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] صفحه 2 [

با اجرای 852 طرح محقق شد

5100 شغل پایدار برای روستاییان

»تاریک«، رازآلودترین سریال تاریخ!

۷ قاتل موفقیت را بشناسید

رادیویی که برای فضایی ها برنامه 
پخش می کند 

 نامه ونگوگ درباره غرق شدن 
 امحای 2 تن در رنگ ها

مواد مخدر در بیرجند 

مشکالت گازی 
درآخرین ایستگاه 

گازرسانی شهرستانی

عکس:رضایی

 119هزار نفر مشمول 
2سهام عدالت نشدند

 شناسایی 500 نفر برای بهره مندی 
از تسهیالت بنیاد برکت در خوسف

۷

 ارتقای خدمات رسانی 
به زائران اربعین

2

 تهدید کمبود آب کشاورزی 
۷در زیرکوه    

دستور فرماندار برای سامان دهی 
۷مسیل های نهبندان    

] صفحه 7 [

]زندگی سالم[

تمدید خرید گندم تا پایان مهر 
2مطالبات گندمکاران پرداخت شد 

] صفحه 2 [

جریان آب سقاخانه ها
 عملیات جرایی ساخت 9 سقاخانه در بیرجند سال قبل با هدف عمل به نیت واقف 
برای تامین آب در نقط مختلف شهر آغاز شد و به پایان رسید اما به دالیلی این موضوع 

] صفحه 2  [با وقفه مواجه شد...



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

دانش آموزان برای ادامه تحصیل بخارج میروند

روزنامه خراسان در شماره 2406 به تاریخ هفتم آبان 1336در مطلبی در 
صفحه پنج آورده است: چون تا این تاریخ اداره فرهنگ طبس بواسطه نداشتن 
دانش  نگردیده  دبیرستان  ششم  کالس  بتاسیس  موفق  لیسانسیه  و  دبیر 
آموزان برای ادامه تحصیل بمشهد و گناباد عزیمت مینمایند اهالی انتظار 

دارند مقامات مربوطه باین شهر دور افتاده توجه بیشتری نمایند

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف مردم 

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

کمبود آب مشکالت زیادی برای ساکنان شهرک  ●
آواز از بزرگ ترین روستاهای منطقه درمیان به 
وجود آورده است. مسئوالن فکر اساسی برای رفع 
این مشکل بردارند. اگر قادر به تامین آب آشامیدنی 
روستا نیستیم چه لزومی دارد آب روستاهای 

همجوار را تامین کنیم؟
تلویزیون در عشق آباد طبس همچنان به جای  ●

پخش مستقیم فوتبال از شبکه سه، فیلم سینمایی 
پخش می کند. از شبکه ورزش هم به جای پخش 
فوتبال، کوهنوردی پخش می شود. این مشکل 

کی قرار است رفع شود؟
350 خانوار در روستای سرو درمیان سکونت  ●

دارند اما در روز فقط هفت ساعت از نعمت آب 
آشامیدنی برخوردار هستند و در این مدت هم 
بیشتر خانواده های باالدست روستا آب آشامیدنی 
ندارند. مردم چند سال است که از این مشکل رنج 

می برند.
روستای نوغاب هندواالن درمیان با بیش از  ●

چهار هزار نفر جمعیت با مشکالت متعددی مواجه 
است که یا اقدام قابل توجهی برای آن انجام نشده 
و یا بسیار ضعیف بوده است. از جمله مشکالت 
این روستا پروژه های ناقصی چون پل ورودی 
و سالن ورزشی است که از زمان شروع احداث 
پل یک سال و سالن پنج سال می گذرد. از سوی 
دیگر توسعه نیافتن شبکه برق ابتدای خیابان 
فلسطین ، آسفالت نشدن معابر شهرک روستا ، 
نبود خانه بهداشت در شهرک و نبود کتابخانه از 

دیگر کمبودهای پیشروی مردم است.
 روستای آفریز قنات بزرگی داشت که با آب آن  ●

زعفران ، گندم ، جو ، چغندر، پنبه و...کاشت می 
شد اما چند سال است که قنات خشک شده  و به 
جای آن چاه حفر کرده اند در حالی که آب آن به 
حدی اسیدی است که اهالی نمی توانند با آن کشت 
و کار کنند. از سوی دیگر چاهی که با استفاده از آب 
آن زرشک کاشته شده اکثر اوقات خاموش است 

که خود عاملی برای خشک شدن درختان است. 
چند وقتی است که به همت شهرداری بیرجند در  ●

روزهای سه شنبه برنامه دوچرخه سواری به منظور 
ترویج کاهش استفاده از خودرو برگزار می شود اما 
متاسفانه دیگر ادارات مشارکتی در آن ندارند در 
حالی که اگر یک روز مدیران استان به جای استفاده 
از خودروهای دولتی و شخصی برای رفتن به محل 
کار از دوچرخه استفاده کنند این موضوع خود به 

خود به دیگر شهروندان هم منتقل می شود.

رویداد

پنج شنبه | 1۸ مهر 13۹۸ | 11 صفر 1۴۴1 | شــماره 3111

 زنگنه : 
صندوق های خرد 

 زنان روستایی 
 با پرداخت 

تسهیالت ارزان 
قیمت به اعضای 
خود سبب ایجاد 

کسب و کار 
شده اند

جریان آب سقاخانه ها
قاسمی - عملیات اجرایی ساخت 9 سقاخانه در بیرجند سال قبل با هدف عمل به 
نیت واقف برای تامین آب در نقاط مختلف شهر آغاز شد و به پایان رسید اما به دالیلی 
این موضوع با وقفه مواجه شد و از بین سقاخانه های احداث شده ، آب یک باب از قنات 
علی آباد لوله تامین شد و بقیه بی آب ماند.در ماه های گذشته و با انعکاس درخواست 
های مردم برای راه اندازی این سقاخانه ها پاسخ های مختلفی از طرف مسئوالن 
اوقاف و امور خیریه و آبفای شهری درباره علل تاخیر در فعال شدن سقاخانه ها بیان 
شد که بوروکراسی اداری طوالنی، تامین نشدن آب توسط شرکت متولی، پیش 
بینی نشدن شبکه فاضالب، کارشناسی نبودن طراحی و جانمایی و... از جمله این 
موارد بود. در پیگیری خبرنگار ما،  مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان می گوید: 
چهار سقاخانه به ویژه در شمال شهر تکمیل و به طور غیر رسمی فعال شده ، اما چند 
باب به تامین آب و برق نیاز دارد. حجت االسالم» بخشی پور« خوش بین است و پیش 
بینی می کند که سقاخانه ها دهه آخر ماه صفر و همزمان با دهه وقف به بهره برداری 
برسد.به گفته وی خوشبختانه امتیاز آب خریداری، شبکه تصفیه و شیرین سازی آب 
در شرایط بهداشتی نصب شده است و فاضالب ایجاد شده نیز در اختیار شهرداری 

بیرجند قرار می گیرد تا برای فضای سبز پارک ها استفاده شود.

119 هزار نفر مشمول سهام عدالت نشدند
انصاری - 119هزار و693  نفر در استان مشمول سهام عدالت نشدند.مدیر 
کل امور اقتصادی و دارایی به »خراسان جنوبی« گفت: پس از آخرین مرحله 
تکمیل ثبت نام دارندگان دعوت نامه سهام عدالت و جمع بندی آمار توسط 
سازمان خصوصی سازی، از جمعیت 768 هزار و 898 نفری استان 649 هزار 
و 205 نفر معادل 85 درصد سهامدار نهایی طرح سهام عدالت هستند.به گفته 
»جعفری« طبق گزارش سازمان خصوصی سازی حدود 10هزار نفر ازکارمندان 
و بازنشستگان و شش هزار و992 نفر از دیگرقشرها هنوز شماره شبای خود را 
برای برخورداری از سود سهام عدالت در سامانه مربوط ثبت نکرده اند.وی در 
پاسخ به این سوال مبنی بر وجود برنامه برای حذف سهام عدالت افراد اظهار کرد 
که تمام افرادی که مشخصات شان در سامانه سهام عدالت وجود دارد مشمول 

نهایی سهام عدالت به شمار می آیند و برنامه ای برای حذف افراد وجود ندارد.

تمدید خرید گندم تا پایان مهر 

مطالبات گندم کاران پرداخت شد

انصاری -100 درصد مطالبات گندم کاران استان پرداخت شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از ابتدای 
فصل خرید تا 31 شهریور 12هزار و799 تن گندم به صورت تضمینی از 
کشاورزان استان خریداری شد.»عصمتی پور« با بیان این که همه گندم 
خریداری شده ثبت سامانه شد افزود: مبلغ کل گندم خریداری شده تا 31 
شهریور 221 میلیارد و 89 میلیون ریال است که همه این مطالبات در اختیار 
کشاورزان قرار گرفت.وی با یادآوری این که گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در 
19 مرکز شهرستانی خریداری شد از افزایش دو هزار و641 تنی خرید گندم 
از بهره برداران نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: خرید گندم به 

صورت تضمینی تا آخر مهر تمدید شد.

ارتقای خدمات رسانی به زائران اربعین 
با هدف ارتقای سطح خدمات رسانی به زائران اربعین تمام مجتمع های خدمات 
رفاهی جاده ای استان از آمادگی الزم برخوردار است.معاون اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای گفت: در این زمینه بازدید و نظارت دقیق از مجتمع های 
خدماتی رفاهی به طور منظم در حال انجام است.قاسمی افزود: لزوم نظافت 
کامل نمازخانه ها ، سرویس های بهداشتی، تامین سرمایش اماکن داخل 
مجتمع ها، تامین آب ، نظافت عمومی مجتمع ها و... به مالکان مجتمع ها 

استان ابالغ شد.

جمعه ، همایش پیرغالمان حسینی
حسین قربانی –همایش پیر غالمان حسینی بیرجند فردا برگزار می شود.

»قالسی« رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند گفت: 
این همایش چهارمین دوره آن است که جمعه 19 مهر در حسینیه جماران 

بیرجند با حضور مسئوالن ، مداحان و دیگر قشرهای مردم برگزار خواهد شد.

اکبری - طی دهه های گذشته و بر اثر حوادث غیر 
مترقبه و بر اساس آخرین گزارش ها هزار و 172روستا 
در استان خالی از سکنه شده  است که این موضوع 
مسئوالن را بر آن داشته تا با تالش برای رونق تولید در 
هزار و 882 روستای دارای سکنه ، هم زمینه اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری را فراهم کنند و هم مانع 
مهاجرت شوند. بر این اساس طرح روستای بدون 
بیکار، هر روستا یک محصول، طرح های مشارکتی و 
طرح حمایت از ایجاد صندوق های خرد زنان روستایی 
اجرا می شود. آن طور که مدیر صندوق کارآفرینی امید 

استان می گوید: با اجرای طرح روستای بدون بیکار 
در پنج روستا و اجرای طرح هر روستا یک محصول در 
یک روستا برای 184 نفر زمینه اشتغال فراهم و در 
این زمینه برای اجرای 110 طرح 24 میلیارد و 800 
میلیون ریال تسهیالت پرداخت شد. »زنگنه« با اشاره به 
اجرای طرح مشارکتی ، از تصویب 14 طرح روستایی 
خبر می دهد و می افزاید: تاکنون به 10 طرح مصوب 
170 میلیارد ریال تسهیالت با کارمزد صفر درصد 
در مناطق مرزی و سه درصد در مناطق غیر مرزی 
پرداخت شد.او ادامه داد: در طرح حمایت از ایجاد 

صندوق های خرد زنان روستایی، این صندوق ها با 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به اعضای خود سبب 
ایجاد کسب و کار شده اند و این صندوق از محل منابع 
داخلی و منابع قانون حمایت از ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق روستایی و عشایری توانسته 239 صندوق را 
مورد حمایت قرار دهد. به گفته وی از محل تسهیالت 
صندق توسعه ملی با پرداخت 429 میلیارد و 185 
میلیون ریال ، 732 طرح اجرا و برای 4هزار و 24 نفر 
اشتغال ایجاد شد که دو هزار روستایی به طور مستقیم 

مشغول به کار شدند. 

با اجرای ۸52 طرح محقق شد

5100 شغل پایدار برای روستاییان

امحای 2 تن مواد مخدر در بیرجند 

رضایی - دو تن انواع مواد مخدر غیر دارویی و روان گردان در بیرجند به آتش کشیده 
شد.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در این مراسم گفت: از ابتدای 
امسال 23 تن و 500 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف و 40 باند موادمخدر 
حشیش،  کراک،  شامل  شده  امحا  مواد  مقدم«  »حسنی  گفته  شد.به  متالشی 
تریاک، هروئین، شیشه، قرص و شربت متادون و... بود.» معتمدیان« استاندار هم 
گفت:کشفیات مواد مخدر استان از ابتدای امسال 20 درصد افزایش داشته ،که 

نشان از اشراف کامل دستگاه های مقابله ای بر منطقه است.

