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کافه شهر
خاندان مدیجی

سالمت باشیم
با این خوردنی ها بهاران می شود

مربیان باشگاه ها مجازبه تجویز 
رژیم غذایی نیستند

چگونه شیک پوش بنظر آییم؟

نخستین جشنواره نی انبان 

دو کلمه حرف ورزشی
رویداد های عجیب ورزشی در جهان 

تکه ای از من تکه ای از زمین
سفر، کار محالی نیست

3

مردم دچار 
سندروم خستگی 
شده اند

سند توسعه فناوری های آب، 
خشکسالی و محیط زیست 

صفحه 4

تولیدات نشر معیار
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
جهت سفارش 

 www.kalazio.ir به وب سایت
مراجعه فرمایید

آوای نوروز؛ترانه های زمین است
سفربرویم یانرویم؟!

از شــادروان فروغ  باوام   [
فرخزاد[

" آنگاه

خورشید سرد شد

و برکت از زمین ها رفت

و سبزه ها به صحراها خشکیدند

و ماهیان به دریاها خشکیدند

و خاک مردگانش را

زان پس به خود نپذیرفت

شب در تمام پنجره های پریده رنگ

مانند یک تصور مشکوک

پیوسته در تراکم و طغیان بود

و راه ها ادامه ی خود را

در تیرگی رها کردند

دیگر کسی به عشق نیندیشید

دیگر کسی به فتح نیندیشید ..."

یک ســال پیش در چنین روزهایی بــود که درمیان 
بهت و تــرس، مردم جهان با موجــود غریبی که تازه 
پا به زندگی بشــر گذاشته بود آشنا شدند؛ کووید-19 
یا همان کرونایــی که حاال با ما می خوابــد، با مابلند 
می شــود و با ما سرکار یا ســفر می رود! آری به همین 
ســادگی اما ناباورانه یک ســال، یا "آن" با ما، یا ما با 

"آن"، زندگی کردیم!
نوروز ســال99 با هراس عده ای از مرگ و با بی مباالتی 
گروهی در نپذیرفتن خطری که در کمین انسان بود و 
هســت، آغاز شد و اکنون در حول و حوش سالگرد آن 
پاندومی هستیم. طی این یک سال عده ای از عزیزانمان 
ما را ترک کردند و ما حتی فرصت ســوگواری دلبخواه 
برای آنان را نیافتیم اما ناگزیر، در بحران گذران کردیم 
و در آرزوی بروز گشایشــی برای سرکوب این دشمن 

ناخوانده صبوری پیشه ساختیم.

"یک پنجره برای دیدن 
یک پنجره برای شنیدن 

یک پنجره که مثل حلقه ی چاهی 
در انتهای خود به قلب زمین می رسد 

و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مكرر آبی رنگ 
یک پنجره که دست های کوچک تنهایی را 

از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریم 
سرشار می کند. 

و می شود از آنجا 
خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کرد 

یک پنجره برای من کافیست."

بــرای ما ایرانیــان و مردمانی که بــا فرهنگ و تمدن 
مشــترک، با ما وارث نوروز هستند، و خود را موظف به 

پاسداشت نوروز می دانند، نوبهار در پیش است. 
تلفیق عمل به شــیوه های صیانت از خود و بزرگداشت 
نوروز می تواند شادی های این جشن باستانی و دلپسند 
را پایدار کنــد و ما را از گردنه شــیوع خطرناکتر این 

بیماری بگذراند.
باشــد که سال 1۴۰۰ که آغاز قرن جدید در تاریخ این 
سرزمین هست، پایان بحرانی شود که نه تنها مردم ما 

را که ساکنان زمین را درگیرکرده است...
نوروز خجســته باد. به امید روز های بهتر. شــاد زیوید، 

تندرست زیوید.

"پرنده گفت: »چه بویی، چه آفتابی، آه

بهار آمده است

و من به جستجوی جفت خویش خواهم رفت"

»مدیر مسوول«

سخنگوی ســتاد مقابله با کرونا بارها بر مخالفت وزارت بهداشت بر 
سفرهای نوروزی تاکید کرد که تا حد امكان و به هیچ وجه این سفرها 
نباید انجام شود تا شرایط کشور به ثبات برسد.  هرچند او نیز گفت 
که در شهرهای زرد و آبی با رعایت  شیوه نامه های بهداشتی بسیار 
سختگیرانه، سفرهای ضروری امكان پذیر است، اما چگونگی سفر به 

این مناطق را تعیین تكلیف نكرد.
وزیر بهداشــت نیز مردم را قسم داده به سفر نروند و البته علی اصغر 
مونسان وزیر گردشگری نیز اعالم کرده تابع تصمیمات ستاد است.  
همه این اخبار در شرایطی است که امكان رزرو هتل و تور و پرواز و 

قطار در شهرهای قرمز و نارنجی وجود دارد.
اخبار حاکی از این است که سفر با خودور شخصی به شهرهای قرمز 
و نارنجی ممنوع است، اما می توان با هواپیما، قطار و حتی اتوبوس به 

شهرهای قرمز و نارنجی رفت و تعطیالت را گذراند.
سیما سادات الری ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــكی گفت: مردم تا چند ماه دیگر و تا زمانی که به درصد قابل 
قبولی از واکسیناسیون علیه کرونا برسیم، صبر کنند و به سفر نروند.

ســادات افزود: عقل حكم می کند تا زمانی که به درصد قابل قبولی 
از واکسیناسیون علیه کرونا برســیم مردم به سفر نروند و دورهمی 
نداشته باشند تا بیماری کووید 19 بیشتر از این در بین ما مرگ به 
همراه نداشــته باشد. وی با بیان این که واکسن کرونا در حال تولید 
شدن در کشــور و هم چنین وارد شده اســت، اظهار داشت: مردم 
کشورمان تا کنون تاب آوری خوبی داشتند و با ما همكاری کردند اما 

از آن ها می خواهیم که باز هم صبر داشته باشند.
الری با تاکید بر این که تجربه یک سال اخیر نشان داد هرجا تجمعی 
اتفاق می افتد و شــیوه نامه های بهداشتی رعایت نمی شود بیماری 
کووید 19 شیوع می یابد، تصریح کرد: به همین دلیل همیشه توصیه 
وزارت بهداشــت این اســت که مردم ســفر نروندو تجمع نكنند و 

دورهمی نداشته باشند.

سرمقاله

ابآرزوی سایل بدون کووید۱۹
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وبی گل،وبی سزبه،وبی وت...
هباران خجسته باد
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خاندان مدیچی، خانواده ای ایتالیایــی بودند که در بازه 
ســال های 1۴۳۴ تــا 1۷۳۷ به جز دو وقفــه کوتاه، در 
فلورانس حكومت می کردند و بعدها حكومت توســكانی 

را نیز به دست آوردند.
خاندان مدیچی ابتدا توانستند به وسیله موفقیت در تجارت 
و بانكداری به ثروت برسند و سپس قدرت سیاسی فلورانس 
را به دست گرفتند. این امر با به قدرت رسیدن کوزیمو دی 
مدیچی در ســال 1۴۳۴ آغاز شد. حمایت این خاندان از 
هنرمندان و کارهای انسان دوستانه باعث شد فلورانس به 
مهد رنسانس بدل شود و می توان آن را در زمینه شكوفایی 

فرهنگی رقیب یونان باستان دانست.
از مدیچی ها چهار پاپ به این مقام رسیدند و ژن آن ها در 
بسیاری از خانواده های سلطنتی اروپا گسترش پیدا کرد. 
آخرین حكمران مدیچی، جیان گاستونه، بدون هیچ وارث 
پســر در سال 1۷۳۷ درگذشــت و پس از تقریبا سه قرن 
پایان سلســله ی خاندان مدیچی فرا رسید. سپس دوران 

طوالنی حكومت خاندان هاپسبورگ لورن، آغاز شد.
▪ تاریخچه خاندان مدیچی

قدیمی ترین سندی که از خاندان مدیچی برجای مانده، به 
ما می گوید که آن ها اهل دره موِجلو هســتند و در حوالی 
سال 1۲۰۰ وارد فلورانس شدند. خاندان اولیه ی این خانواده 
به  راحتی قابل پیگری نیستند زیرا آن ها سعی داشتند با 
ســاختن افسانه ها و داستان ها ایل و تبار خود را واال نشان 
دهند، موســس این خانواده، مدیكو دی پوترونه، بود که 

در حوالی ســال 1۰۰۰ زندگی می کرد و یک پزشک بود. 
مدیچی به زبان ایتالیایی به معنی دکترها، است. همان طور 
که بسیار پیش آمده، مدیچی ها هم برای جستجوی اقبال 
بهتر به فلورانس نقل مكان کردند و باید اعتراف کنیم آن 
را به دســت آوردند! آن ها خیلی زود توانستند به عضویت 

انجمن پزشكان و داروسازان درآیند.
▪ جووانی دی بیچی

اعضای خانواده مدیچی خیلی قبل تر از آن که خاندان شان 
به تاریخ بپیوندد، بازیگران اصلی زندگی فلورانسی بودند. 
جووانی دی بیچی اولین فرد خانواده بود که شــبكه ای از 

تاجران را اطراف خودش جمع کرد.
خانواده مدیچی به یک خانواده بانكدار ثروتمند تبدیل 
شد و جووانی یكی از ثروتمند ترین فلورانسی های اوایل 
قرن پانزدهم به شــمار می رفت. آن ها با سرمایه ی خود، 
می توانستند راه های جدید تجارت مانند تجارت ادویه، 
جواهرآالت، ابریشــم و میــوه را راه بیندازند. به عالوه، 
قدرت مالی در حال رشــد آن ها موقعیت های جدیدی 
را در حاکمیت شــهری برایشان ایجاد می کرد. دو پسر 
جووانــی، کوزیمو و لورنزو، خانــدان معروف مدیچی را 

پایه گذاری کردند.
▪ کوزیمو

با کوزیمو، مدیچی ها به بانكداران واتیكان تبدیل شدند و با 
این عنوان در سرتاسر اروپا شهرت یافتند. ثروت و اعتبار، 
دو بــازوی اصلی این خانواده بود: کوزیمو نه تنها به خاطر 

مهارتش در کسب و کار بلكه به خاطر حمایت از هنرمندان 
و ذوق هنری اش شهرت داشت. البته این ویژگی در تمام 

وارثین پس از او نیز ادامه یافت.
در کنار موفقیت مدیچی ها، مخالفت هایی هم از ســمت 
ســایر خانواده های فلورانسی شــكل می گرفت. برخی از 
خانواده هایی که مدیچی ها را حمایت می کردند، تورنابوئونی، 
سالویاتی، کاوالكانتی و باردی بودند. خانواده های آلبیتزی، 
گیچاردینی و کورسی از مخالفان شان به شمار می رفتند. 
امروزه نام تمام ایــن خانواده ها را می توان در خیابان های 

فلورانس مشاهده کرد.
در نتیجــه ی ایــن درگیری های قدرت طلبانــه، برخی از 
مدیچی هــا مجبور به ترک فلورانس شــدند اما کوزیمو و 
لورنزو دوباره به شــهر بازگشــتند. کوزیمو ثروت زیادی 
برای خانواده اش ســاخت، اما خردش بود که این شهرت 
را برایــش به ارمغان می آورد. او بدون این که قصد نمایش 
داشته باشد، یک مرد بزرگ بود. کوزیمو کاخی برای خود 
ساخت ولی دوست داشت شبیه به خانه ی یک تاجر باشد. 
او فلورانس را با کارهای هنری غنی کرد و به کتابخانه ها و 
کلیساها توجه زیادی داشت. وقتی کوزیمو در سال 1۴۶۴ 
درگذشــت، مردم فلورانس به او ادای احترامی کردند که 
درخور یک شاه بود. اعتبار مدیچی ها بعد از آن بسیار فراتر 
از فلورانس رفت و برخــی از اعضای خانواده مانند، لئوی 

