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پیامکی که پایین تمام صفحات درج شده ارسال و در شماره بعد آن را مالحظه فرمایند. همچنین می توانید خاطرات خود را از سفر با اتوبوس های اسکانیا برای ما به این آدرس kaleskesabz@gmail.com بفرستید. منتظر نظرات شما هستیم.
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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 الکرسـی بخواند و حمد و ثنای الهی بجا آورد و صلوات حضرت رسول و آل او بفرستد. سپس این دعا را 

بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک 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 ما باش
اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا فی َرْحَمِتَک َوال تَْسُلْبنا َفْضَلَک اِنّا اِلَْیَک 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 بَِک ِمْن َوْعثآِء السَّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناک برگشتن و بدی دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و 

آخرت.
باً اِلَْیَک. َه َطَلباً لَِمْرضاتَِک َو تََقرُّ ُه اِلَْیَک 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 فیَک َوفی اَْولِیآئَِک ]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 اِلَْیَک َوجَّ
خدایا به سوی تو گرداندم رویم را

لَْتنی َو َقْد َوثِْقُت بَِک َفال َو َعَلْیَک َ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 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 الکرسـی بخواند و حمد و ثنای الهی بجا آورد و صلوات حضرت رسول و آل او بفرستد. سپس این دعا را 

بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک 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 ما باش
اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا فی َرْحَمِتَک َوال تَْسُلْبنا َفْضَلَک اِنّا اِلَْیَک 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 بَِک ِمْن َوْعثآِء السَّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناک برگشتن و بدی دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و 

آخرت.
باً اِلَْیَک. َه َطَلباً لَِمْرضاتَِک َو تََقرُّ ُه اِلَْیَک 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 فیَک َوفی اَْولِیآئَِک ]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 اِلَْیَک َوجَّ
خدایا به سوی تو گرداندم رویم را

لَْتنی َو َقْد َوثِْقُت بَِک َفال َو َعَلْیَک َ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 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



ش�رکت سرماگس�ترقومس از چ�ه زمانی 
ش�روع به فعالیت کرده اس�ت و اساس�اً چه 

محصوالتی را تولید می کند؟
ش��رکت سرماگس��ترقومس ب��ا توجه به 
تجربه ۱۵ س��اله ش��رکت عقاب افش��ان در 

حوزه طراحی و ساخت اتوبوس های اسکانیا 
و بالطبع آگاهی بنیانگذاران این ش��رکت از 
اهمیت سیستم های س��رمایش و گرمایش 
اتوبوس، از س��ال ۱۳۹۶ ب��ا هدف طراحی و 
س��اخت کولر و بخاری سقفی اتوبوس، کولر 

و بخاری داش��بورد اتوبوس و همچنین کولر 
و بخ��اری اتاق خواب رانن��ده، در این بخش 
ش��روع به فعالیت کرد و تا ب��ه امروز هم به 
لط��ف خدا با توس��عه فعالیت ه��ای خود به 

راهش ادامه داده است.

گفتگو با مهندس پورنبوی، مدیرعامل شرکت سرماگسترقومس

کیفیت محصوالت شرکت سرماگسترقومس جهانی است

سیستم سرمایش و گرمایش در اتوبوس های درون و برون شهری یکی از حیاتی ترین بخش های آن است. درجه اهمیت آن هم از آنجایی نشأت می گیرد که این سیستم و کیفیت 
آن به طور مستقیم با آسایش و رفاه مسافران در ارتباط است و ضعف در آن خیلی زود با اعتراض و ناراحتی مسافران همراه خواهد بود. سیستم های سرمایش و گرمایش یا 
به طور عامیانه کولر و بخاری ناوگان دیزلی کشور تا چند سال پیش، از خارج کشور تأمین می شد و طبیعی بود که خودروسازان تجاری کشور هم بدون مشکل از محصوالت خارجی 
بهره ببرند. در ادامه، بروز تحریم های شدید اقتصادی و البته مشکالت تأمین ارز برای واردات قطعات خارجی، برخی از خودروسازان داخلی از جمله گروه صنعتی عقاب افشان را 
به این فکر انداخت که مسیر داخلی سازی این محصول پرکاربرد و گرانقیمت را در پیش بگیرند؛ مسیری که چند سال پیش به ایجاد شرکت سرماگسترقومس به عنوان یکی 
از شرکت های تابعه گروه صنعتی عقاب افشان ختم شد و این شرکت امروز یکی از رقبای جدی شرکت های معتبر خارجی تولیدکننده سیستم های سرمایش و گرمایش در داخل 

کشور است. در ارتباط با ظرفیت ها و برنامه های این شرکت با مهندس علی پورنبوی، مدیرعامل شرکت سرماگسترقومس، به گفتگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید:
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بخشی از این فعالیت ها را تشریح می کنید؟
 این ش��رکت همانطور که گفته ش��د، در 
ابتدا با نیت تولید سیس��تم های سرمایش و 
گرمای��ش مورد نیاز محص��والت تولیدی در 
شرکت عقاب افشان که اتوبوس و مینی بوس 
را شامل می شود، شروع به کار کرد و در این 
راه هم به موفقیت های چش��مگیری دست 
یافت. اما امروز این مجموعه به پشتوانه توانایی 
جوانان کش��ور، عالوه بر تأمین نیاز ش��رکت 
عقاب افشان، با چند شرکت خودروساز دیگر 
نیز همکاری می کند که از آن جمله می توان 
به تأمین نیاز شرکت ایران خودرودیزل برای 
اتوبوس های C۱2۳0 و تأمین سیس��تم های 
س��رمایش و گرمایش محصوالت هیوندایی 
در ش��رکت س��روش دیزل مپنا اش��اره کرد. 
عالوه برای��ن، ما یک پروژه دیگری را هم آغاز 
کرده ایم که به زودی اجرایی خواهد شد و آن 
هم تأمین سیستم سرمایش و گرمایش برای 
کامیونت های آرین شرکت ایران خودرودیزل 
است که کارهای مقدماتی و نمونه سازی های 
اولیه آن انجام شده و به زودی نیاز این شرکت 

در این حوزه را نیز تأمین خواهیم کرد.

ش�رکت  کاری  حج�م  ب�ه  توج�ه  ب�ا 
سرماگسترقومس، آیا در زمینه تأمین قطعات 
با مجموعه های قطعه ساز خارج از شرکت هم 

همکاری وجود دارد؟
خوشبختانه یکی از مهمترین کارهایی که 

در عمر چند ساله شرکت سرماگسترقومس 
ص��ورت گرفته و از آن بای��د به عنوان نقطه 
عطف کارمان یاد کنم، برون س��پاری بخش 
زیادی از زنجیره تأمین قطعات سیستم های 
س��رمایش و گرمایش تولیدی شرکت بوده 
اس��ت. این کار ت��ا حد زیادی باعث ش��ده 
سرمایه گذاری ثابت در این شرکت به حداقل 
برس��د و در عی��ن حال بتوانی��م از ظرفیت 
موجود در ش��بکه تأمین قطعات خودرو در 
کش��ور اس��تفاده کنیم. ما هم اکنون با ۱۸ 
پیمانکار فرعی در زمینه تأمین قطعات مورد 
نیازمان همکاری می کنیم که این کار موجب 
شده است اشتغال قابل توجهی هم در خارج 
از سیستم سرماگس��ترقومس شکل بگیرد. 
نکته مه��م اینکه کار مربوط ب��ه طراحی و 
مونتاژ این سیستم های سرمایش و گرمایش 
در داخل شرکت ما انجام می شود که طبیعتاً 

اصل اساسی کار هم به شمار می رود.

ب�ا توج�ه به ظرفی�ت باالی�ی ک�ه در این 
ش�رکت پدید آم�ده، آیا به این حج�م از کار 
راضی هس�تید یا برای بازارهای دیگری هم 

برنامه ریزی دارید؟
به طورکلی ما در این مدت تالش کرده ایم 
به بازارهای مختلف ورود کنیم و تأمین نیاز 
ای��ن کاال را برای ناوگان حم��ل و نقل بار و 
مسافر کشور در حد توان مان انجام دهیم. در 
کنار این، ما در مواجهه با تحریم های ظالمانه 

آمریکا و عبور از آنها توانستیم عالوه بر سبد 
محص��والت خودرویی، یک کار جدید را هم 
برنامه ریزی کنیم که در س��ال ۱۴00 از آن 
رونمایی خواهد شد. این کار، طراحی و تولید 
سیس��تم های س��رمایش و گرمایش خانگی 
است که مجوزهای مورد نیاز آن اخذ شده و 
ان شاءاهلل به زودی وارد فاز اجرا خواهد شد.

ش�رکت  تولی�دی  محص�والت  کیفی�ت 
سرماگس�ترقومس ت�ا چه حد قاب�ل رقابت 
با نمونه ه�ای خارجی اس�ت؟ و از این منظر 

مشتری چقدر می تواند آسوده خاطر باشد؟
تولی��د  اتفاق��ات مهم��ی ک��ه  از  یک��ی 
در  گرمای��ش  و  س��رمایش  سیس��تم های 
شرکت سرماگس��ترقومس رقم زد، این بود 
که خوش��بختانه توانستیم در کشور از بابت 
تولید سیس��تم های س��رمایش و گرمایش، 
یعنی کولر و بخ��اری اتوبوس و مینی بوس، 
که ت��ا پیش از این وارداتی بود، مس��تقل و 
خودکفا شویم. البته در حال حاضر با توجه 
به اهمیت رعایت استانداردهای بین المللی، 
ش��رکت چند قطعه خاص مورد نیاز خود از 
جمله کمپرس��ور، فن و شیرهای برقی را از 
شرکت های معتبر خارجی وارد می کند. در 
مورد کیفیت محصوالت ش��رکت ما باید به 
این نکته اش��اره کنم که تا پیش از این، نیاز 
کشور توسط چهار ش��رکت معتبر خارجی 
تأمین می شد و عماًل رقیبی در داخل کشور 
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برای نمونه های خارجی وجود نداش��ت، اما 
حاال م��ن می توانم ادعا کنم که ما به عنوان 
برند پنجم با توجه به تجربه ۱۵ ساله شرکت 
عقاب افش��ان ش��کل گرفته ایم و می توانیم 
ضم��ن رقابت جدی ب��ا نمونه ه��ای معتبر 
جهانی، بخش زیادی از نیاز کشور را در این 
زمینه تأمین کنیم. عالوه براین، ما در شرکت 
سرماگس��ترقومس توانس��ته ایم در مقایسه 
ب��ا نمونه ه��ای خارجی، بخش های��ی از این 
سیستم های سرمایش و گرمایش را با توجه 
به شرایط آب وهوایی کشورمان بهینه سازی 
هم بکنیم ت��ا کارکرد مطلوب تری داش��ته 
باشند. به طور کلی، ما امروز می توانیم مدعی 
باش��یم همه خودروهایی ک��ه از محصوالت 
شرکت سرماگسترقومس استفاده می کنند، 
می توانن��د ب��ه راحتی س��رمای م��ورد نیاز 
تابستان در جنوب کشور و گرمای مورد نیاز 
زمستان در بخش های شمالی و غربی کشور 
را بدون اینکه نارضایتی از جانب مس��افر یا 

راننده وجود داشته باشد، تأمین کنند .

محص�والت  ف�روش  از  پ�س  خدم�ات 
سرماگس�ترقومس چگون�ه تعری�ف ش�ده 

است؟

خدمات پ��س از فروش محصوالت تولیدی 
شرکت سرماگسترقومس درچهارچوب سیستم 
ش��بکه خدمات پس از فروش گروه صنعتی 
عقاب افشان تعریف شده است و این محصوالت 
تا 200 هزار کیلومتر گارانتی دارند. نکته مهم 
اینکه امروز بسیاری از مالکان خودروهایی که 
از سیستم  های سرمایش و گرمایش خارجی 
استفاده می کنند هم به مجموعه ما مراجعه و 
خواهان بازسازی و حتی نوسازی سیستم  های 
خ��ود براس��اس تکنولوژی های این ش��رکت 
هستند. مش��تریان عزیز بدانند که استاندارد 
و همچنین رضایتمندی مش��تری خط قرمز 
ماست و اطمینان داشته باشند که همکاران 
جوان م��ا در داخل کش��ور توانس��ته اند این 
محصوالت را با بهترین کیفیت تولید کنند و 

در اختیار شرکت های خودروساز قرار دهند.

با توجه به حجم نی�از داخل به محصوالت 
شرکت سرماگس�ترقومس، آیا استراتژی و 
برنامه ای ه�م برای صادرات محصوالت این 

شرکت در آینده دارید؟
حتماً می دانید که ورود به موضوع صادرات 
مستلزم برنامه ریزی و مطالعات بسیار است و 
کاری تخصصی به شمار می رود. با این حال، ما 

در این زمینه نیز در حال مطالعه و برنامه ریزی 
هستیم و اس��تراتژی صادراتی شرکت را هم 
تعری��ف کرده ایم که طبق آن امیدواریم برای 
سال ۱۴00 به بعد بتوانیم به بازار کشورهای 

CIS و شمال آفریقا ورود کنیم.

و در پایان، بفرمایید که مبنای تصمیم گیری 
مدیران ارشد گروه صنعتی عقاب افشان برای 
داخلی سازی سیس�تم سرمایش و گرمایش 

اتوبوس ها چه بود؟
حتم��اً می دانی��د ک��ه یک��ی از مهمترین 
بخش های اتوبوس، سیس��تم س��رمایش و 
گرمایش آن است. بنابراین، با توجه به اینکه 
واردات هر یک عدد از این سیس��تم ها برای 
هر اتوبوس رقمی بالغ بر ۸ هزار یورو هزینه 
در برداشت و تأمین این میزان ارز در داخل 
کشور با توجه به مشکالت ارزی موجود بسیار 
سخت بود و در عین حال فشار تحریم ها هم 
واردات را با مش��کالت اساسی مواجه کرده 
بود، انگیزه ای در گروه صنعتی عقاب افش��ان 
شکل گرفت تا نس��بت به داخلی سازی این 
کااله��ا اقدام ش��ود و به لطف خ��دا در این 
چند سال به نتایج بسیار مطلوبی هم دست 

یافته ایم.
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مهیا ک��ردن ش��رایط مطلوب 
محصولی  روانه س��ازی  جهت 
مان��دگار ب��ه ناوگان ش��هری، 
زمینه ساز بسط و گسترش نگاه 
اتوبوسی  تولید  مهندس��ی در 
گردی��د ک��ه در ح��ال حاض��ر 
تبدیل ب��ه قلب تپنده خدمات 
شهری در چهار گوشه سرزمین 

پهناورمان شده است.
اتکا به دانش و پش��توانه فنی 
ش��رکت م��ادر )اس��کانیا( در 
طراحی قوای محرکه اتوبوس 
شهری و اشراف واحد مهندسی 
مجموع��ه عقاب در س��الهای 
میان��ی دهه هش��تاد، امکان 
ظه��ور دومین تی��پ فراگیر از 

تولیدات عقاب را رقم زد. 
سیاست گذاری تولید محصول 
شهری در کنار اعتبار زودهنگام 
اتوب��وس بین ش��هری عقاب-
اس��کانیا، از هم��ان آغ��از کار، 
اقتدار و تأثیرگذاری این نام را 
در اذه��ان متولیان ناوگان هر 

دو بخش، تثبیت کرد.

هر چند پیش��رانه اتوبوس پارس��َین در ابتدای 
حض��ورش مخالفینی س��نتی در قیاس با رقیب 
حرفه ای خود داشت و رأی مخالف و سنگ اندازی 
تع��دادی از مدیران وقت، موانع��ی را پیش روی 
آن ق��رار داد، اما دیری نپایید که قوای محرکه نُه 
لیتری با توان ۳20 اسب بخاری و چیدمان خطی 
و اس��تاندارد آالیندگی »یورو س��ه« در سال ۸۵ 
موجب خشنودی موافقان و شگفتی مخالفان این 

اتوبوس گردید.
شرایط انتقال قدرت )گیربکس( تمام اتوماتیک 
در طراحی فنی این محصول برای نخس��تین بار 
با حذف امکان تعویض دنده به صورت دس��تی، 
برگ برنده اتوبوس پارس��َین در آزمونهای سخت 
و رقابت ناپذیر در معاونت فنی سازمان اتوبوسرانی 
پایتخت گردید. تهران میزبان اول محصول شهری 
عقاب-اسکانیا شد. انتخاب جسورانه میزبان، برای 
اولین بار ام��کان ورود یک اتوبوس مدرن، با ارائه 

خدمات نوین را به ناوگان شهری فراهم ساخت.
اتوبوس شهری پارس��ین با استفاده از تکنیک 
طراحی »ِک��رو«، به خصوص در فریم و پوس��ته 
جل��و، و ظاهری زورمند و عضالنی با چش��مانی 
ظریف و خط نگاهی تیز، در زمان توقف خود در 
ایستگاه های درون شهری، نگاه چشم انتظارانش 
را وادار به احترام و اعتماد می کند. پوش��ش یک 

س��ومی شیش��ه های س��کوریت جانبی به رنگ 
مشکی )سرامیکی(، به تثبیت ارتفاع پارسَین به 
صورت یکس��ان و یکنواخت در اذهان مس��افران 

شهری افزوده است.
نصب شیشه های جانبی دو جداره و بهره گیری 
از مطرح ترین برند های سیستم سرمایشی جهان 
و آزمای��ش این اتوبوس در فصل داغ تابس��تان، 
نقطه عطف کیفیت و مبنای تولید سایر رقبا در 
زمینه افزودن کولر در فرایند تولیداتشان گردید. 
به کارگیری شیش��ه های دوجداره، فارغ از زیبایی 
محصول، به س��بب ماهی��ت نفوذناپذیر )عایق( 
بودنشان، س��فر را برای شهروندان در مسیر های 

کوتاه و بلندمدت شهری لذت بخش می کند.
چیدمان صندلی ها از جنس »پلی آمید« با قابلیت 
شستشو، در کنار ظرفیت چشمگیر مسافری )۴۱ 
نفر نشسته و 22 نفر ایستاده( و مزیّت ویژه نصب 
رم��پ برای معل��والن، جهت رفاه ای��ن بخش از 
هموطنان آس��یب پذیرمان در حین جابه جایی، 
پارس��ین را به خاس��تگاه اصلی مصرف کنندگان 
اتوبوس شهری در ناوگان سراسری ایران تبدیل 

کرد.
راه اندازی سیستم مالتی مدیای متناسب با نیاز 
شبکه حمل ونقل درون شهری برای پخش و ارائه 
خدمات بازرگانی مانن��د آگهی های تبلیغاتی، از 

پارسَین، ستاره ناوگان شهری سرزمین پارسیان
وقتی سفر درون شهری هم آرامش بخش می شود

احسـان قائمی نژاد
فعال صنعت اتوبوس سازی
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طریق مانیتورهای ۱٧ اینچی ِ داخل س��الن 
مس��افری و احتس��اب فضای مناس��ب بابت 
درج ِ آگهی های نوشتاری روی دستگیره های 
سالن، حال و هوای خاص و مدرنی به پارسین 

بخشیده است.
شهرداری کالن شهرهایی چون مشهدالرضا، 
اصفهان، ش��یراز، اه��واز، قم، قزوی��ن، اراک، 
رشت، بندرعباس، کرج، بوشهر و اسالمشهر، 
خریداران عمده پارس��ین پس از پایتخت به 
ش��مار می روند. ورود این محصول به اقصی 
نق��اط ایران با توجه ب��ه آب و هوای متنوع و 
چهار فصل، کارنامه پارسین را از سطح انتظار 

درخشان تر کرده است.
انتخاب رنگ های متنوع، متناسب با بستر 
فرهنگی خریداران در هر گوشه ای از این مرز 
و بوم، گرمای حضور این محصول بومی سازی 
ش��ده را مضاعف کرده اس��ت. اجرای کابین 
اختصاص��ی رانن��ده با احتس��اب یک حریم 
خصوص��ی مجهز ب��ه امکان��ات مانیتورینگ 
انحص��اری تصاویر داخل��ی و خارجی کابین، 
تس��لط و آس��ایش ناوبر را برای حفظ ایمنی 

و جلوگیری از خس��تگی در ش��رایط روزمره 
خدمات شهری، به حداکثر رسانده است.

صندل��ی پنوماتی��ک راننده ب��ا ارگونومی 
منحصربه فرد و بهره مندی از برنامه و حالتهای 
مختلف تنظیم ارتفاع، بس��ته به وزن و اندام 
ناوب��ر، باالترین میزان رضایت را در بلندترین 

زمان سرویس دهی به همراه داشته است.
کابین راننده با طراحی و اجرای کامالً ایستاِی 
داش��بورد و امکان دسترسی کامل راننده به 
تمامی نمادهای راهنما و کلید های ناوبری و 
همچنین قرار گرفتن پلکانی صفحه کنترل 
سیستم های سرمایشی، گرمایشی، مالتی مدیا، 
آمپلی فایر و کنترل س��رعت )تاخوگراف( در 
باالی شیش��ه جانبی س��مت راننده، هدایت 
پارس��ین را به طور موازی بین دستان راست 
و چ��پ راننده تقس��یم کرده اس��ت، و نحوه 
قرارگیری این امکانات به حالت استفاده ناوبر 
در حین رانندگی، تشخص خاصی می بخشد.

