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مهلت یک ماهه برای  تعیین 
تکلیف پروانه صنوف آالینده ] صفحه 7 [

عکس:نوریان

 6 ماه از سیل گذشت
  تحمیل ترافیک» شهداد« 

بر محور نهبندان - بیرجند

سریع و خشن مثل راگبی!

تو با خودت چه کردی کیانوش؟!

 اصرار بر حال خوب همیشه خوب نیست 
] زندگی سالم [حال بدمان را بپذیریم

] صفحه 2 [

 رئیس ستاد اقامه نماز کشور 

در اجالس استانی نماز مطرح کرد

لیسانس بی مهارت 
علم با اخالق ، بی مهارتی لیسانس ها، علم نافع ، مهارت آموزی دانش آموزان 

و تسهیل ازدواج از مهم ترین موضوعاتی بود که رئیس ستاد اقامه نماز کشور 
روز گذشته در اجالس استانی نماز با عنوان نماز و مدرسه مطرح کرد.رئیس 

ستاد اقامه نماز کشور . . .    

فرماندار نهبندان خبر داد:

 ایجاد 2 هزار فرصت
 شغلی تا سال 1400  
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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

آگهی انتخابات انجمن شهر

روزنامه خراسان در شماره 2438 به تاریخ 14 آذر 1343در مطلبی در 
صفحه پنج آورده است: انتخابات انجمن شهر قریبا شروع خواهد شد. 
اداره بخشداری طبس اگهی انتخابات انجمن شهر را منتشر و متذکر 

شده است که کاندیداها باید خود را ببخشداری معرفی نمایند

رویداد

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

در حالی که دولت از طریق پرداخت و ارائه  ●
تسهیالت، مسکن محرومان را اجرا می کند؛ بنیاد 
مسکن قیمت زمین های واگذاری در نهبندان و 
شوسف را از سال گذشته به چند برابر رسانده است 
و بیشتر افرادی که برای دریافت زمین مراجعه می 
کنند با اعالم قیمت متعجب می شوند. آیا مسئوالن 
این گونه می خواهند از روستاییان حمایت کنند تا 

روستاها خالی از سکنه نشود؟
مسیر رو به روی جاده چهکند برای عبور و مرور  ●

اهالی به آن سوی جاده نیازمند احداث پل هوایی یا 
زیر گذر است. پل هوایی امیرآباد با این نقطه فاصله 

زیادی دارد و مسیر حادثه خیزی است.
مگر استفاده از برق ، آب و گاز در مدارس رایگان  ●

نیست که باز هم مدارس از والدین طلب پول می 
کنند؟ فرزندم در یکی از مدارس دولتی بیرجند 
درس می خواند و هنوز یک ماه از سال تحصیلی می 
گذرد که گفته اند والدین 100 هزار تومان کمک 
کنند. نقش آموزش و پرورش برای کمک به مدارس 
چیست؟ یکی از آشنایان هم می گفت به فرزندش 

گفته اند که یک بسته کامل کاغذ A4 بیاورد.
مسئوالن استان بر رعایت پدافند غیر عامل در  ●

ساخت و سازهای اداری تاکید دارند اما آیا این 
موضوع به درستی در سایت اداری بیرجند که 
اکثر ادارات کل در آن جا  مستقر هستند  رعایت 

شده است؟
و  ● ها  خیابان  اکثر  به  بیرجند  شهرداری  نگاه 

میادین، معطوف شده است اما انگار قرار نیست 
قسمتی از تصمیم ها به سجادشهر ختم شود. دو 
معبر اصلی این منطقه یعنی بولوار سجاد و همچنین 
از میدان اول تا سوم، سال هاست که رنگ روکش 
آسفالت به خود ندیده به گونه ای که رانندگی در آن 

با تکان های خودرو همراه است.
قابل توجه مسئوالن راهداری بیرجند، وضعیت  ●

آسفالت جاده ابراهیم آباد به سمت دو راهی چاج 
خیلی خراب است.

با توجه به یک طرفه شدن کوچه مدرس2۷  ●
ترافیک این معبر به کوچه مدرس 29 منتقل شده 

است و هر چند روز شاهد تصادف هستیم.
بدون شک کار انتقال مشاغل مزاحم از خیابان  ●

الاقل  شود.  نمی  انجام  ها  زودی  این  به  عدل 
شهرداری برای روکش اسفالت آن اقدام کند.

از شهرداری بیرجند برای راه اندازی بازار روز  ●
خیابان غفاری ممنونم. این مکان با همه خوبی 
هایش هم به نظافت و هم به نظارت بیشتر بر قیمت 

میوه و تره بار نیاز دارد.

 میرجعفریان :
صدور پروانه 

برای انتقال 
صنوف آالینده 

ظرف یک ماه 
با همکاری 

شهرداری تعیین 
تکلیف شود
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رئیس ستاد اقامه نماز کشور در اجالس استانی نماز مطرح کرد:

لیسانس بی مهارت 
علم با اخالق ، بی مهارتی لیسانس ها، علم نافع ، مهارت 
ترین  مهم  از  ازدواج  تسهیل  و  آموزان  دانش  آموزی 
موضوعاتی بود که رئیس ستاد اقامه نماز کشور روز گذشته 
در اجالس استانی نماز با عنوان نماز و مدرسه مطرح کرد.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور روز گذشته در اجالس استانی 
نماز با عنوان نماز و مدرسه در حسینیه جماران بیرجند 
گفت: امروز در دنیا فراگیری علم وجود دارد اما این علم در 
کنار اخالق نیست و مشکل دنیا این است که علم از اخالق 

جدا شده است.حجت االسالم والمسلمین » قرائتی« با 
اشاره به این که  حدود سه یا چهار میلیون لیسانس بیکار 
داریم، افزود: این که فردی فقط مدرک داشته باشد اما 
بی مهارت باشد علمش مفید نیست.به گفته وی بسیاری 
از مطالبی که امروز در حوزه و دانشگاه تدریس می شود 
اطالعات کلی است در حالی که علم باید نافع باشد و در رفع 
مشکالت مردم ظهور و بروز یابد.وی با تاکید بر این که باید 
به دانش آموزان علمی ارائه شود که مشکلی از جامعه رفع 

کند، اظهارکرد که دانش آموزان در مدرسه باید یک مهارت 
بیاموزند تا اگر شغل نباشد در جامعه سرگردان نشوند چون 
این بیکاری موجب سرخوردگی و ناامیدی می شود .وی 
وجود چند میلیون لیسانس بیکار را برای جامعه مشکل 
ساز دانست و گفت: باید سدهای ازدواج شکسته شود چرا 
که امروز ازدواج برای جوانان به یک غول تبدیل شده است.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور در جمع دانشگاهیان بیرجند 
هم گفت: درس بخوانید اما قانع نباشید بلکه خودتان فکر 
کنید و طرح بدهید. حجت االسالم » قرائتی« دانشگاه، 
حوزه و آموزش و پرورش را بیمار خواند و افزود: هم اکنون 
دانش آموختگان  ما اغلب بی هنر هستند و بسیاری از آن ها 

حتی دانشمندان کشور خود را نمی شناسند.

نیمه دوم آبان؛ توزیع شیر در مدارس

زهرا خسروی- نیمه دوم آبان توزیع شیر در مدارس استان آغاز می شود.مسئول 
تغذیه و پوشاک مدارس استان از توزیع شیر برای 145 هزار دانش آموز خبر داد 
و به »خراسان جنوبی« گفت: مقاطع ابتدایی، پیش دبستانی، ضمیمه ابتدایی و 
متوسطه اول تا پایان امسال 60 نوبت از این سهمیه برخوردار می شوند. به گفته 
»حسنی مقدم«، هرچند اعتبار مورد نیاز هنوز ابالغ نشده اما به گفته مسئوالن، 
اعتبار شیر مدارس برای هشت استان از جمله خراسان جنوبی تامین شده است.

سیر صعودی مسمومیت های غذایی 
طی سال های اخیر آمار ناشی از مسمومیت های غذایی در استان سیر صعودی 
دارد. مسئول اداره نظارت بر امور داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در 
نشست خبری با اشاره به مسمومیت هزار و 61 نفر در نیمه اول امسال، از 
افزایش آمار مسمومیت ها به ویژه نوع غذایی آن خبر داد و گفت: یکی از دالیل 
افزایش مسمومیت ها، تغییر فرهنگ  استفاده از غذاها و میل به فست فود و 
غذاهای آماده است. به گفته دکتر »راستی«، بنا به تعداد مراجعات به مراکز 
درمانی، امسال آمار گزیدگی بیشترین نوع مسمومیت در استان را به خود 
اختصاص داد. وی آمار ابتال به مسمومیت ها در استان را دو هزار و 50، هزار 
و 452 و هزار و 440 به ترتیب از سال 95، 96 و 9۷ اعالم و اضافه کرد: نیمه 
ابتدای امسال هم هزار و 61 نفر دچار مسمومیت شدند.وی از کاهش 53 
درصدی بروز مسمومیت با مواد مخدر  و افزایش 50 درصدی مسمومیت با گاز 

منواکسید کربن در استان خبر داد.

مشهدالرضا؛ مقصد ۲۲کاروان پیاده استان
22 کاروان پیاده از خراسان جنوبی از 20 مهر راهی سفر به مشهد مقدس 
شدند. به گفته مدیرکل تبلیغات اسالمی ، این کاروان ها در قالب گروه هایی 
30 یا 40 نفره در راه مشهد مقدس هستند.حجت االسالم »احمد رضایی« 
با اشاره به عبور کاروان های زائران پاکستانی از خراسان جنوبی اظهارکرد: 
برای پذیرایی این زائران ستادی شکل گرفت و در ورودی خضری دشت بیاض، 

سربیشه و نهبندان توسط اوقاف موکب هایی برپا شد.

مهلت یک ماهه برای  تعیین تکلیف پروانه صنوف  آالینده
انصاری- » سنگ صدور پروانه پیش پای صنوف آالینده« 
عنوان مطلبی بود که هفته گذشته در روزنامه خراسان 
جنوبی منتشر و در آن به آخرین وضعیت انتقال صنوف 
آالینده بیرجند به خارج شهر پرداخته شد.اهمیت این 
موضوع و گرفتار شدن آن در بوروکراسی های مختلف سبب 
شد معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از محل مورد 
نظر بازدید کند و در این بازدید در گفت و گو با خبرنگار ما 
گفت: در ارتباط با پروژه ۷۷ هکتاری شهرک صنوف آالینده 
موارد و مشکالت موجود مورد بررسی قرار گرفت .به گفته 

»میرجعفریان« از آن جا که قرار شد در فاز اول عملیات هزار 
و 634 کارگاه آغاز شود مقرر شد صدور پروانه برای انتقال 
صنوف آالینده ظرف یک ماه با همکاری شهرداری تعیین 
تکلیف شود.وی با بیان این که بخش عمده ای از مشکالت 
اجرایی و حقوقی شهرک صنوف آالینده با مساعدت 
دستگاه های ذی ربط رفع شد افزود: امیدواریم استقرار 
هزار و 600 کارگاه از این صنوف در یک بازه زمانی یک 
ماه تعیین تکلیف شود.وی  انتقال صنوف آالینده را یکی از 
مهم ترین پروژه های نیمه تمام مرکز استان دانست و گفت: 

مالکیت زمین های مربوط به صنوف آالینده در دست دولت، 
بخش خصوصی و شهرداری است که این زمین ها توسط 
دولت خریداری و راه و شهرسازی در اختیار تعاونی های 
صنوف آالینده قرار می دهد.وی همچنین در خصوص 
مشکالت زیر ساختی اراضی موسوی بیرجند هم گفت: در 
ارتباط با صدور پروانه ها قرار شد شورای شهر و شهرداری 
همکاری الزم را انجام دهند و دستگاه های اجرایی و 
خدماتی در مدت 15 روز مشکالت را جمع آوری و به دفتر 

فنی ارایه دهند تا در صورت مغایرت مشکالت رفع شود.

