
کرونــا تنهــا هــراس و مــرگ را بــا خــود نیــاورد شــاید 
ــراه  ــر را هم ــکاری و فق ــر از آن، بی ــی؛ بدت ــه معنای ب

داشــت.
اکثــر  در  کــه  اســت  عمومــی  اتفــاق  یــک  ایــن 
ــا شــیوع بیمــاری کووید۱۹دســت و  کشــورهایی کــه ب
پنجــه نــرم می کننــد دیــده می شــود. امــا یــک اتفــاق 
ــی  ــران رخ داده و آن ناتوان ــه ای ــاوت هــم در جامع متف
ــر  ــری از فقیرت ــت در جلوگی ــدی دول ــا صددرص تقریب

ــردم اســت. شــدن م
اجتماعــی  شــبکه های  در  یافتــه  رواج  شــایعات  از 
ــم  ــراق ه ــت و اغ ــوم اس ــش نامعل ــت و دروغ ــه راس ک
ممکــن هســت ضمیمــه اش باشــد، کــه بگذریــم، 
خبرهــای رســمی نشــانگر آن هســت کــه در بســیاری 
ــه بخش هــای  ــول ب ــق پ ــا تزری از کشــورها، دولت هــا ب
ــکار  ــراد بی ــه اف ــک ب ــی کم ــادی و حت ــف اقتص مختل
شــده، از شــدت بحــران کاســته اند و نگذاشــته اند 
ــق شــود. ــر در جامعه شــان گســترده و عمی ــه فق دامن

آنچــه در حــال حاضــر در جامعــه مــا محســوس هســت 
ــا  ــه ب ــت -- البت ــت دول ــم موفقی ــه؛ علی رغ ــن ک ای
ــداکاری نیروهــای درگیــر درمــان و همــکاری اولیــه  ف
ــی  ــیب های جان ــا آس ــه ب ــردم -- در مقابل ــت م اکثری
ــا، در زمینــه جلوگیــری از آســیب های اقتصــادی  کرون

ــدارد. کارنامــه موفقــی وجــود ن
ــتمزدها را  ــود دس ــی ب ــال مدع ــر س ــه ه ــت، ک دول
ــری،  ــش کارگ ــه در بخ ــی و چ ــش دولت ــه در بخ چ
ــا  ــد، ب ــن می کن ــورم تعیی ــا ت ــق ب ــدودی مطاب ــا ح ت
۱۵درصــد افزایــش حقــوق کارکنــان خــود و ۲۱درصــد 
در حداقــل دســتمزد بخــش کارگــری، در برابــر بیــش 
از پنجــاه درصــد بــه طــور متوســط افزایــش بهــای کاال 
و خدمات،نــه تنهــا نتوانســته از فقیرتــر شــدن اکثریــت 
مــردم ممانعــت کنــد کــه در واقــع در فقیرتــر کــردن 
آن هــا اگــر دخالــت نداشــته، ناظــری بی تفــاوت بــوده و 
ایــن مســاله برایــش اهمیــت و اولویــت نداشــته اســت!

وقتــی دولــت در رابطــه بــا اجاره بهــا -- کــه در برخــی 

ــد  ــان می ده ــش نش ــم افزای ــد ه ــا ۴۰درص ــوارد ت م
و در رســانه ها بحــث اجــاره مســکن های مشــترک 
افزایــش  ۲۵درصــد  تــا  خــود  می شــود،  مطــرح 
را قانونــی می دانــد )برپایــه عــرف، افزایــش بیــن 
ــوده  ۱۵تا۲۰درصــد معمــوال مــورد پذیــرش همــگان ب
ــه در قیمــت  ــا و ن ــه در اجــاره به ــه ن ــه البت اســت( ک
ــه  ــود، چگون ــت می ش ــردم رعای ــی م ــای مصرف کااله
ــی  ــی ۲۶ درصــد ادعای ــا ۲۱درصــد و حت ۱۵درصــد ی
ــد؟ ــی می دان ــزد بگیرکاف ــه اقشــار م ــرای کمــک ب را ب

ــام  ــا تم ــدن را ب ــر ش ــن فقیرت ــردم ای ــم م ــلما ه مس
ــه  ــد ک ــت می دان ــم دول ــد و ه ــس می کنن ــود ح وج
ــن  ــازه ای ــد و ت ــرار دارن ــف ق ــار مضاع ــردم در فش م
مربــوط بــه کســانی هســت کــه مــزدی دریافــت 
ــکاران از  ــرایط بی ــه ش ــت ک ــکی نیس ــد و ش می کنن

ایــن هــم وخیم تــر می باشــد.
ــروم از  ــا، مح ــا تحریم ه ــت ب ــه دول ــت ک ــت اس درس
درآمــد نفــت اســت و هنــوز هــم بســیاری از نیازهــای 
ــه  ــه مقابل ــا تجرب ــود، ام ــن می ش ــارج تامی ــا از خ م
ــر  ــه اگ ــان داد ک ــد۱۹ نش ــاری کووی ــیوع بیم ــا ش ب
دولت هــا -- نــه در لعــاب شــعار بــل در صحنــه عمــل 
-- بــه مــردم و جوانــان متخصــص روی آورنــد بســیاری 
ــود. ــع می ش ــرعت رف ــه س ــا ب ــا و نقصان ه از کمبوده

کافــی اســت از اختیــار خــود بکاهیــم و ضمــن حمایــت 
ــه آن هــا،  جــدی از متخصصیــن و دادن آزادی عمــل ب
شــور ســازندگی واقعــی را در جامعــه گســترده کنیــم.

تنگنــای کنونــی شــاید بهتریــن و خــدای ناکــرده 
ــمش را  ــه چش ــد ک ــا باش ــه م ــت جامع ــن فرص آخری
ــا  ــدد و ب ــد از خــام فروشــی ببن ــه روی کســب درآم ب
ــروت  ــی تولیــد ث اســتفاده از اندیشــه متخصصــان ایران
ــت و  ــگی اس ــروت همیش ــن ث ــلما ای ــه مس ــد ک کن
ــاراج  ــا ت ــه ب ــت ک ــی هس ــر ثروت ــیب ناپذیرتر از ه آس
ــد. ــران بدســت خواهدآم ــه دیگ ــروش آن ب ــع و ف مناب

هفتـه نامه سراسـری ▪ آغاز انتشـار1370 ▪  سـال بیسـت و 
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حس مسافرت را برای شما 

به همراه دارند

کافه شهر
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

}لطفادرمصرف آن افراط نکنیدبه ویژه شمادیابتی ها{
● خداونـد بـه تین و زیتون قسـم خـورده چراکه درختانی 
هسـتند که میوه هـای آن ها خـواص غذایی کامل داشـته، 
سـهل الهضم بـوده و خواص دارویی نیـز دارند. همین طور 
در کتـب مقـدس یهودیان و نویسـندگان قدیمـی یونان و 
روم نیـز از انجیـر و خواص آن گفته شـده اسـت. بقراط در 
چندیـن مـورد انجیـر را به عنـوان ملین و مغذی نـام برده 
 و در بیمـاری هـای التهابی بدن آن را مفید دانسـته اسـت.

انجیر تازه منبع غنی بتاکاروتن و ویتامین ث است.
ایـن دو آنتـی اکسـیدان در پیشـگیری از ابتال به سـرطان 
نقـش مهمـی را ایفـا می کننـد. انجیـر هـم چنیـن حاوی 

طیـف گسـترده ای از دیگـر ویتامین هـا نیز هسـت.
 A، انجیرمنبع خوبی ازمنیزیم، کلسـیم، فسـفر و ویتامین های
B و C اسـت. انجیر سرشـار از پتاسیم و تأمین کننده سالمت 

کودکان ضعیف اسـت و برای بی اشـتهایی مفید اسـت.
■ انجیر درمانی برای کم خونی

انجیـر حـاوی مقادیـر زیـادی آهـن و ویتامیـن C اسـت؛ 
مخلوطـی از ایـن دو مـاده ی مغـذی، آن را به یک میوه ی 
فـوق العـاده بـرای کـم خون هـا مخصوصـاً افـراد مبتال به 

کـم خونـی فقـر آهن تبدیـل کرده اسـت.

کلسـیم موجوددرانجیرموجـب افزایـش تراکم اسـتخوان و 
پتاسـیم آن، دفع کلسـیم از طریق ادرار را کاهش می دهد؛ 
از ایـن رو انجیـر یکـی از بهتریـن میوه هـا بـرای افزایـش 
تراکـم اسـتخوان اسـت. انجیـر بـه علت داشـتن پتاسـیم، 
درجـه قلیایـی بـدن را بـاال بـرده و در دفـع اوره و چربـی 
خون نیزبسـیار مؤثر اسـت.انجیر مخلوط با خرما، کشمش 

و عنـاب بـه چهـار میوه نـرم کننده سـینه معـروف اند.
■ سالمت موها

وجـود گوگـرد در انجیـر باعث ازدیـاد مو شـده و از ریزش 
آن جلوگیـری کـرده و شـوره سـر را درمـان می کند.

■ انجیر و سالمت دهان و دندان
انجیـر باعـث سـفید شـدن دندان هـا و جرم گیـری آن هـا 
رفـع  و  درد  تسـکین  موجـب  لثـه  ورم  در  و  می شـود 
 التهـاب می گـردد و بـوی بـد دهـان را از بیـن می بـرد

 ایـن میـوه  تقویـت کننده کبد اسـت. انجیر تعـرق بدن را 
زیـاد می کنـد و برخـی از سـموم و مواد شـیمیایی موجود 

در بـدن بـا خـوردن انجیـر از بدن دفع می شـوند.
انجیـر شـیر مـادر را افزایش مـی دهد و به دلیل اشـتهاآور 
بـودن و برخـورداری از مقدار مناسـب مـواد مغذی مصرف 

انجیر برای کسـانی که مایل به افزایش وزن هسـتند یا در 
دوره نقاهت بیماری بسـر می برند گزینه مناسـبی اسـت.

شـیره انجیـر نیز خاصیت دارویـی برای بـرای از بین بردن 
زگیـل، میخچـه و  آثـار جلـدی دارد و داروی خوبـی برای 
افسـردگی می باشـد. بـا وجود تمـام خواص ذکر شـده باید 
توجـه داشـت که مصـرف زیاد ایـن میوه تولید نفخ شـکم 
و اسـهال کـرده و نیـز برای بیماری چشـم نیـز مصرف آن 
توصیـه نمی شـود. از طرفـی بـه دلیـل میـزان بـاالی قند 
موجـود در انجیـر، ایـن میـوه بـرای مبتالیـان بـه بیماری 
دیابت مناسـب نیسـت و در صورت تمایل بیش از دو عدد 
در روز نبایـد مصـرف شـود. میـزان قنـد موجـود در انجیر 

خشـک 3۰ تـا ۴۰ درصد بیشـتر از تازه آن اسـت.

سهل الهضم و پرخاصیت ] انجیر [ 
کروناویروس 

دارای یک الگوی فصلی است
کروناویـروس جدیـد  می دهـد  نشـان  تحقیـق جدیـد 
هماننـد ویـروس آنفلوانزا از یک الگـوی فصلی پیروی می کند.

دانشـمندان دریافتنـد تمامی شـهرها و مناطق دچار شـیوع 
گسـترده کووید ۱۹ دارای اقلیم زمسـتانی با میانگین دما ۵ 
تـا ۱۱ درجه سـانتیگراد و میانگین رطوبـت ۴۷ تا ۷۹ درصد 

بودنـد و در عـرض جغرافیایی 3۰ تا ۵۰ قـرار دارند.
ایـن مناطق شـامل ووهان چین، کـره جنوبی، ژاپـن، ایران، 
 شـمال ایتالیـا، سـیاتل آمریـکا و شـمال کالیفرنیـا اسـت.

یافته هـا نشـان داد ایاالت میانـی آمریکا و هم چنین منطقه 
نیواینگلند بیشـتر در معرض این ریسـک قرار دارند.

دکتر »محمد سـجادی«، سرپرسـت تیم تحقیق از دانشگاه 
مریلنـد، در ایـن باره می گوید: »براسـاس اسـناد و شـواهد 
موجـود به نظر می رسـد کـه ویـروس دوره سـخت تری در 

بین مردم سـاکن اقلیـم گرم و گرمسـیری دارد.«
بـه گفتـه محققـان، ایـن تحقیق گسـترده تعییـن می کند 
کـه الگوسـازی آب و هوا می تواند احتمال گسـترش کووید 
۱۹ را پیـش بینـی نمایـد و بدیـن طریـق، امـکان پیـش 
بینـی مناطقـی که در معرض ریسـک باالتر گسـترش این 

ویـروس در اینـده نزدیک هسـتند وجـود دارد.

میزان نیترات 
درمحصوالت کشاورزی پرمصرف

محققـان در پژوهشـی میـزان نیترات برخـی محصوالت 
پرمصـرف عرضـه شـده در میدان های میـوه و تره باررا در 

فصل هـای بهار و زمسـتان اندازه گیـری کردند.
در ایـن پژوهـش که توسـط سـمانه اسـدی، دانشـجوی دوره 
کارشناسـی ارشـد گروه محیط زیسـت دانشـگاه تربیـت دبیر 
شـهید رجایـی و  فائـزه فضلی، دانشـیار گروه محیط زیسـت 
دانشـگاه تربیـت دبیـر شـهید رجایـی انجـام شـده، آمـده 
اسـت:»در ایـن پژوهـش از سـه میـدان اصلـی میـوه و تره بار 
منطقـه چهـار شـهر تهـران شـامل میادیـن میـوه و تره بـار 
لویـزان، هـروی و ملـت نمونه های مورد سـنجش در دو فصل 
زمسـتان و بهـار ۹۷ گـردآوری شـد. در هـر نمونه بـرداری از 
هـر کـدام از اقـالم کشـاورزی شـامل سـیب زمینی، پیـاز و 
گوجه فرنگـی بـه صـورت تصادفـی سـه عـدد انتخاب شـد.«

پژوهشـگران پـس از اندازه گیـری میزان نیتـرات، می گویند:» 
میانگیـن کل میـزان نیتـرات اندازه گیری شـده در نمونه های 
بـه  پیـاز و گوجه فرنگـی در فصـل زمسـتان  سـیب زمینی، 
 ،۵۶.۶۶ppm  ،۷3.33ppm چـپ  بـه  راسـت  از  ترتیـب 
و   ۶۶.33ppm  ،۸۰ppm بهـار  فصـل  در  و   ۲۶.۶۶ppm

