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ماجرای کوهی که آب شد

تشریح آخرین وضعیت روستاییان زلزلهزده آذربایجان شرقی در گفتوگو با «ایران»

کاهش وزن با نسخه بومی در گیالن

تبریز -وحید خوش زرع
خبرنگار

ایرنا

یکی از
زلزلهزدگان:
درست است
که کارهای
زیادی برای
اسکان موقت و
بازگشت زندگی
به روستاهای
زلزلهزده انجام
شده ،اما بیپولی
باعث شده
نتوانیم خانههای
خود را تکمیل
کنیم .با وجود
اینکه وسایل
گرمایشی در
کانکس داریم،
اما به علت
سرما و برف
شدید منطقه،
کانکسها
همچنان سرد
هستند و امان ما
را بریده است

خبرگزاری میراث آریا

از طبیعت گردی زمستانی تا آسودن زیر کرسی و قصه خوانی یلدایی در اقامتگاه های سنتی

گردشگری چهار فصل در خراسان شمالی
پریسا عظیمی
خبرنگار

مسئوالن گردشــگری در خراسان شمالی میگویند
از وقتی اقامتگاههای ســنتی در روســتاهایی که قابلیت
جذب گردشگر دارند راهاندازی شده ،گردشگری در این
استان هم چهار فصل شده اســت .زندگی در روستا در
هر فصلی حال و هوای خودش را دارد .چه کسی است
که در زمســتان از تماشــای برفهای نشسته بر کوهها و
بام خانهها و گذر از کناره رودها و چشــمههای یخزده و
آســودن زیر کرسی و قصه خوانیهای یلدایی و خوردن
انواع آشها و غذاهای سنتی لذت نبرد؟ بهار و تابستان
کــه جــای خــود دارد ،فصل شــکفتن طبیعت اســت و
زندگی و نشاط در باغها و کوچه باغها.
مســئوالن اســتانی خراســان شــمالی حاال با افتخار
میگوینــد اغلب روســتاهای این اســتان برای ســاخت
اقامتگاههــای بومگــردی مــورد توجــه ســرمایهگذاران
قــرار گرفته و از طرفــی بهدلیل دارا بودن آداب و ســنن
گوناگــون ،تنــوع غــذا و لباسهــای محلی گردشــگران
زیادی را جذب کرده اســت .روستای «مردکانلو» در 30
کیلومتری شهرستان فاروج و روستای نمونه گردشگری
«روییــن» از توابــع شهرســتان اســفراین از روســتاهای
خراسان شمالی هســتند که در راهاندازی اقامتگاههای
سنتی و جذب گردشگران از سایر روستاهای این استان
موفقتربودهاند.
خانههای روستای مردکانلو با بافت سنتی و مصالح
بومی منطقه بهصورت پلکانی ســاخته شــده و مقصد
مناسبی برای گردشگرانی است که قصد سفر دارند .از
جاذبههای گردشگری نزدیک به این اقامتگاه میتوان
به چشــمهها و طبیعت سرسبز روســتا ،قلعه قدیمی،

کوه الکپشــت ،غــار آپارتمان نما ،دره گــردو چغرود و
آســیاب آبی اشــاره کرد .دیگر اقامتگاههــای بومگردی
ایــن اســتان تقریباً بــه همین شــکل هســتند ،برخی با
تغییــرات جزئی در ســاخت بنــا و برخی دیگــر در نوع
بافت روســتا متفاوتند .تعدادی از این اقامتگاهها برای
جذب میهمان و گردشــگر بیشتر ،شرایط و برنامههای
ویژهای دارند که به گفته دســت اندرکارانشان آنها را از
دیگر اقامتگاههای بومگردی استان متمایز کرده است.
علیرضا حیدری؛ مســئول یکی از این اقامتگاههای
بومگــردی در روســتای «مردکانلــو» اســت .بــه گفته او
اتاقهــای اقامتگاهش معموالً بــرای  2تا  3ماه جلوتر
رزرو میشــود .او از جمله دالیل این اســتقبال را داشتن
برنامههای ویژه به مناسبتهای مختلف یا آتش بازی
بیان میکند و میگوید :مثالً برای شب یلدا با دعوت از
ریش سفیدان روســتا برای میهمانانمان برنامههایی
ازجملــه قصــه گویــی و تعریــف آداب و ســنن قدیمی
روســتا ویــژه این شــب بلنــد را از زبان آنان داشــتیم که
خیلی هم مورد استقبال میهمانان قرار گرفت.
بهگفتــه حیــدری ،خراســان شــمالی جمعیت این
منطقــه ترکیبــی از نژادهــای فــارس ،کرمانــج ،تــرک،
ترکمن و تات است به همین خاطر غذاهای محلی این
اســتان از تنوع زیادی برخوردار اســت .غذاهای محلی
درخراســان شــمالی با آداب و رســوم خاص خود تهیه
شــده و با توجه به ســبزیهای محلی که در هر فصل از
سال میروید ،غذاها خوش طعم میشود؛ بهطوری که
بوی غذاها تا چند خانه آن طرفتر هم میپیچد .آش
و انواع آن یکی از اصلیترین غذاهای محلی خراســان
شمالی به حساب میآید که بخصوص در فصل سرما
طرفداران بســیاری دارد .مواد تشــکیل دهنده غذاهای

غذاهای محلی
درخراسان شمالی
با آداب و رسوم
خاص خود تهیه
شده و با توجه به
سبزیهای محلی
که در هر فصل
از سال میروید،
غذاها خوش
طعم میشود؛
بهطوری که بوی
غذاها تا چند خانه
آن طرفتر هم
میپیچد

را نیز آغاز کنیم .کارهای نرمافزاری و برنامههای اداری
طی شــده و همکاری خوبی که سامانه بانکی استان با
ما داشت و نمایندگان آنها در مناطق زلزله زده حضور
پیدا کردند باعث شد سرعت کار در این مرحله بیشتر
شــود .باباپور تأکید میکند :کار ساخت با تالش اهالی
و نظــارت بنیاد مســکن و عقد قرارداد با شــرکتهای
پیمانکار درحال اجراست .براساس برنامهریزیهای
صــورت گرفته بنیاد مســکن بــرای هر واحــد احداثی
 160کیسه سیمان رایگان میدهد ،ضمن اینکه تالش
کردهایم تا فوالد مورد نیاز ســاخت واحدها را نیز با 10
درصد زیر قیمت بازار تهیه کنیم.
محمدباقرهنربر،مدیرکلمدیریتبحراناستانداری
آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه تجمیعی بودن
اســکان موقت دامها نارضایتی تعدادی از روستاییان
را بهدنبال داشــته که بر همین اســاس تأکید کردیم تا
بنیاد مســکن اســکان دائم دامها و ارائه تسهیالت به
متقاضیــان را هــر چه ســریعتر تأمین کنــد ،میگوید:
فریمهــای مخصــوص اســکان دام آمــاده بــوده و
اطالعرســانیهای الزم انجــام شــده و شــرایط بــرای
تحویل فریمها فراهم است .هنربر در تشریح آخرین
وضعیــت زلزلــهزدگان آذربایجان شــرقی میافزاید:

حــدود  ۲۰واحد کانکــس مجهز به حمام و ســرویس
بهداشتی به روستاهای زلزلهزده شهرستانهای میانه
و ســراب ارسال شــده و  ۱۵واحد نیز با هماهنگی امام
جمعه میانه ارسال شده بود که مقرر شده تا  ۲۰واحد
هم تا پایان هفته توسط مس سونگون به این روستاها
ارسال شود.
هنربر بیان میدارد :مقرر شده بود تا اسکانهای دائمی
در بهمــن ماه افتتاح شــود ،اما تأکید شــد ،افتتاح پس
از اتمــام اولین اســکان دائم انجام شــده و زلزلهزدگان
به محض آماده شــدن مسکنهایشــان در منازل شان
مستقرولوازممعیشتیبرایآنانتأمینشود.
محمدرضا مشــایخی ،فرماندارمیانه نیــز میگوید :از
بنیاد مســکن خواســته شــده تا کارشناســان این اداره
ضمــن انجام امــوری چون ارزیابی ،تشــکیل پرونده و
معرفــی به بانکها ،در اقناع مراجعان در ســتادهای
مستقر در مناطق زلزلهزده اهتمام ویژه به خرج دهند.
علیرضــا کریمی ،معــاون توســعه مدیریــت و منابع
ســازمان منطقــه آزاد ارس هــم بــا بیــان اینکه برخی
خانوارهــا در مناطــق زلزلــهزده بــا وجــود تســهیالت
اعطایــی دولــت ،توانایــی تکمیــل واحدهای خــود را
ندارند ،از کمک این سازمان در این زمینه خبر داد.

ســنتی از مــواد طبیعی اســت ،به همین خاطــر غذاها
سرشار از انرژی و مقوی است.
آش یارمه ،نان محلی قطاب ،شله ماش بجنوردی،
قروتو بجنورد یا آب کشــک ،زیره تو (کاچی بجنوردی)،
آش قلیــه ،اُ ِجزیا اشــکنه ،آش جوشــواره ،دنــی یا آش
دندونی و دیمه َدنی که ب ه آش امام معروف است و در
روز عاشورا پخته میشود و قابلی (نوعی پلو بجنوردی)
از جمله غذاهای محلی این اســتان هستند که حیدری
میگویــد :اغلب این غذاهــا در اقامتگاههای بومگردی
استان پخته و سرو میشوند.
وی میافزاید :ارائه برنامه موســیقی ســنتی مربوط
بــه هــر روســتایی کــه اقامتــگاه درآن برپاســت از دیگر
برنامههایمــان اســت .مثــاً در روســتای کرمانــج کــه
اقامتگاه بومگردی داریم میهمانان با موســیقی سنتی
کرمانجــی یــا غذاهای محلــی روســتای کرمانج آشــنا
میشوند.
«ساســان ابراهیمــی» ،کارشــناس اکوتوریســم و
بومگــردی اداره کل میراث فرهنگی خراســان شــمالی
توگــو بــا «ایــران» بــا اشــاره به مزایــای این
هــم در گف 
اقامتگاهها ،میگوید :این خانهها مملو ازخدماتی چون
آشــنایی با فرهنگ بومی ،زندگی توأم با آداب ،ســنن و
داستانهای محلی و غذاهای لذیذ با مواد بومی است
کــه معموالً همراه با شــنیدن موســیقی محلی عرضه
میشــود و در عین حال هزینه اقامت در آنها ارزانتر از
واحدهای اقامتی رسمی در شهرهاست.
به گفته وی ،در روســتاهایی کــه این نوع اقامتگاهها
است ،آداب و رسوم و سنن ،صنایع دستی و محصوالت
باغی و کشاورزی همان روستا به گردشگران شناسانده
میشود .همچنین میهمانان میتوانند طعم غذاهای
محلــی روســتا را نیز تجربه کننــد .تاکنــون  32اقامتگاه
بومگردی در بیش از  20روســتای  8شهرســتان اســتان
بنــا شــده و مورد اســتقبال به لحــاظ جذب گردشــگر و
ســرمایهگذار شــده اســت؛ در واقع به نوعی بــا افزایش
صدور مجوز در این زمینه مواجه بودیم وهستیم.
ایــن کارشــناس اکوتوریســم و بومگــردی اداره کل
میــراث فرهنگی خراســان شــمالی درباره روســتاهایی
که بــا این هدف انتخاب میشــوند ،میگوید :روســتای
مورد نظر باید به لحاظ گردشگری ،طبیعت بکر مانند
چشمه سار و آبشار داشته باشد ،راه دسترسی به روستا
مناسب و بافت روستایی هم حفظ شده باشد و فرهنگ
و سننش خاص باشد.
وی با بیان اینکه اقامتگاهها به دو صورت راهاندازی
میشــود ،ادامــه میدهــد :برخــی از خانهها شــخصی
است که مالک درخواست تبدیل خانهاش به اقامتگاه
بومگردی را میدهد که با نظارت کارشــناسهای ما در
صورت امکان ،بازسازی و تبدیل به بومگردی میشود.
تعــدادی دیگرهم هســتند که مالک از صفر شــروع به
ساخت میکند .در این مورد اگر مالک یا سرمایهگذار با
مشورت ما اقدام به این کار کند از وی حمایت خواهیم
کرد .زیرا گاهی مواقع یک روستا قابلیت گردشگرپذیری
نــدارد ،اما مالک اصــرار به این کار دارد ،ما نیز مانعش
نمیشویم ،اما در قبال آن تسهیالتی هم نمیگیرد.
ابراهیمی درباره نحوه ارائه تسهیالت به متقاضیان

ایناقامتگاهها،تصریحمیکند:تسهیالتیکهبهمالکان
میدهیم در دو حالت است؛ بخشی برای تبدیل است
کــه در قالــب تکمیــل ،تجهیز و توســعه اســت .در این
زمینه براســاس نیازبه بازســازی خانــه ،وام میدهیم.
بخشی هم که برای ساخت است به این شکل است که
سرمایهگذار باید ابتدا آورده داشته باشد و ماهم به او در
صورتی که در روســتاهای مورد نظر ما اقدام به ساخت
اقامتــگاه کنــد وام میدهیم .امــا اگر در روســتایی که از
نظر ما جنبه گردشــگری نداشته باشد متقاضی اصرار
به ساخت کند ،مانعشان نمیشویم اما تسهیالتی هم
نمیدهیم.
کارشــناس اکوتوریســم وبومگردی اداره کل میراث
فرهنگی خراسان شمالی تأثیر این اقامتگاهها بر رونق
گردشگری بخصوص گردشگری روستایی را چشمگیر
میدانــد و ادامه میدهد :حتی از اســتانهای همجوار
هم بــرای اقامت در ایــن بومگردیها پذیــرش داریم.
بیشــتر اســتانهایی که جنگل و طبیعت سرسبز دارند
بــرای تفریح و گردشــگری به روســتاهای مــا میآیند و
در این اقامتگاهها چند روزی میهمان میشــوند .برای
جذب میهمان بیشــتر ،مدیــران و کارکنــان اقامتگاهها
را آمــوزش میدهیــم .حتی برای مردم روســتا ســعی
میکنیم این فرهنگ را جا بیندازیم که با خوشــرویی از
میهمانها استقبال کنند و با فروش محصوالت لبنی،
باغی و صنایع دستی درآمدزایی هم داشته باشند.
وی هزینــه ایــن اقامتگاههــا را درمقایســه با قیمت
هتلها قابل تأمل بیان میکند و میگوید :قیمتهای
اقامتگاههــا زیــر نظــر کمیســیون نرخگــذاری انجمــن
حرفــهای اقامتگاههــای بومگردی تعیین میشــود .در
مجموع هزینه کردن در این اقامتگاهها هم کمتر است
و هم مقرون به صرفه است.
وی خراسان شمالی را ازجمله استانهای معروفی
میداند که به لحاظ بهره بردن از فرهنگ و تاریخ غنی
وآداب و رســوم متنوع از اقوام مختلف ،طبیعت بکر و
روستاهای نمونه گردشگری مورد استقبال گردشگران
داخلــی و خارجــی قــرار گرفتــه اســت .بــه اعتقــاد این
کارشناس اکوتوریســم و بومگردی یکی از نقاط دیدنی
ایــن اســتان «روزبازارهای» آن اســت کــه در بعضی از
شهرها برپا میشود .به گفته ابراهیمی در شهر بجنورد
روزهای چهارشنبه ،بازاری بهنام همین روز برپا میشود
کــه در آن اقــوام مختلف فــارس ،بلوچ ،کــرد؛ ترکمن و
تات به فروش محصوالت باغی و لبنی و صنایع دستی
مناطق خود مشغولند و در واقع به نوعی برابری اقوام
به چشم میآید.
آینه خانه مفخم موزه اسناد و نسخه خطی ،خانه
تاریخی جاجرمیها ،مجموعه ســبزه میدان ،شــهر
تاریخی بلقیس ،قلعه صعلوک ،غارهای دســتکند
هنانه ،چارتاقی تیمــوری ،رباط قلّی ،حمام تاریخی
جاجــرم (موزه گرمابه و تاریخ شــهر جاجرم) ،قلعه
جاللالدین اثر تاریخی سده ششم ،آتشکده اسپاخو،
بشقارداشوروستاهایتوریستیاسفیدان،گریوان،
روییــن ومنطقه حفاظت شــده و نمونه گردشــگری
گلیل از جمله نقاط دیدنی و جاذبه گردشــگری این
استان است.

ایرنا

نگرانیهای زلزلهزدگان شهرستانهای میانه و سراب
در زمستان بیشتر شده؛ کانکس هرچند دیوار و پنجره
و ســقف دارد ،اما بدیهی اســت که خانــه را نمیگیرد،
بویژه در ســرمای استخوان ســوز منطقه «ترک».پس
از وقوع زلزله  ۵.۹ریشــتری 17آبان امســال در «ترک»
آذربایجــان شــرقی (نزدیکی ســراب و میانــه) ،مردم
منطقه با مشکالت زیادی مواجه شدهاند.
غضنفر واحــدی ،یکی از روســتاییان منطقه زلزلهزده
ســراب با اشــاره به اینکــه وامهای بنیاد مســکن برای
ســاخت خانه کافی نیست ،میگوید :درست است که
کارهای زیادی برای اســکان موقت و بازگشــت زندگی
به روستاهای زلزلهزده انجام شده ،اما بیپولی باعث
شــده نتوانیم خانههای خود را تکمیل کنیم .با وجود
اینکه وســایل گرمایشی در کانکس داریم ،اما به علت
ســرما و برف شدید منطقه ،کانکسها همچنان سرد
هستند و امان ما را بریده است.
حسین زنوزی ،ساکن روستای زلزلهزده «ورنکش» که
از طریق کوه «بز قوش» با دو شهرستان میانه و سراب
هم مرز اســت نیز میگوید :درست است که مسئوالن
در حال رسیدگی به مشکالت ما هستند ،اما با توجه به
سرمای هوا سرعت عمل کم است .روزی که هوا سرد
است و نیاز به مسئوالن برای رسیدگی به اموری چون
کمبود ســوخت و مایحتاج داریم ،آنان کمتر مشاهده
میشوند.
حسین عباسی 65 ،ساله نیز که در یکی از کانکسهای
ســفید در گوشــهای از خیابان این روســتا اســکان داده
شــده ،از دغدغههــای ســاکنان «ورنکــش» میگویــد:
«مردم به خاطر سردســیر بودن منطقه و شروع سرما
از اســکان موقــت گالیــه دارنــد و باید شــرایط اســکان
دائــم هرچه زودتــر برای آنان فراهم شــود .همچنین
مســئوالن تالش کنند تا قبل از پایان ســال ،بازســازی
خانههای ویران شده به اتمام برسد».
اما شــرایط در روستای «تیرشــاب» در دهستان حومه
بخش مرکزی شهرستان سراب متفاوت است ،چرا که
در این روستا تالش بر این است که زلزلهزدگان هر چه

ســریعتر در اتاقکهای  12متری پیش ساخته اسکان
موقت که در حال ســاخت بــرای  20خانــوار زلزل هزده
است ،ساکن شوند.
تختــی امینی ،مدیر مدرســه روســتای «تیرشــاب» که
زلزلهزدگان تا آماده شــدن اتاقکهایشان در  4کالس
آن ســاکن هســتند ،میگوید :تاکنون بیش از  10اتاقک
ســاخته شــده و بقیــه نیز بــزودی بــه اتمام میرســد.
همچنین بــرای زلزلهزدگان  5یا  6چشــمه ســرویس
بهداشــتی نیز ســاخته شده اســت .برای این اتاقکها
که برای اســکان موقت زلزلهزدگان در فصل سرما در
نظر گرفته شده ،آب ،برق و گاز کشیده شده و بهدلیل
سرمای زیاد منطقه تا خشک شدن گچ دیوارها و اتمام
این اتاقکها ،زلزلهزدگان در مدرسه اقامت میکنند.
در حال حاضر به زلزلهزدگان این روستا دفترچه ارزاق
داده شده و روزانه این افراد با مراجعه به دفتر مدرسه
از سبدهای حمایتی بهرهمند میشوند.
حافظ باباپور ،مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی
نیــز اعــام میکنــد کــه ســاکنان روســتاهای زلزلهزده
معتقدندکهنبایدبرخیمشکالتبهفراموشیسپرده
شــود و وامهــای داده شــده جوابگوی ســاخت و ســاز
نیست.
وی تأکیــد میکنــد کــه هیــچ خانــوار زلزلــهزدهای در
شهرســتانهای میانــه و ســراب در چــادر زندگــی
نمیکنند و همه اسکان موقت یافتهاند .آواربرداری 2
هــزار و  200واحد از واحدهای آســیب دیده هم انجام
شــده که اجــرای بقیه واحدها مســتلزم شــرایط آب و
هوایی اســت .بعــد از وقوع زمیــن لــرزه ،ارزیابی اولیه
کارشناســان  3هزار واحد مســکونی احداثی ،یکهزار و
 500واحد مسکونی تعمیری و  2هزار واحد دامی برای
ســاخت بود کــه در اولین اقدام بنیاد مســکن اســکان
موقت خانوارهای زلزله زده را مد نظر قرار داد .در این
راســتا  300خانوار در اتاقکها و کانکسهای تحویلی
مســتقر شــدند و  2هزار و  700خانوار نیز با تهیه اجاره
بها توانستند بهصورت موقت اسکان یابند.
مدیــرکل بنیاد مســکن آذربایجــان شــرقی میگوید:
خوشــبختانه با تــاش و پیگیریهای مدیریت ارشــد
استان توانســتیم در این مدت کم کار ساخت واحدها

گزارش

کانکس که جای خانه را نمی گیرد

ســال  1384اســت ،بــه زحمــت خــودش را
هادی انواری
خبرنگار
تــکان میدهــد تــا از پنجــره بیــرون را تماشــا
کند .مثل همیشــه باران میبارد! مثل همیشــه مادرش را صدا میزند تا
صبحانــهاش را بیاورند ،باز هم مثل همیشــه روی تشــکی کــه حاال دیگر
مثل یک تخته چوب شــده خــودش را حرکت میدهد تا بتواند صبحانه
بخورد .خوردن برایش لذت بخش اســت ،اما مکافات رسیدن به توالت
مثل کابوس است!
دربــاره حــدود  200کیلوگــرم صحبت میکنیم؛ اســمش رضاســت .یک
نوجوان در روســتایی بین رشــت و انزلــی .خبرنگاری از وجــودش با خبر
میشــود ،یک سوژه خوب برای رسانههاست .ترینها همیشه پر طرفدار
هســتند ،به ســراغش میآیند و از چاقترین نوجوان جهان پردهبرداری
میکننــد .یک خبر ،تعداد زیادی بازدیــد و تمام! باز هم فردا صبح رضا
بایــد بیــدار شــود ،از پنجره بــاران ببینــد و مــادرش را صدا بزنــد .همین
روزها بود که افشــین پورمحمد ،همشــهری رضا خبر را میبیند .او مربی
بدنسازی است ،کمی آن طرفتر از رضا ،اما از رضا خبر نداشت.
ëëوانت نداشتیم!
از اینجــا بــه بعد را افشــین پورمحمد که «آقا افشــین» صدایش میزنند
تعریــف میکند« :رفتم ســراغش و پیدایــش کردم ،دیدم یــک نوجوان
اســت که نمیتواند حرکت کند ،با مــادرش صحبت کردم ،گفتم رضا را
به باشــگاه بیاورید که وزنش را کم کنیم .اما نمیشــد ،وسیله نداشتیم».
رضــا آنقدر بزرگ بــود که حداقل یک وانت پیکان بــرای جابهجاییاش
الزم بود .سال  84بود و رضا نمی توانست به باشگاه بیاید.

شــش سال همینطور میگذرد ،شش ســال هر روز تکراری :بیدار شدن،
پنجــره بارانی؛ البته بعضــی وقتها هم آفتابی ،اما چه فرق دارد؟ برای
کسی که نمیتواند از خانه بیرون برود؟
باشــگاه افشین در خشــکبیجار نزدیک کته سر بود ،ســال  90که شد ،یک
شــب چنــد نفر از بچــه محلهــای رضا کــه شــاگردان افشــین بودند ،به
زحمــت رضــا را تا باشــگاه حمل میکنند .افشــین میگوید« :یک شــب
دیدم رضا را آوردند ،سنگینتر شده بود ،روی باسکول که رفت  217کیلو
بود .تصمیم گرفته بود وزنش را پایین بیاورد ،من هم دیگرخودم وسیله
داشتم و نیاز به کرایه وانت نبود .گفتم وزنت را پایین می آورم».
 20 ،10ëëو حاال 120
افشین حدود  30سال مربی بدنسازی بوده ،خودش میگوید« :کاهش وزن
برای من همیشــه یک امر متفاوت بود .دوست داشتم درباره این موضوع
مطالعــه کنــم .هرچنــد در منطقــه محرومــی زندگــی میکنیــم ،از همــان
 20-30ســال قبــل شــروع کرده بودم بــرای کاهش وزنهای  10یــا  20کیلو،
اما رضا فرق داشــت ».بله؛ رضا طبیعتاً فرق داشــت ،از کودکی به بیماری
هورمونــی دچار بود .رضا میگوید بهخاطر وضعیت جســمی نتوانســته به
مدرســه برود ،هنوز هم بی ســواد اســت ،میگوید بیکار است و همین حاال
هم دوســت ندارد باسواد شود .آقا افشین درباره رضا میگوید« :کار با رضا
سخت بود ،وقتی یک نفر باسواد است ،مطالعهای دارد ،راحتتر میشود
با او کنار آمد .برای رضا اول از پیاده روی شروع کردم .ماههای اول فقط در
باشگاه آرام آرام راه رفت؛ چون قبالً راه نمی رفت ».رضا برای افشین فقط
یک شــاگرد نبود ،به قول خودش «رضا یک کوه بود که باید خرد میشــد».
افشــین اعتقاد دارد« :آدمهایی که خیلی چاق هســتند اول مســأله روحی
دارند .بهخاطر افســردگی ناشــی از چاقــی به خــوردن روی میآورند ،پس
باید مربی با آنها صحبت کند .هر روز با رضا چند ساعت حرف میزدم».
ëëمربی از نسل قدیم
اینجــا در خشــکبیجار خبری از باشــگاههای چندطبقه تهران نیســت .نه
رینــگ پیــاده روی هســت ،نه اســتخر و جکــوزی در طبقه منفــی یک ،نه
دســتگاههای عجیــب و غریب! افشــین میگوید« :هیچکس بــا تردمیل
الغــر نشــده ،اینها تبلیغات تجاری اســت ،یــک نفر پیــدا نمیکنید که با
دستگاه الغر شده باشد ».پورمحمد میگوید :حدود  10ماه هر روز رضا را
به باشگاه میآورد برای تمرینات بههمراه یک رژیم غذایی .درباره رژیم
غذایــیاش میگوید« :من اعتقاد دارم تمامی چیزهایی که برای انســان
نیــاز اســت ،خداونــد در طبیعــت گنجانده ،مــا اینجا -گیــان -غذاهای
طبیعــی و بومی داریم .مثل ترشتره ،خورشــت باقالــی و ...با همینها
میتوان وزن را کم یا زیاد کرد ،آن هم بدون مصرف دارو».
در مورد کار او ،رضا بهتر میگوید« :بعضی وقتها شب به خانهمان زنگ
مــی زد و احوالــم را میپرســید که یک وقــت خارج از رژیــم غذایی چیزی
نخورم ».این ســبک پیگیــری این روزها طرفدار نــدارد ،الاقل در پایتخت!
خیلی از مربیها اگر کاری هم بکنند ،قطعاً قبالً فاکتورش را میفرستند.
ëëکمپ الغری ابتکاری
بعد از  10ماه افشــین دیگر رضا را به باشــگاه می آورد و کار شــبانه روزی
میشــود! افشــین درباره این دوره میگویــد« :دو ماه آخر رضــا را آوردم
باشــگاه و  24ســاعت زیــر نظــر داشــتمش ،متأســفانه امکاناتــی مثــل
ســوئیت و ...اینجــا نداشــتیم ».امروز در دنیــای ما چاقی دســت کمی از
ســایر بیماریها ندارد .چیزی مثل اعتیاد است .برای همین در خیلی از
کشورها ،چیزی بهنام «کمپ کاهش وزن» به راه افتاده است ،نمونهاش
در همین کشور همسایه ترکیه هم وجود دارد ،کمپ الغری خانم شیدا!
افشــین امــا در یک شهرســتان کوچــک ،با یک باشــگاه بــا ابتداییترین
وســایل ،چیزی شــبیه کمــپ الغــری راه انداخت .با همین سیســتم هم
توانست چاقترین پسر دنیا را که بیسواد هم بود  175کیلوگرم الغر کند.
ماجرا به اینجا ختم نشد ،بعد از رضا ،سید محمد حسین سید محمدی،
جوانی که او هم ناراحتی هورمونی داشت سراغ افشین میآید .از قم به
رشــت مهاجــرت کرده بودنــد و باید برای کاهش وزن عمــل میکرد ،اما
خود را بهدســت مربی میســپارد .سال  97با  213کیلو میآید و سال 98
بــا  94کیلو برمی گردد .افشــین درباره محمد حســین میگوید«:کار با او
راحتتر بود ،چون تحصیالت داشت و راحت میشد با او حرف زد».
 150ëëکیلو راحت است
افشــین میگوید« :بــا تجربهای که حــاال دارم ،دیگــر کاهــش وزن  130یا 150
کیلو بهنظرم ســاده اســت ».او تالشهایی هم بــرای راهاندازی کمپ کاهش
وزن کرده اما بهدلیل اســتقبال نکردن مســئوالن محلی ناکام مانده است .او
نــاکام مانده در حالــی که میتواند با احداث یک کمپ در همان گیالن ،برای
کشورش ارزآوری داشته باشد .میگوید«:چند بار بهطور شفاهی به مسئوالن
منطقــه آزاد گفتــم کــه ظرفیت راهانــدازی چیزی مشــابه ترکیه هســت ،من
رکورددار کاهش وزن هستم ،اما متأسفانه توجهی نشد!»

