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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل کند، پس از آن دو رکعت نماز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب نماید و 
آیة الکرسی بخواند و حمد و ثنای الهی بجا آورد و صلوات بر حضرت رسول و آل او بفرستد. سپس این دعا 

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَك الَْیْوَم

خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم
نَْفِسی َو اَْهلی َو مالی َو ُولْدی َو َمْن کاَن ِمّنی بَِسبیٍل الّشاِهَد ِمْنُهْم َوالْغآئَِب

خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر که را با من راهی دارد حاضرشان و غائبشان را
اَلّلُهمَّ اْحَفْظنا بِِحْفِظ االِْیْماِن َواْحَفْظ َعَلْینا

خدایا حفظ کن ما را به حفظ ایمان و نگهبان بر ما باش
اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا فی َرْحَمِتَك َوال تَْسُلْبنا َفْضَلَك اِنّا اِلَْیَك راِغُبوَن.

خدایا ما را در کنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما که ما به تو مشتاقیم.
نْیا َواالِْخَرِة. ِء الَْمْنَظِر ِفی االْْهِل َوالْماِل َوالَْولَِد ِفی الدُّ َفِر َو کابَِة الُْمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِنّا نَُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثآِء السَّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بدی دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و 

آخرت.
باً اِلَْیَك. َه َطَلباً لَِمْرضاتَِك َو تََقرُّ ُه اِلَْیَك هَذا التََّوجُّ اَلّلُهمَّ اِنّی اَتََوجَّ

خدایا من به تو رو کنم در این رو کردن به خاطر این که جویای خشنودی تو و تقرب جستن به درگاهت 
هستم.

[ َفَبلِّْغنی ما اَُؤمُِّلُه َو اَْرُجوُه فیَك َوفی اَْولِیآئَِك ]اَلّلُهمَّ
خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

ْهُت َوْجهی اَلّلُهمَّ اِلَْیَك َوجَّ
خدایا به سوی تو گرداندم رویم را

لَْتنی َو َقْد َوثِْقُت بَِك َفال َو َعَلْیَك َخلَّْفُت اَْهلی َو مالی َو ما َخوَّ
و به امید تو بجای گذاردم خانواده و مالم و آنچه را به من مرحمت فرمودی

و به تو اطمینان کردم پس
ٍد َو الِِه تَُخیِّْبنی یا َمْن ال یَُخیُِّب َمْن اَراَدُه َوال یَُضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

ناامیدم مکن ای که ناامید نکند، هر که را به او توجه کند، و ضایع نکند 
هر که را او محافظتش کند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،

َواْحَفْظنی فیما ِغْبُت َعْنُه َوال تَِکْلنی اِلی نَْفسی
و محافظت کن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

سپس مسافر سوره توحید را یازده مرتبه و سوره اِنّا اَنَْزلْناُه و آیة الکرسی و سوره 
ناس و سوره فلق را بخواند 

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

مسـافر پس از دعای صفحه مقابل تسـبیحات 
حضرت فاطمه سـالم اهلل علیها را بخواند و سوره 
حمـد را از پیـش رو و از جانب راسـت و از جانب 
چپ بخواند و همچنین آیه الکرسی را از سه جانب 

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان



وقتی مسافر آماده سفر شد غسل کند، پس از آن دو رکعت نماز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب نماید و 
آیة الکرسی بخواند و حمد و ثنای الهی بجا آورد و صلوات بر حضرت رسول و آل او بفرستد. سپس این دعا 

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَك الَْیْوَم

خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم
نَْفِسی َو اَْهلی َو مالی َو ُولْدی َو َمْن کاَن ِمّنی بَِسبیٍل الّشاِهَد ِمْنُهْم َوالْغآئَِب

خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر که را با من راهی دارد حاضرشان و غائبشان را
اَلّلُهمَّ اْحَفْظنا بِِحْفِظ االِْیْماِن َواْحَفْظ َعَلْینا

خدایا حفظ کن ما را به حفظ ایمان و نگهبان بر ما باش
اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا فی َرْحَمِتَك َوال تَْسُلْبنا َفْضَلَك اِنّا اِلَْیَك راِغُبوَن.

خدایا ما را در کنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما که ما به تو مشتاقیم.
نْیا َواالِْخَرِة. ِء الَْمْنَظِر ِفی االْْهِل َوالْماِل َوالَْولَِد ِفی الدُّ َفِر َو کابَِة الُْمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِنّا نَُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثآِء السَّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بدی دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و 

آخرت.
باً اِلَْیَك. َه َطَلباً لَِمْرضاتَِك َو تََقرُّ ُه اِلَْیَك هَذا التََّوجُّ اَلّلُهمَّ اِنّی اَتََوجَّ

خدایا من به تو رو کنم در این رو کردن به خاطر این که جویای خشنودی تو و تقرب جستن به درگاهت 
هستم.

[ َفَبلِّْغنی ما اَُؤمُِّلُه َو اَْرُجوُه فیَك َوفی اَْولِیآئَِك ]اَلّلُهمَّ
خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

ْهُت َوْجهی اَلّلُهمَّ اِلَْیَك َوجَّ
خدایا به سوی تو گرداندم رویم را

لَْتنی َو َقْد َوثِْقُت بَِك َفال َو َعَلْیَك َخلَّْفُت اَْهلی َو مالی َو ما َخوَّ
و به امید تو بجای گذاردم خانواده و مالم و آنچه را به من مرحمت فرمودی

و به تو اطمینان کردم پس
ٍد َو الِِه تَُخیِّْبنی یا َمْن ال یَُخیُِّب َمْن اَراَدُه َوال یَُضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

ناامیدم مکن ای که ناامید نکند، هر که را به او توجه کند، و ضایع نکند 
هر که را او محافظتش کند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،

َواْحَفْظنی فیما ِغْبُت َعْنُه َوال تَِکْلنی اِلی نَْفسی
و محافظت کن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

سپس مسافر سوره توحید را یازده مرتبه و سوره اِنّا اَنَْزلْناُه و آیة الکرسی و سوره 
ناس و سوره فلق را بخواند 

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

مسـافر پس از دعای صفحه مقابل تسـبیحات 
حضرت فاطمه سـالم اهلل علیها را بخواند و سوره 
حمـد را از پیـش رو و از جانب راسـت و از جانب 
چپ بخواند و همچنین آیه الکرسی را از سه جانب 

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان



با انعقاد تفاهم نامه ای بین شرکت عقاب افشان و وزارت کشور صورت گرفت

رئیس هیئت مدی��ره گروه تولیدی و صنعتی 
انعق��اد تفاهم نام��ه واگذاری  از  عقاب افش��ان 
تولی��دات این ش��رکت با وزارت کش��ور خبر 
داد و گفت: بر اس��اس این تفاهم نامه دو هزار 
دستگاه اتوبوس، یک هزار دستگاه مینی بوس 
 و دو هزار شاس��ی توس��ط این شرکت تولید و 
به اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور واگذار 

می شود.
مهندس عبداهلل اکبری راد با اش��اره به اینکه 
تعه��دات مالی ای��ن تفاهم نام��ه از محل طرح 
نوس��ازی، تهاتر نفت و اوراق مشارکت خواهد 
ب��ود، اضاف��ه کرد: گ��روه تولی��دی و صنعتی 
اتوبوس  تولیدکننده  بزرگ ترین  عقاب افش��ان 
شهری و بین شهری در بخش خصوصی کشور 
است که با ۶۰ سال سابقه در زمینه تولید انواع 

اتوبوس و مینی بوس فعالیت می کند. 
وی ب��ا بیان اینکه این واحد تولیدی ظرفیت 
تولی��د روزان��ه ۱۲ دس��تگاه اتوبوس ش��هری 

و بین ش��هری را دارد، یادآور ش��د: اکنون به 
 دلی��ل فش��ارهای اقتص��ادی و تحریم ها این 
 ش��رکت روزان��ه دو ت��ا س��ه دس��تگاه تولید 

می کند. 
ضمن اینک��ه اف��زون بر دو ه��زار و ۵۰۰ نفر 
به ص��ورت مس��تقیم و ۱۵ هزار نف��ر به صورت 
غیرمستقیم در شرکت عقاب افشان مشغول به 

کار هستند.
رئیس هیئت مدی��ره گروه تولیدی و صنعتی 
عقاب افش��ان با بیان اینک��ه ۹۵ درصد از بازار 
اتوبوس برون ش��هری و ۶۵ درصد بازار اتوبوس 
درون ش��هری کش��ور را ش��رکت عقاب افشان 
تأمین می کن��د، افزود: در س��ال جاری ۲۸۵ 
اتوبوس ش��هری از سوی ش��رکت عقاب افشان 
به ش��هرداری های اصفهان، مشهد، یزد و کرج 

تحویل شد و این روند ادامه می یابد.
رئیس هیئت مدی��ره گروه تولیدی و صنعتی 
عقاب افشان گفت: براساس آمار اکنون ۲۵ واحد 

گام بزرگ شرکت عقاب افشان در مسیر نوسازی ناوگان حمل ونقل شهری کشور
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صنعتی در ش��هرک صنعتی بزرگ سمنان 
به طور مس��تقیم با ش��رکت عقاب افش��ان 
همکاری دارند و این شرکت اتوبوس سازی 
ب��ازار هدف اصلی تولی��دات این واحدهای 
کوچک صنعتی است، لذا طبیعی است که 
ایجاد رونق در فعالیت های عقاب افشان در 
حقیقت فعالیت و رونق این ۲۵ ش��رکت را 
س��بب ش��ده و چرخه حیات آنها را تداوم 

می بخشد.

تالش برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 
و مینی بوس رانی شهری کشور

دکت��ر مس��لم خانی مدیرعام��ل اتحادیه 
اتوبوسرانی شهری گفت: در جریان بازدید 
از ش��رکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان 
که دکتر جمالی نژاد معاون وزیر کش��ور و 
رئیس سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 
کش��ور و  اس��تاندار س��منان ه��م حضور 
داش��تند، تفاهم نام��ه واگ��ذاری دو ه��زار 
دس��تگاه اتوب��وس درون ش��هری، یک هزار 

دس��تگاه مینی بوس و همچنی��ن دو هزار 
شاس��ی برای تولی��د اتوبوس ف��ی ما بین 
شرکت عقاب افش��ان و اتحادیه اتوبوسرانی 

شهری کشور امضا شد.
وی در اینباره تصریح کرد: این تفاهم نامه 
در راس��تای دس��تور دولت محترم تدبیر و 
امید نس��بت به نوس��انی ناوگان اتوبوس و 
مینی بوس رانی ش��هری کش��ور و افزایش 
ظرفیت جابجایی مس��افران در ش��هرها با 
بهره گی��ری از توان تولی��د داخلی به امضا 

رسیده است.
مدیرعامل اتحادیه اتوبوس��رانی ش��هری 
کشور اظهارکرد: نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 
ش��هری کش��ور بوی��ژه در کالن ش��هرها و 
ش��هرهای بزرگ یک ضرورت مهم است و 
امیدواریم که با تحقق ظرفیت های موجود 
در قان��ون بودجه و هم��کاری و هم افزایی 
تمامی دس��تگاه های ذیربط زمینه نوسازی 
این ناوگان با بهره گیری از توان شرکت های 

تولیدی داخلی فراهم شود.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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ش��رکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان با 
وجود همه فش��ارهای اقتصادی و تحریم ها 
۲۲ دستگاه اتوبوس ش��هری پارسیان را به 
شهرداری کالنش��هر کرج تحویل داد تا این 
تع��داد اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل 

عمومی این شهر در مراسمی اضافه شود.
علی کمالی زاده ش��هردار کرج در مراس��م 
رونمایی از این ۲۲ دس��تگاه اتوبوس شهری 
عقاب-اسکانیا که با حضور دکتر جمالی نژاد 
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی 
وزیر کشور برگزار شد، اظهار داشت: مدیریت 
ش��هری کرج با شعار »ش��نبه های نو، اتفاق 
نو« عزم خود را برای خدمت رسانی بهتر به 

شهروندان جزم کرده است.
این مس��ئول با تاکید بر اینکه ش��هرداری 
کرج ب��ا حمای��ت اعضای ش��ورای پنجم و 
در زم��ان رکود اقتص��ادی در حال رقم زدن 
اتفاقات خوب است، گفت: توسعه و نوسازی 
حمل و نقل عمومی در س��ال های اخیر یک 

دغدغ��ه بود که خوش��بختانه این موضوع با 
حمایت های صورت گرفته مدنظر قرار گرفت 
و به نتیجه رس��ید. به هر ح��ال با توجه به 
اینکه ک��رج به عن��وان مرکز اس��تان البرز 
ستون فقرات حمل و نقل عمومی استان به 

ش��مار می رود نیازمند کمک دولت از طریق 
اختصاص اوراق مش��ارکت به حوزه حمل و 
نقل اس��ت. کمالی زاده در ادامه با اش��اره به 
اینکه توس��عه ناوگان حم��ل و نقل عمومی 
رضایت ش��هروندان را به همراه داشته است، 

اضافه شدن ۲۲ اتوبوس شهری عقاب-اسکانیا به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج
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افزود: با کمک دولت در این زمینه می توانیم 
مدیری��ت ناوگان را به نحو احس��ن در قالب 
مدیریت هوش��مند انجام دهی��م و حداکثر 

بهره وری را داشته باشیم.
حسین استادکاظمی رئیس سازمان حمل 
و نق��ل و بار و مس��افر ش��هرداری کرج نیز 
در مراس��م رونمایی از ۲۲ دس��تگاه اتوبوس 
شهری کرج که روز شنبه ۱۴ تیرماه برگزار 
شد، با اشاره به اهمیت توسعه ناوگان حمل و 
نقل عمومی، اظهار کرد: اضافه شدن این ۲۲ 
دس��تگاه اتوبوس نو افزایش کیفیت زندگی 
ش��هری و شاخص های زیس��ت محیطی در 

این شهرستان را در پی دارد.
 وی ب��ا بی��ان اینکه ش��ورای پنجم کرج 
توجه وی��ژه ای به حمل و نقل عمومی دارد، 
عن��وان کرد: این آیین ، رونمایی از س��ومین 
بخش از اتوبوس های جدید مدیریت شهری 
کرج است. اس��تاد کاظمی با اشاره به وجود 
کمبودهای فراوان کرج در حوزه حمل و نقل 
عمومی، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۰ تاکنون 
هیچ اتوبوسی به ناوگان حمل و نقل عمومی 
شهرداری کرج اضافه نشده بود که این باعث 
ش��ده تعداد زیادی از این اتوبوس ها فرسوده 

شوند.
این مسئول با اشاره به میانگین استاندارد 
سن اتوبوس ها گفت: میانگین سنی استاندارد 
ه��ر اتوبوس ۱۰ س��ال اس��ت ول��ی اغلب 
اتوبوس های بخش��ی خصوصی کرج بیش از 

۱۴ سال سن دارند و فرسوده هستند.
در ادامه این همایش رئیس ش��ورای شهر 
ک��رج ب��ا بیان اینکه توس��عه حم��ل و نقل 
عمومی نقش اساس��ی در کاه��ش آلودگی 
 هوا دارد، گفت: با افزایش و بازسازی ناوگان

حمل و نقل عمومی وعده دوره پنجم شورای 
شهر برای توس��عه کمی این ناوگان محقق 

شد.
اکبر س��لیم نژاد توضیح داد: اس��تفاده از 
ن��اوگان حمل  و نقل عمومی درون ش��هری 
ش��ورای  اصل��ی  سیاس��ت های  از  یک��ی 
 ش��هر کرج در راس��تای کاه��ش آالینده ها 
و کم��ک به پاکیزگی آب و هوای این ش��هر 

است. 
در عین حال گسترش ناوگان حمل و نقل 
عمومی برای سهولت رفت و آمد، پیشگیری 
از ترافی��ک و کاهش آلودگی هوا به ویژه در 

این کالنشهر مورد تاکید است.
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محمدرضا ش��فیعی معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری یزد به همراه جمعی دیگر از مدیران شهری یزد با سفر به سمنان و حضور در کارخانه 
عقاب افشان از خط تولید محصوالت تولیدی این شرکت تولیدی و صنعتی بازدید کردند.

مهندس شفیعی در جریان این بازدید با برخی مدیران شرکت عقاب افشان نیز دیدار کرد و قراردادی را هم با این شرکت برای خرید اتوبوس های شهری 
عقاب -اسکانیا منعقد کرد تا محصوالت شهری شرکت عقاب افشان به ناوگان حمل و نقل شهری یزد هم اضافه شود.

گفتنی است اخیرا ۱۲ دستگاه از اتوبوس های پارسیان یورو ۴ شرکت عقاب افشان به شهرداری یزد تحویل شد.

بازدید مدیران شهری یزد از خط تولید اتوبوس های عقاب افشان

محمدرضا ش��فیعی معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری یزد به همراه جمعی دیگر از مدیران شهری یزد با سفر به سمنان و حضور در کارخانه 
عقاب افشان از خط تولید محصوالت تولیدی این شرکت تولیدی و صنعتی بازدید کردند.

مهندس شفیعی در جریان این بازدید با برخی مدیران شرکت عقاب افشان نیز دیدار کرد و قراردادی را هم با این شرکت برای خرید اتوبوس های شهری 
عقاب -اسکانیا منعقد کرد تا محصوالت شهری شرکت عقاب افشان به ناوگان حمل و نقل شهری یزد هم اضافه شود.

گفتنی است اخیرا ۱۲ دستگاه از اتوبوس های پارسیان یورو ۴ شرکت عقاب افشان به شهرداری یزد تحویل شد.
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تحویل 1۲ دستگاه اتوبوس شهری عقاب-اسکانیا به شهرداری یزد

ش��رکت تولی��دی و صنعت��ی 
عقاب افشان در ادامه تالش برای 
نوس��ازی ناوگان حم��ل و نقل 
درون و برون ش��هری کشور ۱۲  
دستگاه اتوبوس شهری یورو ۴ را 

به شهرداری یزد تحویل داد.
مجتبی برات زاده مدیر فروش 
داخلی ش��رکت عقاب افشان در 
این رابطه گفت: ش��هرداری یزد 
ب��ا هدف به روزرس��انی ن��اوگان 
حم��ل و نقل ش��هری خود طی 
قراردادی درخواس��ت خرید ۱۲ 
دس��تگاه از محصوالت ش��هری 
شرکت عقاب افشان را داشت که 
این تعداد اتوبوس پارس��یان بعد 
از تولید چندی پیش در اختیار 
ش��هرداری بزد قرار گرفت تا به 
ناوگان حمل و نقل عمومی این 

شهر اضافه شوند.
ای��ن  ک��رد:  تصری��ح  وی 
اتوبوس های ش��هری ک��ه دارای 
اس��تاندارد  ی��ورو ۴ هس��تند از 

این پ��س در قالب ناوگان حمل 
و نق��ل ش��هری ی��زد ب��ه مردم 
این کالنش��هر خدمت   ش��ریف 
خواهند کرد. ضم��ن اینکه باید 
یادآور ش��وم که این اولین سری 
از محصوالت ش��هری ش��رکت 
عقاب افشان است که به حمل و 
نقل عمومی شهرداری بزد اضافه 

می شود.
در همین ارتباط الهه جورابی 
عضو کمیسیون عمران و حقوق 
ش��ورای اسالمی ش��هر بزد هم 
گفت: ش��ورای اس��المی ش��هر 
بزد به منظور توس��عه و ارتقای 
ن��اوگان حم��ل و نق��ل عمومی 
شهر این تعداد اتوبوس را با برند 
از ش��رکت عقاب افشان  اسکانیا 
خریداری کرده است تا عالوه بر 
خدمت رس��انی بهتر به مردم، به 
تدریج اتوبوس هی فرسوده شهر 
ی��زد را از ناوگان حم��ل و نقل 

عمومی خود خارج کند. 
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گفتگوی کالسکه سبز با فاطمه میرزایی بانوی راننده اتوبوس

رانندگی با اتوبوس های درسا و مارال لذت بخش است
تصور عمومی در کشور ما این است که رانندگی خودروهای سنگین و اتوبوس ها یک شغل مردانه است و این شغل برای زنان بعضاً سخت و نشدنی  است. اما برخالف این تصور، 
طی چند سال گذشته بانوان ایرانی پا در مسیر نشستن پشت فرمان اتوبوس ها و حتی کامیون های سنگین گذاشته اند و رفته رفته به تعداد آنها هم افزوده می شود. در این 
شماره کالسکه سبز با یکی از همین بانوان به گفتگو نشسته ایم که اتفاقاً تجربه رانندگی هم با اتوبوس مارال و هم اتوبوس اسکانیا را دارد. او هم اکنون یکی از رانندگان خط 

کاشان-تهران است که هر روز این مسیر را طی می کند. این گفتگو را در ادامه بخوانید.

خودتون رو معرفی بفرمایید و بگید که متولد 
چه سالی و در چه شهری هستید و چند سال 

است که با اتوبوس رانندگی می کنید؟
من فاطمه میرزایی هستم متولد ۱۳۶۷ در 
شهر کاشان و حدود ۴ سال است که رانندگی 
با اتوبوس را به عنوان شغلم انتخاب کرده ام و 
امیدوارم که بتوانم این مسیر را در آینده هم 

ادامه بدهم.

 چه شد که به فکر رانندگی اتوبوس افتادید 
و در این راه تا رس�یدن به فرمان اتوبوس چه 

سختی هایی کشیدید؟
م��ن در ابتدا خیلی ب��ه رانندگی با اتوبوس 
عالقه داش��تم و با تشویق دوستان و همسرم 
تصمیم گرفتم که وارد این ش��غل بش��وم اما 
همچنان تردیدهایی داشتم. به همین خاطر 
قبل از اینکه بخواه��م این حرفه را به عنوان 
شغل آینده ام انتخاب کنم چند بار رانندگی با 
ماشین های سنگین را امتحان کردم و متوجه 
ش��دم که می توانم در این مسیر گام بردارم. 
همین شد که برای گواهینامه پایه یکم ثبت 
نام کردم و بعد از طی مراحل مختلف و اخذ 

مدارک الزم راننده اتوبوس شدم.
البته همه چیز به ای��ن راحتی ها هم نبود، 
چراکه از این جه��ت که من اولین زنی بودم 
که در شهر مذهبی مثل کاشان می خواستم 
به عنوان راننده اتوبوس فعالیت کنم، طبیعتاً 
با مشکالت زیادی هم مواجه شدم اما با تالش 
و پش��تکار و البته به واس��طه عالقه ای که به 
این شغل داشتم همه مشکالت را کنار زدم و 

نهایتاً به هدفی که دوست داشتم رسیدم.

با توج�ه به اینک�ه در فرهنگ م�ا رانندگی 
سنگین بیشتر یک شغل مردانه تلقی می شود 
آیا با چنین نگرشی موافقید و بعد هم رانندگی 

با اتوبوس برای یک زن سخت نیست؟
اول اینک��ه من با چنی��ن رویکرد و نگاهی 
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کامالً مخالفم و فکر می کنم که به هر حال زن ها اگر بخواهند در بیشتر شغل ها مثل مردها 
و حتی بهتر از آنها می توانند موفق باشند. البته طبیعتاً هر شغلی سختی ها و مشکالت 
خاص خودش را هم دارد اما وقتی پای عالقه در میان باشد مشکالت هم آسان می شود و 

ما می توانیم برای هدفی که می خواهیم تالش کنیم و به نتایج مثبت آن هم برسیم.

واکنش مس�افران و رانندگان مرد به رانندگی ش�ما چیس�ت و آیا تا به حال ش�ده که از 
تصمیم تان برای انتخاب این شغل پشیمان شوید؟

خب طبیعی بود که در ابتدا مسافران و برخی همکاران مرد من واکنش هایی به نشستن 
یک زن پشت فرمان اتوبوس داشته باشند. یادم هست بعضی می گفتند یک زن شاید نتواند 

این شغل را به درستی انجام دهد و به مرور زمان با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد. 
نکته جالب واکنش مسافران بود که برخی از آنها با تعجب به من نگاه می کردند و برخی 
هم می ترسیدند سوار اتوبوسی شوند که راننده آن یک زن است. اما به مرور زمان و بعد 
از گذشت چند ماه نگاه ها به این موضوع تغییر کرد و همه چیز روی روال افتاد و حتی از 
مشکالت قبلی هم دیگر خبری نبود. مسافران از دیدن من پشت فرمان اتوبوس استقبال 
می کردند و ش��اید باور نکنید اما من امروز مش��تری ها و مس��افران ثابتی دارم که تقریباً 
هفته ای چند بار با من از کاشان به تهران می آیند. من اصالً از تصمیمی که گرفتم پشیمان 

نیستم و با عشق و عالقه به راهی که انتخاب کردم ادامه خواهم داد.

چقدر به قوانین رانندگی پایبندید و سالمت مسافران تا چه حد برای تان مهم است؟
ب��ه نظ��رم پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی از طرف هر راننده ای بس��یار مهم و 
ضروری اس��ت. طبیعتاً بنده وقتی پشت فرمان اتوبوس هستم مهمتر از هر چیزی برایم 
حفظ سالمت و جان مسافران است و سعی می کنم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تا 
جایی که ممکن است اجازه ندهم خطری متوجه مسافرانم شود. بی شک همه ما موظفیم 
به صورت فردی قوانین را رعایت کنیم چراکه وقتی این قوانین به صورت فردی از سوی 
همه به درستی رعایت شود در نهایت ما با یک جامعه ای مواجه خواهیم شد که همگی 
قوانین را رعایت می کنند طبیعی است در چنین جامعه ای سوانح و تصادفات کمتری را در 

جاده ها شاهد خواهیم بود و این چیز کمی نیست.

 شما االن راننده اتوبوس درسا هستید و قبالً هم با اتوبوس مارال رانندگی می کردید. لطفاً 
نظرتان را درباره کیفیت این اتوبوس ها بفرمایید و توضیح دهید که مسافران شما چقدر از 

این اتوبوس راضی هستند؟
در حال حاضر مس��یر کاش��ان به تهران و برعکس را با اتوبوس درس��ا در رفت و آمد 
هس��تم و پیش تر و سال های گذشته هم در مسیر مشهد-کاشان با یک دستگاه اتوبوس 
مارال مسافران را جابه جا می کردم. راستش من اتوبوس مارال را خیلی دوست داشتم و 
از رانندگی با آن لذت می بردم. اما چند س��الی که پش��ت فرمان اتوبوس درسا می نشینم 
احس��اس بهتری دارم و این تجربه جدید برایم لذت بخش تر اس��ت. از لحاظ فنی هم چه 
مارال و چه درس��ا شرایط فنی بسیار خوبی دارند و به نظرم معدود افرادی هستند که با 
شرایط فنی این اتوبوس ها مشکلی داشته باشند. ضمن اینکه مسافران این اتوبوس ها هم 

اغلب از امکانات آنها راضی هستند و این جای خوشحالی دارد.

با شیوع کرونا خیلی از مشاغل در کشور ما با مشکالت زیادی مواجه شدند. این مشکالت 
در حوزه حمل و نقل اتوبوسی چقدر تأثیر گذاشته و این صنعت را با چه مشکالتی مواجه 

کرده است؟
متاسفانه با همه گیری و شیوع ویروس کرونا مسافرت ها کم شد و طبیعی بود که تأثیر 
بسیار نامطلوبی هم بر فعالیت و درآمد صنعت اتوبوسرانی بین شهری کشور ما و حتی دنیا 
بگذارد. ضمن اینکه این شرایط برای راننده ها و مهمانداران اتوبوس ها شرایط بسیار بدتری 
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بود چراکه اغلب رانندگان و مهمانداران اتوبوس ها به صورت 
سرویسی حقوق و دستمزد دریافت می کنند و طبیعی بود 
وقتی اتوبوسی در پارکینگ باشد و سفری اتفاق نیفتد حقوق 
و دس��تمزدی هم برای راننده و مهماندار آن وجود نخواهد 
داش��ت. امیدوارم که هرچه زودت��ر این ویروس خطرناک از 
ای��ران و جهان بار ببندد و ما هم بتوانیم مثل گذش��ته و با 

خیالی آسوده تر به حرفه و شغل خود ادامه بدهیم.

رعایت پروتکل های بهداش�تی چقدر برای تان مهم است 
و تا چه میزان مس�افران و راننده ها را به رعایت آنها توصیه 

می کنید؟
قطعاً رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار مهم است و من 
همیش��ه بر رعایت دقیق و حرفه ای این پروتکل ها در داخل 
اتوبوس تاکید دارم و به همکاران هم این موضوع را گوش��زد 
می کنم. س��وای این ما در پایان هر س��فر اتوبوس را به طور 
کامل ضدعفونی کرده و آماده س��فر بعدی می کنیم. ضمن 
اینکه هر روز و در آغاز هر سفر ما به مسافران مان یک بسته 
بهداشتی اعم از دستکش، ماسک و پد الکلی به صورت رایگان 

می دهیم تا در طول مسیر مشکلی نداشته باشند.

 رانندگی اتوبوس را برای بانوان اگر کسی عالقه ای به این 
شغل داشته باشد، توصیه می کنید؟

به نظرم هر زنی اگر واقعاً عالقه مند به شغل رانندگی اتوبوس 
اس��ت و فکر می کند که می تواند شأن و منزلت این شغل را 
حفظ کند و حتی قدمی برای پیش��رفت فرهنگی این شغل 
بردارد حتماً توصیه می کنم که بدون اضطراب و اس��ترس و 
فکرکردن به مش��کالت آن به این شغل وارد شود و مطمئن 
باشد که اگر عالقه کافی داشته باشد از این شغل لذت کافی 

را هم خواهد برد.