3۶.۷۲ppm بـه دسـت آمـد.«
نویسـندگان ایـن مقالـه بیـان می کننـد:» بیشـترین مقـدار 
نیتـرات مـورد بررسـی مربـوط بـه سـیب زمینی اسـت. ایـن 
موضـوع نشـان می دهـد کـه گیـاه سـیب زمینی بیشـترین 
میـزان نیتـرات را در خـود تجمـع مـی دهـد کـه می تواند به 
دلیـل غـده ای بـودن سـیب زمینی باشـد. پایین بـودن میزان 
تجمـع نیترات در گوجه فرنگی ممکن اسـت بـه دلیل بوته ای 
بـودن آن باشـد زیـرا تجمـع نیتـرات در برگ هـای ایـن بوته 
نسـبت بـه محصـول آن بیشـتر اسـت.« در ایـن مقالـه بیـان 
شـده اسـت:» نتایـج حاصـل نشـان داد کـه بیـن نیتـرات دو 
فصـل زمسـتان و بهار تفاوت معنـی داری وجود داشـت. مقدار 
نیتـرات اندازه گیـری شـده پیاز در فصـل بهار در میـدان میوه  
و تره بـار هـروی و هـم چنین محتوای نیترات سـیب زمینی در 
فصـل زمسـتان در میـدان میوه و تره بـار لویزان بیشـتر از حد 
اسـتاندارد سـالمت بود. مقـدار نیترات گوجه فرنگـی در هر دو 
فصـل کمتـر از حـد اسـتاندارد بـود.« نتایـج ایـن پژوهش در 
اولین شـماره هجدهمین دوره ی فصلنامه دانشـکده بهداشت 

و انسـتیتو تحقیقات بهداشـتی منتشـر شـده است.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش   متن وحاشیه درفوتسال ایران
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

پیام وزیر ورزش و رییس کمیته 
المپیک به ورزشی نویسان

وزیـر ورزش و جوانـان و رییـس کمیته ملی المپیک 
روز پنجشـنبه با انتشـار پیام های جداگانـه ای روز جهانی 

ورزشی نویسـان )۲ جـوالی( را تبریک گفتند.
در پیــام »مســعود ســلطانی فر« وزیــر ورزش و جوانــان 
ــو  ــوزه ورزش، عض ــانه در ح ــی رس ــت: اهال ــده اس آم
مهمــی از جامعــه ورزشــی در ایــران و جهــان هســتند 
کــه بــا جوهــر قلمشــان توســعه ورزش را نــه تنهــا در 
ــد  ــه می توانن ــش ســرعت می بخشــند بلک کشــور خوی
پرچمــدار صلــح جهانــی باشــند. آن هــا بــا قلــم شــیوای 
ــکاران  ــای  ورزش ــار موفقیت ه ــا انتش ــواره ب ــود هم خ
انعــکاس  و  کشــور  داخــل  در  مدیــران  تــالش  و 
در  ورزش  توســعه  مســیر  بین المللــی  رویدادهــای 

ــد. ــوار کرده ان ــف را هم ــاد مختل ابع
هـم چنین در متن پیام تقدیر »سـید رضـا صالحی امیری« 
است: شفاف سـازی،  المپیک آمـده  ملـی  کمیتـه  رییـس 

آگاه سـازی و اقناع سـازی مخاطب
مهمتریـن مسـوولیت اجتماعـی خبرنـگار در قبـال مـردم 
و افـکار عمومـی اسـت و همچنـان کـه در عرصـه جامعـه، 
خبرنـگار بـه دفاع از حقوق مادی و معنـوی خانواده ورزش 
کشـور می پـردازد، بـدون تردیـد دفـاع از حقـوق مـادی 
و معنـوی خبرنـگاران عزیـز نیـز وظیفـه ذاتـی نهادهـا و 

مدیـران ورزشـی کشـور می باشـد.

آغازبکارآکادمی بین المللی 
فدراسیون اتومبیلرانی 

نخســتین آکادمــی بین المللی فدراســیون موتورســواری 
و اتومبیلرانــی ایــران روز پنجشــنبه بــا حضــور معاونیــن وزیر 

ورزش و جوانــان آغــاز بــه کار کــرد.
ــی و  ــعه ورزش قهرمان ــاون توس ــژاد« مع ــدی علی ن »مه
حرفــه ای و »جمشــید تقــی زاده« معــاون حقوقــی، امــور 
ــان و »مازیــار  مجلــس و اســتان های وزارت ورزش و جوان
ناظمــی« سرپرســت فدراســیون و جمعــی از مســووالن و 
ورزشــکاران در مراســم افتتــاح آکادمــی حضــور داشــتند.
معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزارت ورزش 
و جوانــان در حاشــیه مراســم افتتــاح آکادمــی بین المللــی 
موتورســواری و اتومبیلرانــی گفــت: بــا توجــه بــه قدمــت 
ــطح  ــا س ــوز ب ــی، هن ــواری و اتومبیلران ــخ موتورس و تاری
جهانــی فاصلــه داریــم و هــم در بخــش همگانــی و هــم 

بخــش قهرمانــی کارهــای زیــادی بایــد انجــام شــود. 
وی ادامــه داد: احــداث ایــن آکادمــی بســیار کمــک 
ــک  ــی نزدی ــتانداردهای جهان ــه اس ــا ب ــا م ــد ت می کن
شــویم و هــم چنیــن بتوانیــم بــا آموزش هــای تخصصــی 
عالقه منــدان ایــن رشــته را تربیــت کنیــم و بــه جایــگاه 

ــیم. ــی برس ــطح جهان ــی در س خوب
معــاون وزیــر ورزش و جوانــان ادامــه داد: موتورســواری و 
ــی را جــذب  ــی خوب ــان مال ــد حامی ــی می توان اتومبیل ران
ــم  ــد و ه ــدزا باش ــیون درآم ــود فدراس ــم خ ــا ه ــد ت کن

ــند ــان باش ــور کمک رس ــاد ورزش کش ــد در اقتص بتوان

وبینار داوری اتحادیه جهانی کشتی
  

هشــتمین وبینــار )کنفرانــس مجــازی( داوری اتحادیــه 
جهانــی بــا موضــوع عالمــت و نشــانه های داوری، بــه 
صــورت آنالیــن بــرای تمامــی داوران فدراســیون های 

ــد. ــزار ش ــتی برگ کش
در این وبینــار داوری، »ژاک ای« از کشــور آمریــکا بــه 
تدریــس پرداخــت.  کمیســیون داوران فدراســیون کشــتی، 
ــل  ــورت فای ــه ص ــار را ب ــن وبین ــده در ای ــرح ش ــوارد مط م
PDF شــامل عکــس و توضیحــات مربوطــه تهیــه و در 

ــد. ــرار می ده ــدان ق ــار عالقمن اختی
هــم چنین وبینــار مربیگــری اتحادیــه جهانــی کشــتی نیــز 
بــا مدرســی »جــو راســل« کمــک مربــی تیــم کشــتی آزاد از 

کشــور  آمریــکا برگــزار شــد.

● بارعایـت پروتکل هـای بهداشـتی، قـرار اسـت لیـگ جدیـد 
فوتسـال مـردان و مانده لیگ بانوان به زودی برگزار شـود. تیم ها 
و همچنیـن تیـم ملـی بـرای تمرینات و بـازی آماده می شـوند و 
قاعدتـا بـر پایه تدابیـر    پیش بینی شـده تغییراتی هـم -- چه در 
افـراد و چـه در برنامه ها -- قابل مشـاهده اسـت کـه معموال هم، 
حـرف و حدیـث بـا خود مـی آورد. بد نیسـت به بخشـی از کارها 

و بازتـاب آن در جامعـه ورزش کشـور توجه کنیم.

■ ایسنا: انتخاب های عجیب کمیته فنی
کمیتـه فنـی و توسـعه فوتسـال در جلسـه روز سه شـنبه خـود 
سـه تصمیـم مهـم در مـورد تیم هـای ملـی فوتسـال گرفت که 
از دیـد اکثـر اهالـی ایـن رشـته تعجب برانگیز اسـت. بر اسـاس 
تصمیـم ایـن کمیتـه، خسـوس کاندالس سـرمربی سـابق تیم 
ملـی فوتسـال ایـران به عنـوان مدیرفنـی این تیم انتخاب شـد، 
محمدرضـا حیدریـان کاپیتان اسـبق تیـم ملی به عنـوان مربی 
بـه کادرفنـی تیـم ملی فوتسـال اضافه شـد و مصطفـی عمادی 
سرپرسـت اسـبق تیم ملی فوتسـال نیز به عنوان سـرمربی تیم 

ب انتخاب شـد.
■ بازگشت به عقب با خسوس

خسـوس کانـدالس مربـی اسـپانیایی کـه در زمـان ریاسـت 
رضـا افتخـاری بـر مسـند مربیگری تیم ملی فوتسـال نشسـت 
بـا وجـود ایـن که از مدرسـان مطـرح فوتسـال جهان اسـت در 
عرصـه مربیگـری کارنامـه چنـدان درخشـانی نـدارد. خسـوس 
کـه هدایـت تیـم ملـی فوتسـال ایـران در سـال های ۲۰۱3 تـا 
۲۰۱۵ را بـر عهده داشـت نتوانسـت با تیم فوتسـال کشـورمان 
در مسـابقات قهرمانـی آسـیا بـه عنـوان قهرمانـی دسـت باید و 
بـرای اولیـن بار تیـم کشـورمان با این مربـی به نایـب قهرمانی 

آسـیا رسید.
کسـب قهرمانـی در مسـابقات داخـل سـالن آسـیا مهمتریـن 
افتخـار او در تیـم ملـی بـود کـه عنوانـی چنـدان قابـل توجـه 
نیسـت. حضـور خسـوس درایـن برهـه بیشـتر از ایـن کـه بـه 
کمـک تیم ملـی بیاید این شـائبه که او آلترناتیو ناظم الشـریعه 
خواهـد بـود را بـه ذهن هـا متبـادر می کنـد و عجیـب ایـن که 
قبـال ناظـم الشـریعه دسـتیار ایـن مربـی بـوده و سـرمربی تیم 

ملی شـده اسـت.
خسـوس هرچقـدر مـدرس خوبـی باشـد بعـد از ایـران در تیم 
مطرحـی مربیگـری نکـرده اسـت. از سـوی دیگـر بـا وجـودی 
کـه فدراسـیون فوتبال با مشـکالت عدیـده مالی روبه رو اسـت 
اسـتخدام یک مربـی خارجی که هزینه او باید بـه دالر پرداخت 

شـود توجهی چندانی نـدارد.
■ دوباره یاد عمادی افتادند

مصطفـی عمـادی در زمان حضور حسـین شـمس در تیم ملی 
فوتسـال و هم چنین عباس ترابیان در کمیته فوتسـال اکثرا در 
تیم هـای ملـی سـمت داشـت و یا به عنـوان مربی یا سرپرسـت 
یـا سـرمربی تیم هـای پایه فعالیت می کـرد اما سال هاسـت که 
چه در عرصه ملی و چه باشـگاهی خانه نشـین بوده و از سـطح 

اول فوتسـال دور مانده است. 
انتخـاب او بـرای هدایـت تیـم ملـی ب تـا حـدودی عجیـب به 
نظـر می رسـد و بـا توجـه به ایـن که قرار اسـت نفـرات این تیم 
بـا نظـرات ناظم الشـریعه سـرمربی تیم ملی و صانعی سـرمربی 
تیـم امیـد انتخاب شـوند مشـخص نیسـت تفکـرات عمـادی با 

سیاسـت های ایـن دو مربـی همخوانـی دارد یـا نه؟
■ دستیاری برای حیدریان کم است

انتخـاب محمدرضـا حیدریـان کاپیتـان سـابق و اسـطوره ای 
فوتسـال ایـران بـه عنـوان دسـتیار ناظـم الشـریعه گرچـه از 
دو انتخـاب قبلـی قابـل قبول تـر اسـت امـا بـه نظـر هـم بـرای 
حیدریـان زود اسـت و هـم کـم. حیدریـان در سـال های اخیـر 
در تیم هایی مثل شهروندسـاری و یاسـین پیشـرو قم مربیگری 

کـرده و زمانـی بحث حضـور او در تیم ملی فوتسـال جوانان هم 
مطـرح بود.چـه بهتـر کـه حیدریـان ابتـدا در یکـی از تیم هـای 
پایـه بـه عنـوان سـرمربی فعالیـت می کـرد و بـا توجه بـه نام و 
نشـان بزرگـی کـه دارد در آینـده بـرای سـرمربیگری تیم ملی 
گزینـه بـود نـه حضـور در کادرفنـی و مربـی بـودن. از سـویی 
بـا توجـه بـه این کـه فدراسـیون فوتبـال در پرداخت دسـتمزد 
مربیـان تیـم ملـی تاخیر داشـته و صـدای آن هـا را درآورده در 
این شـرایط اضافه شـدن یک فـرد جدید بـه کادرفنی تیم ملی 

چه توجیهـی دارد؟
■ ملی پوشان فوتسال خوشحال هستند

ایرنـا - وحیدشمسـایی کاپیتـان اسـبق تیـم ملـی فوتسـال در 
مـورد بازگشـت کانـدالس بـه کادرفنی تیـم ملی، بیان داشـت: 
فـارغ از هـر بحثـی، اعتقـاد دارم که بـا آمدن خسـوس، بار فنی 
تیم ملی فوتسـال بیشـتر می شـود. او عـالوه بر ایـن که مدرس 
سرشناسـی در فوتسـال اسـت، مربی تیم های بزرگـی در جهان 

بـوده و ایـن موضـوع می توانـد به تیـم ملی کمـک کند.
وی ادامـه داد: زمانـی کـه خسـوس سـرمربی تیـم ملـی 
فوتسـال بـود، من بـه دلیل برخـی انتخاب های بـا او بحث و 
جدل داشـتم اما حاال بعد از گذشـت چندین سـال می بینم 
کـه او پایـه و اسـاس تیمـی را درسـت کرد که آن تیم سـوم 

جهان شـد. 
او اسـاس آن تیم را درسـت کرد و »سـیدمحمد ناظم الشریعه« 
از آن تیـم بـه خوبـی بهره بـرداری کـرد. بـه نظـر مـن بـا فـراز 
و نشـیب هایی کـه تیـم ناظم الشـریعه داشـت، وجود شـخصی 
مثـل خسـوس در تیـم ملـی بـه عنـوان بزرگتـر فن فوتسـال، 

بود. واجـب 

کاپیتـان اسـبق تیـم ملی فوتسـال افـزود: برخـی صحبت هایی 
مبنـی بـر حقوق و دسـتمزد خسـوس کردند که به نظـر من ما 
اگـر می خواهیـم به تیم ملی فوتسـال کمـک کنیم بایـد از این 
هزینه هـا بپردازیـم. امیـدوارم فدراسـیون فوتبال بـه پاداش ها و 
حقـوق کادرفنـی تیـم ملـی نیز توجه  و مشـکالت آنـان را حل 
کنـد. آیـا اگر افرادی که در فدراسـیون هسـتند حقوقی نگیرند، 
می تواننـد زندگـی کننـد؟ پزشـکان تیـم ملـی به همیـن دلیل 

اسـتعفا کردنـد. ایـن موضوع اصال خوب نیسـت.
-- شمسـایی در خصوص حضور »محمدرضا حیدریان« در تیم 
ملـی فوتسـال بـه عنوان دسـتیار، گفـت: آدم ها می تواننـد برای 
خودشـان هـر تصمیمـی بگیرند. به طـور قطع هرکسـی صالح 
خـودش را بـه خوبـی می دانـد اما از نظـر من جایـگاه حیدریان 
بـه عنـوان اسـطوره فوتسـال ایـران، باالتـر از ایـن جایگاه هـا 
اسـت. مـا اگر بخواهیـم تاریخ فوتسـال را ورق بزنیـم، حیدریان 
در صفحـه نخسـت جـا دارد. بـه هر حـال به تصمیـم حیدریان 
بـزرگ احتـرام می گـذارم و امیدوارم کـه حضـور او در تیم ملی 

بتوانـد کمـک خوبی بـه این تیم باشـد.
عنـوان  بـه  عمـادی«  »مصطفـی  انتخـاب  مـورد  در  وی   --
سـرمربی گری تیـم ملـی »ب«، تصریـح کـرد: وقتـی کمیتـه 
فوتسـال بـه این جمع بندی رسـیده اسـت، بایـد بـه آن احترام 
بگذاریـم. برخـی مربیان بـا مـن در رابطه با ایـن موضوع تماس 
گرفتنـد؛ مـن بـه آن هـا گفتـم کـه بیاییـد بـه ایـن انتخـاب 
احتـرام بگذاریـد و حمایـت کنیـد. چـرا وقتـی کسـی انتخـاب 
می شـود برخـی خوشـحال و برخـی ناراحت می شـوند؟ عمادی 
دوسـت و همبـازی مـن بـوده و مـن او را به خوبی می شناسـم. 
درسـت اسـت کـه او کمی از فوتسـال دور بـوده اما در گذشـته 
در تیم هـای ملـی و کمیتـه فنـی فوتسـال حضـور داشـته و 
کالس هـای مربیگـری را پشـت سـر گذاشـته اسـت. مـا باید از 
تشـکیل تیـم »ب«  خوشـحال باشـیم و آن را بـه فـال نیـک 

بگیریم.
■ قول نبی برای پرداخت مطالبات تیم ملی فوتسال 

تسـنیم -- محمـد ناظم الشـریعه دربـاره تصمیم کمیتـه فنی و 
توسـعه فوتسـال و فوتبال سـاحلی برای بازی های تدارکاتی تیم 
ملـی اظهار داشـت: تورنمنـت آذربایجـان را پیگیـری می کنیم 

کـه احتمـاالً اواخر مهـر و خـارج از فیفادی برگزار می شـود. 
تورنمنت شیراز هم جایگزین تورنمنت کاسپین شده است.