دهم یا کلمنت هفتم، پاپ شدند.
)ادامه دارد(

"فرخی سیستانی"

چون پرند نیگلون بر روی بندد مرغزار
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار

خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس
بید را چون پر طوطی برگ روید بی شمار

دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد
حبذا باد شمال و خرما بوی بهار

بادگویی مشک سوده دارد اندر آستین
باغ گویی لعبتان جلوه دارد در کنار

ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله
نسترن لولوی الال دارد اندر گوشوار

تا بر آمد جام های سرخ مل بر شاخ گل
پنجه های دست مردم سر برون کرد از جنار
راست پنداری که خلعت های رنگین یافتند

باغ های پر نگار از داغگاه شهریار

****

"جامی"

بگشا نقاب از رخ باد بهاران
شد طرف چمن بزمگه باده گساران

شد الله ستان گرد گل از بس که نهادند
رو سوی تماشای چمن الله عذاران

در موسم گل توبه ز می دیر نپاید
گشتند در این باغ و گذشتند هزاران

بین غنچه نشکفته که آورد به سویت
سربسته پیامی ز دل سینه فگاران

****

"فروغی بسطامی"

عید آمد و مرغان ره گلزار گرفتند
وز شاخه گل داد دل زار گرفتند

نوروز همایون شد و روز می گلگون
پیمانه کشان ساغر سرشار گرفتند

****

"سعدی شیرازی"

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

****

"مشفق کاشانی"

بهار آمد، بهار من نیامد
گل آمد ُگلعذار من نیامد

برآوردند سر از شاخ، گل  ها
گلی بر شاخسار من نیامد

چراغ الله روشن شد به صحرا
چراغ شام تار من نیامد

جهان در انتظار آمد به پایان
به پایان انتظار من نیامد

"امیر خسرو دهلوی"

باغ در ایام بهاران خوش است
موسم گل با رخ یاران خوشست

چون گل نوروز کند نافه باز
نرگس سرمست در آید به ناز

****

"مولوی"

امروز جمال تو بر دیده مبارک باد
بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد

گل ها چون میان بندد بر جمله جهان خندد
ای پرگل و صد چون گل خندیده مبارک باد

خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده
دل بر در این خانه لغزیده مبارک باد

نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم
نوروز و چنین باران باریده مبارک باد

بی گفت زبان تو بی حرف و بیان تو
از باطن تو گوشت بشنیده مبارک باد

شهــــر کــافــــه 

ــم ــی و پنج ــش س بخ
مـزرعـــه حمیـــد  خاندان مدیجی

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

اولین خاندان های مدیجی ها پزشک بودند، و مدیجی در زبان ایتالیایی یعنی پزشک --- خاندان مدیجی ها در طول سه قرن ---

نخستین جشنواره نی انبان 
رویدادی تاریخی در واکاوی 
دنیای ســحر انگیــز و راز 

آمیز سازی بین فرهنگی
منصوره ثابت زاده

جشــنواره های تخصصــی 
موســیقایی یكی از تالش های 
ضروری و پربارفرهنگ دوســتانه 
اســت که می تواند در شناسایی هرچه علمی تر بخش های 
گوناگون موســیقی نواحی ایران کمک شایانی انجام دهد. 
برگزاری نخستین جشنواره بین المللی ساز نی انبان از ۲۰ تا 
۲۳ اسفند در کیش یكی از این رویدادهای موسیقایی است 
که به شناسایی ظرفیت های موسیقایی این ساز پر طرفدار 
و رایج در استان های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و کرمان 
می پردازد.نی انبان در سال 1۳9۴ با گواه استان های مذکور 

در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسید.
 برنامــه ریــزی بــرای برگزاری 
هرچه بهتراین جشــنواره توسط 
شــورای شــورای سیاستگذاری 
جشنواره نی انبان صورت گرفته 
شورامتشكل  این  اعضاء  اســت. 
است از:دکتر خسرو نشان، دکتر 
بدریه  ایاز،  سعیدپورعلی،مهرداد 

بحرینی. سعید یكه دهقان، فواد توحیدی.محسن شریفیان
گفتنی است ؛

-- گروه های هلیل، بزنجان و بوتیا از کرمان
-- گروه های لیان،کنگان و دیار از بوشهر

-- گروه های ساربند،کوبكا و لوریان خوزستان و 
-- گروه های خماس،شباب  و بومیان کیش از هرمزگان

 در این جشنواره شرکت کردند.
درجشــنواره ازافرادپرتالش دراین زمینه تجلیل بعمل آمد.

ازجمله:
-- امیدنظرپور.بزنجان .بافت کرمان

-- علی رامش ) علی محرضا( هرمزگان
-- بهرام مهربخش و کریم ادریس پور خوزستان

-- احمدعلی شریفی و پوالد قهرمانی بوشهر
-- طهماسب برجی کرمان

 دبیری جشــنواره نی انبان را فواد توحیدی موسیقی دان و 
پژوهشگر برجسته و متخصص موسیقی سنتی و موسیقی  
اســتان کرمان بعهده دارد...سپارش چنین جشنواره هایی 
بدست اصحاب موسیقی وبرگزاری آن درجزیره کیش عالوه 
برتوجه به اهداف موســیقایی و پژوهشی دارای جاذبه های 
گردشــگری داخلی و خارجی اســت که می تواند در ایجاد 
ظرفیت هــای بینا فرهنگی و ارتبــاط ملل گوناگون نقش 

بسزایی داشته باشد....
از پیشكسوتان ساز نی انبان احمد علیشرفی ساکن بوشهر 
اســت که نوازندگان ماهر بسیاری را تربیت کرده است ودر 
جشنواره های ایرانی و حاشیه خلیج فارس اجرا داشته است. 
به امید آن که مســووالن فرهنگی و هنری کشور باحمایت 
از موسیقی دانان نواحی و جشنواره های تخصصی  موجب 

رونق هرچه بیشتر موسیقی و جذب گردشگری شوند.
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■ هر ساله چند رویداد عجیب و غریب ورزشی در اقصی 
نقاط دنیا برگزار می شود که در این شماره معیار به معرفی 

چندمورد از آن ها پرداخته ایم.
▪  کشتی سومو  -- ژاپن

کشــتی ســومو محبوب ترین ورزش ســنتی در کشور 
ژاپن اســت. ایده سومو این اســت که با استفاده از یک 
یا چند روش، حریف خــود رااز رینگ خارج کنید یا او 
را به زمین بیندازید. کشــتی گیران سومو، وزنی حدود 
1۵۰ کیلوگرم دارند و همانند فوتبالیست ها بسیار مورد 

احترام مردم هستند.
▪   قایقرانی در بستری از ِشن -- استرالیا

قایقرانی در بستر ِشن، یک نوع مسابقه قایقرانی است که 
هر ساله در بستر شنی خشک رودخانه "تاد" در شهر آلیس 

اسپرینگز استرالیا برگزار می شود. 
در فصل بهار گردشگران زیادی برای تماشای این مسابقات 
قایقرانی به شهر آلیس اسپرینگز استرالیا  سفر می کنند. 
همچنان رودخانه تاد تنها رودخانه خشک در جهان است 

که میزبان این مسابقات می باشد.
▪ پله نوردی عمودی بانکوک -- تایلند

هرســال و در ماه سپتامبر )شهریور(، عالقه مندان به پله 

نــوردی در هتــل Banyan Tree بانكوک گرد هم می 
آیند تــا 1۰9۳ پله را به صورت عمــودی و در ۶1 طبقه  
طی کنند.درآمد حاصل از این کار به یک موسسه خیریه 

اختصاص دارد.
▪ جام جهانی فوتبال بی خانمان ها -- برزیل

جــام جهانی بــی خانمان ها یک تورنمنــت بین المللی 
فوتبال است که برای افزایش آگاهی در مورد یک میلیارد 
بی خانمان برگزار می شود. برای شرکت در این مسابقات، 
بازیكنان باید بی خانمان باشند. شــهر "ریو دو ژانیرو" در 
برزیل در ماه ســپتامبر سال ۲۰1۰ برای اولین بار میزبان 

این مسابقات بود.
▪  مسابقات پنی فارتینگ -- استرالیا

"پنی فارتینگ" اولین دوچرخه ســاخته شــده در جهان 
اســت. دوچرخه ای که نسبت به دوچرخه های امروز بلند 

تر است و شكل و شمایل متفاوتی دارد. 
هرساله در ماه فوریه )بهمن و اسفند( مسابقات ملی "پنی 
فارتینگ" در اســترالیا برگزار می شــود که عالقه مندان 

زیادی از سراسر دنیا در آن حضور دارند.
▪   بزکشی -- قرقیزستان

مسابقات بُزکشی در کشورهای ازبكستان، قرقیزستان و قزاقستان 
برگزار می شود. بُزکشی همانند چوگان است و ورزشكاران سوار 

بر اسب به جای توپ از بُز بی سر استفاده می کنند.

▪  ایدیتارود -- آالسکا
مسابقه ایدیتارود ساالنه در رشته کوه های آالسكا، رودخانه های 
یخ زده و جنگل ها دنبال می شود. این مسابقه در اواخر زمستان 
و در شرایطی که دمای هوا منفی ۷۵ درجه سانتیگراد است، 
برگزار می شود. شرکت کنندگان در این مسابقه باید به همراه 

چند سگ، مسافتی حدود 1۸۵۰ کیلومتر  را طی کنند.
▪  یوگای خنده -- هند

در واقع یوگای خنده را نمی توان یک ورزش نامید؛ چون 
هیچ آموزشی برای یوگای خنده نیاز نیست. یوگای خنده 
سالمتی را بهبود می بخشد و باعث آرامش درونی می شود. 
در شهر بمبئی هند صد ها »کلوپ خنده« وجود دارد که 
مــردم در پارک های عمومی، کارخانه هــا و ادارات جمع 

می شوند و یوگای خنده را انجام می دهند.
▪   مسابقات جهانی سنگ، کاغذ، قیچی -- کانادا

بازی  ســنگ، کاغذ، قیچی را ممكن است در مدرسه انجام 
داده باشید؛ اما این مسابقه هر سال و در اواخر ماه اکتبر )مهر 
و آبان( در تورنتوی کانادا برگزار می شود. قوانین این مسابقات 
ساده است؛ به طوری که انجام حرکات دستی سنگ،کاغذ یا 

قیچی توسط بازیكنان به طور همزمان انجام می شود.