راه اندازی مکانیزم تهویه مطبوع با طراحی 
کانال سراس��ری و امکان پرتاب باد س��رد و 
انتش��ار هوای گرم از طریق کولر قدرتمند با 
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ظرفیت س��رمایش مسافری ۴۴ کیلووات و سیستم گرمایش شوفاژ 
سراس��ری و بخاری س��قفی س��الن و اختصاصی راننده با ظرفیت 
گرمادهی ۴۸ کیلووات، وجه تمایز پارسین در کیفیت خدمات رسانی 
ناوگان شهری و رقابت ناپذیری این محصول با سایر رقبای کهنه کار 
و تازه واردش گردید. البته افزودن پرده جانبی پلیس��ه ضدحریق در 
طول سالن مسافری برای حفظ دمای مطلوب داخل کابین در فصل 
سرما و گرما، به رضایتمندی بی سابقه ای بین مسافران این اتوبوس 

منجر گردید.
پارسین به عنوان محصولی چموش، خود را در هر فضا و جغرافیایی 
در چهار فصل این سرزمین به اثبات رسانده است. هر چند این نماینده 
مجموعه عقاب افشان هم از ترکش ها و صدمات ناشی از تحریم ها در 
امان نماند و حس��رت آورترین لطمه آن، در نطفه خفه ش��دن تیپ 

گازسوز این اتوبوس خوش سابقه در ابتدای راه تولیدش بود.
حال، پارس��ین، اتوبوس محبوب س��ازمان شهرداری ها و محصول 
نامداری جهت حضور در ویترین ناوگان شهری هر استانی شده است. 
در آینده ای نزدیک، با هموار شدن موانع و گشایش امور، شاهد تولید 
انبوه پارس��ین، عنوان دار ستاره ناوگان شهری سرزمین پارسیان، در 
مقام یکی از محصوالت اس��تراتژیک در سبد تولیدات گروه صنایع 

خودروسازی عقاب افشان خواهیم بود.
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کووید-۱۹ چگونه از شهری به شهر دیگر سفر می کند؟ »از تهران بلیت اینترنتی گرفتم برای ۷ و نیم عصر که بروم شاهرود. به محض این که وارد اتوبوس شدم، 
دیدم که ۷۰ درصد اتوبوس پر است؛ در حالی که شنیده بودم نصف ظرفیت را پر می کنند. نه راننده ماسک زده و نه کمک راننده. نصف مسافران هم ماسک نزده 

بودند.«

این روایت دختری جوان از تجربه س��فر با 
اتوبوس در روزهای کرونایی است. باقی ماجرا 
را از زب��ان او بخوانید: »اصالً انگار جایی رفته 
بودم که چیزی از کرونا نش��نیده بودند. برایم 
خیلی عجیب بود. هر کدام از مسافران که رد 
می شدند بهشان تذکر می دادم که آقا ماسک 
بزن! این را هم بگویم که خانم ها همه ماسک 
زده بودند. بعضی از کس��انی که بهشان تذکر 
می دادم به شدت ناراحت می شدند و حتی یک 
بار نزدیک بود کار به زد و خورد برسد. حتی 
به دو تا پسر جوان که در صندلی کناری من 
نشسته بودند، تذکر دادم که ماسک بزنند اما 
شروع کردند به مس��خره کردنم و در نهایت 
ترجی��ح دادم ب��ه گفت وگو ادام��ه ندهم. در 

همین گیر و دار کمک راننده آمد تا به یکی از 
مسافران توضیحی بدهد و دیدم او هم ماسک 
ندارد. گفت��م: »آقا چرا ماس��ک نمی زنید؟« 
گفتم: »االن به ستاد کرونا و شماره هایی که 
اعالم ش��ده زنگ می زنم و گزارش می دهم.« 
کمک راننده در جوابم گفت: »مادرم آن قدر 
من را به ماسک زدن اجبار نمی کند که شما 
اجبار می کنید.« مسافران دائم بدون ماسک 
در راه��روی اتوبوس رفت وآم��د می کردند و 
من هم فقط حرص می خوردم تا رس��یدم به 

شاهرود.
موقع برگشت از شاهرود، ساعت یک ظهر 
سوار اتوبوس شدم و دیدم کل اتوبوس پر است 
و باز هم راننده ماس��ک ندارد اما کمک راننده 

ماسک داشت. به راننده تذکر دادم که ماسک 
بزنید! البته خیلی ناراحت ش��د و گفت حاال 
شما باید به ما تذکر بدهید که ماسک بزنیم؟!

این بار دختر و پسر جوانی در ردیف کناری ام 
بودند که ماسک نداشتند.

 بهشان گفتم، ماسک بزنید اما همین طور 
نگاهم کردند. پرسیدم ماسک دارید؟ اما باز هم 
جوابی ندادند. به راننده گفتم شما مگر داخل 
بس��ته ای که به مس��افران می دهید، ماسک 
نیست؟! با عصبانیت گفت نه خانم، این مال 
قبل بود. البته موقع رفت در بسته  تغذیه ای، 
ماسک بود اما برگشت ماسک نداشتند. وقتی 
به تهران رس��یدم رفتم داخ��ل ترمینال که 
دستشویی بروم. دیدم کلی معتاد در ترمینال 

هزینه اجرای پروتکل ها مانع اجرای درست آن می شود

کرونا، مسافر قاچاقی اتوبوس های بین شهری
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دارند در فضای بسته سیگار می کشند و کسی 
هم چیزی بهش��ان نمی گفت. بقی��ه افرادی 
هم که در ترمینال بودند بیشترش��ان ماسک 
نداشتند. رفتم به کیوسک نگهبانی و گفتم. 
آن ها گفتند به ما ربطی ندارد. رفتم حراست و 
آنجا گفتند ما به اینها تذکر می دهیم اما گوش 
نمی کنن��د. ناامید ش��دم و از ترمینال بیرون 
آمدم که حداقل در فضای آزاد باشم. این را هم 
بگویم که بین راه با هر جا تماس می گرفتم تا 
شکایت کنم می گفتند به ما ربطی ندارد. ستاد 
کرونا می گفت زنگ بزن پلیس راه، پلیس راه 
می گفت زنگ بزن بهداشت و در نهایت هیچ 

کدام جوابگو نبودند.«
تجربه مش��ابه او را یکی دیگر از کسانی که 
این مدت به واسطه کار مجبور شده با اتوبوس 
س��فر کند، این طور بازگو می کند: »س��فر با 
هواپیما با این هزینه ها برای همه مقدور نیست 
وگرن��ه آدم ترجیح می دهد مدت کمتری در 
راه باش��د. این چند باری که با اتوبوس سفر 
کردم فقط خدا خدا می کردم که کرونا نگیرم. 
خیلی از مسافران رعایت نمی کنند و ماسک 
نمی زنند حتی یک بار مسافری به نظر عالئم 
داش��ت ولی هیچ نظارتی نب��ود و فقط چون 
داشت س��رفه می کرد کمک راننده چند بار 
س��ر برگرداند و در همین ح��د بود. من فکر 
می کردم قبل از س��وار شدن تب مسافران را 
اندازه می گیرند که خبری از آن هم نبود. حاال 
به  ه��ر حال ما که ندیدیم. آن چیزی هم که 
من دیدم این بود که بیش��تر از ظرفیتی که 
باید، مسافر سوار کرده بودند و حتی در جواب 
یکی از مسافران که معترض بود راننده گفت 

که اگر مشکل داری با هواپیما برو!«
اسحاق امیری، راننده اتوبوس بین شهری اما 
معتقد است که بیشتر همکارانش پروتکل ها را 
رعایت می کنند و این که تقصیر را گردن قشر 
راننده و اتوبوس دار بیندازند، درست نیست. او 
می گوید: »االن ظرفیت اتوبوس ها کم شده که 
برای وی آی پی و اتوبوس معمولی فرق می کند. 
من که معمول��ی ام و از وی آی پی خبر ندارم 
ولی ما 2۵ نفر از ۴۵ صندلی مان را می توانیم 
مس��افر بگیریم. درآمدمان ب��ه خاطر همین 
چیزها نصف ش��ده است. اگر کسی بیشتر از 
ظرفیت هم مسافر سوار کند به خاطر شرایط 
بد معیشتی است. ما االن خودمان در مسیری 
کار می کنیم که بیش��تر مس��افرها دانشجو 
هستند. االن که دانشگاه ها تعطیل است و به 

خاطر کرونا بقیه س��فرها هم کم شده یعنی 
حتی اگر بخواهیم بیشتر از ظرفیت هم مسافر 
سوار کنیم، مسافری نیست. ما در بسته هایی 
که به مسافران می دهیم، ماسک نمی گذاریم 
اما فرض را این می گیریم که خودشان ماسک 
دارند. اگر کسی هم ماسک نزده باشد، سعی 
می کنیم تذکر بدهیم اما مگر چند بار می شود 

تذکر داد؟ خود مردم باید رعایت کنند.«
این در حالی اس��ت ک��ه چندی پیش رضا 
همام��ی، دبیر کان��ون انجمن ه��ای صنفی 
شرکت های مسافربری کشور در این باره گفته 
بود: »با وجود ابالغ و انجام دستورالعمل طرح 
فاصله گذاری اجتماعی، هزینه اجرای این طرح 

اجازه نمی دهد بخوبی اجرا شود.«
ب��ه گفته وی اتوب��وس 2۵ نف��ره به دلیل 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی باید تنها 
۱2 مس��افر را جابه جا کند. در واقع زمانی که 
هر اتوبوس با نصف ظرفیت خود مسافران را 
جابه جا می کند در اصل کرایه اتوبوس به نصف 
کاهش می یابد و باعث ضرر و زیان می شود که 
کسی جوابگوی آن نیست. طبق پروتکل های 
وزارت بهداشت، طرح فاصله گذاری اجتماعی 
باید در پایانه های جابه جایی مسافر اجرا شود. 

ع��الوه آن تم��ام رانندگان اتوب��وس ملزم به 
اجرای ضوابط بهداش��تی هستند. این اساس 
اس��تفاده از ماسک از سوی راننده و مسافران 

ضرورت دارد.
اما وقتی مس��افران با تخلف��ی در این باره 
مواج��ه می ش��وند با چه نه��ادی باید تماس 
بگیرند؟ سردرگمی دختر جوانی که در ابتدا 
ماجرای��ش را خواندیم، لزوم پاس��خگویی به 
چنین س��ؤالی را روشن می کند. دبیر کانون 
انجمن های صنفی ش��رکت های مسافربری 
کشور، پلیس  راه را ملزم به کنترل این ضوابط 
در اتوبوس ها می داند اما در عین حال توجه را 
به این نکته جلب می کند که پلیس راه نیروی 
کافی برای کنترل ای��ن موضوع ندارد و خود 

مسافران باید ضوابط را رعایت کنند.
مس��افرانی که رعایت نمی کنند مقصرند یا 
رانندگان یا ش��رکت های تعاونی مسافربری؟ 
همه با هم در ش��رایط کرونا گرفتار شده ایم 
و در ای��ن بین خیلی وقت ها مس��ائلی که تا 
 قب��ل از ای��ن کوچک ترین توجهی بهش��ان 
نمی کردیم، حاال به دغدغه ای اساسی تبدیل 

شده است.
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مهن��دس محم��د اس��المی، وزی��ر راه و 
شهرس��ازی، در جریان س��فر دو روزه اش به 
اس��تان س��منان، از خط تولی��د محصوالت 
شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان بازدید 

کرد.
وزی��ر راه و شهرس��ازی در این دیدار که به 
همراه جمعی از مس��ؤوالن ای��ن وزارتخانه، 

اس��تاندار س��منان و جمعی از مدی��ران این 
اس��تان انجام شد، ضمن بازدید از خط تولید 
اتوبوس ه��ای ش��رکت تولی��دی و صنعتی 
عقاب افش��ان، از نزدی��ک در جریان جزئیات 

ساخت و کیفیت این محصوالت قرار گرفت.
مهندس عب��داهلل اکب��ری راد، نایب رئیس 
هیأت مدیره شرکت عقاب افشان، نیز در زمان 

بازدید وزیر راه و شهرس��ازی از این مجموعه 
حضور داشت و در گفتگو با مهندس اسالمی، 
وی را در جری��ان جزئی��ات فعالیت های این 
مجموع��ه و موان��ع و مش��کالت پیش روی 
ش��رکت عقاب افش��ان به عن��وان بزرگترین 
شرکت تولیدکننده اتوبوس و مینی بوس در 

کشور قرار داد.

بازدید وزیر راه و شهرسازی از خط تولید شرکت عقاب افشان در سمنان
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جمعی از مدیران شهری کرمانشاه با سفر به 
شهرک صنعتی سمنان و حضور در کارخانه 
عقاب افش��ان از خط تولی��د اتوبوس های این 

مجموعه بازدید کردند.
در ای��ن بازدید که با حضور طیب حیدری، 
رییس ش��ورای ش��هر کرمانش��اه، محس��ن 

ارجمن��دی، مع��ا ون حمل ونق��ل و ترافیک 
شهرداری کرمانشاه، و جمعی دیگر از اعضای 
شورای شهر و مدیران شهری کرمانشاه برگزار 
شد، مهندس بهروز مرادی، مدیرعامل شرکت 
تولی��دی و صنعتی عقاب افش��ان، مهندس 
عبداهلل اکبری راد، نای��ب رئیس هیأت مدیره 

این شرکت، و مهندس مجتبی برات زاده، مدیر 
فروش داخلی عقاب افشان، هم حضور داشتند. 
پس از این بازدید، مدیران ش��هری کالنشهر 
کرمانش��اه و مدیران ش��رکت عقاب افش��ان 
 در نشس��تی با موضوع اتوبوس های ش��هری 

عقاب -اسکانیا به بحث و گفتگو پرداختند.

بازدید مدیران شهری کالنشهر کرمانشاه از کارخانه عقاب افشان
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داریوش باقر جوان مدیرکل دفتر حمل ونقل 
مس��افری س��ازمان راه��داری و حمل ونقل 
ج��اده ای با بی��ان اینکه از س��ال ۹٧ تاکنون 
س��امانه ارز دولتی ش��کل گرفت��ه و در حال 
فعالیت اس��ت، گفت: ۳ میلیون و 2۵0 هزار 
حلقه الستیک وارد سامانه شده و از این تعداد 
2 میلیون و ۹۹٧ هزار حلقه الس��تیک بنا به 
حرکت و پیمای��ش در اختیار رانندگان  قرار 
گرفته اس��ت.  ضمن اینک��ه 2٧۳ هزار حلقه 
الس��تیک هم اکنون در سامانه وجود دارند و 
متناس��ب با ظرفیت و بنا به شرایط ناوگان و 
اساس پیمایش ناوگان در اختیار رانندگان قرار 

می گیرند. 
وی اظهار کرد: تعدادی حلقه الستیک هم 
در س��امانه کاال به نام وزارت صمت وارد شده 
و امکان تامین الستیک نیمایی از طریق آن 
س��امانه هم وجود دارد.  این الستیک ها تنها 
برای ناوگان س��نگین، اتوبوس و مینی بوس 
تامین ش��ده و تمام��ی خودروه��ای ناوگان 
حمل ونقل عمومی که در قالب ناوگان تجاری 
فعالیت می کنن��د، می توانن��د از این ناوگان 

استفاده کنند. 
باقر ج��وان بیان کرد: هم اکن��ون ثبت نام 
در این س��ایت امکان پذیر اس��ت و رانندگان 
می توانن��د با مراجعه به این س��امانه ثبت نام 
کنند.  در س��ال ۹٧ این سامانه برای تولید و 
عرضه الستیک ناوگان حمل ونقل ایجاد شد 

و توزیع الستیک از طریق این سامانه صورت 
گرفته است. تاکنون 2٧0 هزار حلقه الستیک 
ناوگان سنگین در این سامانه توزیع شده و در 

اختیار رانندگان قرار گرفته است. 
مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافری سازمان 
راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای بیان کرد: با 
راه اندازی سامانه کاال و یا سامانه جامع تجارت، 
رانندگان عالوه س��همیه دولتی که براساس 
پیمایش از این سامانه دریافت می کنند ماهانه 
یک حلقه الستیک هم می توانند دریافت کنند.  
وی گفت: در بحث ذخیره الستیک و تامین آن 
باید وزارت صمت همکاری کند چراکه که جزو 
وظایف ذاتی وزارت صمت اس��ت و در آینده 
هم باید برنامه ریزی دقیق تری صورت گیرد تا 

چرخه حمل و نقل به صورت کامل بچرخد. 
باق��ر جوان تاکید کرد: ب��ا توجه به نزدیک 
شدن به روز های پایانی سال و افزایش تردد در 

این ایام باید ناوگان سنگین باری و مسافری 
از لحاظ الستیک مشکلی نداشته باشند، چرا 
که در بخش ناوگان باری که اقدام به تخلیه و 
بارگیری کاالی اساسی می کنند بنابراین باید 
زنجیره تامین به صورت کامل ش��کل گیرد 
تا دچار مش��کل نشوند.  باید توجه داشت که 
مصوبه ای در ابتدای امس��ال مطرح شده بود 
برای تغییر گروه ارزی الستیک از گروه دولتی 
به گروه نیمایی و همین تغییر در قیمت گذاری 

الستیک بسیار تأثیر داشته است. 
وی بی��ان کرد: وظیف��ه ذاتی وزارت صمت 
تأمین و تولید است و این تغییرات در افزایش 
قیمت الستیک بس��یار مؤثر است، اما با این 
وج��ود رانندگان این موضوع را قبول کرده اند 
ک��ه البته ما ه��م ابزار های تش��ویقی در این 
خص��وص را در نظر گرفته ایم که یکی از این 

ابزار ها تن کیلومتر است. 

شرایط توزیع الستیک اتوبوس اعالم شد
واردات بیش از 3 میلیون حلقه الستیک سنگین 
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فرهاد امیرخانی
روزنامه نگار

چندی پیش بود ک��ه دولت الیحه بودجه 
۴۸0 هزار میلیارد تومانی دخل وخرج کشور 
در س��ال ۱۴00 را تقدی��م مجلس ش��ورای 
اسالمی کرد. این بودجه متفاوت ترین بودجه 
دولت نسبت به چند سال گذشته است؛ زیرا 
با توجه به تحریم ها، کرونا و کاهش ش��دید 
درآمدهای نفتی، برخی از منابع مالی گذشته 
ح��ذف و رویکرد جدیدی برای تأمین بودجه 

در سال آینده تعریف شده است.
انتقادها نسبت به الیحه بودجه پیشنهادی 
کم نیس��تند؛ اما آنچه ش��ایان توجه اس��ت، 
اهتمام دولت نسبت به توسعه زیرساخت ها، 
به رغم تمامی تنگناها و محدودیت ها، جهت 
دس��تیابی به درآم��د پایدار برای س��ال های 
متمادی در کشور است. به طور مثال، امسال 
بودجه ابر وزارتخان��ه ای همچون وزارت راه و 
شهرسازی که اهم فعالیت آن مربوط به ایجاد 
زیرساخت و بسترهای توسعه است، نسبت به 
سال گذشته، نه تنها کاهش، بلکه حدود ۸/2۴ 

درصد افزایش داشته است.
 امس��ال دولت برای وزارت راه و شهرسازی 
به عنوان متولی صنعت حمل ونقل کش��ور، 
صرف نظر از نقش وزارت صمت در نوس��ازی 
و توس��عه ناوگان که عمدت��اً برعهده بخش 
خصوصی است، بودجه ای به میزان ۱2 هزار و 

۳۹۳ میلیارد تومان پیشنهاد کرده است.
در الیحه ارائه ش��ده، ب��رای بودجه بخش 
حمل ونقل ریلی ۳ هزار و ۹٧0 میلیارد تومان، 
بخش حمل ونقل ج��اده ای ٧ هزار میلیارد و 
۴٧۱ میلیون تومان، بخش حمل ونقل هوایی 
۴2 میلیارد و ۶00 میلیون و بخش حمل ونقل 
دریای��ی ۸٧ میلی��ارد و ۵00 میلیون تومان 
پیشنهاد شده اس��ت که عمده این بودجه ها 
صرف فعالیت های عمرانی، هزینه ای و ایجاد 

زیرساخت ها خواهند شد.
آنچه در این بُرهه از سوی دولت پذیرفتنی 
و ستودنی اس��ت، تالش نظام اجرایی کشور 
جهت رهایی از مدل ویرانگر اقتصاد دولت – 
نفت است. مدلی که جز ایجاد یاس و نومیدی، 
ف��رار نخبگان، تخریب تولی��د، رواج قاچاق و 
خام فروشی حاصلی برای کشور نداشته است.

 ج��ای دارد، اکن��ون که دولت در مس��یر 
صحیح قرار گرفته و درصدد است تا با توسعه 
زیرس��اخت ها، مدل جدیدی در اقتصاد برای 
کش��ور تعریف، طراحی و پیاده س��ازی کند، 
نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اسالمی 
از اقدام سازنده دولت حمایت کرده و نه تنها 
نس��بت به تصویب بودجه پیش��نهادی اقدام 
نمایند؛ بلکه با کاهش موارد غیرضروری، میزان 
اعتبار بودجه در توسعه بخش های عمرانی و 

زیرساخت ها بیش ازپیش افزوده شود.
ازآن رو که عمده ظرفیت های طالیی و خفته 

اقتصاد ای��ران در حوزه هایی مانند س��واحل 
شمالی خزر، سواحل جنوبی به ویژه سواحل 
ُمکران، بنادر چند وجهی از جمله بندر شهید 
بهش��تی چابهار، کریدور ش��مال – جنوب، 
کریدور غرب – ش��رق، ش��بکه ریلی متصل 
به همس��ایگان، توقفگاه های فرودگاهی و در 
یک کالم »ترانزیت« نهفته اس��ت، در نتیجه 
با س��رمایه گذاری بهینه و توجه ویژه به این 
بخش از اقتصاد، بی شک در آینده ای نه چندان 
دور، ش��اهد تولد دوباره در اقتصاد به ویژه در 
حوزه حمل ونقل و متعاقب آن رفاه و رونق در 

کشور در بسیاری از زمینه ها خواهیم بود.
از خاط��ر نبری��م ک��ه بع��د از نف��ت، این 
حمل ونقل است که می تواند با تحولی اساسی 
در زیرس��اخت ها در حوزه های��ی همچ��ون 
گردشگری، پتروشیمی و بازرگانی در داخل 
و ترانزیت، لجستیک و همکاری های  گسترده 
به عنوان یک هاب اثرگذار منطقه ای، پیشران 

اقتصاد کشور باشد.
صنعت حمل ونقل ایران در صورت تقویت 
و حمایت همه جانبه، به عنوان متولی کانون 
طالیی کریدور جه��ان این ظرفیت عظیم را 
دارد تا همچون موتور محرک، کشورمان را به 
سوی افق های تازه به پیش برند و در آینده ای 
نه چندان دور، میهنمان را به الگویی موفق و 

امیدبخش در منطقه و جهان تبدیل کند.

