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سالمت باشیم
دانه های شگفت انگیز! )2(  

) خوراک عدسی (

دو کلمه حرف ورزشی
آیا استقالل نو می شود!

سریالی که به مغز شما اجازه 
استراحت نمی دهد!

کافه شهر
تسخیر کنندگان جهان

حمایت فائو از تالش ایران برای 
 تامین مالی اقدامات اقلیمی 

تکه ای از من تکه ای از زمین
شکم گردی مجازی

3

سرمقاله

 شجریان، صدای سرزمین من
واکنش رسانه های بین المللی به خبر درگذشت 

 خسرو آواز ایران
علیرضا گودرزی

حتی شروع این مطلب سخت است. قرار است از کسی بگوییم 
که از کلمه های ما بزرگ تر بود. گاهی حتی مفهوم پشت کلمه 
را هم رد می کرد و به ســمت معنا پیش می رفت. انتزاع را در 
قالب تن خود، در صدای خود داشــت. دیده می شــد، شنیده 
می شد، اما درکش آسان نبود. انگار زمان بر او مترتب نمی شد. 
از ســال و روز و ســاعت بزرگ تر بود. از قرن هم بزرگ تر بود. 
بخشــی از تاریخ بود که انگار هر دورانی در کالبد کسی جای 
می گیرد، هنر را با احساســات دوران نشان می دهد و پس از 
چندی باز به تاریخ می پیوندد. بخشی از تاریخ این سرزمین و 
انســان هایش بود. صدای او، طنین هزاران سال غم و شادی و 
عشق و هراس و شور و نومیدی مردمی بود که در این جغرافیا 
زندگی کرده اند. صدایش پیوند ما بود با تاریخ. نه از طریق کتاب 
و مورخ و باستان شناس؛ از طریق گوشمان. از راه نغمه هایی که 
از اســطوره شروع شده بودند و راه به تاریخ و عصر ما باز کرده 

بودند. شجریان راوی نغمه های سراسر تاریخ این جغرافیا بود.
کارش را در زمانی شــروع کرد که صداهای وارداتی، راه را بر 
صدای تاریخ مردم بســته بود. آواز ســنتی قربی کم داشت و 
رو به فراموشــی گذاشــته بود. همان دورانی که در آن کم کم 
کاشــی کاری و معماری ایرانی به سوی اضمحالل رفت، نقش 
پارچه های ایرانی از زندگی روزمره به تزئینات ســپرده شد و 

جای قصه های مادربزرگ ها را سریال های رنگارنگ گرفت. 
آواز ســنتی هم می توانست همان سرنوشــت را پیدا کند. اما 
نسلی سربرآورد که آینده را تغییر داد. محمدرضا شجریان، از 
چهره های شاخص )شاید شاخص ترین چهره( همان نسل بود. 
این که پدرم تصنیف بت چین را شنید، من شنیدم و پسرم هم 

می شنود را مدیون شجریان و دیگر بزرگان آن نسل هستیم.
امــا ادامه دورانش هم راحت نبود. ادامــه راهش را نه فقط با 

موسیقی وارداتی، که با منع هر موسیقی باید طی می کرد. 
سال های ســکوت را برای مردمش شکست، با نغمه هایی که 
صالبت تاریخشان را یادآوری می کرد. سرودخوان جنگ نبود، 
اما صدای سلحشوری مردمی بود که هزاران سال جنگ دیده 
بودند. صدای رشادت، شیون، پیروزی و ادامه زندگی شان بود. 

هنــر را در هر دوران، با مقتضیات همان دوران حفظ کرد و پا 
پس نکشید. گویی ماموریت داشت میراث گذشتگان این مردم 
را به آیندگانشــان بدهد. گویا رسالت داشت که نگذارد صدای 
هزاران سال آواز این خاک خاموش شود. صدای عشق چوپان 
دشــتی را از دل تاریخ بیرون کشــید و با شور پهلوانان پیوند 
زد. مویه مــادران را با غریو جنگاوران درهم آمیخت و صدای 

"سرزمین" را کیمیا کرد.
مسجد شــیخ لطف اهلل را دیگر فقط در تاریخ می بینیم. بافت 
تاریخی یزد دیگر زاده نمی شــود و بخشی از تاریخ است. نثر 
مســجع را در کتاب های کهن می خوانیــم. این ها دیگر تولید 
نمی شــود. همان نمونه هایی که مانده به ابدیت می پیوندد. اما 
موسیقی ما زایا است. هر روز کودکانی شروع به فراگرفتن تار و 
سنتور و نی و آواز می کنند و جوانانی در ماهور و نوا و شوشتری 
تصنیف و آواز می ســازند. موسیقی ما در خون ما جریان دارد. 
به تاریخ نپیوســته، امتداد تاریخ است در زندگی ما. پیوند ما 
است با آنان که نه نامشان را می دانیم و نه جایشان را، جایی در 
تاریخ گم شده اند، اما مثل ما روزی بر روی این سرزمین زندگی 
می کرده اند. این را، نظر خــود را می گویم، مدیون محمدرضا 

شجریان هستیم.

 ایرنا - به دنبال انتشــار خبر ناگوار درگذشت محمدرضا 
شجریان خســرو آواز ایران بعد از تحمل مدت ها درد و 
رنج بیماری، رســانه های بین المللی به طور گسترده در 

مورد این خبر واکنش نشان دادند.
محمد رضا شجریان که پس از سال ها مبارزه با سرطان 
روز پنجشنبه ۱۹ مهر ۹۹ درگذشت؛ حلقه ای از زنجیره 
گرانسنگ استادان موسیقی و آواز اصیل و سنتی بود که 
نامش در کنار اســتادانی؛ نظیر عبداهلل دوامی، اسماعیل 
مهرتاش و حســین طاهرزاده در تاریخ موســیقی ایران 
قرار گرفت؛ نامی که تا ســال ها ظهور جانشینی برای او 

غیرممکن به نظر می رسد.
محمدرضا شــجریان )زاده اول مهر ۱۳۱۹ در مشــهد( 
موســیقی دان، آهنگ ســاز، خواننده و خوشنویس ایران 
زمین و نامزد ۲ جایزه گرمی بود که توسط سایت انجمن 
آسیا به عنوان پرآوازه ترین هنرمند موسیقی اصیل ایرانی 
معرفی شــد. هم چنین روزنامه ونکوورسان او را یکی از 
مهم ترین هنرمندان موســیقی در سال ۲۰۱۰ و یکی از 

۵۰ صدای برتر جهان معرفی کرده  بود.
شــجریان در طول فعالیت هنری خــود موفق به تولید 
حدود ۶۰ آلبوم موسیقی، خوانندگی در تیتراژ فیلم هایی 
چون دلشــدگان، ابجد و زمستان، و اجرای بیش از ده ها 

کنسرت داخلی و بین المللی شده است.
■ وال استریت ژورنال

محمدرضا شــجریان نمونه موســیقی ایران در سن ۸۰ 
سالگی درگذشت

■ شبکه الجزیره

احترام عمیق؛ ایرانیان عزادارخواننده محمد رضا شجریان 
هستند.

به نوشــته الجزیره، محمدرضا شــجریان اســتاد بزرگ 
موسیقی سنتی ایران و مشهورترین خواننده کشور پس از 
یک دوره طوالنی بیماری درگذشت و ایران را عزادار کرد.

■ رویترز
محمدرضا شــجریان -- که موسیقی کالسیک ایران را 

احیا کرد، در سن ۸۰ سالگی جان سپرد.
■ روزنامه ماینیچی ژاپن

استاد موسیقی ایران شجریان درگذشت
به نوشته ماینیچی، شجریان به موسیقی سنتی ایران با 

سبک آواز خود زندگی بخشید.
■ شبکه بلومبرگ

مشــهورترین خواننده ایران درگذشت و هزاران نفر را به 
خیابان ها کشاند.

به نوشته بلومبرگ، با احترام ترین نوازنده کالسیک ایران 
محمدرضا شجریان در سن ۸۰ سالگی درگذشت

■ خبرگزاری فرانسه
محمد رضا شجریان خواننده و آهنگساز افسانه ای ایرانی 
روز پنجشنبه در سن ۸۰ سالگی پس از مدت ها مبارزه 

با بیماری درگذشت و باعث غم و اندوه در کشور شد.
■ بی بی سی

محمدرضا شــجریان که توســط طرفداران به اســتاد 
 لقــب گرفته بــود، در ســن ۸۰ســالگی درگذشــت
به نوشته بی بی سی، شجریان نوازنده و آهنگساز کالسیک 

ایرانی بود و بیش از ۵۰ سال کار حرفه ای داشت.
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

دانه های شگفت انگیز! )2( ]خوراک عدسی[گرد آورنده

باورهای بهداشتی اشتباه 
در روزهای کرونایی

  
باورهای بهداشتی اشــتباه و رفتارهای وسواس گونه 
می تواند سالمت شهروندان را در روزهای کرونایی به خطر 

بیندازد.
بنا بر گفته متخصصان، برخی افراد به اشتباه فکر می کنند 
گرم نگه داشتن و باال بردن بیش از حد دمای اتاق می تواند 
در جلوگیری از انتقال ویروس نقش داشته باشد درحالی 
که این باوری بدون پشتوانه علمی است. هم چنین یکی 
دیگر از باورهای اشــتباه در روزهای کرونایی این است که 
حمام کردن با آب داغ روش مناسبی برای مقابله با ویروس 
اســت، درحالی که این اقدام نیز باوری اشتباه و غیرعلمی 
است.به رغم باور برخی افراد، تا کنون هیچ سند علمی اثر 
روغن ها و مکمل های گیاهــی را در درمان بیماری کرونا 
تایید نکرده اســت. یکی دیگراز رفتارهای اشتباه در این 
روزها، استفاده افراطی از محلول های سفید کننده و پاک 

کننده با غلظت زیاد است.
با فرا رسیدن نیمه دوم سال و سرد شدن هوا، ممکن است 
بسیاری از افراد از باز گذاشتن پنجره ها برای تهویه مناسب 
غافل شوند که این مساله می تواند احتمال انتقال ویروس 

را افزایش دهد.
در روزهایی که به علت محدودیت های کرونایی ســاعات 
ماندن افراد در خانه افزایش یافته اســت، یکی از اقدامات 
اشــتباه پر کــردن کابینت ها از تنقــالت و خوراکی های 
پرکالری و ناسالم اســت، مصرف این خوراکی ها می تواند 
باعث افزایش وزن و مشــکالتی از قبیل دیابت و باالرفتن 

فشار خون شود.

شستشــو و تعویض بهنگام ملحفه هــا و توجه به نظافت 
رخت خواب، یکی از اقدامات مهمی اســت که در ارتقای 
بهداشت افراد اثر مثبتی دارد.نگهداری گل و گیاه در منزل 

می تواند باعث بهبودکیفیت هوای داخل اتاق شود.
یکی از نکات مهم در اســتفاده از دســتمال های یک بار 
مصرف، امحای بهداشتی آن هاســت و بی توجهی به این 
مساله می تواند باعث انتقال آلودگی و سرایت ویروس شود.

اگر چه اصلی تریــن راه انتقال ویروس کرونا عدم رعایت 
فاصله مناسب با افراد بیمار است، اما همچنان ضدعفونی 
کردن روزانه ســطوحی مانند دســتگیره های در، اسباب 

بازی های کودکان، کلیدهای برق و...، توصیه می شود.
خیلی از افراد آن طور که باید به نظافت منظم اسکاچ، سیم 
و اســفنج ظرفشویی توجه نمی کنند در حالی که این امر 
یکی از نکات مهم بهداشتی است که می تواند در جلوگیری 

از انتقال انواع میکروب ها نقش مهمی داشته باشد.

یادگیری کودکان در دوران کرونا
کــودکان در دوران شــیوع کرونــا درحالی آموزش 
می بینند که تاکنون موقعیت مشابه آن را تجربه نکرده اند؛ 
از این رو ضروری اســت والدین روش هایی را برای تداوم 
یادگیــری در دوران کرونا بیاموزنــد. تدوین برنامه منظم 
روزانه، ســهولت در گفت و گو، آموزش آهسته، مراقبت از 
کودکان در فضای آنالین و ارتباط با مرکز آموزشــی پنج 
روشی اســت که یونیســف آن ها را برای تداوم یادگیری 

کودکان در دوران شیوع کرونا توصیه کرده است.

عدسی دارای خواص فراوان است و تنها رفع کم خونی 
و افزایش فســفر بدن می تواند علت استفاده افراد از آن 
باشد، والدین می توانند استفاده بسیار زیادی از “عدس” 

برای بهبود اخالق و رفتار کودکان خود کنند.
پژوهشــگران به والدین توصیه می کننــد تا حتما در 
شــب های امتحانی به عنوان یکی از وعده های غذایی، 
عدسی با ترکیبات آن مانند عدس پلو را به وعده غذای 

اصلی کودکان محصل خود اضافه نمایند.
گفتنی اســت در ترکیبات دانه عدس عالوه بر فسفر که 
سبب بهبود عملکرد مغز می شــود مواد دیگری مانند 
فوالت وجود دارد که عامــل مهمی برای بهبود خلق و 

خو و برطرف کردن استرس در افراد است.
بررســی ها نشــان می دهند؛ اکثــر افرادی کــه دچار 
افسردگی حاد هستند، از کمبود فوالت در جریان خون 
خــود رنج می برند و لذا فوالت به عنوان یک داروی ضد 

افسردگی برای درمان مشکل این افراد کاربرد دارد.
پژوهشــگران با توجه بــه تنش زا بــودن امتحان برای 
کــودکان، توصیه می کنند والدین بــرای حفظ آرامش 
آن ها و آرامش عصبی در آن ها حتما از عدسی استفاده 

نمایند.

■ مضرات عدس
عدس نفاخ، دیرهضم و کاهش دهنده میل جنسی است.