با توجه به اینکه رانندگی از جمله شغل های سخت و زیان آور 
به شمار می رود، آیا سختی های این شغل با درآمدش تناسبی 

دارد؟
من فکر می کنم س��ختی های این شغل با درآمد آن هیچ 
تناس��بی ندارد چون یک راننده متاسفانه بعد از چند سال 
فعالیت با مش��کالت عدیده ای از جمله آرتروز و مش��کالت 
کمردرد مواجه خواهد شد و طبیعی است که همبشه همان 
توانایی اولیه را نداش��ته باشد. ضمن اینکه درآمد این شغل 
هم کامالً توافقی است و به نظرم اصالً با مخارج یک زندگی 
هم خوانی ندارد. متاسفانه چند سالی هم است که سخت و 
زیان آور بودن شغل رانندگان را حذف کرده اند و فکر می کنم 
این یک کم لطفی بزرگ در حق رانندگان زحمتکش است. 
امیدوارم که دولت رویکرد بهتری را نس��بت به رانندگان در 
پیش بگیرد و این قشر بتوانند آینده بهتری به لحاظ معیشتی 

داشته باشند.
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ش��هری  داخ��ل  »اتوبوس ه��ای 
ب��ه  قب��ل  س��ال   ١٠٠ ح��دود 
ای��ران آمدن��د ام��ا تا ده��ه ٣٠ 
نظ��م و ترتیبی ب��رای  رفت وآمد 
اتوبوس ها و کرایه ها نبود. مالکان 
خصوص��ی اتوبوس ها هر طور که 
می خواستند به مسافران خدمات 
 می دادن��د. اتوبوس ه��ای کثیف، 
رفتار نامناس��ب راننده با مسافر 
و تعداد ک��م اتوبوس ها مردم را 
ناراضی کرده بود.  سایت شرکت 
واحد اتوبوسرانی در تاریخچه خود 
درباره آن روزها نوشته است: »  از 
مسافران پول را به صورت نقدی 
 یک ق��ران اخذ می کردند که خرد 
کردن هر قران نیز بسیا زمان بر 
بود. صاحبان ای��ن اتوبوس ها در 
مورد مسافرها و  تکمیل ظرفیت 
اتوبوس ه��ای خ��ود ب��ا یکدیگر 
رقابت س��رعت را اجرا می کردند 
که غالباً باعث مشاجره، درگیری یا 
 در بدترین حالت منجر به تصادف 
اتوبوس های مش��غول  می ش��د. 
به فعالیت اکثراً فرس��وده بودند 
و در حی��ن  فعالی��ت دچ��ار انواع 
خرابی های مختلف می ش��دند که 
منجر به سرگردانی مردم در میانه 

راه می شد.« 

بر اس��اس اطالع��ات تاریخچه ش��رکت واحد 
اتوبوس��رانی از پانزدهم دی ماه س��ال ۱۳۳۲ در 
سرویس های اتوبوس��رانی  داخل شهر بلیت های 
ژتونی یا همان پولک فلزی استفاده شد. باجه های 
مخصوص ف��روش بلیت ه��م از همی��ن  دوران 
ب��ه خیابان ها آمدند. فروردین ۱۳۳۵ نخس��تین 
شرکت سهامی اتوبوسرانی عمومی کشور ایران با 
ادغام  ش��رکت های اتوبوسرانی خصوصی در شهر 
تهران با نام »ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران و 
حومه« تأسیس شد.  اتوبوس ها نو شدند و شرایط 
کمی سامان پیدا کرد. اما تا چهاردهم تیر ۱۳۳۵ 
طول کشید که نخستین خط رسمی  اتوبوسرانی 
تهران راه بیفتد. راه اندازی این خط می توانس��ت 
مشکل بی نظمی های قدیمی رفت وآمد اتوبوس ها 
و  زمان رسیدن به ایستگاه ها را حل کند. اطالعات 
تاریخچه اتوبوسرانی می گوید زمانی که نخستین 
خط اتوبوسرانی  تهران راه اندازی شد، حمل ونقل 

عمومی با ۹۰ اتوبوس انجام می شد.  
نخستین خط، در مسیر بازار تا میدان امام حسین 
)ع( فعلی مسافران را سوار می کرد. چند ماه بعد 
سه خط دیگر هم  به طور رسمی کارشان را شروع 
کردند و پس از یک س��ال مسافران می توانستند 
در پنج خط منتظر اتوبوس  باشند. آن زمان تعداد 
اتوبوس های شهر به ۱۷۳ رسیده بود.   اتوبوسرانی 
تا آن سال ها دولتی نبود. از سال ۱۳۳۷ زمانی که 
س��ازمان های مختلف مالکان خطوط اتوبوسرانی 

 در بازپرداخت قسط های اتوبوس های تحویلی از 
کشور آلمان به دولت وقت، سرباز زدند، دولت  هم 
ب��ه این بهانه  اتوبوس��رانی را از آن خود کرد و به 
شهرداری سپرد و از آن زمان تابلوهایی هم کنار 

ایستگاه ها گذاشته شد.
بلیت ه��ای ژتون��ی در آن زم��ان دیگر کاغذی 
شده بودند. بر اس��اس تصاویری که از نخستین 
بلیت های کاغذی باقی  مانده، این بلیت ها اول با 
قیمت ۲ ریال فروخته می ش��دند و تا پنج س��ال 
ب��ه همین قیمت باقی ماندند. بع��د از آن  اول به 
۳ریال و بعد از دو سال پنج ریالی شدند. دو سال 
بعد از انقالب نخستین بلیت های ۱۰ ریالی چاپ 
شد. تا  سال ۱۳۶۹ به تدریج خطوط اتوبوسرانی 
ش��کل گرفتند ام��ا این خطوط در این س��ال ها 
تغییرات زیادی داش��تند.  از آن زمان تا سال ۸۵ 
که اتوبوس های خصوصی به میان آمدند، اصالح 
و تغیی��ر خطوط ادامه داش��ت و بعضی از  آنها با 
مترو جایگزین ش��ده بودند. سال ۸۶، زمانی که 
اتوبوس های تندرو یا بی آرتی ها راه اندازی شدند، 
بس��یاری  از خط��وط قدیمی و محل��ی اتوبوس 
حذف ش��دند و تا س��ال ۹۵، یعنی زمانی که ۶۰ 
سال از ش��روع رسمی نخستین  خط اتوبوسرانی 
در تهران می گذشت خطوط بیشتر و بیشتری از 
شهر حذف شدند. امروز اتوبوس های به روز  جای 
بنزهای قدیمی را گرفته اند، در بسیاری از خطوط 
دیگر الزم نیست یک ساعت منتظر آمدن اتوبوس 

6۴ سالگی نخستین خط »شرکت واحد«
از اتوبوس های دو طبقه قدیمی تا اتوبوس های مدرن امروز
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 باش��یم. اما همچنان در س��اعت هایی از روز 
شلوغی در اتوبوس ها بیداد می کند و بسیاری 
از مردم بع��د از حذف  خطوط محلی به نفع 
اتوبوس ه��ای تندرو، راه زیادی تا نخس��تین 

ایستگاه  فاصله دارند.
یکی از نمایندگان مجلس ش��ورای ملی در 
دی م��اه ۱۳۳۵ در نطقی گفته اس��ت: »باور 
بفرمایید همین موضوع  اتوبوسرانی در تهران 
سبب شده است که اختالف بین مردم و دولت 
زیادتر ش��ود و مردم از دولت ناراضی  باشند. 
ش��ما در حدود س��اعت ۷ یا ۸ اگر از خیابان 
س��عدی عبور بفرمایید مالحظه می فرمایید 
که یک خطی در  آنجا هست که حقیقتاً برای 
یک ش��خص غیر قابل تصور است که چطور 
حاضر است یک نفر برای سوار شدن  اتوبوس 
این  قدر مشقت را تحمل کند، یک ساعت، یا 
یک ساعت و نیم منتظر باشد تا سوار اتوبوس 
بشود. از  دولت استدعا دارم که این موضوع را 

مورد توجه قرار بدهد.« 
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دکتر مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور 
شهری و روستایی وزیر کشور به منظور حضور در آئین 
انعقاد تفاهمنامه تولید دوهزار دستگاه اتوبوس شهری، 
یک هزار دستگاه مینی بوس و دو هزار شاسی اتوبوس 
بین وزارت کش��ور و شرکت عقاب افشان و همچنین 
بازدید از خط تولید محصوالت این شرکت اتوبوس  و 
مینی بوس سازی در محل کارخانه عقاب افشان حضور 

یافت.
وی بع��د از بازدید از بخش ه��ای مختلف کارخانه 
عقاب افشان که استاندار سمنان و جمعی از مدیران 
این استان هم حضور داشتند، با تمجید از تالش های 
موفق این شرکت بزرگ تولیدی کشور گفت: شرکت 
تولیدی و صنعتی عقاب افشان نماد تولید ملی و اقتدار 

ایران در بخش صنعت در منطقه و جهان است.
جمالی ن��ژاد با اش��اره به ضرورت نوس��ازی ناوگان 
اتوبوس��رانی ش��هری کش��ور بویژه در کالنشهرها و 
ش��هرهای بزرگ ابرازامی��دواری کرد ک��ه با تحقق 
ظرفیت ه��ای موجود در قان��ون بودجه و همکاری و 

معاون وزیر کشور در بازدید از شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان عنوان کرد:

شرکت عقاب افشان نماد تولید ملی است
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هم افزایی تمامی دس��تگاه های ذیربط، 
زمینه نوسازی این ناوگان با بهره گیری 
از توان ش��رکت های تولی��دی داخلی 

فراهم شود.
معاون عمران، توس��عه امور شهری و 
روس��تایی وزیر کشور با تاکید براینکه 
مش��کالت واحد اتوبوس سازی شرکت 
عقاب افش��ان با همگرایی و هم افزایی 
بخش ه��ای مختلف و حمایت از تولید 
قاب��ل حل اس��ت، اف��زود: ب��ا امضای 
تفاهم نام��ه بین اتحادی��ه اتوبوس رانی 
کشور و شرکت عقاب افشان بخشی از 
مشکالت با حمایت از تولید رفع خواهد 

شد.
وی تاکید کرد که مشکالت دیگر این 
واحد تولیدی نیز ب��ا پیگیری از دیگر 
بخش های مختلف رفع خواهد شد و او 

پیگیر رفع مشکالت خواهد بود.
دکت��ر جمالی ن��ژاد گف��ت: طب��ق 
برنامه ریزی ها ۱۹ هزار اتوبوس باید به 
ناوگان عمومی کشور اضافه شود چراکه 
ناوگان عمومی و ب��ه خصوص ناوگان 
اتوبوسی درون ش��هری باید بازسازی 

شود.
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وی تصریح کرد: تحریم واحدهای 
اتوبوس س��ازی را در زمین��ه تولید 
دچ��ار مش��کل ک��رد و ش��رکت 
عقاب افش��ان از واحدهای فعال در 
زمینه تولید ناوگان عمومی اس��ت 
که با انعق��اد تفاهم نامه تعدادی از 
تولیدات این واحد اتوبوس س��ازی 

خریداری می شود.
علیرضا آشناگر استاندار سمنان 
نی��ز در جریان ای��ن بازدید گفت: 
چهار هزار میلیارد ریال برای توسعه 
و سرمایه در گردش شرکت تولیدی 
عقاب افشان در کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید اس��تان س��منان 
تصویب ش��د و بای��د در کارگروه 

کشوری در این زمینه اقدام شود.
علیرض��ا آش��ناگر ابراز داش��ت: 
مش��کل نقدینگ��ی، تأمی��ن ارز و 
مس��ائل اداری گمرک و قضایی از 
جمله مشکالتی است که مدیریت 
کارخان��ه را تحت تأثیر ق��رار داد و 
تصویب اعطای تس��هیالت مشکل 
سرمایه در گردش این واحد را حل 

خواهد کرد.
وی ادام��ه داد: ب��ا اقدامات انجام 
شده در زمینه مسائل اداری گمرک 
نیز گشایش شد و با مساعدت دکتر 
جمالی نژاد معاون عمران، توس��عه 
امور شهری و روستایی وزیر کشور 
و رییس س��ازمان ش��هرداری ها و 
دهیاری ها و خرید ناوگان ش��هری 
موجب شد این مجموعه پویا باشد. 
همچنین در نشس��ت با سرپرست 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
در م��ورد نی��از ارزی و نی��از ریالی 
برای توس��عه واحد اتوبوس سازی 
گره گشایی  س��منان  عقاب افشان 

شد.
استاندار س��منان گفت: شرکت 
عقاب افش��ان واحد اتوبوس سازی 
خوش نام است که بیش از یک هزار 
نف��ر در ای��ن واحد مش��غول کار 
هس��تند و سایر واحدهای تولیدی 
را ب��ه حرکت درم��ی آورد چرا که 
۵۵ درصد نیازهای این مجموعه از 

تولیدات داخلی تأمین می شود.
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پتنت جدید اپل برای ساخت یک آیفون تاشو
پتنت جدید ثبت شده توسط شرکت »اپل« 
حکایت از آن دارد که این ش��رکت همچنان 
به فکر تولید گوش��ی های تاشو است. شرکت 
اپل در مورد گوشی های تاشو یک پتنت ثبت 
کرده اس��ت. چیزی که ای��ن پتنت را جالب 
می کند، این اس��ت که ش��اید به واسطه این 
پتنت، یکی از بزرگترین شرکت های جهان در 
حوزه تولید گوشی های هوشمند، پا به عرصه 
تولید گوش��ی های تاش��و بگذارد. این پتنت 
ش��امل دستگاهی با یک لوال است که اندکی 
خم می شود. این به این معناست که زمانی  که 
گوش��ی خم می شود، در پایین نمایشگر یک 
فضای خالی باریک ایجاد می شود که توسط 

بخش باالی آن مشخص شود.

ساخت بزرگترین دستگاه تولید محصوالت به 
روش چرخشی در کشور

گروه��ی از فن��اوران یک��ی از ش��رکت های 
دانش بنی��ان موف��ق ب��ه طراحی و س��اخت 

بزرگترین دستگاه تولیدکننده محصوالت به 
صورت چرخشی با عنوان فلوفرمینگ شدند و 
به گفته آنها دانش فنی این دستگاه استراتژی 

در اختیار چهار کشور است.
مهدی وطن��ی، مجری ط��رح و مدیر عامل 
یکی از شرکت های دانش بنیان در گفت وگو 
با ایسنا، طراحی و ساخت بزرگترین دستگاه 
فلوفرم جه��ان را از محصوالت این ش��رکت 
نام برد و گفت: دس��تگاه فلوفرمینگ یکی از 
دستگاه های س��اخت داخل و دارای فناوری 
پیشرفته اس��ت، به گونه ای تنها چهار کشور 

دارنده فناوری ساخت این دستگاه هستند.
وی قطر این دستگاه را ۲ متر و ۱۰ سانتی متر 
و طول آن را ۱۲ مت��ر اعالم کرد و ادامه داد: 
وزن این دس��تگاه ۲۰۰ تن و ق��ادر به تولید 

محصوالت به صورت چرخشی است.

گوگل و داده های نقشه آلودگی هوای خیابان ها
شرکت گوگل با همکاری شرکت نقشه برداری 
از آلودگی، »آکلیما« )Aclima( قصد دارد، 
داده هایی منتش��ر کند که به محققان اجازه 
می دهد نقشه کیفیت هوا را بر یک پایه بلوک 
به بلوک ترس��یم کنند. این مجموعه داده ها 
نتیجه چهار سال خوانش است که با استفاده 
از حسگرهایی شرکت »آکلیما« گرفته شده 
اس��ت. این حس��گرها به خودروهایی متصل 
 Google's Street بودن��د ک��ه در پ��روژه
View اس��تفاده می شدند. این پروژه گوگل، 

در واقع ابتکاری اس��ت ک��ه از دوربین برای 
نقشه برداری کل جغرافیا به صورت سه بعدی 

استفاده می کند.

تعطیلی فروشگاه های مایکروسافت به دلیل 
کووید ۱۹

شرکت مایکروسافت اعالم کرد: به دلیل شیوع 
کووید ۱۹ به زودی تمام فروش��گاه های خود 
در سراس��ر جهان را به غیر از چهار فروشگاه 
تعطی��ل می کند و از این پس فعالیت خود را 
روی بازارهای دیجیتال متمرکز خواهد کرد. 
این شرکت تاکید کرد تعداد مشتریان وبسایت 
 Xbox  و فروشگاه های Microsoft.com
و Windows در ۱۹۰ بازار جهان، ماهانه به 
۱.۲ میلیارد نفر می رسد. همچنین این شرکت 
اع��الم کرد از این پس فعالی��ت خود را روی 

بازارهای دیجیتال متمرکز خواهد کرد.
چهار فروشگاه مایکروسافت که فروش حضوری 
خود را ادامه می دهند، ش��امل فروشگاه های 
مس��تقر در خیابان پنجم نیوی��ورک، میدان 
آکسفورد واقع در لندن، مرکز خرید وستفیلد 
سیدنی واقع در استرالیا و همچنین فروشگاه 
مستقر در مرکز شرکت مایکروسافت واقع در 

ردموند هستند.

»فوگاکو« ژاپن، قدرتمندترین ابررایانه جهان
ابر رایانه ژاپنی به نام »فوگاکو« با پش��ت سر 
گذاشتن قدرتمندترین ابر رایانه جهان به نام 

؟؟
در دنیای فناوری نمی توان ادعا داشت که هر روز اتفاقاًت تازه ای رخ می دهد! شاید این تعبیر برای دنیای فناوری بهتر باشد که بگوییم در هر لحظه، رخداد تازه ای در این دنیا به 
وقوع پیوسته که می تواند تمام معادالت پیش از خود را دستخوش تردید کند. امروز فناوری اطالعات یکی از مهمترین مولفه های قدرت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی 

است. کشوری که توانایی فناورانه دارد می تواند در لیست قدرت های بزرگ باشد. با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطره ای از دریاست اشاره می کنیم.
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»سامیت« که متعلق به آمریکاست، در صدر 
فهرست ۵۰۰ ابر رایانه برتر جهان قرار گرفت.

ابررایان��ه فوگاک��و در مرکز علوم محاس��باتی 
RIKEN در »کوبه« ژاپن نصب شده و فقط 
برخی از فعالیت ه��ای عملیاتی خود را در ماه 
جاری آغاز کرده است. سرعت پردازش فوگاکو 
۴۱۵.۵ پتافالپس اس��ت که ۲.۸ برابر سریع تر 
از ابررایانه سامیت با س��رعت پردازش ۱۴۸.۸ 
پتافالپس اس��ت. به گفته طراح��ان فوگاکو، 
س��رعت این ابررایانه در بهترین حالت به هزار 
پتافالپس می رس��د که رکوردی بی سابقه در 
طول تاریخ است. این ابررایانه ۱۵۸ هزار و ۹۷۶ 
پردازنده دارد. هر یک از این پردازنده ها موسوم 
به A۶۴FX که توسط فوجیتسو تولید شده 
دارای ۴۸ هسته است. معماری این پردازنده ها 

مبتنی بر طراحی شرکت »آی.آر. ام« است.

شرکت گوگل ۵۶ میلیون دالر جریمه شد
ش��ورای کشور فرانس��ه که عالی ترین دادگاه 
اداری این کشور محسوب می شود، محکومیت 
گوگل به پرداخت جریمه ۵۶ میلیون دالری 
را تأیید کرد. ش��رکت گوگل در سال ۲۰۱۹ 
میالدی بر اساس مقررات جدید اتحادیه اروپا 
در رابطه با اطالعات خصوصی کاربران به دلیل 
»نبود شفافیت و وضوح« اندروید در خصوص 
گزینه ه��ای مرتبط با محافظ��ت از داده های 
شخصی، به پرداخت ۵۰ میلیون یورو )معادل 
۵۶ میلیون دالر( جریمه محکوم شد و نسبت 

به این حکم اعتراض کرد.
در رأی شورای کشور فرانسه آمده است که »با 
توجه به اهمیت خاص موضوع« و عدم توجه 
کافی گوگل به این مساله، تعیین جریمه ۵۶ 
میلیون دالری توسط کمیسیون ملی حفاظت 
از اطالعات فرانس��ه برای این شرکت، کاماًل 
متناس��ب اس��ت. گوگل در واکن��ش به این 
جریم��ه، اعالم ک��رد امکان ایج��اد تغییر در 

سیستم عامل خود را بررسی می کند.

مقررات عموم��ی محافظت از اطالعات که از 
ماه مه س��ال ۲۰۱۸ میالدی در اتحادیه اروپا 
به اجرا گذاش��ته شد، تالش دارد حقوق افراد 
را در رابطه با داده های گردآوری شده توسط 
شرکت ها، به طور کامل شفاف سازی کند. بر 
اس��اس این مقررات، شرکت ها ملزم هستند 
برای توضی��ح م��وارد اس��تفاده از اطالعات 
جمع آوری شده کاربران، از زبان ساده و قابل 

درک استفاده کنند.

بومی سازی مسیریاب مخابراتی
یک شرکت دانش بنیان موفق به بومی سازی 
دستگاه مسیریاب مخابراتی )روتر( در کشور 
ش��د، دستگاهی که در گذشته از کشورهایی 

مانند آمریکا و چین وارد می شده است.
 رضا صبایی مدیر عامل این شرکت دانش بنیان 
درخصوص این محصول اظهارکرد: مسیریاب 
)روتر( بومی یک وسیله کاربردی شبیه سرور 
اس��ت و کامپیوترهای مختلف را به یکدیگر 
وصل می کند. پس در هر مکانی برای اتصال 
دو کامپیوت��ر و ایجاد یک ش��بکه می توان از 
این وسیله اس��تفاده کرد. وی در ادامه افزود: 
در گذش��ته این دستگاه از کشورهایی مانند 
آمریکا و چین وارد می شد اما بومی سازی آن 

در داخل نیاز به خارج را رفع کرد.

آیا جانوران حس ششم دارند؟
محققان توانستند سیستم تشخیص زلزله را 
در جانوران شناسایی کنند. آن ها معتقدند این 

سیستم حس ششم جانواران است.
محققان موسس��ه مکس پالنک با همکاری 
محققان دانشگاه کنستانس در آلمان برای این 
منظور، حسگرهایی را به ۶ گاو، پنج گوسفند 
و ۲ س��گ س��اکن یک منطقه زلزله خیز در 
ش��مال ایتالیا متصل کردند و الگوی حرکت 
این جان��وران را در طول چند ماه تحت نظر 
قرار دادند. در طول این مدت، مقامات ایتالیا 
وق��وع ۱۸ ه��زار زمین لرزه را با ش��دت های 
مختل��ف در منطقه م��ورد آزمایش به ثبت 
رساندند. در این بین ۱۲ زمین لرزه با شدت ۴ 
ریشتر یا بیشتر به وقوع پیوست. در نتیجه این 
تحقیقات مشخص شد جانوران مورد آزمایش 
در طول چند ساعت قبل از وقوع زمین لرزه، 
بی قرار هستند. هرچه فاصله این جانوران با 
مرکز وقوع زلزله کمتر ب��ود، رفتار غیرعادی 

آن ها سریع تر قابل تشخیص بود.
ب��ا وج��ود این که ب��ه اعتق��اد بس��یاری از 
متخصصان، پیش بینی دقیق زلزله امکان پذیر 
نیست، به نظر می رس��د جانوران قادرند این 
پدیده را چندین ساعت قبل از وقوع تشخیص 

دهند. 

ارتقاء رتبه علمی ایران در جهان
رتبه علمی ایران در جهان به لحاظ تولید مقاله 
با یک پله صعود به پانزدهمین کش��ور جهان 
ارتقا پیدا کرد. پایگاه اس��تنادی اسکوپوس با 
بررس��ی داده های علمی کش��ورهای مختلف 
جهان رتبه بندی تازه کشورها را به لحاظ تولید 
عل��م اعالم کرد. این رتبه بندی تعداد مقاالت 
تولیدی کشورها را برای سال ۲۰۱۹ مالک قرار 
داده اس��ت و اعالم کرده جایگاه علمی ایران با 
یک پله صعود به پانزدهمین کشور دنیا رسیده 
است. کشور ما تا به حال به چنین جایگاه دست 
پیدا نکرده بود. ایران برای دستیابی به این مقام 
۶۷ هزار و ۷۴۴ مقاله در س��ال گذشته تولید 
کرده است که نشان دهنده رشد ۱۳ درصدی 

نسبت به سال ۲۰۱۸ است.
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ابداع روش جدیدی برای شارژ ابزار پزشکی در بدن
پژوهشگران کره جنوبی، روش جدیدی 
برای ش��ارژ ابزار پزشکی کاشته شده در 
ب��دن ارائه داده اند که ب��ه جراحی نیازی 

ندارد.
فناوری حوزه پزش��کی طی چند دهه 
اخیر، پیش��رفت های گوناگونی در بهبود 
کارایی ابزارهای قابل کاشت در بدن داشته 
است. برای مثال، پیشرفت در پژوهش های 
پزشکی، به پیشرفت ابزار الکترونیکی قابل 
کاش��ت مانند ضربان س��ازها منجر شده 

است.
بیش��تر ابزاره��ای پزش��کی از جمل��ه 
ضربان ساز، به یک منبع بادوام انرژی نیاز 
دارند تا بتوانند کار خ��ود را انجام دهند. 
طبیعی اس��ت که نیاز به منب��ع انرژی، 
محدودیت های��ی را به هم��راه دارد زیرا 
باتری هایی که منبع انرژی هستند، عمر 
کوتاهی دارند. هنگامی که عمر باتری به 
پایان می رسد، هیچ چاره ای به جز جراحی 

و جایگزین کردن یک باتری جدید وجود 
ن��دارد. این کار می تواند پیامدهایی مانند 
کبودی، عفونت و عوارض منفی دیگر را به 

همراه داشته باشد.
گروهی از پژوهش��گران "موسسه علوم 
و فن��اوری گوانگج��و")GIST( در ک��ره 
جنوبی به سرپرس��تی پروفسور "جانگهو 
لی" )Jongho Lee(، راه حلی برای این 
مشکل پیدا کرده اند. آن ها راهبردی برای 
تجدید ش��ارژ باتری داخلی این ابزار ارائه 
داده اند که ب��ه جراحی یا روش های نفوذ 

تهاجمی نیازی ندارد.
پروفس��ور لی گفت: یکی از بزرگترین 
تقاضاها در مورد ابزار الکترونیکی پزشکی 
این اس��ت که ق��درت الکتریکی بادوامی 
داش��ته باش��ند تا نیاز ب��ه جراحی برای 

جایگزینی باتری برطرف شود.
پژوهشگران در این پروژه، سیستمی ارائه 
داده اند که می تواند نیروی الکتریکی را در 

بدن تولید کند. این سیستم از دو بخش 
تش��کیل شده اس��ت. یک برچسب قابل 
اتصال به پوست که می تواند فوتون هایی 
که به بافت ه��ا نفوذ می کنند، تولید کند 
و یک ابزار فتوولتاییک که روی یک ابزار 
قابل کاشت تعبیه شده است تا فوتون ها را 

بگیرد و انرژی الکتریکی تولید کند.
این سیس��تم، یک روش بادوام را برای 
تأمین نیروی ابزار پزشکی فراهم می کند و 
می تواند جایگزین روش های پرخطر باشد. 
لی ادامه داد: در حال حاضر نداشتن یک 
منب��ع قابل اطمینان انرژی، عملکرد ابزار 
پزشکی را محدود می کند. اگر ما بتوانیم 
تأمین نیروی الکتریکی را در بدن تضمین 
کنیم، امکان ابداع ابزارهای جدید پزشکی 
ب��ا کاربردهای گوناگ��ون و عملکرد قابل 

توجه فراهم خواهد شد.
ای��ن پژوهش، در مجل��ه "PNAS" به 

چاپ رسید.
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از مدت ها پیش می دانیم که فیس��بوک 
تصمی��م ب��ه ادغ��ام واتس��اپ در دیگ��ر 
چنی��ن  دارد.  را  خ��ود  اپلیکیش��ن های 
ادغام��ی ش��اید ب��رای برخ��ی از کاربران 
خوش��ایند و برای برخی دیگر ناخوشایند 
باشد. به هرحال غول شبکه های اجتماعی 
تصمیم دارد تا رویک��ردی یکپارچه را در 
س��رویس های پیام رسان خود پیاده سازی 
کند. اولین نش��انه ها از جدی بودن برنامه  
آن ها نیز اکنون در اپلیکیشن مسنجر دیده 

می شود
Alex۱۹۳a کارب��ری اس��ت ک��ه ب��ا 
مهندس��ی معکوس،  متوجه اس��تفاده از 
ارجاع ه��ای whats_app در کده��ای 
فیسبوک مسنجر شد. در جدیدترین نسخه   
مسنجر، شاهد استفاده  گسترده از ارجاع 
مذکور هستیم که جدی بودن برنامه های 

فیسبوک را بیش ازپیش نشان می دهد.
ش��اید ارجاع هایی که اکنون در کدهای 
فیسبوک مسنجر دیده می شوند، قدم های 
ابتدایی برای مسیری طوالنی باشند که در 
انتهای آن، ش��اهد ترکیب کردن کاربران 

واتس��اپ و مس��نجر خواهیم بود. تفاوت 
اصلی بین واتس��اپ و مسنجر را می توان 
در سیستم امنیتی و رمزنگاری اپلیکیشن 

سبزرنگ دید.
واتس��اپ اطالعات چت را روی دستگاه 
رمزن��گاری  و  کارب��ر ذخی��ره می کن��د 
نقطه به نقط��ه ه��م از قابلیت ه��ای اصلی 
آن به ش��مار می رود. همچنی��ن کاربر در 
واتساپ تبلیغات مشاهده نمی کند. همین 
کاربردهای امنیتی باعث شده اند تا استفاده 
از واتس��اپ تنها روی یک دستگاه ممکن 
باشد )برخالف تلگرام یا سرویس های دیگر(. 
 ،whats_app ارجاع های اخیر به عبارت
شکل دادن جداول در دیتابیس محلی را 
نش��ان می دهد که ب��رای مدیریت کردن 
پیام  ها و س��رویس ها روی خود دس��تگاه 
کاربر، اس��تفاده می ش��وند. در بخش های 
دیگری از کدهای اس��تخراج شده، شاهد 
المان های دیگری هستیم که به فیسبوک 
مس��نجر ام��کان می دهن��د ت��ا کاربران 
مسدودشده در واتساپ را شناسایی کند. 
همچنین اعالن ها از واتس��اپ و جزئیات 

مخاط��ب چت نی��ز با اس��تفاده از همین 
بخش ها قابل دریافت هس��تند. محتوای 
متن��ی پیام های واتس��اپ با س��رورهای 
فیسبوک به اشتراک گذاشته نخواهد شد. 
درنتیجه اپلیکیشن مسنجر برای هماهنگی 
بهتر با واتساپ که تنها در داخل دستگاه 
کاربر فعالیت های خ��ود را انجام می دهد، 
نیاز به توس��عه ی پروتکل های بهتر دارد. 
هنوز مشخص نیست که آیا فیسبوک برای 
هماهن��گ کردن چت بین دس��تگاه های 
گوناگون، پایگاه داده ی محلی از اطالعات 
کاربر را در جایی بارگذاری می کند یا خیر. 
به هرح��ال فراموش نکنید که فیس��بوک 
مسنجر برای داش��تن امکان چت از چند 
دستگاه، باید چنین اقدامی را انجام دهد. 
درنهایت نمی توان اطالعات منتشرش��ده 
از کدهای فیسبوک مسنجر را با قطعیت 
قبول کرد. توسعه ی اپلیکیشن ها همیشه با 
مراحل گوناگون تغییر و بهینه سازی همراه 
می ش��ود و ش��اید در نس��خه های نهایی، 
شاهد ارجاع  و ارتباط مسنجر با فیسبوک 

نباشیم.

قابلیت چت متقابل بین فیسبوك، مسنجر و واتساپ؟!

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
News

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

]23[

شماره 67 - فروردین ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



میخ آخر هم بر تابوت گوگل پالس کوبیده 
ش��د و اکنون تمامی اپلیکیشن های موبایلی 
سرویس قدیمی گوگل به Currents تغییر 

نام داده اند.
پروژۀ شکست خوردۀ شبکۀ اجتماعی گوگل 
پالس، به صورت رس��می به پایان راه رسید و 
دیگر اثری از آن مشاهده نخواهیم کرد. پس 
از این که حساب های کاربری شخصی گوگل 
پالس در س��ال گذشته تعطیل شدند، اهالی 
مانتین ویو از تغییر کاربری شبکۀ اجتماعی 
ب��رای کاربران تجاری خبر دادند. ظاهراً آن ها 
تصمیم دارند تا سرویس��ی تقریباً مش��ابه با 
 Google لینکدین توس��عه دهند که به ن��ام
Currents ش��ناخته می شود. گوگل کارنتس 
اکنون به  صورت رس��می در دسترس کاربران 
 iOS ق��رار دارد و اپلیکیش��ن های اندروید و
گوگل پالس هم با گوگل کارنتس جایگزین 
ش��ده اند. این جایگزینی، آخرین تغییری بود 

که هرگونه نام و اثر پالس را از بین برد.

کارنتس باتوجه به تمرکزی که روی جامعۀ 
کسب وکار دارد، به افراد کمک می کند که در 
داخل س��ازمان ها ارتباط بهتری با هم داشته 
باشند. کاربران می توانند در کارنتس پست و 
مطلب ارسال کنند و دربارۀ محتوای موجود، 
نظر بدهند. بخش��ی به نام home stream هم 
در کارنتس وجود دارد که عملکردی ش��بیه 
به فید خبری ارائه می کند. مطالب موجود در 
فید را می توان به ترتی��ب زمانی یا ارتباط با 

یکدیگر مرتب کرد. 
گوگل می گوی��د مدی��ران G Suite در هر 
س��ازمان نی��ز می توانن��د روی گفت وگوها و 
گروه ها نظارت و کنترل داش��ته باش��ند. در 
تصاویر زیر، نمایی از محیط کاربری کارنتس 

را مشاهده می کنید.
گوگل از سال ۲۰۱۸ برنامه ای چندمرحله ای 
را برای تعطیلی گوگل پالس شروع کرد. یکی 
از دالیل تصمیم اهالی مانتین ویو، تعداد کم 
کاربران و تعامل ناچی��ز آن ها در پلتفرم بود. 