ضرورت حمایت از صنعت حمل ونقل؛ بودجه 1400 و چند نکته
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او )جو بایدن( نه باراک اوباماست 
و ن��ه رونالد ری��گان. ایدئولوگ 
نیس��ت بلک��ه می س��نجد و جلو 
م��ی رود. او در مثل��ِث واقعیت، 
دینامیک حزِب دموکرات و حفظ 
برت��ری آمری��کا سیاس��ت ورزی 
خواهد کرد. بایدن هم اکنون در 
اوضاِع نابسامان اقتصادی و اُوج 
پاندمِی کرونا در سن ۷۸ سالگی 
به آرزوِی سیاس��ی خ��ود بعد از 
۴ ده��ه رس��یده اس��ت. از یک 
طرف، باید حالّل مشکالت باشد 
و از طرفی دیگر، به طور طبیعی 
می خواهد میراثی به یاد ماندنی 

به جا بگذارد.
با این پُرِتره از او، ۶۰-۷۰ درصِد 
اولویت ها، سیاست گذاری، وقت 
و اهتمام او صرف مسائل داخلی 
خواهد بود. نجواها می گویند که 
او ممکن اس��ت به خاطر سِن باال 
فقط یک دوره ریاس��ت جمهوری 
را طی کند ولی همانطور که بارها 
 Leonid( بی��ن لئونید برژن��ف
Brezhnev( و ریچارد نیکسون 
)Richard Nixon( رُد و ب��دل 
ش��د: »قدرت، ان��رژی مضاعِف 
فیزیولوژی��ک تولی��د می کند و 
نیروی ناش��ی از ِسَمت و قدرت 
ب��ه مرات��ب از تغذی��ه، دارو و 
مراقبت باالتر است.« بنابراین، 
قدرت ممکن اس��ت ب��ه بایدن 
بس��ازد و دو دوره را مشروط به 
انتخاب مجدد در ۲۰۲۴ س��پری 

کند.

با در نظر گرفتن اولویت های داخلی و وضعیِت 
عمومی جامعۀ آمریکا، بایدن در صحنۀ بین المللی 
به دنبال تقابل و دردس��ر نخواهد بود. او فقط در 
شرایِط تهدیِد جّدی امنیِت ملی به برخورد نظامی 

مبادرت خواهد ورزید.
باید در نظر داشت که رهیافِت ترامپ نسبت به 
چین، هزینه های ناتو، اسرائیل، بلندی های جوالن، 
سوریه، فس��ِخ توافقات امنیتی با روسیه، موضوِع 
ایران، قرارداد نفتا و فروش اسلحه به اعراب، اجماِع 
حاکمیِت آمریکا را در داشت. در واشنگتن به نظراِت 
دیپلمات ها و نظامیان بازنشسته توجهی نمی شود. 
اس��اس تصمیم گیری درمناف��ع کالن، البی های 
ش��رکت های بزرگ و مصالِح دس��تگاه امنیتی - 
نظامی اس��ت. بایدن در چنین چارچوبی حرکت 
خواهد کرد ضمن اینکه ماهیِت انتخاب های او در 
سیاست خارجی و امنیت ملی حاکی از آن است 
که نظرات و مدیریِت شخص او سیاست خارجی، 
از اهمی��ِت ویژه ای برخوردار خواهد بود. از این رو، 
رئیس جمه��وری جدیِد آمریکا از نظِر داخلی در 
قالِب حزب دموکرات ولی در عملکرد سیاس��ت 
خارجی، با نمود و حضور بیشتِر شخصی خودش 

همراه خواهد بود.
او و تیم��ش نس��بتاً محافظ��ه کار، محت��اط و 
پروسه محور هستند. طبعاً بایدن در ِسنی نیست 
که ریسک کند و در هر تصمیمی، میراث خود را 
در نظر خواهد داشت. آنچه این نویسنده از سناتور 

بایدن در قالب اجالِس داوس به یاد دارد، تفاسیِر 
فوق را تأیید می کند.

چه بایدن رییس جمهوری می ش��د چه ترامپ، 
موض��وِع اّول آمری��کا در صحن��ۀ جهانی در حد 

 

۶0-٧0 درص��د »چالش های اقتصادی و امنیتی 
چین« می بود. س��پس روس��یه، اتحادی��ۀ اروپا، 
بازس��ازی روابط دوجانبه با انگلس��تان، موضوع 
محیِط زیست، چندجانبه گرایی برای تعدیل کرونا 

و احیای جایگاه اقتصادی آمریکا در جهان.
دو اتف��اِق مهم در ماه های پایانی س��ال 2020 
اقتص��اد آمریکا را ب��ا چالش های بس��یار جدی 
بین المللی روبه رو کرد: توافِق تعرفه ای کشورهای 
آسیا - پاس��یفیک تحت عنوان مشارکِت جامع 
اقتصادی و منطقه ای )RCEP( با محوریت چین 
و با عضویِت ژاپن، کرۀ جنوبی، استرالیا و زالنِد نو 
از ی��ک طرف و توافِق اتحادیه اروپا با چین حول 
همکاری های اقتص��ادی و تجارت از طرف دیگر. 
چینی ها که خیلی بی سر و صدا کار می کنند و به 
واسطۀ تعلیماِت کنفسیوسی از خودشان تعریف 
نمی  کنند، توانس��ته  اند با رهیافتی آرام، اتحادیۀ 
اروپ��ا، ژاپن، کرۀ جنوبی و منطقۀ اقیانوس��یه را 
حداقل در مس��ائل اقتصادی ب��ا خود همراه و در 
ضمن، انتقاداِت سیاس��ی، امنیتی و حقوِق بشِر 
آنه��ا را تعدیل کنند. این تح��والت، چالش های 
فراوان��ی را پیش روی نه تنه��ا دولِت بایدن بلکه 
حاکمیِت اقتصادی - سیاس��ی - امنیتی آمریکا 

»دولت بایدن و ایران«

دکتر محمود سریع القلم
استاد دانشگاه
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قرار می دهد.
با این مقدمات، دولِت جدیِد آمریکا در پی 
خاورمیانه ای آرام، دور از دردس��ر و به تعبیِر 
اجتماعی، حفِظ فاصله از ّشر این منطقه خواهد 
بود. دیپلمات های دولِت بایدن، دیپلماسی و 
رفت و آمدهای فراوان برای موضوِع فلسطین، 
کرانۀ غربی، ثبات عراق و افغانستان، تشویِق 
همکاری اعراب با اس��رائیل و مدیریت بحران 
لیبی و س��وریه را دنبال خواهند کرد اما خود 
را درگیر این بحران های تمام نشدنی نخواهند 
کرد مگراینکه موضوع حالت امنیتی به خود 

بگیرد.
ب��ه نظر می رس��د کانوِن اس��تراتژی دولت 
بایدن نسبت به ایران، مسائل هسته ای خواهد 
بود. هر چند بازگش��ِت به برجام هدف اصلی 
سیاس��ت خارجی آمریکا در ای��ن دوره اعالم 
شده اما این بازگشت به معنای طبیعی شدن 
رواب��ط اقتصادی خارجی ای��ران نخواهد بود 
زی��را موضوع ای��ران، مورِد اجم��اِع دو حزبی 
)Bipartisan( است. فضای سیاسی، پارلمانی، 
راهروهای نظامی - امنیت��ی آمریکا، ایران را 
کشوری متخاصم توصیف می کنند. سیاسِت 
فشارِ حداکثری که به توقِف ارتباطاِت بانکی و 
تورم چند صددرصدی در ایران منتهی شده 
هم اکنون اهرمی )Leverage( است که دولت 
بایدن آن را کنار نخواهد گذاشت بلکه حداقل 
با آن بازی خواه��د کرد. Undo کردن حدوِد 
هزار صفحه تحریم  های دورۀ ترامپ، به عزمی 
دوطرفه از جانب ایران و آمریکا نیاز دارد. باید 
ای��ن نکته را در نظر گرفت که انرژی تقابل با 
ایران ت��ا ٧0-۸0 درصد در خ��وِد خاورمیانه 
است؛ جغرافیای سیاست گذارِی این تقابل در 
آمریکاست. کشوری که حدود ۸00 میلیارد 
دالر در حوزۀ نظام��ی هزینه می کند خیلی 
برای برنامه هسته ای و موشکی ایران فی نفسه 
ج��ا باز نمی کند. اصل و محور درگیری ایران 
در منطقه است به طوری که کشورهای این 
منطقه، توان جهت و شکل دادن به سیاست های 

خاورمیانه ای آمریکا را دارا هستند.
صحبت از برداشته شدِن تحریم ها خود بسیار 
ّکلی و مبهم اس��ت و ح��دود و ثغور حقوقی، 
توافقات و حل و فصِل آنها مانند ذرات معلِّق 

در هوا هس��تند. ش��اید هم این فضا عمدی 
باش��د. آمریکا که دو قرن تجربۀ کار حقوقی 
بین المللی را دارد، برجام را به گونه ای تنظیم 
کرده که آنچه می خواهد از آن مصادره کند. 
معموالً در سیاست، ابهام گویی برای حل نشدن 
یک موضوع بس��یار کارس��از اس��ت. احتماالً 
اولین قدِم دولت بایدن اخذ تاییدیۀ س��ازماِن 
بین المللی انرژی اتمی از بازگش��ت ایران به 
مف��اِد فنی برجام خواهد بود که خود تحقیقاً 
۴-۶ ماه به طول خواهد انجامید. برای تشویِق 
ایران به بازگش��ت، اجازۀ دسترس��ی محدود 
به منابع مال��ی و فروش محدود نفت ممکن 
است در دستور کار باشد. لغِو کامِل تحریم ها 
ب��ه معنایی که ایران از آن اس��تفاده می کند 
به لحاِظ سیاس��ی و حقوقی با موانع بسیاری 
روبه روست و دست کم زمان بر خواهد بود. رونِد 
احتمالی این توافقات نیز تابِع انتخابات ریاست 
جمهوری و سیاست گذاری های کوتاه مدت و 
میان مدت ایران خواهند بود. به نظر می رسد 
دولت بایدن مسائل منطقه ای و موضوِع تواِن 
موش��کی ایران را مط��رح خواهد کرد ولی به 
خوب��ی می داند که اخِذ امتیاز در آنها س��هل 
نیس��ت. اما انداختن ای��ن دو موضوع در ریِل 
مذاکرات ادامه دار، منطقه را تا حدی آرام نگه 
خواهد داش��ت. بنابراین، بایدن نهایی کردن 
موضوع هس��ته ای و ثبات بخشیدن حقوقی، 
نظارت��ی و بین الملل��ی به آن را ه��م اولویت 
خواهد داد و هم آن را احتماالً به حل و فصل 

مسائل دیگر مربوط و متصل نخواهد کرد. اگر 
بایدن ط��ی دوره ای به مخاطبان منطقه ای و 
داخلی آمریکا نش��ان دهد برنامه هس��ته ای 
ای��ران را کامالً مختل کرده اس��ت، هم اعالم 
موفقیت خواه��د کرد و هم برای دموکرات ها 
در انتخابات 202۴ »خطِر هسته ای ایران« را 

تعدیل خواهد نمود.
در عین ح��ال، اقتصاد خارج��ی ایران چه 
وضعیت��ی خواهد داش��ت و ایران ب��ه کدام 
فرم��ول رضای��ت خواهد داد؟ آنچ��ه در نگاه 
کلی نس��بت به اولویت های داخلی و خارجی 
دولت بایدن می توان طرح کرد، تدریجی بودن، 
آهس��ته بودن، موقت ب��ودن و تعلیقی ب��ودِن 
رهیافت دولت جدید آمریکاس��ت. قول هایی 
باید به خاورمیانه داد و کشورهای این منطقه 
را ب��ا فاصل��ۀ زمانی در انتظار نگاه داش��ت تا 
آمریکا مس��ائل مهم بین المللی خود تمرکز 
کند. آنچه می تواند باالن��س این معادالت را 
هم زند، بازگش��ایی ناگهان��ی و کامِل روابط 
دیپلماتیک ایران و عربستان است که احتماالً 
اسراییل نهایت تالش خود را برای جلوگیری از 
تحقق آن به کار خواهد گرفت. ظاهراً انتخاباِت 
نخس��ت وزیری چهارمی در اسرائیل در حال 
شکل گیری اس��ت ولی نتیجۀ آن هر چه که 
 )Paradigmatic( باشد تغییرات پارادایمتیک
در نگاهِ اسرائیل به منطقه ایجاد نخواهد کرد.

نقطۀ مرکزی اس��تراتژی اس��رائیل نسبت 
ب��ه ایران، معلّق گذاش��تن حکمرانی مطلوب 
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و رش��د اقتصادی ایران اس��ت به طوریکه از 
جمع شدن مازاد )Surplus( جلوگیری کند تا 
در پروسه ای، »ایراِن متخاصم« به »ایراِن تیپ 
پاکستان )منتقد غیرعملی اسراییل(« تبدیل 
شود. از این دیدگاه، اگر اقتصاِد ایران از اقتصاِد 
جهانی منقطع ش��ود و ماننِد ذره ای معلّق در 
هوا )Limbo( دورِ خودش بچرخد، به فرسایِش 
بنی��ۀ مالی، تولی��دی، درآم��دی و اجتماعی 
ایران خواهد انجامید؛ آنچه که ش��اید مطابق 
میِل دیگرانی هم در منطقه باش��د. بی دلیل 
نیس��ت که نیم طبقه ای از وزارت خزانه داری 
آمریکا حتی در دورۀ اوباما، تحریم های ایران 
را مدیریت می ک��رد و می کند. یکی از اثراِت 
 Maximum( جانبی سیاست فشارِ حداکثری
Pressure( این بود که بنگاه های اقتصادی و 
بانک ها به خاطِر ممانعت از خدشه دارش��دن 
اعتب��ار اقتص��ادی )Reputation( خ��ود نزد 
وزارت خزان��ه داری آمریکا، حاضر به تعامل با 
ایران نبودند. حتی اگر ایران بتواند قدری نفت 
بفروشد و بعضی منابع مالی را به دست آورد، 
موضوع پروژه های مش��ترک و سرمایه گذاری 
خارجی به مراتب جدی تر اس��ت. تغییر این 
فضا محتاج مذاکراتی فوق العاده حیاتی است 
که حتی اوباما در س��ال 20۱2-20۱۳ آن را 

واقع بینانه نمی دانست.
دلیل اصلی که این نویس��نده حتی قبل از 
جشن های خیابانی در تهران، ناکامی برجام را 
پیش بینی می کرد ناشی از نادیدِه گرفته شدِن 
مس��ائل بنیادی اختالفاِت ایران و آمریکا در 
مذاکراِت برجام بود. اص��والً توافقات موردی 
ای��ران و آمریکا ب��دوِن در نظر گرفتن کلیِت 
روابط، دوام نخواهد داشت. اگر افزایش قدرت 
منطقه ای ایران به کاه��ِش قدرِت منطقه ای 
عربس��تان و اس��رائیل بینجام��د، آمریکا در 
پی تضعی��ف ایران خواهد آم��د؛ خواه دولت 
جمهوری خ��واه یا دول��ت دموک��رات. روِش 
اصلی این تضعیف ضرورتاً جنگ نیست بلکه 
کاهِش تدریجی بنیۀ مالی ایران است؛ دقیقاً 
کاری که آمریکا دو سال است نسبت به چین 
آغاز کرده تا نرِخ رش��ِد بنیۀ مالی بیجینگ را 
بگیرد که البته دیر شده است. چین در نظاِم 

بین الملل ام��روز به یک قدرِت اجتناب ناپذیر 
)Indispensable( تبدی��ل ش��ده و حرک��ِت 
آرام، بی سر و صدا و تدریجی قدرت یابی آن، 
جایگاه مطمئنی را برای این کش��ور تضمین 
کرده است. اما در مقابل، فقِر تئوریک دستگاه 
دیپلماسی و تقلیل سیاست خارجی به مالقات 
و سخنرانی طی سال ها، باعث شده تا مرکزیِت 
اقتصادی در تأمین قدرت و امنیت ملی ایران 

نادیده گرفته شود.
همی��ن که دولت بای��دن از توق��ِف برنامه 
هسته ای ایران اطمینان یابد، به هدِف خود در 
استراتژِی کالِن سیاست خارجی آمریکا دست 
یافته است و هیچ عجله ای برای حل و فصل 
مس��ائل دیگر ندارد. از آنجا که بعید است به 
هزار صفحه تحریم، تحریم های جدیدی اضافه 
شود و بعضی امتیازات محدود نیز اعطا گردد، 
ممکن است فضای امنیتی س��وریه، عراق و 
افغانستان قدری آرام شود و به دستاورد دوم 

سیاست خارجی آمریکا نیز بینجامد.
اما در این فض��ای آرام، تدریجی، تعلیقی 
و کاماًل قدم به ق��دم )Phased out(، بازندۀ 
اصلی، اقتصاد ایران اس��ت. در ش��رایطی که 
کش��ورها از طریِق مش��ارکت و ائتالف های 
سیاسی - امنیتی به دنبال جاپای محکمی 
برای اقتصاِد خود هس��تند، اقتصاِد ایران از 
این س��تون به آن س��تون حرکت می کند. 
در صورتی که مسائل منطقه ای و استراتژی 
نظام��ی - دفاعی ایران در ی��ک ماتریس با 
اقتصاد ایران دیده نش��ود، این شرایط ادامه 
پیدا می کند. این ماتریس، برای دولِت بایدن 

که خاورمیان��ه را حدوِد پنج درصد از کلیِت 
سیاس��ت خارجی آمریکا می بیند، اهمیتی 
ندارد. انتهای اس��تراتژی اروپایی ها هم این 
اس��ت که ایراِن فعلی بمان��د، تهدیدات آن 
مذاکره و مدیریت ش��ود و امکانات داش��ته 
باشد که بقا پیدا کند که مبادا تضعیف آن به 
عراقی دیگر تبدیل ش��ده و برای دروازه های 
اروپایی، مش��کالت عدی��ده ای فرآهم آورد. 
کشورهای منطقه نیز به دنبال تحدید قدرت 
و ثروت ایران هستند زیرا در درون ذهن آنها، 
ایران در پی مش��ارکت نیست، بلکه اهداف 
س��لطه جویانه دارد، ح��اال به ه��ر بهانه ای، 
ایدئولوژی��ک یا غی��ر ایدئولوژیک. اینکه این 
ذهنیِت آنها صحت دارد یا نه، مهم نیس��ت. 
آنچه اهمیت دارد این اس��ت که آنها با این 

ذهنیت تصمیم می گیرند.
گمش��دۀ مهِم ایران، فه��ِم دقیِق تحوالت 
منطقه ای و بین المللی اس��ت. دولِت بایدن و 
دیگر دولت ها این ه��دف را در نظر دارند که 
چگونه پس از کرونا، نرِخ رشِد اقتصادی ۴-۳ 
درصدی با جذِب س��هِم بازارِ قابِل توجه برای 
صادرات خود را به دس��ت آورند. همِه آیندۀ 
خود را به افزایش ن��رخ مازاد گره زده اند. اگر 
قرار باشد اقتصاد ایران شکوفا شود، کشورهای 
همسایه باید نس��بت به نیاِت ایران، احساِس 
امنیِت ذهنی و واقعی کنند. اصِل نزاِع سیاست 
خارجی ایران در خاورمیانه اس��ت. از این رو، 
ابتکارِ عمل سیاسی در این منطقه برای آیندۀ 
اقتصاد ایران به مراتب مهم تر از بهبوِد روابط با 

بولیوی، کوبا و نیکاراگوئه است.
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مس���واک هوش���مندی ک���ه ب���ا س���بک 
مسواک زدن کاربر سازگار می شود

 202۱ CES شرکت »فیلیپس« در نمایشگاه
از یک مس��واک هوش��مند جدید موسوم به 
»Sonicare 9900 Prestige« رونمای��ی کرده 
اس��ت که به طور خودکار حالت مناس��ب را 
برای کاربر انتخاب می کند و با سبک و نحوه 
مس��واک زدن فرد هماهنگ می شود. به نقل 
از انگجت، در نمایشگاه CES 202۱ شرکت 
»فیلیپ��س« در حال معرفی یک مس��واک 
پرچم دار جدید اس��ت که امیدوار است تا در 
 »Oral-B« براب��ر رقبای خود نظیر ش��رکت

به خوبی سربلند شود.

این ش��رکت می گوید مس��واک هوش��مند 
»Prestige ۹۹00 Sonicare« جدید خود از 
هوش مصنوعی برای نظارت بهداشت دهان و 
دندان و سبک مس��واک زدن کاربر به منظور 
محافظت بهتر از دندان ها در برابر پوسیدگی 

بهره می برد.

ساخت زنگ در تصویری متناسب با 
کرونا

نمایش��گاه CES 202۱ میزبان یک اختراع 
جدید متناس��ب با دوران کرونا است که یک 
زنگ در تصویری و بدون نیاز به لمس اس��ت 
که با ایس��تادن نزدی��ک آن، زنگ به صدا در 
می آید. به نقل از انگجت، از زمان آغاز شیوع 
بیم��اری همه گی��ر کووید-۱۹، بس��یاری از 
افراد برای تهیه غذا و س��ایر اقالم ضروری به 

خدمات سفارش غیرحضوری و تحویل درب 
من��زل روی آورده اند. اگ��ر صاحب یک زنگ 
درب تصویری یا ویدیویی هستید، این بدان 
معناس��ت که احتماالً در این دوران ش��یوع 
کرونا کاربرد زیادی برایتان پیدا کرده و حاال 
به کانون گرم اجتماع میکروب ها و ویروس ها 

تبدیل شده است.

 بنابرای��ن یک ش��رکت الزم دید که راه حلی 
برای این مش��کل پی��دا کند. اگر ب��ه دیدار 
شخصی می روید که صاحب این زنگ موسوم 
به »Doorbell Video Touchless« اس��ت، 
برای زنگ زدن تنها کاری که باید انجام دهید 
این اس��ت که در یک فاصله مشخص از زنگ 
که توسط صاحب خانه تعریف شده است، قرار 
بگیرید که در بیش��تر م��وارد، این به معنای 

ایستادن روی پادری است.

آی���ا خ���ودروی الکتریکی ب���ا برند اپل 
محقق می شود؟

گزارش ها حاکی از این است که شرکت های 
»اپل« و »هیوندای« قصد دارند تا ماه مارس 
برای تولی��د خودروهای الکتریک��ی قرارداد 
ببندن��د. ب��ه نق��ل از انگجت، ش��رکت های 
 )Apple(«و »اپ��ل )Hyundai(»هیون��دای«
قص��د دارند که دیگر زمان خود را برای بحث 
در مورد خودروی الکتریکی هدر ندهند و در 
نظر دارند که تا ماه مارس س��ال جاری، یک 
ق��رارداد همکاری را ب��رای تولید خودروهای 
الکتریکی امضا کنند. تولید این خودروها، در 

کارخان��ه »کیا« )Kia( در ایالت جورجیا آغاز 
خواهد شد و تا سال 202۴، تقریباً ۱00 هزار 

خودروی الکتریکی به تولید خواهد رسید.

