بـدن در برابـر عفونت هـای ویروسـی و باکتریایـی، 
میکروبیـوم هـای روده را تعدیـل کنیـم. ایـن رونـد، راهـکار 

جدیـدی در مقابلـه کوویـد ۱۹ خواهـد بـود.«
محققـان دانشـگاه از مـاه فوریـه تا مـارس، نمونـه مدفوع ۱۵ 
بیمـار کوویـد ۱۹ را جمـع آوری کردنـد. نتایـج نشـان داد 
دیسـبیوز روده شـدید در بیماران وجود داشـت. دیسبوز روده 
بـه معنای عدم تعـادل در باکتری های خوب و بد روده اسـت.

باکتری هـای خـوب در آن هـا از بیـن رفته درحالی که سـایر 
پاتـوژن هـا در روده بیمـاران در حـال افزایش اسـت.

تیـم تحقیـق، داده های مربوط به میکروبیـوم روده ۱۵۰ بیمار 
کووید ۱۹ و ۱۵۰۰ فرد سـالم را جمع آوری کردند.با اسـتفاده 
از تجزیـه و تحلیـل داده هـا، تیـم تحقیـق موفق بـه تهیه یک 
فرمـول پروبیوتیک شـد کـه دیسـبیوز روده ناشـی از عفونت 

کوویـد ۱۹ را هـدف قـرار می دهد.
محققـان در حـال مطالعـه باکتری هـای خوبـی هسـتند کـه 
ارتبـاط نزدیکـی بـا سیسـتم ایمنی مـا دارد و درصـدد یافتن 
راه حـل های برای محدودکردن تهدید ناشـی از کروناویروس 

جدیـد بر سـامت ما هسـتند.
محققـان قصـد دارند این فرمـول را به مکمـل پروبیوتیک که 

قابـل افـزودن به رژیـم غذایی باشـد تبدیل نمایند.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  شاید، رازهای پنهان یک قرارداد!
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

برگزاری فوتسال آسیا 
در سال ۲۰۲۰

سـایت »بواللـوب« اندونزی در گزارشـی به احتمال 
برگـزاری رقابت هـای جـام ملت هـای فوتسـال آسـیا در 
نوامبـر ۲۰۲۰ )آبـان مـاه( پرداخـت و اعـام کـرد: ایـن 
بـه  نوامبـر   ۱۵ تـا   ۴ از   AFC تصمیـم  بـا  مسـابقات 

میزبانـی ترکمنسـتان برگـزار می شـود.
ایـن رقابت هـا قرار بـود ابتدا فوریـه ۲۰۲۰ برگزار شـود 
امـا بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونـا، به آگوسـت همین 
سـال موکول شـد. با بـه تعویـق افتـادن رقابت های جام 
جهانـی فوتسـال، مسـووالن کنفدراسـیون فوتبال آسـیا 
تصمیـم گرفتنـد جـام ملت هـای آسـیا را بـاز هـم بـه 

اندازند. تعویـق 

ایـران، ژاپن و تایلند سـه کشـوری بودند کـه از برگزاری 
جـام ملت هـا در فوریـه سـال ۲۰۲۱ )بهمـن و اسـفند 
بـرای  برنامـه ای   AFC امـا  کرده انـد  اسـتقبال   )۹۹

برگـزاری ایـن مسـابقات در سـال ۲۰۲۱ نـدارد.
سـایت بواللـوب در ایـن ارتبـاط نوشـت: »جـام جهانـی 
جـام  و  شـد  موکـول   ۲۰۲۱ سـپتامبر  بـه  فوتسـال 
ملت هـای آسـیا هـم می توانسـت اوایـل فوریـه ۲۰۲۱ 
دلیـل همـکاری کنفدراسـیون  بـه  ولـی  برگـزار شـود 
آسـیا بـا اسپانسـرها و حامیـان مالی، این مسـابقات باید 

همیـن امسـال )۲۰۲۰( بـه پایـان برسـد«.

هشدار کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال

ابوالفضل حسـن زاده محمدی، رییس کمیته انضباطی 
فدراسـیون عنـوان کـرد: هرگونـه مصاحبه تحریـک آمیز و 
طـرح مطالب کـذب و خـاف واقع دربـاره انجام مسـابقات 
یـا تحریک بـر عدم شـرکت در مسـابقات، مطابـق مقررات 
انضباطی مصوب سـال ۱۳۹۷، تخلف انضباطی محسـوب و 

محرومیـت شـخص خاطـی را در پی خواهد داشـت.
وی افـزود: بـدون شـک کمیتـه انضباطـی در اسـرع وقت 
نسـبت بـه این قبیـل تخلفـات رسـیدگی و تصمیـم الزم 
را خواهـد گرفـت. بـر همیـن اسـاس از تمامـی باشـگاه ها 
می خواهـم بـر بیـان مطالبـی کـه از سـوی بازیکنـان یـا 
مربیـان تیم هـا در مصاحبه با رسـانه ها و در فضای مجازی 

صـورت می گیـرد، نظـارت کامل داشـته باشـند.

سـایت فدراسـیون فوتبـال هـم چنیـن نوشـت: پیـش از 
ایـن فدراسـیون فوتبـال طـی نامـه ای بـه کلیه باشـگاه ها 
و سـازمان لیـگ فوتبـال و فوتسـال اعـام کـرده بـود که 
بـر اسـاس مقـررات انضباطـی، پایبنـدی و رعایـت تمامی 
آییـن نامـه، بخشـنامه ها و دسـتور العمل های صـادره در 
خصـوص چگونگـی برگـزاری مسـابقات فوتبال، فوتسـال، 
فوتبـال سـاحلی و رعایـت پروتکل های بهداشـتی در همه 
رده ها از سـوی باشـگاه ها، بازیکنان و مقامات رسـمی الزم 
و ضـروری اسـت و هـر گونـه تخطـی از مقـررات اباغـی، 
تخلـف انضباطـی محسـوب و قابل ارجـاع و رسـیدگی در 

کمیتـه انضباطـی فدراسـیون فوتبال اسـت.

● ماجـرای قـراداد ویلموتـس بـا پاسـخ مفصل رییس سـابق 
فدراسـیون فوتبـال نـه تنهافیصلـه نیافـت بلکه داغتر هم شـد. 
در جریـان افشـای قـرارداد و بازتـاب مـواد و مفـاد آن، عـاوه 
بـر فوتبالی هـا ودولتی هـا، پـای نماینـدگان مجلـس بـه ماجـرا 
کشـیده شـد. در شماره قبل بخشـی از اظهار نظرات دو نماینده 
مجلـس و توضیحـات رییـس سـابق فدراسـیون از نظـر گرامی 
خواننـدگان گذشـت. ایـن سـخنان عکس العمل خیلـی ازپیش 
کسـوتان و مسـووالن را در پـی داشـت و هم چنیـن نمایندگان 
مجلـس بـه محتـوای آن حساسـیت نشـان دادنـد. از جملـه 
احسـان قاضـی زاده کـه از خیلـی پیـش پیگیراین مسـاله بوده 
اسـت در گفتگـوی مفصلـی به موارد بسـیاری اشـاره کـرده که 
در رسـانه های دیگـر هـم منعکس شـده اسـت.دو کلمـه حرف 
ورزشـی گـزارش اصلـی خـود را در این شـماره بـه صحبت های 

نماینـده مـردم اختصاص داده اسـت.
■ بررسـی احتمـال حضـور شـبکه داللـی اروپایـی در 

ویلموتس قـرارداد  ماجـرای 
احسـان قاضی زاده هاشمی، نماینده 
مجلس شـورای اسـامی که قرارداد 
مـارک ویلموتـس را در فراکسـیون 
می کنـد،  بررسـی  مجلـس  ورزش 
میهمـان برنامـه فوتبـال برتـر بـود. 
در ابتـدای این گفت وگو اشـاره شـد 

که مهدی تاج، رئیس سـابق فدراسـیون فوتبال ایـران در برنامه 
هفتـه گذشـته شـرط کـرده بـود تـا هیـچ میهمانی بـه صورت 
حضـوری بـا تلفنـی در برنامه نباشـد کـه قاضی زاده هاشـمی با 
اشـاره به این مسـاله اظهار داشـت: شـنبه هفته گذشـته دعوت 
نامه ای از شـبکه سـه سـیما بـرای مناظره بـا آقای تـاج دریافت 
کـردم کـه شـرایط مهیـا نشـد. دوسـتان و کارشناسـان نظرات 
خودشـان را دربـاره قـرارداد ویلموتـس گفته انـد کـه امشـب 
دربـاره آن هـا صحبـت خواهیـم کـرد. هفته گذشـته خط قرمز 
برنامه بودم، اما امشـب سـعی خواهم کرد مسـائل را برای مردم 

تشـریح کنم.
در ابتـدای گفت وگـو قـرار شـد مصاحبـه مردمـی در خصـوص 
صحبت هـای مهـدی تـاج در برنامه هفته گذشـته پخش شـود 
کـه ایـن نماینـده مجلس شـورای اسـامی بـا کنایه نسـبت به 
صحبت هـای هفتـه گذشـته رئیس پیشـین فدراسـیون فوتبال 
که حاضر به پاسـخگویی به سـوواالت مردمی نشـده بـود، اعام 
کـرد: "مـردم ولـی نعمـت مـا هسـتند" و بهتـر اسـت صحبـت 

آن ها شـنیده شـود.
قاضـی زاده هاشـمی در خصـوص رقم قـرارداد مـارک ویلموتس 
گفـت: عـدد ایـن قـرارداد خـوب نیسـت و ویلموتـس پیـش از 
ایـران، در سـاحل عـاج بـا قـرارداد ۶۰۰ هـزار یـوروای  فعالیت 
می کـرد کـه ماهیانـه ۵۰ هزار یـورو دریافـت می کـرد. او اخراج 
شـد و پـس از چنـد مـاه بیـکاری بـه ایـران آمـد. ویلموتـس از 
فوتبـال مـا و آسـیا خبـر نداشـت و با رقـم عجیـب و غریبی به 

تیـم ملی مـا آمد.
وی ادامـه داد: او در مارکـت اروپایـی ۶۰۰ تـا ۸۰۰ هـزار یـورو 
قیمـت داشـت و حـاال گفتند بـا توجه به شـرایط منطقه آسـیا 
افزایـش قیمـت داشـته باشـد کـه ایـن افزایش قیمت هـم باید 
منطقـی باشـد. اولیـن نفربـودم کـه در خصـوص رقـم قـرارداد 
ویلموتس اطاع رسـانی کردم که ۳ میلیون دالر اسـت ومعادل 
آن همیـن رقـم می شـود و در ایـن شـرایط پاداش هایـی نیز در 
نظـر گرفتـه شـد. حتی رقـم قـرارداد او بـا وجود کارنامـه ای که 
داشـت، بـه جای ایـن کـه پایین تـر از قـرارداد کی روش باشـد، 

باالتـر بود.
قاضـی زاده هاشـمی با اشـاره بـه افزایش رقـم قـرارداد کارلوس 
کـی روش در ۸ سـال حضـورش در ایـران و رسـیدن رقـم ایـن 
قـرارداد بـه ۱.۸ میلیـون دالر دربـاره ایـن کـه آیـا در مذاکـره 
فدراسـیون فوتبـال بـا ویلموتـس وکیلـی بـرای دفـاع از حقوق 
ایـران بـوده یـا نـه، گفـت: در ایـن خصوص جلسـاتی بـا آقایان 
سـلطانی فر و تـاج دربـاره نحـوه مذاکـرات، محـل مذاکـره و... 
داشـتیم. مذاکـرات یـک سـری اصـول در خصـوص شـرایط، 
کارنامـه و مسـائلی از ایـن دسـت اسـت و ایـن کـه از نظـر 

بین المللـی نیـز قـرارداد در نظـر گرفتـه شـود.
ایـن نماینـده مجلـس گفـت:  پیـش از ویلموتـس هـم در حال 

بررسـی قـرارداد خارجی هـا بودیـم کـه هـر کـدام یـک متـن 
داشـتند و هیـچ قـرارداد مشـخص و معینـی نبـود. در برخـی 
قراردادهـا حتـی پول لبـاس هم در نظر گرفته شـده بود و حتی 
در برخی مفاد قرارداد کی روش نسـبت بـه قرارداد اول تغییراتی 
ایجـاد شـد که او علیه کشـور مـا صحبت می کـرد و هیچ مانعی 
نداشـت. طبـق قـرارداد دوم حتـی تمـام هزینـه درمانـی او و 
خانـواده اش را مـا می دادیم که این مسـاله در قـرارداد ویلموتس 
کلـی نوشـته شـده بـود. جالـب بـود کـه مالیـات او را هـم مـا 
می دادیـم و آقایـان گفتنـد از قـرارداد کـی روش درس گرفتیم. 
ایـن کـه بدهی های مختلف مالیاتـی را می بینیم، نشـات گرفته 
از همین مشـکات اسـت و این که می بینیم آقایان فدراسـیون 
را شـرکتی خصوصـی هم دیدند و با سـه نفر شـرکت خصوصی 

ثبـت کردنـد و برای آن سـهام در نظـر گرفتند.
قـرارداد  ایـن  در  داللـی  شـائبه  دربـاره  هاشـمی  قاضـی زاده 
خاطرنشـان کـرد: سـواالت مختلفـی وجـود دارد کـه چـرا ایـن 
مربـی، چـرا ایـن رقـم قـرارداد، چـرا باید یـک موسسـه فرهنگی 
در هلنـد مربـی معرفـی کنـد یا اصاً سـوال اینجاسـت چـرا این 
شـرکت در هلنـد مربی بلژیکی و اسـپانیایی معرفی کـرد و مربی 
هلنـدی معرفـی نکـرد؟ در آخـر هـم گفته شـد که این شـرکت 
هم دور زده شـده اسـت و این عامت سـوال ها را بیشـتر می کند.