ازطرفی شرکت، آس��یب پذیری های امنیتی 
متعددی در پالس پیدا کرده بود که تصمیم 
به تعطیل��ی آن را وارد ف��از جدی تری کرد. 
همی��ن آس��یب پذیری ها، منجر به س��رعت 
گرفتن فرایند و جلو افتادن تعطیلی به اندازۀ 
چهار ماه ش��د. از آوریل ۲۰۱۹، حساب های 
کاربری شخصی در گوگل پالس پاک شدند 
و سرویس هم تعطیل شد. کمی بعد، کارنتس 
در ف��از بتا رونمایی ش��د. اپلیکیش��ن جدید 
گ��وگل، اولین محصول آن ها با برند کارنتس 
نیست. ش��رکت یک اپلیکیش��ن مجله هم 
داش��ت که با همین نام، تا سال ۲۰۱۳ فعال 
 Google بود. در آن سال، سرویس مذکور به
Play Newsstand تغییر نام داد که درنهایت 
هم به Google News تبدیل شد. باید منتظر 
ماه ها و س��ال های آتی و بررسی نرخ استفاده 
از کارنتس جدید باش��یم. شاید این سرویس 
جدید، بتواند عمر و بازدهی بیشتری نسبت به 

پالس برای گوگل به همراه بیاورد.

گوگل پالس برای همیشه تعطیل شد
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محققان انگلیس��ی از ی��ک همکار رباتیک 
رونمایی کرده اند که می تواند بدون خستگی 
۲۴ س��اعته در آزمایشگاه کار کند و سرعت 

تحقیقات علمی را افزایش دهد.
این فناوری که توس��ط محققان دانش��گاه 
»لیورپول« در انگلیس ابداع ش��ده، قسمتی 
از چیزی است که »انجمن سلطنتی شیمی« 
انگلیس آن را یک عصر جدید دیجیتالی برای 

علم عنوان کرده است.
این سازمان اعالم کرده است که استفاده از 
هوش مصنوعی، رباتیک و محاسبات پیشرفته 
به عنوان مجموع��ه از فناوری ها برای حفظ 
تحقیق و توس��عه و سرعت تحقیقات در این 
زمان که محققان اندکی به دلیل رعایت فاصله 
اجتماعی می توانند به آزمایش��گاه های خود 

بازگردند، حیاتی است.
ای��ن فناوری به محققان اج��ازه می دهد تا 
در حال��ی ک��ه در قرنطینه به س��ر می برند، 
ب��ه تحقیقات خ��ود در خصوص کش��ف راه 
حل هایی برای چالش ه��ای جهانی از جمله 
اب��داع درمان هایی برای بیم��اری کووید-۱۹ 

ادامه دهند.
ای��ن ربات ۱۰۰ هزار پوندی که قابل برنامه 
ریزی است از نتایج تحقیقات خود می آموزد 
که آزمایش های خود را اصالح کند. همچنین 
می تواند به ص��ورت خودکار کن��د؛ بنابراین 
محققان با اس��تفاده از آن می توانند از منزل 

آزمایشات خود را انجام دهند.
به گفته محقق��ان، چنین فناوری می تواند 
سرعت اکتشافات علمی را هزار برابر سریعتر 
کند. این ربات محقق در حال حاضر سرگرم 
انج��ام یک س��ری آزمایش��ات ب��رای یافتن 
کاتالیزوری اس��ت که بتواند به واکنش��ی که 
در داخل سلول های خورشیدی رخ می دهد، 

سرعت ببخشد.
اما به گفته پروفس��ور »اندی کوپر« محقق 
علم مواد که این ربات را در آزمایش��گاه خود 
قرار داده اس��ت، از این رب��ات می توان برای 
مبارزه علی��ه کووید-۱۹ نیز اس��تفاده کرد. 
کووید-۱۹ و تغیی��رات اوضاع اقلیمی جهان 
از جمله مشکالتی هس��تند که به همکاری 
بین المللی نی��از دارد؛ بنابراین دیدگاه ما این 

اس��ت که باید در سرتاس��ر جهان ربات هایی 
مانند این ربات داش��ته باشیم که به یک مغز 

متمرکز متصل باشند.
وی همچنین اضافه ک��رد: امروزه در حالی 
ک��ه محققان نی��ز باید زمان حض��ور خود را 
در آزمایش��گاه مح��دود و فاصله اجتماعی را 
از یکدیگر رعایت کنند، ای��ن ربات می تواند 
کارهای آنها را انجام دهد. این ربات خس��ته 
نمی شود، ۲۴ ساعته کار می کند و به تعطیالت 

نیاز ندارد.
کوپر در یادداشت جدی تری عنوان کرد که 
این ربات به س��رعت انجام تحقیقات شدت 
می بخشد و به راحتی می تواند هزاران نمونه را 
مورد آزمایش قرار دهد؛ بنابراین وقت محققان 
را برای تمرکز بر ابداع نوآوری ها و راه حل های 

جدید آزاد می کند.
این محقق با اش��اره به ربات هایی که برای 
انجام تحقیقات در فضا طراحی شده اند، گفت: 
ماش��ین هایی مانند این رب��ات نیز می توانند 
آزمایش ه��ای خطرناکی - مانند اس��تفاده از 

مواد شیمیایی سمی تر- انجام دهد.

ساخت رباتی که سرعت تحقیقات علمی را افزایش می دهد

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
News

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

]25[

شماره 67 - فروردین ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



لزوم وج��ود ربات ها و هوش های مصنوعی 
زمان��ی بهتر درک ش��د که جهان با ش��یوع 
ویروس ه��ای همه گیری مانن��د کرونا مواجه 

شد.
ماهی��ت وجودی ربات ها در جهان از زمانی 
تعریف پیدا کرد که بش��ر به فق��دان امکان 
برخی اعمال فیزیکی توسط جسم خود پی برد 
و هوش مصنوع��ی هم از زمان��ی رونق پیدا 
کرد که حواس بش��ر نیاز به پردازش دقیق تر 

اطالعات داشت.
اما لزوم حض��ور ربات ها و هوش مصنوعی 
بیش��تر در بحران هایی مانند کرونا معنا پیدا 
ک��رد؛ زمانی که ارتباط انس��ان با انس��ان به 
دلیل ش��دت انتقال وی��روس باید به حداقل 
ممکن می رس��ید این ربات ها بودند که برای 
ارائ��ه خدمات به کادر درمانی مراکز خدماتی 

ورود کردند.
همچنین با توجه به فراوانی شمار مبتالیان 
به ویروس و فقدان نیروی کار الزم در برخی 
کش��ورها برای پردازش و تشخیص بیماری 

نیاز به دقت خس��تگی ناپذیری مانند هوش 
مصنوعی بود تا به کمک بیماران بیاید.

نخستین و موثرترین کاربرد هوش مصنوعی 
در مبارزه با بیماری کرونا استفاده از آن برای 
تش��خیص بیماری بود؛ یک��ی از اصلی ترین 
روش های تش��خیص بیماری کرونا استفاده 
از عکس ریه افراد مش��کوک به کرونا است و 
بررس��ی المان های وجود ویروس که نیاز به 

تجزیه و تحلیل متخصصان دارد.
ای��ن تجزیه و تحلیل وقت��ی تنها به عهده 
عامل انسانی باشد امکان خطا در آن هم زیاد 
می ش��ود اما هوش مصنوعی امکان بررسی با 

دقت باالتر و امکان خطای کمتر دارد.
ای��ران هم از اس��تفاده از ه��وش مصنوعی 
بی نصیب نبوده و س��امانه آنالینی برای ارائه 
خدمات هوش مصنوعی در راس��تای بررسی 
عکس ریه بیماران و تش��خیص کرونا در آنها 
راه اندازی کرد که عالوه بر ایران به کشورهای 

دیگر هم ارائه خدمات می کرد.
حمیدرض��ا ربیع��ی، اس��تاد تم��ام هوش 

مصنوعی در دانش��گاه صنعتی شریف درباره 
ویژگی های این سامانه هوشمند توضیح داد: 
برای تشخیص بیماری کرونا راه های مختلفی 
در جهان مورد بررس��ی قرار گرفته است و از 

آنها استفاه می شود.
ام��ا مهمترین و کم خطاتری��ن روش برای 
تش��خیص بیماری استفاده از سی تی اسکن 
قفسه س��ینه بیمار است. س��امانه تشخیص 
پونوم��ی کووی��د ۱۹ ب��ا ی��ک کار تیمی در 
دانشگاه های مختلف در عرض یک ماه طراحی 
شد که ضریب خطای آن نسبت به دو نمونه 
مشابهی که در چین و استنفورد طراحی شده 
بسیار پایین تر است. گس��تره استفاده از این 
نرم افزار به صورت آنالین هم برای تمام جهان 

قابل استفاده است.
وی اف��زود: ما برای طراح��ی و ارزیابی این 
سیستم از سه دسته تصویر استفاده کرده ایم، 
تصویر قفسه سینه افراد سالم، افراد مبتال به 
کووید ۱۹ و افرادی که بیمار بوده اند اما کویید 
۱۹ نداشتند. ما این تصاویر را پیش پردازش 

هوش مصنوعی و ربات ها در خدمت مهار کرونا
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و س��پس نرماالیز کردیم. توانایی دیگری که 
این س��امانه دارد اندازه گی��ری حجم ناحیه 
عفونی است که می تواند توسط مراکز درمانی 
مورد اس��تفاده قرار بگیرد. این مراکز درمانی 
می توانند به صورت آنالین تصاویر س��ی تی 
اسکن را برای ما سیستم ارسال کنند و نتیجه 
آن را با دقت بس��یار باالی��ی دریافت کنند و 
یا حتی قابلیت نصب ای��ن نرم افزار در مراکز 

درمانی وجود دارد.

 استفاده کشورهای خارجی از خدمات هوش 
مصنوعی ایران

این استاد دانشگاه در مورد مواد مورد استفاده 
این سامانه تصریح کرد: گاهی به دلیل حجم 
مراجعات بیماران مبت��ال به کووید ۱۹ دقت 
رادیولوژیس��تهای ما پایین می آید و از طرف 
دیگر تغییرات حجم عفونی با چش��م چندان 
قابل تشخیص نیست این سامانه اطالعات الزم 
را در اختیار پزشک قرار می دهد. از طرف دیگر 
متأسفانه هنوز نقاطی از کشور وجود دارد که 
دسترسی به رادیولوژیست در آنها مشکل بوده 
و یا اصالً وجود ندارد که در این ش��رایط هم 
س��امانه به صورت آنالین می تواند به بیماران 
خدمت رسانی کند. کشورهای دیگری شامل 
نیجریه، غنا، رومانی، کانادا، آلمان و ایتالیا نیز 

از این خدمات استفاده کرده اند.
اما در این ایام ربات ها هم کاربردهای فراوانی 
پیدا کردند و به کمک کادر درمانی و نهادهای 

خدماتی آمدند تا به واسطه آنها بتوان ارتباط 
فرد مبتال با انس��ان های دیگ��ر را به حداقل 

ممکن رساند.
یکی از اصلی ترین کاربردهای ربات ها ارائه 
خدمات بیمارستانی بود؛ برخی از این ربات ها 
با نصب آی پد ام��کان معاینات اولیه بیماران 
کرونایی را بدون حضور دکتر فراهم می کردند 
و برخی دیگر با اشعه فرا بنفش اقدام به ضد 

عفونی کردن مناطق پر خطر می کردند.
اش��عه فرابنفش می تواند برای انسان مضر 
باش��د اما با قدرت زیادی اقدام به ضدعفونی 
کردن محیط می کند به همین دلیل استفاده 

از ربات برای این کار بسیار بهتر است.

سرعت عمل ربات های ضدعفونی کننده با 
اشعه فرا بنفش بسیار باال بوده و در عرض تنها 
چند دقیقه می تواند اقدام به ضد عفونی کردن 

محیط کند.
آخرین نمونه این رباتها توسط شرکت "بلو 
 )Blue Ocean Robotics("اوش��ن رباتیک��ز
ساخته ش��د که می تواند در عرض دو ساعت 
ح��دود ۱۰ اتاق بیمارس��تان را به طور کامل 
ضدعفون��ی کن��د. این رب��ات با عن��وان "یو.

وی.دی")UVD( ک��ه به "ربات باکتری کش" 
معروف اس��ت می تواند با پوشش ۳۶۰ درجه 

۹۹.۹ درصد باکتری ها را از بین ببرد.
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اردبیل اس��تان اردبیل و دامنه سبالن اش 
به داشتن چشمه های آبگرم در ایران شهرت 
داشته و همه روزه مس��افران و گردشگران 
داخلی و خارجی بس��یاری برای بهره مندی 
از خ��واص درمانی این چش��مه ها و چش��م 
اندازهای طبیعت اطراف آنها به این اس��تان 

سفر می کنند.
مش��گین ش��هر یکی از ش��هرهای استان 
اردبیل اس��ت که چش��مه های متعددی در 
آن وجود داش��ته و مجتمع های مدرنی در 

سال های اخیر در آن احداث شده است.
آب های گرم معدن��ی از جمله پدیده های 
جذاب گردشگری و درمانی است که همواره 
مورد توجه همگان قرار گرفته که از این نظر 
اس��تان اردبیل، بیش از ۶۰ دهنه چش��مه 

آبگرم را در خود جای داده است.
 بی��ش از ۱۱۰ دهنه آب های معدنی گرم 
و س��رد در اس��تان اردبیل وج��ود دارد که 
بخش خصوص��ی در مح��دوده ۲۲ منطقه 
آبگ��رم س��رمایه گذاری کرده اس��ت و این 

س��رمایه گذاری ها در مناطق نیر، س��رعین، 
مشگین ش��هر و گی��وی ب��ا هدف توس��عه 
گردشگری و رونق اشتغال با حمایت دولت 
ص��ورت گرفته اس��ت؛ این را س��یدتوحید 
راثی نظامی، نماینده مجری طرح های توسعه 
آب های معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل 
پیش از این گفته و یادآور ش��ده اس��ت ۷۵ 
دهنه آبگرم و ۳۵ دهنه آب س��رد در استان 
اردبیل وجود دارد که ساالنه پذیرای هزاران 

گردشگر تابستانی و زمستانی است.
اس��تان اردبی��ل آب گرم ب��ا ویژگی های 
گ��رم  آب  منطق��ه  ام��ا  دارد  متفاوت��ی 
»گاومیش گلی« س��رعین با بیشترین دبی 
آب، قینرجه مشگین ش��هر ب��ا باالترین دما 
و قوتورس��ویی مشگین ش��هر از اصیل ترین 
آبگرم های شناخته ش��ده در دنیا محسوب 

می شوند.
و یا چشمه قوتورسویی یکی از مشهورترین 
چشمه های استان اردبیل واقع در شهرستان 
مشگین ش��هر و دامنه سرسبز سبالن است 

آب تنی در داغ ترین آب معدنی جهان!
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ک��ه در ۲۵ کیلومت��ری جن��وب الهرود و 
۴۸ کیلومت��ری جنوب مشگین ش��هر واقع 

شده است.
آب قوتورسویی در ردیف آب های معدنی 
سولفاته کلیسیک س��دیک و گوگرد خیلی 
گرم است که آثار اسید سولفوریک آزاد دارد. 
آبگرم قوتورس��ویی به علت داش��تن گوگرد 
خالص خاصیت درمانی ویژه ای برای از بین 
ب��ردن امراض مختلف پوس��تی دارد. دمای 
چش��مه آن ۴۲ درج��ه س��انتی گراد و دبی 
آن ۱۳ لیتر در ثانیه اس��ت و البته همیشه 
توصیه کرده اند به عل��ت وجود گوگرد زیاد 
در آب قوتورسویی از استنشاق مستقیم گاز 

آن خودداری شود.
به علت شهرت بسیار باالی قوتورسویی در 
درمان برخی امراض، از سال های بسیار دور، 
این آبگرم همه س��اله و در اکثر فصول سال 
بویژه تابس��تان میزبان عالقه مندان زیادی از 
سراسر ایران و حتی جهان است. قوتورسویی 
در ۲۴ کیلومت��ری ش��هر اله��رود و در ۴۹ 

کیلومتری مشگین شهر واقع شده است.

»قینرجه«، گرم ترین آب در ایران است
قینرجه نیز یکی از چشمه های آب گرم کم 
نظیرمشگین ش��هر با ۸۶ درجه سانتی گراد 
دم��ا و در ارتفاع ۱۹۹۰ متر از س��طح دریا 
قرار دارد که مش��ابه آن در دنیا کمتر است. 
این آبگرم با آبدهی ۹ لیتر در ثانیه در ردیف 
آب های کلروره، هیپوتونیک گازدار و خیلی 
گرم بوده و عالوه بر اینکه در بین آبگرم های 
استان اردبیل ویژگی های منحصربه فردی از 
آن خود کرده، در بین آبگرم های ش��ناخته 
شده کشور نیز در رتبه گرم ترین آبگرم قرار 

گرفته است.
قینرجه با وجود بی ب��و و بی رنگ بودن از 
دیرباز جزو آب های معدنی با خواص درمانی 
ش��ناخته ش��ده اس��ت و برای درمان انواع 
امراض مورد اس��تفاده قرار می گیرد. چشمه 
آبگرم قینرجه با دم��ای ۸۶ درجه داغ ترین 
چشمه معدنی جهان است و در سال های نه 
چندان دور اولین مجتمع آبدرمانی توس��ط 

دولت در این منطقه احداث شده است.

آب گ�رم دودو؛ مفی�د ب�رای بیماری ه�ای 
عصبی

همچنی��ن آب گرم »دودو« در قس��مت 
ش��رقی آب گرم »قینرجه« و مابین سه آب 
گرم »قینرجه«، »ایالندو« و »موئیل« سویی 
واقع شده است. این چشمه دارای خاصیتی 
شبیه ایالندو اس��ت و درجه حرارت آب به 
مراتب باالتر از ایالندو دارد. این آب بر باالی 
دره عمیقی قرار گرفته اس��ت که در ته دّره 
رودخانه خیاو چای در جریان است. آب این 
چشمه نیز برای بیماری های عصبی مفید و 

دارای خاصیت آرام بخشی است.
چشمه آبگرم موئیل در حدود ۱۲ کیلومتری 
جنوب مشگین شهر با بیش از هشت دهنه در 
ارتفاع ۲۳۰۰ متری و درجه اسیدی حدود پنج 
و درجه حرارتی حدود ۴۵ برای امراض عصبی 
مفید است. چش��مه ملک سویی نیز یکی از 
آبهای گرم معدنی است که در ۱۵ کیلومتری 
جنوب مشگین شهر در کنار آبشار زیبای گور 
گور و چشمه آق سو قرار دارد و درجه حرارت 

آن ۴۵ درجه محاسبه شده است.
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اهال��ی محله  دزاش��یب در 
خیابان رمضان��ی می گویند 
برای  کس��ی  مدت هاس��ت 
مرم��ت ب��ه خان��ه  »نیم��ا« 
این  نمی کن��د؛  رفت وآم��د 
خانه فق��ط دو نگهبان دارد 
که تنها کار حفاظتی شان از 
خانه، شستن ماشین است.

خانه نیما یوشیج - پدر شعر 
نو فارسی - در طول دو سه 
سال گذش��ته دردسرها و 
حاش��یه های مختلفی را به 
بح��ث  از  کش��یده؛  دوش 
خروج از ثب��ت خانه گرفته 
تا مالکی که می خواست آن 
را تخری��ب کند و در نهایت 
فکر ایج��اد س��فره خانه به 
س��رش افتاد تا خریِد خانه 
توسط سازمان زیباسازی و 
قول هایی که برای مرمت و 

احیای آن مطرح شدند.
از چند ماه قبل و با تحویل 
گرفت��ن خان��ه نیما توس��ط 
سازمان زیباس��ازی، برزین 
ضرغام��ی - مدیرعامل این 
س��ازمان - اعالم ک��رد که 
»پ��س از خرید خان��ه نیما، 
این فض��ای تاریخی تحویل 
ما بوده و در اولین فرصت 
مرم��ت را آغ��از می کنی��م. 
ای��ن مرمت باید متناس��ب 
ب��ا کارک��رد آتی خان��ه نیما 
یوشیج باش��د. متناسب با 
هویت و پیش��ینه خانه در 
منطقه یک، باید کاربری این 
خانه تعریف شود. اما افتتاح 
رسمی همزمان با روز تولد 

این شاعر خواهد بود. 

؟؟؟؟
؟؟؟؟؟

طرح بهره برداری به زودی نهایی خواهد شد و 
خانه نیما یوشیج همزمان با روز میالد این شاعر 

یعنی ۲۱ آبان رسماً افتتاح می شود«
چند روز بعد یعنی یکم آبان س��ال گذش��ته، 
مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هر تهران به 
ایسنا گفت: »به دلیل تداخلی که در انجام برخی 
کارها داشتیم، نتوانستیم در نیمه نخست امسال 
اقدامات مورد نیاز برای ساماندهی و تجهیز خانه 
نیما یوش��یج را به نتیجه برسانیم. تا کنون سعی 
کرده ایم فضای ناامن را از خانه دور کنیم و برخی 
اقدامات اولیه و اضطراری دیگر انجام ش��ده اند. از 
سوی دیگر هرچند س��اماندهی و مرمت خانه تا 
کنون انجام نشده است، اما در صحبت با مشاوراِن 
طرح، اقداماتی در دس��ت انجام اس��ت و کاربری 
آن نیز حتماً مرتبط با همان حوزه شعر و ادب و 

تخصص نیما خواهد بود.
طرِح خانه تهیه ش��ده، اما هنوز نهایی نش��ده 
اس��ت، محتوای اولیه  طرح تهیه شده و تیم های 
مشاور روی آن کار می کنند تا بحث های محتوایی 
نیز آماده باشد. از سوی دیگر حفظ ساختار خانه و 
لزوم مقاوم سازی این بنای تاریخی از دیگر دالیل 
عقب افتادن انجام کارها برای ساماندهی و افتتاح 
خان��ه بود. تالش می کنیم خانه نیما را با کاربری 

فرهنگی مناسب تا پایان سال آماده کنیم.«
پس از این اظهارنظرها نیز یکی دو رس��انه در 
گزارش هایی که منتش��ر کردن��د از روند مرمت 
خان��ه  نیما حرف زدند، اما در ش��رایط کنونی به 

نظر می رسد طرِح مرمت و ساماندهی خانه  نیما 
متوقف شده اس��ت. با این وجود، فعاالن میراث 
فرهنگی و نیماپژوه��ان همچنان خواهان توجه 

ویژه به این بنای تاریخی هستند.

سقِف حیاِط خانه در حال آوار شدن است
محمد عظیمی - نیماپژوه و نماینده  انجمن های 
دوستداران میراث فرهنگی مازندران- که درباره 
خانه نیما و وضعیت مرم��ت آن با مردم خیابان 
رمضانی، کوچه رهبر در محله دزاشیب صحبت 
کرده، به ایسنا می گوید: به چشم خودم دیدم که 
بخشی از س��قِف ایواِن خانه احتمال ریزش دارد. 
مردم محلی نیز می گویند مدت هاست کسی برای 
مرمت به خانه  »نیما« رفت وآمد نمی کند؛ این خانه 
فقط دو نگهبان دارد که تنها کار حفاظتی شان از 

خانه، شستن ماشین است.
او ب��ا بیاِن تاریخچه ای از وضعیت خانه  نیما در 
طول سال های گذشته، بیان می کند: خبر خرید 
خانه نیما توس��ط سازمان زیباس��ازی شهرداری 
تهران در خردادماه س��ال ۹۸ نوید مسرت بخش 
و بارق��ه امیدی بود تا پ��س از کش و قوس های 
ف��راوان و دلهره  هنرمندان و دوس��تداران نیما از 
تخریب خانه، باالخره با وعده  تبدیل شدن به موزه 
ش��عر نوین ایران در کنار خانه جالل آل احمد و 
سیمین دانشور فرصتی باشد تا محوری جدید از 
موزه و گردشگری شعر و ادبیات معاصر در تهران 

باز شود.
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عظیمی با اشاره به صحبت هایی که در چند 
نوبت برزین ضرغامی - مدیرعامل س��ازمان 
زیباسازی شهرداری تهران - برای روند مرمت 
این خانه  تاریخی مطرح کرده بود، می افزاید: 
طبق صحبت ها نخس��ت قرار بود افتتاح این 
خانه ۲۱ آبان س��ال گذشته و همزمان با روز 
تولد نیما باش��د که متاسفانه عملی نشد. بار 
دیگر ۱۷ اردیبهشت امسال این مقام مسئول 
اعالم کرد ک��ه »امیدوارم بتوانیم بر اس��اس 
برنامه ریزی انجام ش��ده تا س��ه ماه آینده کار 
مرمت و بازس��ازی خانه نیما یوشیج را تمام 

کنیم.«
او با بیان این که مناس��بت خاصی در مرداد 
برای افتتاح این خانه و آثار نیما وجود ندارد، 
اظهار می کند: از یک سو در حالی به استقبال 
ماهِ تیر می رویم که در این خانه هیچ نشانه ای 
از مرم��ت و تجهیز دیده نمی ش��ود و تنها به 
حضور نگهبان بسنده ش��ده است و از سوی 
دیگر تنه��ا اقدام نمایان در ای��ن خانه ایجاد 
داربست و پوشش پارچه ای بوده تا شرایط را 
برای مرمت بنا و ترمیم شیروانی آماده کند، اما 
آخرین بازدید و رصد فعالیت سازمان زیباسازی 
حاکی از آن است که ظاهراً بخشی از بنا هم 
دچار ریزش و ویرانی شده و هیچ گونه تحرکی 

در آماده سازی ساختمان مشاهده نمی شود.
عظیم��ی به ای��ن نکته اش��اره می کند که 
مشخص نیس��ت چرا با اعالم چندباره افتتاح 
ای��ن خانه، پیگی��ر بازس��ازی و تجهیز موزه 
نیستند و با وجود اعالم زمان بازگشایی خانه 
نیما، عملیات ابتدای��ی و ضروری آن متوقف 
شده اس��ت. او می گوید: از شهردار و اعضای 
شورای ش��هر تهران که اکثراً از فرهیختگان 
و حامی��ان می��راث فرهنگی ب��وده و توجه 
ویژه ای به خانه های تاریخی دارند، درخواست 
می کنیم تا با توجه به طرح اعالم شده  موجود 
در سازمان زیباسازی و آمادگی همکاری برای 
راه اندازی موزه نیما که می توانس��ت در وعده  
قبلی به نتیجه برسد، علت توقف مرمت این 

بنا را پیگیری کنند.
او ادامه می دهد: بی تردید بر اس��اس نقش 
سازمان زیباسازی که برنامه ریزی، مدیریت، 
توس��عه، اجرا و نظارت بر فعالیت های هنری 

ش��هری در همه  فضاهای عمومی ش��هر تهران و مساعدت و 
مش��ارکت در زیباسازی و ایمنی فضاهای فرهنگی، بافت ها و 
آثار تاریخی است، باید با تهیه و تدوین دستورالعمل و همکاری 
دیگر دس��تگاه های مس��ئول به ویژه وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری بر اساس قوانین و مقررات موضوعه 
برای گرفتن راهکارهای اجرایی مناس��ب و حفظ و نگهداری، 
ایمن سازی، مرمت، بازسازی و بهسازی مراکز تاریخی، مذهبی 

و فرهنگی شهر تهران کمک کند.
الزم به ذکر اس��ت که پی��ش از این و در خرداد ماه س��ال 
گذش��ته دبیر کمیته پیگی��ری خانه های تاریخ��ی تهران، از 
خریداری کامل خانه  نیما یوش��یج توسط سازمان زیباسازی 
شهری تهران خبر داد؛ تا رسماً نیما و خانه اش بعد از ۱۹ سال 

بالتکلیفی و دربه دری سامان یابند.
سجاد عسگری سال گذشته اعالم کرد: مدیرعامل سازمان 
زیباسازی شهر تهران دوشنبه ۱۳ خرداد از خرید کامل خانه  
نیما یوش��یج به صورت رسمی خبر داده بود که »با توجه به 
صدور دس��تور خرید خانه نیما یوشیج توسط شهردار تهران 
و پ��س از انجام اقدامات کارشناس��ی و مذاکره با مالک خانه، 
سازمان زیباس��ازی شهر تهران به صورت رسمی این خانه را 

خریداری کرد و سند آن به نام شهرداری تهران ثبت شد.«
او مبلغ خرید این خانه را به نقل از س��ید حمید موسوی - 
ش��هردار منطقۀ یک تهران - مبل��غ ۱۳ و نیم میلیارد تومان 

اعالم کرد.
پیش از این، در ۲۱ فروردین فروردین ماه، قرارداد خرید خانه 
نیما پس از ۱۹ سال بین شهرداری و مالک امضا و پس از آن 
امور مربوط به اجرا مفاد قرارداد تا حصول نتیجه پیگیری شد 
تا بر اساس قول داده شده به شهروندان اکنون سند مالکیت 

خانه نیما به نام شهرداری تهران شده است.

خبر خرید خانه نیما توسط 
شهرداری  زیباسازی  سازمان 
تهران در خردادماه سـال 9۸ 
نویـد مسـرت بخش و بارقـه 
امیـدی بود تا پـس از کش و 
قوس هـای فـراوان و دلهـره  
دوسـتداران  و  هنرمنـدان 
نیمـا از تخریب خانه، باالخره 
بـا وعـده  تبدیـل شـدن به 
مـوزه شـعر نویـن ایـران در 
کنـار خانه جـالل آل احمد و 
سیمین دانشور فرصتی باشد 
تا محـوری جدیـد از موزه و 
گردشـگری شـعر و ادبیـات 

معاصر در تهران باز شود.
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لرس��تان ُگلَون��ی )ب��ه فارس��ی 
به گونه ای س��ربند و  گلبن��دی( 
روسرِی زنان لر، لک و کرد گفته 

می شود.
این روسری حدود ٣٠٠٠ سال 
قدم��ت دارد و ریش��ه  آن ب��ه 
زنان کاس��یت )اج��داد قوم لر( 
می رس��د و در زبان فارس��ی به 
صورت ُگلبَندی تلفظ می شود که 
برگرفت��ه از واژه ُگل بَدن، نوعی 
پارچه هندی ابریش��می و لطیف 

است.
سعید ش��ادابی در کتاب خود به 
ن��ام فرهنگ مردم لرس��تان در 
بخش مرب��وط به لباس عروس و 
پوشش زنان عش��ایر به سرون 
)Sarvan( اشاره کرده که همان 
حج��اب و پوش��ش موهای س��ر 
و گیس��وان ع��روس به وس��یله 
چارقده��ای ظریف و نازک گلدار 
ابریش��می در رنگ ه��ای مختلف 

است.
این پوشش به نحو خاصی است 
زیرا س��ر عروس را با چند تخته 
از ای��ن چارقدها می پوش��انند و 
دنباله آنها را از پشت سر آویزان 
می کنند. همان ج��ا توضیح داده 
شده  که گلونی همان سرون های 
رنگی هستند و چارقدهای ساده 
و بزرگت��ر که حاش��یه های رنگی 
دارد و ریش��ه دار هس��تند کت 

)Kat( نام دارد.