زیاده روی در خوردن عدس سبب غلیظ  شدن خون و کند 
شدن جریان آن در رگ ها می شود.
■ انتخاب و ذخیره سازی عدس

در حال حاضر عدس به صورت جعبه های بسته بند ی شده 
قابل استفاده هستند. همانند دیگر مواد غذاهایی که آنها 
را به صورت عمده می خرید، مطمئن شوید که جعبه های 
حاوی عدس کاماًل بســته باشد و از جایی تهیه کنید که 
فــروش عمده محصول خوب دارد تا از تازگی آن مطمئن 
شــوید. در هنگام خرید عدس به صورت عمده یا جزیی 
مطمئن شوید که مواد رطوبت یا حشره ندارند و عدس ها 

سالم اند و شکسته نیستند.
عدس های کنسرو شــده را می توان در ســوپرمارکت ها 
پیدا کرد. بر خالف ســبزیجات کنسرو شده، که بسیاری 
از ارزش هــای غذایی خود را از دســت می دهند، تفاوت 
زیــادی در ارزش غذایــی عدس های کنســرو شــده و 
عدســی که خــود آن را می پزیــد وجود ندارد. کنســرو 
کــردن ســبزیجات ارزش غذایــی آن هــا را کم می کند 
 چــون ســبزیجات را باید با حرارت کــم و به مدت زمان

کوتاه پخت ولی در کنسرو کردن عدس، آن ها را با حرارت 
بــاال به مدت طوالنی می پزنــد. از طرف دیگر حبوبات به 
زمان طوالنی برای پخت نیاز دارند. حال شما خودتان این 
کار را انجام دهید یا این که به صورت کنسرو تهیه کنید. 
ما به شما کنسرهایی را پیشنهاد می دهیم که نمک و مواد 

افزودنی کمتری دارند.
عدس ها را در یک ظرف کاماًل کیپ و در جایی خشــک، 
خنک و تاریک نگهداری کنید. در این صورت به مدت ۱۲ 
ماه قابل استفاده خواهند بود. اگر عدس ها را در زمان های 
مختلف می خرید آن ها را جدا از هم نگهداری کنید چون 
ممکن است رطوبت های متفاوتی داشته باشند و بنابراین 
مدت زمان پخت آن ها با هم متفاوت اســت. عدس پخته 
در ظرفی کاماًل بسته در فریزر به مدت ۳ روز تازه می ماند.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  آیا استقالل نو می شود!
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

لیگ دوچرخه سواری 
کوهستان بانوان

مســابقات لیگ دوچرخه سواری کوهستان، صبح روز 
سه شنبه ۱۵مهر ماه در گروه سنی نوجوانان و بزرگساالن 
در بخش بانوان در پارک جنگلی چیتگر تهران برگزار شد.

تقدیر فدراسیون جهانی 
ژیمناستیک از »اینچه درگاهی«

جهانــی  فدراســیون 
نامه ای خطاب  ژیمناستیک در 
»زهرا اینچه درگاهی« از اقدامات 
فدراســیون  فعالیت هــای  و 
ژیمناستیک جمهوری اسالمی 
ایران در دوران شــیوع ویروس 

کرونا تقدیر کرد.
در این نامه آمده است:

دکتر زهرا اینچه درگاهی
رییس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسالمی ایران

این باعث آسودگی خاطر ما می شود که فدراسیون های 
ملی عضو فدراســیون جهانی ژیمناستیک در این اوضاع 
نامعلوم و بسیار چالش برانگیز، فعال باقی بمانند. از جانب 
رئیس واتانابه و آقای نیکالس بومپانه به گرمی از این نوع 
اقدامات استقبال می کنیم و از شما به خاطر فعالیت های 
منحصر به فردی که در این مدت انجام دادید متشکریم.

هم چنین ما نیز مشتاقانه منتظر بازگشت به روال عادی 
زندگی پس از همه گیری کووید-۱۹ هستیم.

با احترام و ایمن بمانید.

برترین کشتی گیران دور رفت 
لیگ برتر کشتی آزاد

  
به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ کشتی، دور رفت 
لیگ برتر کشــتی آزاد در گروه ب طی روزهای سه شنبه و 
چهارشنبه هفته گذشته در سالن۱۲ هزار نفری آزادی تهران 
برگزار شد. محسن کاوه به عنوان مدیر تیم های ملی و غالمرضا 
محمدی سرمربی و عباس حاج کناری به عنوان مربی تیم ملی 
 هم در جایگاه کمیته فنی تمامی مسابقات را زیر نظر داشتند. 
بعد از پایان مسابقات این گروه، اعضای کمیته فنی ۱۰ کشتی 
گیر برتــر از ۱۰ دیدار برگزار شــده در دور رفت گروه ب را 
 طی نامه ای به رییس ســازمان لیگ کشتی معرفی کردند. 

اسامی کشتی گیران برتر به شرح زیر اعالم شد:
۱- محمدحسین محمدیان )بازار بزرگ ایران(

۲- پیمان یاراحمدی )بازار بزرگ ایران(
۳- امیرحسین زارع )بازار بزرگ ایران(

۴-مجید داستان )بازار بزرگ ایران(
۵- شایان حمزه )پاس ساری(

۶-رضا ابراهیم نژاد )پاس ساری(
۷- عرفان الهی )چسب رازی(

۸- امیرحسین متقی )چسب رازی(
۹-رضا علی جان زاده )هیات کشتی قائمشهر(

۱۰- علی شکوری )اترک خراسان شمالی(
گفتنی اســت؛ به کشــتی گیران برتر از ســوی بانک رفاه، 
 حامی مالی ســازمان لیگ کشتی جوایزی اهدا خواهد شد. 

هم چنین مقرر شــد در مسابقات گروه ب لیگ برتر کشتی 
فرنگی نیز کشــتی گیران برتر از ســوی اعضای کمیته فنی 
معرفی شــوند. البته در دور برگشت مسابقات نیز در تمامی 

گروه ها این روند ادامه خواهد داشت.

● سرانجام؛ کشاکش در باشگاه استقالل موجب تغییراتی 
نسبتا وسیع در این باشگاه شد.

بعد از رفتن ســرمربی و باخت استقالل با حضور مربی جدید، 
موقعیت مدیر باشگاه نیز متزلزل گشت و شایعات درباره تغییر 
وی به واقعیت پیوست. هم اکنون باشگاه پرطرفدار استقالل، هم 
مدیر جدید دارد هم سرمربی جدید. قاعدتا تغییرات دیگری در 
زیر مجموعه رخ خواهد داد و این امیدواری هست که حاشیه ها 
کم شود و تیم استقالل استحکام بیشتری پیدا کند. حال با هم 

بخشی از بازتاب این تغییرات را بخوانیم.
■ جذب فکری حرفه ای و اخالق مدارانه بود

سرپرست باشگاه استقالل گفت: کارشناسان می توانند شهادت 
دهنــد که مــا در خصوص جــذب محمود فکــری حرفه ای و 

اخالق مدارانه عمل کردیم.
احمد مددی سرپرست باشگاه استقالل گفت: خدمت به هواداران 
اســتقالل باعث افتخار است، چه یک هفته باشد  چه یک ماه یا 
یک سال. من عاشق هواداران هستم و تمام ظرفیتم را آوردم تا به 

هواداران خدمت کنم که در این چند وقت اذیت شدند.
این موضوع باعث خوشحالی است که به صحنه خدمت آمدم و 
امیدوارم با کمک همه عزیزانی که دل در گرو اســتقالل بزرگ 

دارند در این مهلت کم بتوانیم کارهای بزرگ انجام دهیم.
وی در مورد انتخاب ســرمربی و تنش موجود بین دو باشــگاه 
استقالل و نساجی عنوان کرد: فکری به خانه خودش بازگشت. او 
۱۳سال در تیم استقالل حضوری تأثیرگذار داشت. کارشناسان 
می توانند شهادت دهند که ما در خصوص جذب فکری حرفه ای 
و اخالق مدارانه عمل کردیم. به هیچ عنوان قبل از این که فکری 
با نساجی فسخ کند وارد مذاکره نشدیم و بعد از این که استعفا 

کرد وارد مذاکره شدیم.
مددی افزود: فکری بعد از استعفا، برگه فسخ خود را از سازمان 
لیگ گرفتــه بود. با او تماس گرفتم و فکری به باشــگاه آمد و 
بعدازظهر همان روز به توافق نهایی رســیدیم و اعالم رســمی 
کردیــم. ما در مورد جذب فکری حرفــه ای عمل کردیم و فکر 
می کنم در کمتر باشگاهی شاهد نمونه ای اینچنینی باشیم. در 

باشگاه استقالل از راه قانونی جلو رفتیم و حرفه ای بودیم.
سرپرســت باشگاه اســتقالل در مورد اینکه محمود فکری هم 
برای حضور در اســتقالل اشتیاق داشــته، تصریح کرد: قبل از 
فکری گزینه های مختلفی داشتیم و این طور نبود که بخواهیم 
به نســاجی ضربه وارد کنیم. بعد از طی مسیر، روی اسم فکری 
اجماع و از راه قانونی نسبت به جذب او عمل کردیم. برای نساجی 
آرزوی موفقیت می کنم. می دانم مدیران نســاجی که استقاللی 
هستند،  موفقیت استقالل برای شان اهمیت دارد. امیدوارم روندی 

طی شود که اخالق را در همه زمینه ها رعایت کنیم.
مددی در مورد بدهی های اشگاه استقالل و ضرب العجل تعیین 
شده برای ارســال مدارک صدور مجوز حرفه  ای گفت: خدمت 
هواداران اســتقالل عرض می کنم با فعالیت های شبانه روزی که 
در شش روز گذشته انجام شده همه امور مربوط به صدور مجوز 
حرفه ای انجام شــده و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد. 
می خواهم توضیح کوتاهی در مورد ایــن کار بدهم تا هواداران 
بدانند چه کاری بزرگی انجام شــده است. متأسفانه در مدیریت 
گذشته مقداری تعلل در این زمینه انجام شده است و حاال هم 

باید به آینده فکر کنیم.
»آیا با تمام طلبکاران به توافق رســیده اید؟« وی در واکنش به 
طرح این سوال گفت: تمام موارد به نتیجه رسیده و نگرانی وجود 
نــدارد. توقع ما از برخی عزیزیان بیشــتر بود ولی برخی ها ما را 
اذیت کردند. در این شرایط سخت، انتظار داشتم برخی دوستان 
کمک بیشتری انجام دهند. البته برخی دوستان شرایط استقالل 

را درک کردند و همکاری خوبی کردند.

مددی ادامه داد:  من نه دروغ می گویم و نه حرف اضافه می زنم. 
مقید به کاری هستم که می توانم انجام بدهم و اهل شومن بازی 
نیستم و چیزی که وجود دارد را منتقل می کنم. کار فوق العاده 

سخت است اما انسان به امید زنده است.
■ همه می دانند فکری چقدر به 

استقالل تعصب دارد
پیشــین  دروازه بان  برومنــد  پرویز 
تیم فوتبال اســتقالل درباره انتخاب 
محمــود فکری به عنوان ســرمربی 
جدید تیم فوتبال اســتقالل اظهار 
داشــت: فکری یکی از انتخاب های 

خوب باشگاه استقالل بود. امیدوارم اتحادی به وجود بیاید و همه 
استقاللی ها به او کمک کنند. فکری هم پیشکسوتان را فراموش 
نکند و از آن ها مشورت بگیرد. به او تبریک می گویم و امیدوارم 
موفق باشــد و هر کمکی از دست مان بر بیاید، انجام می دهیم. 
هواداران بدانند یک استقاللی متعصب آمده و هر چیزی می گوید 

از ته دلش است.
وی افزود: استقاللی هایی که در این تیم بازی کرده اند، فکری را 
می شناســند و از قلب و دل او  باخبر هستند و این که چقدر به 

استقالل تعصب دارد. مطمئن باشید به او کمک خواهند کرد.
در گذشته هر کســی مدعی بود، چرا من در استقالل نباشم و 
چرا فالنی است، این مدلی دوست داشتن درست نیست. من با 
حمایت های هواداران استقالل، پرویز برومند شدم و باید به این 

تیم کمک کنم نه این که به فکر خودم باشم.
دروازه بان پیشــین تیم فوتبال استقالل درباره اختالف هایی که 
بین مدیران باشگاه نساجی مازندران و فکری به وجود آمده است، 
گفت: اگر مدیران نساجی خودشان را استقاللی می دانند، باید این 
را ثابت کنند. درست است که باید به فکر تیم شان باشند، اما اگر 
ادعای اســتقاللی بودن دارند، باید به فکری کمک کنند. برای 
نســاجی و هوادارانش احترام قائلم و امیدوارم برداشت دیگری 
نشود. شرایطی به وجود آمده است که فکری به استقالل بیاید. 
دوستان اجازه دهند او با خیال راحت کار کند. بهتر است مدیران 

نساجی به فکر آینده فکری هم باشند.
برومند با اشاره به وضعیت مدیریت باشگاه استقالل تصریح کرد: 
فکری با این شرایط ریسک کرده است، چرا که مدیریت در این 
باشــگاه ثبات ندارد. تنها کسی که در مدیریت باشگاه استقالل 
زحمت کشیده است و تالش می کند و این تالش ها از ته دلش 
بوده، اسماعیل خلیل زاده است. خلیل زاده بی منت کار می کند و 

دنبال موفقیت استقالل است.
دروازه بان پیشین تیم فوتبال استقالل در پایان گفت: متأسفانه 
می بینم که برخی ها که خودشان را استقاللی معرفی می کنند، 
ُکدهای اشــتباهی به هواداران می دهنــد تا به خلیل زاده حمله 
کنند. تنها کســی که در اســتقالل به فکر آینــده اش نبوده، 
خلیل زاده است. هر کسی روی صندلی مدیریت استقالل نشسته 
اســت، به فکر آینده خودش بوده، نه باشگاه. چند مدیر آمدند 
و رفتنــد و کاری نکردند؟ کســی که مانده و به درد اســتقالل 
می خورد، خلیل زاده است. من نه ارتباط خاصی با رئیس هیئت 
مدیره استقالل دارم و نه منفعتی می برم، اما می بینم که او چه 
کارهایی می کند. هواداران آدرس را اشتباهی نروند و این افراد را 
فراری ندهند. او دنبال تهیه پول برای دیاباته است، پولی که باید 

قباًل به این بازیکن پرداخت می شد.
هیات  قهرمانانه  رفتارهای  از   ■

مدیره افسوس می خورم
اصغرحاجیلو پیشکسوت تیم فوتبال 
استقالل در خصوص انتخاب محمود 
فکری به عنوان سرمربی جدید تیم 
فوتبال اســتقالل و اتفاقاتی که طی 
ماه های گذشــته برای این تیم رخ 