وی دربـاره لغـو حضـور شـاگردانش در تورنمنـت تایلنـد گفت: 
تایلنـد همگـروه مـا در مسـابقات قهرمانـی آسیاسـت و بایـد 
بپذیریـم بـازی دوسـتانه مقابـل این تیـم، آنهـم ۱۵ روز قبل از 

رقابت هـا خیلی منطقی و حرفه ای نیسـت. آن ها شـاید بازیکن 
مـا را عمـداً مصـدوم کننـد. در هیچ کجـا چنین چیـزی ندیدم 

کـه تیمـی بـا همگروهش بازی دوسـتانه داشـته باشـد!
-- سـرمربی تیم ملی فوتسـال ایران درباره تیم ملی ب فوتسال 
تصریـح کرد: تیم زیر ۲3 سـال با هدف پشتوانه سـازی تشـکیل 
می شـود و تصمیمـات درباره آن قطعی نشـده اسـت وکاندالس 
 و حیدریـان هـم به کادر فنی تیم ملی فوتسـال اضافه می شـوند

ناظم الشـریعه در مـورد گالیـه بازیکنـان تیـم ملـی فوتسـال از 
عـدم پرداخـت معوقـات خـود بیـان کـرد: بازیکنان حـرف حق 
را می زننـد. جلسـه ای بـا پرهیـزگار و نبـی داشـتیم کـه در آن 
دبیـرکل فدراسـیون فوتبـال گفـت بـا شـرایط ویـژه امسـال 
فوتسـال، ایـن معوقـات پرداخـت می شـود. فکـر می کنـم ایـن 

اتفـاق تـا قبـل از بازی هـای آسـیایی رخ می دهـد.
وی دربـاره اردوی آتـی تیـم ملی فوتسـال خاطرنشـان کرد: اگر 
مشـکلی ایجـاد نشـود، اردوی بعـدی ۲3 تـا ۲۷ تیـر در تهـران 
برگزار می شـود. از شـهرهای یزد و آمل برای اردو زدن پیشـنهاد 
داشـتیم، امـا کمپ تیم های ملـی االن بهترین شـرایط را دارد و 

شـرایط بهداشـتی در آن لحاظ می شـود.
■ لیگ برتر فوتسال بانوان برگزار می شود؟

ایسـنا: در پـی شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور مرحلـه پلی آف 
لیـگ برتر فوتسـال بانوان لغو شـد اما بـا صدور مجـوز برگزاری 
برخـی از مسـابقات از جملـه فوتبـال و فوتسـال، مسـووالن 
سـازمان لیـگ تصمیـم بر برگـزاری مسـابقات بانـوان گرفتند و 
قـرار شـد کـه تیرمـاه برگـزار شـود اما بـا این حـال ایـن تاریخ 

یک بـار بـه تعویـق افتاد.
بـه تازگـی اخبـاری مبنـی بر اعـالم پایان لیـگ فوتسـال بانوان 
منتشـر شـده اسـت که از سـوی فدراسـیون فوتبال و مسووالن 
کمیته مسـابقات فوتسـال بانـوان تکذیب یا تایید نشـده اسـت 
امـا فاطمـه شـریف و عاطفه رضایی سـرمربیان تیم هـای هیات 
فوتبال خراسـان رضوی و مس رفسـنجان که در مرحله پلی آف 
بانـوان حضـور دارند اعـالم کردند فدراسـیون فوتبال و شـهرزاد 
نصیـری مسـئول کمیتـه مسـابقات فوتسـال بانـوان بـه دنبـال 

برگزاری مسـابقات باقی مانده هسـتند.
رضایـی گفـت: "بـا خانم نصیری صحبـت کـردم و او به ما گفت 
که مسـابقات برگزار می شـود. از شـنبه )۱۴ تیر( تمریناتمان را 
 آغـاز می کنیـم و اولیـن مسـابقه سـوم مـرداد برگزار می شـود."

 نصیـری بـه عنـوان مسـوول کمیتـه مسـابقات هنـوز در مورد 
برگـزاری لیـگ اظهـار نظـر نکرده اسـت و باید دیـد که تصمیم 

مسـووالن بـر برگـزاری مسـابقات اسـت یا لغـو آن ها.
■ دختران فوتسالیست تست کرونا می دهند

 ایسـنا: بـا توجـه بـه برگـزاری مرحلـه نیمـه نهایـی لیـگ برتر 
فوتسـال بانـوان، تیم هـای حاضـر در این مرحلـه تمرینات خود 

را از ۱۴تیرمـاه آغـاز می کننـد.
باشـگاه ها باید قبل از شـروع تمرینـات از همه بازیکنـان و کادر 
فنـی تیم خود تسـت کرونـا بگیرند. بر این اسـاس و طبق گفته 
فاطمه شـریف سـرمربی تیـم هیات فوتبـال خراسـان بازیکنان 
ایـن تیم شـنبه، ۱۴تیر تسـت کرونـا می دهند. عاطفـه رضایی، 
سـرمربی مـس رفسـنجان نیـز اعـالم کـرد کـه ۱۵تیـر از همه 

بازیکنـان و کادر ایـن تیـم تسـت کرونا گرفته می شـود.
سـایپا و ملـی حفـاری اهواز نیـز به عنـوان دو تیـم دیگر حاضر 
در این مرحله مطابق با پروتکل بهداشـتی در نظر گرفته شـده، 

قبـل از شـروع تمرینات خود تسـت می دهند.
دیـدار رفـت از مرحله پلـی آف فوتسـال بانوان 3۰بهمـن ماه۹۸ 
برگـزار شـد کـه بـر اسـاس آن دیـدار تیم های سـاپیا تهـران و 
ملی حفـاری اهـواز بـا نتیجـه ۴ بـر 3 به سـود تیم اهـواز و بازی 
مـس رفسـنجان و هیـات فوتبال خراسـان رضوی با تسـاوی دو 

بـر دو به پایان رسـید.
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بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

 ---نیم نگاه ---

بهترین فیلم هایی که 
حس مسافرت را برای شما به همراه دارند

اگر به مسـافرت و شـناخت فرهنگ کشـورهای گوناگون 
عالقـه داریـد، فیلم هـای ارزشـمندی وجـود دارنـد کـه 
تجربـه سـفر بـه نقـاط گوناگون دنیـا را برای شـما خلق 

می کننـد.
ایـن روزهـا کـه ویـروس کرونـا دوبـاره در کشـور مـا 
در حـال اوج گیـری اسـت، بهتـر بـه نظـر می رسـد کـه 
از سـفرهای غیرضـروری اجتنـاب کنیـم. امـا در عیـن 
حـال مانـدن در خانـه یـا شـهری کـه درون آن زندگـی 
می کنیـم هـم بعـد از مدتـی بیـش از حد خسـته کننده 
می شـود. بـا ایـن حـال پیـش از شـیوع ویـروس کرونـا 
هـم کارگردانـان سـینما از اهمیـت سـفر و تاثیـر آن 
روی ذهنیـت انسـان ها اعتقـاد داشـتند. واقعیـت ایـن 
اسـت کـه بـا تماشـای فیلم هایـی کـه شـخصیت اصلی 
آن هـا در سـفر اسـت و یـا داسـتان فیلـم در مسـافرت 
روایـت می شـود، ایـن شـانس را داریـم تـا به یک سـفر 

غیرممکـن برویـم.
پیـش  کـه  فیلم هایـی  بهتریـن  از  تعـدادی  ادامـه،  در 
می کنیـم.  معرفـی  را  کنیـد  تماشـا  بایـد  مسـافرت  از 
فیلم هایـی کـه تجربـه یـک سـفر تمام عیـار را بـه شـما 

می کننـد. منتقـل 

Lost in Translation )گمشده در ترجمه(

■ نمره منتقدان: ۹۵ از ۱۰۰

ایـن فیلـم کـه درسـال ۲۰۰3 سـاخته شـده می توانـد 
یکـی از بهتریـن فیلم های قرن ۲۱ باشـد. سـوفیا کاپوال، 
فرزند فرانسـیس فورد کاپوال کارگردان مشـهور سـینما، 
کارگردانـی ایـن فیلـم را برعهـده داشـت و برنـده جایزه 
بهتریـن فیلم نامـه اسـکار شـد. داسـتان آن دربـاره باب 
هریس، بازیگر سرشـناس و بازنشسـته ی سینما است. او 
کـه از زندگی یکنواخت خسـته شـده، تصمیـم می گیرد 
بـرای شـرکت در یـک برنامـه تبلیغاتـی به توکیو سـفر 
کنـد. شـارلوت هـم از زندگـی اش رضایـت نـدارد و بـا 
همسـرش به توکیو سـفر کرده اسـت. باب و شارلوت در 
 هتلـی که در آن اقامت دارند، بایکدیگر آشـنا می شـوند.

از  بی نظیـر  زاویـه  یـک  ترجمـه«  در  فیلـم »گمشـده 
سـفر بـه توکیـو را بـه نمایـش می گـذارد کـه نـه تنهـا 
در فیلم هـای هالیـوودی وجـود ندارد بلکـه در فیلم های 
ژاپنـی هـم چنیـن تصاویـری دیـده نمی شـود. بنابراین 
بـا تماشـای ایـن فیلـم می توانیـد حـس و حال سـفر به 
کشـور ژاپـن و پایتخـت آن یعنـی توکیو را بـه زیباترین 
حالـت ممکـن تجربه کنیـد. فیلم »گمشـده در ترجمه« 
سـوفیا کاپـوال بـه اعتقـاد بسـیاری از منتقـدان سـینما 

می توانـد بهتریـن سـاخته او باشـد.

Midnight in Paris )نیمه شب در پاریس(

■ نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰

گیـل به همراه همسـر، پـدر و مادر همسـرش به پاریس 
سـفر می کننـد. او بـه شـکلی باورنکردنـی تحـت تاثیـر 
زیبایی هـای پایتخـت فرانسـه قـرار می گیـرد. بـا ایـن 
حـال همسـر او و خانـواده همسـرش چنیـن احساسـی 
نسـبت بـه پاریـس ندارنـد.  یـک شـب وقتـی گیـل در 
خیابان هـای پاریـس پیـاده روی می کـرد، بـه مقابل یک 
کلیسـا ایسـتاد. او ناگهـان بـه گذشـته سـفر می کنـد و 
بـه ابتـدای قرن بیسـتم مـی رود؛ جایـی که بسـیاری از 
هنرمنـدان و نویسـندگان آن دوران پاریس حضور دارند 
و حتـی بـا زنـی مالقـات می کنـد کـه بـاور دارد قـرن 

نوزدهـم بهتریـن روزهـای بشـریت بوده اسـت.
بهتریـن  بتوانـد  شـاید  آلـن  وودی  ارزشـمند  سـاخته 
فیلمـی باشـد کـه توسـط او سـاخته شـده و نـه تنهـا 
تجربـه سـفر بـه پاریـس معاصـر را فراهم می کنـد بلکه 
بـه تماشـاگرش این فرصـت را می دهد تا راهِی گذشـته 
پایتخـت فرانسـه شـود. بنابرایـن فیلـم »نیمـه شـب در 

پاریـس« یکـی از بهتریـن فیلم هایی اسـت کـه پیش از 
مسـافرت بایـد تماشـا کنیـد. به ویـژه اگر قصد سـفر به 

پایتخـت فرانسـه را دارید.

Up in the Air )باال به سوی آسمان(

■ نمره منتقدان: ۹۱ از ۱۰۰

عناویـن  از  یکـی  آسـمان«  سـوی  بـه  »بـاال  فیلـم 
تحسین شـده سـال ۲۰۱۰ بـود که در نهایت موفق شـد 
جایـزه بهتریـن فیلمنامه جوایز گلدن گلـوب را تصاحب 
کنـد. ایـن فیلم براسـاس رمانی به همین نام که توسـط 
والتـر کـرن در سـال ۲۰۰۱ منتشـر شـده بـود، توسـط 
جیسـون ریتمن کارگردانی شـد. »باال به سوی آسمان« 
بـرای شـش جایـزه مراسـم اسـکار هـم نامـزد شـد کـه 
 البتـه شـانس برنده شـدن هیچکـدام از آن ها را نداشـت.
رایـان بینگهـام مـردی اسـت کـه شـغل بسـیار عجیبی 
دارد. او باید به شـهرهای مختلف سـفر کند و کارمندانی 
کـه یک شـرکت نمی توانـد خبر پایـان همکاری شـان را 
بـه آن هـا بدهـد، اخـراج کنـد. بنابرایـن، بینگهـام اصال 
زندگـی باثباتـی نـدارد و دائمـا در حـال سـفر اسـت. 
رایـان در یکـی از سـفرهایش بـا زنی به نام الکس آشـنا 
 می شـود که سبک زندگی اش شـباهت زیادی به او دارد.

Into the Wild )به درون طبعیت(

■ نمره منتقدان: ۸۳ از ۱۰۰

شـان پـن بازیگـری اسـت کـه بسـیاری از مـا او را بـا 
فیلم هـای اکشـن و هیجان انگیـز بـه یـاد می آوریـم. بـا 
ایـن حـال او کارگردانـی یکـی از جذاب تریـن فیلم های 
بیوگرافـی چند سـال اخیر سـینما را برعهـده دارد. فیلم 
»بـه درون طبیعـت« بـا کارگردانـی شـان پن، در سـال 
۲۰۰۷ اکـران شـد و حتی در مراسـم اسـکار نامزدی دو 
جایـزه را دریافـت کرد. این فیلم در حقیقت اقتباسـی از 
کتابـی بـه همین نام اسـت. کتابـی که جـان کراکائر در 
سـال ۱۹۹۶ نوشـت و درباره سـفرهای واقعی کریستوفر 
مک کندلـس بـه آمریکای شـمالی و زندگـی در طبیعت 

وحشـی آالسـکا را بـه تصویر می کشـید.
مک کندلـس مـردی ماجراجـو بـود کـه در اوایـل دهـه 
۹۰ بـدون پس انـداز و امکانـات قابـل قبـول بـه آالسـکا 
سـفر کـرد. ایـن روزهـا کـه ویـروس کرونـا همـه مـا را 
خانه نشـین کـرده، تماشـای ایـن فیلـم بـه انـدازه یـک 
سـفر هیجان انگیـز و خارق العـاده بـرای شـما لذت بخش 
اسـت. با تماشـای فیلـم »بـه درون طبیعـت« می توانید 
به طبیعت وحشـی و جذاب آمریکای شـمالی و آالسـکا 

سـفر کنید.

Tracks )ردپاها(

■ نمره منتقدان: ۸۳ از ۱۰۰

اسـتودیوهای  میـالدی،  نـود  دهـه  و  هشـتاد  دهـه  در 
سـینمایی پنـج بـار تـالش کردنـد تـا سـفرهای رابیـن 
دیویدسـون را بـه فیلـم سـینمایی تبدیل کننـد اما هرگز 
ایـن اتفـاق رخ نـداد. اما در نهایـت و در سـال ۲۰۱3 این 
فیلـم با هنرنمایـی میا واشیکوفسـکا و آدام درایـور اکران 
شـد. فیلـم »ردپاهـا« در حقیقـت ماجراهـای واقعی زنی 
بـه نام رابین دیویدسـن اسـت کـه سـفرهای باورنکردنی 
بسـیاری را تجربـه کـرد. او در جریـان ایـن سـفرها، یکی 

از عکاس هـای نشـریه نشـنال جئوگرافیـک را بـه همـراه 
خـود بـرده بود تـا تصاویر ماجراجویی هایـش را ثبت کند.

بنابرایـن، با تماشـای فیلم »ردپاها« فرصـت آن را دارید 
تـا سـفرهای باورنکردنـی و هیجان انگیـزی بسـیاری را 
تجربـه کنیـد کـه شـاید تجربـه آن هـا در زندگـی شـما 

نباشـد. ممکن 

Australia )استرالیا(

■ نمره منتقدان: ۵۵ از ۱۰۰

فیلـم »اسـترالیا« در حقیقـت یـک درام عاشـقانه اسـت 
کـه در سـایه داسـتان اصلـی اش بـه تاریـخ و جغرافیای 
کشـور اسـترالیا مراجعـه می کنـد. شـاید جالـب باشـد 
بدانیـد کـه تقریبـا همـه عوامـل ایـن فیلـم اسـترالیایی 
هسـتند؛ باز لورمن کـه کارگردانی فیلـم را برعهده دارد، 
متولـد اسـترالیا اسـت. هیـو جکمـن و نیکـول کیدمـن 
هـم بـه عنـوان بازیگـران کلیـدی فیلـم »اسـترالیا« از 
بازیگـران هالیـوود هسـتند کـه در  شناخته شـده ترین 

اسـترالیا بـه دنیـا آمده انـد.
داسـتان فیلم »اسـترالیا« در حاشـیه جنگ جهانی دوم 
رخ می دهـد. جایـی کـه یـک زن انگلیسـی و از طبقـه 
اشـراف بـه دورافتاده تریـن قـاره دنیا سـفر می کنـد. او با 
طبیعتی وحشـی و انسـان هایی خشـن روبه رو می شود. 
ایـن زن در آن جـا مزرعـه بزرگـی را صاحـب شـده کـه 
البتـه هیچ عالقـه ای به نگهـداری و پـرورش محصوالت 
آن نـدارد. بـا ایـن حـال بـا مـردی آشـنا می شـود کـه 

عالیـق او را دچـار تغییـرات بسـیاری می کند.
فیلـم »اسـترالیا« مجموعـه ای از جذاب تریـن زیبایی هـای 

ایـن کشـور را بـه نمایش می گـذارد.

The Tourist )گردشگر(

■ نمره منتقدان: ۲۰ از ۱۰۰

الیـز زنـی اسـت کـه در پاریـس سـرگردان شـده چـون 
گروهـی از مـردان کارآگاه از لنـدن راه افتاده انـد تـا او را 
دسـتگیر کننـد. بـا این حـال قرار نیسـت الیز دسـتگیر 
شـود. او یـک نامـه از سـوی الکسـاندر پیـرس دریافـت 
می کنـد؛ مـردی کـه از سـال ها پیـش عاشـق او بـوده و 
حـاال کـه می دانـد الیز در شـرایط سـختی قـرار دارد، از 
او می خواهـد تـا بـه حرف هایـش گـوش کند. الکسـاندر 
در نامـه نوشـته کـه الیز باید هـر چه زودتر بـا قطاری از 
پاریـس بـه مقصـد ونیز حرکت کنـد و وارد ایتالیا شـود.
بـا تماشـای فیلـم »گردشـگر« ایـن شـانس را داریـد تا 
راهـی یـک سـفر هیجان انگیـز بـه کشـورهای مختلـف 
اروپایـی شـوید. بـا این حـال سـعی کنید توجـه زیادی 
بـه داسـتان ایـن فیلـم نداشـته باشـید چـون برخـالف 
هرگـز  دارد،  کـه  شناخته شـده ای  و  مطـرح  بازیگـران 
نمی توانـد در سـطح و انـدازه آنجلینـا جولـی و جانـی 

دپ باشـد.

گسترش تولیدات مشترک 
سینمایی در منطقه اکو

در دیـدار »سـرور بختی« رئیس موسسـه فرهنگی 
اکـو بـا »علیرضـا تابـش« مدیـر عامـل بنیاد سـینمایی 
جملـه  از  مشـترک  همکاری هـای  زمینـه  در  فارابـی، 
گسـترش تولیـدات مشـترک سـینمایی در منطقـه اکو 

بحـث و تبادل نظـر شـد.
سـرور بختـی در ایـن دیـدار کـه روز دوشـنبه نهـم تیر 
۱3۹۹ در محـل ایـن نهـاد بین المللی انجام شـد، ضمن 
تاکیـد بـر ادامـه همکاری هـای سـودمند گذشـته بیـن 
ایـن دو نهـاد، اظهـار امیـدواری کـرد کـه همکاری های 

فیمابیـن بـا ایجاد مسـیری نویـن تـداوم یابد.
مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی فارابی هـم در ایـن دیدار با 
اسـتقبال از دیدگاه رئیس موسسـه فرهنگی اکـو درباره 
»ایجاد مسـیر نوین همکاری فیمابین« با اشـاره شـیوع 
بیمـاری کرونـا، اظهـار داشـت: فعالیت هـای فرهنگی با 
وجود اینترنت، تعطیل نخواهد شـد و می توان در بسـتر 
اینترنـت برخی از فعالیت ها از جملـه گفتگوها و پنل ها، 
کارگاه هـای آموزشـی و حتی جشـنواره ها را برنامه ریزی 

و اجـرا کرد.
در ایـن دیدار توافق شـد که بـه زودی تفاهم نامه ای بین 
دو نهـاد منعقـد و بر اسـاس آن، همکاری های مشـترک 
در حوزه هـای مختلـف سـینمایی، سـاخت فیلـم درباره 
مفاخـر اکـو، راه انـدازی کارگاه هـای آموزشـی در فضای 
مجـازی و برگزاری جشـنواره فیلم اکو آغاز خواهد شـد.

آغاز بازسازی کلیسای نوتردام 
با گذشـت یک سـال از آتش سـوزی کلیسـای نوتردام 
کار بازسـازی این شـاهکار معمـاری گوتیک، با جداسـازی 

داربسـت های آسـیب دیده در آتـش، آغاز شـد.
بـه گـزارش رویتـرز، قبـل از وقـوع آتش سـوزی روز ۱۵ 
آوریل سـال ۲۰۱۹ )۲۶ فروردین ۹۸( در کلیسـای نوتردام 
-- که مناره و سـقف آن را خراب کرد، داربسـت هایی برای 
بازسـازی منـاره قدیمـی این بنا برپا شـده بودکـه در آتش 

سـوخته و درهم تنیده شـدند.
عملیـات جداسـازی ایـن داربسـت ها کـه بخـش مهمـی 
از پـروژه بازسـازی کلیسـای نوتـردام اسـت، از اواسـط مـاه 
مـارس بـه دلیـل نگرانی هـا از شـیوع کرونـا متوقـف شـد. 
حـال بـا گذشـت چنـد مـاه، دو تیـم متشـکل از ۵ کارگـر 
بـا اسـتفاده از طنـاب و کمربنـد ایمنـی کار جابه جایـی 
ایـن تیرک هـای فلـزی ذوب شـده و درهم تنیـده را آغـاز 
هـزار   ۴۰ برقـی  از اره  اسـتفاده  بـا  کارگـران  می کننـد. 
داربسـت موجـود در ایـن بخـش را می برنـد و تیرک هـای 
جداسـازی شـده بـا جرثقیـل بـه زمیـن منتقـل می شـود.
 Christophe( بــه گفتــه کریســتف چارلــز روســلو
ایــن  نوتــردام،  بنیــاد  از   )-Charles Rousselot
یــک عملیــات فوق  العــاده پیچیــده و حســاس اســت 
 کــه مــاه  هاســت بــرای آن برنامه  ریــزی می شــد.  
ــی از  ــش اعظم ــی و بخ ــای بیرون ــوس، دیواره ــرج ناق ب
ســقف طاقــدار ایــن کلیســا در کنــار یادگارهــای مذهبــی 
و آثــار هنــری موجــود در داخــل بنــا از آتش ســوزی 
ــد.  ــی ماندن ــورده باق ــت نخ ــالم و دس ــته س ــال گذش س
شــده  ذوب  داربســت های  از جداســازی  پــس  تنهــا 
ــودن  ــالم ب ــزان س ــد می ــین می توانن ــت که مهندس اس
ســاختار طاق هــای آســیب دیده را وارســی و تعییــن 
کننــد. امانوئــل مکــرون رئیس جمهــوری فرانســه پــس از 
ــن  ــده بازســازی ای ــوع آتش ســوزی ســال گذشــته وع وق
ــز  ــووالن نتردام نی ــال را داد. مس ــدت ۵ س ــرف م ــا ظ بن
امیدوارنــد تــا درهــای ایــن کلیســا تــا ســال ۲۰۲۴، کــه 
پاریــس قــرار اســت میزبــان مســابقات المپیــک باشــد، بــه 

ــود. ــاز ش ــگران ب روی گردش
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گرد آورنده مهرورزِی پست بانک گیالن، در روز دختر
مهدیه رزاقی لنگرودی

 رئیس پارک علم و فناوری گیالن:

 استفاده ۸۰ درصدی گیالنیان
 از خرید اینترنتی 

معیـار- گیـالن - مهدیـه رزاقی لنگـرودی: رئیس 
درصـد  از۸۰  بیـش  گفـت:  گیـالن  فنـاوری  و  علـم  پـارک 

گیالنیـان از خریـد اینترنتـی اسـتفاده مـی کننـد.
بـه گـزارش معیاررئیس کل پارک علم و فنـاوری گیالن، عصر 
سـه شـنبه در جلسـه اقتصاد دانـش بنیان و جهـش تولید که 
بـا حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور در اسـتانداری 
برگـزار شـد، پارک علم و فنـاوری را یکی از نهادهـای نوآور در 
این اسـتان عنوان و اظهار کرد: گیالن از لحاظ نیروی انسـانی 

نیز جزو اسـتان های غنی کشـور اسـت.
علـی باسـتی با اشـاره بـه فعالیت ۹ مرکز رشـد در پـارک علم 
و فنـاوری گیـالن گفـت: در حـال حاضـر یـک مرکـز نـوآور و 
سـه مرکز رشـد مشـترک نیز در گیالن فعال اسـت و دانشگاه 
گیـالن نیـز در آینده نزدیک بـه این مجموعه اضافه می شـود.

وی بـه پذیـرش ۹۸۰ شـرکت در پـارک علم و فنـاوری گیالن 
نیز،اشـاره کـرد و افـزود: در تمام ۱۶ شهرسـتان گیـالن مرکز 

علمـی فعال وجـود دارد.
رییـس پـارک علـم و فنـاوری گیـالن، هم چنیـن با اشـاره به 
عملکرد مثبت و مطلوب پارک و فناوری گیالن در پیشـگیری 
از شـیوع ویـروس کرونـا گفـت: در این مدت واحدهـای دانش 
بنیـان و فناور گیالن در حوزه سـاخت تجهیـزات و اقالم مورد 

نیـاز، اقدامات مفیدی انجـام داده اند.
باسـتی بـا بیـان این کـه گیالن بـه عنـوان دبیرخانـه دائم ۵۵ 
کشـور اسـالمی دارای پـارک علـم و فنـاوری مطـرح اسـت، 
افـزود: گیـالن یکـی از اسـتان های پیشـرو در زمینه اسـتفاده 

از فناوری هـای روز اسـت.
بـه گفتـه وی بیـش از ۸۰ درصـد مـردم ایـن اسـتان از خرید 

آنالیـن اسـتفاده می کنند.
این مسـوول بـا بیـان ایـن که گیـالن در حـوزه برنامه نویسـی 
دارای جایـگاه دوم اسـت خاطر نشـان کـرد: این اسـتان دارای 

بیشـترین برنامـه نویسـی و برنامه تولیدی اسـت.

گیالن- معیار- مهدیه رزاقی لنگرودی:
مدیـر اداره امـور شـعب پسـت بانـک گیـالن همزمـان بـا سـال روز والدت کریمه اهل 
بیت)ع( در مدرسـه شـهید "پورحنیفه" روسـتای سفید سـنگان این شهرستان حاضرو 
بـا تبریـک روز دختـر و آغاز دهه کرامت، اظهارکـرد: زن و دختر در دین اسـالم جایگاه 

و ارزش واالیـی دارد.
محمـد زمـان فـداکار بـا بیـان ایـن کـه حضـرت معصومـه )س( اسـوه کامـل اخـالق 
واخالص اسـت، افزود: وی گوهر گرانقدری اسـت که درخشـندگی او چشـم همگان را 

مجـذوب پاکـی و قداسـت خویـش کرده اسـت.
فـداکار هـم چنیـن ضمن تبریـک سـال روز والدت حضـرت معصومـه)س(، روز دختر 
و آغـاز دهـه کرامـت، خاطـر نشـان کرد: نـام این بانـوی کرامـت، فاطمه اسـت، ولی به 
دلیـل دوری از گنـاه در درجـه باالیـی قـرار داشـتند و به همین دلیل لقـب معصومه را 
بـرای ایشـان گذاشـتند کـه به حـق برازنده  ترین لقب بـرای کریمه اهل بیت)ع( اسـت.