در ویکی پدیا هم آمده که: در زبان لکی، گلونی 
به گونه ای از س��ربند یا روس��ری چهارگوش که 
معموالً از جنس ابریشم با نقش های سنتی است 
گفته می ش��ود. این پوشش، بخش��ی از پوشاک 
م��ردم لک و لر اس��ت که زنان ل��ک و لُر به طرز 
خاصی به س��ر می کنند، و دختران نسل جدید 
از ن��وع کوچک آن به عنوان روس��ری اس��تفاده 
می کنند. این روسری یکی از سوغات های لرستان 
است. این سربند در گذشته در لباس مردان هم 
به کار می رفت و به طور کلی س��ربند و دستار از 
زمان مادها و هخامنشیان در لباس مردان و زنان 
 )Golvani( منطقه ایران استفاده می شد. ُگلَونی
نوعی سربند است که از واژه »گلبندی« با تبدیل 
ح��رف »ب« به »و« و حذف ح��رف »د« گرفته 
شده اس��ت و ب��ه نوعی پارچه ابریش��می رنگین 
اطالق می شود. علیمردان عسکری عالم در کتاب 
»ادبیات شفاهی قوم لُر«، ُگلَونی را دستمال بزرگ 
ابریشمی و رنگارنگی می داند که ویژه سربند زنان 
جوان و دختران لُرستانی است. گاهی مردان هم از 
آن به عنوان سربند استفاده می کنند و آن را دور 

کاله نمدی می پیچند. َکت و گلونی به همراه شال 
و ستره از لباس های سنتی و محلی لرستان است. 
در کت��اب لُرها هم، به »جوه« یا »جوما« اش��اره 
شده اس��ت و گفته شده که زنان لُر، جامه ای بلند 
می پوشند به نام جوه یا جوما که روی آن پیراهنی 
چاک دار و چین دار قرار می گیرد. آنان س��ربندی 
دس��تار مانند دارند که موها را با آن می پوشانند. 
پوشاک زنان لُر شاد و روشن است و با مهره های 

شیشه ای، سکه ها و منجوق ها تزئین می شود.
 س��عید شادابی همچنین در کتاب خود به نام 
فرهنگ مردم لرستان در بخش مربوط به لباس 
 )Sarvan( عروس و پوشش زنان عشایر به سرون
اشاره کرده است که همان حجاب و پوشش موهای 
سر و گیسوان عروس به وسیله چارقدهای ظریف 
و نازک گل��دار ابریش��می در رنگ های مختلف 
است. این پوش��ش به نحو خاصی است زیرا سر 
عروس را با چند تخته از این چارقدها می پوشانند 
و دنباله آنها را از پش��ت س��ر آوی��زان می کنند. 
همان جا توضیح داده شده است که گلونی همان 
س��رون های رنگی هس��تند و چارقدهای ساده و 

دستاری از نقوش تاریخ و فرهنگ 
ُگلَونی سربند زیبای زنان لر
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بزرگتر که حاشیه های رنگی دارد و ریشه دار 
هستند کت )Kat( نام دارد.

در گزارش مردم نگاری شهرس��تان الش��تر 
آمده است که زنان مسن گلونی های سیاه به 
س��ر می کرده اند و زنان جوان رنگهای س��بز، 
قرمز، نارنجی، آبی و … را به سر می بستند. 
رشیدی مفرد در گزارش مردم نگاری دورود 
در بخش سرپوش زنان به »چار گلونی« اشاره 
می کند و می نویس��د ک��ه چارگلونی عبارت 
اس��ت از چهار عدد روس��ری ابریشمی چهار 
گ��وش به ضلع تقریبی ۱ و نیم متر و با رنگ 
زمینه مشکی و حاشیه های قرمز، آبی و سبز 
که زنان مسن و جا افتاده آنها را به هم دوخته 
و روی س��ر می بس��تند. الزم است ذکر شود 
که به ش��کل کلی بستن س��رپوش های فوق 
 sâwa یا ساوه sarvan بر روی سر، س��رون

می گویند.

گلونی سربندی برای مردان و زنان
همانگونه که گفته ش��د؛ گلونی را بیش��تر 
زنان لر و لک در هنگام مراسم شادی استفاده 
می کنند. ام��ا از دوره قاجار به بعد مردان نیز 
شروع به استفاده از آن کردند. مردان گلونی را 
دور »شو کالو« یا همان کاله لری مرسوم در 
منطقه لرستان می بستند و به گاه مهمانی یا 
جنگ، به منظور تزیین یا نگهدارنده کاله از آن 
استفاده می کرده اند. زنان لر در زمان گذشته 
کت و ُگلَونی را با هم می پوشیدند به طوری که 
»َکت« را جدا زیر گلونی می بستند تا موهای 

سر به خوبی پوشیده و مهار شوند.

ریشه کلمه گلونی
گلون��ی نوعی س��ربند اس��ت ک��ه از واژه 
»گلبن��دی« با تبدیل ح��رف »ب« به »و« و 
حذف حرف »د« گرفته شده است و به نوعی 
پارچه ابریش��می رنگین اطالق می ش��ود. در 
گذشته نوعی پارچه ابریشمی هندی به اسم 
»گل بدن« که س��طح روی آن متش��کل از 
فقط دو رنگ )مثالً زعفرانی و س��یاه( بوده، از 

هندوستان به ایران وارد می شده  است.
واژه گلبدن در فارسی به صورت گلبندی و 
در زب��ان لکی و لری به صورت گلونی درآمد. 

به مرور زمان در بین لرها واژه گلونی نه فقط 
ب��رای پارچه های زعفرانی، بلک��ه برای تمام 

سربندهای رنگی )غیر سیاه( به کار رفت.

نگاهی به گلونی در بستر تاریخ
این س��ربند در گذشته در لباس مردان هم 
به کار می رفت و به طور کلی گفته می ش��ود 
که سربند و دستار »پوششی با سه هزار سال 
قدمت« است و از زمان مادها و هخامنشیان 
در لب��اس مردان و زنان ایران زمین اس��تفاده 
می شد. گلونی، س��رپوش لری با ویژگی های 
خاص در مراس��م شادی با رنگ های شاد و از 
پشت سر بلندتر اما در مراسم عزاداری کوتاه، 
جمع تر و رنگ آن تیره تر بود. در نوع شهری 

ُگلَون��ی جمع تر و کوتاه تر از زنان روس��تایی 
پوشیده می ش��د. نکته جالب توجه دیگر این 
است که بستن همین گلونی در بین طوایف 
مختلف لرستان فرق می کند مثل سربند زنان 
شهرس��تان دلفان که نسبت به بقیه بزرگ تر 

بسته می شود.

گلونی، صنایع دستی لرستان از دیرباز تاکنون
ق��وم لر گلون��ی ها را خودش��ان درس��ت 
می کردند، نقوش هندسی می زدند و برای رنگ 
آن از رنگ های طبیعی استفاده می کردند. این 
گلونی سربند زیبای زنان لر به  جامانده از هنر 
دس��ت قومی است که خود تار و پودش را به  

هم  بافته، نقش زده و رنگارنگ کرده اند.
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را  آن  محل��ی  م��ردم 
قبرس��تان  نخس��تین 
ای��ران  مس��لمانان 
می دانن��د، ام��ا س��ندی 
برای ادعایشان ندارند. 
ش��اید تنه��ا سندش��ان 
تاری��ِخ حک ش��ده روی 
قبرهاس��ت،  س��نگ 
ش��اید ه��م نقل های��ی 
که س��ینه به س��ینه به 
ام��روز رس��یده اند؛ هر 
چند تاریِخ برخی س��نگ 
قبرها به سده های قبل 
برمی گردد و برخی حتی 
همی��ن چن��د روز قب��ل 
در روستای س��فید چاِه 
گلوگاه، در ناحیۀ شرقی 

مازندران.

قبرهای 1۴۰۰ ساله تا یك روزه

به نظر می رسد دیگر تفاوتی در ویژگی های یک 
قبرستان قدیمی نباش��د، چه قبرستان امامزاده 
عب��داهلل در ش��هر ری باش��د، چه ب��اغ توتی، یا 
قبرستان خالدنبی در گلستان، سنگ قبرها همان 
س��نگ قبرهاس��ت و در همه جا مردگان را دفن 
می کنند، دیگر کار از قدم��ت و ویژگی هایی که 
یک قبرستان را از دیگر مکان های عمومی شهر 
جدا می کند، گذش��ته اس��ت. یک جا را به آتش 
می کش��ند، قبرهای قبرس��تان دیگر را در طرح 
ساماندهی می ش��کنند و سنگ ها را با مرمرهای 
صاف و یک دست عوض می کنند و در قبرستان 
دیگر بدون هیچ توجهی و در هر نقطۀ خالی مرده 
دفن می کنند، می خواهد همسایه اش ۵۰۰ ساله 

باشد یا ۱۰۰ ساله فرقی ندارد.
قبرستان س��فیدچاه در روستایی به همین نام 
را می توان احتماالً از قدیمی ترین قبرستان های 
قدیمی و تاریخی مس��لمانان در استان مازندران 
دانست که حاال مردم اش آن را نخستین قبرستان 
مس��لمانان ایران هم می نامند، ادعایی که منطق 
تاریخی ن��دارد اما حت��ی آن ها معتق��د بوده اند 
که اجس��اد دفن ش��ده در این قبرس��تان، هرگز 

نمی پوسند و هیچ آسیبی به آنها وارد نمی شود.
مردم منطقه ش��اید هم مس��افرانی که به این 
قبرستان رفته اند، هر کدام صفت های ویژه ای برای 
این قبرستان به کار می برند، یکی آن را گورستانی 
می نامد که »س��نگ های آن ح��رف می زنند« و 
دیگری آن را مکانی اسرار آمیز می خواند و حتی 

علت نامگذاری آن به قبرستان »سفید« را به دلیل 
آهک موجود در خاک این قبرستان می دانند که 
چون آهک بسیار باالیی دارد و رنگ خاک آن به 
سفیدی می زند، باعث می شود تا در فاسد شدن 

اجساد دفن شده در این قبرستان، تأخیر باشد.
از دیگر ویژگی های این قبرستان را وجود سنگ 
قبرهای ایس��تاده در بخش تاریخی و قدیمی آن 
می دانند که هر کدام از این سنگ قبرها با توجه 
به قدمت، فرهنگ زمان و شغل و شخصیت فردی 
ک��ه در آن جایگاه دفن ش��ده با نقوش��ی خاص 

حکاکی و تزیین شده اند.
رامین نوری - فعال گردشگری و میراث فرهنگی 
-، که پنج شنبه - ۱۲ تیر - از این قبرستان تاریخی 
دیدن کرده، در گفت وگو با ایسنا دربارۀ وضعیت 
این محوطۀ تاریخی می گوید: این قبرس��تان در 
کنار بقعۀ س��ه امامزاده »ابراهی��م«، »منصور« و 

»عبدالرحمن« از دورۀ تیموری قرار گرفته است.
او به صحبت های بومی ها و محلی های منطقه 
اش��اره می کند که می گویند »از گذشته بسیاری 
از م��ردم از نقاط مختلف برای دفن مردگان خود 
به این منطقه می آمدند تا مردگان خود را در این 
قبرستان دفن کنند« و ادامه می دهد: احتماالً در 
اوایل اس��الم به دلیل مشکالتی که در طبرستان 
وجود داش��ته، مردم تمایل داشته اند تا مردگان 
خود را در این منطقه دفن کنند، با این وجود هیچ 
کدام از مردم نسبت به ادعایی که این قبرستان را 
نخستین قبرستان مسلمانان ایران می دانند، هیچ 

نخستین قبرستان مسلمانان ایران
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سندی ندارند.
وی با اش��اره ب��ه اس��تفاده از متریال های 
مختلف برای ساخِت سنگ قبر در هر نقطه 
از دنیا بر اساس تاثیرات اقلیمی، بیان می کند: 
در این منطقه بیش��تر از سنگ استفاده شده 
و روی س��نگ ها را حجاری کرده اند و بیشتر 
آن ها دارای طرح های اس��لیمی، هندس��ی و 

نمادها هستند.
او با بیان این که در این قبرس��تان، قبرهای 
۱۰۰ س��اله و قبرهای جدید حتی چند روز 
گذشته را در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، ادامه 
می دهد: به نظر نمی رسد تا کنون طرحی برای 
ساماندهی این قبرستان تاریخی اجرایی شده 
باشد، برخی از سنگ قبرها شکسته شده اند و 
حتی یکسری سنگ های بسیار بزرِگ صندوق 
مانند که ش��بیه به تابوت هستند، در اطراف 

امامزاده گذاشته شده اند.
نوری به نقش های حجاری شده روی سنِگ 
قبرها اش��اره می کند که از نقوش دایره ای تا 
آین��ه و کبوتر و گل و خورش��ید و طرح های 

سمبلیک روی س��نگ قبرها حک شده اند و 
ادامه می دهد: این قبرستان وسعت زیادی دارد 
و شاید به همین دلیل هنوز در آن مردگان را 
دفن می کنند، در حالی که به نظر می رس��د 
نیاز اس��ت تا برای نشان دادِن دقیِق موقعیت 
قبرهای تاریخی و قبرهای جدیدتر فاصله یا 
نش��انه ای گذاشته ش��ود، در کنار یک سنگ 
قبری سنگ قبری دو طبقه قرار دارد که تاریخ 

دفن مردگان آن به سال هم نمی رسد.
از یک سو میراث فرهنگی قبرستان را سال 
۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی کشور ثبت کرده 
است، اما از سوی دیگر به نظر می رسد هنوز 
هیچ اقدامی برای س��اماندهی این قبرستان 
و دس��ت کم ایجاد یک فاصله یا مانعی برای 
دفِن مردگان تازه درگذشته در بخش قدیمی 
قبرستان انجام نشده باشد، آن هم اگر اسناد 
بتوانند ثابت کنند این قبرستان قطعاً نخستین 
قبرستان مسلمانان ایران است. قبرستانی به 
درازای ۱۴۰۰ س��ال از زماِن ورود اس��الم به 

ایران.
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مجله فوربس پیش بینی کرد که 
ایران یکی از هفت کشور و قطب 
گردشگری جدید در دنیا پس از 

پایان بحران کرونا خواهد بود.
بح��ران ش��یوع وی��روس کرونا 
گریبان صنعت گردشگری جهان 
را به شکل بی س��ابقه ای گرفته 
اس��ت، اما امید ملت ها به آینده 
و دوران پس��اکرونا باعث ش��ده 
است بس��یاری از کشورها خود 
را برای رونق صنعت گردشگری 

آماده کنند.
در ای��ن میان هفت کش��ور این 
پتانس��یل را دارن��د ک��ه بعد از 
اتمام بح��ران کرونا به قطب های 
گردشگری تازه ای در دنیا تبدیل 
ش��وند که کش��ور ما ای��ران هم 
جزو آن هاس��ت. بر طبق گزارش 
مجله فوربس، باوجود فاصله این 
کش��ورها با مقاصد گردش��گری 
ت��راز اول جهان��ی، آن ه��ا هم��ه 
ویژگی های ضروری برای کس��ب 

این جایگاه رادارند.
طبیعت بکر و زیبا، تعدد بناهای 
باستانی و تاریخی، آداب ورسوم 
ج��ذاب و فرهن��گ اصی��ل و… 
مواردی هس��تند ک��ه می توانند 
به جهانی تر ش��دن ای��ن مقاصد 
دیده ش��ده  کمت��ر  گردش��گری 
کمک ش��ایانی کنند. در ادامه به 
شرح کشورهایی که در فهرست 

فوربس آمده اند می پردازیم.

اتیوپی
اتیوپی با پیش��ینه تاریخی غنی و شگفتی های 
طبیعی متع��ددش، یکی از محبوب ترین مقاصد 
گردشگری در میان ۵۴ کشور تشکیل دهنده قاره 
به شمار می رود. اتیوپی تنها کشور آفریقایی بود 
که یک قدرت اروپایی را درنبرد شکست داد و در 

مقابل استعمار مقاومت به خرج داد.
برخی بر این باورند که نخستین پیشینیان نوع 
بش��ر از این خطه حاصل خیر به سایر نقاط دنیا 
ک��وچ کرده اند. نواحی غربی این کش��ور میزبان 
جنگل های بارانی انبوه و با طراوتی هس��تند که 
به کوه های سربه فلک کش��یده شرقی می پیوندد. 
به عالوه، آش��پزی و غذاهای سنتی این سرزمین 
هم پتانس��یل باالیی برای جذب گردش��گر دارد 
و تج��ارب فرهنگی خ��اص و وی��ژه آن برای هر 

گردشگری جذاب خواهد بود.

ایران
تنش های چندین و چندس��اله ب��ا قدرت های 
جهان��ی ش��هرت ای��ران به عن��وان ی��ک مقصد 
گردش��گری جذاب با میراث تاریخی و فرهنگی 
بی نظیر را به حاشیه برده است. مورخان مختلف 
با هر زمینه ای، عالقه و اش��تیاق خاصی به ایران 
دارند. هر زمان از سال که به این کشور چهارفصل 
سفر کنید جاذبه های گردشگری بسیار متنوع و 
متعددی در دسترس شما خواهد بود، گردشگران 

می توانند هم زمان برای اس��کی به پیست دیزین 
و شمش��ک بروند یا س��ری به س��واحل ش��نی 
سفیدرنگ هرمزگان بزنند تا حمام آفتاب بگیرند، 
یا از جنگل های بارانی با طراوت استان های شمالی 
دیدن کنند یا در دل کویرهای مرکزی ایران قدم 
بزنند یا از معماری مس��اجد و معابد زرتش��تی و 

ساختمان های دلربای این کشور لذت ببرند.
باوج��ود ارائ��ه ویزای فرودگاهی و س��فر بدون 
ویزا برای بسیاری از کشورها، سفر به ایران برای 
گردش��گران خارجی بسیار ساده است و می توان 
امیدوار بود که این کشور بعد از اتمام بحران کرونا 

به یک مقصد گردشگری محبوب بدل شود.
با توجه به اینکه ایران از سوی سازمان جهانی 
گردش��گری به عنوان س��ومین کش��ور در میان 
کش��ورهای دارای سریع ترین رش��د در صنعت 
گردشگری هم معرفی شده است، این امر چندان 
هم تعجب برانگیز نیست. در این آمار ایران با ۲۷.۹ 
درصد رشد نسبت به سال گذشته، بعد از میانمار 
)۴۰.۲ درصد( و پورتوریکو )۳۱.۲ درصد(، در رده 
س��وم سریع الرشدترین صنایع گردشگری جهان 
قرارگرفته اس��ت. ایران ب��ا ۲۴ اثر ثبت جهانی و 
بیش از ۳۴ هزار اثر ثبت ملی و ۶۰۰ موزه فعال، 
ظرفیت بس��یار باالیی برای پذیرش گردشگران 
بین الملل��ی دارد. کوهس��تان های خیره کننده، 
جنگل های بکر، س��واحل و جزایر زیبا، معماری 
خاص، آش��پزی سنتی، آب و هوای چهارفصل و 

معرفی ایراِن بعد از کرونا به عنوان یکی از هفت قطب گردشگری جدید دنیا

فاطیما کریمی
خبرنگار
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ده ها ویژگی خاص دیگر، از ایران یک مقصد 
گردشگری پرطرفدار ساخته است.

میانمار )برمه(
مقاصد گردش��گری مهمی مانند سنگاپور، 
تایلند و اندونزی موفق ش��ده اند جنوب شرق 
آسیا را به یکی از قطب های گردشگری جهان 
بدل کنند. ام��ا این خطه هنوز هم گوهرهای 
نهفت��ه ای در دل خ��ود دارد که یکی از آن ها 
میانمار یا برمه است. میانمار با اینکه بسیاری 
از ویژگی ه��ای جذاب تایلن��د را مانند معابد 
بودایی چشم نواز، بقایای تمدن های باستانی 
و شهرهای ش��لوغ و پرهیاهو در خود دارد از 
لحاظ اقتصادی هم برای گردش��گران مقرون 
به صرفه ت��ر خواهد بود. پایتخت این کش��ور، 
ش��هر نایپیداو، تراکم جمعیتی پایینی دارد 
و پایتخت پیشینش، ش��هر یانگون، میزبان 

مقدس ترین پاگوداهای بودایی است.

گرجستان
با وجود اینکه بس��یاری از انگلیسی زبان ها 
این کشور را با ایالت جورجیا در امریکا اشتباه 
می گیرند، گرجس��تان در مسیر پیشروی به 
سوی تبدیل شدن به قطب گردشگری منطقه 
قفقاز است. سفرتان را از پایتخت این کشور، 
تفلیس، آغاز کنید، شهری با سنگ فرش های 
قدیمی، کلیساهای باستانی و رستوران هایی 
ک��ه در کرانه رود متکواری به خط ش��ده اند. 
طبیعت زیبای این کشور را هم نباید از دست 
داد؛ شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده 
بکر و دیدنی که محصوالت غذایی خاص خود 

را به شما ارائه می کنند.

فیلیپین
دیدن��ی،  جزی��ره   ۷۵۰۰ از  بی��ش  ب��ا 
مجمع الجزایر فیلیپین حتی برای ریزبین ترین 
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و مشکل پسندترین گردشگران هم جاذبه هایی 
در چنته دارد. ش��مالی ترین جزی��ره، لوزون، 
میزان منطقه مترو مانیال است که از ۱۶ شهر 

مهم تشکیل می شود.
ژژو محل مناسبی برای تجربه فرهنگ غنی 

و متنوع این کشور به شمار می رود. 
آن دسته از گردشگرانی که می خواند آرامش 
اقامتگاه های سواحل شنی فیلیپین را تجربه 
کنند بهتر است مجمع الجزایر ویسایاس را در 
مرکز این کشور انتخاب کنند، جایی که یکی 
از فاخرترین س��واحل شنی سفیدرنگ دنیا، 
فرصت کم نظیر رویارویی با گونه های جانوری 

و گیاهی نادر دنیا را برایشان فراهم می کند.

اسلوونی
بس��یاری از همس��ایگان نزدیک اسلوونی 

)به خصوص ایتالیا، کرواسی و اتریش( ساالنه 
میزبان خیل عظیمی از گردشگران از سرتاسر 
دنیا هس��تند، اما بس��یاری قدر این کش��ور 

کوهستانی کوچک را نمی دانند.
پایتخت اس��لوونی، لیوبلیان��ا، از قطب های 
فرهنگ��ی مهم منطقه به ش��مار م��ی رود و 
در کن��ار کلیس��اهای قدیم��ی و ی��ک قلعه 
خیره کننده که مشرف به بخش قدیمی شهر 
اس��ت به عنوان مقر هنر و موزه های تاریخی 
 نیز ش��ناخته می شود. بعد از دیدن این شهر، 
حتماً س��ری هم به آلپ جولیوسی بزنید و از 
زیبایی های طبیعی پارک ملی تریگالو لذت 

ببرید.

تونس
تونس، کشوری مملو از سواحل مدیترانه ای 

دیدن��ی، بقایای تاریخ��ی و غذاهای مغربی، 
درحال تبدیل شدن به یک قطب گردشگری 

در شمال افریقاست.
برای بس��یاری از گردشگران خط ساحلی 
گس��ترده تونس دلیل اصلی س��فر به شمار 
م��ی رود، مخصوصاً ش��به جزیره کپ بون در 
شمال ش��رقی این کش��ور که پر از سواحل 

ماسه ای دیدنی و بی نظیر است.
گردش��گرانی که ب��ه دنب��ال ماجراجویی 
و هیج��ان هس��تند، می توانن��د توره��ای 
صحرانوردی »بیابان صحرا« را امتحان کنند 
تا با زیس��تگاه های تاریخی آمازیغ ها آش��نا 
ش��وند. عالقه مندان به تاریخ هم می توانند از 
بقایای کارتاژ، یکی از ثروتمندترین شهرهایی 
که در عصر کالسیک ش��ناخته شده است، 

بازدید کنند.
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با تشکر از خانواده رجبی
رمزگشایی از یك خانواده مشهور اما ناشناس در تیتراژ سریال ها!

آنقدر دقیق که اس��امی نوش��ته ش��ده در 
تیتراژ پایانی هم در خاطرشان می ماند درباره 
روزهایی صحبت می کنی��م که تلویزیون دو 
ش��بکه بیشتر نداش��ت و در طول هفته سه 
چهار سریال بیش��تر پخش نمی شد. زندگی 
مثل امروز پرش��تاب نبود و م��ردم برای هر 
چیزی که اندکی سرگرم شان می کرد حسابی 

وقت می گذاشتند.
از س��ال های ابتدایی دهه هفتاد که سریال 
همسران پخش ش��د تا اوایل دهه هشتاد در 
انتهای س��ریال های پرطرف��داری که ردی از 
مسعود رسام و بیژن بی رنگ در آن ها به چشم 

می خورد شاهد این جمله تشکر آمیز بودیم: 
»با تشکر از خانواده محترم رجبی«.

برای همه س��ؤال شده بود که ماجرای این 
خانواده خاص چیست و این معما تا سال ها در 
ذهن همه باقی ماند که دلیل تشکر از خانواده 
محت��رم رجبی در انتهای تیتراژ هر س��ریال 
برای چیست و آن ها چه نقشی در تولید همه 

سریال های پرطرفدار آن زمان دارند.
البته مخاطب های باهوشی که سریال های 
معروف دهه ۷۰ را با دقت مشاهده می کردند 
فهمی��ده بودند ک��ه این س��ریال ها عالوه بر 
اسامی سازندگانش در لوکیشین یا ساختمان 

محل فیلمبرداری هم شباهت دارند. در واقع 
سریال  همس��ران و سریال هایی مانند مجید 
جان دلبندم و دنیای شیرین همگی در یک 
خانه ساخته شدند که می شد منزل خانواده 

رجبی!
در حال حاضر خان��واده رجبی که در واقع 
نسل جدید خاندان رجبی هستند حتی همین 
االن که بیش��تر از دو دهه از سریال همسران 
گذشته هنوز در همان خانه که در سعادت آباد 
واق��ع ش��ده، زندگی می کنند. البت��ه در این 
سال ها کسی برای سریال س��ازی سراغشان 
نرفته و خبری از اسم این خانواده در تیتراژها 

خانواده محترم رجبی در دهه 7٠ تبدیل به سوپراستارهای تلویزیون شدند. شهرت آنها از برخی بازیگران هم بیشتر بود و همه اسم شان را در تیتراژ 
پایانی سریال ها دیده بودند، اما کسی نمی دانست چرا اسم شان این قدر تکرار می شود و همه از این خانواده تشکر می کنند. این خانواده از سال 72 که 
»همس��ران« س��اخته شد تا هفت هشت سال بعد حضورشان را در تیتراژ سریال ها حفظ کردند. معمای تشکر تهیه کننده از این خانواده یک پاسخ ساده 
داشت. آن ها خانه شان را در اختیار گروه سریال ساز همسران، خانه سبز، سیب خنده و دنیای شیرین قرار دادند تا تصویربرداری سریال ها در آنجا انجام 
شود. این خانواده از رفقای زنده یاد رسام بودند و همکاری صمیمانه ای با این تهیه کننده داشتند. وقتی به آن دوران برمی گردیم، یادمان می آید آن روزها 

مردم چه حال و حوصله ای داشتند و چقدر دقیق سریال ها را تماشا می کردند.

یوسف هاشمی
خبرنگار
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و... نیست اما بسیاری از طنز پردازها در انتهای 
مطلبشان اشاره ای به آنها می کنند و با شوخی 

می نویسند »با تشکر از خانواده رجبی«
ماجرای این آپارتمان از آنجا آغاز ش��د که 
برای ساخت سریال همسران به دنبال خانه ای 
بودند که دو واحد کنار هم داش��ته باش��د تا 
زندگ��ی دو زوج کمال و مهین و علی و مریم 
به تصویر کش��یده ش��ود. آن زمان آپارتمان 
آقای رجبی نوساز بود و چهار واحد آن خالی 
بود. بنگاه معامالت ملکی خیابان ولیعصر که 
دوس��ت آقای رجبی بود، پیشنهاد اجاره دو 
واحد آپارتمان را به این خانواده می دهد و آنها 
نیز می پذیرند که دو واحد آپارتمان را به مدت 

یک سال به گروه اجاره دهند.
پس از اتمام س��ریال همسران، گروه مجدد 
آپارتم��ان را از خانواده رجبی اجاره می کند و 
سریال  خانه سبز در آن ساخته می شود. پس 
از سریال خانه سبز سریال های دنیای شیرین، 
مجید دلبندم و س��یب خن��ده در آپارتمان 
خانواده رجبی ساخته می شود. اینطور شد که 
یک آپارتمان نوساز و س��اده در شمال غرب 
تهران به محلی تبدیل ش��د برای نشان دادن 
چالش های زندگی مشترک و روزمره زوج های 
کمال و مهین )با هنرمندی فردوس کاویانی و 
مهرانه مهین ترابی( و علی و مریم )با هنرمندی 
فرهاد جم و اله��ام پاوه نژاد(. پس از آن  جای 
خودش را به آپارتمانی داد که ش��یریِن قصه 
دنیای ش��یرین هر شب خاطراتش را در اتاق 
آن می نوشت، آپارتمانی که دنیای شیرین در 
آن خالصه می شد. آپارتمانی که مجید دلبندم 

مرز واقعیت و تخیل را جا به جا کرد.
البته خانه معروف خانواده رجبی، بیشتر از 
هر چیزی به نام »خانه س��بز« معروف شده 
است. پس از به پایان رسیدن سریال همسران، 
گروه مجدد آپارتمان را از خانواده رجبی اجاره 
کرد و س��اخت سریال خانه سبز کلید خورد. 
پشت بام خانه را ایرانیت می کنند و رنگ سبز 

می زنند و خانه فرید و لیلی ساخته می شود.
این حجم از همکاری که باعث شکل گیری 
دوستی بین خانواده رجبی و مسعود رسام نیز 
ش��د خاطرات خوشی را از همکاری با عوامل 
س��اخت س��ریال های مختلف برای رجبی ها 
س��اخت و آن ه��ا هم بدون گله یا ش��کایتی 

همکاری را ادامه می دادند.
خانواده رجبی هنوز هم در خانه سبز زندگی 
می کنند. خانه ای در خیابان یازدهم ش��رقی 

سعادت آباد که شخصیت های دوست داشتنی 
یک داس��تان جدی��د از خانه س��بز را خلق 
می کردند. خیابانی که خانه سبز در آن واقع 
شده است این روزها تغییر زیادی کرده و مانند 
گذشته نیست، ولی خانه سبز خانواده صباحی 

تا حد زیادی مثل گذشته  است.
دیوارهای خانه به رنگ سفید در آمده و در 
خانه مانند گذشته نیست. اما خانه سبز هنوز 
سرپا و سبز است. فضای داخلی طبقات مانند 
گذشته اس��ت. طبقه همکف خانه آقاجون و 
خانم جون که در آن قرار داشت، محل سکونت 

آقای رجبی و همسرش است.
سریال خانه سبز این گونه به پایان رسید که 
یک اتوبان قرار است ساخته شود و آپارتمان 
صباحی ها نیز وسط این اتوبان قرار دارد. بعد 
از پایان سریال همه تصور می کردند آپارتمان 
خانه سبز صباحی ها دیگر وجود ندارد و یک 

اتوبان از وسط آن گذشته است.
هنوز دیال��وگ ماندگار عاطف��ه خطاب به 
همسرش در خاطره هاست: »خونه سبز فقط 
یک ساختمون نیست؛ همه باورهای ماست… 
این چیزی نیست که بشه با بیل مکانیکی و 
بولدوزر خرابش کرد. این چیزیه که می تونه به 
هر آدمی روح سبز زندگی بده.« و خانه سبز به 

همه مخاطبانش روح سبز زندگی را بخشید.
آق��ای رجبی در خیابان س��هروردی فرش 
فروشی دارد و در س��ینما و تلویزیون نبوده، 
ولی آپارتمان شان حدود هفت سال در اجاره 
گروه بود. به گفته آقای رجبی، گروه برای هر 
واح��د ۱۸۰ هزار تومان کرای��ه می داد که در 

زمان خودش مبلغ مناسبی بود.
خانواده رجبی خاطرات جالبی از این داستان 
دارند. طبق گفته ایشان، بعد از قسمت پایانی 
دوست و آشنا تماس می گرفتند و ابراز ناراحتی 
می کردند که خانه سبز صباحی ها یا رجبی ها 
قرار اس��ت از بین برود، اما خوشبختانه خانه 

سبز استوار است و خاطرات آن زنده.
آقای رجبی می گوید، بعد از س��ریال خانه 
سبز برای ساخت فیلم و سریال های دیگر با 
ایشان تماس گرفتند، ولی خانه را اجاره داده 
بودند و به همین دلیل بعد از پایان همکاری 
با عوامل س��ریال خانه سبز دیگر سریالی در 

آپارتمان خانواده رجبی ساخته نشد.
آقای رجبی تمایلی ندارد آپارتمانش را بکوبد 
و آن را از نو بسازد. وی می گوید: این آپارتمان 
هن��وز هم ب��رای م��ردم ج��ذاب و پرخاطره 
اس��ت. هنوز هم گاهی افراد جلوی خانه سبز 
می ایس��تند و به آن نگاه می کنند، بعضی از 
افراد برای این که مطمئن شوند این آپارتمان 
همان لوکیش��ن س��ریال محبوب شان است، 
زنگ می زنند و س��ؤال می پرسند. این روزها 
در خانه سبز جای دفتر وکالت آقای صباحی 
و همسرش را مطب دندانپزشکی گرفته است. 
پس��ر خانواده رجبی که دندانپزش��ک است، 
مطب دندانپزشکی خود را در خانه سبز دایر 

کرده و نام دندانپزشکی نیز خانه سبز است.
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اولی��ن کاری ک��ه قب��ل از 
بازیگری دوس��ت داش��تم 
انجام ده��م، چتربازی بود. 
هم��ه امتحان هایش را هم 
قبول ش��دم، ولی آخر سر 
به خاطر صاف بودن کف پایم 
رد ش��دم. آنقدر این کار را 
دوس��ت داش��تم که وقتی 
وارد سینما شدم، در خیلی 
از نقش های��م لباس های��ی 
ب��ا نش��انه های مخص��وص 
چترب��ازی را می پوش��یدم. 
االن ه��م بعد از ۴٠ س��ال 
کار در س��ینما، نمی گوی��م 
پیش��مانم ول��ی احس��اس 
می کنم ه��رکار دیگ��ری را 
ادامه می دادم، شرایط بهتر 

بود.
عالقه من��دان به س��ینما و 
همچنین آن دسته از نسل 
جدیدی ک��ه فیلم های دهه  
دیده ان��د،  را   7٠ و   ۶٠
خوب می دانند که سینمای 
ی��ک  روزه��ا  آن  ای��ران 
»بَدم��ن« معروف داش��ت؛ 
ی��ک بدمن ب��ه ن��ام »رضا 
طوفان« که بعدها بیش��تر 
با نام اصلی خانوادگی خود 
یعنی »صفایی پور« شناخته 
می ش��د. او که بازیگری را 
پیش از انقالب شروع کرده 
بود، از س��ال ۵۹ تا ۸۶ در 
تعداد زیادی فیلم سینمایی 
و چن��د س��ریال ب��ازی کرد 
که تقریباً در بیش��تر آن ها 
نقشی منفی داشت و برای 
خیلی ها دیدن تصویر او جز 
در نقش��ی منفی قابل باور 

نبود.