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  گرد آورندهرویداد های عجیب ورزشی در جهان 

حضور ۴ شمشیرباز ایرانی در 
جدول اصلی جام جهانی 

از شــش شمشــیرباز ایران در جام جهانی ســابر 
مجارستان، چهار ملی پوش در جدول اصلی قرار گرفتند 

و دو نفر حذف شدند.
 جام جهانی شمشیربازی سابر به میزبانی مجارستان آغاز 
شــد. در روز نخســت مرحله گروهی و جدول مقدماتی 
برگزار شد که سه شمشــیرباز ایران توانستند به جدول 
اصلــی راه یابند و مجتبی عابدینی هم از ابتدا در جدول 

اصلی حضور داشت.
ابتــدا مرحلــه گروهی برگزار شــد کــه  در پایان علی  
پاکدامن، فرزاد باهر، محمد فتوحی و نیما زاهدی راهی 
جدول مقدماتی شــدند اما محمد رهبری مســتقیم به 

جدول اصلی راه یافت.
در پایان جدول مقدماتی نیز پاکدامن  و زاهدی توانستند 
به جدول اصلی صعود کنند و فرزاد باهر و محمد فتوحی 

حذف شدند.
 بــه این ترتیــب ایران در کل  چهــار نماینده )مجتبی 
عابدینی، محمد رهبری، علی پاکدامن و نیما زاهدی( در 

جدول اصلی دارد.

واکسیناسیون المپین های
 المپیک توکیو

کمیته بین المللــی المپیک و کمیته ملی المپیک 
چین بــه منظــور فراهم کردن واکســن کرونــا برای 
ورزشكاران و تیم های شرکت کننده در المپیک های پیش 
رو در توکیو و پكن به یكدیگر ملحق شــده و درنشست 

مشترکی توافق کردند.
بــاخ گفت: کمیته بین المللی المپیــک هزینه دوزهای 
اضافی را برای شــرکت کنندگان المپیک و پارالمپیک 

پرداخت خواهد کرد.
 باوجود نزدیک شدن زمان برگزاری المپیک توکیو، روند 
واکسیناسیون ژاپن نسبتا کند بوده است؛ در واقع ماه ها 
بعد از آغاز واکسیناســیون در کشورهای بزرگ، ژاپن در 

فوریه واکسیناسیون سراسری را آغاز کرد.
باخ اعالم کرد توافق کمیته بین المللی المپیک با چین، به 
تحقق وعده های داده شده به سازماندهندگان المپیک و 
شرکت کنندگان در خصوص برگزاری ایمن بازی ها کمک 

خواهد کرد.
او گفت که این پروژه "نمایانگر همبستگی ما با مردم ژاپن 

است؛ مردمی که برای آنان احترام زیادی قائل هستیم."

تنها کشتی گیر ایران در 
رده بندی برترین های ۲۰۲۱

اتحادیه جهانی کشــتی پس از برگــزاری تورنمنت 
بین المللی کشتی متئو پلیكونه ایتالیا به عنوان اولین رویداد 
موثر در رنكینگ سال ۲۰۲1، رده بندی برترین های جهان 
را اعالم کرد و علیرضا کریمی در جمع برترین ها قرار گرفت.

گفتنی اســت؛ رقابت های بین المللی کشتی جام متئو 
پلیكونه به عنوان اولین رویداد موثر در رنكینگ سال ۲۰۲1 
برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان به پایان رسید 
و نخستین رنكینگ برترین کشتی گیران جهان از سوی 

اتحادیه جهانی کشتی اعالم شد.
کشــتی آزاد ایران فقط ۲ نماینــده در رقابت های متئو 
پلیكونه ایتالیا داشــت که بهنام احسانپور با حذف از این 
رقابت ها نتوانست هیچ امتیازی در رنكینگ بدست آورد، اما 
کریمی با کسب مدال نقره این رقابت ها موفق به کسب 1۲ 
امتیاز و حضور در رده دوم رنكینگ وزن 9۷ کیلوگرم شد.

  1۵   1۴   1۳    1۲   11    1۰     9      ۸      ۷      ۶      ۵      ۴     ۳      ۲       1
1
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
9
1۰
11
1۲
1۳
1۴
1۵

افقی:
1-فرارسیدنش رابه شماتبریک می گوئیم۲- سخن چین- میوه جالیزی- از غذاهای 
محلی کردســتان که درایام نوروزبیشترمصرف می شــود۳- مرغ می رود- تصدیق 
انگلیســی- همراه اطوار- محموله  ۴- حیوان درنده- واحدسطح- عدم حضور- بوی 
ماندگی۵- حیوان باوفا- اثررطوبت- ســالم۶- نتی درموسیقی- ضمیرغایب- نظرات 
انتخاباتی ۷- نقره- باعث- باطل کننده ۸- مقام بی سروپا- پیش شماره- رمق آخر- 
من وشــما 9- شیوه وسنخ- حرف پوســت کنده- استان سرسبز شمالی که هرساله 
پذیرای میلونها مســافرنوروزی اســت 1۰- مهمان به زبان کردی - مرغابی به زبان 
کردی 11- صنم وبت- فاقدتحرک وپویایی 1۲- حرکت کرم گونه- دست عرب- پلی 
مشهوردرجاده های کشــورمان 1۳- پرده داری خانه خدا- بعید- خواب خوش 1۴- 
مساوی- زمین ترکی- ازخواهرزان برونته- اشاره به دور 1۵- درخت انگور- ازسنتهای  

قبل از نوروز 
عمودی:

1-چهارتا از سینهای نوروزی ۲- اســتعداد- شهری درلرستان ۳- حرف نفی عرب- 
خرس درختی ۴- غاری درکوهدشت لرستان- عدداول-مخفف حرف شرط- ازآن طرف  
پرجمعیت ترین کشــور آسیایی است ۵- خونابه- امروزی وپیشرفته- زبان زرگری۶- 
حرف درد۷- شهری نزدیک تهران- کشیدنی کودک ۸- گشوده 9- فانوس- فرزندان 
عرب- کشورخودمان1۰-ازسنتهای نوروزی- غرور11- مدرسه بزرگساالن1۲- نقش 
هنری- قدرت- فرمان1۳- درختی باصمغی تلخ- زنگ کاروان- کثرت رفت وآمد1۴- 

خرامان- زیبای آبی- بسیارسیرکننده 1۵- ترس- ازسنتهای  دیگرقبل ازنوروز
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چگونه شیک پوش بنظرآییم؟
■ ظاهر شما نشان دهنده ی شخصیت شماست بنابراین 
انتخاب لباس و شــیک پوشی اهمیت فراوانی دارد زیرا با 
پوشــیدن لباس های خوب، این پیام را به دیگران منتقل 

می کنید که به خودتان اهمیت می دهید. 
شیک پوشــی فرآیندی اســت که افراد بر حسب تجربه 
می آموزند. مهم نیســت جوان هستید یا پیر برای شیک 
پوش بودن نه پوشیدن لباس های گران قیمت مهم است 
و نه برندپوشــی، هیچ کدام از مواردی که گفته شد تاثیر 
چندانی در شیک پوشی ندارد برای شیک پوش بودن باید 

یک سری ترفند ها را بلد باشیم.
برخی از این نكته ها ممكن هســت خیلی ساده و پیش پا 
افتاده باشند اما می توانند تغییرات خیلی بزرگ و جذابی 
را در استایل روزانه شما به وجود بیاورند و کمک می کنند 
تا در هر موقعیتی که قرار هست حضور پیدا کنید، استایلی 

شیک داشته باشید.
اگر از آن دســته افرادی هســتید که کمد لباستان پر از 
لباس هایی اســت که از هیچ کدامشــان راضی نیستید و 
همیشه حس می کنید چیزی برای پوشیدن ندارید با ما 
همراه باشید تا اصول شیک پوشی را به شما معرفی کنیم.

▪  کمد لباس ها را سازماندهی کنید
وقتی صحبت از شیک پوشــی می شود، نظم بخشیدن، 
ســازماندهی و مرتب کردن کمد لباس، حرف اول را می 
زند. لباس هایی که سال هاست در کمد لباس باقی مانده 
اند و تمایلی به پوشیدن و استفاده از این لباس ها را ندارید، 
در صورت تمیز و نو بودن هدیه بدید یا به فروش برسانید.

سپس لباس های باقی مانده ای که قرار هست استفاده کنید 
را به طور مرتب در کمد لباس بچینید و لباس هایی که نیاز 
به آویزان شــدن دارند را بیاویزید و بقیه لباس ها را جمع 
کنید. با این کار ساده، نه تنها کمد لباس هاتان نظم خوبی 
پیدا می کند و نفس می کشد، بلكه شما هم می توانید در 
انتخاب لباس، بهتر عمل کنید و فضای کافی برای اضافه 

کردن لباس های مورد عالقا تان ایجاد می شود.
قبــل از خرید لباس های جدید، لباس های داخل کمدتان 
را بررســی کنید و از خود بپرسید که برای موقعیت های 
مختلفی مانند مراســم عروسی، ختم، مصاحبه ی کاری، 
مناســبت های رســمی، جشــن تولد، فارغ التحصیلی و 

سالگرد، لباس مناسب دارید.
شما به عنوان یک فرد بالغ ممكن است در طی سال به یكی 
از این مجالس دعوت شــوید، پس بهتر است درست قبل از 
حضور در یک مراسم، لباس بخرید زیرا خوش لباس بودن با 
آمادگی داشــتن برای مناسبت های خاص آغاز می شود. اگر 
پس از بررســی لباس های خود متوجه شدید لباس مناسب 
برای موقعیت هایی که گفتیم را ندارید، نوع لباس هایی که نیاز 
دارید را مشخص کنید و برای خرید آن ها دست به کار شوید.

▪ پیدا کردن یک خیاط ماهر
یک خیاط حرفه ای می تواند به اســتایل تان جلوه بهتری 
دهد. اگرچه ممكن هســت در ابتدا تمایل به صرف هزینه 
اضافی برای تغییر لباس نداشته باشید، اما به زودی متوجه 
می شوید وجود لباس های اضافی در کمد لباستان، هزینه 
بیشتری به شما تحمیل کرده است. مهم این نیست که یک 
جفت شــلوار جین داشته باشید یا لباسی که با آن ها ست 
باشد، این که لباس ها درخور و مناسب شما باشد مهم است. 

نكته دیگری که تاثیرگزار است، این است که می توانید از 
اکسسوری های ارزان تر و شیكتری مثل دکمه ها برای تزیین 
لباس تان برای رســیدن به استایل شیک استفاده کنید. با 
این کار پولیور ها و پالتو های شما لوکس تر به نظر می رسد.

▪ روی استایل هایی که برای اندام شما مناسب تر 
است تمرکز کنید

داشتن یک سری لباس های مناسب که از دید شما عالی 
بنظر می رســند نیازمند یک اســتراتژی خوب در خرید 
کردن اســت. به خصوص، خرید مدل ها و طرح هایی که 
برای شكل اندام شما مناسب است، ضروری می باشد. اگر 
مطمئن نیســتید و یا نمی دانید که چه لباسی برای شما 
مناســب است، به شیک ترین لباس هایی که پیش از این 
داشتید نگاهی بیندازید. اگر شلوار جین بلند جذب با یک 
کمربند برای شــما کار می کند، باید بقیه لباس هایی که 
خریداری می کنید به این شــكل در کمر برشی داشته و 
جذب یا کمربند داشته باشد. با این تجربه که با این استایل 
شــیک بنظر می رســیدید، با پارچه ها، رنگ ها و تزئینات 

متفاوت این استایل را امتحان کنید.
▪  سایز مناسب بپوشید تا شیک پوش باشید

برای خوش پوشــی و زیبا به نظر رسیدن باید لباستان کامال 
اندازه ی بدن تان و متناسب با فرم بدنتان باشد. پوشیدن لباس 
های آزاد حس خوبی دارداما با پوشــیدن این لباس ها ممكن 
است شلخته به نظر برسید. اکثر مردم در انتخاب لباسی که 
مناســب جثه ی آن ها باشد، دچار سردرگمی می شوند پس 

با دقت انتخاب کنیدو لباس تان را سایز خود انتخاب کنید.
▪  اکسسوری ها را از رنگ های روشن انتخاب کنید

اگر تیپ شما پر اســت از رنگ های خنثی مثل سرمه ای، 
مشكی، شتری یا خاکستری، به سادگی می توانید به این 
رنگ ها کمی انرژی بدهید؛ کافیست کیف و کفش خودتان 

را از رنگ های روشن و تند مثل قرمز انتخاب کنید.
اکسسوری ها شامل انواع کیف، کفش، زیورآالت، کمربند، 
شال و روسری به راحتی می توانند یک تیپ ساده و بدون

رنگ راجذاب ومنحصربه فردنشان دهندوعالوه براین راحت 
با هر تیپی "ست" می شوند.