داده اســت، اظهار داشت: خیلی خوشــحالم که یک استقاللی 
متعصب هدایت تیم استقالل را برعهده گرفت. در این مدت که 
دست و پای استقالل به خاطر سوء مدیریت بسته است انتخاب 
فکری استقاللی و دســتیاران متعصب او می تواند روزنه امیدی 

برای هواداران باشد. 
امیدوارم فکری مثل دوران فوتبال بازی کردنش برای استقالل 
در مربیگری هم بجنگد چون این تیم ســال ها است که بازیکن 
متعصب کمتر در ترکیب خود داشته و حاال سرمربی جدید تیم 

می تواند تعصب مثال زدنی خود را به بازیکنان منتقل کند.
پیشکسوت تیم اســتقالل با انتقاد از رویه ای که طی سال های 
اخیر در این تیم رخ داده اســت، عنوان کرد: خیلی وقت اســت 
خیلی ها زیر پرچم اســتقالل نمی جنگند. یــا مدیر برنامه ها در 
استقالل تأثیر داشته اند یا مسائل مالی وجود داشت و یا سلیقه ها 
فرق می کرد اما این هواداران جام گرفتن را دوست دارند و حتی 
آن هایی که جوان هستند و بازی های قدیمی  ها را ندیدند دوست 
دارنــد بازیکنان امروزی مثل ما قدیمی ها با تعصب بجنگند. در 
این چند سال مدیریت کم به استقالل ضربه نزد و فقط کم مانده 
بود آبــروی ما برود که با اقدامات آخرین مدیرعامل با آبروی ما 

هم بازی شد.
پیشکسوت تیم استقالل تأکید کرد: مگر می شود یک مدیر این 
همه چالش به وجود بیاورد، بــا آبروی بازیکنش بازی کند، دو 
جام از دســت بدهد، استقالل را به سخره بگیرد و خیلی راحت 
برکنار شود و به خانه اش برود؟حاال که محمود فکری به استقالل 
آمده بهتر اســت اول روی تعصب بازیکنانش کار کند چون این 
مواردی که اشاره کردم باعث شده بازیکنان هم بی تفاوت شوند. 
روح تعصب در اســتقالل کشته شــد و در این چند سال آنقدر 
بی تعصبی به چشم دیدیم که استقالل را به گرفتن سهمیه راضی 

کرده بود.
■ مشکل استقالل فضای بد بازیکنان و مربیان است

محمودفکری سرمربی تیم فوتبال استقالل درمورد شرایط تیم 
فوتبال استقالل و قبول هدایت این تیم اظهار داشت: از روز اول 
که با مدیریت تیم نســاجی صحبت کردم، اعالم کردند که اگر 
قرار باشد روزی به استقالل بروم به من کمک خواهند کرد. آن ها 
گفتند که ما اســتقاللی هستیم و این تیم را دوست داریم و اگر 
قرار باشد من به این تیم کمک کنم، با من همراهی خواهند کرد.

وی ادامه داد: به هر حال لیگ تمام شد و گزینه های استقالل 
اعالم شــدند. من هم یکی از گزینه ها بعد از اســتراماچونی و 

نوری بودم. 
باشگاه با من تماس گرفت و من هم بالفاصله با مسووالن نساجی 
صحبت کردم و آن ها اعالم کردند که من را کمک خواهند کرد.

فکری افزود: کمک آن ها به نوعی نبود که بخواهند مبلغی بابت 
رضایت نامه بگیرند. به نوعی گفتند که از من حمایت خواهند 
کرد تا این که به مراحل پایانی رســیدیم. اواخر کار، مسووالن 
به من اعالم کردند که تماســی با ما گرفته نشده و احترامی به 
ما گذاشــته نشده است. من هم با استقاللی  ها تماس گرفتم و 
خواستم که جلسه ای برگزار شود. حجت نظری تماس گرفت 
و جلســه ای برگزار کرد و مسووالن نساجی گفتند که فوتبال 
حرفه ای است و باید مبلغی پرداخت شود. استقاللی ها گفتند 
که شــرایط ما چندان خوب نیســت و نمی توانیم این مبلغ را 

پرداخت کنیم.
وی درمورد این که گفته بود حاضرم خانه ام را بفروشــم تا پول 
رضایــت نامه ام را پرداخت کنم، گفت: من تاوان اعتمادم را باید 
بدهم. اگر اعتماد نمی کردم، آن بند پاک می شد. باید تاوان رفاقت 
و اعتمادم را بدهم و دیگر به کسی اعتماد نمی کنم. اگر نیاز باشد 
خانه ام را می فروشم تا تاوان اشتباهم را بدهم. اشتباه از من بود 

و باید تاوان بدم.
سرمربی تیم فوتبال اســتقالل درخصوص آخرین شرایط کادر 
فنی اش عنوان کرد: تغییراتی در راه اســت. باشــگاه نساجی با 
همکاران من صحبت کرده و به توافقاتی رسیده است. مرفاوی و 

دین محمدی حضور خواهند داشت.
برهانی هم اضافه می شــود. مربی گلــر هم باید به ترکیب خود 
اضافه کنیم. به احتمال فراوان ســعید عزیزیان را به اســتقالل 

خواهیم آورد، البته باید شرایط قراردادی وی را بررسی کنیم.
فکری درمورد جذب بازیکنان جدید، تصریح کرد: لیست هنوز جا 
دارد و بازیکنانی که نیاز باشد را باید اضافه کنیم. استقالل نفرات 
بسیار خوبی دارد و بزرگترین مشکل، فضای بد بین بازیکنان و 
کادر اســت. امیدوارم بتوانیم نظم خوبی ایجاد کنیم تا استقالل 

در آسیا آقایی کند.
وی ادامــه داد: ما تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت. من 
هرچه دارم از استقالل دارم. از پیشکسوتان و همه افرادی که حق 
زیادی به گردن باشگاه دارند و هواداران، رخصت می گیرم. امسال 
همه باید کمک کنند چون در تیم بزرگی همچون استقالل کار 
سختی خواهیم داشت. اگر با تمام وجود و عشق مان کار کنیم، 

می توانیم به اهداف خود برسیم.
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● ســریال Dark بدون شــک یکی از مهم تریــن و قوی ترین 
ســریال های ســال های اخیر نه تنها در ژانر رمزآلــود و علمی 
تخیلی بلکه در میان تمام محصوالت تلویزیونی به شمار می رود. 
این ســریال به قدری اطالعات ریز و درشت در اختیار شما قرار 
می دهــد که در لحظاتی از آن باید ســریال را متوقف کنید و به 
تجزیه و تحلیل اتفاقاتی بپردازید که لحظاتی پیش شاهد آن ها 
بودید. خالق این سریال »باران بو اودار« و »یانتیه فریز« هستند.

 ،IMDb این ســریال در بین ۲۵۰ سریال منتخب تاریخ سایت
رتبه ۵۶ام را به خود اختصاص داده که نشــان از اهمیت ویژه ی 
آن دارد. سریال دارک در ژانر فرا طبیعی و علمی تخیلی است که 
به زبان آلمانی و توسط کشور آلمان ساخته شده  است و توانسته 
طرفداران بسیاری را در سراسر جهان متوجه خود کند مخاطبانی 
که پایان آن را بهترین در بین آثار علمی تخیلی می دانند..باران بو 
اودار که کارگردان این اثر و درکنار یانتیه فریز  نویســنده اصلی 
آن به شــمار می رود بیش از دو ســال روی جزییات داستانی و 
اتفاقات این جهان پر رمز و راز کار کرده است. سریال تاریک برای 
نخستین بار در سال ۲۰۱۷ از شبکه استریم نتفلیکس پخش و 
فصل ســوم و پایانی آن در ســال ۲۰۲۰ )حدودا یک ماه پیش( 

منتشر شد.
پس از انتشــار فصل اول، بسیاری آن را نسخه ی اروپایی سریال 
Stranger Things نامیدند. حقیقت آن است که سریال شاید 
از لحاظ خالصه داستان به سریال چیزهای عجیب شباهت داشته 
باشد اما ســریالی کامال متفاوت و پیچیده تر است. درهرصورت 
هردو تاحدودی روایتگر داســتان گم شدن پسربچه ای هستند 
کــه در ورای ماجرا اتفاقات فراطبیعــی و عجیبی وجود دارد اما 
درنهایت شــباهت این دو به همین جا خالصه می شــود. دارک 
مسیری علمی تر، ترسناک تر، فلسفی تر و پیچیده تری را در پیش 
گرفته است و از همان ابتدای فصل نشان می دهد داستان مستقل 

و اوریجینال خود را دارد. 
هرچقــدر "چیزهای عجیب" تینیجــری و مانند کامیک بوکی 
رنگارنگ به نظر می رسد، "دارک" نسخه ای بزرگساالنه تر و دارک 
تری از آن اســت. هرچقدر چیزهای عجیب سرگرم کننده است 

دارک در عین سرگرم کنندگی عذاب دهنده نیز می باشد. 
عذابی مانند حس ترس برخاسته از فیلم و بازی های ترسناک که 
عین آتشــی که وجه مفید و مضر خود را دارد، هم شما را اذیت 
می کند و هم دنبال نکردن آن را غیرممکن. عذابی که ناشــی از 
پیچیدگی آن اســت و از آن دست سریال هایی است که باید با 
تمرکز کامل پای آن ها نشسته و خوب به جزئیات توجه کنید تا 
لذت کافی را از آن ببرید و تازه بعد از هر اپیزود مغزتان را درگیر 
پیچش های داستانی آن کنید. این پیچیدگی ها حتی در فصل 
دوم ســریال نیز بیشتر می شود. هرچند فصل دوم به خوبی و با 
ساختار محکمی ســعی در پرداخت به پیچ و خم های داستانی 
فصل اول دارد اما در مواردی به پیچیدگی سریال اضافه می کند. 
در واقع فصل اول حکــم پازل هاییرادارد که با حل آن نه تنها از 
مخمصه نجات پیدا نمی کنید، بلکه خود را در پازلی پیچیده تر در 
فصل دوم پیدا خواهید کرد که باز هم باید با حل آن منتظر پازل 
فصل سوم و نهایی سریال بمانید که بنظر می رسد پیچیده ترین 

آن ها باشــد. پازل هایی که تفکر بیشتر در آن ها از یک جائی به 
بعد مانند تفکر در منشــاء جهان، مغز شما را حسابی به چالش 

می کشد.
» Dark « داستان سریال دارک ■

»دارک« )Dark( داســتان یک چالــش فراطبیعی بین چند 
خانواده  در شهر کوچکی در آلمان پس از ناپدید شدن دو کودک 

است.
فصل یک و دو به نوبه خود پیچیده بودند اما فصل سوم احتماال 
دارای یکی از پیچیده ترین اپیزودها در تاریخ تلویزیون باشد. اگر 
داســتان برایتان کمی گیج کننده بود نگران نشوید، حتی لوییز 
هافمن )بازیگــر یوناس( هم در یک مصاحبه گفت که وضعیتی 
مشابه بینندگان سریال داشته و روند داستان برایش کامال واضح 
نبوده برای همین تصمیم گرفته صرفا بر شخصیت یوناس تمرکز 

کند و همزمان با او حقایق را کشف کند.
صحبت درباره ی داســتان دارک بسیار سخت است. سریالی که 
یکی از پیچیده ترین داستان های سفر در زمان را روایت می کند. 
داســتان ســریال دارک در شــهری خیالی به نام ویندن اتفاق 
می افتد.  در این شــهر بچه ها در حال ناپدید شــدن هستند. و 
همین باعث می شود که چهار خانواده و گذشته شان به یکدیگر 
مرتبط شــود. راز و رمزهای گذشته بر زندگی سه نسل از همین 

خانواده ها تاثیر می گذارد. شخصیت اصلی سریال دارک پسری به 
نام جوناس کانوالد است. یک نوجوان که سعی دارد با خودکشی 
پدرش کنار بیاید. از طرف دیگر اولریک نیلسن یک افسر پلیس 
اســت که برادرش ۳۳ ســال پیش گم شــده و حاال هم پســر 

کوچکش گم شده است.
همه چیز از ناپدید شــدن یک پســر بچه به نام میکل در شبی 
دلهره آور در شــهر ویندن شروع می شود. همانند تمامی فیلم و 
ســریال هایی که با این کانسپت داستان خود را شروع می کنند، 

پلیس با همکاری مردم به دنبال نشانه ای از کودک است.
پس از مدتی به نظر می رســد که هیچ ردی از کودک موردنظر 
نیست. رفته رفته و با پیشروی داستان به جای این که به دنبال 
مکان او باشیم باید ذهن خود را درگیر این کنیم که وی در چه 
زمانی به سر می برد. در واقع در این شهر غاری در نزدیکی نیروگاه 
برق اتمی وجود دارد که بنابر دالیلی که بی ربط به نیروگاه نیست 
حاوی یک کرم چاله است و این کرم چاله باعث ایجاد گذرگاهی 
"بین زمانی" در غار شده است. غاری که امکان سفر در سه بازه ی 
زمانــی ۲۰۱۹، ۱۹۸۶ و ۱۹۵۳ را فراهــم می کند. میکل پس از 
ناپدیدشدن در سال ۲۰۱۹ به طریق نامعلومی که در فصل دوم 
توضیح داده می  شود سر از غار در می آورد و به سال ۱۹۸۶ سفر 
می کند و در آن جا مستقر شده و زندگی جدیدی را شروع می کند 
که نتیجه ی آن ازدواج با هانا و تولد جوناس کانوالد، شــخصیت 

اصلی داستان است.
جوناسی که هم چنین آخرین فردی است که آخرین بار قبل از 
ناپدیدشدن میکل، نســخه ی کودکی پدر خود را که حاال نیز با 
نام مایکل شناخته می شود، مالقات کرده است. سریال پر است 
از شخصیت های مختلف که هرکدام نسخه ی مختلف خود را در 

بازه های زمانی مختلف دارند. نسخه هایی که با دقت هرچه تمام 
در انتخاب بازیگران با سنین مختلف، ما را در شناخت بهتر آن ها 