وی بـه فعالیت هـای مثبـت پسـت بانـک گیـالن در دوران شـیوع کرونا ویروس اشـاره 
کـرد و افزود: پسـت بانـک گیالن در زمان شـیوع این ویروس منحـوس، اقدامات خوب 
و مثبتـی انجـام داده اسـت که یکی از ایـن اقدامات تحویل بسـته های حمایتی به افراد 

آسـیب دیـده از کرونا بود.
مدیـر اداره امـور شـعب پسـت بانک گیالن گفت: پسـت بانک جمهوری اسـالمی ایران 
در حوزه هـای مختلفـی همچون فرهنگی و اجتماعی اقداماتی را در سـطح روسـتاهای 

انجام می دهد. کشـور 
فـداکار ادامـه داد: پسـت بانـک گیـالن به نمایندگی از مدیر عامل پسـت بانک کشـور، به 
مدت یک سـال، کمک هزینه پنج دانش آموز دختر در روسـتا و مدرسـه رومینا اشـرفی 

را تقبـل و تقدیم کرده اسـت. 
هـم چنیـن عـالوه بـر چنـد دانش آمـوز دختـر، به مـادر رومینـا اشـرفی نیـز هدایایی از 

سـوی پسـت بانک گیـالن اهدا شـد. 
مدیـر اداره امـور شـعب پسـت بانـک گیـالن پـس از ایـن برنامه هـا، در اینسـتاگرام خود 

ضمـن ارائـه چنـد عکس از مراسـم اجرا شـده نوشـته اسـت:
بـه مناسـبت والدت حضـرت معصومه سـالم اهلل علیهـا و آغاز دهـه کرامـت و روز دختر، 
امـروز )۹۹/۴/3( بـه نمایندگـی از مدیرعامـل محتـرم پسـت بانـک ایـران، کمـک هزینه 
تحصیلـی ۵ دانش آمـوز دختر )در روسـتا و مدرسـه رومینا اشـرفی( را به مدت یک سـال 
تقبـل نمـوده و تقدیـم کردیـم. هـم چنین بـه چند دانـش آموز دختـر و مـادر رومینا نیز 
هدایایـی از طـرف پسـت بانـک داده شـد. در ایـن مراسـم فرماندار شهرسـتان، بخشـدار 
حویق، امام جمعه حویق و رییس دادگسـتری بخش و مقامات دیگر نیز حضور داشـتند.

رومینـا اشـرفی دختر ۱3سـاله تالشـی اسـت کـه چندی پیش به دسـت پـدرش به قتل 
رسـید. وی در مدرسـه شـهید "پورحنیفه" تحصیـل می کرد.

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی: 

شـهردار لنگرود گفت: در جوار پل خشـتی این شـهر اسـکله 
قایق سـواری احداث می شـود.

شـهردار لنگـرود در نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه بـه 
منظورتشـریح برنامـه هـای عمرانـی سـال جـاری شـهرداری 
لنگرود،بـه اهمیـت توجه رسـانه هابـه کارهای رفاهی شـهری 
شـهری  مدیریـت  رسـانه هابازوان  کردواظهارداشـت:  اشـاره 
هسـتند و نقـش ایـن قشـردر پیشـرفت شـهر بسـیار تاثیـر 

گذاراسـت.
سـید مهـدی رجایـی ضمن برشـمردن اقدامات انجام شـده د 
دوران شـیوع کرونا، از رضایت مندی نسـبی مردم لنگرود خبر 
داد و با اشـاره به قدردانی اسـتانداری گیالن از شـهرداری های 
لنگـرود، الهیجـان و انزلـی بـه عنوان شـهرداری های پیشـرو 
در خدمت رسـانی بـه مـردم، از عملکـرد مثبـت در این زمینه 

اظهار خرسـندی کرد.
وی بـا بیـان ایـن که در ایـن دوران هیـچ وقفـه ای در پروژه های 
عمرانـی ایجـاد نشـده، افزود: سـرعت اقدامـات عمرانـی در این 

ایام بیشـتر شـده و نهضت آسـفالت ادامـه دارد.
شـهردار لنگـرود بـا بیـان ایـن کـه مدیریـت شـهری در ابتدا 
گرفتگـی  آب  مشـکل  رفـع  و  آسـفالت  روکـش  بـه  اقـدام 
خیابان هـا کـرد، گفـت: در نیمـه اول امسـال برابـر بـا ۷ هزار 
مترمربـع آسـفالت انجـام شـده کـه ایـن میـزان بـه ۱۰ هزار 

مترمربـع افزایـش می یابـد.
رجایـی، اعتبـار مـورد نیاز بـرای آسـفالت را ۱۰ میلیـارد تومان 
اعـالم و خاطـر نشـان کرد: سـال گذشـته ۲۰ کیلومتـر الیروبی 
شـبکه فاضـالب انجام گرفت و چشـم انداز سـال جـاری نیز 3۰ 

کیلومتر اسـت.
وی احـداث مرکـز تفریحـی در جـوار پـل خشـتی لنگـرود را 
از بزرگتریـن اقدامـات شـهرداری ایـن شـهر در سـال جـاری 
برشـمردو گفـت: در ایـن محل اسـکله قایـق سـواری احداث 
می شـود و بـا الیروبـی رودخانـه توسـط دسـتگاه پیشـرفته، 
آرزوی بـزرگ مـردم بـرای قایـق سـواری در رودخانـه لنگرود 

تحقـق مـی یابد.
شـهردار لنگـرود بـا اشـاره به وعـده مدیرعامـل آب و فاضالب 
کشـور مبنـی بـر حـل مشـکل فاضـالب سـرازیر شـده بـه 
رودخانه و اعتبارات در نظر گرفته شـده برای تسـریع در روند 

ایـن مشـکل اظهـار امیـدواری کرد.
رجایـی اصالح خیابان شـهید اسـدآبادی را از دیگر برنامه های 
در دسـت اقـدام اعـالم کـردو با اشـاره به مناقصه برگزار شـده 
 گفت: با اسـتفاده از اعتبارات اسـتانی این پروژه آغاز می شـود.

وی هـم چنیـن با اشـاره به اصالح پیاده رو میدان اصلی شـهر 
اظهـار کـرد: تـا یک مـاه آینـده احداث میـدان اصلی شـهر و 

سـاخت المان این میـدان آغاز می شـود.
شـهردار لنگـرود با اشـاره بـه طرح محوطه سـازی رو بـه روی 
سـپاه بـرای احـداث پـارک اظهـار کـرد: در حـوزه ورزش نیز 
سـال گذشـته اقدامـات زیادی صـورت گرفت و امسـال نیز به 

دنبـال افزایش سـرانه فضای ورزشـی هسـتیم.
رجایـی با اشـاره به افتتـاح زمین چمن مصنوعـی در ایام عید 
فطـر گفـت: زمین چمن دیگری نیـز به زودی بـه بهره برداری 
می رسـد و در شـمال پارک فجـر، تهیه زمین اسـتاندارد برای 
والیبـال سـاحلی کـه در آن امـکان برگـزاری مسـابقات بیـن 

المللی نیز وجود داشـته باشـد در دسـتور کار اسـت.
وی از طـرح شـهرداری بـرای احداث زمین بسـکتبال خیابانی 
خبـر داد و گفـت: تمرکـز شـهرداری بـرای احـداث فضـای 

است. ورزشـی 
این مسـوول بـا اشـاره بـه احـداث کنارگـذر مسـیر درویشـانبر 
اظهـار کـرد: احـداث ایـن مسـیر پـس از ۱۲ سـال آغاز شـده و 
درحـال احـداث پـل هسـتیم که پـس از اجـرای پل و آسـفالت 

مسـیر، خیابانی بسـیار زیبا از میدان شـهید امالکی تا کشتارگاه 
سـابق افتتاح می شـود که سـبب کاهش بار ترافیـک ورودی به 

داخل شـهر خواهد شـد.
شـهردار لنگـرود بـا بیـان ایـن کـه بیـش از ۵۰ درصـد پـروژه 
کارخانـه کمپوسـت تکمیـل شـده، افـزود: در فـاز دوم احـداث، 
نصب سـوله در دسـتور کار اسـت که اگر مشـکلی شبیه کرونا یا 
بـرف سـال گذشـته پیش نیاید تـا پایان امسـال پروژه بـه اتمام 
خواهـد رسـید تـا برای همیشـه معضـل دفـن زباله پایـان یابد.

رجایـی بـا اشـاره بـه احـداث چندبـاب مغـازه تجـاری بـدون 
دریافـت پروانـه و سـند در جـاده چمخالـه توسـط شـهرداری 
گفـت: پـس از شـروع بـه کار شـورای پنجم بـرای ایـن 3۲ باب 
مغـازه پروانـه و سـند دریافـت شـده و جهت دریافت مشـارکت 
مدنی سـرمایه گذار اقدام شـده  اسـت و در نهایت سـرمایه گذار 

انتخـاب شـده و مغازه هـا بـا سـرعت در حـال احـداث اسـت.
شـهردار لنگرود هم چنیـن از پیگیری برای جذب سـرمایه گذار 
در پـارک فجـر لنگـرود خبـر داد و گفت: بازگشـت سـرمایه در 
حـوزه گردشـگری بـاال اسـت و از سـرمایه گذاران درایـن حـوزه 

می کنیم. اسـتقبال 

 لنگرود شهر شادی وآرامش

احداث اسکله قایق سواری تفریحی در جوار پل خشتی
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 " احمدشاملو"
 به بانوی صبر و ایثار

 آنوش سرکیسیان َکتز
 خدای را

 مسجِد من کجاست
 ای ناخدای من

در کدامین جزیره ی آن آبگیِر 
 ایمن است
 که راهش

 از هفت دریای بی زنهار می گذرد؟
 از تنگابی پیچاپیچ گذشتیم

 با نخستین شام سفر،
 که مزرِع سبِز آبگینه بود.

 و با کاهِش شب
 ــ که پنداری

 در تنگه ی سنگی
ـ  جای خوش تر داشتـ 

 به دریایی مرده درآمدیم
 با آسمان سربِی کوتاهش

 که موج و باد را
 به سكونی جاودانه

 مسخ کرده بود،
 و آفتابی رطوبت زده

 که در فراخِی بی تصمیمِی خویش
 سرگردانی می کشید و

 در تردیِد میاِن فرونشستن و برخاستن
 به ولنگاری

 یله بود.
ما به سختی در هوای گندیده ی 

 طاعونی دم می زدیم و
 عرق ریزان

 در تالشی نومیدانه
 پارو می کشیدم

 بر پهنه ی خاموِش دریای پوسیده
 که سراسر پوشیده ز اجسادی ست

 که چشماِن ایشان
 هنوز

 از وحشِت توفاِن بزرگ
 برگشاده است

و از آتِش خشمی که به هر جنبنده 
 در نگاهِ ایشان است

 نیزه های شكن شكِن تُندر
 ُجستن می کند.

 و تنگاب ها
 و دریاها.
 تنگاب ها

 و دریاهای دیگر...
 آنگاه به دریایی جوشان در آمدیم

 با گرداب های هول
 و خرسنگ های تفته

 که خیزاب ها

 بر آن می جوشید.
 »ــ اینك دریای ابرهاست...

 اگر عشق نیست
 هرگز هیچ آدمیزاده را

 تاِب سفری اینچنین
 نیست!«

 چنین گفتی
 با لبانی که مدام

 پنداری ناِم گلی را
 تكرار می کنند.

و از آن هنگام که سفر را لنگر 
 برگرفتیم

 اینك کالم تو بود از لبانی
 که تكرار بهار و باغ است.

 و کالم تو در جاِن من نشست
 و من آ ن را

 حرف به حرف
 باز گفتم.

 کلماتی که عطِر دهاِن تو را داشت.
 و در آن دوزخ

 ــ که آِب گندیده
 دود کنان

 بر تابه های تفته ی سنگ
 می سوختـ 

 رطوبِت دهانت را
 از هر یكاِن حرف چشیدم.

 و تو به چربدستی
 کشتی را

 بر دریای دمه خیِز جوشان
 می گذرانیدی.

 و کشتی
 با سنگینِی سیّالش،

 با غّژاغِژّ دکل های بلند
ــ که از بار غرور بادبان ها پَست 

ـ  می شدـ 
 در گذاِر از دیوارهای پوِك پیچان

 به کابوسی می مانست
 که در تبی سنگین می گذرد.
 امّا چندان که روِز بی آفتاب

 به زردی نشست،
 از پس تنگابی کوتاه

 راه به دریایی دیگر بردیم
 که به پاکی گفتی

 زنگیان
غم غربت را در کاسه ی مرجانی آن 

گریسته اند و من اندوهِ ایشان را و 
 تواندوهِ مرا.
 و مسجِد من

 در جزیره یی ست
 هم از این دریا.

اما کدامین جزیره، کدامین جزیره، 
 نوِح من ای ناخدای من؟

 تو خود آیا ُجستجوی جزیره را
 از فراِز کشتی

 کبوتری پرواز می دهی؟
 یا به گونه ای دیگر؟ به راهی دیگر؟

 ــ که در این دریا بار
 همه چیزی
 به صداقت

 از آب تا مهتاب

 گسترده است،
 و نقره ی کدِر فَلِس ماهیان

 در آب
 ماهی دیگر است

 در آسمانی
ـ  باژگونهـ 

 در گستره ی خلوتی ابدی
 در جزیره ی بكری

 فرود آمدیم.
 گفتی:

 »ــ اینت سفر، که با مقصود فرجامید:
 سختینه یی به سرانجامی خوش!«

 و به سجده
 من پیشانی بر خاك نهادم.

 خدای را
 نا خدای من!

 مسجد من کجاست؟
 در کدامین دریا

 کدامین جزیره؟ــ
آنجا که من از خویش برفتم تا در 

 پای تو سجده کنم
 و مذهبی عتیق را

ــ چونان مومیایی شده یی از 
 فراسوهای قرون

 به ِوردگونه یی
 جان بخشم.

 مسجِد من کجاست؟
 با دست های عاشقت

 آنجا مرا
مزاری بنا کن!