گپی با »بدمن« سینما

 این بازیگر ۷۱ س��اله که دیگر مانند گذش��ته 
پرکار نیس��ت، اگرچه هر از گاهی پیشنهادهایی 
ب��رای بازیگری دارد اما بر س��ر اص��ول خودش 
هنوز باقی اس��ت و به ایس��نا می گوید:  من برای 
تمام سال هایی که در سینما بوده ام و برای همه 
نقش هایی ک��ه بازی ک��ردم ارزش زیادی قایلم. 
دوست ندارم آنچه را ساخته ام راحت خراب کنم، 
ممکن است سخت بگذرد ولی تحمل می کنم تا 

ببینم چه پیش می آید.
صفایی پ��ور آخرین ب��ار در س��ال ۸۶ با فیلم 
»پرچم های قلعه کاوه« در س��ینما حضور داشت 
و این اواخر هم حضوری کوتاه در فیلم »گیج گاه« 
ب��ه کارگردانی عادل تبریزی داش��ته که یکی از 
دوستان و همکاران قدیمی اش جمشید هاشم پور 

هم در آن بازی کرده است.
غیبت طوالنی او در س��ینما بهانه ای شد تا در 
این روزهای کرونایی تلفن بزنیم و جویای احوالش 
ش��ویم. اما همین که تلفن را جواب داد صدایش 
آنقدر آرام و بی حال بود که همان اول پرس��یدم 

خدای ناکرده ناخوش هستید؟
گفت: آرتروز گردن دارم. گاهی خسته می شوم 
و فش��ار می آورد. یک سالی هست که اینطوری 
شده ام. درد دارم اما خدا را شکر، می توانم راه بروم. 
بیرون هم می روم و گاهی ورزش می کنم. تا پیش 
از این روزی سه چهار ساعت ورزش می کردم اما 
االن که کرونا هم شده بچه ها می گویند زیاد بیرون 
نروم. سنم هم باالست و باید بیشتر مراقب باشم. 

اما خوب از خانه ماندن زیاد هم خس��ته می شوم 
هر چند فعالً چاره ای نیست.

حرف به س��ینما کشیده می شود، اینکه خیلی 
وقت است بازی نکرده و آخرین فیلمش ۱۳ سال 
قبل با نام »پرچم های قلعه کاوه« در سینما بود. 
بحث سینما که می شود صدایش به سرعت جان 
می گیرد و با انرژی می گوی��د: »پرچم های قلعه 
کاوه« را دوس��ت داشتم. یک فیلم اساطیری بود. 

جایزه هم گرفت.
 بعد از آن باز هم پیش��نهاد بازی داش��تم ولی 
آن نقش ه��ا برای من نبود. باالخره آنچه من کار 
می کردم خودش یک ژانر بود، ژانر خطرناکی هم 
بود. مونوپول خودم بود پس خیلی مناسبت ندارد 
که نقش کمدی به من پیش��نهاد می شود. البته 
نقش های کمدی هم زی��اد نبوده ولی رغبتی به 
آن ها نداشتم. من برای کاری که در سینما کرده 
بودم ارزش زیادی قائلم، همین طور برای مخاطبی 
که سال ها مرا با آن نقش ها  شناخته اند، به همین 
دلیل سختی ها را تحمل می کنم تا ببینم چه پیش 
می آید. قبل از عید هم فیلم »گیج گاه« پیشنهاد 
شد که به نوعی ادای دین به بازیگران دهه ۶۰ بود 

و من در حد دو سه دقیقه بازی کردم.
صفایی پور که از معدود بدمن های سینمای ایران 
بوده و بعد از سال ها هنوز هم کسی با آن ویژگی ها 
جایگزینش نشده، به فیلم های روز سینما اشاره 
می کند و ادام��ه می دهد: تقریب��اً فیلم های روز 
سینما را می بینم. بله، من بدمن بودم ولی دیگر 

چتربازی را بیشتر از بازیگری دوست داشتم
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به آن ش��کل در سینما بدمن نداریم. االن هر 
کسی از هر صنفی می آید و بازیگر می شود. در 
حالی که سینما یک تخصص است و باید آن 
را بلد باشی. بعضی ها فقط دوست دارند بازی 
کنند و ورود بی رویه، این کار را خیلی خراب 
کرده، چ��ون برایش ارزش قائل نمی ش��وند. 
اساتیدی سال ها در سینما کار می کردند که 
بازی کردن مقابلش��ان خیلی زحمت داشت. 
همان قدر که زحمت داش��ت، ارزش خاصی 
هم داشت. اصالً رویه کار با االن فرق می کرد. 
فیلمنامه ها متفاوت بودند، االن دیالوگ ها همه 
سطحی، پر از حرف رکیک و... نمی دانم سینما 
ب��ه کجا می رود. همه چیز با زمانی که ما کار 
می کردیم فرق کرده. ما عاشقانه کار می کردیم 
و دغدغه مان مخاطب بود نه اینکه فقط دنبال 

فروش فیلم باشیم.
بازیگ��ر »کانی مانگا« و »ش��کار خاموش« 
که در فیلم های دفاع مقدس��ی متعددی هم 
بازی داشته، درباره اینکه چقدر این تفاوت ها 
را به تغییر نسل کارگردان ها مرتبط می داند، 
می گوی��د: آن زم��ان کارگردان ه��ای زیادی 
داش��تیم مثل آقای کیمیایی ک��ه هنوز هم 
هستند، یا آقای مالقلی پور که در دفاع مقدس 
فیلم های ماندگاری ساخت، ولی بعدها کسانی 
آمدند که بیش��تر تله فیلم ساختند. این تله 
فیلم ها با بودجه های اندک اتفاق خوبی برای 
س��ینما نبود. درست است که این ها هم باید 
وارد شوند ولی تخصص داشتن هم خیلی مهم 
اس��ت. به من هم پیشنهادهایی از این دست 
کارها شده ولی ترجیح می دهم ریاضت بکشم 
و تن به هر کاری ندهم.  البته با این طرز فکر 
قطعاً خانواده ام در این شرایط اقتصادی لطمه 
می خورند اما با همه این احوال تالش می کنم 
با همین نگاه پیش بروم.  من در این س��ال ها 
مش��کالتی داش��تم ولی به هر حال در طول 
چهار دهه، بازیگر حرفه ای سینما بودم و فعاًل 

چاره  دیگری نیست.
صفایی پور به اینجا که می رسد تاکید دارد 
آنچ��ه از اوض��اع کاری  یا وض��ع زندگی اش 
می گوید ب��رای جلب توجه یا ترحم کس��ی 
نیس��ت و اصالً هم دوست ندارد حرف هایش 
اینگونه برداشت شود. او بیشتر به حرمتی که 

ب��رای کارش در تمام این س��ال ها قائل بوده تاکید می کند و 
وقتی می پرس��م در این ۱۰ سال که کاری در سینما نداشته 
هیچ وقت شده که از این حرفه پشیمان شود؟ می گوید:  شاید، 
بیش��تر احس��اس می کردم اگر کار دیگ��ری را ادامه می دادم 
شرایطم مناس��ب تر بود. من قبل از بازیگری اولین کاری که 
دوس��ت داش��تم، چتربازی بود. خیلی عالقه مند بودم. تمام 
امتحان هایش را هم قبول ش��دم ولی فقط بخاطر صاف بودن 
کف پایم قبول نشدم. لباس مخصوص این کار را هم در سینما 
خیلی پوشیدم. از زمانی که وارد سینما شدم تا به االن، سعی 
ک��رده ام کار خوب انجام دهم و کارهایم فقط الهی به امید تو 
نباشد، یعنی برای همه آن ها زحمت کشیده ام؛ مثالً سکانسی 
از فیل��م  »خط آتش« یادم می آید که در س��رمای زمس��تان 
درِ هل��ی کوپت��ر در حال پرواز باز بود و ما باید با آن ش��رایط 
فیلمبرداری را انجام می دادیم. تحمل همه آن سختی ها بخاطر 

عالقه بود نه پول.
بازیگ��ر فیلم های »میرزا کوچک خان«، »چش��م عقاب« و 
س��ریال »س��یمرغ« می گوید: من هنوز هم نقش هایی را که 
بازی کردم دوست دارم مثل فیلم »سینه سرخ« ولی آن نوع 
س��ینما دیگر ادامه پیدا نکرد. در این چند سال هم چند کار 
کمدی پیش��نهاد ش��د که خواهش کردم مرا معاف کنند. به 
دوس��تان گفتم، نگاه مردم به من جور دیگری است. با اینکه 
سال هاس��ت بازی نکرده ام ولی هنوز که مردم مرا در خیابان 
می بینند احترام می گذارند و می گویند با فیلم های دهه ۶۰ و 
۷۰ من و آقای هاشم پور جور دیگری خاطره دارند. آن موقع 
من با نام »رضا طوفان« کار می کردم و بعد شدم رضا صفایی 
پور، او هم »جمشید آریا« بود و شد جمشید هاشم پور. این ها 
اسم های مستعار ما بود و رسم بود که اسامی کوتاه در سینما 
می گذاشتند. این اسم ها با شخصیت های پر تحرکی که بازی 

می کردیم خیلی جاذبه داشت.
او که ۹ اردیبهش��ت ماه ۷۱ سالگی اش را جشن گرفت، در 
پایان این گفت وگو در پاسخ به اینکه چه آرزویی دارد می گوید: 
آرزو که نه ولی دوست دارم کارهایی که در این سال ها کردم 
دیده ش��ود. به هرحال من هم اندازه خودم برای این س��ینما 
زحمت کش��یدم و بعد آن را تحویل دوستان و جوانانی دیگر 

دادم.
با وجود گله هایی که صفایی پور بابت ادامه پیدا نکردن ژانری 
ک��ه او در آن کار می کرد مطرح می کند، دختر این هنرمند، 
هنگام��ه صفایی پور که کارگردانی س��ینما خوان��ده در حال 
س��اخت  مستندی به نام »رد پای طوفان« است که به دالیل 
تنزل سینمای اکشن می پردازد و به ستاره های دهه ۶۰ و ۷۰ 
این ژانر مثل جمشید هاشم پور، پدرش و نیز فرامرز قریبیان 

اشاره دارد.

کارگردان هـای  زمـان  آن 
زیـادی داشـتیم مثـل آقای 
کیمیایی که هنوز هم هستند، 
یا آقای مالقلی پور که در دفاع 
مقـدس فیلم هـای ماندگاری 
سـاخت، ولی بعدها کسـانی 
آمدنـد که بیشـتر تلـه فیلم 
سـاختند. این تلـه فیلم ها با 
بودجه های اندك اتفاق خوبی 
برای سینما نبود. درست است 
که این ها هم باید وارد شـوند 
ولی تخصص داشتن هم خیلی 

مهم است
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سیروس گرجستانی با نام اصلی 
علی اکبر محمودزاده  گرجس��تانی 
2۵ اس��فند ١٣2٣ در رشت به 
دنی��ا آمده بود؛ به ق��ول خودش 
»رشت متمدن«؛ او اصالتی آذری 
داش��ت و گفته می ش��ود که پدر 
او از باکو به ایران مهاجرت کرده 

بود.
هشت ساله بود که پدر و مادرش 
به تهران کوچ کردند؛ تهراِن ناصر 
خس��رو، کوچ��ه م��روی. کوچه ای 
باریک و بن بس��ت ب��ا دیوارهای 
قدیم��ی.  خانه ه��ای  و  کاه گل��ی 
گرجس��تانی در خاطرات��ش از آن 
دوران به یاد م��ی آورد که کالس 
دوم ابتدایی، بغل دس��تی هایش 
که دو تا »بچه تهرون« بودند چطور 
پ��س کل��ه اش می زدن��د و لهجۀ 
رش��تی اش را مسخره می کردند. 
همین بود که باعث ش��د مدت ها 
در خانه جلوی آینه بنشیند و لهجۀ 
»تهرونی« را تمرین کند. او آنقدر 
برای این کار انگیزه و اس��تعداد 
داش��ت که ب��ه قول خ��ودش از 
کالس س��وم دیگر مث��ل »آن ها« 

حرف می زد.

 نوج��وان که ب��ود، پدر و م��ادرش از هم جدا 
شدند و سیروس پیش مادر و ناپدری اش بزرگ 
شد. پدرش پیرمردی دستفروش و دوره گرد بود 
که خرجش را می داد. در نوجوانی از بازی کردن 
فوتبال در کوچه ها و زمین های خاکی محله به 
سمت فوتبال حرفه ای کشیده شد. با تشویق دور 
و بری ها به باش��گاه شاهین )پرسپولیس فعلی( 
رفت و در تیم نوجوانان آن عضو شد. بعد از بازی 
در رده های پایین باشگاه، به دستۀ اول رسید و 
چهار سال در سطح اول فوتبال آن زمان در کنار 
بازیکنانی مثل همایون بهزادی و ناصر ابراهیمی 

بازی کرد.
 او بیش��تر وقت ها به جای نشستن سر کالس 
درس در ورزش��گاه امجدیه ت��وپ می زد. بعد از 
اینکه با هزار زحمت دیپلمش را گرفت و با اینکه 
بزرگ ترین آرزویش رفت��ن به تیم ملی فوتبال 
ایران بود، یک روز به خودش گفت: »این نامردیه 
سیروس که تو بخوای ورزش کنی، فوتبال بازی 
کنی، بری تیم ملی، این پیرمرد کار کنه بده به 
تو«. این ش��د که عشق و احترام او به پدرش به 
عالقه اش به فوتبال چربید و سیروس گرجستانی 
بعد از گرفتن دیپلم، فوتبال را برای همیشه کنار 

گذاشت و رفت سر کار.
ب��ه یاد م��ی آورد که وقتی اولی��ن حقوقش را 
گرفت، با ش��وق و ذوق رفت ب��رای قدردانی از 
پدر پیرش. می خواس��ت اولی��ن حقوقش را به 

پدرش بدهد و از آن به بعد او از پدرش مراقبت 
کند. به محل اقامت پ��درش که اتاقکی بود در 
مس��افرخانه ای محقر در ناصرخس��رو رفت اما 
کس��ی از پیرمرد خبری نداشت. به پاتوق او که 
قهوه خانه ای بود هم رفت اما باز خبری نبود. بعد 
از ماه ها جس��ت وجو و حتی سر زدن به پزشکی 
قانونی، خبری از پدر نش��د که نشد. او با حقوق 
م��اه اول کاری اش که قرار بود خرج نگهداری از 
پدر باش��د، دست آخر دو عروسک چینی خرید 
و گذاشت سر طاقچه که تا آخر عمر نگاه کردن 
ب��ه آنها، یاد پدر و سرنوش��ت مبهم او را برایش 

تازه می کرد.
 اولین کار س��یروس گرجستانی انبارداری در 
کارخان��ۀ »آزمایش« بود. آنجا با مرحوم »هادی 
اسالمی« آشنا می ش��ود. هادی که در کارخانه، 
زیردس��ت س��یروس بود به دوس��ت نزدیک او 
تبدیل ش��د اما بع��د از یک س��ال او کارخانه را 
ترک می کند تا اینکه دو س��ه س��ال بعد این دو 
دوست بطور اتفاقی در نزدیکی »تئاتر شهر« به 
هم برمی خورند و اسالمی می گوید که وارد تئاتر 
ش��ده و به گرجستانی هم پیشنهاد می دهد که 
نقش��ی در یک نمایش را برعه��ده بگیرِد؛ نقش 
ی��ک »آب حوضی«. بع��د از آن در چند نمایش 

دیگر نقش های پیش پا افتاده گرفت.
گرجس��تانی در س��ال ۴۵ ه��م در دو فیل��م 
س��ینمایی ظاهر ش��ده بود اما »بازیگر سینما« 

کوه بلند پشت زندگی یك هنرمند مردمی
جزئیاتی از زندگی سیروس گرجستانی
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نبود.
او ک��ه کار انب��ارداری را ره��ا ک��رده و به 
اس��تخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمده بود، 
فعالیت حرفه ای و بدون وقفۀ خود در عرصۀ 
هنرهای نمایش��ی را از اولین س��ال پس از 
انقالب شروع کرد. گرچه پیشتر اینجا و آنجا 
نقش های کوچکی گرفته بود اما سال ۱۳۵۸ 
در دو فیلم سینمایی بازی کرد و سال ۵۹ در 
دو فیلم دیگر؛ در سال ۶۲ در فیلم »دادشاه« 
ب��ه کارگردان��ی حبی��ب کاوش و تله تئاتر 
»هنگامه شیرین وصل« به کارگردانی هادی 
مرزبان و نمای��ش »مخمصه« به کارگردانی 
فره��اد مجدآب��ادی بازی کرد و بع��د از آن 
می ش��د گفت »سیروس گرجستانی، بازیگر 

سینما، تئاتر و تلویزیون«.
او بین س��ال های ۵۷ تا ۹۹ دس��ت کم در 
۶۸ اثر تلویزیونی ایفای نقش کرد که به یاد 
ماندنی تری��ن آنها ش��اید نقش آفرینی او در 
سریال »ش��هریار« باشد؛ نقشی که خودش 
می گوید علت خوب شدنش این بود که سر 
و ش��کل و هیبت استاد شهریار در سال های 
پیری، او را به ی��اد پدر پیرش می انداخت و 
به قول خودش »شهریار گرچه نقش سختی 
بود اما برای من آس��ان ترین نقش ش��هریار 
بود؛ برای اینکه ش��هریار تم��ام ویژگی های 
پ��در خدابیام��رزم - هیکل��ش، قیاف��ه اش، 
حرف زدنش - را داش��ت. م��ن در واقع پدرم 

را بازی کردم«.
 گرجستانی در فاصلۀ سال های ۴۹ تا ۷۸ 
با حدود بیس��ت و چند نمایش روی صحنه 
رفت و نامش در فهرست بازیگران دست کم 

۴۷ فیلم سینمایی هم دیده می شود.
 گرچه خودش دوس��ت داش��ت به عنوان 
بازیگر سینما شناخته شود اما با وجود تعدد 
کارهای سینمایی اش بیشتر به عنوان بازیگر 
تلویزیون شناخته می ش��ود که از این بابت 
متأس��ف بود. او در بس��یاری از سریال های 
پرمخاطب تلویزیون مثل س��ریال »امام علی 
)ع(«، »کی��ف انگلیس��ی«، »کاله پهلوی«، 
»صاحب��دالن«، »متهم گریخت«، »پش��ت 
کنکوری ها« و »کاکتوس« بازی کرده بود اما 
ب��ه عقیدۀ خودش با ب��ازی در »پروژۀ اصغر 

فرهادی« - س��ریالی به نام »یادداشت های 
کودکی« ک��ه فرهادی نویس��نده اش بود - 

دوران شکوفایی حرفه ای اش آغاز شد.
فرهادی، گرجس��تانی را در تئاتر »معرکه 
در معرکه« اث��ر داوود میرباقری، دیده بود؛ 
نمایش��ی که هم برای گرجستانی موفقیتی 
حرفه ای بود و هم باعث دوستی او با میرباقری 
ش��د؛ رفاقتی که منجر ب��ه همکاری آنها در 
دو نمای��ش دیگر و همچنین س��ریال های 
»امام علی، »ش��اهگوش« و »دندون طال«، و 
فیلم های سینمایی »مسافر ری«، »ساحره«، 

و »آدم برفی« شد.

»ما همه با هم هس��تیم« س��اختۀ کمال 
تبری��زی، »قان��ون مورفی« س��اختۀ رامبد 
جوان، »نهنگ عنبر ۲: سلکشن رؤیا« ساختۀ 
سامان مقدم، »تیغ و ابریشم« ساختۀ مسعود 
کیمیای��ی، »تن��ورۀ دیو« س��اختۀ کیانوش 
عی��اری و »زرد قناری« س��اختۀ رخش��ان 
بنی اعتماد از جمله دیگر آثار سینمایی است 
که گرجس��تانی در آنها ایف��ای نقش کرده 
است. قطار زندگی پر فراز و نشیب سیروس 
گرجس��تانی، صبح پنج شنبه ۱۲ تیر ۹۹ در 
بیمارستان لواسانی تهران به ایستگاه پایانی 

رسید.
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مهوش وق��اری همیش��ه محترمانه جواب 
س��ؤاالت را می ده��د. می گوین��د نام ها روی 
ش��خصیت آدم ها تاثیرگذارند و این بار شاید 
فامیلی، وقاری روی شخصیت او تأثیر گذاشته 
اس��ت. وقاری تا ته مس��ؤولیت پذیری رفته. 

تصمیم گرفته که تا انتهای مسیر برود.
در ای��ن مس��یر گاهی کالفه ش��ده، گاهی 
خسته شده، گاهی تحملش را از دست داده، 
اما زیر قولی که خودش به خودش داده نزده. 
وقاری می گوید یک جایی احساس کردم که 
دارم با خودم لجبازی می کنم بعد واژه  دیگری 
برایش پیدا کردم؛ احساس کردم باید بمانم و 
ایستادگی کنم تا به »محسن« ثابت کنم که 

من نیامده ام که بروم !
شش ماه گذشته برای مهوش وقاری روزها 
سخت تر بوده اند. س��خت تر از ده سالی که او 
درگیر بیماری همسرش محسن قاضی مرادی 
اس��ت که در میان صحبت هایمان از او به نام 

»قاضی« یاد می کند. اواخر س��ال گذش��ته 
بوده که مادر وقاری فوت می کند، مادری که 
پناه��گاه و تکیه گاه امنی برای دخترش بوده. 
آن ها در یک آپارتمان زندگی می کرده اند در 
دو واحد جداگانه. تا مادر بوده پش��ت مهوش 
ب��ه کوه گرم بوده، اما بعد از مادر، هیچ کس و 
هیچ چیز نمی تواند آن دلگرمی و پشتوانه را 
به مهوش بدهد. حاال دیگر کس��ی نیست که 
ای��ن زن، خودش را ب��رای او لوس کند. فرق 
نمی کند چند س��الت باش��د، فرزند همیشه 
همان بچه کوچولوست و مادر همانی که در 

هر شرایطی بچه اش را در آغوش می گیرد و او 
را لوس می کند. مادر که می رود کرونا می آید. 
وقاری می گوید: »در این چند ماه من و محسن 
در خانه مانده ایم. البته من چند باری برای به 
انجام کارهایی بیرون رفته ام، اما قاضی نه ! قبل 
از عید ریه محسن به شدت عفونی شد و تب 
کرد که خیلی ترس��یدم و خیال کردم دور از 
جانش کرونا گرفته، اما دکتر آنتی بیوتیک داد 
و بیماری برطرف شد و خدا را شکر کرونا نبود. 
بیماری محسن پارکینسون است و روز به روز 
توانایی های حرکتی قاضی فلج می ش��ود، اما 

مغزش هنوز خوب کار می کند.«
وقاری از مادرش می گوید؛ از مسؤولیت پذیری 
و وفاداری که نسبت به همسر داشته و مهوش 
از هم��ان بچگی آن را دی��ده و در ذهن ثبت 
ک��رده و همه عمر با هم��ان فرمانی حرکت 
کرده که مادرش به او یاد داده. خوب یا بدش 
دیگر االن میزان و معیار نیس��ت. وفاداری و 

زن هایی که پای عهد خودشان می مانند
گفت وگو با مهوش وقاری همسر محسن قاضی مرادی

طاهره آشیانی
روزنامه نگار
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مسؤولیت پذیری آن چیزی است که آموخته. 
ب��ه دیگران کاری ندارد ک��ه در مقابل او چه 
رفتاری می کنند، مهوش وقاری اما سنگ تمام 
می گذارد. حتی اگر دلش شکسته باشد، حتی 
اگر فهمیده باشد که رفتاری که دیده حقش 
نیس��ت. او تصمیم خودش را گرفته، تصمیم 
گرفته آدم خوبی باش��د. ح��اال بگذار بگویند 
بازنده ای در چنین سبک زندگی. باید با آدم ها 
مثل خودشان رفتار کنی، اما وقاری مسؤول 
گل خودش است، گلش هم سبک زندگی ای 
اس��ت که برای خودش انتخاب کرده. همین 
انتخاب اس��ت که او را واداش��ته تا ده سال از 
همسر بیمارش  مراقبت کند شب و روز. حتی 
به ذهنش  ه��م خطور نکرده که او را به خانه 
سالمندان بسپارد، می گوید: »نه ! اصالً چنین 
کاری را دوست ندارم. چطور می شود یک آدم 
را از خان��ه اش دور کرد و به خانه س��المندان 

سپرد؟ باید تا آخر خودم از او مراقبت کنم.«
می  گویم، بان��ک عاطفی آقای قاضی مرادی 
باید خیلی غنی باش��د که از ش��ما حمایت 
ذهن��ی و قلب��ی کند تا چنی��ن از او مراقبت 
کنید. می گوید: »نمی دانم اسمش را بگذاریم 
بانک عاطفی یا بانک مسؤولیت پذیری که من 
برای خودم ساخته  ام. یادم هست آن اوایل که 
ازدواج کرده  بودیم، محس��ن تندی هایی هم 
داش��ت مثالً با کوچک تری��ن اتفاق یا حرفی 
می گفت: اگر ناراحتی برو ! آن زمان این حرف 

خیلی به من برمی خورد.
 مدام با خودم می گفتم یعنی چی ؟ مگر ما 
ازدواج کرده ایم که به سادگی بگذاریم و برویم. 
هم��ان زمان بود که با خ��ودم عهد کردم که 
بمانم ! برای همیش��ه بمانم. گاهی احس��اس 
می کنم عجب لجبازی بوده ام و گاهی آن را به 
حساب ایستادگی می گذارم که برخی به آن 

نام وفاداری می دهند.
ما هر دو کارمن��د آموزش و پرورش بودیم. 
وض��ع مالی  ه��ر دو ما در حد متوس��ط بود، 
اختالف س��نی هم داش��تیم و قاضی از من 
بزرگ تر بود، برخی آن سال ها می گفتند که 
من به خاطر پول با محسن ازدواج کرده ام، اما 
واقعیت این اس��ت که آن سال ها محسن آدم 

پولداری نبود.«
ب��ه وقاری ق��ول داده ام امانتدار خوبی برای 
حرف هایش باش��م و آن مق��داری که به من 
اجازه داده را نوشته ام. هنوز صدای خسته اش 
در گوشم است و عهدی که با خودش بسته. 

به همه زن هایی فکر می کنم که پای عهد خودشان می مانند. 
هنوز صدایش در گوش��م اس��ت، می گوید: »به س��ؤال آقای 
مدیری از مهمانان دورهمی فکر می کنم وقتی از آنها می پرسد: 

چه رؤیایی در زندگی دارید؟!«
»بازیگری شهرت به همراه دارد، اما من از شهرت هم چشم 
پوش��یدم. االن ش��ما می گویید دارم تبدیل به نماد وفاداری 
می شوم! اما راستش من تبدیل به مادر شوهرم شده ام. بیماری 
او را تبدی��ل به طفلی کرده که مراقبت زیادی نیاز دارد و من 
مانند مادر از او مراقبت می کنم. وظیفه ای است که برای خودم 
تعریف کرده ام. نس��ل من چنین هستند، سر قرار ازدواج مان 

می مانیم.
ش��هریور که بیاید ۴۰ سال اس��ت ازدواج کرده ایم، ده سال 
اس��ت که محسن بیمار است. س��ال های اول به من زیاد کار 
پیش��نهاد می شد مثالً س��ریالی که باید دو سه ماه می رفتم 
شهرستان اما قبول نکردم، نمی توانستم محسن را تنها بگذارم 
به مرور پیشنهادها کم شد. چون می دانستند قبول نمی کنم 
محسن را تنها بگذارم. بازیگری را دوست داشتم، اما االن دیگر 
ب��ه این عالقه فکر نمی کنم. به آینده هم فکر نمی  کنم. چون 
همه زندگی ام همراه ش��ده با ترس از این که محسن حالش 

چطور می شود.