یاری نموده است.
قوانیــن متعــددی پیرامون ســفر در زمان در ایــن اثر وجود 
دارنــد. تمامی اتفاقات به صورت چرخــه وار اتفاق افتاده و تغییر 
گذشــته عمال غیر ممکن اســت. عالوه بر این، روابط خانوادگی 
بین شــخصیت های مختلف بسیار پیچیده و چند الیه هستند. 
یکی از نقاط قوت و ویژگی های مهم ســریال Dark را می توان 
پیچش های داســتانی شــوکه کننده و دور از انتظار دانست. گل 
سرسبد این پیچش ها را در انتهای فصل دوم و با افشای حقیقت 

وجود حداقل یک جهان موازی با جهان ما،مشاهده کردیم.
اگر از داســتان چندالیه و روایت هوشــمندانه دو فصل نخست 
ســریال دارک لــذت بردیــد، این فصــل پایانــی فوق العاده و 
خوش ســاخت را نیز دوست خواهید داشت؛ پایانی که به عقیده 
بســیاری از منتقدان و کاربران، یکــی از بهترین ها در میان آثار 
علمی  -- تخیلی اســت. خالقان سریال دارک با خلق سه فصل 
جذاب و حفظ کیفیت ســاخته خود، تجربه ای به یاد ماندنی و 
برجسته را برای عالقه مندان به این ژانر رقم زده اند. رویارویی های 
شخصیت های مختلف و زیر پا گذاشتن قوانین فضا و زمان توسط 
آن ها، این اثر را بــه عنوانی کم نظیر و هیجان انگیز تبدیل کرده 
اســت؛ عنوانی کــه باپایان خود، تا مدت هــا در ذهن مخاطبان 

ماندگار خواهد ماند.
■ بازیگران و نقش های این سریال جذاب

حال در این قســمت با برخی بازیگران و نقش های این سریال 
آشنا می شویم: )بقیه نقش ها را در سریال ببینید!(

1. جوناس کانوالد، آدام، غریبه
»جوناس« یکی از شخصیت های مثبت اصلی سریال است. ما در 
ابتدا، سریال را با نوجوانی اش در شهر ویندن آلمان و سفرهای او 
در زمان، آغاز می کنیم. او در میان سالی با نام »غریبه« و در کهن 
سالی با چهره ای به شدت آســیب دیده به نام »آدام« در سریال 

دیده می شود.
2. هانا کانوالد، کروگر

نام »هانا« بعد از ازدواج به »کروگر« تغییر پیدا می کند. در ابتدا او 
به عنوان مادر »جوناس« معرفی می شود که سال ۲۰۱۹ در شهر 
ویندن زندگی می کند. اما در فلش بک هایی که به ســال ۱۹۸۶ 

برمی گردد، بیشتر با دوران جوانی »هانا« آشنا می شویم.
3. مایکل کانوالد، میکل نیلسن

»میکل نیلسن« پسر »اولریش« و »کاترینا« است که در قسمت 
اول سریال گم شده و اثری از او نیست. در ادامه مشخص می شود 
که او به سال ۱۹۸۶ سفر کرده و آن جا گیر افتاده است. »اینس 

کانوالــد« او را به فرزندی می گیرد و نــام او به »مایکل« تغییر 
می کند. او بزرگ می شــود، با »هانا« ازدواج می کند و در نتیجه 

پدر »جوناس« می شود.
4. اینس کانوالد

»اینس کانوالد« نامادری »میکل« و مادربزرگ »جوناس« است. 
در ابتدا او را در سال ۲۰۱۹ مالقات می کنیم که بسیار سالخورده 
اســت.  در فصل اول، »اینس« را در سال ۱۹۸۶به عنوان پرستار 
بیمارســتانی در ویندن و در سال ۱۹۵۳به عنوان دختری جوان 

می بینیم.
5. دنیل کانوالد

»دنیل کانوالد« پدر »اینس کانوالد« و جّد »جوناس« اســت. او 
را در فصل اول به عنوان همکار »ایگون تیدمان« در اداره پلیس 

ویندن در سال ۱۹۵۳ می بینیم.
6. اولریش نیلسن

»اولریــش« پدر »میکل« اســت. اولین بار او را در میان ســالی 
می بینیم که با »هانا کانوالد« روابط شخصی دارد. در فلش بک ها 
به سال ۱۹۸۶ دوران نوجوانی او را می بینیم. در قسمتی از فصل 
اول سریال، او از سال ۲۰۱۹ به ۱۹۵۳ سفر می کند و به سرعت 
زندانی می شــود. پس از مدتی که در زندان می گذراند، در سال 

۱۹۸۶ تبدیل به مردی سالخورده می شود.
7. کاترینا نیلسن، آلبرس

نام »کاترینا نیلســن« پس از ازدواج به »آلبــرس« تغییر پیدا 
می کند. اما در ابتدا همه او را با نام اصلی اش »کاترینا نیلســن« 
به عنوان همســر »اولریش« می شناســند. همــان طور که در 
فلش بک ها به ســال ۱۹۸۶ می بینیم، او در دوران دبیرستان به 
نامزدی »اولریش« درآمده اســت. »کاترینا« مادر »میکل« و هم 

چنین دو نوجوان دیگربه نام های "مارتا" و "ماگنوس" است.
8. مارتا نیلسن

»مارتا« تنهــا دختر »اولریش« و »کاترینا« اســت که رابطه ی 
عاشقانه ای بین او و »جوناس« وجود دارد. در فصل اول می بینیم 

که »جوناس« درمی یابد »مارتا« عمه ی اوست.
9. ماگنوس نیلسن

»ماگنوس« برادر »مارتا« و »میکل«، و سومین فرزند »اولریش« 
و »کاترینا« اســت. در فصل دوم سریال، سکانس های کوتاهی از 
بزرگ ســالی او را می بینیم. عمده ی نقــش او مربوط به دوران 

نوجوانی اش در سال ۲۰۱۹ است.
10. یانا نیلسن

»یانا« مادر »اولریش« است. اولین بار او را به عنوان زنی سالخورده 
در ســال ۲۰۱۹ می بینیم اما با فلش بک هایی که در داستان به 
ســال ۱۹۸۶ می خورد، او را می بینیم که عزادار پسر گمشده اش 
»مدز« اســت. او در ســال ۱۹۵۳ با »اینــس کانوالد« رابطه ی 

دوستانه داشته است.
11. ترونته نیلسن

»ترونته« همسر »یانا« و پدر »اولریش« است که در دوران جوانی 
در سال ۱۹۵۳ به شهر ویندن نقل مکان کرده است. او گذشته ای 
طوالنی با زنی دیگر به نام »کلودیا تیدمان« دارد. »ترونته« برای 

اولین بار در سال ۲۰۱۹ با سفر در زمان آشنا می شود.
12. اگنس نیلسن

»اگنس نیلسن« مادر »ترونته« است. او در سال ۱۹۵۳ به ویندن 
نقل مکان کرده و در خانه ای مشــترک با خانواده ی »تیدمان« 
زندگی می کرده اســت. »اگنس« رابطه ای عاشقانه با »دوریس 

تیدمان« داشته است.
13. نواه، هانو تاوبر

»نواه« برادر »اگنس« است که به عنوان کشیش کلیسای سنت 
کریســتوفر در شهر ویندن شناخته می شــود. او در زمان سفر 

می کند و در دوران میان سالی فناناپذیر به نظر می رسد.
14. کلودیا تیدمان

»کلودیا تیدمان« یکی دیگر از شخصیت های اصلی سریال است 
که جدا از »جوناس/آدام« که به دنبال تحت کنترل گرفتن سفر 
در زمان اســت. دوران میان ســالی او را در سال ۱۹۸۶ و دوران 
دوســتی او با »ترونته« را در سال ۱۹۵۳ می بینیم. او در دوران 

کهن سالی چندین بار سفر در زمان را تجربه می کند.
15. رجینا تیدمان

»رجینا« دختر »کلودیا« است اما مشخص نیست پدر او کیست. 
بــرای اولین بار »رجینا«ی میان ســال را در حال رفتن به یک 
هتل محلی در ویندن در ســال ۲۰۱۹ می بینیم. در سال ۱۹۸۶ 
»رجینا« نوجوانی مضطرب و خجالتی است تا آن که با »الکساندر/

بوریس« آشنا می شود.

بهار سـادات موسوی
سریالی که به مغز شما اجازه استراحت نمی دهد!گرد آورنده

 ---نیم نگاه ---

ژاپن از یخ ماه سوخت هیدروژنی 
می سازد

به گزارش تلگراف، سازمان فضایی ژاپن تصمیم داردتا 
۲۰۳۵ میالدی، از آب اســتخراج شده از توده های یخ ماه 

هیدروژن تولید کند و سوخت بسازد.
اســتفاده از هیدروژن به دســت آمده از  ماه، هزینه های 
حمل ونقل ســوخت از زمین را مــی کاهد. هرچند روی 
ســطح ماه هیچ ذخایر شناخته شده ای از آب مایع وجود 
ندارد، اما طبق اطالعات به دست آمده از تحقیقات، احتماال 
یک دهانه یخی در نزدیکی قطب جنوب ماه وجود دارد که 

هیچ گاه در معرض نور خورشید قرار نگرفته است.
ژاپــن تصمیم دارد در دهه آینده برای احداث ایســتگاه  
فضایــی به نام »گیــت وی«)Gateway( در مدار ماه با 
آمریکا همکاری کند. پس از آن نیز تا ۲۰۳۵ میالدی یک 
کارخانه تولید سوخت در قطب جنوب ماه تکمیل می شود.

فناوری که در کارخانه تولید سوخت به کار می رود احتماال 
با استفاده از یک سلول خورشــیدی آب را به اکسیژن و 
هیدروژن تجزیــه و در مرحله بعد با ترکیب آن ها، انرژی 
تولید می کند. هم چنین سازمان فضایی ژاپن تصمیم دارد 
از سوخت هیدروژن در فضاپیمایی چند بار مصرف استفاده 
کند که قابلیت حمل ۴ فضانورد به ایستگاه »گیت وی« و 
بازگردندان آن ها را داشته باشد. چنین سفری نیازمند ۳۷ 
تن آب است. عالوه بر آن، از این سوخت برای یک وسیله 
نقلیه اســتفاده می شود که می تواند روی سطح ماه ۶۲۱ 
 مایل حرکت کند.  چنین سفری نیازمند ۲۱تن آب است.

اخبار این پروژه در حالی منتشــر می شــود که چند روز 
قبل هیروشی یاماکاوا رئیس سازمان فضایی ژاپن و جیم 
بریدنســتاین) مدیر ناســا(  برای همکاری های دوجانبه 

درباره پروژه اکتشاف ماه با یکدیگر مالقات کردند.

تشکیل بیش از ۱۵۰ هسته فناور 
دکترحســن ساالریه معاون آینده ســازان بنیاد ملی 
نخبــگان در مراســم افتتاحیه رویداد مســاله محور »ره 
نشان«؛ )از جمله رویدادهای بنیاد ملی نخبگان ذیل طرح 
شــهید بابایی که در محل صندوق نواوری و شکوفایی به 
صورت آنالین و حضوری برگزار شد( گفت: رسالت اصلی 
بنیاد ملی نخبگان، شناســایی، هدایت، حمایت و پرورش 
استعدادهای برتر از دوران قبل از دانشگاه، دانشگاه و بعد 

از دانشگاه است.
وی افزود: این طرح اکنون در ابتدای دوره پنجم است؛ در 
دوره های قبل وجود بیش از ۱۵۰ مســاله و موضوع مورد 
نیاز کشور در حوزه های مختلف مطرح شد و بیش از ۱۵۰ 
هسته فناور دانشجویی متناسب با نیاز کشور شکل گرفت. 
در دوره پنجم که با حمایت صنایع و معاونت علمی داشتیم 
بیش از ۲۵۰-۳۰۰ هســته در حال برنامه ریزی اســت و 

مرحله تشکیل هسته ها آغاز می شود.
ســاالریه بیان کرد: نــوع نگاه ما به این صــورت بود که 
دانشــجویان در ازای حل مسائل در هسته های پژوهشی 

مساله محور تحت حمایت بنیاد قرار بگیرند.
وی با بیان این که با توجه به تجربیات خوب طرح شهید 
احمدی روشن، می توان در فضای دانشجویی با ایجاد طرح 
شهید بابایی رقابت بر سر حل مسائل را فراهم کرد گفت: 
یکی از برندهایی که ذیل طرح شهید بابایی است مسابقه 
ره نشــان است؛ طی ماه های آتی چندین رویداد دیگر در 

زمینه حل مساله نیز افتتاح می شوند.
ساالریه با بیان این که سابقه طوالنی در برگزاری مسابقات 
در راستای حل مساله داریم، گفت: این چنین مسابقاتی 
باعث می شــود که فضای رقابتی و با نشاط به وجود بیاید 
و اعضای تیم ها به این خودباوری برسند که می توانند در 
راستای حل یک مســاله که به محصول تبدیل می شود 

تالش کنند.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده



187 شــماره   -  1399/7/21
w w w . m e y a r p r e s s . i r

5

اســتاندار گیالن بر لزوم تقویت مناسبات ایران و قزاقستان از 
طریق گسترش روابط فرهنگی، علمی و فنآورانه و نیز بسط 
مبادالت تجاری و گردشگری تأکید کرد و ظرفیت های بندری 
گیالن را بسترساز تحقق چشم انداز توسعه خواند و گفت: از 
بسط همکاری های مشترک در صادرات محصوالت تولیدی 

گیالن به آکتائو استقبال می کنیم.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری گیالن؛ دکتر 
ارسالن زارع پیش از ظهرروز چهارشنبه در ارتباط تصویری 
با سرکنسول جمهوری اســالمی ایران در آکتائو جمهوری 
قزاقستان، نقش گیالن در مسیر ارتباطی کریدور دریای خزر 
و بندر آکتائو را بســیار اثرگذار ارزیابی و اظهار کرد: از مسیر 
چین -- قزاقســتان -- ایران، طی یک سال و نیم گذشته، 
۷۹ کشــتی تجاری شامل شــش هزار و ۸۰۰ کانتینر مواد 
اولیه واحدهای تولیدی وارد بندر کاســپین شد و با کاالهای 

صادراتی بازگشتند.
وی اتصال خط ریلی به بندرکاســپین و منطقه آزاد انزلی 
تا پایــان دولت دوازدهم را در گســترش ارتباطات تجاری 
و اقتصادی با آکتائو بســیار موثر عنوان و خاطرنشان کرد: 
فرصت های موجود در بنادر انزلی و آســتارا، وجود شــش 
پســت اسکله فعال در بندر کاســپین و تکمیل یک پست 
دیگــر بــه زودی، و هم چنین انبارهــای موجود نگهداری 
ذخائر محصوالت استراتژیک و سردخانه ها ، بسترساز تحقق 

چشم انداز توسعه هستند.