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

علیرضـا راهـب یکـی از شـاعران معاصر و تاثیرگـذار در 
عرصـه ادبیـات ایران بـود و هسـت، وی در معرفی خودش 
در گفتـو گویـی رادیویـی می گوید: »هیـچ معرفی خاصی 
ادبیـات« بـه   نیسـت، متولـد تهـران هسـتم، عالقمنـد 

و وقتـی از اولین شـعرهاش می پرسـیدی، می گفت: چون 
شـعر زیـاد می خونـدم، بخصـوص ادبیـات کالسـیک رو و 
بـه وزن و موسـیقی آشـنایی داشـتم، در واقع احساسـات 
و عواطـف خـودم رو تحریـک می کـردم، حاال نمـی دونم 

اسـم شـو میشـه شـعر گفت یا نه؟
علیرضا  درباره ی زیسـت شـاعرانه ی خود گفته بود، من 
تجربه ذهنی شـاعرانه را در اواسـط جنـگ و در میانه های 
دهـه ی ۶۰، نـزد آمـوزگاران ادب و انسـانیت عالیجنابـان 
تقـی لنگـرودی و مرتضـا باقـری در چالـوس آغـاز کردم، 
او در سـال۶۵ و در سـن ۱۹سـالگی به اولین کنگره شـعر 
سراسـری هتـل بادلـه ی سـاری دعـوت می شـود، و بـا 
چهره هـای شـعر حـوزه هنری و ارشـاد، بـه ویژه با اسـتاد 
دکتـر سـادات ناصـری آشـنا می شـود، آن روزهـا علیرضا 
قادری جزو جوان ترین شـاعران کشـور محسـوب می شد 

کـه به کنگـره هـا دعوت می شـد.
در همـان سـال ها انجمـن ادبـی نیما چالـوس را بـا تایید 
و امضـای اسـتاد اوسـتا و معاون وزیـر ارشـاد در کتابخانه 
عمومـی شـهر چالـوس تأسـیس می کنـد و همزمـان در 

همـان سـال بـه جبهه اعـزام می شـود.
بعدهـا در سـن ۲۱سـالگی در دانشـگاه آزاد تبریـز انجمن 
ادبـی پـر سـر و صدایـی تشـکیل می دهـد و هـم زمـان 
بافـت  و  می شـود  سـرکاراتی  بهمـن  پروفسـور  شـاگرد 
فیـش  ایشـان  نـزد  را  شـاهنامه  اسـطوره های  شناسـی 

می آمـوزد. و  کـرده  بـرداری 
هـم زمـان در دانشـگاه بـا آقـا مرتضـا امیـری اسـفندقه و 
افسـون امینـی در انجمن دانشـگاه تبریز  حضـور دارد و با 

نشـریه ی داروک و پنجـره همـکاری می کنـد.
و  چالـوس  از  شـاعری  دراز  و  دور  سـال های  از  پـس 
تبریـز و پـس از برگشـتنش از تبریـز بـه تهـران، در کنار 
فرهنگسـرای  شـعر  جلسـات  در  میرشـکاک  یوسـفعلی 
بهمـن شـرکت می کنـد و ایـن دوسـتی سـال ها ادامـه 
کارگاه هـای  در  سـال ها  همـان  در  و  می کنـد  پیـدا 
شـعر همایـش شـرکت می کنـد و مـورد اسـتقبال قـرار 
می گیرد،کـه آغـاز راهـی می شـود بـرای علیرضـا راهـب 
تـا ادامـه کارش را در فرهنگسـراهای ارسـباران، هفـت 
دهـد. ادامـه  دیگـری  کارگاه هـای  و  سـینا  ابـن   چنـار، 

اما مهمترین دسـتاوردش که به شـکل مسـتقل بازنمایی 
اندیشـه و تفکراتـش بـود، همانـا جلسـات ونـداد بـود که 
دوسـتان قدیمـی و دوسـتان جوانـش را گـرد چراغ شـعر 
و شـعور بـه جرعـه ای معرفـت و اندیشـه دعـوت می کرد.

امـا آنچـه بـرای دوسـتان اش که اغلـب هم اهـل ادبیات و 
موسـیقی بودنـد در ارتبـاط بـا راهـب مهـم بود و هسـت، 
شـخصیت چنـد وجهی علیرضا بـود، راهب زمان سـرودن 
و اهتمام هـای شـعری اش یک انسـان کاملـن رویاپردازی 
بـود کـه می توانسـت ایـده ی یـک تصویـر سـاده را بـا 
تخیل هـای بکر بهـم گره بزند و یک معنای تـازه از مفهوم 
تصویـر و کلمـه را ارائـه دهـد. زمانـی این ایده هـا و تخیل 
و رویاهـا در شـعر رنگ و بوی اندیشـه و عاری از سـطحی 
نگـری بخـود گرفتند کـه علیرضـا در حوزه هـای مختلف 
شـعر، تصویـر و زبـان را کـه در چرخـش کالم و گفـت و 
شـنود های معاصرانش بود، در شـعرهای خـود جاری کرد. 
مثـل؛ شـعر فاتحـه، دلقک، تمام و بسـیار شـعرهای دیگر 
و یـا در بسـیاری از شـعرهایش کـه از مفهوم هـای رایج و 
تصویـری بـه اسـتعاره های زبـان معنایی در کلمه و شـعر 

جـان تازه ای بخشـید.
اکثـر شـعرهای دو مجموعـه چـاپ شـده علیرضـا راهب، 
بـا نام هـای: دو اسـتکان عـرق چهـل گیـاه و عشـق پـاره 
وقـت و مجموعـه آمـاده شـده سـوم که قـرار بود امسـال 
بـه دسـت مخاطبان اش برسـد،  را بررسـی کنیم، متوجه 
خواهیـم شـد همـه ی این آثـار و کارهای چاپ نشـده اش 
ملهـم از اسـتعاره ها و ظرافت هـای زبانـی و تصویـری نابی 
هسـتند کـه باید از زیـر متن مفهوم به سـمت معنا تاویل 

و تحلیل شـوند.
در گفـت و گوهایـی کـه از راهـب مانـده تاکیـد فراوانی از 

وی هسـت کـه جوانـان عالقمنـد بـه شـعر را دعـوت می 
کنـد بـه یادگیـری نظریه هـای نقـد ادبـی و تحلیل هـای 
زیبایـی شناسـی. و وی بـه درسـتی توانسـته بود بـا زبان 
بسـیار سـاده اما مفهوم گریز، همچون شـخصیت خودش، 
معنـا را در الیه هـای زیرین شـعرش بـه دور از بـازی های 
نافهمیدنی زبانی به صورت روشـن اما شـاعرانه به سـمت 

شـعر نـاب و اصیل پیـش ببرد.
صورت دیگری که از شـخصیت علیرضـا راهب را می توان 
به آن تاکید کرد، باز به دور از زیسـت شـاعرانه اش نیسـت، 
چرا که شـاعر از نخسـتین برخوردش در انجمن های شعر 
کـه اغلـب دوسـتان اش از همین گردهمایی های شـعری 
اسـت، معرفـت، رفاقـت و مرام دوسـتی را به جا مـی آورد، 
هـم آموزگار بود هم شـاگرد، اگر رو بـه روی مخاطبان اش 
بـه عنوان شـاعر یـا معلم قـرار می گرفت در پنـل دیگر به 
عنـوان شـاگرد در آموختن صبـوری می کـرد. و به همین 
خاطـر بود کـه تمام شـاگردانش و اسـتادان اش رفقای به 

گفته خـودش با مـرام اش بودند.
امـا صورتـی دیگـر از علیرضـا راهـب را مـا می بینیـم، که 
بیشـتر بـا نزدیـکان اش، شـکوفا می شـد و آن کـودک 
درون اش بـود بـا قلبـی کودکانـه و شـیطنت های کودکانه 
کـه همیشـه کالم و گفتـارش را با خنده و طنزها و شـوخ 
طبعـی هـر محفل دوسـتانه را سـرزنده و شـاداب می کرد 
کـه ایـن بخـش از شـخصیت اش را در شـعرهای اش بـه 
صـورت طنـزی تلـخ و اجتماعـی بـکار می برد تـا نظریات 

انتقـادی اجتماعـی خودرادرشـعرهایش جـاری کند.
امـا مـا بـا صـورت دیگـری نیز بـا علیرضـا راهب روبـه رو 
بودیـم، کـه عصیـان گـر و منتقـد سرسـخت در عرصه ی 
کـژ روی هـای ادبیـات بـود، بی هیـچ تعارفـی در مقابـل 
جریان هـای ناسـالم تمـام قـد می ایسـتاد و بـا دالیـل و 
مسـتندات بـه افشـاگری و نقـد می پرداخـت که مـا اغلب 
ایـن صـورت از علیرضـا را در مصاحبه هـا و پسـت های 
اینسـتاگرامی اش می بینیـم، از مسـائل اجتماعی تـا ادبی 
و دیگـر مقوله هـای اجتماعی ناسـالم را مورد شـدیدترین 
را  ایـن بحث هـا  قـرار مـی داد. کـه چکیـده ی  انتقادهـا 
 درگفت وگو هـا و پسـت های فضـای مجـازی می بینیـم.

فـارغ  و  تهـران  در  متولـد سـال۱3۴۶  راهـب،  علیرضـا 
بـود. تبریـز  آزاد  از دانشـگاه  التحصیـل رشـته حقـوق 

مـاه سـال۱3۹۹  تیـر  پنجـم  پنج شـنبه  وی سـپیده دم 
درگذشـت و در قطعـه نـام آوران بهشـت زهـرا بـه خـاک 

شد. سـپرده 

معرفی کتاب علیرضا راهب؛شاعر، منتقد و دوست 
 در چنگال کابوس -- سی روز 

در محاصرۀ کرونا
روز نوشته ای از نویسندۀ کرد تبار سوریه، "جان دوست"

چاپ: ۲۰۲۰ انتشارات خطوط و ظالل - عمان، اردن
ترجمۀ متن پشت جلد:

بخش منتخبی از داخل کتاب:
روز، بـه نیمه رسـیده اما هنوز گیـج و گنگم. هیچگاه 
ایـن احسـاس را بدین گونـه تجربه نکرده بـودم. انگار کرۀ 
زمیـن از سـاکنانش به کلی تهی شـده و مـن تنهای تنها 
مانـده ام. می گـردم تـا دسـتکم یـک نفـر را پیـدا کنـم و 
بـا او هـم کالم شـوم. می گـردم و می گـردم امـا ایـن خـأ 
تمامـی نـدارد. دارم فقـط دور خـودم می چرخـم. اتفاقـی 
سرنوشت سـاز رخ داده. ریتـم زندگـی انگار به هـم خورده. 
آن آواز همیشـگی انـگار از نت معمولی اش خـارج می زند؛ 
آوازی کـه دم بـه دم بـر سـر زبان ها جـاری بود و بشـر به 
آن عـادت کـرده بود. زندگی ها ... جنگ هـا ... زاد و ولدها و 
مسـافرت ها ... همه و همه با همین آواز تنظیم شـده بود. 
ایـن ویـروس ناشـناخته امـا یکبـاره از راه رسـید و گویی 

یـک کاسـه رنگ بـه تابلـوی زندگی بشـر پاشـید. 
حـاال دیگـر تمـام اخبـار جهـان تحـت تأثیر ایـن ویروس 

قـرار گرفته. 
بـه راسـتی نمی دانـم که ایـن رنگ آیـا تابلو را بـه تمامی 
خواهـد پوشـاند و یـا اینکه فقـط لکه هایی زشـت، اینجا و 

آنجـای آن باقـی خواهد گذاشـت؟! کسـی چـه می داند. 
 بسـا که این افزودنـی لعنتی بر زیبایی این تابلـو بیافزاید!!

بـه هـر روی امـا آالچیق تـرس، بـه تدریج سـایه هایش را 
بـر چهره ها گسـترده تر سـاخته. چشـم ها سوسـو می زند.

نگاه ها اصاًل شباهتی به نگاه های پیشین ندارد. 
در  مـردم  و جـوش  و جنـب  اتومبیل هـا  آمـد  و  رفـت 
خیابان هـا ومراکز خرید آشـکارا تغییر کـرده. ریتم زندگی 
انـگار شـتاب گرفتـه ... نـه، خیلـی تنـد شـده ... هر کس 
می خواهـد کارش را شـتابزده بـه سـرانجام برسـاند و فوراً 
بـه خانه بازگـردد. گویی توفانی سـهمگین در راه اسـت و 
دیدبانـان حـوادث غیر مترقبـه مرتباً توصیـه می کنند که 

در منازلتـان بمانید ... 
برگردان به فارسی:

فاروق نجم الدین -- ۲۹ خرداد ۱۳۹۹

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

رایزنی فرهنگی ایران در سوریه خبر داد؛
ترجمه شاهنامه به عربی 

علـی زلیخه، مترجم مشـهور سـوری در دیـدار خود 
بـا رایزنـی فرهنگی ایـران در سـوریه از ترجمه شـاهنامه 

فردوسـی به عربی خبـر داد.
علـی زلیخه، مترجـم منابع ادب عرفانی فارسـی به عربی 
بـا ابوالفضل صالحی نیا، رایزن فرهنگی جمهوری اسـالمی 
ایـران در سـوریه دیـدار و گفت وگـو کـرد. زلیخـه در این 
دیـدار، ترجمـه عربـی »منطق الطیـر« فریدالدیـن عطار، 
شـاعر و عـارف برجسـته ایـران زمین که مجـوز چاپ آن 
را نیـز از وزارت اطـالع رسـانی سـوریه گرفتـه، بـه رایزن 
فرهنگـی کشـورمان تقدیم کرد و خواسـتار همکاری این 

نمایندگـی بـرای چاپ و انتشـار این اثر شـد.

ایـن مترجـم سـوری افـزود: از سـال ۲۰۱۷ تـا ۲۰۱۹ 
الطیـر و دیـوان عطـار و  از »منطـق  ترجمه هـای مـن 
هـم چنیـن مثنوی معنـوی توسـط انتشـارات غیردولتی 
دارنینوی در دمشـق منتشـر شـد. هم اکنون نیز مشغول 
ترجمـه شـاهنامه فردوسـی بـه عربـی هسـتم و طبـق 
برنامه ریزی هایـم ایـن کار پنـج سـال زمـان خواهـد برد. 
امیـدوارم در انتقـال مفاهیـم و معانـی عالـی و ارزشـمند 

شـاهنامه موفق باشـم.
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جواب شماره قبل

شماره 131 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

تهور گراز برای نجات فرزندش
  

یـک گـراز در آفریقـای جنوبی بـا حمله بـه پلنگ، 
جـان فرزنـدش را از دسـت این حیوان نجـات داد.

یـک پلنـگ در پارک ملـی کروگر آفریقـای جنوبی پس 
از ایـن کـه یک بچه گراز را در مقابل چشـم گردشـگران 
شـکار کـرد بـا حملـه پـدر ایـن گـراز مواجـه شـد و پـا 
بـه فـرار گذاشـت. ایـن پلنـگ حین فـرار یک بـار دیگر 

بـرای شـکار بچـه گراز اقـدام کـرد، اما موفق نشـد.

به منشی شرکتمون میگم؛ برو تو پروگرام فایل

میگه کامپیوترو روشن کنم؟؟
گفتـم نه، چندتا سـوراخ پشـت کیـس گذاشـتند از اونجا 

سـعی کن به هـر صورت شـده وارد بشـی...!!

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

اسـتاد فیزیمـک مـا یه اسـتاد جا افتـاده و تقریبا مسـنی 
بـود، بـه نـدرت شـوخی می کـرد ولـی همـه دوسـش 
داشـتند .... یک بار سـر کالس وسـط ک چیزی رو اشتباه 
گفـت بنـده خـدا ... تـا آخـر کالس یک پسـر بی مزه هی 

داشـت »نـچ نـچ« می کـرد و می رفـت رو مـخ همـه ...
این شـد که اسـتاد موجه ما یکهو برگشـت با خونسـردی 

تمـام گفت کیه داره باباشـو صـدا می زنه؟؟!! 