درس��ت مثل یک مادر که هر لحظه عم��ر بچه اش برایش 
اهمیت دارد با این تفاوت که بچه رو به آینده اس��ت و بزرگ 
می ش��ود و مستقل، اما محس��ن روز به روز ناتوان تر می شود 
و نگران��ی من بیش��تر.« از وقاری می پرس��م هی��چ وقت به 
فرزند خوانده فکر کردید؟ می گوید: »نه ! یکی از دوستانم که به 
فرزند خواندگی آورده شده بود،  وقتی به یکباره و اتفاقی ماجرا 
را فهمید، سرنوش��ت خوبی پیدا نکرد برای همین ترسیدم و 

سراغ این موضوع نرفتم. 
م��ا هنوز مهارت نگهداری و چگونگی ط��رح موضوع را یاد 
نگرفته ایم و به نظرم باید روی این موضوع هم کار ش��ود. من 
و محس��ن دوبار بچه دار ش��دیم، اولین فرزندم با یک بیماری 
ژنتیکی متولد شد و دو ماهه بود که از دنیا رفت و من ضربه 
ب��دی خوردم. فرزند دوم را ه��م زمانی که باردار بودم متوجه 
شدیم که او هم مشکل دارد و به توصیه پزشکان بچه را سقط 

کردم.

وقـاری از مادرش می گوید؛ 
از مسؤولیت پذیری و وفاداری 
که نسـبت به همسر داشته و 
مهوش از همـان بچگی آن را 
دیـده و در ذهن ثبـت کرده 
و همـه عمر با همـان فرمانی 
حرکت کرده که مادرش به او 
یـاد داده. خوب یا بدش دیگر 
االن میـزان و معیار نیسـت. 
وفاداری و مسـؤولیت پذیری 
آن چیزی اسـت که آموخته. 
به دیگـران کاری ندارد که در 
مقابل او چه رفتاری می کنند، 
مهوش وقاری اما سـنگ تمام 

می گذارد
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آنچ��ه روز قل��م را مس��توجب 
کن��ش  دو  می کن��د  تحس��ین 
واالس��ت، کنش نخست رویکرد 
»الهیاتی« به »قلم« و کنش دوم 
رویکرد »تاریخی« به آن است و 

آنچه از او برون می تراود.
رویکرد الهیاتی، ناظر بر شریفۀ 
»ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن« است، 
که درون خود به دو مهم اشاره 
دارد. در این ش��ریفه، نخس��ت 
س��وگند می خ��ورد ب��ه »قل��م« 
)من حی��ث هو( و س��پس آنچه 
و  بنابرای��ن  می نویس��د«.  »او 
ق��راردادن یک  با پیش ف��رض 
»قل��م«  اس��تقرایی،  الگ��وی 
ب��ه عن��وان ی��ک ج��زء، و »آنچه 
می نویس��د« به عن��وان یک جزء 
دیگ��ر، کلیاتی را می س��ازند که 
نقشۀ راه بشر است، استراتژی 
آیندگان اس��ت، ای��ن مقدمه ای 
اس��ت بر تکریِم اندیش��یدن و 
خ��ردورزی در نگارش از طرفی، 
و شهودگرایی و اشراقی گری در 

تقریر از سمت دیگر.

رویکرد الهیاتی به قلم
اما رویکرد الهیاتی به قل��م، به عنوان یک پارادایم 
یا الگوواره، موانس��ت، معاشرت، همراهی و مجاورت 
دیرپای و دائم با موضوعات و رویکردهای »مشایی« 
و »اشراقی« اعم از اخالق )عملی و نظری(، مباحث 
هستی ش��ناختی و معرفت ش��ناختی، وحی، عقل و 
... دارد. ای��ن الگوواره از روزگار ح��ادث و از دیرباز با 
بش��ر همراه بوده، اما کدگذاری تاریخی آن به زمانی 
بر می گردد که انسان توانست با »هیروگلیف« آنچه 
را می اندیش��د ثبت کند، تعمیم دهد و اطالع رسانی 
کند، از همان زمان، ش��کلی از روایِت کالِن الهیاتی 
هم، در باب قلم و نوشتن، قوام یافت، حتی اگر تحریر 
به معنای نوین و دین به معنای امروزینش به وجود 
نیامده بود. اینکه انسان های متعقل، جانوری را بر دیوار 
غار نقش اندازی کنند و به تسخیر آن همت بگمارند 
چیزی جز ن��گاه »ماورالطبیعی« به جهان زیس��ِت 
»طبیعی« یا همان جهان محسوسات و واقع نیست، 
و این خود مقدمه ای است بر شکل گیری نوعی نگاه 
الهیاتی به هستی. نوعی نگاه الهیاتی به نوشتن، ثبت 
کردن؛ و برجای گذارن، و با این پیش فرض و بر پایۀ 
نظریۀ معرفت شناسی تکاملی، امروز انسان معاصر قلم 
را به شکل های دیگر می بیند و می پندارد؛ گاه با همان 

کارکردهای پیشین، گاه با کارکردهای جدیدتر.
رویکرد تاریخی و اسطوره ای به قلم

اما رویکرد دوم رویکردی تاریخی و اسطوره ای است. 
در این رویکرد هم اگرچه قلم به عنوان یک مصداق 
عینی )ش��کل قلم به معنای تاریخی اش(، حضوری 
فیزیکی و محس��وس ندارد اما ستایش  و تکریم شده 
اس��ت. در جایی خواندم که ب��ه نقل از »آثارالباقیه« 
ابوریحان بیرونی، فصل ۹ عید تیرگان نوش��ته بود: 
»آرش  کمانگیر در همین روز )سیزدهم تیرماه( بود 
که به قلۀ دماوند رفت، تیر در چلۀ کمان گذاشت و 
به سمت توران پرتاب کرد. تیری که یک شبانه روز در 
راه بود تا در نهایت بر درخت گردویی نشست و مرز 
ایران و توران را مشخص کرد. یا اینکه گفته می شود 
در همین روز بود که هوشنگ، از پادشاهان پیشدادی، 
»کاتبان« را به رسمیت شناخت و به مردم دنیا دستور 
داد تا در روز جش��ن، لباس کاتبان را بپوشند و مقام 
آنان را عزیز دارند.« رویکرد دیگر تکریم قلم و آنچه 
او می نگارد اما پای در اجرام داشت و افالک؛ آنجایی 
که روایت می ش��ود: »ُعطارِد معروف است به کاتب 
ستارگان. در اشعار فارسی هم اگر کمی جست وجو 
کنید با مثال های فراوانی روبرو می شوید که عطارد 

را کاتب، انش��اکننده یا نویسندۀ سیارات دانسته اند. 
اینکه چرا عطارد را کاتب ستارگان می دانسته اند، در 
ظاهر برمی گردد به نام دیگر این سیاره؛ عطارد را در 
گذش��ته به نام »تیر« نیز می شناخته اند و به همین 
خاطر روز تیرگان، یعنی همان شب سیزدهم تیرماه 
را روز مخصوص سیارۀ تیر )همان عطارد( می نامیدند. 
احتماالً این نام گذاری بی ارتباط با جش��ن تیرگان و 
به رسمیت شناختن کاتبان به وسیلۀ هوشنگ هم 
نبوده است.« در این رویکرد، اصحاب قلم از سویی، و 
تکریم سیاره ای که کاتب سیارات است از سوی دیگر 
تکریم می شوند. می دانیم که در معرفت شناسی کهن، 
ستارگان نقش ویژه ای بر سرنوشت آدمیان داشتند، 
هم از این روس��ت که انس��ان هم ب��ا الگو گرفتن از 

سیاره ها، در جهان خود قلم را محترم می شمردند.

رجعت جاودانۀ قلم به صادر نخستین
در فرهنگ ما؛ هر دو رویکرد »الهیاتی - اس��المی« 
و »ایرانی - اس��طوره ای« رجعت جاودانۀ قلم و آنچه را 
او می نویس��د به یک »صادرِ اول« دارد، پس هم قلم و 
هم محصوالت آن، ش��أن و شوکتی دارند که باید آن 
را تعقل و شهود کرد. در واقع سه گانۀ »قلم«، »آنکه با 
قلم می نویسد« و »آنچه تقریر شده است«، یک کارخانۀ 
تولیدی اندیشه است، این اندیشه دست کم در فرهنگ 
ما ریش��ه در دو رویکردِ وجودِی عمی��ق دارد.  قلم به 
دست ها فقط نمی نویسند، آن ها روی دوش تاریخی 
ایستاده اند که هماره در آرزوی کمال بوده است، تاریخ 
را بازنگری کنیم، یکبار دیگر فارغ از جایگاه ایدئولوژیک 
آن ها به این نام ها بیاندیشیم: ابن سینا، سعدی، ابوحامد 
محمد غزالی، خواجه عبداهلل انصاری، حافظ شیرازی، 
فردوسی، صائب تبریزی، خیام، ابوالوفا محمد بوزجانی، 
محمدباقر مجلس��ی، خواجه نصیرالدین طوس��ی، 
حکیم ناصرخسرو، شیخ بهایی، سیبویه، قطب الدین 
شیرازی، خواجه نصیرالدین طوسی، موالنا عبدالعلی 
بیرجندی، ابوس��عید ابوالخیر، ابن رس��ته، ابن سینا، 
میرسیدعلی همدانی، عبدالقادر مراغه ای، فخرالدین 
عراقی، نجم الدین کبری، غیاث الدین جمشید کاشانی، 
ذکری ای رازی، عطار، نظامی، و ... برخی از این نام ها 
و برخی دیگر که در این مزجات نیامده در فهرس��ت 
مشاهیر و رویدادهای ثبت شده ایران در برنامه مشاهیر 
یونسکو چه می کنند؟ این ها چه کرده اند در تاریخ قلم 
 این س��رزمین؟ ما در کجای این تاریخ ایس��تاده ایم 
و بای��د امروز ب��رای این کارخانۀ تولید اندیش��ه چه 

کنیم؟

حسن گوهرپور
قلم و آنچه می نویسد روزنامه نگار
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حالت تهوع در خودرو؛ راه های کنترل و مقابله
 اگر ش��ما هم مسافرت رفتن تان با سرگیجه 
و حالت ته��وع تلخ می ش��ود، این مطلب را 
بخوانید. به رغم وجود بیماری کرونا و وقفه ای 
چند ماهه که در س��فر ها ص��ورت گرفت، با 
پایان یافتن امتحانات مدارس، بس��یاری راه 
س��فر را در پیش گرفته اند تا خستگی ماه ها 
در خان��ه ماندن را از تن ب��ه در کنند. کاری 
که ش��اید خطرناک باشد، اما عده ای سختی 
و خط��رات آن را ب��ه ج��ان خریده اند. یکی 
از مش��کالت س��فر برای برخی افراد، ایجاد 
سرگیجه و حالت تهوع در خودرو، هواپیما یا 
اتوبوس و ... است که کام سفر را تلخ می کند. 
به این حالت »بیم��اری حرکت« می گویند 
که در مس��افران هنگام سفر با خودرو، قطار، 
هواپیما، اتوبوس یا کش��تی دیده می ش��ود. 
معم��والً برای خ��الص ش��دن از این حالت 
آزاردهنده، می توانید کار هایی را انجام دهید 
تا این حالت به سراغ تان نیاید یا اگر دچار آن 

ُشدید، بتوانید آن را کنترل کنید.
بیم��اری حرکت ناگهانی و ب��ا حالت تهوع و 
عرق س��رد آغاز می ش��ود و در ادامه ممکن 

است به س��رگیجه و تهوع بینجامد. در این 
حالت، مغز با دریافت سیگنال هایی از گوش 
داخلی، چشم ها، ماهیچه ها و مفاصل، احساس 
حرکت می کند در حالی که شما در یک جا 

نشسته اید و حرکتی ندارید.
زمانی که این سیگنال ها به مغز می رسند، با 
واقعیتی که ش��ما در آن هستید، هماهنگی 
ندارد و به همین دلیل دچار بیماری حرکت 
می ش��وید. به عنوان مث��ال، اگر هنگامی که 
در اتوبوس نشس��ته اید مش��غول کار با تلفن 
همراه خود هستید، چشم هایتان روی چیزی 
تمرکز می کند که حرکت نمی کند، اما گوش 
 داخلی ش��ما حرک��ت را احس��اس می کند. 
حتی نقطه ای که در آنجا نشسته اید، می تواند 

متغیر باشد.
بیماری حرکت معموالً باعث به هم خوردگی 
معده می ش��ود. بیمار احساس گیجی و عرق 
سرد می کند. فرد رنگ پریده شده و معموالً از 
سردرد شکایت دارد. در چنین فردی، حالت 
ته��وع، اس��تفراغ و کاهش تع��ادل به دنبال 

احساس گیجی بسیار معمول است.

سیگنال ها، آغاز اغتشاش
تعادل بدن شما از طریق سیگنال هایی برقرار 
می ش��ود که از سوی بخش های مختلف بدن 
مانند چشم ها و گوش داخلی به مغز فرستاده 
می ش��ود. دیگر گیرنده های حسی در پاها، به 
سیستم عصبی می رساند که کدام قسمت های 
بدن در تماس با زمین هستند. سیگنال های 
متناقضی که به مغز ارس��ال می شوند، عامل 
اصلی بروز بیماری حرکت هستند. برای مثال، 
زمانی که در هواپیما نشسته اید، شما متوجه 
بروز اغتشاش و تالطم نیستید، اما بدن شما آن 
را احساس می کند. این احساس گیجی حالت 
تهوع و اس��تفراغ را به دنبال دارد. نبود تهویه 
کافی در وس��یله نقلیه، استرس هنگام سفر و 
ندیدن محیط بیرون از جمله عواملی هستند 
که ممکن است شما را بیشتر مستعد بیماری 

حرکت کند.

درمان دارویی و جایگزین
درمان ه��ای مختلفی برای درم��ان بیماری 
حرکت وجود دارند که بیش��تر آن ها از شروع 
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بیماری جلوگیری می کنند. همچنین، بسیاری 
از این دارو ها خواب آور هس��تند بنابراین، اگر 
نیاز ب��ه انجام کاری با دقت ب��اال دارید یا در 
حال رانندگی هستید، از این دارو ها استفاده 
نکنید. معمول ترین دارو هایی که برای بهبود 
بیماری حرکت مورد اس��تفاده قرار می گیرد، 
»هیوس��وبرومید هیوسین« اس��ت که عامه 
مردم آن را به هیوسین می شناسند. اما داروی 
دیمن هیدرینات دارویی است که بدون نسخه 

هم می توانید از داروخانه ها تهیه کنید.
عالوه بر ای��ن درمان های داروی��ی، می توانید 
از روش های خانگی هم برای تس��کین عالئم 
بیماری استفاده کنید. درمان های جایگزین 
هم تأثیر چشمگیری بر کاهش عالئم دارند. 
متخصصان توصی��ه می کنند نعنا و زنجبیل 
در ای��ن زمینه کمک کننده هس��تند. اگرچه 
این درمان های گیاهی از نظر علمی هنوز به 
اثبات نرسیده اند، اما مصرف تجربی آن ها مؤثر 
بودن شان را در برخی موارد تأیید کرده است.

عالوه بر این، تنفس عمیق و تکرار آن از دیگر 
راه ه��ای درمانی موجود برای بیماری حرکت 
است. اما در بسیاری از موارد تهویه هوای داخل 
وسیله نقلیه، پایین آوردن شیشه ماشین قرار 
گرفتن در معرض ه��وای تازه می تواند تا حد 

زیادی شرایط جسمی شما را بهبود بخشد.

به اندازه کافی بخوابید
نکت��ه قابل توجه��ی که باید مدنظر داش��ته 
باش��ید، این است که ش��ب قبل از مسافرت 
بهتر است خوب بخوابید و به اندازه کافی آب 
و مایعات مصرف کنید، چرا که کم آب شدن 
بدن، سردرد و استرس شما را در معرض بروز 

بیماری حرکت در طول سفر قرار می دهد.

گرسنه نمانید
به خاطر داش��ته باش��ید که اگر موقع سفر 
شکم تان گرسنه باشد، سرگیجه و حالت تهوع 
ناش��ی از بیماری حرکت بیشتر به سراغ تان 
می آید؛ بنابراین برنامه س��فرتان را به گونه ای 
برنامه ری��زی کنید که غذا خورده باش��ید و 
ش��کم تان گرسنه نباشد. قبل و حین سفر از 
خوردن غذا های چرب و اسیدی پرهیز کنید، 

زیرا شما را مستعد بیماری حرکت می کند.

چشم هایتان را نبندید
یک��ی از بدترین کار هایی که هنگام بروز این 

بیماری می توانید انجام دهید، این اس��ت که 
چشم هایتان را ببندید. این کار، حالت تهوع 
شما را تشدید می کند. در طول مسیر سعی 
کنید به خودرو هایی که در حرکت هستند و 
نیز سوژه های متحرک در مسیر نگاه نکنید. 
در عوض، به یک نقطه ثابت و کمی باالتر از 

افق خیره شوید.

روی صندلی های جلویی بنشینید
بیماری حرکت به طور ناخودآگاه به سراغ تان 
می آید، اما اگر حواس تان به محیط اطراف تان 
و جای��ی ک��ه می نش��ینید، باش��د راحت تر 
می توانی��د آن را کنترل ک��رده و از بروز آن 
جلوگی��ری کنید. برای س��فر خ��ود از قبل 
برنامه ریزی کنید. اگر می خواهید هوایی سفر 
کنید، موقع تهیه بلیت از مسؤول آن بخواهید 
که صندلی ش��ما را کنار پنج��ره یا روی بال 
هواپیما مش��خص کند. اگر با قط��ار، قایق، 

کش��تی یا اتوبوس به س��فر می روید، سعی 
کنید روی صندلی های روبه جلو بنش��ینید و 

موقع حرکت به سمت عقب برنگردید.
در داخل کشتی، از مسؤول مربوطه بخواهید 
صندلی ش��ما را نزدیک به قسمت جلویی یا 
وس��ط کشتی قرار دهد و س��عی کنید رو به 
جلو یا افق و به نقطه ای ثابت خیره ش��وید تا 
حرکت قایق را کمتر حس کنید. سعی کنید 
در طول سفر پنجره یا منفذی را برای تبادل 
هوا باز بگذارید و هوای تازه تنفس کنید و در 
طول سفر هم از کتاب خواندن یا حتی نگاه به 
تلفن همراه تان خودداری کنید. عالوه بر این، 
موقع مسافرت با خودرو یا اتوبوس، سعی کنید 
یا خودتان راننده باش��ید یا روی صندلی های 
جلویی خودرو یا اتوبوس بنشینید. افرادی که 
س��ابقه بیماری حرکت دارند، با نشستن در 
صندلی ه��ای جلویی خودرو یا اتوبوس کمتر 

این حالت ناخوشایند را تجربه می کنند.

بیماری در کمین کودکان و زنان باردار
هر شکل مسافرتی، چه زمینی، چه هوایی و 
چه آبی ممکن است بیماری حرکت را در فرد 
مستعد القا کند. گاهی حتی با سوار شدن بر 
چرخ و فلک و بازی های کودکانه که معموالً 
در ش��هربازی وجود دارد ای��ن حالت ایجاد 
می ش��ود. این مش��کل در هر فردی ممکن 
اس��ت رخ دهد، اما بی��ش از همه، کودکان و 
افرادی ک��ه دارو های خاص مصرف می کنند 
در معرض آن هستند. کودکان دو تا ۱۲ سال 
و نیز زنان بارداری که احتمال بروز اختالالت 
گوش داخلی در آن ها بیش��تر است، بیش از 

دیگران در معرض این عارضه هستند.
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معم��والً در تابس��تان به دلی��ل 
گرم��ی هوا و اس��تفاده از کولر 
آبی، یکی از بیماری های ش��ایع 
که خیلی ه��ا از آن رنج می برند 
خون دماغ شدن اس��ت. ما در 
این مطل��ب می خواهیم دالیل 

این بیماری را بررسی کنیم.
خونریزی بینی که به خون دماغ 
)خونری��زی ناش��ی از آس��یب 
رگ های خونی در بینی( معروف 
است، یک مش��کل رایج است 
که بس��یاری از اف��راد را تحت 
تأثیر قرار می ده��د. خونریزی 
بینی نشانه مشکل جدی نیست 
و ب��ه دلی��ل موقعی��ت بینی و 
شبکه رگ های خونی داخل آن 
رخ می ده��د. خون ریزی معموالً 
در تابستان اتفاق می افتد و در 
زمستان کم تر شایع است. در 
فصل تابستان به دلیل خشک 
بودن هوا مویرگ های خونی به 
خاطر هوای داغ و یا خشک شدن 
خلط داخل بینی منفجر می شود 
و در نتیجه منجرب��ه خونریزی 
بینی می ش��ود. خونریزی بینی 
عموم��اً در کودکان بین س��نین 
2 تا ١٠ سال و بزرگساالن بین 

۵٠ تا ۸٠ سال رخ می دهد.

دالی�ل خونری�زی مک�رر بین�ی در طول تابس�تان 
چیست؟

تابستان معموالً خشک و در نتیجه برای بینی 
بد اس��ت. الیه محافظ و ظری��ف در حفره بینی 
ب��ه علت رطوبت پایین در هوای گرم، خش��ک و 
منج��ر به خونری��زی بینی می ش��ود. هم چنین 
گرمای تابس��تان باعث افزایش اپیزود های آلرژی 
می شود که از علل خونریزی بینی بشمار می رود. 
قس��مت داخلی بینی تان را مرط��وب نگه دارید، 
چون خشکی می تواند باعث خونریزی بینی شود. 
اسپری آب نمک و یا دیگر پماد ها صنعتی مانند 
ژله مفید هس��تند تا بهبود بافت را ارتقا دهند و 
حفره های بینی را مرطوب نگه دارند. برای حفظ 
رطوبت بینی از بخور در خانه اس��تفاده کنید. از 
مص��رف دارو ه��ای س��رماخوردگی و آلرژی که 

می تواند بینی شما را خشک کند بپرهیزید.
سیگار داخل بینی را تحریک کرده و آن را خشک 
می کند. جسم تیز وارد بینی نکنید همچنین نباید 
آن را زیاد بمالی��د. ناخن کودک را کوتاه کنید و 
اجازه ندهید بینی خود را تمیز کند. هنگامی که 
بیرون از منزل هس��تید س��ر خود را با یک کاله 
بپوش��انید. همچنین بینی خود را با دستمال یا 
پارچه نخی بپوشانید تا از خشک شدن هوای گرم 

در داخل بینی جلوگیری کنید. شستن بینی با آب 
سرد و پرهیز از نور مستقیم خورشید برای مدت 
زیادی ممکن است به جلوگیری از خونریزی بینی 
در طول تابستان کمک کند. تنفس بخار می تواند 
در پیش گیری از خونریزی بینی، کمک کند. زیرا 
وقتی بخار وارد بینی می ش��ود، از سوزش بینی و 

خونریزی جلوگیری می کند.
 

جلوگی�ری از خونریزی بینی با دس�تورالعمل های 
خانگی

سرکه: پنبه و یا یک تکه پارچه ای را آغشته به 
سرکه کنید و مدتی آن را به آرامی در بینی قرار 

دهید تا زمانی که خونریزی متوقف شود.
ی��خ: تکه یخ ای را ب��ر روی بینی خود بمالید تا 
تورم رگ های خونی و خونریزی را کاهش داده و 

درد را تسکین دهید.
غذا هایی حاوی ویتامی��ن ث )گواوا، کلم پیچ، 
خ��ردل، جعفری، لیمو، پرتق��ال و توت فرنگی(: 
ویتامین ث را در رژیم غذایی خود بگنجانید، چون 
به لخته شدن خون کمک می کند و باعث توقف 

خونریزی بینی می شود.
نان س��بوس دار: گندم حاوی روی اس��ت که از 

رگ های خونی در بدن محافظت می کند.

چرا در تابستان با کولرآبی خون دماغ می شویم؟
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صورت
• وارد کردن جسم نوک تیز به بینی می تواند باعث خونریزی 

بینی شود
• ناتوانی در لخته شدن خون می تواند باعث خونریزی بینی 

شود
• فشار خون باال می تواند جز عوامل بشمار رود.

ارتباط بین خونریزی بینی و استفاده از کولر در تابستان
با گرم شدن هوا و استفاده افراد از کولر های آبی، خونریزی 
بینی نیز اتفاق می افتد که مهمترین دلیل آن، رشد قارچ های 
مختل��ف در کولر و انتقال آن از طری��ق جریان هوا به داخل 
مخاط بینی اس��ت. از سوی دیگر کولر های گازی نیز موجب 
خشک شدن هوا و کاهش رطوبت محیط می شوند که هر دو 

عامل از دالیل خونریزی بینی در افراد می باشند.
برای پیش��گیری از خون ریزی بینی نباید در فصل تابستان 
در معرض نور ستقیم آفتاب قرار گرفت و در صورت ضرورت 
باید از کاله و سایه بان استفاده شود. همچنین نباید به مدت 

طوالنی در معرض کولر گرفت.

نوشیدن آب: مایعات زیادی مانند آب میوه 
بنوش��ید تا از خش��ک ش��دن بینی خود در 

تابستان جلوگیری کنید.
جوش ش��یرین: مقداری جوش ش��یرین را 
با آب مخلوط کنید و محل��ول را داخل یک 
بطری اس��پری بریزید و به داخل سوراخ های 

بینی اسپری بکنید.
ژست صحیح: راه دیگری برای توقف سریع 
خون ریزی بینی، نشستن راحت روی صندلی 

و باال گرفتن سر از سطح قلب تان است.

دو نوع خون بینی وجود دارد:
خون ریزی جلویی و خلفی.

با پاره شدن و شکاف رگ های خونی جلویی، 
خون ریزی از جلو بینی اتفاق می افتد که باعث 
خونریزی می شود. اما خونریزی خلفی بینی 
زمانی اتفاق می افتد که گسیختگی در قسمت 
عمیق تر بینی رخ می دهد. دومی خطرناک تر 
است، زیرا خون می تواند در پشت گلو جریان 

پیدا کند.

برخی از علل خونریزی بینی عبارتند از:
• ضرب��ه ب��ه ص��ورت، مانند پان��چ بر روی 

با گرم شدن هوا و استفاده 
آبـی،  کولر هـای  از  افـراد 
خونریـزی بینـی نیـز اتفاق 
می افتـد که مهمتریـن دلیل 
آن، رشـد قارچ هـای مختلف 
در کولـر و انتقال آن از طریق 
جریان هـوا به داخـل مخاط 
بینـی اسـت. از سـوی دیگر 
کولر هـای گازی نیـز موجب 
خشـك شـدن هوا و کاهش 
رطوبت محیط می شوند که هر 
دو عامل از دالیـل خونریزی 

بینی در افراد می باشند.
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ش��اید بتوانی��م اینکه چه 
خوراک��ی بخوریم تا احتمال 
ابتالی ما ب��ه  ویروس کرونا 
را کاه��ش ده��د را یک��ی 
از مهم تری��ن دغدغه ه��ای 
ای��ن روزهای مان به ش��مار 
آوریم. بسیاری البته گمان 
می کنند ک��ه می دانند باید 
چه بخورند . تصور می کنند 
خواندن چند کانال تلگرامی 
 یا عمل کردن به توصیه های 
طب س��نتی کفایت می کند 
و بهتر است خیلی هم مته 
ب��ه خش��خاش نگذاش��ت. 
ام��ا اکنون بعد از گذش��ت 
 چند ماه از ش��یوع ویروس 
ای��ران،  در  کووی��د-١۹ 
بس��یاری از کارشناس��ان و 
متخصصان تغذیه به نتایج 
واح��دی درب��اره باید ه��ا و 
در  نباید ه��ای  تغذی��ه ای 
روز ه��ای همه گی��ری ای��ن 
ویروس رس��یدند. با توجه 
به اینک��ه در روز ه��ای ماه 
رمضان هم به سر می بریم 
غذای��ی  ب��ه  وعده ه��ای  و 
س��حری و افط��اری تقلی��ل 
پیدا کردند، توجه به باید ها 
و نباید های تغذیه ای امری 
مه��م و قابل توجه اس��ت. 
توصیه های��ی  و  اطالع��ات 
 که در ادام��ه می آید، نتایج 
راهنمای مدیریت تغذیه در 
ایام کروناس��ت که معاونت 
بهداشت دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشت  تهیه 

کرده است.

تقویت کننده عضالت تنفسی
در قدم نخست بهتر است برای سالم نگه داشتن 
عضالت تنفس��ی خود حداقل دو واحد پروتیین 
در وعده ه��ای غذایی خود مصرف  کنید. بهترین 
واحد ها و مناب��ع پروتیین در این روز ها ش��امل 
گوش��ت قرمز، ماهی و مرغ است. حبوباتی مانند 
عدس،  نخود و باقال نیز منابع سرشار از پروتیین 
هس��تند که می تواند به ج��ای پروتیین حیوانی 

استفاده شود. 

میوه های زرد و نارنجی زیاد استفاده کنید  
برای افزایش سیس��تم ایمنی بدن بهتر اس��ت 
اس��تفاده از ویتامین س��ی را در رژیم غذایی خود 
لحاظ کنید. استفاده از مرکبات به صورت  روزانه 
و پیاز که منبعی سرش��ار از ویتامین س��ی است 
همراه با غ��ذا می تواند در ج��ذب حداکثری آن 

کمک کند. 
ویتامی��ن ای و آ نی��ز نقش موث��ری در تقویت 
سیستم ایمنی بدن انسان دارند، به همین دلیل 
بهتر اس��ت در وعده های غذایی خود از  میوه های 
زرد و نارنجی که منابع سرشار از این ویتامین ها 

هستند، استفاده کنید.

بدن نیازمند ویتامین بی
در تب، بدن انس��ان به انرژی نیاز دارد، از طرف 
دیگر برای متابولیسم و سوخت وساز و تأمین این 
انرژی، بدن انس��ان نیازمند  ویتامین بی اس��ت. 

منابعی که در آن ها ویتامین بی به صورت سرشار 
وج��ود دارد، س��بزی ها، میوه و ش��یر و لبنیات 
است. اس��تفاده از این  خوراکی ها را در وعده های 

غذایی تان در طول روز فراموش نکنید.  

بی ۱٢ و مقابله با ویروس
کمبود ویتامین بی ۱۲ می تواند باعث پیشرفت 
سریع عفونت ویروسی شود. از آنجا که ما هم این 
روز ها با ویروس سروکار داریم،  بهتر است مصرف 
تخم مرغ، لبنیات و گوشت ماهی را که سرشار از 

ویتامین بی ۱۲ هستند، جدی بگیرید.  

حرارت دانه های روغنی
سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده است که 
دانه های روغنی و آجی��ل را به عنوان میان وعده 
مصرف کنید یا آن ها را به  س��االد ها بیفزایید. اگر 
نگرانی بابت چگونگی ضدعفونی کردن این دانه ها 
دارید، بهتر است که این مواد را چند دقیقه در فر 

یا  مایکروفر حرارت دهید.  

کمبود روی در بدن را جدی بگیرید
روی می تواند باعث اختالل و نقصان در سیستم 
ایمنی بدن شود، اگر تحت نظر پزشک بودید و به 
ش��ما درباره کمبود روی  در بدن تان هشدار داده 
ش��ده بود، بهتر است طبق رژیم غذایی تان عمل 
کنید، اما اگر چیزی درباره کمبود روی در بدن تان 
 نمی دانید بهتر است غذا های مملو از گوشت قرمز 

با تغذیه صحیح به جنگ کرونا بروید
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مصرف کنید.  
اگر کرونا را رد کردیم، چه بخوریم؟

اما اگر ش��ما پیشتر مبتال به کرونا شدید و 
اکنون دوره نقاهت خود را پشت سر می گذارید، 
بهتر است توصیه ها را برای وعده های  غذایی 
خود جدی بگیرید. از مصرف سیر و زنجبیل در 
تمام وعده های غذایی خود خودداری کنید. از 
غذا های دیر هضم و سنگین  مانند ماکارونی یا 
آش گوشت غلیظ و حتی سوسیس و کالباس 
کمتر استفاده کنید و بیشتر مصرف سوپ را 

در وعده هایتان جدی  بگیرید.
 اگ��ر بیرون روی داری��د از مصرف غذا های 
دارای س��بوس خودداری کنید. بهتر اس��ت 
هنگام طب��خ غذا نی��ز از رب گوجه، فلفل و 

 سس خردل استفاده نکنید. 
اگر بع��د از بهب��ود از کرونا س��رفه هایتان 
همچنان ادامه دارد، از عس��ل استفاده کنید. 
در صورت داشتن حالت تهوع هم بهتر است 
که از  موز به جای دارو های شیمیایی استفاده 

کنید.  

همان طور که گوجه فرنگی را از غذایتان حذف کردید، بهتر 
اس��ت هنگام طبخ غذا، زردچوبه را فراموش نکنید، این ادویه 
به دلیل  خاصیت ضدالتهابی می تواند برای دوران نقاهت شما 

مفید باشد.  

ویتامین سی، جذاب آهن  
آهن باعث تقویت سیس��تم ایمنی بدن می شود، گوشت و 
ماهی منابع سرش��ار از آهن هس��تند، اما فراموش نکنید که 
خ��وردن منابع  آه��ن همراه با ویتامین س��ی می تواند جذب 
حداکثری داشته باشد؛ بنابراین به دنبال غذا هایی باشید که 

آهن و ویتامین سی را در  کنار هم داشته باشند. 

چه چیز هایی نخوریم؟
نمک و چربی می تواند باعث تحریک سیس��تم ایمنی بدن 
شود و التهاب ایجاد کند؛ بنابراین از غذا هایی که منابع سرشار 
سدیم  هستند، کمتر اس��تفاده کنید، غذا های کنسرو شده، 
ترشی ها، ش��وری ها و سوسیس و کالباس از آن جمله اند. اما 
اگر در مرحله حاد  بیماری هستید، هنگام تعریق و تب ممکن 
اس��ت مقدار زیادی سدیم و پتاسیم را از دست دهید، در آن 
صورت بهتر اس��ت از منابع  طبیعی س��دیم که در میوه هایی 

سـازمان جهانی بهداشـت 
توصیه کرده است که دانه های 
روغنـی و آجیـل را به عنوان 
میـان وعده مصـرف کنید یا 
آن ها را به  سـاالد ها بیفزایید. 
اگـر نگرانـی بابـت چگونگی 
ضدعفونی کـردن این دانه ها 
داریـد، بهتر اسـت کـه این 
مـواد را چند دقیقـه در فر یا 

 مایکروفر حرارت دهید. 
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مانند آلو و زردآلو، طالبی و کیوی وجود دارند، 
استفاده کنید. 

 چند توصیه
روزانه ۶ تا ۸ لیوان آب بنوش��ید، نوشیدن 
آب می تواند در کم کردن دمای بدن نیز مفید 
باشد. با باال رفتن یک درجه سانتی گراد  از دمای 
بدن، ۱۳ درصد متابولیس��م آن افزایش پیدا 
می کند، به همین دلیل بهتر است، غذا هایی با 
حجم کم در وعده های مختلف  مصرف کنید. 
شیر و دوغ جزو نوشیدنی های مفید دیگری 
هس��تند ک��ه می تواند در وعده ه��ای متنوع 

استفاده و باعث س��م زدایی  در بدن نیز شود. 
بسیاری از افرادی که در دوران نقاهت بیماری 
کرونا به سر می برند، ممکن است اشتهاشان 
افزای��ش پیدا کرده  باش��د، این زمان بهترین 
فرصت برای جبران کمبود آب و الکترولیت، 
ویتامین ها و پروتیین های بدن اس��ت که در 
طول بیماری به  دلیل بی اشت هایی از دست 
رفته بودند؛ بنابراین از افزایش اش��تهای خود 
نترس��ید و منابعی که از دست داده بودید را 

جبران کنید.  
فراموش نکنید که اگر بیماری خاصی دارید 
و رژیم های متنوعی گرفته اید، باید طبق نظر 

پزش��ک خود، مواد غذایی هایی را اس��تفاده 
کنید. تغذیه تنها یکی از قدم های پیشگیری 
از ویروس کروناست، بنابراین تصور نکنید که 
خوردن م��واد مغذی که  نام بردیم به تنهایی 

می تواند شما را از کووید- ۱۹ دور نگه دارد.  

یک نکته آشپزی
برای خرد کردن گوش��ت در طبخ غذا بهتر 
اس��ت آن را روی تخته چوبی قرار دهید، این 
تخته چوبی و چاقو باید از وس��ایلی که برای 
 خرد کردن مواد غذایی پخته ش��ده استفاده 

می شود، جدا باشد.
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ظه��ور ی��ک بیم��اری ناش��ناخته 
و مبه��م ب��رای ه��ر ف��رد و ه��ر 
جامعه ای موضوعی تنش زا است 
و چگونگ��ی فائق آم��دن به این 
مش��کل پیچیده، چال��ش بزرگی 
ب��رای افراد اس��ت. در ش��رایط 
ش��یوع ای��ن بیماری و دس��ت و 
پنجه نرم کردن مردم و دولت ها 
اجتماع��ی  آس��یب های  آن،  ب��ا 
متحم��ل  را  بس��یاری  روان��ی  و 
ش��ده ایم و امی��د همه ب��ه این 
اس��ت که در نهایت با اتمام این 
بیماری همه گیر تمامی مشکالت 
نی��ز به پای��ان خواهد رس��ید و 
آن روزها را به جش��ن و ش��ادی 
خواهی��م گذران��د. امی��د راهی 
برای بقا اس��ت. اگر امید نباشد 
انگی��زه ای برای حرک��ت، مبارزه 
و ادامه مس��یر نخواهد بود. اما 
در کنار امید به بهبود ش��رایط و 
به پایان رس��یدن دوران کرونا، 
بهتر اس��ت واقع بینی را چاشنی 
کنی��م و بدانیم ک��ه در آینده ای 
نه چن��دان دور امکان دارد دچار 
چه آس��یب هایی ش��ویم، گرچه 
در ش��رایط فعلی نیز بسیاری از 
اف��راد حتی اگر گرفت��ار بیماری 
کرون��ا نش��ده باش��ند در ح��ال 

گذران بحران روانی هستند.

آس��یب های روان��ی بیم��اری کرون��ا از قبیل 
اضطراب و نگرانی از مبتال ش��دن افراد خانواده و 
دوستان، اضطراب از مبتال شدن خود فرد، ترس 
و وحش��ت از انگ این بیماری، اضطراب و تنش 
ناشی از عدم معالجه غیرقابل انکار هستند. تمامی 
این استرس ها افراد را آماده پذیرش بیماری های 
روانی می کند. لزوم وجود روانشناسان و بهره گیری 
از تخصص آنها چه در ش��رایط حال حاضر و چه 
در دوران پس��اکرونا امری الزامی اس��ت. در این 
مقاله به بعضی از این اختالالت اش��اره می کنیم 
تا اگر وجود آنها را در خود احساس کردید حتماً 
از متخصصین امر کمک بگیرید. ویروس همه گیر 
کرونا مدتها است که زندگی عادی بشر را تحت 
تأثیر خود قرار داده اس��ت و فارغ از مش��کالت 
معیش��تی و اقتصادی، برخی آسیب های روانی 
همچون وس��واس، اضطراب، اضط��راب پس از 
آسیب، خودبیمارانگاری، ترس از اجتماع، ماندن 
در سوگ به علت عدم برگزاری مراسم سوگواری 

متوفیان و افسردگی را ایجاد کرده است.

اختالل اضطراب فراگیر
نوع��ی اضطراب یا نگرانی بیش از حد در مورد 
رویدادهای زندگی روزمره است در حالی که هیچ 
دلیل مشخصی برای نگرانی وجود ندارد. افرادی 
که به اضطراب فراگیر مبتال هستند اغلب انتظار 
وقوع فاجعه دارند و نمی توانند نگران س��المتی، 

پ��ول، خانواده، کار و یا مدرس��ه نباش��ند. برای 
این افراد زندگ��ی روزمره تبدیل به یک نگرانی، 
اضطراب و ترس مداوم می ش��ود. در نهایت این 
اضطراب ها تا حد زیادی زندگی فرد را تحت تأثیر 
قرار می دهد و در زندگی روزمره، کار و تحصیل، 
زندگ��ی اجتماع��ی و رواب��ط او اخت��الل ایجاد 
می کند. از جمله عوارض اضطراب فراگیر می توان 
به مشکالت خواب، کاهش سیستم ایمنی بدن، 
مشکالت در میزان قند خون و چاقی و همچنین 
ب��ه کاهش آس��تانه تحم��ل در رواب��ط فردی و 

اجتماعی و حساسیت بسیار اشاره کرد.
- نگران��ی و تنش مداوم و بیش از حد معمول، 

ناآرامی و بی قراری
- داشتن دیدگاه غیرواقعی نسبت به مشکالت

- تحریک پذیری و تنش عضالنی
- س��ردرد، ت عریق، حالت تهوع و مش��کالت 

گوارشی
- به راحتی مایوس شدن

- خواب ناآرام و لرزش دس��ت و س��ایر اعضای 
بدن از جمله عالئم این اختالل روانی هستند.

 همانند س��ایر بیماری ها، عامل ژنتیک در این 
اختالل مؤثر اس��ت ولی تروما )اختالل اضطراب 
بعد از آسیب( و حوادث استرس زا مانند همه گیری 
شیوع کرونا می تواند باعث ایجاد و ماندگاری آن 
شود. امکان دارد در دوران پساکرونا شاهد افزایش 

چشمگیر این بیماری در افراد باشیم.

آسیب های روانی بعد از دوران کرونا
نازنین شادابی

روانشناس و مشاور خانواده
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اختالل اضطراب بعد از آسیب
این اختالل بعد از یک اتفاق اس��ترس زای 
ش��دید مانند خط��ر مرگ، س��یل و زلزله یا 
تصادفات که جان خود فرد یا اطرافیانش در 
خطر باشد به وجود می آید. فرد نسبت به این 
تجارب احس��اس ترس و درماندگی می کند 
و رفتارهای آش��فته از خود نشان می دهد و 
مدام تالش می کند تا از یادآوری رویداد تلخ 
اجتناب کند. احتماالً دیده اید، افرادی را که در 
جبهه جنگ بوده اند و مرگ و اتفاقات تلخ را 
از نزدیک مشاهده کرده اند دچار این اختالل 
شده باش��ند. در دوران پساکرونا، به خصوص 
برای افرادی که ب��ر اثر این ویروس فردی از 
نزدیکان خود را از دس��ت داده اند شاهد این 
اختالل خواهیم ب��ود. اضطرابی که در طول 
روز ب��ا یادآوری خاطرات غم انگیز مرگ عزیز 
در فرد ایجاد می ش��ود و حتی خواب فرد را 
نی��ز بر هم می زند. در این میان کادر درمانی 
بیشتر از سایر اقشار در خطر ابتال هستند چرا 
که آنها در خط مق��دم جبهه، با صحنه های 

ناگواری مواجه بوده اند که ش��اید سال ها در 
ذهن آنها به جا بماند. کادر پزش��کی ش��اهد 
مرگ همکاران خود نیز بوده اند که تجربه ای 
بس تلخ است. مشاهده صحنه های دردناک 
م��رگ دیگران از نزدیک باعث ایجاد این نوع 
از اضطراب در افراد می ش��ود. از جمله عالیم 
این اختالل، ناآرام��ی و بی قراری، رفتارهای 
پرخاش��گرانه، احس��اس بیزاری از دیگران و 

گوشه گیری و مشکالت بین فردی است.
احساس گناه و شرمزدگی و حتی نبود هیچ 
هیجانی را نیز می توانند تجربه کنند. اختالل 
در خ��واب، کاب��وس و خواب های ترس��ناک 
)رویاهای هولناک بدون محتوای مش��خص( 
نیز آنها را درگیر خواهد کرد. فردی که دچار 
این اختالل می شود صحنه های ناراحت کننده 
حوادث را هر روز مانند فیلمی در ذهن خود 
می بیند و هر عالمت و صدا و نشانه ای که او را 
به یاد آن حادثه بیندازد، برایش دردناک است 

و سعی می کند از آن اجتناب کند.
ب��ه گفته مش��اور رئی��س س��ازمان نظام 
روانشناس��ی و مش��اوره ایران، به علت اینکه 

م��ردم در دوران کرونا اس��ترس و اضطراب 
شدیدی را تجربه کرده اند که اکنون به صورت 
مزمن درآمده است. مردم در دوران پساکرونا 
نیز دچار اس��ترس پس از س��انحه خواهند 
ش��د، این اختالالت می تواند موجب افزایش 
بیماری های سایکوس��وماتیک )بیماری های 

روان تنی( شود.

اختالالت روان تنی
خودبیماران��گاری، یکی از مش��کالت روان 
است که در دوران پساکرونا با ما گریبان گیر 
خواهد شد. افراد با وجود اینکه هیچ بیماری 
و مش��کلی ندارن��د تصور می کنند مش��کل 
و بیم��اری خاصی دارند. یک��ی از مهم ترین 
آس��یب های روانی بهبودیافتگان از کرونا نیز 
اختالل روان تنی است. بر اساس این اختالل، 
فرد بهبودیافته باوجود معالجه و درمان قطعی 
بیماری، خود دچار خودبیمارانگاری می شود. 
به عب��ارت دیگر ف��رد مکرراً فک��ر می کند 
که دچار بیماری ش��ده اس��ت و کوچکترین 
عالمتی را که در خود می بیند به کرونا نسبت 
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می دهد و اضطراب شدیدی را تجربه می کند. 
احتماالً در زمان های آتی در مطب پزشکان 
شاهد ازدحام افرادی خواهیم بود که متصور 
هستند که دچار کرونا یا هر بیماری ناشناخته 

دیگری شده اند.

فوبیا
ترس بیش از اندازه یا مرضی از هر پدیده ای 
را فوبیا می گویند که عملک��رد فرد را تحت 
تأثیر خود قرار دهد. بعد از این شاهد افرادی 
خواهی��م بود که به ش��دت از بیمار ش��دن 
خواهند ترس��ید. بس��یاری از اف��راد از قبل 
دچ��ار این اختالل بوده اند. لذا در زمان کرونا 
می دانس��تند که چگونه بهداش��ت را رعایت 
کنند و مهارت الزم را از قبل داشته اند. وجود 
»ترس از بیمار شدن« باعث ایجاد رفتارهای 
وس��واس گونه درباره بهداش��ت و تمیزی نیز 
می ش��ود که در دوران پساکرونا خود مشکل 

بزرگ دیگری است.

وسواس
یک ف��رد وسواس��ی در دوران کرونا پیش 
خود فک��ر می کند که گویا س��ال ها خود را 
برای همه گیری جهانی کرونا آماده می کرده 
است. افراد دچار اختالل وسواسی–اجباری یا 
همان به اصطالح وسواس، سال ها از وحشت 
عامل بیماری زا و میکروب عذاب کشیده اند. 
آنها همیش��ه در این فکر بوده اند که عوامل 
بیماری زا را از خود دور کنند و این امر باعث 
ایج��اد یک س��ری قوانی��ن اجبارگونه برای 
آنها ش��ده اس��ت )رعایت بهداشت به شدت 
و ب��ا نظم و دقت فراوان��ی که در حال حاضر 
م��ردم در تمام جهان مجب��ور به رعایت آنها 
هس��تند(. گاهی به این اختالل جنون شک 
نیز نسبت داده اند. شک نسبت به آلوده بودن 
شی یا فرد. در این دوران، همگی گرفتار این 
شک شده ایم. ممکن است فکر کنیم با حفظ 
فاصله با دیگران، شس��تن دست ها و رعایت 
قوانی��ن فعلی می توانیم خود را از ویروس در 
ام��ان نگه داریم اما همیش��ه یک حس عدم 
اطمینان و شک و اضطراب باقی می ماند. این 
ش��ک باعث هشیاری می شود و شاید خیلی 

هم بد نباشد. مش��کل زمانی ایجاد می شود 
که مهار آن از دست می رود و عنان گسیخته 
می شود. این شک با سؤال »آیا به اندازه کافی 
تمیز هستم؟« شروع می گردد و بعد تبدیل 
می شود به اینکه »آیا می توانم دوباره زندگی 
عادی داشته باشم؟« و بعد می رسد به اینکه 
»اص��اًل چرا باید تالش کنم؟« و همراه با این 
افکار رفتارهای افراطی شس��تن دس��ت ها و 
وسائل به شدت ادامه خواهند یافت. این است 
ش��رح حال فردی که دچار وس��واس است. 
این بیماری دارای پایه های ژنتیکی اس��ت و 
حوادثی در زندگ��ی از جمله همین ویروس 

کرونا باعث بروز یا تشدید آن می شود.

انزوای اجتماعی
ب��ه علت وج��ود کرون��ا، اگر در کش��وری 
قرنطینه به خوبی رعایت ش��ده باش��د افراد 
ماه ها در خانه مانده اند و از کار و فعالیت های 
اجتماع��ی و دی��دار دوس��تان و حتی خرید 
کردن دور ش��ده اند. در ابتدا اضطراب دوری 
از دیگران و خانه نشینی را تجربه کرده اند، اما 
با پایان قرنطینه و خ��روج از منزل با پدیده 
دیگری به ن��ام »اضطراب زندگ��ی« روبه رو 
بوده اند. بدین معنی که خروج از منزل برای 
اف��راد دش��وار و دلهره آور بوده اس��ت. دیدن 
ش��هر، افراد و ش��نیدن صداها برای افرادی 
که مدت��ی در خانه حبس بوده اند عجیب به 
نظر می رسد. وقتی کسی برای مدتی، کاری 

را انجام نمی دهد وقتی می خواهد دوباره آن 
را انجام دهد احتماالً اعتماد به نفس الزم را 
نخواهد داش��ت. اضطراب اجتماعی اختاللی 
اس��ت که در آن، فرد از حضور در اجتماع و 
در جمع بودن هراس��ان می شود و اعتماد به 
نف��س الزم برای بودن با دیگ��ران را ندارد و 
از ترس تحقیر و قض��اوت دیگران تنهایی را 
ترجیح می دهد. احتماالً در دوران پساکرونا با 
تعداد افراد بیشتری که دچار انزوای اجتماعی 

شده اند روبه رو خواهیم شد.

افسردگی
در ای��ن دوران اف��راد اضط��راب را تجربه 
کرده ان��د. وقت��ی اضطراب در فردی ش��کل 
می گیرد بدن او واکنش هایی از خود نش��ان 
می ده��د تا بتواند از خود در مواقع حس��اس 
دفاع کن��د. از جمله رفتارهای بدن، ترش��ح 
کورتیزول اس��ت. در گذش��ته ک��ه افراد به 
جنگ ه��ای تن به تن در جنگل ها مش��غول 
می شدند این هورمون از بدن تخلیه می شد 
ولی در شرایط کنونی و اضطراب مزمنی که 
افراد تجربه می کنند، سطح باالی کورتیزول 
در بدن باقی می ماند و به مرور، بدن را دچار 
خس��تگی و فرس��ودگی می کند و به مرحله 
افسردگی می رساند. بی حوصلگی و نداشتن 
ه��دف در دوران قرنطینه، حت��ی در برخی 
از اف��راد از بین رفتن امی��د به زندگی، باعث 
ایجاد افسردگی می شود. شاید بتوان گفت در 
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دوران پساکرونا افسردگی بیماری خاموش و 
پنهانی خواهد بود که به صورت همه گیر افراد 

را از درون آزار خواهد داد.

پرخاشگری
بروز نامناسب خشم را پرخاشگری می نامند. 
خش��م، احساس��ی کامالً طبیعی است ولی 
پرخاشگری شیوه ناکارآمد ابراز آن است. گاهی 
افسردگی خود را به شکل پرخاشگری نشان 
می دهد. در دوران قرنطنیه، مردم به ش��کلی 
ناگهان��ی با تجربه ای جدید ب��ه نام»کنار هم 

بودن« روبه رو شدند. 
مردم این حد از بودن در یک مکان با اعضای 
خان��واده را تمرین نکرده بودند و آموزش��ی از 
قبل در زمین��ه مرزبندی ها، احترام به حقوق 
یکدیگر و سایر مهارت های اجتماعی در برنامه 
زندگی آنها نبوده است که نتیجه آن آمار باالی 
کودک آزاری، همس��رآزاری و پرخاش��گری با 

اعضای خانواده شده است. 
حجم فش��ار روانی بر دوش مردان بیش��تر 
احساس می شود چرا که آنها به میزان کمتری 
در خان��ه بوده اند و اکنون با مس��ائل جدیدی 
آشنا خواهند شد که شاید شیوه دست و پنجه 
نرم کردن با آنها را ندانند. همچنین بسیاری 
از مش��اغل از بین رفته اند و مشکالت مادی و 

اقتصادی مزید بر علت می شوند و بدین شکل 
فرد دیگر نمی تواند حجم باالی خش��م، غم و 
ناامیدی و ترس از آینده خود را مدیریت کند 
و به شکل رفتارهای نابهنجار احساسات خود 

را نشان دهد. 
در دوران بعد از کرونا شاهد از هم گسیختن 
نهاد بسیاری از خانواده ها خواهیم بود و تفکر 
درباره پیشگیری از این امر مهم باید در دستور 

کار مقامات مرتبط قرار گیرد.
آسیب های ناش��ی از هر حادثه ای می تواند 
به صورت فردی و اجتماعی دردسرساز باشد 
و هزینه ه��ای هنگفتی ب��رای برطرف کردن 
آنها متحمل ش��ویم. در صورتی که شیوه های 
پیش��گیری از وق��وع اخت��الالت روان��ی هم 

به صرفه تر و هم آسان تر است.
گاه��ی برخی از اتفاق��ات تحت کنترل نوع 
بش��ر نیست و مشکالت بعد از آن نیز متعاقباً 
خواهند آمد، همانند ش��یوع ویروس غیرقابل 
پیش بینی کرونا که شاید تا مدتی همه افراد 

را دچار سردرگمی کند.
به هر روی، اگر خود یا اعضای خانواده خود 
را در مس��یر ابتال به هر یک از اختالالت فوق 
می بینید در درجه اول راه های کاهش اضطراب 
را در پی��ش گیرید و در نهایت از متخصصین 

این امر کمک بخواهید.

بـروز نامناسـب خشـم را 
خشم،  می نامند.  پرخاشگری 
طبیعـی  کامـاًل  احساسـی 
اسـت ولی پرخاشگری شیوه 
ناکارآمد ابراز آن است. گاهی 
افسـردگی خود را به شـکل 
پرخاشـگری نشـان می دهد. 
در دوران قرنطنیـه، مردم به 
شـکلی ناگهانی بـا تجربه ای 
جدید بـه نام»کنار هم بودن« 

روبه رو شدند. 
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عادل فردوس��ی پور را بعد 
ممنوع التصوی��ری اش  از 
در تلویزیون می ش��ود فقط 
با صدا دنب��ال کرد؛ آن هم 
در ی��ک برنام��ه ب��ا تولی��د 
محتوای فوتب��ال خارجی به 
نام »فوتب��ال ١2٠«؛ البته 
نه از ش��بکه محبوب سوم 
س��یمایش؛ بلکه از شبکه 

تقریباً نوپای ورزش.
او بعد از جدای��ی از »۹٠« 
در جاهای دیگری هم دیده 
ش��ده؛ جاهایی که دوس��ت 
دی��ده ش��ود: در  داش��ته 
دانش��گاه و س��ر کالس ها، 
در جشن امضای کتاب هایی 
در  و  ک��رده  ترجم��ه  ک��ه 
زمین فوتبال و فوتس��ال. 
ای��ن دیده ش��دن ها هم به 
دلیل شیوع ویروس کرونا 
کمتر از قبل ش��ده. او این 
اواخ��ر کالس ه��ای درس و 
دانشگاهش را مثل بسیاری 
از استادان دیگر، به سختی 
و ناقص اداره کرده و خبری 
هم از ترجمه کتاب جدیدی 
نبوده اس��ت. اگرچه با رفع 
اعمال شده  محدودیت های 
بر حوزه مکان های ورزشی، 
ع��ادل به س��الن ها و زمین 
چمن برگش��ته و گه گاهی، 
همراهانش در تیم رسانه، 
تصاوی��ری از او با پیراهن 
ویدئوهای��ی  و  ورزش��ی 
منتش��ر  گلزنی های��ش  از 

می کنند.

بازگشت مجری محبوب با یك برنامه اینترنتی

در تم��ام این م��دت، اخب��ار ضدونقیضی هم 
مبنی بر بازگش��تش به تلویزی��ون و اجرا و حتی 
گزارشگری منتشر ش��ده؛ ولی همگی شایعه ای 
بوده اند که س��ریع تر از باد، تکذیب شده اند. عادل 
حتی مثل مزدک میرزایی هم نش��د که پاس��خ 
بی مهری س��یما را با رفتن از ایران و همکاری با 
شبکه های آن طرف آبی بدهد. او ماند به این امید 
که راه برای بازگشتش به شبکه سه سیما و شاید 

اجرای برنامه محبوبش هموار شود.
اگرچه خوش بینی عادل روزهای نخس��ت زیاد 
بود؛ ولی با گذر زمان او پی برد قرار نیست صندلی 
از زیر پا کشیده شده اش را دوباره در اختیارش قرار 
دهند. میز و دکور برنامه اش را فروختند و کم کم، 
شاگرد سابق را در همان تایمی که »۹۰« را اجرا 
می کرد، سر جایش نشاندند. اسم برنامه اش را هم 
عوض کردند تا کمتر کسی دلتنگ آنالیز فوتبال 
ایران در دوشنبه شب ها شود. دوستان معمولی اش 
در دنی��ای فوتب��ال هم که آن روزهای نخس��ت 
ن��از می کردند که با برنام��ه جایگزین ۹۰ حرفی 
نمی زنند و کارشناسی ای نمی کنند، رفته رفته از 
حرفشان برگشتند و فقط گه گاهی با گفتن این 
جمله که »دلمان برای عادل تنگ شده و جایش 

خالی است« از او دلجویی کردند.
عادل که پ��ی برده بود دیگ��ر نباید امیدی به 
بازگش��ت به شبکه سه سیما داشته باشد، مسیر 
دیگری را محک زد. ش��اید فقط به این خاطر تا 

پی ببرد استقبال از او در فضای جدید چه شکلی 
اس��ت. او به بهانه بازی رئال مادرید و بارسلونا در 
ال کالسیکو، برنامه ای اینترنتی به نام »کالسیکو« 
ساخت تا خط ونشان تازه ای برای آنهایی که فکر 
می کردند عادل فردوسی پور فراموش شدنی است، 
بکشد. با استقبال از آن برنامه، جرقه کاری جدید 

در ذهن عادل زده شد.

ناامیدی از صداوسیما
همان طور که عنوان ش��د، ع��ادل حاال می داند 
دست کم »به زودی« تصویر یا صدای گزارشگری 
فوتبالش در صداوس��یما جایی ن��دارد. عالوه بر 
لغو برنامه پرمخاطب »نود«، س��ایت ۹۰ هم که 
زیرمجموعه همان برنامه بود و با هدایت و حمایت 
عادل فردوسی پور پیش می رفت، از ابتدای همین 
س��ال از او و تیمش گرفته شد؛ »بستن شمشیر 
از رو« برای مردی که سال های زیادی برنامه اش 
به عنوان پرمخاطب ترین برنامه تلویزیون معرفی 
می شد. عالوه بر اینها و با وجود سردادن شعارهایی 
از سوی مسئوالن سیما که عادل خودش گزارش 
نمی کند؛ وگرنه محدودیتی برایش ایجاد نشده، 
نه تنها اجازه گزارش بازی به عادل فردوس��ی پور 
داده نش��ده؛ بلک��ه پخش تصوی��رش هم قدغن 
اس��ت. او حتی در برنامه فوتب��ال خارجی ای که 
ب��رای ش��بکه ورزش س��اخته، نمی تواند جلوی 
دوربین بیاید. شاید اگر فرصتی دست دهد، همان 

عادل با 9۰ برمی گردد!
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»نریش��ن« گویی هم از عادل در سیما گرفته 
می شود تا به خوبی تکلیف مدیران جدید که 
اجراکننده تفکری باالتر هستند، با این مجری 

قدیمی مشخص شود.
در چنین فضایی، کس��ی ک��ه خودش را تا 
همین چند وقت پیش »فرزند صداوس��یما« 
خط��اب کرده بود، به نقطه ناامیدی رس��یده 
و حاال قرار اس��ت با برنامه ای جدید بر بستر 
VOD از پخش خانگی بازگشتی خبرسازتر 

از قبل داشته باشد.

برنامه ای شبیه به »۹۰«
کارهای��ی که ع��ادل فردوس��ی پور بعد از 
جدایی اش از ش��بکه سه س��یما انجام داده، 
بیش��تر در حوزه فوتبال خارج��ی بوده. او در 
ش��بکه ورزش کاری به اتفاقات فوتبال ایران 
ندارد و تنها برنام��ه اینترنتی ای هم که روی 
خروجی اینترنت گذاش��ت، به بررس��ی یک 
دیدار س��نتی خارج��ی بی��ن رئال مادرید و 
بارس��لونا اختصاص داده ش��ده ب��ود. حاال او 
قصد دارد برنامه جدیدی را که می س��ازد، به 
فوتبال ایران اختصاص دهد؛ چیزی شبیه به 
همان کاری که در برنامه محبوبش در شبکه 
سه س��یما می کرد. به عبارت ساده تر، عادل 
فردوس��ی پور قصد دارد شبیه ترین برنامه به 
۹۰ را بر بس��تر اینترنت به دس��ت مخاطبان 
برساند. البته پرواضح است که نمی تواند اسم 
برنامه جدی��دش را »۹۰« بگذارد؛ چون این 
اسم متعلق به شبکه سوم سیما است و کسی 
نمی تواند خارج از صداوس��یما از آن استفاده 
کند؛ هرچند با کاری که عادل فردوسی پور در 
این دو دهه با برنامه یادشده کرده، بعید است 
کسی در داخل صداوسیما هم بتواند دیگر با 

اسم این برنامه کاری کند!

زمان پخش
ای��ده عادل فردوس��ی پور ش��کل گرفته. او 
تصمیمش را گرفته تا در حوزه فوتبال داخلی 
برنامه سازی کند؛ ولی درست مثل بقیه مواردی 
که کرونا یک عالمت س��ؤال بزرگ جلویشان 
قرار داده، برنامه جدید عادل فردوسی پور هم 
از این قاعده مستثنا نیست. قرار اولیه او اتمام 

لیگ جاری و ش��روع فصل جدید فوتبال است. در واقع او قرار 
اس��ت از ابتدای فصل جدید فوتبال ایران برنامه اش را استارت 
بزند و به  صورت هفتگی، به همان سیاق برنامه قدیمی اش در 
سیما پیش برده و پخش کند. مشکل اما اینجا است که با شیوع 
ویروس کرونا کسی نمی داند دقیقاً لیگ جاری چه زمانی تمام و 

لیگ جدید چه زمانی از سر گرفته می شود.

عادل موفق می شود؟
بی انصافی است که اسم عادل فردوسی پور و موفقیت هایش 
عنوان ش��ود ولی نق��ش تلویزیون در این میان دیده نش��ود. 
عادل اگر محبوبیت و ش��هرتی به دست آورده، بخش زیادی 
از آنها را مدیون همین تلویزیون است. البته خصوصیت های 
منحصربه فردش هم در این زمینه دخیل بوده اند؛ چراکه کم 
نیستند مجریانی که سال ها در تلویزیون برنامه داشته اند؛ ولی 

مثل عادل محبوب نشده اند. 
مجری ای که تالش می کرد عدالت و بی طرفی را همواره در 
برنامه هایش اجرا کند تا حدود زیادی رس��التش را انجام داد؛ 
هرچن��د منتقدانش هم اغلب او را به بی عدالتی و جانب داری 
متهم کردند. حاال که قرار اس��ت برنامه عادل فردوسی پور از 
جایی غیر از ش��بکه س��وم سیما پخش ش��ود، آیا می توان با 
قاطعیت گفت موفق می ش��ود؟ بر کسی پوشیده نیست که 
س��اختن برنامه بر بس��تر VOD در ایران اتفاقی نوپا است و 

گستردگی و نفوذ صداوسیما را ندارد. 
پس اگر به همین بخش به تنهایی اکتفا شود، عادل به این 
راحتی ه��ا نمی تواند به منزل هم��ه ایرانی هایی که فوتبال را 
دوس��ت دارند، نفوذ کند. با این حال ب��رای او مزیت هایی هم 
وجود دارد که می تواند به موفقیتش در این عرصه کمک کند. 

عادل حاال می داند دست کم 
»بـه زودی« تصویـر یا صدای 
در  فوتبالـش  گزارشـگری 
صداوسیما جایی ندارد. عالوه 
بر لغو برنامه پرمخاطب »نود«، 
سایت 9۰ هم که زیرمجموعه 
همان برنامه بـود و با هدایت 
و حمایت عادل فردوسـی پور 
ابتـدای  از  می رفـت،  پیـش 
همیـن سـال از او و تیمـش 
گرفته شد؛ »بستن شمشیر از 
رو« برای مردی که سـال های 
زیـادی برنامـه اش به عنـوان 
برنامـه  پرمخاطب تریـن 

تلویزیون معرفی می شد
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شاید پررنگ ترین آن نداشتن رقیب است. 
شبکه سه با جایگزینی برنامه فوتبال برتر سعی 
کرد جای نود را پر کند؛ ولی ناپختگی عوامل 
این برنامه، از اجرا گرفته تا تولید، نشان داده 
آنها هنوز مسیر زیادی برای رسیدن به جایگاه 
نود در پیش دارند. مورد بعدی را می شود در 
همان تک برنامه کالسیکوی عادل دید؛ جایی 
که با وجود خارجی بودن محتوا، تا مدت ها در 
صدر برنامه های پربازدید بود. این به آن معنی 
است که اسم عادل، هنوز هم مخاطبان زیادی 
را به همراه دارد. نکته ای که شاید از دو مورد 

قبلی مهم تر باشد، »محبوبیت« عادل است. او 
با ستاره های بزرگ فوتبال ایران رفاقت دارد و 
تنها کس��ی است که می تواند علی دایی را به 
برنامه اش بکش��اند و با علی کریمی ساعت ها 
فوتبال بازی کند! پس پرواضح است که برای 
ساختن برنامه های باکیفیت دست کم با حضور 
چهره های فوق محبوب، برتری چشمگیری در 
مقایسه با تلویزیون دارد. به همه این نکات باید 
سابقه و تجربه چنددهه ای عادل فردوسی پور 
و البته شناخت ذائقه مخاطب هم اضافه شود. 
شاید عادل در کوتاه مدت نتواند برنامه اش را 

به پربیننده ترین برنامه روز تبدیل کند؛ ولی 
قطعاً س��رعت خیره کنن��ده ای در این زمینه 

خواهد داشت.

صداوسیما می گذارد؟
ای��ن موض��وع مهمی اس��ت؛ صداوس��یما 
مدت هاس��ت نگران کم رنگ شدن جایگاهش 
نزد مخاطبان ایرانی است. بسیاری، همین حاال 
ش��بکه های اینترنتی داخلی را بر برنامه های 
صداوسیما ترجیح می دهند. البته مسئوالن 
ای��ن نهاد هم ب��ی کار ننشس��ته اند و در پی 
نهایی کردن دستوری هستند که شبکه های 
خانگی هم باید از صداوس��یما مجوز بگیرند. 
تصور کنید برنامه جدید عادل فردوس��ی پور 
نیاز به گرفتن مجوز از صداوسیما داشته باشد! 
می ش��ود حدس زد که چه س��نگ هایی در 
این مسیر ریخته خواهد شد. البته شایعه ای 
قدیمی هم هنوز پابرجاس��ت: اینکه دس��تور 
داده ش��ده تصویر عادل حتی از ش��بکه های 
اینترنت��ی داخلی هم که قرار اس��ت تولید و 
اجرا داشته باشند، پخش نشود! شایعه ای که 
در همان برنامه کالس��یکو هم رنگ واقعیت 
به خ��ود گرفت و خبری از ع��ادل در جلوی 
دوربین نبود! تصور اینکه عادل بخواهد »۹۰« 
جدیدی بسازد؛ ولی خودش حق اجرا نداشته 

باشد، تصور خوش رنگی نخواهد بود.
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خبر ش��کایت اس��تراماچونی از استقالل 
و مطالب��ه ۸/۱ میلیون یوروی��ی این مربی 
ایتالیایی، هواداران استقالل را نگران کرد که 
مبادا دوباره دردس��ر تازه ای در راه باشد، اما 
گویا استرا و استقالل فعاًل در مرحله رایزنی 
اولیه وکال قرار دارند. گویا پرونده اس��تقالل 
و اس��تراماچونی هنوز به دست فیفا نرسیده 
و هن��وز در مراح��ل ابتدایی و تنظیم الیحه 
قرار دارد؛ این ادعای یکی از مسئوالن ارشد 
فدراس��یون فوتبال اس��ت که می گوید: اگر 

سرمربی ایتالیایی، رسماً به فیفا شکایت کرده 
بود، فیفا این شکایت را به فدراسیون فوتبال 
اطالع می داد تا ما هم باشگاه استقالل را در 
جریان بگذاریم. به نظر می رسد فعاًل وکالی 
اس��تراماچونی طرح ش��کایت نکرده باشند. 
احتماالً آن ها به باشگاه استقالل نامه زده اند 
که قصد ش��کایت به فیف��ا را دارند و دنبال 

مذاکره هستند.
در این میان مدیر روابط بین الملل باشگاه 
اس��تقالل این ش��کایت را تأیید کرده است. 

گویا دو هفته قبل نامه ای از وکالی سرمربی 
ایتالیایی به باشگاه استقالل رسیده و در این 
نامه، ادعای ۸/۱ میلیون یورویی مطرح شده 
اس��ت. قرارداد استراماچونی با استقالل ۵/۱ 
میلیون یورو برای دو فصل بود. مرد ایتالیایی 
ای��ن قرارداد را به اصطالح پکیجی بس��ت و 
خودش و تمام همکاران��ش در یک قرارداد 
بودند، زیرا آندره آ ش��نیده بود باش��گاه های 
ایرانی، خیلی زود س��رمربی خارجی خود را 
کنار می گذارند و با دستیارش ادامه می دهند. 

مرد ایتالیایی برای شش ماه کار ادعای دستمزد و پاداش دو ساله کرد!

جزییات شکایت عجیب 3۵ میلیارد تومانی استراماچونی از استقالل
اس��تراماچونی غی��ر از ی��ک و نی��م میلی��ون یورو برای دو س��ال ق��راردادش با 
اس��تقالل، خواهان جایزه آپش��ن قهرمانی و کس��ب س��همیه آس��یایی هم شده 
اس��ت، چون می گوید قبل از ترک تهران، اس��تقالل را صدرنش��ین کرده بود و 
٣٠٠ هزار یوروی دیگر را حق خود می داند. استرا مثل کالدرون، ویلموتس و 
کی روش، پول کار نکرده اش را از ایرانی ها طلب کرده، چون مدیران بی کفایت 

ایرانی این بهانه را به دست شان داده اند.
س��رمربی ایتالیایی که در مصاحبه های پیاپی و الیوهای فضای مجازی با ادعای 
عشق به باشگاه استقالل، میلیون ها هوادار ایرانی و طرفدار رنگ آبی را شیدا 
و عاش��ق خود کرده بود، بعد از فس��خ یکطرفه و عدم بازگش��ت به تیم پس از 
دریافت حق و حقوق معوقه، حاال ادعای غرامتی نجومی بیش از کل قرارداد دو 
س��اله کرده اس��ت! باش��گاهی ک��ه به تعصب س��رمربی خارج��ی اش می نازید، 

وکالیش را برای رد ادعای ۸/١ میلیون یورویی اس��تراماچونی معرفی کرده و 
می خواهد با پیشنهاد سازش ادامه کشمکش در دایره حقوقی فیفا را مختومه 
کند. گرچه ش��اید بعید به نظر برس��د که اس��تراماجونی با رقم پایینی راضی به 

پس گرفتن شکایتش بشود.
او نش��ان داده اس��ت که ش��خصیتی کامالً متناقض با مصاحبه هایش دارد و در 
حالی که گفته بود با به روز شدن معوقات دستمزدش به استقالل برمی گردد � 
با وجود واریز کل وجه عقب مانده به حس��اب اروپایی اش � زیر حرفش زد و با 
مط��رح ک��ردن بهانه ه��ای واهی، از انجام تعهد س��ر باز زد، چ��ون تأخیر مدیران 
اس��تقالل در پرداخت حقوق او، این بهانه را به دس��تش داده بود؛ درس��ت مثل 
پرون��ده ویلموت��س در فیف��ا ک��ه ح��اال کار را به غرامت هفت میلی��ون یورویی 

کشیده است.
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او می خواست با یک قرارداد پکیجی، جلوی 
این اتفاق را بگیرد. ۵/۱ میلیون یورو ش��امل 
این بند ها می ش��د؛ ه��ر فص��ل ۵۰۰ هزار 
ی��ورو دس��تمزد خ��ودش، نف��ری ۵۰ هزار 
یورو دس��تمزد چهار دستیارش و سالی ۵۰ 
هزار یورو پورس��انت فدریکو پاستورلو، مدیر 

برنامه اش.

چ�را مطالبات اس�تراماچونی از اس�تقالل 
زایش داشت؟!

اس��تخدام  از  بع��د  اس��تقالل  مدی��ران 
اس��تراماچونی چندین ب��ار روی رقم پایین 
ق��رارداد او مانور داده بودن��د. احتماالً آنها با 
شنیدن دس��تمزد ویلموتس متوجه شدند 
که جا داشت ارقام بزرگتری در قرارداد مرد 
ایتالیایی نوشته شود. خود استرا هم گویا از 
شنیدن دستمزدهای نجومی مربیان خارجی 
در فوتبال ایران متعجب ش��ده بود؛ قرارداد 
برانک��و و کالدرون با پرس��پولیس، دنیزلی و 
جرج لیکنز و حتی جان توش��اک با تراکتور 
و س��رآمد همه آنها قرارداد ویلموتس با تیم 
ملی، هوش از سر اس��تراماچونی پرانده بود 
و او تصورش را هم نمی کرد در یک کش��ور 
تحریم ش��ده خاورمیانه که دچار مشکالت 
اقتصادی اس��ت، سیستم دولتی و خصوصی 

این همه ارز برای خرج کردن داشته باشند!
به این ترتیب از مبلغ ۵/۱ میلیون یورو ذکر 
شده در قرارداد دوساله آندره آ و همکارانش 
بیش از ۴۰۰ هزار یورو )با احتساب پولی که 
بعد از فس��خ قرارداد در ایتالیا به او پرداخت 
ش��د( دریافت کردند و نزدیک یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار یورو طلبکارند، اما نکته بس��یار 
عجی��ب و ش��گفت آور که اوج س��ودجویی 
مربیان خارجی در ایران را نش��ان می دهد، 
این اس��ت که آندره آ استراماچونی، به دلیل 
صدرنشین کردن اس��تقالل با اضافه کردن 
آپشن پاداش های قهرمانی، کسب سهمیه و 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا، خواهان ۸/۱ 

میلیون یورو شده است!

و  ک�ی روش  مس�یر  در  اس�تراماچونی 
ویلموتس

پول هنگفت برای کاری که نکرده اس��ت؛ 
این درست همان شیوه ای است که کارلوس 
ک��ی روش در پیش گرفت و بدون رس��اندن 
ایران به مقام س��ومی جام ملت های آس��یا، 
خواهان پاداش ۲۰۰ هزاردالری سکوی سوم 
مس��ابقات قاره شد! همچنین ویلموتس نیز 
کل حقوق سه ساله اش را برای شش ماه کار 
در تهران و چهار بازی نشستن روی نیمکت 
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تیم ملی درخواست کرده است!
در ای��ن می��ان کالدرون نیز ب��ا نیم فصل 
حض��ور در پرس��پولیس خواهان حقوق کل 
قرارداد یک س��اله اش ش��ده اس��ت که نیم 
میلیون دالر هزینه بیشتر روی دست قرمزها 
می گ��ذارد. خ��وان گس��ترده و رنگارنگی از 
دالرها و یوروه��ای عمدتاً دولتی که باید به 
واس��طه بی کفایتی و عدم دانش روز مدیران 

ایرانی، به پای مربیان خارجی ریخته شود.

جزییات دفاعیه استقالل مقابل مار خوش 
خط و خال ایتالیایی

باش��گاه اس��تقالل با مدیرعامل جدید به 
تازگ��ی از یک چاه ب��زرگ بدهی به چندین 
شاکی خالص و موفق شده دیاباته و میلیچ 
را با واریزهای ارزی به تهران برگرداند. یقیناً 
آنها دوس��ت ندارند وقت را کش��ته و کار را 
به مراحل باالتر بکشانند. استقالل دفاعیه ای 
را برای ارائه به وکالی اس��تراماچونی تنظیم 
کرده اس��ت. در این دفاعیه، وکالی باشگاه 
اس��تقالل اعالم کرده اند م��رد ایتالیایی یک 
سال تعهد خدمت به باشگاه استقالل بدهکار 
است و اگر می خواهد تمام مطالبات دو سال 
قراردادش را دریافت کند ابتدا باید مس��اله 

تعهد سال دوم او به استقالل روشن شود.
برگ برنده وکالی اس��تقالل این است که 
استراماچونی بعد از فسخ قرارداد با استقالل، 
مبلغ��ی را در ایتالیا از این باش��گاه دریافت 
ک��رد. اس��تراماچونی که پی��ش از دریافت 
این مبلغ مدعی بود در کش��ورش متهم به 
پولشویی ش��ده، حاال دیگر نمی تواند چنین 
ادعایی داشته باش��د چرا که در ایتالیا، پول 
از طری��ق امن به دس��تش رس��یده و هیچ 
بانکی هم در این کش��ور، م��رد ایتالیایی را 
مواخذه یا متهم به پولش��ویی نکرده اس��ت. 
تنها برگ برنده اس��تراماچونی هم این است 
که باشگاه استقالل بیش از دو ماه دستمزد 
او را پرداخت نکرد و همین اش��تباه فتحی و 
خطیر مدیران سابق آبی ها به مرد ایتالیایی 
اجازه داد با حمایت قانون، حق فسخ فیفا از 
قرارداد با اس��تقالل خارج شود و حاال طلب 

غرامت کند.

پیشنهاد استقالل به اس�تراماچونی برای 
سازش

طرفداری نوشته وکالی باشگاه استقالل در 

گام نخس��ت به وکالی آندره آ استراماچونی 
پیشنهاد سازش داده اند. آن ها اعالم کرده اند 
اگر اس��تراماچونی در فیفا پول قرارداد سال 
دوم خود را طلب کند، آن ها هم بحث تعهد 
خدمت سال دوم او را مطرح می کنند. گویا 
آن ها یک راه جدید پیش پای مرد ایتالیایی 
گذاش��تند تا طرفین بدون نی��از به مراجعه 
به فیفا بر س��ر مطالبات سال اول قرارداد به 
توافق برس��ند. هنوز مشخص نیست وکالی 
مرد ایتالیایی چه پاس��خی به این پیشنهاد 
سازش می دهند. آن ها اگر پرونده را به فیفا 
بکشانند، فدراس��یون جهانی بعد از بررسی، 
موضوع شکایت را به فدراسیون فوتبال ایران 
اطالع می دهد تا فدراس��یون هم استقالل را 
در جریان شکایت قرار بدهد و از آن ها جواب 
یا هم��ان دفاعیه بخواه��د. باید دید وکالی 
اس��تراماچونی کدام راه را انتخاب می کنند؛ 
س��ازش و قبول ۳۵۰ ه��زار دالر باقی مانده 
س��ال اول قرارداد یا پیگی��ری مطالبه ۸/۱ 
میلیون یورویی به امید دریافت ۱/۱ میلیون 

یورو باقی مانده از قرارداد؟

رویای تکراری استقالل در فیفا مثل سایر 
تیم های ایرانی

جالب است بدانید پیش از این، برخی افراد 
در باشگاه استقالل مدعی بودند استراماچونی 
که تنها س��یزده هفت��ه در رقابت های لیگ 
برتر روی نیمکت اس��تقالل نشس��ت، بیش 
از خدماتی که انجام داد از باش��گاه استقالل 
دریافتی داشته و قرار نیست دیگر پولی به او 
پرداخت شود؛ همان ایده و خیالی که مدیران 
پرس��پولیس نیز درباره برانک��و و کالدرون و 
حتی مانوئ��ل ژوزه پرتغالی در دوره رویانیان 
می گفتند. کارشناسان حقوقی اما نظر دیگری 
دارن��د و معتقدن��د از آن جای��ی که بدقولی 
باش��گاه اس��تقالل و پرداخت نکردن حقوق 
اس��تراماچونی باعث فس��خ یکطرفه قرارداد 
شد، باش��گاه استقالل دس��ت کم باید پول 
سال اول قرارداد مرد ایتالیایی و دستیارانش 
را کامل بپردازد. البته استقاللی ها می گویند 
اگر استراماچونی به فیفا شکایت کند، آن ها با 
توجه به این که در ایتالیا و بعد از فسخ قرارداد، 
به مرد ایتالیایی پول دادند و دو مرحله در رم 
و دوحه برای بازگرداندن او نماینده پای میز 
مذاکره فرستادند، اس��تراماچونی را محکوم 

می کنند و خسارت زیادی به او نمی پردازند.
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روزهای��ی  در  »درس��ت 
ک��ه کرون��ا رم��ق فوتبال و 
فوتس��ال را گرفت��ه، خب��ر 
انتخاب محمدرضا حیدریان 
به  عن��وان مرب��ی تیم ملی 
فوتسال، اندکی هیجان کار 
را باال برد. حیدریان، کاپیتان 
سابق تیم ملی فوتسال که 
با پیراهن ایران افتخارات 
آورد،  دس��ت  ب��ه  زی��ادی 
بازیک��ن  فانتزی بازتری��ن 
تاریخ ایران هم محس��وب 
دریبل ه��ای  می ش��ود. 
منحصربه فرد و مدیریتش 
در زمین، تماشاگران زیادی 
را س��ر ذوق آورد و عاش��ق 
فوتس��ال کرد. اندکی بعد، 
زوجش با وحید شمس��ایی، 
تیم ایران را تبدیل به یکی 
از خطرناک تری��ن تیم ه��ای 
دنیا کرد. حیدریان آن  قدر 
راح��ت در زمین فوتس��ال 
رقبای��ش را دریب��ل می زد 
که هم��ه انگش��ت به دهان 
می ماندن��د. درخش��ش در 
پیراه��ن تیم مل��ی برایش 
پیش��نهادهای خارجی را به 
همراه داش��ت و او س��ر از 
لی��گ ایتالیا ه��م درآورد؛ 
اگرچ��ه هنوز هم حس��رت 
پیش��نهادی را می خورد که 
از تیم بارسلونا به دستش 
رس��ید و نتوانست به آنجا 
ب��رود. او بع��د از مدت ه��ا 
دوری از س��طح اول فوتبال 
همی��ن چن��د روز پیش به 
ناظم الشریعه،  درخواس��ت 

محمدرضا حیدریان در قامت مربی به تیم ملی فوتسال بازگشت

البته قرار ب��ود محمدرضا حیدری��ان به عنوان 
سرمربی تیم زیر ۲۳ ساله های ایران انتخاب شود 
و حتی بازیکنان مد نظرش در سراسر ایران را هم 
انتخاب کرده بود ولی درست در ثانیه های پایانی 
همه چیز عوض شد و رضا به عنوان مربی به جمع 
کادر فنی بزرگس��االن پیوست. شاید این انتخاب 
آن  ق��در غافلگیرکننده بود که خود حیدریان هم 
انتظارش را نداشته باش��د. او دراین باره می گوید: 
»مدت ها بود سیدمحمد ناظم الشریعه، سرمربی 
تی��م ملی، با من صحبت ک��رده و من را متقاعد 
کرد که به حضورم در تیم ملی نیاز است، امیدوارم 
بتوانم تجربیاتم را در اختیار تیم ملی قرار دهم. در 
حال  حاضر تیم ملی ایران قهرمان آسیاست. ما هم 
بای��د به گونه ای در تیم ملی کار کنیم که بتوانیم 
از عناوین قهرمانی خود دفاع کنیم اما همان طور 
که اطالع دارید، بحث ویروس کرونا کمی آمادگی 
بازیکنان را کم کرده اس��ت که با همت کادر فنی 
و بازیکن��ان تالش می کنیم تی��م ملی آماده تر به 

مسابقات آسیایی و جهانی برود.«
او در واکنش به این که قرار بود سرمربی تیم های 
رده ای ملی ایران ش��ود، گفت: »درس��ت است و 
چندین بار روی این موضوع من کار کردم و حتی 
بازیکنان این تیم را از سراسر کشور انتخاب کردم 
اما یکباره تصمیم فدراسیون عوض شد و دوست 

ندارم دیگر درباره این موضوع صحبت کنم.«
بازگش��ت رضا حیدری��ان به تیم مل��ی باعث 
خشنودی ملی پوشان هم شده است. آن ها از این 

که قرار اس��ت در کنار یکی از خوش اخالق ترین 
چهره های فوتسال ایران و البته تکنیکی ترین شان 

کار کنند، خوشحال هستند.
احمد اسماعیل پور، یکی از ستاره های تیم ملی 
کنونی فوتسال ایران، درباره حضور رضا حیدریان 
می گوی��د: »حیدریان هم از لح��اظ فنی و هم از 
لحاظ اخالقی یک فرد کامل است و بدون شک با 
حضورش می تواند کمک زیادی به تیم ملی کند.« 
رضا حیدریان بعد از خداحافظی از تیم ملی فوتبال 
ایران، بر خالف دیگر ستاره های آن عصر چندان 
به دنبال بس��تن قراردادهای کالن نرفت. اخالق 
خاص و ذوق هنری اش از او چهره ای منحصربه فرد 
ساخت؛ نقاش��ی و منبت کاری را آن  قدر دوست 
داش��ت که بیش��تر اوقات فراغتش را سرگرم آن 
می ش��د. او البته چند باری به عنوان سرمربی در 
رده باالی باشگاهی به فوتسال برگشت ولی خاطره 
تلخ تبانی بازیکنانش، زمانی که در تیم پرسپولیس 
بود، حسابی از فوتسال دلزده اش کرد. رضا بعدها 
متوجه ش��د که بازیکنانش پول گرفته اند تا عمداً 

بازی را ببازند.
خ��ودش آن روزها را به یاد دارد و درباره اش این  
طور می گوید: »حقیقتش زمانی که رأی تبانی اعالم 
شد، بس��یار شوکه شدم. البته قبل از شروع بازی 
حدس هایی زده بودم و وقتی که می خواستیم برای 
بازی با گیتی پسند به اصفهان برویم، پیشنهادهایی 
به سرپرست تیم می شد اما می گفتم جواب شان را 
نده! زمانی که به اصفهان رسیدیم، مبلغی پیشنهاد 

بازگشت فانتزی باِز نقاش به تیم ملی
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شد. به آنها گفتم اصالً بگویید یک میلیارد، ما 
فوتبال خودمان را بازی می کنیم و شرافت مان 
را نمی فروش��یم. اطمینان کامل نداش��تم اما 
می دانس��تم بازی بسیار حساس است و شب 
قبلش دو بازیک��ن گفته بودن��د پایمان درد 
می کند. عصبانی ش��دم و ب��ه آنها گفتم این 
را باید در ته��ران به من می گفتید تا بازیکن 
جایگزین می آوردم. وقتی وارد رختکن شدیم، 
به بازیکنانم گفتم شرف و آبروی تان بیشتر از 
ه��ر چیزی ارزش دارد. مثالی زدم و گفتم اگر 
یک نفر دست نداشته باشد اما با شرف و آبرو 
می تواند زندگی کند. ش��ما تن سالم دارید و 
نباید خودتان را بفروشید. همه اینها را گفتیم 
و وارد زمین شدیم. اکثر بازیکنان در زمین راه 
می رفتند و فقط ظاهرسازی می کردند. به غیر 
از من و دو بازیکن دیگر که از جوان ها بودند، 
بقیه بازی عادی خ��ود را ارائه نکردند. خودم 
ه��م از زمین بیرون نرفت��م و ۴۰ دقیقه بازی 
کردم چون اگر زمین را ترک می کردم، تابلوتر 
می ش��د. گفتم دس��ت  کم در زمین بمانم و 
جلوی گندکاری آنها را بگیرم. توپ از هر جای 

زمین که گیتی پس��ندی ها زدند، وارد دروازه 
شد. در یکی از صحنه ها گلر ما توپ را گرفت و 
بالفاصله یکی از بازیکنان از روی نیمکت به او 
فحش ناموسی داد که فالن فالن شده چرا توپ 
را گرفتی؟ االن که دراین باره صحبت می کنم، 
اعصاب��م به هم می ری��زد. آدم چقدر می تواند 

بی وجدان باشد؟«
بعد از روش��دن مس��ئله تبان��ی همه تصور 
می کردن��د رض��ا حیدریان هم محروم ش��ده 
ولی کمیته انضباطی او را مقصر ندانسته بود؛ 
هرچن��د رفتار بازیکنان رضا با او، باعث ش��ده 
بود تا از فوتسال دلسرد شود. البته مرگ مادر 
)رضا می گوید آن روز کمرش شکست( و بعد 
خواهرش به دلیل ابتال به س��رطان، حیدریان 
را منزوی تر از قبل کرد. بعدها با ازدواج و تولد 
فرزندش، رضا می گوید دس��ت از گوشه گیری 
برداش��ته و دوب��اره برای س��اختن رؤیاهایش 
مصمم ش��ده. مردی ک��ه می گوید هیچ وقت 
دنبال مادیات نبوده، عاش��ق موت��ور هوندای 
ژاپن اصلی بود که آن را هم دزدان از چنگش 
درآوردند! او با تمام سختی ها و پیچیدگی هایی 
که در زندگی اش داشته، حاال دوباره به تیم ملی 
فوتسال البته این بار به عنوان مربی برگشته، تا 
ش��اید روح فانتزی بازی را دوباره به تیمی که 
قدرت اول آسیا و یکی از پنج تیم برتر دنیاست، 
تزریق کند؛ روحیه ای فانتزی  آغشته با حس 

هنری و نقاشی.«
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میانه های دی  ماه س��ال گذشته بود که در 
نقط��ه پایانی یک پروژه زیرپوس��تی، گابریل 
کالدورن از پرس��پولیس کن��ار رفت و یحیی 
گل محمدی جای او را گرفت. انتشار این خبر 
ب��رای دنبال کنندگان جدی ت��ر فوتبال ایران 

اصال عجیب و غیر منتظره نبود.
محمدحس��ن انصاری فرد، مدیرعامل وقت 
باش��گاه پرس��پولیس به ش��دت با کالدرون 
زاوی��ه داش��ت. این مس��اله را هم��ان زمان 
ه��م همه می دانس��تند و مخصوص��ا پس از 
تغییرات مدیریتی در باش��گاه، ابعاد داستان 
به صورت ویژه تری افشا شد. مهدی رسول پناه، 
سرپرس��ت فعلی باشگاه پرسپولیس صراحتا 
در یک برنام��ه تلویزیونی ادعا کرد زمانی که 
جدایی کالدرون از پرس��پولیس قطعی شد، 
انصاری فرد با او تماس گرفته و از فرط شادی 

خواهان »مژدگانی« شده است!
 مهرداد هاشمی، دیگر عضو هیات مدیره نیز 
از طغیان بی سابقه کالدرون علیه انصاری فرد 
در یکی از جلسات مشترک خبر داده و مدعی 
شد مربی آرژانتینی به ش��دت از دست آقای 
مدیرعامل به ستوه آمده بود. از همه بدتر این 
که وقتی گل محمدی در یک جابه جایی بسیار 
گران قیمت به نیمکت پرسپولیس منتقل شد، 
در اولین جلسه تمرینی با سرخپوشان سهوا 

اعتراف کرد سفارش جذب اوساگونا را از ۱۰ 
روز قبل به باشگاه داده بود؛ این یعنی زمانی 
که پرسپولیس��ی ها وانمود می کردند درصدد 
بازگرداندن کالدرون هس��تند، از مربی بعدی 
س��فارش بازیک��ن جدید هم گرفت��ه بودند! 
مجموعه این مسائل نش��ان می دهد چرا در 
مورد جدایی کالدرون از کلی��دواژه »پروژه« 
استفاده می کنیم. او رفت، چون باید می رفت.

به هر جهت حاال ش��ش ماه بعد از جدایی 
حیرت انگیز گابریل کالدرون، ش��کایت او به  
ثمر نشسته و فیفا باش��گاه پرسپولیس را به 
پرداخ��ت غرامتی ۷۵۰ ه��زار دالری به این 
مربی و دس��تیارانش محکوم کرده است. این 
رقم بس��یار سنگین در ش��رایط ارزی فعلی 
کش��ور هزینه ای ح��دودا ۱۷ میلیارد تومانی 
به باشگاه تحمیل می کند. این در حالی است 
که کالدرون با به  جا گذاشتن یک حدنصاب 
استثنایی، پرس��پولیس را قهرمان نیم فصل 
کرده و به نیمه نهایی جام حذفی رسانده بود. 
گابی شاید اولین مربی تاریخ باشد که بعد از 

هفت پیروزی پیاپی از تیمش رانده می شود.
بنابراین عزل او توجیه فنی نداش��ت و تازه 
اگ��ر قرار بود این کار انجام ش��ود، می ش��د از 
ظرافت های موجود در قرارداد اس��تفاده کرد. 
مثال اگر کالدرون تا پایان نیم فصل بخشی از 

رقم دستمزدش را می گرفت، نمی توانست روی 
بقیه مطالباتش اق��دام کند اما آن پول ناچیز 
هم به موقع به کالدرون پرداخت نشد تا حاال 
باشگاه در بدترین شرایط مالی ناچار به پرداخت 
تمام طلب این مربی شود. این تازه غیر از طلب 
برانکو و دستیارانش است و باز غیر از دستمزد 
بودیمیر و رادو و بشار است و باز غیر از هزینه 
چند میلیارد تومانی جذب یحیی گل محمدی 

برای نیم فصل دوم است و ... .
تخمین می زنند که با قیمت فعلی ارز، طلب 
کالدرون از پرسپولیس چیزی حدود ۱۷ میلیارد 
تومان خواهد شد. عاقبت هم هیچ کس نفهمید 
چرا کال��درون موفق رفت و چرا چنین هزینه 
هنگفتی به باش��گاه تحمیل شد. برخی فقط 
حدس می زنند محمدحسن انصاری فرد دوست 
نداشت پرسپولیس با مربی انتخاب شده توسط 
ایرج عرب به مقام قهرمانی برسد. او مایل بود در 
قامت یک فاتح، گل محمدی را به پرسپولیس 
بیاورد، بعد در کنار یحیی و مطهری و افشین 
پیروانی و کریم باقری عکس دسته جمعی بگیرد 
و بتواند شعار معروف »کادر تمام پرسپولیسی« 
را س��ر بدهد؛ ش��عاری که حاال بی��ش از ۱۷ 
میلیارد تومان برای باشگاه پرسپولیس هزینه 
در پی داش��ته است. بله؛ هزینه برخی شعارها 

سرسام آور است!

17 میلیارد؛ هزینه یك شعار!
N

ew
s

گ و هنر
فرهن

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ش
ورز
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