 نس��خه بتای خودروی اپل احتماالً در سال 
2022 آم��اده می ش��ود. گزارش ه��ا حاکی 
از این اس��ت ک��ه در این خ��ودرو، از فناوری 
باتری جدیدی استفاده می شود که برد آن را 
افزایش می دهد، ایمنی را بهبود می بخشد و 
در آن از کبالت نیز استفاده نمی شود. احتماالً 
فناوری لیدار نی��ز می تواند به هدایت خودرو 
کمک کن��د. هیوندای، مذاکرات اخیر خود با 
اپل را تأیید کرده است اما به این موضوع نیز 
اشاره کرد که شرکت سازنده آیفون، با دیگر 
شرکت های خودروسازی نیز به طور همزمان 

مذاکراتی داشته است.

رونمای���ی از ریموت ه���ای خورش���یدی 
تلویزیون!

تلویزیون های سامسونگ در سال 202۱ دارای 
ریموت کنترل های مجهز به صفحه خورشیدی 
خواهند بود که با نور داخلی و خارجی ش��ارژ 
می شوند. به نقل از انگجت، شرکت سامسونگ 
در نمایشگاه CES 202۱ عالوه مجموعه ای از 
تلویزیون های جدید، یک ریموت کنترل سازگار 
با محیط زیست مجهز به صفحه خورشیدی 
را معرفی کرده اس��ت. این کنت��رل از راه دور 
خورش��یدی را می توان هم با ن��ور خارجی و 
هم با نور فضای داخلی ش��ارژ کرد، حتی اگر 
نوری وجود نداشته باشد و دو مورد قبلی کافی 

جهانی که در انتظار ماست
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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نیستند، از طریق یک درگاه USB معمولی قابل 
ش��ارژ خواهد بود. طبق گفته سامسونگ، این 
ریموت کنترل بسیار دوست دار محیط زیست 
است، زیرا 2۴ درصد از ۳۱ گرم پالستیک مورد 
استفاده در آن از »پلی اتیلن ترفتاالت« بازیافتی 

ساخته شده است.

جهان ۱۴ میلیارد سال عمر دارد
محقق��ان دانش��گاه کرنل واق��ع در آمریکا با 
مش��اهده قدیمی ترین پرتوه��ای نور موجود 
در جهان هستی دریافتند عمر جهان حدود 
۱۴ میلیارد سال است. محققان با مشاهداتی 
که به وسیله تلسکوپ کیهان شناسی آتاکاما 
در رصدخانه ای واقع در ش��یلی انجام دادند و 
با اس��تفاده از محاسبات کیهانی به این جمع 
بندی رسیدند که جهان ۱۳.٧٧ میلیارد سال 
قدمت دارد. این اطالعات با داده های حاصل 
از مدل اس��تاندارد جهان هستی و همچنین 
محاس��بات محققان اروپایی که در سال های 
200۹ تا 20۱۳ میالدی با استفاده از ماهواره 
پالن��ک روی همان پرتوهای نور انجام گرفته 

است، کامالً سازگاری دارد.

یک محص���ول نانویی برای آنکه ُس���ر 
نخورید!

یک ش��رکت دانش بنیان داخل��ی موفق به 
تولید »محلول ضدلغ��زش« با قابلیت ایجاد 
زبری نانومتری روی س��طح س��رامیک شده 
اس��ت. به طور کلی س��ه راه��کار اصلی برای 
افزایش ضریب اصطکاک س��طح وجود دارد. 
ای��ن روش ها عبارتن��د از نوارهای چس��بی 
ضدلغزش، پوش��ش های پلیمری ضدلغزش 
و محلول های ضدلغزش ک��ه در حال حاضر 
استفاده از نوارهای ضدلغزش به عنوان راهکار 
افزایش اصطکاک سطح در بازار ایران متداول 
اس��ت. اما مزایای این محلول ضدلغزش دوام 
بیش��تر، قیمت پایین تر، تغییر ایجاد نکردن 
در ظاهر س��طح و دامنه کاربرد بیشتر است 

که توسط این شرکت دانش بنیان ارائه شده 
است. عالوه این در حالی که ضریب اصطکاک 
بی��ش از اندازه نوارهای ضدلغزش خود باعث 
ایجاد حادثه می شود، این محلول ضدلغزش 

ضریب اصطکاکی ایمن ایجاد می کند. 

از  جدی��دی  ن��وع  ضدلغ��زش  محل��ول 
اصالح کننده های س��طوح است که برخالف 
انواع مرسوم آن، باعث افزایش مقاومت لغزشی 
س��طح می ش��ود. مزیت محل��ول ضدلغزش 
فرموالس��یون ویژه آن اس��ت. این محصول 
به واسطه فرموالس��یون خود، ضمن افزایش 
ح��دود ۳ براب��ری ضریب اصط��کاک، تغییر 
محسوسی در رنگ سطح نیز ایجاد نمی کند و 

تأثیری با ماندگاری یک ساله دارد.

واکس نانو برای محافظت از خودرو
نوعی واکس ویژه خودرو به بازار عرضه ش��ده 
که در آن از گرافن اس��تفاده شده است. این 
واکس دوام زیرالی��ه را افزایش می دهد. این 
واک��س چرخ ک��ه با فناوری سوسپانس��یون 
گرافن��ی Genable® تولی��د ش��ده، به صورت 
آنالین قابل تهیه است. شرکت اپالید گرافن 
 )Applied Graphene Materials( متریال��ز
تولیدکننده نانوپالکت های گرافنی اعالم کرد، 
هالو اتوکر )Halo Autocare( از مشتریان این 
شرکت، محصول جدید خود را با کمک گرافن 
تولید و به بازار عرضه کرده است. این پولیش 
مبتنی واکس میکروبلوری اس��ت و از مزایای 
عملکرد آن بهبود مقاومت حرارتی و شیمیایی 
برای افزایش دوام پوشش چرخ و اگزوز است. 
درصورت گرم ش��دن چرخ های آلیاژی در اثر 
استفاده مداوم از ترمز، این پولیش به دوام آن 

کمک می کند.

نان���وذرات طال چگونه باکتری ه���ا را از 
بین می برند؟

هرچن��د خاصیت ضدباکت��ری نانوذرات طال 

برای دانشمندان مشخص شده اما ساز و کار 
این فرآیند به صورت معمایی بوده است که به 
تازگی محققان با بررسی بیشتر این فرآیند، 
نشان دادند که چرا نانوذرات طال باکتری ها را 
از بین می برد. پژوهشگران ساز و کار فیزیکی 
را شناسایی کرده اند که به نانوذرات طال اجازه 
می دهد باکتری ها را به طور مؤثر از بین ببرد. 
این یافته می تواند به کاربردهای گسترده تری 

در زمینه پزشکی منجر شود. 

مدت هاس��ت ک��ه دانش��مندان می دانند که 
نانوذرات خاصی می توانند باکتری ها را از بین 
ببرند، اما سازوکار این موضوع تاکنون یک راز 
بوده اس��ت. هر چند که فقدان آگاهی از این 
ساز وکار مانع از به کارگیری نانوذرات به عنوان 
یک ماده ضدباکتری در کاربردهای پزشکی، 
صنعتی و تجاری نش��ده است. اما درک بهتر 
این ترکیب ضدباکتری می تواند اثربخشی آن 
را بهبود بخشد و طیف وسیعی از کاربردها را 

برای آن به ارمغان آورد.

چی���ن مدع���ی دس���تیابی ب���ه برت���ری 
کوانتومی شد

کشور چین مدعی شد با دستیابی به یک نوع 
جدید از رایانه کوانتومی که توسط گروهی از 
محققان چندین موسسه تحقیقاتی این کشور 
ابداع شده، به »برتری کوانتومی« دست یافته 
است. برتری کوانتومی زمانی حاصل می شود 
که یک رایانه کوانتومی بتواند بهترین عملکرد 
یک ابررایانه را تنها در یک کار داشته باشد. و 
چائویانگ استاد دانشگاه علم و صنعت چین 
گف��ت: برتری محاس��بات کوانتومی همانند 
یک آستانه است. به این معنی که زمانی که 
ظرفیت یک نمونه جدید رایانه کوانتومی در 
انجام یک کار خ��اص از قدرتمندترین رایانه 
سنتی بیشتر باشد، این موضوع ثابت می کند 
که آن رایانه کوانتومی احتماالً در چند زمینه 

دیگر نیز پیشرفت خواهد داشت. 
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زمین سریع تر از ۵0 سال پیش به دور خود می چرخد

تحقیقات جدید نشان می دهد که کره 
زمین سریع تر از ۵0 سال پیش به دور خود 

می چرخد.
به نقل از آی ای، از زمانی که ساعت های 
اتمی به طور گسترده در دهه ۱۹۶0 مورد 
اس��تفاده قرار گرفته اند، نگهبانان ساعت 
زمین مجبور بوده اند گاهی »ثانیه جهشی« 
را به آنها اضافه کنن��د تا بتوانند آنها را با 
زمان خورش��یدی هماهنگ کنند. زمان 
خورش��یدی با توجه به موقعیت زمین در 
ارتباط با خورشید، ماه و ستارگان تعیین 

می شود.
یک ثانیه توس��ط س��اعت های اتمی به 
عنوان ۹ میلی��ارد و ۱۹2 میلیون و ۶۳۱ 
هزار و ٧٧0 دوره تابش ساطع شده از یک 
اتم س��زیم-۱۳۳ در انتقال بین دو سطح 

حالت پایه خود تعریف می شود.
طی ۵0 س��ال گذشته، کره زمین برای 
انجام یک چرخش حول محور خود، کمی 
بیش از 2۴ ساعت یا ۸۶ هزار و ۴00 ثانیه 
زمان صرف کرده است و به همین دلیل، از 
سال ۱۹٧0 تاکنون 2٧ »ثانیه جهشی« به 

ساعت های اتمی اضافه شده است.
ثانیه های جهش��ی معموالً در تاریخ ۳0 
ژوئن یا ۳۱ دس��امبر به 2۳ س��اعت و ۵۹ 

دقیقه و ۵۹ ثانیه ساعت هماهنگ جهانی 
)UTC( اضافه می شوند. ثانیه های جهشی 
در تاری��خ ۳0 ژوئن در دو س��ال 20۱2 و 
20۱۵ به ساعت هماهنگ جهانی اضافه 
شدند و آخرین باری که »ثانیه جهشی« به 
آن اضافه ش��د شب سال نو 20۱۶ بود که 
ساعت های جهانی برای یک ثانیه متوقف 
شدند. ثانیه های جهشی به طور همزمان 

در سراسر جهان اضافه می شوند.
س��ال 2020 به دلیل ش��یوع بیماری 
همه گیر کووید-۱۹ سال بسیار عجیبی بود 
و پ��س از آن اتفاق عجیبی ش��روع به رخ 
دادن کرد و اینکه چرخش زمین همانطور 
که در طول قرن گذشته اتفاق افتاده است، 
به جای کند ش��دن شدت گرفت. اکنون 
انج��ام یک چرخش کامل زمی��ن به دور 
خ��ودش کمی کمتر از 2۴ س��اعت طول 
می کشد و نگهبانان س��اعت در سرویس 
بین المللی چرخش زمین و سیستم های 
مرجع مس��تقر در پاریس )IERS( با این 
تصمیم مواجه شدند که یک ثانیه جهشی 
منفی را به س��اعت اضافه کنند، کاری که 

تاکنون هرگز انجام نشده است.
تغییر ناشی از چرخش سریع تر زمین در 
اواسط س��ال 2020 و در ماه ژوئیه اتفاق 

افت��اد. روز ۱۹ ژوئیه 2020 ب��ا ۱.۴۶02 
میلی ثانیه کوتاه تر از 2۴ س��اعت کامل، 
کوتاه ترین روز ثبت شده بود. در حقیقت، 
2۸ روز در س��ال 2020 رکورد کوتاه ترین 
روز را ثب��ت کردند و ه��ر کدام یکی پس 
از دیگری از رکوردداران قبلی که در سال 

200۵ رخ داده بودند، پیشی گرفتند.
یکی از دانش��مندان ارشد تحقیقات در 
گروه زمان و فرکانس در آزمایشگاه فیزیکی 
ملی انگلیس اخیراً به روزنامه تلگراف گفت: 
این قطعاً درس��ت است که زمین در حال 
حاضر س��ریعتر از هر زم��ان دیگری طی 
۵0 س��ال گذشته در حال چرخش به دور 
خودش است. اگر سرعت چرخش زمین از 
این بیشتر شود، کامالً محتمل است که یک 
ثانیه جهشی منفی مورد نیاز خواهد بود، اما 

برای گفتن این احتمال خیلی زود است.
س��رویس بین الملل��ی چرخش زمین 
و سیس��تم های مرجع مستقر در پاریس 
)IERS( در ژوئیه س��ال 2020 اعالم کرد 
ک��ه در ۳۱ دس��امبر س��ال 2020 ثانیه 
جهشی منفی را به ساعت اضافه نمی کند. 
با این حال فرصت بعدی آنها برای افزودن 
ای��ن جهش منف��ی ۳0 ام ژوئ��ن 202۱ 

است.
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در این مطلب درباره س��رور اختصاصی 
صحب��ت می کنیم و کارکرده��ای آن را 
بررسی می کنیم. برای این منظور ابتدا با 

تعریف سرور شروع می کنیم.

سرور چیست؟
اینترنت یک ش��بکه بسیار بزرگ است 
ک��ه در آن میلیون ه��ا کامپیوت��ر به هم 
متص��ل هس��تند و اطالع��ات را مبادله 
می کنن��د. کامپیوترهایی که به اینترنت 
متصل هس��تند، به دو دس��ته تقس��یم 
کامپیوتره��ای  اول  دس��ته  می ش��وند. 
سرویس گیرنده ها یا کاربران نهایی نامیده 
می ش��وند. این کاربران نهایی از امکانات 
اینترنت اس��تفاده می کنند و س��رویس 
گیرن��ده هس��تند و کاره��ای مختلفی 
مانند بازدید وب سایت ها، دانلود فایل از 
اینترنت و کارهای دیگر انجام می دهند. 
دس��ته دیگری از کامپیوترها به کاربران 
نهای��ی ی��ا س��رویس گیرنده ها خدمات 
رسانی می کنند. دسته دوم، کامپیوترهای 
خدمات رس��ان یا سرورها هستند که به 
کارب��ران نهایی س��رویس دهی و امکان 
اس��تفاده از اینترنت را برای آن ها فراهم 
می کنند. بنابراین سرورها به کسانی که از 
اینترنت استفاده می کنند، خدمات رسانی 
می کن��د و امکانات مختلفی را در اختیار 
آن ها قرار می دهد. به عنوان مثال، کسی 
ک��ه در اینترن��ت به دنبال یک س��ایتی 
است و می خواهد که از آن استفاده کند، 
س��رویس گیرنده اس��ت و سیستمی که 

س��ایت مورد نظر کاربر را روی خود قرار 
داده و آن را در مع��رض کاربر نهایی قرار 

می دهد، سرور نامیده می شود.
س��رورها برای اینکه میزبان سایت ها 
و فایل های زیادی هس��تند، الزم است 
تا امکان��ات و س��خت افزارهای خاصی 
را داش��ته باش��ند تا بتوانند به درستی 
ب��ه دیگ��ر کامپیوترها خدمات رس��انی 
س��رورها،  افزاره��ای  س��خت  کنن��د. 
خاص هس��تند و ش��رایط ویژه ای برای 
نگهداری از آن ها الزم اس��ت. کس��انی 
که ب��ا س��خت افزارهای س��رورها کار 
 می کنن��د بای��د مهارت ه��ای تخصصی

 خاصی داش��ته باشند تا بتوانند سخت 
افزارهای سرورها را به درستی مدیریت 
کنند. به این دلیل که س��خت افزارهای 
سرور خیلی خاص هستند، میزان برقی 
که این س��خت افزارها مصرف می کنند، 
باال اس��ت و همچنین باید در شرایط و 
محیط های ویژه ای نگهداری شوند و به 
این محیط هایی که از سرورها نگهداری 
 Data Center می کنند، دیتا س��نتر یا

گفته می شود.

سرور اختصاصی چیست؟
اگ��ر بخواهیم ب��ه طور کل��ی توضیح 
دهیم، سرورهای اختصاصی را مانند یک 
ساختمان می توان در نظر گرفت که این 
س��اختمان واحدهای متنوع��ی دارد که 
آن ها می توانیم س��رور مجازی بنامیم و 
در هرکدام از این واحدها اتاق هایی وجود 

دارد که می توانیم آن ها را هاست بنامیم. 
س��رورهای اختصاصی به ما این امکان را 
می دهد که از منابع برای وب سایتمان به 

راحتی استفاده کنیم.

س�رورهای اختصاصی چه نوع سخت 
افزارهایی دارند؟

در این قسمت به بررسی سخت افزارهای 
سرور اختصاصی خواهیم پرداخت.

CPU پردازشگر
همانط��ور که قبلتر توضیح داده ش��د، 
از اصلی تری��ن ویژگی ه��ای س��رورهای 
اختصاصی این اس��ت که شما می توانید 
CPU و پردازن��ده قویت��ری نس��بت به 
س��رورهای مج��ازی داش��ته باش��ید و 
پردازش های نس��بتاً س��نگین را با آن ها 
انجام دهی��د. یکی از برنده��ای معروف 
پردازنده که مرسوم است و مورد استفاده 

است، Intel است.

حافظه RAM سرور
یک��ی از اصلی ترین مزیت های س��رور 
اختصاصی این است که شما با استفاده از 
سرورهای اختصاصی می توانید به راحتی 
مناب��ع رم زیادی به وب س��ایت خودتان 
اختصاصی دهید تا بتوانید برنامه ها را بهتر 
و با س��رعت باالتر اجرا کنید و یا سرعت 

وب سایتتان را باالتر ببرید.
برای مثال می توانید یک سرور با میزان 

Ram ۶۴ گیگابایتی تهیه کنید.

چگونه می توان سرور اختصاصی تهیه کرد؟
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 :Dell محصول شرکت XPS13 لپ تاپ
وسیله ای برای همه کاربران

این لپ تاپ قطع��اً بهترین لپ تاپ موجود 
در بازار محس��وب می ش��ود و مدل��ی که در 
سال 2020 میالدی عرضه شد، از این قاعده 

مستثنی نیست.
شرکت Dell از سال 20۱۵ میالدی رقابت 
 XPS13 را برای نازک کردن لپ تاپ های سری
آغاز کرد و اکنون تمام محصوالت این شرکت 
وارد این رقابت شدند. در سال 2020 میالدی 
این لپ تاپ باز هم نازک تر شد و نمایشگر آن 
با نسبت ابعادی ۱۶ ۱0 ارائه شد تا نمایشگر 

بزرگتری را در اختیار کاربران قرار دهد.
همچنین اندازه صفحه کلید و صفحه لمسی 
این لپ تاپ نیز بزرگتر از مدل های قبلی است. 
البته این بهبودها به هیچ عنوان موجب کاهش 
کیفیت لپ تاپ نش��ده و ش��رکت Dell این 
محص��ول را به عنوان یک ابزار توانمند با عمر 
بسیار طوالنی تولید کرده است. در این لپ تاپ 
از پردازنده ه��ای Tiger Lake محصول اینتل 
استفاده ش��ده و یک لپ تاپ بسیار قدرتمند، 
سریع، با طراحی جذاب و قیمت مناسب است. 

این لپ تاپ برای تمام کاربران مناسب است.

 لپ تاپ MacBook Air M1 محصول 
شرکت اپل: ابزار مناسب دانش آموزان

با وجود این که در ظاهر مشخص نیست، 
ای��ن لپ ت��اپ تفاوت ه��ای قاب��ل توجهی با 
مدل های عرضه شده در چند سال اخیر دارد 
و مانند MacBook Pro و Mac mini از تراشه 
اختصاصی M1 شرکت اپل بهره می برد، این 
تراشه در مقایسه با سایر تراشه های موجود در 
بازار دارای دو مزیت مهم شامل افزایش قابل 
توجه طول عمر باتری و کارآیی باالتر اس��ت. 
این ویژگی ها لپ تاپ MacBook Air M1 را 
به یک گزینه ایده آل برای استفاده در کالس 
درس، کتابخان��ه و س��ایر مکان هایی تبدیل 
می کند که دسترس��ی به پریز برق در آن ها 
دشوار است. این لپ تاپ با قیمت ۹۹۹ دالر به 

بازار عرضه شده است.

ش���رکت  محص���ول   Swift 3 لپ ت���اپ 
Acer: یک دستگاه مقرون به  صرفه

ی��ن لپ تاپ در مقایس��ه ب��ا لپ تاپ هایی 
که از پردازنده های ش��رکت اینتل اس��تفاده 
می کنند، کارآیی باالتری دارد و برای افرادی 
مناسب اس��ت که کارآیی را به ظاهر ترجیح 
می دهند. این لپ تاپ از یک پردازنده ای ام دی 
۸ هسته ای بهره می برد و دارای ۸ گیگابایت 

حافظه رم است.

محص���ول   Pixelbook Go لپ ت���اپ 
ش���رکت گوگل: یک ک���روم ب���وک ارزان 

قیمت و کارآمد
کروم بوک ها به عنوان جایگزین های ارزان 

قیمت ب��رای کامپیوترهای مبتن��ی ویندوز 
ش��ناخته ش��ده اند و با قیمتی کمتر از ۵00 
دالر، قابلیت های متنوعی را در اختیار کاربران 

قرار می دهند.
لپ ت��اپ Pixelbook Go یک کروم بوک 
سبک وزن با یک کیلوگرم وزن است که طول 
عمر باتری آن بسیار زیاد بوده و گزینه بسیار 
مناسبی برای دانش آموزان و افرادی محسوب 
می شود که کارهای خود را در طول سفر انجام 

می دهند.
ای��ن لپ ت��اپ مجه��ز به سیس��تم  عامل 
Chrome OS است و مبنای مرورگر شرکت 
گوگل س��اخته شده اس��ت. به همین علت 
نمی توان برنامه های متداول در ویندوز را روی 

لپ تاپ هایی که در سال 2020 خوش درخشیدند
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آن نصب و استفاده کرد. استفاده از آن بسیار 
ساده و تعاملی است.

دسترس��ی این لپ تاپ به فروشگاه گوگل 
پلی، برخ��ی از کمبودهای نرم افزاری آن را با 
عرضه برنامه های اندرویدی پوشش می دهد. 

قیمت این لپ تاپ از ۶۴۹ دالر آغاز می شود.

