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عکس روز:

امروز شما

زنگ خطر برای 
ایران زمین!

خشک شدن
9۵ درصد آب 
دریاچه ارومیه

فروردین

قضاوتی  نشنیدن چه  یا  شنیدن  از  پیش 
می توان داشت؟ باید ابتدا حرف های او 
را خوب و کامل بشنوی، بعد در مورد 

او و این موضوع قضاوت کنی.

         
    اردیبهشت

کن.
خصوصی ات  زندگی  در  کدورت هایی 
وجود دارد که باید هرچه سریع تر آنها 
برخی  به  تو  بی توجهی  کنی.  رفع  را 
را  همسرت  یا  دوست  عاطفی  مسائل 
رفتارت  مراقب  بیشتر  باید  می رنجاند. 

باشی.

       
خرداد

در دوست داشتن نمی توان فقط به منافع 
در  حتمًا  نمی گویم  کرد.  فکر  خود 
این باره باید خود را قربانی کرد اما باید 
دوستی ها  که  گرفت  پیش  در  رفتاری 
شفاف تر و عمیق تر شود. در دلت جایی 

برای دیگران باز کن.
تیر   
بگردی.  او  سوی  به  دوباره  باید  تو 
تصمیم  و  است  پیشنهاد  یک  این  البته 
نهایی با توست. به هر حال اگر احساس 
همیشه  تو  که  کسی  همان  او  می کنی 
بازگشت  برای  می کردی،  را  آرزویش 

هیچ بهانه ای نباید بیاوری.

مرداد
با  گشاده  روی  و  باز  آغوش  با  باید 
دوست و یا همسرت برخورد کنی. هیچ 
کس نیست که عیب و یا ایرادی نداشته 
هم  تو  خود  مورد  در  مسئله  این  باشد. 
بعضی  از  گذشت  با  باید  است.  صادق 

عیب ها چشم پوشی کرد.

           

شهریور
باید  است.  الزم  صبر  و  خویشتنداری 
وضعیت  این  تا  دهی  خرج  به  حوصله 
که  نزن  کاری  به  دست  کند.  تغییر 

عاقبت روشنی ندارد. 

 
مهر

هر چیزی که می درخشد و برق می زند 
و  باشی  مراقب  باید  نیست.  طال  که 
هوشیار  باید  نخوری.  را  ظواهر  فریب 
آشفته  بازار  این  در  بتوانی  تا  باشی 

حقیقت را از دروغ تشخیص دهی.

آبان
موجب  تو  ذكاوت  و  هوشمندی 
اطرفیان  از  بعضی  به  نسبت  تا  می شود 
باید  باره  این  در  شوی.  سوءظن  دچار 
و  كرد  تكمیل  را  خود  شناخت های 
این  از  بعضی  چون  گرفت  تصمیم  بعد 

سوءظن ها اشتباه است.

آذر
تا  بدهی  خودت  به  کافی  وقت  باید 
باره  این  در  درست  تفکری  با  بتوانی 
تو  عجله  و  شتابزدگی  بگیری.  تصمیم 
بیشتر  تأمل  با  کرد.  خواهد  پشیمان  را 

می توان موفق تر شد.

دی
غیرت خوب است و نگهبان عشق. اما 
از حد و حدود خود  اگر  همین غیرت 
می زند  دامن  را  تردیدها  شود  خارج 
جای  به  تردید  و  بدگمانی  آنوقت  و 
اعتماد و یقین می نشیند. به همین راحتی 

می توانی همه چیز را خراب کنی.

بهمن

غرور  این  و  هستی  مغروری  فرد  تو 
می شود.  گیر  پا  و  دست  اوقات  بعضی 
بهتر است این بار تو قدم پیش بگذاری 

و موضوع را حل و فصل کنی.

  
اسفند

بعضی از تصمیمات مهم را باید به زمان 
حال  در  چون  کرد  موکول  دیگری 
حاضر امکان و شرایط انجام آنها وجود 
به  می توان  خودداری  و  صبر  با  ندارد. 

نتیجه رسید.