▪  به شست وشو و نگهداری از لباس هم فکر کنید
لباس ها در صورتی همیشه زیبا و خوش فرم دیده می شوند 
و می توانند تا مدت ها در کمد لباس شما جا خوش کنند 

که به خوبی از آن نگهداری کنید.
برخی از لباس ها نگهداری های خاصی می خواهند؛ مثل یک 
لباس سفید یا شیری خیلی درخشان که الزم است همیشه 
خشكشویی شود یا یک بلوز ظریف زنانه با سنگ دوزی های 

خاص که الزم است همیشه با دست شسته شود.

همیشه به توصیه های شست وشوی روی تگ لباس توجه 
کنید و اگر فكر می کنید حوصله ی رعایت آن ها را ندارید، 

قید آن لباس را بزنید.
▪  لباس های خود را متناســب با رنگ پوست تان 

انتخاب کنید
آیــا تا به حال به این مورد فكر کــرده اید که چرا برخی از 
رنگ ها به نظر شما عالی بنظر می رسند اما بعضی دیگر خیر؟ 
این به خاطر رنگ پوســت شماست. برای این که مطمئن 
شوید هر لباســی که می پوشــید فوق العاده بنظر برسید، 
کمد لباس تان را با رنگ هایی که بیشتر به شما می آید، پر 
کنید. اگر روحیه ســرد و آرامی دارید، لباس های خود را به 
رنگ هایی سفید، سیاه، خاکستری، نقره ای و آبی خریداری 
کنید. اگر روحیــه گرمی دارید، لباس هایی با ســایه های 

قهوه ای، زرد، طالیی، زیتونی و قرمز انتخاب کنید.
▪  لباس های محبوبتان را لیست کنید

اگر همیشــه موقع خرید لباس گیج می شوید و نمی دانید 
دقیقا چه مدل هایی را باید انتخاب کنید، بهتر اســت یک 
لیســت از 1۰ لباس محبوب کمدتان تهیه کنید. این کار 
کمک می کند به راحتی تشخیص دهید کدام مدل لباس با 
آنچه که از قبل دارید همخوانی خوبی دارد و هم چنین به 
شما یادآوری می کند که کدام مدل ها را هیچ گاه نمی پوشید.

▪ با آمادگی کامل لباس پرو کنید
اگر قرار اســت یــک لباس خیلی مهم مثــل یک لباس 
مجلسی خاص بخرید با خستگی پرو نكنید. با حوصله و با 

دقت و با شرایط مناسب این کار را انجام دهید.
حتــی جزییــات را هم رعایــت کنیدزیراباایــن کار،می 

توانیدتصور بهتری از نتیجه ی نهایی به دست بیاورید.
▪  همیشه نمای پشتی را هم چک کنید

همیشه پیش از ترک خانه اطمینان حاصل کنید که آنچه 
در آیینه می بینید هم رضایت بخش است. تمام زوایا مهم 

هستند. به حرف ما اعتماد داشته باشید.
▪ در تخفیف ها با دقت خرید کنید

یک تخفیف ویژه فرصتی طالیی برای خرید است. اما برای 
این که بهترین خرید را در تخفیف ها داشــته باشید، الزم 
اســت از قبل بدانید دقیقا دنبال چه هســتید و آنچه که 

انتخاب می کنید چقدر برایتان کارایی دارد.
▪ یک عطر تازه استفاده کنید

هیچ لباســی بدون یک عطر خوش بو کامل نمی شــود. 
عطری را پیدا کنید که از آن لذت می برید و روی پوست 
خود بزنید ) هرگز به لباس یا موی خود عطر نزنید ( عطر را 
روی ساعد یا پشت گردن خود اسپری کنید تا ماندگاریش 
بیشتر شود. قبل از این که عطر را روی پوست اسپری کنید 

با مرطوب کننده یا روغن بادام چربش کنید.
▪  ساده پوشی

در آخر در دنیای مد و فشــن مهمترین راز شــیک پوش 
بودن ساده پوشی است، این یكی از نكاتی است که فشن 
بالگر های ایرانی و خارجی برای داشتن تیپ بهتر رعایت 
می کنند. حتما شما هم سلبریتی های معروفی را دیده اید 
که با ساده ترین لباس ها چقدر شیک به نظر می رسند مثال 
مگان مارکل عروس ملكه انگلیس در روز عروسی اش لباس 
عروس فوق العاده ســاده ای به تن داشــت و در عین حال 

فوق العاده شیک پوش بنظر می آمد.

بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

سند توسعه فناوری های آب، 
خشکسالی و محیط زیست 

سند توسعه فناوری های آب، خشكسالی، فرسایش و 
محیط زیست تدوین شد تا تصمیم گیری ها و اقدامات در 

این صنعت راهبردی یكپارچه و منجسم شود.
به گزارش معاونت علمی، این سند که در چهار بخش »آب«، 
»خشكســالی«، »فرســایش« و »محیط زیست« تنظیم 
شــده حاصل تالش چندین ساله فرهیختگان، استادان و 
کارشناسان بخش های مختلف دولتی و غیردولتی است و 
نقشی تأثیرگذار در توسعه اقتصادی، امنیت غذایی، حفظ 

محیط زیست و اشتغال زایی در کشور دارد.
در این ســند تاکید شده اســت که پس از ابالغ آن باید 
همه تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها در حوزه توســعه 
فناوری های آب، خشكســالی، فرسایش و محیط زیست 
منطبق با مفاد این ســند صورت گیرد و یک هم افزایی 
میان نقش آفرینان این حوزه اتفاق بیفتد. کاری که تنها 
با توسعه فناوری و عملكرد دانش بنیان ها امكانپذیر است.

تشخیص سطح تمرکز 
افرادباهوش مصنوعی 

یک شرکت تجاری از ابداع فناوری هوش مصنوعی 
تازه ای خبر داده که مشخص کردن کمی میزان و سطح 

تمرکز افراد را ممكن می کند.
به گــزارش زد دی نت، فناوری یادشــده که توســط 
شرکت فوجیتسو ابداع شــده، با بررسی و تحلیل تک، 
تک عضالت صورت از دقت بیشــتری برای ارائه نتایج 
در ایــن زمینه برخوردار و دقت آن در حدود ۸۵ درصد 

برآورد شده است.
مــدل یادشــده با موفقیت بــر روی ۶۵۰ نفــر از اتباع 
کشــورهای چین، ژاپن و آمریكا آزمایش شده و میزان 
تمرکز آن ها بر روی کارشان را در سه سطح کم، متوسط 
و باال نمایش داده اســت. فوجیتسو امیدوار است از این 
مدل برای بررسی میزان توجه دانش آموزان و دانشجویان 
در کالس های آنالین به درس، مشــخص کردن میزان 

تمرکز در نشست های آنالین دیگر و غیره استفاده شود.

پارچه ای با قابلیت تولید برق 
سوزان دارابی محقق ایرانی مقیم سوئد موفق به ابداع 
نخ های سلولزی رسانایی شده است که می توان از آن برای 

بافت پارچه هایی با قابلیت تولید برق استفاده کرد.

به گزارش نیواطلس، وی که دانشجوی دکتری دانشكده 
شیمی و مهندسی شیمی در دانشگاه چالمرز سوئد است 
معتقد است در آینده با اســتفاده از این فناوری می توان 
لباس هایی تولید کرد که عالوه بر گرم کردن افراد و حفاظت 
از بدن برای تولید برق هم قابل استفاده خواهند بود. دارابی 
در این مورد می گوید: موادی که در حال حاضر برای تولید 
البسه رسانا مورد استفاده قرار می گیرند هم کمیاب بوده و 
هم در برخی موارد سمی هستند، اما مواد مورد استفاده در 
این تحقیق، هم ارگانیک و هم تجدیدپذیر هســتند و لذا 
با اســتفاده از آن ها می توان البسه الكترونیک تولید کرد. 
دارابی می گوید در صورت افزوده شدن نانوسیم های نقره ای 
به این ترکیب، میزان رسانایی آن افزایش می یابد. نخ تهیه 
شــده بدین شیوه را می توان با چرخ خیاطی بر روی انواع 
پارچه ها دوخت .نخ های یادشده اگر در معرض دمای ۳۷ 
درجه سانتیگراد که دمای بدن است، قرار بگیرند، می توانند 
در حدود ۰.۲ میكرووات برق تولید کنند. به گفته سوزان 
دارابی این نخ ســلولزی می تواند کاربردهایی در پزشكی 
نیز داشته باشد و برای کنترل ساده شاخص های مختلف 
مربوط به سالمت به کار گرفته شود. استفاده از این نخ ها 

تولید البسه تجدیدپذیر را نیز تسهیل می کند.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده
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افقی:
۲- متذکر- خوی و عادت- کشــور ثروتمند! ۳- آرنج- پشــیمانی- تخم کاشتن در 
زمین۴- گریبــان- از صفات خداوند- از روزنامه های پرتیــراژ ژاپن ۵- ماه فوتبالی  
لطیف- فرارســیدن این فصل زیبا را به شــماتبریک می گوئیم ۶- چشمه و زمین 
زراعتی- در قدیم نوعی ساعت بود ۷- سگ گزنده- ایستاده ۸- واحد پول ژاپن- تازه  
صورت- حرف پیروزی 9- پایه- مادروطن 1۰- ســاکنان استان البرز به خانه تكانی 
می گویند- امان از این نوع دوســتان! 11-کریستال- تیل- فلز رخسار 1۲- نگهبان 
چماق بدســت- از شیرینی های نوروزی- بی سواد 1۳- نیم صدای پشه- آگاه باش و 

بدان- داستان بلند 1۴- نا امید- ریشه و بن- کشور اروپایی

عمودی:
۲-دلباختگان- کشــتی جنگی- سیاهی شــهر۳- دوش و کتف- خدمت مقدس 
۴-مقابل خاص- قادر- دادنی رســواگر- آب بند ۵- گل سرخ- یكی از اداب کهن 
نوروزی در اســتان گیالن ۶- خداشناســی- حبس سنگین ۷- منزلت- معتقد به 
ســنت پیامبر ۸- شــمردن- مادر عرب- عادت- گونه و رخســار 9- زشت- شهر 
آذری 1۰-بنده- شــهری در اســتان فارس 11- آبزی نوروزی- روستایی دیدنی 
در شهرستان سرو آباد استان کردستان با طبیعتی بكر 1۲- از اقوام پدری- مثل 
و مانند- معادل فارســی آیفون- زیرانداز مالیدنی! 1۳- هــرج و مرج- پناهگاه 

1۴- سیستانی ها به روز قبل از عید نوروز می گویند- رشد و بالندگی- ناقص

 آشنایی با اصولی که رعایت آن ها شما را شیک پوش نشان می دهد  
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شهردار لنگرود در مراسم بزرگداشت روز مهندس مطرح کرد؛

معیار  -  گیالنتالش برای رضایتمندی مردم از شهرداری وشورای شهر
مهدیه رزاقی لنگرودی

تقدیر مهندس رجایی از 
سرهنگ نیکویی

مراســم معارفه فرمانده نیــروی انتظامی لنگرود با 
حضور سرهنگ حسن پور "جانشین فرمانده ناجا استان 
گیالن" در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان لنگرود برگزار شد

در این مراسم که با حضور فرماندار، نماینده مردم لنگرود 
در مجلس شورای اســالمی، امام جمعه لنگرود، شهردار 
لنگرود و و جمعی دیگر از مسوولین شهرستان برگزار شد، 
سرهنگ حمیدرضا سرخوش پور به عنوان فرمانده جدید 

ناجا لنگرود معرفی شد
مهندس سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" در پایان 
این مراســم به پاس زحمات مجیــد نیكویی "فرمانده 
ســابق ناجا لنگرود" و به رســم یادبود لوح تقدیری به 

وی اهدا کرد.

رنگ آمیزی پست های برق و 
مخابرات در سطح شهر لنگرود 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی 
شهر لنگرود، در راستای زیباسازی منظر شهری و بصری 
شهروندان ، عملیات پاکسازی، بتونه کاری و رنگ آمیزی 
کلیه تابلوهای برق و مخابرات معابر اصلی شهر در دستور 

کار شهرداری قرار گرفته است...

دیدار شهردار لنگرود با 
رئیس گروه متخصصین ایران

سیدمهدی رجائی شهردار لنگرود در حاشیه سفر خود 
به تهران جهت پیگیری بــرای جذب اعتبارات ملی برای 
شــهر لنگرود در دیدار با رییس گروه متخصصین ایران، 

قراردادی جهت همكاری و توافق فیمابین منعقد نمود.

نشست ستادبزرگداشت شهیدامالکی
روابــط عمومــی شــهرداری وشــورای  گــزارش  بــه 
شهرلنگرود،مهندس سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" 
به همراه مهندس غالمرضا منصفی "رئیس شورای اسالمی 
شهر" در جلسه ســتاد بزرگداشت سردار همیشه قهرمان 
شهید حسین امالکی که درســالن کنفرانس سپاه قدس 

گیالن برگزارشدحضوریافتند.

تقدیر فرماندار لنگرود از مهندس رجایی
در حاشیه جلسه کارگروه پسماند شهرستان لنگرود که به 
ریاست فرماندار و در سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد، 
مهندس رحیم حیدری "فرماندار شهرســتان" از مهندس 
سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" بابت زحمات مجدانه 
و توام با تعهد ایشان در ســال جاری )1۳99( در راستای 
مدیریت پسماند شهر لنگرود ، حفظ محیط زیست و بهبود 

کیفیت مدیریت شهری تقدیر نمود.

برگزاری کارگاه آموزشی 
" ایجاد انگیزش میان کارکنان در 

شرایط بحرانی" 
بــه  توجــه  راســتای  در   
رویكرد هــای نویــن در امر 
آمــوزش  نیروی انســانی و 
توجه جدی به توسعه منابع 
انسانی و سرمایه گذاری در 
حــوزه آموزش و با دســتور 
مهندس سید مهدی رجایی 
لنگرود"، سلسله  "شــهردار 

کارگاه های آموزشی ویژه پرسنل شهرداری که از سال گذشته 
آغازشده بود، مجددا شروع به کار کرده است. این گونه کارگاه ها 
عالوه بر افزایش توان فنی نیروی انســانی، بهره وری فزاینده 

سازمان ها را نیز به دنبال دارد.

افتخاری دیگر برای ورزش لنگرود و باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری؛
سامان رضی "وزنه بردار پرافتخار لنگرودی" قهرمان کشور شد

در بیســت و هفتمین دوره مســابقات وزنه برداری جانبازان و معلولین قهرمانی کشور "یادبود پهلوان سیامند 
رحمان" و گرامی داشــت سردار سپهبد حاج قاسم ســلیمانی که در تهران و کمپ تیم های ملی برگزار شد، 

سامان رضی در دسته 1۰۷ کیلوگرم و با مهار وزنه ۲۴۳ کیلویی قهرمان کشور و صاحب گردن آویز طال شد.
شایان ذکر است سامان رضی چندی پیش نیز در مسابقات گزینشی پارالمپیک ، موفق به کسب سهمیه برای 

تیم ملی جمهوری اسالمی ایران جهت حضور در المپیک توکیو شده بود.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شــورای اســالمی 
شــهر لنگرود، ســید مهدی رجایی در مراسم بزرگداشت 
خواجه نصیرالدیــن طوســی و روز مهنــدس و تجلیل از 
مهندسین شــاغل در شهرداری و شــورای اسالمی شهر 
لنگــرود اظهار کرد: در عصر حاضر همه کارها بر اســاس 
نقشه های مهندسی و ایده ها انجام می شود که این مهم در 
شهرداری ها نقش بسزایی دارد و روز مهندس بهانه ای است 

تا دقایقی در کنار هم بنشینیم و این روز را گرامی بداریم.
وی با بیان این که به دلیل عملكرد و کارهایی که در دوره 
اخیر مدیریت شهرداری و شورا انجام شد خوشبختانه مردم 
از عملكرد این مجموعه رضایت دارند، گفت: عملكردهای 
مثبت شهرداری و انجام پروژه های خوب حاصل تالش های 
مهندســان و برنامه ریزی تیم مدیریت است که البته باید 
تالش کنیم تا همه توان خود را برای انجام کارهای بهتر به 

کار بگیریم و نقاط ضعف را برطرف کنیم.
شــهردار لنگرود با بیان این که شــهرداری و مردم، الزم و 
ملزوم هم هســتند و در هرلحظه با یكدیگر ارتباط دارند، 
افــزود: باید تالش کنیم تا رضایت مندی مردم نســبت به 
عملكردهای شهری بیشتر شــود و در طی این چند سال 
همواره از نظرات مردم و تیم های کارشناسی نیز بهره بردیم 

که این نشان دهنده توجه ویژه به نظرات مردمی است.
رجایی با بیان این که عملكرد شــهرداری و شــورای شهر 

لنگرود در دوره اخیر موردتمجید مقامات استان قرارگرفته، 
تصریح کرد: جان احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگســتری اســتان گیالن چندی پیش در 
جلســه ای که با حضور مدیران کل اســتان و شهرداران و 
دیگر مسووالن برگزار شد عملكرد مدیریت شهری لنگرود 
را تحسین کرد که توانست با اقداماتی که با توجه به شرایط 
سخت فعلی کشور انجام شد رضایت مردم را نیز به همراه 

داشته باشد.
وی با بیان این که همه تالش ما خدمت شبانه روزی برای 
مردم است، گفت: سعی شــد در طول چهار سال گذشته 
بتوانیم اقدامات خوبی را در خور شــان مردم انجام دهیم و 
کارهای زیربنایی خوبی نیز انجام شده که ثمره آن را مردم 

خواهند دید.

شــهردار لنگرود با بیان این که یكی از عملكردهای خوب 
تیم مدیریت شهری بهبود وضعیت زباله و پیشرفت کارخانه 
کمپوســت بود، افزود: در دو دهه گذشته شاهد دپو و دفن 
زباله در تاالب کیاکالیه بودیــم و وعده هایی برای احداث 
کارخانه کمپوســت داده شد که در دوره اخیر تمام تالش 
خود را بــه کار گرفتیم تا حمل روزانه زباله به آلمان لنگه 
انجام شــود که این کار با نظارت شــورا و دیگر مسوولین 

تاکنون انجام شده و ادامه دارد.
رجایی با بیان این که شهرداری لنگرود عالوه بر حمل روزانه 
زباله به آلمان لنگه، زباله های انباشت در تاالب کیاکالیه از 
سال های گذشته را نیز جمع آوری کرده است، تصریح کرد: 
طی پیگیری های انجام شــده در دوره اخیر، پیگیری های 
الزم بــرای احداث کارخانه کمپوســت انجــام و اکنون با 
پیشــرفت خوبی همراه است و بخش بنای ساختمان این 
کارخانه تكمیل شده و در حال پیگیری برای ورود تجهیزات 
و دســتگاه های خریداری شده این کارخانه از کشور آلمان 
هســتیم که این کار نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد و 
امیدواریم تا پایان عمر مدیریتی این دوره شهرداری و شورا 

این کار نیز به پایان برسد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای شهرلنگروددر 
پایان مراسم از مهندسان شاغل در شهرداری و مهندسان 

عضو شورای اسالمی شهر لنگرود نیزتجلیل به عمل آمد.

شهردار لنگرود با بیان این که یكی از عملكردهای خوب 
تیم مدیریت شــهری بهبود وضعیت زباله و پیشــرفت 
کارخانه کمپوست بود، افزود: در دو دهه گذشته شاهد 
دپو و دفن زبالــه در تاالب کیاکالیه بودیم و وعده های 
برای احداث کارخانه کمپوســت داده شد که در دوره 
اخیــر تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا حمل روزانه 
زباله به آلمان لنگه انجام شــود کــه این کار با نظارت 

شورا و دیگر مسوولین تاکنون انجام شده و ادامه دارد.
رجایی با بیان این که شهرداری لنگرود عالوه بر حمل 
روزانه زباله به آلمان لنگه، زباله های انباشــت در تاالب 

کیاکالیه از ســال های گذشــته را نیز جمع آوری کرده 
اســت، تصریح کرد: طی پیگیری های انجام شــده در 
دوره اخیــر، پیگیری های الزم برای احــداث کارخانه 
کمپوست انجام و اکنون با پیشرفت خوبی همراه است 
و بخش بنای ســاختمان این کارخانه تكمیل شــده و 
در حــال پیگیری برای ورود تجهیزات و دســتگاه های 
خریداری شــده این کارخانه از کشور آلمان هستیم که 
این کار نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد و امیدواریم 
تا پایان عمر مدیریتی این دوره شــهرداری و شورا این 

کار نیز به پایان برسد.

همزمان با هفته تکریم وکال صورت پذیرفت :
تقدیر مهندس ســید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" و مهندس غالمرضا منصفی "رئیس شورای اسالمی شهر" 

از کارشناس و متصدی دایره حقوقی شهرداری لنگرود

دردفتر شهردار لنگرود انجام شد ؛

تقدیر از ورزشکار جوان 
لنگرودی

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری وشــورای 
شهرلنگرود،باحضوراعضای شورای شهرومهندس رجایی 
شهردارلنگرود،ازورزشكاربرجسته لنگرودی طی مراسمی 

دردفترشهردارلنگرودتجلیل شد.
مرتضی شعبانپور والیبالیست جوان و با آتیه لنگرودی که 
همراه با تیم والیبال باشــگاه شهرداری لنگرود در سوپر 
لیــگ والیبال گیالن به مقام قهرمانی رســیده بود ، هم 
اکنون در لیگ دســته 1 والیبال کشور و در ترکیب تیم 
نیروی زمینی تهران حضور داشته و بازی های درخشانی 

را نیز به نمایش گذاشته است

پیگیری برای ورود تجهیزات و دستگاه های کارخانه کمپوست از آلمان
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■ سبزی های فصل بهار خواصی دارند که آشنایی با این 
خواص شما را تشویق به مصرف بیشتر این سبزی ها در 

مواقع نیاز خواهد کرد.
ســبزی های بهاری در کنار طــراوت و تازگی که دارند، 
می توانند غذاهای شــما را نیز بسیار خوش طعم کنند. 
معموال بزرگساالن سبزی ها را به خوبی می شناسند واز 
آن ها به عنوان خورش، آش وچاشنی در تهیه غذا استفاده 
می کنند؛ بهتر است شما هم با این سبزی ها آشنا شوید.

▪   سبزی های فصل بهار: پونه
یكی از سبزی هایی که در فصل بهار می توانید آن را پیدا 
کنید، پونه است. پونه از جمله سبزی هایی است که حتی 
می توانید در باغچه نیــز بكارید. در میان گونه های پونه، 
خواص پونه کوهی از پونه جویباری بیشــتر است. البته 
گونه های مختلف آن شــبیه به هم است. پونه ضد درد و 
کوفتگی ماهیچه است و طبیعت گرمی دارد و برای افراد 
کم خون مفید اســت. پونه، اشتهاآور و مقوی معده است 
و سكســكه را برطرف می کند. پونه آب پز ادرار آور است 
ویک صد گرم آن مقادیر زیادی کلســیم و ویتامین های 

A و C دارد.

▪   ترخون
از این ســبزی به دلیل خاصیت بی حس کنندگی برای 
تسكین درد دندان استفاده می شود. ترخون باعث هضم 
بهتر غذا، پیشگیری از بیماری های قلبی و چاقی می شود. 
هم چنین برای درمان دردهای شكمی وافزایش اشتها به 
کار می رود. این سبزی معطر تولید صفرا به وسیله کبد را 
افزایش می دهد و باعث افزایش سرعت فرایند سم زدایی 

در بدن می شود.
از ترخون می توان به جای نمک در غذا اســتفاده کرد. 
روغن آن ضد روماتیسم و برای گردش خون مفید است. 

این ســبزی باعث تحریک سیســتم عصبی، گوارشــی، 
گردش خــون و هورمون ها نیز می شــود. ترخون منبع 

بسیار خوبی از آهن، کلسیم و منگنز است.
▪  مرزه

این ســبزی از گیاهان خانواده نعناع به شــمار می رود. 
مرزه جزو ســبزی های خوراکی است که به صورت خام 
و پختــه مصرف می شــود. مرزه، چاشــنی خوبی برای 
غذاهای گوشتی به ویژه ماهی محسوب می شود و دارای 
خواص ضدمیكروبی و یک ضدعفونی کننده قوی اســت 
که برای معالجه اسهال بسیار مناسب است. مرزه خواص 
ضدالتهابی و ضد درد دارد و برای درمان دردهای عصبی 
به کار می رود. مصــرف مداوم مرزه باعث کاهش چربی 

خون می شود.
مصرف مرزه هضم غذا را آســان و نفخ و التهابات شكم را 
برطرف می کند. اســتفاده از مرزه کرم های معده و روده 
را دفع می کند. در درمان ســوءهاضمه، یرقان و در رفع 
اسهال های حاد و مزمن موثر است. هم چنین از آن برای 
درمان کودکان مبتال به راشیتیسم استفاده می شود. 1۰۰ 

گرم مرزه خشک حدود ۲1۰ درصد کلسیم دارد.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری
گرد آورنده

مربیان باشگاه هامجازبه تجویز 
رژیم غذایی نیستند

زهــرا عبداللهــی، مدیرکل 
دفتر بهبــود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت بیان کرد: در حال حاضر 
تغذیه در شبكه های  کارشناسان 
بهداشتی و درمانی کشور در مراکز 
جامع خدمات ســالمت مشغول 
ارائه خدمات به مــردم از طریق 
آموزش و مشاوره تغذیه با رویكرد "تغذیه پیشگیر"، هستند 
تــا به مردم در پیروی از یــک الگوی غذایی صحیح و حفظ 
سالمتی و پیشگیری از ابتالء به بیماری های مختلف، کمک 
شــود.وی تاکید کرد: به کارگیری کارشناســان تغذیه جزو 
اولویت های وزارت بهداشت در حوزه بهبود تغذیه جامعه است 
و در حال حاضر 1۶۰۰ کارشــناس تغذیه در سطوح استان، 
شهرســتان و مراکز جامع خدمات سالمت، به ارائه خدمات 
تغذیه ای و رژیم درمانی و بهبود تغذیه جامعه مشغول هستند.

عبداللهــی هم چنین در خصوص دریافت رژیم های چاقی و 
الغری از مربیان باشــگاهی یا افراد غیرمتخصص، گفت: در 
حــال حاضر یكی از چالش هایی کــه در حوزه رژیم درمانی 
وجود دارد، این اســت که افرادی که متخصص و کارشناس 
رشــته تغذیه نیســتند، به صورت غیرمجاز اقــدام به ارائه 
رژیم های چاقی و الغری می کنند. برای مثال، در باشگاه های 
ورزشــی برخی مربیان ورزشــی با این که تخصصی در علم 
تغذیه ندارند، این اقدام را انجام می دهند. بســیار دیده شده 
اســت که افرادی که از رژیم های غلط و غیراصولی استفاده 
می کنند، دچار عوارض سخت و گاه برگشت ناپذیری مانند 
از کار افتادن کبد و کلیه و پیوند کبد و کلیه شده اند. مردم 
باید بدانند که برای دریافــت رژیم های الغری و چاقی باید 
به متخصصین و کارشناســان تغذیه مراجعه کنند. استفاده 
از مشاوره غیراصولی تغذیه به ضرر سالمت مردم است. وی 
هم چنین عنوان کرد: اکنون با کمبود کارشناسان تغذیه در 
شبكه های بهداشتی مواجهیم و در بسیاری از شهرستان ها 
کارشــناس تغذیه نداریم؛ لذا اخذ مجوز جذب و بكارگیری 
کارشناسان تغذیه در شهر و روستا یكی از اولویت هایی است 
که باید جدی گرفته شود تا مردم در اقصی نقاط کشور بتوانند 

از این خدمات بهره ببرند.

مردم دچار سندروم خستگی 
شده اند

علی رضازالی فرمانده ســتاد 
مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، 
در جمع خبرنگاران، گفت: زمانی 
فرسایشــی  فرآیند  بیمــاری  که 
می گیرد، با »ســندروم خستگی« 
روبه رو می شویم. بنابراین رسانه ها 
و مجموعه سیاست گذاران باید هنر 
آن را داشته باشند که با ارتقای تاب آوری جامعه این موضوع را 
جبران کنند.وی ادامه داد: نكته بعدی بحث مشكالت اقتصادی 
مردم است، به طوری که مجموعه حمایت های اعمالی در زمینه 
جبران اختالالت کسب و کار به ویژه در زمینه کسب و کار خرد 
و فاقد شناسنامه به شكلی که باید، انجام نشده است وبر همین 
اســاس نارضایتی می تواند نافرمانی در رعایت پروتكل ها را به 
دنبال داشته باشد. وی با طرح این سوال که چرا در کشورهایی 
مانند سنگاپور، تایوان، ویتنام و کره جنوبی با موفقیت عمل شده 
است، افزود: سرمایه اجتماعی انباشته شده در این کشورها قبل 
از کرونا بسیار مستحكم و قوی بوده و بعد از کرونا این سرمایه 
اجتماعی به کمک آمده است. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در 
کالنشهر تهران ادامه داد: موضوع دیگر سطح باالی تناقض در 
گفتار اســت. همانند آنچه که در بازگشایی مدارس در مهر و 
بهمن ماه شاهد بودیم. اکنون نیز اندکی به پایان سال باقی مانده 
است اما هنوز تكلیف ســفرهای نوروزی به صراحت مشخص 
نیست. در اپیدمی ها ممكن است نامهربانی وجود داشته باشد 
اما قطعاً این موضوع برای نجات جان آدم ها اســت. در جایی 
که منافع اجتماعی اقتضا می کند و در مقابل آن اکراه عمومی 
وجود دارد، باید دید مصلحت عمومی چیســت. وی ادامه داد: 
همه جای دنیا نسبت به محدودیت ها معترض هستند؛ اسپانیا، 
هلند، ایاالت متحده آمریكا و...، همه مردم دنیا خسته شده اند و 
این موضوع تنها مختص ایران نیست. اما اگر بخواهیم با تسامح 

برخورد کنیم، جان مردم به خطر می افتد.

با این خوردنی ها بهاران می شود
 ]برخی ازسبزی های فصل بهار و خواص آن ها[
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توصیه های نوروزی
امســال که اوج تاخت و تاز ویروس کرونا هست قرار است 
همه خانه نشــین شویم اما اگر کســی به توصیه ها گوش 
نكرد و برای دیدار نوروزی به خانه شــما آمد توصیه های 
متخصصان سرکار گذاشتن مهمان را برای شما می نویسیم 

خواستید بكار ببندید!!
"در هنگام ورود میهمان نگران نباشید. خونسردی خود را 
حفظ کنید. اتفاق خاصی نیفتاده است!! این شتری است که 

گه گاه به هر خانه ای ممكن است سر بزند!!"
در مرحله اول شــرمنده کردن میهمان یا ایجاد این حس 
در آن ها که گویا بد موقع مزاحم شــده اند می تواند بسیار 
مفید باشــد. مثال بگوییم : اع اتفاقا” پیش پای شما ما هم 
می خواستیم بریم بیرون فالن جا!! ولی اشكالی نداره حاال 

بعدا” میریم!! حاال بفرمایین توو!! دم در بده!
می توانیم به بهانه ی این که قرار اســت به زودی میهمانی 
برایمان بیاید که بســیار رو در بایستی داریم باهاش و این 
که خانه کثیف است، جارو برقی را روشن نموده و بیفتیم 

به جون منزل!
نكته مهم آن است که باید بیشتر نیروی خود را در جاهایی 
متمرکز کنید که میهمان ها نشســته اند! )جارو کردن زیر 

میهمان ها فراموش نشود!!(
قرار دادن پســته و فندق های در بسته در آجیل به میزان 
قابل توجهی از خســارت وارده به صاحب خانه کم خواهد 
نمــود. در صورت اعتراض نمــودن میهمان ها که چرا این 
پسته ها همه در بسته اند می توانیم بگوویم مثال هشت به 

بعد باز می کنند!!!

با توجه با این که خیار میوه ای ســت خوش خوراک سعی 
کنید فراموش کنید نمک بیارید!

داشــتن بچه هایی چموش و ســر تق!! که از ســر و کول 
میهمان ها باال بروند تا حدود زیادی از استقامت و مقاومت 

میهمان ها کم خواهد نمود.
سعی کنید در مقابل میهمان ها اوج بهداشت را رعایت کنید 

تا از بودن در منزل شما نهایت لذت را ببرند.
اوج بهداشت، مطالب پیشنهادی:

!......
!.......
!........
!........

در صورتی که این اقدامات را انجام دادید و میهمان ها از رو 
نرفتند و برای شام یا نهار ماندند، دیگر نه از دست ما و نه از 
دست شما هیچ کاری ساخته نیست.پا شید دست کنید تو 

جیب مبارک و از بیروون سفارش غذا بدهید!

پیام ویژه یک موبایل به مناسبت چهارشنبه سوری:
با موارد آتش زا و خطرناک شادی خود و خانواده خود را در 
سال جدید به غم و اندوه و یک دنیا پشیمانی تبدیل نكنید.

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

سالم چهارشنبه سوری جایی قرار نذاری کار واجب باهات 
دارم

آخه آتیش کم داریم آتیش پاره!

آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش
و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می رویم

سرخی تو از من، زردی من از تو
چهارشنبه سوری مبارک

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

اصن عشق می کنم چهارشنبه سوری
هر سال با آرامش تمام خونه بشینم

همراه با خانواده،با هر انفجار
مخترع مواد محترقه را مورد عنایت قرار دهیم

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

بهار را با چهارشنبه سوری
تابستان را با آفتاب سوزانش

پاییز را با رنگ های آتشینش
و زمستان را با گرما ی دلنشین اجاق ها می شناسم.

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

قدیما یه آتیش درست می کردند از روش می پریدند
حاال دیگه بــا این اوضاع اگر با هواپیمــا هم بخوای از رو 

آتیشای امروزی رد بشی
باز موتور هواپیما آتیش می گیره نابود میشی...!

.

.
واقعا پیشرفت شگرفی ما تو زمینه های ناجور داریم؟

به سالمتی اونایی که با فشفشه چهارشنبه سوری رو جشن 
می گیرند!

.
چهارشنبه سوری روز ملی مبارزه با آرامش اعصاب

بر شما ترقه بازان گرامی مبارک باد!
ستاد روانی شدگان چهارشنبه آخر سال!

چهارشنبه سوری نزدیكه ، یه وقت نری از رو آتیش بپری
آخه تجربه ثابت کرده بَره رو آتیش کباب می شه!

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

سوختن غصه هات تو آتیش آرزومه!
چهارشنبه سوری بر تو آتیش پاره مبارک!

ضرب المثل های نوروزی
ماهی را هر وقت از آب بگیری، به دست آسیب پذیر نمی رسد.

.
صدتا سفره ی هفت سین، بچینید، یكیش سكه ندارد.

.
همه را برق می گیرد ، ما را بته چهارشنبه سوری

.
کسی که به تعطیالت عید می رود ، فكر بلیت برگشتش 

را هم می کند.
.

مرا به پسته نوروز امید نیست، تخمه آفتابگردان برسان
.

کسی که از روی بته چهارشنبه سوری می پرد، فكر رفوی 
شلوارش را هم می کند.

.
یكی را توی فروشگاه راه نمی دادند، سراغ »ماهی سفید« 

شب عید را می گرفت.

زنــگ تـفـریـح }جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{
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افقی:
1-از سنت های ایرانیان باستان در آستانه سال نو ۲- خورشید- از سنت های نوروزی درسیستان وبلوچستان- خودرو ثروتمندان ۳- ازکلمات 
پرسشــی- ضمیرغایب- رنگ آسمان ۴- اهلی- راه راست یافته- قیمت ۵- ریگ نرم- کوه سنندج- ازکلمات استثنا ۶- حرکت پاندولی- هنر 
انگلیســی ۷- بسیار برق زننده- یار سالمان- نوعی باال پوش ۸- جایز- جمله قرآنی 9- وسیله ای در نجاری- حیوان عظیم الجثه 1۰- ضروری- 
مقابل جزیی- صدازدن بی ادبانه- بازار 11- درد چشم- سروری- روح- طرف 1۲- شاعر از آنان چشم یاری داشته است- آهو- نژاد کشور پوتین 

1۳- از سنت های نوروزی در کهكیلویه و بویر احمد- حالل رنگ 
عمودی:

1- از سنت های قبل از نوروز ۲- جنین- پر حرفی- ورم ۳- اقیانوس ساکت- خمیازه- دست عرب- طاقچه باال ۴- همراه گرد- از شیرینی های 
نوروزی- پرنده آش ســردکن ۵- هواهی نفسانی- شهری در آلمان- دشــمنی ۶- رمق آخر- محكم نمودن- حباب برق ۷- مساوی- مروارید  
نگهبان اداری ۸- نفی عامیانه- از مواد دفعی بدن- ســوراخ 9- مقابل خروجی- شــهری دیدنی در اســتان گیالن1۰- عالمت مفعولی- میوه 
تلفنی11-شهری در آب- فرا رسیدن این عیدباستانی را به شما تبریک می گوئیم- سرنیزه 1۲- طرف و جانب- همراه خیز 1۳- خراب- افسونگر  

قدم یک پا 1۴- از سنت های دیگر نوروزی در چهارمحال بختیاری- سرزمین فالسفه 1۵- از آئین های نوروزی

افقی:
1- قسمت اول پیام تبریک کارکنان و گردانندگان هفته نامه معیار به شما حوانندگان گرامی۲- از پیامبران- جرقه آتش- خباز ۳- از شكل های هندسی  
دریاچه ای دیدنی در نزدیكی قزوین- از ارگ های تاریخی کرمان ۴- دفع کننده- از کلمات پرسشی- طریق ۵- کلید موسیقی- جسور- گویندنان روزانه 
است- برهنه ۶- گالبی- لطیف ۷- دزد و راهزن- پدر کودکانه ۸- حرف ندا- شهر فرانسه- شهر فستیوال- از خواهران برونته 9- از صنایع ادبی- تهیدستی 
1۰- جان- به دنیا آوردن 11- شكوه- کاخ تاریخی و دیدنی تهران - ترس- گرداگرد دهان 1۲- از درندگان- شهر دریاچه میغان و سراب پنجعلی- زهره و 

جرئت 1۳- از خدایان هندو- از سین های نوروزی- امان از این نوع دوستان 1۴- زیبایی- مقابل خروج- ثروتمند 1۵- پیام تبریک دیگر ما به شما
عمودی:

1- شهری پذیرای مهمانان نوروزی در غرب کشور- مرد سرخپوش و سیاه چرده نوروزی ۲- جایز- ممارست- رونق دادن ۳- برگه دریافت- حرف نفی 
عرب- واحد سطح- دوره ۴- خراب- رایج- حیوان گریزپا ۵- گستردنی نوروزی- غاروحی- آبدار ۶- حرف فاصله- تكرارش درختی است- الفبای تلگراف 
۷- از کلمات استثنا- دریا و بحر ۸- تیر انداختنی- مقوای نازک 9- صحرای هسته ای آمریكا- نیروها 1۰- همه کس دارد- شهری نزدیک تهران- رود آرام 
11-رودی در فرانسه- سالح زیر زمینی- از روستاهای تاریخی و زیبای اسكو در آذربایجان شرقی 1۲- پسوند شباهت- دره ای دیدنی با آبشاری زیبا- اختیاری 

1۳- کمربند مسیحیان- من و شما- زیاده خواهی- چاه ها 1۴- آرزوانه- از نزوالت آسمانی- نوعی یقه-1۵ از سنت های قبل از نوروز- جان فدای وطن 
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حتی یادم نمی آید قدیمی ترین ســفری که رفته ام کجا 
بوده است. منظورم آن اولینی است که می شد نامش را 
"مسافرت: گذاشت و با تمام تعریف های علمی و غیر از 
آن از توریسم، هم خوانی داشت. تصویر گنگ و مبهمی 
دارم از بندرعبــاس. نوروزی که بــا کل خانواده مادری 
منزل خاله ام کــه موقتا در بندرعباس مامور بود رفتیم. 
عیدی یک بسته قابلمه و وســایل آشپزی اسباب بازی 
گرفتم. ایــن که از کی، را هم یادم نیســت. فقط یادم 
اســت خیلی ازشان لذت نبرده بودم که در یک بازی با 
هم کوچه ای ها، یكی از دخترها نصف اسباب بازی ها را در 
جوی آب پر ســرعتی ریخت و من دیگر نتوانستم آن ها 

را داشته باشم.

ظاهرا اولین ســفرهارا در دوران موشــک باران تهران 
تجربه کرده ام. زمانی که خانواده ام شــهر را ترک کرده 
بودند. اسامی مشهد و بندرعباس به گوشم خورده است. 
بیشترش را نمی دانم. هنوز خواهر کوچكم متولد نشده 
بود، یعنی ســال ۶۸، که اولین ســفر خارجی را تجربه 
کردم. بهانه اش پزشكی بود و اطالع از وضعیت سالمت 
جنینی که بعدها شــد خواهرم. آن ســفر را جســته، 
گریخته یادم اســت. رنگ، موسیقی، زیبایی و هر آنچه 
که من پیشــتر از آن، یعنی تا ۴ ســالگی تجربه نكرده 

بودم.
سفرهای با ماشینمان را هم بعضا به خاطر دارم. هیلمنی 
داشتیم که تمام جاده ها را با همان می راندیم. یادم است 
پخش بی کیفیتی هم داشت که نوارهای کاست چند بار 
ضبط شــده را در آن می گذاشتیم و صدای یک خواننده 
لس آنجلســی و وســط هایش شــجریان و روی همه، 
خش خش را یكجا می شنیدیم. یكی از این بارها صدای 
خش دار یكی از خواننده های مرد پخش می شــد، همان 
که با خواننده مرد دیگری دو نفری بخشــی از خاطرات 
موسیقی آن زمان من را ســاخته بودند. پدرم اعتراض 
کرد که این موســیقی خوبی نیست و بهتر است کمی 
رادیو گوش بدهیم. من اعتــراض کردم. نتیجه اش این 
شد که تمام راه بدون هیچ استراحتی همان نوار پخش 
شد. به آخر می رســید و باز پدرم آن را پخش می کرد. 
خواهــش کردم قطع کند. گفت تو این نوار را دوســت 
داری و به خواست بقیه هم توجه نمی کنی. پس گوش 
کن. گوش می کردم. ســفر قندهاری بود برای خودش. 
بعدتر هم دیگر از آن خواننده خوشــم نیامد. همان که 

یک روزی منتظر است که به تهران بیاید. صدایش من 
را یاد تهوع پیچ جاده می اندازد.

سفر با قطار از جذاب ترین ها بود. رهایی خاصی داشت 
و شــبیه خانه ای در حرکت بود. تــرس هواپیما را هم 
نداشــت. هنوز هم قطار را بیشتر از هر وسیله دیگری 
برای سفرکردن دوست دارم. آشــنایی من با همسرم 
هم از قضــا بهانه اش همان قطارســواری بــود. البته 
کوپه هــای ۶ نفره حس خفگی بهــم می دهد. ۴ نفره 

برایم مطلوب تر است.
اتوبوس را هم از نوجوانی تجربه کردم. اما اصل اتوبوس 
ســواری های جاده ای ام به دوران دانشجویی برمی گردد. 

شــهریور ۸۳، باروبندیل را جمع کردم که برای ۴ سال 
راهی بیرجند شوم. شــبیه قصه های مجید شده بودم؛ 
وقتی می خواســت به اردو برود و بی بــی به اندازه یک 
زندگی برایش بار بســته بود. من هم با همان شــكل و 
شمایل با مامان و پدرم راهی بیرجند شدم. می دانستم 
راه زیادی در پیش اســت. اما فكر ۲۰ ساعت را نكرده 
بودم. چند ساعت آخر را روی زمین نشسته بودم. وقتی 
رسیدیم، همه انرژی ای که برای چهار سال تحصیل نیاز 

داشتم را از دست داده بودم. 
بعــد از پایان دوره لیســانس، کم کم ســفرهای بدون 
خانواده شــروع شد که در نوع خود از جذابیت بسیاری 
برخوردار بود. آزادی انتخاب مقصد، وسیله رفت و آمد، 
همسفران و حتی موسیقی حین سفر. این آخری برایم 

لذت ویژه ای داشت. این که کجا برویم معموال به عوامل 
زیادی بســتگی نداشت. پولش را داشته باشیم و برویم. 