محص���ول   Surface Pro 7 لپ ت���اپ 
مایکروسافت: بهترین لپ تاپ دو در 

یک
سری Surface Pro شهرت خود را مدیون 
قابلیت جداسازی صفحه کلید و اجرای کامل 
ویندوز ۱0 با کارآیی بسیار باال است. لپ تاپ 
٧ Surface Pro همان تجربه آش��نای کار با 
کامپیوترهای شخصی را به همراه قابلیت های 
یک تبلت و س��ازگاری با قلم Surface فراهم 

می کند.
این دستگاه دارای ساختاری بسیار مناسب و 
طراحی جذاب به همراه یک نمایشگر با وضوح 
mini- تصویر باال است. در این مدل به جای

DisplayPort یک پورت USB-C وجود دارد 
و پردازنده آن با یک تراش��ه Ice Lake نسل 
دهم از محصوالت ش��رکت اینتل جایگزین 
شده است. در نتیجه کارآیی آن افزایش یافته 
و قابلیت ه��ای گرافیکی یکپارچه ای دارد و از 
اجرای برنامه های بیشتری پشتیبانی می کند.

محص���ول   Elite Dragonfly لپ ت���اپ 
شرکت HP: بهترین لپ تاپ تجاری

این لپ تاپ خالف سایر مدل های معرفی 
ش��ده، یک ابزار کامالً تجاری است که هرگز 
کارب��ر را ناامید نمی کند. لپ تاپ های تجاری 
همواره به دیده تحقیر مورد برخورد عموم قرار 

می گیرند.
اغلب تصور می ش��ود این لپ تاپ ها دارای 
ظاهری ناخوشایند و زمخت بوده و برنامه های 
 Elite س��نگین و عجیب را اجرا می کنند. اما
Dragonfly تم��ام امکانات م��ورد نیاز برای 
فعالیت ه��ای تجاری در کن��ار ظاهری زیبا و 

نوین در اختیار می گذارد.
این لپ تاپ ابزاری با قابلیت حمل بس��یار 
باال ب��وده و برای افرادی که در هنگام س��فر 

فعالیت های ش��غلی خود را انجام می دهند، 
گزینه ای کامالً مناس��ب است. همچنین این 
لپ تاپ یکی از اولین دس��تگاه هایی است که 
قابلیت استفاده از ۵G را دارد و امکان برقراری 
اتصال با سرعت بسیار باال را برای کاربر فراهم 

می کند.

بهتری���ن   :Razer Blade 15 لپ ت���اپ 
گزینه برای دوست داران بازی

این لپ تاپ سبک و نازک که مجهز به یک 
صفحه کلید پیشرفته و یک نمایشگر روشن 

۱۵ اینچی اس��ت، در ظاهر شباهت چندانی 
به لپ تاپ های مورد اس��تفاده برای بازی های 
کامپیوت��ری ندارد اما ب��ا بهره مندی از کارت 
گرافیکی RTX Super و نمایش��گری با نرخ 
تازه س��ازی ۳00 هرتز قادر اس��ت بازی های 
جدید را با س��رعت و کیفی��ت باالیی به اجرا 

درآورد.
سیس��تم خنک کنن��ده این لپ ت��اپ نیز 
مجدداً طراحی ش��ده و امکان اجرای هر نوع 
بازی را بدون ایجاد گرمای اضافی در سیستم 

سخت افزاری فراهم می کند.
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عینک هوشمند فیس��بوک بدون فناوری 
واقعیت افزوده در س��ال میالدی جاری روانه 

بازار خواهد شد.
به گزارش روزنامه دیلی میل، از سال 20۱۳ 
که گوگل نمونه اولیه عینک هوشمند خود را 
عرضه کرد، س��اخت عینک های هوشمند به 
یک��ی از آرزوهای ش��رکت های فناور تبدیل 
ش��د. البته در آن زمان، عینک های هوشمند 
آن  چنان شناخته  شده نبودند و نگرانی های 
زیادی نیز در مورد حریم خصوصی و اطالعات 

شخصی کاربران وجود داشت.
اما اکنون پس از گذش��ت سال ها، به نظر 
 می رسد که دیگر وقت عرضه این عینک های 
هوشمند فرارسیده و قطعاً با استقبال عموم 

نیز مواجه خواهد شد. 
اکن��ون »ان��درو بوس��ورث«، مدیر بخش 
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده فیس��بوک 
اعالم کرده اس��ت که احتماالً در سال 202۱ 
می��الدی، عالقه من��دان  می توانن��د عینک 

هوشمند این شرکت را خریداری کنند.
عینک هوش��مند فیس��بوک با همکاری 
ش��رکت Luxottica Group )ش��رکت مادر 
Ray-Ban( تولی��د خواه��د ش��د، اما گفته 
 می شود که در این عینک از فناوری واقعیت 

افزوده استفاده نشده است.
بوس��ورث در باره این عین��ک گفت: این 
عینک هوشمند است و عینک واقعیت افزوده 

نیست.
مدیرعامل فیسبوک پیش تر اعالم کرده بود 
که اولین عینک واقعیت افزوده فیسبوک در 

سال 202۱ روانه بازار می شود.
اطالع��ات اندک��ی در مورد پ��روژه فیس 
بوک برای س��اخت عینک های هوشمند در 
دس��ت است؛ هنوز مشخص نیست که عالوه 
این عینک که احتماالً در سال جاری عرضه 
خواهد شد، چند مدل دیگر در دست ساخت 
و توس��عه قرار دارد، اما در آینده، عینک های 
هوشمندی مجهز به قابلیت واقعیت افزوده را 

روانه بازار خواهد کرد.
واقعی��ت افزوده یک نم��ای فیزیکی زنده، 
مستقیم یا غیرمستقیم )و معموالً در تعامل 

با کاربر( است که عناصری را پیرامون دنیای 
واقعی افراد اضافه می کند. این عناصر اساس 
تولیدات کامپیوتری ک��ه از طریق دریافت و 
پردازش اطالعات کاربر توس��ط سنسورهای 
ورودی مانند صدا، ویدئو، تصاویر گرافیکی یا 

داده های GPS می باشد، ایجاد می شود.

چی��زی  معم��والً  اف��زوده  واقعی��ت  در 
کم نمی ش��ود بلکه فق��ط اضافه می ش��ود. 
 همچنی��ن واقعیت افزوده تا حدودی ش��بیه 
ب��ه واقعیت مجازی اس��ت که توس��ط یک 
شبیه س��از، دنیای واقعی را کامالً شبیه سازی 

می کند.

عرضه عینک هوشمند فیس بوک، بدون فناوری واقعیت افزوده
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انجام ماموریت هایی به مریخ، ماه و فراسوی آنها از اخباری هستند 
که در سال میالدی 202۱، باید منتظر آنها بود.

حدود یک ماه پس از آغاز س��ال میالدی جدید در زمین، س��ه 
فضاپیم��ا به مجاورت مریخ می روند. این کاوش��گران که در ژوئیه 
سال گذشته به فضا پرتاب شدند، منادی یک سال شلوغ از لحاظ 
اکتش��افات فضایی، پرتاب ها و وقایع نجومی خواهند بود. آنچه در 
زیر می آید پیش نمایش برخی از قابل توجه ترین رویدادهای مورد 
انتظار 202۱ اس��ت. امارات متح��ده عربی، چین و ایاالت متحده 
همه تابستان گذشته مأموریت های رباتیکی را به مریخ آغاز کردند. 
این س��ه فضاپیما به جامعه ش��لوغی از کاوشگران یا در مدار یا در 
سطح این سیاره سرخ ملحق خواهند شد. اولین کاوشگری که در 
س��ال 202۱ به سیاره سرخ خواهد رسید، مدارگرد »امید« امارات 
متحده عربی است. این اولین برنامه فضایی کوچک و در عین حال 
بلندپروازانه امارات متحده عربی خواهد بود. در این مأموریت اتمسفر 
مریخ مطالعه می شود و داده های ارزشمندی را برای محققان روی 
 زمین ارس��ال می کند. قرار اس��ت این مدارگرد در روز نهم فوریه 
)2۱ بهم��ن( ب��ه مقصد خ��ود برس��د. مأموریت »تی��ان ون-۱« 
)Tianwen-۱( چین نیز قرار است در روز ۱0 فوریه )22 بهمن( به 
مریخ برسد. تیان ون- ۱ پس از مدتی چرخیدن به دور مریخ، در ماه 
مه سطح نشینی حاوی یک کاوشگر را روانه سطح این سیاره سرخ 
می کند. اندکی بعد، در تاریخ ۱۸ فوریه )۳0 بهمن(، مریخ نورد ناسا 
به نام »استقامت« به مریخ خواهد رسید و بالفاصله به سمت سطح 
این سیاره سرخ غوطه ور می ش��ود. در صورت فرود موفقیت  آمیز 
استقامت، این مریخ نورد به دنبال نشانه هایی از حیات منقرض شده 

در دهانه خشک شده یک دریاچه و بستر رودخانه خواهد بود.

فرود سطح ماه
در حالی که چین طی هفت سال گذشته سه بار سفینه فضایی 
خود را روی ماه فرود آورده است، ناسا از زمان آخرین مأموریت آپولو 
در س��ال ۱۹٧2 میالدی سطح ماه فرود نیامده است. این موضوع 

می تواند در سال 202۱ تغییر کند و تحول تجاری فضایی آمریکا 
را تعمیق بخشد. ناسا در دهه گذشته برای ساخت و بهره برداری از 
فضاپیماهایی که می توانند محموله ها و هم اکنون افراد را به ایستگاه 
فضایی بین المللی منتقل کنند، به ش��رکت های خصوصی تکیه 
کرده است. ناس��ا اکنون در برنامه »خدمات باری تجاری به ماه«، 
رویکرد مشابهی را با امتحان می کند. ناسا در این برنامه با تعدادی از 
شرکت های خصوصی برای ساخت لندرهای رباتیک سطح ماه قرار 
داد بسته است؛ قرار است این لندرها محموله های باری را از ناسا و 

سایر مشتریان به سطح ماه حمل کنند.
اولین ش��رکت Pittsburgh’s Astrobotic قرار اس��ت ماه ژوئن 
فرودگر Peregrine خود را به ماه بفرستد. در ماه اکتبر فضاپیمای 
 Intuitive Machines of Houston که توسط ش��رکت Nova-C

ساخته شده است به ماه ارسال می شود.

جستجوی عمیق تر در فضا
پرتاب تلسکوپ فضایی »جیمز وب« مهم ترین مأموریت علمی 
س��ال 202۱ است.  پرتاب تلس��کوپ فضایی جیمز وب که عماًل 
جانشین تلسکوپ هابل می شود، سال هاست که به دلیل مشکالت 
فنی و هزینه های اضافی به تعویق افتاده است. ناسا و ستاره شناسان 
و دانشمندان سیاره ای جهان مشتاقند تا پرتاب این تلسکوپ را که 

در پایان ماه اکتبر از زمین به فضا ارسال می شود، مشاهده کنند.
ناس��ا پس از همه گیری ویروس کرونا و سایر مشکالت تأخیر 

دیگری در برنامه زمانی پرتاب این تلسکوپ ایجاد کرد.

دو کاوش���گر دیگ���ر ناس���ا نی���ز وارد منظوم���ه شمس���ی 
می شوند

فضاپیم��ای Double Asteroid Redirection Test، که در ماه 
ژوئیه به فضا پرتاب می شود، قصد دارد این آزمایش را انجام دهد که 
آیا یک فضاپیما می تواند یک سیارک را که در آینده به سمت سطح 

زمین هدایت می شود، منحرف کند.

فضا و نجوم در سال 2021
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فن��اوری ام��روزه در میان 
چهارمین انقالب صنعتی 
از هر زمان دیگر س��ریع تر 
در حال پیش��رفت است. 
ش��رکت ها و اف��رادی که 
خ��ود را با ای��ن تغییرات 
س��ریع وفق نمی دهند از 
قافله فناوری های نوین و 

بزرگ عقب می مانند.
»میت  اینترنت��ی  پایگاه 
دولوپ��ر« در گزارش��ی به 
تش��ریح چند دس��تاورد 
جدید در عرصه فناوری در 
سال ۲۰۲۰ پرداخت که به 

این شرح است:

۱- یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی را 
شکل می دهد

 فراگی��ری ماش��ینی و ه��وش مصنوع��ی 
)هوش مصنوعی( در س��ال 2020 برای ایجاد و 
توانمند س��ازی عملیات حرفه ای کسب و کار، به 
سیس��تم کسب و کار وارد ش��د. چین، آمریکا را 
در فضای هوش مصنوعی پشت سر گذاشت و به 
عنوان یک مبتکر در پیش��رفت ها و کاربردها باال 

رفت.
پیشرفت ها در نوآوری و آموزش الگوریتم برای 
یادگیری ماشینی به ابداع هوش مصنوعی جدید 

و توسعه یافته تری منجر شد.
چین سال گذشته بیش از ۱۱0 هزار درخواست 
ثبت اختراع هوش مصنوعی را ثبت کرده اس��ت. 
کارشناسان با بیان اینکه چین قصد دارد تا سال 
20۳0 رهب��ر جهان در زمین��ه هوش مصنوعی 
ش��ود تاکید دارند آمریکا و چین در حال تسلط 
فناوری های پیشرفته جهان از نسل پنجم اینترنت 

تا رایانه های کوانتومی و هوش مصنوعی هستند.

۲- رشد اینترنت
اص��رار ب��رای اتصال س��ریع تر و س��ریع تر به 
اینترنت باعث می ش��ود که این ن��وآوری روز به 
روز پیشرفت کند. در سال 2020، اینترنت نسل 

پنجم، قابلیت دانلود و آپلود فوق سریع به همراه 
ارتباط پایدارتر را به ما داد. اینترنت نسل پنجم، 
نوعی شبکه جدید بستر نوآوری روز است که نه 
تنها پهنای باند تلفن های همراه امروزی را افزایش 
می دهد، بلکه شبکه های تلفن همراه را نیز به طرز 
شگفت انگیزی گسترش می دهد و صنایع جدیدی 

را وارد زندگی روزمره انسانی می کند.
در کل، اینترنت نسل پنجم طیف گسترده ای از 
خدمات را به یکدیگر متصل می کند که می توان 
از کوچکترین موارد تا آموزش و پرورش، حمل و 

نقل و... نام برد.
در حالی که اینترنت نسل پنجم برای بار اول 
در س��ال 20۱۹ ارائه شد اما قیمت باال و انحصار 
خدمات به شهرهای بزرگ، باعث محدودیت در 
کارکرد این فناوری شد اما در سال 2020 شاهد 

پوشش گسترده تر این اینترنت بودیم.
همچنین در س��ال 2020، چینی ها نخستین 
ماه��واره ارتباطی ۶G را راهی فض��ا کردند و بار 
دیگر نشان دادند می خواهند پیشتاز حوزه فناوری 
باشند. پیش بینی می شود این فناوری با سرعت 
۱00 برابری نس��بت به ۵G انتق��ال اطالعات را 
امکان پذیر می کند. با ارسال این ماهواره ارتباطی 
به فضا می توان انتظار داشت که دهه آینده، زمان 

استفاده از این شبکه ارتباطی باشد.

چند فناوری برتر سال 2020
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۳- محاسبه کوانتومی
رایانش کوانتومی، که هنوز هم نوآوری در 
حال رشد است، یکی از جذاب ترین مواردی 
اس��ت که تحلیلگران، مش��اغل و دولت ها در 
قرن حاضر روی آن کار کرده اند. مس��ابقه به 
سمت دستیابی به اولین رایانه کوانتومی کاماًل 
مفید و کام��الً کارآمد )که ابَ��ر رایانه نامیده 
می شود( در جریان اس��ت. توانایی دستیابی 
به برتری ابررایانه در سال 2020 محقق شد. 
کشور چین مدعی شد با دستیابی به یک نوع 
جدید از رایانه کوانتومی که توسط گروهی از 
محققان چندین موسسه تحقیقاتی این کشور 
ابداع شده، به »برتری کوانتومی« دست یافته 

است.
برتری کوانتومی زمانی حاصل می شود که 
یک رایانه کوانتومی بتواند بهترین عملکرد یک 
ابررایانه را تنها در یک کار داشته باشد. سال 
گذشته رایانه کوانتومی گوگل، اولین رایانه ای 
بود که به برتری کوانتومی دس��ت یافت؛ این 
کامپیوتر محاس��بات را در عرض چند دقیقه 

انجام می دهد.
ب��ر خ��الف رایان��ه Sycamore گوگل که 
از م��واد ابررس��انا برای مدیری��ت کیوبیت ها 

- بیت ه��ای اطالعات کوانتومی - اس��تفاده 
می کرد، این رایانه جدید چینی که »جیژانگ« 
)Jiuzhang( نام دارد، مبتنی فوتون است و از 
نور برای جابجایی و ذخیره بیت های کوانتوم 

استفاده می کند.

۵- خانه های هوشمند
فناوری هوش��مند بیشتر و بیشتر در حال 

ادغام ش��دن با زندگی ما هستند. خانه ها نیز 
از این قاعده مستثنی نیستند. تنوع زیادی در 
دسته بندی کاالهای خانگی هوشمند وجود 
دارد بنابراین می توانید همه چیز را از چراغ و 
دما گرفته تا قفل و امنیت در خانه را کنترل 

کنید.
برتری��ن  ورود  ش��اهد  س��ال 2020  در 
دستگاه های خانگی هوشمند بودیم که از آن 
جمله می توانیم به بلندگو بلوتوثی اشاره کنیم 
که توسط الکسا دستیار صوتی مفید آمازون 

ساخته شده است.
الکسا با تعدادی دستگاه خانگی هوشمند 
به ط��ور مس��تقیم کار می کن��د، همچنین 
ب��رای کنترل تعداد زیادی وس��ایل برخی از 
»دستورالعمل ها« را می توانید خودتان ایجاد 
کنید. همچنین می توانید از الکسا برای کنترل 
بسیاری از وسایل خانه با صدای خود استفاده 
کنید. اگر صحبت کردن را دوس��ت ندارید و 
ترجیح می دهید اشیا را با فشار دادن دکمه ها 
کنترل کنید Logitech Harmony Elite یک 
کنترل از راه دور مناسب است و قابلیت اتصال 
 Wi-Fi، Zigbee، به سایر دستگاه های بلوتوثی

Z-Wave یا مادون قرمز را دارد.
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پی��ش از ورود گوش��ی های 
همراه هوش��مند ب��ه عرصه 
تکنولوژی، باید به عکاس��ی 
عالق��ه و اش��تیاق وی��ژه ای 
می داشتید تا حاضر می شدید 
پولت��ان را ص��رف تجهیزات 
عکاسی و یادگیری آن کنید. 
کالس های  عکاس��ی  ب��رای 
آموزش��ی می رفتید و درباره 
تکنیک ها، ترکیب بندی و کار 
در اتاق تاریک می آموختید. 
البته امروزه هم برای عکاسی 
حرفه ای همین مسیر را باید 
طی کنید اما مسیر پیش رو با 
تلفن های همراه و ابزارهایی 
ک��ه بعض��ی از ش��بکه های 
اجتماعی چون اینس��تاگرام 
در اختیارتان می گذارند، این 
مس��یر هموارتر از قبل شده 

است.
ام��روزه ه��ر کس ب��ا هدف 
گردشگری به س��فر می رود، 
خود ب��ه تنهایی یک عکاس 
می توان��د باش��د. در س��فر، 
هم��ه در حال ثب��ت تصاویر 
از مکان های دیدنی، بناهای 
چش��م اندازهای  تاریخ��ی، 
کوهس��تانی، غ���روب های 
آن  غذاه��ای  و  خورش��ید 

منطقه هستند.
با این حال برخی از کشورها 
ب��ه مرات��ب فض��ای بهتری 
برای عکاس��ی دارند. در این 
گزارش برخی از کش��ورهایی 
را که همیشه موفق به ثبت 
عکس ه��ای خ��وب در آنجا 
انتخاب  ب��ه  خواهید ش��د، 
 )Traveller( س��ایت تراولر

معرفی می کنیم.

چین
همانند روس��یه، ابعاد وسیع کشوری مانند 
چین، بدان معنا است که حداقل چند فرصت 
مناسب برای عکاسی وجود دارد. اگر به دنبال 
مناظر طبیعی هستید، سری به مزارع گل های 
زرد کانوال واقع در شهر لوپینگ بزنید و یا اگر 
به دنبال مناظر عجیب می گردید، اسنک های 
شبانه خیابان وانگ فوجینگ پکن را امتحان 
کنید. همچنین اگر قصد ثب��ت پرتره دارید 
به حومه شهر س��فر کرده و همه چهره های 
ش��گفت انگیزی را که تا به ح��ال ندیده اید، 

بررسی کنید.

هند
همانن��د مراکش، در هند هم رنگ ها حرف 
اول را می زنند؛ رنگ هایی از جنس غروب های 
خورشید با شکوه روی مرداب های شهر کراال، 
س��اری های )لباس زنان هندو( درخشان در 
خیابان های راجستان، شهرهای آبی، نارنجی 
ی��ا صورتی و یا فس��تیوال هولی ی��ا دیوالی. 
هندوستان می تواند زیبا یا زشت باشد که در 

هر صورت فرصت های زیادی را برای عکاسان 
جوان فراهم می کند.

پرو
نمی توانید از کوه های اطراف کوس��کو باال 
بروی��د و تصاویری دیدنی به ثبت نرس��انید. 

تصاویر ماچو پیچو )شهری با دیوارهای سنگِی 
جال داده شده که مطابق با معماری کالسیک 
اینکاها ساخته شده اس��ت( تقریباً کلیشه ای 
هس��تند اما با این حال هنوز هم زیبا به نظر 
می رسند. خارج از کوسکو، ماکائوهایی )نوعی 
طوطی( وج��ود دارد ک��ه می توانند در رنگ 
آمازون، آتشفش��ان های اطراف آرکیپا و کلیه 
شلوغی ها و رنگ های شهر بزرگ لیما ترکیب 

شوند.

سوییس
س��وییس جادویی اس��ت؛ چراکه گویی به 
یک کارت پس��تال یا یک سری بی نهایت از 
کارت پستال ها نگاه می کنی. شهری افسانه ای 
که بین کوه های برفی قرار دارد. کلیس��اهای 
مخروطی این کش��ور، گاوهای سیاه و سفید، 
دریاچه های پر زرق و برق و چمن های سبز؛ 
همه آنقدر شس��ته و رفته، تمیز، عالی و زیبا 
است که تمام کاری که باید انجام دهید این 
اس��ت که دوربین خود را ی��ک جا تنظیم و 

سپس کلیک کنید.