استاندار گیالن به استقرار و فعال بودن میز دبیرخانه اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا در گیالن از ســال گذشته و نیز تمرکز بر 
تولیدات صادرات محور برای بهره گیری از ظرفیت این اتحادیه 
اشاره کرد و گفت: تأسیس مشترک کارخانه فرآوری و بسته 
بندی محصوالت تولیدی گیالن توســط بخش خصوصی در 
آکتائو، می تواند ظرفیت خوبی برای ارسال تولیدات گیالن به 

قزاقزستان و عرضه در بازار هدف باشد.
وی افزود: توجه به گســترش روابــط فرهنگی و اجتماعی، 
علمی، فناوری و دانشگاهی در کنار مسائل تجاری و اقتصادی 
با برگزاری نمایشگاه های مشترک همچون گذشته می تواند در 

تقویت مناسبات دوجانبه موثر باشد. 
وی هم چنین بر لزوم تقویت بســتر تبادل گردشــگران و 
نیز گردشگری ســالمت تأکید و در این راستا انعقاد قرارداد 
خواهرخواندگی میان بندرانزلی و آکتائو را اثربخش توصیف 

کرد.

■ گیالن ، پیشــتاز در اســتفاده از ظرفیت اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا

در این ارتباط تصویری که معاون اقتصادی استاندار، رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن و مسوول نمایندگی 
وزارت خارجه در گیالن نیز حضور داشتند؛ سرکنسول جمهوری 
اســالمی ایران در آکتائو جمهوری قزاقستان، به وجود ظرفیت 
برای صادرات محصوالت تولیدی گیالن به آکتائو اشــاره کرد و 
گفت: گیالن در اســتفاده از ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و تعرفه های ترجیحی این اتحادیه پیشــتاز بوده و در این راستا 
امــکان افزایش بهره منــدی از این فرصت مطلــوب از طریق 

قزاقزستان و آکتائو وجود دارد.
حبیب اله ملکوتی فر اتصال راه آهن به بندرکاسپین را باتوجه به 
ارتباط گســترده از طریق دریا با آکتائو در مسیر رونق مبادالت 
بسیار اثربخش دانست و افزود: ایجاد خط پروازی مستقیم با یکی 
از اســتان های شمالی ایران، عالوه بر تقویت ارتباطات اقتصادی 

در حوزه های گردشگری و درمانی نیز بسیار حائز اهمیت است.
بندر آکتائو به عنوان مرکز اســتان مانگیستائو قزاقستان در 
ســاحل شرقی دریای خزر واقع و این شهر بندری و نفتی به 
دلیل توسعه زیرساخت های تجاری و ترانزیتی به یکی از بنادر 

فعال و تاثیرگذار در دریای خزر تبدیل شده است.
این شهر بندری که از آن به عنوان »دروازه دریایی قزاقستان« 
نیز یاد می شــود، نقش بســیار مهمی در تجارت دریایی در 

دریای خزر دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان این که 
سالمت، سرمایه ارزشمندی است، افزود: انسان سالم، محور 
توسعه پایدار بوده و باید در صدد بهره مند شدن تمام انسان ها 

از موهبت الهی باشیم.
در وبینــار »هر خانه یــک پایگاه ســالمت«، دکتر آبتین 
حیدرزاده  معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی گیالن 
با اشــاره به اجرای برنامه »هر خانه یک پایگاه سالمت« در 
مناطق تحت پوشش دانشــگاه، اظهار کرد: با تربیت سفیر 
سالمت و آموزش خانوارها، گام مهمی برای ارتقای سالمت 
جامعــه و بهبود ســبک زندگی و پیشــگیری از بیماری ها 

برداشته خواهد شد.
وی بیان داشــت: متقاضی سفیر ســالمت خانواده یکی از 
اعضای با نفوذ خانواده اســت که متاهل یا دارای سن بیشتر 
از ۱۸ ســال است و حداقل ۸ کالس سواد خواندن و نوشتن 
دارد و در دوره های آموزش حضوری و مجازی تعیین شــده 
در ســه حیطه پیشــگیری و ارتقای ســالمت، درمان های 
اولیه و توانبخشــی مشــارکت نموده و مسوولیت مشارکت 
 در مراقبت از ســالمت خود و خانواده را به عهده می گیرد.
او آگاهی بخشــی به خانواده ها را یکی از مهمترین اقدامات 

درکنترل بیماری کرونا دانست و افزود: سفیران سالمت در 
این برهه حســاس، پیام نظام بهداشــتی کشور را به عنوان 
رابطین و ضابطین در منازل به اقوام و اعضای خانواده هایشان 

می رسانند.
دکتر حیدرزاده با اشــاره به راه اندازی برنامه »هر خانه یک 
پایگاه سالمت« در دانشگاه علوم پزشکی گیالن گفت: طی 
چند ماه گذشته با برگزاری کارگاه هایی برای تربیت مربیان 
شهرســتانی در شهرســتان های مختلف اســتان، مربیان 

شهرستانی در حال آموزش دادن هستند.
این مقام مســوول گفت: با پیش رفتن این طرح، هر یک از 

خانواده های ساکن در استان گیالن، یک سفیر سالمت داشته 
و در ارتباط با پزشــک خانواده خودشان، پیام ها را دریافت و 

آموزش های الزم را در خانواده هایشان انجام می دهند.
معاون بهداشتی دانشــگاه در ادامه این وبینار گفت: یکی از 
بزرگترین مشــکالتی که به دنبال همه گیری کووید ۱۹ در 
جامعه ایجاد شد، تعطیل شدن بسیاری از مشاغل و به مخاطره 
 افتادن امنیت غذایی این گروه به ویژه زنان باردار و کودکان شد.
وی خاطرنشــان کرد: برای جلوگیری از این وضعیت، گروه 
تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن مبادرت 
به شناســایی افراد در معرض خطر کرده و با کمک کمیته 
امداد امام خمینــی )ره( و بنیاد علوی اقداماتی برای تامین 
بســته های غذایی الزم که حاوی ریز مغذی ها و انرژی برای 
این افراد باشــد، صورت گرفته و امید اســت این بسته ها به 

دست افراد نیازمند برسد.
گفتنی اســت: به منظور استقرار، بررسی پیشــرفت، ارائه 
گــزارش کار و اجرای برنامه کشــوری »هر خانه یک پایگاه 
سالمت« و جلســه حمایت های تغذیه ای از زنان باردار، به 
صورت ویدیوکنفرانس، در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی 

دانشگاه علوم پزشکی گیالن برگزار شد.

عضو انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم 
کشور گفت: با توجه به شرایط تحریم ها 
و محدودیت تخصیص ارز، تخصیص ۵۲ 
درصد ارز به واردات ســموم آماده مصرف 
مشابه تولید داخل نه تنها ضربه به صنعت 
اســت بلکه منافع ملی را با مخاطره روبه 

رو می کند.
»فریبرز فیروز جهان تیغی« در نشســت 
خبــری کمیته حمایــت از تولید داخل 
انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم کشور 
در جمع خبرنــگاران افزود: صنعت تولید 
سم به دلیل فرموالسیونی که دارد، صنعت 
پیچیده و مهمی اســت.وی اظهارداشت: 
با وجود این که ۶ ماه از ســال می گذرد 
همچنان برای فرموالسیون این صنعت و 

کمبود ارز اقدامی انجام نشده است.
وی بــا بیان این که علت افزایش ســهم 
واردات ســموم در شــرایط تحریم هــا 
مشخص نیســت، گفت: اکنون به تولید 
دو دالر ارز یارانه ای و به واردات سه دالر 
تخصیص می دهند این اقــدام لطمه به 

تولید کشور است.

فیروز جهان تیغی اظهارداشت: الزم است 
وزارت جهاد کشــاورزی موضع خود را در 
تخصیص ارز به واردکنندگان سموم آماده 

مصرف و تولید داخل مشخص کند.
عضو انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم 
کشــور درباره صادرات سموم تولید ایران 
گفت: در دو تا ســه سال گذشته ایران به 
دلیل تولید سموم با کیفیت جایگاه خوبی  
در صادرات این کاال به کشورهای همسایه 
از جمله ترکیه داشــت امــا با ممنوعیت 

صادرات، بازارهای ما از دست رفته است.
وی افزود: در ســال های گذشــته تالش 
کردیم ۲۵ نوع سم را در کشور ازبکستان 
به ثبت رســاندیم اما سیاســت های میز 
محــوری و ممنوعیت صــادرات تمامی 

زحمات این صنعت را به هدر داده است.
فیــروز جهان تیغــی تصریح کــرد: این 
درحالیســت که به دلیــل کیفیت باالی 
تولید ســموم ایــران حتی روســیه نیز 
متقاضی خرید این محصول شده بود که 
این امر ارز آوری قابل توجهی برای کشور 

به همراه داشت.

به گزارش دفتر نمایندگی فائو در تهران، 
ســازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 
)فائو( در راســتای ایجاد بســتری جامع 
جهت پرداختن و رســیدگی به مســائل 
مرتبــط با تغییرات اقلیمــی در ایران، با 
همراهی سازمان حفاظت محیط زیست 
به عنوان مرجع صالحیت دار ملی صندوق 
اقلیم ســبز، حدود ۱۰۰ نهــاد و ارگان 
محلی، ملی و بین المللی را گرد هم آورد 
و ضمن حمایــت از افزایش ظرفیت این 
نهادها، زمینه گفت و گو و تعامل مشترک 
آن ها بر سر مسائل مرتبط با تأمین مالی 

اقدامات اقلیمی را فراهم کرد.
شرکت کنندگان در این نشست مشورتی 
و کارگاه آموزشی هم چنین پیشنهادهای 
ارائه شده درباره چگونگی ارتقای ظرفیت 
مرجع صالحیت دار ملی، اصالح قواعد و 
مقررات و تدوین اولویت های سیاســتی 
جدید جهت دسترســی و استفاده بهینه 
از منابع مالی بین المللی به منظور تأمین 
مالی اقدامات مرتبط با کاهش و سازگاری 
با تغییرات اقلیمی در کشور را مورد بحث 

و بررسی قرار دادند.
به گفته »گرولد بوِدِکر«، نماینده فائو در 
جمهوری اســالمی ایران، فائو به عنوان 
نهاد ســازمان ملل متحد در پیشــبرد و 
هدایت تالش های جهانی در زمینه توسعه 
کشاورزی و روستایی پایدار و تاب آور به 
تغییرات اقلیمی، بــا ارائه توان و ظرفیت 
فنی و تخصصی خود به کشورهای عضو، 
از تالش های آن ها در زمینه برنامه ریزی، 
دسترســی به منابع تأمیــن مالی و هم 
چنین اجرا و گزارش دهی درباره اقدامات 
مرتبط با کاهش و ســازگاری با تغییرات 
اقلیمی در کشــاورزی و مدیریت منابع 

طبیعی، حمایت می کند.

 ---نیم نگاه ---

تولید ۲ هزار و ۵۰۰ تن 
گوشت ماهیان خاویاری

  
معاون توسعه آبزی پروری ســازمان شیالت ایران با 
اشاره به تولید دو هزار و ۵۰۰ تن گوشت ماهیان خاویاری 
و ۱۰ تن خاویار پرورشی در سال ۹۸ گفت: امسال جهش 

تولید در خاویار پرورشی را پیش بینی می کنیم.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، »حســین عبدالحی« 
تولیــد بچه ماهــی را یکی از چالش هــای اصلی در حوزه 
پرورش ماهیان خاویاری خواند و اظهار داشت: تقاضا برای 
بچه ماهی خاویاری همیشــه بیش از تولید آن بوده است، 
اما با ورود بخش خصوصی به این عرصه، امســال مشــکل 

تولید بچه ماهی تقریبا حل شده است.
وی ادامــه داد: ما در مورد تولید بچه ماهی ســایر ماهیان 
گرم آبی و میگو در داخل مشــکلی نداریم و در حوزه میگو 
در حال حاضر بیش از ۳۰ مرکز تکثیر تولید بچه ماهی در 

کشور فعال هستند.
معاون توسعه آبزی پروری ســازمان شیالت ایران، سطح 
کشت میگو در ســال ۹۸ را ۱۲ هزار و ۳۳۶ هکتار عنوان 
و بیــان کرد: از این ســطح ۴۶ هزار تن میگو در کشــور 

تولید شد.
وی اظهار داشــت: به رغم شیوع ویروس کرونا و مشکالتی 
کــه در تولید پیش آمد، پیش بینی می کنیم میزان تولید 

میگو در سال جاری نیز همانند سال گذشته باشد.

یکه تازی چین دربازار ارز 
جهان

  
به گزارش سی ان بی سی، جهش بزرگ یوآن در برابر 
دالر در بازگشت به کار بازارهای چین پس از تعطیالت 
رســمی پاییزی این کشور، افت آرام دالر در هفته اخیر 

را تکمیل کرد.
اما با بیشــتر شــدن جهش یوآن در برابــر دالر از یک 
درصد-- که بزرگترین جهش یک روزه آن در ۲ ســال 
اخیر است، تاجران معتقدند یکی از واضح ترین نشانه های 
این که بازارهای جهانی خــود را برای پیروزی بایدن در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روابط پایدارتر پکن 

-- واشنگتن، آماده کرده اند اتفاق افتاده است.
نــرخ برابری یوآن بــا دالر در بازارهای داخلی چین ۱.۲ 
درصد جهش کرد و به ۶.۷۱۱۲ واحد رسید و در بازارهای 

خارجی ۰.۵ درصد رشد کرد و به ۶.۷۰۲۴ واحد رسید.
دالر در برابر ســبد ارزهای اصلی ۰.۱ درصد افت کرد و 

افِت این هفته خود را به ۰.۴ درصد رساند.
با آغاز معامالت اروپا در ظهر روزجمعه دالر ۰.۲۵ درصد 
در برابر یورو و ۰.۱۱ درصد در برابر پوند انگلیس افت کرد.

انتصاب مسوول روابط عمومی 
محیط زیست گیالن 

طی حکمی از سوی مدیرکل 
حفاظت محیط زیست گیالن علی 
اصغر روشــنی به عنوان مسوول 
اداره روابط عمومی محیط زیست 

گیالن منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت 
محیط زیســت گیالن؛ در حکم 

ساســان کفایی مدیر کل حفاظت محیط زیســت گیالن 
خطاب به علی اصغر روشنی آمده است:

به موجب این حکم، جنابعالی به سمت مسوول اداره روابط 
عمومی محیط زیســت گیالن منصوب می شوید، امیدوارم 

موفق و موید باشید.
گفتنی اســت روشنی ۱۰سال ریاست اداره حفاظت محیط 
زیســت شهرســتان های فومن و شــفت، و کارکارشناسی 
فناوری های نوین آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط 

زیست گیالن را در کارنامه خود دارد.
پیش از این، علی صدیق عربانی به مدت نه سال سرپرستی 

این اداره را برعهده داشت.

استاندار گیالن در ارتباط تصویری با سرکنسول ایران در آکتائو بیان کرد؛

گرد آورندهتقویت مناسبات ایران و قزاقستان از طریق گسترش روابط فرهنگی و تجاری
گـودرزی علیرضـا 

گالیه تولیدکنندگان از واردات 
سموم کشاورزی

حمایت فائو از تالش ایران برای 
تامین مالی اقدامات اقلیمی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن؛
هر یک از خانواده های ساکن در گیالن، یک سفیر سالمت خواهند داشت
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 "سیف فرغانی"

 ای قوم درین عزا بگریید
 بر کشته کربال بگریید

 با این دل مرده خنده تا چند
 امروز درین عزا بگریید
 فرزند رسول را بکشتند
 از بهر خدای را بگریید

 از خون جگر سرشک سازید
 بهر دل مصطفی بگریید

 وز معدن دل به اشک چون در
 بر گوهر مرتضی بگریید

 با نعمت عافیت به صد چشم
 بر اهل چنین بال بگریید

 دلخسته ماتم حسینید
 ای خسته دالن، هال! بگریید

 در ماتم او ّخُمش مباشید
 یا نعره زنید یا بگریید

 تا روح که متصل به جسم است
 از تن نشود جدا بگریید

 در گریه سخن نکو نیاید
 من می گویم شما بگریید

 بر دنیی کم بقا بخندید
 بر عالم پر عنا بگریید

 بسیار درو نمی توان بود
 بر اندکی بقا بگریید

 بر جور و جفای آن جماعت
 یک دم ز سر صفا بگریید

 اشک از پی چیست تا بریزید
 چشم از پی چیست تا بگریید

 در گریه به صد زبان بنالید
 در پرده به صد نوا بگریید

 تا شسته شود کدورت از دل
 یک دم ز سر صفا بگریید

 نسیان گنه صواب نبود
 کردید بسی خطا بگریید

 وز بهر نزول غیث رحمت
 چون ابر گه دعا بگریید

 "محمد بن حسام خسوفی"

 ایا صبا بگذر بر سر مزار حسن 
 زهی شمیم تو چون خلق مشکبار حسن 

 به خاک خطه  ی یثرب خرام تا بینی 
 شکفته سنبل و گل از خط و عذار حسن 

 چو شب ز مشعل مه چشم تیره روشن کن 
 ز خاک خوابگه سرمه اقتدار حسن 

 یکی به تعزیت بقعه  ی بقیع گذر 
 ببوس مشهد پاک بزرگوار حسن 

 لبش که مایه ی تریاق بود و شد مسموم 
 بپرس تلخی شهد شکرنثار حسن 

 طبرزد شکرینش که کرد زهرآلود؟ 
 که خاک بر سر اعدای خاکسار حسن 

 که ریخت سوده ی الماس ریزه در قدحش 
 که زهر گشت از آن آب خوشگوار حسن؟ 

 در اندرون، صد و هفتاد پاره شد جگرش 
 همه ز راه گلو ریخت بر کنار حسن 

 به رنگ گونه  ی الماس شد زمردفام 
 مفرح لب یاقوت آبدار حسن 

 جگر بسوخت شفق را چو الله ز آتش دل 
 ز حسرت جگر خسته و فگار حسن 

 به روز تیره  ی خود شام از آن سیه  پوش است 
 کز اهل شام بد آمد به روزگار حسن 
 ستاره خون بچکاند ز چشم اگر بیند 
 جراحت جگر و چشم اشکبار حسن 

 سپهر عطف هاللی بسوخت ز آتش شام 
 ز تاب سینه  ی محرور پرشرار حسن 

 به باغ عترت پیغمبر از خزان ستم 
 بریخت الله و نسرین ز نوبهار حسن 

 بنفشه بین سر حسرت نهاده بر زانو 
 ز سوک غالیه بوی بنفشه  زار حسن 

 هنوز نرگس خوش خواب، سر گران دارد 
 ز داغ نرگس بیمار پرخمار حسن 

 عجب مدار که گل در قماط سبزه نشست 
 که با طراوت حسن است شرمسار حسن 

 هنوز زهره سرانداز نیلگون دارد 
 ز سوز مادر زهرای سوگوار حسن 

 به سان سایه نهد روی بر زمین خورشید 
 به خاکبوس جناب فلک مدار حسن 

 هالل شوشه  ی زر ز آن جهت در آتش کرد 
 که درکشد به رکابش رکابدار حسن 

 به روز حشر که خورشید چشم آن دارد 
 که توتیا کشد از گرد رهگذار حسن 
 بسا که جان بسپردند در هزاهز جنگ 

 دالوران به سر تیغ جان سپار حسن 
 سپهر اطلس نه تو کشیده در جوشن 

 ز بیم نوک سنان سپرگذار حسن 
 فلک ز فضله  ی خوانش دو قرص نان دارد 
 که باشد آن که نباشد وظیفه خوار حسن؟ 
 خلیل با همه شور نمک به خوان بنشست 

 که تا خورد نمک تازه روز بار حسن 
 هزار منعم و درویش بر یسار و یمین 
 یمین گشاده بر آوازه  ی یسار حسن 

 چو بال رفعت او پر بگستراند باز 
 همای سدره نشیمن بود شکار حسن 

 بجز خدای که داند، که عالم الغیب است، 
 کمال قربت پنهان و آشکار حسن؟ 

 دوم حصار و چهارم اساس در ره دین 
 شد استوار به بازوی استوار حسن 

 امامت و حسب و نسبت علی بودش 
 زهی ستوده خصال و زهی شعار حسن 
 اگر وثیقه  ی حبل المتین همی خواهی 

 متاب سر ز سر زلف تابدار حسن 
 به زیر سایه  ی طوبی کسی تواند بود 
 که سایه افکندش سرو جویبار حسن 

 ز دست ساقی کوثر خورد شراب رحیق 
 کسی که مشرب او هست چشمه  سار حسن 
 سخن به قدر حسن چون سراید »ابن  حسام«؟ 

 که نیست مدحت حسان به اقتدار حسن 
 چو من به پایه  ی حسان نمی رسم به سخن 

سخن چگونه رسانم به اعتبار حسن؟

کــافــــه شهــــر ---نیم نگاه ---

ـــم ـــش پانزده بـخـ
حمیـــد مـزرعـــه

هنر پمپئی، که یک شــهر رومی بود، تا 
حد بسیار زیادی از هنر یونانی مأب تاثیر 
پذیرفته بود. زیرا هنگامی که رومیان دنیا 
را تســخیر کردند و امپراتوری خود را بر 
خرابه های پادشاهی های یونانی مأب بنیاد 
نهادند، تغییــرات چندانی در قلمرو هنر 
صــورت نگرفت. بســیاری از هنرمندانی 
که در روم کار می کردنــد، یونانی بودند 
و بســیاری از مجموعــه داران رومی آثار 
اســتادان بزرگ یونانی یــا کپی آن ها را 

می خریدند. 
با این همه، هنگامی که روم به ســروری 
جهان رســید، هنر تا حدی دســتخوش 

تغییرات شد.
به هنرمندان کارهای جدیدی سپردند و 
بنابر این الزم آمد که آن ها روش های کار 

خود را جرح و تعدیل کنند. 
شاید برجســته ترین دستاورد رومیان در 
مهندسی عمران بوده است. همه، داستان 
جاده هــا، پل های آبرســان و حمام های 

عمومی رومیان را شنیده ایم.
حتــا خرابه های این ســاختمان ها هنوز 
فوق العاده گیرا و تحســین برانگیز است. 
آدمی هنگامی که در میان ســتون های 
عظیم آن ها راه می رود، خود را هم چون 
یک مورچــه، کوچک و خرد احســاس 

می کند.
در واقع همین خرابه ها موجب می شــود 
که قرن هــا بعد، آنچه را که شــکوه روم 
بوده اســت، از یــاد نبریم. شــاید بتوان 
گفت که مشهورترین بنای رومی، میدان 
نمایش عظیمی اســت با نام کولوسئوم با 
ویژگی های رومی کــه در روزگاران بعد 
است.  برانگیخته  بســیاری  ستایش های 
این ساختمان با هدف سودمندی ساخته 

شده است و سه اشکوب آن از قوس ها یا 
آرک هایی تشــکیل شده که در یک خط 
مستقیم عمودی روی هم قرار گرفته اند، و 
حفاظی را برای نشستن آمفی تئاتر بزرگ 

داخلی ایجاد کرده اند.
معمار رومی در نمــای خارجی قوس ها، 
تابلویــی از انواع فرم هــای یونانی بوجود 
آورده اســت، یعنــی در واقع از هر ســه 
ســبک معماری که در معابــد یونانی به 
کار رفته، اســتفاده کرده اســت. اشکوب 
همکف، شــکلی از سبک دوریسی است، 
حتا چهارگوش های آفریز یا سه ترکی ها 

در نمای اشکوب همکف دیده می شوند.
اشــکوب دوم دارای سبک ایونیایی است 
و در اشــکوب ســوم و چهارم آن، از نیم 
ســتون های ســبک قرنتی استفاده شده 
است. این ترکیب سازه های رومی با فرم ها 
یا شــیوه های یونانی تاثیر گسترده ای بر 
معماری بعد داشــته اســت. حتا اگر در 
شــهرهای خودمان گشتی بزنیم و سری 
بچرخانیم نمونه ی این تاثیر را مشــاهده 

خواهیم کرد.
شــاید هیچ یک از آفرینش های معماری 

رومیان از طــاق نصرت هایی که آن ها در 
سراسر امپراتوری شان در ایتالیا، فرانسه، 
شــمال آفریقا و آســیا بنا نهادند، تاثیر 
پایدارتری نداشــته است. معماری یونانی 
عمومن از عناصر یا المان های همســان و 
هم شکل ترکیب شده است و این موضوع 
حتا در مورد معماری کولوسئوم مصداق 
دارد. طاق نصرت های رومی از شیوه های 
یونانــی برای چهارچوب بندی اســتفاده 
می کند ولی بر گذرگاه بزرگ مرکزی که 
در میــان دو گذرگاه کوتاه تر و باریک تر 
کناری قرار می گیرد، تاکید می گذارد، این 
ترتیبی است که می تواند درست همانند 
آکورد در موســیقی در کمپوزیسیون یا 

ترکیب بندی معماری به کار رود.
لیکن مهمترین ویژگــی معماری رومی 
استفاده از قوس ها است، این نوآوری که 
در معماری رومی بسیار به کار گرفته شده 
در ســاختمان های یونانی نقش چندانی 
نداشته اســت، هرچند که احتمالن برای 
معماران یونانی ناشــناخته نبوده اســت. 
ساختن یک قوس از سنگ های تخم مرغ 
مانند، کار مهندســی بسیار دشوار است. 

ســازنده هنگامی که بر ایــن هنر یا فن 
تسلط یابد می تواند از آن برای طرح های 
هر چه جسورانه تر استفاده کند، می تواند 
بیــن پایه های یک پل یا طاق قوســی یا 
ضربی بزند یا حتــا می تواند از این روش 
برای ساختن سقف های قوس دار استفاده 

کند. 
رومیــان در هنر ســاختن ســقف های 
قوس دار و بهره گیــری از روش های فنی 
مختلف بــرای این کار، بــه مهارت های 
بزرگی رسیدند. شــگفت انگیزترین این 
پرســتش گاه   یا  پانتئون  ســاختمان ها، 

همه ی خدایان است.
این پرســتش گاه عهد باستان است که 
بعدها همیشه به صورت یک مکان عبادی 
باقی ماند. این ساختمان در اوایل دوره ی 
مسیحیت به کلیسا مبدل شد و بنابراین 
از خطر انهدام مصون ماند، درون آن یک 
تاالر گرد و عظیم اســت که گنبدی نیم 
کره ســقف را آن پوشانده است. در وسط 
گنبد سقف و در نقطه اوج آن یک دهانه 
ی مدور وجود دارد که آسمان از آن دیده 

می شود. )ادامه دارد(

تسخیر کنندگان جهان

طرح های کتاب خوانی برای 
کودکان

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
با تشــریح برنامه های خود برای هفته ملی کودک، تمرکز 
خود در ایــن برنامه هــا را بر فراهم کردن زمینه رشــد 

خودآگاهی و خودباوری درونی کودکان اعالم کرد.
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در 
بیانیه ای به مناســبت هفته ملی کودک که از روز ۱۶مهر 
شروع شد، اعالم کرد در همکاری با سایر نهادهای متولی 
هفته کودک و تشکل های مرتبط با این حوزه  برنامه های 
ویــژه ای در حــوزه کتــاب و کتــاب خوانی، طراحــی 
و اجرا می کنــد. ایــن معاونــت هفتــه ملی کــودک را 
فرصتی، برای طرح و شناســایی مسائل کودکان به مثابه 
مهم ترین سرمایه های ایران اسالمی دانسته و اضافه کرده 
است با توجه به برنامه های ســال های گذشته که محور 
اصلی برنامه های ترویج کتاب خوانی را بر حوزه کودکان و 
نوجوانان قرار داده است، به الگوهای جدیدی برای فعالیت 

در این حوزه رسیده است.