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

یک سوالی هست مدت ها ذهن منو مشغول کرده ...
مـن می خـوام بدونـم اون کسـی کـه اون روز اول زبـان 
فارسـی رو داشـت اختـراع می کرد چی شـد کـه تصمیم 
گرفـت »قورباغـه« ق اولش »ق« باشـه غ دومش »غ«؟؟؟

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

خدایا این همه چاله انداختی تو زندگی ما ...
خب یکیشو مینداختی رو لپمون ...!!!

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

بـه خاطـر میخـی، نعلـی افتـاد... به خاطـر نعلی، اسـبی 
افتـاد. بـه خاطـر اسـبی، سـواری افتـاد، بخاطر سـواری، 
جنگی شکسـت خـورد. بخاطر شکسـتی، مملکتـی نابود 

. شد
.

و همـه این هـا بخاطـر ایـن کسـی بود کـه میـخ را خوب 
نکوبیده بـود ... !!!

دماغتـون رو بگیریـد و سـعی کنیـد بـرای ۵ثانیـه بگید؛ 
ممممممممممـم ....

بعله یه همچین کارایی بلدم من!

**************
تو کز محنت دیگران بی غمی ...

لذت زندگی رو خوب داری میبری .... واقعا !!!

**************
اگـه یـک موقعـی تو یـه موقعیتی گیـر کردیـن که یکی 
 می خواسـت بکشـتتون زودی بگیـد: بکش! بکـش راحتم 

کـن، معطـل چی هسـتی؟ د یـاالا لعنتیی...
تو همه فیلما امتحان خودشو پس داده.

البته در مورد سیلی پدر کامال بی نتیجه بوده!!!

**************
معلوم نیست این درس عبرت چند واحده ...

تموم نمیشه ...

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

اگه کسی بهت گفت دوستت دارم
آروم بغلـش کـن ، نـازش کن ، سرشـو بزار روی شـونت و 

یواش در گوشـش بگو
اونجا که تو درس خوندی ما مدیر مدرسه بودیم!

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

نصف عمرم در انتظار پر شدن تاکسی گذشت !!!

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

نفرین نمی کنم ...
   ... خدا ازت بگذره ...

.
بعدم دنده عقب بیاد از روت رد بشه قشنگ له شی !!!

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

راننـده یـک تاکسـی شـخصی اومـد مسـافر بزنـه، راننده 
تاکسـی خطـی اونجـا بود نذاشـت.

اومـد بـه زور یـارو رو بـرد تـو خـودش یـه کـم جلوتـر 
تصـادف کـرد ��  کلیـد اسـرار..!!!

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

عزیزم عالوه بر اینکه جات خالی نیست...
سر اینکه کی بیاد جات دعواست!!!

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

رفیق: این همسرته؟؟
پسر: نه  ...  رفیق: پس کیه؟

پسر: زندگیمه !!

اگر دنیا برعکس بود آدما عاشق نمی شدن
عاشقا آدم می شدند

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

همـه حـروف الفبای انگلیسـی رو انیطوری یـاد گرفتن یا 
فقط مـن اینطوریم؟؟

 A B C D E F G H I J K   elemeno   P Q R S T  
U V W X Y Z

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

تو خارج حتی گداهاشونم خارجی حرف می زنند...
ما کجاییم و اونا کجان...!!!

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

مامان و بابام نشسـته بودن داشـتن چایـی می خوردن، به 
مامانـم گفتـم ...  خوب حال می کنیدا پسـر بـه این ماهی 
داریـد چنـد لحظـه سـکوت کردنـد و بهـم خیره شـدند 
... بابـام یـه آخـی کشـید و بـا افسـوس بـه مامانـم گفت: 

چاییتـو بخور

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

ا وقتی بابام ال سی دی خریده
یکـی از معظـالت زندگی مامانم اینه کـه چظوری گلدون 

رو روش جـا بده

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

میگـن تـو بهشـت تخم مرغ هـا تـا آدم مجرد یا دانشـجو 
میبینن خودشـون می پـرن تو ماهیتابـه...!!!!

افقی:
۱- یکی از موضوعاتی که در تربیت فرزندان و آینده آنها بسیار اهمیت دارد- خراش و شکاف باریک ۲- لباس زنانه- از رسانه های گروهی- خواب خوش 3- اشاره به نزدیک- چه کسی- پایین نیست- خالص و برگزیده ۴- طریق کوتاه- بهشت 
پشیمان- عالمت ماضی استمراری ۵- عضو پرواز پرنده- پژمرده- تباه ۶- کشنده- از میوه های جالیزی- مشورت ۷- نتی در موسیقی- تک خوانی در موسیقی- عدد فوتبالی- سازمان فضایی آمریکا ۸- نوعی باالپوش- کهن و قدیمی- آتش عرب 
۹- کمک رسان- نور دهنده- فریاد عدالت- اثر رطوبت ۱۰- خندان نیست- پیک و برید- ضروری ۱۱- شاعر نوپرداز- حرف نفی عرب- درخت همیشه سبز ۱۲- حرف فاصله- تاخیر و درنگ- مدال- دوش و کتف ۱3- پشت سر- وسط- حرف 

درد- سقف دهان ۱۴- اداره کننده- داشتن آن برای رسیدن به خالقیت ضروری است- ماده اصلی تشکیل دهنده سنگ ۱۵- پیشگاه خانه- از مراکز کارآفرینی پیشتاز در آمریکا
عمودی:

۱- محل سیر سیارات به دور خورشید- نویسنده کتاب "گنجینه فروش" ۲- جانشین مادر- ردیاب- زبان مردم پاکستان 3- کشور آسیایی- حرف 
همراهی- منطقه ای خوش آب و هوا در تهران- از کلمات پرسشی ۴- رود اروپایی- از ماه های خارجی- پرچم- بندگی ۵- پیمانه- عضوی در صورت 
سخن چین ۶- عالمت صفت تفضیلی- سفره- دندان های نیش۷- من و شما-سرپرست-حرف نوروزی !- پایتخت کشور نائورو ۸- نزاکت- مرکزی و 
اصلی- لوله تنفسی ۹- درخشان- جایز- اسباب زندگی- بیماری ۱۰- جو دو سر- وجه اشتراک انسان و ماشین!- گواه ۱۱- جزیره- تصدیق آلمانی 
ساختمان مجلل ۱۲- فساد و بدی- دندانساز- در حال دویدن- بوی ماندگی ۱3- نمدزین- مغازه- دندانه- از حروف الفبا ۱۴- امید است به کامتان 

باد- سهولت و راحتی- بانو ۱۵- نویسنده کتاب پرفروش- راهبی که فراری اش را فروخت- امانتدار
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راز فاجعه جنجالی در پرند 
چنـد روزی اسـت کـه عکـس دختـر ۱۶ سـاله ای در 
فضـای مجـازی منتشـر می شـود و در توضیـح آن نوشـته 
شـده؛ فاطمه ۱۶ سـاله با انگیزه ناموسـی از سوی عمویش 
به قتل رسـیده اسـت. در ایـن خبر ادعا شـده، قاتل پس از 
درگیـری بـا دختر نوجوان او را از طبقه یازدهم سـاختمانی 

در پرنـد بـه پائیـن پرت کرده اسـت.
ایـن ادعا در حالی مطرح شـده که پلیـس روایت دیگری از 
ماجـرا دارد. روایتـی کـه نشـان می دهد این دختـر به قتل 

نرسیده و خودکشـی کرده است.
سـرهنگ مهدی سـرپناه، معاون اجتماعی فرماندهی غرب 
اسـتان تهـران درایـن بـاره گفت: ایـن دختر و خانـواده اش 
سـاکن برجـی در پرنـد بودنـد. پـدر او در زنـدان بـه سـر 
می بـرد و در غیـاب او، پسـرعمویش بـه خانـواده اش سـر 
مـی زده. در ایـن رفت و آمدها، دختر نوجوان از پسـرعموی 
پدرش خوشـش آمـده و از او خواسـتگاری می کند، اما مرد 
جـوان بـه خاطـر این که نامـزد دارد، بـا او مخالفت می کند.

وی ادامـه داد: روز حادثـه پسـر جـوان همـراه نامـزدش به 
خانـه ایـن دختـر می آیـد کـه پـس از درگیـری کوچکـی، 
دختـر نوجـوان خـود را از طبقـه یازدهـم بـه پائیـن پـرت 
می کنـد. در حـال حاضـر پسـر جـوان بـا قـرار وثیقـه آزاد 
اسـت و نتیجـه تحقیقـات مـا هـم تـا ایـن جـا حکایـت از 

خودکشـی دختـر نوجـوان دارد.
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 ---نیم نگاه ---

همـه مـا امیـدوار بودیـم کـه بـا گذشـت زمـان، بتوانیـم 
کنتـرل بیشـتری روی ویـروس کرونا و عواقـب مربوط به آن 
داشـته باشـیم. پیش بینـی می کردیـم کـه با گرم شـدن هوا، 
ایـن ویروس عقب نشـینی کند یا حداقل سـرعت شـیوع آن 
کاهش یابد. اما اتفاقی که شـاهد آن هسـتیم نتایج متفاوتی 

را نشـان می دهد. 
می شـنویم کـه در ایـران، در اسـتان های جنوبـی کـه هـوا 
هـم بسـیار گرم اسـت، گرمایـی که انسـان ها حتـی بومیان 
منطقـه هـم بـه راحتـی نمی تواننـد آن را تحمـل کننـد، 

تاثیـری روی ایـن ویـروس عجیـب نداشـته اسـت. 
هرچـه او ماندگارتـر و سـازگارتر بـا شـرایط می شـود، مـا 
گیج تـر می شـویم. انگار بـه جای این کـه او عقب بـرود، این 

مـا هسـتیم کـه میـدان را خالـی می کنیم.
دیـروز بـه طـور اتفاقـی از کنـار یـک مغـازه رد شـدم کـه 
سـال ها بـود آن را در همـان موقعیـت جغرافیایـی می دیدم. 
جایـی در خیابـان مطهـری. مغـازه ای کـه وسـایل مـورد 

اسـتفاده در اسـتخر یـا کنـار سـاحل را می فروخـت.
انـواع تیـوب بـادی بـرای سـنین مختلـف کـودکان داشـت. 
اسـتخر آبی هـم یکی از کاالهـای محبوب مغازه بـود. این را 

از تنـوع زیـادی که داشـت می شـد حـدس زد.
وسـایل شـنا و سـایر ابـزاری کـه مـن حتـی نمی دانسـتم 
اسـتفاده از آن هـا چیسـت را هـم می فروخـت. دیـروز دیدم 

کـه ایـن مغـازه بـه طـور کامل بسـته اسـت.
پشـت ویتریـن هیـچ چیـز وجـود نـدارد. مغـازه بـزرگ دو 
نبشـی کـه احتمـاال ارزش مالـی زیـادی هـم دارد، در یـک 
تاریکـی مطلـق فـرو رفتـه بـود. جـوری کرکره هـای مغـازه 
پاییـن کشـیده شـده بـود که انگار ده ها سـال اسـت کسـی 

آنجـا رفـت و آمـد نمی کنـد.

می شـد حـدس زد کـه پاتـوق انـواع جانـوران شـده اسـت. 
مغـازه رنگـی گذشـته، بـه خرابـه ای شـبیه بود. 

بـا خـودم فکـر کـردم، مشـاغلی بودنـد روزی کـه مـا حتی 
نفهمیدیـم کـی از بیـن رفته اسـت. یعنـی اصال حواسـمون 
نبـود به این که وقتی اسـتخری نیسـت، کسـی کاالی مورد 

نیـاز مربـوط بـه آن را هـم نمی خرد. 
بـه همیـن راحتـی بعد از گذشـت ۴ مـاه، یک شـغل از روی 
زمیـن محـو می شـود. ایـن یکـی از ده هـا یـا شـاید صدهـا 
شـغلی اسـت کـه کسـی دیگـر از آن هـا سـراغی نمی گیرد. 
بیشـتر از قبـل نگـران ماجرای گردشـگری شـدم. یـادم آمد 
یکی از دوسـتانم که آژانسـی داشت و تورهای طبیعت گردی 
داخلـی تعریـف می کـرد، خیلـی قبـل از ماجـرای کرونا هم 

دیگـر نفس هایـش بـاال نمی آمد.
سـال ۹۸، فرصـت خوبـی بـرای گردشـگری در ایـران نبود. 
هزینه هـای زیـادی کـه زندگـی بر همـه تحمیل کـرد اصال 
اجـازه سـفر را بـه کسـی نمـی داد. گران شـدن بنزیـن کـه 
پیـرو خـود گران شـدن هرچیـزی را به همراه داشـت، سـفر  
تفریحـی راکـه عملی شـاید غیرضروری محسـوب می شـد، 
حـذف کـرد. از آبـان تعداد مسـافرین ورودی به ایران بسـیار 
کاهـش پیـدا کـرد و تقریبـا از دی مـاه بـه صفر رسـید. بعد 
از جهانی شـدن کرونـا هـم، دیگـر جابه جایـی امری ناپسـند 

بـه حسـاب آمد.
دوسـتان دیگری دارم که اقامتگاهی برای مسـافران خارجی 
راه انـدازی کـرده بودند. چیزی شـبیه به هاسـتل؛ البته ما در 

ایران بـا این نام اقامتگاهـی نداریم. 
صرفـا اتاق هایی با چند تخت و کمد برای اسـتراحت. شـبیه 
بـه خوابـگاه. مسـافری کـه می خواهـد ارزان سـفر کنـد، در 
ایـن مـدل از اقامتگاه هـا می ماند. تخـت و صبحانـه. حمام و 
دستشـویی هم در این سـاختمان ها معموال مشـترک است.

دوسـتانم تالش بسـیار کرده بودند تا یکـی از این اقامتگاه ها 
را راه انـدازی کنند. آن هم در مسـیر توسـعه گردشـگری که 
دولـت بسـیار بـه آن توجـه داشـت. بـا فشـارهای خارجـی 
در  سـرمایه گذاری  ایـران،  روی  مختلـف  تحریم هـای  و 
کسـب وکارهایی کـه درآمـد ارزی غیـر نفتـی دارد، کاری 

هوشـمندانه بـه حسـاب می آیـد. 
بـا ایـن همـه، همـه ماجراهـای ۹۸ و نهایتـا ایـن ویـروس، 
کمـر اقتصـاد گردشـگری را شکسـت. دیگـر کسـی اصال به 
ایـران نیامـد کـه حـاال بخواهـد ارزان سـفر کنـد و بـه جای 
هتلـی لوکـس، به یکـی از این اقامتگاه هـای ارزان بـرود. این 

دوسـتان هـم بـه سـختی قـدم برمی دارند.
تعطیـالت خـرداد شـروع شـده بـود. بهـار رویایـی امسـال 
بـه سـرعت جـای خـود را بـه تابسـتان داد. دیگـر همـه از 
یکجانشـینی خسـته شـده بودیـم. تصمیـم گرفتـم تـوری 
بخـرم و بـا رعایـت همـه آن چیـزی کـه بلـد بودم، سـفری 
کوتـاه بـه هر مقصـد ممکن داشـته باشـم. دو روز تمام همه 
سـایت های مربـوط بـه تورها و سـفرهای مختلف را گشـتم. 
بـه طـور مطلـق می توانـم بگویـم هیـچ نبـود. سـعی کـردم 
بلیـط را جـدا و محـل اقامت را هـم جداگانه تهیـه کنم، این 

یکـی هم نشـد. 
یعنـی یـا اصـال توری وجود نداشـت و یا اگر داشـت، بیشـتر 
شـبیه تالشـی بـود کـه سـایت ها بـرای مسـائل مربـوط بـه 
SEO می کننـد. یعنـی مـرا بـه صفحه مـورد نظر بکشـانند 

امـا سـفری برای عرضه نداشـته باشـند.
مـن بـه سـفر نرسـیدم. ذهنـم امـا بیشـتر از قبـل مشـغول 
ماجـرا شـد. یـادم افتـاد کـه بـا چـه هیجانـی در دانشـگاه 
راجـع بـه گردشـگری صحبـت می کردیـم. قـرار بـود سـال 
۲۰۲۰ سـال شـکوفایی صنعـت گردشـگری در همـه جهان 
باشـد. یـادم اسـت کشـور اتریـش برنامـه ای تحـت عنـوان 
"وین ۲۰۲۰" نوشـته بود و یکی از مهمترین اسـتراتژی های 
گردشـگری بـود. مـا بایـد در دوران تحصیل آن برنامـه را به 

طـور کامـل می خواندیـم. 
صحبـت از هرچـه پررنگ تـر شـدن تاثیـر گردشـگری در 
اقتصـاد دنیـا بـود. همـه کشـورها منتظـر سـال ۲۰۲۰ و 
بهره بـرداری از ایـن صنعـت بودنـد. توسـعه اقامتگاه هـای 
مختلـف مثـل بوم گـردی هـم بـه همین سـودا بـود، این که 

جـای کافـی بـرای گردشـگران وجـود داشـته باشـد.
نمی کـرد  خطـور  هـم  ذهنـش  بـه  هیچ کـس  روزهـا  آن 
کـه یـک ویـروس می آیـد و همـه را متعجـب از کار خـود 
وامی گـذارد. ایـران که هیچ، اسـپانیا و فرانسـه هـم از بحران 
کاهـش گردشـگر رنـج می برنـد. روزی بود که همـه از تعداد 

مشـاغل ایجادشـده در ایـن صنعـت می گفتنـد. 
صنعتـی وابسـته بـه میلیون هـا نفـر و میلیون هـا انسـانی 
وابسـته بـه ایـن صنعـت از لحـاظ تامیـن معیشـت. احتماال 
امـروز هـم میلیون هـا انسـان از کاهش یا شـاید ایسـت این 

صنعـت بـه شـدت آسـیب اقتصـادی دیده انـد.
ایـن روزهـا یکی از تفریحاتم این اسـت: به صـورت لحظه ای 
قیمـت بلیط هواپیما از شـهرهای مختلف به یکدیگر را چک 
کنـم. قیمت ها بـه طرز شـگفت آوری پایین اسـت. آنقدر که 
هـوس می کنـم دسـت روی دکمـه رزرو بگـذارم و یکـی را 
بخـرم. ولـی وقتـی یـاد فضـای بسـته و صندلی هـای در هم 
گـره خـورده هواپیماهـا می افتـم، نفسـم بنـد می آیـد. مگر 
می شـود سـوار هواپیما شـد و کرونا نگرفت؟ همینجاست که 
فکـر می کنـم احتماال شـکل جدیـدی از طراحـی هواپیماها 
رواج پیـدا کنـد. هواپیماهایـی با صندلی های کمتر. یا شـاید 
قطـار گسـترش یابـد کـه خود وسـیله نقلیه ای سـبز اسـت 
و احتمـاال دل خیلی هـا بـا ایـن موضـوع همراه تـر. در واقـع 
بعیـد می دانـم دیگر گردشـگری آن طور که بـود، باقی بماند.

دائمـا  گردشـگری  اقتصـاد  در  دانشـگاه،  دوران  همـان  در 
تاکیـد روی ایـن موضـوع می شـد کـه گردشـگری "خدمت 
پرکشـش" اسـت. یعنی تا تقی به توقی بخورد، کسـی دیگر 
بـرای آن پولـی نمی دهـد. پـس بایـد سـعی کنیم همیشـه 
مسـافران را در همـه سـطوح خدماتـی راضـی نگـه داریـم 
اگـر نـه، مـردم بـه جای سـفر یـا حداقل بـه جای اسـتفاده 
از امکانـات مـا، فکـر دیگـری خواهند کـرد. این نکتـه را هم 

گوشـزد می کـرد کـه هرجا جنـگ، سـیل، زلزله، آتشفشـان 
و مـواردی شـبیه ایـن اتفـاق بیفتـد، عالقه مردم برای سـفر 
بـه آن مقصـد کـم می شـود. امـا هیچ کـس راجـع بـه ایـن 

همه گیـری ویروسـی چیـزی بـه مـا نگفتـه بود.
"قـرار اسـت بـا کاهـش شـیوع ویـروس کرونـا، مـرز هنـد و 
ترکیـه باز شـود. دبی نیز میزبان مسـافران خواهد بـود". این 
مطلـب و مطالـب دیگـری از این دسـت را هم ایـن روزها در 
همیـن سـایت های فـروش تورهـای گردشـگری می بینم. با 
یکـی از آژانس هـا تمـاس گرفتم کـه من کـی می توانم برای 
سـفر بـه دبـی اقـدام کنـم؟ جـواب اپراتـور یـک "نمی دانم" 
بـود. حـق هم داشـت. مطلبی برای سـایت نوشـته می شـود 
و قرار اسـت مخاطب را به آن سـایت بکشـاند، همیـن. الزاما 
پکیجـی بـرای یک سـفر آخر هفتـه به مـن ارائـه نمی دهد. 

گردشـگری احتمـاال تغییـر خواهد کرد.
ایـن صرفـا یـک پیش بینی نیسـت. از ابتدای شـیوع ویروس 
کرونـا، بسـیاری از موزه هـا بازدیـد رایـگان یا بعضا بـا هزینه 

کـم، به صـورت مجازی گذاشـتند. 
هیـچ پـول دیگری قـرار نبود خرج شـود تا یک نفـر بخواهد 
از ایـن موزه هـا دیـدن کنـد. از روی تخت خوابـش، در حالی 
کـه خوراکـی محبوبـش را هـم می خـورد، می توانسـت در 
فـالن مـوزه سـیر و سـیاحت کنـد. مـا در همـان دانشـگاه 
می گفتیـم، یکـی از انـواع گردشـگری، "توریسـم مجـازی" 
آن هـا  داشـت.  هـم  زیـادی  مخالفـان  نـوع،  ایـن  اسـت. 
می گفتنـد اصـال جابه جایـی ای صـورت نگرفتـه اسـت کـه 

بتـوان اسـمش را سـفر گذاشـت. 
عـده ای هـم طرفـدار آن بودنـد. امـروز فکر کنم هـردو گروه 
می دانند گردشـگری مثل قبل نخواهد شـد. حـدس می زنم 

ترکیبـی از هردوی اینها باشـد. 
کنسـرت های زیـادی بـه صـورت آنالیـن و زنده در ایـن ایام 
پخش شـد. یکی از دالیل سـفر همین شـرکت در کنسـرت 
اسـت. شـاید وقتـی کرونـا هـم نباشـد، در سـایت بعـد از 
فـروش صندلی هـای جلـو تـا عقب، بتـوان صندلـی مجازی 
هـم خریـد. آن وقـت می تـوان از خانـه، هر موسـیقی یـا تاتر 
یـا اپرایـی را کـه دوسـت داریـم ببینیـم. بـدون آن کـه پول 

هواپیمـا یـا هتل داده باشـیم.
بـرای من که لمس سـفر و سـاخت تجربه از آن بسـیار مهم 
اسـت، بـاور ایـن کـه جریان هـای مختلـف در دنیا به شـکل 
مجـازی گسـترش می یابـد آن هـم به لطـف ویـروس کرونا، 
کار راحتـی نیسـت. اگـر پذیرفته بودم خرید شـیر و ماسـت 
را می تـوان آنالیـن انجام داد، در مورد سـفر هنوز ایسـتادگی 
می کـردم. امـا انـگار بایـد کم کـم بـاور کنـم. گردشـگری با 
همـه ابعـادی کـه دارد، تغییـر می کنـد. البته خیلـی هم بد 
نیسـت. شـاید در این شـکل جدید، ایران مقصد گردشـگری 
پرطرفدارتری شـود. شـاید از سهم سـواحل اسپانیا بتوان کم 
و مثـال نوع جدیدی از گردشـگری مجازی را برای پاکسـتان 
تعریف کرد. شـاید در این مسـیر جدید، گروه های بیشـتری 
بتواننـد سـفر کننـد. آن هـا که پـول کمتـری دارند یـا آن ها 
کـه از ویلچـر اسـتفاده می کنند هـم می توانند سـفر مجازی 
کننـد. انـگار قـدرت سـفر بـرای همـه یکسـان می شـود. یا 
حداقـل نزدیک تـر. شـاید کاهـش گرمایـش زمین هـم این 

وسـط بی بهـره نماند. 
ــول  ــال تح ــا ۲۰۲۰ س ــاید واقع ــم. ش ــر بمانی ــد منتظ بای

ــد! ــگری باش گردش

بدهی سفرهای هوایی  2020، سال تحول گردشگری
به 6۰ میلیارد تومان رسید

رفیعـی رییـس انجمـن صنفـی دفاتـر خدمـات 
بـا  ایـران می گویـد:  مسـافرت هوایـی و جهانگـردی 
گذشـت ۵ مـاه از لغـو سـفرها پـس از شـیوع کرونـا، 
بیـم  از  خارجـی  و  داخلـی  ایرالین هـای  از  برخـی 
ایـن کـه قـوه قضاییـه وارد موضـوع شـود، بخشـی از 
بدهـی  ایـن  و میـزان  را تسـویه کردنـد  بدهی شـان 

اکنـون بـه ۶۰ میلیـارد تومـان رسـیده اسـت. 
پرداخـت شـده  ایرالین هـای داخلـی  بدهـی  بیشـتر 
و شـرکت های هواپیمایـی خارجـی هـم حـدود سـه 
بـا  لغـو سـفرها  بـه دنبـال  چهـارم بدهی هایـی کـه 

شـیوع ویـروس کرونـا داشـتند را پرداختـه انـد.
رفیعـی دربـاره بدهـی هتل هـا نیـز گفـت: هتل هـای 
داخلـی تقریبا بدهی ندارند و شـکایتی مطرح نیسـت.

از  بـه هتل هـای خـارج  مربـوط  بدهی هـا  بیشـترین 
کشـور اسـت که مـردم پـس از شـیوع ویـروس کرونا 
و بسـته شـدن مرزهـا، نتوانسـتند سـفر برونـد و از 
خدماتـی که خریده بودند اسـتفاده کننـد. هرچند که 
معتقـدم پول مردم دسـت هتل های خارجی نیسـت و 
در حسـاب کارگـزاران و به عبارتی واسـطه های خرید 
اسـت که پاسـخگوی مـردم و آژانس ها هم نیسـتند و 

بایـد بـه این موضوع رسـیدگی شـود.
پـس از تایید رسـمی شـیوع ویـروس کرونـا در ایران، 
سـازمان هواپیمایی کشـوری و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی در بخشـنامه هایی مجزا 
آژانس هـای  هتل هـا،  هواپیمایـی،  شـرکت های  از 
گردشـگری  تاسیسـات  سـایر  و  هوایـی  و  مسـافرتی 
درخواسـت کردنـد وجوه سـفرهای لغو شـده را بدون 
کسـر جریمـه، برگرداننـد، دسـتوری که اجـرای آن با 

چالـش زیـادی مواجه شـد.

سامانه یکپارچه 
آموزش مجازی گردشگری

زاهـد شـفیعی مدیـرکل دفتـر آمـوزش و مطالعات 
گردشـگری وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع  
دسـتی گفت: بـا توجه بـه تاکیـد وزیر مبنی بـر تمرکز 
بـر آموزش هـای مجـازی در شـرایط حاصـل از شـیوع 
ویـروس کرونـا، راه انـدازی سـامانه یکپارچـه آمـوزش 
مجـازی در دسـتور کار معاونـت متبـوع قـرار گرفـت تا 
بـه واسـطه آن بسـتری مجـازی و مطمئـن بـرای کلیه 
فراگیـران از سراسـر کشـور و نیز اسـتادان و موسسـات 
آموزشـی گردشـگری فراهـم شـود؛ از ایـن رو هم اکنون 
دوره هـای کوتاه مـدت گردشـگری از جملـه راهنمایـان 
گردشـگری   - زمیـن  طبیعت گـردی،  فرهنگـی،  تـور 
و مدیریـت فنـی بنـد »ب« بـه صـورت مجـازی بـرای 

هموطنـان سراسـر کشـور مهیا شـده اسـت.
مدیـر کل آمـوزش و مطالعـات گردشـگری خاطرنشـان 
کـرد: بـر ایـن اسـاس برنامه ریـزی الزم بـه عمـل آمد تا 
دوره هـای آموزشـی کوتاه مـدت گردشـگری بـه صورت 
مجـازی و در قالـب یـک پلتفـرم واحـد برگـزار شـود 
ودر کنـار ادامـۀ امـر راهبـردی آمـوزش، نظـارت کامـل 
و جامعـی بـر فراینـد آمـوزش در موسسـات آمـوزش 

گردشـگری تحـت پوشـش انجـام گیرد.
وی ابـراز امیـدواری کـرد: خوشـبختانه بسـتر یاد شـده 
در اولیـن مـاه فعالیـت موفقیـت قابل توجهی را کسـب 
کـرد و در پایـان هفتـۀ اول تیـر مـاه در حالـی کـه تنها 
کمـی بیـش از یـک مـاه از فعالیـت سـامانه می گـذرد؛  
کوتاه مـدت  )دوره هـای  مجـازی  آمـوزش  کالس   ۹۴
گردشـگری و توانمندسـازی( در ۲۲ اسـتان و توسط 3۶ 

موسسـۀ آموزشـی  برگزار شـده اسـت.
مدیر کل آموزش گردشـگری خاطرنشـان کـرد: برگزاری 
ایـن دوره هـا در اسـتان های کمتر برخـوردار نظیر ایالم، 
خراسان شـمالی و  سیسـتان و بلوچسـتان در اولین ماه 
راه انـدازی سـامانه، نشـانگر نیـاز و عالقه موجـود جهت 
آمـوزش گردشـگری در اقصـی نقاط کشـور از یک سـو 
وموفقیـت دفتـر مطالعات آموزش در همـراه کردن کلیۀ 

فعالین گردشـگری از سـوی دیگر اسـت.

تکه ای از من 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی


