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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل كند ،پس از آن دو ركعت نماز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب نماید و

آیة الكرسى بخواند و حمد و ثناى الهى بجا آورد و صلوات بر حضرت رسول و آل او بفرستد .سپس این دعا
را بخواند:

اَل ّل ُه َّم اِن ّى ا َ ْس َت ْو ِد ُع َ
ك ال ْ َی ْو َم
خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم
بیل ّ
ِب
الشاه َ
كان ِمنّى ب َِس ٍ
ن َ ْف ِسى َو اَهْلى َو مالى َو ُولْدى َو َم ْن َ
ِد ِم ْن ُه ْم َوالْغآئ َ

خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر كه را با من راهى دارد حاضرشان و غائبشان را
اح َف ْظنا بِحِ ْف ِظ ا ِْ
اح َف ْظ َع َل ْینا
الیْ ِ
مان َو ْ
اَل ّل ُه َّم ْ
خدایا حفظ كن ما را به حفظ ایمان و نگهبان بر ما باش
ك اِن ّا اِل َ ْی َ
ِك َوال ت َْس ُل ْبنا َف ْض َل َ
اج َع ْلنا فى َر ْح َمت َ
ون.
ك را ِغ ُب َ
اَل ّل ُه َّم ْ

خدایا ما را در كنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما كه ما به تو مشتاقیم.
الدن ْیا َوا ْ
ب َو ُس َّو ِء ال ْ َمن َْظ ِر فِى ا ْ
اَل ّل ُه َّم اِن ّا ن َ ُعو ُذ ب َ
الخِ َرةِ.
الس َف ِر َو كابَةِ ال ْ ُم ْن َق َل ِ
مال َوال ْ َولَدِ فِى ُّ
ْل َوال ْ ِ
اله ِ
ِك م ْ
ِن َو ْعثآ ِء َّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بدى دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و
آخرت.

ك َ
ِك َو تَ َق ُّرب ًا اِل َ ْی َ
هذا ال َّت َو ُّجهَ َط َلب ًا ل ِ َم ْرضات َ
اَل ّل ُه َّم اِن ّى اَتَ َو َّج ُه اِل َ ْی َ
ك.

خدایا من به تو رو كنم در این رو كردن به خاطر این كه جویاى خشنودى تو و تقرب جستن به درگاهت
هستم.
فیك َوفى ا َ ْول ِیآئ َ
[اَل ّل ُه َّم] َف َبلِّغْنى ما ا ُ َؤم ِّ ُل ُه َو ا َ ْر ُجو ُه َ
ِك

خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان
مین.
یا ا َ ْر َح َم ال ّراحِ َ
امید دارم اى مهربانترین مهربانان.

مس�افر پس از دعای صفحه مقابل تس�بیحات

حضرت فاطمه سلام اهلل علیها را بخواند و سوره
حم�د را از پی�ش رو و از جانب راس�ت و از جانب

چپ بخواند و همچنین آیه الكرسى را از سه جانب
بخواند ،و بگوید:

اَل ّل ُه َّم اِل َ ْی َ
ت َو ْجهى
ك َو َّج ْه ُ

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

تب َ
َو َع َل ْی َ
ِك َفال
ت ا َ ْهلى َو مالى َو ما َخ َّولْتَنى َو َق ْد َوثِ ْق ُ
ك َخ َّل ْف ُ

و به امید تو بجاى گذاردم خانواده و مالم و آنچه را به من مرحمت فرمودى
و به تو اطمینان كردم پس

ب َم ْن اَرا َد ُه َوال یُضَ ی ِّ ُع َم ْن َحف َِظ ُه اَل ّل ُه َّم َص ِّ
ل َعلى ُم َح َّمدٍ َو ال ِهِ
ت َُخی ِّ ْبنى یا َم ْن ال یُ َخی ِّ ُ
ناامیدم مكن اى كه ناامید نكند ،هر كه را به او توجه كند ،و ضایع نكند
هر كه را او محافظتش كند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،
ت َعن ُْه َوال تَكِ ْلنى ا ِلى ن َ ْفسى
اح َف ْظنى فیما ِغ ْب ُ
َو ْ

و محافظت كن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار
لدعا َء
مین ا َ ُّ
یا ا َ ْر َح َم ال ّراحِ َ

اىمهربانترینمهربانان.
سپس مسافر سوره توحید را یازده مرتبه و سوره اِن ّا اَن ْ َزلْنا ُه و آیة الكرسى و سوره
ناس و سوره فلق را بخواند

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.
منبع:مفاتیحالجنان
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آشنایی با یکی از قدیمیترین چهرههای خودروسازی فرانسه

سیتروئنکهبود؟
آندره گوستاو سیتروئن ۵
فوری��ه  ۱۸۷۸در پاریس
متول��د ش��د و  ۳ژوئی��ه
 ۱۹۳۵در همی��ن ش��هر
چش��م از جهان فروبست.
او مهن��دس و کارخانهدار
برجس��ته فرانس��وی بود
ک��ه روشهای تولید انبوه
هنری ف��ورد را در صنعت
خودروسازی اروپا متداول
کرد .او بیش��تر ب��ه خاطر
خودروی��ی ک��ه نام��ش بر
وی مانده ،یعنی سیتروئن
و نی��ز ب��ه کار ب��ردن
چرخدندهه��ای مارپیچ��ی
دوبل شهره است.
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او پنجمی��ن و آخرین فرزند ی��ک تاجر الماس
یه��ودی با نام لوی س��یتروئن از هلند و همس��ر
لهستانیاش ماتسا کالیمن و نیز از خویشاوندان
نزدیک فیلسوف انگلیسی سر ای .جی .آیر بود.
وقتی آندره شش ساله بود پدرش  -احتماالً ب ه
دنبال سرمایهگذاری در یک معدن الماس آفریقای
جنوبی که با عدم موفقیت مواجه شد  -خودکشی
کرد .گفته میشود آندره جوان با مشاهده ساخته
ش��دن برج ایفل (در س��الهای )۱۸۸۷-۱۸۸۹
تصمیم گرفت که یک مهندس شود.
وی در  ۱۹۰۰از «اک��ول پلیتکنی��ک»
فارغالتحصی��ل ش��د و پ��س از آن بهعنوان یک
مهندس و طراح صنعتی مش��غول بهکار شد .در
همان سال از لهستان که زادگاه مادرش بود ،دیدار
کرد .طی این س��فر نجاری را دید که مشغول کار
روی چرخ دندهای با ساختار استخوان ماهی بود.
این چرخ دنده با صدای کمتر و به شکلی روانتر
کار میکرد.
س��یتروئن حق اختراع و امتیاز آن را با مبلغی
بسیار اندک خریداری کرد که همین خرید ساده
منجر به اختراعی شد که به سیتروئن اعتبار فراوانی
بخش��ید؛ یعنی چرخ دندهه��ای مارپیچی دوبل.
همچنین طراح آرم شرکت سیتروئن نیز از همین
طرح الهام گرفته اس��ت .سیتروئن با همراهی دو
تن از دوستانش یک کارگاه ساخت چرخ دندههای
مارپیچی را راهاندازی کرد .با دستیاری وی کارخانه

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

خودروس��ازی مورس  -تولیدکنن��ده خودروهای
مسابقه  -توانست در  ۱۹۰۸تولید خود را از ۱۲۵
خودرو به  ۱۲۰۰خودرو در سال افزایش دهد .در
 ۱۹۱۲سیتروئن شرکت چرخدندههای سیتروئن
را راهاندازی کرد و همزمان به ریاس��ت فدراسیون
کارفرمایان خودرو نائل شد .پیش از شروع جنگ
جهانی اول در سفری به آمریکا با هنری فورد دیدار
کرد.
با وقوع جنگ جهانی اول ،سیتروئن  -که بهعنوان
کاپیتان دوم توپخانه به ارتش فرانسه پیوسته بود
 توانست ارتش این کشور را متقاعد به تولید انبوهتسلیحاتکند.
در  ۱۹۱۵ی��ک کارخان��ه تولی��د جنگافزار را
راهاندازی کرد که س��االنه تا  ۵۵هزار گلوله توپ
تولید میک��رد .در پی این موفقیت مس��ئولیت
س��ازماندهی تأمین برخی مواد اولیه حیاتی برای
همه کارخانههای اسلحهس��ازی فرانسه بر عهده
وی نهاده ش��د .سیتروئن طی این جنگ  -بیش
از هر چیز بهعنوان یک کارشناس پیشرو تولید در
فرانسه  -به شهرتی بینالمللی رسید .وی همچنین
به کارخانه رنو که طی جنگ  ۳۵هزار نفر را برای
تولید جنگافزار ب ه کار گرفته بود ،کمک شایانی
کرد.
پ��س از جن��گ جهان��ی اول در میان��ه ۱۹۱۹
سیتروئن بهعنوان یکی از مدیران شرکت فرانسوی
دوبل به کار گرفته شد .هدف این شرکت ساخت

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

خودروهای بخار در فرانسه بود .دیگر مدیران
این ش��رکت عبارت بودند از پل س��یکالت از
ش��رکت رنو ،ام .مری از شرکت تورکات مری؛
ام .دالگ ،طراح خودرو .این طراحی آسان نبود
و سیتروئن به پروژههای دیگری روی آورد.
در  ۱۹۱۹س��یتروئن کارخانه اسلحهسازی
اصلی خ��ود را به منظور تولید انبوه اتومبیلی
کوچ��ک و ارزان تغییر کارب��ری داد و به این
ترتیب نخس��تین خ��ودرو س��یتروئن با نام
س��یتروئن تیپ ای ،در  ۱۹۱۹به خط تولید
رسید .در س��ال  ۱۹۲۰شرکت متبوع وی به
دلیل کمبود سرمایه باب مذاکراتی را با کمپانی
جنرال موتورز برای فروش ش��رکت گشود اما
مدیران وقت جنرال موتورز در مراحل پایانی
واگذاری ،این سرمایهگذاری را نامعقول دانسته
و معامله را فس��خ کردند .در پی این انصراف،
کارخانههای جدید سیتروئن راهاندازی و بدل
به یکی از بزرگترین شرکتهای خودروساز
در فرانسه (بزرگترین در اروپا و چهارمین در
جهان) شد .در ژانویه  ۱۹۳۱دولت فرانسه به
وی مدال «افس��ر بزرگ لژیون دونور» را اعطا
کرد .سیتروئن س��فرهای علمی متعددی را
تأمین مالی کرد ک��ه از آن میان باید به طی
مس��افت  ۱۳ه��زار کیلومتری ی��ک خودرو
از بیروت تا پکن اش��اره ک��رد (.)۱۹۳۱-۳۲
تولید اسباببازیهای س��یتروئن ،نورپردازی
برج ایفل و میدان کنک��ورد برای نمایش نام
تجاری س��یتروئن با  ۱۲۵هزار المپ از جمله
فعالیتهای تجاری وی در سال  ۱۹۲۵بود که
این نورپردازی تا س��ال  ۱۹۳۴و ورشکستگی
شرکت ادامه یافت.
ش��رکت س��یتروئن طی دوران رکود بزرگ
حاضر نش��د از هزینههای خود بکاهد و تنها
اتومبیل دیفرانس��یل جل��و آن زم��ان با نام
سیتروئن  ۷را در  ۱۹۳۴روانه بازار کرد که هر
چند فروش ش��رکت را باال برد اما هزینههای
ب��االی تولی��د آن به ورشکس��تگی ش��رکت
سیتروئن در  ۱۹۳۴انجامید .آندره سیتروئن
کنت��رل ش��رکت را از دس��ت داد و کمپانی
میشلین که تولیدکننده الستیکهای اتومبیل
بود آن را تصاحب کرد اما شرکت در  ۱۹۳۵از
نو سازماندهی شد.
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پاریس به خاک سپرده شد .در  ،۱۹۹۲پارکی
در پاریس به نام آندره سیتروئن افتتاح شد که
در کنار کارخانه خودروسازی سابق سیتروئن
 که تا دهه  ۱۹۷۰دایر بود  -واقع ش��ده بود.کارخانه مزبور طی سالهای  ۱۹۷۶تا ۱۹۸۴
تخریب شد .در  ۱۹۹۸نام آندره سیتروئن به
فهرست تاالر مشاهیر صنعت خودروسازی در
دربورن میش��یگان افزوده شد .برند سیتروئن
ِ
ام��روزه یک��ی از معروفترین ش��رکتهای
خودروسازی کشور فرانسه است که به صورت
مش��ترک با برند پژو فعالیت دارد و ش��رکت
پژوسیتروئن مالکیت آن را برعهده دارد.

آندره س��یتروئن در  ۱۹۳۵در حالی در پی
ابت�لا به س��رطان معده درگذش��ت که برای
تولید خودرو پول کافی در اختیار نداش��ت .او
در گورستان مونپارناس با حضور خاخام اعظم
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سرنوشت صدور کارتهای سوخت به کجا رسید؟
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تأخیر در صدور کارتهای س��وخت وسائل
نقلیه گازوئیلسوز و بنزینسوز در ماههای اخیر
زمینه ایجاد مشکالت بسیاری را برای مالکان
این خودروها پدید آورده است .اتفاقی که حاال
سخنگوی ش��رکت ملی پخش فراوردههای
نفتی را به واکنش واداش��ته تا اعالم کند که
«در ح��ال حاضر صدور کارتهای س��وخت
متقاضیان در دست اقدام بوده و تالش ما این
است که در س��ریعترین زمان ممکن به این
نیاز پاسخ دهیم ».فاطمه کاهی در خصوص
آخرین وضعیت صدور کارتهای س��وخت،
اظهار کرد :کارتها به ترتیب درخواس��تها
درحال صدور و توزیع اس��ت و از حدود ۷۰۰
هزار درخواس��ت کارت س��وخت خودروهای
شخصی تاکنون حدود  ۲۰۰هزار کارت برای
صدور و پاکتگذاری ارس��ال شده است و به
زودی به دست هموطنان خواهد رسید .وی با
بیان اینکه افراد میتوانند برای پیگیری بیشتر
به س��ایت  epolice.irمراجعه کنند ،شیوع
ویروس کرونا را عامل ایجاد این تأخیر دانست
و گفت :به زودی کارتهای سوخت به دست
متقاضیانمیرسد.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

سوخت صادر ش��ود ،در شرایط مفقود شدن
کارت یا دالیل دیگر کارت س��وخت المثنی
جدید صادر میشود و این مساله محدودیتی
ندارد.
درخواست المثنی کارت هوشمند سوخت

کاه��ی ب��ا بی��ان اینکه آم��ار دقیق��ی از
خودروهای��ی ک��ه تاکنون اقدام ب��ه دریافت
کارت سوخت نکردهاند نیست ،گفت :به نظر
میرس��د که تعداد این خودروها کمتر از ۱۰
درصد باش��د اما هر چه تقاضا وجود داش��ته
باشد پاسخ خواهیم داد و مشکلی برای صدور
کارت سوخت وجود ندارد .سخنگوی شرکت
ملی پخ��ش فراوردههای نفتی با بیان اینکه
الزم اس��ت افراد در نگهداشت کارت سوخت
خود دقت کافی داش��ته باشند ،تصریح کرد:
اگر به هر دلیلی مالک خودرو تقاضای کارت
س��وخت المثنی داشته باشد ،کارت برای آن
فرد صادر میشود؛ البته این موضوع به معنای
این نیس��ت که برای هر خودرو دو بار کارت

طبق اعالم شرکت ملی پخش فراوردههای
نفتی ،صدور کارت سوخت هوشمند المثنی
فق��ط از طریق دفات��ر پلی��س  ۱۰+مقدور
است ،زیرا افرادی سودجو با هدف دستیابی
ب��ه اطالع��ات ش��خصی و کارت بانک��ی و
کالهبرداری از هموطنان و سوء استفادههای
احتمالی اقدام به ایجاد سایتهای غیرمجاز
کردهاند.
بنابراین کسانی که کارت سوخت ندارند و
تاکنون نیز درخواس��ت صدور کارت سوخت
نکردهاند ،میتوانند خود یا وکیل قانونیشان با
در دست داشتن مدارک هویتی مالک خودرو
و وس��یله نقلیه به مراکز پلیس  ۱۰+مراجعه
کنن��د .حذف رمز کارت س��وخت نیز در این
دفاتر قابل انجام است.
م��دارک هویت��ی مالک برای درخواس��ت

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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المثنی کارت هوش��مند سوخت نیز به شرح
زیر اس��ت :برای اش��خاص حقیق��ی ،یکی از
مدارک شناس��ایی معتبر مالک وسیله نقلیه
شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند
یا گذرنامه نیاز است.
برای اش��خاص حقوقی نی��ز معرفی نامه
رسمی از سازمان یا شرکت مربوطه با امضاء
و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه یا کارت
ملی هوش��مند یا گذرنامه نماینده نیاز است.
دارن��دگان وکالتنامه معتب��ر قانونی از مالک
نیز میتوانند با ارائه مدارک شناسایی معتبر
شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند
یا گذرنامه نس��بت به اخذ خدمات مورد نیاز
اقدام کنند.
در م��ورد خودروهای لیزینگی (خودروهای
اجاره به ش��رط تملیک) ،اسناد و مدارک در
اختیار اس��تفادهکننده خودرو ش��امل کارت
خودرو مالک عمل اس��ت .مدارک شناسایی
وسیله نقلیه نیز شامل کارت شناسایی خودرو
یا شناس��نامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق
محض��ری به همراه بیمه نامه ش��خص ثالث
معتبر میشود .اما برای تکمیل فرم تعهدنامه
در دفات��ر پلی��س  ۱۰+واریز مبل��غ  ۱۰هزار
تومان در پایانههای  posبانک ملت مستقر در
این دفاتر و اخذ رسید ثبت درخواست کارت
هوشمند س��وخت المثنی از کاربر ،مراحلی
است که باید طی شود .کسانی که در سایت
دولت همراه ثبتن��ام کردهاند ،نیازی به ارائه

از آخرین وضعیت کارت خود باخبر ش��وند.
همچنین افرادی که کارت سوخت آنها از
س��ال  ۱۳۹۴ص��ادر و در باجههای معطله
پس��ت مانده ،میتوانند در قسمت رهگیری
مرسوله پس��تی آن را پیگیری کنند و با در
دست داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت
و سند خودرو به اداره پست مورد نظر خود
مراجعه و کارت س��وخت خ��ود را دریافت
کنند.
اگر کارت س��وخت مربوط ب��ه خودروهای
نوشماره و یا ثبتنامی در سایت دولت همراه
( )GSBباشد ،مالکان باید مبلغ مصوب شده
را بابت هزینه صدور کارت سوخت به متصدی
تحویل دهنده کارت سوخت بپردازند .شرکت
ملی پخش و پاالیش فرآوردههای نفتی اعالم
کرده ک��ه متقاضیان در صورت��ی که در این
باره س��ؤال داشته باشند ،میتوانند به پورتال
این شرکت با آدرس WWW.NIOPDC.IR
مراجعه یا با شماره پاسخگویی  ۰۹۶۲۷تماس
بگیرند.
کنترل مصرف سوخت با توجه به میانگین
باالی مصرف سوخت ،افزایش توان صادرات،
مب��ارزه با قاچاق س��وخت و اختصاص منابع
حاص��ل از مدیریت مصرف ب��ه مردم به ویژه
اقشار ضعیف و کمدرآمد به صورت مستقیم و
نیز کاهش آلودگی هوا در کالنشهرها و شهرها
از جمل��ه اهداف اجرای طرح س��همیهبندی
بنزین اعالم شده است.

درخواست المثنی ندارند .کارت سوخت این
اش��خاص از طریق اداره پست به آدرسی که
اعالم کردهاند ارسال میشود.
نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت

متقاضیان کارتهای هوشمند سوخت ابتدا
باید وارد س��ایت  www.epolice.irش��ده و
سپس روی گزینه کارت سوخت کلیک کنند.
بعد در قسمت پیگیری صدور کارت سوخت
نسبت به وارد کردن نوع و شماره پالک خودرو
اق��دام و روی گزینه پیگیری کارت س��وخت
کلیک کنند .در این قسمـت ،شماره مرسوله
پستی نمایان میشود که با کلیک روی گزینه
شرکت پس��ت که به رنگ آبی نوشته شده،
وارد سامانه رهگیری مرسوالت میشوید و با
فعال کردن گزینه جستوجو ،وضعیت کارت
سوخت مشخص میشود.
متقاضیان به منظور اطالع دقیق از وضعیت
کارت س��وخت ه��م با کلی��ک روی گزینه
مش��اهده جزئیات کامل مرسوله میتوانند
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شرکت عقابافشان در مسیر نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری نصف جهان

آغاز به کار ۸۰دستگاه اتوبوس شهری عقاب-اسکانیا
در اصفهان با فرمان وزیر راه و شهرسازی

همزمان با عید س��عید غدیر خم ،طی مراس��م باش��کوهی ،از  80دس��تگاه اتوبوس ش��هری عقاب-اسکانیا مدل پارسیَن در شهر اصفهان رونمایی شد
و این اتوبوسها با فرمان محمد اس�لامی ،وزیر راه و شهرس��ازی ،رس��ما ًوارد ناوگان حملونقل عمومی این کالنش��هر ش��دند .ش��رکت عقابافش��ان،
این  80دستگاه اتوبوس شهری را که دارای استاندارد یورو  4هستند ،به تازگی در چند نوبت به شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان تحویل داده
بود .به گفته ش��هردار اصفهان ،در مرحله نخس��ت ۸۰ ،دس��تگاه از این اتوبوسها به ارزش  2250میلیارد ریال وارد ناوگان اتوبوس��رانی اصفهان
ش��د و در آینده نزدیک  ۲۰دس��تگاه اتوبوس دیگر نیز به این ناوگان اضافه میگردد« .جک مکانیکی رمپ معلوالن» برای اس��تفاده افراد دارای
معلولیت ،سیس��تم ایمنی و سرمایش��ی مطلوب و متناس��ب با اس��تانداردها و فیلتر  DPFو انطباق با اس��تاندارد یورو چهار برای کاهش آلودگی ناشی
از مصرف سوخت از مهمترین ویژگیهای این اتوبوسهای جدید است.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

همزمان با ورود  ۸۰دستگاه اتوبوس جدید به
ناوگان حملونقل شهری ،پارکسوار صفه در
ورودی جنوب اصفهان ،منطقه شش ،مجاور
ترمینال صفه ،با حضور وزیر راه و شهرسازی
افتتاح شد.
وزی��ر راه و شهرس��ازی در این مراس��م با
تقدی��ر از همت ش��هرداری اصفهان ،خدمت
بیمنت ،پیوس��ته و پابرجا ب��رای رفاه مردم
را جزو تکالیف دول��ت و نهادهای خدمتگزار
مانند شهرداری برشمرد و گفت :تفکر ایجاد
پارکسوار با اتوبوسهایی که رفاه مردم و نیاز
معلوالن را تأمین و زمان سفر را کوتاه میکند،
جزو خدم��ات ماندگار و مورد توجه مدیریت
ش��هری است و باید به صورت پیوسته به آن
پرداخته شود.
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محمد اسالمی با بیان اینکه موضوع مهم در
وزارت راه و شهرسازی ،ارتقای کیفیت زندگی
مردم در شهرهاست ،افزود :از اهداف دیگر این
وزارت ،کاهش پیمایشهای غیرضرور و فراهم
کردن وس��ایل حملونقل زمینی استاندارد و
باکیفیت برای استفاده مردم است تا کمترین
زمان تردد و حداکثر بهینهسازی در استفاده
از انرژی میسر شود.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اصفهان به
عنوان پایتخت میراث گرانبهای ایران و اسالم
باید بتواند از لحاظ معماری و شهرس��ازی در
بس��تر تاریخ برای آیندگان توسعه یابد ،ادامه
داد :اس��تفاده از فناوریه��ای روز در راهآهن
شهری و سیس��تم مدیریت هوشمند شهر و
مدیریت شهرس��ازی هوشمند در دستور کار
وزارت راه است.

وی افزود :با مش��ارکت همه دس��تگاهها و
تفاهم��ات الزم در هفته جاری امیدواریم فاز
مقدماتی مترو بهارستان تا پایان سال با همت
همکاران ما به بهرهبرداری برس��د و در ادامه
بتوانیم اطراف اصفهان را به مترو شهر اصفهان
متصل کنیم.
اینه��ا ج��زو برنامههای آت��ی و بنیادین
اصفهان به شمار میرود.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

عدال���ت اجتماع���ی در توزی���ع اتوبوسها

رعایت میشود

قدرتاهلل نوروزی ،شهردار اصفهان ،در این
مراس��م اظهار ک��رد :امروز یک��ی از روزهای
پرافتخار اصفهان اس��ت .س��ال گذش��ته در
شرایط بسیار سخت توانستیم با کمک دولت،
اس��تانداری و حمایت اعضای ش��ورای شهر،
قراردادی را برای خرید  100دستگاه اتوبوس
با شرکت عقابافشان ،شریک تجاری اسکانیا،
تنظیم کنیم .شهرداری اصفهان در روزهایی
که هیچ کارخانهای در کشور اتوبوس نداشت
و اعتباری نیز وجود نداشت ،توانست با وجود

پیچیدگیه��ای فراوان ،مبل��غ  200میلیارد
تومان اوراق مش��ارکت ب��رای خرید اتوبوس
دریافت کند.
وی با بیان اینکه امروز شاهد بهرهبرداری از
 80دس��تگاه اتوبوس با استانداردهای جدید
هس��تیم ،افزود :ناوگان اتوبوسرانی شهرداری
اصفه��ان در مجموع دارای  1400دس��تگاه
اتوبوس اس��ت 960 .دستگاه اتوبوس قبل از
کرونا در خدم��ت مردم بود و هماکنون 750
اتوبوس فعال اس��ت .قبل از کرونا  520هزار
مس��افر روزانه ب��ا اتوبوس در ش��هر جابهجا
میش��دند و هماکنون  250هزار مس��افر با

اتوبوسهای درونشهری تردد میکنند.
شهردار اصفهان ادامه داد :اتوبوسهای شهر
اصفهان روزانه  2هزار و  600کیلومتر مسافت
را طی میکنند و در  2هزار و  500ایس��تگاه
توقف دارند .خوشبختانه با اتفاق امروز و عدالت
اجتماعیکهبرایتوزیعاتوبوسهادرنظرگرفته
میشود ،شهروندان عزیز خرسند خواهند شد
و اطمینان دارم بسیاری از مردم ماشینهای
شخصی را برای حفظ سالمتی خود ،جامعه،
کاهش آلودگیها و روانس��ازی ترافیک کنار
میگذارند و ب��ا اتوبوسهای جدید که در 30
خط توزیع میشوند ،تردد میکنند.
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کاه���ش چش���مگیر آالیندهه���ا ب���ا ورود

اتوبوسهایجدید
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عب��اس روحانی ،مدیرعامل ش��رکت واحد
اتوبوس��رانی اصفهان ،در حاشیه این مراسم با
اش��اره به بهرهبرداری از  80دستگاه اتوبوس
جدید در اصفهان ،اظهار کرد :این  80دستگاه
تأثیر چشمگیری بر پارامترها و شاخصههای
اصلی حملونقل شهر ایجاد میکند .با توجه
به اینکه این اتوبوسها دارای اس��تانداردهای
ی��ورو  4و مجهز به سیس��تمهای پیش��رفته
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

اس��ت ،کاهش چش��مگیر آالیندهها را شاهد
خواهیم بود .طبق برنامهریزی صورتگرفته،
این  80دستگاه اتوبوس جدید جایگزین 80
اتوبوس فرسودهای میشود که استانداردهای
آنها قدیمی شده بود .خوشبختانه اتوبوسهای
جدید شرکت عقابافشان ،جدای از مباحث
آالیندگ��ی ،از تجهی��زات و آپش��نهای روز
برخ��وردار اس��ت؛ از جمل��ه کولر ک��ه مورد
درخواست بس��یاری از ش��هروندان بود .وی
با بیان اینکه  20دس��تگاه اتوب��وس دیگر تا

پایان س��ال به ناوگان اضافه میش��ود ،افزود:
اتوبوسه��ای فرس��وده ط��ی قراردادهایی با
کارخانههای تولیدکننده در حال بازسازی است
و هماکنون قرارداد بازسازی یکصد دستگاه از
این اتوبوسها با یکی از همین شرکتها که در
بازسازی اتوبوسها تخصص دارد ،امضا شده و
 700دستگاه دیگر نیز مشمول انعقاد قرارداد با
چند کارخانه است .این امر ،تأثیر چشمگیری
در بحث تغییر زیرس��اختهای سختافزاری
ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان دارد.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

امضای 12قرارداد همکاری میان ایرانخودرو دیزل و شرکت عقابافشان
ب��ا حض��ور مدیرعام��ل و مدیران ارش��د
ایرانخودرو دیزل و مدیران عامل شرکتهای
وابس��ته ب��ه گ��روه صنای��ع خودروس��ازی
عقابافش��ان ۱۲ ،قرارداد طراحی و ساخت
قطع��ات ،تحقی��ق و توس��عه ات��اق ،بدنه و
تزئینات ،شاس��ی ،موت��ور و قوای محرکه به
امضا رسید.
در این نشس��ت که با حض��ور مدیرعامل
و مدیران ارش��د این دو گروه خودروس��ازی
در محل س��ایت مرکزی ایرانخودرو دیزل
برگزار شد ،طراحی پلتفرم مشترک بین این
دو گروه خودروس��ازی نیز مورد تأکید قرار
گرفت.
همکاری این دو ش��رکت مطرح در زمینه
خودروهای تجاری ،نویدبخش فصل تازهای
در صنعت تولید این رده از خودروها در ایران
است.
مديرعام��ل و نایبرئی��س هیأتمدی��ره
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ش��ركت عقابافش��ان و مدي��ران عام��ل
ش��رکتهای س��منآذين ،سرماگس��تر،
پاكرانخودرو ،ايدهفن��اوران ،هيوا ،ايدهگران
خودرو پارس��يان ،كومشران موتور دیزلی،

هومپاس��ازه پارس ،كيفيتگستر پارسيان و
ياركو در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد
گ��روه صنعت��ی ایرانخودرو دی��زل حضور
داشتند.
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بازدید رئیس هیأت عامل ایدرو از خط تولید محصوالت عقابافشان
دکتر امیر بیات ،معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و رئیس هیأت عامل ایدرو (سازمان
گسترش و نوس��ازی صنایع ایران) به همراه
دکتر اعتمادی ،معاون توس��عه صنایع حمل
و نقل این س��ازمان ،از خط تولید محصوالت
شرکت تولیدی و صنعتی عقابافشان بازدید
ک��رد و در گفتگ��و ب��ا مدیران این ش��رکت
در جریان روند تولید و مش��کالت ش��رکت
عقابافشان قرار گرفت.
وی در جری��ان ای��ن بازدی��د با اش��اره به
توانمندیه��ای کش��ور در ح��وزه تولی��د
خودروهای تجاری و س��نگین گفت :یکی از
مشکالت ما در صنعت خودرو ،موضوع پلتفرم
مشترک است که در بخش خودروهای تجاری
هم این موضوع مش��اهده میش��ود .مطمئناً
برای رقابت با شرکتهای خودروساز خارجی،
طراحی پلتفرم مشترک ضروری است تا بهای
تمام شده محصول کاهش پیدا کند .با کاهش
قیمت تمام شده و طراحی پلتفرم مشترک،
میتوانیم عالوه بر افزایش میزان و تیراژ تولید،
استانداردسازی را به معنای واقعی گسترش و

توسعه دهیم.
مع��اون وزیر صمت با اش��اره ب��ه موضوع
تحریمهای ظالمانه تصریح کرد :علیرغم همه
فشارها ،وزارت صمت با تمام قدرت مسیرهای
خنثیسازی تحریمها و داخلیسازی و ورود
ماش��ینآالت ،تجهیزات و مواد اولیه را دنبال

میکند.
رییس هیأت عامل ایدرو خاطرنشان کرد :در
شرایط مبارزه با تحریم اقتصادی و مشکالت
بیماری کرونا ،حمایت از تولیدکنندگان ،نقش
مهمی را در ثبات اقتصادی کش��ور به همراه
خواهد داشت.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

تحویل 15دستگاهاتوبوسشهریعقاب-اسکانیابهشهرداریکرج
ش��رکت تولیدی و صنعتی عقابافشان در
ادامه تالش برای نوس��ازی ناوگان حملونقل
درون و برون ش��هری کش��ور 15 ،دس��تگاه
اتوبوس ش��هری یورو  4را به شهرداری کرج
تحویل داد.
مجتبی براتزاده ،مدیر فروش داخلی شرکت
عقابافش��ان ،در این رابطه گفت :شهرداری
کرج با هدف بهروزرس��انی ناوگان حملونقل
ش��هری خود درخواس��ت خرید  15دستگاه
پارسین ،از محصوالت شهری شرکت
اتوبوس
َ
عقابافشان ،را داشت که این اتوبوسها بعد از
تولید در اختیار شهرداری کرج قرار گرفت تا
به ناوگان حمل و نقل عمومی این کالنش��هر
اضافه شود.
وی تصریح کرد :این اتوبوسهای شهری که
دارای استاندارد یورو  4هستند ،از این پس در
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قالب ناوگان حملونقل شهری کرج به مردم
شریف این کالنش��هر خدمترسانی خواهند
کرد.

براتزاده همچنین از واگذاری دو دس��تگاه
اتوبوس مارال به شرکت سنگ آهن مرکزی
ایران در بافق خبر داد.
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گفتگو با مهندس نعمتی ،رئیس سامانه کنترل هوشمند ناوگان شرکت عقابافشان

سامانه FMSموجبکاهشسوانحجادهایاتوبوسهایاسکانیاشدهاست
سامانه کنترل هوشمند مدیریت ناوگان یا سامانه  FMSاز سال  95با هدف رصد آنالین شرایط فنی و ایمنی اتوبوسهای اسکانیا در شرکت عقابافشان
راهاندازی شد و شروع به کار کرد .این سامانه توانایی این را دارد که به صورت آنالینسالمت فنی و ایمنی اتوبوسهای اسکانیا را چک کند و در صورت
بروز خطا یا ایراد در این اتوبوسها ،موضوع را در کمترین زمان ممکن به اطالع مالکان یا رانندگان اتوبوسهای اسکانیا برساند .طبق اعالم مهدی نعمتی،
رئیس سامانه کنترل هوشمند ناوگان شرکت عقابافشان ،در حال حاضر  4300دستگاه اتوبوس تولیدی این شرکت به این سامانه مجهز شدهاند و خدمات
آنالین آن را دریافت میکنند .گفتگوی کالسکه سبز با مهندس مهدی نعمتی را در ادامه بخوانید.

در حال حاضر ،س���امانه  FMSیا س���امانه

هوشمند ناوگان درشرکت عقابافشان بر

چه فعالیتهایی تمرکز دارد؟
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ب��ه طور کلی ،این س��امانه ،خدمات جدید
و آنالی��ن را به مالکان و مش��تریان ش��رکت
عقابافش��ان ارائ��ه میدهد .طب��ق آخرین
آمار ۴۳۰۰ ،دس��تگاه اتوبوس اسکانیا مجهز
به این سامانه هس��تند که میتوانیم به آنها
خدمات ش��بانهروزی آنالین ارائه دهیم .این
س��امانه ،توانای��ی این را دارد ک��ه به صورت
آنالین وضعیت س�لامت فنی اتوبوس ،نحوه
عملکرد کلیه سیستمها و سنسورها ،موقعیت
جغرافیایی ،سرعتها و مسیرهای طی شده و
بخش عظیمی از این اطالعات را رصد کنیم.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

همینطور این سامانه به ما این امکان را داده
است تا در لحظه با رانندگان و مالکان اتوبوسها
در ارتباط باشیم و مشکالت وسیله نقلیه آنها
را از طریق تماس تلفنی یا س��امانه پیامکی
اطالعرسانی کنیم .خوشبختانه سامانه FMS
کمکه��ای متعددی به مال��کان و رانندگان
اتوبوسهای اسکانیا در ایران کرده است .برای
مثال ،اگر یک اتوبوس ،در حال تردد دچارنقص
فنی یا آالرم برروی صفحه آمپر ش��د ،راننده
میتواند با ما تماس بگیرد و به صورت رایگان
با اعالم شماره شاسی اتوبوس خود درخواست
دیاگ از راه دور داشته باشد .در این شرایط ما
با بررسی نواقص ایجاد شده اقدامات الزم برای
رفع ایرادات پیش آمده را به صورت مشاوره به

رانن��ده ارائه میدهیم .لذا در چنین وضعیتی
اگر رانن��ده بخواهد ما میتوانیم گزارش��ات
نواقص فنی رویت شده از اتوبوس مربوطه در
سامانه را در اختیار نزدیکترین مرکز خدمات
پس از فروش شرکت عقابافشان قرار دهیم
تا اقدامات الزم از جمله اعزام نیروی امدادی
همراه با لوازم مورد نیاز نقص ایجاد شده را در
موقعیت جغرافیایی اتوبوس فراهم سازیم .این
کار هم هزینههای تعمیراتی را کم میکند و
هم در اتالف زمان صرفهجویی خواهد کرد.
یکی دیگر از خدمات مهم سامانه هوشمند
ن��اوگان این اس��ت که در طول  ۲۴س��اعت
ش��بانه روز کلی��ه ای��رادات و نواقص فنی به
صورت دی��اگ برروی اتوبوس انجام میگیرد

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

و با طبقهبندی کد خطاها مشکالت مربوط
به بخش ایمنی از جمله وضعیت س�لامت
سیس��تم ترمز  ،ABSدرصد ضخامت لنت
ترمز ،عملکرد ریتاردر ،سیس��تم باد  APSو
کلیه سنس��ورهای اتوبوس ازطریق سامانه
چک و رصد میش��ود .ای��ن اطالعات برای
مالکی��ن و س��ازمانها ک��ه دارای چندین
دستگاه اتوبوس اسکانیا هستند وهیچگونه
امکانی برای رصد کردن و بررس��ی سالمت
فنی خودروها و رفتار رانندگان خود را ندارند
مفید اس��ت .مالکین یا سازمانها میتوانند
به واس��طه همکاری با ما از خدمات سامانه
بهرمند شوند و برای مدیریت صحیح ناوگان
حمل و نق��ل مربوطه خود برنامهریزیهای
الزم از قبی��ل س��رویسهای دورهای فنی،
نواقص و هزینههای احتمالی را تحت کنترل
بگیرد .ما ای��ن امکان را داریم که به صورت
روزان��ه و یا ه��ر لحظه که مال��ک یا راننده
اتوبوسه��ا بخواهند بتوانیم این اطالعات را
در اختیار آنها بگذاریم .برای مثال ما امکانات
سامانه را در اختیار اتوبوسرانی درون شهری
اس��تانهای قم ،اصفهان ،ک��رج و یزد قرار
دادهایم و به آنه��ا خدمات فنی آنالین ارائه
میدهی��م .به طور کلی این س��امانه کمک
کرده اس��ت قبل از اینکه مش��کل جدی و
پرهزینهای برای اتوبوسهای اسکانیا ایجاد
ش��ود با رفع مشکالت و نقصهای کوچکتر

ب���ا توجه به اهمیت ایمنی اتوبوسها در

جلوی مشکالت بزرگتر گرفته شود.

جادهه���ا ،اگر ب���رای مثال اتوبوس���ی دچار

آیا ای���ن امکان وجود دارد ک���ه در آینده،

مشکل باش���د و اخطارها از طریق سامانه

به اتوبوسهای غیراسکانیا و سایر وسایل

اتوبوس ارس���ال ش���ود و در مقاب���ل ،آنها

هوش���مند ناوگان برای مال���ک و راننده آن

حوزه فعالیت این سامانه گستردهتر شود و

ب���ه این هش���دارها بیتفاوت باش���ند ،چه

نقلیهعمومیخدماترسانیکند؟

ضمانت اجرایی برای رفع این نواقص و باال

البته این موضوع بس��تگی به سیاس��ت
مدیران ارش��د ش��رکت عقابافشان دارد
ام��ا در حال حاضر عالوه ب��ر اتوبوسهای
درون شهری و بینشهری اسکانیا ما با به
بعضی از ش��رکتها در زمینه ماشینآالت
راهس��ازی ه��م وارد همکاری ش��دهایم و
به آنه��ا خدم��ات از راه دور و آنالین ارائه
میدهیم .برای مثال ما از راه دور میتوانیم
ماش��ینآالت راهسازی را درهر نقطهای از
کشور دیاگ بزنیم و ضمن گزارش موقعیت
جغرافیایی ،ساعات کارکرد دستگاه ،میزان
مصرف سوخت و ...را ثبت و گزارش کنیم.
ای��ن س��امانه میتواند حتی با مش��خص
کردن علل بروز ایرادات فنی این وس��ایل
نقلیه ،نسبت به رفع ایراد و اعزام نیروهای
تعمیراتی هم اقدام کند .این کار هم هزینه
تعمی��ر و نگه��داری این ماش��ینآالت را
کاهش میدهد و هم س��رعت عمل بسیار
بیشتری برای رفع نقص آنها خواهد داشت
که این امر در ارائه خدمات بسیار ارزشمند
است.

رفتن ایمنی اتوبوس وجود دارد؟

خوش��بختانه ما از س��ال  ۹۷با س��ازمان
راهداری کشور همکاری میکنیم و اطالعاتی
که در سامانه هوشمند ناوگان رصد میشود
به صورت آنالین در اختیار این س��ازمان قرار
میگیرد .بنابراین ،زمانی که این اخطارها در
حوزههای ایمنی برای مالک یا راننده اتوبوس
ارسال میشود ،اگر در یک بازه زمانی مشخص
نسبت به رفع نقص یا مشکل ایمنی اتوبوس
اق��دام گردد ،اخطار به صورت سیس��تمی از
پرونده آن اتوبوس حذف میش��ود اما اگر در
همین بازه زمانی بعد از اطالعرس��انی مکرر،
مالکنسبتبهرفعایراداتوبوسخودبیتفاوت
باشد،سازمانراهداریازطریققوانینمیتواند
با مالک یا راننده آن اتوبوس برخورد کند .یکی
از راهکارهایی که سازمان راهداری رانندگان را
مل��زم به رفع ایرادات ایمنی حاد از قبیل رفع
نقصسیستمترمزمیکندمنعتردداتوبوسبا
غیرفعالسازیکارتهوشمندآنانجاممیگیرد
که به دفعات این اتفاق افتاده است.
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فک���ر میکنی���د چق���در می���زان س���وانح و

ح���وادث ج���ادهای اتوبوسه���ا از طری���ق

س���امانه کنترل هوش���مند ناوگان کاهش
یافته است؟
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م��ا بر حس��ب وظیف��ه ،روزان��ه فعالیت
اتوبوسها را رصد میکنیم و خیلی وقتها
پیش میآید ک��ه مالک متوجه نقص فنی
اتوبوس��ش نیس��ت و اقدام ب��ه جابهجایی
مس��افران میکن��د .این موض��وع ،خیلی
خطرآفرین اس��ت .خوشبختانه این سامانه
به یاری مال��کان اتوبوسها آمده و با رصد
لحظهای اتوبوسها ،اخطارها و نواقص فنی
و ایمنی این وس��ایل نقلی��ه را به مالکان و
رانن��دگان گزارش میکند .این اقدام عالوه
ب��ر اینکه باعث میش��ود اتوبوس با ایمنی
کاف��ی در جاده تردد کن��د ،جلو بعضی از
خسارتهای فنی پرهزینه اتوبوسها را هم
میگیرد و در عین حال ،آرامش خاطر راننده
را نیز تأمین میکند .بیشک وقتی راننده
اتوب��وس میداند که س��امانهای به صورت
لحظهای ش��رایط فنی و ایمنی اتوبوس را
رصد میکند ،با خیال آسودهتری تمرکزش
را به رانندگی خود معطوف میس��ازد .این
موضوع ب��ر کیفیت رانندگ��ی میافزاید و
قطعاً تأثیر بسیاری بر کاهش حوادث دارد.
از طرفی ،س��ازمان راهداری نیز به صورت
لحظهای در حال رصد اتوبوسها از طریق
سامانه  FMSاست و اگر اتوبوسی با شرایط
ناایم��ن در جاده تردد کن��د ،از حرکت آن
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

اتوبوس جلوگیری خواهد کرد .خوشبختانه
هم��ه نهادهای مرتب��ط با این س��امانه از
جمله سازمان راهداری و پلیس راهنمایی
و رانندگی معتقدند که ظهور این س��امانه
و دیگر سامانههای نظارتی موجب کاهش
چشمگیر حوادث جادهای برای اتوبوسها
شده است.
آی���ا آمارهایی در زمینه فعالیت س���امانه

کنترل هوشمند ناوگان وجود دارد؟

همانطور که گفتم ،در حال حاضر ۴۳۰۰
دس��تگاه اتوبوس اس��کانیا مجهز به سامانه
کنترل هوشمند ناوگان هستند که به صورت
روزانه رصد میشوند .ما از طریق این سامانه
در س��ال  98و نیمه اول س��ال  99بیش از
 27500پیامک اخطار جهت اطالعرسانی را
برای مالکان اتوبوسها از طریق دفتر ایمنی و
ترافیک راهداری ارسال کردهایم که این روند
همچنان با جدیت ادامه دارد .برای مثال ،در
مرداد ماه امسال پنج هزار پیامک نقص فنی
ایمنی حاد مثل تمام شدن لنتها ،نقص در
سیستم  ABSو  ...برای رانندگان اتوبوسها
ارسال ش��ده است .نکته مهم اینکه تاکنون
 1400دستگاه اتوبوس به دلیل عدم توجه به
رفع نقص تجهیزات ایمنی اتوبوسهای خود
بعد از چندین بار اطالعرسانی مکرر درباره
منع تردد وغیر فعالس��ازی کارت هوشمند
اتوب��وس از جانب س��ازمان راهداری مواجه
ش��دهاند که البته این افراد بعد از رفع نقص

وس��یله نقلیه خود در مراکز خدمات پس از
فروش شرکت عقابافشان یا هر تعمیرگاه
دیگری و اعالم آن به س��ازمان راهداری ،از
مسیر ما دوباره کارت هوشمند خود را فعال
کردهاند.
مالکان و رانندگان اتوبوسها تا چه حد با

سامانهکنترلهوشمندناوگانارتباطبرقرار

کردهاند و آن را به نفع خود میدانند؟

در ابتدای راهاندازی این س��امانه ،طبیعی
بود که چون شناختی نسبت به آن نداشتند،
مقاومتهای��ی از خود نش��ان دهن��د اما به
مرور زم��ان وقتی متوج��ه ارزشهای این
س��امانه ش��دند ،با آن کنار آمدند و امروز از
وجود سامانه کنترل هوشمند ناوگان بسیار
راضی هستند .نکته مهم اینکه این سامانه به
ما هم کم��ک کرد تا زنجیره ارتباط مالکان
اتوبوسها با شرکت عقابافشان قطع نشود و
بهتر شدن کیفیت خدمات ،کاهش حوادث و
رضایت مشتریان را شاهد بودهایم .رانندگان
عزی��ز باید بدانند که تمام��ی تالشهای ما
در مورد سامانه کنترل هوشمند ناوگان در
جه��ت کاهش حوادث ج��ادهای اتوبوسها
وس�لامت مس��افران آنهاس��ت و ما در این
س��امانه تمرکزم��ان را روی ارائ��ه خدمات
آنالین به مش��تریان و مالکان اتوبوسهای
اسکانیا قرار دادهایم .طبعاً مسائل بازدارندگی
و اعمال قانون را سازمان راهداری و نیروهای
پلیس راهور انجام میدهند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

موفناوری
عل 

جهانی که در انتظار ماست20/
سقف دهان جایگزین اثر انگشت و تشخیص چهره22/
کشف یک سیاره صورتی24/
کاله تکنولوژی بر سر حیوانات25/
تشخیص کرونا در کمتر از  ۲۰ثانیه26/
تصفیه آب با استفاده از نور خورشید28/
موبایلهای اندرویدی زلزله را به کاربران خبر میدهند29/
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جهانیکهدرانتظارماست
در دنیای فناوری نمیتوان ادعا داشت که هر روز اتفاقا ًت تازهای رخ میدهد! شاید این تعبیر برای دنیای فناوری بهتر باشد که بگوییم در هر لحظه ،رخداد تازهای در این دنیا به
وقوع پیوسته که میتواند تمام معادالت پیش از خود را دستخوش تردید کند .امروز فناوری اطالعات یکی از مهمترین مولفههای قدرتهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و علمی
است .کشوری که توانایی فناورانه دارد میتواند در لیست قدرتهای بزرگ باشد .با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطرهای از دریاست اشاره میکنیم.

عرضه لپ تاپ با  ۱۹ساعت شارژ

ش��رکت دل از عرضه قریبالوق��وع لپ تاپ
جدی��د کروم ب��وک با امنیت ب��اال و امکانات
پیش��رفته برای صاحبان مش��اغل خبر داده
است .این لپ تاپ لتیتیود  ۷۴۱۰نام دارد.
لپ تاپ یادش��ده در دو مدل متفاوت با فیبر
کربنی یا پوشش آلومینیومی عرضه میشود
و در آن از نس��ل دهم پردازندههای Core i7
اینتل استفاده ش��ده است ۱۶ .گیگابایت رم
 DDR4ه��م برای این لپ تاپ در نظر گرفته
ش��ده اس��ت .عمر باتری این لپ تاپ نیز ۱۹
س��اعت است که در نوع خود کم نظیر است.
همچنین لتیتی��ود  ۷۴۱۰مجهز به فناوری
ش��ارژ سریع اس��ت و  ۸۰درصد باتری آن در
ی��ک س��اعت و  ۳۵درصد بات��ری آن در ۲۰
دقیقه شارژ میشود.

گیاه���ان ،دوس���ت و دش���من خ���ود را
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میشناسند!

پژوهشگران دانمارکی در بررسی جدید خود
دریافتند که گیاهان ،این توانایی را دارند که
دوست و دشمن خود را تشخیص دهند!

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

پژوهش��گران دانش��گاه آره��وس دانمارک،
گیاهان موسوم به باقالئیان میتوانند دوستان
و دشمنان خود را شناسایی کنند .این گیاهان،
میکروبهای مفید را تش��خیص میدهند و
میکروبهای مض��ر را میرانند .این کار برای
تولید گیاهان سالم و ایمنی غذای جهان مهم
است .پژوهشگران در این بررسی دریافتند که
باقالئیان چگون��ه از مایه اصلی پروتئینهای
گیرنده اس��تفاده میکنند و س��یگنالهای
مولکول��ی میکروبه��ا را درمییابن��د .این
یافتههای قابل توجه ،به پژوهش��گران کمک
میکن��د ت��ا گیرندهه��ای ایمن��ی را دوباره
برنامهریزی کنند و به مهندس��ی محصوالت
کشاورزی بپردازند.

آیفون قربانی ممنوعیت «وی چت»

یکی از تحلیلگران محصوالت اپل پیشبینی
میکن��د با اجرای دس��تور ترام��پ مبنی بر
ممنوعی��ت وی چ��ت ،فروش آیف��ون  ۲۵تا
 ۳۰درص��د کاهش مییابد .به اعتقاد یکی از
تحلیلگران محصوالت اپل ،پس از ممنوعیت
اپلیکیش��ن چینی «وی چت» توسط دونالد
ترامپ ،احتماالً بارگیری محمولههای آیفون
 ۳۰درصد کاهش یابد.
«مینگ چی کو» یکی از تحلیلگران موسسه
کیجیآی س��کیوریتیز در یادداش��تی برای
س��رمایه گذاران مینویس��د :از آنجا که «وی
چ��ت» در زندگی روزانه م��ردم چین نقش
مهمی دارد و قابلیتهایی مانند پیامرس��انی،
پرداخت تجاری ،ش��بکه اجتماعی و خوانش

خب��ر را دارد ،پیشبین��ی میکنیم بارگیری
محصوالت اپل به بازار چین به شدت کاهش
یابد.

کشف یک لکه خورشیدی به اندازه مریخ

یک ستارهش��ناس آماتور از کش��ف یک لکه
خورشیدی به اندازه مریخ خبر داد که در حال
چرخش به سمت زمین اس��ت و شرارههای
خورشیدی ناشی از آن میتواند بر ارتباطات
رادیوی��ی ،جی .پی.اس و ش��بکه برق تأثیر
بگذارد .به گزارش روزنامه دیلی میل ،مارتین
وایز که یک ستارهشناس آماتور است این لکه
خورشیدی جدید را در شهر ترنتون در ایالت
فلوریدای آمریکا رصد و ثب��ت کرد .وی این
تصویر را با یک تلس��کوپ هشت اینچی و با
استفاده از فیلترهای خورشیدی گرفته است.
این لکه خورشیدی که  AR2770نامگذاری
ش��ده اس��ت ،یک «هس��ته تاریک اولیه» به
اندازه قطر مریخ دارد و ش��ماری از «لکههای
کوچک» به اندازه دهانه آتشفش��ان در سطح
آن وج��ود دارد AR2770 .از اعضای «چرخه
خورشیدی  ،»۲۵دوره  ۱۱ساله جدید فعالیت
الکترومغناطیسی خورشید است و با شرارههای
خورشیدی جزئی مشاهده شد.
صندلهای زیس���ت تخریبپذی���ر از جنس
جلبک

محققانآمریکاییبرایکاهشمیزانزبالههای
مضر پالستیکی که وارد اقیانوسها میشوند،
دمپاییهایی از جنس جلبک ساختند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

محققان دانش��گاه «کالیفرنیا سن دیگو» در
جریان یک تحقیق برای ساخت دمپاییهای
الانگشتی و س��ایر کفشهایی که معموالً از
پالستیک انعطافپذیر ساخته میشوند ،موفق
به تولید فومهای «پلیاورتان» از روغن جلبک
شدند.

اما دمپایی جدید با فوم ابداعی محققان که از
جلبک ساخته شده است پس از  ۱۶هفته به
کمپوس��ت (پسماندهای آلی) و خاک تجزیه
میش��ود .محققان گفتند که این فوم قوانین
تجاری مورد نیاز برای اس��تفاده در کفپوش
دمپاییهای الانگشتی و همچنین الیه بخش
میانی این کفشها را تأمین میکند.
براساس گزارشها در  ۵۰سال گذشته ،بشر
بیش از  ۶میلیارد تن زبالههای پالس��تیکی
تولید کرده اس��ت .از این میزان ،تنها حدود
 ۹درصد بازیافت ۱۲ ،درصد سوزانده شدند و
 ۷۹درصد باقی مانده در محلهای دفن زباله
یا محیط طبیعی انباشته شدهاند.

ماسکنانو سبکتر از ورق کاغذ تولید شد

یک شرکت کرهای ،با اس��تفاده از نانوالیاف،
ماسکنانو به وزن تقریبی یک ورق کاغذ تولید
کرده است که کارایی باالیی دارد.
شرکت کرهای تاپتک ( )Toptecماسکهای
بسیار سبک از جنس الیاف نانو را تولید کرده
اس��ت که مشکل ماسکهای رایج جراحی را
ندارد .این ماسکها قابلیت فیلتراسیون باالیی
داش��ته و میتواند بیش از  ۹۶درصد از ذرات

آالینده را حذف کن��د و در عین حال امکان
تنفس و راحتی بیشتری نسبت به ماسکهای
رایج دارند .طراحی این ماس��کها بهگونهای
اس��ت که تمیز کردن آن با اتانول مش��کلی
ایجاد نکرده و در نتیجه این ماس��کها قابل
شستشو و استفاده مجدد هستند .بنابراین ،از
نظر هزینه این ماسکها مقرون به صرفه بوده
و موجب صرفهجویی در هزینهها میش��ود.
در مقایس��ه با ماسکهای تولید شده توسط
ش��رکتهایی نظیر  ،3Mاین ماس��ک نانویی
کرهایها یک جهش بزرگ فناورانه محسوب
میشود که هم اثربخشی باالیی داشته و هم
جریان هوا از آن به راحتی عبور میکند.

ثب���ت اولی���ن تصاوی���ر از قطب ش���مال قمر
مشتری

فضاپیمای «جونو» سازمان فضایی آمریکا (ناسا)
اولین تصاویر را از قطب شمال یخی قمر مشتری
بهنام«گانیمد»ثبتکرد.سیارهمشتری ۷۹قمر
شناسایی شده دارد که به دور این سیاره در حال
چرخشهستند.بزرگتریناینقمرها«گانیمد»
نام دارد که در سال  ۱۶۱۰توسط گالیله کشف
شد .اگر چه این قمر مدتها قبل کشف شده بود
ام��ا تا چند وقت پیش فناوری کافی برای رصد
جزییات این قمر وجود نداشت .اکنون برای اولین
بار فضاپیمای «جونو» ناسا با کمک ابزارJIRAM
خود موفق شده است اولین تصاویر را از مرزهای
ش��مالی گانیمد ثبت کند .این تصاوی��ر در روز
 ۲۶دسامبر سال  ۲۰۱۹که فضاپیمای جونو از
نزدیکیسیارهمشتریعبورمیکرد،گرفتهشده
است؛ این تصاویر اولین نقشه مادون قرمز از قطب
شمال این قمر بزرگ را ارائه میدهد.

ضد آفتاب فضایی هم ساخته شد

محققان با الهام از ضدآفتاب ،محافظی برای
فضانوردان ابداع کردهاند ک��ه از آنها در برابر
اشعههای خطرناک فضایی محافظت میکند.
محققان دانشگاه «نورث وسترن» با ساختن
نوع جدیدی از مالنین غنی ش��ده با سلنیوم،
ی��ک ماده بیولوژیکی به نام «س��لنومالنین»
ایجاد کردند که از بافتهای انسانی محافظت
میکن��د .آزمای��ش این م��اده بیولوژیکی در
آزمایش��گاه نشان داد که س��لولهایی که به
این ضد آفتاب آغشته شده بودند ،پس از قرار
گرفتن در معرض دوز کشندهای از اشعه ،چرخه
عادی حیاتش��ان را ادامه دادند .آزمایشهای
دیگر نش��ان دادن��د ،زمانی س��لنومالنین به
خ��ودی خ��ود در ب��دن تکثیر میش��ود که
سلولها مواد مغذی مناسب دریافت کنند؛ به
این ترتیب فضانوردان میتوانند هنگام سفر
به فضا محافظی برای بدنش��ان تولید کنند.
ناتان جیانشی رهبر این تحقیق گفت :توجه
روزافزون به س��فرهای فضایی و نیاز به مواد
زیس��تی که چند کاربردی هستند و از بدن
انسان دربرابر اشعههای رادیواکتیو محافظت
میکنند ،سبب شده تحقیقات زیادی درباره
ظرفیتهای مالنین انجام شود.

[]21
ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان
شماره  - 70مرداد ماه 1399

سن جهان  13/8میلیارد سال است

ستارهشناس��ان با بررس��ی قدیمیترین نور
موجود در آس��مان تأیید کردن��د که جهان
حدود  ۱۳.۸میلیارد س��ال قدم��ت دارد .این
محقق��ان اندازهگیری خود را در زمینه تابش
زمینه کیهان��ی ( )CMBکه قدیمیترین نور
جهان اس��ت ،توضی��ح دادند .بر اس��اس این
گزارش ،یک تیم تحقیقاتی  ۱۴۰نفره از ۴۱
مؤسسه و هفت کش��ور جهان به سرپرستی
دانش��گاه «پرینس��تون» ،نتایج یک مطالعه
انجام ش��ده در تلسکوپ کیهانشناسی واقع
در صحرای  Atacamaدر شمال شیلی منتشر
کردند .تابش زمینه کیهانی پس فروزش «مه
بان��گ» در نظر گرفته میش��ود؛ مه بانگ در
حال حاضر تنها توضیح ارائه ش��ده در مورد
آغاز جهان اس��ت .این ستاره شناسان تاکید
دارند این نتیجه تقریباً با برآورد قبلی محققان
ماهواره پالنک موافق است .نتیجه تصویری از
جهان از  ۱۳.۸میلیارد سال پیش است.
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سقف دهان جایگزین اثر انگشت و تشخیص چهره
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گروهی از دانش��جویان رشته طراحی کالج
سلطنتی لندن دس��تگاهی پوشیدنی ایجاد
کردهاند ک��ه میتواند در داخ��ل دهان افراد
پنهان شود و به عنوان یک ابزار تأیید هویت
عمل کن��د و جایگزینی برای اثر انگش��ت و
تشخیص چهره شود.
این دستگاه «استیلث» ( )Stealthنام دارد
و ب��ا جایگزین کردن رمزهای عب��ور با رابط
تأیید هوی��ت که هویت کاربر را با اس��تفاده
از بیومتریک ده��ان تأیید میکند ،اطالعات
حس��اس و دیجیتالی کارب��ران را ایمن نگه
میدارد.
دستگاه استیلث همانند زمانی که برخی افراد
میبایست برای عمل ارتودنسی آن سیمها را
روی دندانهای خود قرار دهند ،روی چینهای
سقف دهان کاربر قرار میگیرد و دقیقاً همانند
اثر انگشت کار میکند .چینهای سقف دهان
( )rugaeهر فرد با دیگری متفاوت اس��ت و
دارای الگوی خاصی است.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

"ب��رن کایال��ی"(" ،)Beren Kayaliپال
مندیت��ا"( )Paul Mendietaو "ل��ی
مارول��ت س��وننچین" (Lea Marolt
 )Sonnenscheinدانش��جویان دانش��کده
طراحی دانش��گاه سلطنتی لندن هستند که
این ابزار پوشیدنی را توسعه دادهاند .محققان
این دستگاه را ساختند تا بتوانند هک کردن
دادههای بیومتریک "علنی"(out-in-the-
 )openمانند اثر انگش��ت ی��ا صداها را برای
هکرها سختتر کنند.
بعد از اینکه کاربر دستگاه مذکور را در دهان
خود قرار داد ،دس��تگاه میبایس��ت سنجش
بیومتریک ذخیره شده درون خود را بررسی
کند تا دریابد که آیا دس��تگاه مذکور متعلق
به آنها است یا خیر .س��پس ،برای باز کردن
قفل دستگاههای خاص" ،یک کد حسی یک
بار مصرف" به کاربر ارسال میشود (فرایندی
که به سیگنال اینترنت یا وایفای نیاز دارد) و
آنها باید یک عمل حسی از پیش تعریف شده

مانند فش��ردن یا حرکت دادن زبان را انجام
دهند.
طراحان گفتند :در یک سیستم تأیید هویت،
عنصر انسانی یکی از ضعیفترین پیوندهاست.
روشه��ا و رابطهای تأیید هویت فعلی برای
نظارت به اندازه کافی انعطافپذیر نیس��تند.
گذرواژهها در معرض خطر فاش ش��دن قرار
دارند و کنترل این موضوع نیز س��خت است
به همین دلیل در حال حاضر ش��رکتهای
بیشتر و بیشتری به سمت استفاده از فناوری
بیومتریک رفتهاند .با این حال ،مردم اثری از
اطالعات بیومتریک را به راحتی و ناخودآگاه
در هم��ه جابهجا میگذارن��د که این موضوع
سبب میش��ود تا هکرها به راحتی از بتوانند
اطالعات هویتی آنها را جعل کنند.
زیـــستسنجش��ی ی��ا بیــــومتری��ک
( ،)Biometricsبه نوع خاصی از روشهای
امنیتی گفته میشود که در آن برای کنترل
دسترسی و برقراری امنیت از ویژگیهای قابل

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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اندازهگیری بدن انس��ان یا ه��ر موجود زنده
دیگر استفاده میش��ود .همانگونه که از واژه
بیومتریک برمیآید در این روش با اس��تفاده
از الگوریتمهای ریاضی از اندامها برداشتهای
ثابت و یکتایی میش��ود که میتوان از آن به
عنوان یک گذرواژه یکسان و تقلیدناپذیر و گاه
تغییرناپذیر استفاده کرد.
ب��ه گفته طراحان ،اس��کنر اثر انگش��ت را
میت��وان در  ۸۰درصد از مواقع با فناوری که
فقط دو هزار دالر هزینه آن است ،فریب داد.
آنها افزودن��د :هنگامی که بیومتریک جعل
یا هک ش��ود ،ما هیچ کاری برای تغییر آنها
نمیتوانیم انجام دهیم .اگر فکر میکنید تغییر
رمز عبور دشوار است ،سعی کنید اثر انگشت
خود را تغییر دهید.

به گفته محققان ،ده��ان دارای بیومتریک
های متعدد اس��ت که به طور طبیعی پنهان
ب��وده و به راحتی توس��ط اف��راد دیگر قابل
جمعآوری نیس��تند .این بیومتریکها شامل
س��طح رویی زبان ،دندانها ،پینهای سقف
دهان و بزاق اس��ت .آنها ط��ی این مطالعه
دستگاهی را توس��عه دادند که در چینهای
سقف دهان قرار میگیرند زیرا آن قسمت از
دهان هر شخص با شخص دیگر فرق دارد و
مشابه با دیگر افراد نیست.
برای طراحان ،جالبترین عنصر دس��تگاه
مذک��ور ،پتانس��یل آن در ترکیب روشهای
مختلف جم��عآوری دادهه��ای درون دهانی
مانن��د بیومتریک ،دم��ا ،رطوبت و فش��ار و
استفاده از این روش در یک الگوریتم مبتنی

بر هوش مصنوعی است.
این دستگاه در هنگام اتصال به دستگاههایی
مانند تلفنهای هوشمند ،همچنین میتواند
مزههای شبیهس��ازی ش��ده دیجیتالی را به
دهان منتقل کند تا بتواند تماسهای دریافتی
یا پیامهای دریافت��ی را برقرار کند .به عنوان
مثال ،ممکن است طعم شیرین برای برقراری
تماس با اعضای خانواده مورد اس��تفاده قرار
گیرد و برای انجام این عمل کاربر میبایست
زبان خود را سه بار روی نقطه خاصی بزند تا با
خانواده خود تماس گیرد و یا در صورت عدم
پاس��خگویی آنها به خانواده خود اطالع دهد
تا فوری با او تماس گیرند و این عمل مشابه
پاسخ خودکار در آیفون و آی واچ است.
محققان گفتند :این میتواند نمادیترین و
قویترین سیستم شناسایی نسل ما باشد .در
آینده هدف ما ایجاد یک پوست دوم در داخل
دهان است تا بتوان از آن به عنوان یک رابط
استفاده شود .آنها همچنین در حال تحقیق
در مورد استفاده از بزاق به عنوان نشانگری از
حضور یک بیماری خاص در افراد هستند.
محققان افزودند :دادههای بزاق افراد آینهای
از س�لامت جسمی و روحی افراد است .آنها
دادههای فوری و ارزشمندی هستند .در حالی
که خوشبین هستیم که حسگرهای بزاق طی
سالهای آینده آماده خواهند شد ،ما معتقدیم
که باید یک وسیله مناسب برای قرار دادن آنها
در دهان افراد نیز ایجاد کنیم.
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کشف یک سیاره صورتی
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ستارهشناسانیکسیارهجدیدغولپیکر
کشف کردند که حدود  ۱۶۰میلیون سال
پیش تشکیل شده است و اکنون به رنگ
صورتی میدرخشد.
به گزارش پایگاه اینترنتی ناسا ،یک گروه
بین المللی از ستارهشناسان با استفاده از
دادههای مادون قرمز از تلسکوپ «سوبارو»
در هاوایی ،از س��یارهای غول پیکر که در
اطراف ستاره درخشان  GJ504میچرخد،
تصویربرداریکردهاند.
این س��یاره غولپیکر که در فاصله ۵۷
س��ال نوری از زمی��ن ق��رار دارد به رنگ
شکوفه گیالس سیاه اس��ت؛ این دومین
سیارهای است که ستاره شناسان مستقیماً
متوجه رنگ آن شدهاند؛ اولین سیارهای که
ستاره شناسان رنگ آن را مشاهده کردند
 HD189733bبود.
این س��یاره جدید که  GJ 504bنامیده
میش��ود به اندازه س��یاره مشتری است
اما جرم آن چند برابر مش��تری اس��ت و

کم جرمترین س��یارهای است که تا کنون
اطراف ستارهای همانند خورشید با استفاده
ازفناوریهایتصویربرداریمستقیمکشف
شده است.
به نظر میرس��د که وجود سیارههایی
به اندازه مش��تری در سراسر کهکشان راه
شیری رایج باشد؛ ستاره شناسان همچنین
تعدای از این سیارهها را در خارج از منظومه
شمسی ما کشف کردهاند.
ام��ا موض��وع غیرمعمول در م��ورد این
سیاره این اس��ت که  GJ 504bدر فاصله
حدود  ۹برابر مس��افتی که مشتری که به
دور خورش��ید میچرخد ،به دور س��تاره
خ��ود میچرخد و این موض��وع ایدههای
نظری درباره چگونگی شکلگیری سیارات
غولپیکر را به چالش میکش��د .اگر این
س��یاره در منظومه شمسی ما قرار داشته
باشد ،در واقع دورتر از مدار نپتون خواهد
بود .و این موضوع ،مس��ئلهای برای ستاره
شناسان است.

سیارات در جریان شکلگیری بسیار داغ
هستند و برای مدتی پس از اینکه تمامی
مواد اطراف خود را جمع کردند ،همچنان
داغ میمانند .بنابراین صدها میلیون سال
طول میکشد تا سیارات در نهایت خنک
ش��وند اما  GJ 504bهنوز زمان زیادی را
سپری نکرده است.
این س��یاره حدود  ۱۶۰میلیون س��ال
پیش تشکیل شده بنابراین هنوز کام ً
ال داغ
است و درخشش گرمای آن در واقع همان
چیزی اس��ت که رنگ صورتی این سیاره
را ایجاد کرده اس��ت که ناسا آن را به رنگ
«شکوفه گیالس سیاه» تشبیه میکند.
ناس��ا توضی��ح میدهد که دم��ای این
س��یاره حدود  ۴۶۰درجه فارنهایت (۲۳۷
درجه سلسیوس) است .این سیاره به دور
ستارهای از نوع  G0که  GJ 504نام دارد و
اندکی داغتر از خورشید است ،میچرخد.
این ستاره را با چشم غیر مسلح میتوان در
صورت فلکی «دوشیزه» مشاهده کرد.
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خودداری شیرها از حمله به گاوهایی که پشتشان چشم دارند!

کالهتکنولوژیبرسرحیوانات
محققان متوجه شدند که کشیدن نقش
دو چشم در پشت گاوها میتواند موجب
عدم حمله شیرها و شکار آنها شود.
صنع��ت دام منبع اصلی معیش��ت در
کشورها و مناطق در حال توسعه است و
نیاز به حمایت از این منبع درآمد و زندگی
مردمان این مناطق به ش��دت احس��اس
میشود .به خصوص در آفریقای جنوبی،
مس��ئله اصلی این است که دامداران باید
این حیوانات را از حیوانات شکارچی دور
نگه دارند.
اکن��ون ی��ک مطالعه جدی��د در مورد
محافت از گله گاوها نتیجه جالبی را نشان
داده است؛ حیوانات گوشتخوار و شکارچی
به دامهایی که پشتشان چشم دارند حمله
نمیکنند!
این مطالعه در منطقه اوکاوانگو دلتا در
بوتس��وانا که بخش��ی از آفریقای جنوبی
است ،انجام شد و در تاریخ هفت اوت در
مجله  Natureبه چاپ رسیده است.

پی��ش از این راه حلهای دیگری مانند
محصور کردن گلهها در فضاهای محدود
در ش��ب یا حصار کشیدن دور گله انجام
ش��ده بود .اما گویا اینها کافی نیس��تند،
چرا که حصارها مانع حیوانات شکارچی
وحشی و گرسنه نمیشود.
به طور کلی  ۱۴گله شامل  ۲۰۶۱رأس
گاو در این مطالعه شرکت داده شدند .در
این تحقیق چهار س��اله ،روی پشت ۶۸۳
گاو طرح چشم نقاشی شد که در کل ،یک
سوم هر گله را شامل میشد.
همچنین یک س��وم هر گله با عالمت
ضربدر عالمت گذاری ش��دند و بقیه گله
همانطور که بودند ،دس��ت نخورده باقی
ماندن��د .این مطالعه یک مطالعه طوالنی
بود و در کل  ۴۹بار نقاش��ی انجام شد که
هر بار  ۲۴روز ماندگاری داشت.
هم��ه گلهها در ی��ک منطق��ه تغذیه
میشدند تا به میزان یکسانی در معرض
دید حیوانات شکارچی قرار داشته باشند.

نتایج حیرت انگیز ب��ود .زیرا هیچ یک از
گاوه��ای دارای طرح چش��م مورد حمله
قرار نگرفتند .اکنون ثابت ش��ده است که
مش��اهده شکارچی توس��ط طعمه باعث
میش��ود ش��کارچی آن را ره��ا کن��د و
بیخیال حمله شود.
 ۱۵گاو از  ۸۳۵گاوی که نقاش��ی نشده
بودند و چهار گاو از  ۵۴۳گاوی که عالمت
ضربدر داشتند ،مورد حمله قرار گرفتند و
کشته شدند.
در اینجا مش��خص ش��د که بهتر است
گاوها حتی اگر کشیدن چشم روی پشت
آنها امکان پذیر نیس��ت ،عالمت گذاری
شوند و دست نخورده باقی نمانند.
البته ای��ن نتایج مطمئناً ب��رای مدتی
پابرجا خواهد بود .با این حال ،ممکن است
حیوانات شکارچی به خصوص گربهسانان
ب��زرگ در نهایت به ای��ن موضوع عادت
کنند و دوباره فارغ از نقاش��یها شروع به
حمله به گاوها کنند.
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تشخیص کرونا در کمتر از ۲۰ثانیه
یک ش��رکت ایران��ی برای
نخس��تین ب��ار یک��ی از
معروفترین دس��تگاههای
تصویرب��رداری

س��یار

تش��خیص بیماری کرونا را
ک��ه توانایی تش��خیص در
کمتر از  ۲۰ثانیه را دارد،
مونت��اژ و به ب��ازار عرضه
کرد.
ای��ن

ش��رکت

فن��اور

ایران��ی توانس��ته یکی از
معروفترین دس��تگاههای
اروپای��ی

در

زمین��ه

تصویربرداری سیار را که
در حال حاض��ر جزو اولین
رده تشخیص بیماری کرونا
است ،به کش��ور منتقل و
مونثاژ کند .با اس��تفاده از
این دس��تگاه میت��وان در
کمت��ر از  ۲۰ثانی��ه ابتالی
فرد به کرونا را تش��خیص
داد.
در اپیدم��ی ی��ک بیم��اری
در جامع��ه پ��س از مرحله
بیماریابی،اولینومهمترین
مرحله ،تش��خیص بیماری
است ،تشخیص بهویژه در
زمان همهگیری یک بیماری
باید از حساسیت ،دقت و
س��رعت باالیی برخ��وردار
باش��د ،برای تشخیص یک
بیم��اری از ابزارهای مهمی
چ��ون معاین��ات بالین��ی،
آزمایشه��ای

پزش��کی،

تصویرب��رداری و م��وارد
دیگر بهره گرفته میشود.
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با توجه به ش��یوع بیماری کرون��ا در دنیا و به
دنبال آن در ایران ،تش��خیص این ویروس جدید
خود به تنهایی از معضالت بس��یاری از کشورها
ش��ده چرا که بس��یاری از عالیم ای��ن بیماری با
بیماری آنفلوآنزا و سرماخوردگی مشترک است،
تصویربرداری ،سیتیاسکن وآزمایش با کیتهای
تش��خیصی کرونا از جمله راههای تشخیص این
بیماری به شمار میرود.
دس��تگاه تصویربرداری س��یار ک��ه دراصطالح
پزشکی به آن تصویربرداری موبایل نیز می گویند
دستگاه ایکسری بسیار سنگین و های تک است
که به دلیل داشتن چرخ به آن تصویربرداری سیار
گفته میشود.
س��هیل صادقیان مدیرعامل این شرکت فناور
درخصوص این دستگاه روز یکشنبه درگفت وگو
با خبرنگار دانش��گاه وآموزش ایرنا اظهارداش��ت:
با توج��ه به اپیدمی کرونا اس��تفادهای که از این
دستگاه در شناسایی این ویروس میشود مربوط
به تصویربرداری از قفسه سینه است.
وی خاطرنشان کرد :برای بیمارانی که ریه درگیر
با ویروس کرونا دارند میتوانیم درکمتر از  ۲۰ثانیه
با استفاده از این دستگاه آن را تشخیص دهیم که
آی��ا فرد بیمار نیاز به آی س��ی یو و مراقبتهای
بیشتر دارد یا خیر.
وی اظهارداش��ت :از لحاظ اس��تاندارد سازمان
بهداش��ت جهانی ،تصویربرداری از قفسه سینه،
اولین رده تش��خیص بیماری کرونا است و بعد از

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

آن مریض را به س��ی تی اسکن ارجاع میدهند
وبرای اطمینان بیشتر از کیتهای تشخیص کرونا
استفاده میکنند ،اگر بیمار از این فیلتر که شامل
تصویربرداری قفسه سینه است ،رد شود به سرعت
میتوانند برای فرد بیمار تصمیمگیری کنند.
مدیرعام��ل این ش��رکت فن��اور یادآور ش��د:
درم��واردی ک��ه بیم��ار توانایی رفت��ن به بخش
رادیوگراف��ی و سیتیاس��کن را ن��دارد ،میتوان
دستگاه را باالی سر بیمار برد و در کمتر از چند
ثانیه عکس رادیوگرافی را روی مانیتور دس��تگاه
مشاهده کرد.
تصاویر ثبت شده توسط سیستم پکسف فلش
و سی دی قابل انتقال هستند ،مهمترین برتری
تصویربرداری قفس��ه سینه بر سی تی اسکن در
بیماران کرونایی کاهش احتمال انتقال ویروس
در جریان روند انجام آنها اس��ت ،به خصوص در
رادیوگرافی موبایل این خطر میتواند به حداقل
برس��د ،تمیز و ضد عفونیکردن دستگاه سی تی
اسکن بسیار دشوار است.
برای اولین بار اس��ت که این دس��تگاه از مجوز
مونت��اژ ب��ا کمک صن��دوق پژوه��ش و فناوری
تجهیزات پزشکی غیر دولتی دارد ،تبدیل به تولید
مستقل درایران میشود ،نه تنها در ایران بلکه در
خاورمیانه هم حتی این تولید مستقل دستگاه به
این سطح فناوری هنوز منحصر به فرد است.
این دس��تگاه ،دس��تگاهی اس��ت که به لحاظ
تکنولوژی خودش را ثابت کرده است و معروفترین

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

دس��تگاه کاربردی در اروپا اس��ت اما ما برای
اولین بار توانس��تیم تکنولوژی آن را به ایران
منتقل کنیم و در نظر داریم در آینده نزدیک
این دس��تگاه را به طور مستقل تولید وطرح
های پیشرفته آن را عرضه کنیم.
درحال حاضر دستگاه موجود کام ً
ال مونتاژ
ایران اس��ت ،م��ا در مرحله نخس��ت ابتدا به
ص��ورت قطعات ری��ز این دس��تگاه را مونتاژ
کردهای��م و از ای��ن ب��ه بعد روی مهندس��ی
معکوس این دستگاه کار میکنیم که بتوانیم
قطعات آن را بسازیم در حال حاضر این کار را
روی مونوبالک دستگاه انجام میدهیم.
هنوز مهندس��ی معکوس این دستگاه تمام
نش��ده اس��ت ولی مونتاژ ایران این دستگاه
انجام و در حال حاضر چند دستگاه وارد بازار
ایران شد ومورد استفاده بیمارستانها و مراکز
تحقیقاتی کشور شده است.
مدیرعامل این ش��رکت فناور در خصوص
اس��تفاده از حمایتها و تس��هیالت صندوق
نوآوری و ش��کوفایی برای تولید مهندس��ی

معکوس این محصول افزود :صندوق نوآوری
و ش��کوفایی از ش��رکتهای دان��ش بنی��ان
حمای��ت میکند در صورتی که ما ش��رکت
فناور هستیم هنوز دانش بنیان نشدهایم اما به
دلیل اینکه طرح ما طرحهای تک بود و سطح
آن نیز متفاوت اس��ت از طریق صندوقهای
واس��ط یعنی صندوقهای پژوهش و فناوری
غیردولتی تجهیزات پزش��کی توانس��تیم از
حمایتهای صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی
برخوردار شویم.
صادقیان بیان کرد :کمک صندوق پژوهش
و فناوری که واسط صندوق نوآوری وشکوفایی
هستند حداقل پروسه کاری ما را  ۵سال جلو
انداخت ،ما توانس��تیم از  ۵۰۰میلیون تومان
تسهیالت این صندوق استفاده کنیم ،به لحاظ
ارزش قیمتی این دستگاه ،قیمت واحد معادل
خارجی آن  ۳میلیارد تومان است و دستگاه ما
االن نیز یک و نیم میلیارد تومان قیمت دارد،
مبلغ به لحاظ عددی ،مبلغ زیادی نبود ولی
اینکه ما وارد این ورطه ش��دیم و در خصوص

حمایتها اطالعرس��انی ش��د بیشتر از مبلغ
دریافتی ارزش داشته است.
وی در خص��وص مدت زم��ان الزم برای
بومی سازی این دستگاه گفت :کمتر از یک
س��ال زمان برای بومیس��ازی این دستگاه
الزم اس��ت البته روی این پروژه  ۱۰س��ال
به صورت علمی کار ش��ده است اما به دلیل
اینکه به لحاظ مالی و فنی پشتوانه نداشتم
زمان بس��یاری را س��پری کرده اما میتوان
گفت با توجه ب��ه آن عقبه علمی که وجود
دارد در کمت��ر از یکس��ال با کمک صندوق
نوآوری و ش��کوفایی تولید مس��تقل آن را
انجام دهیم.
این دستگاه در ابتدای سال  ۹۹در پاویون
ت دانش بنیان و فناور در
متشکل از  ۵۰شرک 
نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با
کرونا  Corotech2020که با حمایت صندوق
نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری
ریاس��ت جمهوری ،برپا شده بود؛ در معرض
دید قرار گرفت.
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تصفیه آب با استفاده از نور خورشید
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محققان «دانش��گاه مانش» استرالیا در
مطالعه اخیرش��ان موفق به تصفیه آب با
استفاده از نور خورشید شدند.
محققان ب��ا اس��تفاده از چارچوبهای
فلزی-آل��ی ( )MOFو ن��ور خورش��ید
توانس��تند در کمت��ر از  ۳۰دقیق��ه آب
لبش��ور و آب دریا را به آب آش��امیدنی
تمیز تبدیل کنند .آبِ لبشور (Brackish
 )waterآبی اس��ت که میزان نمک در آن
از آبِ شیرین بیش��تر و از آب دریا کمتر
باش��د .آب لبشور آبی است که کل مواد
جامد آن بین  ۱۵۰۰تا  ۵۰۰۰میلیگرم
در لیتر باشد و معموالً بر اثر مخلوط شدن
آب دری��ا و آب رودخانههایی که به دریا
میریزد پیدا میش��ود .همچنین برخی
دریاچهها و تاالبها ممکن اس��ت دارای
آب لبشور باشد و نیز در مناطق نزدیک
به دریا آب چاهه��ا به علت نفوذ آب دریا
لبشور هستند.
این کار محققان میتواند آب آشامیدنی
میلیونها نفر در سراس��ر جهان را تأمین
کند .طی این مطالعه محققان توانستند
ذرات مضر را از آب فیلتر کنند و ۱۳۹.۵
لیت��ر آب تمی��ز را به ازای ه��ر کیلوگرم

چارچوبه��ای فلزی-آل��ی در روز تولید
کنند .سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد
میکند که آب آشامیدنی با کیفیت خوب
باید کل مواد جام��د محلول آن کمتر از
 ۶۰۰بخ��ش در میلیون ( )ppmباش��د و
محقق��ان این مطالعه توانس��تند تنها در
 ۳۰دقیق��ه ب��ه کل مواد جام��د محلول
کمتر از  ۵۰۰بخش در میلیون برس��ند و
چارچوبهای فلزی-آلی را برای استفاده
مجدد در عرض چه��ار دقیقه در زیر نور
آفتاب بازسازی کنند.
پروفسور «هانتینگ وانگ» (Huanting
 )Wangنویس��نده اصلی ای��ن مطالعه از
دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه مانش
در اس��ترالیا گفت که این کار راهی نوین
برای طراحی مواد برای نمک زدایی آب به
روشی پیشرفته به روی آنها گشوده است.
پروفسور وانگ گفت :از فرایند نمکزدایی
یا شیرین کردن آب برای رفع کمبود آب
در سطح جهان استفاده شده است .ما طی
این مطالعه از فرایند مذکور و با استفاده از
نور خورش��ید برای تبدیل آب لب شور و
آب دریا به آب آشامیدنی استفاده کردیم.
نور خورشید فراوانترین و تجدیدپذیرترین

منب��ع انرژی روی زمین اس��ت .هدف ما
توسعه یک فرآیند نمکزدایی مبتنی بر
اس��تفاده از نور خورش��ید بود که یک راه
حل با صرفه و اقتصادی و سازگار با محیط
زیست نیز است.
چارچوبه��ای فلزی-آل��ی گروهی از
ترکیبات متشکل از یونهای فلزی است
که یک ماده بلوری را تش��کیل میدهد.
طی این مطالع��ه محققان یک چارچوب
فلزی-آلی اختصاصی به نام -PSP-MIL
 ۵۳ایجاد کردند .محققان نشان دادند که
 ۵۳-PSP-MILبا مص��رف انرژی پایین
قادر به تولید  ۱۳۹.۵لیتر آب شیرین در
هر کیلوگ��رم چارچوب فلزی-آلی در روز
است.
پروفس��ور وانگ گفت :ای��ن مطالعه با
موفقیت نشان داده است که چارچوبهای
فلزی-آلی دارای انرژی و ثبات خاصی در
فرایند ش��یرین کردن آب هس��تند .این
چارچوبهای فلزی-آلی وابسته به تابش
آفتاب به طور بالق��وه میتوانند ابزارهای
کممصرف و سازگار با محیط زیستی برای
فرایند شیرین کردن آب و استخراج مواد
معدنی باشند.
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موبایلهایاندرویدیزلزلهرابهکاربرانخبرمیدهند
گوگل سیس��تم هش��دار زلزل��ه در ایالت
کالیفرنی��ا را در موبایله��ای اندروی��د ارائه
میکند که چند ثانیه یا دقیقه قبل از زلزله
به کاربر پیام میدهد.
گوگل با رونمایی از نخس��تین سیس��تم
گس��ترده هش��دار زلزله در ایالت کالیفرنیا
اعالم کرد در آین��ده میتوان از موبایلهای
اندروید برای رصد زلزله در سراس��ر جهان
استفاده کرد .همچنین میتوان در آینده با
استفاده از این دس��تگاهها پیامهای هشدار
زلزله فراهم کرد.
در همین راستا گوگل با همکاری مقامات
ایال��ت کالیفرنیا و س��ازمان زمینشناس��ی
آمریکا یک سیس��تم هش��دار زلزل��ه برای
موبایلهای اندروید س��اخته ک��ه روی این
سیستم عامل موبایل فعال میشود.
کارب��ران موبایله��ای اندروی��دی ک��ه
س��رویسهای مکانیابی را فعال کردهاند و
در فاصله نزدیکی از زلزلهای به وسعت ۴.۵
ریش��تر یا باالتر قرار داشته باشند ،یک پیام
دریافت میکنند که به آنها هشدار میدهد
روی زمین بنشینند و پناه بگیرند.
این پیام هش��دار براس��اس ل��رزش پیش
بینی ش��ده در یک مکان خاص و با ش��دت
مشخصی ارسال میشود .با توجه به میزان
مسافت فرد از محل وقوع زلزله ،پیام هشدار
چند ثانیه یا حت��ی چند دقیقه زودتر برای
فرد ارسال میش��ود .همچنین این هشدار
وسعت تخمینی زلزله و مسافت آن با کاربر
را نیز به او نشان میدهد
طبق اطالعات موجود پیام هشدار مذکور
به وسیله سیستم هش��دار لرزش کالیفرنیا
صادر میشود .این سیس��تم سیگنالهایی
مرب��وط به بیش از  ۷۰۰لرزشس��نج نصب
ش��ده در ایالت کالیفرنیا را بررسی میکند.
این س��یگنالها موجهای ارتعاشی را رصد
میکنند.
ب��ه ای��ن ترتیب نی��ازی نیس��ت کاربران
اپلیکیش��ن  MyShakeرا ب��رای دریاف��ت
پیامهای هشدار نصب کنند .این اپلیکیشن
در دانش��گاه برکلی کالیفرنیا توسعه یافته و
سال گذشته عرضه شد.
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گاوین نیوسام فرماندار ایالت کالیفرنیا در
این خصوص در بیانیهای نوش��ت :رونمایی
این سیس��تم بدان معناس��ت که سیس��تم
هشدار زلزله کالیفرنیا روی تمام موبایلهای
استاندارد اندروید کار میکند.
همچنی��ن گوگل اعالم ک��رد موبایلهای
اندروی��د به زودی به وس��یله حس��گرهای
شتابسنج حرکتی زلزلهها در سراسر جهان
را ردیابی میکنند.
ای��ن درحالی اس��ت که سیس��تم عامل
اندروید در سراسر جهان بیش از  ۲میلیارد
کارب��ر دارد .البته کارب��ران آیفون پیامهای
هشدار را از طریق سیستم عامل اپل دریافت
نمیکنند.
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آسانسورپرماجرایکاخمرمر!
کاخ مرمر پس از  ۶ماه باز هم خبرساز شد
بهمن ماه از این جهت که درهای آن به روی
مردم پس از س��الها باز خواهد شد و این بار
درباره وجود جکوزی و امکانات هتل  ۵ستاره
در کاخ تاریخی و ملی!
این موضوع باز هم توسط پرویز فتاح رئیس
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در مصاحبه
تلویزیونی مطرح شد ،او گفته است« :در  ۴ماه
اینجا را بازسازی کردیم برای موزه هنر ایران
و اگر کرونا اجازه بدهد درهای آن را به روی
مردم از خیابان ولیعصر باز میکنیم نباید در
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این کاخها مسئوالن مستقر میشدند اینجا
را میکروسکوپی بازسازی کردیم تا به حالت
اول برگردد ولی چنین چیزی نمیشود چون
کاخ آسیب دیده اس��ت در این کاخ که هنر
کشور به نمایش گذاشته شده است آسانسور
وجود دارد آنجا را کندهاند و پتک زدهاند و در
طبقه دوم آن حمام و جکوزی و سونا درست
کردهان��د .این می��راث که به هم��ه جا ایراد
میگیرد کجا ب��وده و چرا نگفتهاند این کاخ
آسیب دیده است .االن اصالح کردیم این کاخ
مردمی شده است تا مردم ببینند که رضاشاه

و پسر ناخلفش چه کردهاند و تاریخ این مردم
آنجا به نمایش گذاشته شده است».
در مدتی که کاخ مرم��ر در اختیار مجمع
تش��خیص مصلحت نظام بود باره��ا و بارها
کارشناسان میراث فرهنگی برای مرمتهای
نقاشی و یا دیوارههای آن به این کاخ رفتهاند
بنابراین در این مدت سازمان میراث فرهنگی
وقت در جریان اتفاقات افتاده در این کاخ بوده
است اما سؤال اینجاست که چرا واکنشی به
آنها نداشته است و همانطور که فتاح گفته
چرا سکوت کردهاند این سکوت مشابه همان
اتفاقی است که درباره آلبوم خانه کاخ گلستان
رخ داده و حاال مدیریت آن بعد از  ۶ماه اعالم
کرده که یکی از اموال این آلبوم خانه مفقود
شده است!
از طرف دیگر فتاح درباره الحاق جکوزی و
حمام به این کاخ که زیبایی آن را به مسجد
ش��یخ لطف اهلل تش��بیه میکنند خبر داده
است موضوعی که از دید خبرنگاران میراث
فرهنگی در بهمن ماه سال گذشته که برای
اولی��ن ب��ار از آن بازدید کردن��د مخفی نگه
داشته شد! حاال اما از وجود چنین سازههایی
خبر دادهاند و اینکه قرار است اصالحاتی در
آن انجام شود.
البته همان زمان گفتن��د که درهای این
کاخ را ب��ه روی م��ردم باز میکنن��د اما تا
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کنون این اتفاق نیفتاده اس��ت فتاح یک بار
گفته بود که در پساکرونا این اتفاق میافتد
پساکرونایی که معلوم نیست چه وقت است.
با این حال دیواره��ای ورودی کاخ مرمر از
س��مت خیابان ولیعصر نقاشی دیواری شده
تا نشان دهنده وجود یک موزه هنر در این
مکان باشد.
مس��ئوالن مرمت کاخ میگوین��د که این
آسانسور اگر چه برای یک طبقه ایجاد شده
اما ط��وری ق��رار دادهاند که آس��یبی به بنا
نمیزند و قابل حذف است .هر چند که نباید
ایجاد میشد اما برای سهولت در رفت و آمد
ایجاد ش��ده بود .آنطور که فتاح گفته اس��ت
طبقه اول س��الن اجتماعات و طبقه دوم نیز
امکاناتی مانند سونا و جکوزی کار شده است
و معلوم اس��ت که این وس��ط آسانسور برای
افراد ناتوان به وجود نیامده است.

ملی ایران از کاخ گلس��تان به این کاخ آورده
شده و در زیر زمین آن نگهداری میشد.
در سالهای نخست پادشاهی پهلوی دوم،
از ای��ن کاخ به عنوان دفتر رس��می و محل
برگ��زاری دیدارها ،مالقاتها ب��هکار گرفته
میشد .فوزیه و محمدرضا پهلوی در این کاخ
با یکدیگر زندگی میکردند و مراسم عقد شاه

با ثریا اسفندیاری و همچنین مراسم نامزدی
ایشان با فرح همگی در این کاخ برگزار شده
است .پس از ترور ش��اه در محوطه این کاخ
توسط رضا ش��مسآبادی ،دفتر ویژه شاه به
کاخ صاحبقرانیه جابجا شد.
بخشهای��ی از کاخ مرمر در س��ال ۱۳۸۷
مرمت و بازسازی شد.
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درباره کاخ مرمر

در ویکیپدی��ا در مورد کاخ مرمر آمده :کاخ
مرم��ر یک��ی از کاخهای تاریخ��ی تهران در
دوره پهلوی اس��ت که در مرکز تهران جای
گرفتهاس��ت .این اث��ر در تاری��خ  ۳۰خرداد
 ۱۳۵۷با شماره ثبت  ۱۶۰۶بهعنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاست .این کاخ
در سال  ۱۳۵۵و با هدف آشنایی بیشتر مردم
با بنیانگذار رژیم پهلوی ،و محل زندگی و کار
او به موزه تغییر کاربری داد و عنوان «موزه»
برای آن انتخاب شد .این موزه تا سال ۱۳۵۷
و سقوط نظام س��لطۀ پادشاهی به کار خود
ادامه داد .این کاخ در بعد از انقالب در اختیار
مجمع تش��خیص مصلحت قرار و در س��ال
 ۱۳۹۷توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
به بنیاد مستضعفان تحویل و در سال ۱۳۹۸
با کاربری موزه در اختیار عموم قرار گرفت.
پیشینه

زمی��ن کاخ مرم��ر در ابت��دا متعل��ق ب��ه
ش��اهزادگان قاج��اری و از جمل��ه خان��دان
خانواده فرمانفرمائیان بود .این بنا به دستور
محمدرضا توازیاشویلی خان بزرگ گرج و با
معماری لئون تادوس��یان بنا نهاده شد .این
کاخ در آغ��از به عنوان خانه محمدرضا بود و
بعد از بخش��ش به پهلوی به عنوان دفتر کار
و محل اقامت زمستانی رضاشاه قرار گرفت و
تا پیش از تدوین قانون خزانه ملی ،جواهرات
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 ۶دلیلی که برای اثبات ملی بودن «کاخ ثابت پاسال» ارائه شد

«کاخ ثابت» اثر تاریخی است

شعبه  ۳تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بر اساس درخواست تجدیدنظر از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران درباره رأی دادگاه بدوی
به موضوع کاخ ثابت پاسال ورود کرده و این بار اقدام به صدور رأی قطعی کرد .در رأی صادره که اواخر تیرماه صادر شد  ۶دلیل برای اثبات ملی
بودن این کاخ بیان شده است در این رأی دادگاه تجدید نظر به اساسنامه و وظایف سازمان میراث فرهنگی وقت و وزارتخانه فعلی اشاره و اعالم
کرده که س��ازمان میراث فرهنگی موظف اس��ت آثار باقیمانده از گذش��تگان را شناس��ایی و در فهرس��ت میراث ملی ایران ثبت کند و در راس��تای حفظ
و احیای آنها بکوش��د .در این رأی همچنین به قانون دیگری اش��اره ش��ده و در آن آمده اس��ت :عالوه بر آثار مش��مول قانون حفظ آثار ملی مصوب
 ،۱۳۰۹آثار غیرمنقولی که از نظر تاریخی یا ش��ئون ملی واجد اهمیت هس��تند صرف نظر از تاریخ ایجاد آنها ،در زمره آثار ملی قلمداد میش��وند و
این سازمان مکلف به شناسایی و ثبت این آثار است.

دلیل اول
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تشخیص اهمیت یک اثر با سازمان میراث
فرهنگی اس��ت .این س��ازمان با توجه به نوع
معماری و هنر به کار رفته در احداث معماری
کاخ ثابت پاس��ال که معماری آن همس��نگ
کاخ ورسای فرانسه ارزیابی شده است نسبت
به ثبت آن در فهرس��ت آثار ملی اقدام کرده
و دالیل و مدارک ابرازی از س��وی ش��کات و
ادعاهای آنها از جمله عدم تعلق ملک و بنای
کاخ به ش��خصی ب��ه نام ثاب��ت از ارزشهای
فرهنگی هن��ری و تاریخی بنا نمیکاهد چه
اینکه س��بب ثبت بنا در فهرست آثار ملی نه
تعلق آن به ش��خص خاص بلکه ویژگیهای
تاریخی و معماری کاخ بوده است.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

دلیل دوم

ادعای مطرح شده درباره قدمت بنا و اینکه
س��اختمان کاخ مربوط به دوره پهلوی بوده
و آث��ار ملی صرف��اً ابنیه باقی مان��ده از زمان
زندی��ه و قبل از آن اس��ت ،به صراحت حکم
ماده واحده قانون ثبت آثار ملی که آثار واجد
اهمیت تاریخی و شئون ملی را از شرط قدمت
مستثنی کرده و صرف نظر از زمان ساخت و
پیدایش آن صرفاً به سبب وجود خصیصه ملی
و تاریخ��ی بودن اثر آن را جزو آثار ملی اعالم
کرده است ادعای شکات غیرموجه است.
دلیل سوم

از س��وی ش��کات هیچگونه دلیلی بر عدم

رعایت تشریفات ثبت بنا در فهرست آثار ملی
ارائه نشده است و مطالب مندرج در دادخواست
و ضمائم و مدارک پیوست آن کمترین علتی
بر تخلف سازمان میراث فرهنگی از مقررات
در ثبت بنای موضوع شکایت ارائه نشده است
و شعبه محترم بدوی صادرکننده رأی نیز در
توجیه عدم رعایت مقررات ثبت اثر در فهرست
آثار ملی هیچگونه دلیلی ذکر نکرده است.
دلیل چهارم

اقدامات سایر سازمانها مانند شهرداری در
صدور پروانه ساختمان برای ملک ثبت شده
در فهرست آثار ملی با توجه به تکلیف قانونی
شهرداری مبنی بر استعالم موضوع از سازمان

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

میراث فرهنگی قبل از هرگونه اقدام به تجویز
ساخت و ساز نمیتواند اقدامات سازمان میراث
فرهنگ��ی در ثبت اثر ملی را مخدوش کند و
برخالف ادعای شکات صدور پروانه ساختمان
دلیلی بر اثبات خواسته آنها بوده و استناد به
پروانه س��اختمان صادره از س��وی شهرداری
بالوجه اس��ت زیرا صدور پروانه ساختمان از
سوی ش��هرداری بدون رعایت تکلیف قانونی
استعالم سازمان میراث فرهنگی مغایر قانون
بوده و بدیهی است که تصمیم و عمل خالف
قانون ایجاد حق نمیکند و حقی قابل استناد
است که بر مبنای مشروع ایجاد شده باشد.
دلیل پنجم

تش��خیص س��ازمان می��راث فرهنگی در
شناس��ایی آثار ملی و فرهنگ��ی و تاریخی و
ثبت ملی آثار عملی حاکمیتی اس��ت که به
سبب آمره بودن آن هرگونه توافق یا تصمیم
برخ�لاف آن نفوذ حقوقی ندارد و حقی برای
طرفین آن ایجاد نمیکند .از همین رو هرگونه
تواف��ق یا اقدام قبل یا بعد از ثبت اثر ملی در
خصوص ص��دور پروانه س��اختمان یا مجوز
تخریب و نوسازی ملک صادر شده و صورت
گرفته باشد با اقدام سازمان میراث فرهنگی
در ثبت بنا در فهرست آثار ملی باطل و بالاثر
است و قابلیت استناد ندارد.

ع�لاوه بر صدمه زدن به این بنای ارزش��مند
برای بافت محله امانیه هم دردسرساز هستند.
فکرش را کنید در خیابان شلوغی مثل جردن
مجتمع تجاری مثل پاالدیوم قد علم کند!»
وی میگوی��د« :زمزمههایی از تالش مالک
برای بی��رون آوردن این ملک از ثبت ملی به
گوش میرسد .از طرفی هم شنیده میشود با
رأی دیوان عدالت اداری ،مالک قصد دریافت
مج��وز و پروانه س��اخت دارد .یک��ی دیگر از
ش��ایعاتی که این روزها درب��اره این ملک به
گوش میرسد این است که در هر حال ،مالک
میخواهد بنا را حفظ کند و در محوطه حیاط
کاخ مجتم��ع تازهای بس��ازد .در این صورت
بنای ساخته شده حریم این اثر ثبتی را تحت
تأثیر قرار میدهد و سالمت ملک را به خطر
میاندازد».

را نقض کرده و حکم به رد ش��کایت شاکیان
داده و رأی صادره را قطعی دانس��ته اس��ت.
بنابراین دیگر فرصت اعتراض وجود ندارد .با
این حساب میتوان گفت که کاخ ثابت پاسال
پس از  ۶س��ال تالش رسانهها و کارشناسان
مربوطه برای معرفی این بنای تاریخی و ثبت
آن در فهرست میراث ملی به بار نشست و این
بنا به عنوان میراث ملی باقی ماند.
درباره کاخ ثابت

کاخ «ثابت پاس��ال» با معم��اری ویژه خود
گوش��ههایی از قصر ورس��ای ،کاخ س��فید و
معماری اروپا در قرن  ۱۹میالدی را یادآوری
میکند .این خانه ج��ا خوش کرده در محله
امانیه ،سرگذش��ت چندان مطلوبی نداشت و
سالهاست در کش��اکش تخریب و نوسازی
یا مرمت و احیا ،اخبارش دس��ت به دس��ت
میش��ود .ثبت ملی این عم��ارت که به کاخ
سنگی یا کاخ ورسای تهران معروف است ،آن
را از تخریب نجات داد اما ...
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موادفروش���ان دس���تگیر ش���ده را به اینجا

میآوردند

زیرزمین و پارکینگ کاخ «ثابت پاس��ال»
ماههای نخس��ت بعد از انقالب اسالمی محل
نگهداری از معتادان و فروشندگان موادمخدر
بود که دس��تگیر میشدند .بعدها این کاخ به
بانکی خصوصی فروخته شد .گچبری ،استفاده
از پنجرهها و پردههای بلند بلژیکی ،استفاده از
سنگ مرمر در تزیینات شومینه ،ستونهای
بلند به سبک ستونهای عمارتهای اروپایی
و ...از زیباییهای این کاخ امانیه است .وجود
یک صحن تئاتر روباز در گوش��های از حیاط
عمارت از دیگر ویژگیهای این خانه اس��ت.
خانواده ثابت پاسال تنها  ۲سال در این خانه
سکونت داش��تند و بعد از انقالب اسالمی به
آمریکاگریختند.
حبیباهللثابت طراحی نمای داخلی خانه
را به شرکت معروف فرانسوی سپرد .استفاده
از این تزیینات و مجس��مههای کالسیک در
خانه ،ارزش و زیبای��ی آن را دوچندان کرده
بود .درهای این کاخ سالهاست بسته مانده و
از وضع دقیق عمارت طی این سالها اطالعی
در دست نیست.
این عمارت متعلق به دوره پهلوی دوم است
و با مساحتی بیش از  ۱۱هزار و ۵۰۰مترمربع
در ش��مال بلوار افریقا قرار دارد .الزم به ذکر
اس��ت حبی��باهللثاب��ت بهایی و از دس��ت
نشاندههای رژیم طاغوت بود؛ اما باید شرایط
بنای ساخته شده را از او جدا کرد.

دلیل ششم

اس��تناد به قواعد عمومی مالکیت موضوع
م��واد  ۳۰و  ۳۱قان��ون مدنی و یا اصول کلی
قانون اساس��ی در خص��وص حرمت مالکیت
ب��ا توجه به صراحت حک��م قوانین خاص در
خصوص صالحیت س��ازمان میراث فرهنگی
و ض��رورت ثبت آثار ملی فرهنگی و تاریخی
کشور وجاهت ندارد و قوانین خاص مربوط به
ثبت آثار ملی با تحدید مالکیت در خصوص
ابنیه و اموال تاریخی و فرهنگی قوانین مربوط
ب��ه اطالق مالکیت را تخصیص زدهاند .ضمن
اینکه ثبت ملک در فهرست آثار ملی موجب
زوال حق مالکیت مالکان آن و س��لب حق از
آنها نمیش��ود بلکه اعمال تصرفات مالکانه را
محدود به مق��ررات خاص و اجازه س��ازمان
میراث فرهنگی میکند.
شعبه تجدیدنظر بر اس��اس این  ۶دلیل و
به اس��تناد ماده  ۷۱قانون تشکیالت و آئین
دادرسی دیوان عدالت اداری ،رأی دادگاه بدوی
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زمزمههای تخریب

کاخ ثابت پاس��ال تا قبل از انقالب اسالمی
محل سکونت خانواده «حبیباهللثابت» بود.
بع��د از انقالب این خان��ه در اختیار نهادهای
امنیت��ی قرار گرفت و دس��ت آخر به یکی از
بانکه��ای خصوصی فروخته ش��د .مالکیت
خصوص��ی این ملک در محل��ه امانیه همان
و آغ��از تالشها برای ساختوس��از مجتمع
تجاریـ فرهنگی در این ملک همان .درست
در روزهایی که زمزمههای تخریب این عمارت
به گوش میرسید ثبت ملی این خانه توانست
موقتاً آن را از خطر تخریب نجات دهد.
مدی��ر وقت کمیت��ه پیگی��ری حفاظت از
خانهه��ای تاریخی ش��هر ته��ران میگوید:
«طرحهای مختلفی برای ساختوساز در ملک
کاخ ثابت پاسال ارائه شده است .این طرحها
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جاذبه عشایر برای سوئیسیها

از آلپ سوئیس تا آلپهای ایران
یک راهنمای گردش��گری گفت:
اروپاییه��ا اگرچ��ه در کش��ور
س��وئیس میتوانن��د جاذبههای
طبیعی آلپ را میتوانند ببینند
ام��ا تنه��ا در ای��ران اس��ت ک��ه
میتوانن��د در کن��ار طبیعت بکر
ش��اهد زندگی مردم عش��ایری
باشند.
حبی��ب محمدحس��ینی راهنمای
گردشگری اس��تان چهارمحال و
بختیاری به مهر گفت :گردشگران
خارج��ی این اس��تان معم��وال ً با
مراجعه به سایتها با جاذبههای
گردشگری اینجا آشنا میشوند.
این گروههای توریستی از اروپا
و کش��ور س��وئیس برای دیدن
جاذبهه��ای طبیع��ی میآیند و از
طبیع��ت چهارمحال و بختیاری به
عنوان آلپ ای��ران یاد میکنند.
اگرچه که خودشان جاذبه طبیعی
کوههای آلپ را دارند اما جاذبهای
به نام عشایر را ندارند ،در واقع
عش��ایر برای اس��تان پتانسیل
مهم��ی هس��تند .گردش��گران
خارجی دوست دارند در کنار آنها
چند روزی زندگی کنند حتی نان
بپزند و یا ش��یر بدوشند .آنها
وقت��ی از اینج��ا میرون��د گروه
دیگ��ری را معرفی میکنند تا در
ایران سفر کنند.
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وی گفت :اروپاییها با این جاذبه ناآشنا هستند
اینک��ه عدهای با خانواده کوچ کنن��د و عدهای با
ماشین و یا اینکه زن و بچههایشان را از راه ساده
عبور دهند و خودشان از مسیرهای سخت کوچ
کنند .قطعاً عش��ایر ما هم از تکنولوژی روز تأثیر
گرفته اما هنوز جاذبه مهمی برای استان است.
او با اش��اره به ساخت مستند« رؤیای ممنوعه»
گفت :سه نوع کوچ در استان انجام میشود یکی
اف��رادی که با خانواده خود کوچ میکنند دیگری
کوچ با ماش��ین و نوع دیگری از کوچ که ایل زن
و کودکش��ان را از راههای س��ادهتر میفرستند و
خودشان پیاده مسیرهای س��خت را میروند .در
یکی از این مس��یرها که مس��تند رؤیای ممنوعه
نیز س��اخته ش��د من آنها را همراهی کردم .این
راهنمای گردش��گری با بیان اینکه این استان را با
طبیعتگ��ردی ،رفتینگ در آبهای خروش��ان و
کوهنوردیوطبیعتبکروعشایرشمیتوانمعرفی
کردگفت:متأسفانهبرایطبیعتگردیاستانواینکه
در استان چه ثروتی وجود دارد تبلیغی نمیشود در
واقع جاذبههای این اس��تان در کفنی از طبیعت و
برف مدفون ش��ده اس��ت .ما در مثلث ش��هرهای
گردش��گری حضور نداریم در حالی که اصفهان با
شهرکرد یک ساعت فاصله دارد .همه گردشگران
تنها برای دیدن فرهنگ به ایران نمیآیند کسی که
بخواهد طبیعت راببیند میتواند با فاصله کوتاهی به
چهارمحال و بختیاری بیاید .اکنون استان همدان از

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

استان چهارمحال و بختیاری در تبلیغات و جذب
گردشگر جلوتر رفته است.
آلپ دوم ایران

این البته تمام ماجرا برای آلپ ایران نیست .ایران
جای دیگری هم دارد که به آلپ مشهور است.
به آلپ ایران ش��هرت دارد؛ جای دوری نیست،
اشترانکوه ،تحفهای الهی برای زاگرس .منطقهای
که در اوج تابستان ،زمستان را در خود نگاه داشته.
گواه ،تونل برفی آنست که از منحصر به فردترین
جاذبههای طبیعی کش��ور محسوب میشود .در
میان درههای آن قلب فیروزهایاش سر بر آسمان
آورده و زی��ر لب ذکر خدا میگوید .چون نگینی
دل هر گوهری را نوازش میدهد و وسوسهای در
جان معشوق میاندازد.
آری دریاچه َگ َهر ،دریاچهای واقع در دره زیبای
نیگاه (نگار) مملو از آالله و اشک مریم؛ صحنی
برای خرامش و عش��وهگریهای آهوان .شبها،
��تارکان چون معشوقههایی چشمکزن بر دل
سِ َ
عاشق زخمه میزنند و با خنیاگری او را به خویش
میخوانند؛ هر از چند گاهی نس��یمی ،نوازشگر
گونههایت میشود و س��ردی نفسش سرخی را
مهمان جانت میکند.
گهر نگین زاگرس که به اعتقاد «ایزابال لوس��ی
بیشوب» در بین اروپاییان به دریاچه ایران شهره
اس��ت .با اینکه میتواند برندی برای معرفی کل

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ایران باشد اما هنوز ناشناخته در میان آشنایان
خود مان��ده! این منطق��ه توجه وی��ژهای را
میطلبد چرا که میتواند بدرخشد اگر درست
صیقل داده شود.
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متولی حفاظت از دریاچه گهر
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مدیران محل��ی میگویند :متولی حفاظت
از دریاچ��ه گهر به عه��ده اداره کل حفاظت
محیطزیست استان است چرا که در منطقه
حفاظت ش��ده اش��ترانکوه ق��رار دارد .فصل
گردشگری از  15خرداد تا  31شهریور است
و دس��تگاههای اجرایی زیادی در ساماندهی
به ای��ن منطقه و خدماترس��انی ب��ه مردم
نق��ش دارند .ه��ر ادارهای در ح��وزه فعالیت
خود نقشی در این منطقه دارد به طور مثال
بحث گردش��گری به عهده میراث فرهنگی،
امداد و نجات ب��ا هاللاحمر ،ایجاد امنیت و
آرامش با نیروی انتظامی و جمعآوری زباله با
شهرداری است .برای اداره این منطقه بهترین
حالت ممکن و ایدهآل آن باید به صورت یک
منطق��ه آزاد در نظر گرفته ش��ود تا مدیر با
اقتدار بیش��تری بتواند بر کار سایر دستگاهها
نظارت داشته باشد و در صورت کمکاری از هر
دستگاه با آن برخورد قاطع داشته باشد.
خوشبختانه – غیر از زمان کرونا  -در بحث
گردش��گری منطقه با استقبال خوب و قابل
توجهی روبرو بوده و این به خاطر هماهنگی و
کار منسجم دستگاههاست که هر کدام به نوبه
خود وظای��ف خود را به نحوی مطلوب انجام
داد .حفاظ��ت از دریاچه گهر ب��ه عهده اداره
کل حفاظت محیط زیس��ت است چرا که در
منطقه حفاظت شده اشترانکوه قرار دارد.
مدیری��ت اجرای��ی و هماهنگکننده این
منطقه نیز در فصل گردشگری به عهده یکی
از کارکنان اداره کل حفاظت محیطزیس��ت
استان اس��ت و خدماترسانی به گردشگران
بهصورت چند سیستمی صورت میگیرد.

شماره  - 70مرداد ماه 1399

اسکانیا
علم و فناوری

وظیفهمیراث

گردشگری

وظیفه میراث این اس��ت که به سایتهای
گردشگری برای توسعه این صنعت تسهیالت
بدهد و بر آنها نیز نظارت داشته باشد.
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مهمترینآتشسوزیهادربناهایتاریخی
آت��ش در کلیس��ای نان��ت
فرانس��ه اولی��ن و آخرین
حادث��ه ای��ن چنین��ی در
بناه��ای تاریخی نبوده و از
گذش��تههای دور تا کنون
موزهها ،کلیس��اها ،کاخها،
کتابخانهه��ا و بناه��ای
تاریخ��ی زی��ادی در مناطق
مختلف جه��ان طعمه حریق
ش��ده و آس��یبهای گاه
جبرانناپذی��ری ب��ه آنها
وارد شده است.
به گ��زارش ایس��نا ،آتش
در کلیس��ای جام��ع ق��رن
پانزدهم��ی ش��هر نان��ت
فرانس��ه که با نام کلیسای
«س��ن پیر» و «س��ن پل»
نیز شناخته میشود ،پس
از چندی��ن س��اعت تالش
مام��وران آت��ش نش��ان
کنترل ش��د .هر چند تنها
شیش��ههای رنگ��ی نم��ای
جلویی کلیس��ا و ی��ک ا ُرگ
قدیم��ی آن س��وخت و
آس��یب جدی به ساختمان
و س��قف کلیسا وارد نشد،

ِ
سرنوشت آتشسوزی
اما
در بناهای تاریخی معموال ً با
این درجه کم از آسیبها،
خت��م به خی��ر نمیش��ود.
شاهد این ادعا را میتوان
بناهای تاریخی دانست که
در طول سالیان گذشته یا
به طوری کلی خاکستر شده
یا با خس��ارتهای بس��یار
جدی مواجه شدهاند.
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مهارآتشسوزیدرکلیسایجامعشهرنوتردام

فرانسه

آوریل س��ال گذش��ته بود که آتش بزرگی در
کلیسای معروف و  ۸۵۰ساله «نوتردام» در شهر
پاریس برافروخته شد و با آنکه بیشتر آثار مذهبی
و هنری این کلیسا در جریان این آتشسوزی از
ت داده شدند ،اما ساختار این بنای
این مکان نجا 
تاریخی شامل سقف و مناره آن به شدت آسیب
دید .وقوع آتشس��وزی در این کلیس��ا به عنوان
یک پرستشگاه کاتولیک ،موزهای با آثار هنری و
تاریخی فراوان و یک جاذبه گردشگری محبوب
با ساالنه  ۱۳میلیون گردشگر ،یکی از بزرگترین
تراژدیهای فرهنگی سال  ۲۰۱۹بود.
امانوئل ماکرون -رئیس جمهور فرانسه – موعد
پنج ساله را برای بازسازی این بنای تاریخی تعیین
کرد اما بیش از هزار متخصص مرمت و بازسازی
با امضای یک نامه اعتراضی نسبت به مدت زمان
تعیینشده هش��دار دادند و بازسازی این کلیسا
را در ظرف مدت پنج س��ال غیرممکن دانستند.
اکنون فرآیند مرمت این بنای تاریخی پس از یک
وقفه به دلیل ش��یوع ویروس کرونا از سر گرفته
شده است.
آتش سوزی در کلیسای موزه ملی برزیل

موزه مل��ی برزیل در س��ال  ۲۰۱۸در پی یک
آتشس��وزی بزرگ  ۹۰درصد از آث��ار خود را از
دست داد و مجموعههای آثار تاریخی مصرشناسی
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

این موزه نیز به طور کامل نابود شد .این موزه که
بزرگترین موزه تاریخ طبیعی و قدیمیترین موزه
برزیل بود ،از س��ال  ۱۹۰۲در محل س��ابق کاخ
سلطنتی سائو کریستوائو ایجاد شده و دویستمین
سالگرد فعالیت خود را جش��ن گرفته بود .موزه
ملی برزیل دارای چندین بخش مختلف از جمله
مردمشناسی ،باستان شناسی و دیرینهشناسی و
در مجموع میزبان  ۲۰میلیون اثر بود.
آتش سوزی در دانشگاه لُوِن بلژیک

دانش��گاه لُ�� ِون بلژیک ب��رای داش��تن یکی از
فاخرترین کتابخانهها در اروپا شهرت داشت ،اما
این کتابخانه که در س��ال  ۱۸۳۴بنا شده بود دو
بار به صورت کامل در آتش س��وخت ،یک بار در
سال  ۱۹۱۴و در جریان حمله آلمانها به بلژیک
در بحبوحه جنگ جهانی اول که سربازان آلمانی
 ۲۳۰هزار نسخه کتاب و  ۹۵۰نسخه خطی را به
آتش کش��یدند و بار دوم در جریان نبرد ل ُ ِون در
سال  ۱۹۴۰و در جنگ جهانی دوم.
این کتابخانه در سال  ۱۹۵۱بار دیگر بازسازی
ش��د و در سال  ۱۹۸۷در فهرس��ت آثار تاریخی
حفاظت شده قرار گرفت.
آتش س���وزی در کتابخانه دانشگاه کریستال

پاالس لندن

کریستال پاالس بنایی از چدن و شیشه مسطح

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

در های��د پ��ارک لندن در انگلس��تان بود که
برای میزبانی نمایش��گاه بزرگ (نمایش��گاه
دس��تاوردهای صنعتی همه ملل) در س��ال
 ۱۸۵۱برپا ش��د .کریس��تال پاالس به عنوان
نخس��تین و بزرگترین بنای س��اخته شده از
شیش��ه و فلز ک��ه از اولین آثار برجس��ته در
دوران مدرن معماری ش��ناخته میش��ود در
سال  ۱۹۳۶در اثر آتشسوزی ویران شد .کار
به همان آتشسوزی ختم نشد ،بلکه بقایای
این بنا نیز در سال  ۱۹۴۱به کلی نابود شد.
آتشسوزی بناهای معروف دنیا در تاریخ

تاریخچه آتشس��وزی در بناهای تاریخی
تنه��ا به دوران معاصر و ق��رون اخیر منتهی
تاریخ آتشسوزیها در
نمیشود ،با نگاهی به
ِ
دنیا میتوان لیس��تی بلندباال از این اتفاق در
بناهای تاریخی در گذشته نیز به دست آورد.
 ۴۸۰قب��ل از می�لاد «آکروپلیس» که در
ش��مال ش��رقی پارتنون در آتن ب��ه عنوان
پایتخت یونان و در مرتفعترین نقطه دش��ت
قرار داشت در آتش سوخت.
مردم یونان این مجموعه تاریخی را یک نماد
ملی میدانند که براساس شواهد تاریخی این
شهر باستانی در طول دومین حمله به یونان
در آتش سوخت.
معب��د «آرتمیس» در افس��س ک��ه آن را
یک��ی از عجایب هفتگانه جهان مینامند نیز
 ۵۵۰قبل از میالد در زمان امپراطوری یونان
ساخته شد .معبد آرتمیس در شب  ۲۱ژوئیه
سال  ۳۵۶پیش از میالد ،توسط مردی به نام
هروس��تراتوس ( )Herostratusبرای جاودانه
کردن نام خود در تاریخ ،در آتش سوخت.
جستوجوها نام «پرسپولیس» را به عنوان
یکی از مکانهای تاریخی که در  ۳۳۰قبل از
میالد توس��ط الکساندر به آتش کشیده شده
ثبت کردهاند ،اما هیچ سند تاریخی برای این
اتفاق به دست نیامده است.
آتش س��وزی بزرگ تورنتو در هفتم آوریل
 ۱۸۴۹اتفاق افتاد ،این آتشس��وزی که با نام
«آتش کلیس��ای جامع» نی��ز در ذهن مردم
شناخته شده است ،نخستین آتش بزرگ در
تاریخ تورنتو ،انتاریو و کانادا نامیده میش��ود.
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بخش عمدهای از بازار بلوک ،هس��ته تجاری
شهر ،از جمله س��قف کلیسای سنت جیمز
فعلی در آن آتشسوزی از بین رفت .همچنین
س��اختمان  ۱۸۳۱سالن ش��هر تورنتو و بازار
سنت الرنس آسیب دید و از بین رفت.
در س��ال  ۴۸قب��ل از میالد ه��م کتابخانه
اسکندریه به طور تصادفی در زمان محاصره
توس��ط جولیوس س��زار س��وخت .در سال
 ۱۶۵۲میالدی با آتش گرفتن تاالر شهرداری
آمستردام ،گنجینهها و مدارک تاریخی مهمی
سوختند.
قص��ر س��لطنتی « »Tre Kronorدر
اس��تکهلم س��وئد متعلق به قرون وسطی در
آتش س��وخت .گفته میش��ود این قلعه در
اواسط قرن  ۱۳میالدی با نام قلعه سلطنتی
س��اخته ش��د ،زمانی که این قصر در ۱۶۹۷
س��قوط کرد ،بیش��تر کتابخانه ملی سوئد و
آرشیوهای س��لطنتی نابود شدند ،به همین
دلیل امکان به دست آوردن اطالعات دقیق از
تاریخ اولیه این کشور در دسترس نیست.
کاخ سلطنتی «کوئدنبورگ» هم در ۱۷۳۱
می�لادی در بروکس��ل در آتش س��وخت و
هیچگاه بازسازی نشد ،اطالعات دیگری درباره
این کاخ تاریخی و نحوه آتشس��وزی آن در
دسترس نیست .کاخ س��لطنتی «الکزار» در
مادرید اس��پانیا هم در ش��ب کریسمس در
 ۱۷۳۴در آتش سوخت و امروز جای آن کاخ
سلطنتی جدید قرار گرفته است.
«اوتل-دیو پاری��س» اولین و قدیمیترین
بیمارس��تان ش��هر پاری��س و قدیمیترین
فعال دنیاس��ت که در سال ۶۵۱
بیمارستان ِ
میالدی توسط س��ن الندری تأسیس شد و
در  ۱۷۷۲آتش گرف��ت و حاال با وجود هم ه
حوادث مخربی که از س��رگذرانده همچنان

h

s

f

a

b

a

فعال است.
س��ومین س��اختمان از مجموعه کاخهای
«کریستین اس��برگ» در دانمارک در ۱۷۹۴
در آتش س��وخت .برپایی اولی��ن قلعه از این
مجموعه بنا در س��ال  ۱۱۶۷انجام ش��د .این
ساختمان از اوایل سده پانزدهم میالدی ،در
نقش ساختمان مرکزی حکومت پابرجا بود،
ت��ا  ۱۷۹۴به عنوان محل اقامت اصلی ش��اه
استفاده میش��د و اکنون از  ۱۸۴۹به عنوان
محل برگزاری پارلمان استفاده میشود.
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آتشسوزی بناها در ایران معاصر

در کنار ُهر ِم آتشی که بخشی از تاریخ را از
حافظه دنیا پاک کرده ،میتوان به آتشی که
گریبان بناهای تاریخی کشورمان را گرفته
نیز اش��اره کرد .فاجعه پالس��کو ،توجهها را
به سمت آتش سوزیهایی که بعدا ً گریبان
هر س��اختمان یا بنای تاریخی را میگرفت،
جلب کرد ،ش��اید به همی��ن دلیل هم آمار
زیادی از س��رخی آتش در بناهای تاریخی
تا قبل از پالس��کو بیرون نیامده ،اما لیستی
که بعد از پالسکو در ذهنها نقش بسته هر
روز قطورتر میشود .مسجد جامع ساری نیز
به واسط ه سوختن بیش از  ۷۰درصدیاش
در این لیست قرار میگیرد که تقریباً به جز
چهارچوب اصلیاش ،چیزی از بنای تاریخی
آن باقی نماند.
آتش سوزی بازار جهانی تبریز برای دومین
بار در سال گذشته ،آتشسوزی ضلع شمال
غربی می��دان حس��ن آباد ،خس��ارت ۱۰۰
میلیونی آتش به مسجد جامع قزوین در سال
 ،۱۳۹۱آتش سوزیهای گاه و بیگاه در بازار
ته��ران مانند آتش ب��ازار کفاشها در دو روز
جمعه  ۲۷تیر ،یا آتشس��وزی «کاروانسرا و
س��رای مالحس��ین بازار کهنه قم» در سال
گذش��ته که برای خاموش کردن آن بخش
دیگری از کاروانس��را را تخریب کردند ،فقط
بخشی از آسیبی است که به بناهای تاریخی
در کشور وارد شده ،هر چند میراث فرهنگی
بارها از برگزاری جلس��اتی خبر داده که قرار
اس��ت به موقع و در زمان وقوع بحرانها وارد
کار شوند.
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مس��ئوالن وزارت می��راث فرهنگ��ی در
گفتگوهای خود اعالم میکنند سفرها تعطیل
نیس��ت .موزهها و مراکز اقامتی و س��ایتهای
گردش��گری ب��از هس��تند و مردم ب��ا رعایت
پروتکلهای شخصی و استفاده از خودروهای
شخصی و یا استفاده از حمل و نقل عمومی با
رعایت فاصله همچنان میتوانند سفر کنند.
اما مسئوالن وزارت بهداشت همچنان اعالم
میکنند یکی از مهمترین دالیل شیوع ویروس
کرونا ،سفرهای متعدد است.
جدا از ای��ن آمارها که توجه به آنها نش��ان
میدهد س��فر کردن در چنینشرایطی یکی
از پرریسکترین اقدامات است بهخصوص اگر
س��فرها جنبه کاری و ضروری نداش��ته باشد
مس��ئله دیگر در عدم رعایت افراد به مس��ائل
بهداشتی و عدم رعایت پروتکلها در تأسیسات
گردش��گری و یا خدمات حمل و نقل عمومی
است .کافی است سری به ترمینال جنوب زده
شود تا وضعیت مس��افران و رعایت بهداشت
بیشتر ملموس باشد .مشاهدات خبرنگار مهر
حاکی از آن اس��ت که نه رانندهها و نه پرسنل
ترمینال استفاده از ماسک را جدی نمیگیرند.
فضای سربس��ته ترمینال که همراه با بوی
سیگار میزبان مس��افران است مملو از افرادی
اس��ت که نه ماس��ک ب��ه صورت دارن��د و نه
دس��تکش به دست .س��رویسهای بهداشتی

ترمینال تفاوت دیگری ب��ا زمانهای دیگر از
سال و زمانی که هیچ ویروسی در کشور شایع
نشده بود؛ ندارد .مایع دستشویی بیشتر اوقات
تمام شده است و زمین همچنان خیس.
اغذیهفروشی ترمینال نیز نه مایع ضدعفونی
کننده دارد و نه فروشندگان آن رعایت مسائل
بهداش��تی را کردهاند ولی عدهای در حال غذا
خوردن هس��تند .اتوبوسها در مسیرهایی که
بیش��ترین تردد را دارند پر از مس��افرند .شاید
تعدادی از صندلی آنها خالی باشد اما در طول
مسیر و حتی بیرون از ترمینال مسافران عبوری
زیادی را سوار میکنند پس اینکه گفته شده
بود مس��افران یکی در می��ان روی صندلیها
بنشینند عم ً
ال رعایت نمیشود.
اعتراض مس��افران به راننده موجب میشود
که راننده درخواست هزینه اضافهتر بابت یک
مسافر را طلب کند .بنابراین فاصله اجتماعی
در اتوبوسهای مملو از مسافری است که کنار
هم مینشینند بدون اینکه در طول سفر کمتر
موارد بهداشتی رعایت شود .بیشتر صندلیها
بهخص��وص صندل��ی اتوبوسه��ای قدیمی،
همانن��د گذش��ته همچنان آلوده هس��تند و
احساس نمیش��ود که رویه آنها تعویض شده
باشد .زمانی که به استانها و یا شهرستانهای
دورتر از پایتخت س��فر کنید تعداد افرادی که
مس��ائل بهداش��تی را کمتر رعایت نمیکنند

بیشترمیشود.
مراک��ز اقامت��ی و تأسیس��ات
گردش��گری برای اینک��ه بتوانند
هزینه بیشتری به دست بیاورند و
یا نبود مس��افر را در ایام قرنطینه
خانگ��ی جبران کنن��د؛ کمتر به
رعایتفاصلهگذاریاقداممیکنند.
به عنوان مثال گفته شده بود که
هتلها میبایست برای هر  ۲۴تا
 ۴۸س��اعت اتاق خود را از زمانی
که مس��افر در آن اقامت داشته تا
اقامت مسافر بعدی خالی نگه دارند
اما این اتفاق هم نمیافتد و اگر این
اقدام در برخی از هتلها انجام شود
قاعدتاً به این دلیل اس��ت که آن
هتل خالی از مسافر بوده است.
در هتلهایی که اتفاقاً پرستاره
هس��تند و انتظ��ار م��یرود ک��ه
بهت��ر رعایت کنن��د؛ در برخی از
شهرستانها اهمیتی به وجود مواد
ضدعفونی کننده در رستورانها و
یا در پذیرش نمیدهند.
اینها مواردی اس��ت که نشان
میدهد وزارت میراث فرهنگی در
نظارت و بازدید بازرسان همچنان
منفعل عمل میکند و بازرس��ان
سختگیریهای الزم را درباره این
تأسیسات گردشگری ندارند.
در بسیاری از رستورانهای بین
راهی نیز دیده میش��ود قاشق و
چنگالها و یا لیوانها بدون هیچ
پوشش��ی روزه��ا روی میز چیده
شدهاند و در انتظار مهمان هستند.
ش��اید الزم بود بازرسان سرزده به
این مراکز مراجعه میکردند.
این روزها که شیوع ویروس کرونا
بسیار زیاد ش��ده ،برخی از مراکز
اقامتی و گردشگری و حتی موزهها
همچنان بسته هستند و برخی که
مدتی ب��از بودند ،حاال برای اینکه
مشکالت بیش��تری دامن آنها را
نگیرد ،ترجیح دادهاند فع ً
ال بسته
بمانند .بنابراین پیش از سفر باید
از فعالیت آنها مطمئن شد.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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سریالهای شبکه خانگی فضای آثار ترکیهای دارند43/
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نویسنده بچه مهندس:

آب نمیبندیم
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نویسنده «بچه مهندس  »4اظهار کرد :ما
نمیخواهیم به قصه آب ببندیم و باید قصهای
باشد که مردم پا به پای ما جلو بیایند و از کار
لذت ببرند.
حس��ن وارس��ته درب��اره فیلمنام��ه «بچه
مهن��دس  »4و اینکه در چ��ه مرحلهای قرار
دارد ب��ه خبرنگار جام ج��م آنالین بیان کرد:
در حال ایدهپردازی و طراحی قصه هس��تیم
ت��ا بتوانیم ن��گارش فیلمنامه را هم ش��روع
کنیم .با این حال ابتدا باید اس��کلت داستان
را دربیاوریم.
وی درب��اره اینکه مردم اکنون بیش��تر به
کمدی نیاز دارند یا ملودرام عنوان کرد :مردم
قصه را دوس��ت دارند قص��های که محکم و
مرغوب باشد.
اگر این نوع قصه کمدی باشد به دلیل مفرح
بودنش مردم اس��تقبال میکنند اگر ملودرام
و تراژدی هم باش��د و لو جانسوز باشد مردم
باز هم با آن همذات پنداری میکنند .به هر
حال مردم به حس عاطفی و مباحث عاشقانه
هم نیاز دارند و یک��ی از موفقیتهای «بچه
مهندس» این بود که مباحث عاشقانه سریال
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

زیاد بود.
وارس��ته اضاف��ه کرد :م��ردم به مل��ودرام
هم نی��از دارند اما کیفیت قصه مهم اس��ت.
ممکن اس��ت کم��دی بنویس��ید اما کمدی
خوبی از آب درنیاید و مراتب از یک ملودرام
بدتر باشد.
این نویسنده درباره قصه «بچه مهندس »4
اظهار کرد :ما نمیخواهیم به قصه آب ببندیم

و باید قصهای باش��د که مردم پ��ا به پای ما
جلو بیاین��د و از کار لذت ببرند .من در تمام
آثارم چه کمدی و چه ملودرام س��عی کردم
کمفروشی نکنم و برای همین فیلمنامههایم
را بارها بازنویسی کردهام.
نویسنده سریال «پایتخت» در ادامه درباره
تابوهایی مثل خواس��تگاری زن از مرد که در
س��ریال «بچه مهندس» شکسته شد گفت:
بعضی از موضوعات باور و حتی خط قرمز من
است و قرار نیست تابوی آنها شکسته شود.
من چیزی را در قصه میآورم که قرار است
به فرهنگ افزوده کند.
س��عی میکنی��م برخ��ی از دغدغهه��ای
اجتماعی که عرف اس��ت یا شرع به آن ایراد
نگرفته اس��ت اما به دالیلی تابو شده است در
قصه مطرح کنیم خواس��تگاری دختر از پسر
هم از همین موارد بود و در ادامه سریال هم با
همین نگاه قرار نیست خط قرمزها را بشکنیم.
در فصل چهارم هم موضوعاتی مطرح میشود
که جوانمحور و نخبگیمحور باشد همانطور
که در فصل سوم همه موضوعاتی بود که مورد
نظر جوانان بود.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

مریم خدارحمی:

سریالهایشبکهخانگیفضایآثارترکیهایدارند
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آنچ��ه که چند وقتی اس��ت در س��ریالها
نمیبینیم مح��ور خانواده اس��ت و برعکس
س��ریال «دخترم نرگس» فضایی خانودگی
داشت.
مری��م خدارحمی بازیگر س��ریال «دخترم
نرگ��س» درب��اره این س��ریال و جذابیت آن
ب��رای مخاطب بیان کرد :ب��ه نظرم آنچه که
چند وقتی است در سریالها نمیبینیم محور
خانواده اس��ت و برعکس این سریال فضایی
خانوادگی داشت.
وی اضافه کرد :جدیدا ً سریالس��ازان سعی
میکنندازتموفضایسریالهایترکیاستفاده
کنندونویسندهوکارگرداندرسریالهایشبکه
خانگی بیشتر س��راغ موضوعات سریالهای
ترکی میروند.
خدارحمی عنوان کرد :با این حال س��ریال
ما از این فضاها دور بود و بیش��تر به س��مت
خانواده آمد .تلویزیون و سینما در این سالها
از س��ریالهای خانوادگی دور ش��ده است و
بیشتر سراغ رابطههای عاشقانه رفته است.
وی ادام��ه داد :خ��ود من ب��ه دلیل فضای
عاشقانهای که از سریالهای ترکیهای گرفته

خانواده بیکار شده بود و به همین دلیل خالف
میکند اینه��ا دغدغههای روز ماس��ت فکر
میکنم اینکه مردم نان ندارند بخورند برایشان
اولویت زیادی دارد و دوست دارند اینها را در
س��ریالها ببیند .یا در بخش دیگر سریال ما
به تولید ملی پرداختیم و اینکه خانواده چقدر
میتوند با پشت هم بودن ضعفها را پوشش
دهد.
وی اضاف��ه کرد :با اینکه موضوعات خیانت
و عش��ق و عاشقی در سینما و شبکه خانگی
زیادی در بورس است اما فکر میکنم باید در
تلویزیون روی موضوعات خانوادگی بیشتر کار
کنیم« .پدرساالر» یکی از سریالهای جذاب
تلویزی��ون بود ک��ه آن هم اس��اساش روی
خانواده استوار شده بود.
خدارحمی در پایان درباره کم کاریاش در
این سالها بیان کرد :در این چند سال کمکار
شده بودم چون نقشهایی که پیشنهاد میشد
درشأن رزومه من نبود .نقشها در سریالهایی
بود که شامل سکانسهایی میشد که بود و
نبودشان فرقی نمیکند و برای همین تصمیم
گرفتم صبوری کنم.

شده است خیلی با سریالهای نمایش خانگی
ارتباط برقرار نمیکنم .هرچند این سریالها
از لحاظ پوش��ش ،دکور و زیباییهای بصری
خیل��ی زرق و ب��رق دارد ولی م��ن به عنوان
مخاطب عالقهای به آنها ندارم.
خدارحم��ی درباره «دخت��رم نرگس» نیز
گفت :فکر میکنم موضوعات خانوادگی مهمتر
از عش��ق و عاشقی است و این سریال هم به
این موضوعات پرداخته بود .به طور مثال پسر
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اعتراض ایران به پیشنهاد ترکیه برای ثبت «خوشنویسی اسالمی»

ثبتنام«غالمحسینامیرخانی»درگنجینهزندهبشری
مع��اون میراثفرهنگ��ی،
اعت��راض رس��می ای��ران
را نس��بت ب��ه پیش��نهاد
ترکی��ه برای ثب��ت پرونده
«خوشنویس��ی اس�لامی»
در اجالس س��ال  ٢٠٢١به
یونسکو ارائه داد.
محمدحسن طالبیان ،گفت:
همانط��ور ک��ه پیشت��ر
اع�لام ش��ده ب��ود ،ب��رای
س��ال  ٢٠٢٠پرون��دهای
با عن��وان خوشنویس��ی از
سوی ترکیه مطرح نبود ،اما
بنا ب��ر اطالع واصل��ه اخیر،
ترکیه پروندهای را با عنوان
خوشنویس��ی اسالمی برای
س��ال  ٢٠٢١به یونس��کو
ارائه داده که این امر مورد
اعتراض ایران قرار گرفته
است.
او افزود :همان طور که قبال ً
نیز اعالم ش��د ،هر کشوری
میتواند می��راث فرهنگی
ناملم��وس خـــوشنویس��ی
کشور خود را ثبت کند ،اما
صفت اس�لامی در واقع به
گس��ترهای بیش از کش��ور
ترکی��ه اش��اره دارد و این
خالف کنوانس��یون ٢٠٠٣
حراست از میراث فرهنگی
ناملموس است.

[]44
ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان
شماره  - 70مرداد ماه 1399

طالبیان بیان داشت :عنوان پرونده پیشنهادی
ترکیه برای خوشنویس��ی ،دارای صفت اسالمی
اس��ت که این امر م��ورد اعتراض رس��می ایران
قرار گرفته است .چراکه صفت اسالمی نمیتواند
مح��دود ب��ه ترکیه باش��د ،فارغ از آنکه منش��أ
خوشنویسی اسالمی را باید در ایران جست.
او تاکید و یادآوری کرد :ایران نیز برای س��ال
 ،٢٠٢١پرونده خوشنویسی خود را در چهارچوب
فهرست اقدامات خوب پاس��داری برای یونسکو
ارسال کرده است .معاون میراثفرهنگی کشور
گفت :ثبت خوشنویس��ی از س��وی کش��ورهای
ال نیز صورت گرفته اس��ت؛ مث ً
مختلف قب ً
ال چین
خوشنویسی چینی را در سال  ٢٠٠٩ثبت کرده و

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

کشورهای عربی نیز برای سال  ،٢٠٢١پروندهای
را با عنوان خوشنویسی عربی برای یونسکو ارسال
کردهاند .چراکه طبق مفاد کنوانس��یون مذکور،
ثبت یک عنصر فرهنگی انحصار و مالکیت ایجاد
نمیکند ،اما اعتراض ما به پرونده خوشنویس��ی
اسالمی ایرادی فنی است ،به این معنا که صفت
اسالمی اشاره به گسترهای بیش از محدوده ترکیه
دارد و ترکیه نمیتواند از این عنوان برای پرونده
خوشنویسی این کشور بهره ببرد.
ثبت نام «غالمحسین امیرخانی» در گنجینه

زنده بشری

همچنین وزیر میراثفرهنگی ،گردش��گری و

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

صنایعدس��تی در نامهای به استانداران تهران
و قزوین مراتب ثبت نام اس��تاد غالمحسین
امیرخان��ی به عنوان گنجینه زنده بش��ری را
ابالغ کرد.
در نام ه دکتر علیاصغر مونسان وزیر میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خطاب
به انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران
و هدایتاهلل جمالیپور استاندار قزوین آمده
اس��ت :در راس��تای اجرای ماده  ۱از قانون
تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
مصوب سال  ۱۳۸۲و مواد  ۱۱و  ۱۲از قانون
الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون
بینالمللی حف��ظ میراثفرهنگی ناملموس
مصوب س��ال  ۱۳۸۴و مواد  ۲و  ۳آییننامه
اجرایی قانون مذکور مص��وب ۶/۱۱/۱۳۸۷
هیئتوزیران و ب��ا رعایت مقررات آییننامه
اجرایی مذک��ور ،میراثفرهنگی ناملموس با
عنوان «استاد غالمحسین امیرخانی؛ گنجینه
زنده بشری در خط نستعلیق» به شماره ۴۵
در تاری��خ  ۱۱/۱۳۹۸/ ۲۹در فهرس��ت ملی
«ن��ادرهکاران میراثفرهنگی ناملموس» به
ثبت رس��یده است .هرگونه اقدام که موجب
حفظ و احیای این میراث شود ،مورد تأکید
است.
استاد غالمحس��ین امیرخانی متولد سال
 ۱۳۱۸در طالق��ان از هنرمن��دان ن��امدار
خوشنویسی معاصر ایران است .او در نگارش
خط نستعلیق ریز و درش��ت ،دستی قوی و
مهارتی مثالزدنی و فوقالعاده دارد در حدی
که بسیاری او را برترین نستعلیقنویس حال
حاضر ایران میدانند.
او در خط نستعلیق شاگرد استادانی چون
سیدحسین میرخانی و سیدحسن میرخانی
بود و افزون بر آن از خط استادان قدیمی مانند
میرعمادالحسنی ،میرزای کلهر ،عمادالکتاب،
علی اکبر کاوه و ...مشق کرده است.
امیرخانی در نستعلیقنویس��ی به شیوهای
ویژه رسید که مورد اقبال بسیاری از استادان
خوشنویسی کشور قرار گرفته است.
امیرخان��ی از س��ال  ۱۳۴۰در اداره کل
هنرهای زیبا در وزارت فرهنگ و هنر س��ابق
به سمت خطاط استخدام شد .از مشاغل دیگر
m
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c

.

n

a

وی میتوان به مدیریت و ریاس��ت ش��ورای عالی انجمن
خوشنویسان ایران ،مدیریت فرهنگسرای ارسباران (هنر) و
ریاست شورای عالی خانه هنرمندان ایران اشاره کرد.
امیرخانی در انجمن خوشنویس��ان ایران به کار تعلیم
خط به خوشنویسان و استادان مشغول است و بسیاری از
خوشنویسان صاحبنام معاصر از جمله مهدی فالح ،علی
شیرازی ،امیراحمد فلس��فی ،علی اشرف صندوق آبادی،
جواد بختیاری و ...شاگرد غالمحسین امیرخانی هستند و
بیشتر خوشنویسان معاصر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
از خط او مشق کردهاند.
غالمحسین امیرخانی دهها نمایشگاه فردی و گروهی در
داخل و خارج از کشور از جمله نمایشگاهایی در انگلستان،
فرانسه ،پاکستان و سوریه بر پا کرده است
استاد امیرخانی در سال  ۱۳۸۱به عنوان چهره برگزیده
همایش چهرههای ماندگار انتخاب ش��د ،در سال ۱۳۷۸
نشان درجهیک فرهنگ و هنر ،سال  ۱۳۸۸برای دومین
بار ،نشان درجهیک فرهنگ و هنر و سال  ۱۳۹۵مدال ادب
و هنر فرانسه (نشان شوالیه) را دریافت کرد.
از آث��ار و تالیفات او میتوان به رس��مالخط امیرخانی،
آدابالخط امیرخانی و کتابت ،گلس��تان سعدی ،رباعیات
خیام ،دیوان خواجوی کرمانی ،صحیفه هستی ،فرازهایی
از ش��اهنامه ،دوازده بند محتشم کاش��انی ،دیوان حافظ،
ترجیعبند هاتف اصفهانی و پیام مهربانی به مناسبت نوروز
باستانی در  ۱۲تابلو ،اشاره کرد.
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شقایقدهقان:

کمدی را از مهران مدیری آموختم
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شقایق دهقان گفت که کمدی را از مهران
مدیری آموخته است.
وی درباره آخرین حضورش در تلویزیون
با س��ریال «نون .خ» گفت :ما تا قبل از عید
فیلمبرداری داشتیم اما به دلیل کرونا تقریباً
نصف سریال ساخته نشد و نیمهتمام ماند.
کارهای سعید آقاخانی اینقدر رئال است و
زبان ویژهای دارد که اگر جنس بازی شبیه
به کار نداشته باشید اص ً
ال به کار نمیآیید.
ای��ن بازیگر درباره بهترین نقش��ی که تا
به حال ب��ازی کرده اظهار کرد :میدانم که
نقش خانم ش��یرزاد در سریال «ساختمان
پزش��کان» در این س��الها از همه بیشتر
مورد توجه قرار گرفت اما اگر بخواهم خودم
انتخاب کنم ،نقشی را که در سریال «دزد و
پلیس» داشتم بسیار دوست دارم.
دهقان درباره کارگردان مورد عالقهاش که
با او کار کرده است ،افزود :همه کارگردانها
خوب بودند اما اگر بخواهم بگویم کمدی با
این سبک تلویزیونی را که من کار میکنم از
که آموختم باید نام مهران مدیری را بیاورم.
بیش��تر افرادی که کار کمدی در تلویزیون
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

میکنند دانستههایش��ان را مدیون مهران
مدیری هستند.
بازیگ��ر «س��اختمان پزش��کان» درباره
کمکاری در س��ینما اظهار کرد :س��ال ۷۹
ب��ا فیلم رضا میرکریمی «زی��ر نور ماه» در
س��ینما بودم و نقش سختی هم داشتم اما
بعد از آن ،آنقدر س��ریالهای نود ش��بی و
طوالنی کار میکردم که نه تنها وقتی برای
سینما برایم نمیماند ،بلکه تهیهکنندگان
سینما هم معموالً چهرههایی را که زیادی
در تلویزیون حضور دارند و دیده میشوند،
نمیخواهند.

این بازیگ��ر درباره نقش مان��دگارش در
س��ریال «ساختمان پزشکان» گفت :از اول
ق��رار نبود م��ن در این نقش ب��ازی کنم و
دوس��ت دیگری س��ر کار رفته بود که پس
از مدتی پش��یمان شده بود و دیگر نقش را
ادامه نداد.
پس��ر من در آن زمان  ۲س��اله بود و من
نمیخواستم وقت زیادی سر کار باشم برای
همین شرط گذاش��تم که میآیم اما نباید
خیلی نقش طوالنی داشته باشم .دقیقاً هم
همین طور شد و فقط در هر قسمت  ۵یا ۶
دقیقه حضور داشتم .دهقان درباره بازیگری
پژمان جمشیدی و نظر عباس غزالی در این
باره ،تصریح کرد :همیشه تصور بر این است
که ورزش��کاران بیش��تر به توانایی جسمی
خود اهمیت میدهند و از قوای ذهنی خود
اس��تفاده نمیکنند درحالی که ورزشکاران
تمرکز بیش��تری را تمرین میکنند .پژمان
جمشیدی آنقدر سر سریال «پژمان» خوب
و حس��اب ش��ده بازی میکرد که همه را
شگفت زده کرد.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

بعد از پنج سال توقیف فیلم ،صورت خواهد گرفت؟!

اکرانآنالین«رستاخیز»

بیش از پنج سال از توقیف فیلم «رستاخیز»
میگذرد و با توجه به مش��کالتی که بر س��ر
اکران عمومی آن وجود داشته و مجوزی هم
ک��ه برای نمایش دارد ،در آس��تانه ماه محرم
اکران آنالینش مطرح ش��ده ،اما آیا این فیلم
میتواند در ایران اکران اینترنتی داشته باشد؟
تابستان سال  94بود که فیلم «رستاخیز»
با مجوزی که داشت به اکران عمومی درآمد،
اما عمر این اکران یک روز بیشتر نبود و خیلی
س��ریع بخاطر نظرهایی که خارج از سازمان
سینمایی وجود داشت از پرده پایین کشیده
شد .کشمکش بر سر اکران این فیلم در تمام
پنج سال گذش��ته وجود داشت و سال قبل
بعد از قاچاق نس��خه عربی فیلم و پخش آن
در اینترن��ت وضعیت بالتکلی��ف فیلم برای
نمایش بغرنجتر و درخواستهایی برای عرضه
«رستاخیز» در شبکه نمایش خانگی مطرح
ش��د .اما حاال که بخاطر شیوع ویروسکرونا،
اک��ران آنالین در دنیا و نیز ایران رونق گرفته
و ب��ه روزهای ماه مح��رم و صفر هم نزدیک
میشویم ،موضوع اکران «رستاخیز» به عنوان
یکی از برجس��تهترین فیلمهای ساخته شده
درباره عاشورا بر سر زبانها افتاده است.
 19مردادم��اه ،در نشس��ت خبری رییس
سازمان سینمایی این سؤال مطرح شد که آیا
با توجه به سهم بیشتر فارابی به عنوان یکی
از زیرمجموعههای سازمان سینمایی این فیلم
در محرم اکران آنالین میشود؟ که انتظامی
پاس��خ داد :مجوز نمایش فیلم سال گذشته
صادر شده و این اتفاق از نظر سازمان سینمایی
مانعی ندارد و به نظر مالکان فیلم بستگی دارد.
اگرچه خبر مجوز داشتن «رستاخیز» جدید
نبود ،اما این س��ؤال را میتوان طرح کرد که
آیا س��ازندگان فیلم که در سالهای گذشته
تالش زیادی برای رفع مش��کل نمایش فیلم
انجام دادند و راضی به تغییر در آن نش��دند و
جلو پخش اینترنتی نسخه عربی فیلم را هم
گرفتند و تماشای آن را جرم و حرام دانستند،
حاضرند فیلم خود را در VODهای ایران که
بالفاصله فیلم از آنها کپی میشود و فقط هم
تماشاگر داخل ایران میتواند آن را ببیند ،به
صورت آنالین اکران کنند؟
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پیشت��ر احمدرض��ا دروی��ش  -کارگردان
«رس��تاخیز»  -به ایس��نا گفته بود« ،جهان
اس�لام ،جهان شیعه و دنیای غرب مخاطبان
این فیلم هستند» و همین یک جمله براین
تاکید دارد که فیلم باید در شرایطی اکران -
حتی به صورت اینترنتی  -شود که مخاطب
مدنظر سازندگان هم امکان دسترسی به آن را
داشته باشند .عالوه براینها تقی علیقلیزاده -
تهیهکننده فیلم  -هم در گفتوگویی با ایسنا
از اقدام برای دوبله «رس��تاخیز» به زبانهای
عرب��ی ،فرانس��ه ،آذری ،ترکی ،انگلیس��ی و
اس��پانیایی خبر داده بود و حض��ور بازیگران
خارجی نیز موید همین اس��ت ک��ه اگر قرار
باشد فیلم به صورت آنالین اکران شود قطعاً از
طریق پلتفرمهای ایران قابل اجرا نخواهد بود.
براین اس��اس به نظر میرس��د طرح اکران

آنالین فیلم «رس��تاخیز» در ایران نش��دنی
است و اگر هم روزی اتفاق بیفتد ابتدا باید در
پلتفرمهای دیگر که مخاطبان گستردهتری از
همه کشورها دارد انجام شود.
«رس��تاخیز» که از مقط��ع تاریخی مرگ
معاویه تا ش��هادت امام حس��ین (ع) در روز
عاش��ورا را روایت میکند ،در س��ی و دومین
جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت  ٩سیمرغ
بلورین و جایزه مصطفی عقاد شد .همچنین
«رستاخیز» در اولین حضور جهانی خود در
جش��نواره فیلم بغداد جایزه بزرگ و تندیس
تماشاگران را گرفت .اکران این فیلم پس از یک
روز نمایش در س��ال  ،94در پی اعتراضهای
غیر رسمی بخاطر به تصویر درآمدن چهرهای
از حضرت ابوالفضل(ع) به دستور وزیر ارشاد
وقت متوقف شد.
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نسرین فقیهملک مرزبان مطرح کرد

سرقتهای علنی که برای کسی مهم نیست!
این پژوهش��گر با اش��اره
ت ادبی در فضای
به س��رق 
آکادمی��ک میگوی��د :بارها
و باره��ا میبینیم که افراد
مقالهه��ا و پایاننامهها را
کام�لا ً علنی دوب��اره به نام
خودش��ان چ��اپ میکنند.
یک نف��ر باید متول��ی این
امور باش��د؛ به نظر میآید
این اصال ً برای کس��ی مهم
نیست.
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نسرین فقیهملکمرزبان  -پژوهشگر و مدرس
دانش��گاه  -در گفتوگو با ایسنا ،درباره سرقت
ادب��ی بهوی��ژه در فضای آکادمی��ک و وضعیت
رس��یدگی به آن اظهار کرد :در م��ورد ادبیات
و س��رقت ادب��ی باید ب��ه دو جامع��ه ادبی در
روزگارمان دقت کنی��م؛ یکی جامعه آکادمیک
شامل دانشگاه و رش��ته ادبیات فارسی است و
کسانی که مراودات آکادمیک دارند ،در فضایی
به سر میبرند که در حوزه پژوهش ادبی بیشتر
از حوزه تولید و خالقیت گام برمیدارد .در این
ال به صورت کام ً
فضا اص ً
ال زش��ت و ش��رمآوری
مقوله کپ��یکردن و متقلبان��ه پژوهش کردن
خیل��ی علنی در م��ورد پژوهشه��ا ،کتابها و
پایاننامهه��ا اتفاق میافتد .آم��وزش عالی هم
حتماً میداند اما به هر حال کسی ترفندی برای
این قضیه ندارد و اص ً
ال کپیرایت و حق مالکیت
فکریای مطرح نیس��ت و این کار خیلی علنی
است.
او س��پس با اشاره به س��رقت ادبی در جامعه
ش��اعران ،نویس��ندگان و مترجم��ان گفت :در
حوزه کار خالقیت و تولید بعضاً موارد مشترکی
وجود دارد؛ یعنی افراد هم آکادمیک هستند و
هم شاعر یا نویس��نده .در این فضا ماجرا کمی
پیچیدهتر است؛ یعنی به دلیل مقولههای مجازی
گاهی وقتها ش��عر دیگری را به نام خود زدن
سختتر شده و نمیتوان داستان کس دیگری
را به نام خود زد چون مقوله س��رچ ،کلیدواژه و
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

ل کردن شعرها
بحثهایی که در حوزههای دنبا 
در سایتها مشاهده میشود ،باعث شده کمتر
کسی شعر دیگری را به نام خود بزند ،گرچه باز
هم اینطور هست ولی خیلی کمتر است.
فقیهملکمرزب��ان ادامه داد :در نتیجه در این
ماجرا عم ً
ال ما متوجه میشویم که برداشتهای
آزاد ،برداشتهای تکبیتی و استفاده از تخیل
و ماجراهایی که در حوزه تولید خالقیت ذهنی
صور خیال هس��ت ،اتف��اق میافتد ،ولی اینکه
عین ش��عر دیگری را به نام خود بزنند ،به نظر
من چون در فضای مجازی قدرت جس��توجو
وجود دارد ،نسبت به قبل که من داور بسیاری از
مسابقات شعر بودم و خیلی علنی میدیدیم که
اف��راد این کار را میکنند حاال این قدرت کمتر
ش��ده چرا که قدرت جستوجو باال است و این
کار خیلی سریع لو میرود .ما که خیلی سریعتر
جستوجو میکنیم ،به سرعت متوجه میشویم
این دروغین است و شاعر یا داستاننویس اصلی
چه کسی بوده و در نتیجه این قضیه نسبت به
قبل کمرنگ شده است.
ای��ن دانش��یار گروه زب��ان و ادبیات فارس��ی
دانش��گاه الزه��را همچنی��ن درب��اره چگونگی
جلوگیری از س��رقت ادبی از گذش��ته تا کنون
بیان ک��رد :در گذش��ته بحث س��رقت ادبی را
در کتابهای زیادی داش��تیم؛ مث� ً
لا من یادم
اس��ت وقتی از دکتر زرینکوب میپرس��یدیم
که چرا اینقدر کلمهای را مش��کل نوش��ته و از

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

نثر راحتی اس��تفاده نکردهاید ،ایشان خیلی
راحت میگفتند که «الاقل کسانی که اهل
کوشش هس��تند به این دست پیدا کنند و
این همه رونویس��ی کتابهای من را به نام
خودشان نکنند» .یعنی حتی از قبل هم این
اتفاق خیلی راحت میافتاده است.
او افزود :واقعیت این اس��ت که جاهطلبی،
شهرت و کسب اعتبار باعث میشود افرادی
حتی در حوزههای فرهنگی که قاعدتاً باید
خالف این روند را طی کند دست به چنین
کارهای��ی میزنند .ما میتوانیم در خیلی از
موارد با مناس��ب کردن این بستر که شکلی
بازدارنده و تش��ویقی داش��ته باش��د از آن
جلوگیری کنیم .کسانی که خیلی دست به
این کارها میزنند در هیچ جایی از کش��ور
ما تنبیه نمیشوند ،یعنی هیچ قانونی وجود
ن��دارد که بازدارنده باش��د ،هر کس هر چه
دلش میخواهد میگوی��د و هر جور دلش
میخواه��د مینویس��د و چ��اپ میکند و
عم ً
ال میبینیم که کسی بازدارنده از اینکه
مالکیت فکری کس��ی را برداشتهاند و به نام
خودشان کردهاند ،نیست.