نماینـده مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان این که با شـفافیت 
صحبـت می کنـد، یادآور شـد: بعـد از مطرح شـدن ایـن مربی، 
نـام ایجنت هـا مطـرح شـد کـه اتفاقـا صحبـت از ایجنتی شـد 
کـه قبـًا هـم در ایران بوده اسـت. حتـی نام شـبکه های داللی 
بـه میـان آمـد که یک شـبکه داللـی پیش از سـال نـوی ما در 
اسـپانیا دسـتگیر شده اسـت. از طرفی افرادی گمنام که از زمان 
کارلـوس کـی روش اطـراف تیـم ملی بـوده، در زمـان ویلموتس 
هـم بـود و حتـی در زمـان پرداخـت پول حضور داشـته اسـت. 
حـاال ایـن افـراد گمنـام آیـا بـا ایـن شـبکه های داللـی در اروپا 

همـکاری داشـته یا نداشـته اند، باید کشـف حقیقت شـود.
قاضـی زاده هاشـمی در واکنـش به ایـن که آیا اشـاره او به بهروز 
زنجانـی اسـت کـه در مذاکـرات ویلموتـس و پرداخـت پـول به 
او حضـور داشـته، گفـت: بله، حـاال کار نـدارم که او تاجر شـکر 
اسـت یـا نه. جالب اسـت کـه در نقاط مختلـف دنیا کنـار آقای 
تـاج بـوده و می گوینـد چون این فرد شـینگن داشـته و فرصت 
نداشـتیم، بـا این فـرد به مذاکـره بـا ویلموتس رفتیـم . این فرد 
در زمـان پرداخـت ۲میلیون یورو در ترکیـه کنار ویلموتس بوده 
و سـوال اینجاسـت آیـا فدراسـیون فوتبـال امـور بیـن الملـل و 
قـرارداد نـدارد؟ آیـا یک نفر از هیات رئیسـه که قـرارداد را امضا 

کـرده نمی توانسـت آن جا باشـد؟
مذاکـره  آیـا  مذاکـرات،  هنـگام  و  بروکسـل  در  افـزود:  وی 
کننده های کشـور ما در وزارت امور خارجه که در اروپا هسـتند 
نمی توانسـتند به فدراسـیون کمـک کنند و آیا کمـک کردن را 
دریـغ کـرده بودنـد کـه آقای تـاج با "بـوروس" به بلژیـک رفت. 
دانسـتن حـق مردم اسـت و این قـرارداد هـم قـرارداد نظامی و 

امنیتی نیسـت کـه محرمانه باشـد.
ایـن نماینـده گفـت: در دنیـا وقتـی مسـی قـرارداد می بنـدد، 
مبلـغ قـرارداد او و مالیـات مشـخص اسـت. در اروپـا و آمریـکا 
این مسـائل مرسـوم اسـت و آقـای زنجانی که در اروپـا و آمریکا 

دسـتی در آتش دارد، از منچسـتر یونایتد با کی روش در ارتباط 
اسـت و مـا می دانیـم، روی نامـه نگاری هـا حضـور دارد، این ها 
را نمی دانـد؟ وقتـی افـراد مختلف هسـتند کـه می توانند کمک 
کننـد و در ایـن مباحـث حضـور ندارنـد، این افـراد قـارچ گونه 
بیـرون می زننـد. فـردی کـه همیشـه پنهان بـوده، به یـک باره 
از سـوی آقـای تـاج رونمایـی می شـود، بـه مذاکرات مـی رود، با 
او بـه جلسـه وزارت ورزش و جوانـان مـی رود. ایـن کـه این فرد 
بـا شـبکه خارجـی داللـی در ارتبـاط بوده یـا پروژه نفوذ اسـت، 
باید بررسـی شـود. این که آیا در مسـائل دیگری دسـت داشته، 
آیـا باخت هـای مـا واقعـی بـوده یـا سـاختگی و همه اینهـا باید 

مشـخص شود.
قاضی زاده هاشـمی در خصوص شـکایت صورت گرفته از سـوی 
ویلموتـس و وکایـی کـه قـرارداد را پیگیـری می کننـد، گفت: 
مـا آرزو داریـم تیـم وکای سوئیسـی و ایرانـی که بـه آن اضافه 
شـده اند، پیروز شـوند. یک رای اولیه و اعتراضی صادر شـده که 
وکای ایرانـی بعـد از این رای اضافه شـده اند. حاال سـوال ما این 
اسـت که چطور این پرونده به این سـمت کشـیده شـده است؟ 
ویلموتـس همسـری دارد کـه وکیـل قدرتمند پارلمـان بلژیک 
اسـت و وکیـل کیفری نیسـت، اما بـا وکای مختلـف در ارتباط 
اسـت. ما گفتیم او تیم وکای قدرتمندی دارد که همسـر او در 

راس آن اسـت، امـا گفتنـد نه این طور نیسـت.
نماینـده مجلـس شـورای اسـامی در خصـوص قـرارداد گفت: 
قـرارداد اولیه ای در بروکسـل تنظیم شـد و سـپس بند سـه ماه 
غرامـت را وزیـر ورزش اضافـه کرد و تبصره داخـل پرانتز fee یا 
یک رقم مشـخص را وکای ویلموتـس اضافه کردند. هفته قبل 
آقـای تـاج گفـت این تبصـره پـول قهـوه و هزینه اضافه اسـت، 
امـا این هـا واژه cost اسـت و آن چیـزی کـه آقـای تـاج گفت، 
salary یا حقوق مشـخص اسـت و هیچ کدام از این ها نیسـت.
وی یـادآور شـد: ایـن بسـتگی بـه آن هـا دارد که چـه رقمی را 
رقـم مشـخص بداننـد و تـازه می تواننـد ادعاهـای دیگـری هم 
داشـته باشـند و بـه طور مثال بـا پرداخت دیرهنگام و خسـارت 
بـه اعتبـار سـرمربی را از مـا بخواهند. ایـن که عـدد مربی ۶۰۰ 
هـزار یورویـی را ۲.۲۵ میلیـون یـورو کـرده  و بـا عـدم پرداخت 
ایـن پـول، خسـارت معنـوی بـه مربـی زده انـد، ادعـای دیگری 
هـم داشـته باشـند. یـک and یـا or در قـرارداد می تواند برای 
مـا ۵ میلیـون یـورو تفاوت داشـته باشـد. حـاال آقایی کـه کنار 
تـاج اسـت، می گوید تعریـف cost و fee و salary یکی اسـت، 
ایـن طـور نیسـت و از نظـر حقـوق بیـن الملـل می گویـم کـه 
هـر کدام معنـای مشـخص دارد. قـرارداد ویلموتـس باید درس 
بزرگـی باشـد کـه حـاال او در بلژیـک و فرانسـه نشسـته و برای 

مـا فاکتور می نویسـد.
بـه  قاضـی زاده هاشـمی دربـاره پرداخـت ۲میلیـون یورویـی 
ویلموتـس و نحـوه انتقـال آن، گفت: در یـک قـرارداد ابتدا باید 
بودجـه در نظر گرفته شـود. موضوع تحریم هـای ثانویه ای هم از 
قبـل بـوده و وقتی آقایـان قرارداد بسـتند باید این مسـاله دیده 
می شـد و فکـر پـول و نحـوه پرداخـت را می کردنـد. پرداخـت 
اولیـه بـه صـورت ریالـی یک مبلـغ کمی از سـوی گل گهـر بود 
و بعـد تـا پـول را نگرفـت پیـش از بـازی حسـاس بـا عـراق بـه 
ایـران نیامـد.وی اظهـار داشـت: چرا بایـد تمام دولت مـا در این 
مسـاله درگیر شـوند و این هم سـوال است. شـرکت فناوران که 
از مجموعـه شسـتا اسـت یـا برخـی شـرکت های زیـر مجموعه 
شسـتا خودشـان دچـار مشـکل پرداخـت حقـوق کارگـران و 
نقدینگی هسـتند. شسـتا به دلیل مشـکاتی که داشت، بخشی 
از سـهام خود را در بورس عرضه کرد. حاال سـوال ما این اسـت 
کـه چـرا بایـد شـرایط کشـور را بـه جایی برسـانید کـه بگویند 
پـول ندهیـم، مربـی روی نیمکـت نداریـم، شکسـت می خوریم 
کـه مجبـور کننـد تـا ۲میلیـون یـورو پرداخـت شـود. ایـن که 
۱۵۰هـزار یـورو ترانسـفر را هـم تکذیـب می کننـد، مربـوط به 
آن هـا نیسـت، بلکـه این پـول را همان شـرکت فنـاوران که زیر 
مجموعـه شستاسـت پرداخـت کـرده و یـورو بـه درهـم تبدیل 
شـد و بـه ترکیه انتقـال دادند. این پـول را فدراسـیون نداده که 
می گوینـد پول ترانسـفر صفر بوده اسـت، چـون ۲ میلیون یورو 

را هـم فدراسـیون نداد.
* بخشـی از مصاحبـه جنـاب قاضـی زاده هاشـمی در 

مـورد قـرار داد سـرمربی سـابق تیـم ملی
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بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

 ---نیم نگاه ---

بعد از فروکش کردن تب کرونا؛

کشور هایی که مزرهای خود را به روی گردشگران گشودند
■ با کاهشـی شـدن روند ابتا به کرونـا، محدودیت های 
رفـت و آمـد گردشـگران در بسـیاری از نقـاط جهـان 
کاهـش یافتـه اسـت. بـه گـزارش "ام. اس. ان"؛ ضمـن 
ایـن که بعضی کشـورها همچنـان محدودیت های سـفر 
را سـفت و سـخت اعمال می کنند، چندین کشـور اعام 
کـرده انـد کـه آمـاده بازگشـایی مرز هـای خود بـه روی 
گردشـگران هسـتند و بـار دیگـر از مسـافران اسـتقبال 
می کننـد. در ایـن گزارش، برخی کشـور ها را که شـروع 
دوبـاره اقتصـاد گردشـگری خـود را کلیـد زدند به شـما 

می کنیم. معرفـی 
ایتالیا

ایتالیـا جـزو اولین کشـور هایی بـود که با هـدف کنترل و 
مهار شـیوع ویروس کرونـا محدودیت های سـفر را اعمال 
کـرد. ایـن کشـور هـم چنیـن، اولین کشـوری اسـت که 

مرزهایش را به روی گردشـگران گشـوده اسـت.
کشـور ایتالیـا در اواخـر مـارس مـوارد ابتـای بـاال بـر 
اثـر ویـروس کرونـا را ثبـت کـرد و فوتی هـای زیـادی 
بـه دلیـل شـیوع ایـن ویـروس داشـت؛ امـا اخیـراً افت 
زیـادی در تعـداد ابتـا بـه ویـروس کرونـا داشـته؛ بـه 
طـوری کـه در زمـان نگارش ایـن گزارش مـوارد جدید 
ابتـا بـه ویروس کرونـا در این کشـور روزانـه به حدود 

۲۰۰ نفر رسـیده اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن کاهـش ابتـا، مرز هـای این کشـور از 
اوایـل مـاه ژوئن به روی گردشـکران انگلسـتان، اتحادیه 
اروپـا، شـهر واتیـکان، آنـدورا، موناکـو، سـان مارینـو و 

کشـور های عضـو منطقـه شـینگن باز شـد.
شـایان ذکـر اسـت افـرادی کـه از ایالت متحـده آمریکا، 
اسـترالیا و سـایر کشـور های اعام شـده به ایتالیا سـفر 

می کننـد، بایـد دو هفتـه در قزنطینـه بمانند.
دانمارک

دانمـارک نیـز همچـون ایتالیـا از اولین کشـور هایی بود 
کـه از اواسـط مـاه آوریـل محدودیت های سـفر را اعمال 
کـرد و یکـی از اولین کشـور هایی اسـت کـه محدودیت 
سـفر های داخلـی را کاهـش داد. ایـن کشـور اخیـراً بـا 
کاهـش مـوارد روزانـه ابتا به ویـروس کرونا، سـینما ها، 
بـا رعایـت  را  رسـتوران ها، کافه هـا و مراکـز فرهنگـی 

فاصلـه گـذاری اجتماعـی بازگشـایی کرده اسـت.
دانمـارک به تدریج گام هایی را جهت بازگشـایی مرز های 
خـود به روی گردشـگران برمـی دارد و در همین راسـتا از 
۱۵ ژوئـن مرزهایش را به روی گردشـگران نروژی، آلمانی 

و ایسـلندی باز کرده است.
ایرلند

ممنوعیـت سـفر در جمهوری ایرلنـد وجود نـدارد البته 
بـه مـردم توصیـه می شـود از سـفر های غیـر ضـروری 
خـودداری کننـد. افـرادی که بـه جمهوری ایرلند سـفر 
می کننـد، بایـد بـه مـدت ۲ هفتـه در قرنطینه باشـند.

جامائیکا
جامائیکابرنامـه گشـودن مرزهایـش را از ۱۵ ژوئن اعام 

کـرده ومرزهایـش بـه روی همـه گردشـگران بازاسـت؛ 
»راهـروی  نـام  بـه  قالـب طرحـی  در  ابتـدا،  در  البتـه 
گردشـگران  بـرای  بازدیـد  قابـل  ،محـدوده  مقاومـت« 
تعییـن شـده اسـت، امـا وسـعت ایـن محـدوده هـر دو 

هفتـه یـک بـار ارزیابـی مجـدد خواهـد شـد.
مقامـات کشـور جامائیـکا پروتکل هـای دقیقـی را بـرای 
اطمینـان از رعایـت اصـول بهداشـتی و فاصله گـذاری 
اجتماعـی وضـع کرده انـد. مـوارد روزانه ابتا بـه ویروس 

کرونـا در جامائیـکا بسـیار کم اسـت.
ترکیه

کـه  اسـت  مدیترانـه ای  کشـور های  از  یکـی  ترکیـه 
قصـد دارد دراواسـط مـاه ژوئـن مرزهایـش را بـه روی 
گردشـگران ۱۵ کشـور از جملـه ایتالیـا، امـارات، اردن 
و مراکـش بـاز کنـد. افـرادی کـه بـه ایـن کشـور سـفر 
خواهنـد کـرد، تحـت آزمایـش قـرار می گیرنـد و انتظار 

مـی رود بـرای مـدت دو هفتـه قرنطینـه شـوند.
هنوز مشـخص نیسـت که گردشـگران کشـور های دیگر 
چـه زمانـی می توانند به ترکیه سـفر کننـد؛ البته ترکیه 
در مـورد راه انـدازی یـک پـل هوایی با انگلیـس مذاکره 
می کنـد و بـه احتمـال زیـاد این پـل هوایی امکان سـفر 

متقابـل بین دو کشـور را فراهـم خواهد کرد.
شـایان ذکر اسـت کـه ترکیه هنـوز صد ها مـورد جدید 
روزانـه ابتـا بـه ویـروس کرونـا را ثبـت می کنـد، امـا 
ایـن تعـداد نسـبت بـه اواسـط مـاه آوریـل کـه در آن 
آزمایـش ۵۰۰۰ نفـر در یـک روز مثبـت بـود، کاهـش 

چشـمگیری دارد.
ایسلند

ایسـلند نسـبت به سـایر کشـور ها محدودیت های سـفر 
کمتـری را در ایـام تعطیـات اعمـال کـرده بـود، امـا 
محدودیت هـای سـفر در ایـن کشـور تـا ۱۵ مـی  اعمال 
می شـدند. ایـن کشـور از ۱۵ ژوئـن از همـه گردشـگران 
بیـن المللـی اسـتقبال کـرده اسـت؛ البتـه در بـدو ورود 
بـه کشـور از آن هـا تسـت کرونـا و دو هفتـه قرنطینه را 
برایشـان در نظـر می گیـرد. ایسـلند با صفر تـا یک مورد 
ابتـای مثبـت روزانـه بـه ویـروس کرونـا در یـک ماه و 
نیـم گذشـته، به طـور واضح به دنبـال راه انـدازی مجدد 

صنعـت گردشـگری خود بـرای فصل تابسـتان اسـت.
سوئیس

از اواخـر مـاه مـارس کـه کشـور سـوئیس ۱۴۰۰ مـورد 
جدیـد ابتـا بـه ویـروس کرونـا در یـک روز را تجربـه 
کـرد، مرز هـای ایـن کشـور بـه روی همـه گردشـگران 

بین المللـی بسـته شـد؛ امامـوارد ابتای مردم سـوئیس 
بـه ویـروس کرونـا تـا ۲۰ مـورد در روز کاهـش یافـت و 
گردشـگران انگلسـتان، اتحادیـه اروپـا، نـروژ و ایسـلند 
مرز هـای  البتـه  شـوند  کشـور  ایـن  وارد  می تواننـد 
سـوئیس بـا اتریـش، آلمـان و فرانسـه نیز به طـور کامل 
بـاز خواهنـد شـد. مرز هـای سـوئیس همچنان بـه روی 

گردشـگران آمریکایـی بسـته خواهـد مانـد.
کرواسی

کرواسـی از ۱۱ مـی بـا کاهـش مـوارد ابتـای روزانه به 
ویـروس کرونـا مرزهایش را به روی گردشـگران اتحادیه 
اروپـا، انگلیـس و افـرادی که قبـًا اقامتگاه خـود را رزرو 

کرده انـد، بـاز کرد.
مرز هـای کرواسـی هنوز برای گردشـگران خـارج از اروپا 

و مـردم ایاالت متحـده آمریکا باز نشـده اند.
آلمان

را  خـود  سـفر  محدودیت هـای  آوریـل  مـاه  از  آلمـان 
کاهـش داد و کنترل هـای مـرزی بـا اتریـش، فرانسـه و 
سـوئیس را در اواسـط مـاه مـی تعدیل کـرد. ممنوعیت 
سـفر بـه آلمـان از ۱۵ ژوئـن بـرای کشـور های عضـو 
اتحادیـه اروپـا و انگلسـتان به اسـتثنای هر کشـوری که 
هنـوز در قرنطینـه باشـند، برداشـته شـده اسـت. اصـل 
فاصله گـذاری اجتماعی هنـوز در آلمان رعایت می شـود 
و کشـور های غیـر اروپایـی از جمله ایـاالت متحده هنوز 

از ورود بـه ایـن کشـور منـع شـده اند.
قبرس

قبـرس اکثـر پرواز هـا را از اواخـر مـاه مـارس ممنـوع 
مجـدداً  را  خـود  فرودگاه هـای  ژوئـن   ۹ در  امـا  کـرد، 
گشـود و مرزهایـش را بـه روی گردشـگران کشـور هایی 
کـه بـه نظر می رسـد ویـروس کرونـا را مدیریـت و مهار 
کرده انـد، بـاز کـرد. ایـن کشـور ها شـامل یونـان، مالت، 
بلغارسـتان، نروژ، اتریش، فناند، اسـلوونی، مجارسـتان، 

دانمـارک، آلمـان، اسـلواکی و لیتوانـی هسـتند.
قبـرس متعهـد شـده اسـت کـه اگـر تسـت کرونـای 
شـخصی در خـاک ایـن کشـور مثبـت شـد، هزینه های 

غـذا و داروی او را پرداخـت کنـد.
گفتنـی اسـت قبـرس بیـش از یک ماه اسـت کـه کمتر 
از ۱۰ مـورد جدیـد روزانـه ابتا به ویـروس کرونا را ثبت 

کرده اسـت.
مناطق در راه

جزایـر ویرجین ایاالت متحـده، آنتیگوآ و باربـودا، مونته 
نگـرو، جزایـر قناری، آروبا، یونان، سـنت لوسـیا، بلژیک، 
مالـت،  اتریـش،  اسـتونی،  فرانسـه،  چـک،  جمهـوری 
لهسـتان، پرتغـال، رومانـی، اسـلوونی، باهامـا، مالدیـو، 
مجارسـتان، جمهـوری دومینیکن، کامبوج، بلغارسـتان، 
هلنـد و اسـپانیا نیز بازگشـت گردشـگری خـود را کلید 

می زننـد.

زیان بزرگ ترین سینمای آمریکا
بـه گـزارش ورایتـی، سـینمای AMC گـزارش داده 
اسـت در پـی تعطیلـی جهانـی سـینما ها به دلیل شـیوع 
کوویـد ۱۹، این شـرکت در یک چهارم اول سـال میادی 

سـود ۲.۲ میلیارد دالری را از دسـت داده اسـت.
ایـن کمپانـی در بیانیه ای اعام کرده اسـت، با بازگشـایی 
کامـل سـینماهایش در مـاه ژوئیـه، تمرکـز خـود را روی 
نقدینگـی خواهد گذاشـت. هفته گذشـته، مسـووالن این 
شـرکت از نگرانی  خود برای ورشکسـتگی صحبت کردند.

آدام آرون مدیـر عامـل این شـرکت گفت: واقعـاً دوران بی 
سـابقه ای اسـت؛ البتـه مـا مطمئـن هسـتیم کـه اقدامات 
الزم را بـرای پیشـرفت و تضمیـن موفقیـت AMC بعـد 
از عبـور از دوران آشـفته کرونایـی انجـام داده ایـم. آرون، 
در مصاحبـه خـود بـا تحلیل گران متذکر شـد کـه تجارت 
سـینما با سـونامی بهداشـت سـامتی و بحـران اقتصادی 

روبه رو شـده اسـت.
آرون احتمـال ایـن کـه این شـرکت با ورشکسـتگی روبه 
رو شـود را پاییـن دانسـت و گفـت: AMC هـم موفـق 

می شـود و هـم رونـق خواهـد گرفـت.

گزارش هـای درآمـد ایـن کمپانـی نشـان دهنـده اختال 
بـی سـابقه ای اسـت کـه بـه دلیـل محدودیت هـا بـرای 

جلوگیـری از شـیوع کرونـا بـه وجـود آمـده اسـت.

تصویربرداری بخش های جنگی 
»ایل دا«

مجموعـه  جنگـی  بخش هـای  تصویربـرداری  ادامـه 
تلویزیونـی »ایل دا« که در مرکز سـیما فیلم تهیه می شـود، 

در خرم آبـاد از سـر گرفتـه خواهـد شـد.
بـه گزارش سـیمافیلم، علیرضـا سـبط احمدی تهیه کننده 
سـریال »ایـل دا« گفت: با توجه به شـیوع بیمـاری کرونا و 
فراگیری این ویروس در اسـتان لرسـتان کار تصویربرداری 
متوقـف شـد کـه بـا فراهم شـدن شـرایط بـرای اسـتقرار 
گـروه در خـرم آبـاد ۳۰ درصـد باقـی مانـده مجموعـه 
از هفتـه آینـده جلـوی دوربیـن مـی رود.وی ادامـه داد: 
بخش هـای باقـی مانـده مربـوط بـه صحنه هـای جنگی و 
پرحجـم کار اسـت کـه دارای جلوه هـای ویـژه خواهد بود 
کـه مـدت ۲ مـاه زمان بـرای تصویربـرداری ایـن بخش ها 
در نظـر گرفتیـم کـه امیدواریـم بـا همـکاری گـروه بـه 

خوبـی انجام شـود.
گفـت:  سـریال  پخـش  زمـان  دربـاره  احمـدی   سـبط 
مجموعـه »ایـل دا« بـرای چهلمین سـالگرد دفـاع مقدس 

آمـاده و روانـه آنتـن خواهـد شـد.
گفتنـی اسـت »ایـل دا« یکـی از مجموعه هـای پربازیگـر 
و از تولیـدات سـیما فیلـم اسـت. در ایـن مجموعـه بیش 
از ۳۵ بازیگـر حرفـه ای سـینما و تلویزیـون بـا گریم هـای 
متفـاوت فعـال هسـتند هـم چنیـن بیـش از ۱۰۰ بازیگر 
تلویزیـون و تئاتـر لرسـتان در ایـن مجموعـه بـه ایفـای 

نقـش می پردازنـد.
»ایـل دا« در گـروه فیلـم و سـریال مرکز سـیما فیلـم و به 
تهیـه کنندگی سـید علیرضا سـبط احمـدی و کارگردانی 
رامـا قویـدل و نویسـندگی نوشـین پیرحیاتـی در حـال 

اسـت. تولید 
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گرد آورندهنیاز ارزی صنعت برق در سال
گـودرزی علیرضـا 

 ---نیم نگاه ---
بانک جهانی:

 ایران به مدار رشد باز می گردد
اقتصاد جهان امسال ۵.۲ درصد کوچک می شود، اقتصاد 
ایران نیز در سال ۲۰۲۰ رشد منفی ۵.۳ درصدی خواهد داشت 
اما در سال ۲۰۲۱ با رشد اقتصادی مثبت ۲.۱درصد، به مدار 

صعودی باز می گردد.
»عالم گیـری کووید-۱۹ با سـرعت هشـدار دهنـده ای در حال 
گسـترش اسـت. میلیون هـا نفر آلـوده شـده اند و فعالیت های 
اقتصـادی تقریبـا متوقـف شـده اسـت. از آن جایی کـه تلفات 
انسـانی در حـال افزایـش اسـت، وضعیـت ویـران اقتصـادی 
کاما مشـهود اسـت. این بزرگترین شـوک اقتصادی است که 
جهـان در دهه هـای اخیـر تجربه کرده اسـت.« بانـک جهانی 
بـا ایـن مقدمه، خبـر از کوچـک شـدن ۵.۲ درصـدی اقتصاد 

جهان در سـال ۲۰۲۰ داده اسـت.
بانـک جهانـی بخش هـای جدیـد گـزارش چشـم انداز رشـد 
اقتصادی راروزسه شـنبه منتشـر کرد. با وجود آن که بسـیاری 
از کشـورها قرنطینـه را لغـو کرده و فعالیت های اقتصـادی را از 
سـر گرفته انـد، بانـک جهانـی پیش بینـی می کند که امسـال 

جهـان در عمیق تریـن رکـود ۸۰ سـال اخیر فـرو برود.
■ بهبود رشد اقتصادی ایران با وجود بحران کرونا 

   اقتصـاد ایـران نیـز از رکـود جهانـی و رونـد منفـی اقتصادهـا، 
در امـان نیسـت. رشـد اقتصـادی ایـران امسـال منفـی ۵.۳ 
درصـد خواهـد بـود. امـا نکته مهم آن اسـت که با وجـود تمام 
چالش هـای سـخت امسـال، وضعیت اقتصـاد ایران نسـبت به 
سـال گذشـته بهتـر اسـت. بانـک جهانـی رشـد سـال ۲۰۱۹ 

اقتصـاد ایـران را منفـی ۸.۲ درصـد بـرآورد کـرده بود.
بـر اسـاس تحلیـل بانک جهانـی، دلیـل اصلی رشـد اقتصادی 
ایـران در سـال جـاری کاهـش مصـارف داخلـی و فشـار وارد 
شـده بـه بخش خدمـات، ماننـد گردشـگری، به دلیل شـیوع 

کرونـا خواهـد بود.
بانـک جهانـی با تاکیـد بر روند کاهشـی تـورم در خاورمیانه 
می نویسـد: »ایـران یکـی از کشـورهایی اسـت که نـرخ تورم 
آن بـا رونـد نزولی، در ماه های اخیر در محـدوده ۲۰درصدی 
نوسـان داشـته اسـت. کاهـش تمایـل سـرمایه گذاران بـه 
انجـام فعالیت هـای جدیـد در شـرایط کنونـی، بخـش مالی 
کشـورهای منطقـه خاورمیانه و شـمال افریقـا را تحت تاثیر 

قرار داده اسـت.«
تحلیـل بانک جهانی نشـان می دهـد که سـال ۲۰۲۰، آخرین 
سـال بـا نرخ رشـد اقتصـادی منفـی در ایران اسـت. در سـال 
۲۰۲۱، نرخ رشـد اقتصـادی ایران مثبت ۲.۱ درصد پیش بینی 

شـده است.
■ از شرق تا غرب جهان در رکود سهمگین

کاهـش شـدید تولیـد ناخالـص جهانـی، در شـرایطی اتفـاق 
می افتـد کـه سیاسـت های حمایتی پولـی و مالی گسـترده ای 
از طـرف دولت هـا در تمـام جهـان بـه کار گرفته شـده اسـت. 
تریلیون هـا دالر پـول بـرای کمـک بـه کسـب وکارها، حفـظ 
تـوان خریـد مصرف کننده هـا و حفـظ عملکرد بازارهـای مالی 
بـه اقتصادهـا تزدریق شـده اسـت. اما بـا این وجـود، اقتصادها 
در تمـام جهـان در رکـودی بسـیار شـدید بـه سـر می برنـد و 
حتـی اوضـاع برای اقتصادهای توسـعه یافته، سـخت تر از دیگر 
گروه هاسـت. بـر اسـاس گـزارش بانـک جهانـی، اقتصـاد گروه 

کشـورهای توسـعه یافته امسـال منفی ۷درصد می شـود.  
بدتریـن عملکـرد اقتصـادی امسـال، در ناحیـه یـورو اتفـاق 
می افتـد. رشـد اقتصـادی ایـن منطقـه در پایان سـال ۲۰۲۰، 
منفـی ۹.۱درصـد خواهـد بـود. اقتصـاد آمریـکا نیـز بـا رشـد 

منفـی ۶.۱درصـدی مواجـه خواهـد شـد.
»چیـن« تنهـا اقتصـاد بـزرگ جهـان اسـت که امسـال رشـد 
مثبـت خواهـد داشـت. رشـد اقتصـادی این کشـور که منشـا 
ویـروس کروناسـت، مثبت یـک درصـد خواهد بـود. البته این 
رقـم کاهـش بسـیار شـدیدی نسـبت بـه رشـد ۶.۱درصـدی 

اقتصـاد چیـن در سـال ۲۰۱۹ بـه حسـاب می آیـد.
بـر اسـاس گـزارش بانک جهانـی، تمـام مناطق جهـان با افت 
شـدید رشـد مواجـه هسـتند. رشـد اقتصـادی شـرق آسـیا و 
اقیانوسـیه منفـی نیـم درصد؛ جنوب آسـیا منفـی ۲.۷ درصد، 
خاورمیانـه و شـمال آفریقـا منفـی ۴.۲درصـد؛ اروپا و آسـیای 
مرکـزی منفی ۴.۷درصـد، آمریکای التین منفـی ۷.۲درصد و 

جنـوب صحـرای آفریقـا منفـی ۲.۸درصد خواهـد بود.
بانـک جهانی می نویسـد: »ایـن رکودها، سـال ها پیشـرفت به 
سـمت اهداف توسـعه را معکـوس می کند و ده هـا میلیون نفر 

را به فقر شـدید می کشـاند.«

ادامـه از صفحـه1: اردکانیـان گفـت: کاهش هـر یک دهم 
تلفـات شـبکه توزیع مویـد صرفه جویـی قابل ماحظـه در نیاز 
بـه تولیـد اسـت و این مقـدار که در ایـن دوره کاهـش یافته به 
ایـن معنا اسـت که از سـه هـزار و ۲۰۰ نیـروگاه جدید و صرفه 
جویـی حـدود ۵۰ هـزار میلیارد تومان سـرمایه گـذاری بی نیاز 
شـده ایم و ایـن دانـش و تجربـه ای اسـت کـه امـروز دراختیـار 

فرزندان این کشـور اسـت.
وزیـر نیـرو ادامـه داد: تجربـه حاصلـه قابـل عرضـه در سـطح 
منطقه اسـت از جمله در کشـورهای همسـایه که تلفات شبکه 

توزیـع تـا بیـش از ۵۰ درصد اسـت.
عضـو هیـات دولـت یکـی دیگـر از نقـاط روشـن در کارنامـه 
همـکاری دولـت بـا مـردم در زمینه مصـرف انـرژی را کاهش  
اوج بـار دانسـت و افـزود: بـه طور متوسـط تا دوسـال گذشـته 
هرسـال به نسـبت سـال قبـل در تابسـتان بیش از پنـج درصد 
افزایـش اوج بـار وجـود داشـت کـه ایـن افزایـش اوج بـار یـا 
پیـک بـه ایـن معنـا بـود کـه می بایسـت مبالـغ قابـل توجهی 

سـرمایه گذاری صـورت گیـرد.
اردکانیـان گفـت: سـرمایه گذاری مذکـور می بایسـت بـرای 
احـداث نیـروگاه صرف می شـد تـا بتـوان اوج باردر تابسـتان را 

بـدون خاموشـی پشـت سـر نهاد.
وی ادامـه داد: برنامـه مدیریـت مصـرف در بخش هـای مختلف 
خانگـی، صنعـت و کشـاورزی طرحـی شـد و بـه ویـژه در 
سـازمان های دولـت و بـا حمایتـی کـه از جملـه نماینـدگان 
مجلـس شـورای اسـامی نـه در وضع قانـون بلکه در تسـهیل 
ارتبـاط بـا مـردم و انتقـال ایـن مفهـوم موفـق شـدیم تا سـال 
گذشـته ایـن افزایـش اوج بـار را از ۵.۲درصـد بـه یـک درصـد 

کاهـش داده شـود.
وزیـر نیـرو کاهش محقق شـده را بـه معنای صرفه سـه هزار و 
۸۷۴  مگاوات فرار از خاموشـی در تابسـتان و صرفه جویی قابل 
ماحظـه در سـرمایه گذاری دانسـت و افـزود: اگـر ایـن برنامـه 
اجـرا نمی شـد مبالـغ قابل توجهی بایـد سـرمایه گذاری صورت 

مـی گرفت.
یـان گفـت: یـک سیسـتم تشـویقی مابـه ازای ایـن  ادرکان
صرفه جویـی بـرای مـردم طراحـی شـد و امـروزه در قبض برق 
آن هـا قابـل ماحظـه اسـت و هر کس بـه میزانی موفق شـود 
بـا تنظیم دمای وسـایل سرمایشـی  یا بـا اسـتفاده از ادوات پر 
مصـرف در خـارج از سـاعت اوج مصرف مصـرف ماهانه کاهش 

دهـد معـادل آن را پـاداش خواهـد گرفت.
وی ادامـه داد: پارسـال در بخـش خانگـی بیـش از یـک صـد 
میلیـارد تومـان و در بخش صنعت بیـش از ۲۵۰ میلیارد تومان 
از ایـن طریـق بـه مصرف کننـدگان و مشـترکان پرداخت شـد.

عضـو هیـات دولـت افـزود: امسـال وضعیـت متفـاوت اسـت و 
شـرایط سـختی اسـت زیـرا هـم گرمـا زودترآغـاز شـده و هـم 
تـداوم دار اسـت و هـم شـرایط کرونایـی وجـود دارد و وضعیت 

بهداشـتی ناشـی از آن سـبب شـده از وسـایل سرمایشـی  
اسـتفاده بیشـتری می شـود و از ۵۷ هزار مـگاوات اوج باری که 
در تابسـتان محقـق می شـود حدود۲۱هزار مـگاوات آن متعلق 

به وسـایل سرمایشـی اسـت.
اردکانیـان گفـت: هـر میـزان در ایـن زمینـه همراهی شـویم و 
بـه بخش بـرق کمک شـود، می توان بـا اطمینان بیشـتر بدون 
هرگونـه اختالـی در عرضـه انرژی به خصوص در سـال جهش 

تولید تابسـتان را با آسـایش و آرامش پشـت سـرنهاد.
وی خاطرنشـان سـاخت: روز دوازده خردادامسـال روزی بودکه 
منحنـی نشـان می دادبـه نسـبت دوازده خردادسـال گذشـته 

بیـش از۱۲درصدافزایـش اوج بـاررخ داده اسـت.
وزیـر نیـرو گفـت: دسـتاوردهای صنعـت برق فقـط منحصر به 
ظرفیت نصب شـده نیسـت، امروز در بخـش نیروگاهی بیش از 
۷۵درصـد، در بخـش انتقـال و توزیع تا۹۵ درصد خـود اتکایی 

حاصل شـده است .
اردکانیـان ادامـه داد: هفـده سـال اسـت کـه کشـورمان بـدون 
خاموشـی گسـترده یـا فروپاشـی شـبکه عرضه خدمـات کرده 
اسـت و ایـن نسـبت   در جهـان بـه طور متوسـط در۱۰سـال 
اسـت حتـی در کشـورهای پیشـرفته جهـان حـدود۱۵ تـا ۱۶ 

سـال یـک بار دچـار فروپاشـی شـبکه می شـوند.
وی افزود: سـال گذشـته و سال قبل از آن، در همین همسایگی 
کشـورمان کشـورهای مختلفی دچـار این عارضه شـدند و این 
حاکـی از ظرفیـت وسـیع صنعـت برق بـه خصـوص در بخش 

منابع انسـانی است.
عضــو هیــات دولــت گفــت: ســختی ها و مشــکات و 
ــا  ــد ب ــه بای ــن بخــش وجــود دارد ک ــی در ای عقب ماندگی های
کمــک نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــرای برطــرف 

ــرد. ــاش ک ــدن آن ت ش
اردکانیـان یکـی از ایـن مشـکات را بحـث ناتـرازی موضـوع 
انـرژی در بخـش منابـع مالی برشـمرد و خاطرنشـان سـاخت: 
امـروز بدون احتسـاب قیمت سـوخت به طور تقریـب برای هر 
کیلـووات سـاعت انـرژی ۱۴۰ تومـان هزینه می شـود که مورد 

تایید سـازمان حسابرسـی اسـت.
وزیـر نیـرو افـزود: متوسـط نرخ فـروش بـرق حـدود ۵۰درصد 
اسـت و این موجب شـده هرچند درسـال گذشـته و سـال قبل 
از آن بـه برکـت چاره گشـایی های قانـون بودجه حدود شـانزده 
هـزار میلیـارد تومان از بدهی هـا به تولیدکنندگان وسـازندگان 
تجهیزات تسـویه شـود اما امروز حدود ۴۵ هـزار میلیارد تومان 

بدهی وجـود دارد.
وی ادامـه داد: بـه همیـن میزان نیـز بابت مابه التفـاوت قیمت 
تکلیفی و قیمت تمام شـده از دولت صنعت برق طلبکار اسـت 

کـه امید اسـت چاره جویی شـود .
ـا همـه کشـورهایی کـه مـرز  عضوهیـات دولـت گفـت: ب
زمینـی داریـم امـکان تبادل انـرژی وجـود دارد کـه مهمترین 

مشـتری مان کشـور جمهـوری عـراق اسـت.
وی از تدوین برنامه های مفصل برای امسـال و در سـال جهش 
تولیـد خبـرداد که بخش عمده آن به اتکای دسـتاورد و پشـت 

گرمی ای هسـت که پارسـال انجام شد.
اردکانیـان گفت: پارسـال پویشـی تحت عنـوان هرهفته #الف-
ب-ایـران راه انـدازی شـد بـه این معنا کـه الف حرف آغـاز الفبا 

اسـت که آغـاز هر زیربنایی اسـت.
وزیـر نیـرو آب و بـرق را یکـی از زیربنایی تریـن مولفه هـا برای 
عمـران، آبادانی و توسـعه کشـور دانسـت و افـزود: در نیمه دوم 
سـال گذشـته، ۲۲۷ پروژه آب و فاضاب را با سرمایه گذاری۳۳ 

هـزار میلیارد تومان افتتاح شـد.

وی ادامـه داد: امسـال تـاش خواهیـم کرد این پویـش با ۲۵۰ 
طـرح در سـال جهش تولیـد و سـرمایه گذاری حـدود ۵۰هزار 

میلیـارد تومان در همه اسـتان های کشـور انجام شـود.
اردکانیـان احـداث واحدهـای نیـروگاه حرارتـی، نیروگاه هـای 
تجدیدپذیـر، بهره بـرداری از نیروگاه هـای مقیـاس کوچـک و 

احـداث خطـوط انتقـال را از جملـه ایـن طرح هـا برشـمرد.
عضـو هیـات دولـت بـه بخـش آب اشـاره کـرد و گفـت: همـه 
ادوار جمهـوری اسـامی بـه مسـاله آب توجه شـده اسـت زیرا 
کشـوری خشـک و نیمـه خشـک اسـت. وی ادامـه داد:همیـن 
بـارش کـم درحـدود یـک سـوم خـاک کشـورنازل می شـود و 
می بایسـت جمعیت تثبیت شـده در همه نقاط کشـور داشـته 
باشـیم زیـرا جـزو مقولـه امنیت ملی اسـت و بنابرایـن باید آب 
بـه گونه ای مدیریت شـود تـا هم موجب تثبیـت جمعیت، رفع 
نیازهـا و پایـداری امنیـت شـود و هم صنعت و زیسـت محیط 

تامین شـود.
ــت  ــی تح ــزرگ مخزن ــد ب ــروز ۱۸۶س ــت: ام ــان گف اردکانی
بهره بــرداری وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد۴۲ ســد در 
ــه  ایــن دولــت تاکنــون و بیــش از ۵۰ســد تــا ســال آینــده ب

بهره بــرداری خواهــد رســید.
وزیـر نیـرو ادامـه داد:متناسـب بـا آن، شـبکه های آبیـاری و 
زهکشـی در پاییـن دسـت سـدها احـداث شـده اسـت و بیش 
از ۳۰۰ هـزار هکتـار شـبکه اصلـی در ایـن دولت احداث شـده 
و ایـن رونـد تاحـدود ۳۴۰ هـزار هکتـار افزایش خواهـد یافت.
وی افـزود: بخـش آب رسـانی شـهری و روسـتایی اقدام هـای 
خوبـی صـورت گرفتـه اسـت در تصفیه خانه های آب شـهری و 
تصفیه خانه هـای فاضـاب شـهری روال هایی که وجـود دارد در 

سـطح جهـان قابل مسـابقه و رقابت اسـت.
اردکانیـان گفـت: تـاش می شـود تاپایـن ایـن دولـت بـه طور 
متوسـط هرمـاه یک تصفیه خانـه فاضاب به مـدار بهره برداری 

آمـده و هـر دومـاه یـک تصفیه خانه آب شـهری انجام شـود.
وزیـر نیـرو گفت: آب رسـانی به روسـتاها در ایـن دوره بیش از 
۱۰ هـزار روسـتا بـا جمعیت هفـت میلیون و هفتصـد هزار نفر 

از شـبکه  آب پایـدار برخوردار شـده اند.
بـه گفتـه وی، امـروز در سـطح جهـان شـاخصی کـه بـرای 
برخـوداری جوامـع روسـتایی از آب سـالم تعریـف شـده ومورد 
تاییـد سـازمان های بین المللـی اسـت،این اسـت که اگـر در هر 
جامعـه روسـتایی حداکثـر ظـرف مـدت ۳۰دقیقـه پیـاده روی 
دسترسـی بـه منبـع آب داشـته باشـند طبـق این شـاخص آن 

مـردم وآن منطقـه برخـوردار محسـوب می شـوند.
ادرکانیـان افـزود: ۵/۸۲درصد جمعیت روسـتایی کشـورمان با 
ایـن شـاخص جهانی بهره مند هسـتند اما ما در ایران شـاخص 
خـود را داریـم و از سـال ۹۳ ایـن شـاخص قـرار داده شـد کـه 
جمعیـت روسـتایی  ماباید در آشـپزخانه منزل خوددسترسـی 
بـه  آب داشـته باشـد.وی ادامـه داد: بـا ایـن شـاخص، در سـال 
۹۲حدودیـک میلیـون روسـتایی  بهره منـد بودنـد و ایـن عدد 

امسـال  نزدیـک بـه هشـت میلیون نفر بالغ شـده اسـت.
وزیـر نیـرو گفـت: تـا نیمـه ۱۴۰۰ نزدیـک بـه ۱۰ میلیـون 

جمعیـت ازایـن امکانـات برخـوردار خواهنـد شـد.
اردکانیـان افـزود: در بخـش آب هـم مثـل  بخـش بـرق بـرای 
امسـال در پویـش؛ افتتـاح ۹ سـد، آبگیـری ۹سـد، احـداث 
شـبکه های آبیـاری و زهکشـی ۵۴ هـزار هکتـار و تکمیـل آب 
رسـانی بـه هـزار و ۴۱۲ روسـتا با جمعیت نزدیک به هشـتصد 
هـزار نفـر و ۱۲ تصفیه خانـه آب و هیجـده تصفیه خانه فاضاب 

در برنامه اسـت.

نخسـت وزیـر عـراق در دیـدار بـا رئیـس بانـک مرکـزی گفت: 
شـخصا دسـتور داده ام مشـکات مرتبـط بـا پرداخـت ایـران حـل 
شـود و مـا بـه شـما در شـرایط سـخت موجـود کمـک می کنیـم.

بـه گـزارش روابـط عمومـی بانـک مرکـزی، مصطفـی الکاظمـی، 
نخسـت وزیـر عـراق در دیـدار امـروز بـا عبدالناصـر همتـی ضمن 
بیـان مطالـب فوق اظهـار امیدواری کـرد که تحریم ها علیـه ایران 

به زودی رفع شـود. 
■ همتـی در ایـن دیدار ضمن اباغ سـام روحانـی، رئیس جمهوری 
کشـورمان به نخسـت وزیر عراق و تشـکر از پشـتیبانی ایشـان بابت 
گسـترش روابـط و همـکاری هـای دو جانبـه عنـوان کـرد: امـروز با 
رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی، جلسـات سـازنده ای داشـتیم 
و بـه توافـق هـای خوبی دسـت یافتیم. چراکـه در ماه های گذشـته 
در اجـرای تفاهم سـال قبل مشـکاتی بـه وجود آمده بـود که امروز 
خوشـبختانه به این نتیجه مشـترک رسـیدیم که از منابـع ایران در 

کشـور عـراق بابت تامین کاالهای اساسـی اسـتفاده کنیم.
■ رئیـس کل بانـک مرکـزی گفـت: مـا در مذاکـرات با دوسـتان 

عراقـی تأکیـد کردیم کـه نمی خواهیم عـراق در ایـن تفاهم نامه 

متحمـل آسـیبی شـود، بنابرایـن توافـق کردیـم در چارچـوب 
تفاهـم نامـه مشـترک دو کشـور، در مـوارد غیـر تحریمـی بـا 

یکدیگـر همـکاری کنیم.
همتـی بـا اشـاره بـه حجـم مـراودات تجـاری بخـش دولتـی و 
خصوصـی دو کشـور، تصریـح کـرد: بایسـتی روی افزایـش حجـم 
مبـادالت تجـاری بیـن ایـران و عـراق تمرکـز کنیـم. امیدواریـم با 
تاکیـدات شـما بـه بانـک مرکزی عـراق بتوانیـم توافق هـا را هرچه 

سـریعتر عملیاتی کنیم. 
در ایـن دیـدار نخسـت وزیر عـراق ضمن تأکید بر همکاری کشـور 
عـراق در رفـع مشـکل پرداخـت به ایـران بابت نفـت و گاز، تصریح 
کـرد: بـا مسـووالن مربوطـه در ایـن امـر، جلسـاتی داشـته ام و در 
جریـان مشـکات هسـتم، از آن هـا خواسـته ام که بـرای برطرف 
کـردن ایـن قبیل مسـائل همـکاری الزم را داشـته باشـند و پیغام 
مـا برای دوسـتان مان در تهران این اسـت که کشـور عـراق در این 

مسیر گام برمی دارد. 
■ وی یـادآور شـد: درخصـوص حل مشـکات انتقال پول به شـیوه 

تامیـن مـواد غذایـی و کاالهـای اساسـی با شـما هم توافـق کامل 

داریـم و همـکاری الزم را بـه عمـل مـی آوریم. عاوه بـر این  تجار 
عراقـی نیز عاقه مند به همکاری هسـتند و شـخصاً دسـتور داده ام 

مشـکات مرتبط بـا پرداخت ایران حل شـود. 
مصطفـی الکاظمـی بـا ابـراز امیـدواری از ایـن کـه هرچـه زودتـر 
تحریـم هـای ظالمانـه علیـه ایـران پایـان یابـد تصریح کـرد: امید 
داریـم که شـرایط بـه حالت عـادی بازگردد. مـا آمادگـی داریم در 
کنـار شـما باشـیم؛ مـا به شـما در شـرایط سـخت موجـود کمک 
مـی کنیـم، همانگونـه که ایران در شـرایط دشـوار در کنـار ما بود.

■ نخسـت وزیـر عـراق گفـت: همـکاران مـن از تجربیات دوسـتان 
ایرانـی در خصـوص مواجهـه بـا چالـش ها اسـتفاده خواهنـد کرد.

■ الکاظمـی هـم چنین ضمن تشـکر از ایران در خصـوص صادرات 
بـرق بـه عـراق، ادامـه داد: تجـارت در دولـت من یک هـدف اصلی 
اسـت. هرچنـد بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا دچـار کاهـش 
مبـادالت شـدیم اما ایـن مـراودات در آینده نزدیک بین دو کشـور 

تـداوم و افزایـش خواهد داشـت.
■ نخسـت وزیـر عـراق تاکید کـرد: مطالبـات ایران باید بـه صورت 

کامل پرداخت شـود.

 --- برای عبور از شرایط دشوار در کنار ایران هستیم ---
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"ابن حسام خوسفی"
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را

بسوز زآتش عارض حجاب تقوی را
به باد رایحه زلف عنبرین برده

هزار دفتر تعلیم و درس و فتوی را
تسلی دل عاشق به جز جمال تو نیست

جمال خویش برو جلوه ده تسلی را
لبت خالصه انفاس عیسوی دارد
دمی به ما بنما معجزات عیسی را

دوای دیده من کن ز سرمه قدمت
که آن غبار به از توتیاست اعمی را

به هر چه حکم کنی بر سرم خریدارم
مطیع رای توام همچو بنده مولی را

ز بهر شورش مجنون صبا پریشان کن
شکنج طّره آشفته کار لیلی را

ز نقش خامه صورت نگار ابن حسام
برند اهل حقایق رموز معنی را

صفای عالم باقی کسی به دست آرد
که پشت پای زند زخرفات دنیی را

"ابوسعیدابوالخیر"

گرفت خواهم زلفین عنبرین ترا
به بوسه نقش کنم برگ یاسمین ترا

هر آن زمین که تو یک ره برو قدم بنهی
هزار سجده برم خاک آن زمین ترا

هزار بوسه دهم بر سخای نامه تو
اگر ببینم بر مهر او نگین ترا

به تیغ هندی گو دست من جدا بکنند
اگر بگیرم روزی من آستین ترا

اگر چه خامش مردم که شعر باید گفت
زبان من به روی گردد آفرین ترا

"امام خمینی"

دیده  ای نیست نبیند رخ زیبای تو را
نیست گوشی که همی  نشنود آوای تو را

هیچ دستی نشود جز بر خوان تو دراز
کس نجوید به جهان جز اثر پای تو را

رهرو عشقم و از خرقه و مسند بیزار
به دو عالم ندهم روی دل آرای تو را

قامت سرو قدان را به پشیزی نخرد
آن که در خواب ببیند قد رعنای تو را

به کجا روی نماید که تواش قبله نمای؟
آن که جوید به حرم، منزل و ماوای تو را

همه جا منزل عشق است؛ که یارم همه جاست
کور دل آن که نیابد به جهان، جای تو را

با که گویم که ندیده است و نبیند به جهان
جز خم ابرو و جز زلف چلیپای تو را

دکه علم و خرد بست، دِر عشق گشود
آن که می  داشت به سر علّت سودای تو را

بشکنم این قلم و پاره کنم این دفتر
نتوان شرح کنم جلوه واالی تو را

"خلیل اهلل خلیلی"

بر قله ی کهسار، درختی برپاست
بر شاخ درخت، آشیانی پیداست

غم کوه و درخت، زندگانی من است
بر شاخ درخت، مرغکی نغمه سراست

"رشیدالدین وطواط"

دلم در عاشقی زار اوفتادست 
به دست رنج و تیمار اوفتادست
ستم کش بایدم بودن به نا کام 

که معشوقت ستمگار اوفتادست
نکو رویست و بدخویست و نشگفت 

که گل در صحبت خار اوفتادست
بالی جان خلقست و دل من

به صد جانش خریدار اوفتادست
دلم امسال در دام غم عشق 

بتراز پارو پیرار اوفتادست
همی شویم به خون این بار چهره 
که دست خونم این بار اوفتادست
مرا عشقست و جز من مردمان را

ازین انواع بسیار اوفتادست
دلم بردست و جان هم برد خواهد

نه خر مرده است و نه بار اوفتادست
مالمت چون کنم خود را؟ نه اول 

ز من آیین این کار اوفتادست
ز من بیزار شد معشوق و بامنش 

ندانم تا چه آزار اوفتادست؟
حدیث عشق ما و خوبی او 
بر شاه جهان دار اوفتادست

عالء دین و دنیا شاه اتسز
که شاهی را سزاوار اوفتادست

"رضی الدین 
آرتیمانی"

آن چنان داده عشق جوش مرا
که ز سر رفته عقل و هوش مرا

عقل کلی شده فراموشم
بس که مالیده عشق گوش مرا

نه چنانم ز مستی دوشین
که کشیدن توان به دوش مرا
در خروشم ز شور چون دریا

نتوان ساختن خموش مرا
عاقبت می پرستی تو رضی

می فروشد به می فروش مرا

"رودکی"

با آن که دلم از غم هجرت خونست
شادی به غم توام ز غم افزونست

اندیشه کنم هر شب و گویم: یا رب
هجرانش چنینست، وصالش چونست؟

"شاه نعمت اهلل ولی"

ذوق اگر داری در این دریا درآ
عاشقانه خوش بیا با ما برآ
گر بیابی گوشه میخانه ای

کی کنی رغبت به ملک دو سرا
جمله درها به تو بگشوده اند

تو ز هر بابی که می خواهی درآ
جنت و حوری از آن زهدان

جام ُدرد َدرد عشق او مرا
همچو سید در خرابات مغان

عاشقانه خوش سرودی می سرا

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

تاریـخ هنر به سرگذشـت هنرهای تجسمی، نمایشـی، 
شـنیداری و کامی اشـاره دارد و به سیر تحول آن در گذر 
تاریـخ می پـردازد. نقطـه آغاز تاریـخ هنـر در جهان، هنر 
پیشـاتاریخ و آثـار هنری غارنشـینان، اغلـب نقاشـی ها و 
مجسـمه های بدوی و ابتدایی از حیوانات و انسان هاسـت. 
عـاوه بـر هنـر ابتدایـی، تاریخ هنـر را می توان بر اسـاس 
منطقه به چند عرصه تقسـیم کرد. هنر خاور باسـتان در 
سـرزمین های خاورمیانه و هندوسـتان، هنر یونان باستان 
و روم باسـتان، هنر بیزانس، هنر اسـامی، هنر خاور دور، 
هنر قرون وسـطا در دوران اسـتیای کلیسـا بر اروپا، هنر 
دوره رنسـانس، هنـر نوین غربـی و در نهایت هنر نوگرای 
دوران جدیـد در قـرن بیسـتم از آن جمله انـد. بـه عقیده 
پژوهش گـران غربی تاریـخ هنر، می تواند هنر انسـان های 
معاصـر را کـه سـبک زندگـی و فرهنگی بـدوی دارند، در 
کنـار هنـر انسـان های ماقبـل تاریـخ در برگیـرد. برخـی 
ایـن نـگاه پژوهش گـران غربـی را ناشـی از سـلطه فکری 
خاصـی می داننـد که آن هـا در برخـورد با سـایر تمدن ها 
و براسـاس توسـعه های مـادی و فن آورانـه تمـدن غربـی 

بـرای خود قائل هسـتند.
پـی یر روزنبرگ رییس مـوزه لوور دربـاره ی کتاب تاریخ 
هنـر ارنسـت گامبریـج می گوید کـه این کتـاب از چنان 
شـهرتی برخـوردار اسـت که می تـوان آن را بـا مونالیزای 
لئونـاردو داوینچـی قیاس کرد، این کتـاب آموزش و لذت 

را در هـم می آمیزد.
کریسـتوفر فـری لینگ، اسـتاد تاریـخ فرهنـگ در رویال 
کالـج لندن، تاریـخ هنر گامبریـج را تاثیرگذارترین کتابی 
مـی دانـد که در نیم قـرن گذشـته راه ورود اهل تحصیل، 
هنرپژوهـان و هنرمنـدان را بـه عالـم هنـر همـوار کـرده 
اسـت.  وی مـی گویـد کـه آن کتابـی ممتاز اسـت که به 

قلـم مورخی بزرگ نگاشـته شـده اسـت.
نیـل مک گرگـور، رییـس گالری ملـی لندن، مـی گوید، 
شـیوه ی اندیشـیدن من درباره ی تابلوهای نقاشی، مانند 

دیگـر مورخـان هم نسـل مـن تا حـد زیادی تحـت تاثیر 
آثـار گامبریج شـکل گرفته اسـت. من نیـز مانند میلیون 
هـا انسـان دیگر، کتاب تاریخ هنر گامبریـج را خوانده ام و 
آن را چونـان نقشـه ی کشـوری بزرگ و پهنـاور می دانم 
کـه بـه کمـک آن می تـوان بـه اعتمـاد به نفـس و تکیه 
بـر خویـش، ناشـناخته هـا را کشـف کـرد و در راه هـای 

ناپیمـوده گام نهاد.
ارنسـت هانـس یـوزف گامبریـج در سـال ۱۹۰۹ در وین 
چشـم به جهان گشـود، پـدرش وکیل دعـاوی و مادرش 
پیانیسـتی بـود کـه درس پیانو مـی داد و از شـهرتی بین 

المللی برخـوردار بود.
ارنسـت پـس از اتمـام تحصیات متوسـطه، در دانشـگاه 
ویـن به تحصیـل تاریخ هنر و باسـتان شناسـی پرداخت. 
اسـتاد راهنمایـش یولیـوس فـن اشلوسـر یکـی از وارثان 

مکتـب وینـی تاریـخ هنر بـود کـه اعضای نخسـتین اش 
بـرای یافتـن توضیحـات علمی دربـاره ی تحـوالت تاریخ 
هنـر، تـاش هـای گسـترده ای بـه عمـل آورده بودنـد، 
بعـداز اخـذ درجه دکترا از دانشـگاه وین در سـال ۱۹۳۳، 
فعالیـت خـود را بـه عنـوان دسـتیار ارنسـت کریـس در 

پژوهشـی مربـوط بـه هنـر کاریکاتور آغـاز کرد.
گامبریـج ضمن همکاری با موسسـه ی واربورگ، در چند 
دانشـگاه معتبـر جهـان تدریس کرده اسـت. در دانشـگاه 
آکسـفورد اسـتاد هنرهای زیبا بـود و در دانشـگاه هاروارد 
آمریـکا و دانشـگاه کمبریـج بـه تدریس تاریـخ و نظریات 

هنر اشـتغال داشـته است.
مجموعـه آثـار گامبریـج دامنـه ی وسـیعی از مباحـث 
مختلـف را شـامل می شـود کـه در قالـب کتـاب هـای 
مهمـی دربـاره ی نظریه ها، سـبک ها و مکاتب هنـر، روان 
شناسـی هنر، معنـای هنر، نقد هنر، تعلیـم و تربیت هنر 

انتشـار یافته انـد.
تحقیقات گسـترده ای دربـاره ی هنر رنسـانس دارد که به 
صـورت یـک دوره ی چهارجلدی با عنـوان پژوهش هایی 

در هنر رنسـانس، انتشـار یافته است.
یکـی از ویژگـی هـای کتـاب تاریخ هنـر گامبریـج توجه 
خـاص بـه نظریـه هـای هنـر و مسـائل زیبایی شناسـی 
اسـت کـه نویسـنده بـه علـت تعلق خاطـر ویـژه ی خود 
بـه آن هـا، هر جا مجالی یافته، مسـتقیم و غیر مسـتقیم 
آن هـا را وجهـه ی نظـر قـرار داده اسـت. بـه تحـوالت 
نظریـه ی بازنمایـی از غارنـگاری هـا و هنر مصر باسـتان 
تـا هنـر دوران معاصـر، توجـه خاصـی داشـته و مسـائلی 
هـم چـون فـرم و محتـوا و اکسپرسـیون و نیـز نحـوه ی 
نـگاه هنرمنـدان به طبیعـت و تفـاوت بازنمایـی دیده ها 
و دانسـته ها را عمیقن برنگریسـته اسـت، تاثیرگیری آثار 
هنـری از طبیعـت، از نکته هـای نغز رویکـرد گامبریج به 

طبیعـت و آثـار هنری اسـت. 
)ادامه دارد(

بخش اولتاریخ هنر )ارنست گامبریج(
درگذشت محمدعلی کشاورز 

اسـتاد »محمدعلی کشـاورز« هنرمند مطرح سینما، 
تئاتـر و تلویزیـون روز یکشـنبه، ۲۵ خـرداد و در سـن 

نودسـالگی بعـد از تحمـل دوره ای بیماری درگذشـت.
محمدعلـی کشـاورزدر ۲۶ فروردیـن ۱۳۰۹ در اصفهـان 
متولـد شـد. ایـن هنرمنـد کـه دارای نشـان درجـه یـک 
فرهنـگ و هنر بود، در سـینما، تئاتر و تلویزیـون بارها در 

نقش هـا و ژانرهـای گوناگـون حضور داشـته اسـت.
او در بازیگــری، همــراهِ علــی نصیریــان، زنده یاد جمشــید 
ــزت اهلل  ــیدی و زنده یاد ع ــاد داود رش ــایخی، زنده ی مش
ــر و  ــخ تئات ــدگار تاری ــرد مان ــر م ــج بازیگ ــی پن انتظام

ــد. ــمار می آین ــران به ش ــون ای ــینما و تلویزی س

از آثار ماندگار اسـتاد کشـاورز، به مجموعه های تلویزیونی 
دایی جـان ناپلئـون، آتـش بـدون دود، هزاردسـتان )در 
نقـش شـعبان اسـتخوانی(، سـربداران )در نقـش خواجه 
قشـیری(، افسـانه سـلطان و شـبان )در نقـش خوابگـزار 

اعظـم(، پدرسـاالر و گرگ هـا می تـوان اشـاره کـرد.
ایـن هنرمند ایفاگر نقش های ماندگاری در تاریخ سـینما 
بوده اسـت که از جمله آن ها فیلم های »خشـت و آینه«، 
»آقـای هالـو«، »رگبار«، »صـادق کرده«، »شـطرنج باد«، 
»کمال الملـک«، »مـردی کـه مـوش شـد«، »کفش های 
میـرزا نـوروز«، »مـادر«، »پـول خارجی«، »دلشـدگان«، 
»روز واقعه«، »ناصرالدین شـاه اکتورسـینما«، »خسوف«، 

»زیردرختـان زیتـون«، »غزال« بوده اسـت.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

تدابیر جدید »اسکار« در 
مقابله با تبعیض نژادی

ـورک پسـت، آکادمـی علـوم  وی ی ن زارش  ـه گـ ب
و هنرهـای سـینما )اسـکار( بـا همـکاری انجمـن 
تهیه کننـدگان آمریـکا تـا پایان مـاه ژوئیه )اواسـط تیر( 
کارگروهـی را برای تبییـن اسـتانداردهای کثرت گرایانه 
جدیـد در رقابـت بـرای دریافت جایزه اسـکار، تشـکیل 

خواهـد داد.
 Academy( ۲۰۲۵ ایـن طـرح کـه روزنـه آکادمـی
Aperture ۲۰۲۵( نـام دارد، پـس از مدت هـا بحـث 
و مناقشـه دربـاره نبـود تنـوع در هالیوود ارائـه و اجرایی 
می شـود، البته فیلم های شـرکت کننده در نودوسـومین 
دوره جشـنواره اسـکار مشـمول اسـتانداردهای جدیـد 

نخواهنـد بود.

از دیگـر ابتـکار عمل  آکادمی اسـکار می توان بـه برگزاری 
مجموعـه پنل هـای »دیالـوگ آکادمـی: )تغییـر( از مـا 
شـروع می شـود« با موضوع پرداختن بـه معضات قومی 
و نـژادی در حـوزه فیلـم سـازی، اشـاره کـرد. آکادمـی 
در همیـن راسـتا هـم چنیـن یک دفتـر نمایندگـی، 

کثرت گرایـی و برابـری نیـز تاسـیس می کنـد.
تغییرات جدید ابعاد دیگری نیز داشـتند؛ از سـال ۲۰۱۰ 
تاکنـون تعـداد نامزدهای بخـش بهترین فیلم در اسـکار 
متغیـر بـود امـا از این پـس در هـر دوره تعـداد ۱۰ فیلم 
بـه عنـوان نامزدهای دریافـت جایزه در ایـن بخش اعام 

خواهند شد. 
در بخـش درون سـازمانی نیز دوره اعضـای هیات مدیره 
اسـکار به نهایت ۱۲ سـال محدود شـد، در حالی که قبا 

هیچ محدودیـت زمانی برای اعضا وجود نداشـت. 
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شماره 130 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

سردختربچه درزودپز!
بـه  یاسـوج  شـهر  در  ای  سـاله  سـه  دختربچـه 
هنـگام بـازی بـا وسـایل پخـت غـذا در آشـپزخانه، 
دورازچشـم مـادر سـرش را داخـل دیـگ زودپـز کرد 

و سـرش داخـل دیـگ گیرکـرد.
با اطاع به آتشنشـانی شـهر یاسـوج عملیات حسـاس 
خـارج کـردن سـر دختر بچـه ۳سـاله از داخـل دیگ 
بـدون  و  موفقیـت  بـا  آتشنشـانان  توسـط  دپـز  و ز

مصدومیـت کـودک بـه پایـان رسـید.
کـودکان بسـیار مشـتاقند کـه اعضـای بـدن خـود به 
ویـژه سـر و دسـت خـود را داخل اجسـام قـرار دهند.

سـرکاس بـه بچه هـا گفتـم انشـاء بنویسـید بـا ایـن 
چـه  می کردیـد؟ بودیـد  مدیرعامـل  اگـر  ع:  و ـ وض م

همـه تنـد تنـد و با هیجـان شـروع کردند به نوشـتن، به 
جـز یـک نفر کـه نشسـته و داشـت از پنجـره بیـرون رو 

تماشـا می کرد.
ازش پرسیدم: چرا تو هیچی نمی نویسی؟

گفت: منتظرم تا منشی بیاد تایپ کنه.
ینی قوه تخیلش خرابم کرد!!!

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

عوضش اگه زنده بونیم خاطره میشه همه این ها...
می زنیـم تـو سـر نـوه، نتیجمـون که ما تـوی یه سـال از 
تمـام این هـا جـون سـالم بـه در بردیم بعـد تـو ناراحتی 

چـرا زید برقیـت دیـر جوابت رو مـی ده؟؟

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

اگه بر اپر کرونا از دنیا رفتم. روی سنگ قبرم بنویسید
»بر اپر درگیری با پلنگ دار فانی را وداع گفت«

ننویسـید کـه: بـر اپـر ویـروس کرونا بـادی وزیـد و گلی 
پرپر شـد.

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

یکـی از جیبـای کتمو قرنطینـه کردم. پـول، کلید، کارت 
بانکـی و رسـیدهارو تـوش میذارم تا حواسـم باشـه کرونا 

کجاسـت... اسمشـو گذاشـتم جیب کرونا.

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

سـام ... اگـه همـه تعضتـی گـروه موافقنـد، بـرای اینکه 
گـروه متفاوتی داشـته باشـیم و عـاوه بر اینکـه از احوال 

همدیگـه مطلـع میشـیم، مطالـب را هم کمـی هدفمند 
کنیـم بـه همیـن دلیـل پیشـنهاد می کنـم؛ هـر هفتـه 
دربـاره یـک مطلـب صحبـت کنیـم و یا کا یـک مطلب 

محـور قرار بگیـره... 
مثـا من پیشـنهاد میـدم این هفتـه چون چنـد روز هم 
تعطیلی داریم، در مورد » اثر ذرات معلق نانو تولید شـده 
در مینـی راکتورهـای ارگانیـک بـر مسـیلیون های بدون 
دیـواره سـلولی در مرحلـه پرفموردیـا در خاک پوششـی 

انتـی اسـتیوال« بحث کنیـم!! خوبه به نظرتـون؟؟!!!

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

عاقـا دیشـب حوصلم سـر رفتـه بود، گفتـم بـزار یکی رو 
سـرکار بزارم. به یه شـماره ناشـناس پیام دادم گفتم: من 

جسـد رو میـارم همونجا پولـو می گیرم.
بـه همیـن قبلـه، طـرف جـواب داد، قرارمون عوض شـد، 
دفنـش کن. فقط دستشـو قطـع کن بیار بـرام تا مطمئن 
بشـم کشـتیش!!! ینـی کـرک و پـرم ریخـت. گوشـیمو 
خامـوش کردم از ترس سـیمکارتمو دراوردم قـورت دادم.

االن آروق که می زنم صدای تلگرم می دم...!!!!

