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 3ﮔﺰارشی از سیﻞ و ﮔاندوهای بلوﭼﺴﺘان

عکس تزئینی است /ایرنا

نظامیان بهسازمان
جویان بیســازمان،
آوازه
ِ
ِ
مجید فضائلی *
روزنامهنگار
چند سالی است كه الگوهای ساخته شده در رسانهها و شبكههای
اجتماعی ،برای بخشهای مختلفی از جامعه در حكم گروه مرجع قرار
گرفتهانــد و ایفــای نقش میكنند .این افراد به دالیل مختلفی ممكن
اســت تبدیل به «آوازهجو» ـ ســلبریتی ـ شــده باشند .برخی بهدلیل
ویژگیهای ممتاز فردی ،برخی بر اثر اتفاق و از سر اقبال و گروهی هم
به واسطه تكنیكهای برندسازی شخصی به چنین موقعیتی رسیدهاند.
خوانندگان و بازیگران و ســتارگان عرصه هنر ،ســوژههای پرمخاطب
شبكههای اجتماعی و برخی كارشناسان و افرادی كه در قله كار حرفهای
خود نیستند ،اما بهواسطه رسانههای اجتماعی خود را مطرح كردهاند.
از ایــن جهــت ،میان نوید محمدزاده و امیرعباس كچلیك و علیاكبر
رائفیپــور تمایــزی وجود ندارد .حرف این افراد و اعمال و افكارشــان
مورد توجه قرار میگیرد و این همانچیزی است كه در علوم اجتماعی
بــه آن گــروه مرجع میگویند .فرد یا گروه مرجع در تعریف تخصصی
بــه گروهی گفته میشــود كه در جریــان تصمیمگیریها ،كنشها و
حتی شــكلگیری نگرش انســانها در جامعه ،نقش آفرینند .این افراد
یــا گروههــا ،مبنا و معیار قضاوت و ارزیابی كنشــگران اجتماعی قرار
میگیرند و هنجارسازی میكنند.
موضــوع نقشآفرینی این گروه در تحوالت سیاســی ،اجتماعی و
فرهنگی ســالهای اخیر تاكنون مورد تحلیلهای فراوانی قرار گرفته
اســت .از درگذشــت مرتضی پاشایی و تشییع جنازه دور از انتظارش تا
دعوت برای رای دادن به نامزی خاص در انتخابات ریاست جمهوری
 .96از كمپین برای نخریدن خودرو تا جمعآوری كمك برای زلزلهزدگان
كرمانشــاه .از برقراری نمایشــگاه نقاشی و عكس با نازلترین سطح
كیفی تا چاپ كتاب پســتهای اینســتاگرامی .از همنوایی با جامعه

در ماجرای شــهادت شــهید محسن حججی و سپهبد قاسم سلیمانی
تا انصراف دادن از حضور در جشــنوارههای هنری فجر .اینها بخشــی
از فرازوفرودهای آوازهجویان جامعه ایران اســت .نسبت آوازهجویان با
خودشــیفتگی ،فردگرایی ،كاالیی شــدن ،مصرفگرایی و موضوعات
دیگر بارها و بارها مورد بحث گذاشــته شــده و تحلیلهای ارزشمندی
درخصوص آنها وجود دارد .آنچه برای من در این نوشته اهمیت دارد،
بیسازمان بودن این گروه مرجع است.
آوازهجویان ،بهدلیل ماهیت فردی و غیراجتماعیای كه دارند ،امكان
سازمان شدن ندارند .سازمان شدن به معنی تعریف یكسازوكار ارزشی،
روشــی و بینشــی اســت .بیایید این موضوع را در مصداق حوادث و
رخدادهای ماهها و روزهای اخیر بررسی كنیم .آوازهجویان ،نظام ارزشی
منسجمی ندارند .یعنی گزارههای معتبر نزد آنها ،همنوا و همافزا نیست.
در موارد متعددی متضاد میشوند .این خواننده به سبز و بنفش نبودنش
افتخار میكند و آن بازیگر به سوگیریهای سیاسیاش مینازد .یك
آهنگساز به سیاهنمایی همكارانش در ماجرای حوادث آبان  98اعتراض
میكند و آهنگسازی دیگر با انتشار عكسی از تجمع غیرقانونی همدردی
با شــهدای پرواز اوكراین ،توان و قدرت موشــكی ایران را به ســخره
میگیرد .این فقط یك اختالف نظر نیست .چه آنكه در موارد بسیاری،
دنبالكنندگان هر دو موضع را همراهی میكنند و اساســا احســاس
تناقض ندارند.
آوازهجویان از این جهت كه ســازمانپذیر نیســتند ،مسؤولیتی هم
نمیتوانند بپذیرند .حداكثر مسؤولیتپذیریشان ،عذرخواهی فردی بوده
و بدیهی است كه یك خطا ،اگر با اصالح روندها و علل و اسباب ایجاد
اشــتباه همراه نشــود ،باز هم تكرار خواهد شد .بازیگرانی كه برای رای
آوردن نامزد مورد پســند خود در ســال  96گلوی خود را پاره و از همه
ژستهای جدایی هنر از سیاست پیشین خود عدول كردند ،آن زمانی

كه با افتضاح مدیریتی در ماجرای افزایش قیمت بنزین مواجه شــدند،
چه موضعی گرفتند؟ غیر از تعدادی انگشتشمار كه از تبلیغی كه انجام
داده بودند عذرخواستند ،بخش عمدهای از ایشان حتی بهروی خود هم
نیاوردند و متوجه نشدند كه این وضعیت ،ثمره تصمیمات مدیرانی است
كه آنها برای روی كار آمدنشان تالش كردهاند.
در مقابل این بیسازمانی ،تجربه پذیرفتن خطا از سوی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی بسیار درسآموز است .سازمان درست ،هنگام مواجهه
با خطا ،پیش از احساســی شــدن و عزل و نصب افراد ،به فكر اصالح
روندها و رویهها میافتد .این سازوكار میتواند مسؤولیت كردارهای خود
را بپذیرد ،عذرخواهی كند ،خطایش را اصالح كند و اعتماد خدشــهدار
جویان
شدهاش را ترمیم كند .اینكه اكنون در وضعیتی هستیم كه آوازه ِ
نظامیان بهسازمان قرار گرفتهاند ،موقعیت بسیار
بیســازمان ،در برابر
ِ
پراهمیتی است .هرگز نباید شاكله سازمان نظامی ایران با تزلزل مواجه
شود .ماجرای اخیر گرچه بسیار تلخ و تاسفبار بود ،اما وجود یك سازمان
منسجم در بخش نظامی را نشان میدهد؛ سازمانی كه در برابر از دست
دادن نیروی نخبه و بیبدیلی همچون سپهبد حاجقاسم سلیمانی قد خم
نكرد و با حمایت بینظیر مردمی دست به بیسابقهترین عملیات نظامی
پس از جنگ دوم جهانی زد .شلیك ناخواسته به هواپیمای مسافربری
اوكراینی موقعیت پرچالشــی برای سازمان نظامی ایران پدید آورد ،اما
شــاهد بودیم كه این چالش بزرگ برای ســازمان ،به تاكید بر اصالح
روندها و غیرممكن شدن بروز چنین خطاهایی منجر شد.
خطاهــا و نقصانهایی هم البته در همین ســازمان وجود دارد ،اما
باید تالش كرد كه این ســازمان و نظم ســاختاریافته ،تبدیل به الگو و
مرجع شود .بدون تردید ،ستارههای آسمان بلند سازمان نظامی ایران،
بسیار پرفروغتر از چهرههای مشهور كنونی هستند.
* یادداشت مهمان
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گزارشی از سیل سیستان و بلوچستان و نزدیک شدن گاندوها به مناطق مسکونی

وقتی از زمین و آسمان میبارد
آزاده باقری
خبرنگار
بزرگترین اســتان كشــور این روزها حال و روز خوشــی ندارد و ســیل دارد سیستان و بلوچستان
را با خود میبرد .ســیلی خانهمان برانداز كه هر كس حتی از زاویه دوربین و خارج از گود هم به آن
نگاه كند متوجه حجم باالی معضالت در این منطقه خواهد شــد .معضلی كه بســیاری از شــهرها و
روســتاهای این اســتان را در بر گرفته اســت ،به طوری كه بیش از  500روســتا در این سیل گرفتار
شدهاند و بیش از  70هزار نفر را با خود درگیر كرده است .بارندگی كه نسبت به سال گذشته 26برابر
شــده و ســر ریز شــدن سدها را به همراه داشته .سیلی كه عالوه بر زندگی انسانها پوشش گیاهی و
جانوری این منطقه را هم با خود درگیر كرده و خبرهایی از گاندوها ،تمســاحهای پوزه كوتاهی در
رســانهها به میان آمده اســت كه از زیســتگاه خود به دلیل وقوع سیل خارج شده و به محل خانههای
روستایی نزدیك شدهاند...
معضل ســیل و خرابیهایی كه به بار میآورد از
یك طرف و كمبود كمكهایی كه مردم ســاكن در
این منطقه را از سیل نجات دهد و در امان نگه دارد
از طرف دیگر مشــكالتی اســت كه در رسانههای
گوناگون به آن پرداخته شــده است .كمبود غذا ،آب
آشــامیدنی ،سرپناه ،كمبود راه ،خرابی جاده آسفالته،
دشــوار بــودن دسترســیها ،بــروز بیماریها و...
مهمترین معضالتی است كه این استان با مساحتی
كه  11/6درصد كشــور را در برگرفته با آن دســت
به گریبان است.

سیلیكهمیدانستیممیآید
امابرایآنچارهاندیشینكردیم!
نزدیك به یك هفته از سیل جنوب كشور میگذرد
و به دلیل در دســترس نبودن مناطق سیلزده برای
كمكرســانی و رفع معضالت هنوز برآورد خسارتی
صورت نگرفته است .اما به هر حال خسارت در حوزه
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كشاورزی و زیرساختها ،خسارتهای محتملی است
كه به چند صد میلیارد تومان هم خواهد رسید.
با وجود آنكه از سوی مسؤوالن اعالم شده است
این میزان بارندگی پیشبینی شــده بود؛ اما شواهد
نشان میدهد تدابیری برای این پیشبینی در نظر
گرفته نشــده اســت؛ به طوری كه سدهایی مانند
زیردان چابهار و پیشــین ســرباز كه تا سال گذشته
خشك بودند سرریز شدهاند و گالیه مردم سیستان
و بلوچستان همین است كه چرا با وجود اعالم این
افزایش بارندگیها ،تدبیری برای آن اندیشیده نشد.
در حال حاضر شهرســتانهای نیكشهر ،چابهار
و ایرانشهر و روستاهای مناطق دشتیاری ،زرآباد بن
و قصرقنــد زیــر آب رفته و راه ارتباطی بیش از 500
روستا قطع شده و در منطقه قصرقند  113روستا در
محاصره سیل قرار دارد؛ ضمن اینكه این بارانهای
سیلآســا به بیش از  20هزار واحد مســكونی و برق
و شبكه آب شرب  230روستا خسارت زده است.
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گاندوهاآوارهشدهاند
بارش باران ،طبیعت این اســتان را هم دســتخوش
تغییرات قرار داده اســت و با وجود آنكه این ســیل به
جازموریــان جان دوباره بخشــید و  21/7میلیون متر
مكعــب آب بــه این تاالب وارد كرد و نقش مهمی در
كاهش میزان گرد و خاك در منطقه طی ماههای آینده
خواهد داشت؛ اما به پوشش گیاهی شهرها و روستاها
نیز آســیب زده و باعث شــده پوشش جانوری آن هم
دستخوش معضالت بسیاری شود .گاندو ،تمساح پوزه
كوتاه سیســتان و بلوچســتان هم از این سیل در امان
نمانــده و با باال آمــدن آب رودخانهها از محل زندگی
خود كه در حاشــیه رودخانههاســت جابهجا شده و به
دلیل نزدیك شدن به روستاها ،خطراتی را برای مردم
روســتایی و مردم ســاكن كنار رودخانهها نیز به وجود
آورده است.
گاندودیدیدنترسید؛آنهارانترسانید
زیســتگاه گاندوها كه بیشــتر در نزدیكی حاشــیه
رودخانه باهوكالت سرچشــمه سد پیشین قرار دارد به
دلیل طغیان این رودخانه و سرریز شدن سد تغییر كرده.
این در حالی است كه در نزدیكی این رودخانه روستاهای
زیادی وجود دارد كه احتمال میرود میزان گاندوها در
این حوالی باال برود .به همین دلیل توصیه شده است كه
مردم در حاشیه رودخانه ،هوتكها ،مردابها و مناطقی
كه آب راكد وجود دارد تردد نكنند.
فعــاالن محیطزیســت به این نكتــه تاكید دارند
جانورانی مانند تمســاح پوزهكوتاه به دلیل آنكه محل
زیستگاهشان تغییر كرده و از سوی دیگر هوا نیز سرد

شــده باعث شــده است تا این جانوران حالت تهاجمی
پیدا كنند .به همین دلیل هم اداره كل محیطزیســت
سیســتان و بلوچســتان در اطالعیهای اعالم كرد با
توجه به بارندگیهای اخیر و ســیالب به وجود آمده و
سرریزشدن آب رودخانهها و سدها در منطقه و سردی
هوا و شــرایط جوی ،اســترس و تنش در حیات وحش
در جنوب این اســتان باال رفته اســت .بنابراین احتمال
خروج تمساح پوزهكوتاه از بركه و ترسیدن آنها به دلیل
جابهجایی و سردی هوا وجود دارد .به همین منظور مردم
به شدت مراقب باشند.
بــه اعتقــاد فعاالن محیطزیســت ،گاندو با وجود
آنكه گونه حساســی نیســت اما میتواند برای آنها
چنین ســیلی آسیبرسان باشــد؛ قدیمیترین گونه
حیاتوحــش ایــن منطقه كه احتمال میرود به دلیل
نزدیك شــدن به جوامع انسانی هم برای مردم و هم
خودشــان خطرآفرین باشــند .به همین دلیل در این
چنــد روز اخیر آموزشهایی از ســوی یگان حفاظت
اســتان به مردم صورت گرفته تا در صورت مشــاهده
این جانوران كه اتفاقا حیوانات بیآزار و گوشــهگیری
هســتند و در صورت تنش اقدام به حمله میكنند ،به
نخستین پایگاه محیطبانی اطالع دهند.
جنوب كشور را آب برداشته و معضالت یك به یك
دامن بســیاری از ســاكنان این مناطق را میگیرد .به
همین دلیل امید میرود مسؤوالن عالوه بر تالش برای
برطرف كردن این معضالت و حمایت از ســیلزدهها
فكری هم به حال پوشش گیاهی حساس و محدود این
منطقه كه در حال ویرانی است و پوشش جانوریاش كه
گرفتار بیتدبیریهای انسانی شده است ،كنند.

زینب مرتضاییفرد
روزنامهنگار
نه فقط گردشگران داخلی كه توریستهای خارجی بسیاری هم میآیند كه سر از این چشمههای آبگرم
دربیاورند و تجربه متفاوتی را پشت سر بگذارند .چشمههای آبگرم هم خواص درمانی فراوانی دارند و ظرفیت
مهمی در صنعت گردشگری سالمت محسوب میشوند و هم موجب رونق گردشگری و به تبع آن رونق
اقتصادی در مناطق اطراف خود میشوند.
تاریخ استفاده از آبدرمانی به هزاران سال قبل از میالد مسیح برمیگردد و ارسطو ،افالطون و بقراط در
این باره مطالب فراوانی دارند .در ایران هم ابنسینا و دیگران مطالبی در باب استفاده صحیح از آبدرمانی
نوشتهاند و این میراث گذشته امروزه به جاذبه گردشگری سالمت تبدیل شده است .حاال فكرش را بكنید
چه تجربهای میتواند شیرینتر از این باشد كه در فصل سرد زمستان برویم و تن بزنیم به آبگرم طبیعی
كه میتواند حالمان را همه جوره هم بهتر كند .البته تعداد چشمههای آبگرم بیشتر از مواردی است كه در
گزارش زیر آمده و به خاطر محدودیت فضا مجبور هستیم در گزارش دیگری به سایر چشمهها بپردازیم.

یكچشمهواینهمهخاصیت
واقعا چشمههای آبگرم چه خاصیتی دارند و چرا این
همه پرطرفدارند؟ طبیعتا خاصیتهای بسیارشان موجب
شده طرفداران زیادی داشته باشند .چشمههای آبگرم
تسكینی برای دردهای عضالنی و بیماریهای پوستی،
با خاصیت میكروبكشی است و اثر ضدقارچ دارد .جالب
است بدانید محققان اعالم كردهاند كه كالری مصرفی
یك ســاعت اســتراحت در آب  40درجه با نیم ساعت
پیادهروی برابر است!
ایــن روش ،گرمایش غیرفعــال نام دارد كه برای
افرادی كه قابلیت تحرك آنها پایین است ،به كار برده
میشود .در این روش ،میزان قند خون پایین میآید و
به كاهش وزن نیز كمك میكند .كاهش فشــار خون
یكی دیگر از مزایای این روش اســت و به جلوگیری
از سكته و حمالت قلبی كمك زیادی میكند .اصوال
خواص درمانی چشمههای آبگرم و آبهای معدنی به
عوامل گوناگونی مثل خواص فیزیكی ،شیمیایی ،درجه
حرارت و گازهای مختلف رادیواكتیویته بستگی دارد اما
عمده خواص درمانی چشمهها در گرمایی است كه از
آنها به بدن میرسد ،چرا كه سلولهای بدن برای بهتر
كار كــردن به انــرژی و گرما احتیاج دارند و این گرما

باعث میشــود عضالت آرامش یابند .رسیدن گرما به
رگهای بیمار ،خون را در بدن او افزایش داده و اكسیژن
بیشتری در دسترس سلولها قرار میدهد.
همچنین گشاد شدن مویرگها در اثر گرمای آب،
قابلیت عكس العمل اعصاب را باال برده و هدایت انرژی
حرارتی مورد نیاز را تامین و كار تبادل مواد در سلولهای
بدن را تسریع میكند و موجب رفع خستگی عضالت
و آرامش در سلســله اعصاب میشــود .این چشمه ها،
درمانگر بیمارانی است كه عضالت ضعیفی دارند یا بعد از
عمل جراحی ،عضوی از بدنشان بیحركت و بیاستفاده
مانده .فیزیوتراپی در آبگرم ،بخشی از درمان است ،چرا
كه مفاصل و عضالت را در آب راحتتر تكان و ورزش
میدهند تا حركت عضو مستحكمتر و پیشرفتهتر شود.
البته باید توجه داشت چون منشأ چشمههای آبگرم از
الیههای داخلی زمین ،گوگرد و مواد شــیمیایی است
برخی نیز به عوارضی كه ممكن اســت برای انســان
داشته باشند ،اشاره كردهاند.
در ایران چشمههای آبگرم فراوانند و پرطرفدار .در
ادامه میرویم سراغ معرفی بعضی از این چشمهها .شما
هم بگردید و ببینید كدام یك به شــما نزدیكتر است
و حتما بروید سراغش.

آبگرم سرعین در اردبیل
سرعین یكی از معروفترین چشمههای آبگرم
استان اردبیل است و در  25كیلومتری شهر اردبیل
قرار دارد .چشــمههای آبگرم این شــهر به سبب
شــهرت آن ،هرساله تعداد بسیاری از گردشگران
داخلی و خارجی را به سوی خود میخواند تا هم از
آب و هوای خنك لذت ببرند و هم از چشمههای
آبگرم ســرعین (گاومیش گلی ،قرهسو ،ساریسو
و )...و خاصیــت و ویژگیهــای منحصر بهفرد آن
استفاده كنند.
به غیر از آبگرم ،دو استخر آب سرد با آب گازدار
نیــز در این شــهر وجود دارد كــه میتوان از آب
گازدارش نوشــید .این استخرها در پنج كیلومتری
سرعین قرار دارد و در درهای به نام ویال دره واقع
شــده كه طبیعت و چشــماندازی فوقالعاده دارد.

همچنین در مسیر زیبای جاده اردبیل به خلخال،
آبگرم گیوی (ایســتی ســو) كه یكی از زیباترین
چشــماندازهای طبیعی در این منطقه به شــمار
میرود ،قرار دارد و همه ســاله مسافران زیادی را
به سوی خود میكشاند.

سفر به چشــمههای آبگر
تجربهای خاص اســت كه بســیاری بهعلت خو

گرما در

آبگرمدهلراندرایالم
چشــمههای آبگرم دهلران با دمای حدود 50درجه
ســانتیگراد ،از نادرتریــن جلوههای طبیعی اســتان
ایــالم اســت كه آبگرم ،با خــواص گوگردی را برای
مداوا و درمان بیماریها به گردشگران هدیه میكند.
اینچشــمهها از نوع فســیلی است كه بر اثر جوشش
و وجود منابع نفت و گاز در زیر زمین تشــكیل شــده
وخواص آن ســبب شده كه ســاالنه مسافران زیادی
این چشــمهها را به عنوان مقصد گردشگری سالمت
خود انتخاب كنند.
البتــه بهجز خاصیت درمانــی ،آن چه زیبایی این
جاذبههــای طبیعــی را دو چندان میكند ،تغییر رنگ
چشمهها در طول روز و پرتوی رنگین كمانی هفترنگ
است كه در آن منعكس میشود .چشمههای دهلران در
شمال و در فاصله سه كیلومتری شهر دهلران بر دامنه
ارتفاع ســیاه كوه ،نزدیك به غار خفاش یكی از دیگر
جاذبه طبیعی كشــور قرار دارد .در اطراف این چشــمه
مجتمع رفاهی و اســتخرهای لجن مالی درمانی برای
گردشگران وجود دارد.
چشمههایجوشاندرآذربایجانغربی
آذربایجان غربی با داشــتن  46چشــمه آبگرم و
معدنی ،رتبه نخســت كشــور را در این زمینه دارد و
همین موضوع باعث شــده گردشگران زیادی به این
استان ســفر كنند .برخی از چشمههای آبگرم معدنی
آذربایجــان غربی در مجاورت آثار ارزشــمند تاریخی
قرار دارند كه به ظرفیت گردشگری آنها افزوده است.

چشمههای آبگرم «محال باراندوز»« ،ایستی سو» و
«زنبیل» در ارومیه ،آبگرم «احمدآباد» واقع در حاشیه
اثر جهانی تخت ســلیمان تكاب ،آب معدنی «زندان
سلیمان» در میاندوآب ،چشمه «صدقیان» در سلماس،
چشمه «قره شعبان» در خوی ،آبگرم «باش كندی» در
ماكو ،آبگرم «گراو» در مهاباد ،آبگرم روستای «زاویه
ســفلی» و ...از جمله چشــمههای جوشان این استان
است.

آبگرماهرمدربوشهر
در استان بوشهر منابع نسبتا وسیعی از چشمهها و
آبهای معدنی وجود دارد .هفت چشمه آبگرم (اهرم،
دالكی ،خانیك ،میر احمد ،قوچاك و )...در شــهرها و
روستاهای این استان میجوشد كه با خاصیت درمانی
باال ،هر ساله میزبان هزاران گردشگر است.
چشــمه آبگــرم «اهرم» كــه در میان آنها از همه
نامآشــناتر بوده ،یكی از پنج چشمه معدنی برتر كشور
اســت و از مهمترین جاذبههای گردشگری تنگستان
به شــمار میرود؛ همچنین بهعنــوان دهكده نمونه
آبدرمانی شــناخته میشــود .این چشمه در نزدیكی
شهر اهرم (مركز شهرستان تنگستان) در  63كیلومتری
جاده بوشهر به بندرعباس واقع شده و برای رسیدن به
سرچشمه اصلی آن باید یك مسیر خاكی  2كیلومتری
را طی كنید .این چشــمه دارای دو اســتخر و ده حمام
اســت .خوشبختانه طی سالهای اخیر به این چشمه
آبگرم و فضای اطراف آن توجه ویژهای شده كه باعث
افزایش تعداد بازدیدكنندگان از آن شده است.
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4

رم در سرمای زمستان
واص درمانی این چشمهها دوستش دارند

سرما

آبگرممحالتدرمركزی
در فاصله  15كیلومتری شــمال شــرق محالت در
ارتفاعات بلند منطقه ،چشــمه آبگرم محالت قرار دارد
كه از معروفیت خاصی برخوردار اســت .چشــمههای
آبگرم محالت شــامل شش چشــمه به نامهای شفا،
دنبه ،ســلیمانیه ،سودا ،حكیم و روماتیسم است .درجه
حرارت آب این چشــمه  50درجه ســانتیگراد است و
افرادی كه به بیماری ریوی و قلبی مبتال هستند نباید

5

از آب این چشمه استفاده كنند .دوره استفاده از آبگرم
محالت در فصل بهار و به ویژه تابستان است .دسترسی
به این چشمه از دو طریق ممكن است :از طریق جاده
دلیجان و جاده اصلی قم ـ اصفهان .در این مكان تعداد
زیادی مســافرخانه ،حمام خصوصی و مهمانپذیر قرار
دارد كه ســاالنه میزبان جمعیت كثیری از گردشگران
است .همچنین یك واحد مهمانسرای جهانگردی نیز
وجود دارد كه از امكانات رفاهی مناسب برخوردار است.
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آبگرمهای مازندران

آبگرم الریجان :شــهر آمل با داشــتن بیش از  26دهنه آب معدنی گرم و ســرد در رده دوم
اهمیت قرار دارد و بزرگترین آبگرم ایران هم در الریجان آمل واقع شــده اســت .این آب معدنی كه
از چشــمههای جوشــان قله دماوند سرچشــمه گرفته و قدمت بسیاری دارد ،با حرارتی حدود  62درجه،
سرشــار از مواد گوگردی اســت ،همچنین عالوه بر خواص درمانی ،از جذابیتهای طبیعی و تفریحی
نیز برخوردار اســت .این چشــمه درمانگر در مســیر جاده هراز و تقریبا در میانه آمل و تهران قرار دارد.
امكانات رفاهی برای مسافران و گردشگران در محدوده این آبگرم وجود دارد.
آبگرم فلكده :فلكده منطقهای در تنكابن اســت و شــهرتش را از چشــمه آبگرمی دارد كه در دل
جنگلهای كاج و ســرو زیبا میجوشــد .تفاوت این چشــمه آبگرم نســبت به سایر آبگرمهای منطقه،
نداشتن گوگرد است كه بوی بد را از آن گرفته و خاصیت شرب هم دارد .برای دستیابی به این چشمه
بعد از گذر از روســتای لیره ســر ،از توابع شهرســتان تنكابن باید مسیر جنگلی بسیار زیبایی را به مدت
تقریبی دو ساعت طی كرد.
بعد از آن به پرورشــگاه ماهی قزلآال میرســید و پس از آن در انتهای جاده ،كلبههای چوبی قرار
دارد كه برای اقامت گردشگران در نظر گرفته شده؛ در سمت غربی این كلبهها دره كوچكی به عمق
تقریبــی ده تــا  15متــر وجــود دارد كه در پایین آن رودخانهای در جریان اســت ،بعد از پایین رفتن از
مسیر پاكوب به محل آبگرم میرسید و میتوانید پس از طی مسافتی تقریبا طوالنی ،لختی در گرمای
چشمه بیاسایید و خستگی در كنید.

در روزهایی كه سیل شهرهای سیستان و بلوچستان را پر كرده
است ،این هنر سوزندوزی است كه بیشتر دیده میشود

قصه سوزنهای بلوچی
لیال شوقی
خبرنگار

فرقی ندارد ،این قدر هنر دستشان در روزمرگیشان جریان دارد كه آنها را نمیشود بدون آن دید.
فرقی هم ندارد كه چه در سیل ،چه در شادی و چه در غم .این هنر دستشان ،سوزندوزی است كه
دیده میشــود .حاال فرقی ندارد ،چه در ســیل فروردینماه گلســتان ،زنها به قول خودشان «كشته»
میپوشند و حاال در سیل سیستان و بلوچستان هم این سوزندوزی است كه وسط آبها تا شانه باال
آمده ،ایســتاده و ســرافراز ،دیده میشــود .صنایع دستی باشكوه دختران و زنان استانهای شرقی ،یكی
در شمال و آن یكی در جنوب.
سوزن دوزی همان رودوزی مصور است كه برای
تزئین لباسهای زنان ،نوار چادرها ،پوشــش اسب و
شتر استفاده میشود.
اســم ســوزندوزی كه میآید ،همه به یاد استان
پهنــاور شــرقی میافتند ،یاد اســتان سیســتان و
بلوچســتان .بهجز این اســتان اما استانهای دیگر
هم سوزندوزی دارند .این اما به آن معنا نیست كه

استانهای دیگر سوزندوزی ندارند .ارامنه اصفهان،
بختیاریها در غرب كشــور ،خراسان ،زرتشتیان یزد
و مهمتر این كه تركمنهای گلســتان سوزندوزی
میكنند .با همه اینها اما بلوچستان به عنوان پایتخت
سوزندوزی ایران شناخته میشود.
هشت هزار سال پیش مردمی كه در غار كمربند،
در نزدیكی شــهر بهشــهر و در كناره جنوبی دریای

سوزندوزی به شکل خالصه

نخ و پارچه تنها وسایل سوزندوزی هستند .نخ رنگین ابریشمی و نخهای ویسكوز از عمدهترین نخهایی
اســت كه اســتفاده میشــود .پارچه گاندی ،فاســتونی و پارچههای كتانی و پنبهای ،پارچههایی است كه برای
سوزندوزی استفاده میشود.
انواع روشهای كار ســوزندوزی :ســوزندوزی به سه نوع پركار ،میانكار و كمكار تقسیم میشود،
نوع پركار روی پارچههای ریزبافت انجام میگیرد و تمام ســطح قطعه پارچه مورد نظر ســوزندوزی میشــود.
درنوع میانكار قســمت بیشــتر پارچه ســوزندوزی میشود و درنوع كم كار فواصل طرحها براساس تشخیص
سوزندوز پر میگردد.
نحوه دوخت :در ابتدا سوزندوز از پارچه قطعهای دلخواه را جدا و بعد طرح مورد نظر را روی آن منتقل
میكند .درادامه با استفاده از روش دوردوزی ،خطوط محیطی طرح را دوخته و آن را از بقیه پارچه مجزا میكند.
در ادامه با استفاده از یكی از روشهای دوخت درون طرح مورد نظر دوخته میشود .غالبا سوزندوز به تنهایی
به تهیه محصوالت سوزندوزی میپردازد .اما اگر به صورت كارگاهی به این امر اقدام كند .هر سوزندوز تنها
یك رنگ را سوزندوزی میكند.
نقشها و طرحها :هنرمند سوزندوز میكوشد تا واقعیات زندگی ،محیط اطراف ،مردم منطقه و باورهای
قومی خودش را در آثارش منعكس كند .حیواناتی مانند بز كه عمدهترین وسیله برای امرار معاش خانواده سوزندوز
است ،شتر ،یار جدا ناشدنی مردم منطقه ،عقرب و حتی مار از نقشهای حیوانات هستند كه سوزندوزها آن را روی
پارچه نقش میزنند .نقوش هندسی و اشكال هندسی از دیگر نقشها هستند .جالبتر این كه نقش و نگارهای
سوزندوزی ،نسل به نسل به وسیله مادران به دختران آموخته میشود و درالیههای زیرین ذهن زنان وجود دارد.
رنگ در ســوزندوزی :عمدهترین رنگهای به كار رفته در ســوزندوزی بلوچستان نیز عبارتند از قرمز
( 80درصد) ،سبز ،بنفش ،نارنجی و عموما رنگهای تیره و تند كه تنها براساس سلیقه سوزندوز در كنار هم
چیده میشوند.

خزر زندگی میكردند به كشــت غله و پرورش بز و
گوسفند روزگار میگذراندند .آنها پشم گوسفندان را
میچیدند و ظاهرا پارچه میبافتند و كار دوختن را هم
با سوزنهای شاخكداری انجام میدادند .در غرب
فــالت ایران در چتل هیوك واقع در تركیه امروزی
فن بافندگی رواج پیدا كرد و در حفاریهایی كه در آن
منطقه انجام شده ،نحوه تكامل آن كامال روشن شده
است .در آن حفاریها تكههایی از چند دستبافت پیدا
شــد كه به صورت سنگوارههای زغال شده بر جای
مانده بود و نمونههایی از پارچههای مختلفی كه به
احتمال زیاد از كتان بافته شــده بود اما بیشــتر شبیه
به پارچههای پشمی بود و نیز قطعات زریدوزیشده
همانند قالبهایی كه امروزه هم در این نواحی بافته
شدهاست .در تپه سیلك نزدیك كاشان كه مربوط به
دو یا سه قرن پیش از آن است ،غیر از این ،مدارك
بســیاری از جمله دوكهای نخریســی یا لنگرهای
ریســندگی بیشمار در حفاریهای سراسر ایران به
دست آمد كه مؤید رواج بافندگی و سوزندوزی در
ایــران در طول زمانهای مختلف اســت .در عصر
صفویه مانند بسیاری از هنرها ،انواع رودوزیها ،به
اوج خود رســید و پیشــرفت زیادی كرد تا حدی كه
باعث قطع نفوذ هنر چینی شــد .از نقوش رایج این
دوره میتوان انواع بتهجقه (قهر و آشتی ،گل بادامی،
مادر و بچه ،بته ترمه ،سهقلو ،سهسر ،درخت زندگی
دوقلو ،بتهجقه شاخ گوزنی ،انواع گلهای اسلیمی و
ختایی ،شــاه عباسی پیچكی ،گل اناری ،برگی و)...
را نام برد .در حدود صد یا  200سال پیش از ظهور
اســالم و آمدن اســالم به ایران معروف اســت كه
قومی به نام اسالوها به ناحیهای از بلوچستان آمده
و در آنجا زندگی میكردند .این گروه از اسالوها از
طریق جاده ابریشــم به این منطقه آمده بودند .این
منطقه در حال حاضر جزو خاك پاكســتان اســت و
در مرز افغانستان و پاكستان قرار دارد .این ناحیه را
كه این گروه برای سكونت خودشان برگزیده بودند
به علت اینكه مسیحی بودند و آئین اسالم را قبول
نداشتند كافرستان میگفتند كه این قوم پرورش كرم
ابریشــم و به دســت آوردن نخ از پیلههای ابریشم و
اســتفاده از آن را در پارچه بافی و ســوزن دوزی به
زنان بلوچ آموختند.

سوزندوزیوپادشاهان
ســوزندوزی یكی از صنایعی بوده است كه مورد
توجه تمامی پادشاهان قدیمی ایرانی قرار گرفته است.
هر یك از آنها به سوزندوزی عالقه داشتهاند .در اوایل
جستجوهایی كه در تخت جمشید انجام شد و بقایایی
كه در آن باقی مانده بود گویای این قضیه است .در
تخت جمشید لباس بسیاری از بازاریان ،اعیان و اشراف
دوره هخامنشیان یافت شده كه بر روی بسیاری از آنها
نقوش زیبایی به وسیله سوزندوزی نقش بسته بود .در
این دوران كار سوزندوزی توسط زنان انجام میشد و
هرودت نقل میكند كه همسر خشایار شاه به دستان
خودش لباسهای خود و همســرش را سوزندوزی
میكرده است .از دوره هخامنشیان به بعد یعنی دوران
صفویه و قاجاریه هنر سوزندوزی در میان مردم رواج
داشته است .اما این هنر چندان دوامی نداشت.
سوزندوزیدركتبتاریخی
در كتاب آخرین ماموریت ،نوشته مغرالدین مهدی،
راجع به سوزندوزی آمده است« :یكی از صنایع كه
در حد خود بسیار زیبا و ارزنده است ،صنعت دوزندگی
و دســتدوزی جلیقه و لباس زنانه است .مانند ترمه،
دست دوزی مینمایند و با نهایت زیبایی و با ابریشمی
كه با رنگهای طبیعی رنگ كردهاند و رنگش ثابت
است و هیچ وقت از بین نمیرود ،نخدوزی میكنند.
صدها مربع و مستطیل و لوزی میدوزند ،یك اندازه
كه اگر با پرگاری دقیق اندازهگیری كنند ســرمویی
تفاوت ندارد».
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یادداشتهای سفیر آ�مان از تجربه زندگی در روزهای �ن� �هانی اول در ایران

د��رچه خا�رات آقای س�یر

اﺣﺴان سالمی
روزنامهنگار
سفیران را میتوان به نوعی جهانگردان نیمهحرفهای
دانست .آدمهایی كه نه از روی عالقه شخصی یا برای
استراحت ،بلكه برای انجام یك ماموریت ملی باید راهی
ســفرهای مختلف شوند .ویلهلم لیتن كه در روزهای
میان سال  1914تا  1915و در بحبوحه جنگ جهانی
اول بالفاصله پس از ازدواج با همسرش در تهران به

اﻃالﻋاتﻓوری

عنوان كنســول آلمانها به تبریز منتقل میشود هم
یكی از همین افراد است .كسی كه خاطراتش از دوره
حضور در ایران و البته چگونگی خروج فرارگونهاش از
ایران تحت اشغال كشورهای بیگانه را در قالب كتاب
«ماه عسل ایرانی» منتشر كرده است.
ماه عسل ایرانی بیشتر از آن كه سفرنامه باشد در
شــكل ظاهری شبیه یك دفترچه خاطرات است ،اما
گره خوردن آن به سفرهای متعدد راوی كتاب و البته
ذكر خاطرات برخی آلمانیهای دیگر از سفرهایی كه
در داخل ایران در دوره جنگ جهانی اول داشتند از آن
اثری در حال و هوای سفرنامه ساخته است.

ﻋنوان :ماه ﻋﺴﻞ ایرانی
نویﺴنده :ویلهلﻢ لیﺘﻦ
مﺘرﺟﻢ :ﭘرویﺰ رﺟﺒی
ناشر :نﺸر ماهی
تﻌداد ﺻﻔحات301 :
قیمت 14 :هﺰار تومان
ﭘیشبینی زمان مﻄالﻌﻪ 7 :تا  9روز

ما�رای ملکی كه آ�مانیها میخواستند از ایرانیها ب�رند

�� م�امله خ�رناك!

لیتن آدم صریحی اســت و اتفاقا این صراحت را از آنجا بیشــتر نمایان میكند كه در زمان نگارش
این كتاب میدانســته كه دیگر هیچوقت قصد بازگشــت به ایران را ندارد؛ برای همین خیلی شــفافتر به
نقد چیزهایی پرداخته كه از نظرش اشتباه بوده است .او در رابطه با یكی از تجربیاتش از فضای جامعه
ایرانی در دوره حضورش مینویســد« :درگیریهای محمدعلی شــاه با نمایندگان مجلس و مردم ســبب
بروز اغتشاشهایی در سراسر كشور شد .چون توده مردم تا آن زمان نه تصوری از قانون اساسی داشتند
و نه اص ً
ال میدانستند در كشورهای دیگر هم مجلسی وجود دارد .برای نمونه هنگامی كه من در سال
 1904از طرف دولت آلمان مأموریت یافتم برای خریداری مقری تابستانی برای سفارت آلمان در تهران
با یكی از صاحبمنصبان ایران مذاكره كنم ،برای جلب نظر موافق این مرد كه فروشنده ملك بود ،برای
قید این مطلب در قولنامه كه خریداری ملك بســته به تصویب مجلس آلمان خواهد بود ،با مشــكالتی
روبهرو شدم .این مقام به هیچ ترتیب نمیخواست بپذیرد كه وقتی قیصر آلمان ملكی را خریداری میكند،
باید از كسی اجازه بخواهد و به این خاطر این معامله را معاملهای خطرناك میدانست .بعد هنگامی كه
مجلس آلمان در ســال  1904بودجه الزم را برای خرید مقر تابســتانی ســفارت تصویب نكرد ،فروشنده
ایرانی با خوشــحالی و اســتهزا به من گفت« :من كه از همان اول گفتم كه ریگی به كفش شماســت!»
و وقتی كه سال بعد ـ پس از تصویب بودجه الزم از طرف مجلس آلمان ـ قصد انجام معامله را با این
مرد داشتم ،به سختی توانستم او را راضی كنم و معامله را به سرانجام برسانم».
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نكته مهم در ارتباط با ماه عســل ایرانی آن است
كه از منظر تشریح شرایط سیاسی و اجتماعی ایران
در دوره جنگ جهانی اول آن هم از دید یك خارجی؛
حاوی نكات جالب توجهی است.
گــزارش رویدادهای سیاســی تبریز و بازیهای
سیاســی اشــغالگران روس و ترك در آذربایجان و
بهخصــوص تبریــز و همچنین رفتارهــای موذیانه
آمریكاییها به عنوان دولت در ظاهر بیطرف در دوره
جنگ جهانی اول و البته تفكر تمامیتخواهانه آلمانیها
تنها بخشی از نكات مهمی است كه خواننده ماه عسل
ایرانی میتواند با خواندن این اثر به آنها پی ببرد.

روایتی از �رار گروهی از آ�مانیها از ت�ریز در زمان �ن� �هانی اول

از �رس �وسها!

راوی ماه عسل ایرانی سعی كرده تا هم از زبان خود
و هم با نقل خاطراتی از سایر آلمانیهای مقیم تبریز ،از
سختیهای وارده بر آنها به واسطه اشغال آذربایجان توسط
روسها در دوره جنگ جهانی اول بنویسد .در بخشی از
این كتاب كه مربوط به خاطرات فرار گروهی از آلمانیها
از تبریــز از تــرس گیر افتادن به دســت نیروهای روس
اســت ،از قول یك خانم آلمانی میخوانیم« :متاســفانه
هوا اغلب نامســاعد بود .به طوری كه چشــماندازهای كوهســتانی بســیار زیبا را فقط پوشیده در مه میدیدیم؛
مخصوصا چشمانداز پیش از سومین منزل بینهایت زیبا بود :چشمانداز قرهچمن .دِه روی صخرهها قرار داشت
اما مردم این دِه روی چندان خوشی به ما نشان ندادند .مدتی طول كشید تا همه ما منزل كردیم .من مجبور
بودم تقریب ًا یك ســاعت خســته و یخزده و گرســنه منتظر درشكهمان باشم تا باالخره آقای ج آمد و اطالع داد
كه او یك منزل پیدا كرده اســت .درشــكه از راهی ســرباال به ده میرفت و باالخره من توانســتم با بدنی كوفته
به شبپناهمان بروم .الزم بود در جوابهایی كه به میزبانمان میدادیم خیلی جانب احتیاط را بگیریم .خیلی
راحت امكان داشت یكی از كسانی كه ما را سوالپیچ میكند ،جاسوس باشد و ما را به روسها لو بدهد»...

ماشین آ�مانی كه ی� �سرب�ه ایرانی آن را راه انداخت

��ر ب�ه ا�رانی ،نا�ی ���ول آ��ان!
لیتن ،نویسنده ماه عسل ایرانی گاهی برای سرزدن
به مایملك آلمانها در ایران هم مجبور بوده تا سری
به بخشهای مختلف محل خدمتش بزند؛ او در ارتباط
با تجربه یكی از بازدیدهایش مینویسد« :به كارخانه
فرش ایران رفتم .در آنجا دستور دادم اتومبیل شركت
را نشانم بدهند و قطعاتی از موتور را كه در زمان حضور
روسهــا در اینجا مخفی كرده بودند ،بیرون بیاورند.
متاســفانه كســی نبود كه بتواند رانندگی اتومبیل را
بهعهده بگیرد .خود من هم از هنر راندن اتومبیل سررشته نداشتم .اما یك پسربچه ایرانی به من گفت
كه او اغلب موقع تمیز كردن اتومبیل آنجا بوده و با آن آشنایی پیدا كرده است و در خودش میبیند كه
قسمتهای برداشتهشده را سرجایش بگذارد و اتومبیل را براند .همینطور هم شد و حلمیبیگ ]یكی از
همراهان راوی كتاب[ و من خود را به خدا سپرده و سوار اتومبیل شدیم .پسر بچه چیزهایی را چرخاند
و هندل زد و همه اهرمها را به حركت درآورد و ماشین كمی عقبعقب رفت و باالخره راه افتاد .بدون
توقف راه  50كیلومتری را پشــت سرگذاشــتیم و پس از آن كه پســربچه به ما قول داد كه كمی پیش از
مواضع روسها قادر به نگهداشتن اتومبیل خواهد بود ،آهسته به راهمان ادامه دادیم».

گفتوگوی آدینه این هفته با من�وره م��فیزاده ،كارشناس ك�اب كودك

در �اب�ار تمام �ی�ایی�ای ســا��ی را یک�ا دی�م
شیما آشﺘیانی
منصوره مصطفیزاده متولد  6دی  1363اســت.
كارشناسی شهرسازی را در دانشگاه تهران خواند و
كارشناسی ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای را
از دانشــگاه شــهید بهشتی دریافت نمود 9 .ماه كار
مهندســی انجام داد و متوجه شــد كه برای این كار
نیست .سراغ مطبوعات رفت .فعالیت خود را در این

زمینه بهطور رســمی با «همشهری جوان» شروع
كرد .ده سال در همشهری جوان ،دو سال سردبیری
مجلــهای برای والدین به نام «شــهرزاد» و حدودا
دوسال بودن در همشهری بچهها از تجربیات اوست.
مصطفیزاده اینروزها در دفتر نشر كتابپارك
مشــغول اســت .این كار ،او را به یك كارشــناس
كتــاب كودك تبدیل كردهاســت .چرا كه به قول
خودش با توجه به حجم محدود یك كتاب كودك

شاید در ماه  200كتاب كودكانه بخواند .او كه به
واســطه شــغلش تعداد عنوانهای زیادی میبیند
تصمیم گرفتهاست تجربیات خواندن این كتابها
را و معرفــی معیــار كتاب خوب بــا مخاطب قرار
دادن والدین در رســانه شــخصیاش در فضای
مجازی بهاشتراك بگذارد .در حال حاضر منصوره
مصطفــیزاده موثرتریــن كارش را حرف زدن با
والدین درباره كتاب كودكان میداند.

بازی

كﺘاب
كتابی به نام «كلیدهای پرورش هوش اخالقی در كودكان و
نوجوانان» وجود دارد كه در این كتاب هفت نیكخویی اساســی
بشر به همراه تعاریفش مانند همدلی و فداكاری و ...را عنوان كرده
و بــرای پــرورش این صفتها در كودكان نیز تمارین عملی داده
است .در مقدمه این كتاب درباره این كه چرا میگوییم «بچههای
حاال اینطور شدند؟ ما در قدیم ،آدمها برایمان مهم بودند ».نشان
میدهد این موضوع جهانی است .چرا كه این كتاب تالیفی نیست.
بعد در آن نشــان میدهد كه ما خودمان فرزندان را اینطور رشــد
میدهیم و توضیح میدهد چهكار كردیم كه بیتفاوت بار آوردهایم.
توﺿیحات تكمیلی
كلیدهای پرورش هوش اخالقی در كودكان و نوجوانان ،نوشته دكتر میشل بُربا با ترجمه روان فرناز
فرود راهنمای كامل و جامعی برای رشــد اخالقی كودكان به شــمار میرود كه میتواند ضمن پاســخ به
پرسشهای مطرحشده در این پیشگفتار ،راهكارهای روشن و مفیدی را در اختیار اولیا و مربیان قرار دهد.
نویسنده با استفاده از آخرین یافتههای روانشناختی در قلمرو رشد كودك تالش نموده است تا هریك
از خصوصیات هفتگانه رشد اخالقی را از بدو تولد تا پایان دوره نوجوانی مطابق با مراحل تحول روانی
تبیین كند تا والدین با آگاهی از روند شــكلگیری مفاهیم اخالقی نظیر همدردی ،مهربانی ،بردباری،
خویشتنداری ،احترام ،وجدان و انصاف در فرزندان خود متناسب با هر مرحله راهكارهای تربیتی را انتخاب
كنند .این كتاب توسط انتشارات صابرین منتشر شدهاست.

تعــداد زیــادی بــازی صفحــهای داریم كه همــان ترجمه
 board gameاست .میتوانی روی میز یا زمین پهنش كنی .ما
سعی میكنیم بازیهایی را پیدا كنیم كه كودك و بزرگسال باهم
بازی كنند .مثال اگر خیلی اســتراتژیك باشــد یا محاسبات زیادی
بخواهد نمیشود دو رده سنی بزرگسال و بچهها باهم بازی كنند
و بچه شانسی برای برنده شدن ندارد .یكی از این بازیها «جالیز»
است .در این بازی بچهها میتوانند با تصمیمگیری درست برنده
هم بشوند .جالیز طوالنی و حوصلهسربر نیست.
توﺿیحات تكمیلی
به جالی ِز حاصلخیز خوش آمدید! در این بازی كارتی اقتصادی هر بازیكن جالیزهای خود را در اختیار
دارد و در طول بازی تالش میكند با كاشــت و برداشــت بهترین محصوالت ،درآمد بیشــتری را بهدست
آورد .بازیكنان همچنین با معامله محصوالت با همدیگر میتوانند تعداد بیشتری از محصول را به فروش
برســانند .هرچه تعداد كارتهای یك محصول در هنگام برداشــت بیشــتر باشد ،درآمد بیشتری را نصیب
بازیكن میكند .مشــكل اینجاســت كه تعداد كارتهای هر محصول محدود اســت و ممكن است بیشتر
از یك بازیكن در هر لحظه به دنبال كاشــت آن محصول باشــند .هر نوبت بازیكنان در این بازی ،به
ســه مرحله تقســیم میشــود .بازی جالیز در سال  2017توسط محسن پوررمضانی طراحی شده و توسط
بخش تحقیق و توسعه هوپا به تولید رسیدهاست .این بازی نسخه تغییریافتهای است از بازی بسیار موفق
 Bohnanzaكه توسط طراح معروف آلمانی  Uwe Rosenbergدر سال  1997عرضه شدهاست.

سﻔر

ﭘاتوق
من در دفتر نشــر كتابپارك یعنی
اتاقی كنار كتابفروشیاش كار میكنم
و كتابفروشی كتابپارك پاتوقم است.

سفر رفتن در حال حاضر برای یك خانواده چهارنفره بسیار پرهزینه است .برای همین دوست دارم
هرجا كمهزینهتر باشــد را انتخاب كنم .مدتی پیش با هزینه مناســب یك ســفر به چابهار رفتیم .از نظر
طبیعت همانند تمام عكسهای ساحلی جهانی ،قشنگ بود .ما بودیم و خرچنگها و مرغهای دریایی.
بینهایت زیبا ولی متاسفانه بیامكانات.

توﺿیحاتتكمیلی
كتابپارك ،ناشــر كتابهایی است
كه موقع خواندنشــان خیالتان راحت
اســت .این انتشارات به گفته خودشان
فقط كتابهایی را منتشــر میكنند كه
مطمﺌن باشــند موقع خواندشان نگران
هیچ چیزی نخواهید بود .میتوانید بهراحتی آن را با صدای بلند برای كودكتان بخوانید یا كودكتان را
با كتابی كه زیر بالشش گذاشته تا قبل از خواب بخواند تنها بگذارید تا در دنیای شگفتانگیز كتاب قدم
بزند و با كلی تجربه باورنكردنی به دنیای آغوش شــما برگردد .كتابپارك ،در تهران ،میدان هروی،
ضلع جنوب غربی پارك هروی واقع شده است.

توﺿیحاتتكمیلی
چابهار شــهری بندری در جنوب شرقی سیستان و
بلوچستان است و تنها بندر اقیانوسی ایران محسوب
میشود .این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی كه دارد
از لحاظ اقتصادی برای ایران بسیار پر اهمیت است،
عالوه بر این جاذبههای گردشگری بینظیری كه در
این شهر وجود دارد سبب شده تا در بین گردشگران
هم این شــهر بســیار مورد توجه قرار بگیرد .از لحاظ
آب و هوایی این شــهر دارای شــرایط بهاری و معتدلی اســت و به همین دلیل به آن لقب «چابهار» یا
«چهاربهار» داده شده است .ساالنه گردشگران داخلی و خارجی زیادی به این شهر بندری سفر میكنند.

دوﺳﺘﺎن ﭼﻤﺪاﻧﻰ!

از شــما میخواهیم پیامها و پیشــنهادهای خود را به نشــانی :تهران ،بلوار میرداماد ،جنب مســجدالغدیر ،روزنامه
از آنجــا كه نظرات شــما بــرای پربارتر كردن مطالب
چمدان برای ما بااهمیت اســت ،قصد داریم با اســتفاده از جامجم یا پست الكترونیكی
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