کاریزماتیک گرایی
  امیررضا انصاری

نویســنده   نیک مــورگان 
کتاب نشانه های قدرت می گوید 
»به دســت آوردن قدرت نفوذ 
بر دیگــران در محل کار مدرن 
و امروزی، بســیار دشوار اســت. وجود حجم بسیار باالی 
اطالعات در دسترس همگان و سرعت زندگی دیجیتالی 
"منجر به کوتاهی فاصله ها" شــده است. با این حال فشار 
موجود در محل کســب وکار برای گرفتن نتیجه، اهمیت 

داشتن توانایی نفوذ بر دیگران را دو چندان می کند.
در اینجا الزم است به چند نکته پرداخته شود:

۱. ایجاد ارتباطات: کالرک می گوید در یک سطح اساسی 
یکی از دالیلی که مردم برای شما کاری انجام می دهند یا 
ایده شــما را پشتیبانی می کنند یا با بودجه مورد نظرتان 
موافقت می کنند این اســت که شما را دوست دارند. برای 
رسیدن به این نقطه شما نیاز دارید که یک ارتباط کاری 

خوب با همکارانتان برقرار کنید.
۲. قبــل از تالش برای متقاعد کردن گــوش دهید: بهترین 
راه برای این که همکاران از شــما و موضوعات مورد نظرتان 
پشتیبانی کنند این است که آن ها احساس کنند شما شنونده 
نظرات آنان هستید. پس، از همکارانتان درخواست کنید که 

دیدگاه ها و توصیه ها خود را با شما در میان بگذارند. 
۳. مراقبــت از زبان بدن: مورگان می گوید مردم به طور مداوم 
در حال ارزیابی این هستند که آیا به شما اعتماد کنند یانه ؟ 
ما سخت تالش می کنیم تا جواب این سوال را پیدا کنیم که 
افراد دوست ما هستند یا مخالف ما ؟ زبان بدن شما در درستی 
شکل انتقال پیام مدنظر شما، نقش بسیار مهمی دارد. همان 
اندازه که درست ایستادن، عقب دادن شانه ها و با مخاطب خود 
با ســر باال گفت وگو کردن نشانه اعتماد به نفس، فرماندهی و 
احاطه شــما بر موضوع مورد گفت وگو اســت، برعکس با سر 
پایین وبا چشم های دوخته شده به پاهای خود صحبت کردن 
در جلسات کاری، پیام متضادی را به مخاطب انتقال می دهد.  
۴. توســعه تخصص: کالرک می گوید، راه دیگر برای افزایش 
نفوذ در محل کار این اســت که در صنعت یا ســازمان خود 
به عنوان یک متخصص شناخته شوید. این توانمندی یک شبه 
اتفاق نخواهد افتاد، اما شما می توانید برای توسعه تخصص و 

مهارت های حیاتی کسب وکار اقداماتی انجام دهید. 
۵. نقشه راه استراتژیک: هنگامی که زمان قدرت نفوذتان برای 
ترویج ابتکار و ایده خاصی که به وجود آورده اید فرا می رســد 
باید یک استراتژیست باشید. توجه داشته باشید که این جا 
جنگ بازی موقعیت اســت، موقعیت چه کسی ممکن است 
به وسیله برنامه های شما تهدید شود و چگونه می توانید آن ها 
را همسو و در راستای اهداف ویژه ای که طراحی کرده اید به 

حرکت درآورید ؟
۶. به مردم آنچه می خواهند ارائه دهید: شما می توانید به وسیله 
شــرح صادقانه مســاله به عنوان یک مزیت برای افرادی که 
می خواهید در کنار شــما باشند، نفوذ خود را روی یک مساله 
خاص افزایش دهید. نیازها، دیدگاه ها و سلیقه هر ذی نفع را در 
نظر بگیرید. مورگان می گوید کشف کنید، افراد نیاز به شنیدن 
 چه چیزی دارند و چه چیــزی توجه آن ها را جلب می کند.

در اخر این نکته را باید بیان کرد که شــخصیت کاریزماتیک 
یک موهبت الهی اســت و در هیچ کالســی قابل ارائه نیست 
و آن رانمی توان آموخت پس، پول و زمان خود را به اشــتباه 

هزینه نکنید.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

بنای کولوسئوم طاق نصرت کنستانتین
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زنــگ تـفـریـح }جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

1 9 6 5 4 8 7 3 2
8 5 2 3 9 7 6 4 1
7 4 3 6 1 2 8 9 5
5 8 4 1 7 6 3 2 9
6 2 1 4 3 9 5 7 8
9 3 7 2 8 5 1 6 4
2 7 5 9 6 1 4 8 3
4 6 9 8 5 3 2 1 7
3 1 8 7 2 4 9 5 6

سودوکو شماره 114
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جواب شماره قبل

شماره 144 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
 یک بار به بابام گفتم؛ اگه یه روز من زنده نباشــم چیکار 

می کنی؟
. 

نشست رو زمین سجده شکر کردو گفت: حتی فکرش هم 
آرومم می کنه

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

روزی که کرونا ریشــه کن بشه، یک هفته نه حموم میرم 
نه دستامو می شورم.

تــوی کثافت غلت می زنم و ایــن روزای لعنتی رو جبران 
می کنم

این همه تمیزی در شأن من نیست!

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

شــش هفت تا سنجد هســتند که االن هفت ساله خونه 
ما اسیرند، سال به ســال میان هواخوری دوباره میرن تو 
یخچال. هزینه برقشونو حســاب کردم دونه ای پنج هزار 

تومن خرج کردیم براشون.

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

یک تست برای این که بفهمید ناقل هستید یا نه
روی زمین دراز بکشید. 

سعی کنید به سمت چپ یا راست قل بخورید...
اگر قل نخوردید، شما ناقلید..!!!

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

امروز داشتم کتاب می خوندم
مامانم اومد گفت اون کتابو بذاز کنار سرتو کن تو گوشی 

ببین معلمت چی میگه!!!

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

به طرف میگم اصل بده
میگه؛ اوال عسل رو اینجوری می نویسند بیسواد ...

دوما، منظورت از عسل بده چی بود؟؟
مگه من زنبورم؟

االن فقط اینو گذاشتم بدونید واسه چی خودکشی کردم 
بعدا نگید عاشق بود...

روحم شاد!!!

مــن نمیدونم چــرا زن ها فکــر می کنند همــه مردها 
بی احساســند، اصال این طور نیســت، مردها خیلی هم با 

احساسند...
احساس خستگی، احساس گشــنگی، احساس تشنگی، 

احساس رییس بودن!!
واال این همه احساس، خانما پر توقع نباشید لطفا!!

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

اولین باری که ســگ آوردم خونه بابام گفت: این خونه یا 
جای منه یا جای اون سگ ...

گفتم: اصن من میرم ... گفت: آره منم باهات موافقم.
بعــد یه هفته کارتن خوابی برگشــتم خونه دیدم دارن با 
سگم گل کوچیک بازی می کنن، بیو تلگرامشم زده »هرچه 

بیشتر آدم ها را میشناسم، بیشتر سگم را دوست دارم!!!

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

سالم دوستان، پایگاه سالمت برای غربالگری وارد شوید
.

کدملی خانمتون را وارد کنید
.

تمامی گزینه ها رو مثبت بزنید
.

از طــرف اداره بهداشــت ۱۴ روز خانومتــون رو می برند 
قرنطینه و می تونین در این مدت نفس راحتی بکشید...

.
ولی مواظب باشید خانومتون پیش دستی نکنه ...
چون من االن دارم از قرنطینه بهتون پیام می دم!!

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

دیشب ساعت ۲ یک شماره ناشناس بهم زنگ زد...
من: بله؟

- سالم منزل آقای پفک نمکی؟؟
من: بله بفرمایید!!

- ببخشید بروسلی خونه ست؟؟
من: بله خودم هستم بفرمایید

.
یهو قطع کرد ...

.
خب برادر من بلد نیستی نکن!!!

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

من یه بار به دوستم گفتم: حوصلم سررفته
.

گفت: زیرشو کم کن! ... 
 ... و واقعا حالم بهتر شد

.

.
آخه اولین بار بود با پایه صندلی می زدم تو دهن یکی.

مردی خواست دزدکی زن دوم بگیرد
میره صحبت هایش رو میکنه میگه؛ روز جمعه میام برا عقد
زن اولی میفهمه، مرد شــب جمعه شامش رو می خوره و 

میگیره می خوابه
صبح پا میشه بهترین لباسش رو می پوشه

بهترین عطرش رو می زنه
می خواد بره بیرون زنش بهش میگه کجا؟

.
میگه من می خوام برم نمز جمعه دیر میام

زنش بهش میگه بیا بشین امروز دوشنبه است، من قرص 
خواب بهت دادم چهار روزه خوابیدی...

اگه دوباره تکرار کنی، قرصی بهت میدم که وقتی پاشدی 
روز قیامته..!!!

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

بچه های االن تنبیه و کتک چه میدونن چیه
یادمه بچه که بودم یه مگس کش سفید داشتیم

 وقتی بابام ورش می داشت اول من در می رفتم بعد مگسا!!!

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

قدیما موقع دیــد و بازدید عید می گفتند مهمان حبیب 
خداس

ولــی االن باید بگن مهمان وســیله ای برای رســیدن به 
خداست!!!

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

خونه موندن خیلی هم کالفه کننده  نیست
فقــط موندم چرا تو دو تا پاکــت برنج یک کیلویی با یک 

مارک
تو یکیش ۷۷۵۹ دونه برنج هست

تو تون یکی ۷۷۸۹ دونه برنج هست

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

عمه ام زنگ زد به مادرم گفت: اگر امشب هستید بیایم؟
مادرم گفت: یه لحظه گوشی

با ایما و اشاره بهم رسوند چندتا سرفه بزنم که عمه ام اینا 
بترسند نیان

انقدر طبیعی عمل کردم که مادرم اینا رفتند خونه عمه ام 
... من االن چند ساعته تنها تو خونه ام

افقی:
۱- نویسنده، ادیب و محقق  و شاهنامه پژوه معاصر کشورمان که از نوشته های اوست "تابیکران سبز" ۲- اثر امیل زوال- باور قلبی- جوانمردی ۳- گل ناامیدی- کوچک- خوبی- جام قهرمانی ۴- مروارید- کمک رسان- شتر آمریکایی- عدد منفی 
۵- کشور آفریقایی- بلند مرتبه ۶- شهر کرمان- درخت اعدام- خوانده شده ۷- کجاست- سگ گزنده- انداختنی صیاد- شعله آتش ۸- از گیاهان بی مزه خاردار- خبازی- فارسی قدیمی ۹- نژادما- زنگ کاروان- منفعت- سودای ناله ۱۰- اسباب 
و وسایل- به رخ کشیدن خوبی- جانشین ۱۱- سازمان فضایی آمریکا- سوبسید ۱۲- مجازات  شرعی- چرک آلود- از گیاهان خوشبو- عدد خیطی ۱۳- محل عبور- از عنکبوتیان- حرف ندا-  باالی سقف ۱۴-جانشین مادر- بازدارنده ها- ثروتمند 

۱۵- غاری در شمال شرقی سنندج
عمودی:

۱- نشــریه- شاعر و نویسنده معاصر کردستان که نوشته های اوســت بندر برمودت ۲- رود اروپایی- کثرت رفت وآمد- بینی۳- ناامید- ویتامین 
جدولی- خشــمگین- دورویی۴- حرف نفی عرب- بیهوده- اذیت- گربه عرب ۵- خوشبخت- جاده و راه ۶- شهر پاکستان- سخاوتمند- پرشدن 
۷- روزگذشته- سازجاری- لطیف- از گازها ۸- کشور آسیایی- عجز- همراه گل ۹- یابنده- جایز- لباس زنانه- اراده ۱۰- مشورت- نخ تابیده- رونق 
داشتن ۱۱- کبوتر صحرایی- منسوب به کشور فالسفه ۱۲- مادر عرب- امانت داران- برداشتنی گیاهان- تصدیق روسی ۱۳- زرشک- جاودان- یک 

خودمانی- ثروتمند ۱۴- واحد پول چین - شهری در استان فارس- شهر سرایت کننده ۱۵- از دیدنی های تاریخی شهر سقز- سهل انگاری
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مرگ دردناک یک بی خانمان
  

پیاده روی ورزشــکاری بی خانمان در آمریکا خشــم 
پلیس ایالت کالیفرنیــا را به حدی برانگیخت که منجر به 

مرگ او شد.
ویدئویی که به تازگی در فضای مجازی منتشرشــده نشان 
می دهد دو افســر پلیس یک جوان را بــه علت پیاده روی 
متوقف می کنند و برخورد خشــن آن ها منجر به درگیری 
میان جوان و نیرو های پلیس می شود که در نهایت پلیس 
وی را نقش بر زمین کرده و هنگامی که شهروند آمریکایی 
در تالش برای مقاومت در مقابل این خشونت بی دلیل بود، 

به وی شلیک می کنند.