تحصیل 42 درصد دانش آموزان استان در هنرستان 
در افق 1404 باید بیشتر دانش آموزان به سمت رشته های کاردانش و فنی  وحرفه ای سوق داده شوند اما 
هدایت دانش آموزان به سمت رشته های فنی  وحرفه ای با توجه به نیاز این رشته ها به امکانات روز کار سختی 
به نظر می رسد و گفته های دانش آموزان محصل دراین گونه مدارس و مراکز حاوی خبرهایی از ضعف امکانات 
و تجهیزات است. رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار و دانش اداره کل آموزش و پرورش با یاد آوری این 
که 42 درصد دانش آموزان استان در هنرستان ها تحصیل می کنندگفت: از آن جا که سرفصل های درسی 
شاخه کار و دانش زیاد تغییری نداشته بنابراین در بسیاری از حوزه ها باالی 90 درصد تجهیزات تامین است 
و در شاخه فنی و حرفه ای با توجه به تغییرات زیاد در سرفصل های درسی در برخی حوزه ها فقط 60 درصد 
تجهیزات تامین شده است.»انوری« با اشاره به این که سال گذشته یک میلیارد و 700 میلیون تومان برای 
تجهیز هنرستان ها اختصاص یافت افزود: امسال بودجه ای ابالغ نشده است اما قول وزارتخانه برای ابالغ دو 
برابر اعتبارات سال گذشته به منظور تامین تجهیزات این مراکز داده شده است. او از نیاز به ارتقا و تامین بیش 

از 900 رایانه برای هنرستان ها نیز خبر داد.

آخر هفته سرد

طی روزهای پنج شنبه و جمعه هوای استان چهار تا پنج درجه خنک تر می شود.کارشناس 
هواشناسی استان گفت: از امروز تا اوایل وقت جمعه ضمن رشد موقت ابر، افزایش سرعت 
وزش باد سبب خیزش گرد و خاک در منطقه خواهد شد. به گفته نخعی عالوه بر این در 
مرز شرقی استان سرعت وزش باد شدید و در برخی ساعات  آسمان غبار آلود خواهد بود.



مهسا فارسی، امیرحسین احمدی نژاد | خبر نگار
همه ما لحظاتی را تجربه کرده ایم که از صمیم قلب آرزو داشته ایم تا زمان به عقب 
بازگردد و بتوانیم گذشته را به نحوی تغییر دهیم شاید سرنوشت دیگری برای 
اکنون خودمان رقم بزنیم. در پرونده امروز زندگی سالم،  قرار است درباره قصه 
جالب و پر از چالش سریال »Dark« که به تازگی فصل دوم آن از شبکه نت فلیکس 
پخش شد، صحبت کنیم؛ سریالی علمی، فانتزی، فلسفی و معمایی که برای فهم بهتر آن شاید بهتر 
باشد چند بار آن را دید! این داستان چالش های ذهنی ما را )مانند اعتقاد به اراده( به تصویر می کشد 
و احتماالت سفر به گذشته را برای اصالح آن چه اثرش روی آینده است، به زیبایی روایت می کند. به 
زبان ساده تر با دیدن این سریال می فهمیم اگر واقعا می شد به گذشته سفر کرد، آیا می شد آن را تغییر 
داد و تاثیر دیگری روی امور گذاشت یا نه؟! سریال »تاریک«، بسیار خوش ساخت و پیچیده است. اگر 

سریال بین باشید، باید بدانید این بار با سریالی روبه رو هستید که نسبتا سنگین بوده و نمی شود جلوی آن 
آشپزی کرد، با گوشی تلفن همراه ور رفت یا حتی چای خورد چرا که این سریال، بسیار پر شخصیت است 
و این نکته زمانی بغرنج تر می شود که هر شخصیت، دارای سه نسخه  حال، گذشته و آینده خودش است! 
اگر شما تاریک را دیده اید و به سرعت آن را کنار گذاشته اید، خیلی جای تعجب ندارد چون سریال سعی 
دارد تا با جمع بندی مبانی علمی متعدد در زمینه فیزیک جدید، نظریه ای ارائه بدهد و بگوید می شود 
طبق قواعدی به گذشته و آینده سفر کرد. در این پرونده سعی بر آن است تا این سریاِل سرگیجه آور و 
پازلی را با توضیح دادن نظریه های علمی آن برای تان تا حدی آسان کنیم. بعد از خواندن این پرونده شما 
می توانید دوباره سریال را ببینید تا بهتر متوجه شوید اما گوشزد می کنم اگر تا به حال آن را ندیده اید، 

ممکن است خواندن این صفحه، داستان فیلم و جذابیت هایش را کمی لو بدهد.

پرونده

برای درک بهتر سریال »تاریک« باید با بزرگ ترین نظریه قرن درباره درهم 
تنیدگی زمان و ماده آشنا باشید

»تاریک«، رازآلودترین سریال تاریخ!
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چرا »دارک« ارزش تماشا دارد؟!
فضای سریال از ابتدا آرام و تاریک است و شاید تصور کنید با یک 

داستان جنایی خسته کننده طرف هستید اما ...
این سریال با نشان دادن چهره مردی مستأصل شروع می شود که در حال 
گذاشتن نامه ای داخل پاکت است که پشت آن نوشته شده: »تا قبل از چهارم 
نوامبر ساعت 22:13 باز نشود«. به طور خالصه سریال »تاریک« با گم شدن یک 
پسر نوجوان در شهر کوچکی به نام »ویندن« که در نزدیکی یک نیروگاه هسته ای 
قرار دارد، آغاز می شود. پس از ماجرای گم شدن این پسر، خاطرات افسر پرونده 
مرور می شود که براساس آن، او نیز 33 سال پیش برادرش را گم کرده بود. در ادامه 
داستان نیز شاهد پیدا شدن جسد پسر نوجوانی هستیم که لباس های دوران دهه 
80 میالدی را بر تن دارد و گردن بندی همراهش است که عبارت 1986 روی 
آن حک شده است. فضای سریال از ابتدا آرام، ساکت و تاریک است و شما ممکن 
است تصور کنید با یک داستان همیشگی جنایی طرف هستید ولی به مرور زمان 
می فهمید قضیه پیچیده تر از این حرف هاست. برای درک آن چه در سریال تاریک 
خواهید دید، حتما نیاز به تمرکز و شاید یک دفترچه یادداشت خواهید داشت 
تا بتوانید جزئیات سریال را در آن یادداشت و ارتباطات منطقی بین سکانس ها 
را کشف کنید. »تاریک« شبیه آثاری نیست که قبال در این ژانر دیده بودید. مثال 
خیلی ها آن را با سریال »چیزهای عجیب تر« مقایسه می کنند اما فضای »چیزهای 
عجیب تر« به ماجراجویی های فانتزی و بامزه  یک سری بچه در محله شان خالصه 
می شود و »تاریک« حال و هوای بسیار واقع گرایانه تر و تکان دهنده تری دارد. اما 
شاید بهتر باشد تاریک را از نظر پرداختن به معماهای علم فیزیک جدید، )مانند 
جهان های موازی( با سریال فاخر »فرینچ« مقایسه کرد یا این که از نظر روابط 
تودر توی شخصیت ها با اثری اروپایی طرفیم که آب و رنگ زیبای هالیوود را ندارد 
اما بسیار ملموس و قابل درک است. به همین دلیل سریال را بابت فضاسازی، 
داستان، شخصیت ها و روابط ماتریسی شان باید ترکیبی از »فرینچ«، »چیزهای 
عجیب تر«، »کارآگاه حقیقی« و »الست« و حتی فیلم هایی مثل »بین ستاره ای« 
دانست. خب ترکیب سختی است. شخصیت های سریال، قهرمان و ضدقهرمان 
نیستند. هر کــدام خصوصیات تاریک و روشــن دارنــد که جزء الینفک وجود 
آن هاست. فضای تاریک و بارانی جنگل، اضطراب و نگرانی مادری که فرزندش 
گم شده و ساعت ها با جارو برقی خاموش به دیوار نگاه می کند، پدر خانواده که 
لحظه ای آرامش ندارد و تغییر اولویت ها که نشان می دهد وقتی افسر پلیس به 
جای فرزند گمشده اش، ته انباری  مواد مخدر پیدا می کند دنبال دستگیری مواد 
فروش نیست و سرخورده محل را ترک می کند. هم ذات پنداری و درک گسترده 
حال و روز شخصیت ها، بازی های قوی و ... باعث شده تا با اثری بسیار فاخر روبه رو 

باشیم که ارزش دیدن دارد.

مروری بر نظریه های علمی مطرح شده در این سریال درباره برگشت پذیر بودن زمان به زبان ساده

از سفر در زمان تا جهان های موازی

  چرخه 33 ساله
در سریال تاریک، مسئله سفر در زمان در دوره های 33 ساله اتفاق می افتد. 
مثال برای شخصیت ها امکان سفر به 33 سال آینده یا 33 سال گذشته فراهم 

می شود. اگر دقت کنید در آغاز هر سال، لحظه تحویِل سال، ساعت 
و زمان خاصی دارد. مثال یک بار ساعت 8:20 صبح، یک بار 

ساعت 1:30 بامداد و یک بار تقریبا 9 صبح و ... . این ها 
به این معناست که سال ما دقیقا 365 روز نیست بلکه 
یک دوره 33 ساله طول می کشد تا لحظه تحویِل سال 
دوباره به همان ساعت و زمان خاص برسد و مثال بشود 
8:20 . البته در متون کهن یهود هم این چرخه 33 ساله 

آمده است. 

  تناقض »پدربزرگ«
این تناقض به شکل جذابی در »تاریک« مطرح شده است. یکی از دالیلی که 
فیزیک دانان را از قبول ایده سفر در زمان باز می دارد، مسئله وجود تناقض های 
زمانی است که شامل چند مورد می شود. یکی از معروف تریِن آن ها »تناقض 
پدربزرگ« است که اولین بار نویسنده ای فرانسوی در سال 1943 آن را مطرح 
کرد که می گوید: »فرض کنید شما بتوانید به گذشته دور سفر کنید و در آن جا 
پدربزرگ خود را بکشید. این موضوع به این معنی است که شما دیگر به وجود 
نمی آیید تا به گذشته سفر کنید و پدربزرگ تان را بکشید!« سریال روی تاثیر آینده 
بر گذشته و زمان که به جای شکل خطی، دایره وار است و تاثیرات زمان های 

مختلف برهم تاکیدات جالبی دارد.

  تناقض »خودساخته«
در جایی دیگر از سریال »تاریک« می بینیم که یک نفر مخترع »وسیله« یا همان 
»ماشین زمان« است که در اصل شخِص دیگری از آینده، این وسیله اختراع 
شده را به او تحویل می دهد تا از رویش بسازد. در واقع مخترع، اگر وسیله کامل 
شده آینده را نمی دید، امکان و دانش ساختش را پیدا نمی کرد و چون آن را دیده 
بود، توانست ماشیِن زمان را بسازد)!( حاال سوال این جاست که چه کسی واقعا 

ماشین را ساخته؟

  جهان های موازی
در انتهای فصل 2، با تمام شدن سریال، »مارتا« یکی از کاراکترها ظاهر می شود 
که همان لحظه، جنازه  خودش روی زمین است. »جوناس« شخصیت مقابلش 
از او می پرسد تو از کدام زمان آمدی؟ مارتا پاسخ می دهد: »بهتر است بپرسی 
از کدام جهان؟« ایده جهان های مــوازی از نظریه »گربه شرودینگر« گرفته 
شده است. »اروین شرودینگر«، فیزیک دان اتریشی و از بنیان گذاران فیزیک 
کوانتوم، برای درک بهتر کوانتوم می گوید: »تصور کنید یک گربه داخل یک 

گاوصندوق باشد و به گاوصندوق هم سم گازی متصل کنید. مسلما تا قبل از باز 
کردن در گاو صندوق، گربه هم مرده است و هم زنده و تا آن را باز نکنیم متوجه 
نمی شویم. از این جا جرقه ای تولید شد که شاید در جهاِن دیگری این گربه زنده 
باشد و در جهانی مرده)!(« در سکانس های مختلفی از سریال »تاریک« 
اشاره به جهان های موازی می شود. به طور مثال، شخصیت 
پیر »جوناس«)که هنوز نمی دانیم چرا اسمش شده »آدام«( 
به گذشته رفته و به جوناِس جوان می گوید: »من می دانم 
جنگ ها کی شروع و کی تمام می شوند؟ کدام سهم را بخرم 
و کجا سرمایه گذاری کنم؟ می دانم تو به چه فکر می کنی اما 
نمی دانم همتای خودم)در جهانی موازی( چه می کند؟« 
یا در ابتدای سریال، عکسی از خانواده کانوالد نشان داده 
می شود که همگی می خندند و در جایی دیگر همان عکس را 
می بینیم ولی هیچ کدام در آن نمی خندند!)اشاره به جهانی  موازی(.

  کوانتوم و میدان هیگز
این یکی از آن موضوع هاست که اگر کوانتوم را درک نمی کنید، باید بگویم تنها 
نیستید. بسیاری از فیزیک دانان بزرگ اذعان کرده اند کسی که بگوید کوانتوم را 
فهمیدم  در واقع آن را نفهمیده. مثال در کوانتوم وقتی یک توپ را پرتاب می کنیم 
ممکن است از شهر دیگری سر در آورد یا اگر توپ مدام در حال رفت و برگشت به 
دو سمت خیابان باشد، بعد از مدتی نمی ایستد بلکه سرعتش بی نهایت می شود. 
در ادامه به ساده ترین شکل، این قسمت کوانتومی را توضیح  می دهیم. تقریبا 
همه می دانند اتم چه شکلی است. فرض کنید داخل اتم مانند منظومه شمسی 
خود ماست. اتم از ذرات زیاد زیر اتمی تشکیل شده است که ما با چندتای آن کار 
داریم؛ هسته ها و الکترون ها. تقریبا 99.9 درصد فضای داخل اتم خالی است. 
اتم ها مولکول می سازند و مولکول ها مواد، اجسام و جانداران را. بنابراین هر 

چیزی که می بینیم 99.9 درصدش خالی است پس چه چیزی 
سبب می شود اجسام وزن داشته باشند؟  

ــم را ببینیم.      اثــر حضور: مــا نمی توانیم داخــل ات
چشم ما بــرای دیــدن هر چیزی نیاز به بازتابش دارد. 
میکروسکوپ ها هم فقط این بازتابش را بزرگ نمایی 

می کنند. در میکروسکوپ الکترونی به جای باریکه 
نور از باریکه الکترون استفاده می شود. برخورد 
یک باریکه از الکترون به جسم و بازتابش آن 

می شود تصویری که می بینیم اما یک باریکه 
از الکترون برای اتم مانند این است که مقدار 

بسیار زیادی سیاره وارد منظومه شمسی ما 
شوند. مطمئنا نظم منظومه به هم خورده 
و دیگر حالت قبل را ندارد، برای همین 

نمی شود با وسایل ساده و حتی پیشرفته داخل اتم را دید چون تا به آن نگاه کنیم 
تغییر می کند. این به فلسفه ای ربط پیدا می کند که می گوید اگر ما به چیزی 

نگاه کنیم آن چیز مثل قبل نخواهد بود و حضور ما باعث تغییر محیط می شود.
  بوزون هیگز: اگر فضای داخل اتم واقعا خالی است پس چه چیزی باعث 
جرم دار شدن ما و تمامی اجرام می شود؟ برای دیدن داخل اتم، دانشمندان 
تونل های بسیار طویلی ساختند تا با آن، اتم ها را از جهات مخالف با سرعت نور 
به هم برخورد دهند. وقتی دو اتم به هم می خورند یا یک هسته سنگین به یک 
اتم می خورد انفجاری صورت می گیرد که آثارش در حد هزارم ثانیه است اما 
بسیار مهم. پس از چندین سال آزمایش و استفاده از اتم های گوناگون در نهایت 
ذره ای زیر اتمی کشف شد که قبال پیش بینی شده بود؛ »ذره هیگز«  که مسئول 
جرم دار کردن تمامی مواد است. تمام این ها را گفتیم تا برسیم به ذره ای که در 
سریال »تاریک« ادعا می شد، آن را کشف کرده اند و در اختیار دارند. به همین 
دلیل میدانی کروی در سریال به تصویر کشیده می شد که توسط آن می شود به 
زمان های مختلف سفر کرد )یا حتی دنیا های موازی(. این کره از همین میدان 

هیگز ساخته شده است البته با چاشنی تخیل زیاد. 

 کرم چاله
در سال 1935 فیزیک دانان »آلبرت اینشتین« و »نیتن روزن« با استفاده از 
نظریه  نسبیت عام، پیشنهاد وجود پلی را میان فضا-زمان مطرح کردند. این 
مسیر به افتخار این دو دانشمند بزرگ پل اینشتین-روزن نام گذاری شد. طبق 
این نظریه پل اینشتین-روزن یا کرم چاله  دو قسمت مختلف از فضا-زمان را به 
یکدیگر متصل می کند که با عبور از این میانبر، می توان از نقطه ای در فضا-زمان 
به نقطه  ای دیگر منتقل شد. از نقاط قوت سریال »تاریک« این است که کرم چاله 
را به درستی تصویر کرده است. کرم چاله به صورت کروی یکی از مباحث دقیق 
علمی است. وقتی یک ُکره از سطح دو بعدی عبور کند، اثر می شود دایره و وقتی 
یک َاَبر ُکره)ُکره ای با بیش از سه بعد( از دنیای ما عبور کند حتما اثرش می شود 

یک ُکره. در واقع دروازه های عبور، آن چه ما تصور می کنیم، نیستند.

  تالش برای تغییر اتفاقات گذشته از لحاظ علمی
در سریال می بینم که »اولریخ« همراه »هلگه« به گذشته سفر می کند تا جلوی او 
را بگیرد ولی همان اتفاقی می افتد که قرار بوده است. در واقع این سریال بیان 
می کند تالش ما برای تغییر لزوما ملموس نیست چون اگر به گذشته سفر کنیم 
و چیزی را تغییر دهیم، دو دنیا را نمی بینیم که بتوانیم مقایسه کنیم بلکه دنیا از 
اول همان بوده که ما تغییر دادیم. مثال فکر کنید ما به گذشته بر می گردیم 
و هیتلر را می کشیم. وقتی به آینده برمی گردیم خودمان هم نمی فهمیم 
هیتلری وجود داشته که آن قدر جنایت کند! پس خط زمانی دایره وار 
و حلقه ها همیشه وجود دارند.در پایان الزم است اشاره کنیم 
این پرونده جنبه و مصداق علمی ندارد و فقط برای راحتی 
مخاطب به ساده ترین شکل ممکن بیان شده و ممکن است در 
جاهایی از نظر علمی خطا داشته باشد. توجه کنید این مطلب، 
یک راهنمایی ساده برای درک سریالی علمی است که سعی 
دارد بزرگ ترین نظریه قرن یعنی درهم تنیدگی زمان و ماده 

را شرح دهد. امیدوارم از دیدن فیلم لذت ببرید. 

چرا »دارک« فراتر از یک سریال است؟
هدف شما از تماشای یک سریال چیست؟ سرگرم شوید؟ چیزهای تازه یاد بگیرید؟ از مسیر همذات 
پنداری با شخصیت ها، تجربه هایی را لمس کنید که شاید در زندگی واقعی، هیچ کدام از آن ها برای 
شما محقق نمی شود؟ به اندازه شخصیت های سریال و چالش های شان زندگی کنید و درکتان را از 
مفهوم زندگی ارتقا دهید؟ می توان هدف های مختلفی از تماشای یک سریال داشت اما درباره »دارک« 
بدانید که نباید با هدف سرگرمی، به سراغ این سریال پیچیده بروید. دارک شما را درگیر می کند، 
سرگرم می شوید اما این تمام کارکرد اثر در ذهن شما نیست. بعد از تماشای هر قسمت دوست دارید به 
سراغ نظریه ها و فرضیه های علمی مطرح شده در داستان بروید. به مطالعه فیزیک عالقه مند می شوید. 
درک تازه تری از دنیا پیدا می کنید. دارک یک سریال فانتزی نیست. برای هر چیزی که در سریال می 
بینید یک ایده علمی وجود دارد و هنر عوامل سریال این بوده که آن موضوع علمی را دراماتیزه کرده اند 
تا کارکردی در داستان پیچیده سریال داشته باشد. یک سریال خوب، مثل دارک افق دید مخاطب را 
عوض می کند؛ حتی اگر خیلی از ایده های فلسفی و علمی دارک را نپسندید یا قبول نداشته باشید، 
باز هم نمی توانید اصل موفقیت سریال در درگیر کردن ذهن مخاطب را نادیده بگیرید به خصوص 
اگر منطق سریال را بپذیرید و خودتان را به دست خالقیت بدون مرز فیلم نامه نویس  واجرای پر قدرت 
کارگردان بسپارید. می توان با سخت گیری به سریال نقد وارد کرد، به طور مثال چطور ممکن است 
یک نفر با خودش در زمان دیگری مواجه شود؟ اگر می توان از طریق میدانی کوانتومی یا با کمک یک 
کرم چاله در زمان سفر کرد چرا باید یک دستگاه برای این کار ساخت؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم از 
مباحث علمی سریال لذت ببرید و ذهن تان را برای مباحث فلسفی آن فعال نگه دارید تا اثر بدی روی 

ذهن تان نگذارد. درام پرکشش آن هم که جای خودش، لذت مباحث علمی را دوچندان می کند. 

»تاریک«، رازآلودترین سریال تاریخ!

در سریال »تاریک«، یک داستان واحد از چند زاویه و زمان روایت می شود اما تمامی اتفاقات به هم مربوط هستند. در واقع صحبت از این است 
که اتفاقاِت امروز ما فقط میراث داِر گذشته نیست بلکه گاهی ممکن است از آینده نشئت بگیرد. یعنی زمان به باور همیشگی ما به صورت خطی 
ممتد و غیرقابل بازگشت نشان داده نمی شود بلکه به معنی نظریه اینشتین)مبنی بر مکان-زمان( یک چیز واحد است. چند نظریه از این دست 

در سریال مطرح می شود که در ادامه به زبان ساده به آن ها می پردازیم:



بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند
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برای آن که سرعت دست یافتن به موفقیت را در شما تقویت کنیم، ۷ قاتِل موفقیت را به همراه توضیحاتی مختصر درباره این که با 

این قاتالن چه کار باید بکنید، به شما معرفی می کنیم.

چشم توچشم با ببر
یک حصار ساده، یک فاصله  3 سانتی متری همه چیز را برای 

ببر گرسنه به هم زده بود

۱۰ ســال پیش به باغ وحشی رفتیم که بخش 
هیجان انگیــزش مربوط به دوتا ببر می شــد. 
ببرهــا تــوی داالن دراز و بزرگــی بودنــد کــه 
انتهایش تاریک بــود و ما چیزی نمی دیدیم. 
تــوی داالن اصلی، داالن هــای دیگری هم 
بود که ببرهــا از هر کــدام کــه می رفتند از 
یکی دیگر سر در می آوردند. برخالف همه 
باغ وحش ها که قفس ها را با حصار فلزی 
می ســازند، ببرها را بــا شیشــه از ما جدا 
کرده بودند. ما این طرف بودیم، آن ها آن 
طرف. به نظر همه چیز طبیعی می آمد. 
اولش فکر می کردی خــب، نباید فرق 
زیادی بین حصار و شیشــه باشد ولی 
بود. درســت برعکــس، خیلی خیلی 

فرق داشت. ما برای آن ها بودیم ولی نبودیم. 
می خواستند چیزی را که می دیدند یک لقمه کنند ولی نمی  شد. از آن طرف، آن ها 
برای ما بودند ولی دیگر ببر نبودند. می رفتیم توی صورت شــان. فکرش را بکن؛ 
توی صورت ببر! با فاصله ای کمتر از 3 سانتی متر. پنجه می کشید، می غرید، ولی 
چه فایده. صداشان بود ولی نبود، درســت مثل وقتی که توی کامپیوتر چیزی را 
cut می کنی ولی هنوز paste نکرده ای. ببری با آن هیكل، با آن عظمت شده بود 
مثل یک گربه  خانگی. آن هم نبود، شده بود پیشی. یک حصار ساده، یک فاصله  3 
سانتی متری همه چیز را به هم زده بود. همه  عوامل طبیعی بودند ولی حاصلش یک 

اتفاق غیرطبیعی می شد، چیزی که اصال انتظارش را نداشتی...

از کتاب: لذتی که حرفش بود نوشته »پیمان هوشمندزاده«، نشر چشمه

برای یافتن راه موفقیت باید قاتالن آن  را بشناسید

۱    چند کاره  بودن
مطالعات نشــان می دهد وقتی شــما در آِن واحد 
از ایــن وظیفــه بــه آن وظیفــه می پریــد، در واقــع 
مغــز خــود را وادار می کنید مدام در تــالش برای 
متمرکزشــدن باشــد که این کار باعث می شــود 

بهره وری شما تا ۴۰ درصد کاهش یابد.
 راه حل چیست؟

مطالعات نشــان می دهــد وقتی ســرعت خود را 
کاهش می دهید – به جــای آن کــه آن را افزایش 
دهید- و در هر زمان فقط روی یک وظیفه تمرکز 
می کنید، بهره وری؛ اثربخشی و موفقیت خود را 

افزایش می دهید.

۲     امن بازی  کردن
مطالعات نشان می دهد شــانس موفقیت شما با 
خطرپذیرِی بیشتر، افزایش می یابد. راه رسیدن 

به موفقیت از منطقه امن نمی گذرد.
 راه حل چیست؟

از منطقــه امن تــان خــارج شــوید. به جــای آن 
کــه از شــغل های ناشــناخته اجتنــاب کنیــد به 
محدوده هــای ناآشــنا و پیش بینی ناپذیــر وارد 
شــوید، از هر آن چه جدید است اســتقبال و خود 

را مقاوم کنید.
۳    ساعات طوالنی تر کار  کردن

مطالعات نشــان می دهد مدیراِن بسیار کارآمد، 

کمترین تعداد ساعت )به طور میانگین ۵۲ ساعت 
در هفتــه( را کار می کنند، درحالــی که مدیرانی 
با بهره وری کمتــر طوالنی ترین ســاعات )به طور 

متوسط ۷۰ ساعت در هفته( کار می کنند.
 راه حل چیست؟

وقتــی کمتــر و باهوش تــر کار می کنیــد، کارتان 
ســریع تر پیش می رود؛ کیفیت آن  بهتر می شود؛ 
سالم تر می مانید؛ مسیر شغلی پایدارتری دارید و 

طوالنی تر عمر می کنید.
۴     تمرکز بر مشکالت

درســت اســت منفی بافی همان ویژگِی طبیعی  
اســت که ایمنی شــما را حفظ می کنــد؛ اما این 

ویژگی شما را از رســیدن و دستیابی به موفقیت 
دور می کند. مطالعات نشــان می دهد بدبین ها 

کمتر احتمال دارد از نردبان شغلی باال بروند.
راه حل چیست؟

جنبه هــای مثبــت را ببینیــد و روی راه حل هــا 
تمرکز کنید. به جای آن که فکر کنید دســتیابی 
به فرصت ها کار سختی اســت؛ در هر سختی  در 

پی فرصت باشید.
۵    خود را تحقیر کردن

بین احساس شفقت به خویشتن و موفقیت رابطه 
مســتقیمی وجود دارد. خــود را کوبیــدن بعد از 
شکســت، شــانس دوباره بلند شــدن از زمین را 

کاهش می دهد.
راه حل چیست؟

برای رسیدن به راز موفقیت، خوِد ویرانگرتان را 
شناسایی کنید. عیب جوی درون تان را خاموش 
کنید. با خودتان به نرمی صحبت کنید؛ خودتان 
را تأیید کنید و چشــم انداز های تشــویق کننده و 

انگیزه بخش داشته باشید.
۶    ترس از شکست

ترس از شکست به ترس از موفقیت منجر می شود. 
روان شناسان چرایی موفق بودن برخی نسبت به 
دیگران را ایــن طور توضیح می دهنــد؛ زیرا آن ها 
چارچوب ذهنی برنده دارند که به »طرز فکر رشد« 

معروف است.
 راه حل چیست؟

شکســت را با آغوش بــاز بپذیریــد، از آن بیاموزید 
و این دیدگاه را داشــته باشــید که شکست به نفع 

شماست نه به ضرر شما.
۷     اجتناب از ذهن تنبل

مطالعات متعدد نشان می دهد لحظاتی که ذهن 
به هیچ چیزی نمی اندیشد، لحظات ذهن  آگاهی 
به سالمت جسمی و ذهنی فرد؛ بهره وری بیشتر، 
حافظه بهتر، سیســتم ایمنی قوی تر، مشــکالت 
سالمتی کمتر، شادی بیشتر و زندگی طوالنی تر 

می انجامد.
 راه حل چیست؟

لحظاتــی هیــچ کاری انجــام ندهید؛ یــک خواب 
نیمروزی داشته باشــید یا به طبیعت بیندیشید. 
هیچ کاری نکــردن در واقع فاصله ای اســت که به 

شما در تصمیم گیری های مهم کمک می کند.

۱۶ نکته که پدر و مادرها باید بدانند 

این 6 سال طالیی
 کودک شما

تربیت فرزند

۷ قاتل موفقیت را بشناسید

   مرتضینظری
در هفتــه کودک قــرار داریم و ایــن روزها بهانه ای اســت برای 
توجهی دوباره به کودک و دوره کودکــی. دوره ای که زیربنای 
شــخصیتی جامعه تا حد بســیار زیادی در همین شــش سال 
نخست شکل می گیرد. مایه آرامش و امنیت کودکان و فرزندان پیش دبستانی 
خود باشیم. بچه ها در این سنین جنب و جوش دارند، می سازند، خراب می کنند 
و دوباره می سازند و ما باید با آن ها بسازیم و همراهی شان کنیم.اگر می خواهیم 
کودکان ما در آینده به انواع فقر و ناتوانی دچار نشوند باید بذر توانگری در کودکاِن 

ایران بپرورانیم و از توجه به این موارد غافل نشویم:
  پرهیــز از آمــوزش مســتقیم بــه کــودکان بــه ویــژه دربــاره نــکات اخالقــی
ارائه پاسخ های سنجیده به پرسش های کودکان و پرهیز از ارائه یک پاسخ به همه

   حرف زدن و قصه گفتن برای کودکان 
   همبازی شدن با کودکان و ارتباط کامل چشمی با آن ها به نحوی که  حس کنند 

به آن ها اهمیت می دهیم.
   تشویق، تشویق، تشویق!

   وقتی با کودکان به ســر می بریم، صبور باشیم و با پرســش های مکرر آ ن ها با 
حوصله برخورد کنیم.

   مشــارکت دادن بچه ها در تصمیم گیری هــا و نظرخواهــی از آن ها حتی اگر 
اِعمال نکنیم.

   فراهم آوردن محیط شاد، پرانرژی و مملو از امید و امنیت در خانه و محیط های 
 آموزشی و تربیتی

   پرهیز از انتقال مشکالت، کاستی ها و دشواری ها در حضور کودکان
   بها دادن به خردساالن در جمع های خانوادگی و دوستان و مراقبت از شخصیت 

آن ها
   افزایش مطالعه و تقویت توانمندی های فکری، روحی و روانی والدین و مربیان
   همجواری و مصاحبــت با افراد موفــق در دیدارهــای دوســتانه و خانوادگی
   انتقال پیام های آموزشی و اخالقی به شیوه کامال غیرمستقیم و در قالب روش 
های مورد عالقه کودکان با کودکان مهربان و صمیمی باشیم و با وجود این در برابر 

خواسته های نامعقول آن ها قاطع و منطقی.
   موانع تخیل را از ســر راه برداریم و مانع پرواز پرنده خیــال و رؤیاهای کودکان 

نشویم!
   مایه آرامش و امنیت کودکان و فرزندان پیش دبستانی خود باشیم. بچه ها در 
این سنین جنب و جوش دارند، می سازند، خراب می کنند و دوباره می سازند و ما 

باید با آن ها بسازیم و همراهی شان کنیم.
   کمتر تذکر بدهیم و بیشتر آزادی عمل و میدان آزاد فعالیت را برای آن ها فراهم 

کنیم.

   برای زنده ماندن در شــرایط ســخت شــبه جزیره باید مرتب 

فعالیت کرد؛ هیزم شکســتن، یخ شکســتن با تبــر و آب آوردن. 

این ها کار هایی اســت که در همه فصول به صورت روزانه انجام 

می شود حتی وقتی دمای هوا زیر ۵۰ درجه سانتی گراد باشد.

مردِم ِنِنتس هزاران سال به همراه گله های گوزن خود در سراسر شبه جزیره یاماال در قطب شمال روسیه کوچ کرده اند. سال ۲۰۱۶، »َالِجرا َالی« به این منطقه سفر کرد تا به یکی از خانواده های 
ننتس بپیوندد و شیوه زیست شان را از پاییز تا زمستان به تصویر بکشد.

قطب شمال و چادر سرخ پوستی!

   منظره بی انتهای» تندرا « در فصل پاییز محل بازی کریستینای 

چهار ساله است. او یخ های نازک را می شکند و برکه های کوچک 

آب درست می کند. با رســیدن زمســتان، الیه های یخ سخت تر 

می شود و کریستینا روی زمین های یخ بسته اسکیت می کند.

 یکــی از راه های مهم کــه به تطبیق مــردم منطقه 

بــا شــرایط آب وهوایــی کمک کــرده، زیســتن در 

چادر های سرخ پوستی به اســم »چام« است. این 

چادر ها در مقابل توفان های سنگین، یخ و باد های 

شدید مقاومت می کند.                                                       منبع:فرادید

اینشتین چه عادت های عجیب و غریبی داشت؟

بدون جوراب، همیشه
بله، آلبرت اینشتین به دالیلی از جوراب پوشیدن نفرت داشت. او هیچ 
وقت جوراب نپوشــید. یک بار در نامه ای به همسرش السا نوشت که 
او باید همیشه چکمه های بلند بپوشد تا پاهای لخت و بدون جوراب 
خود را مخفی نگه دارد و تنها دلیل این که چرا آلبرت اینشتین جوراب 
نمی پوشــید این بود که او در کودکی زمانی که جوراب می پوشید در 
عرض یک یا دو روز، انگشت بزرگ پایش آن ها را سوراخ می کرد. این 
ماجرا می تواند موضوعی را درباره ذهن آلبرت اینشــتین بیان کند؛ 
تفکرات او چنان برایش مهم بودند که هیچ موضوعی حتی جوراب هم 

ارزش این را نداشت تا حواس او را پرت کند.

 خوابیدن ۱۰ ساعت در روز
این میزان ســه ســاعت از میانگین خواب افراد در این روزها بیشتر 
است. این بدین معنی نیست که اینشتین فردی تنبل و خواب آلود 
بوده است. همه  ما می دانیم که یک شب خواب راحت و سالم برای 
مغز عالی است. اما در کل هفت تا ۹ ساعت خواب در روز کافی است. 
با وجود این مهم اســت بدانید همه ما خصوصیــات متفاوتی داریم. 

برای بعضی از ما شش ساعت خواب، کافی به نظر می رسد در حالی 
که بعضی ها مثل اینشــتین ۱۰ ســاعت خواب را دوســت دارند. او 
تمام طول عمر خود را به فکر درباره جهان و کائنات اختصاص داد. 
سواالت شجاعانه ای پرسید و بهترین و روشن ترین جواب ها را برای 
آن ها پیدا کرد. پس منطقی به نظر می رســد که به خواب بیشــتری 

نیاز داشته باشد. اینشتین همچنین هرروز چرت های کوتاه می زد. 
گفته شده است برای این که چرت هایش طوالنی نشود، با یک قاشق 
و بشــقاب فلزی روی مبل می نشســت. اجازه می داد خــواب برای 
یک لحظه بر او چیره شود و ســپس – بوم! با صدای برخورد بشقاب 

به زمین بیدار می شد.

 پذیرش کار روزمره به عنوان یک عادت
اینشتین همیشه فکر می کرد که کار محقر او در یک اداره دولتی ثبت 
اختراعات در شهر برن، همه  چیزی است که او می خواست. حتی با 
این که حقوق او پایین بود و شغلش به نظر خسته کننده می رسید. اما 
در حقیقت این ماللت همان چیزی بود که اینشــتین عاشقش بود. 
هنگامی که کار یکنواختی را انجام می دهیم که به مهارت و تســلط 
خاصی نیاز ندارد، مغز ما به ســرعت آن را می پذیــرد و با آن منطبق 
می شود. خیلی زود یاد می گیریم که کار مورد نظر را بدون حتی فکر 
کردن هم انجام دهیم. این موضوع به تفکرات مــا اجازه می دهد تا 

آزادانه از یک موضوع به موضوعی دیگر حرکت کنند.
آیا الگویــی در این جا می بینید؟ همــه  این عادات تقریبــا در یک چیز 
مشترک جمع می شوند. آلبرت اینشــتین فرمول خاصی برای نبوغ 
خود نداشت. او فقط نیازهای خود را دنبال می کرد. به سادگی، او فقط 
می خواست تا در تفکرات خود، رها و آزاد باشد که به او کمک می کرد 
نظریه های خود را که علم را برای همیشه تغییر دادند، کامل کند. البته 

موضوع مهم تر از عادت، بهتر کردن خودتان به صورت مداوم است.

بعضی ها می گویند ذهن های بــزرگ همانند هم فکــر می کنند. البته ایــن حرف جای بحــث دارد، ولی به نظر 

می رسد که همه آن ها یک چیز مشترک داشته باشند؛ آن ها عادت های عجیبی دارند.آلبرت اینشتین یکی از 

باهوش ترین افرادی که تا به حال روی زمین زندگی کرده است از این قائله مستثنا نیست.

بزرگان

عکس هفته
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انمه هایی که ابید بخوانید
مروری بر نامه های نیما یوشیج، جالل آل احمد، ونسان ونگوگ و .... به بهانه روز جهانی پست

شاید با خودتان بگویید در دنیای پیشرفته امروز، نوشتن نامه کاری قدیمی  و ناکارآمد به نظر 

می رسد اما نامه نوشتن مزایای بسیاری دارد که نباید از آن غفلت کرد. به طور مثال، نوشتار 

ماندگار است، احساس خواندن نامه و حتی نوشتنش لذت بخش است، ادعاها در نامه در 

فضایی غیرهیجانی مطرح می شود و ... . بنابراین باتوجه به این که به تازگی روز جهانی 

پست را پشت سر گذاشتیم)روز چهارشنبه (، یکی از صفحات کاناپه امروز را به معروف ترین و خواندنی ترین 
نامه ها اختصاص داده ایم.

مناسبت
 روز

نامه ونگوگ درباره غرق شدن 
در رنگ ها

»ونسان ونگوگ« در نامه هایی که به تئو 
برادر کوچک خود می نوشت به زندگی 
روزمره، آثار خود و دیدگاهش درباره آثار 
نقاشان دیگر اشاره می کرد. او همچنین 
طرح های )اسکیس( زیادی را در این نامه ها کشیده  است 

که در ادامه، یکی از آن ها را می خوانید:
این  را که چطــور نقاشــی می کنم، خــودم هــم نمی دانم. با 
صفحه ای سفید می نشینم مقابل جایی که مجذوبم می کند، 
به چیــزی که برابــر چشــمانم اســت، می نگــرم و بــه خودم 
می گویم: از این کاغذ ســفید باید چیزی دربیاید. ناراضی، 
عقب می نشینم. کار را کنار می گذارم و کمی که استراحت 
کردم، با یک جور ترس دوباره شروع می کنم به نگاه کردن. 
بعدش هنوز هم راضی نیســتم زیراکه طبیعِت یکتا هنوز در 
روحم شــدید زنده اســت. اما چرا! در کارم بازتابی از آن چه 
مرا مســحور کرد می یابم، می دانم که طبیعــت برایم چیزی 
را تعریــف کرده، بــا من حــرف زده و مــن آن را بــه خطی تند 
نوشته ام. در خط تند من ممکن است کلماتی هم باشند که 
نتوانند رمزگشایی شوند، خطاها و نقص هایی و البته شاید 
چیزی که جنگل، ساحل و پیکره ها می گفتند هم در آن باشد 
البته نه به زبانی سربه راه و متعارف که از طبیعت سرچشمه 
گرفته است. می بینی که با تمام توان در نقاشی فرومی روم 
و در رنگ غرق می شوم. تاکنون خود را از آن دور نگه داشته 
بودم و این مرا متاســف نمی کند. اگر طراحی نکرده بودم و 
پیکری را که مانند یک مجســمه  ســفالی بی لعاب ناقص در 
خود ته نشین می شود، احساس نمی کردم و نمی توانستم به 
آن بپردازم. اینک اما خودم را در دریا می بینم – حاال باید به 
نقاشی با تمام توانی که می توانم بگذارم، بپردازم ... . به یقین 
می دانم که حس رنگ  دارم و بیشــتر و بیشــتر هم به دســت 

خواهم آورد و این که نقاشی در گوشت و خون من نشسته.

مترجم: نرگس عزیزی

 بســیاری از نامه ها نوشــته نمی شــوند. یعنی 
حرف هایــی را کــه می خواهیم در ایــن نامه ها 
بزنیم بارها با خودمان تکرار می کنیم اما زمان 
نوشــتن که از راه می رســد، نمی توانیم آن ها را 
روی کاغذ بیاوریم. »نامه هایی که همیشه می خواستید آن ها را 
بنویسید«، بخشــی از ســایت گاردین است. بخشــی که افراد 
واقعی از نامه هایی که هیچ وقت ننوشته اند، می نویسند. در این 
قسمت مادر نوزادی چهار ماهه برای همسایه اش نامه نوشته و 
بــا او از ترس خــود بابت صــدای گریه هــای نوزادش و شــکایت 

همسایه گفته است:
ساعت 2 صبح است و من توی تخت نشسته ام و مشغول شیر دادن به پسر 
چهار ماهه ام هستم. همین طور که نشســته ام، دارم به این فکر می کنم 
که اگر در راهرو ساختمان اتفاقی شما را ببینم، به شما چه خواهم گفت. 
راســتش فکر کردن برای من در وضعیتی که االن هفته دومی است که 
پسرم شب ها یک ساعت، یک ساعت بیدار می شود، کار آسانی نیست. 
اصال می دانیــد فکر می کنم هیچ عجیب نیســت که به هــم زدن خواب 

آدم ها، یک روش شکنجه است. دیشب اما بدترین شب بود. ساعت سه و 
نیم نیمه شب بود که شما به سقف کوبیدید؛ انگار که این کار کمکی خواهد 
کرد و بعد امروز صبح من و همسرم از صاحب خانه ایمیلی دریافت کردیم. 
شما از این که نوزاد ما خواب تان را به هم زده به او شکایت و پیشنهاد کرده 
بودید ما نوزاد را در اتاق دیگری بخوابانیم تا صــدای کمتری باال بیاید و 
شما راحت تر بخوابید.خواندن ایمیل صاحب خانه احساسات متناقضی 
را در من ایجاد کرد؛ احساس شرمی که خیلی زود به احساس گناه تبدیل 
شد. بعد احساس سرخوردگی، بعد خشم و در آخر هم تمایل به انتقام. 
چطور به خودتان اجازه دادید در وضعیتی که توصیه می شود تا انتهای 
ماه ششم برای پیشگیری از مرگ ناگهانی، نوزاد در اتاق والدین بخوابد، 
توصیه به جابه جایی جای خواب نوزاد ما کنید؟ او را جابه جا کنیم تا شما 
راحت بخوابید؟ اصال چرا خود شما اتاق خواب تان را عوض نمی کنید؟ 
شاید هم بتوانید از گوش گیر برای کم کردن صداها استفاده کنید.من و 
همسرم کامال آگاه هستیم که این به هم خوردن خواب چقدر کالفه کننده 
است. ما واقعا از این بابت متاسفیم اما اولین دندان های پسر ما در حال 
درآمدن اســت و کاری از دســت ما بر نمی آید. ما نمی توانیم صدایش را 
کم کنیم. نمی توانیم با استدالل او را قانع کنیم. او فقط یک نوزاد است و 
خب نوزادان زیاد گریه می کنند. تنها کاری که ما می توانیم انجام دهیم 

این است که در او احساس امنیت و دوست داشته شدن را تقویت کنیم و 
در نهایت این که خواب او بهبود پیدا خواهد کرد.تا آن زمان، لطفا صبور 
باشید. من زایمان وحشــتناکی را پشت ســر گذاشــته ام و تازه در حال 
بهبودی هستم و طی چهار ماه گذشته خواب کافی نداشته ام. حاال باالتر 
از هر چیزی نگران شکایت شما از سر و صدا هستم، آن هم زمانی که باید 

تمرکزم را روی نگهداری از فرزندم بگذارم. این 
موضوع حاال یک نگرانی اضافه برای من است، 

موضوعی که به عنــوان مادر تــازه کاری که 
تنها می تواند تمرکزش را روی یک 

موضوع بگذارد، انرژی 
ندارم برایش صرف 

کنم.

نامه خواندنی جالل آل احمد برای سیمین دانشور

 بگذار چشم هایت از دنیا 
پر شود

نامه نوشتن در طول تاریخ راه خوبی 
بوده برای از هــم دورافتاده هــا تا از 
احــوال هــم باخبــر شــوند. در بین 
نویسندگان هم بسیاری بوده اند که 

با دوست، همســر یا معشوقی 
کــه از او جــدا مانده انــد، 

نامه نگاری داشته اند.  با 
هــم یکــی از نامه هــای 
جــالل آل احمــد را که 
برای ســیمین دانشــور 
نوشته شده می خوانیم.

 پنج شنبه 27 شهریور 1331/ 

18 سپتامبر 1952

می دانی چطوری است سیمین جان؟ از کاغذهایت- 
اگرچه چیزی نمی نویسی- پیداســت که تو هم حال 
مرا داری ولــی این هم هســت که بــرای غصه های تو 
مفری  یا مفرهایی هست که جلب توجهت را می کند 
و نمی گذارد زیــاد ناراحت باشــی  و این قــدر دیدنی 
اســت که خیلی چیزها را از یادت می برد. از کاغذها 
پیداســت. خودت نوشــته بودی که حالــت »بهتر از 
آن اســت که متوقع بودی«. بدان که بهتر هم خواهد 
شد. اگر به مناسبتی، دو ســطر یاد هندوستان بی بو 
و بی خاصیت من می افتی، دو ســطر بعد مشــاهدات 
جالب خودت را می نویســی  و همیــن انصراف خاطر 
اجباری خودش بزرگ ترین کمک ها را به تو می تواند 
بکند. نوشته بودی پشیمانی. چرا پشیمان؟ فقط این 
تأسف است که چرا با هم نیستیم و البته چیزی هم از 
تأسف زیادتر اســت. خیلی خیلی چیز زیادتر است 
ولی پشیمانی یعنی چه؟ هیچ می دانی که یک همچه 
ســفری تو را چقدر کامــل خواهد کــرد؟ من بدبخت 
که این جا باالخره ماندنی شــدم ولی اصــال تو بگذار 
چشم هایت از دنیا پر بشود. آدم هرچه بیشتر ببیند و 
بیشتر بشنود و بیشتر تجربه کند، بیشتر عمر کرده 
است. شاید تا به حال از من چنین مطلبی را نشنیده 
باشی ولی حاال از قلمم بخوان. من عقیده ندارم که از 
»طول«، عمر درازی بکنم. مثال شصت یا هفتاد سال 
درازی عمرم باشــد. من می خواهم از پهنا عمر کنم. 

از عرض... 

کتاب هایی از 
جنس نامه

 تصمیــم گرفتیم دو کتــاب را که در 
قالب نامــه، داســتان خــود را بیان 
می کننــد معرفــی کنیــم. جالــب 
ایــن  کــه کتــاب اول در ســال های 
نامه نگاری کاغذی و کتــاب دوم بر 
اساس ایمیل های امروزی است.

  نامه ای که برگشت 

خورد

شــناخته  »گیرنــده 
نشد« نوشته »کاترین 
تیلــور«  کرســمن 
 )۱ ۹ ۹ ۶ –۱ ۹ ۰ ۳ (
رمان نویس آمریکایی است که 
شــرح نامه نگاری دو دوست 
آلمانی بــه نام های »ماکس« 
و »مارتیــن« اســت. مارتیــن 
بعــد از چنــد ســال زندگی در 
آمریــکا بــه آلمــان برمی گــردد 
و ماکــس که ضــد نازی هاســت در 
آمریــکا می مانــد. داســتان مربوط 
به پیش از آغــاز جنگ جهانی دوم و 
همزمان با به قدرت رسیدن هیتلر 
اســت. در نامه های رد و بدل شده، 
ماکس بــا تغییر روحیات دوســتش 
مارتین روبه رو می شــود. تغییراتی 
که با ظهور و رشد فاشیسم، فاصله  
عاطفــی بیــن آن دو را بــا ســرعت 
غیرقابــل تصــوری بیشــتر می کند 
تا آن جا کــه این دوســتی دیرینه به 
دشــمنی عمیقی تبدیل می شــود. 
این کتاب با وجــود حجم کم، اثری 
عمیق و درازمدت بر ذهن خواننده 
می گذارد که به این زودی فراموش 
نخواهــد شــد. »گیرنــده شــناخته 
نشــد« با ترجمه بهمن دارالشفایی 
توسط نشر ماهی در 87 صفحه، با 

قطع جیبی به چاپ رسیده است.

  ایمیلی که اشتباه رسید

شــمالی«  بــاد  برابــر  در  »مفیــد 
اثــر »دانیــل گالتائــور« )۱۹۶۰( 
روزنامه نــگار و نویســنده اتریشــی 
اســت. داســتان از جایــی شــروع 
می شــود که »امــی روتنــر« ایمیلی 
مجلــه  یــک  بــه  خشــمگینانه 
می فرســتد تــا اشــتراکش را قطع 
کنــد امــا به خاطــر تنها یــک حرف 
اضافــه در آدرس، ایــن ایمیــل بــه 
دســت »لئو الیکه« می رســد و او از 
روی ادب پاســخش را می دهد. از 
همین جاســت که داســتان جذاب 
ادامه می یابد. چیــزی که به خوبی 
در ایــن کتــاب نمــود پیــدا کــرده، 
شــخصیت هایی اســت کــه این دو 
نفر، مبنی بــر نوشــته های دیگری 
در ذهن خود ساخته اند و تا صفحه 
آخر کتاب، خواننده نخواهد فهمید 
سرنوشــت این دو نامه نگار به کجا 
کشیده خواهد شد. کتاب با این که 
در قالب تخت و خالی از فضاسازی 
نامه نگاری اســت، ولــی در بعضی 
فرازهــا آن چنــان حــس تعلیقــی 
در خواننــده بــه وجود مــی آورد که 
دوســت دارد چنــد صفحــه را ورق 
بزند تا بفهمد آخرش چه می شود! 
»مفیــد در برابــر بــاد شــمالی« بــا 
ترجمــه شــهال پیام و توســط نشــر 
ققنــوس، در 247 صفحه به چاپ 

رسیده است.

نامه نوشتن؛ سنتی که هرگز 
نمی میرد

نامه هایی به شهرت 
کتاب ها

شــاید مشــهورترین 
نامه نویســان جهان، 
نویســندگان باشند. 
خوانــدن  لــذت 
مکاتبات آن ها چه برای امور روزمره و 
چه عاشــقانه، کمتــر از مطالعه کتاب 
هایشان نیست. در نامه با خود واقعی 
نویسنده رو به رو می شویم. جمالتی 
که می شود از خالل آن ها به آن چه در 
سرشــان می گذشــته پی بــرد. نامــه 
مشــهور فئــودور داستایفســکی بــه 
بــرادرش کــه در دوران تبعیــدش به 
سیبری نوشــته شــده، یکی از همین 

هاست:
نامه ای که از ارزش هــای ادبی بی بهره 
نیســت. گویــی نویســنده ای، هنــرش 
در ردیف کــردن کلمات را جمــع کرده 
تــا مخاطبــش تحت تاثیــر قــرار گیــرد: 
»بــرادرم، دوســت عزیــزم، همــه چیــز 
تمام شــد! محکوم شــدم به چهار ســال 
کار اجبــاری در زنــدان )فکــر مــی کنم 
زندان شــهر اورنبــرگ( و بعــد از آن هم 
خدمت ســربازی. امروز، بیســت و دوم 
دســامبر، مــا را بردنــد به میدان مشــق 
سمیونوف. آن جا حکم اعدام همه مان 
قرائت شد، گفتند که صلیب را ببوسیم، 
ســرمان  بــاالی  را  شمشــیرهایمان 
شکســتند و بــرای آخریــن بــار اصــالح 
کردیم )روپوش ســفید به تن داشتیم(. 
بعد سه نفرمان را به ســتون ها بستند تا 
تیرباران کنند. من نفر ششــم بودم. هر 
بار ســه نفر را صــدا می زدنــد، به خاطر 
همین مــن در ردیــف دوم قرار داشــتم 
 و فقط یک دقیقــه دیگر زنده بــودم...«
با وجــود این که نامه نویســی یــک گونه 
ادبی نیســت امــا اشــتیاق بــه خواندن 
ادامه این نامه دســت از ســر مخاطب بر 

نمی دارد.
در میان نامه نویســان، فرانتس کافکا- 
نویسنده آلمانی زبان- از شهرت ویژه ای 
برخوردار اســت. برخــی از نامه های او 
بیشتر از کتاب هایش خوانده شدند. او 
به پدرش نوشته بود: »فکر می کنم اصوال 
آدم باید کتاب هایــی بخواند که گازش 
می گیرند و نیشش می زنند.  اگر کتابی 
که می خوانیم مثل یک مشت نخورد به 
جمجمه مان و بیدارمان نکند، پس چرا 
آن را می خوانیــم؟« نامه های عاشــقانه 
کافکا تا سال ها راه ساده ای برای تقلید 
نوشــتن یک نامــه عاشــقانه بــود. او در 
یکــی از نامه هــای عاشــقانه اش، برای 
فلیسه بوئر می نویســد: »خواستن تو نه 
از دوست داشتن است نه از روی هوس، 
من نیازمند تو نیســتم، نمی خواهم که 
مال مــن باشــی، مــن عاشــقم، طالبم، 
تمــام ذرات وجودم تــو را می طلبد. من 
عاشقم، عشقی که با آن به دنیا آمدم. با 
آن زندگی می کنم و برای آن می میرم. 
عشــقی که حتی در لحظاتی که ممکن 
اســت به یــادت نباشــم در وجــودم النه 

دارد...«

  مکاتبات مدت دار

مکاتبــات دوطرفــه زیــادی هم هســتند 
که در تاریخ مشــهور شــدند. نامه نگاری 
مهاتما گاندی جوان و لئو تولستوی یکی 
از آن هاست. تولستوی در نامه ای به یک 
هندی بنگالــی انقالبــی به نــام »داس« 
که برای ســامان دهــی فعالیت هــا علیه 
اســتعمار انگلســتان تــالش می کــرد، 
مقاومت منفعالنه را تنها راه پیروزی هند بر 
استعمار انگلیس برشمرد و گفت مقاومت 
باید در شکل اعتراضات و اعتصابات صلح 
طلبانه جلوه کند.  گاندی با خواندن نامه 
تصمیم به مکاتبه با تولستوی گرفت. در 
نامه ابتدایی، گاندی از او اجازه خواست 
تــا نامــه تولســتوی بــه داس را بــه زبــان 
مادری خود ترجمه کند. این نامه سرآغاز 
مکاتباتی شد که تا زمان مرگ تولستوی 
ادامه یافــت. در آن زمان گانــدی جوانی 
مبــارز در آفریقــای جنوبــی بــود. در این 
سری مکاتبات گاندی و تولستوی درباره 
چگونگی امــکان مبــارزات صلح طلبان 
علیه استعمار و شــرایط پیروزی آن بحث 
می کردند. گاندی بعدها در زندگی نامه 
خود نوشت این نامه ها تاثیر بسیار زیادی 

بر او داشته است.

نامه به همسایه ای که از صدای گریه نوزاد ما شاکی است!

نامه های عاشقانه نیما برای عالیه!
عاشــقانه های نیما بــرای همســرش، عالیــه جهانگیر، از 
لطیف ترین و پرمهرترین نامه ها به قلم بزرگان ادب فارسی 

است. دو مورد از این نامه ها را در ادامه خواهید خواند.

گل محجوب قشنگم!

بیا! عزیزم! تا ابد مرا مقهور بدار. برای این که انتقام زن را از جنس مرد کشیده 
باشــی، قلب مرا محبوس کن. اگر بتوانم این ســتاره 
قشــنگ را به چنگ بیاورم! سلســله پربرف البرز 
را به میل و ســماجت خود از جا حرکت بدهم! 
اگر بتوانم جریان باد را از وسط ابرها ممانعت 
کنم؛ آن وقت می توانم به قلبم تسلط داشته، 
ایــن سرنوشــت را کــه طبیعــت برایــم تعیین 
کرده اســت، تغییر بدهم ولی قدرت انسان به 
عکــس خیاالتــش محدود اســت. من همیشــه از 
مقابل گل ها مثل نســیم های مشــوش عبــور کرده ام. 
قدرت نداشته ام آن ها را بلرزانم. در دل شب ها مثل مهتاب بر آن ها تابیده ام. 
نخواســته ام وجاهت آســمانی آن ها پنهــان بماند. کــدام یک از ایــن گل ها 
می توانند در دامن خودشــان یک پرنده غریب را پناه بدهند؟ من آشــیانه ام 
را، قلبم را، روی دســتش می گذارم. کــی می تواند ابرهای تیره را بشــکافد، 
ظلمت هــا را برطرف کند و ناجورتریــن قلب ها را نجات بدهــد؟ عالیه، تو! تو 
می توانی. می دانی کدام ابرها، کدام ظلمت ها؟ شب های درازی بوده اند که 
شاعر برای گل موهمی که هنوز آن را نمی شناخت، خیالبافی می کرده است. 
ابرها موانعــی بوده اند که مطلوبــش را از نظــرش دور می کــرده اند. آن گل 
تو بودی. تو هســتی. تو خواهی بــود. چقدر محبوبیت و مناعت تو را دوســت 

می دارم. گل محجوب قشنگ من! 

بگو بی خبر بیایم؟!

به مــن گفته ای بــدون خبر بازگشــت نکنم؟ ببین ایــن ابرهای ســفید را که 
از جلوی ماه رد می شــوند، از مغرب به مشــرق خبر می برند ولــی صبر الزم 
اســت. درباره خودم نمی دانم برای خبر آوردن الزم اســت تــا آخر عمر صبر 
کنم، یا نه؟ هنوز تو را می بینم در مقابل در ایستاده ای. رو به باال بنا به عادت 
نگاه می کنی. کی خبر مرا به تو می آورد؟ نســیم خنکی که مو هایت را تکان 
می دهد صدای من اســت. بارها از تو می گذرد و تو او را نخواهی شــناخت! 
عالیه! یک قطره شــفاف در این وقت ســحر روی دســت تــو می افتد. گمان 
نکن باران است. طبیعت پر از کائنات است. وقتی که عاشق از معشوقه اش 
دور می شــود، بعد ها خیلی چیزها شــبیه به آثــار وجود آن دور شــده، از نظر 
می گذرند. قطره باران که در خاموشی شــب خیلی محزون به زمین می آید 
شــبیه به اشــک آن عاشــق اســت. چقدر رقت انگیز اســت که گل به محض 
شــکفتن، پژمرده شــود! قلب در دســت اطفال همین حــال را دارد. مگر تو 
نمی خواهی مرا از خودت دور کنی. اگر جز این است، به من بگو امشب بدون 

خبر می توانم بازگشت کنم، یا نه؟



ســاالد و شــیرینی جات، پیش غذا و دســر و هر آن چه فکــرش را بکنیــد روی میز اردور 
پیدا می شــود. ممکن اســت خوراکی هایی را که خیلی هوس کرده اید و مدت هاســت 

نخورده اید، آن جا ببینید ودوســت داشته باشــید از همه اش بچشید. میز اردور بیشتر در 
مهمانی ها و مجالس عروســی قبل از شــام چیده و معموال دوروبرش شدیدا شلوغ می  شود 

چون همه می خواهند ناخنکی به همه خوراکی  ها بزنند. مهمان ها از نبردی که سر میز اردور 
بر قرار است با دستی پر برمی گردند. بشقاب بعضی ها شبیه یک کوه رنگارنگ از خوراکی های 

مختلف می شود که گوشه و کنارش چند ژله درحال لرزیدن هستند. خب 
برای خوراکی های میز اردور بشقاب های مخصوصی وجود دارد و نباید 

همه چیز را روی هم و در بشــقاب های بزرگی که ویژه غذا خوردن است 
ریخت. بشــقاب های کوچک تر می توانند برای سبزیجات، ساالد و انواع 

دسر استفاده بشوند و کاسه های کوچک برای انواع ماست و ساالد شیرازی. 
ساالد ماکارونی کنار شــیرینی  های خامه ای و ماســت و خیار واقعا ظاهر خوبی 

ندارد و ممکن اســت حال مهمان های ســر میزتان را به هم بزند. ســعی کنید اگر 
خوراکی های مورد عالقه  تان خیلی متنوع اســت دو ظــرف جداگانه انتخاب کنید تا 

اشتهای اطرافیان تان را کور نکنید. به ندای درون تان که می گوید همه اش 
خوشمزه است و خورده می شود، گوش ندهید و کمی جا برای غذای 

اصلی نگه دارید. شــما قرار اســت کوه خوراکی درون بشقاب تان 
را ســر میزی ببرید که کلــی مهمان دیگر هم نشســته اند پس به آن 

لحظه ای فکر کنید که تعداد بشــقاب  های جلوی شــما به اندازه کل 
بشقاب هایی که مهمان های دیگر برداشته اند، نباشد. 
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جوانه)ویژهنوجوانان(
گالریاتیکت

میز اردور، جایی که خویشتن داری واجب می شود! 

راهکارهایی  برای یک خرید اینترنتی مطمئن 

حتما برای شــما هم پیش آمده  اســت که یک وسیله یا 
لباس در صفحات وب دل تان را ببرد و با خودتان بگویید 
چرا که نه؟ خیلی سریع و با رمز دوم کارت عابر بانک پول 
را واریز می کنم و در نهایت یکی، دو روز دیگر به دســتم 
می رســد. خرید اینترنتی باعث صرفه جویــی  در وقت 
می شود و گاهی اوقات هم آغازی است برای یک دردسر 
بزرگ. تا حاال فکر کرده اید با چه روش هایی می شــود 
مطمئن شــد ســایتی که درحــال خرید از آن هســتید 
یک سایت تبهکار و جعلی نیســت؟ اولین و ساده ترین 
راه پیدا کــردن لوگوی »نماد اعتمــاد الکترونیکی« در 
قســمت پایین سایت اســت؛ ســایت های تجاری قابل 

اطمینان، این لوگوی آبی را که شبیه روبان 
پیچ خورده اســت دارند. همچنین در 

قســمت »تماس با ما« بایــد بتوانید 
شماره تلفن و آدرسی از آن سایت 
پیدا کنید، چیزی که نشان بدهد 
این ســایت کســب وکاری واقعی 

دارد. سایت های معتبری که خرید 

و فروش اینترنتی دارند معموال سیاست بازگشت کاال 
دارند؛ یعنی شــما وقتی خریدتان به دســت تان رسید 
و دیدید مشــکلی دارد یا مثال رنگش با آن چه سفارش 
دادید یکی نیســت، باید بتوانید آن را پس بفرســتید و 
شرکت اشــتباهش را بپذیرد و دوباره جنس مدنظر را 
برای تان ارسال کند. اگر در سایت جایی برای بازگشت 
کاال درنظر گرفته نشده است و هیچ توضیحی هم وجود 
ندارد بهتر است از آن خرید نکنید. روش بعدی این است 
که به آدرس سایت دقت کنید. اگر سایتی که در مرورگر 
خود باز می کنید آدرســش با HTTP آغاز بشــود یعنی 
این ســایت امن نیســت، عبارت اولیه در آدرس سایت 
باید HTTPS باشد که نشان می دهد آن سایت  
مورداطمینان است. در کنار آدرس سایت 
در نوار آدرس مرورگرتان باید عالمت 
یک قفل کوچک ببینیــد، اگر این 
عالمت وجــود نداشته باشــد یعنی 
سایت معتبر نیست پس باز هم 

بهتر است از آن خرید نکنید. 

دختر درخت نشین 
جولیا خیلی زود با طبیعت آشنا و رفیق شد؛ پدرش، 
مبلغ مذهبــی بود، به همیــن دلیــل او و خانواده اش 
مدام درحال سفر بودند؛ از این شهر، به آن شهر، از این 
روســتا به آن روستا. آن ها در تمام ســال های زندگِی 
سفری شــان، در یک کاروان زندگــی می کردند و به 
طبیعت خیلــی نزدیک بودند چــون به دلیل شــیوه 
خاص زیست شان فهمیده بودند طبیعت، خانه شان 
است و چاره ای ندارند جز احترام به آن. در سفری به 
جنگل، پروانه ای به سوی جولیا می آید، روی دستش 
می نشیند و مدت زیادی از او جدا نمی شود. این اتفاق 
برای دخترک، نشانه ای می شود؛ طبیعت آمده  توی 
دست هایش، طبیعت به او اعتماد دارد. از آن به بعد، 
جولیای 10ساله بیشتر از قبل به حمایت و مراقبت 
از محیط اطرافش حســاس می شــود. اسمش را هم 
از »جولیا لوران هیل« بــه »جولیا باترفالی ]به معنی 
پروانه[ هیل« تغییر می دهد. مهم ترین فعالیت های 
جولیا بعد از جان به دربردن از یک ســانحه رانندگی 
شروع می شــود. 22ســالگی، زمانی اســت که او از 
تصادفی سخت زنده بیرون می آید و بعدش راه می افتد 
توی جاده های کالیفرنیا تا مراقب جنگل ها باشد. در 
یکی از این گشت زنی ها جولیا تصمیم عجیب و مهمی 
می گیرد؛ او متوجه می شــود یک شــرکت راه سازی 

تصمیم به پاک تراشی )کندن درختان طوری که هیچ 
ریشــه ای در زمین باقی نماند( تعــدادی از جنگل ها 
کرده اســت. »لونا«، درخت 1500ســاله 55متری 
درمعرض خطر اســت. جولیا، از درخت باال می رود و 
آن جا می ماند تا جلوی ریشه کن کردنش را بگیرد؛ این 
ماندن روی درخت، بیشتر از 700روز طول می کشد. 
در ایــن مدت البتــه دختــر پروانه ای تنهــا نمی ماند، 
گروهی او را حمایت می کنند و برایش غذا می برند. 
خودش هم کم کم راه های زنده ماندن روی درخت و 
مقاومت برای هدف درســت را یاد می گیرد. شرکت 
راه ســازی باالخره کم می آورد، جولیا هم که دیگر با 
همراهی رسانه ها معروف شده است، به کمک مردم 

پول جمع می کند و خسارت شرکت را می پردازد. 

وی

رادیویی که برای فضایی ها برنامه پخش می کند 

  پیام هایی برای جاسوسان سراسر دنیا

وزوزکن، تنها ایستگاه رادیویی مرموز نیست؛ در سال های 1970 تا 2008 ]احتماال[ 
در قبرس، از ایستگاه دیگری به اســم »لینکلن شایر پوچر« صداهای وحشتناکی شنیده 
می شد. »لینکلن...« نام یک آواز محلی انگلیسی است و این ایستگاه در زمان فعالیتش، 
هر یک ساعت چندخط اول این آواز را 12بار پشت ســر هم پخش می کرد. بعد از آن هم 
صدای زنی شنیده می شد که با لهجه ای خاص، اعداد یک، دو، صفر، سه و شش را بیان 
می کرد. تکرار اعداد در ایســتگاه لینکلن شــایر، به روشن شــدن ماجرای ایستگاه های 
رادیویی اسرارآمیز کمک می کند؛ »ایســتگاه های موج کوتاه اعداد« رادیوهایی بوده اند 
که در سال های »1920 تا 1927« برای جاسوس ها در سراسر دنیا پیام می فرستاده اند. 
بعضی ها می گویند ایستگاه های اعداد هنوز فعال هستند با این تفاوت که امروز هر کس 
در هر جای دنیا می تواند پیام های آن ها را بشنود 
و امکان تشــخیص منبع هم وجود دارد اما هنوز 
پیدا کردِن مقصد پیام مشــخص نیست و کسی 
نمی فهمــد پیام های ســری بــرای چه کســی یا 
کسانی فرستاده می شــوند. شاید بپرسید حاال 
با وجود تلفن های همــراه و اینترنــت که خیلی 
هم ســریع ترند چه نیازی به ایستگاه های اعداد 
اســت؛ باید بگوییــم احتمال لو رفتــن به محض 
باز کردن پیــام و ایمیــل دریافتی از یــک آژانس 
اطالعاتی خیلی زیاد اســت. وزوزکن هم شاید 
یکی از همین ایستگاه ها باشد که سال ها بدون 
جلب توجه برای جاسوسان در سراسر دنیا پیام 

می فرستاده است.

بالتازار

پرونده های مجهول

پنج شنبه ها 

بخوانید

قرص ُمَسکن 

چطور می فهمد 

کجای بدن ما 

درد می  کند؟

 مریم ملی | روزنامه نگار

دکتر که می روید حتما اول می پرســد کجایت درد می کند و چه عالیمــی داری ولی این 
دوست عزیزیعنی قرض مسکن  سرش را پایین می اندازد و با کمی آب می رود تا اقدامات 
الزم را شروع کند بدون این که حتی ذره ای مردد باشد و اصال بداند کجای تان درد می کند. 
چه اتفاقی در بدن ما می افتد که با یک قرص درد و مریضی را فراموش می کنیم؟ یک عالم 
سیم را تصور کنید که همگی به هم وصل هستند و فضای زیادی را اشغال کرده اند، سیستم 

عصبی بدن مــا دقیقا چنین شــکلی دارد. کل این ســیم ها بــه یک هســته مرکزی وصل 
می شوند که شبیه مرکز مدیریت عمل می  کند، پیام هایی را که از قسمت های مختلف بدن 
رسیده پردازش و ترجمه می کند و می گوید که مثال فالن قسمت درد دارد؛ تا موقعی که 
این پیام ها ارسال می  شوند و به هسته مرکزی که در مغز قرار دارد می رسند درد را احساس 
می  کنید پس برای این که َکَلک درد را بَکنید باید جلوی رسیدن پیام ها به مغز را بگیرید. 
مسکن ها در واقع دزدهایی هستند که این پیام  ها را از قسمت  های مختلف بدن می دزدند 
و نمی  گذارند که به دست مدیریت برسد. این اشــتباه است که فکر کنید یک مسکن قرار 
است درد شما را تسکین بدهد یا از بین ببرد، خیر مسکن فقط کاری می کند که آن درد شما 
را بی قرار نکند. وقتی سیستم عصبی  تان نسبتا بی حس و حال شــد آن وقت دیگر درد را 
احساس نمی کنید. از طرفی وجود عصب های ریز و درشت در نقاط مختلف بدن  مان واقعا 
یک نعمت است. فرض کنید اگر همین ها نبودند وقتی حتی برای چندثانیه دست تان به 
یک قابلمه داغ می خورد متوجه نمی شدید ولی بعدش می دیدید که دست تان جزغاله شده 
و پوستش از بین رفته است. درد خیلی وقت ها به ما هشدار می دهد که توی بدن مان چه 

خبر است و باید برای درمان مشکلی که داریم به فکر باشیم. 

 متن و اجرا:این روزها در خلوت اعضای خانواده چه می گذرد؟ 
محمدپور - مرادی

سیگنال

 
فاطمه قاسمی | مترجم

در نزدیکی سن پترزبورگ، در زمینی باتالقی، دروازه آهنی بزرگ و زنگ زده ای دیده 
می شود که پشت آن تعدادی برج رادیویی، ساختمانی متروکه و دکل های برقی قرار 
دارد که با دیواری سنگی پوشیده شده اند. هیچ کس نه نام این ایستگاه رادیویی را 
می داند، نه سازنده اش را می شناسد و نه گرداننده  آن معلوم است. هیچ رفت و آمدی 
به این ساختمان نمی شود اما در 40 سال گذشته، در تمام طول شبانه روز صدایی 

یکنواخت شبیه »وز وز« از آن پخش شده است. هر چندثانیه یک بار صدایی شبیه به 
بوق کشتی از آن به گوش می رسد و یکی دوبار در هفته هم، صداهای گنگی که انگار 
به زبان روســی می گویند »قایق بادی« و »متخصص کشــاورزی«، شنیده می شود. 
می گویند هر کس در هر جای دنیا با تنظیم موج رادیو روی فرکانس 4۶۲۵ کیلوهرتز 
می تواند این صداها را بشنود. نکته جالب آن که این ایستگاه رادیویی، طرفدارانی 
هم دارد؛ آن ها اسمش را وزوزکن گذاشته اند و در شبکه های اجتماعی برایش صفحه 

ساخته اند ولی درست نمی دانند چرا به این صداهای عجیب گوش می دهند.

سنجابی که با دیدن دوربین ژست عکاسی را گرفت 

رفقا سالم!
دو روز دیگه روز بزرگداشت حافظه. 

اولین برخورد و آشنایی خیلی هامون با 

جناب حافظ، تو کتاب های درسیه و اون قدر سِر 

کالس به معنی کلمه ها و نقش شون تأکید می کنیم که از 

کیف شعر بی بهره می  مونیم. پیشنهادم اینه که به بهانه بزرگداشت 

حافظ، یه سری به دیوانش بزنین، یه غزل ساده رو پیداکنین و دورهم 
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  از وزوزکن، به شوروی! به گوش!

داستان های زیادی درباره این ایســتگاه رادیویی بر سر زبان هاســت که برخی از آن ها 
با علم و منطــق فاصله دارنــد. از مخابره اطالعــات بــا زیردریایی ها گرفته تــا ارتباط با 

موجودات فضایی. 
»دیوید استاپلز«، متخصص شنود الکترونیک، می گوید: »تا امروز این سیگنال ها هیچ 
اطالعات واضحی نشان نداده اند«. خب از آن جایی که نظر آقای استاپلز کمکی به حل 
ماجرا نمی کند، برویم سراغ بقیه ادعاها. برخی می گویند در این مکان، رازی از دوران 
جنگ سرد نهفته است و معتقدند این ایستگاه به ارتش روسیه تعلق دارد که بعد از پایان 
جنگ، فعالیتش نه تنها متوقف نشــد بلکه بیشتر هم شــد. این گروه، ایستگاه رادیویی 
مرموز را با سیستم »دست مرده« که شوروی سابق در دوره جنگ سرد راه اندازی کرد، 

مرتبــط می داننــد و معتقدند درصــورت حمله 
اتمی، صــدای وزوز ایــن شــبکه رادیویی قطع 
می شود و موشک های قاره پیمای روسیه به طور 

خودکار پرتاب خواهندشد. 
دســت مرده، سیســتمی کامپیوتری  بود که با 
تحلیل امواج رادیویی، تشعشعات رادیواکتیو را 
تشخیص می داد، روس ها البته هرگز این ادعا 
را تأیید نکردنــد. از آن جایی که در جریان های 
مبهم و مجهول معموال پای فرازمینی ها وسط 
کشیده  می شود، عده ای این ایستگاه رادیویی 
را به موجودات فضایی ســاکن در ســیاره های 
دیگر ربط می دهند که البته هیچ سندی برای 

اثبات یا رد ادعای شان در دست نیست.

کمیک

نوجوان 

روزهای فرد

پسرم پاییز هم 
می گذره و ما دوباره 

 قدرت مون رو
 به دست میاریم

 
احساس 

می کنم هیچ قدرتی 
تو خونه ندارم. نه کولری 
هست خاموش کنم نه 
بخاری. خاموش کردن 
آب گرم کن هم که برای 

کسی مهم نیست!

 کاش تو ستایش 4 
 راز جوون شدن واسه

 سن ما رو هم بگن
ببین ستایش چطوری 

به آرامش رسید و جوون 
شد. منم باید به آرامش 

برسم ۲0 سال جوون شم

این سبز فسفرِی برگ 
اوکالیپتوسی رو که هشت ماه 

پیش تولد مهناز پوشیدم. با اینم 
که یه بار رفتم تا سر کوچه. ای بابا 

در آستانه فصلی سرد هیچی 
لباس ندارم

امسال طرفدار کدوم باشم؟ 
بیشتر دوستام طرفدار PES هستن پس 
یعنی من برای خاص بودن باید FIFA رو 
انتخاب کنم؟ وای دارم دیوونه می شم!
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 فرماندار 
نهبندان: سوخت 

مورد نیاز همه 
اهالی روستاها و 

خانوارهای شهری 
که تاکنون به آن ها 

گازرسانی نشده 
است در فصل 
زمستان تامین 

می شود
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شناسایی 500 نفر برای بهره مندی از 
تسهیالت بنیاد برکت در خوسف

مشمولی - تاکنون ۵۰۰ نفر از مردم روستاهای خوسف برای دریافت تسهیالت 
خرید دام سبک، شتر و مشاغل خانگی بنیاد برکت واجد شرایط شناخته شده اند.
فرماندار خوسف کارگروه اشتغال بنیاد برکت شهرستان، با تاکید بر اطالع رسانی 
و همکاری دستگاه های مربوط، گفت: دهیاران و روستاهایی که دهیاری ندارد 
توسط شورا و شورای شهرستان مدارک متقاضیان دریافت تسهیالت خرید دام 
را جمع بندی می کند  و طی یک هفته با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی، اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امورعشایری، بانک و بنیاد برکت ، اسامی افراد ثبت 
سامانه می  شود. »شفیعی«، افزود: این طرح اختیاری است و افرادی که تمایل 

دارند می توانند اقدام کنند و تاکنون حدود ۵۰ نفر ثبت نام کرده اند.

خروجی جلسه

 دستور فرماندار برای سامان دهی 

مسیل های نهبندان 

با توجه به این که فصل بارندگی را در پیش داریم 
سامان دهی مسیرهای رودخانه های نهبندان باید 
در دستور کار قرار گیرد.فرماندار نهبندان در جلسه 
شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، اظهارکرد: 
با توجه به این که فصل بارندگی را در پیش داریم به 
طور حتم الی روبی مسیرهای رودخانه ها انجام و 
گزارش فعالیت ها طی یک ماه دیگر به فرمانداری 
ارسال شود.مهندس»مجید بیکی«،ادامه داد: 
این که خشکسالی های پی در پی  به  با توجه 
گریبانگیر استان به خصوص شهرستان شده است 
یکی از مهم ترین کارهایی که باید به طور جدی در 
دستور کار قرار گیرد استفاده از روش های نوین 
کشاورزی و برنامه ریزی الزم در خصوص مطالعات 
انجام شده در این بخش است.به گفته او، از دیگر 
مشکالت تامین آب شرب و آشامیدنی سالم به ویژه 
در روستاهاست که باید به طور حتم در این خصوص 
چاره اندیشی شود و برنامه ریزی الزم در دستور کار 
مسئوالن متولی قرار گیرد.نماینده عالی دولت در 
نهبندان  یاداوری  کرد: با توجه به این که سرمایه 
گذاری هایی در شهرستان انجام می شود و نیاز 
مبرم به یک سری مجوزهای قانونی در استان دارد 
، دستگاه های متولی شهرستان این موضوع را در 

اولویت برنامه های کاری خود قرار دهند.

اجرای طرح »دست های مهربان« در هفته کودک
خسروی- طرح »دست های مهربان«در هفته کودک توسط هالل احمر اجرا می 
شود.معاون جمعیت هالل احمر از فعالیت 6۵ کانون غنچه های هالل در استان 
خبر داد و گفت: هزار و 6۵۰ کودک عضو این کانون ها هستند و آموزش های 
مختلف را فرا می گیرند.»موهبتی« برپایی ایستگاه نقاشی، مالقات با کودکان 
بیمار، برگزاری جشنواره بادبادک ها و برپایی ایستگاه قصه گویی در مهد های 
کودک ها را از برنامه های پیش بینی شده در هفته کودک بیان کرد و با اشاره به 
اجرای طرح »دست های مهربان« دراین  هفته افزود: در این طرح کودکان اسباب 
بازی ها و نقاشی هایشان را به مراکز پیش بینی شده تحویل می دهند و اسباب 
بازی های جمع آوری شده در قالب کاروان نیکوکاری توسط اعضای جوان و 

دانشجویان هالل احمر بین کودکان محروم روستاهای مرزی توزیع می شود.

استخراج 789 هزار تن زغال سنگ در طبس

789 هزار تن زغال سنگ امسال در بزرگ ترین شرکت تولید کننده زغال سنگ 
کشور استخراج شد.مدیر عامل شركت زغال سنگ پروده طبس گفت : این 
 حجم زغال سنگ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14 درصد افزایش دارد.
مهندس»کریتی ثانی«، با بیان این که شرکت پروده طبس، تأمین کننده اصلی 
نیاز صنایع کک سازی و فوالد كشور است، افزود: در این مدت 324  هزار 
تن کنسانتره زغال سنگ در بزرگ ترین كارخانه زغال شویی كشور  تولید 
شد.  ارسال  زرند  سازی  کک  و  اصفهان  آهن  ذوب  های  کارخانه  به   و 
وی به کاهش حفاری های معدنی در این شرکت اشاره کرد و دلیل آن را، توقف 
 پیشروی های فاز 3 به دلیل کمبود تجهیزاتی مانند تسمه نقاله و ناو زنجیری دانست.
وی گفت بر اساس برنامه، امسال استخراج حدود 1.2 میلیون تن زغال سنگ خام و 

تولید 6۰۰ هزارتن كنسانتره زغال سنگ كك شو ، هدف گذاری شد.

تامین گاز 6 واحد تولیدی طبس 

شش  واحد تولیدی کشاورزی طبس با پیگیری 
انجام شده از گاز به جای سوخت مایع بهره مند 
شد. مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت: این واحدها 
شامل چهار واحد مرغداری گوشتی، یک واحد 
پرورش شترمرغ و یک واحد گاوداری صنعتی 
است. مهندس »بخشایی«، افزود: با اتصال این 
واحدها به شبکه گاز، افزون  بر توجیه اقتصادی و 
کاهش هزینه تولید محصول در کاهش آلودگی 

محیط زیست نقش مؤثری خواهد داشت.

آغاز عملیات اجرایی بند خاکی» گزخت«
عملیات اجرایی بند خاکی حوزه گزخت زیرکوه با 
ابالغ مرحله اول منابع آن از محل صندوق توسعه 
ملی آغاز شد.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
زیرکوه، اعتبار ابالغی این پروژه را با حجم خاک 
ریزی 1۵ هزار متر مکعب، احداث سرریز بتنی 76۰ 
متر مکعب و با اجرای عملیات سنگ و مالتی، 76۰ 

میلیون تومان اعالم و اظهارکرد: حجم آبگیری این 
پروژه پس از اتمام بیش از 1۵۰ هزار متر مکعب در 
هر مرحله آبگیری است.مهندس»رجبی« افزود: 
مساحت آب ریز باالدست این پروژه هزار و 2۰۰ 
هکتار است و2۵۰ خانوار از مزایای آن بهره مند 

می شوند.

کارگاه ترویجی اصالح نژاد 
دام در خوسف 

کارگاه دو روزه استانی ترویجی اصالح نژاد و پرورش 
گزارش  شد.به  برگزار  خوسف  در  بز  و  گوسفند 
خبرنگار ما این کارگاه آموزشی ترویجی با حضور 
دکتر »طاهری«، معاون فنی مرکز اصالح نژاد و 
بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در سالن 
استاد راشد محصل خوسف برگزار شد. در این دوره 
آموزشی بهره برداران با شیوه های اصالح نژاد، تغذیه 

دام و راهکارهای بهره وری از دام سبک آشنا شدند.

تشییع مادر شهید علیدوست 
مادر شهید عیدی علیدوست به فرزند شهیدش پیوست.به گزارش»خراسان 
جنوبی«، حاجیه خانم فاطمه جانی اسدآباد مادر شهید عیدی علیدوست در سن 
86 سالگی دار فانی را وداع گفت.پیکر مرحومه بر دوش مردم روستای نوغاب 
حاجی آباد قاین تشییع و در جوار مزار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.شهید 
عیدی علیدوست سال 61 در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه فکه بر اثر اصابت 

ترکش به شهادت رسید.

پرواز بادبادک ها در سرایان

موسوی-  همزمان با روز جهانی کودک 32۰ کودک سرایانی بادبادک های رنگین 
خود را در آسمان شهرستان به پرواز درآوردند.به گزارش»خراسان جنوبی«، در 
پایان به رسم یادبود به همه شرکت کنندگان و به 22 نفری که زیباترین بادبادک را 

ارائه داده بودند جوایز ویژه ای توسط هیئت ورزش های همگانی سرایان اهدا شد.

اکبری- نهبندان آخرین ایستگاه گازرسانی شهرستانی 
بود و سال گذشته گاز طبیعی به این شهرستان رسید 
تا جمعیت ۵7 هزار نفری آن از این نعمت برخوردار 
شوند. هر چند سرعت گازرسانی به این شهرستان روند 
مناسبی داشت اما حضور نداشتن به موقع ناظران، نبود 
نیروی ماهر جوشکار برای لوله کشی گاز منازل، شرکت 
های پیمانکار غیر بومی و... از جمله مشکالتی است که 
درحوزه گاز رسانی به منازل پیش روی شهروندان قرار 
دارد و با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و اختصاص 
نیافتن سهمیه نفت به منازل و اماکنی که علمک گذاری 
شده دغدغه های آنان دو چندان شده است. آن طور که 
فرماندار نهبندان می گوید: گازرسانی در این شهرستان 
با سرعت خوبی پیش رفته است  تا آن جا که پس از افتتاح 
خط انتقال گاز علمک گذاری در نهبندان، شوسف و 

خوانشرف پیشرفتی 99 درصدی دارد.

رسیدگی به مشکالت
»بیکی« با اشاره به این که مشکالتی از سوی شهروندان 
و نانوایان این شهرستان مطرح  شده  که مورد رسیدگی 
قرار گرفته  است تا قبل از فصل سرما رفع شود می افزاید: 
از آن جا که مهندس ناظر مقیم برای تایید گازکشی 

منازل در شهرستان نداریم بنابراین در این موضوع تاخیر 
وجود دارد.به گفته وی از سوی دیگر چون در شهرستان 
جوشکار لوله گاز نیست شرکت های غیر بومی پرونده 
های گازکشی منازل را پذیرفته اند اما آن ها را برای ناظر 
مورد تایید خود در سامانه نظام مهندسی ثبت نکرده اند.

شرکت های پیمانکار متخلف
وی ادامه می دهد: تخلف هایی هم از سوی شرکت های 
پیمانکار وجود داشته که در این خصوص یک شرکت 
متخلف پلمب شد و در صدد   رفع مشکالتی هستیم که 
برای شهروندان به وجود آمده است.وی اقدام نکردن 
مالکان برخی منازل برای گازکشی ، تغییر پیمانکاران 
برخی واحدهای مسکونی علمک گذاری شده و تایید 
نشدن گازکشی تعدادی نانوایی را از دیگر مشکالت 
موجود  می داند و می افزاید: به همه این مشکالت 
رسیدگی شده است و شرکت های پیمانکار متخلف 
شناسایی و از آن ها خواسته شد تا پرونده هایی را که 
دراختیار دارند تعیین تکلیف کنند و پیمانکاران جدید 
هم مشخص و انتخاب شوند. او، با بیان این که قرار است 
فنی و حرفه ای شهرستان نیز برای تربیت نیروی جوشکار 
لوله های گاز اقدام کند، می گوید: سوخت مورد نیاز همه 

اهالی روستاها و خانوارهای شهری که تاکنون به آن ها 
گازرسانی نشده است در فصل زمستان تامین می شود.

پیشرفت ۹۹ درصدی
معاون عمرانی فرماندار نهبندان هم با اشاره به پیشرفت 
99 درصدی علمک گذاری، خرید انشعاب توسط 3۵ 
درصد مشترکان، نصب کنتور در نهبندان، شوسف و 
خوانشرف و هزینه 12۰ میلیاردی در حوزه گازی این 
شهرستان اظهارمی کند که تا پایان سال ۵۰ روستای 
باالی 2۰ خانوار شهرستان با اعتبار 3۰ میلیارد تومان 
گازرسانی می شود و برای سال 99 گاز رسانی به ۵۰ 
روستای دیگر با این تعداد خانوار در دستور کار قرار دارد. 
به گفته » صادقی«، گازرسانی به تعدادی از واحدهای 
تولیدی، صنعتی، دامپروری و مرغداری شهرستان نیز 
در حال انجام است که برخی از آن ها تا دهه فجر امسال 

به اتمام می رسد.

 مشکالت گازی در آخرین ایستگاه 
گازرسانی شهرستانی

مواد  قاچاق  باند   2 انهدام 
مخدر در شهرستان در میان

دو باند قاچاق مواد مخدر از ابتدای امسال در 
شهرستان درمیان منهدم شد.فرماندار درمیان 
در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان، اظهارکرد: از ابتدای امسال تاکنون 
26۰ کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان کشف 
شد و 249مورد دستگیري توزیع كنندگان خرد 
و فروشندگان را شاهد بودیم.»بشیری زاده«، با 
اشاره به این که هیچ دستگاهی بدون مشارکت 
مردم در زمینه مبارزه با مواد مخدر موفق نیست، 
ادامه داد: یك دستگاه به تنهایي نمی تواند هجمه 
ها و مواردي كه لطمات جبران ناپذیري را بر پیكره 
جامعه وارد می كند و نسل جوان را مورد هدف قرار 
می دهد كنترل كند بنابراین نیاز به كمك همه 
دستگاه ها و مردم در این زمینه احساس می شود.

تهدید کمبود آب کشاورزی  در زیرکوه

یکی از معضل های بزرگ زیرکوه کمبود منابع آب است که در این سال خشکی 
ها به یک تهدید جدی در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی تبدیل شده 
است.»عربشاهی«، فرماندار زیرکوه در جلسه توسعه گلخانه های شهرستان، 
اظهارکرد: الزم است همه در استفاده از علوم و دانش مختلف روز دنیا به منظور 
حفظ منابع آب و تولید حداکثری با حداقل آب مصرفی برنامه ریزی کنیم و توسعه 

گلخانه ها یکی از راهکارهاست. 

بی احتیاطی در خور حادثه آفرین شد
مرد 6۵ ساله ای در روستای خور بخش مرکزی خوسف هنگام کار با تراکتور بر اثر گیر 
کردن لباس در گاردان خودرو از ناحیه دست و قفسه سینه به شدت آسیب دید.به گفته 
»مشمولی«، مسئول فوریت های پزشکی شهرستان، مصدوم ابتدا با آمبوالنس به خوسف 

اعزام و به دلیل شدت جراحات با بالگرد به بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند منتقل شد.
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