زهرا قربانی – »چند روزی است که قیمت آرد به ازای هر کیسه پنج 
هزار تومان افزایش یافته است که به دنبال این موضوع به طور حتم 
نان هم گران خواهد شد.« این جمله را یکی از نانوایان بیرجندی 
در حالی می گوید که از افزایش قیمت آرد شاکی است.به گزارش 
خبرنگار ما رئیس اتحادیه نانوایان بیرجند با تایید موضوع افزایش 
قیمت آرد می گوید: هر کیسه آرد یارانه ای 800 تومان و هر کیسه 
آزاد 3500 تومان افزایش یافته و نرخ جدید نان در استان تهران 
اعالم شده و در استان های دیگر هم به استانداران دستور داده 
شده  است تا نرخ جدید نان را اعالم کنند.»مرادی« با اشاره به این 
که اتحادیه پیشنهاد نرخ جدید نان را ارئه کرده و منتظر مصوبه 
کارگروه استانداری است افزود: نرخ نان از ابتدای سال 91 در 
استان ثابت بود و آخرین بار مرداد 9۷، 10 درصد افزایش یافت و 
اردیبهشت امسال اعمال شد این در حالی است که در این سال 
ها هزینه های نانوایان چند برابر افزایش یافته است به عنوان مثال 
قیمت خمیر مایه سه برابر شده و حقوق و بیمه کارگران بیش از 50 
درصد رشد داشته است.او با رد موضوع کاهش وزن چانه ها از 
نظارت های مستمر بر فعالیت نانوایان به همراه بازرسان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خبر داد و از شهروندان خواست در صورت 

مشاهده هر گونه تخلف با 124تماس بگیرند.

زمزمه گرانی نان  رفع مشکل جوشکاران شاید وقتی دیگر 

زهرا قربانی 

به  تعدادشان  که  بیرجند  جوشکاران  از  جمعی   
بیش از 40 نفر می رسید روز گذشته مقابل شرکت 
نفت در اعتراض به مشکل سهمیه سوخت دستگاه 
با  جوشکاران  از  یکی  کردند.  تجمع  دیزل  های 
اشاره به این که از دو ماه پیش سهمیه گازوئیل 
با  گفت:  است   شده  قطع  دیزل  های  دستگاه 
همکاری شرکت نفت سوخت جوشکاران با معرفی 
از انجمن صنفی و ارائه کارت مهارت تامین و به 
ازای هر ماه 400 لیتر سوخت تحویل می شد اما 
با راه اندازی سامانه هوشمند، جوشکاران برای 
دریافت سهمیه باید در سامانه ثبت کنند که شرط 
ثبت نام در آن داشتن شناسه صنفی است و به دلیل 
این که انجمن کد صنفی ندارد باید جوشکاران 
پروانه کسب بگیرند که در این شرایط از حالت 
کارگری خارج و کارفرما محسوب می شوند و به 
دنبال آن بیمه کارگری و  دیگر  مزایای جوشکاران 
از  دیگر  یکی  حجازی«  »حسین  شود.  می  قطع 

جوشکاران ادامه داد : این گونه مشکالت حتی در 
شهرهای مرزی وجود ندارد اما در بیرجند برای 
تامین گازوئیل آزاد هم مشکل داریم و هر گالن 
20 لیتری در صورتی که پیدا شود 40 هزار تومان 
است.»علیزاده« رئیس کانون انجمن های صنفی 
کارگران ساختمانی به جلسه ای که با مسئوالن 
شرکت نفت بیرجند به دنبال این تجمع تشکیل 
شد اشاره کرد و گفت: با قول همکاری آن ها در 
این جلسه قرار شد هفته آینده این موضوع با حضور 
صنعت،  استانداری،  فرمانداری،  های  نماینده 
معدن و تجارت و دیگر  سازمان های مربوط مورد 
بررسی قرار گیرد.»مردانی« مدیر عامل شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی استان نیز با اشاره 
هیچ  جوشکاران  سوخت  تامین  برای  که  این  به 
مشکلی نداریم گفت: مشکل جوشکاران ربطی به 
شرکت نفت ندارد و بیشتر به صنف مربوط بر می 
گردد و آن ها باید با تائیدیه صنف و ارائه کد صنفی 
در این سامانه ثبت نام کنند تا بتوانند از سهمیه 

سوخت بهره مند شوند.



شیوارضایی|روزنامهنگار

ــک  ی کـــــه  روزی  آن  ــد  ــ ــایـ ــ شـ
ــط بــازی فوتبال با  دانــش آمــوز، وس
همکالسی هایش، توپ را با دست 
برداشت و خودش را به دروازه تیم 
حریف رساند تا توپ را به تور بچسباند، فکرش را هم 
نمی کرد که این رفتار غیرحرفه ای و مسخره اش، یک 
رشته ورزشی جدید را به دنیا معرفی کند! در داستان های 
مربوط به پیدایش ورزش راگبی آمده است که در سال 
۱۸۲۳، »ویلیام وب الیس« دانــش آمــوز مــدرســه ای در 
انگلیس ، هنگام یک مسابقه فوتبال، توپ را با دست 
برداشت و شروع به دویدن با آن کرد و پس از آن اتفاق بود 
که با تغییر قوانین فوتبال، ورزش جدیدی ایجاد شد. حاال 
این روزها جام جهانی راگبی ۲0۱9 در ژاپن به آخرین 
روزهای خود نزدیک می شود. این مسابقات از یک ماه 
پیش شروع شده و چندین بازی تا به حال به دلیل توفان 
های اخیر ژاپن به تعویق افتاده است اما حاال همه منتظر 
فینال این مسابقات هستند. به همین بهانه و در پرونده 
امروز سراغ این رشته ورزشی رفته ایم و می خواهیم شما را 
با این رشته جالب و کمتر شناخته شده آشنا کنیم. در این 
مطلب با انواع راگبی آشنا خواهید شد. در بخش دیگری از 
این پرونده از تیم های مطرح در این رشته ورزشی گفته ایم. 
اگر هم عالقه زیادی به این ورزش دارید و می خواهید آن را 
یاد بگیرید، درباره وضعیت این رشته ورزشی در ایران هم 
اطالعات مهمی را برایتان جمع آوری کرده ایم. اما این ها 
تمام مطالب این پرونده نیست. یکی دیگر از بخش های 
جــذاب این پرونده مربوط به یکی از سنت های جالب 
یکی از مطرح ترین تیم های جهان در این رشته ورزشی؛ 
هاکا که نوعی رقص مائورایی است و در ابتدای مسابقات 
توسط تیم نیوزیلند اجرا می شود. می توانید درباره این 
حرکات عجیب و غریب و البته گاهی اوقات خنده دار، در 

این مطلب اطالعات بیشتری کسب کنید.

پرونده

آشنایی با ورزش کمتر شناخته شده راگبی، قوانین آن، مراسم سنتی هاکا و ... در آخرین روزهای جام جهانی ۲0۱9 این رشته

سریع و خشن مثل راگبی!
 ۱449
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روش بازی به چه صورت است؟
راگبی ورزش تیمی است. تعداد افراد حاضر در هر تیم، بسته به نوع راگبی، بین 
چهار تا 15 نفر متغیر است. این بازی در مسابقات حرفه ای و رده بزرگ ساالن 
در دو نیمه 40 دقیقه ای برگزار می شود. در رده  سنی زیر 19 سال زمان هر نیمه 
70 دقیقه است. هر تیمی که در انتهای دو نیمه امتیاز بیشتری کسب کند، برنده 
بازی خواهد بود. محدوده امتیازهای کسب شده در بازی راگبی می تواند بسته 
به توان تیم ها بسیار متغیر باشد. به عنوان مثال در جام جهانی پیشین که سال 
2015 به میزبانی انگلیس برگزار شد، در بازی پایانی نیوزیلند با کسب 34 
امتیاز در برابر استرالیا)17 امتیاز( به پیروزی رسید. در مسابقات امسال اما تیم 

نیوزیلند در نتیجه ای قابل توجه تیم کانادا را با نتیجه 63 بر صفر در هم کوبید.
  و اما روش بازی

اول از همه در نظر داشته باشید که در راگبی می توان هم از پا و هم از دست برای 
به حرکت در آوردن توپ استفاده کرد اما ضرباتی که با پا به توپ زده می شود، 
محدودیت های خاص خود را دارد. در زمان پاسکاری در راگبی، تنها می توان از 
دست استفاده کرد. با وجود این که پاس تنها می تواند به سمت عقب یا کناره ها انجام 
شود اما پرتاب توپ به سمت جلو در راگبی تنها در قالب شوت کردن با پا به سمت 
دروازه امکان پذیر است، یعنی زمانی که بازیکن می خواهد گل بزند. اما گل زدن در 

راگبی به چه صورت است؟
  روش محاسبه امتیاز در راگبی

دو روش اصلی برای کسب امتیاز در راگبی وجود دارد؛ گل زدن و ترای )try(. در 
این بازی هر تیم دارای دروازه ای است که البته شکل آن با آن چه در فوتبال است 
تفاوت هایی دارد. این دروازه ها از دو تیرک عمودی و یک تیرک افقی درست شده 
است. تیرک افقی دروازه در ارتفاع 3 متری از زمین قرار دارد. گذراندن توپ از 
بین دو تیرک عمودی و باالتر از تیرک افقی گل است. نکته  مهم این است که گل 
تنها با پا زده می شود. بسته به شرایطی که گل در آن زده می شود، می تواند 2 یا 

3 امتیاز داشته باشد. اما ترای چیست؟
وقتی توپ توسط دست یکی از بازیکنان در دروازه حریف گذاشته می شود، این 

کار ترای نام دارد و 5 امتیاز به همراه دارد.
  آیا میزان آسیب در این ورزش زیاد است؟

هر چند راگبی به ظاهر ورزش پربرخوردی است و اصال راه تصاحب توپ، تکل کردن و 
نوعی گرفتن بازیکنان حریف است اما این به آن معنا نیست که برای تصاحب توپ بتوان 
هر کاری کرد. برخی حرکات ممنوع در این ورزش که خطا محسوب می شود عبارت اند 
از ؛زیرپا گرفتن، مشت زدن، سد کردن حریف به کمک آرنج و لگد زدن. هل دادن یا شارژ 

کردن بازیکن حریف نیز از جمله خطاهایی است که با جریمه روبه رو می شود. با 
وجود این تکل کردن بازیکنی که توپ در اختیار ندارد یا بحث کردن با داور هم در 
این بازی مانند بسیاری از ورزش های دیگر خطاست. با توجه به این شرایط و این 

که ورزشکاران این رشته ورزشی، بدن بسیار ورزیده ای دارند، میزان آسیب 
در این رشته چندان زیاد نیست. برای محافظت بیشتر بازیکنان گاهی 

اوقات افراد از محافظ سر و دندان در زمان بازی ها استفاده می کنند. 

راگبی، ورزشی برای همه!
این ورزش چون به روش هــای مختلفی بازی می شود، افــراد با 
سلیقه های متفاوت را جذب خودش می کندراگبی به صورت 
سنتی در تیم های 15 نفره انجام می شود و مسابقات جام جهانی 
که امسال در ژاپن در حال برگزاری است نیزبا همین سیستم 

انجام می شود. 
با توجه به تعداد زیاد بازیکنان در زمین، تحرک آنان در سیستم 
15 نفره خیلی باال نیست و می توان قدرت بدنی را در آن عامل 
مهم تری دانست. اما در کنار راگبی 15 نفره، انواع دیگری از 
راگبی نیز بازی می شود که احتماال در آینده درباره آن ها بیشتر 

خواهید شنید. 
 راگبی 7 نفره

در اوایل قرن 20، بازی راگبی به عنوان یک بازی 15 نفره در 
المپیک محسوب می شد اما آخرین حضور راگبی به این شکل 
در بازی های المپیک تابستانی 1924 بود. از آن زمان به بعد 
تالش هایی بــرای بازگرداندن راگبی به المپیک انجام شد تا 
این که در نهایت در بازی های المپیک 2016 برزیل، راگبی 
توانست به مسابقات راه یابد اما این بار در قالب راگبی هفت نفره. 
با توجه به این که اندازه زمین 
در سیستم هفت نفره با 15 
نفره تفاوتی نــدارد، میزان 
دونــدگــی بازیکنان در این 
سیستم بسیار زیاد و سرعت 

بــازی در آن باال و همین باعث شده است تا راگبی هفت نفره 
طرفداران خاص خود را داشته باشد. 

  راگبی روی ویلچر
راگبی روی ویلچر برای اولین بار در 1977 مطرح شد و شاید 
بتوان گفت که ترکیبی از ورزش های راگبی، بسکتبال و هندبال 
است که روی ویلچر انجام می شود. تعداد بازیکنان در زمین چهار 
نفر است. این ورزش جزو رشته هایی است که در پارالمپیک 

برگزار می شود.  
  راگبی ساحلی

این رشته زیر مجموعه شاخه ای از راگبی است که به تگ راگبی 
مشهور است. در این شاخه از راگبی افراد حق تکل کردن ندارند 
و در واقع بازی با کمترین تماس بین بازیکنان انجام می شود. 
به جای تکل کردن بازیکنان باید برچسب آویزان از کمر بازیکن 
حریف را از او جدا کنند و به این طریق بازی توسط داور متوقف و توپ 
تحویل تیم حریف می شود. راگبی ساحلی زیر مجموعه این شاخه 
از راگبی است و در نتیجه برخورد فیزیکی در آن بسیار کم است. 
البته تعداد بازیکنان در این نوع راگبی پنج یا هفت نفر است. مزیت 

این نوع راگبی در نیاز کم آن 
به امکانات و تجهیزات است و 
البته افراد در گروه های سنی 
مختلف می توانند در کنار هم 

در آن شرکت داشته باشند.

تیم های مطرح این رشته 
ورزشی کدام اند؟

از آن جایی که خاستگاه این رشته انگلیس است، 
تعجبی نــدارد که تیم های این کشور به همراه ولز و 
اسکاتلند جزو تیم های باسابقه و قوی در این رشته 
ورزشی باشند. از بین این سه تیم البته انگلیس یک 
نوبت قهرمانی جام جهانی راگبی را به دست آورده 
است و ولز و اسکاتلند نیز توانسته اند تا به حال مقام های 
سوم و چهارمی در این مسابقات را از آن خود کنند. 
البته نقش انگلیس در معرفی و گسترش این ورزش را 
می توان به شکلی دیگر نیز مشاهده کرد چراکه بخش 
دیگری از تیم های صاحب نام در این رشته ورزشی را 
کشورهای عضو اتحادیه مشترک المنافع یا هم سود 
تشکیل می دهند. از بین این کشورها می توان به 
نیوزیلند)سه قهرمانی(، استرالیا )دو قهرمانی در جام 
جهانی( و کانادا )دو قهرمانی( اشاره کرد. ایرلند)چهار 
نوبت شرکت در یک چهارم نهایی جام جهانی(، فرانسه 
)سه مقام دومی در جام جهانی(، آرژانتین و ژاپن از 
دیگر کشورهای مطرح در این رشته ورزشی هستند. 
ژاپن که در این دوره از جام جهانی میزبان و تنها تیم 
شرکت کننده از قاره آسیا در این مسابقات است، تا به 
این جا توانسته  است با کسب چهار پیروزی عملکرد 
خوبی از خود نشان دهد و به نوعی پدیده این دوره از 

مسابقات محسوب می شود.

آیا ایران هم تیم راگبی دارد؟
راگبی در ایران رشته چندان شناخته شده ای نیست. البته از سال 75 
فعالیت هایی در این رشته ورزشی آغازشد  و در مرحله اول از سال 79 این 
رشته ورزشی زیر نظر فدراسیون بیسبال آغاز به کار کرد. در حد فاصل 
سال های 86 تا 90 این رشته ورزشی فدراسیون مجزا داشت اما از سال 
90 فدراسیون آن تبدیل به انجمن شد و هم اکنون زیر نظر فدراسیون 

انجمن های ورزشی فعالیت می کند. 
چند سالی است که لیگ راگبی هم در بخش آقایان و هم خانم ها فعالیت 
دارد و مسابقات آن به صورت منظم برگزار می شود. جالب است بدانید تیم 
راگبی بانوان خراسان، یکی از تیم های مطرح در این رشته ورزشی است 
و در سال های 96 و 97 قهرمان لیگ بانوان شد. این تیم در بازی های 
امسال رتبه سوم کشوری را از آن خود کرد. در بخش مردان نیز 
تیم تندرستی خراسان رضوی یکی از تیم های مدعی است 
و سابقه قهرمانی در سال 96 را در کارنامه خود دارد. 
در سطح ملی تیم راگبی کشورمان تا کنون در برخی 
مسابقات بین المللی شرکت کرده و دو مقام اولی در 
مسابقات غرب آسیا در سال های 2013 و 2014 
داشته اســت. در بخش بانوان نیز تیم ملی راگبی 

دوم تورنمنت چهارجانبه آلمان در سال 2017 را از آن ایــران مقام 
خود کرد. اگر عالقه مند به این 
رشته ورزشی هستید می توانید 
اطالعات بیشتر در این زمینه را 
در سایت انجمن راگبی ایران به 
 www.rugbyiran.ir آدرس

پیدا کنید.

هاکا؛ روش اختصاصی برای القای ترس!
تیم های قاره   اقیانوسیه و به ویژه نیوزیلند با وارد کردن حرکات سنتی خود 
در ابتدای مسابقات راگبی، جذابیتی را به این رشته ورزشی اضافه کرده اند
هاکا نام رقص آیینی و سنتی مردم مائوری است. مائوری ها در واقع ساکنان بومی 

کشورهایی هستند که آن ها  را با عنوان اقیانوسیه می شناسیم. 
به صورت سنتی این رقص که شامل انجام حرکات قدرتی همراه با فریاد است، 
پیش از جنگ ها انجام می شده و نوعی رجزخوانی برای حریف بوده است. امروزه 
اما این مراسم در موقعیت های متفاوتی کاربرد دارد. گاهی در زمان جشن این کار 
انجام می شود؛ به عنوان مثال جشن دانش آموختگی یا حتی عروسی. گاهی اما 
برای ادای احترام انجام می شود. اما کاربرد دیگر هاکا پیش از مسابقات ورزشی 
و به ویژه مسابقات راگبی است. انجام هاکا پیش از مسابقات راگبی بیشتر به 
واسطه انجام این کار توسط تیم نیوزیلند شناخته می شود اما دیگر تیم های 
کشورهای اقیانوسیه نیز در برخی موقعیت ها این سنت را اجرا کرده اند. اما 
چرا این آیین سنتی هنوز طرفدار دارد و آیا می تواند تاثیری هم بر عملکرد تیم ها 

داشته باشد؟
  تقویت هویت تیمی در کنار آماده شدن برای مسابقه

ــدای از حــرکــات  ــ ــود و ج ــی ش ــام م ــج ــی ان ــروه ــورت گ ــ ــه ص ــور کــلــی ب ــه طـ ــا ب ــاک ه
ــاد زدن و بــیــان بــرخــی کلمات )الــبــتــه به  ــری ــا شــامــل ف ــی دســـت  و پ ــدرت قـــوی و ق
ــان بــومــی( اســـت. بــرخــی معتقدند انــجــام ایــن رقــص مــی تــوانــد تاثیر مثبتی  زبـ
ــاده مسابقه کــنــد. امـــا چگونه؟ ــ ــا را آم ــه بــاشــد و آن هـ ــت  روی عملکرد تیم داش
* اگر شما همین االن از جای خود بلند شوید و شروع به فریاد زدن کنید، بعد از چند لحظه 
متوجه خواهید شد که ضربان قلب تان افزایش یافته است. دلیل این موضوع نیز افزایش 
سطح آدرنالین در بدن به واسطه داد زدن است. افزایش آردنالین اما به افزایش ضربان 
قلب، سرعت بخشیدن به تنفس و ایجاد احساس آمادگی برای فعالیت فیزیکی منجر 
می شود. انجام هاکا نیز به همین شکل باعث آماده شدن بازیکنان برای مسابقه می شود. 

اما این تمام تاثیر هاکا نیست.
* یکی از اهداف انجام هاکا ایجاد ترس در تیم حریف است. توجه داشته باشید که 
فریادهای بلند و گروهی بازیکنان از فاصله چند متری در زمین بازی، خیلی بلندتر از آن چه 
در ویدئوها شنیده می شود، به گوش حریفان می رسد و می تواند آن ها را تا حدی بترساند. 
به ویژه وقتی این کار توسط یکی از قوی ترین تیم های راگبی یعنی نیوزیلند انجام می شود. 
* تقویت هویت تیمی یکی دیگر از فواید هاکاست. به صورت معمول طراحی 
هاکای هر تیم، اختصاصی اوست و البته طی زمان نیز تغییر می کند. تمرین انجام 
این حرکات اختصاصی پیش از مسابقات خود می تواند هویت تیمی را بهبود 

بخشد. 
* شنیدن فریادهای بلند و صدای کوبیده شدن دست ها روی پاها، فقط به منظور ایجاد 
رعب در دل حریف نیست. این صداهای بلند همراه با حرکات هماهنگ می تواند احساس 

نترسی و شجاعت را در خود اعضای تیم نیز تقویت کند و آن ها را آماده رقابت سازد. 
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آن چه یک انتخاب را سخت می کند، روشی است که آن را با انتخاب های دیگری که وجود دارد، 
مربوط می کند. در انتخاب های آسان یک انتخاب از دیگری به طور مشخصی بهتر است مانند 
انتخابی که درباره صبحانه تان می گیرید، اما در یک انتخاب سخت یکی در بعضی موارد بهتر 
است و دیگری در موارد دیگری برتری دارد و هیچ کدام شان در همه موارد از دیگری بهتر نیست. 

این جاست که تصمیم گیری مشکل می شود.
شــاید نباید این طور فکــر کنیم کــه انتخاب های ســخت، چون ما نادانیم ســخت هســتند. 

انتخاب های سخت، سخت هستند چون اصال بهترین گزینه ای وجود ندارد.
او در ادامه معمایی را بیان می کند: »دو شغل متفاوت را در نظر بگیرید که هیچ کدام از دیگری 

بهتر یا به اندازه  هم خوب نیستند، خوب چگونه قرار است انتخاب کنیم؟«
من فکر می کنم معما به دلیل فرض پیش بینی نشــده ای اســت که ما درباره ارزش داریم. ما 
ناآگاهانه فرض می کنیم که ارزش هایی مانند عدالت، زیبایی و مهربانی با مقادیر علمی مرتبط 
هستند مثل طول، وزن و جرم. برای هر سوال مقایســه ای می توان سه پاسخ بیشتر، کمتر یا 
مساوی یافت اما درباره  ارزش ها این گونه نیست. باید دقت کنیم آن چه در یک انتخاب سخت 
اتفاق می افتد یک رابطه جدید چهارمی است که فراتر از بیشتر، کمتر یا مساوی است. این که 
انتخاب ها در یک بازه ارزشی قرار دارند که با وجود این از نظر نوع ارزش بسیار متفاوت اند، به 

همین دلیل انتخاب سخت است.
بنابراین وقتی با انتخاب های سخت روبه رو می شویم نباید سرمان را به دیوار بکوبیم و تالش 
کنیم بفهمیم کدام انتخاب بهتر است، در واقع هیچ بهترین انتخابی وجود ندارد. ما باید درون 
خود به دنبال دالیلی بگردیم، وقتی برای خودمان دلیل تراشــی  می کنیم که این جور آدمی 
باشیم به جای آن جور، ما با تمام وجود به آدم هایی که هستیم به عبارتی به نویسندگان زندگی 
خودمان تبدیل می شویم، اما آدم های بی اراده به دنیا اجازه می دهند که داستان زندگی شان 
را بنویسد.پس درس انتخاب های سخت این است که شما بتوانید طرفدار چه چیزی باشید و 
تبدیل به آن آدم شوید. این است که از اهمیت برخوردار است. جدای از منشأ ترس و رنج بودن، 
انتخاب های سخت موقعیت های ارزشمندی برای ما هســتند تا آن چه راکه شرایط ویژه نوع 
بشر هست جشن بگیریم. زیرا انتخاب های سخت این قدرت را به ما می دهند که برای خودمان 
دلیل بتراشیم که همان آدم های متمایزی باشیم که هستیم و به همین علت انتخاب های سخت 

نفرین نیستند بلکه رحمت اند.

 حیف از آن همه استعداد و توانایی، از آن اراده و سرکشی از آن تکنیک و لبخند ... 
حاال تصور این که او المپیک 2020 را از تلویزیون ببیند دردناک است  

تو با خودت چه کردی کیانوش؟! 

مال حرام
روزی که پسته های خندان برایمان می آوردند خوشحال بودیم، 

لبخند پسته های خندان به ما می گفت انبر و چکش را بیندازید دور.

حدود 300 هزار نفر مهاجر افغانستانی در شهرک گلشهر مشهد زندگی می کنند. 

اما ما از ســبک زندگی این عزیزان چه می دانیم؟ شــاید تنها به قــدر اندکی. یکی از 

ســاکنان این شــهرک در وبالگ اش برش هایی از زندگی در این شهرک در گذشته 

و زمان حال را روایت می کند؛ در وبالگی به نام »یادداشت های یک مهاجر افغان«

مادرم می گفــت این ها را نخوریــد، اگر خوردید مطمئن باشــید که در شــکم های تان مار 
می شود. آخر این ها مال حرام است فقط باید بشکنید و پوست هایش را بیندازید دور و مغزها 
را سالم در آورید. کار سختی بود 2 َمَنش می شد 6 کیلو یعنی باید 6 کیلو پسته را بشکنی آن 
وقت از این 6 کیلو باید 3 کیلو مغز تحویل صاحبکار دهی. یک چادر کف خانه پهن می شد و 

آن وقت یک تکه سنگ و چند تا چکش. صدای چکش ها فضای خانه را پر می کرد.
اولش اشتیاق داشتی و دوســت داشتی همه شان را بشــکنی اما بعد وقتی چکش دمار از 
انگشت اشاره  دست چپت در می آورد کم کم بدت می آمد. همه خانه های مهاجران گلشهری 
پسته می آوردند و رقابتی بود. وقتی می شنیدی خانه همســایه 2 من پسته اش را تحویل 
داده و 2 من جدید آورده است، درد سرانگشت هایت را فراموش می کردی. بعدها انبرهای 
مخصوص پســته شــکنی به بازار آمد. آن هم ساخته دســت آهنگرهای با استعداد افغان، 
قیمتش 600 تومان بود و برای خرید یکی از آن ها باید 3 من پسته می شکستی. کمی کار 

را راحت می کرد اما مرهمی برای سرانگشت اشاره ات نبود .
جنگ ایران و عراق بود و زندگی سخت، برای مهاجرها سخت تر، روزی که پسته های خندان 
برایمان می آوردند خوشحال بودیم، لبخند پسته های خندان به ما می گفت انبر و چکش را 
بیندازید دور. تنها با دست های خالی می شد کار کرد. پوست های پسته را می دادیم به پیر 
مرد فقیر سر کوچه ، آخر او پولی نداشت که نفت بخرد. یک بخاری چوبی داشت که به جای 

چوب، پوست پسته داخلش می ریخت .
سال ها از آن روزها می گذرند و هنوز هم وقتی پسته می بینم فکر می کنم این ها مال حرام 

است و نباید خورد.

احسان هيدی

غمگیــن گوشــه  خونــه کــز 
کــرده بودم کــه رفیقــم پیام 
داد: چطوری؟ گفتم: دپم. گفت خونه نمون 
حالت بدتر میشــه، گفتــم: کجا بــرم؟ گفت: 
»بــزن بیــرون، ســینمایی، پارکــی، کافــه ای 
جایی.« دیدم تو باغ نیســت و خیلی شنگوله، 

مکالمه رو تموم کردم.
با خــودم گفتم یعنی چی بــرو کافه؟ آخه مگه 
آدم بــره کافــه، اونــم تنهایــی حالــش خــوب 

میشه؟
برم دختر پسرایی که اومدن اون جا تا با گفتن 
جمله های خفــن روشنفکری شــون رو به رخ 

همدیگه بکشن ببینم؟!
پســر میز بغلی دربــاره کتاب زایــش تراژدی 
نیچه حرف بزنه و میز اون طرفی هم فیلم های 
کریســتوفر نــوالن رو نقدکنه و همشــون هم 
موقع این جــور صحبت ها اون قــدر بلند بلند 
حرف می زنن که بایــد یه بنر بگیری دســتت 
روش بنویسی؛ شــنیدن حرف های شما هیچ 
جذابیتی برای این جانب ندارد، لطفا آرام تر.

جالبه که اگه تــوی زندگی ایــن فرهیختگان 
ســرک بکشــی می بینی طرف نه تنهــا کتاب 
نمی خونــه بلکه آخریــن فیلمی هــم که دیده 

»وای آمپوله«!
چند وقت پیش توی محله مون یه کافه افتتاح 

شد با رفیقم رفتیم داخل دیدیم چند تا بشکه 
یک طرفه، یه نیمکت قراضه و چند تا صندلی 
آهنی زنــگ زده یه ســمت دیگــه و دیوارهای 
کاه گلــی ریخته شــده و چند تا آجر یه گوشــه 
و یه دوچرخه و یه بیل و کلنگ هم یک ســمت 

دیگه اش بود. 
گفتیــم: ببخشــید مثــل ایــن کــه مشــغول 
تعمیــرات ایــن مخروبــه هســتید، مــا میریــم 
هــر وقــت بازگشــایی شــد مــی آییــم. طرف 
گفت: نــه آقــا بفرمایید شــروع بــه کار کردیم 
اینا هــم دکوراســیون کافه مونه که ســبکش 

نوستالژیکه.
زیرلب گفتم: البته نوســتالژی های یک بّنای 

۹2 ساله.
رفتیم پشت یه میز داغون نشســتیم یه قوری 
چایی ســفارش دادیم و به زور تونستیم ازش 
دو تا اســتکان کوچیک چایی کم رنگ بیرون 

بکشیم.
هر چنــد بنــده معتقــدم لیاقت چایــی خیلی 
بیشتر از این حرفاس و اگه خودم کافه داشتم 
قیمت چایی لیوانی رو می زدم ۵0 هزار تومن 
چون من برای خودم حال ندارم چایی بریزم 
چه برسه دم کنم و بریزم ببرم سرمیز مشتری.

باریســتاها داخل شیک هاشــون یــه چیزایی 
می ریزن که وقتی یه ذره، با نی ازش بخوری 
دیگه هر چقدر تالش  کنــی هیچی باال نمیاد 
و مجبورید بی خیال بقیه ش بشــید، ولی من 

توصیه می کنم همیشه نیم متر شیلنگ ِسُرم 
تو جیبتون داشته باشید و با اون تا ته لیوان رو 

بخورید و هیچی باقی نذارید.
فلســفه کافه داری هم شــده هر چــی محیط 
تاریک تر بــا کالس تر. یــه بار با دوســتم رفته 
بــودم یــه دونــه از همین کافــه تاریــک خفنا، 
آخرش رفتم دســت شــویی برگشــتم آن قدر 

تاریک بود نتونستم پیداش کنم.
یادمه آخریــن باری که رفتم کافــه فقط یه آب 
معدنی سفارش دادم و مشــغول کارکردن با 
موبایلم بودم کــه بعد از نیم ســاعت کافه چی 

اومــد بیرونــم کــرد. گفــت بیخــودی میــز رو 
اشــغال کردی و چیزی ســفارش نمیدی برو 

بذار مشتری بیاد.
به همیــن دالیــل من نــه تنهــا میگــم تنهایی 
نریدکافه بلکه وقتی با دوستاتون هم هستید 
بازم نرید کافه، یــه پتو با یه فالســک بردارید 
و بریــد تــو چمن های پــارک بشــینید و چایی 
بخوریــد و صفــا کنید، فقــط بعدش یه ســرما 
خوردگی ناچیز می گیرید کــه هزینه  کافه رو 
میدید بابت دکتــر و داروها و بعــد از دو هفته 

خوب میشید و خاطره ش به یادگار می مونه.

چگونه تصمیم های 
سخت بگیریم؟

بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند

احسان محمدی  

از آن ها بود که برای ستاره شــدن خلق شــده بود. صورت 
جــذاب، لبخنــد دلنشــین، بازیگوشــی غریــزی، طراوت 
جوانــی و انبوهــی از خالقیــت چشــم نواز ... همــه را با هم داشــت. مهدی 
حاجی زاده کشتی گیر وزن 74 کیلوگرم تیم ملی ایران که سال 2002 
در یک ُکشــتی توفانــی محمد عیســی حاجی اف روســی را 
شکســت داد و هم خــودش طال گرفــت و هم ایــران را به 
قهرمانی جهان رساند. لقب فنی ترین کشتی گیر جهان 
را در آن ســال به او دادند. یک شــبه راهــی را رفت که 

هیچ کاروان هزاران ساله ای در بیابان نرفته بود.
چندماه بعــد گفت کــه در تمرینات همــراه تیم ملی 
شرکت نمی کند. اصرارها برای بازگرداندنش به 
ریل فایده نداشت. یک شب در برنامه ورزشی با 
او تماس گرفتند و با قاطعیت گفت: »من تنهایی 
تمرین می کنم و مشکلی ندارم و خیلی زود به اوج 

برمی گردم.«
اما نه فقط بــه اوج برنگشــت، بلکه حتــی نزدیک آن 
مهدی حاجــی زاده که روی تشــک کــوالک می کرد هم 
نشد. مســابقات جهانی سال های 200۵ و 2006 و یک بار در 
المپیک 2004 آتن هم عضو تیم ملی ایران بود اما دستاوردی 

نداشت.
هیچ کســی مثل کیانوش رســتمی، من را یــاد او نمــی اندازد. 

کیانوشــی که در المپیــک ریو 2016 برای ما رســتم شــد. وقتــی زیر وزنه 
217 کیلویی فریاد زد »ایراااااااان« چه ســرخوش بودیــم اما او هم راهی را 
رفت که پیشــتر مهدی حاجی زاده رفته بود. تمرین بــه تنهایی و دور از تیم و 

حاشیه و ... 
اما عماًل شانسی برای حضور در المپیک 2020 ندارد. 

امتیازهای ورودی را کســب نکرده اســت و تحت هیچ شــرایطی نمی تواند 
نماینده ایران در دســته ۹6 کیلوگرم باشد، مگر آن که شرایط معجزه واری 

رقم بخورد که امکانش وجود ندارد. 
وقتی دســت به تک روی زد، حرف کســی را گوش نداد، تماس های تلفنی 
را پاســخ نمی داد، در اینستاگرام پســت می گذاشــت، رابطه اش با مربیان 
تیم ملــی تیره شــد از حســین توکلــی گرفته تــا ســجاد انوشــیروانی و حاال 

محمدحسین برخواه. 
وقتی گفت برادرش باید مربی اش باشد و اردوی خارج از کشور می خواهد 
و برای فدراسیون هم تره خرد نکرد اسمش را گذاشــتند کیانوش مغرور! و 
نتیجه اش یک ســقوط تمام عیار بود. از روی ســکوی قهرمانی تا یک »اوت 

شده« در مسابقات جهانی و آسیایی.
حیف از آن همه اســتعداد و توانایی، از آن اراده و سرکشــی، از آن تکنیک و 
لبخند ... حاال تصور این که او المپیک 2020 را از تلویزیون ببیند دردناک 

است. در رخ دادن این اتفاق فقط کیانوش رستمی مقصر نیست.
 فدراســیون وزنه بــرداری و وزارت ورزش کــه در طمع کســب مــدال به هر 
قیمت، گام به گام مقابل خواسته های او عقب نشــینی کردند هم مقصرند. 
این یک خســارت ملی اســت. مثل ســال هــا ســرمایه گذاری و هزینه برای 

تراشیدن یک الماس و بعد پرتاب کردن آن به داخل مرداب!

انتخاب های دشوار بین دو گزینه که هیچ کدام برتری محسوسی ندارد به ما 
کمک می کند تبدیل به آدمی شویم که دالیل را می سازد  

توصیه می کنم همیشه نیم متر شیلنگ ِسُرم تو جیبتون  داشته باشید و با اون تا ته لیوان رو بخورید و هیچی باقی نذارید

 از کافه نوستالژیک تا چای در چمن

 پرنده سرگردان
 در دود جنگ
عکسی که از خاک 

ترکیه در نزدیکی مرز 

سوریه گرفته شده است 

پرنده ای سرگردان را 

در دود جنگ نشان 

می دهد، مثل هزاران 

مردمی که در گریز از قهر 

و خشونت هیچ پناهی 

نمی یابند

عکس هفته

روایت

داستان

   روث چانگ

به انتخاب ســختی که در آینده نزدیک با آن روبه رو هستید، فکر 

کنید. انتخاب هایی مانند »باید دنبال چه شغلی بروم؟ حسابدار 

شوم یا هنرمند؟«، »کجا زندگی کنم؟ در شهر یا حومه شهر؟« یا »با چه کسی ازدواج 

کنم؟«. تصمیمات بزرگ و مهمی شبیه این موارد زجرآور و استرس زا هستند. به این 

دلیل که ما انتخاب های سخت و نقشی را که در زندگی ما بازی می کنند بد متوجه 

شده ایم، این نظر فیلســوفی به نام  »روث چانگ« اســت که در کنفرانس تد درباره 

»چگونه تصمیم های سخت بگیریم؟«  مطرح می کند.او می گوید: 
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حتما  کسانی را دیده اید که انتظار دارند 
همیشــه حال شان خوب باشــد و وقتی 
خوب نیســتند به زمیــن و زمــان ُغر می 
زنند و دنبال مقصر می گردند. البته این 
گونه افراد تقصیری ندارند. توهم "همیشــگی بودن حال 
خوب" ناشی از عصر مدرن و ســبک زندگی است که تحت 
تاثیر فناوری های جدید از طریق رسانه ها و تبلیغات به مردم 
جوامع باورانده شده اســت. اما در دنیای واقعی و بیرون از 
قاب های تبلیغاتی رسانه های تصویری و دنیای مجازی، ما 
خسته می شویم، انگیزه مان کاهش می یابد، فشار کاری از 
انرژی ما می کاهد، فردی با ما برخورد بدی می کند، اهداف 
و برنامه ها طبق خواســته هایمان پیش نمی رود، با همسر 
خود بحث و دعوا می کنیم و ده ها اتفاق ناخوشایند دیگری 
که خارج از حیطه اختیار و کنترل ما هستند.روان شناسان 
دانشگاه سنت اندروز در مطالعاتی که روی بیش از 10 هزار 
نفر از قشــرها و شغل های مختلف داشــته اند به این نتیجه 
رسیده اند افرادی که همواره از خود انتظار حال خوب دارند 
و از پذیرش حال بدشان سرباز می زنند، روزهای بیشتری را 

با حال بد تجربه می کنند. 

   این محققان توصیه می کنند که:

   اصرار نداشــته باشــیم همیشــه ســرحال و خوشــحال و 
پــر انرژی باشــیم، بلکــه به جــای این بــا احساســات خود 
پیوند بگیریــم و آن ها را لمس کنیم؛ به جای نقاب شــادی 
زدن و به ظاهر مثبت بودن، ســعی کنیم احســاس خود را 
درک و قبول کنیم که قرار نیســت همیشــه شــاد باشیم ، 
همیشه پرانرژی باشیم، همیشه پرانگیزه باشیم، همیشه 
 سرحال باشیم. حال بد بخشــی واقعی از زندگی ماست.
  اگر ناراحتیم ، خسته ایم، شکست خورده ایم، کسی حرف 
تندی به ما زده و هزار اتفاق ناخوشایند برای ما رخ داده است 
، بگذاریم این احساسات وجود ما را در برگیرد، اول از همه 
باید این احساسات را به عنوان یک واقعیت بپذیریم و درک 
کنیم تا بتوانیم از آن ها رها شویم یا شــدت آن را کم کنیم.  

انکار واقعیت، کمکی به حال ما نخواهد کرد .

   حال خوب چیست؟

حال خوب را فقط نمی توانیم شادی و خنده بنامیم. احتماال 
برای شما هم پیش آمده برحسب دیدن صحنه ای از یک فیلم 
، شــنیدن قطعه ای موســیقی یا یک اتفاق خاص، اشک در 
چشم تان جمع  شده باشدو گریه کرده باشید. بعضی وقت 
 ها هم بعد از گریه حال شما خیلی خوب شده و آرام شده اید. 

گریه در واقع مترادف با غم و غصه است پس چرا حال شما 
بهتر می شــود؟ چرا ســبک می شــوید و راحت تــر و روان تر 
زندگی می کنید؟این موضوع نشــان می دهد الزامًا خنده 
و شــادی باعث حال خوب ما نمی شود. شــاید بد نباشد از 
واژه ای به نام "خرسندی" نام ببریم؛ شاید بتوان خرسندی 
را تجربه ای عمیق و احساسی لذت بخش از یک اتفاق نامید 
که حتی موجب گریستن ما نیز می شود اما بعد با تجربه این 

اتفاق حال ما بهتر شده است.

   وقتی حال مان خوب نیست چه کار کنیم؟

1 - حال بد خودمــان را کتمان نکنیــم.2 - حال بــد را در 
خودمان هضم کنیم و مراقب باشیم ترکش ها و گلوله های 
ایــن حــال بــد گریبانگیــر دیگــران نشــود؛ ســعی کنیــم 
خویشــتن دار باشــیم و مراعات کنیم که دیگــری را در این 
مقطــع از خودمــان نرنجانیم.3 - فــردی مطمئــن و قابل 
اطمینان داشته باشــیم که بتوانیم با او حرف بزنیم. 4 - به 
دیگران کمک کنید یا کاری برای کسی انجام دهید. 5 - به 
حال بدتان معنا بدهید؛ مثاًل اگر به دلیل طالق دچار حال 
بد هستید، آن را این گونه معنی دار کنید که در حال گذار به 
یک زندگی جدید و بهتر هستید و این حال بد، برای رسیدن 

به حال خوب یک گذرگاه است.  

 وقتی هنوز اینترنت به هاوانا
 نرسیده بود

بیشــتر مردم توی کوبا انگلیســی 
بلد نیستند اما آدم های خونگرمی 
هــم  گردشــگر  از  و  هســتند 
خوششان می آید. به همین دلیل 
به راحتی ممکن است یکی دنبال شما راه بیفتد و  یک 
چیزهایی به اســپانیایی بگوید و بخواهد به سختی با 
شما معاشــرت کند. به خصوص در شــهرهایی به جز 
هاوانا. بعضی هایشان هم بعد از این که می فهمیدند 
ما ایرانــی هســتیم، خیلی حــس همدلی و دشــمن 
مشترک داشتن بهشان دست می داد و می فهمیدی 
که دارند یــک چیزهایی درباره  امپریالیســم و آمریکا 
می گویند. این انگلیســی ندانستن شــان هم بعضی 
موقع ها اتفاقات بامزه ای را رقــم می زد. یک بار توی 
سانتا کالرا و بعد از دیدن آرامگاه چگوارا، خواستیم 
توی یک رستوران چیزی بخوریم. منو انگلیسی نبود 
و عکــس هم نداشــت، هیچ کــس هم توی رســتوران 
انگلیســی بلد نبود. دیدیم معقول ترین چیزی که در 
این شرایط می توانیم سفارش دهیم، پیتزاست چون 
واقعًا هیــچ ایــده ای نداشــتیم بقیه  غذاها چیســت. 
دوســتم خواســت برای پیش غذا نان ســیر سفارش 
بدهد اما واقعــًا باید چطــوری توضیــح می دادیم که 
نان سیر می خواهیم. دوستم شروع کرد به پانتومیم 
بازی کردن. یک سری ســیر فرضی را بو کرد و نشان 
داد بویش تند اســت. گارســون هم با ســرش نشــان 
می داد کــه »آره می فهمم دارین چــی می گین!« بعد 
دوســتم ســیرهای فرضی را با چاقویش بــرش داد و 
ریزریز کــرد و روی یک نــان خیالی مالید. گارســون 
مطمئن مان کرد که فهمیده چه می خواهیم. خیلی 
خوشــحال و از خودمان راضی بودیم کــه با چه روش 
هوشمندانه ای خواسته مان را مطرح کردیم. اما فکر 
می کنید گارسون بعد از دو ســه دقیقه جای نان سیر 
چه چیزی برایمان آورد؟ یک سری نان تست که روی 
آن پیاز خــام خرد کرده بودنــد. قهقهه مان رفت روی 
هوا و گارســون بیچاره هاج و واج مانده بود که به چه 

چیزی می خندیم.
پدیده های الکترونیکی مثل موبایــل و لپ تاپ برای 
کوبایی ها چیز جالبی اســت و خیلی بــا کنجکاوی و 
عالقه با این چیزهــا برخورد می کنند و کمتر کســی 

در کوبا از آن ها استفاده می کند. یک جایی خواندم 
که به تازگی استفاده  از موبایل و اینترنت در کوبا آزاد 
شــده اما زمانی که من به کوبا ســفر کــردم، اینترنت 
برای اهالی کوبا ممنوع بود و تو نیز به عنوان گردشگر 
برای اســتفاده از اینترنت رســمًا داســتان داشــتی. 
هیچ ســرویس وای فایی در هیچ کجای کشور وجود 
نداشــت و فقط در چند تــا از هتل ها می توانســتی به 
اینترنت وصل شــوی، آن هم با هزینه ای سرســام آور 
به نســبت قیمت های کوبا. یادم است بعد از چند روز 
بی اینترنتی، رفتم توی یکی از همین هتل ها و گفتم 
گردشگر هستم و می خواهم از اینترنت استفاده کنم. 
یک فــرم جلویم گذاشــتند که توی آن باید مشــخص 
می کردم هدفم از استفاده از اینترنت چیست و آدرس 
سایت هایی را که می خواهم به آن وارد شوم بنویسم. 
خنده ام گرفته بود. اسم چند تا سایت از جمله گوگل 
را نوشتم و مسئول مربوط من را پشت یک رایانه عتیقه 
نشاند و گفت از االن نیم ســاعت وقت داری. با خودم 
گفتم خــوب اســت اول ایمیل هایم را چــک کنم بعد 
هم بروم یک کمی خبر بخوانم. امــا مگر جی میل باز 
می شــد! یعنی صد رحمت به اینترنت های دایال آپ 
ایران که 10-15 ســال پیش با صدای جییر جیییر 
جیییــر بــه آن وصــل می شــدیم. قشــنگ 10 دقیقه 
منتظــر مانــدم تــا صفحــه  اصلــی جی میل باز شــود 
و در 20 دقیقــه  بعــدی هــم فقــط توانســتم ســه تا از 
ایمیل هایم را باز کنم و جواب بدهــم. توی دلم مدام 
به خودم فحش می دادم که 20 یــورو پول را هدر چه 
چیز بی خــودی داده ام. موقع بیــرون آمدن هم یکی 
از کارکنان هتل از من پرســید حاضرم تبلتــم را به او 
بفروشــم یا نه. گفت به جــای آن می توانــد به من یک 

سری سیگار برگ مارک کوهیبای اعال بدهد!

نپال کشوری با چشمگیرترین مناظر در جهان است که البته خطرناک 
ترین فرودگاه جهان نیز در این کشور وجود دارد.بجیل سوتواگر عکاس 
بلژیکی به تازگی و به مدت دو هفته ســفری به نپال داشته و از زندگی 
روزمره مردم این کشــور تصاویری ثبت کرده است.جیل همچنین در 
فرودگاه لوکال که به عنوان خطرناک ترین فرودگاه جهان شناخته می شود، فرود آمد. 

او گفت: باند فرودگاه بسیار کوتاه بود و در انتهای باند دره ای قرار داشت. باند فرودگاه 
لوکال عالوه بر کوتاهی در ارتفاعی بسیار باال قرار گرفته است. خلبان دو حالت دارد یا 
با موفقیت فرود می آید یا به دره ســقوط می کند.گیل می گوید تنها 12 ســاعت پس از 
عزیمت ما به آن جا یک بالگرد ســقوط کرد و چهار نفر کشته شدند. ما همچنین بسیار 

خوش شانس بودیم که قبل از خراب شدن هوا از منطقه خارج شدیم.

منطــق  بــا  چندملیتــی  شــرکت های   
افسارگسیخته  سودآوری سرمایه در حال 
تخریب جنگل هایی هستند که هیچ کس 
از آن ها خبــر ندارد؛ یــک گزارش تــازه با 
عنوان »پول برای ســوزاندن« که توسط سازمان غیردولتی 
Global Witness تهیه شــده به ارتباط میان صدها بانک 
بین المللــی بــا میلیاردهــا دالر ســرمایه گذاری مخرب در 
صنعت کشاورزی که منجر به جنگل زدایی می شود پرداخته 
اســت. در این گزارش حــدود 300 مهــره ســرمایه گذار و 
اجرایی به عنــوان ســازمان هایی که از رونــد جنگل زدایی 

کسب سود می کنند معرفی شده اند.
ایــن شــرکت ها از ســرمایه گذاری و حــق بیمه  بســیاری از 
مشتریانشــان بــرای پرداختــی به شــرکت هایی اســتفاده 
می کنند که موجب تخریب جنگل های استوایی می شوند، 

بحران اقلیمی را دامن می زنند و بومیان را از محل سکونت 
خود بیرون می کنند. گزارش مذکور با بازبینی پایگاه های 
داده ای از وام هــا، ســرمایه گذاری ها و انــواع دیگــری از 
حمایت های مالــی از ۶ مهره  اصلی صنعت کشــاورزی که 
بیشترین ســهم را از تخریب جنگل های استوایی دارند، به 
این آمار دست یافته است.این شرکت های بزرگ به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم در تولید محصوالتی همچون روغن 
نخل، گوشــت گاو و الســتیک )که جــزو مهم تریــن عوامل 
جنگل زدایی محسوب می شــوند( در آمازون برزیل، حوزه  
رود کنگو و پاپوآ گینه  نو دســت دارند. بیشتر این شرکت ها 
ادعا کرده اند روابطشان را با رفتارهای منجر به جنگل زدایی 
قطع کرده اند؛ اما به نقل از Global Witness این شرکت ها 
قادر به تضمین این نیســتند کــه منابع اولیه شــان منجر به 
جنگل زدایــی می شــود.یافته ها نشــان می دهد بســیاری 

از بانک هــای بزرگ جهــان در مجموع مبلغــی بیش از 44 
میلیارد دالر در این شرکت ها سرمایه گذاری کرده اند. یکی 
از شش شــرکت بزرگی که این گزارش به آن ها می پردازد، 
شــرکت JBS اســت. بزرگ تریــن تولیدکننــده  گوشــت و 
بزرگ ترین تولیدکننده  گوشــت گاو، مرغ و چرم در جهان. 
این شــرکت منکر اســتفاده از حیواناتی شــده اســت که از 
مناطق تحریم شده آمازون شکار می شوند، ولی یک گزارش 
تحقیقاتی جامع نشــان داده اســت که برخی احشام مورد 

استفاده  این شرکت از مناطق تحریم شده ارسال شده اند.
این شرکت ها هنوز ســهم قابل توجهی )میلیاردها دالر( از 
ســرمایه  مورد نیاز خود را از بزرگ تریــن بانک های جهانی 
کســب می کنند. گــزارش اخیــر بــه بانک هــای بزرگی در 
 American Capital آمریــکای شــمالی و اروپــا از جملــه

Group، BlackRock و بانک آلمان اشاره کرده است.

نقش بانک های بزرگ جهان در تخریب جنگل های استوایی

ارصار بر حال خوب همیشه خوب نیست؛ حال بدمان را بپذیریم 

صبریه زن کریم آشی شد
امروز مرخصه ولی تا یه مدتی فقط سوپ و آش

 عبدو جمیلــه میگه یه بار هــم كه ما عاشــق شــدیم، اداره اماكن 
نذاشتمون. گفتم: عاشق كی عبدو؟ گفت: هی... . گویا می زنه 
و عبدو عاشــق صبریه دختِر رباب میشــه، منتهــا صبریه از خیلی 
سال ها پیش عاشِق جیگر بوده، عبدو خواسته جیگرفروشی بزنه 
كه شب تا شب صبریه رو بكشونه پای بســاط و همو البه الها عشِق به قول خودش 
تا ُبن استخون خانه كرده اش را برمال كند، ابراز كند... گفتم خو احمق می رفتی 
مســتقیم بهش می گفتی. گفت: نههههه او اصال عاشــق این بود كه زِن یه شــوهِر 

جیگری بشه.
 گفتم خو آخرش چی شد؟ شــوهر چه رنگی كرد؟ گفت: رفت زن كریم آشی شد! 
گفت: مو یه مشــت جیگری جور كردم نهادم رو گاری گفتم قبر پدر اماكن و صنف 
و شهرداری و رفتم سِر نبش كوچه شــون بساط كردم. هنوز جیگرامه سیخ نكرده 

بیدم كه طبق پیش بینیم صبریه، سیخ جلو بساطم سبز شد.
 از دلخوشی نه آســمون بیدم و نه زمین. گفتم شــب اولمه، پول نمیگیرما صبریه 
خانوم! همو شو، صبریه چنانی زد رو سی وهفتا سیِخ جیگر كه سِه بعد نصف شو 
بردنش بیمارســتان، چهار، چهار و نیم ای طرفا آپاندیسشــه درآوردن انداختن 
دور. فرداش دكتر میاد ســر تختــش میگه بهتــری صبریه خانوم؟ صبریــه با ناله 
میگه: ها...  دكتر میگه خیلی خب. امروز مرخصه ولی تا یه مدتی فقط ســوپ و 
آش و اینا بخوره. بعد سر جنبوند و گفت: سوپ خو ُمد نبود او موقع... ولی آش... 

آش تا دلت بخواد.

سید محمدمهدی شهیدی

عطا صادقی| نویسنده

اگر ناراحتیم، خسته ایم ، شکست خورده ایم 
و... اول از همه باید این احساسات را به عنوان 
یک واقعیت بپذیریم و درک کنیم تا بتوانیم از 

آن رها شویم یا شدت آن را کم کنیم 

احسان عبدی پور

عکس هفته
سفر به خطرناک ترین فرودگاه دنیا



هوای بارانی و ابری پاییز که از راه برســد یعنی وقتش رســیده که نیم بوت  ها را از توی 
کمد و جاکفشــی در بیاورید. نیم  بوت هم برای پســرها و هم بــرای دخترها محبوب و 

کاربردی اســت. نه خیلی گرم و دست وپاگیر است و نه مثل کتانی و اسپورت زود خیس 
می شود. نیم بوت ها به رغم شکل و شــمایل خوبی که دارند با هر شلواری زیبا نمی شوند 

و باید حواس مان باشــد که چطوری با لباس ها هماهنگش 
کنیــم. مثــا نیم  بوت  های بدون پاشــنه به دلیل ســادگی 

بیش ازحــدی که در پوشــش شــما ایجاد می کننــد ممکن 
است ظاهرتان را یکنواخت و خسته  کننده نشان بدهند برای 

همین بهتر اســت در بقیه لباس  های تان رنگ یا تنوع بیشتری 
اســتفاده کنید. اگر می خواهید یک نیم بوت را هم در مهمانی 

و هم در کاس و فضاهای رسمی بپوشید، نیم بوت های چرمی 
یا شــبه چرم را به شــما پیشــنهاد می کنیم؛ این طوری دســت تان 

باز اســت کــه آن را با شــلوارهای رســمی و پارچه  ای بپوشــید یا با 
شلوار جین. نیم  بوت  های جیر یا فانتزی و رنگی ممکن است با هر 

شلواری زیبا نباشــند، بهترین گزینه همان شلوار جین آبی پر رنگ 
اســت که با انــواع نیم  بوت جور درمی آیــد فقط باید مراقب باشــید 

پایین شلوارتان خیلی بلند نباشــد که روی کفش بیفتد. بهتر است 
اگر شــلوارتان خیلی بلند اســت کمــی پایین آن را بــه بیرون تا 

بزنید تا دقیقا روی نیم بوت بایســتد، این کار ظاهرتان را مرتب تر 
نشان می دهد و به سبک لباس های امروزی هم نزدیک تر است. 
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جوانه)ویژهنوجوانان(
گالریاتیکت

با نیم بوت چه بپوشیم ؟ 

گوشی همراه  تان باشگاه ورزشی شماست 

مدرســه و کاس  های فوق برنامه برای آدم انرژی 
باقــی نمی  گــذارد که بــه باشــگاه  های ورزشــی 
برویــم یــا کمی زمــان خالــی بــرای پیــاده روی و 
ورزش داشته باشیم. برای همین اپلیکیشن  های 
مختلف ورزش در خانه طراحی شده اند تا به داد ما 
برسند. یکی از برنامه های قابل نصب روی گوشی 
موبایل »فیت تایم« اســت که متناسب با وضعیت 

وزنی بدن شــما پیشنهادهایی 
برای حرکات ورزشی می دهد 
و کمک می کند تا با انجام چند 
مرحله ورزش به تناســب اندام 
دلخواه تان برســید؛ حســنش 
هم این اســت که فارسی است. 
گاهی هم ورزش صرفا با هدف 
کم و زیــاد کــردن وزن نیســت 
و بــرای این اســت کــه موقع راه 
رفتن دست وپای تان تلق تلوق 
صدا ندهد و با پایین و باال رفتن 
از دوتــا پلــه کمــر و ران پای تان 

نبنــدد.  Home Workouts مجموعــه ای از 
ورزش  هــای ســاده خانگــی را بــه شــما آمــوزش 
می دهــد که می توانید بدون وســیله یا بــا تکیه بر 
صندلی و دیــوار و خاصه هر آن چــه در خانه پیدا 
می شود انجامش بدهید. برای آن که حین ورزش 
تمرکزتان روی صفحه موبایل نباشد، اپلیکیشن 
به صورت صوتــی راهنمایی تان می کند تا از ریتم 
 Home Workouts .حرکت نیفتید
ورزش هــای هفــت دقیقــه ای و کوتاه 
دارد بــرای وقت هایــی کــه حوصلــه 
نداریــد .از خوبی هایــش ایــن اســت 
که برای شــروع و گرم کــردن بدن هم 
حرکاتــی را پیشــنهاد می کنــد و در 
نهایت برای سرد کردن هم ایده هایی 
به شما می دهد. این اپلیکیشن به زبان 
انگلیســی اســت اما بعد از یکی دوبار 
کار کردن، برای تان ســاده و قابل فهم 
می شود و همه حرکاتش را هم به شکل 

انیمیشنی  نشان می  دهد. 

 حرف هایش هنوز تمام نشده بود
 که رفت*

وقتی اســم یک شــاعر معروف می آید همیشــه 
منتظریم بشــنویم کــه چه تحصیــات مفصلی 
در رشــته ادبیات داشــته یــا این که چقــدر توی 
 شــب شــعرها رفت وآمد مــی کرده اســت امــا او 
دام پزشــکی می خوانــد کــه فهمیــد می  شــود 
چیزهایی را که توی دلش اســت با کلمه  ها روی 
کاغذ بریزد و سبک شــود. بعدش کم کم دنیای 
دام پزشکی برایش بیگانه شد و دید کلمه ها دارند 
او را با خود می  برند. فکر جامعــه و زندگی مردم 
رهایش نمی  کرد و دوســت داشــت درباره شان 
بخواند و بنویسد پس رفت سراغ علوم اجتماعی. 
کاس هــا و درس  ها باز هــم آن چیــزی نبود که 
فکرش را می  کرد. این بار به کلمه  ها و شعرهایی 
که می  نوشت اعتماد کرد و به سمت ادبیات رفت. 
حاال هم شب شعر می  رفت هم دکترای ادبیاتش 
را گرفته بود ولی شــعر برای او از خیلی پیشتر از 
این  ها آغاز شــده بود. بخش زیادی از شــعرهای 
قیصر بــرای نوجوان  هاســت ولــی بــه دل همه 
 می  نشیند. شاید هیچ وقت کتاب  های شعرش را

ن  ســت  تــــا د
نگرفته باشــید 

ولی حتما شعرهای 
زیادی از او را بی  آن  که بدانید 

تــوی شــبکه  های اجتماعــی دست به دســت 
کرده  اید. عاقه  اش به نوجوان  ها او را به ســمت 
مجله »سروش نوجوان« کشــاند و برای مدت  ها 
سردبیر این مجله بود. در تمام سال  هایی که کار 
می  کرد و درس می  داد کلمه ها از قلم و دفترش 
می  چکیدند و شعر می  شدند و امروز ما کلی کتاب 
شعر از او در بازار می  بینیم که همه شان خواندنی 
هستند. قیصر حدود سال 77 در جاده  های سبز 
شــمال تصادف کــرد. بارها عملــش کردند و به 
جای کلیه ای که در تصادف مشکل پیدا کرده بود 
کلیه  ای جدید به او پیوند زدند. مدتی خوب بود و 
»گل ها همه آفتابگردانند« و »دستور زبان عشق« 
و چند مجموعه شــعر دیگر نوشت. حوالی سال 
86 روزی مثــل همین روزهای آبان مــاه بود که 

برای همیشه از این دنیا رفت.

وی

راز پرواز خودروها در چین فاش شد!   

بالتازار

پنج شنبه ها 

بخوانید

فسیل ها به چه دردی می خورند؟  

 
مریم ملی | روزنامه نگار

 

البد شــما هم توی مســتندهای خفن دیده ایــد که بعضی هــا کار و 
زندگی شان را رها می  کنند و راه می افتند توی دشت و کوه و بیابان 
که فســیل پیدا کنند. آدم با خودش فکر می کند چرا باید یک 
برگ که هزارســال پیــش افتــاده روی 
خاک یا یک جانور کوچــک قدیمی که 
حاال فسیل شده برای بعضی  ها این قدر 
مهم باشد؟ مثا اگر فرض کنیم این برگ 
با برگ های امروزی کمی فرق داشته یا آن 
جانور دیگر روی سیاره ما زندگی نمی  کند و 
طی ماجراهایی نسلش منقرض شده خب به ما 

چه؟ فسیل به ما می  گوید قبا در آن منطقه چه موجوداتی زندگی می  کردند. این نکته که حدودا 
چند میلیون ســال قبل در جایی که امروز یک شهر قرار دارد چه شــرایطی وجود داشته، کمک 
می  کند بفهمیم بر سر نقاط مختلف سیاره  مان چه آمده است. بعضی از فسیل  ها برای ما خیلی 
حیاتی هستند یعنی اگر نباشند زندگی ما َلنگ می شود، نمونه اش همین زغال سنگ و نفت که از 
بقایای جانوران و گیاهان در سال های گذشته به جا مانده و مدت  ها زیر زمین مدفون شده و حاال ما 
به هر بدبختی باشد آن ها را بیرون می آوریم و می سوزانیم تا انرژی شهر و کشور و خودروهای مان 
را تامین کنیم. بعضی از فسیل ها راهنما هستند یعنی می گویند این جا قبا خشکی بوده یا دریا و 
حتی چه عمقی داشته است؛ مثا پیدا کردن فسیل مرجان در جایی نشان می دهد آن جا دریا بوده 
ولی در آن ناحیه عمق کمی داشته است. شاید با خودتان فکر کنید شما هم می توانید یک فسیل 
بسازید. قضیه به این سادگی ها نیست؛   تهیه سنگواره هزارتا دنگ و فنگ دارد که من و شما احتماال 
از پسش برنخواهیم آمد. فقط طبیعت این کار را ماهرانه بلد است. فسیل هرجایی تشکیل نمی شود 
یا باید سنگ رسوبی در جایی وجود داشته باشد یا یخچال قطبی یا خاکستر آتشفشان. گاهی هم 
فسیل ها داخل غارها و شیره گیاهان تشکیل می شوند. سوم آبان روز جهانی فسیل است و برای 

همین بالتازار امروز به دنیای فسیل ها سرک کشید.

 متن و اجرا:انواع مواجهه با سرماخوردگی 
صابری - مرادی

سیگنال

 
فاطمه قاسمی | مترجم

دوربین های مداربسته در شهر »شینگتای« چین ویدئوی عجیبی ضبط کردند که 
تا مدت ها توجه عالقه مندان به ماجراهــای مرموز را به خود جلب کرده بود. در این 
ویدئو ســه خودرو در کســری از ثانیه ظاهــرا به موجود یا شــیئی نامرئــی برخورد 

»کریستینا هموک کوک«، فضانورد آمریکایی هنگام راهپیمایی فضایی از خودش 
سلفی می گیرد. به ندرت پیش می آید کســی بتواند درحالی که کره زمین پشت 

سرش درحال چرخش است، سلفی بگیرد. 

رفقا سالم!

ما شوخی شوخی تو بازی اسم فامیل می نویسیم 

گاو پالستیکی و درخت مصنوعی، پژوهشگرها جدی جدی 

درخت مصنوعی می سازن. این درخت ها می تونن به اندازه 368 

درخت طبیعی آلودگی هوا رو جذب کنن. پژوهشگرها امیدوارن با 

این شیوه مشکل کمبود درخت رو حل کنن و مرگ ومیر ناشی از 
شماره پیامک 2000999آلودگی هوا رو کاهش بدن.

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000   

 

می کنند و تصویری شبیه به یکی از صحنه های فیلم جنگ ستارگان را می سازند. پس 
از منتشر شــدن این ویدئو، در شــبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها شایعات زیادی 
درباره این اتفاِق ترسناک منتشر شــد اما ما قصد داریم راز واقعی این فیلم را با همه 

جزئیاتش برای شما فاش کنیم:

 فریم1
در ابتدای ویدئو شاهد رفت وآمد عادی خودروها در 
خیابانی شــلوغ و پررفت وآمد هستیم. سوژه ابتدای 
فیلم، خودروی ونی اســت کــه با فاصله اســتاندارد 
درحال نزدیک شــدن به خودروی دیگری است که 

پشت خط عابر پیاده و در تقاطع توقف کرده است.

 فریم2
 ون به خودروی ایســتاده کــه می رســد، ناگهان هر 
دو خودرو بــدون هیچ برخوردی با یکدیگر شــبیه به 
عروسک های خیمه شــب بازی چند ثانیه ای در هوا 
رقصان می شوند و با شدت به زمین برخورد می کنند. 
رهگذران متعجب از هر طرف فرار می کنند. کار، کار 

فضایی هاست؟

 فریم3
 در الین برگشــت، خودروی دیگــری کنار خودروی 
ویژه شست وشــوی خیابان و با فاصلــه از آن درحال 
حرکت  اســت کــه ناگهــان، درســت همزمــان با دو 
خودروی قبلی در هوا به پرواز درمی آید. تا این جای 
ماجرا، شــما چه فکر می کنید؟ قبل از خواندن بقیه 
متن، به شیوه کارآگا هان ســعی کنید به همه دالیل 

احتمالی این قضیه فکر کنید.

کاربــران عجول اینترنتــی حتی فرصت فاش شــدن حقیقــت را ندادند و ایــن ویدئو همچون 
پدیده های غیر قابل حل دیگر با شایعه ها و داســتان های من درآوردی ماورایی در مدت زمان 
خیلی کوتاهی همه جا منتشــر شــد. این ویدئوی 18 ثانیه ای در اولین انتشــارش به صورت 
آناین بیش از 20 هزار بار دیده شد اما متأسفانه علت این حادثه به آن پیچیدگی که کاربرها 
دوست داشتند، نبود. پس از تحقیقات مشخص شد کابل های برق رها شده در خیابان به دور 
برس های تمیزکننده خودروی شست وشوی خیابان می پیچد و این تصادف زنجیره ای را رقم 
می زند. راننده خودروی ون بی خبر از همه جا و به  آرامی رانندگی می کرده است که ناباورانه 
از زمین بلند می شــود و دوباره به زمین می خورد. خودروها با برخورد به این کابل که کشیده 
شده و به حالت مانع درآمده است، به هوا می روند. خوشبختانه در این حادثه هیچ کسی آسیب 
نمی بیند اما همچنان کسانی هستند که تشنه ماجراهای ماورایی اند و این دلیل قطعی را باور 

نکرده اند و با داستان پردازی های عجیب خودشان مشغول اند.

کمیک

*تیتر برگرفته از این شعر قیصر است؛ »حرف های ما هنوز ناتمام... تا نگاه می کنی: وقت رفتن است...«

پرونده های مجهول

 بعضی ها هم از سرماخوردگی استقبال می کنن بعضی ها هم از سرماخوردگی می ترسنفرصتی برای پیچوندنفرصتی برای نمک پاشیدن 

ببخشین 
 من جلوتر نمیام

 سرما خوردم

چیز دیگه ای نبود 
 بخوری؟ حاال سرماخوردی

 سیر شدی یا پیاز؟ هرهرهررررر

الکی 
بخند...

دخترم 
نازگل چرا نمیای 

عقدکنون من؟

 نمی تونم
سرما خوردم! 

اگه بیام اون شوهر 
قزمیتت مریض 

میشه

 واال به خاطر خودم نیست. 
 مریض بشم از کاسبی می افتم! مثل توپ

 40 تیکه، ته کوچه تاریکه
عجقمی عجیجم! بیا منو ماچ 

کن مریض بشم، بین التعطیلین رو گواهی 
بگیرم و نیام. بدو بیا بغلم

نوجوان 

روزهای فرد
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اخبار

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

معاون راهداری 
و حمل و نقل جاده 
ای استان: مسیر 

شهداد – نهبندان 
هنوز هم با 

گذشت چندین ماه 
آبگرفتگی دارد و 

حتی قابلیت این را 
ندارد که در کنار 

آن مسیر جداگانه 
باز و ساخته شود

اکبری -  محور شهداد - نهبندان به طول ۲۳۹ کیلومتر 
اصلی ترین و کوتاه ترین محور مواصالتی و ارتباطی  سه 
استان کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 
محسوب می شود اما سیل فروردین امسال به قسمت قابل 
توجهی از این محور ترانزیتی خسارت وارد کرد ولی با گذشت 
شش ماه از این اتفاق هنوز اقدامی برای بازگشایی معبر 
انجام نشده است. آن طور که از شواهد بر می آید و برخی 
شهروندان نهبندان و مسئوالن به آن اذعان دارند مسدود 
بودن این مسیر ارتباطی تاثیر مستقیمی بر اقتصاد منطقه 
داشته و عالوه بر تحمیل هزینه های بیشتر برای ترانزیت 
کاالها و سخت شدن شرایط امدادرسانی، حوزه گردشگری 
و اشتغال نهبندان را با محدودیت هایی مواجه کرده است. 
از سوی دیگر بسته بودن این محور سبب شده تا قسمتی از 

ترافیک آن بر محور نهبندان – بیرجند تحمیل شود.

6 ماه بدون اقدام
به گفته یکی از شهروندان، مسیر شهداد- نهبندان نسبت  
به دیگر محورهای مواصالتی به نهبندان و زابل در سیستان 
و بلوچستان کوتاه تر است و محوری اصلی برای حمل و 
نقل کاالها و ترانزیت محسوب می شود. وی افزود: انسداد 
مسیر سبب شده است تا رفت و شد از محور جایگزین طبس 

به نهبندان انجام شود که هزینه های باالتر می طلبد و 
زمان بیشتری برای حمل و نقل صرف می شود. همچنین 
بسیاری از مردم منطقه که در فصول مختلف برای کار به 
کرمان سفر می کردند با انسداد مسیر، جا به جایی برایشان 
سخت شده و در نتیجه بیکاری بیشتری را رقم زده است. 
جمعی از شهروندان نهبندان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما 
بیان کردند: مسدود بودن مسیر، صنعت گردشگری را نیز 
کم رونق کرده است و بسیاری از گردشگران خارجی که 
به کرمان سفر می کنند و قصد بازدید از کویر لوت را دارند 
با انسداد مسیر از سفر به نهبندان و مشاهده جاذبه های 
گردشگری آن منصرف می شوند. آن طور که برخی از آنان 
می گویند: قسمت آسیب دیده در حوزه استحفاظی کرمان 
واقع است و با گذشت ۶ ماه از سیل خسارت زا هنوز اقدامی 

برای بازگشایی مجدد آن انجام نشده است.

کار زمان بر است
خبرنگار اعزامی ما به نهبندان، سراغی از مسئوالن 
راهداری و حمل و نقل جاده ای گرفت تا پاسخگوی سواالت 
او و مردم باشند. در این میان، معاون راهداری و حمل و 
نقل جاده ای خراسان جنوبی که به همراه معاون سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور برای رسیدگی 

به مشکالت این محور و دیگر محورهای مواصالتی در 
نهبندان بود گفت: سوانح اخیر در محورهای نهبندان سبب 
توجه بیشتر به این مسیرها شد. »گرجی« افزود: در استان 
با این وسعت و ۱۷ هزار کیلومتر راه ارتباطی، جمع آوری و 
به روزرسانی محورها اعتبارات خاص خود و تالش زیادی 
را می طلبد. به گفته وی، نزوالت جوی بی سابقه ابتدای 
امسال به بخش زیادی از راه ها خسارت وارد کرد و محور 
شهداد - نهبندان هم به طول ۳۰ کیلومتر آسیب جدی دید 
به طوری که 5 کیلومتر این مسیر هنوز حالت باتالق دارد و 
به راحتی قابل رفع نیست. وی ادامه داد: این مسیر هنوز هم 
با گذشت چندین ماه آبگرفتگی دارد و حتی قابلیت این را 
ندارد که در کنار آن مسیر جداگانه باز و ساخته شود که البته 
این قسمت در حوزه راه های کرمان قرار دارد و محورهای 
مواصالتی دیگر کرمان هم در سیل اخیر خسارت دید 
بنابراین ساخت و بازسازی این محور با توجه به هزینه های 
باال زمان بر خواهد بود. به گفته گرجی، احداث راه ها در 
حوزه اختیارات راه و شهرسازی و نگهداری و مراقبت با 
اداره کل راهداری است. طرحی برای به روز رسانی هشت 
کریدور استان در حال انجام و بسیاری از تابلوها و عالیم 
راهنمایی که بر اثر توفان شن تخریب شده تعویض شده و 

برای ایمنی کامل مسیرها اقدامات در حال انجام است. 

1.160میلیارد تومان وقف در فردوس 

قاسمی- سه واقف فردوسی امسال یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان ملک وقف 
کردند. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فردوس گفت: در شش ماه اول امسال یک 
خیر فردوسی خانه ای دو طبقه به ارزش یک میلیارد تومان را برای حوزه های علمیه 

خواهران و برادران و سادات نیازمند این شهرستان وقف کرد. 
به گفته »محمدرضا حاجتی« دومین وقف منزلی در فردوس متعلق به پدرشهیدان 
نادمی است که بر جلسات قرآن و ختم آن وقف شد و همچنین بانو »حکیمه دژبانی« 
در روستای خرو زمینی به ارزش حدود ۱۰ میلیون تومان برای توسعه هیئت  و مسجد 

این روستا وقف کرد.

8 هزار نامزد در انتخابات دانش آموزی قاینات
حقانی- بیست و دومین دوره انتخابات شورای دانش آموزی قاینات همزمان با سراسر 
کشور در بیش از ۳۰۰ آموزشگاه برگزار شد. در این دوره از انتخابات هشت هزار 
داوطلب نامزد  شدند و به مدت یک هفته به معرفی خود و برنامه هایشان پرداختند و 
۳۶۰ نفر به عنوان اعضای شورای دانش آموزی انتخاب خواهند شد . در این مراسم 
که با حضور مدیر آموزش و پرورش و معاون سیاسی فرمانداری شهرستان برگزار شد، 
زنگ دانش آموزی در دبیرستان دخترانه عترت و به نمایندگی از ۳۰۰ آموزشگاه 

نواخته شد.

خدمت رسانی به 3 هزار زائر در موکب خضری 
سه هزار زائر حرم مطهر رضوی در موکب شهر خضری دشت بیاض پذیرایی شدند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خضری دشت بیاض گفت: در این مدت سه هزار زائر 
با دو هزار میان وعده، ۱۰ هزار لیوان انواع چای و نوشیدنی و سه هزار صبحانه گرم، 
حدود 5۰۰ وعده شام و هزار وعده ناهار پذیرایی شدند. به گفته »حسن زاده«، موکب 

برای خدمت رسانی به زائران ایرانی و پاکستانی تا اواخر آبان برپاست.

اعزام 100 مبلغ به قاین
دهه آخر صفر ۱۰۰ مبلغ و مبلغه به قاینات اعزام شدند.مسئول اداره تبلیغات اسالمی 
قاینات از پوشش مراسم سوگواری دهه آخر صفر توسط ۱۰۰ مبلغ و مبلغه در این 
شهرستان خبر داد و گفت: با هماهنگی انجام شده با روحانیون مستقر، طرح هجرت، 
بومی و اعزامی، هیئت امنای مساجد و هیئت های مذهبی شهرستان، این افراد به 
ایراد سخنرانی و روضه می پردازند. به گفته حجت االسالم »علیپور«، از این شهرستان 
هشت هیئت مذهبی پیاده به مشهد مقدس عزیمت کردند و ۳5 هیئت مذهبی هم با 

وسایل نقلیه برای برگزاری مراسم آخر صفر اعزام می شوند.

کوتاه از ورزش 

کاروان دوچرخه سواری روستای اسفشاد قاینات  ●
با ۲۸ دوچرخه سوار و همراه برای زیارت و شرکت در 
مراسم شهادت امام رضا )ع( و امام حسن مجتبی)ع( 
و رحلت رسول اکرم)ص( راهی مشهد شدند و غروب 

امشب وارد این شهر خواهند شد.
یک دوره مسابقات نجات غریق در فردوس در  ●

چهار رده سنی بین ۲۲ شرکت کننده در دو ماده 
مختلف برگزار شد.

مسابقات شنا در دو ماده کرال سینه و قورباغه در  ●
مجتمع آبی میالد برای دانشجویان پسر دانشگاه 

بیرجند برگزار شد.
مسابقات فوتبال دستی )تیم دو نفره( و مچ اندازی  ●

به مناسبت هفته تربیت بدنی برای دانشجویان پسر 
خوابگاه کشاورزی دانشگاه بیرجند با حضور 44 نفر 
برگزار شد  و در پایان علی رضا رجبی در مچ اندازی 
و محمد باشری و هارون نیک اقبال در تیم دو نفره 

فوتبال دستی قهرمان شدند.

فرماندار نهبندان خبر داد:

ایجاد 2 هزار فرصت شغلی تا سال 1400
دو هزار فرصت شغلی تا سال ۱4۰۰ در نهبندان ایجاد می شود.فرماندار نهبندان در جلسه 
ستاد توسعه تفاهم نامه های بنیاد برکت از اجرای هزار طرح اجتماع محور در چارچوب 
الگوهای اجتماع محور سحاب و آسمان بنیاد برکت و ایجاد دو هزار فرصت شغلی در نهبندان 
تا سال ۱4۰۰ خبر داد. »بیکی« کمک به توسعه اشتغال پایدار و ارتقای سطح درآمد، 
معیشت و رفاه مردم با محوریت مناطق روستایی، کمک به کاهش آسیب های اجتماعی با 
توانمندسازی جوامع محلی شهرستان و رشد فرهنگی و اقتصادی و تقویت زیرساخت های 
شهرستان، توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی جامعه محلی، افزایش جمعیت ، 

مهاجرت معکوس و پایداری جمعیت و ... را از اهداف اجرای طرح برشمرد.

تمهیدات خرید انار فردوس

باکمال- برداشت انار از ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار 
باغ های فردوس آغاز و برای خرید آن تمهیداتی 
فردوس  کشاورزی  جهاد  شد.مدیر  اندیشیده 
در جلسه برنامه ریزی انار که روز گذشته برگزار 
شد، گفت: پیش بینی می شود به طور متوسط 
از هر هکتار ۱5 تن انار و در شهرستان حدود ۳۰ 
هزار تن انار برداشت شود .مهندس »سلیمانی« 
از اتخاذ تدابیر الزم برای خرید توافقی انار توسط 
تشکل ها و انعقاد قرارداد با خریداران بخش 
خصوصی خبر داد و افزود: نرخ خرید توافقی برای 
انار درجه یک، ۲ و ۳ به ترتیب سه هزار و 5۰۰، 
دو هزار و 5۰۰ و هزار و 5۰۰ تومان مشخص 
شد. وی با تاکید بر این که نسبت به بروز سرما و 
یخبندان درآینده به موقع اطالع رسانی خواهد 
شد، از باغداران خواست برای فروش محصول 
خود عجله نکنند.مهندس »بهدانی« مدیر سرمایه 
گذاری سازمان جهاد کشاورزی هم از اختصاص 
خرید  منظور  به  تسهیالت  تومان  میلیارد  یک 
انار توسط تشکل ها و تعاونی های تولیدی خبر 
داد و گفت: این کار با هدف حفظ منافع باغدار 
و مصرف کننده انجام می شود.»قربانی« رئیس 
سازمان تعاون روستایی استان هم از رایزنی با 
بخش خصوصی خبر داد و گفت: هماهنگی الزم 
با تعدادی از تاجران انار کشور انجام شد و آن ها 
نیز به موضوع خرید انار از باغداران فردوس ورود 

خواهند کرد.

دروگر- اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در 
زهان افتتاح شد. معاون برنامه ریزی و آمار دادگستری 
یکی از سیاست های دادگستری را با توجه به پراکندگی 
استان، فاصله های نامتعارف حوزه های قضایی در 
نقاط شهری و بخشی و وضعیت نامطلوب جاده ای، 

تسهیل دسترسی مردم به مراجع قضایی و کم شدن 
هزینه ها برشمرد و گفت: به این منظور دفتر خدمات 
الکترونیک قضایی ارسک هم افتتاح شد و تا یک ماه 
آینده دفاتری هم در مود و آرین شهر افتتاح می شود. 
به گفته »اسماعیلی«، این دفاتر در بقیه نقاط کشور در 

نقطه ای افتتاح می شود که دادگاه داشته باشد اما در 
استان سیاست بر این است تا جایی که دادگاه ندارد این 
دفاتر راه اندازی شود و به حضور مردم به مراجع قضایی 
نیاز نباشد. گفتنی است حدود ۱۰ هزار نفر از مزایای 

دفتر بخش زهان بهره مند می شوند.

7 هزار دانش آموز فردوس پای صندوق های رأی 
باکمال- بیش از هفت هزار دانش آموز فردوس پای صندوق های رأی شوراهای 
دانش آموزی حاضر شدند. مدیر آموزش و پرورش در این مراسم که به طور 
نمادین در دبستان شهید هادی جوادی برگزار شد، گفت: امسال ۱۸ انجمن 
در شوراهای دانش آموزی پیش بینی شده است. »ناظری« از برگزاری انتخابات 

شوراهای دانش آموزی در ۷۲ مدرسه فردوس خبر داد.

برای  پیگیري مصوبات سفر استاندار انجام شد

 آغاز عملیات اجرایی آسفالت
 محور دزگ- شوشک

دروگر- عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت محور دزگ- شوشک با حضور فرماندار، 
بخشدار مرکزی و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای زیرکوه آغاز شد. فرماندار 
زیرکوه گفت: این پروژه از مصوبات سفر استاندار به زیركوه است و دو میلیارد ریال از محل 
اعتبارات امسال برای زیرسازی و آسفالت ۱۰ کیلومتر این محور پیش بینی شد. به گفته 
»عربشاهی«، عملیات اجرایی این پروژه توسط  اداره کل راه و شهرسازی آغاز شد که در 

صورت مساعد بودن هوا  ظرف سه ماه به بهره برداری می رسد.

اولین دفتر خدمات 
الکترونیک قضایی 

در زهان 

 6 ماه از سیل گذشت
 تحمیل ترافیک» شهداد« بر  محور نهبندان - بیرجند
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