فقیهملکمرزب��ان همچنین در توضی��ح دیگر علتهایی
ک��ه باعث ترویج س��رقت ادبی میش��ود گف��ت :از طرفی
تش��ویقها هم کم است ،شاید شرایط اقتصادی ،توجهها یا
ش��یوه سیستم و س��ازماندهی کارهای فرهنگی باعث شده
تش��ویقها برای کس��انی که در عرصههای ادبی درخشان
میشوند ،بسیار اندک باشد به نسبت هجوم ارزشهایی که
مخصوصاً در میان جوانها و هنرمندان وجود دارد .به همین
دلیل وقتی میزانی از تش��ویق افراد برجس��ته و بازدارندگی
افراد س��ارق نداریم ،طبیعی است که یله و رها است و همه
چیز در اختیار کس��انی اس��ت که میخواهند در این بازار
استفادههای متعدد ببرند.
اما در عرصههای محافل ادبی کسانی که سارق هستند،
مذمومان��د و قاعدت��اً وقتی در جمعی از آنها یاد میش��ود
متاس��فانه به بدی یاد میش��ود و لو میروند .اما یک نظام
باالس��ری وجود ندارد ،قطعاً نظ��ام فرهنگیای که در همه
جای دنیا هم هس��ت باید شکل جدیتری بگیرد ،خصوصاً
در عرصههای آکادمیک.
باره��ا و باره��ا میبینیم که افراد مقالهه��ا و پایاننامهها
را کام� ً
لا علنی دوباره به نام خودش��ان چاپ میکنند .یک
نفر باید متولی این امور باش��د؛ اما به نظر میآید این اص ً
ال
برای کس��ی مهم نیست .این یک مقدار از ارزش رشتههای
آکادمیک ما هم کم کرده است.

در گذش�ته بحث س�رقت
ادب�ی را در کتابهای زیادی
داش�تیم؛ مث ً
ال من یادم است
وقت�ی از دکت�ر زرینک�وب
میپرس�یدیم که چرا اینقدر
کلم�های را مش�کل نوش�ته
و از نث�ر راحت�ی اس�تفاده
نکردهاید ،ایشان خیلی راحت
میگفتند که «الاقل کس�انی
که اهل کوشش هستند به این
دس�ت پیدا کنن�د و این همه
رونویسی کتابهای من را به
نام خودشان نکنند
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محمد معتمدی مطرح کرد:

ضربهکرونابه«صنعتموسیقی»
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محمد معتمدی با بیان اینکه جنس موسیقی
از جنس باد هواس��ت درباره این اظهارنظرش
توضیح میدهد :سالهاست که تمرکز صنعت
موسیقی بر برگزاری کنسرتهاست .در نتیجه
با شیوع بیماری کرونا ،ضربه بزرگی به موسیقی
ایران و جهان وارد شد.
به گزارش ایسنا ،محمد معتمدی ،خواننده
موس��یقی ایرانی با آرزوی روزهای خوش و به
دور از بیم��اری برای مردم ای��ران اظهار کرد:
امی��دوارم به یُمن مبارکی ای��ن اعیاد و روزها
حال و اح��وال همه مردم ایران خوب باش��د
و بیماری کرونا و ش��رایطی که ایجاد کرده از
جامعه ایران رخت بربندد.
خواننده قطعه «حاال ک��ه میروی» با بیان
اینکه «جنس موسیقی از جنس باد هواست»،
درباره تأثیر کرونا بر موس��یقی ایران نظر داد:
سالهاس��ت که تمرکز صنعت موس��یقی از
حوزه انتشار و نشر قطعه و سی دی به سمت
برگزاری کنسرتها گرایش پیدا کرده است .در
نتیجه با شیوع بیماری کرونا ،ضربه بزرگی به
موسیقی ایران و جهان وارد شد و هنوز هم بعد
از چندین ماه کنسرتها تعطیل است .با توجه

به گس��ترش فضای مجازی موس��یقی دیگر
امنیت ن��دارد و وقتی یک قطعهای در فضای
مجازی منتشر شود دیگر رفته است.
معتمدی با بیان اینکه در این شرایط برگزاری
کنسرتها ،جذابیت و حال و هوای دلپذیری
ندارد ،افزود :برگزاری کنسرتهای موسیقی با
شرایط سختگیرانه و سالنهای تقریباً خالی،
برای برگزارکنندگان صرف��ه اقتصادی ندارد؛
چرا که دستمزد خوانندگان و نوازندگان تنها
یک بخش از ماجراست و اجاره سالن ،تبلیغات
و  ...هزینههای س��نگین و زیادی را بر دوش
تهیه کنندگان میگذارد.
خواننده آلبوم «سرمست» در ادامه با اشاره
به نقش خوانندهها در ش��رایط س��خت امروز
ی��ادآور ش��د :االن بهترین زمان ب��رای تولید
محتوا ،قطعات جدید و برنامهریزی برای آینده
توسط خوانندگان کشورمان است .خوانندهها
میتوانن��د در این ش��رایط با تزری��ق امید به
جامعه از طریق نش��ر و تولید آثار موسیقایی،
حال و هوای جامعه را تغییر دهند.
وی درباره تلفیق موسیقی پاپ با موسیقی
سنتی و جذب نسل جدید به موسیقی اصیل

ایرانی گفت :در اوایل دهه شصت
ب��ه دلیل فضای ملتهب��ی که در
جامع��ه وج��ود داش��ت نوعی از
موسیقی سنتی ایرانی به جامعه
ارائه ش��د ک��ه موس��یقی ردیف
دستگاهی بود .هرچند که این نوع
موسیقی توسط بهترین اساتید و
هنرمندان موس��یقی اجرا شد اما
نوعی از موسیقی کالسیک سنتی
ایران بود متش��کل از همه اجزای
آن از پی��ش درآمد ،ت��ک نوازی
بدون کالم تا تحریز و آواز خواننده
بود.
این خواننده با حضور در برنامه
«عید همدل��ی» با نام ب��ردن از
فعالیت برخی از استادان مشهور
موس��یقی در این ده��ه تصریح
ک��رد :اتفاقی که افتاد این بود که
مخاطبان عام نتوانستد با این نوع
موس��یقی جدی ،ارتباط کاملی
برق��رار کنن��د و درنتیجه به قول
معروف حوصلهشان سر رفت .در
یک برههای نیز با ورود موسیقی
پاپ ب��ه ای��ران و جذابیت و زرق
و ب��رق آن بس��یاری از مخاطبان
موسیقی سنتی را به سمت خود
کشاند .معتمدی با بیان اینکه این
وضعیت ادامه داشت تا زمانی که
نیازی در جامعه احساس شد ،ادامه
داد :اگر فرهنگ و موسیقی سنتی
در جامعه کم رنگ ش��وند ،باور و
اعتقادات مردم هم کم میش��ود؛
چرا ک��ه همه آن چی��زی که به
عن��وان فرهنگمان میشناس��یم
س��وار بر اس��ب موس��یقی به ما
رسیده است .وی در پایان گفت:
اذان ،مناجاتها ،اش��عار شاعران
جزیی از این فرهنگ هس��تند و
ما نبای��د بگذاریم که این نغمهها
فراموش ش��وند .تنه��ا باید رنگ
و نمای جدی��دی از این نغمهها،
دس��تگاهها و گوش��ههای ایرانی
به مخاط��ب ارائه دهی��م و اصل
موسیقی ایرانی را حفظ کنیم.
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نقش سالمت روان در ازدواج52/
چگونه بر بحران میانسالی غلبه کنیم؟56/
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برای داشتن ازدواجی موفقیتآمیز سالمت روان ،شاخصی غیرقابل انکار است

نقش سالمت روان در ازدواج
نازنینشادابی
روانشناس و مشاور خانواده
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یکی از ارکان اساس��ی س�لامت
روان ،داش��تن رابط��ه با دیگران
است .روابط انسانی حائز اهمیت
اس��ت چرا که هم ایجاد سالمت
روان و هم تخریب روان فرد در
گرو روابط افراد با یکدیگر است.
جملهبسیارمعروفیکیازبزرگان
علم روانشناسی بدینگونه است
که «ما در رابطه به دنیا میآییم،
در رابط��ه ب��زرگ میش��ویم ،در
رابطه بیمار میش��ویم و با رابطه
درمان مییابیم» .برای داش��تن
رابط��ه خوب و دلخ��واه «آگاهی»
اصل اول اس��ت .آگاه��ی بدین
معنا اس��ت ک��ه دریابی��م «ما چه
میخواهی��م و نی��از ما چیس��ت
و خواس��ته خ��ود را در چ��ه نوع
رابطهای و با چه فردی میتوانیم
ب��رآورده کنی��م ».یک��ی از انواع
روابط انس��انی ازدواج اس��ت که
در روزگار نهچندان دور به شکل
سنتی یا بهاجبار صورت میگرفته
اس��ت .حت��ی در زمان ح��ال نیز
بعض��ی از اف��راد از ب��د روزگار
مجبور میش��وند زیر یک س��قف
با ه��م زندگی کنند .تأکید اصلی
روانشناس��ان بر لزوم آش��نایی
و آگاه��ی از ویژگیهای یکدیگر
قبل از ازدواج است ولی باز هم
ی اس��ت که ازدواج
جای امیدوار 
دو ف��رد حت��ی اگ��ر آنگون��ه که
خواسته آنها بوده صورت نگرفته
است ،براساس علم روانشناسی
میتوان��د قابلیت رش��د و تعالی
داشته باشد مش��روط بر این که
هر دو نفر حاضر باشند برای بهبود
روابط خود س��رمایهگذاری کنند.
به هر حال ،از آنجا که پیشگیری
بهتر از درمان اس��ت در انتخاب
همسر بهتر است به نکاتی کلیدی
آگاهی داشته باشید و چنانچه در
فرایند آش��نایی ،در طرف مقابل
خ��ود هر ک��دام از آن م��وارد را
مشاهده کردید ،با متخصص این
امر مشورت کنید.

سالمت روان

در جامعه امروزی ما ،با توجه به انواع و اقسام
فش��ارهای مادی و روانی ،میزان ابتالی افراد به
اختالالت روانش��ناختی بیشتر از سالهای قبل
شده است .به عنوان مثال ،این روزها افسردگی و
اضطراب از بزرگترین عوامل مرگ افراد جوان یا
از کارافتادگی آنها اعالم شده است .برای داشتن
ازدواجی موفقیتآمیز س�لامت روان شاخصی
غیرقابل انکار اس��ت .لذا ش��ما بای��د بدانید فرد
مورد نظرتان از س�لامت روان برخوردار است یا
خیر .حتی این نکته را باید درباره خودتان نیز با
دقت بررس��ی کنید که آیا فردی سالم هستید
یا خیر .اگر از نظر روانش��ناختی س�لامت روان
نداری��د با ازدواج ،به مراتب حالتان بدتر خواهد
ش��د .همه ما نقاط قوت و ضعف داریم .همه ما
گاهی غمگین و ناشاد هستیم و گاهی مشکالت
فراوان��ی را تجربه میکنیم .اما گاهی ضعفهای
روانشناختی ما احتیاج به حضور درمانگری دارد
تا بتواند دستان ما را بگیرد و کمکمان کند.
اختالالت خلقی

ال�ف) اختلال دوقطبی :ازدواج ب��ا فردی که
دچار اختالل دوقطبی اس��ت میتواند سخت و
دشوار باشد و شما را در معرض جدایی قرار دهد.
پس بهتراست به نشانههای این اختالل در فرد
مقابلتان توجه کنید و آنها را نادیده نگیرید .این
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افراد دچار تغییرات ش��دید هیجانی میش��وند.
یعن��ی ام��کان دارد ی��ک روز بس��یار پرانرژی،
امی��دوار ،فعال ،پرح��رف و دارای اهداف بزرگ
ولی روز دیگر بیتفاوت ب��ه زندگی و ناراحت و
خس��ته باش��ند .البته میتواند این تغییرات در
طی ی��ک هفته یا چند ماه نیز ص��ورت پذیرد.
بنابرای��ن اگر این عالئم را دیدید بهتر اس��ت از
متخصص برای تشخیص دوقطبی نظر بخواهید.
باید بدانیم که تغییر خلق در همه افراد میتواند
وجود داشته باش��د و شما نمیتوانید به راحتی
به س��ایرین برچس��ب دوقطبی بزنید .شما تنها
باید ش��ک کنید و از متخصص تشخیص نهایی
را بخواهید .این بیماری را جدی بگیرید چرا که
این بیماری تا آخر عمر همراه فرد است و احتیاج
به دارودرمانی و رواندرمانی همیشگی دارد .در
نهایت انتخاب اصلی با شماست ولی بهتر است
که قبل از ورود به چنین ازدواجی با شرایط ویژه
این افراد آشنا بشوید.
ب) اختلال وسواس�ی–جبری :در نگاه اول،
زندگی با افراد وسواسی شاید زیبا به نظر برسد.
همه چیز تمیز و راحت به چش��م میآید ،مث ً
ال
ماش��ین این افراد از ش��دت تمیزی برق میزند
و لباسهای اتوکش��یده و مرتبی ب��ر تن دارند
ولی واقعاً زندگی با فرد وسواس��ی دشوار است.
وس��واس انواع مختلفی دارد از جمله وس��واس
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شستش��و و تمیزی و وسواس چک کردن و
وسواس مذهبی و غیره .اگر نشانههایی دال
بر وجود وسواس مشاهده کردید بهتر است
که با متخصص مشورت کنید تا بدانید واقعاً
فرد مقابل دچار وس��واس است یا به عنوان
مثال فقط فردی مرتب و پاکیزه است.
پ) اضطراب :همانطور که گفتیم با توجه
به شرایط معیش��تی ،اقتصادی و اجتماعی
کنون��ی همه م��ا دچار طیفه��ای مختلف
اضطراب هس��تیم اما هدف اصلی ،شناسایی
فردی است که با اتفاقات روزمره دچار چنان
اضطرابی میش��ود که عم� ً
لا او را زمینگیر
میکند .این افراد عملکرد خود را از دس��ت
میدهند و به اصطالح ذهن و بدنشان قفل
میشود .باز هم بهتر اس��ت با روانشناس یا
روانپزشک مشورت کنید.
اختالالت شخصیت

الف) اختالل شخصیت پارانوئید :با فردی

و او بار پنجم تصادفاً متوجه شود شما جای
دیگری بودهای��د ،دیگر نمیتوانید فرد مورد
نظر را پارانوئید بنامید.
ب) اختالل شخصیت خودش�یفته :افراد
خودش��یفته در ن��گاه اول به ش��دت جذاب
هستند و شاید به خود افتخار کنید که نامزد
چنین فردی شدهاید .اما باید بدانید با فردی
در ارتباط هس��تید که شما را تحقیر خواهد
ک��رد و هیچ حقی برای ش��ما قائل نخواهد
ب��ود چون اینگونه افراد اصوالً فکر میکنند
افراد خاصی هستند و فقط برای نمونه تولید
شدهاند و مستحق همه موهبتهای خاصاند
و فقط آنها هس��تند که بهتریناند .اگر فکر
میکنی��د این ن��گاه از باال ب��ه پایین آنها به
خاطر ش��غل خاص آنها و بیکاری شماست
ی��ا به علت تحصیالت عالی آنها و دانش��جو
بودن ش��ما است ،سخت در اشتباهید .آنها
دچار اختالل شخصیت خودشیفته هستند
پس حواستان باش��د فرد مقابل تا چه حد
استانداردهای باال دارد؟ چقدر انتقاد میکند؟

روبهرو هس��تید که میتواند حتی برای شما
خطرناک باشد و شما را تهدید به مرگ کند
و ش��اید حت��ی این کار را انج��ام دهد .پس
قبل از ورود به رابطه با این افراد جمعآوری
اطالعات و به قول معروف پیش��گیری بهتر
اس��ت .اگر فردی را مالقات میکنید که به
جزئیات ارتباطی شما خیلی اهمیت میدهد
بهعنوان مثال به نوع پوشش شما خیلی گیر
میدهد ،به روابط ش��ما شک دارد و بدبین
اس��ت ،با چه کسی بودید و کجا بودید و چه
کردید شما ،برای او دغدغه اصلی است باید
نگران باش��ید .در ابتدا ای��ن کنجکاویها را
نشانه محبت و عشق میدانید و هر لحظه به
اصطالح لوکیشن خود را برای او میفرستید
و ن��ام این رابطه را عش��ق میدانید اما بهتر
اس��ت بدانید که بهجای خیال خوش ،بهتر
اس��ت ابتدا از متخصص نظر بخواهید .البته
گاهی خود ما نطفه بیاعتمادی را در طرف
مقاب��ل میکاریم .مث ً
ال آگ��ه چهار بار جواب
تلفن فردی را ندهیم و بگوییم با فالنی بودم
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 مصرف الکل و مواد مخدر:در نظر بگیرید ک�ه اعتیاد به
ه�ر گونه م�واد و مش�روبات
الکل�ی میتواند زندگی ش�ما
را تل�خ کند .اگ�ر میبینید با
مصرف بعضی م�واد حال فرد
مورد نظرتان عالی است و در
ص�ورت نبود آن م�اده ،دچار
مشکل میشود پای اعتیاد در
میان است

چقدر برای خودش حقوق خاص قائل است؟
اگر این نش��انهها را دیدید باز هم مراجعه به
روانشناس باید اولویت اول شما باشد.
پ) اختالل ش��خصیت مرزی :این افراد به
شما محبت زیادی میکنند و اغواگر هستند
و ش��ما را مجذوب خود میکنن��د ولی زیر
همه حرکات آنها اضطراب نهفته اس��ت .در
این افراد نیز با تغییر رفتار و احساس مواجه
هس��تید .آنها هروقت که احس��اس کنند
در معرض طرد ش��دن هستند ،واکنشهای
افراط��ی نش��ان میدهند .پ��س متخصص
میتواند شما را درباره چگونگی رفتار با این
افراد راهنمایی کند.
ت) اختالل شخصیت وابسته :این افراد به
هر قیمتی که باشد مایلند به شما بچسبند
و ش��ما را وادار کنند که با آنها ازدواج کنید.
آنه��ا حاضرند از حقوق خ��ود بگذرند و در
مقابل خواستههای شما لبخند بزنند و آنها
را قبول کنند .در ابتدا فکر میکنید بهترین
ف��رد ممکن را یافتهاید چ��را که آنها مطیع،
قانع ،حرف گوشکن هس��تند و سریع برای
هر چیزی معذرت میخواهن��د .آنها خود
واقعیشان را نشان نمیدهند تا ترک نشوند.
این گروه از افراد ،ش��اید در ابتدا دلنش��ین

باش��ند ولی در ادامه کالفهکنندهاند چرا که
همیشه نگران از دست دادن شما هستند ،در
نتیجه سعی میکنند به شکلی در همه جا با
شما باشند .اگر نشانههایی دال بر وابستگی در
نامزدتان دیدید حتماً با روانشناس مشورت
کنید .این وابستگی میتواند به سمت پدر و
مادرشان باشد و به اصطالح بند ناف عاطفی
آنها بریده نشده باشد که در این صورت نیز
شما در ازدواجتان دچار مشکل خواهید شد.
سایر اختالالت

 مصرف الکل و مواد مخدر :در نظر بگیریدکه اعتیاد به هر گونه مواد و مشروبات الکلی
میتواند زندگی شما را تلخ کند .اگر میبینید
با مصرف بعضی مواد حال فرد مورد نظرتان
عالی اس��ت و در صورت نبود آن ماده ،دچار
مشکل میش��ود پای اعتیاد در میان است.
ش��ما میتوانید تغییرات خلق��ی و رفتاری
او را نش��انهای برای تأم��ل بدانید و حتماً به
متخصص مراجعه کنید.
 پرخاشگری و خشم تکانهای :پرخاشگریو افسردگی دو روی یک سکه هستند ،بدین
معنا که فرد میتواند افسرده باشد و به جای
غم و بیتفاوتی رفتار پرخاشگرانه نشان دهد.
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اگر متوجه شدید نامزدتان سر هر موضوعی
که خالف نظر اوس��ت خش��مگین میشود،
فحش میدهد یا با مردم دعوا میکند و حتی
به خودش ضربه میزند ،جایی ایستادهاید که
بهتر است قدم هایتان را با احتیاط بیشتری
برداری��د .این افراد س��ر موضوعات معمولی
گیر میدهند و بحثهای تکراری مشابه هم
ایجاد میکنند .اشتباهات شما را نمیبخشند
و طوالنیمدت قهر میکنن��د .اگر دیدید با
فردی کینهای مواجهه هستید که حتماً باید
شما را به خاطر اشتباهتان تنبیه کند حتماً
مشکلی در سالمت روان مطرح است.
 گاهی ش��ما با فردی مواجه هستید کهدرباره موضوعات مهم ازدواج مانند داش��تن
فرزن��د ی��ا نخواس��تن آن ،اس��تقالل مالی،
چگونگی مدیریت مالی ،چگونگی ارتباط با
والدینتان و موضوعاتی از این دس��ت ورود
پیدا نمیکند و هرگاه شما میخواهید نظر او
را بدانید یا بیمیل است یا از صحبت درباره
این مس��ائل ناتوان اس��ت ،فکر نکنید که او
فردی بیخیال است ،بلکه حتماً پای مشکلی
در سالمت روان در میان است.
 گاهی ش��ما با فردی مواجه میش��ویدکه دوس��ت ندارد با کسی آشنا شود .هر چه
m
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c
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a

فعالیت و س��رگرمی برای او مطرح میکنید
برای آنها مش��کلی میتراشد و از همه چیز
ای��راد میگیرد باز ه م باید س�لامت روان او
توسط متخصص بررسی شود.
ن��کات ذکر ش��ده تنه��ا بخش��ی از موارد
تأملبرانگیز برای آشنایی با فردی است که
قص��د ازدواج یا هر نوع رابط��های با او دارید
و قطع��اً جنبههای دیگری وج��ود دارند که
تمام آنها نیز باید بررسی شوند .حتماً متوجه
شدهاید که برای دیدن این ویژگیها و کشف
آنها در نامزدتان ،س��پری کردن زمان کوتاه
ب��ا او بیفایده اس��ت .لذا قب��ل از عقد باید
مدتزم��ان کافی و الزم را با هم بگذرانید تا
در موقعیتهای مختلف بتوانید واکنشهای
او را ببینید و هرگاه با مواردی که بیان شد،
روبهرو ش��دید الزم است ترمز کنید و حتماً
نظر روانشناس و یا روانپزشک را جویا شوید.
متخصص این امر ،شما و نامزدتان را ارزیابی
خواه��د کرد ولی در نهایت تصمیم در مورد
ازدواج کردن یا جدا شدن با خود شماست.

اف�راد خودش�یفته در نگاه
اول به شدت جذاب هستند و
شاید به خود افتخار کنید که
نامزد چنین فردی ش�دهاید.
ام�ا بای�د بدانید با ف�ردی در
ارتب�اط هس�تید که ش�ما را
تحقی�ر خواه�د ک�رد و هیچ
حقی برای ش�ما قائل نخواهد
بود چون اینگونه افراد اصوالً
فک�ر میکنند اف�راد خاصی
هس�تند و فق�ط ب�رای نمونه
تولید شدهاند
اسکانیا
فناوریاطالعات
گردشگری
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چگونهبربحرانمیانسالیغلبهکنیم؟
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اف��رادی که در جوانی و نوجوانی
با عالی��ق و آرزوهای خود زندگی
ک��رده و ب��ه راه خ��ود رفتهاند،
کمت��ر از س��ایرین ب��ه بح��ران
میانس��الی دچ��ار میش��وند و
پذی��رش میانس��الی برایش��ان
راحتتر اس��ت اما دس��ته دیگر
که اکثریت را تشکیل میدهند،
ناگهان درمییابند که سنشان باال
رفته ،زمان گذش��ته و آنها هنوز
برای رؤیاها و آرزوهایشان کاری
نکردهاند .آگاهی به این موضوع
میتواند برای این گروه از مردان
و زن��ان افس��وس و پش��یمانی
زیادی به بار آورد و موجب بروز
عالئم و پیامدهای میانسالی در
شکلی حاد شود.
هم��ه کس��انی ک��ه  ۳۵س��الگی
را پش��ت س��ر گذاش��تهاند ب��ا
تغییراتی که در خلقوخو ،رفتار
و احساساتش��ان پدی��د آم��ده
آش��نایند یا از دیدن عالئمی در
خود که س��ابقه نداش��ته تعجب
کردهان��د :بیق��راری ،ناامیدی،
بیحوصلگ��ی ،تغییرات ش��غلی
ش��تابزده و حت��ی ره��ا ک��ردن
خانواده و س��ر به ک��وه و بیابان
گذاشتن .این تغییرات ورود به
دوران میانس��الی را به یکی از
بزرگترین چالشهای هر فرد در
دوران میانس��الی بدل میکند.
در دوران میانس��الی ک��ه  ۳۵تا
 ۵۵سالگی را دربرمیگیرد ،فرد
ممکن است نس��بت به زندگی،
پیش��ه یا ش��ریک زندگ��ی خود
احس��اس مالل کند و برای ایجاد
تغیی��ر در زندگ��ی خ��ود ،میلی
قوی را حس کند .س��ویه مثبت
ای��ن دوران «آغ��از فردی��ت» یا
ش��روع فراین��د تحق��ق نفس یا
«خودش��کوفایی» اس��ت ک��ه تا
هن��گام مرگ ادام��ه مییابد .در
این مقاله ضمن تش��ریح عالئم و
پیامدهای میانسالی راهکارهای
غلبه و گذر از بحران میانسالی
ارائ ه شده است.

بحران میانسالی چیست؟

اولین بار الیوت ژاک ( )Elliot Jaquesدر س��ال
 ۱۹۶۵مفهوم بحران میانس��الی را مطرح کرد و
روانشناس��ان پیر ِو فروی��د ( )Freudمانند کارل
یون��گ ( )Carl Jungبهصورت��ی گس��ترده از آن
استفاده کردند .بحران میانسالی دورهای طبیعی
در زندگ��ی افراد اس��ت که طی آن ف��رد از دوره
جوانی به دوره میانسالی وارد میشود.
اری��ک اریکس��ون ،در نظریه معروف هش��ت
مرحلهای خود ،این مرحله را «بزرگسالی میانه»
نامی��د و اینگونه توضیح داد :مرحلهای که مردم
بهطور طبیعی با سؤاالتی در مورد معنی و هدف
زندگی خود دستوپنجه نرم میکنند .به اعتقاد
اریکسون ،با تنظیمات الزم در دوران میانسالی،
افراد میتوانند تا آخرین مرحله از زندگی ،تحت
عنوان «اواخر بزرگسالی» به رضایتی طوالنیمدت
دست یابند.
در دوره میانس��الی ،افراد دس��تاوردها ،اهداف
و داش��تههای فعلیش��ان را با آن چه در جوانی
یا نوجوانی آرزو داش��تند مقایس��ه میکنند .بنا
ب��ه مطالعات انجامش��ده ،مردان و زن��ان بحران
میانسالی را تجربه میکنند اما عالئم و پیامدهای
این بحران در آنها متفاوت اس��ت .مردان اغلب بر
دستاوردهایش��ان تمرکز میکنند و تمایل دارند
موفقیتهایش��ان را به اطرافی��ان ثابت کنند اما
زنان تمایل دارن��د ظاهر فیزیکی و جذابیتهای

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

ظاهریشان را حفظ کنند .در مردان میانسالی
با عصبانیت ،پرخاشگری ،بیتفاوتی و ترک کار یا
منزل همراه است و در زنان با ناامیدی ،افسردگی،
بیحوصلگی و افس��وس و س��رزنش دیگران .از
آنجا که اغلب میانس��االن در این دوره فرزندان
خود را ب��زرگ کرده و بهعن��وان والدین وظایف
چندان��ی ندارند ،مایلان��د کارهایی انجام بدهند
که در گذشته به دلیل وجود فرزندان از انجام آن
چشمپوشی کرده بودند.
ن که افرادی که در جوانی
ب توجه ای 
نکته جال 
و نوجوانی با عالیق و آرزوهای خود زندگی کرده
و به راه خود رفتهاند ،کمتر از س��ایرین به بحران
میانسالی دچار میش��وند و پذیرش میانسالی
برایشان راحتتر است اما دسته دیگر که اکثریت
را تشکیل میدهند ،ناگهان درمییابند که سنشان
باال رفته ،زمان گذشته و آنها هنوز برای رؤیاها و
آرزوهایشان کاری نکردهاند .آگاهی به این موضوع
میتواند برای این گروه از مردان و زنان افسوس و
پشیمانی زیادی به بار آورد و موجب بروز عالئم و
پیامدهای میانسالی در شکلی حاد شود.
در هر حال ،بحران میانس��الی در این افراد به
ش��کلهای خفیف یا خطرناک بروز میکند و بر
سالمتی ،رفاه و وضعیت مالی افراد تأثیر میگذارد.
اگر افراد عالئم و نش��انههای این دوران و بحران
آن را بشناسند و بهمحض بروز این عالئم ،کاری
انجام دهند ،میتوانند از آن ب ه سالمت گذر کرده

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :
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و این بحران را به فرصت خودشکوفایی تبدیل
کنند.

روبهرو خواهند ش��د و تنها در چگونگی ابراز
آن متفاوت خواهند بود.

عالئم بحران میانسالی در مردان و زنان

همانطور که ذکر ش��د ،یکی از شایعترین
نش��انههایی که در دوران بحران  ۴۰سالگی
دیده میش��ود آش��فتگی روحی و افسردگی
است .با اس��تناد به مقالهای که توسط مجله
آمریکایی آتالنتیک به چاپ رس��یده اس��ت،
عالئم افس��ردگی مرتبط با بحران میانسالی
در م��ردان و زنان مقداری متف��اوت خواهد
بود .ب��رای مثال اکثر بانوان حاالتی مش��ابه
غم و اندوه ،ناامیدی ،فقدان احس��اس لذت و
خستگی جس��می را تجربه میکنند .این در
حالی است که آقایان عالوه بر این نشانهها ،با
موارد زیر هم دستوپنجه نرم خواهند کرد:
 پرخاشگری تحریکپذیری افزایش ریسکپذیری از دست دادن کنترل عصبانیت ناگهانیدکت��ر  Stephen Mechanickمدی��ر گروه

پیامدهایبحرانمیانسالی

طب��ق مطالعهای که نتای��ج آن در روزنامه
نیوی��ورک تایم��ز منتش��ر ش��د ،پیامدهای
ورود ب��ه یک��ی از اساس��یترین دههه��ای
زندگ��ی یعنی از  ۳۵تا  ۵۵س��الگی میتواند
از هر فردبهفرد دیگر بس��یار متمایز باشد اما
ب�� ه طور کلی حداقل یکی از موارد زیر تجربه
خواهند شد:

روانپزشکی بیمارس��تان برینمار میگوید:
علت اختالف در نشانههای بحران میانسالی
می��ان زنان و مردان بهویژه در زمینه اختالل
افس��ردگی ،به باورهای فرهنگی جای افتاده
بی��ن م��ردم بازمیگ��ردد .بر اس��اس بخش
بزرگ��ی از ای��ن اعتق��ادات ،م��ردان دارای
خلقوخوی��ی تهاجمیت��ر هس��تند و کمتر
روی احساس��ات خ��ود تمرک��ز میکنند اما
نمیتوان این تفکر نسبتاً غالب را ب ه کل یک
جامعه تعمیم داد.
عصبانیت عالمت مشکلی زمینهای است و
لزوماً همیشه با افسردگی در ارتباط نخواهد
ل زیاد زنان و مردان
بود .بدین ترتیب ب ه احتما 
به یک نس��بت ب��ا عالئم بحران میانس��الی
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تغیی���رات ناگهان���ی در خلقوخ���و ،رفت���ار و

احساسات

ب��روز تغییرات ناگهان��ی در ف��رد از اولین
نشانههای دوران میانسالی است .کسانی که
دچار بحران میانسالی میشوند ممکن است
اقدام به تغییر ناگهانی ش��غل ،روابط عاطفی،
محل و شهر سکونت یا سر و وضع خود کنند.
این افراد میل ش��دیدی ب��ه ایجاد تغییر پیدا
میکنند و در این زمینه تصمیمهای شتابزدهای
ل برگشت نباشد.
میگیرند که ممکن است قاب 
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تغییر در عادات خواب

دوره میانسالی با تغییر در عادات خوابیدن
فرد بهص��ورت ناتوانی در خوابیدن یا میل به
زیاد خوابیدن همراه است .این تغییر در خواب
مستقیماً روی زندگی روزانه فرد تأثیر گذاشته
و پیامدهای منفی به همراه دارد.
تغییر در روابط و جایگزینی دوستان قدیم

د جوان
با رفقای جدی ِ

فردی که با بحران میانس��الی درگیر است
از طی ش��دن جوانی خود و نزدیکی به مرگ
بیمناک ش��ده و ناخودآگاه برای مقابله با این
مس��أله با رفقای قدیم خود که یادآور س��ن
واقعی و گذش��ته به گمان او ازدس��ترفته
هس��تند قطع رابطه کرده و در جس��تجوی
یافتن دوس��تان جوان برمیآید تا در رابطه با
جوانان میانسالی خود را فراموش کند.
توجه زیاد ب ه ظاهر
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اف��راد درگیر با بحران میانس��الی برای به
تعوی��ق انداخت��ن درک خود از میانس��الی
بیش از گذشته به س��ر و وضع و ظاهر خود
حساس شده به اقداماتی از جمله رنگ کردن
موها ،تراشیدن ریش و سبیل ،پوشیدن لباس
جوانانه و بهکارگیری ان��واع کرمها برای رفع
چینوچروک از پوس��ت صورت و بدن دست
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

میزنند.
احساس ناامیدی و بیتفاوتی

ممکن اس��ت یک فرد با فرارسیدن دوران
میانی زندگی بهمرور و ارزیابی دس��تاوردها و
شکستهای خود چه در روابط عاشقانه و چه
از نظر مالی ،اخالقی و دانش��گاهی بپردازد .با
آن که ممکن اس��ت در سنین دیگر دیدگاه
س��المتری به این دسته مسائل وجود داشته
باشد ،اما بحران میانسالی سبب میشود که
مردم بهویژه مردان با حساسیت بیشتری به
م��وارد مذکور نگاه کنند و دچار احساس��ات
منفی مانن��د عدم موفقیت ،ان��دوه ،فقدان و
ناامیدی شوند.
ترس از مرگ

یک��ی دیگ��ر از عالئمی که بهک��رات دیده
میش��ود ،ترس و دلهره شدید ناشی از تفکر
درباره موضوع م��رگ خواهد بود .باز هم این
مش��کل بیش از بانوان به سراغ آقایان خواهد
رف��ت و با القای م��داوم احس��اس ناراحتی،
اضط��راب و عصبانیت را تبدیل به همراهانی
طبیعی خواهد ساخت.
استرس مالی

اس��ترس مال��ی معم��والً به دلی��ل تصور

بیکفایت��ی در تأمین نیازهای خود ،همس��ر
و فرزن��دان ایجاد میش��ود و بهتدریج ذهن
ف��رد را به تس��خیر خود درخواه��د آورد .در
واقع حت��ی ممکن اس��ت هیچگونه کمبود
اقتصادی هم وجود نداش��ته باشد ،اما بحران
 ۴۰س��الگی منجر به افت س��طح انرژی مغز
عالوه بر بدن شده و تفکرات نادرست را تکرار
میکند.
تغییراتسالمتی

همانط��ور ک��ه میدانیم با افزایش س��ن
سلولهای بدن وارد روند پیری میشوند و از
ن رو یکسری مشکالت مرتبط با سالمت
ای 
جسمانی تقریباً غیر قابلاجتناب هستند اما
بخش عمدهای از این چالشها نیز بهوس��یله
بحران  ۴۰س��الگی خلق میشوند و عم ً
ال از
نظر علمی اثباتپذیر نیستند.
برای مثال فش��ار خ��ون باال ،کلس��ترول،
دیابت یا عدم توانایی برقراری رابطه جنس��ی
مواردی هستند که با افزایش سن در ارتباط
خواهن��د بود .اما هر یک از این مش��کالت با
اس��ترس ،اضطراب دائمی و احس��اس ترس
تش��دید میش��وند و ای��ن در حالی اس��ت
ک��ه انس��ان ب��ا ی��ک ذه��ن آرام ق��ادر به
ح��ل ش��مار زی��ادی از بیماریه��ای خود
خواهد بود.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

سایر عالئم

ازجمله دیگ��ر عوارض بحران میانس��الی
میت��وان ب��ه افزای��ش ی��ا کاهش ش��دید
وزن ،حس��ادتورزی ،بیخواب��ی ،احس��اس
کالفگ��ی ،بیتوجهی ب ه ظاه��ر ،عدم توانایی
تصمیمگی��ری ،مش��کالت ارتباط��ی و
فراموشکاری اشاره کرد.
راهکار غلبه و گذر از بحران میانسالی

دوران میانسالی ب ه عنوان بخشی طبیعی از
زندگ��ی برای تمام افراد وجود دارد .مطالعات
روانشناس��ان نش��ان میدهد ک��ه وجود این
دوران الزام��اً با بروز بحران و پیامدهای منفی
همراه نیست و میتوان با لحاظ کردن مواردی
میانسالی را به نقطه عطفی برای پختگی و
خودشکوفایی فردی بدل کرد.
پذیرش و شناخت میانسالی

روبرو ش��دن با دوران جدی��دی از زندگی
که ب��ا تغیی��رات فیزیولوژیک��ی و ذهنی در
انس��ان همراه اس��ت و پذیرش آن مهمترین
رویکردی اس��ت که ما را از افتادن در بحران
میانس��الی حفظ میکند .آگاه��ی یافتن از
تغیی��رات خلقی و رفتاری ای��ن دوران فرد را
کمک میکند تا به شناسایی خود دست یابد
و بتواند خود را برای مواجهه با تغییرات پیش
رو آماده کند.

پرهیز از شتابزدگی

ناپایداری زندگی و حتمی بودن مرگ ،بهترین
راه��کار درنیفتادن به ناامیدی و افس��ردگی
ناش��ی از آگاهی به مرگ و استفاده مثبت از
آن در پیش گرفتن مراقبه است به هر روش
و با هر مس��لکی که مورد عالقه فرد باش��د.
مراقبه و ذهنآگاهی تأثیر بس��یار مؤثری در
کاهش اضطراب و استرس ناشی از میانسالی
داش��ته و زمینه را برای خودشکوفایی فرد و
رضایتمندی از زندگی مهیا میکند.

دوران میانس��الی با افزایش ریسک همراه
اس��ت و میل ش��دید به تغییر در بسیاری از
اوقات سبب اقداماتی میشود که پیامدهایی
منفی و زیانبار برای ش��خص به همراه دارد.
ن رو در ای��ن دوره تصمیمات خود را با
از ای�� 
اطرافیان و معتمدانی بزرگتر از خود در میان
بگذارید یا انج��ام آن را موکول به بعد کنید.
همچنین نوشتن تصمیمها و مرور مجدد آن
میتواند شمارا از اتخاذ تصمیمهای شتابزده
مصون دارد.

ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان

بحران میانسالی چقدر طول میکشد؟

روانشناس��ان دانش��گاه اس��تنفورد معتقد
هس��تند که مدتزمان پای��داری این بحران
از هر فردبهفرد دیگر کام ً
ال متفاوت اس��ت و
وابستگی زیادی به تفاوتهای روانشناختی
میان افراد دارد اما بر اساس یافتههای مطالعه
مذکور چنانچه هیچگون��ه اقدامی در جهت
درم��ان و بهب��ودی انجام نش��ود ،بحران ۴۰
سالگی میتواند تا  ۵سال از عمر فرد را درگیر
خود کرده و پیامدهایی را ایجاد کند که گاهی
برطرف کردن آنها چندین س��ال دیگر طول
خواهد کشید.
این در حالی اس��ت ک��ه آگاهی و پذیرش
میانس��الی و انج��ام مراقب��ه و تمرین��ات
ذهنآگاهی در کنار احیای روابط عاش��قانه با
همسر و سایر موارد میتوانند نتیجه را ب ه کلی
تغییر دهد».

تجدید عشق با همسر خود

یکی از پیامدهای بحران میانسالی نیاز افراد
به روابط عاطفی جدید و پرش��ور اس��ت .اگر
شخص نتواند این رابطه را درون خانواده و با
همسر خود تجدید و احیا کند به روابط خارج
از ازدواج خود سوق مییابد که بدترین ضربه
را به زندگی او وارد میآورد .پس الزم اس��ت
تالش کنیم تا در میانسالی روابط عاطفی و
عاشقانه خود را با همسر خویش احیا کنیم و
با ط��رح موضوع و اجرای برنامهها و ایدههای
مناسب این مرحله را به تجدید میثاق عاطفی
با همسر و زندگی زناشویی تبدیل کنیم.
مراقبه و ذهنآگاهی

پ��ی آگاهی به
در دوران میانس��الی و در ِ
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مسئولیتهایاجتماعی را در روزگار کرونایی فراموش نکنیم

من ماسک میزنم ب ه خاطر تو!
کرون��ا مث��ل منگن��ه
ش��هروندان را در تنگنا
ق��رار داده اس��ت؛ یک
روی این س��که فش��ار
اقتص��ادی اس��ت و
روی دیگ��رش ،ان��واع
گرفتاریه��ا .ای��ن طور
مواقع عدهای یکراست
س��راغ دول��ت میروند
و نهاده��ا و ارگانه��ای
مختل��ف را ب�� ه چال��ش
میکش��ند.

قاعدت��ا ً

عدهای ه��م از آن طرف
ب��ام میافتن��د و هم��ه
مسئولیتها را به گردن
م��ردم میاندازن��د .ما
ه��م در ای��ن گ��زارش
به مس��ئولیت اجتماعی
ش��هروندان خواهی��م
پرداخ��ت ام��ا از ای��ن
منظر که همواره در هر
بحرانی مردم پیشتازتر
از نهاده��ای دولت��ی و
حاکمیت��ی بودهان��د و
چرا حاال در این ش��رایط
س��خت نتوانند از پس
چنی��ن مس��ئولیتی در
قبال یکدیگر و در قبال
جامع��ه و کش��ور خ��ود
برآیند؟
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ب��ه اعتق��اد اردش��یر گراوند ،جامعهش��ناس،
مسئولیت اجتماعی یعنی مسئولیت تام است برای
حل مشکالت .از نظر او کسی نباید و نمیتواند از
این مسئولیت شانه خالی کند؛ چراکه بدون در
نظر داشتن چنین مسئولیتی ،شیرازه اجتماعی
از هم خواهد پاشید« :مردم توانایی مشارکت در
حل مشکالت خودشان را دارند ،یعنی در حوزه
اقتصادی ،اجتماعی ،بهداش��تی و حتی طبیعی
میتوانند مش��کالت را حل کنند .این درس��ت
اس��ت که دولت باید ب ه وظای��ف خودش عمل
کند اما این وظیفهمندی دولت به معنای سلب
وظیفه شهروندان نیست .در حوزه بهداشت این
وظیفه کف اخالق و کف احترام به دیگری است
یعنی رعایت پروتکلهای بهداشتی مثل ماسک
زدن و رعای��ت فاصله اجتماع��ی .گاهی ممکن
اس��ت نخواهیم موارد بهداشتی را رعایت کنیم
و مدعی ش��ویمکه حق خودمان است و دلمان
نمیخواهد برای س�لامتی خودمان کاری کنیم
ام��ا اینجا حق فردی موضوعیت ندارد ،مس��أله
«حق دیگری» اس��ت .این که ی��ک نفر بگوید
به ش��ما چه مربوط من میخواهم بمیرم حرف
کام ً
ال احمقانهای است ،این کشتن دیگران است
و قرار نیست یک نفر با مرگ خودش باعث ابتال
و مرگ دیگری بشود.
آیا میتوان مس��ئولیت شهروندی را موضوعی
جدا از مس��ئولیت دولت دانست؟ مث ً
ال میتوان
گف��ت دولت هی��چ ورودی نکند ی��ا به بدترین

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

ش��کل ممکن مس��ئولیت خود را انجام دهد اما
شهروندان بدون توجه به این موضوع مسئولیت
ش��هروندی و اخالقی و انس��انی خ��ود را انجام
دهند؛ به فکر مشکالت اقتصادی یکدیگر باشند،
در غ��م یکدیگر ش��ریک باش��ند و . ...بهگفته
جامعهشناسان مس��ئولیت اجتماعی شهروندان
و مس��ئولیت دولتها دو موض��وع جدای از هم
نیس��ت و بدون در نظر گرفتن یکی ،دیگری نیز
مختل خواهد شد.
یعقوب موس��وی ،جامعهش��ناس ،با اعتقاد بر
این ک��ه مس��ئولیتپذیری یک امر مش��ترک
بین مردم و دولت اس��ت ،میگوید« :مسئولیت
اجتماعی بویژه در شرایط همهگیری کرونا یک
س��یکل به هم پیوسته است .یعنی یک نظام به
هم متصل که هم مردم وهم مسئوالن را شامل
میش��ود .انتظاری که از دولت میرود این است
که س��نجیده و دقیق و با مطالعه و اس��تفاده از
تجربیات دیگر کش��ورها جلو ب��رود اما نقش و
وظیفه مردم در قبال کرونا کمتر از دولت نیست
بلکه شاید هم مهمتر باشد.
به لحاظ آموزههای دینی ،اخالقی و اجتماعی
هر کسی مسئول صیانت از سالمت خویش است
و خداوند به انسان توانایی محافظت از خود داده
اس��ت .رعایت بهداش��ت فردی امروز مهمتر از
گذشته شده و این نیاز به گفتن ندارد و همه باید
ب ه عنوان یک مس��ئولیت اجتماعی آن را رعایت
کنند .بنابراین انتظار از دستگاه متولی بهداشت

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

برای بهداش��ت فردی موضوعی غیرمنطقی
است؛ البته وزارت بهداشت در زمینه مبارزه
با کرونا و ارتقای سالمت جامعه تالش زیادی
انج��ام میدهد و همین تعداد قربانیان کادر
درمان برای درمان بیم��اران مبتال به کرونا
نشان از عزم پزشکان و پرستاران در این راه
دارد و بای��د به آن افتخار ک��رد .اما این که
اگر کسی سرما میخورد یا دچار تنگینفس
میش��ود وزارت بهداش��ت را مقص��ر بداند
و مدعی ش��ود که آنه��ا باید مصونیت ایجاد
میکردند یک انتظار بیهوده و غلطی است».
موسوی در عین حال مسئولیت اجتماعی را
مربوط به همه اقشار جامعه میداند و گوشزد
میکند که این یک وظیفه اجتماعی اس��ت
که کارگر تا تاجر و دانشجو و استاد و هنرمند
و ورزش��کار همه باید از خودش��ان مراقبت
کنند« :اس��تفاده از ماس��ک که مس��ئوالن
وزارت بهداشت بارها بر آن تأکید دارند یکی
از راههای مراقبت است .نقش مردم در مقابله
با این بیماری زیاد است .یک گام بلندتر این
که آنها میتوانند با هدیه کردن یا نذر ماسک
در ترویج فرهنگ ماس��ک زدن نقش داشته
باش��ند .اگر اراده جمعی برای مقابله با کرونا
باش��د و مردم در این راه مشارکت کنند این

اجتماعیاش با الیی کشیدن و سرعت رفتن
تالش میکن��د زودتر از دیگ��ران به مقصد
برس��د .اما از طرف دیگر مردم باید به نکته
ظریف هم توجه کنند و آن استفاده و ترویج
الگوهای ایثار است.
در روزهای س��خت است که الگوهای ایثار
به کمک ما میآیند .باید این الگوها را تقویت
کنیم و دست در دس��ت هم از این روزهای
سخت عبور کنیم».
در زمین��ه فش��ارهای اقتص��ادی و ت��ورم
فزاینده نیز همین تحلیل کاربرد دارد .گراوند
مس��ئولیت اجتماعی ش��هروندان را در این
زمینه در چند شاخه تعریف میکند و معتقد
اس��ت باید در این برهه بیشتر از گذشته از
کاالی تولید داخ��ل حمایت کرد« :اول این
که به اندازه خرید کنیم ،مسأله بعدی این که
مناسب بخریم ،یعنی چیزهایی بخریم که نیاز
داریم و همین طور وظیفه بعدی مسئولیت
اجتماعی شهروندان خرید محصوالت داخلی
اس��ت .قب��ول دارم که کیفی��ت محصوالت
خارجی گاهی اوق��ات از محصوالت داخلی
بیش��تر است اما اگر از محصوالت داخلی در
این شرایط حمایت نکنیم چرخه اقتصادی با
مشکل جدیتری مواجه میشود».

بیماری خیلی زود به حاشیه میرود».
اصغر مهاجری ،جامعهشناس نیز ایده «امید
اجتماعی» را راهکاری برای مسئولیتپذیری
شهروندان میداند و معتقد است ،اگر دولت
امی��د به زندگ��ی را باال ببرد م��ردم به امید
اجتماع��ی روی میآورند و مس��ئولیتپذیر
ه��م میش��وند« :مطالعات نش��ان میدهد
وقتی مردم متوجه میشوند قرار نیست امید
اجتماعی تحقق پیداکند هر کسی ب ه دنبال
کش��یدن گلیم خ��ود از آب م��یرود .یعنی
بهدنبال ظرفیته��ا و توانمندیهای فردی
میروند و هر کس��ی مشکل خودش را حل
میکند و به دیگری توجهی نمیکند .در این
صورت جامعه دچار مشکل بزرگی میشود.
امروز بسیاری از کارها از مسیر فردی انجام
میشود؛ مث ً
ال کسی بدون توجه به مسئولیت

[]61
ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان
شماره  - 70مرداد ماه 1399

اسکانیا
فناوریاطالعات
گردشگری
فرهنگ و هنر

سالمت
ورزش
News

m

o

c

.

n

a

h

s

f

a

b

a

h

g

o

.

w

w

w

اسکانیا

گردشگری

فناوریاطالعات

فرهنگ و هنر

سالمت

ورزش

News

او اعتقاد دارد الزم نیست به صورت آرمانی
در فکر نجات جامعه باش��یم بلکه همین که
از اح��واالت نزدیکان خودمان و دوس��تان و
همکاران مطلع باشیم و اگر نیازمند هستند
دستش��ان را بگیریم در نهایت جامعه هم
نجات پیدا خواهد کرد« :اگر قراراست چیزی
برای خودمان بخریم خوب است که ببینیم
دور و برمان هم اگر نیاز دارند ،برای آنها هم
خری��د کنیم .در ایام محرم و صفر میتوانیم
به جای غ��ذای نذری مواد خش��ک غذایی
را به دس��ت اطرافیانی که نیازمند هس��تند
برسانیم».
مدارا و همدلی راهکاری اس��ت که یعقوب
موسوی مطرح میکند ومعتقد است ایرانیها
در طول تاریخ با همدلی از مشکالت بسیاری
س��ربلند بیرون آمدهاند« :متأسفانه شرایط
کش��ور ما از جهات��ی واقعاً خاص اس��ت .ما
جزو معدود کشورهایی هستیم که بهصورت
متراکم و رو به افزایش معضالت خودمان را
تولید و بازتولید میکنیم .توده مردم امروز یا
بهدلیل تحریم یا س��اختار بیمار اقتصاد ،نوع
مدیریت یک طرفه و فس��اد سیس��تماتیک
در ش��رایط تلخ اقتصادی و اجتماعی به سر
میبرند .در این ش��رایط م��ردم اعتماد الزم
ب��ه نهادهای مختل��ف ندارن��د و به همین

عل��ت بیرون آمدن از این بحران کار بس��یار
دش��واری اس��ت که جز با مدارا و فداکاری
امکان ندارد .البته این اولین بار نیس��ت که
ایرانیها با این مش��کالت مواجه میشوند ...
م��ردم ما در تاریخ از بس��یاری از مرارتها و
مصائب سربلند بیرون آمدهاند و این بار نیز با
مسئولیت اجتماعی و کنار هم بودن سرافراز
بیرون خواهند آمد».
مهاجری هم همیاری و خیرات و کمکهای
مؤمنانه را بهعنوان سرمایههای بزرگ فرهنگی

میداند که مردم با این سرمایه بزرگ به کمک
هم میآیند« :در طول تاریخ سرمایهای ب ه نام
همیاری و خی��رات و کمکهای مؤمنانه در
بالیایی مثل قحطی و بیماری همه گیر کمک
ما آمده است .بنابراین هر جا دولت کم آورده
دست به دامان مردم شده و مردم هم کمک
کردهاند .این سرمایه خیلی مفید است و باید
آن را از طریق سازمانهای مردم نهاد تقویت
کرد چون این س��رمایه یکی از گنجینهها و
داشتههای خوب ما است».
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آیا فیفا میزبانی مقدماتی جام جهانی را از ایران میگیرد؟

م ملی فوتبال
خطر بزرگ بیخ گوش تی 
بعد از شانس��ی که ای��ران برای
میزبانی در لیگ قهرمانان آس��یا
درسال  ٢٠٢٠از دست داد ،حاال
ن ط��ور که انتظارش میرفت
هما 
بحث بازیهای ملی وس��ط آمده و
احتمال دارد یوزهای ایرانی چهار
بازی حساس باقیمانده خود از دور
م جهانی  ٢٠٢٢را
اول مقدماتی جا 
به خاطر ش��یوع بیماری کرونا در
کش��ورهای دیگر برگ��زار کنند.
اسکوچیچ و شاگردانش به انجام
سه دیدار از چهار دیدار باقیمانده
در تهران دل بس��ته بودند؛ چون
ای��ران در این مس��ابقات محکوم
به برد اس��ت اما انجام بازی خارج
از ایران میتوان��د هر اتفاقی را
م ملی رقم بزند؛ مسائلی
برای تی 
ت
که ممکن است به قیمت از دس 
م
رفتن شانس حضور ایران در جا 
جهانی  ٢٠٢٢تمام شود.

خطر سلب میزبانی به علت کرونا

طبق برنامه اعالمش��ده از س��وی  AFCچهار
دیدار باقیمانده ای��ران در گروه  Cمقدماتی جا م
جهانی در مهر و آبانسال جاری برگزار میشود.
رویارویی با هنگکنگ ،بحرین و عراق در تهران
و بازی با کامبوج در خانه حریف فع ً
ال برنامه پیش
روی تی�� م ملی اس��ت اما این روزه��ا زمزمههای
جدیدی درباره س��لب میزبانی از کشورهایی که
ش��یوع کرونا در آنها باالست ،ش��نیده میشود.
این روزها آمار مبتالیان در ایران طی  ٢٤ساعت
حدود ٢هزار نفر و آمار فوتشدگان هم نزدیک به
 ٢٠٠نفر گزارش میشود؛ اتفاق تلخی که میتواند
بهانهای برای س��لب میزبانی از ایران باشد .البته
این ماجرا خیلی هم خالف قانون نیست و شاید
حتی فدراسیون هم در صورت اعالم  AFCنتواند
برابر آن مقاومت کند .در پروتکل بهداشتی فیفا
که دو ماه پیش در اختیار فدراس��یونهای عضو
قرار گرفت بندی وجود دارد که به تیمهای ملی
و باشگاهی اجازه میدهد به کشورهای پرخطر در
زمینه کرونا سفر نکنند.
بهانههایی که دست خارجیهاست
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عالوه بر صحبتهای اخیر رئیسجمهوری که به
احتمال ابتالی ٢٥میلیون ایرانی به کرونا بر اساس
یک تحقیق خبر داده بود ،مصاحبههای پرتعداد
اهالی فوتبال در ایران هم میتواند بهانهای برای
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

کشورهای رقیب ایران باشد که به آن استناد کرده
و حاضر به س��فر به ایران نشوند .در دو ماه اخیر
بارها از س��وی بازیکنان و مربیان مصاحبههایی
علیه س��ازمان لیگ و فدراسیون منتشر شده که
نباید به علت آمار باالی کرونا مس��ابقات را از سر
میگرفتند .همچنین ابتالی تعدادی از بازیکنان
تیمهای مختلف ازجمله استقالل و فوالد به کرونا
و لغو مسابقات آنها در لیگ برتر میتواند به لیست
دالیل سفرنکردن تیمهای رقیب ایران به تهران
بیفزاید.
ایران در صدر کشورهای غرب آسیا

در ج��دول تعداد مبتالیان ب��ه کرونا در جهان
ایران بعد از هند در رده دوم کش��ورهای آسیایی
است و در غرب آسیا هم در رده نخست قرار دارد.
ای��ن اتفاق خوبی برای فوتبال ایران هم نیس��ت
چون از نظر آماری هم  AFCو حتی کشورهای
رقی��ب ایران میتوانند با این بهان��ه که کرونا در
ایران در وضع حادی قرار دارد ،از س��فر به تهران
سر باز بزنند .عراق ،بحرین ،هنگکنگ و کامبوج
که همگروهیهای ایران هستند ،تعداد مبتالیان
بسیار کمتری از ایران دارند؛ اگر چه جمعیت این
کشورها هم از ایران کمتر است.
احتمال برگزاری متمرکز باز هم به ضرر ایران

بعید نیس��ت مانند تصمیمی که  AFCبرای

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ادامه لیگ قهرمانان آس��یا گرفت و قطر را به
عنوان میزبان در غرب آسیا معرفی کرد ،برای
مقدماتی جا م جهانی نیز تصمیم مش��ابهی
گرفته ش��ود؛ ب ه عنوان مثال در هر گروه یک
تیم ب ه عنوان میزبان معرفی و ادامه مسابقات
مرحله اول مقدماتی جا م جهانی در قاره آسیا
به صورت متمرکز در آن کش��ور برگزار شود.
محدودیتهایی که برخی از کشورها در زمان
شیوع ویروس کرونا لحاظ کردند ،دیگر دلیلی
است که میتواند  AFCرا به سمت برگزاری
متمرکز مسابقات سوق بدهد؛ مث ً
ال ایران بعد
از س��فر به کامبوج بای��د  ١٤روز در قرنطینه
باش��د یا این که برخی کشورها اجازه ورود به
شهروندان هنگکنگی نمیدهد و به همین
علت شاید بازیهای هر گروه به میزبانی یکی
از کش��ورهای همان گروه به انجام برسد .در
این صورت باز هم شانس ایران برای میزبانی
از بازیهای گروه  Cدر قاره آس��یا اص ً
ال زیاد
ن طور که
نیست .بههر حال از نظر آماری هما 
پیش از این هم اش��اره کردیم ،ایران در صدر
کشورهای غرب آسیا قرار دارد و بعید است با
توجه به وضع فعلی  AFCمیزبانی را به ایران
بدهد .ش��اید در آن صورت نخستین انتخاب

م ملی
بازیهای مرگ و زندگی برای تی 

نباید یادمان برود که دو باخت برابر بحرین
و عراق شرایط نامس��اعدی را برای تی م ملی
فوتبال در گروه  Cمقدماتی جا م جهانی رقم
زده و بازیه��ای پیش رو ب��رای ایران حکم
مرگ و زندگی را دارد.
برخالف چیزی که به نظر میرسد شاید این
روزها جدیترین مأموریت فدراسیون فوتبال
رس��یدگی به وضع تی م ملی و تعیین تکلیف
میزبانی بازیهای آینده باشد که کمتر از ٩٠
روز تا رسیدن به این موعد باقی مانده است.
بدونشک ،بازیکردن تی م ملی در ورزشگاه
آزادی ب��ا رقبایی همچون ع��راق و بحرین با
قرارگرفتن روبهروی آنها در ورزشگاه خانگی
حریف تفاوتهای بس��یاری خواهد داش��ت؛
حتی اگ��ر خبری از حضور تماش��اگران هم
نباشد.
ً
فدراس��یون فوتبال قطعا با رایزنی میتواند
جو ب�� ه وجود آم��ده علیه ای��ران را پیرامون
ش��یوع ویروس کرون��ا به حداقل برس��اند و
ب��ا دادن تضمی��ن پیرام��ون اج��رای کامل
پروتکلهای بهداش��تی از حق میزبانی ایران
دفاع کند.

برای کنفدراسیون فوتبال آسیا بحرین باشد
که تا کنون فقط  ١٤٧کشته در جریان شیوع
ویروس کرونا داشته است .این اتفاق باز هم به
ضرر ایران خواهد بود .هیچکس اتفاقات بازی
رف��ت با بحرین را از یاد نب��رده که در نهایت
به باخت ایران هم منجر شد .قطعاً شاگردان
اسکوچیچ شرایط خوبی برای برد در  ٤بازی
باقیمانده خود در بحرین نخواهند داشت.
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گفتگو با علیرضا بیرانوند دروازهبان شماره یک تیم ملی فوتبال

 ۱۵میلیاردبرایباشگاهپرسپولیسدرآمدزاییکردم

علیرضا بیرانوند بیشک یکی از تاثیرگذارترین مهرههای پرسپولیس در قهرمانیهای چهارگانه این تیم است .دروازهبانی که چندی پیش راهی تیم فوتبال آنتروپ در لیگ
بلژیک شد تا بعد از سالها جمع سرخهای پایتخت را ترک کند .او که این روزها در بلژیک به سر میبرد میگوید در طول چهار سال کمتر از  ۶میلیارد تومان از این باشگاه
دریافتی داشت ه است اما بیش از  ۱۵میلیارد برای پرسپولیس درآمدزایی کرده تا این باشگاه در شرایط بحرانی بتواند مطالبات برانکو ایوانکوویچ را بپردازد .او گالیههایی را
از مدیران فعلی باشگاه پرسپولیس مطرح کرده و همچنین به قهرمانی اخیر این تیم اشاراتی داشته است .در ادامه گفتوگو با بیرانوند را میخوانید:

ابت���دا درب���اره چه���ار س���ال حض���ور در

پرس���پولیس صحب���ت ک���ن .زمان���ی که به
پرس���پولیس آمدی ،تصور چنی���ن روزی را

داشتی که با این تیم پوکر کنی؟
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راس��تش را بخواهید ابتدا فکر نمیکردم
روزی ای��ن چنی��ن تاریخس��ازی کنیم اما
س
میدانس��تم باش��گاه ب��زرگ پرس��پولی 
پتانسیل باالیی دارد که با حمایت هوادارانش
در لیگ ایران تاریخس��ازی کند .ما با کمک
برانکو پیش رفتیم و توانستیم با حمایتی که
از هواداران احساس میکردیم پیش برویم و
به قلههای افتخار برسیم .پرسپولیس پیش
از حضور من همراه برانکو نایبقهرمان لیگ
ش��ده بود که این نش��ان میداد برانکو یک
سال پیش از قهرمانی تالش کرده بوده تیم

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

قدرتمندی بس��ازد .او کمک��م تغییرات در
نفرات ایجاد کرد و به نوعی آجرهای ساخت
س فعلی را روی هم گذاشت تا االن
پرسپولی 
به این افتخار رسیدیم.
در کسب این  ۴قهرمانی در لیگ برتر با

سه مربی کار کردی .پس از نظر تو برانکو
بهترین مربی پرسپولیس بود؟

هر مربیای س��بک خاص خودش را دارد.
آق��ای برانکو نیاز به تعریف من ندارد و همه
میدانند او چقدر برای پرس��پولیس زحمت
کش��یده و چه تیمی ساخته اس��ت .بعد از
جدای��ی او کس��ی که میآمد کار س��ختی
داشت با این حال آقای کالدرون هم آمدند
و واقعاً برای تیم زحمت کش��یدند .ش��اید

در مقطع��ی کال��درون با برخ��ی بازیکنان
دچار مش��کل شد اما او به سبک یک مربی
حرفهای با تمام وجودش برای پرس��پولیس
کار میک��رد ک��ه حاصل آن ه��م قهرمانی
تی��م در نیمفص��ل بود .بع��د از او هم آقای
گلمحمدی آم��د و کار نیمه تمام کالدرون
را تمام کرد .گلمحمدی واقعاً نشان داد به
عنوان یک مرب��ی ایرانی توانایی این را دارد
که روند خوب پرس��پولیس را ادامه دهد .او
واقعاً باشخصیت و با دانش است.
خیلیها میگویند پرسپولیس حاال باید

ب���رای قهرمان���ی آس���یا بجنگ���د .یعنی یک
برنامهری���زی مش���خص برای ای���ن موضوع

داشته باشد .آیا فکر میکنی گلمحمدی

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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میتواند این رؤیا را محقق کند؟

قهرمانی در آس��یا واقعاً س��خت اس��ت و
اینگونه نیس��ت که ما بگوییم قهرمان آسیا
بشویم و در دور بعد به قهرمانی برسیم .برای
کسب جام لیگ قهرمانان آسیا برنامهریزی
بس��یار مهم اس��ت .در کل من فکر میکنم
پرس��پولیس با آقای گلمحم��دی قلههای
افتخار را فتح خواهد کرد.
درس���ت اس���ت که قهرمانی در آس���یا به

برنامهری���زی نیاز دارد اما ش���ما یک بار به

فین���ال لی���گ قهرمانان آس���یا رس���یدید که
البت���ه واکنش زیبای تو مقابل ضربه س���ر

ژاوی تأثی���ر زی���ادی در رس���یدن ب���ه فین���ال
داشت.

در آن بازی من وظیفهام انجام دادم و اجازه
ندادم توپ به گل تبدیل ش��ود .خوشحالم
عکسالعمل من در آن صحنه باعث به دست
آمدن افتخار بزرگی برای پرسپولیس شد .ما
همان سال مشکالت فراوانی داشتیم .بسته
بودن پنجره نقلوانتقاالتی و مشکالت مالی
کار را سخت کرده بود .ما همان سال با هنر
مربیگری برانکو و غیرت و تالش بازیکنان به
فینال رسیدیم .اگر از نقلوانتقاالت محروم
نبودی��م و بازیکنانمان مصدوم نمیش��دند
قطعاً میتوانستیم کاش��یما را هم شکست
بدهی��م .در هرحال حض��ور در فینال لیگ
قهرمانان آسیا افتخار بزرگی بود.

به بس���ته ش���دن پنج���ره نقلوانتقاالتی

پول در سختترین شرایط به باشگاه کمک
کرد تا مطالبات برانکو را پرداخت کنند .در
طول  ۴س��ال ش��اید جمع دریافتی من از
پرس��پولیس به  ۶میلیارد تومان هم نرسد
اما با این  ٧٠٠هزار دالر فکر میکنم با نرخ
دالر روز ،بیش از  ١۵میلیارد برای باش��گاه
پرسپولیس درآمدزایی کردم.

اش���اره کردی .بعد از جامجهانی به خاطر

عملک���رد خوبی که داش���تی صحبتهایی
درب���اره جدای���یات از پرس���پولیس مط���رح

ش���د ام���ا ج���دا نش���دی .ای���ن موض���وع به

محرومی���ت پرس���پولیس از نقلوانتقاالت
ارتباط داشت؟

بگذارید حقیقتی را بگویم .آنقدر پرسپولیس
را دوست داشتم که میخواستم سالها در این
تیم بمانم .وقتی در ایران بازی میکنید چه
افتخاری باالتر از این که بازیکن پرسپولیس
باشید؟ به خاطر همین پیش از جامجهانی
قراردادم را  ۵س��اله تمدید کردم .شاید هر
فوتبالیستی پیش از جامجهانی چنین کاری
نکند ام��ا قراردادم را تمدی��د کردم که اگر
قرار به جداییام ش��د با پرداخت مبلغی به
یک تیم خارجی بروم .اینگونه میتوانس��تم
به باشگاه کمک کنم .بعد از جامجهانی هم
ش��رایط برای حضورم در فوتبال اروپا مهیا
ب��ود اما با توجه به محرومیت پرس��پولیس
از نقلوانتق��االت ،نامردی بود که تیم را رها
کنم .ماندم و به فینال آس��یا رسیدیم .بعد
جا م ملتهای آسیا باز هم شرایط جداییام
مهیا بود اما میدانس��تم با رفتنم تیم دچار
مش��کل میش��ود .با ای��ن حال بن��دی در
قراردادم گنجانده ش��د که بر اساس آن در
صورت پیشنهاد خارجی ٧٠٠ ،هزار دالر به
پرسپولیس برسد .حاال هم میبینید همین

از بازیکنانی بودی که در تمام این چهار

قهرمانی نقش مهمی را ایفا کردی .درباره
این موضوع هم صحبت کن.

حقیقتاً من با پرس��پولیس  ٨جام کسب
کردهام اما این آخرها با من نامهربانی شد.
چرا؟

اگر دقت کرده باش��ید در جشن قهرمانی
و اه��دای ج��ام نام هم��ه از جمل��ه برخی
کارمندان باشگاه را صدا زدند ،نام استوکس
را هم صدا زدن��د اما خبری از نام من نبود.
گویی اص ً
ال بازیکن پرسپولیس نبودم .کسی
که گوینده ورزشگاه است ،اسامی را از روی
لیستی میخواند که باش��گاه در اختیارش
گذاش��ته است ،پس باش��گاه اسم مرا نداده
که صدا بزنند .جالب است حتی وقتی برای
دریافت مدالم با باشگاه تماس گرفتم ،به من
گفتند مدالها تمام شده است ،منتظر باش
ت��ا پیگیری کنیم و از س��ازمان لیگ برایت
بگیریم.
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پیش از ت���رک تهران ،در خبرها داش���تیم

که با باش���گاه دچار اختالف مالی شدهای.

موض���وع اختالف���ت ب���ا باش���گاه ب���ر س���ر
چیست؟

اگر دق�ت کرده باش�ید در
جش�ن قهرمان�ی و اه�دای
جام نام هم�ه از جمله برخی
کارمن�دان باش�گاه را ص�دا
زدند ،نام استوکس را هم صدا
زدند اما خبری از نام من نبود.
گویی اص ً
ال بازیکن پرسپولیس
نب�ودم .کس�ی ک�ه گوین�ده
ورزش�گاه است ،اس�امی را از
روی لیس�تی میخوان�د ک�ه
باشگاه در اختیارش گذاشته
اس�ت ،پس باش�گاه اسم مرا
نداده که صدا بزنند

من با باش��گاه پرس��پولیس اختالف ندارم.
س محبوب من اس��ت ،چ��را باید
پرس��پولی 
اختالف داشته باشم؟ ناراحتی من از مدیران
باش��گاه است .کس��انی که احترام من را نگه
نداشتند .کسانی که خود را صاحب این پوکر
میدانند اما به من گفتند آپشنهای قهرمانی
به تو تعلق نمیگی��رد .ببینید موضوع من و
س بر س��ر پول نیست .موضوع این
پرسپولی 
اس��ت که رفتار مدیران باشگاه با من خوب و
محترمانه نبود و این مرا ناراحت میکند .اینکه
به من میگویند باید بمانی تا پایان فصل بعد
آپشن قهرمانی را به تو بدهیم ،درست نیست.
بیماری کرونا آمد و ش��رایط لیگ تغییر کرد
اما بر اساس قرارداد سهجانبه من ،پرسپولیس
و آنتورپ ،قانونا نمیتوانستم تا پایان بازیها
بمانم .باز هم میگویم موضوع پول نیس��ت،
موضوع بی احترامی مدیران باشگاه است.
مساله دیگری که مطرح شده بود ،بحث

ق���رارداد الحاقیه یک و نیم میلیاردی تو بود
که باشگاه قبول نداشت.

واقعاً برایم عجیب اس��ت .سرپرست باشگاه
امضای مدیرعامل قبلی را قبول ندارد .چطور
ممکن است در یک شرکت دولتی ،سرپرست
فعلی که نق��ش مدیرعام��ل را دارد ،امضای
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

مدیرعامل قلبی را قبول ندارد؟ در نیم فصل
زمانی که با باشگاه آنتورپ قرارداد امضا کردم،
آنها اصرار داشتند زودتر به بلژیک سفر کنم.
اگر میرفتم با توجه به شرایط حساس لیگ،
س دچار مشکل میشد .ماندم تا پایان
پرسپولی 
فصل و به خاطر این موضوع آقای انصاریفرد
یک الحاقیه به قراردادم اضافه کرد و حاال آقای
رسول پناه میگوید این الحاقیه ارزش قانونی
ندارد .موضوع واقعاً پول نیست .ناراحتی من
از این است که مدیران باشگاه صادق نیستند
و احت��رام بازیکنی که برای باش��گاه زحمت
کش��یده را نگه نمیدارند .من تمام وجودم را
برای پرسپولیس گذاشتم و برای خوشحالی
هواداران تالش کردم ،اما مدیران باش��گاه در
حق من نامردی کردند.
این صحبتها نشان میدهد که حسابی

بر سر مسائل مالی ناراحت هستی.

مهم نیست .وکیلم پیگیری خواهد کرد اما
من انتظار نداشتم چنین رفتاری با من بشود.
ای کاش مدیران باش��گاه کمی با صداقت با
بازیکنان رفتار کنند.
ب���ه عنوان س���ؤال پایان���ی آین���دهات را در

آنتورپ چطور پیشبینی میکنی؟

من نماینده ایران هس��تم و قطع��اً اهداف
بزرگی در اروپ��ا دارم .تالش میکنم بهترین
عملکرد را در آنتورپ داش��ته باشم تا دوباره
ایرانیها و پرسپولیسیها به من افتخار کنند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

داری��م» اس��تفاده میکند .بدون
هرگونه تعارف و مبالغه ،دستاورد
پرس��پولیس ت��ا همی��ن جا هم
عال��ی و بینظی��ر ب��وده؛ در این
ص��ورت حتماً تیمه��ای دیگری
هم میتوانستند  ۳یا  ۴قهرمانی
پیاپی را جش��ن بگیرن��د .با این
همه حسینی به این مقدار راضی
نیست و هنوز چیزهای بیشتری از
فوتبال میخواهد.
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بازیکنان پرسپولیس میگویند:
«حسینی در رختکن بزرگتری
میکن��د» و اگر این طور باش��د،
راحت میشود فهمید پشت پرده
جنگجوی��ی و مبارزهطلب��ی کل
تی��م ،همین تفکر کاپیت��ان قرار
گرفته است .بدون چنین ذهنیت
قدرتمندی ،جالل نمیتوانس��ت
 ۸قهرمانی لیگ برتری بهدس��ت
بیاورد .ب��دون این روح چالشگرا
و سیریناپذیر ،حسینی قادر نبود
ک بار ترک پرس��پولیس
پس از ی 
ک بار منتفی شدن بازگشتش
وی 
به این تیم ،دوباره سرخپوش شود
و برای خودش در تاریخ باش��گاه
جایگاهی بیبدیل بس��ازد .شاید
ه��ر بازیکن دیگری ج��ای او بود
و ابتدای لی��گ پانزدهم با جواب
منفی برانکو مواجه میش��د ،قید
پرسپولیس را میزد و به زراندوزی
در سالهای پایانی فوتبالش فکر
میکرد اما حسینی تفکر دیگری
دارد .او از لی��گ ش��انزدهم ب��ه
پرسپولیس برگش��ت و از همان
سال قهرمانیهای این تیم شروع
شد.
کاپیتان حاال در پایان فصلی که
با نیمکتنشینیاش همراه شده
و ش��ایعه خداحافظی او را هم در
دل داشت ،همچنان از «کارهای
مهمت��ر» حرف میزن��د و حتی
اگر این یک تعارف هم باش��د ،باز
فوقالعاده آموزنده است.

بزرگترینرازکاپیتاناول
پرسپولیسیها
در شلوغیهای جشن قهرمانی پرسپولیس،
جالل حس��ینی یکی از نخستین نفراتی بود
ک��ه در مصاحبه زنده تلویزیونی حاضر ش��د.
کاپیتان پرس��پولیس در این مصاحبه از یک
جمله بس��یار جالب اس��تفاده کرد؛ جملهای
که شاید راز تداوم حیرتانگیز حسینی را در
سینه داشت .جالل گفت« :به هواداران تبریک
میگویم .آنها حق دارند شاهد باشند و بیش
از این لذت ببرند .برای ما اما همهچیز همین
امشب تمام میشود .از فردا کارهای مهمتر و
بزرگتری داریم».
حواس��تان باش��د ک��ه مداف��ع  ۳۸س��اله
پرسپولیس��یها ای��ن ح��رف را بع��د از یک
پیروزی معمولی یا مث ً
ال بردن داربی نمیزند.
پس از نخس��تین پوکر تاریخ فوتب��ال ایران
اس��ت که جالل از عبارت «کارهای مهمتری

اسکانیا
علم و فناوری
گردشگری
فرهنگ و هنر
سالمت

ورزش
News

m

o

c

.

n

a

h

s

f

a

b

a

h

g

o

.

w

w

w

اسکانیا

گردشگری

علم و فناوری

سالمت

فرهنگ و هنر

ورزش

News

در ستایش مردی که پرسپولیس برایش مهمتر از نامها بود

فقط یک اسم :کریم باقری!
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چرا ستایش از باقری وجه مشترک هرسه
مربی آخر پرس��پولیس بوده اس��ت؟ برانکو،
کال��درون و یحیی گلمحمدی س��ه دنیای
کام ً
ال متفاوت در پرس��پولیس داشتند .اولی
یک ویرانه را بازسازی کرد ،دومی دوران پر از
رنج «گذار» را بر عهده گرفت و سومی همین
حاال سکان یک تیم موفق را ب ه دست دارد.
یکی از معدود وجوه مش��ترک هر سه نفر
اما ،تأکید روی نقش ویژه کریم باقری است.
باورکردنی نیست که برانکو و کالدرون در پیام
تبریکشان به مناسبت پوکر قهرمانی بهطور
ویژه از باقری اسم بردهاند .یحیی گلمحمدی
هم اخیرا ً در واکنش به شایعه جدایی باقری و
حضورش در تیم ملی ،از ضرورت حفظ او در
کادر فنی سخن گفته بود.
همه اینها یعنی کریم ستون موفقیتهای
پرسپولیس است .اما بهراستی چرا کسی که
در این س��الها حتی یک جمله فنی هم به
زبان نیاورده ،تا این حد مورد وثوق است؟ ب ه
نظر میرس��د کریم باقری مربی ،یک پدیده
منحصربهفرد در فوتبال ایران است.
ق��رارداد کری��م باق��ری در لی��گ
 1سیزدهم بهعنوان دستیار علی دایی
فقط  ۱۸۰میلیون تومان بود اما باشگاه امسال
حاضر شده با او قراردادی به ارزش یکمیلیارد
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

و  ۷۰۰میلی��ون تومان ببن��دد .قرارداد کریم
ظرف  ۶س��ال تقریباً  ۱۰برابر شده ،اما حتی
افش��ای این رقم هم هواداران پرسپولیس را
عصبانی نکرد .واکنش بسیاری از آنها این بود
که کریم ارزش دریافت این دستمزد را دارد.
ای��ن یعنی ع�لاوه ب��ر س��رمربیان مختلف،
طرفداران پرس��پولیس هم نقش مؤثر و ویژه
باقری را به رسمیت شناختهاند.
گابری��ل کال��درون در آخرین پیام
 2ویدئوی��یاش ضمن اس��م بردن از
همه همکارانش در پرسپولیس ،از کریم باقری
بهعنوان «برادر» خودش یاد میکند؛ کس��ی
که همیشه فقط به موفقیت تیم فکر میکرد.
فقط کافی است این مسئله را با نوع قضاوت
کالدرون در مورد افشین پیروانی مقایسه کنید
تا بسیاری از مسائل روشن شود! باقری بعد از
جدایی کالدرون در مورد این مربی گفته بود:
«از هم ه طرف به او ظلم شد».
راز مقبولیت کریم س��اده است .در
 3فوتبال ایران «باندبازی» حرف اول
را میزند و س��رمربی از هیچک��س به اندازه
دستیار خودش نمیترسد ،اما آقاکریم  ۶سال
پیش دس��تیار بود ،هنوز دس��تیار است و ۶
سال دیگر هم دستیار خواهد ماند.
او به س��هم واقعیاش از فوتبال قانع اس��ت

و دنبال براندازی س��رمربی نیس��ت .بنابراین
طبیعی اس��ت که برای همه یک چهره امین
و مورد اعتماد باشد.
کریم باقری فرم مطلوب بدنیاش
ر ا  4حفظ کرده و در بسیاری از آیتمهای
تمرینی پابهپ��ای بازیکنان م��یدود .همین
مسئله نقش مهمی در جمعشدن حاشیههای
تی��م دارد .او بهعالوه یک کاریزمای کمنظیر
ش��خصیتی دارد ک��ه باعث میش��ود همه
بازیکن��ان تیم ه��م حرمتش را نگ��ه دارند.
طبیعت��اً س��ود اصلی ای��ن ماجرا ب��ه تیم و
سرمربیاش میرسد.
تغیی��ر آدمها ،هدف کریم باقری را
 5تغییر نمیدهد .او دل در گروی تیم
و مأموریت حرف��هایاش دارد؛ نه این که اگر
برانک��و رفت تا مدتی دلتنگ او باش��د و اگر
کالدرون را به جفا راندند ،به نش��انه اعتراض
کار را زمی��ن بگ��ذارد .همهج��ای دنیا مورد
اعتمادترین کارمندان کسانی هستند که به
جای افراد ،به سازمان وفادارند.
در فوتب��ال ایران ،بهترین مث��ال برای این
داس��تان کریم باقری اس��ت؛ کسی که در ۵
سال گذشته با  ۵مدیرعامل ۴ ،سرپرست و ۳
سرمربی کار کرده ،اما یک سر سوزن حاشیه
نداشته است».
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«بچۀفالح»بهلیدزیونایتدمیرود؟
در عصری که به نظر میرسد «پدر پولدار داشتن بهترین شغل دنیاست» موفقیت آنها که روی پای خودشان ایستادهاند ،به کسی باج ندادهاند و همه زندگیشان در
مبارزه برای به دست آوردن حداقلها خالصه شده ،لذتبخش است« .آنها محبوبترین دوقلوهای فوتبال ایران هستند .میالد و مهرداد محمدی .آن قدر شبیه به هم
که هنوز هم برای بسیاری تشخیص این که کدام یک در بلژیک بازی میکند و کدام یک در آوس پرتغال سخت است .وقتی موهای سرشان را مدل سربازی کوتاه میکنند،
تشخیص ،سختتر هم میشود! خودشان یک بار در برنامه  ۹۰اعتراف کردند از این شباهت استفاده کردهاند و در یک مسابقه هر کدام یک نیمه به زمین رفتهاند!
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چندی پیش مهرداد مهمان برنامۀ فوتبال
برت��ر ب��ود و مثل همیش��ه گفتوگویش در
شبکههای اجتماعی بهواسطه شوخیهایش
مورد توجه ق��رار گرفت .این ک��ه گفت« :از
زبان پرتغالی فقط فحشهایش را یاد گرفته!»
بازیکن��ی ک��ه در اولین فصل حض��ورش در
پرتغال  ۶بار بهترین بازیکن زمین شد و حاال
این بخت را دارد که ب��ه تیمهای بزرگتری
برود.
باش��گاه لیدزیونایتد انگلیس ه��م برای به
خدمت گرفتن میالد عالقه نشان داده است؛
تیم��ی که س��تارههایی مثل اری��ک کانتونا،
جیمی فلوید هاس��لبنک ،مارک ویدوکا ،آلن
اس��میت ،دیوید بتی ،جک��ی چارلتون ،تونی
یبوآ ،ریو فردیناند ،توماس برولین و  ...در آن
توپ زدهاند .یک انتقال دلچس��ب که اگر رخ
بده��د لیگ برتر جزیره را ب��رای ما جذابتر
چ وقت از این که بگوید
میکند .پسری که هی 
پیک رس��توران بوده ابایی ندارد .بچۀ جنوب
شهر با تهلهجه و بیادا.
مردم دوستش دارند حتی اگر در چند برنامۀ
تلویزیونی میزان سوادش در تاریخ و جغرافیا
دستمایۀ شوخی و خنده قرار بگیرد.
او جایی ادعا نکرده که جغرافیادان اس��ت.
اتفاقاً هر وقت تریبون داشته گفته خیلی دنبال
«س��واد  -مواد» نبوده و عشقش کار و مادر و
فوتبال اس��ت .شاید به خاطر همین بینقاب
بودن کمتر در بین اهل رسانه ُکشته  -مرده
دارد .از آنهای��ی ک��ه چند نفر اس��توریهای
اینستاگرامش��ان را تبدیل کنند به مهمترین
خبر روز فوتبال ایران!
در عصر جدید این یک��ی از الزامات مدرن
اس��ت که ستارهها باید کنار دستشان مشاور
ت کم کسانی
رسانهای داشته باش��ند یا دس 
که آنها در تیت��ر خبرها نگ ه دارند .میالد اگر
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داشت درخشش مقابل آس رم حتماً بیشتر از
سوتی دادنش موقع پرتاب اوت دستی وایرال
میش��د .او که حاال پیراه��ن خنت بلژیک را
میپوشد در مرحله یک شانزدهم لیگ اروپا
در خانه رم آن قدر مقابل اس��پینازوال خوش
درخشید که پائولو فونسکا مجبور به تعویض
مهره خودش ش��د .بازیکنی که از تیم روسی
با ن��ام غریب احمد گروژنی ب��ه بلژیک رفته
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اس��ت برای اثبات خودش خیلی تالش کرد؛
آن هم وقتی که رسانهها بیشتر روی بازیکنان
دیگر تمرکز داشتند .مهدی مهدویکیا زمانی
که در عضویت باش��گاه آلمانی هامبورگ بود
میگفت حتی در تمرینات تیم هم یک تیم
تجهیزش��ده رس��انهای برای پوشش فعالیت
نائوهیرو تاکاهارا بازیکن ژاپنی از این کش��ور
میآیند و کوچکتری��ن اتفاقات مربوط به او
را پوش��ش میدادند اما من تنه��ا بودم .این
«تنها بودن» ش��اید امروز به مدد شبکههای
اجتماعی تا اندازه رفع و رجوع ش��ده باشد و
بعض��ی بازیکنان بهتنهایی به تیم رس��انهای
خودش��ان تبدیل شده باش��ند اما میالد این
طور نیس��ت .دس��تکم آن چه ما میبینیم
نشان میدهد او به حمایت رسانهای نیاز دارد.
بازیکن سختکوش و با استعدادی که سماجت
یکی از ویژگیهای بازی اوست ،نیاز دارد که
در داخل و خارج از کشور یک مشاور رسانهای
کار بلد داشته باشد .کسی که درخششهایش
را علنیتر کند و البته رابطهاش با هواداران تیم
خنت را مستحکمتر .آن وقت شاید برای بچۀ
«منطقه فالح» مسیرها به انگلیس هموارتر
شود».
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 ۵مادهغذاییکهنبایدقبلازورزشمصرفکنید
مصرف م��واد غذایی مناس��ب قبل از
پرداختن به فعالیتهای ورزش��ی برای
افراد فعال و ورزشکار یک نکته مهم است
ن که چه م��واد غذاییای
اما دانس��تن ای 
را نبای��د قب��ل از ورزش مصرف کرد هم
به همان اندازه برای داش��تن یک تمرین
ورزش��ی عالی کلیدی اس��ت .موارد زیر،
مواد غذاییای هس��تند ک��ه هرگز نباید
قبل از تمرینات ورزشی مصرف شوند:
نوشیدنیهایکربناته

نوشیدنیهای کربناته در عین حال که
عاری از مواد مغذی مفید هستند ،معموالً
محتوای قن��د باالیی نیز دارن��د .بنابراین
جای تعجب نیس��ت که این نوشیدنیها
یک انتخاب نامناسب برای مصرف قبل از
پرداختن به تمرینات ورزشی هستند .قند
باال و کربناته بودن نوش��یدنیهای گازدار
میتواند باعث احساس نفخ ،افت انرژی ،درد
معده و حالت تهوع در حین تمرین شود.
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سبزیجاتچلیپایی

سبزیجات چلیپایی مانند کلم بروکلی،

کلم بروکس��ل و گلکلم از س��بزیجات
مهمی هس��تند که باید آنه��ا را در رژیم
غذایی خود بگنجانید .ب��ا این حال این
س��بزیجات گزینه مناسبی برای مصرف
قبل از تمرینات ورزشی نیستند .دلیلش
این اس��ت که این س��بزیجات سرشار از
ترکیبی به نام رافینوز هس��تند که یک
کربوهی��درات غی��ر قابل هضم اس��ت و
میتواند باعث ایجاد نفخ شکم و گاز بیش
از حد شود.
غذاهای پرادویه

غذای پرادوی��ه میتوانند دیرهضمی،
س��وزش معده و رفالک��س را به همراه
داشته باشند و با ایجاد درد معده شما را
وادار به ترک زودهنگام تمرینات ورزشی
کنند یا بر توانایی شما در انجام تمرینات
تأثیر بگذارند.
مواد غذایی دارای فیبر باال

به طور کلی ،غذاهای سرش��ار از فیبر
مانند نان سبوسدار ،ماکارونی سبوسدار
و جو دوس��ر برای سالمت مفید هستند

و میتوانند عملکرد سیس��تم گوارش را
تنظی��م کرده و به ش��ما کمک کنند به
مدت طوالنیتری احساس سیری داشته
باش��ید با این حال ،این نوع مواد غذایی
ب��رای مصرف قبل از تمرینات ورزش��ی
مناسب نیستند زیرا هضم طوالنی آنها به
ایجاد اختالالت گوارشی مانند نفخ ،حالت
تهوع ،گاز و درد معده منجر میش��ود و
شما را از ادامه تمرینات بازمیدارد.
چربیهایسالم

درس��ت مثل مواد غذایی دارای فیبر،
چربیهای س��الم مانند آجی��ل ،ماهی
س��المون ،آووکادو و لبنی��ات نیز هضم
طوالنیتری دارند و مدت بیش��تری در
بدن باقی میمانند.
هدف از تغذیه قبل از تمرین آماده شدن
بدن برای ورزش است و برای این منظور،
غذا باید هضمشده و آماده استفاده از آن
به عنوان س��وخت باشد .اگر میخواهید
قبل از تمرین چربی مصرف کنید ،حتماً
یک تا دو ساعت قبل از ورزش این کار را
انجام دهید.
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