سرد باشد یا گرم، سخت باشد یا نه، اصال مهم نبود. 
با همســرم هم در سفر آشنا شدیم. قطاری که از تهران 
بــه یزد می رفت. هــردو عضو گروهــی بودیم که برای 
کنفرانســی راهی خرانق بود. ســال ها بعد از آن سفر، 
شــروع کردم به نوشتن خاطرات ســفرهایی که با هم 
رفته ایم. نه به شكل ســفرنامه. صرفا خاطره نویسی که 
یادمان بماند با چه کسانی و کجاها رفته ایم. البته حال 
و هوای روزگار را هم می نوشــتم. هنوز هم می نویســم. 
فقط دفترش را عوض کردم. ما 1۲1 سفر را قبل از تولد 
پســرمان رفته بودیم و بعد از او هم چندتایی تا ببینیم 

به کجا می رسد.
همه این مقدمه چینی ها برای رســیدن به پسرمان بود. 
نه به خودش که به سفرکردن با او. اولین تجربه سفرش 
را در کمتر از دوماهگی داشــت. خوب یادم است چون 
بعد از سفر واکســن دوماهگی را به او زدیم. بابل اولین 
مقصدی بود که دماوند به آن جا ســفر کرد. در کمتر از 
یک سالگی برای اولین بار سوار قطار شد. آنقدر کوچک 
بود که درون کالسكه اش وسط کوپه خوابید. و کمی بعد 
هم هواپیما را. قیافه ترسیده اش موقع تیک آف را هرگز 

فراموش نمی کنم. 
بعد از تولد او، ســفرهای ما تمام نشد. فقط مثل قانون 
انرژی، از نوعی به نوع دیگر تغییر کرد. دیگر نمی شــد 
دل را بــه دریا زد و از اولین جــاده بیراهه پیچید. اگر 
محل اقامت از قبل رزرو نشــده باشــد، شروع سفر کار 
عقالنی ای نیست. ماشین باید همیشه سالم و  پرازبنزین 
باشد.انتخاب همسفران بســیار مهم است. آن ها که با 
بچه میانه خوبی ندارند، دیگر با ما سفر نمی کنند. آن ها 

هــم که بچه دارند یا بچه ها را دوســت دارنددر اولویت 
قرار می گیرند.

بیشــتر از یک سال است که همه درگیر ماجرای کرونا 
هســتیم. این که بخواهم بگویم چه بالیی سر ما آورده 
اســت، زیاده گوییســت. هرکس به نوعی آن را تجربه 
می کنــد. زندگی همه انگار بــه دو بخش قبل و بعد از 
کرونا تقسیم شده است. ســال گذشته برای فستیوال 
موســیقی کوچه قرار بود به بوشهر و بعد هم به کنگان 
برویــم. بلیــط هواپیمــا را خریدیم و جــای اقامت را 
رزرو کردیم. تا آخرین دقایق هم کنســل نكردم. مثل 
خیلی های دیگر فكر می کردم این لعنتی تمام می شود.

دیگر ســفر نرفتیم. مثل دوران جنگ هم نبود که اگر 
این جا بمباران اســت آن یكی جا بشود رفت. همه جا 
اوضاع خراب بود. خرداد ماه که دیگر هر ســه نفرمان 
پژمرده شده بودیم، به پیشــنهاد دوستی، کمپینگ را 
تجربه کردیم. با بچه ای که تازه در حال ترک پوشــک 
اســت و وســط کرونا!... از جزییاتش می گذرم. ما این 
ســفر را رفتیم و آن روز نمی دانستیم که کمپینگ قرار 
اســت کم کم به یكی از عادات ســفر در نرمال جدید 

تبدیل شود. 
بعد از آن هم دو بار در پاییز با ماشــین خودمان از خانه 
تا خانه رفتیم شــمال. همه چیز را خریدیم و شستیم و 
بردیــم و دیگر از خانه خارج هم نشــدیم. تنها نكته ای 
که مراقــب بودیم، دوری از جمعیت و نرفتن به ســفر 
در تعطیلی های رسمی بود. ساعت ها حرف می زدیم که 
چه قدر این کار صحیح اســت. می دانســتیم اگر نرویم، 
همگی دیوانه می شویم و رفتن هم که خطرات خودش 
را دارد. به هر حال ما سعی کردیم الگو بگیریم از روندی 

که در زندگی جدید دیگران هم تمرین می کنند.
جاده ها بســته شــد. وقتی هم که کمی بعدتر باز شد، 
شــمال هنوز بسته بود. ما دیگر از آبان در تهران حبس 
شــدیم. مثل زندانی های کرونا. اسفند آمد. بدون بوی 
عید. اســفند بوی عید نمی دهد اما مثل همه اسفندها 
پر از کارهای تلنبارشــده است. فشار بیشتر و خستگی 

طاقت فرسا. 

هفتــه پیش بود که احســاس کردیــم در حال بریدن 
هســتیم. باید کاری می کردیم. تطبیق. به قول همسرم 
تمام برتری انسان در طول تاریخ، قدرت تطبیق خودش 
با شرایط مختلف بوده اســت. جاده شمال بسته است. 
کرونا هم هنوز قصد ندارد ســایه اش را از سر ما بردارد. 
بــرای همین مقصد جدیدی را پیدا کردیم. زدیم به دل 
کویر. سمت کاشــان. اکوکمپی آنجاست که پیشتر هم 
رفته بودیم. کمی خیالمان جمع بود که می توانیم فضای 
نســبتا امنی را برای خودمان فراهم کنیم. دماوند شب 
قبل سفر، از شدت هیجان نمی توانست بخوابد. ما هم. 

ســفر آخرمان در اسفند 99، در ســال منحوس کرونا، 
شاید بهترین سفر طی چند سال اخیر بود. فضایی امن 
برای پسرک. اصال سفری که به او خوش می گذرد، برای 
ما هــم لذتی چند برابر دارد. نه فقــط چون فرزندمان 
است و هرچه او دوســت دارد برای ما خوشایند است؛ 
چون وقتی آرام است، ما هم هستیم. در فضای کویری 
پــا به پای هم دویدیم و لذت بردیم. انگار همه درد این 
چند ماه را ریختیم الی رمل ها و برگشــتیم. سفر خوب 
برای ما همین بود. ســفری امن که بتوانیم با کمترین 
ریســک آن را برنامه ریزی کنیم. طبیعت داشته باشد 
و محیطی ســازگار با کودک. انگار سفر هم دارد شكل 
تــازه ای می گیرد. نــه فقط در تئوری یــا برای گروهی 
خاص. برای ما هم که این روزها به خصوص، فاکتورهای 
زیادی را باید بررســی کنیم. با این حال نشدنی نیست. 

حداقل اگر زمان و مكان را درست انتخاب کنیم.

ثبت3۰ میراث فرهنگی 
ناملموس 

به گــزارش میراث آریا، در جلســه شــورای ملی ثبت 
میراث فرهنگی ناملموس که به ریاست محمدحسن طالبیان 
معاون میراث فرهنگی کشــور روز سه شنبه 1۲ اسفندماه 
در ســالن اجتماعات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی با حضور اعضای شورا برگزار شد، ۳۸ پرونده 
مورد بررســی قــرار گرفت و ۳۰ عنصر در فهرســت ملی 
میراث فرهنگی ناملموس از اســتان های هرمزگان، همدان، 

سمنان، کرمانشاه و اصفهان به ثبت رسید.
از عناصر شاخص ثبت شده می توان به مراسم نوبان، مهارت 
ساختن و نواختن تنبوره از استان هرمزگان، مهارت باسنک 
و مراســم شوواری به پیشنهاد منطقه آزاد و ویژه اقتصادی 
قشم، مهارت پخت کوکوی گردوی تویسرکان به پیشنهاد 
اســتان همدان، شیوه سنتی فرآوری پنیر در مغار روستای 
اروانه و شیوه سنتی تهیه تلی شاهرود از استان سمنان اشاره 
کرد.هم چنین از اســتان کرمانشاه مهارت بنه بافی، سنت 
تهیه و هدیه دادن سیب میخک کوب و مهارت پخت غذای 
شوانانه و از استان اصفهان نیز مهارت پخت بریانی اصفهان 
و مهارت تهیه پولک رسی باغبادران در جلسه شورای ملی 

ثبت میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسید.

آیا تورهای نوروز ممنوع است؟
با اعالم ستاد ملی کرونا تمام سفرهای بین شهری که 
یا وسیله نقلیه شخصی به مقصد شهرهای نارنجی و قرمز و 
هم چنین استان های شمالی و استان خوزستان و شهرهای 
مشهد، شــیراز، اصفهان، بندرعباس، بوشهر، قشم و کیش 
انجام شود، ممنوع اســت و مسافران نوروزی فقط با خرید 
وســایل نقلیه عمومی مانند هواپیما و قطار و اتوبوس اجازه 

سفر خواهند داشت.
هم چنین آژانس های مسافرتی با رعایت کامل پروتكل های 
بهداشتی و برنامه ریزی سفرهای هوشمندانه در نوروز 1۴۰۰ 
می توانند تورهای مســافرتی نوروز را برگزار کنند. تورهای 
نوروزی می تواند از تمام شــهرهای ایران به تمام شهرهای 

مورد تایید وزارت بهداشت و وزارت گردشگری انجام شود.
به این ترتیب؛با اعمال تمام دســتورالعمل های بهداشــتی 
آژانس های مســافرتی می توانند برای تورهــای ایرانگردی 
تور کیش، تور قشــم، تور مشــهد، تور اصفهان، تور شیراز، 
تور چابهــار، تور تبریز، تور کویر، تور یــزد و دیگر تورهای 
ایرانگردی را برنامه ریزی نمایند و طبق دستور العمل های اخذ 

شده فروش تور نوروز را انجام دهند.
هم چنین در نوروز 1۴۰۰ تنها تورهای خارجی که برگزاری 
آن ها از ایران ممكن می باشد شــامل ترکیه، مالدیو، کنیا، 
ســریالنكا، دبی و ارمنســتان اســت که این تورها همه به 
صورت هوایی انجام می شــود. برای تورهای نوروز خارجی 
تمام مسافرین نیاز به داشــتن جواب منفی تست کرونا تا 
۷۲ ســاعت قبل ازپرواز می باشند. تورهای چارتر و تورهای 
گروهی نوروز 1۴۰۰ تماما با رعایت پروتكل های بهداشــتی 
انجام می شــوند و از باالترین اســتاندارد ممكن سالمتی 

برخوردارند.
شایان یادآوری است؛در صورت گسترش مجدد ویروس کرونا 
و بسته شدن مرزها و کنسل شدن تورهای مسافرتی به دلیل 
ویروس کرونا، تمام مبالغ دریافتی از مسافرین به آن ها سریعا 
مسترد می گردد و هم چنین در صورت مثبت شدن تست 
کرونای متقاضی قبل از سفر، تور مسافرتی او کنسل شده و 

بدون هیچ جریمه ای مبالغ مسترد می شود.

تکه ای از من سفر، کار محالی نیست
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی