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

بیمار: آقای دکتر! هنوز انگشتم درد می کند.
دکتـر: ببینـم، مگر نسـخه ای را که هفته قبـل بعت دادع 

بودم، نپیچیدی؟؟
بیمـار: چـرا!! پیچیـدم دور انگشـتم، ولـی خوب نشـد که 

نشد!!!

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

اولی: آقای دکتر، من فکر می کنم عینک الزم دارم
دومـی: بلـه حتمـا! چون اینجـا مغازه سـاندویچ فروشـی 

اسـت .... !!!!!

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

بیمـار: آقـای دکتـر مـن فکر می کنم سـیاه سـرفه گرفته 
باشم.

دکتـر: پـس لطفا اینجا سـرفه نکنیـد. چون تـازه دیوارها 
را رنـگ کرده ایـم ... !!!!

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

روزی خلیفـه بهلـول را احضار کرد که: چندی اسـت فکر 
مـن خوب کار نمی کند، تدبیر چیسـت؟؟

بهلـول گفـت: بهتر اسـت خلیفه طعام ملیـن تناول کنند 
یـا شـربت انجیر بنوشـند، و اگـر این هـر دو  مؤثر نیفتاد، 
مسـهلی قـوی میـل نمایند تـا فکرشـان کماکان بـه کار 

خود ادامـه دهد.!

از حیـف نـون می پرسـند؛ بـرای بـاز کـردن یـه المـپ 
سـوخته چنـد نفـر الزمـه؟؟

میگه : سه نفر!!
میگن: چرا سه نفر؟؟

میگـه: یـک نفر باید بره بـاالی نردبون المپو نگـه داره، دو 
نفـر هم پایه های نردبـون رو بچرخونن!!!

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

حیـف نـون یکی رو تـو خیابـون میبینه میگه؛ ببخشـید 
آقـا من شـمارو تـو دبـی ندیدم؟؟

طـرف میگـه، نه آقا مـن اصا تو عمرم دبـی نرفتم. حیف 
نـون میگـه، چه جالب، اتفاقـا من هم تا حـاال دبی نرفتم. 

حتمـا دو نفر دیگه بودند.

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

طـرف تـوی دریا داشـته غـرق می شـده، بلند بلنـد فریاد 
میـزده: کمـک، کمک، من شـنا بلد نیسـتم.

حیف نون هم با زن و بچش داشـته از اونجا رد می شـده، 
میگـه: واقعـا کـه!! می بینیـد بچه هـا؟ من تا حـاال هرچی 
داشـتم خـرج شـماها کـردم و پولی بـرام نمونـده که برم 
کاس شـنا ثبـت نام کنم و شـنا یـاد بگیرم... امـا تا حاال 
شـده کـه یـک بـار، حتـی یـک بار لـب بـه گله بـاز کنم 
و پیـش عالـم و آدم داد بزنـم که من شـنا بلد نیسـتم؟؟

مرد باید یه کم تودار باشه ... !!!

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

حیف نون ماشـین صفـر میخره، بافاصله زنـگ میزنه به 
۱۱۰ میگـه؛ فرمون، دنده، کاج و ترمز ماشـینم نیسـت، 

کاه سرم گذاشتند.... 
پلیس می پرسه؛ تو حیف نون نیستی؟

میگه؛ چرا
میگه؛ صندلی عقب نشستی، برو صندلی جلو بشین!!!

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

حیـف نـون میـره ماشینشـو بیمـه کنـه، مسـئول بیمـه 
بهـش میگه، امیـدوارم که هیچ وقـت از بیمتون اسـتفاده 

نکنید... 
حیـف نـون هم میگـه؛ امیـدوارم تو هـم از ایـن پولی که 

گرفتی خیر نبینـی.!!!!

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

بچه: مامان، مامان این همسایه بغلی خیلی فقیره.
مادر: چطور مگه؟؟

بچـه: آخـه بچش یـه ۵ریالی قـورت داده، مـادر بیچارش 
هـی تو سـر و صـورت خودش میزنـه و گریـه میکنه.!!!
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افزایش شکار و صیدغیرمجاز
قاضـی نژادفرمانـده یـگان حفاظـت محیط زیسـت 
اسـتان سـمنان بابیـان این که ۹ مورد شـروع به شـکار 
و دو سـاح غیـر مجاز طی اردیبهشـت ماه کشـف شـد، 
ابـراز داشـت: در ایـن بـازه زمانـی ۱۷ پرونـده تخلـف 
تشـکیل و ۴۶۵ نوع ادوات صید و شـکار نیز از متخلفان 

کشـف وضبط شـده است.
قاضـی نـژاد در پاسـخ بـه این پرسـش کـه مقایسـه دو 
مـاه فرودیـن و اردیبهشـت امسـال بـه نسـبت مـدت 
مشـابه سـال قبل چه طـور بـود، تصریح کـرد: به جرئت 
می توان گفت متأسـفانه در حوزه تخلف و دسـتگیری ها 
شـاهد رشـد هسـتیم به نوعی که فروردین ۹۷ تعداد ۱۱ 
تخلف و ۲۱ دسـتگیری و اردیبهشـت همان سـال شش 
تخلف و ۹ دسـتگیری گزارش شـد که حاکی از افزایش 

شـکار و دسـتگیری ها است.
وی افـزود: بـرای آمـوزش جوامـع بومـی و محلـی طرح 
یـک سـاعت بـا محیط بـان در دسـتور کار اسـت کـه 
متأسـفانه امسـال بـه دلیـل شـرایط کرونا ایـن آموزش 

در هیـچ کجـای اسـتان سـمنان برگزار نشـد.
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 ---نیم نگاه ---

"دقیقا سـی سـال از ایـن ماجرا می گذره. سـی سـال. من 
هنـوز بعـد از این همه سـال وقتی بهش فکـر می کنم بغضم 

می گیره". 
با این جمله شـروع می کند. وقتی "سـی سـال" را می گوید، 
چشـمانش بزرگ می شـود و گرد. چند بار این "سـی سـال" 
را تکـرار می کنـد. انـگار هـر بارکـه تکـرار می کنـد، بـرای 

خـودش هـم قضیه بیشـتر جـا می افتد.
 گردشـدن چشـم ها خالـی از اشـک نیسـت. اشـکی ایسـتا. 
از همان هـا کـه از گلـو شـروع می شـود. اول فشـاری روی 
سـیب آدم می دهـد و بعـد بـاال می آیـد. انـگار دو پـا را روی 
سـیب گذاشـته و بعـد زانوهـا رو خـم می کنـد. می خواهـد 
شـتاب بگیـرد تـا بپـرد. همـان فشـار لحظـه پـرش، دردی 
سـوزناک ایجـاد می کند. وقتی کـه پرید، دیگـر درد را حس 
نمی کنـی، اینجـا دیگـر بـه چشـم ها می رسـد و بـه مایـع 
تبدیـل مـی شـود. دیگر همانجا می ایسـتد. همه سـوزی که 
بعـد از آن در سـر معـده حـس می شـود، به خاطر ایسـتادن 
اسـت. می ایسـتد چـون اگر پاییـن بیایـد، ابهت را از دسـت 
می دهـد. مثـل کسـی کـه هنـگام زلزلـه در چارچـوب در 
می ایسـتد، چهـار دسـت و پایـش را بـه شـکل ضربـدر در 
چارچـوب چشـم نگـه مـی دارد تا پاییـن نیفتد. فشـاری که 
بـرای نیفتـادن بـه چشـم وارد می کنـد، باعـث گردشـدن 
چشـم می شـود. او هـم دارد همـه این مراحل را پشـت سـر 

می گذرانـد؛ و هـم زمـان می گویـد: سـی سـال. 
مـن ایـن آتـش را بـه پـا کـرده بـودم. البتـه همـه اش هـم 
تقصیـر مـن نبـود. بخشـی را باید گـردن شـاعری* انداخت 
که آن شـعر را سـروده است. بخشـی دیگر هم تقصیر "ابی". 
دوسـت خـودش را می گویم. همان ابی که یک شـب وسـط 
جنـگل، دور آتـش، موقع مشـاعره نصفه نیمه مان این شـعر 
خوانـده بـود. بایـد "ت مـی داد". چنـد دقیقـه ای فکـر کـرد. 
یـک سـاعتی بـود بـازی می کردیـم. معـدود بیت هایـی کـه 
در حافظـه آخـر شـبی کنـار آتش، وسـط جنگلمان بـه یاد 
داشـتیم، حتـی آن بـه یادگارمانده هـا از کتاب های مدرسـه، 
داشـت تـه می کشـید. ابـی بایـد بیشـتر ذهـن را می کاوید. 
یـادش آمـد. بیتـی کـه پایـان بـازی را هم رقـم زد. "تـو کز، 
کـز تـو کـز.... وای یـادش نبـود؛ جهـان پیـش رویـش همه 

تیـره بود". 

یـادم اسـت همـه فکر کردیـم زبانش گرفـت. شـاید از اثرات 
خسـتگی یـک روز کامـل جنگل نـوردی. یـا نشسـتن کنـار 
دوسـتان در سـاعاتی بعد از نیمه شـب؛ آن هم وسط جنگل 
و دور آتـش. در ایـن شـرایط پیـش می آیـد گاهـی زبـان 
سـنگین شـود. یا حتی حافظـه یاری نکند. عجیـب نبود که 
"تـو کـز محنـت" را یادش بـرود. بیت که به پایان رسـید، به 
کنـاری اش نـگاه کرد و گفـت "د بده". چند ثانیه ای سـکوت 

کردیـم. تـازه فهمیدیم واقعـا بیتی خوانده اسـت. 
او، همان دوسـت مشـترک من و ابی، همان که "سـی سال" را 
چنـد بـاری تکرار کرد، پرسـید: ایـن چی بود؟ ابـی فهمید که 
مـا همـه نگاهش می کنیـم. گفت شـعر را نشـنیده اید؟ جوابی 
ندادیـم. صـدای تـرق چـوب تـری وسـط آتـش آمـد. گفـت 
ماجرایـش را نمی دانیـد. سـکوت بـود هنـوز. جرقـه ای از آتش 
بیـرون زد. رفـت سـراغ موبایلـش. اسـتثناً او اینترنـت داشـت. 
بقیـه ما وسـط جنگل شـانس زیادی بـرای اسـتفاده از دیتای 
"فورجـی" گوشـی های همراهمـان نداشـتیم. اصـا همراهـان 
آن سـفر را هـم ابـی از گوشـه و کنـار ایـران جمـع کـرده بود. 
دوسـتانش ایـن طور می گفتنـد. همان بود که شـعر عجیب را 

می دانسـت. همـان بـود کـه اینترنت هم داشـت. 
شـعر را پیـدا کـرد و خوانـد. "احمدک"، پسـری که دوسـت 
داشـتم فکـر کنـم همسن وسـال من اسـت، نقش اول شـعر 
بـود. احتمـاال "او" هـم دوسـت داشـت فکـر کنـد خـودش 
همسن وسـال احمـدک اسـت. او را می گویـم؛ بـا اشـک 
ایسـتاده در چارچوب چشـم. معلم در شعر احمدک از همان 
خسـته های دوران مـا بـود. چه مـن، چه او، کمـی این طرف 
یـا آن طـرف، معلم هایـی داشـتیم کـه یـا از جنگ برگشـته 

بودنـد؛ یـا همسرشـان از جنـگ برنگشـته بود. شـاید جنگ 
هجرتشـان داده بـود. شـاید جنگ بخشـی از سامتشـان را 
گرفتـه بود. شـاید هـم جنگ فقط ترسـانده بودشـان. فرقی 
نمی کنـد. همه معلم های مـن و او، گره ای با جنگ داشـتند. 
گـره ای کـور. این را از پیشـانی می شـد تشـخیص داد. معلم 
مـن، معلـم او و معلـم احمـدک در یـک دوران می زیسـتند. 

حداقـل مـا دوسـت داریـم این طور باشـد.
همان هـا کـه بعضـا نفـرت ته صدایشـان مـوج مـی زد. مثا 
معلـم سـوم دبسـتان. یادم نیسـت برای چـه چیـزی، چانه ۹ 
سـاله ام را بیـن شسـت و اشـاره اش گرفت و فشـار داد. مقنعه 
سـفید چانـه دارم هـم زیر انگشـتانش چروک شـد. سـرم را با 
همـان دو انگشـت عقـب و جلو بـرد. لحظه آخر که خواسـت 
چانـه را ول کنـد، انگار احسـاس کرد هنوز من بـه اندازه کافی 
ادب نشـده ام. رهایـی چانـه را بـا هل دادنی رو بـه عقب همراه 
کـرد. طـوری کـه سـرم از پشـت به دیـوار هم بخـورد. منتظر 
مانـد تـا مطمئن شـود سـرم حتما به دیـوار می خـورد. در آن 
لحظـه، نـگاه غضب آلـودش را برای حسـن ختام تنبیـه، نثارم 
کـرد و بـه سـمت تخته برگشـت. من شـاگرد محبـوب بودم. 
فقـط همیـن یـک بـار بـا هـم بـه ضدیـت در منافع رسـیده 
بودیـم. دیگـران را بـا چک هـای فـراوان راهـی خانـه می کرد.

یـا آن یکـی، آن کـه الفبـای استفاده شـده در اسـمش خبـر 
از بختـی خـوب مـی داد. او را کـه هرگـز فرامـوش نمی کنم. 
ناظـم بـود. مـادری تنها کـه فرزند مانـده از جنگـش را باید 
بـزرگ می کـرد. چشـمان تلخی داشـت. قـد بلنـد و صورت 
کشـیده اش، کامـا برازنـده شـغل ناظمـی بـود. نفـر اول از 
دانش آمـوزان کـه او را در راهـرو می دید، اسـمش را با صدای 
بلنـد می گفـت، تمـام دختـران راهنمایی مـان به کسـری از 
ثانیـه بـه کاس می رفتنـد. اصـا ناظـم نبـود. جادوگـر بود. 
حتـی نمی خواسـت بـه خـود زحمـت دهـد و پله هـا را بـاال 
بیایـد. همانجـا در همکـف کافـی بـود کـه سـرش را بـاال 
بیـاورد و از بیـن پله هـا کـه چرخیـده بودنـد و به سـه طبقه 
می رسـیدند، بـاال را نـگاه کنـد. تیـر چشـمانش همـه را بـه 

کاس می فرسـتاد.
معلـم احمـدک هـم یکـی از همین هـا بـود. کینـه  بـه دل 
داشـته هایی کـه باید به هـر ترتیبی بـود روان خود را سـالم 
نگـه می داشـتند. بایـد از بیـن نمی رفتنـد. از بیـن رفتـن یا 
نرفتـن مـا هـم برایشـان فرقـی نمی کـرد. همان قـدر کـه 
دکترشـدن، یـا سوپورشـدن مـا برایشـان فرقـی نداشـت. با 

همـه ایـن فرق نداشـتن ها بـه مغـز مـا رسـوخ کردنـد. 
دبیرسـتان بودیـم. دوسـتی که دیگـر ایران نیسـت، برایمان 
شـعری می خوانـد. ترجمـه بخشـی از آن ایـن اسـت: مـا به 
آمـوزش نیـاز نداریـم... معلم هـا، مـا را تنهـا بگذاریـد. این را 
خوانـد که بگویـد بیایید در راهرو راه برویـم و مثل یک گروه 
معتـرض با مشـت های گره کرده ایـن را بخوانیـم. هیچ کس 
بـا ایده اش همراهی نکرد. ناظم مجرد ابروپیوسـته میانسـالی 
داشـتیم کـه مـی توانسـت از همیـن حرکـت مـا داسـتانی 

بسـازد که اخـراج، قسـمت خوب ماجرا شـود.
"دقیقـا سـی سـال از ایـن ماجـرا می گـذره". کنـار پنجـره 
نشسـته اسـت. سیگار در دسـت راسـتش با تکرار این جمله 
ریتـم می گیـرد. دودش هـم در هوا می چرخـد. مثل ابرهایی 
کـه در کارتون هـا، بـاالی سـر کسـی کـه چیـزی بـه یـاد 
مـی آورد ایجـاد می شـود. دود سـیگارش ابری سـاخت باالی 
سـر "او". شـروع کـرد بـه تعریـف. من داشـتم صحنـه را در 
ابـر سـیگاری می دیدم. صدایش رسـا اسـت و بلنـد. وقتی با 
هیجـان حـرف می زنـد، میخکوبـم می کنـد تا همـه حرفش 
را بفهمـم. نمی دانـم چـرا پرده خوانـی نمی کند. می توانسـت 
داسـتان سـیاوش را با همین شـور بخواند. با همین شـوری 

کـه تکـرار می کند: سـی سـال می گـذره.
آن روز ده سـال داشـت. امـروز ده سـال دارد تـا پنجاه سـاله 
شـود. روی این موضـوع تاکید می کند. شـاگرد نمونه ای بود. 
دماوند، پسـر دوسـاله ام، شـب های زیادی را بـا آهنگ "کاه 

قرمـزی بـه مدرسـه مـی رود" می خوابـد. آهنگی مربـوط به 
فیلـم "کاه قرمـزی و پسـرخاله". همانی که سـی سـال هم 
نباشـد، خیلـی می گـذرد از سـاختنش. کاه قرمـزی در راه 
رفتـن بـه مدرسـه می خواند: شـاگرد اول بشـم، از همه بهتر 
بشـم. بعـد صـدای کـری کـه زن هـم در آن اسـت زیرصـدا 
می آیـد که: شـاگرد اول خوبـه، از همه بهتر خوبـه. این همه 
آنچـه بـود که ما در کودکـی دنبال می کردیم. او هم شـاگرد 
اول بـود. از همـه بهتـر بـود. همیـن کافی نیسـت بـرای این 

که سـی سـال یـادش بماند؟ 
وسـط تعریـف ماجـرا پکـی به سـیگار می زنـد. یادم نیسـت 
چه سـیگاری می کشید. دوسـت دارم بنویسم بهمن کوچک 
را، یـا همـا را یـا اشـنوویژه را می کشـد. بعِد پک هـا، ثانیه ای 
سـکوت اسـت. هیـچ کـس حـرف نمی زنـد. از مدرسـه ای 
می گویـد بـا ۱۲۰۰ دانش آمـوز. سـال ۶۹ را می گویـد. هنوز 
مدرسـه بـوی جنـگ دارد. پناهگاه هـا را هم حفـظ کرده اند، 
کسـی خبـر نـدارد موشـکی می آید یـا نـه. در کاس هایی با 
سـه ردیف نیمکت سـه نفره می نشسـت. اینجا هم سـکوت 

می کنـد و پوزخنـدی تلـخ روی لب مـی آورد.
مدرسـه داشـت منفجـر مـی شـد. بایـد بعضـی از بچه هـا 
را بـه مدرسـه دیگـری مـی فرسـتادند. یکـی از کاس هـا 
شـاگردانش کـم شـده بـود. بایـد از کاس خـودش بـه آن 
دیگـری می رفـت. یـک روز صبـح، در همـان مهـر مـاه ۶۹، 
ناظـم بـه کاس آمـد تـا آن هـا را کـه بایـد جابه جـا شـوند 
انتخـاب کنـد. کامـا رنـدوم و بـی هیـچ معیـاری. او یکی از 
همان هـا بـود. کیـف و کتابـش را جمـع کـرده بود. دوسـت 
چنـد روزه اش را بـا غمی زیاد بدرود گفـت. در کنار چند نفر 
دیگر راهی کاس جدید شـد. از تحلیلی که در این شـرایط 
روانشناسـان می کننـد که تاثیر همچین ماجراهایـی بر روان 
آدمـی چیسـت هـم بگذریـم. او، مثـل مـن و مثل بقیـه ما، 

سرنوشـت را پذیرفتـه بـود؛ رفـت بـه کاس جدید.
تعلیـق مـا بیـن حرف هایـش اینجـا طوالنی تـر می شـود. رو 
بـه مـن می کنـد. صدایش بلندتـر اسـت. سـیگار دوم را تازه 
روشـن کـرده اسـت: مـن نشسـتم سـر جـای جدیـد. معلم 
داشـت مشـق ها را می دیـد. معلـم دیـروزی بـه مـا مشـقی 
نـداده بـود. می فهمـی چـه می گویـم؟ تمـام جـرم مـن این 
بـود کـه معلـم دیـروز بـه مـن مشـقی نـداده بـود. نـه ایـن 
کـه مـن تکلیفم را ننوشـته باشـم. معلـم جدید آمـد. وقتی 
دیـد مـن مشـقی نـدارم، بـا تمـام توانی که داشـت، دسـت 
راسـت را بـاال بـرد و زیـر گـوش مـن خوابانـد... اینجـا دیگر 
سـکوت می کنـد. فکر کنم بغـض از مرحله چارچوب چشـم 
می خواسـت بیـرون بزنـد. چیـزی را قـورت می دهد. سـرش 
پاییـن اسـت. بـاال می آیـد. کمـی از صندلـی بلند می شـود. 
جـوری کـه انـگار می خواهـد بـه سـمت مـن پرتـاب شـود. 
می فهمـی؟ هنـوز بعد از سـی سـال ایـن صحنه یادمـه. من 
سـیلی خـوردم فقط چـون معلم دیروزی مشـقی نـداده بود. 
مـن شـاگرد اول بودم. می فهمـی؟. در دل گفتم از همه بهتر 
بـودی. صدایـش خشـم دارد. "دیگر بعد از آن دلم نخواسـت 

باشـم". و سـکوت می کنـد.
همـه ایـن ماجراهـا از جایـی شـروع شـد کـه مـن زیـر لب 
خوانـدم توکز...کزتو..کـز. و او وایـی گفـت. یـاد احمـدک 
معلـم افتـاده بود.ایـن بارمـن شـعر را در گـوگل یافتـم. دلم 
می خواسـت در جمـع بخوانیـم. وقتـی تمـام شـد، او بود که 
گفـت همـه ما همین بودیـم؛ بعد رفت کنار پنجره و سـیگار 

بهمـن یا همـا یـا اشـنو را گیراند.
ــی )ســلیم( ســروده شــده در  ــی اصغــر اصفهان *شــاعر عل

ــال ۱۳۳۴ س

او، من، "احمدک" ۵ اقامتگاه بوم گردی در تهران 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی تهـران، امیـر الهـی معـاون 
سـرمایه گـذاری اداره کل اسـتان تهـران ضمن اعـام صدور 
موافقـت اصولـی ۵ اقامتگاه بوم گـردی با میزان اشـتغال ۵۰ 
نفـر در اسـتان تهران، گفـت: موافقت اصولی های صادر شـده 
بـرای ایجـاد اقامتـگاه بـوم گـردی در شهرسـتان های تهران، 

فیروزکـوه و دماوند اسـت.
الهـی با اعـام این که سـرمایه گذاری در حـوزه اقامتگاه های 
بـوم گـردی در اسـتان تهـران توجیـه اقتصـادی دارد، گفت: 
توسـعه زیرسـاخت های گردشـگری در مناطـق روسـتایی 
موجـب یـک چرخـه اقتصـادی دو سـویه بیـن شـهر و 

روسـتا های تهـران شـده اسـت.
او افـزود: تأسـیس یـک اقامتـگاه بوم گـردی در روسـتا های 
تهـران بـرای ۱۰ تا ۱۵ نفر به شـکل مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
اشـتغال ایجـاد می کنـد که همین مسـاله ضمـن حفظ هویت 
بافـت روسـتا ها موجب کاهـش مهاجـرت جوانان از روسـتا به 

تهران می شـود.

مصر و گردشگر خارجی
 

پـس از ماه ها تعطیلی صنعت گردشـگری به دلیل شـیوع 
کرونـا، کشـور مصـر از روز اول ژوئیـه )۱۱ تیـر( بـا بازگشـایی 
فرودگاه هـا بـار دیگر پذیـرای گردشـگران خارجی خواهـد بود.

بـه گـزارش خبرگـزاری فرانسـه، محمـد منار وزیـر سـازمان 
هواپیمایی مصـردر یک کنفرانس خبری اعام کـرد پروازهای 
بین المللـی بیـن مصر و کشـورهایی کـه حریم هوایـی خود را 

بازگشـایی کرده انـد، از سـرگرفته خواهد شـد.
کشـور مصر از ماه مارس )اسـفند-فروردین( برای جلوگیری از 
گسـترش ویروس کرونا، ضمـن توقف پروازها، اماکن باسـتانی 
و تاریخـی، موزه هـا و هتل های این کشـور را نیز تعطیل کرد.  

الزم بـه ذکر اسـت بـا از سـرگیری پروازهـای بین المللی، تنها 
سـه منطقـه دریای سـرخ، سـینای جنوبـی و َمرسـی َمطروح 
کـه به اسـتراحتگاه های سـاحلی خـود معروف هسـتند، مجاز 

بـه پذیرش گردشـگر خواهنـد بود.
بـه گفته خالـد العنانی وزیر گردشـگری و آثار باسـتانی مصر، 
دلیـل انتخاب این سـه منطقه آن اسـت که سـاحلی بـوده، از 
مراکـز تراکـم جمعیت فاصلـه دارنـد و پایین ترین مـوارد ابتا 

بـه ویـروس کرونـا را گـزارش کرده اند.
دیگـر جاذبه های گردشـگری کشـور مصـر از جملـه مجموعه 
اهـرام جیـزه، موزه مصـر در قاهره و معبد باسـتانی کارناک نیز 

به تدریج بازگشـایی خواهند شـد.

توسعه روابط گردشگری 
دراقلیم کردستان

نادرروسـتی سخنگوی هیأت گردشـگری اقلیم کردستان 
عراق درباره آمار سـالیانه گردشـگران ایرانی اقلیم کردسـتان و 
برعکـس گفـت: به دلیل شـرایط خـاص اقلیمی و جـوی و هم 
چنین امنیت این منطقه، هشـتاد درصد جمعیت گردشـگران 
اقلیـم کردسـتان را گردشـگران داخلی بـه ویژه از اسـتان های 
جنوبـی و مرکـزی عراق تشـکیل می دهنـد و تنهـا ۲۰ درصد 
گردشـگران این جا خارجی هسـتند که بیشـتر آن ها از ایران 
می آینـد.وی افـزود: همجـواری و نزدیکـی اقلیـم کردسـتان با 
ایـران بـه لحـاظ جغرافیایـی، مـرزی، فرهنگـی، زبانـی، آئینی 
و اجتماعـی موجـب بـاال رفتـن سـطح تبـادل اقتصـادی و 
گردشـگری میـان اقلیم کردسـتان عراق و ایران شـده اسـت.

نـادر روسـتی گفـت: در ایـن میـان عمـده گردشـگران ایرانی 
بـه دالیـل مختلفی از قبیـل دید و بازدیـد با اقوام و آشـنایان، 
تفریـح، بازدیـد اماکـن باسـتانی و تجـارت به شـهرهای اقلیم 

کردسـتان بـه ویـژه اربیـل و سـلیمانیه مراجعـه می کنند.
سـخنگوی هیـأت گردشـگری اقلیم کردسـتان عراق در پاسـخ 
بـه سـوالی در مـورد هـدف و مقصـد سـفر گردشـگران اقلیـم 
کردسـتان در کشـور ایـران هـم گفـت: عمـده گردشـگران در 
فصـل بهار و تابسـتان بـه منظور تفریح و لذت بـردن از طبیعت 
بکـر به اسـتان های شـمالی ایـران می رونـد و در طول سـال نیز 
بـرای مقاصـد پزشـکی، هـزاران شـهروند اقلیـم کردسـتان بـه 
مراکـز درمانـی در شـهرهای بزرگ ایـران، اعم از تهران، اسـتان 

کردسـتان و آذربایجـان غربـی مراجعـه می کنند.

تکه ای از من 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی


