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ین کســوف قرن   آخر
» »بوم عرشه  بر 

این آخرین باری بود که ماه 
در قرن چهاردهم هجری 

شمسی راه خورشید را 
سد می کرد و شکارچیان 
آسمان نمی خواستند از 

آن جا بمانند. برای همین 
بعضی به چابهار و پسابندر 

رفتند و بعضی در حیاط 
خانه شان عکس رادیولوژی 

از اسکلت دست شان را 
جلوی خورشید گرفتند و 
دیدند که ماه از خورشید 

می گذرد

درپیافزایششیوعکرونادرجنوبغرب
اعزام ۴٠ پرستار ویژه ICU به خوزستان

]شهروند[ معاون پرستاری وزارت بهداشت از 
اعزام ۴۰ پرستار ویژه ICU به استان خوزستان در پی 
افزایش شیوع کرونا در این استان خبر داد. مریم 
به  پرستاران  »این  گفت:  این باره  در  حضرتی 
و  دزفول  و  اهواز  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
دانشکده های علوم پزشکی آبادان برای ارایه خدمات 
تخصصی سالمت اعزام شده اند.« او ادامه داد: »بنا بر 
اعالم نیاز دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دزفول و 
 ICU دانشکده های علوم پزشکی آبادان به پرستاران
پرستاری  انسانی  نیروی  وضع  پایش  کمیته  کار، 
موضوع را در دست بررسی قرار داد و با هماهنگی با 
تهران،  رضوی،  خراسان  بوشهر،  دانشگاه های 
اردبیل، شهید بهشتی، یزد و دانشکده نیشابور ۴۰ 
نفر از پرستاران ویژه ICU برای مدت حداقل ۱۵ روز به 
زمان  این  که  شدند  اعزام  دزفول  و  آبادان  اهواز، 
متناسب با شرایط بیماری قابل تمدید خواهد بود.« 
از پایش و رصد روزانه وضع پرستاری در  حضرتی 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی خبر داد: 
»اگر چه کمبود نیروی پرستاری در کشور وجود دارد 
اما پرستاران با ایثار و تالش شبانه روزی بیش از توان 
خود به بیماران و نظام سالمت ارایه خدمت می کنند 
آن دانشگاه ها و دانشکده های علوم  و عالوه بر 
پزشکی در شرایط بحران و نیاز به کمک رسانی علیرغم 
نیاز خود به نیروهای تخصصی در اعزام نیرو همکاری 
می کنند که جا دارد از تالش های مدیران پرستاری و 
روسای دانشگاه و دانشکده های مبدأ و مقصد 
پرستاران اعزامی صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.« بنابر 
اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، او علت شیوع 
گسترده کرونا را در این استان براساس گزارش ها 
رعایت نکردن فاصله  گذاری اجتماعی، حضور مردم در 
مراسم  عزاداری و عروسی و تجمعات دیگر دانست: 
وضع  در  و  قرمز  استان های  در  مردم  »امیدواریم 
و  فاصله گذاری ها  و  بهداشتی  نکات  هشدار 
محدودیت ها را رعایت کنند تا شاهد کاهش موارد 

ابتالی جدید به این بیماری باشیم.« 

وزیربهداشتاعالمکرد:
مرگ ساالنه ۳1۳هزار ایرانی به دلیل 

بیماری های غیرواگیر
]شهروند[ وزیر بهداشت می گوید از ۳۸۰ هزار 
مرگی که در  سال رخ می دهد، ۳۱۳ هزار مرگ بر اثر 
بیماری های غیرواگیر مانند فشارخون و دیابت، 
بیماری های قلب و عروق و... است. سعید نمکی در 
این باره گفت: »چاقی و شیوه زندگی غلط در ابتال به 
براساس  است.  موثر  غیرواگیر  بیماری های 
فوتی های  از  ۱۲.۶ درصد  حدود  بررسی هایمان 
زمینه ای نداشتند. در  بیماری  کشور  کرونایی در 
حالی  که یکی از عمده ترین علت های مرگ های زیر 
۵۰  سال در کرونایی های دارای بیماری های زمینه ای 
چاقی بوده است. باید توجه کرد که چاقی زمینه 
بیماری های دیگر مانند دیابت، سرطان و.. . است.« 
نمکی ادامه داد: »دو سیاست وزارت بهداشت یکی 
غیرواگیر  بیماری های  به ویژه  بیماری ها  کاهش 
است. بر همین اساس در  سال گذشته در بسیج 
ملی فشارخون، فشار خون حدود ۳۱ میلیون نفر از 
جمعیت کشور را اندازه گیری و دو میلیون و ۷۰۰ هزار  
از  که  کردیم  شناسایی  را  خونی  فشار  بیمار  نفر 
بیماری خود اطالع نداشتند. در کشور ما ۴۰ درصد از 
مبتالیان به پرفشاری خون از فشار خون شان خبر 
ندارند تا زمانی که روی تخت  آی سی یو می روند. این 
از  بسیاری  دارد،  وجود  هم  دیابت  درباره  اتفاق 
دیابتی ها از بیماری های خود خبر ندارند تا زمانی که 
آن  چشمی  عوارض  یا  کلیه  نارسایی  گرفتار 
می شوند.« او گفت: »بنابراین اولین سیاست مان 
این  است که با آموزش شیوه زندگی درست، تغذیه 
مناسب، ورزش منظم و... بتوانیم از این بیماری ها 
پیشگیری کنیم. در گام دوم با کمک  شرکت های 
دانش بنیان به سمت تولید داروهایی برویم  که در 

درمان بیماری های غیرواگیر کارساز باشند.« 

رئیسسازمانمدیریتبحرانکشورعنوانکرد:
وقوع روزانه ۶۰ تا ۷۰ زلزله در کشور

بحران  مدیریت  سازمان  رئیس  ]شهروند[ 
کشور گفت که روزانه بین ۶۰ تا ۷۰ زلزله در کشور رخ 
گفت:  این باره  در  نجار  اسماعیل  می دهد. 
»کشورمان کشوری حادثه خیز است و به همین 
دلیل ما باید همواره در برابر بحران های مختلف 
در  مهیب  زلزله های  وقوع  امکان  باشیم.  آماده 
کشور ما وجود دارد و طبق آمارهای روزانه بین ۶۰ تا ۷۰ 
زلزله در کشور رخ می دهد که البته اکثر آنها قدرت 
بسیار کمی دارد. به  طور متوسط هر  سال یک زلزله 
بین ۶ تا ۶.۲ ریشتر و هر ۱۰  سال هم یک زلزله با بزرگی 

حدود ۷ ریشتر رخ می دهد.«

فرماندهستادمبارزهباکرونایشهرتهران:
 ۸۰ درصد تهرانی ها در برابر کرونا 

مصون نیستند 
]شهروند[ فرمانده ستاد مبارزه با کرونای شهر 
تهران می گوید که بیش از ۸۰ درصد مردم تهران هنوز 
فاقد مصونیت کافی در برابر کرونا هستند. علیرضا 
زالی در این باره گفت: »تهران مرکز ثقل بهداشت 
و درمان کشور است که باالترین حجم خدمات 
بهداشتی و درمانی را دارد  و بدون کنترل بیماری در 
تهران ریشه کن کردن کرونا در کشور ابتر خواهد 
بود.« او با اشاره به چالش هایی که تهران با آن روبه رو 
بود، ادامه داد: »گزارش های میدانی حاکی از این 
است که بسیاری از افراد به دالیل مختلفی ازجمله 
خسته شدن یا فقدان آموزش یا حساسیت زدایی 
حساسیت خود را از دست داده اند و نظرسنجی ها 
نیز موید این امر است.« زالی گفت: »با آنکه ۸۰ درصد 
رفتار  اما  می دانند  خطرناک  را  کرونا  تهران  مردم 
مراقبتی مردم  رو به کاهش است. این خطری است 
از  امواج جدیدی  از  که می تواند سیمای جدیدی 
بیماری را در تهران رقم بزند.« او با تأکید بر اینکه رعایت 
بهداشتی  شیوه نامه های  و  دقیق  پروتکل های 
باید ضرورت قطعی باشد، ادامه داد: »بعد از اجرای 
فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، در شروع طرح 
۶۲ درصد رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند 
و  به ۲۸ درصد  هفته  دو  از  بعد  که  می شد  انجام 
سپس به ۱۱ و در برخی از حوزه های خدماتی به کمتر 
از ۹ درصد رسیده و عمال مخدوش شده است.« زالی 
با بیان اینکه در خوش بینانه ترین شرایط بیشتر 
از ۲۰ درصد در تهران به کرونا مبتال نشده اند، گفت: 
»در نتیجه بیش از ۸۰ درصد مردم تهران هنوز فاقد 

مصونیت کافی در برابر کرونا هستند.« 
او درباره حضور کارمندان در محل کار گفت: »باید 
برنامه ها به گونه ای باشد که حداکثر صرفه جویی 
حضور فیزیکی اداری صورت گیرد. مدت مدیدی 
است که در تهران و استانداری در تالش هستند که 
الگوی متفاوتی از حضور نیروی انسانی ارایه دهند. 
فهرستی بالغ بر ۱۶ گروه پرخطر طراحی شد و تا جایی 
که ظرفیت انعطاف پذیر اجازه دهد، تغییر حضور در 
ساعت اداری این گروه های شانزده گانه می تواند 
کمک کننده باشد. همچنین پیشنهاد شده است 
که از ظرفیت دورکاری با نگاهی جهادی و توسعه 
دولت الکترونیک استفاده شود.« فرمانده ستاد 
مبارزه با کرونای شهر تهران ادامه داد: »شیوه نامه ها 
می تواند از حالت متحدالشکل خارج شود و دقیقا 
در انطباق با شرایط باشد. مجددا متعهدانه دست 
کمال  و  تمام  اجرای  با  و  دهیم  هم  دست  در 
شیوه نامه های بهداشتی، سعی در مقابله با بیماری 
داشته باشیم.« زالی با اشاره به نظرسنجی که از مردم 
در خصوص خروج از منزل قبل از اجرای طرح ترافیک 
صورت گرفت، گفت: » ۴۴/۶  درصد مردم در تهران 
علت خروج خود را رفتن به محل کار اعالم کردند. در 
رتبه دوم ۲۶ درصد برای کسانی بود که برای خرید و 
درباره  زالی  می روند.«  بیرون  مایحتاج  تأمین 
بازگشایی مدارس گفت:   »دو موضوع در جلسه روز 
گذشته ستاد ملی کرونا تصریح شد؛ موضوع اول 
بدین گونه است که ظرفیت سازی در دانشگاه ها و 
به  آموزش  خوابگاه ها و مدارس تعریف شود و 
مثال  برای  شود؛  انجام  چرخشی  صورت 
که  بخش هایی  برای  شد  ملزم  آموزش وپرورش 
بدون حضور فیزیکی امکان آموزش فراهم است، 
شیوه های آموزش مجازی را طراحی کند یا تعطیلی 
پنجشنبه ها بازگردد و حضور به صورت زوج و فرد 
باشد و زمان حضور در مدارس به حداقل برسد که 
این موارد قطعی نیست و تاریخ شروع آموزش از 
پانزدهم شهریور پیشنهاد شده و ممکن است با 

توجه به شرایط پیش رو تغییر کند.« 

اعطای اقامت ویژه به استعدادهای برتر 
اتباع خارجی

]شهروند[ رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم 
و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از اعطای اقامت ویژه به استعدادهای برتر اتباع 
ارایه  درباره  قلعه نویی  مهدی  داد.  خبر  خارجی 
به ویژه  اتباع  برتر  استعدادهای  به  خدمات 
دانشجویان و متخصصان افغانستانی گفت: »مرکز 
تعامالت بین الملل در حال حاضر برنامه ای را با 
هدف استفاده از ظرفیت متخصصان و کارآفرینان 
اتباع خارجی در قالب اعطای اقامت ویژه به ایشان 
اجرا  کرده است.« او درباره ارایه تسهیالت به نخبگان 
اتباع افغانستانی گفت: »عالوه بر این تالش داریم 
بحث تردد متخصصان خارجی را به ویژه از کشورهای 
همسایه که با حوزه علم و فناوری مرتبطند تسهیل 
کنیم. در حوزه دانش بنیان ها به متخصصان اتباع 
خارجی که دارای تخصص و تجربه اند، تسهیالت و 

حمایت هایی ارایه خواهد شد.« 

  ] مهتاب جودکی [ از شرقی ترین نقطه آسیا تا غرب آفریقا چشم های بسیاری 
در خواب بود و شاید برایشان مهم نبود که در آسمان چه می گذرد. برای جویندگان 
کسوف قصه اما فرق می کرد. آنها که صبح دیروز روی عرشه »بوم« ایستادند و 
چشم به آسمان دوختند، می دانستند که این یک کسوف کامل نیست؛ قرار 
نیست همه  جا تاریک شود و قرار نیست حلقه ای طالیی در صفحه آسمان ببینند. 
این آخرین باری بود که ماه در قرن چهاردهم هجری شمسی راه خورشید را سد 
می کرد و شکارچیان آسمان نمی خواستند از آن جا بمانند. برای همین بعضی به 
چابهار و پسابندر رفتند و بعضی در حیاط خانه شان عکسی از اسکلت دست شان 
را جلوی خورشید گرفتند و دیدند که ماه از خورشید می گذرد. از میان آنها ۱۵ نفر 
راهی جزیره کیش شدند و مثال دریانوردان قدیم، بادبان ها را کشیدند و به دل 
آب های خلیج فارس زدند. جویندگان کسوف یک روز قبل روی کشتی آمده بودند 
و چند نفری دل هایشان از تکان های کشتی آشوب شده بود. قرص های ضد تهوع 
و کپسول های مسکن سردرد را دست به دست کردند و منتظر شدند. هر چقدر 
که آفتاب با آنها بد تا می کرد و تند می تابید و می سوزاند، باید به چشم خورشید خیره 

می شدند. 

آغاز برخورد اول
  ۱۰ دقیقه مانده به خورشیدگرفتگی، روی »بوم«، کشتی بادبانی بلواست. 
شکارچیان خورشید دوربین و تلسکوپ روی دوش شان گذاشته اند و برای 
دنبال کردن سایه ماه سختی کشیده اند. آنها هم دریانوردی را دوست دارند و 
هم نجوم و عکاسی از آسمان را. »بچه ها چند لحظه بیشتر نمانده، آماده باشید.« 
تلسکوپ ها را سوار می کنند و روی عرشه جاگیر می شوند. عینک های خورشیدی 
را به چشم می گذارند و دقیقه ها را می شمرند. »االن است که خورشید بگیرد.« 
بادبان ها را می کشند. کشتی از جزیره دور می شود و با هر موج تلسکوپ ها و 
دوربین ها روی سه پایه تکان می خورند. فریاد می زنند: »آمد. آغاز برخورد اول.« 
بی سروصدا شروع می شود. بدون هیچ تبلیغی در شهر، بی هیچ پیش درآمدی 
سایه ماه سرمی رسد. عینک ها بین آدم ها می گردد و یکی یکی از شگفتی جیغ 
می کشند. در کیش خبری از آن حلقه طالیی در آسمان نیست. ماه قرار است 
نرم نرمک پیش بیاید و بایستد جلوی خورشید و قرص طالیی اش را پر نکند. با 
همان برخورد اول همه  چیز فراموش شده است؛ زمین، تکان های کشتی، گرمای 
جانفرسا. همه محو آسمان اند. ماه سایه ای سیاه است که پیش می آید و نور را سد 
می کند. »گوشه باال سمت راست را می بینید؟« انگار که کسی دارد آن باال خورشید 
را مثل یک بیسکویت گاز می زند؛ خورشید بزرگ را که نورش زمین را گرم می کند، 
خانه ها را روشن می کند، روزها می آید و شب ها می رود. از پشت عینک خورشیدی، 
خورشید شبیه هالل نارنجی ماه است در زمینه ای تاریک.   این اولین تجربه 
رصدی رضاست. با هر موج تصویر توی تلسکوپ می آید و می رود. کشتی گهواره 
خورشید شده است. راهنمایی اش می کنند که »ایزو باال، سرعت شاتر پایین.« 
هم زمان هواپیماها روی آسمان خط می کشند، قایق های تفریحی از آب می گذرند 
و پاراگالیدرسوارها به هوا می پرند. وسط دریا اما آدم ها در کار آسمان اند. رضا این 

کسوف را هیجان انگیز دیده؛ دیدن خورشیدگرفتگی از روی کشتی بادبانی.

برخورد دوم
سایه ماه در گذر است و لبه بعدی به خورشید گیر می کند. ناخدا محمد 
خصومی از پشت عینک خورشیدی تماشا می کند. »این همه روی لنج و کشتی 
بوده ام. از  سال ۸۳ تا امروز اما پیش نیامده که خورشیدگرفتگی را اینجا وسط دریا 
ببینم.« او بعد از دیدن خورشید سیاه، نماز آیاتش را خوانده و دعا کرده. کشتی که 
او ناخدایی اش می کند، مرده بود و دوباره به زندگی برگشته و حاال اولین گردشگران 
را برای رصد خورشید به دریا آورده است. »۶۵ سال است که در ایران هیچ شناور 
بادبانی نبوده. ما این کشتی را بعد از جست وجویی طوالنی پیدا کردیم و برایش 

بادبان کار گذاشتیم. آسان هم نبود. از خیلی ها کمک گرفتیم.«
سعید انوری، مسئول پروژه احیای دریانوردی بادبانی ایران است و در این 
رصد همراه گروه. آنها پروژه را اسفند ۹۷ شروع کردند، البته با سابقه ای مفصل. 
همان وقت این کشتی را از بندر کنگ خریدند و با استفاده از دانش دریانوردان 
قدیمی دکل و بادبان برپا کردند و  احیا شد. کار بوم را که هنوز نامی ندارد و بندری ها 

آن را عروس دریا می نامند، دی ماه به سرانجام رساندند تا احیای دریانوردی بادبانی 
را آغاز کنند: »دنبال این هستیم که از کشتی بادبانی برای گردشگری استفاده کنیم، 

این تنها شیوه زنده نگه داشتن این سنت است.« سایه ماه پیشتر آمده است.

پایان
ماه پایین آمده و خورشید تندتر می تابد. این تور رصدی را محمدجواد ترابی راه 
انداخته. او  سال پیش کسوف کامل را در سواحل اقیانوس آرام تجربه کرده بود. 
»آنجا چندصدنفر در خط ساحلی بودند و همه با شور و هیجان کسوف کامل را 
می دیدند و اینجا روی کشتی، در خلوت و سکوت. آن کسوف کامل و مهیب بود. 
زبانم بند آمده بود و زمان طوالنی می گذشت. این تجربه ای است که نمی شود بعد 
از آن نگاهی عادی به زندگی داشت.« بعد از آن تجربه، این بار رصد ماجراجویانه در 
کشتی سیاحان قدیم جور دیگری است. در دوردست دلفین ها در دریای آزاد، از 
آب بیرون می پرند و شیرجه می زنند. خورشیدگرفتگی کامل بعدی در  سال ۱۴۱۲ رخ 
خواهد داد، همزمان با نوروز در تخت جمشید. جویندگان کسوف تا آن زمان به 

دنبال سایه ماه در زمین می چرخند.

میز خبر رویداد

گزارش »شهروند« از رصد خورشیدگرفتگی حلقوی سراسری در دل خلیج فارس

آخرین کسوف کامل بیستم مرداد ۷۸ اتفاق افتاد. انسیه 
عرفانی دکترای کیهان شناسی هم که برای دنبال کردن رصد به 
کیش آمده یادش می آید که آن زمان تازه منتظر جواب کنکورش 
بود. برنامه رصد خورگرفت زنده از تلویزیون پخش می شد که 
ناگهان آنتن رفت. »توی آن گرما به پشت بام رفتیم اما درست 
نشد که نشد. لنگ ظهر بود و مادرم را مجبور کردم که تاکسی 
بگیرد و به خانه خاله ام رفتیم که تلویزیون شان کار می کرد.« آن 
کسوف بزرگ برای او که استادیار دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
خیلی  »اتفاق  گذشت.  این طور  است،  هم  زنجان  پایه   علوم 
ساده ای است؛ از میان خورشید، زمین و ماه، یکی نور دارد و آن 
دو نه. اگر یکی از این اجرام بی نور و جلوی منبع نور را بگیرد، برای 
آسمان اتفاق تازه ای است.« اتفاق ساده اما مهمی است برای 
آماتور، دوستداران آسمان. انتظار  منجمان، ستاره شناسان 
می رود که خورشیدگرفتگی های حلقوی در دی ماه اتفاق بیفتد. 
 سال پیش هم همین طور بود. بعد از کسوف کلِی ۱۸ سال 
پیش، خورشیدگرفتگی وقت طلوع اتفاق افتاد و با خورگرفِت 
صبح دیروز، باید منتظر بود تا  سال ۱۴۱۲. »کسوف صبح یکم 
تیر حلقوی بود؛ فاصله ماه به قدری دور بود که نمی توانست 
قرص خورشید را بپوشاند و اگر ما در نیم سایه نبودیم، می شد 
حلقه ای طالیی در آسمان دید. اما آن را جزئی دیدیم، به عالوه 
از  و  تابستانی رخ می دهد  انقالب  این خورگرفت حلقوی در 
این رو پدیده عجیبی است.« عرفانی می گوید جدا از کاربرد چنین 
پدیده هایی برای بررسی گذشته و آینده عالم، خوبی آن در ترویج 
علم است: »اگر پدیده ساده کسوف، تو را شگفت زده می کند، مرا 
کشف کردن چیزی که همه نمی دانند، شگفت زده می کند و برای 
دنبال کردنش کمک می خواهم. ما دنبال پدیده های نجومی 
می رویم تا مردم را با علم آشنا کنیم، نه اینکه بخواهیم آدم ها 
دانشمند و محقق علمی شوند یا بچه هایشان را دانشمند کنند 
اما اگر لذت علم را به کسی بچشانی، بعدها می توانی توجیهش 
کنی که به کمک بیاید. سیاستمداری که با علم آشناست، برای 

انجام کارهای علمی، راحت تر قانع می شود.«

 کسوف حلقوی 
در انقالب تابستانی