جمع آوری ۸۶ کودک کار از 
سطح خیابان های ارومیه

عیدفریورمدیرکل بهزیستی آذربایجان  غربی با اشاره 
به جمع آوری ۸۶ نفر از کودکان کار از سطح شهر افزود: 
۲۳ نفر از کودکان کار در رده سنی بین هفت تا ۱۲ سال 
و ۵۳ نفر در رده ســنی بین ۱۲ تا ۱۴ سال و نیز ۱۰ نفر 
در رده سنی ۱۵ تا ۱۸سال هستند که بعد از شناسایی از 

سطح خیابان ها جمع آوری شده است.
فریور افزود: با توجه به شــیوع بیمــاری کرونا و اهمیت 
پیشــگیری از ابتال به این ویروس و رعایت بهداشــت و 
پروتکل های بهداشتی، کودکان کار و خیابانی بیشتر در 
معرض خطر ابتال به این ویروس قرار دارند و این قشر باید 

مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
مدیرکل بهزیســتی آذربایجان  غربی خاطرنشــان کرد: 
بهزیستی به عنوان متولی سالمت اجتماعی در ارتباط با 
پیشگیری از ویروس کرونا در بخش های مختلفی اقدامات 

حمایتی را اتخاذ می کند.
وی از راه اندازی مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده 
در استان خبر داد و اظهار داشت: کودکان کار و خیابانی 
پس از جمع آوری در دو مرکز ســاماندهی کودکان کار و 
مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده ساماندهی شده 
و حمایت های مختلف مالی، تحصیلی به خود کودکان و 

خانواده های آنها در این مراکز ارائه می شود.
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■ تلفن مدیر: ۰۹۳۰۱۸۳۷۱۴۸
»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

 ---نیم نگاه ---

هفته ای که گذشــت، محدودیت هایی بیش از پیش برای 
جلوگیری از شیوع کرونا در ایران اعمال شد. بعد از مدت ها 
که رستوران ها، کافه ها و برخی دیگر از مراکزی که به هدف 
"خوردن" البته در کنار گپ زدن یا دیدن دوستان، در ایام 
کرونایی فعالیت می کردند، مجددا مجبور به تعطیلی موقت 
شــدند. وضعیتی که در این مدت به شــدت اقتصاد این 

اصناف را متزلزل کرده است.
از طرفــی هم بازبــودن چنیــن مراکــزی و پذیرایی از 
عالقمندان، به تجمع افراد در محیط های نه چندان بزرگ 

دامن می زند. 
البته تعدا زیادی از رســتوران ها گزینه بیرون بر را در انواع 
اپلیکیشن ها فعال کرده اند. کافه ها هم از این امر مستثنی 
نیســتند. برخی هم که حضوری مشــتری را می پذیرند، 
معمــوال در فضای بازی مثــل حیاط از آن هــا پذیرایی 

می کنند.
با این حال، هم کووید-۱۹ در حال گســترش است و هم 
اقتصاد مربوط به کافه و رستوران آسیب دیده. نه می  توان 
بی خیال ســالمت شد و نه صدها انسانی که از این طریق 
امرار معاش می کنند را نادید گرفت. من که دیگر دست به 
دعا و منتظر واکسن هســتم. اگر روزهای اولیه امیدی به 
ضعیف شدن ویروس یا کاهش شیوع به دلیل گرما داشتم، 
امروز ویروس کووید-۱۹ را رقیبی برای زیست نوع انسان 
در این کره خاکی می بینم، بنابراین منتظر دارویی هستم 

که این ویروس را هرچه زودتر نابود کند.
به بهانه این که نمی توانیم به رستوران برویم و دلی از عزا در 
بیاوریم، فکر کردم شاید جالب باشد که چند تا از بهترین 
یا معروف ترین رستوران های دنیا را بشناسیم. خوبی ماجرا 
این اســت که نه ما از ایران و نه دیگرانی از جاهای دیگر 
دنیا، در لحظه اکنون امکان و جرات حضور در این مکان ها 
را نداریم. پس زمان خوبی برای یک شــکم گردی مجازی 

است.
شــکم گردی یکی از انواع گردشگری بر پایه غذا است که 

می تواند نقش مهمی در جذب گردشگران داشته باشد. 
این نوع گردشگری به آداب و رسوم و فرهنگ هر کشوری 
مرتبط است و برای بازدیدکنندگانی که از سایر کشورهای 
جهان با فرهنگی متفاوت به این کشــورها قدم می گذارند 
و آماده تجربه فرهنگ و رســوم و غذاهای آنان هســتند، 
جذابیت دارد. این نوع از گردشــگری شامل امتحان کردن 

انواع خوراکی های سرد و گرم و نوشیدنی ها می شود.
یکی از محاســن این نوع گردشگری این است که فقط با 
رفتن به یک سفر پرهزینه به دست نمی آید. به شهرهای 
اطــراف هم می توان رفــت و غذایی جذاب خــورد. یا به 

محله های قدیمی.

در بعضی شــهرها خیابان های معروفی برای شکم گردی 
وجود دارد. مثال در تهران خیابان ستارخان یکی از مراکز 
تفریحی بر پایه خوراکی بوده است. چند سالی می شود که 
خیابان سی تیر را هم با قراردادن دکه های مختلف فروش 

غذا، به مرکزی توریستی مرتبط با شکم تبدیل کرده اند.
به نقل از مجله ویســتا، "گردشــگری غذا صنعتی بسیار 
نوپاســت که ادبیات آن به سال ۲۰۰۱ برمی گردد، زمانی 
که عبارت »گردشــگری خوراک و پختنی ها« در مقاله ای 
توســط اریک ولف مدیر اتحادیه بین المللی توریسم غذا 
معرفی شد. این مقاله که بعدها تبدیل به نخستین کتاب 
جهان درباره صنعت گردشگری خوراک و پختنی ها شد، 
مهم ترین کتاب در محافل دانشگاهی و تخصصی دنیا بود 
که اطالعات مفیدی درباره این نوع گردشگری را در اختیار 

دانشجویان و فعاالن صنعت توریسم قرار می داد. 

امروزه ســفر برای غذا به یکی از انگیزه های گردشــگری 
 در بســیاری از کشــورهای جهان تبدیل شــده است".
 Auberge Du ،یکی از رستوران های معروف در فرانسه
Vieux Puits است. این رستوران در سال ۲۰۲۰، یعنی 
همین سالی که با ویروس کرونا شناخته می شود، در یک 
تقسیم بندی که بر پایه نظر مصرف کننده است و در سایت 
TripAdvisor نشان داده شده است، رتبه اول را از نظر 

محبوبیت در بین گردشگران داشته است. 
وقتی در وبسایت تریپ ادوایزر به این رستوران و یادداشت ها 
و نظرات کسانی که به آن جا رفته اند نگاه کردم، نکته جالب 
توجــه برایم امتیازدهی به این رســتوران بود. پایین ترین 

امتیاز به این رستوران درجه متوسط بود که توسط دو نفر 
به ثبت رســیده. بقیه نظرها روی خوب و عالی داده شده 
است. گزینه بد و خیلی بد هم اصال در مورد این رستوران 

توسط کسی امتیازدهی نشده است.
یکی از نکته هایی که در نظرات کسانی که به این رستوران 
رفته اند مطرح شده اســت، موضوع خدمات رسانی تیمی 
اســت که در این رستوران فعالیت می کند و این خارج از 
غذا که به نظر آن ها منحصر به فردهم هست، توجه برخی 

از کسانی که به این رستوران رفته اند را جلب کرده است.
رســتوران دیگری در فرانســه 
کــه امتیــاز خوبی را بــه خود 
 La اســت،  داده  اختصــاص 
 Ville Blanche, Rospez,
France می باشد. به طور کلی 
تعجبی ندارد که چند رستوران 

اول در کشــور فرانسه باشــد. عالوه بر موضوع برندینگ 
گردشگری که فرانسه توانسته است از بهترین نمونه های 
این امر باشد، موضوع غذاهای متنوع، آشپزهای حرفه ای 
و حتی مواد با کیفیت در این کشــور به شهرت غذایی آن 
کمک می کند. در این کشور تعداد رستوران، کافه، دکه های 
غذا یا خوراکی فروشــی بسیار زیاد اســت. هم مردم این 
کشور وهم گردشگران، فرانسه رامنطقه ای مهم در زمینه 

غذا می دانند.
 ،La Ville Blanche, Rospez, France رســتوران

در تریپ ادوایــز باالترین امتیاز را بابت کیفیت غذا به خود 
اختصاص داده است. بعد از آن؛ سرویس، تناسب قیمت غذا 
با کیفیت و جو مناسب با امتیازی شبیه به هم قرار دارند. 

 black swan at از فرانسه که خارج شویم، به رستوران
oldstead می رسیم. رستورانی در انگلستان. این رستوران 

بخشی از خدماتی اســت که در مجموعه هتل و اقامتگاه 
black swan  ارائه می شود. در وبسایت این مجموعه که 
برویم، عالوه بر رزرو رســتوران، می توان اتاق های آن جا را 

برای اقامت شبانه انتخاب کرد. 
ادعای گردانندگان این رســتوران این است که مواد اولیه 
مصرف شــده در غذاهای آن ها دستاورد خود آن هاست و 

در مزرعه مربوط به هتل-رستوران پرورش پیدا می کند.
 )Stuttgart,Germany(رستوران "۵" در اشتوتگارد آلمان

یکی دیگر از رتبه آورده ها است. این رستوران هم تلفیقی از 
خدمات مختلف را ارائه می دهد. نام ۵ در قلب اشتوتگارت 
یک دنیای آشــپزی پنهان را در خود جای داده است که 
در آن می توان کافه، بار، رســتوران و کلوپ افرادی که به 
چیزهای خاص عالقه دارند، را یافت. این محل یک مکان 
اصلی برای نیازهــای روزانه افراد ارائه می دهد. "روز خود 
را در آن جا با یک صبحانه ســالم شــروع کنید و یا بعد 
از ظهر یک قطعــه کیک صرف کنید". با انتخاب خالقانه 
غذاهای موجود در منوی ناهار که انواع مختلفی از غذاهای 
هر ۵ قاره را ارائه می دهد، از خود پذیرایی کنید. در طبقات 
پایینــی، گزینه های جــذاب و متنوعــی از غذاهای بار و 
خیابانی، و هم چنین توصیه های گرم سرآشپز با طعم های 

متنوع برای انتخاب وجود دارد. 

تعداد رستوران هایی که در دنیا می توان به آن جا رفت کم 
نیست. دسته بندی و ارزش گذاری آن ها هم با سلیقه های 
مختلف، فهرســت های متنوعی را نشان می دهد. در ایران 
نیز وبســایت هایی وجود دارد که به معرفی و نمره گذاری 

رستوران ها می پردازند. 

قبل از پایان این یادداشــت، به نظرم معرفی رستورانی در 
ژاپن خالی از لطف نیست. Ise Sueyoshi، نام رستورانی 
در منطقه نیشیازوبا در توکیو است. این رستوران از لحاظ 
کیفیت غذا و ســرویس دهی، در کنار تناســب قیمت و 
کیفیت غذا امتیاز خوبی از مصرف کنندگان گرفته اســت. 
این رستوران غذاهای سنتی ژاپنی را سرو می کند. سرآشپز 
این رســتوران که در کشورهای مختلفی آموزش آشپزی 
دیده است، نهایتا به زادگاه خود بازگشته تا فرهنگ ژاپنی 

را به کمک غذای آن حفظ کند.

اعالمیه تفلیس برای مدیران 
گردشگری جهان

شــورای اجرایی ســازمان جهانی گردشگری در 
آستانه روز جهانی گردشگری در ۲۷ سپتامبر نشستی 
در تفلیــس برای مدیران گردشــگری برگزار کرد که 
براســاس آن ۲ موضوع مهم ایجاد امنیت مجدد برای 
سفرهای بین المللی، و حمایت از گروه های آسیب پذیر 
همچون زنان، جوانان و شرکت های کوچک و متوسط 
با همــکاری تمامی بخش هــای گردشــگری اعم از 
دولتــی و خصوصی را در اولویت دســتیابی به بازیابی 

گردشگری پایدار مطرح کرده است.

شــورای اجرایی ســازمان جهانی گردشگری در صد و 
دوازدهمین نشست خود در تفلیس به ارائه یک برنامه 
جامع و متحد برای گردشگری جهان دست یافت. این 
نشست که نخستین رویداد مهم حضوری سازمان ملل 
در عرصه جهانگردی از زمان اعالم همه گیری بیماری 
کووید-۱۹ اســت با حضور ۱۷۰ نماینده از ۲۴ کشــور 
جهــان برگزار شــد کــه در آن نماینــدگان متعهد 
به حمایــت از اعالمیه تفلیس و ایجــاد امنیت مجدد 
برای سفرهای بین المللی شدند، هم چنین تصمیم بر 
افتتاح اولین دفتر منطقه ای سازمان جهانی گردشگری 
در خاورمیانه در عربســتان گرفته شده است. در این 
نشست دستاورد یکساله این شــورا موردارزیابی قرار 
گرفت که شــامل ارائه پشــتیبانی از اعضا، حمایت از 
گردشــگری در باالترین سطح سیاسی و پیشبرد سهم 
بخش گردشــگری در اهداف توسعه پایدار از سازمان 
جهانی گردشــگری بوده اســت. بازیابی گردشگری با 
مدیریت صحیح و مطابقت با پتانســیل منحصر به فرد 
خود و با همکاری تمام دولت ها و نهادهای بین المللی 

امکان پذیر است تا به پایداری و نوآوری دست یابد.
شورای اجرایی ســازمان جهانی گردشگری با اعالمیه 
تفلیس با موضوع اقداماتی برای »بهبود گردشــگری 

پایدار« موافقت کرد.
در ایــن اعالمیــه گردشــگری به عنــوان یکــی از 
آســیب پذیرترین بخش هــای متاثر از بحــران کرونا 
شــناخته شــده و ســکون جهانی را فرصتــی برای 
جهت دهــی مجــدد این بخــش به ســمت آینده ای 
پایدارتر و فراگیر می داند. هم چنین ســازمان جهانی 
گردشــگری یک مجمع ســرمایه گذاری برگزار کرد و 
متخصصان بخــش خصوصی و دولتی را گرد هم آورد 
تا فرصت ها و چالش های ســرمایه گذاری گردشگری 
در جهــان را در فضای پســا کرونا بررســی کنند. از 
مهم ترین توصیه های ســازمان جهانی گردشــگری از 
ابتــدای بحران کرونا »حمایت از مشــاغل و اقتصاد از 
طریق سفر و گردشــگری و تسریع بهبود« بوده است 
که به منظور رهایی بازار گردشــگری جهان از چالش 
بی سابقه کرونا و کاهش تاثیرات اقتصادی ناشی از این 
بحران مدنظر قرار گرفته اســت. اولویت های سازمان 
جهانــی گردشــگری، بازیابی جهانی گردشــگری  و 
راهبردهای جهانی بــرای راه اندازی مجدد جهانگردی 
و ایجاد پایه هایی برای تاب آوری در آینده و رســیدن 
به توســعه پایدار است که توسط کمیته جهانی بحران 
گردشگری تهیه شده است. سیاست های سازمان ملل 
مبتنی بر » کرونا و گردشــگری در حال تحول« است و 
سیاست گزاران باید اقداماتی گسترده و جدید در جهت 
بهبود اقتصادی -- اجتماعی و ارائه شیوه های نوآورانه 
برای اکوسیســتم گردشــگری برای جهان پساکرونا 
درنظر بگیرند. این ســازمان بهبود گردشــگری را در 
گرو تمرکز ویژه بر گروه های آسیب پذیر همچون زنان، 

جوانان، بومیان و معلوالن دانسته است.

تکه ای از من شکم گردی مجازی
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی


