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ســفر ممنــوع! این چکیــده ای از 
صحبت های وزیر بهداشت در تعطیالت 

پیش رو است. 
روز گذشــته آمار فوتی های کرونا 
در کشــور به 279 تن رسید. همزمان 
سعید نمکی، از اعالم محدودیت تردد 
در 5 کالن شهر کشــور خبر داد و گفت: 
رئیس جمهور اجازه اعمال محدودیت در 
پنج کالن شهر تهران، اصفهان، ارومیه، 
کرج و مشهد را داده و در روزهای تعطیل 

پیش رو محدودیت ها اجرا می شوند.
او یادآور شد: استراتژی هایی تنظیم 
کردیم که عالوه بر اعمال محدودیت های 

جدید در قسمت های پرخطر، برنامه های 
ســنگین تری مثل بیماریابی و انجام 
تست های تشخیصی را صورت دهیم. 
همکاری های جدیدی هم با ســازمان 
بسیج و سازمان های مردم نهاد را  شروع 

کرده ایم.
نمکی همچنین اظهار کرد: با توجه 
به فصل سرما برنامه های جدیدی را برای 
مبارزه با کرونا تدوین کردیم که یکی از 
اضالع آن سخت گیری های بیشتر است.

از ســوی دیگــر هم زمان بــا اعالم 
محدودیت هــای رفت وآمــد در 
کالن شــهرها، رئیس دانشــگاه علوم 

پزشکی مشــهد اعالم کرد که هرگونه 
سفر از مبدأ و مقصد مشهد ممنوع است. 
به گفته محمدحسین بحرینی طوسی، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام 
هرگونه سفر در روز های پایانی ماه صفر از 
مقصد و مبدأ مشهد مقدس ممنوع است.
پالک خودروها در ورودی شهرها 

کنترل می شوند
دیروز جزئیــات منع رفت وآمد در 
پنج شهر ایران نیز رســانه ای شد. بر 
این اساس علیرضا وهاب زاده، مشاور 
مطبوعاتی وزیر بهداشت در توییترش 
نوشــت که این محدودیت ها شامل 

وســایل نقلیه می شــود و برای افراد 
قرنطینه صورت نخواهد گرفت.

در ادامــه گفتــه می شــود تنهــا 
خودروهای ســواری با پالک هر شهر 
اجازه ورود به همان شــهر را دارند و این 
خودروها مجاز به خروج از شهر نیستند. 
همچنین خودروها با پالک شهر دیگر که 
قصد ورود داشته باشد، تنها با ارائه کارت 
ملی و احراز سکونت می توانند وارد شوند 
و قوانین قرنطینه در داخل شــهر انجام 

نخواهد شد.
محدودیت ها تا ظهر یکشنبه 

ادامه دارد
رئیــس مرکــز روابــط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی نیز درباره جزئیات 
اعمــال محدودیت  هــای ترافیکــی 
در 5 شــهر کشــور اظهار کرد: نیمی از 
جمعیــت پروتکل  هــای بهداشــتی 
را رعایت کردنــد و نزدیــک به نیمی 
دیگر، مســئولیت پذیری الزم را ندارند 
و با ترددهای غیرضروری و ســفرها و 
عــدم رعایت پروتکل  های بهداشــتی 
 به شــیوع بیماری کووید19 در کشور

 دامن می  زنند.
کیانوش جهانپور ادامه داد: با توجه 
به افزایش موارد ابتال به بیماری کرونا در 
هفته  های اخیر و افزایش موارد مرگ ومیر 
ناشــی از آن، وزارت بهداشــت از ستاد 
ملی مقابله با کرونا درخواســت اعمال 
محدودیت در تــردد از مبدأ و به مقصد 
شهرهایی را داشت که بیماری کرونا در 
آن  ها شیوع بیشتری دارد که با موافقت و 

ابالغ ستاد کرونا، از پنج شنبه شب شاهد 
منع ورود به 5 شهر و منع خروج از آن  ها 

خواهیم بود.
وی تصریح کرد: ممنوعیت ســفر با 
مبدأ یا مقصد شــهرهای تهران، کرج، 
ارومیه، اصفهان و مشهد در دستور کار 
است و از ســاعت 24، ممنوعیت سفر 
باید به این شهرها یا سفر از این شهرها به 
بیرون اعمال شود؛ این محدودیت فعاًل 

تا ظهر روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.
جهانپور ادامه داد: درخواست وزارت 
بهداشت فعاًل اعمال محدودیت در این 
شهرها بوده است و بسته به شرایط کشور 
ممکن است پیشنهادها و درخواست  های 
بعدی، شامل شهرهای دیگر نیز بشود. 
این درخواست بر اساس ارزیابی ریسک 
در شهرها و استان  های مختلف کشور 

است.
تهران قرنطینه نمی شود

اما این تصمیم به معنای قرنطینه 
اســت؟ رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی در خصوص این 
پیشنهاد سعید نمکی به میزان گفت: 
براســاس این پیشــنهاد و در صورت 
موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا سفر 
از مبدا و مقصد این شــهرها از ساعات 
پایانی چهارشنبه تا ظهر روز یکشنبه 

متوقف خواهد شد.
جهانپور با بیان اینکه مســئولیت 
اجرای این تصمیم بــا کمیته امنیتی 
اجتماعی ستاد مقابله با کروناست، افزود:  
اجرای این پیشنهاد به کاهش شیوع کرونا 

و قطع زنجیره این ویروس کمک شایانی 
خواهد کرد.

وی در خصــوص مطالبــی که در 
خصوص قرنطینه این شــهرها مطرح 
می شود نیز، عنوان کرد: به هیچ عنوان 
سفرهای درون شهری در این پیشنهاد 
مطرح نبــوده و نیســت و  بحث اصلی 

سفرهای برون شهری است. 
وی تصریــح کرد: مســافرت  های 
درون شهری مشمول این محدودیت  ها 
نیســت به هرحال توصیه بــه کاهش 
مــراودات و ترددهای درون شــهری 
به قوت قبلی خــود باقی اســت؛ ولی 
اعمال محدودیت  های قانونی، مربوط 

به سفرهای بین شهری است.
آمار واقعی فوت شدگان کرونا تا دو 

برابر آمار رسمی است
معاون وزیر بهداشت ایران گفته است 
آمار واقعی فوت شدگان کرونا بین یک و 
نیم تا دو برابر آماری اســت که ما رسماً 

اعالم می کنیم.
ایرج حریرچی بیان کرد: رقمی که 
ما اعالم می کنیم طبق پروتکل سازمان 
بهداشت جهانی تنها بیمارانی هستند که 
تست پی سی آر آن ها مثبت بوده است. 
خیلی ها را ما به عنوان بیمار کرونایی در 
بیمارستان درمان می کنیم ولی چون 
تست پی ســی آر آن ها منفی بوده مثل 
سایر کشورها جزو مرگ کرونایی حساب 
نمی شود اما ما می دانیم این کرونایی بوده 
است. حریرچی گفته بسته به هر استان 
باید رقم رسمی را بین یک و نیم تا دو برابر 
کرد تا به رقم واقعی فوت شدگان برسیم.

 هم زمان با رکوردهای جدید مرگ و ابتالی کرونا اعالم شد

ممنوعیت سفر برای پنج کالن شهر کشور

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بدون ویزا به مصر برویم
کویر مصر دنیای زیبایی و آرامش 

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

 انتهای شمال شرقی استان پهناور و زیبای اصفهان 
به دشت کویر ایران متصل است و پر از مناطق کویری 
زیبایی است چون کویر جندق، کویر عروسان و البته 
کویر مصر نیز در همین منطقه معروف به خور و بیابانک 
واقع شده  است. دو مقصد مهم برای گردشگران در 
فصل پاییز وجود دارد که یکی جنگل هزار رنگ است و 
دیگری کویر. و ما با شروع فصل پاییز تصمیم گرفتیم 

دوباره سری به کویر زیبا و بی انتها بزنیم. 

روستای مصر انتخاب اول ما بود. مسیر متعارف 
دسترسی به روستای مصر از اصفهان است اما یک 
مسیر کم تردد نیز برای رسیدن به این روستای تاریخی 
وجود دارد که از دامغان به خور و بیابانک می رسد، و 
ما مسیر غیر معمول را انتخاب کردیم. حدود 4 صبح 
تهران را به مقصد دامغان ترک کردیم و صبحانه را در 
دامغان خوردیم. کمی استراحت کردیم و از جاده ای 
که به سمت حسینیان و جندق می رفت راهی مصر 
شدیم. نزدیک غروب به مصر رســیدیم. در ورودی 
روستا با یک بلوار عریض روبرو شدیم که نشان از حجم 
گردشگران ورودی به منطقه می داد. به اقامتگاهی 
که از قبل هماهنگ کرده بودیم رفتیم و بعد از جا به 
جا کردن وسایل در حیاط اقامتگاه مشغول گپ زدن 
با میزبان شدیم که پیشنهاد داد  گچ و گفت مان را در 
دل کویر و در کنار آتش ادامه دهیم و ما هم استقبال 
کردیم. لباس گرم پوشیدیم و صاحب اقامتگاه چوب 
و هیزم آماده کرد و دل به صحرا زدیم. آتش را روشن 
کردیم و روی رمل ها نشستیم و به صحبت های شیرین 
دوست مان که از پیشــینه روستای مصر می گفت 
گوش دادیم. او چنین می گفت:» بنیانگذار این روستا 
فرد سرمایه داری به نام یوسف بوده و همه روستا را به 
نام »مزرعه یوسف« می شناختند تا اینکه قناتهای 
روستا خشک و کم آب می شوند و یوسف با موتورهای 
دیزلی انگلیسی چاه آب در روستا حفر می کند. چند 
سال بعد از بهره برداری از این چاه، دوباره سفره های 
زیرزمینی آب پائین تر رفته و چاه عمیق تری را حفر 
می کنند و به همین دلیل اهالی روستاهای همجوار، 
این روســتا را »چاه دراز« می نامیدند. از آنجایی که 
یوسف این نام را دوست نداشته از اهالی خواست چون 
نام وی یوسف و داستان یوسف پیامبر نیز در سرزمین 
مصر اتفاق افتاد بود از آن به بعد نام این روستا را مصر 
بنامند. اهالی روستا نیز از آنجا که برای یوسف احترام 
زیادی قائل بودند، این روستا را »مصر« نامیدند«. تا 
نیمه های شب مشغول خاطره گویی شدیم و هیزم ها 
که تمام شد قصد برگشت کردیم. هوا آنقدر خوب بود 
که شب را در بهار خواب اقامتگاه خوابیدیم و صبح بعد 
از صبحانه راهی کویر شدیم. به سراغ بلندترین رمل 
کویر مصر رفتیم. کفش هامان را از پا در آوردیم و با پای 
برهنه بر روی شن های گرم قدم زدیم. اسباب هیجان 
برای گردشگران فراهم بود: شترسواری و موتورسواری 
و ماشین آفرود، پس کمی هیجان در کویر را تجربه 
کردیم و برای صرف نهار به اقامتگاه بازگشتیم. بعد 
از کمی استراحت به ســمت روستای گرمه رفتیم. 
روستایی قدیمی که مردمانش به زبان پهلوی صحبت 
می کنند. از کنار خانه های قدیمی و کاهگلی روستا  رد 
شدیم و در انتهای روستا به چشمه ای پر آب رسیدیم 
که پربود از ماهی های کوچک ، و اینجا به چشمه دکتر 
فیش معروف است. این نوع ماهی های خاص که در 
چشمه دکتر فیش این روستا زندگی می کنند برای 
درمان برخی بیماری ها و ناراحتی های پوستی و حتی 
برای کاهش استرس اســتفاده می شوند. ال به الی 
ماهی ها قدم زدیم و کمی از نوازش این موجودات ریز 
استفاده کردیم و به سمت مصر بازگشتیم. کویر مصر 

آنقدر زیباست که میل بازگشت ندارم.

سفرنامه

پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

افراد معموال دو دســته اند! کسانی که عاشق 
سوز مالیم و باران های گاه و بیگاه پاییزی و قدم 
زدن میون خش خش برگ ها هستند و کسانی 
که از باران و روزهای کوتاه و شب های زودهنگام 
و آســمان ابری و گرفته بیزار اند. رشــت شهر 
عاشقانه های پاییزیست. شهری محبوب برای 
افراد ی که پاییز فصل محبوبشان است و از قدم 
زدن زیر آســمان بارانی لذت می برند و به دنبال 
سوژه های زیبای پاییزی برای عکاسی می گردند.

شهر باران
َرْشــت یکی از کالن شــهرهای ایران، مرکز 
اســتان گیالن ، و مرکز شهرستان رشت است و 
مادرشهر استان گیالن و بخش هایی از استان های 
همجوار است. از رشــت به عنوان شهر همیشه 
بیدار یاد می کننــد. این کالنشــهر همچنین 
پرجمعیت ترین شهر شــمال ایران در بین سه 
استان حاشــیه دریای کاســپین و بزرگترین و 
پرجمعیت ترین شــهر گیلک نشــین جهان، 
بزرگترین سکونتگاه سواحل جنوبی دریای خزر 

محسوب می شود.
ابتدا رشت به صورت قصبه ای بزرگ میان یک 
فضای جنگلی بــوده و از آبادی های کهن ایران 
به شمار می رفته که نامش در کتاب حدودالعالم 
به سال ۳72 هجری آمده است. این قصبه که در 
میان دو رودخانه گوهررود و سیاهرود قرار داشت 
و از این جهت نیز قدمت دیرینه دارد. نام قدیمی 
رشت »دارالمرز« یا »داراالمان« بوده که قبل از 
این دو به آن »بیه« می گفتند. بیه در لغت نامه ها، 
رود یا مصب بین دو رودخانه معنی شده است و 
چنین به نظر می رسد که دلیل این نامگذاری قرار 
گرفتن آن در میان دو رودخانه است که به مثابه 

حفاظ و دیوار شهر محسوب می گردید.
رشــت با تلفظ درست »ِرشــت« در ایرانی 
 Ṷaṛš باران« اســم مؤنث از« Ṷṛšti باســتان

»باریدن« و از این ریشه در زبان اوستایی صفت 
فعلی varǝšta »باریده« و در زبان لری باستان 
bǝṛšt »بارش« و bǝšt »بــاران« و در هورامی 
veš »باران« و فارسی نو »باِرش« از »واِرشت« 

فارسی میانه هم ریشه است.
طبق یکی دیگر از گمانه زنی ها معنی کلمه 
َرشت از ترکیب کلمه »رِش« به معنی باران بسیار 
ریز است؛ که با پذیرفتن این گمانه زنی می توان 
رشت را به مکانی که در آنجا باران به صورت مداوم 
می بارد پذیرفت. واژه گیلکی »وارش« که به معنی 
باران است موید این نکته است که این واژه مرکب 
از وا+رش ساخته شده که اصل کلمٔه مرکب هم 
پیشــوند »وا« معادل »باز« متبادرکنندٔه »باز 
باران« یعنی »باران مکرر« است. در اوستا کتاب 
ایرانیان باستان کلمه هو رشــت بارها استفاده 
شده است. هو به معنی نیک و رشت به معنی کردار 
می باشد. شاید رشت در کتب پارسی به معنی کار 
یا عمل یا کردار یا محلی برای کار باشد. همچنین 
عده ای بر این گمانند که نام رشت از نام ایزد باران 
در فارسی پهلوی یعنی تیشتر گرفته شده است.

رشت گردی پاییزی
شروع رشتگردی در هر فصلی که باشد با پیاده 
راه آن دلچسب تر است. قدم زدن در چهار خیابان 
سنگ  فرش شــده و میدانی بزرگ و تاریخی با 
ســاختمان های زیبا و ارزشــمند و همچنین 
المان های فرهنگی موجود در آن چیزی نیست 
که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. از خیابان 
امام که شروع می کنیم به قدم زدن در دو طرف 
خیابان مانند تمام این محدوده ساختمان های 
خالی و فرسوده اما زیبا و با ارزش از دوره پهلوی 
اول به چشم میخورد. ســاختمان هایی که اگر 
فرصت احیا به آن ها داده شود و روحی دوباره به 
آن ها دمیده شود می توان از وجود آن ها بهره ی 
بهتری برد. مثال کافه، رســتوران، هتل و حتی 
گالری های هنری انتخاب های مناســبی برای 
کاربری جدید این ســاختمان ها خواهند بود. 
کمی که جلوتر می رویم یکــی یکی المان های 
فرهنگی به چشــم می آیند. زنی با همان دامن 

رنگارنگ و چادر شــب بســته به کمر و کودک 
خردسالی که با چادر شب به کمر زن بسته شده 
است و زن در حال پاک کردن عرق پیشانی  اش 
اســت. نماد تمام زنان زحمتکــش گیالنی که 
در زمین های برنج کار می کننــد. کمی جلوتر 
مجسسمه ی زنی دســتفروش را می بینیم که 
کدو می فروشد. کدو حلوایی با سفره ی گیالن به 
خوبی عجین شده. از غذا گرفته تا نان و شیرینی. 
کمی جلوتر داروخانه کارون به چشم میخورد. 
اولین داروخانه ی شــبانه روزی ایران که هنوز 
دایر است و چون گذشته به اهالی این دیار دارو 
می فروشــد. به میدان شــهرداری می رسیم. 

عمارت های زیبا و عظیم شــهرداری، پست، و 
هتل ایران به چشم می خورند. مجسمه ی میرزا 
کوچک خان جنگلی هم بین عمارت های پست 
و هتل ایران جا خوش کرده است. حوضی بزرگ 
و آبنمایی موزیکال هم در میان میدان قرار گرفته 
که شب ها دل به دل مردم شــهر می دهد و فضا 
را با موســیقی های زیبا لذت.بخش تر می کند. 
مجســمه ی میرزا را که ادامه دهیم می رســیم 
به مجســمه ی پیرمردی در حال عکاسی. آقای 
درّوی؛ مســن ترین عکاس در قد حیات شــهر. 
تئاتر شهر که روزگاری محل شکل گیری اولین 
تئاتر ها به شیوه امروزی در ایران بوده نیز به چشم 
میخورد. در نزدیکی آن قنادی نگین قرار دارد. 
قنادی ای قدیمی که هنوز می توان رفت و میزی 
را انتخاب کرد و شیرینی و چای و قهوه سفارش 

داد و همان جا میل کرد. فالوده های این قنادی 
از محبوب ترین ها هســتند. در انتهای خیابان 
ساختمانی که به ساختمان استانداری معروف 
است به چشم میخورد. همچون دیگر همتایانش 
در پیاده، بنایی عظیم و ســفید رنگ، مربوط به 

پهلوی اول.  
قدم زدن در میدان شــهرداری به هنگام روز 
یک لطف و صفا یی دارد و به هنگام شــب حال و 

هوای دیگری.
رشت شهر شب های زنده اســت. شب آغاز 
قدم ها و تفریح های تنهایی و چند نفره مردمان 

شهر و مسافران آن است. 

نمی شود رشــت آمد و به بازار آن نرفت. بازار 
رشت هم همین خصوصیت را دارد. یک بار باید 

در صبح آن را دید و لذت برد و یک بار در شب.
در میان بازار که قدم می زنــی با انواع میوه و 
سبزی های ارگانیک و تازه که بعضی هایشان به 
دلیل بومی بودن کمتر شناخته شده هستند و در 
واقع تنها مخصوص استان گیالن هستند رو به رو 
می شوی. خوج یکی از آن هاست. میوه ای با طعم 
ترش و شیرین و بافتی پوک اما بسیار آبدار که در 
واقع نوعی گالبی وحشی است. ازگیل یا در زبان 
محلی کنوس، یکی دیگر از میوه های خوشمزه ی 

پاییزیست که در این بازار به چشم می خورد.
نان و شیرینی های ســنتی گیالنی نیز هم 
در این بازار ســهم پررنگی دارند. از  نان برنجی 
و نان کشــتا که معمــوال به صورت خالــی یا با 

تخم مرغ  وآب پز به عنوان صبحانــه یا عصرانه 
خورده می شــوند گرفته تا رشــته و خشــکار، 
شــیرینی  ای که با آرد برنج و گردو و شکر تهیه 
می شــود و محبوب همگان اســت. نمی شود 
به بازار آمد و قهوه خانه نرفــت. قهوه خانه های 
رشت از معدود قهوه خانه هایی هستند که مهم 
نیســت چه جنســیتی داری. به لطف همپایی 
همیشگی زنان گیالنی با مردان در صحنه ی کار 
و فعالیت های اجتماعی؛ امروز نیز زنان می توانند 
به دور از نگاه های سنگین و جنسیتی ای که در 
برخی شهرها حاکم اســت زیست کنند. خرید 
چند عدد رشــته خشکار و ســپس نشستن در 
قهوه خانه و نوشیدن چای و خوردن رشته خشکار 
تجربه ایست فراموش نشدنی که لذت بازدید از 

بازار رشت را تکمیل می کند.
بعد از بازار رشــت به محله ی ساغریسازان 
می  رویم. محله ای بسیار قدیمی که برای عکاسی 
و قدم زدن بســیار مناســب اســت. این محله 
امروزه محــل اصلی فروش لوازم دســت دوم و 
عتیقه شده اســت و قدم زدن میان مغازه های 
قدیمی فروشــی هم حال خوبــی دارد. در این 
محلــه خانه های قدیمی بســیاری به چشــم 
میخورد. حمام حاجی و کاشــی های زیبا ی آن 
 هم یکی از جاهاییست که حتما باید آن را دید.
در محله ی ساغریســازان مغازه ی یخ در بهشت 
فروشــی ای قرار دارد به نام یخ در بهشت سنتی 
حاج رجب که سالیان طوالنی  است که محبوب و 

معروف همگان است. 
ایــام پاییز و زمســتان در کنار فــروش یخ 
در بهشــت، کدو حلوایی هم می فروشــد. کدو 
حلوایی های طبخ شده به همان سبک و سیاق 
مادران گیالنی که کدو را با آب و شکر می گذارند 

بپزد تا زمانی که کاراملی و آماده خوردن شود.
بازگشــت به پیاده راه فرهنگی برای صرف 
شام، بعد از یک روز گشــت و گذار در شهر باران 
انتخاب خوبی است. زندگی شبانه مردم رشت با 
گاری های کباب فروشی واقع در پیاده راه عجین 
شده  اســت. گاری هایی که از غروب تا دم دمای 
صبح مشــغول فروش کباب هســتند و عطر و 
دود آن به یکی از اعضای ثابــت پیاده راه تبدیل 

شده است.

رشت، شهر عاشقانه های پاییزیست
گشت و گذار
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