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع

ارسال   toloudaily@gmail.com

کنید تا در روزنامه درج گردد

 صداپیشه مجموعه عروسکی »هادی و هدی«:

اصاًل فکر نمی کردم، »هادی و هدی« 
ترسناک باشند

با  وگو  گفت  در  مقصودلو  سوسن 
به  اشاره  با  و  ایرنا  فرهنگی  خبرنگار 
یک  از  مخاطب  تصور  که  نکته  این 
مجموعه با تصور سازندگان لزومًا در 
بیان کرد:  یک راستا قرار نمی گیرد، 
هدی  و  هادی  نمی کردم  فکر  اصاًل 
از  یکی  اما اخیراً  باشد  کار ترسناکی 
دهه شصتی ها با من صحبت می کرد و 
عروسک ها  این  تصویر  گفت  من  به 
ترسناک  بسیار  سیاه  پس زمینه ای  در 
بود؛ از شنیدن این حرف بسیار تعجب 
کردم اما بعد دیدم که درست است و 
بچه می تواند  از دید یک  نمایش  این 

بسیار ترسناک باشد.
و  هادی  عروسکی  مجموعه  گوینده 
هدی ادامه داد: مجموعه هادی و هدی 
سال ۱۳۶۴ ساخته شد؛ )هادی و هدی 
دهه  در  که  است  عروسکی  مجموعه 
۶۰ از شبکه دو سیما در قالب برنامه 

کودک پخش شد(.
)سعید  بپاش  گالب  مجموعه  بازیگر 
این  به  پاسخ  در   )۱۳۶۴ نیک پور 
سال ها  این  تمام  در  آیا  که  پرسش 
نشان  که  است  نشده  مطرح  واکنشی 
برخی  از   ۶۰ دهه  کودکان  دهد 
می ترسیدند،  تلویزیونی  مجموعه های 
گفت: احتمااًل چنین گالیه و شکایتی 
نبوده که این کارها انجام می شده است 
وگرنه اگر بد بود و بازخوردهای بدی 

داشت پخش نمی شد.
وی افزود: البته هادی و هدی آن زمان 
به نظرم کاری قابل دفاع و نو بود و 
اردشیر کشاورزی )کارگردان اثر( و 
تیمی که جمع شده بودند دیگر تکرار 
نمی شوند، چرا که آدم های قدری در 
کاری  هر  در  منتها  بودند  خود  کار 
و  بررسی  باید  که  هست  چاله هایی 
به درستی پر شوند و این گونه است که 
پیشرفت صورت می گیرد. هر کاری 
پس از آن باید آسیب شناسی و روی 
آن فکر شود که این کار را کردیم و 
موفق بود و نمره ۲۰ گرفت برای این 

که بهتر شود چه باید کرد؟
حال  در  هنرمندان  از  بسیاری  مانند 

استراحت هستم
)مسعود  ما  خانه  سریال  بازیگر 
کرامتی ۱۳۷۹( در توضیح زندگی این 
روزهای خود گفت: این روزها مانند 
بسیاری از هنرمندان در حال استراحت 
هستم، بیشتر در رادیو مشغول کارم و 
قبل از عید کارهایی انجام می دادم که 
باشد.  انعکاس  قابل  در فضای مجازی 
مجموعه داستانی داشتم به نام درام های 
تلفنی که آن را با کمک چیزی حدود 
درآوردم  به شکل صوت  هنرمند   ۴۰
یعنی به این شکل که به دلیل کرونا 
آن ها در خانه خودشان صدا را ضبط 
و  بود  تلفنی  کار  که  چرا  می کردند 
شخصیت ها باهم صحبت می کردند و 
سپس تک تک برای من می فرستادند.

هنرمندان  از  کردم  سعی  افزود:  وی 
آنها  از صدای  پیش کسوت که مردم 
از  پس  و  کنم  استفاده  دارند،  خاطره 
قصه های  از  پادکست  مقداری  آن 
ایرانی ضبط کردم که آنها هم  کهن 

در دنیای مجازی منتشر شد.
برای  مجموعه ای  داد:  ادامه  مقصودلو 
بچه ها به اسم خانه آب نباتی کار کردم 
که شبکه پویا آن را پخش می کرد و 
می شود؛  باز پخش  دوباره  این روزها 
برای  مفید  مجموعه ای  خانه آب نباتی 
و  داشتند  دوست  آنها  که  بود  بچه ها 
امیدوارم این دست کارهایی که برای 

بچه ها انجام می شود، ادامه پیدا کند.

چند  آن  از  پس  گفت:  هنرمند  این 
بی نشان  نام  به  سریالی  و  کوتاه  فیلم 
را کار کردم که این روزها در حال 

پخش است.
فانتزی های  پتانسیل  کودک  کار 

بسیاری دارد
قصه های  تلویزیونی  مجموعه  بازیگر 
در  برومند ۷۴-۱۳۷۳(  )مرضیه  تابه تا 
کار  به  چرا  پرسش که  این  به  پاسخ 
است،  داشته  عالقه  در حوزه کودک 
گفت: بخشی از کار در حوزه کودک 
اتفاق است و بخشی هم به کاراکتر و 
صدا و فیزیک یک بازیگر ربط پیدا 
مانند  هم  من  که  این  ضمن  می کند؛ 
بسیاری از آدم ها بچه ها را دوست دارم 
و احساس می کنم که می شود خالقیت 
زیادی در این عرصه به خرج داد. کار 
کودک فانتزی های زیادی دارد و این 
بخشی است که کار در این حوزه را 

برای من دوست داشتنی کرده است.
کودک  و  طنز  کارهای  افزود:  وی 
به  هستند  دلچسب  بسیار  من  برای 
از  که  کارهایی  اولین  دلیل  همین 
کار  دادم  انجام   ۱۳۵۶ و   ۱۳۵۵ سال  
کودکان بود و پس از آن هرازگاهی 
کار کودک انجام داده و در کنارش 
و  سینمای  و  تئاتر  و  بزرگسال  کار 

تلویزیون و رادیو.
از  جزئی  خالقیت  گفت:  مقصودلو 
ذات هنر است و دست هنرمند برای 
باز  دیگران  از  بیش  شاید  هنری  کار 

باشد.
پیامک  تلویزیونی  مجموعه  بازیگر 
 )۱۳۸۶ مقدم  )سیروس  باقی  دیار  از 
با  کودک  کار  تفاوت  داشت:  اظهار 
دارد  فانتزی  که  است  این  بزرگسال 
و کارهای بسیاری را می توان در آن 
انجام داد. عروسک امکانات بی نظیری 
دارد و کارهایی را می کند که انسان 
امکان  فیزیکی اش  محدودیت های  با 
انجام آن را ندارد. به همین دلیل دست 
آدم برای این که رفتارهای متنوع تری 

را انجام دهد، باز است.
کار کودک تخصص باالیی می طلبد

هنرپیشه تئاتر خانه برنارد آلبا )۱۳۵۹( 
در توضیح شرایط امروز تولید برنامه 
و محتوا برای کودکان گفت: صادقانه 
)به رغم  امروز  را  کودکان  کارهای 
بسیاری که کشیده می شود(  زحمات 
که  می آید  نظرم  به  و  ندارم  دوست 
و  دادوفریاد  طریق  از  کارها  این 
... صرفًا یک هیجان کاذب  سوت و 
را به بچه ها می دهند. این ها موضوعاتی 
است که دست کم برای نسل ما که به 
شکل دیگری زندگی می کردیم، اصاًل 
خوشایند نیست. به اضافه این که اکثر 
هم  این  و  است  پالتو_مجری  کارها 

خوشایند نیست.
وقتی  ما  زمان  داد:  ادامه  وی 
برای کودکان کار کنیم  می خواستیم 
می کردیم،  تمرین  ماه  سه  دست کم 
مثاًل برای هادی و هدی مدت ها طول 
کشید که متن نوشته شد و پس از آن 
زمانی طوالنی تمرین کردیم و بعد از 
و  می کردیم  ضبط  را  صداها  تمرین 
پس از آن تمرین با عروسک ها انجام 
قرار  هم  در کنار  اینها  و همه  می شد 

می گرفت.
و  بودند  یکدست  آدم ها  و  گروه ها 
کسانی که واقعًا تخصص کار کودک 
داشتند کار می کردند. مشکل کارهای 
به  دیگر  اینها  که  است  این  امروز 
هست  هم  اگر  یا  نیست  صورت  آن 

کم رنگ است.

https://instagram.com/tolounews آدرس صفحه اینستاگرام:

۱2 میلیون تومان برای یک شب خواب در چادرهای جام جهانی!

جهانی  جام  مسافران  برای  قطر  در  لوکس  چادرهای  در  اقامت 
فوتبال ۲۰۲۲، هر شب ۳۵۰ پوند )باالی ۱۲ میلیون تومان( هزینه 

خواهد داشت.
از یک شهر چادری در منطقه الخور  به گزارش ایسنا، فیفا اخیراً 
قطر رونمایی کرده است که قصد دارد میزبان هواداران جام جهانی 
در قطر به عنوان بخشی از تجربه دهکده هواداران در این مسابقات 

باشد.
کشور  در  اقامتگاه ها  و  هتل ها  ظرفیت  بودن  محدود  به  توجه  با 
قطر که از  ماه نوامبر میزبان رقابت های جام جهانی فوتبال است، 
استفاده از چادرهای بادیه نشین احتمااًل ارزان ترین نوع اقامت برای 
از  کشورش  تیم  رقابت  تماشای  به  مایل  که  است  طرفداری  هر 
نزدیک است؛ هزینه اقامت در چادرهای معمولی و ساده از همین 
حاال، بیش از ۲۰۰ دالر اعالم شده، اما چادرهای لوکس، به عنوان 
یک تجربه خاص که فراتر از اقامت در چادرهای مسافرتی است 
و چیزی از یک هتل ۵ ستاره کم ندارد و ویژه طرفداران فوتبال 
است که به اقامت در این چادرها عالقه داشته باشند، برای هر شب 
۳۵۰ پوند )به نرخ روز پوند، بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان( هزینه 

خواهد داشت.
عمر الجابر مسئول محل اقامت در سازمان قطری که بر برنامه ریزی 
برای این رویداد یک ماهه نظارت می کند حدود سه ماه پیش گفته 
بود که در حال برنامه ریزی برای برپایی یک هزار چادر بادیه نشین 

برای هواداران فوتبال جام جهانی هستند که البته حدود ۲۰ درصد 
بیشتر خواهد  امکانات رفاهی  با  این سازه ها، چادرهای لوکس  از 
بود که هدف آن، طرفدارانی است که برای مکان خواب با بودجه 
محدود روبه رو نبوده و مشتاق به اقامت و تجربه زندگی در صحرا 

هستند.
اینترنت وای فای،  این چادرهای لوکس دارای سیستم تهویه هوا، 
حمام و دستشویی و امکاناتی برای تهیه قهوه و چای هستند. فیفا 
امیدوار است طرفداران فوتبال از سراسر جهان را از این طریق با 
تجربه فرهنگی کشور قطر نیز آشنا کند و اقامت در این چادرها را 

به عنوان تجربه ای خاص توصیف کرده است.  
شده اند،  آماده  جهانی  جام  دوران  در  اقامت  برای  که  چادرهایی 
هرچند به سبک چادرهای سنتی قطری طراحی شده اند، اما مبله بوده 

و دارای وسایل مدرن هستند.
از  جهانی  جام  میزبانی  شهرهای  از  یکی  الخور،  در  چادری  شهر 
رقابت تیم های فوتبال، از جمله رقابت انگلیس و آمریکا در گروه 
نهایی  نیمه  از رقابت های  نوامبر و همچنین یکی  تاریخ ۲۵  B در 
در تاریخ ۱۴ دسامبر است و در فاصله ۴۰ دقیقه ای تا پایتخت قطر 

دوحه قرار دارد.
جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ از ۲۱ نوامبر تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ )۳۰ آبان 
تا ۲۷ آذر ۱۴۰۱( در ۸ استادیوم قطر برگزار خواهد شد. این کشور 
امیدوار است ۱.۲ میلیون بازدیدکننده یعنی تقریبًا به اندازه نیمی از 

جمعیت این کشور برای این تورنمنت وارد قطر شوند.
در  برآوردها  طبق  که  دارد  هتل  اتاق  هزار   ۳۰ از  کم تر  قطر 
اختصاص  فیفا  مهمانان  به  اتاق ها  این  از  درصد   ۸۰ خردادماه، 
ویالها  که  خواسته  بومی  مردم  از  همچنین  فیفا  است.  شده  داده 
اختیار  در  جام جهانی  دوران  در  را  خود  شخصی  آپارتمان های  و 
هواداران قرار دهند. قیمت یک آپارتمان دو خوابه در حومه دوحه 
شب  یک  هزینه  همچنین  دارد.  قیمت  دالر   ۳۹۰ شب  هر  برای 
اقامت در سوییت یک کشتی تفریحی ۱۶۵۰ دالر هزینه برمی دارد.

شناسایی قدیمی ترین سکونتگاه انسان در ایران

فرانسه  و  ایران  باستان شناسان  مشترک  کاوش  از  فصل  سومین 
غار  این  شد.  آغاز  قزوین  استان  در  آوج«  کرد  »قلعه  غار  در 
قدیمی ترین سکونتگاه انسان در ایران معرفی شده است؛ جایی که 
دندان شیری یک کودک انسان نئاندرتال به قدمت ۱۵۵ هزار سال 

در آن کشف شد.
و  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  عمومی  روابط  ایلنا،  گزارش  به 
گردشگری، کاوش در غار »قلعه کرد آوج« به سرپرستی مشترک 
از  بریون  ژیل  و  مدرس  تربیت  دانشگاه  از  نسب  وحدتی  حامد 
و  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  مجوز  با  پاریس  انسان شناسی  موزه 

گردشگری در حال انجام است.
حامد وحدتی نسب سرپرست هیئت باستان شناسی قلعه کرد آوج 
محوطه های  مهمترین  زمره  از  غار  این  داد:  توضیح  باره  این  در 
پارینه سنگی در ایران و خاورمیانه است که قباًل توسط باستان شناسان 

استان قزوین، شناسایی و مطالعه مقدماتی شده بود.
او افزود: نخستین و دومین فصل کاوش این محوطه در سال های 
حالی  در  فرانسه،  و  ایران  مشترک  هیئت  توسط   ۱۳۹۸ و   ۱۳۹۷
پایان یافت که بیشترین زمان کاوش صرف خواناسازی گودال های 

ایجاد شده توسط حفاران غیرمجاز شد.
قلعه  غار  کاوش  دوم  فصل  دستاورد  مهم ترین  باستان شناس،  این 
کرد را کشف دندان کودک انسان نئاندرتال با قدمت ۱۵۵ هزار 
سال پیش، اعالم کرد و یادآور شد: این دندان هم اکنون در موزه 

قزوین قابل بازدید است.
گفت:  ادامه  در  آوج  کرد  قلعه  باستان شناسی  هیئت  سرپرست 
وقفه ای سه ساله در کاوش به خاطر وقوع کرونا، این فرصت را به 
پژوهشگران داد تا مطالعات سن سنجی مطلق را با روش های متنوعی 

در این غار انجام دهند.
وحدتی نسب این توضیح را اضافه کرد: به دلیل قدمت باالی مواد 
فرهنگی غار قلعه ُکرد، انجام سن سنجی به روش معمول کربن ۱۴ 
که تنها تا گستره ۴۵۰۰۰ سال امکان پذیر است، در این غار ممکن 
نبود، از همین روی از دو روش تشدید چرخش الکترون )ESR( و 

اورانیوم/توریم استفاده شد.
این باستان شناس گفت: نتایج مقدماتی حاکی از سنی فراتر از ۴۰۰ 
هزار سال برای نهشته های فرهنگی این محوطه است که این سن، 

ایران  در  بشر  سکونتگاه  قدیمی ترین  به  مبدل  را  ُکرد  قلعه  غار 
کرده است.

به  سنگی  کنار دست افزارهای  در  شده  یاد  این که سن  بیان  با  او 
دست آمده از این غار، حاکی از این است که غار قلعه ُکرد، پیش 
از انسان نئاندرتال نیز محل سکونت گونه های دیگر انسانی همچون 
انسان »هایدلبرگ« و یا احتمااًل نوعی از انسان راست قامت بوده 
است، اظهار کرد: تاکنون دو نوع اسب پیش از تاریِخ منقرض شده، 
گوزن، خرس قهوه ای و کرگدن در بقایای جانوری به دست آمده 

از این محوطه شناسایی شده است.
توسط  یادشده  بودجه کاوش های  اینکه  به  اشاره  با  نسب  وحدتی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین 
تأمین شده است، گفت: سه فصل کاوش در غار قلعه ُکرد به روشنی 
سال   ۱۰ نیازمند  حداقل  محوطه  این  که  است  امر  این  از  حاکی 

کاوش مستمر است.
است  انسان  از  نوعی  نئاندرتال  انسان  باستان شناس،  این  گفته  به 
است،  می کرده  زندگی  جغرافیایی  محدوده  این  در  ما  از  قبل  که 
انسان ها که از ۲۵۰ هزار سال تا ۴۰ هزار سال پیش در این  این 
منطقه زندگی می کردند، شکارچی بودند و در دسته های کوچک 
منقرض  هوشمند  انسان  ورود  از  بعد  احتمااًل  و  می کردند  زندگی 
می شوند. در بازسازی های انجام شده این انسان از نظر حجم بدن و 
رفتارشناختی شبیه ما بودند و بیش از آنچه که تصور می شد به ما 
شبیه هستند، اما از نظر جمجمه با ما تفاوت دارند، از نظر قامتی نیز 

کوتاه تر و عضالتی تر بودند.