نگار ذکایی
روزنامه نگار

مراکش
عکاسی در مراکش رابطه مستقیمی با رنگ ها 
دارد؛ از برج های ادویه در بازارهای باستانی گرفته 
تا آجرهای رس قرمز ش��هرهای صحرایی و آبی 
پررنگ روسری های بادیه نشین ها. مدینه در شهر 
فاس )نخستین پایتخت سیاسی کشور مراکش 
بوده است( یک شورش رنگی است. در این شهر 
چیزهای عجیب و غری��ب در مغازه ها به فروش 
می رسد و سفال های نقاشی شده روی دیوارهای 
ماسه ای رنگی دیده می ش��ود. بنابراین هرگز در 
ثبت تصاویر خوب در اس��تان صویره شکس��ت 
نمی خوری��د؛ محلی که برخی از س��کانس های 
»بازی تاج و تخت« در آنجا به ثبت رسیده است.

ایران
غ��روب خورش��ید در اصفه��ان در حال��ی که 
طاق های سی وس��ه پل ش��روع به درخشش به 
رن��گ نارنجی می کنند و یک امتداد بی پایان نور 
که روی آب زیر پل منعکس می شود، منظره هایی 
دیدنی است. در ایران نمی توانید تالش کنید که 
یک عکس بد به ثبت برس��انید وقتی همه چیز 
زیباست. مسجدهایی مانند مسجد جامع اصفهان 
یا مسجد نصیرالملک با نورهای صورتی در قاب 

تصویر شما درخشان خواهند بود.

شیلی
همه چیز در عکاسی در شیلی به زیبایی هایی 

طبیعی برمی گ��ردد، از یخچال ه��ای طبیعی و 
کوه ه��ای پاتاگونیا در جن��وب گرفته تا صحرای 
مرتف��ع آتاکام��ا در ش��مال دور. در این منطقه، 
عکاس��ان طبیعت از دریاچه ها در حوالی پوکن، 

آتشفشان ها و کوه های آند بهره مند هستند.

میانمار
عکس های زیادی را می توان در میانمار به قاب 
تصویر کشید. مثالً تعدادی فریم از دریاچه اینله، 
جایی که ماهیگی��ران با تکنیکی عجیب در پارو 
زدن، قایق هایش��ان را ردیف می کنند. همچنین 
تصاویری از ب��اگار؛ جایی که معابد تا افق امتداد 
یافته اند و مانداالی، محلی که رودخانه ایراوادی به 

آرامی در کنار یک شهر شلوغ در جریان است.

روسیه
تصاوی��ری که در روس��یه به ثبت می رس��ند 
بالفاصله قابل تشخیص هستند؛ حال عکس هایی 
از مردم با کاله های خزدار باشد یا گنبدهای پیازی 

شکل رنگارنگ کلیساهای محلی.
مجسمه های تیره رنگ، کلیس��اهای طالیی با 
مناره ه��ای مخروط��ی در خیاب��ان پترزبورگ یا 
ردیف های عروسک های بابوشکا در مغازه ها همه 
و همه از روس��یه نش��ان دارد. این کشور بزرگ، 
فرصت ه��ای فراوانی را برای ثبت عکس های زیبا 
و جالب فراهم می کند، به خصوص زمان هایی که 

برف می بارد.

برای عکاسی به کدام کشورها سفر کنیم؟
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پی��ش از ورود گوش��ی های 
همراه هوش��مند ب��ه عرصه 
تکنولوژی، باید به عکاس��ی 
عالق��ه و اش��تیاق وی��ژه ای 
می داشتید تا حاضر می شدید 
پولت��ان را ص��رف تجهیزات 
عکاسی و یادگیری آن کنید. 
کالس های  عکاس��ی  ب��رای 
آموزش��ی می رفتید و درباره 
تکنیک ها، ترکیب بندی و کار 
در اتاق تاریک می آموختید. 
البته امروزه هم برای عکاسی 
حرفه ای همین مسیر را باید 
طی کنید اما مسیر پیش رو با 
تلفن های همراه و ابزارهایی 
ک��ه بعض��ی از ش��بکه های 
اجتماعی چون اینس��تاگرام 
در اختیارتان می گذارند، این 
مس��یر هموارتر از قبل شده 

است.
ام��روزه ه��ر کس ب��ا هدف 
گردشگری به س��فر می رود، 
خود ب��ه تنهایی یک عکاس 
می توان��د باش��د. در س��فر، 
هم��ه در حال ثب��ت تصاویر 
از مکان های دیدنی، بناهای 
چش��م اندازهای  تاریخ��ی، 
کوهس��تانی، غ���روب های 
آن  غذاه��ای  و  خورش��ید 

منطقه هستند.
با این حال برخی از کشورها 
ب��ه مرات��ب فض��ای بهتری 
برای عکاس��ی دارند. در این 
گزارش برخی از کش��ورهایی 
را که همیشه موفق به ثبت 
عکس ه��ای خ��وب در آنجا 
انتخاب  ب��ه  خواهید ش��د، 
 )Traveller( س��ایت تراولر

معرفی می کنیم.

چین
همانند روس��یه، ابعاد وسیع کشوری مانند 
چین، بدان معنا است که حداقل چند فرصت 
مناسب برای عکاسی وجود دارد. اگر به دنبال 
مناظر طبیعی هستید، سری به مزارع گل های 
زرد کانوال واقع در شهر لوپینگ بزنید و یا اگر 
به دنبال مناظر عجیب می گردید، اسنک های 
شبانه خیابان وانگ فوجینگ پکن را امتحان 
کنید. همچنین اگر قصد ثب��ت پرتره دارید 
به حومه شهر س��فر کرده و همه چهره های 
ش��گفت انگیزی را که تا به ح��ال ندیده اید، 

بررسی کنید.

هند
همانن��د مراکش، در هند هم رنگ ها حرف 
اول را می زنند؛ رنگ هایی از جنس غروب های 
خورشید با شکوه روی مرداب های شهر کراال، 
س��اری های )لباس زنان هندو( درخشان در 
خیابان های راجستان، شهرهای آبی، نارنجی 
ی��ا صورتی و یا فس��تیوال هولی ی��ا دیوالی. 
هندوستان می تواند زیبا یا زشت باشد که در 

هر صورت فرصت های زیادی را برای عکاسان 
جوان فراهم می کند.

پرو
نمی توانید از کوه های اطراف کوس��کو باال 
بروی��د و تصاویری دیدنی به ثبت نرس��انید. 

تصاویر ماچو پیچو )شهری با دیوارهای سنگِی 
جال داده شده که مطابق با معماری کالسیک 
اینکاها ساخته شده اس��ت( تقریباً کلیشه ای 
هس��تند اما با این حال هنوز هم زیبا به نظر 
می رسند. خارج از کوسکو، ماکائوهایی )نوعی 
طوطی( وج��ود دارد ک��ه می توانند در رنگ 
آمازون، آتشفش��ان های اطراف آرکیپا و کلیه 
شلوغی ها و رنگ های شهر بزرگ لیما ترکیب 

شوند.

سوییس
س��وییس جادویی اس��ت؛ چراکه گویی به 
یک کارت پس��تال یا یک سری بی نهایت از 
کارت پستال ها نگاه می کنی. شهری افسانه ای 
که بین کوه های برفی قرار دارد. کلیس��اهای 
مخروطی این کش��ور، گاوهای سیاه و سفید، 
دریاچه های پر زرق و برق و چمن های سبز؛ 
همه آنقدر شس��ته و رفته، تمیز، عالی و زیبا 
است که تمام کاری که باید انجام دهید این 
اس��ت که دوربین خود را ی��ک جا تنظیم و 

سپس کلیک کنید.

نگار ذکایی
روزنامه نگار

مراکش
عکاسی در مراکش رابطه مستقیمی با رنگ ها 
دارد؛ از برج های ادویه در بازارهای باستانی گرفته 
تا آجرهای رس قرمز ش��هرهای صحرایی و آبی 
پررنگ روسری های بادیه نشین ها. مدینه در شهر 
فاس )نخستین پایتخت سیاسی کشور مراکش 
بوده است( یک شورش رنگی است. در این شهر 
چیزهای عجیب و غری��ب در مغازه ها به فروش 
می رسد و سفال های نقاشی شده روی دیوارهای 
ماسه ای رنگی دیده می ش��ود. بنابراین هرگز در 
ثبت تصاویر خوب در اس��تان صویره شکس��ت 
نمی خوری��د؛ محلی که برخی از س��کانس های 
»بازی تاج و تخت« در آنجا به ثبت رسیده است.

ایران
غ��روب خورش��ید در اصفه��ان در حال��ی که 
طاق های سی وس��ه پل ش��روع به درخشش به 
رن��گ نارنجی می کنند و یک امتداد بی پایان نور 
که روی آب زیر پل منعکس می شود، منظره هایی 
دیدنی است. در ایران نمی توانید تالش کنید که 
یک عکس بد به ثبت برس��انید وقتی همه چیز 
زیباست. مسجدهایی مانند مسجد جامع اصفهان 
یا مسجد نصیرالملک با نورهای صورتی در قاب 

تصویر شما درخشان خواهند بود.

شیلی
همه چیز در عکاسی در شیلی به زیبایی هایی 

طبیعی برمی گ��ردد، از یخچال ه��ای طبیعی و 
کوه ه��ای پاتاگونیا در جن��وب گرفته تا صحرای 
مرتف��ع آتاکام��ا در ش��مال دور. در این منطقه، 
عکاس��ان طبیعت از دریاچه ها در حوالی پوکن، 

آتشفشان ها و کوه های آند بهره مند هستند.

میانمار
عکس های زیادی را می توان در میانمار به قاب 
تصویر کشید. مثالً تعدادی فریم از دریاچه اینله، 
جایی که ماهیگی��ران با تکنیکی عجیب در پارو 
زدن، قایق هایش��ان را ردیف می کنند. همچنین 
تصاویری از ب��اگار؛ جایی که معابد تا افق امتداد 
یافته اند و مانداالی، محلی که رودخانه ایراوادی به 

آرامی در کنار یک شهر شلوغ در جریان است.

روسیه
تصاوی��ری که در روس��یه به ثبت می رس��ند 
بالفاصله قابل تشخیص هستند؛ حال عکس هایی 
از مردم با کاله های خزدار باشد یا گنبدهای پیازی 

شکل رنگارنگ کلیساهای محلی.
مجسمه های تیره رنگ، کلیس��اهای طالیی با 
مناره ه��ای مخروط��ی در خیاب��ان پترزبورگ یا 
ردیف های عروسک های بابوشکا در مغازه ها همه 
و همه از روس��یه نش��ان دارد. این کشور بزرگ، 
فرصت ه��ای فراوانی را برای ثبت عکس های زیبا 
و جالب فراهم می کند، به خصوص زمان هایی که 

برف می بارد.

برای عکاسی به کدام کشورها سفر کنیم؟
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انجمن علمی باستان شناسی 
ایران عالوه درخواست برای 
از  مرم��ِت ای��وان کس��ری، 
مونسان خواست تا زمینه ی 
حضور باستان شناساِن ایرانی 
در تیس��فون فراهم و رایزنی 
ش��ود تا ای��ن اث��ر ایرانی در 
اولویت عراق ب��رای ثبت در 

یونسکو قرار گیرد.
در نام��ه ای ک��ه ب��ه امضای 
محمداس��ماعیل اس��معیلی 
جلودار - رییس هیئت مدیره 
باس��تان- علم��ی  انجم��ن 

شناس��ی ای��ران – و خطاب 
به علی اصغر مونسان - وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی – نوشته شده، 
آمده است: »میراث فرهنگی 
هر کشوری مایه ی سرافرازی 
مردم آن س��رزمین در میان 
جهانیان اس��ت و ایران چه 
است  س��رافرازی  س��رزمین 
ک��ه بی ش��مار آثار باس��تانی 
و تاریخ��ی را نه تنه��ا در دل 
خود، بلکه در س��رزمین های 
پیرامونی نیز جای داده است. 
از آث��ار ارزن��ده ی ایران��ی که 
امروزه در خاک کش��ور عراق 
جای دارد و روزگاری نه چندان 
دور بخشی از سرزمین ایران 
ای��وان  محوط��ه ی  ب��وده، 
تیس��فون یا ایوان کس��ری 
است که شوربختانه در طول 
تاریخ به مرور دچار آسیب و 

ویرانی شده است.

دیپلماسی فرهنگی ناجی کهن پایتخت ایرانی شود

در روزهای گذش��ته نیز خبرهای��ی از ریزش 
بخش��ی از این اثر باشکوه منتشر شد که دل هر 
ایرانِی میهن دوس��ت را ب��ه درد آورد و آه از نهاد 
باستان شناسان ایرانی برخاست که چگونه میراث 
نیاکان مان در کشورهای پیرامونی یا ایراِن فرهنگی 

در معرض نابودی قرار می گیرد.
رئیس وقت انجمن علمی باستان شناسی ایران 
پیش از این در ۵ آبان ۱۳۹2 در آیین گش��ایش 
همایش بین الملل��ی باستان شناس��ان جوان به 
محمدعلی نجفی - رئیس وقت س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - پیشنهاد 
داده بود تا مدیران میراث فرهنگی کشور، به آثار 
فرهنگی و تمدنی باش��کوه ایران در کش��ورهای 
پیرامونی - که زمانی بخش از قلمرو ایراِن سرفراز 
بوده اند- توجهی ویژه داشته باشند و با رایزنی با 
بلندپایه گان میراث فرهنگی این کشورها، زمینه ی 
حضور باستان شناسان ایرانی را برای پژوهش ها و 

کاوش های باستان شناسی فراهم کند.
»پسان تر انجمن باستان شناسی به نمایندگی 
از جامعه ی باستان شناسی کشور، اعم از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها، پژوهشگران و کارشناسان 
و دانش��جویان ای��ن حوزه، به عن��وان اصلی ترین 
متخصصان در ای��ن زمینه از جنابعالی به عنوان 
رئیس وقت س��ازمان میراث فرهنگ��ی، صنایع 
دستی و گردش��گری درخواست کرد تا همزمان 
با س��فر رئیس جمه��وری محترم دکتر حس��ن 
روحانی به کشور عراق، با رایزنی با رئیس جمهور 

و وزیر فرهنگ و گردش��گری عراق، افزون مرمت 
و بازس��ازی ایوان کس��ری این یادگار درخشان 
فرهنگ و تمدن ایرانی در کش��ور عراق، زمینه ی 
حضور باستان شناس��اِن متخصص ایرانی را برای 
پژوهش ها و کاوش های دامنه دار باستان شناسی 
در میراث فرهنگی و تمدنی ایران فراهم کنند که 

شوربختانه چنین نشد.
ضمن س��پاس از اق��دام ارزنده  ت��ان در زمینه 
درخواس��ت اختصاص اعتبار مال��ی برای مرمت 
این اثر بِش��کوهِ ایرانی، دگرب��ار هیئت مدیره ی 
انجمن علمی باستان شناس��ی ایران درخواست 
می کند که افزون مرمت این اثر، زمینه ی حضور 
باستان شناساِن متخصص ایرانی را برای پژوهش ها 
و کاوش های دامنه دار باستان شناسی در زمینه ی 
میراث فرهنگ��ی و تمدنی ایران در کش��ورهای 
پیرامونی همچون عراق به ویژه در تیسفون فراهم 
کنند چرا که حضور باستان شناسان ایرانی در این 
س��رزمین ها، افزون دغدغه  علم��ی آن، ضرورتی 
اس��ت که هر ایرانِی میهن دوست، در راه شناخِت 
تاری��خ و فرهنِگ ای��ران، ناگزیر از انج��ام آن در 
این کشورهاس��ت تا در پرت��و کاوش و پژوهش 
باستان ش��ناختی، معرفت و آگاهی الزم بدست 

آید.
پژوهش ه��ا و کاوش های��ی ک��ه ارمغان های 
ارزنده ای به همراه خواهند داشت، چنان که سال ها 
پیش هنگام کاوش باستان شناس��ی در تیسفون 
در نزدیکی ایوان کس��ری، گچ بری های ارزنده ای 

ایوان مدائن به زودی کامالً فرو می ریزد
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به دست آمد که زنده یاد دکتر محسن مقدم، 
استاد پرآوازه  باستان شناسی دانشگاه تهران با 
الهام از یکی از آن گچ بری ها، نش��ان دانشگاه 

تهران را طراحی کرد.
همچنین پیشنهاد می شود زمینه ای فراهم 
و با بلندپایه گان وزارت میراث فرهنگی عراق 
رایزنی شود تا این اثر درخشان ایرانی در اولویت 
این کشور برای ثبت در فهرست میراث جهانی 
یونسکو قرار گیرد. امروز تیسفون نشانی است 
دیرپا از فرهنگ کهن بش��ری که با ثبت آن 
در فهرست میراث جهانی یونسکو، زمینه الزم 

برای حفظ و حراست آن فراهم خواهد شد.

علم��ی  انجم��ن  مدی��ره ی  هیئ��ت 
باستان شناس��ی ای��ران ک��ه ب��ا توج��ه به 
ریشه های ژرف فرهنگی میان ایران و ایراِن 
فرهنگی، همواره به می��راث فرهنگی ایران 
در س��رزمین های پیرامونی توج��ه ویژه ای 
داشته است، در ش��هریورماه ۱۴00 دومین 
همای��ش دوس��االنه ی بین الملل��ی انجمن 
باستان شناس��ی ای��ران را با ه��دف تعامل 
فرهنگ��ی با س��رزمین های پیرامونی برگزار 
خواهد ک��رد، از همی��ن روی انجمن علمی 
باستان شناس��ی ایران، آمادگی خود را برای 
همکاری با نهادهای مرب��وط به ویژه وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در مورد تیسفون و نیز دیگر موارد پژوهشی 

در ایراِن فرهنگی اعالم می دارد.«

ایوان مدائن به زودی کامالً فرو می ریزد
باستان شناس و پژوهشگر اردکانی نسبت 
به فاجعه تخریب تمام ایوان مدائن هش��دار 
داد و ضمن گالی��ه از کوتاهی وزارت میراث 
فرهنگی، گفت: موضع وزارت میراث فرهنگی 
قابل چالش و اعتراض اس��ت چ��را که قطعاً 
به واسطه روابط گس��ترده بین ایران و عراق 
می توان در تعاملی سازنده و ارائه پیشنهاد به 
وزارت عتیقات عراق، زمینه حضور کارشناسان 

ایرانی در این محدوده تاریخی را فراهم کرد.
محسن میرجانی در گفتگو با ایسنا، ضمن 
اش��اره به این که در جریان جنگ دوم خلیج 
ف��ارس و بمباران های ائت��الف آمریکایی در 

مناطق پیرامونی این کاخ، یک سری گسست ها و شکست های 
کالبدی در این محوطه ایجاد ش��ده اس��ت، گفت: با توجه به 
عظم��ت طاق و گس��تردگی دهانه اجرا ش��ده روی آن، این 
تاثیرات مخرب روز به روز و هفته به هفته موجب تسریع در 

نابودی کامل این اثر خواهد شد.
وی انتشار خبری مبنی تخریب این بنای تاریخی را نشانه 
عمق فاجعه در حال روی دادن دانس��ت و گفت: این مسئله 
نش��ان می دهد که دیگر چیزی از پوشش طاق گهواره ای این 
اثر باقی نمانده و زمانی نه چندان دور، باقی مانده پوشش این 

کاخ نیز فرو خواهد ریخت.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه از چند س��ال گذش��ته برخی از 
باستان شناسان به صورت مجامع علمی و دانشگاهی و در قالب 
ف��ردی و گروهی آمادگی خود را برای نج��ات این اثر ایرانی 
اعالم کرده اند، گفت: متاسفانه این موضوع مورد توجه مقامات 
وزارتخانه میراث فرهنگی قرار نگرفته و استدالل آنها این است 
که این اثر در محدوده کشور عراق و جزو میراث فرهنگی این 
کشور قرار دارد و اگر قرار باشد اتفاق و مجوزی برای این اقدام 

نجات بخشی صادر شود، باید طرف عراقی پا پیش بگذارد.
میرجان��ی با گالیه از این م��ورد، گفت: این موضع وزارت 
میراث فرهنگی کش��ورمان قابل چالش و اعتراض است چرا 
که قطعاً به واس��طه روابط گس��ترده بین دو کشور و پیوند 
دیرینه دو ملت ایران و عراق می توان با تعاملی سازنده و ارائه 
پیشنهاد به وزارت عتیقات عراق زمینه حضور کارشناسان، 
باستان شناسان و مرمتگران ایرانی را در این محدوده فراهم 

کرد.

متاسفانه این موضوع مورد 
وزارتخانـه  مقامـات  توجـه 
میـراث فرهنگی قرار نگرفته 
و اسـتدالل آنها این است که 
ایـن اثـر در محدوده کشـور 
عراق و جـزو میراث فرهنگی 
ایـن کشـور قـرار دارد و اگر 
قـرار باشـد اتفـاق و مجوزی 
برای این اقدام نجات بخشـی 
صادر شود، باید طرف عراقی 

پا پیش بگذارد
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وی اف��زود: ب��ا این اق��دام، دس��ت کم با 
انجام یکس��ری مطالعات و امکان سنجی های 
کارشناسی از تخریب کامل و محو این میراث 
ارزشمند تمدن ایران شهری، جلوگیری خواهد 

شد.
مسئول میراث فرهنگی شهرستان اردکان 
در تکمیل س��خنان خود تصریح کرد: اگر به 
موض��وع مهم ایران فرهنگی ف��رای مرزهای 
سیاسی کشورمان معتقد هستیم و ایران شهر 
را چیزی ورای مرزهای فعلی کشور می دانیم 
باید در این زمینه حساسیت ویژه ای به خرج 
دهیم تا این مظاهر فرهنگی اصیل و شاخص 
تمدن ایران ش��هر این گونه یک به یک سر به 

نابودی و اضمحالل نگذارند.
به گفته وی، ش��اید هم این اثر تاریخی به 
قول »خاقانی شروانی« شاعر شهیر ایرانی که 
در بازگشت در سفر حج و در سفرنامه تحفه 
العراقین اشاره کرده است؛ باید آیینه عبرتی 

باشد برای همه ندانم کاری ها و بی توجهی های 
ما.

وی با بیان این که دولت ترکیه به واسطه 
واقع شدن مقبره شاه سلیمان، اول پدر بزرگ 
عثمان غازی، بنیانگذار سلسله عثمانی، این 
محدوده را تحت قیمومیت خود گرفته است، 
گفت: در حالی ترکیه از آن مانند یک میراث 
ارزشمند تاریخی و فرهنگی محافظت می کند 
ک��ه ایران با وجود این هم��ه نفوذ و ارتباط با 
کشور عراق و راه های متعدد برای نجات این 
اثر ایرانی، تاکنون هیچگونه اقدام قابل توجهی 
در قب��ال این می��راث ارزش��مند تاریخی و 

فرهنگی کشورمان انجام نداده ایم.

نژادپرس�تی بعث از عوام�ل بی توجهی به 
ایوان مدائن

میرجانی با اش��اره به موقعیت قرارگیری 
ایوان مدائن، گفت: این اثر تاریخی ارزشمند 

ام��روزه در محدوده کش��ور ع��راق و از توابع 
اس��تان »س��لمان پاک« اس��ت و علت وجه 
تسمیه آن به »س��لمان فارسی« حضور این 
صحابه ایرانی پیامبر به سکانداری این منطقه 

در زمان خالفت خلیفه دوم )عمر( است.
وی افزود: متاسفانه از زمان استقالل عراق 
از امپراطوری عثمانی، به این اثر توجه خاصی 
نش��ده و هیچ گاه به صورت اصولی، مرمت و 

استحکام بخشی در آن صورت نگرفته است.
این باستان ش��ناس و پژوهش��گر اردکانی 
تاکید کرد: البته شاید یکی از علل آن حاکمیت 
حزب نژادپرست بعث در کشور عراق و موضع 
داش��تن آن نس��بت به این اثر کامالً ایرانی و 

شاخص بوده است.
میرجانی با بیان این که تیسفون، شهری 
است که پارتیان آن را در مقابل شهر سلوکیه 
ایج��اد کردن��د، گفت: این ش��هر را در طرف 
چ��پ رودخانه دجل��ه ابتدا به ص��ورت یک 
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اردوگاه نظام��ی و در نهایت با توس��عه آن به 
شیوه شهرهای با نقشه دایره ای، مناسب برای 
محافظت و امنیت در مناطق استپی و دشتی 

ایجاد کردند.
وی افزود: این ش��هر در دوره ساسانی نیز 
همچنان اهمیت آن افزوده ش��د و تا آخرین 
پادشاه ساسانی، یعنی یزدگرد سوم همچنان 

این موقعیت ویژه را حفظ کرد.
این مسئول با بیان این که اردشیر بابکان 
بنیان گذار سلسله ساس��انی بعد از شکست 
اردوان پنجم در این ش��هر تاجگذاری کرد، 
گفت: این موضوع از آن جهت واجد اهمیت 
اس��ت که محدوده فارس و ایالت اس��تخر، 
خاس��تگاه قدرت گیری اردش��یر بوده و در 
همان اوانی که علیه اردوان پنجم دس��ت به 
شورش زده، یک سری استحکامات از قبیل 
قلع��ه ی دختر و گس��ترش ش��هر فیروزآباد 
و ایجاد یک مجموعه کاخ و محل اس��تقرار 

ایجاد کرده بود.
به گفته وی، ش��اید مهمترین دلیل برای 
این اقدام اهمیت شهر تیسفون به عنوان یک 
موقعیت مهم در مواجهه با امپراطوری روم به 
عنوان بزرگترین قدرت متخاصم علیه پارتیان 

و ساسانیان بوده است.

نابودی پس از سقوط ساسانیان
میرجان��ی در مورد ایج��اد مجموعه ایوان 
مدائن نی��ز تصریح کرد: کاخ باق��ی مانده از 
مجموعه هفت ش��هری ک��ه روی همدیگر، 
در زبان اع��راب »مدائن« نام گرفته و پس از 
س��قوط ساسانیان به سرعت رو به اضمحالل 
و نابودی پیش گرفت، توسط شاپور اول ایجاد 
می شود. وی افزود: نمای این بنا از سوی درازا 
بس��ط می یابد و دارای چهار طبقه بوده که با 
طاق نماهای بی روزن که در اطراف آن ها، نیم 
س��تون ها قرار گرفته اند، موزون ش��ده است، 
در مرکز بن��ا طاق یک ایوان عظیم همچنان 
پای برجاس��ت. این باس��تان شناس در مورد 
ویژگی های این بنا، گف��ت: بلندی ایوان ۳٧ 
مت��ر و درازیش ۴۳ متر اس��ت و در عقب آن 

تاالر مستطیل شکلی وجود داشته است.
ای��ن باستان ش��ناس در پایان نی��ز یکی از 
مهمترین تزیینات این کاخ را گچ بری های متنوع 
و مختلف دانست و گفت: تنها در یک ایوان از 
این کاخ، تعداد ۱۸ نقش مختلف برش��مرده 
شده و شاید یکی از شاخص ترین نقش مایه های 
گچ بری شده در کاخ تیسفون، نقشی است که 
یک جفت بال گس��ترده که باالی آن نیز یک 
کتیبه کوتاه پهلوی قرار دارد و شاید بتوان این 

نوش��ته پهلوی را ایران خواند، البته بعدها این 
نقش به عنوان سمبل و نشان دانشگاه تهران 
به عنوان اولین مرکز دانشگاهی و علمی کشور 
تعیی��ن می ش��ود. مقوله تب��ادل فرهنگی در 
عرصه ی بین الملل در دستیابی به بهبود و ارتقا 
روابط فی مابین دولت ها و ملّت ها اهمیت واالیی 
دارد. در واقع وظیفه ی دیپلماسی فرهنگی نیز 
معرفی چهره واقعی یک ملّت و ارزش های آن 
و نیز اخذ همین مقوله از سایر کشورها و ملل 
مختلف اس��ت که از رهگذر ابزارها و روش ها و 
زیرس��اخت های فرهنگی، زمینه های صلح و 
دوس��تی میان ملّت ها و توسعه همکاری های 
فرهنگی مشترک را تسهیل و فراهم می آورد و 
حتی به نوعی بسترساز توسعه روابط و مناسبات 
اقتصادی کشورها می شود. البته به نظر می رسد 
روابط دوس��تانه دو کشور ایران و عراق نه تنها 
در ابعاد سیاسی بلکه در بخش های فرهنگی و 
اقتصادی و اجتماعی نیز گسترده شده و گویا 
صرفاً مرزهایی سیاس��ی دو عنوان مجزا برای 
نام های ایران و عراق تشکیل داده اند لذا »ایوان 
مدائن« بهترین فرصت است تا با ترمیم بنایی 
ایرانی در دل این کش��ور، عمق این دوستی ها 
برای مردم جهان به تصویر کشیده شده تا همه 
بدانند که صرفاً محدود به حرف و شعار نیست.
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گوردخمه »ت��اق فرهاد« یا به 
تعبیر مردم محلی "کوش��ک" 
گوردخمه ای است که در دیواره 
ش��رقی کوه قله روانس��ر واقع 
ش��ده و این روزه��ا حال و روز 
نامس��اعدش خبرس��از ش��ده 

است.
این گور دخمه که در حاش��یه 
ش��هر روانس��ر و در مج��اورت 
قبرس��تان ش��هر قرار گرفته، در 
ارتف��اع 35 مت��ری از س��طح 
قبرستان در دل کوه کنده شده 
و هنوز زمان دقیق س��اختش 

مشخص نشده است.
ارنست هرتسفلد باستانشناس 
و ایران ش��ناس آلمان��ی اولین 
کس��ی ب��ود ک��ه در دهه های 
ابتدایی قرن ۱۹ از این گوردخمه 
یاد می کند. بعدها ش��ادروان 
مس��عود گل��زاری در بازدیدی 
که از این گوردخم��ه دارد، آن 
را اث��ری مربوط ب��ه دوره ماد 
می داند. البته مدت ها بعد یک 
باستان شناس دیگر آلمانی به 
نام پیترکالمایر از این گوردخمه 
دی��دن می کند و ب��ا توجه به 
نقش برجس��ته فروه��ر که در 
کنار ورودی آن حجاری ش��ده، 
این گوردخمه را مربوط به دوره 

هخامنشی می داند.

و اما چندسالی است که اثری به این مهمی و 
با این دیرینگی که به ثبت ملی نیز رس��یده، هر 
روز یک بال را به چشم می بیند. روزی در داخل 
آن الستیک ماشین می سوزانند و روی سفیدش 
را به س��یاهی ذغال تبدیل می کنند و بخشی از 
سقف گوردخمه فرو می ریزد و روز دیگر عده ای 
»ون��دال« روی دیواره��ای آن با افش��انه رنگ، 

یادگاری و آگهی تبلیغات می نویسند.
عمق فاجعه آنجا رخ می دهد که عده ای دیگر 
به سودای کشف گنج، با چکش به جان این اثر 
باستانی می افتند و با شکستن بخشی از نقوش 
سنگی، زخم هایی ابدی پیکرش می زنند و کسی 
هم تاکنون نیامده تا مرهمی این زخم ها بگذارد 

و آنها را مرمت کند.
آرام��گاه ابدی ش��اهزاده باس��تانی، این روزها 
درد تل��خ دیگ��ری را هم تجرب��ه می کند و آن 
تبدیل ش��دن به پاتوقی برای معتادین و کارتن 

خواب هاست!

تعلل میراث فرهنگی و ش���هرداری برای 
ساماندهی گوردخمه

» این اثر متاس��فانه مدت ها اس��ت که پاتوق 
معتادان شده است.« این جمله را جمال کریمی 
از فعالی��ن می��راث فرهنگی روانس��ر به ایس��نا 
می گوید و اضافه می کند: متاسفانه به علت نبود 
حفاظ و حصار و عدم ساماندهی محوطه، عالوه 

مشکل پاتوق شدن داخل گور دخمه، یادگاری 
نویس��ی، تبلیغات تجاری با رنگ افشانه ای روی 
نقش، شکستگی بخشی از نقش اثر ضربه چکش 
و همچنین سوختگی و دود حاصل از سوزاندن 
الس��تیک خودرو در داخل فضای مسقف آن و 
ریزش س��قف در نتیجه حرارت ش��دید آسیب 
زیادی به این اثر مهم و منحصر بفرد زده است. 
البته بس��یاری از تخریب ها در طول چند سال 

اخیر اتفاق افتاده است.
وی در ادام��ه در خص��وص اهمی��ت و قدمت 
این گوردخمه اش��اره ای به بازدید پیتر کالمایر 
آلمان��ی از ای��ن اثر می کن��د و ادام��ه می دهد: 
باستان شناس��ی آلمانی به نام پیتر کالمایر سال 
۱۳۵۵ از گوردخمه روانسر دیدن کرد که نتایج 
بررس��ی خود را همراه ب��ا عکس هایی از این اثر 
و پالن آن در ژورنال آلمانی »باس��تان شناسی 
ایران« در س��ال ۱۹٧۸ منتشر کرد. وی در آن 
مقاله با توجه به ش��واهد مختلف این گوردخمه 
را به دوره هخامنشی مرتبط دانست. البته برخی 
باس��تان شناسان دیگر همچون پرفسور مسعود 
گلزاری و محمد حسین جلیلی این اثر را مربوط 
به دوره ماد دانسته اند. فون گال، باستان شناس 
دیگر آلمانی این دخم��ه را مربوط به دوره های 
پس از هخامنشی )سلوکی یا اشکانی( می داند. 
طب��ق نظر علی رضا جعفری زند این گوردخمه 
با توجه به ش��کل آن باید مربوط به اواخر دوره 

گوردخمه »تاق فرهاد« از تخریب سوداگران کشف گنج تا پاتوق معتادان
آرامگاه ابدی شاهزاده باستانی هخامنشی در چه شرایطی است؟
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هخامنشیان باشد، یعنی از زمان اردشیر دوم 
و سوم هخامنشی به این سو.

کریمی اضافه می کند: این آرامگاه به گمان 
بس��یار باید متعلق به یکی از ش��اهزاده های 
هخامنشی باشد، زیرا منطقه کرمانشاه یک 
از مراکز مهم هخامنشیان به شمار می آمده 
اس��ت. کف این گوردخمه در آبانماه ۱۳۹۹ 
توسط شهرداری روانس��ر پاکسازی شد، اما 
پاکسازی رنگ های افشانه ای از سطح نقش 
برجس��ته، مرمت درزها و شکس��تگی های 
ایجاد ش��ده در سالهای اخیر در سطح نقش 
برجسته و داخل گور دخمه از اقداماتی است 

که اولویت دارند.
وی ادام��ه داد: محوط��ه این اث��ر نیازمند 
ساماندهی و محوطه سازی است. گوردخمه 
روانس��ر نیازمن��د توجه می��راث فرهنگی و 
ش��هرداری روانسر اس��ت، زیرا با تداوم این 
ش��رایط تخریب بیشتر آن را شاهد خواهیم 

بود.
این فعال میراث فرهنگی در ادامه می گوید: 
متاسفانه شهرداری روانسر و میراث فرهنگی 
استان در امر ساماندهی و بازسازی و محوطه 
سازی این اثر فاخر باستانی تعلل کرده اند تا 
ای��ن اثر ملی به پناه��گاه و پاتوق معتادان و 

مخربان تغییر کاربری دهد.

از بخِت بدِ این گوردخمه!
دکت��ر کامی��ار عب��دی اس��تاد باس��تان 
شناسی دانشگاه ش��هید بهشتی تهران هم 
س��هل الوصول بودن این اثر باستانی را عامل 
تمام بدبختی های آن می داند و در این رابطه 
به ایسنا می گوید: چندسال پیش بود که در 
یکی از سفرهایم به کرمانشاه این گوردخمه 
را از نزدیک دیدم. گوردخمه ای که برخالف 
اکث��ر گوردخمه هایی ک��ه در منطقه غرب 
کش��ور هس��تند و در دل صخره های مرتفع 
کنده شده اند، س��هل الوصل است. از شانس 
بد این گوردخمه سازنده اش آن را در مکانی 
قابل دس��ترس ایجاد کرده، به گونه ای که به 
راحتی می توان به آن دست پیدا کرد تا این 
شرایط امروز برایش رقم بخورد. همان زمان 

هم سرنگ و وسائل تزریق معتادین، آشغال، 
یادگاری نویسی و جای آتش روشن کردن را 
در آن دیدم و این روزها هم که خبر می رسد 
که ج��ای کارتن خواب ها و معتادین ش��ده 

است.
وی در ادامه حرف هایش بااشاره به قدمت 
و اهمیت باس��تانی این گوردخمه می گوید: 
تا دهه های ۱۹۶0 ت��ا ۱۹٧0 میالدی گفته 
می ش��د که این گوردخمه مرب��وط به دوره 
ماد اس��ت که مبنای این نظ��ر هم این بود 
که در س��ال ۱۹20 اولین بار هرتس��فلد آن 
را مرب��وط به دوره ماد دانس��ته ب��ود. از این 
دهه ه��ا به بعد گاه��ی آن را مربوط به دوره 
هخامنشی و گاهی هم مربوط به دوره بعد از 
هخامنشی می دانستند. با این وجود آنچه که 
مسلم است هنوز روشی که بطور قطع بگوید 
مربوط به چه دوره ای از تاریخ اس��ت وجود 
ندارد، مگر آنکه حدود پنجاه س��ال دیگر که 
روش ه��ای جدیدی برای تعیین زمان دقیق 

این گوردخمه ها ایجاد شود.

استاد باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی 
در ادامه این گفت و گو به بیان راهکارهایی برای 
نجات گوردخمه باستانی روانسر می پردازد و 
می گوید: باتوجه به اینکه بیشتر گوردخمه ها 
مانند گوردخمه روانسر در داخل اراضی منایع 
طبیعی واقع شده اند، برای همین فکر می کنم 
میراث فرهنگی باید نامه نگاری هایی با دولت 
داشته باشد و درخواست کند که این اراضی 
را از مناب��ع طبیعی بگیرد و در اختیار میراث 
فرهنگی قرار دهد تا برنامه نجات آن را شروع 
کنند. همچنین گروهی از مرمتگران بناهای 
تاریخی را از تهران به روانس��ر بیاورند تا رنگ 
آمیزی های آن را پاک و شکستگی هایش را 
ترمی��م کنند. در نهایت هم می توان با بیرون 
راندن کارتن خواب ها و حصارکشی اطراف این 
بنا یک نگهبان آنجا گذاشت و بازدید از آن را 
بلیط فروش��ی کرد تا اینگونه نجات پیدا کند 
که فکر می کنم کار پیچیده ای نباشد، اما کمی 
همت می خواهد که متاس��فانه در مسئولین 

میراث فرهنگی ما همت چندان وجود ندارد.
وی بخش پایانی س��خنانش را اینگونه به 
پایان می رساند و می گوید: فکر می کنم بعد از 
خوزستان و فارس، کرمانشاه دارای بیشترین 
آثار تاریخی در کش��ور باشد، چه از نظر آثار 
صخره ای و چه محوطه های تاریخی. بنابراین 
میراث فرهنگی باید برخوردی قاطع تر داشته 

باشد تا این اتفاق ها تکرار نشود.
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عکس ها هم همی��ن را می گویند؛ »حاال از 
مدرس��ه »حلبیان« اصفهان )همان مدرس��ه 
قصه های مجید( جز دیوارهای تخریب ش��ده، 
سقف های فروریخته، کالس های خاک خورده، 
پنجره های شکسته و خاطرات تلنبارشده و غم 

فروخورده  ما چیزی باقی نمانده است.«
سرنوش��ِت مدرس��ه  »قصه ه��ای مجید« و 
آس��یب هایی که مرور زمان و بی توجهی ها به 
آن وارد کرده فقط به امروز و همین چند سال 
قبل مربوط نیس��ت، انگار قصه  این تخریب را 
دست کم بیش از پنج سال است که نوشته اند. 
هر چند اصل داستان را درست ۳0 سال قبل 
بازی کردن��د و یک خاطره  جمعی برای همه 
مردم ساختند؛ خاطره ای که حاال قصد از بین 

بردنش را دارند، به همین راحتی.
مدرس��ه  »قصه های مجید« که در خیابان 
یخچال ش��هر اصفهان قرار دارد، بیش از پنج 
سال قبل نخستین هشدارها را گرفت؛ وقتی 
از تبدیل ش��دنش به پاتوق کارتن خواب ها و 
معتادان اصفهانی خبر دادند، مدرسه ای قاجاری 
که در واقع نخستین مدرسه  »آلیانس« )اتحاد( 
در ش��هر اصفهان بود و س��ال ۱۳۹2 قسمت 
میانی مدرس��ه به صورت کامل تخریب شد و 
شیروانی سقف های بخش جنوبی نیز ویران و 
بارندگی ها به مرور باعث آوار سقف شد که به 
دنبال آن تعدادی معتاد دیوارهای بخش شرقی 
عم��ارت را تخریب و راه ورودی به کالس ها را 

برای اسکان موقت ایجاد کردند.
شاید هم قرار گرفتنش در بافت تجاری شهر 
اصفهان بهانه  خوبی برای این بی توجهی است 
تا تخریب را راحت تر کند، هر چند شش سال 
از زمان ثبت ملی این بنای تاریخی گذش��ته 
باش��د. برای دومین بار شهرام شهریار - فعال 
میراث فرهنگی - در مطلبی با عنوان »ویرانی 
مدرسه قصه های مجید« در سایِت سفرنویس 
از بدتر شدن وضعیت این بنای تاریخی نوشته 
اس��ت. او در مطلب خود این طور آورده است: 
مدرسه قصه های مجید به علت عدم رسیدگی 
ب��ه زودی وی��ران خواهد ش��د، بی مهری به 
لوکیشن فیلم برداری قصه های مجید در شهر 
اصفهان، باعث مرگ خاموش تِک تِک خاطرات 

و نوستالژی های کودکانه ما می شود. قصه های 
مجید، خاطره جمعی ایرانیان برای همیش��ه 

ویران خواهد شد …
مدرس��ه قصه ه��ای مجید بهمن ماه س��ال 
۱۳۹۳ در فهرس��ت آثار ملی کشور ثبت شده 
بود، اما حاال از مدرس��ه »حلبی��ان« اصفهان 
)همان مدرسه قصه های مجید( جز دیوارهای 
تخریب  شده، سقف های فروریخته، کالس های 
خاک خورده، پنجره های شکس��ته و خاطرات 
تلنبارش��ده و غم فروخورده  م��ا چیزی باقی 
نمان��ده اس��ت.« مدرس��ه Alliance آلیانس، 
مدرس��ه اتحاد، مدرسه فرانس��وی ها، مدرسه 
یهودیان، مدرسه قصه های مجید، دبیرستان 
شهید حلبیان یا هر اس��م دیگری که داشته 
باش��د، خاطره جمع��ی کودکان ده��ه ۵0 و 
۶0 اس��ت که سادگی های ش��ان را در سریال 
قصه های مجید دنب��ال می کردند، خاطراتی 
که ب��ه زودی ب��ا تخریب مدرس��ه قصه های 

مجید، نابود می ش��ود!  او در بخش دیگری از 
مطلب خود درباره تاریخچه این مدرسه نوشته 
اس��ت: در توافقنامه نهایی بین ایران و آلیانس 
)نماین��ده مس��یو ژوزف  کازس( در ۱۴ ژوئیه 
۱۸۹۸ میالدی )2۳ تیر ۱2٧٧ خورش��یدی( 
در زمان مظفرالدین شاه امضا و ایران مسئول 
تأمین محل س��اخت مدرس��ه آلیانس شد و 
اولین مدرس��ه آلیانس در ته��ران و به ترتیب 
مدارس دیگری در همدان، اصفهان، سنندج، 
شیراز، نهاوند، کرمانشاه، گلپایگان، بیجار، یزد 
و کاش��ان احداث شد. مدرسه آلیانس یا اتحاد 
ش��هر اصفهان در اول آگوست ۱۹0۱ میالدی 
)۱0 م��رداد ۱2۸0 خورش��یدی( ب��ه عنوان 
سومین مدرسه آلیانس با 220 شاگرد شروع 
به کار کرد. نکته آن که مدرسه آلیانس یا اتحاد 
اصفهان با کمک یهودیان خیرخواه اصفهان و به 
مدیریت شخصی به نام ُخرزَوق برپا شد و تنها 
مدیریت آن به عهده بنیاد آلیانس گذاشته شد.

مدرسه »قصه های مجید« هم به تاریخ پیوست!
تخریب یک بنا با ظرفیت جذب گردشگری
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فرهنگوهنر
مدرسه »قصه های مجید« هم به تاریخ پیوست!/42

»زیر خاکی« حس نوستالژیکی در مردم برانگیخته است/44
لطفاً ساده لوح نباشید/46

چـرا سـریالی درباره حضـرت فاطمه)س( سـاخته نشـده 
است؟/48

دمیدن »روح« تازه در تن انیمیشن ها/۵0
سال 2021 منتظر چه آثاری از نویسندگان باشیم؟/۵2
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همین ماه رمضان امس��ال بود که 

سریال »زیر خاکی« پس از حواشی 

بسیار روی آنتن شبکه یک رفت و 

توانست نظر مردم و منتقدان را به 

خود جلب کند.

این مجموعه تلویزیونی به واسطه 

حض��ور بازیگ��ران توانمندی چون 

ه��ادی حجازی ف��ر، ژاله صامتی و 

پژمان جمش��یدی و ارائه تصویری 

نوس��تالژیک از زندگی مردم عادی 

)نه فقط مبارزان یا سیاس��یون( در 

جریان انقالب س��ال 5۷ ثابت کرد 

چیزی که ب��رای دیده ش��دن یک 

سریال مهم است قصه پرکشش و 

بازی دلنش��ین بازیگران آن است. 

همین استقبال مخاطبان باعث شد 

که عوامل این سریال به فکر ساخت 

س��ری دوم این مجموعه بیفتند و 

ح��اال تصویربرداری ای��ن فصل به 

نویسندگی و کارگردانی جلیل سامان 

و تهیه کنندگی رض��ا نصیری نیا در 

یکی از هتل های تهران کلید خورده 

و ظاهراً قرار است ماجراهای فریبرز 

باغبیشه )با بازی پژمان جمشیدی( 

و خان��واده اش در کنار کاراکترهای 

جدید ادامه پی��دا کند. یکی از این 

کاراکترهای جدید گیتی قاس��می، 

بازیگر باس��ابقه تئاتر اس��ت که به 

تازگی به جمع بازیگران س��ری دوم 

این س��ریال پیوسته. قاسمی چهار 

سال پیش برای فیلم »ویالیی ها«  

بهترین بازیگر نق��ش مکمل زن از 

جش��نواره فیلم فجر شد و در فیلم 

و س��ریال های مختلف��ی همچون 

»ج��ان دار«، »والدراما«، »خروج«، 

»سد معبر«، »متری شیش و نیم«، 

»نامه آخر«، »چک برگش��تی« و... 

بازی های موفقی از خود به نمایش 

گذاشته است. با او پیرامون نقشش 

در سریال »زیر خاکی ۲« و اتفاقات 

جالبی که قرار اس��ت در این سری 

مخاطب را غافلگیر کند به گفت وگو 

پرداخته ایم.

چطور ش�د که وارد سریال »زیرخاکی« شدید و 
از نظر ش�ما این مجموعه چه جذابیت هایی برای 
مردم داش�ت که سازندگانش تصمیم به ساخت 

سری دوم آن گرفتند؟
من فصل اول این س��ریال را تقریب��اً دیدم و از 
جذابیت های آن می توانم به حس نوستالژیکی که 
برای مردم بوجود می آورد، اشاره کنم. از خیلی ها 
شنیدم که با تماش��ای این سریال خاطرات دهه 
۵0 و ۶0 برای شان زنده شد و حتی کسانیکه در 
آن دهه ها اصالً به دنیا هم نیامده بودند با تماشای 
این سریال درکی از فضا و شکل و شمایل زندگی 
در آن ایام پیدا کردند. نگاه جذاب و طنازانه آقای 
جلیل س��امان و س��اختاری که برای بیان برخی 
مسائل تاریخی در یک مقطع چهل ساله ترسیم 
می کند هر کس��ی را به فکر وادار می دارد. همین 
فیلمنامه و کارگردان��ی خوب به عالوه بازی های 
درجه یک بازیگران این مجموعه باعث شد بازی 
در این سریال را علی رغم اینکه میل چندانی به 

حضور در تلویزیون نداشتم، بپذیرم.

وقت�ی فیلم نامه این س�ریال را ب�رای اولین بار 
خواندید، کاراکترتان را چگونه شخصیتی دیدید؟

از آنج��ا که س��ریال هن��وز ب��ه مرحله پخش 
نرسیده چندان نمی توانم راجع به نقش ام و کلیت 
مجموعه توضیح بدهم، اما نقش��م در این سریال 
جذاب است. ضمن اینکه در این کار همبازی هایی 

حرفه ای دارم و اصالً بودن کنار ژاله صامتی عزیز 
برایم حس خوشایندی دارد. به نظرم من و ژاله در 
نوع بازی با هم اشتراکاتی داریم و همین مسئله 

برایم بسیار لذت بخش است.

از این نظر می گویید که هر دو انگار با نقش هایتان 
زندگ�ی می کنید و به نوعی با مخاطب احس�اس 

صمیمیت و راحتی دارید؟
بله، احساس می کنم بازی همدیگر را می فهمیم. 
نوع بازی ژاله صامتی به دلم می نش��یند و وقتی 
خ��وب دقت می کنم، خودم هم مثل ایش��ان به 

کاراکترهایی که بازی می کنم نگاه می کنم.

ظاهراً چندوقت پیش هم در فیلم سینمایی »حکم 
تجدید نظر« با هم همبازی بودید؟

بل��ه، ماه گذش��ته فیلمب��رداری ای��ن فیلم به 
کارگردانی محمدامین کریم پور در تهران به پایان 
رس��ید که در آنجا هم ب��ا خانم صامتی همبازی 

بودم و مثل همیشه لذت بردم.

اشاره کردید که همبازی هایتان در »زیر خاکی ۲« 
همگی حرفه ای هستند. فکر می کنید این بازیگران 
چقدر روی بازی ش�ما در این س�ریال تاثیرگذار 

هستند؟
بازی همگی جذاب است و از تمام دوستان تأثیر 
مثبتی می گیرم، اما بیشترین تالشم را می کنم که 

»زیر خاکی« حس نوستالژیکی در مردم برانگیخته است
ساناز قنبری

خبرنگار

جزئیات »زیر خاکی 2« از زبان گیتی قاسمی
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بازی خودم روی آن ها تأثیر بگذارد.

قرار اس�ت فصل دوم این س�ریال ادامه ای 
فصل اول آن باشد؟

بله، ادامه فصل اول است.

به نظر شما بازی در نقش های کمدی برای 
زنان با توجه به محدودیت های موجود، چقدر 

مشکل است؟
خیلی مشکل است. به دلیل خط قرمزهای 
موج��ود زنان در ایف��ای نقش کمدی خیلی 
از کاره��ا را نمی توانن��د انج��ام دهند که به 
خنداندن مخاطب کمک کند. خنداندن آدم ها 
به خودی خود بس��یار مش��کل تر از گریاندن 
آنهاس��ت و زنانی ک��ه در نقش های کمدی 
بازی می کنن��د باید هوش��مندی ویژه ای به 
خرج دهند. چاره ای نیست، باید محدودیت ها 
را پذیرفت و با هوشمندی دنبال راه چاره ای 
برای بهره گیری از ابزار موجود جهت خنداندن 
مردم کرد. مهم ترین نکته برای بازیگر خانمی 
که کمدی کار می کند این اس��ت که در ابتدا 
خودش کاراکتری که می خواهد بازی کند را 
بپذیرد. ویژگی های شخصیتی کاراکتر را )مثاًل 
سادگی، بی شیله پیلگی یا هر خصیصه دیگری 
که ممکن است خصوصیت بارز یک کاراکتر 
باشد( باور کند و به همان میزانی که باور کرده 
آن را اجرا کن��د و در واقع خودش کاراکتر را 
خلق کن��د. تنه��ا در این صورت اس��ت که 
نقش اش تبدیل به تیپ نمی شود و مخاطب 

می تواند آن را باور کند.

نقش شما در سریال »زیرخاکی ۲« کمدی 
است؟

فکر می کنم در این سریال هیچ کاراکتری 
کمدی نیس��ت و همه واقعی هس��تند. این 
موقعیت است که کمدی را می سازد. موقعیت 
است که باعث می شود یک کاراکتر جدی در 
شرایطی قرار بگیرد یا بالیی سرش بیاید که 

باعث خنده تماشاگر شود.

از بحث این سریال کمی فاصله بگیریم و به 
سینما بپردازیم، سال گذشته در جشنواره فیلم 

فجر فیلم شاخص و مهمی داشتید که بعداً با 
انتش�ار پستی در صفحه مجازی خود از بازی 
در آن ابراز پشیمانی کردید. پس از انتشار آن 

پست عوامل فیلم از شما دلجویی کردند؟
خیر، توقع دلجویی هم نداشتم. همان زمان 
هم این را گفتم که واکنش من در شبکه های 
مجازی و صفحه رس��می خودم به این دلیل 

اس��ت که همیش��ه اعتقاد دارم به عنوان یک 
بازیگر باید صداقتم را حفظ کنم. آن زمان گالیه 
کردم به این خاطر که می خواستم ناراحتی ام را 
بیان کنم. من از هر آنچه حرمت یک بازیگر را 
بشکند، در هر زمان و هر فیلمی که باشد دلخور 
می شوم. طرف صحبت ام هم با هیچ شخصی 
خاصی نیست، این یک اصل است و برای یک 

بازیگر مهم است که زحماتش دیده شود.

در این روزهای کرونایی چه می کنید؟
عاش��ق تئاتر هس��تم و این روزها که کرونا 
چراغ س��الن های تئات��ر را خام��وش کرده، 
کمبودش در زندگیم بس��یار ملموس است. 
به ش��دت دلم می خواه��د روی صحنه بروم، 
اما تئاتر بدون تماش��اگر اصالً معنایی ندارد. 
راس��تش را بخواهی��د م��ن چندوقت پیش 
کرونا گرفتم و خوشبختانه بهبود پیدا کردم، 
اما باز هم ض��رورت ایجاب می کند که حتماً 
ماسک بزنم و نکات بهداشتی را رعایت کنم. 
کار کردن با ماس��ک و الکل هم سخت است، 
ام��ا چاره ای نیس��ت. همانطور ک��ه گفتم به 
تازگی فیلمبرداری فیلم »حکم تجدیدنظر« 
را به پایان رس��اندم و س��ریال »سیاوش« به 
کارگردانی سروش محمدزاده را آماده پخش 
از ش��بکه نمایش خانگی دارم که پخش آن 
تا چندوقت دیگر آغاز می شود. چند پیشنهاد 
دیگر هم دارم، اما ترجیح می دهم فعالً تمرکزم 

را روی سریال »زیرخاکی 2« بگذارم.

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

News

ورزش

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

فرهنگ و هنر

]45[

شماره 7۵ - دی ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



ش��عری منس��وب ب��ه موالنا 
ک��ه پیش تر جعل��ی بودن آن 
اعالم ش��ده ب��ود، ب��ار دیگر 
ب��ه این ش��اعر نس��بت داده 
ش��د؛ این بار این شعر توسط 
دکت��ر انوش��ه، از چهره ه��ای 
روانشناسی در  شناخته ش��ده 
برنامه تلویزیونی »دورهمی« 

خوانده شد.
دکتر س��یدمحمود انوش��ه در 
قس��متی از برنامه تلویزیونی 
»دورهم��ی« مه��ران مدیری 
ک��ه در دی م��اه از تلویزی��ون 
پخش ش��د، بیت هایی را که 
منتس��ب ب��ه موالن��ا معرفی 
می کند، می خواند و می گوید 
که بنای زندگ��ی اش را تغییر 
داده؛ ای��ن درحالی اس��ت که 
این چهره شناخته شده حوزه 
روانشناس��ی می گوید این دو 
بیت را - که البته و در واقع از 
موالنا نیستند - تا کنون به هر 
توصیه  که می توانسته  کسی 

کرده است.

در پی این ماجرا، کمپین مبارزه با نشر جعلیات 
که چند سالی است با همکاری فرزندان عده ای 
از نویسندگان و شاعران و نیز استادان دانشگاه 
در حوزه معرفی آثار ادبی جعلی فعالیت می کند 
با یادآوری این که پیش تر این بیت های منسوب 
به موالنا را جعلی اعالم کرده، در یادداشتی که 
س��میرا فرقانی، عضو این کمپین نوشته، آورده 
اس��ت: »چندی پی��ش در تاریخ ده��م دی ماه 
همین امس��ال آقای مهران مدی��ری در برنامه 
دورهمی مهمان ویژه ای داش��تند؛ جناب دکتر 
س��یدمحمود انوشه که بیش��تر ما ایشان را به 
واسطه س��خنرانی های صمیمی و بی تکلف شان 
پیرامون مس��ائل زندگ��ی و به خصوص جوانان 
می شناسیم. ایش��ان طبق روال همیشگی شان 
با بیانی دلنش��ین و صمیمی ش��روع به تفسیر 
و توضیح فلس��فه زندگی می کنند و در توصیف 
عش��ق و ازدواج نی��ز ابی��ات و عبارات��ی برای 
حاضران و مخاطبان تلویزیون می خوانند. همه 
چیز خوب پیش می رود تا آن جا که آقای دکتر 
دو بیت جعلی و منس��وب به موالن��ا را خوانده 
و تاکید می کنن��د که این دو بیت بنای زندگی 
ایشان را تغییر داده است. چقدر غم انگیز است 
که جعل این گونه چون بوته ای عبث و هرز همه 
ش��ئونات جامعه ادبی و هنری ریش��ه دوانده و 
ب��ه فضای مجازی و حقیقی زندگی ما راه یافته 

است؛ آن هم توسط افراد نام آشنا!
این دو بیت قباًل از س��وی #کمپین_مبارزه_

با_نشر_جعلیات جعلی اعالم شده است:
»هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر/ آرام تر 
از آهو بی باک ترم از شیر/ هر لحظه که می کوشم 
در کار کنم تدبیر/ رنج از پی رنج آید زنجیر پی 

زنجیر«

جعلیاتی به نام فردوسی
جعلی��ات ب��ه موالنا ختم نمی ش��ود؛ بلکه در 
فضای مجازی بیت هایی به نام فردوسی نسبت 
داده می ش��وند که نه در شاهنامه جایی دارند و 

نه نسبتی با قلم این شاعر.
پیدا کردن شعرهای جعلی اصاًل کار دشواری 
نیس��ت و گاه حت��ی از ش��عرهای حقیق��ی در 
دسترس تر هستند، این ش��عرهای جعلی تنها 
حام��ل نام یک ش��اعر مش��هور هس��تند تا در 
معرض نمایش و بازنش��ر ق��رار بگیرند و گاهی 
آن قدر در فضای مجازی حل می شوند که پا به 
دنیای واقعی می گذارند و در رس��انه ها و برخی 

کتاب های نامعتبر منتشر می شوند.
فردوس��ی هم از دیگر ش��اعرانی است که در 
س��ال های اخیر نام��ش پای ش��عرهای جعلی 
قرار می گیرد تا ش��اید اسباب ش��هرت را برای 

لطفاً ساده لوح نباشید
جعلیاتی به نام موالنا، فردوسی، کوروش و سیمین دانشور
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شاعرنماها فراهم کند و یا کسانی بخواهند 
حرف های خودش��ان را در دهان فردوس��ی 

بگذارند.
در این ج��ا نگاه��ی داری��م به ش��عرهای 
جعلی ای که به نام ابوالقاسم فردوسی نسبت 
داده ش��ده اند ک��ه البته پس از تش��خیص 
هویت جعلی ش��ان یا صاحبی پیدا نکرده اند 
یا کس��انی که هویت جعلی این ها را آشکار 
کرده اند، ترجی��ح می دهند برای جلوگیری 
از چنین س��وء استفاده هایی که برای ایجاد 
شهرت انجام می شود، نام این افراد را منتشر 

نکنند.
»ه��ر آن کس که او ش��اد ش��د از خرد/
جه��ان را به کردار بد نس��پرد/ رهاند خرد 
م��رد را از بال/ مبادا کس��ی در بال، مبتال«؛ 
»یک مش��ت گدای عرب از راه رس��یدند/ 
در میهن جانانه  ما خانه گزیدند«؛ »در این 
خاک زرخیر ایران زمین/نبودند جز مردمی 
پاک دین/ همه دین ش��ان مردی و داد بود/ 
وز آن، کشور آزاد و آباد بود«؛ »ز گیتی دو 
َکس را سپاس/ یکی حق شناس و یکی حد 
شناس«، »یکی ابلهی شب چراغی بجست/ 
که بی او نش��د عقد پروین درست«؛ »توای 
دادگس��تر جه��ان آفرین/ برازنده آس��مان 
و زمین / ف��روزان بما فر شاهنش��هی/ بما 

بازگردان کاله مهی«.

جعلیاتی به نام »کوروش«
 در فضای مجازی متن هایی منتس��ب به 
»کوروش« دست به دست می شود که هرگز 

توس��ط او گفته نش��ده و جعلی است. فقط 
شاعران و نویسندگان نیستند که اسم شان به 
جعلیاتی گره می خورد تا عده ای از این طریق 

برای خود شاید شهرتی به دست بیاورند.
در فضای مج��ازی جمله ها و متن هایی را 
می بینی��م که به عنوان س��خنان »کوروش 
کبیر« دس��ت به دست می شوند اما واقعیت 
این است که این ها هم همانند هزاران متن 
دیگر که به اسامی شناخته شده نسبت داده 

می شوند، جعلیاتی بیش نیستند.
کمپی��ن مبارزه با نش��ر جعلیات هم زمان 
با هفت��م آبان ماه که از آن ب��ه عنوان »روز 
کوروش« یاد می ش��ود و البته همین عنوان 
هم همواره با چالش هایی مواجه بوده، یکی 
از این متن های جعلی را با عنوان »س��خن 
کوروش بزرگ به دخترش آتوس��ا« منتشر 
کرده اس��ت ک��ه در پی می آی��د: »هیچ گاه 
چش��مانت برای کس��ی که معنی نگاهت را 
نمی داند گریان مکن، قلبت را خالی نگه دار 
و اگر روزی خواس��تی کسی را در قلبت راه 
دهی، س��عی کن فقط یک نفر باش��د، به او 
بگو که تو را بیش��تر از خودم و کمتر از خدا 
دوس��ت دارم؛ زیرا به خ��دا اعتقاد دارم و به 

تو نیاز.
 چه��ار چیز را هرگ��ز فراموش نکن: ۱. به 
هم��ه نمی توانی کمک کنی. 2. همه چیز را 
نمی توانی عوض کنی. ۳. همه تو را دوست 
نخواهند داش��ت ۴. همه را نمی توانی راضی 
نگ��ه داری... پس زندگی ک��ن، آن گونه که 

خودت می خواهی.

این کمپین همچنین در توضیحی نوشته 
اس��ت: ترجمه منشور »کوروش کبیر« تنها 
مکتوبی اس��ت که از او باق��ی مانده، و باقی 
جمله های منس��وب به »ک��وروش« جعلی 

هستند.
جعلیاتی به نام سیمین دانشور

همچنین نوشته هایی در فضای مجازی به 
نام س��یمین دانشور منتشر می شوند که در 
هیچ یک از آثار و نوش��ته های این نویسنده 
فقید دیده نمی ش��وند و با نگاه و قلم او هم 

تطابقی ندارند.
در این ج��ا نگاه��ی داری��م ب��ه برخی از 
نوش��ته های جعلی ای که به سیمین دانشور 
نسبت داده شده و حتی به رسانه های رسمی 
هم راه یافته اند. پس از مشخص شدن جعلی 
بودن این گونه نوشته ها، بعضاً یا چند صاحب 

پیدا می کنند و یا اصاًل صاحبی ندارند.
»حق حضانت ب��رای تو، درد زایمان برای 
م��ن!/ نام خانواده برای ت��و، زحمت خانواده 
برای من!/ چهار عقد، برای تو، حسرت عشق 
برای من!/ هزار صیغه برای تو، حکم سنگسار 

برای من!/ هوس برای تو! عفاف برای من!/
هزار سال گذشت این مرض درمان نشد!/ 

همه چیز برای تو؛ و هیچ برای من.
به راستی زن بودن کار مشکلی است:

مجب��وری مانند یک کدبان��و رفتار کنی، 
همانند یک مرد کار کنی، شبیه یک دختر 
جوان به نظر برس��ی و مثل یک خانم مسن 
فکر کنی.« »ای رفته ز دل، رفته ز بر، رفته 

ز خاطر/ من منگر، تاب نگاه تو ندارم«
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س��اخته نش��دن سریالی 
فاطمه  درب��اره حض��رت 
زهرا )س( پرسشی است 
ذهن  سال هاس��ت  ک��ه 
و  مذهب��ی  کارشناس��ان 
البته مخاطبان را به خود 
مشغول کرده است؛ اینکه 
چرا برای ش��خصیتی که 
پیامبر اس��الم )ص( از او 
به عنوان برتری��ن زن در 
دو عالم یاد کرده و خشم 
و خش��نودی او را خش��م 
خداون��د  خش��نودی  و 
دانسته، مجموعه ای فاخر 
ساخته نمی شود و موانع 
کار کجاست؟ آیا پرداختن 
به س��جایای اخالقی آن 
دش��واری  کار  حض��رت 
اس��ت که هر کارگردان و 
خود  به  فیلمنامه نویسی 
جرأت و جسارت ساخت 
مجموعه ای در این زمینه 

را نمی دهد؟

به گزارش ایسنا، ساخت سریال درباره اتفاقات 
و ش��خصیت های بزرگ ص��در اس��الم، همواره 
ب��ا حساس��یت های بس��یار مواجه ب��وده و البته 
به تحقیق و پژوهش بس��یار نیاز دارد. پیش��ینه 
سریال های تاریخی مذهبی نشان از آن دارد که 
تعداد کارگردان هایی که ش��هامت تولید چنین 
کارهایی را به خود می دهند و تلویزیون هم به آنها 
اعتماد می کند، شاید به تعداد انگشتان یک دست 
هم نمی رس��د؛ البته هر از گاهی یک نفر به این 
جمع محدود اضافه می شود و از آن طرف عده ای 
هم به دلیل همین دشواری و حساسیت ها، جمع 
را ترک می کنند و به تولید پروژه هایی آسان تر با 

موضوعات روز می پردازند.
مدتی است که خبر ساخت سریالی درباره یکی 
از بانوان مطرح تاریخ اس��الم � حضرت معصومه 
)س( � ب��ه گوش می رس��د و از جواد افش��ار به 
عنوان س��ازنده این اثر یاد می ش��ود؛ کارگردانی 
که ساخت س��ریال هایی چون »گاندو«، »آنام«، 
»مادران��ه« و »کیمی��ا« را در کارنامه دارد و حاال 
با س��اخت این س��ریال مذهبی، م��ی رود که نام 
خود را به شکل جدی تری به عنوان یک سازنده 
سریال های مذهبی در تلویزیون مطرح کند. البته 
افشار پیشینه س��اخت سریال های مذهبی مثل 
»جابر بن حیان« را هم در کارنامه دارد اما عمده 
پروژه های او ملودرام های اجتماعی بوده اند که گاه 
با درون مایه ای مذهبی یا سیاسی، اتفاقاً در جذب 

مخاطب تلویزیون هم موفق شده اند.

روند تولید سریال »حضرت معصومه )س(« آن 
طور که افشار اعالم کرده است، تا پایان سال ۹۹ 
ادام��ه دارد و در س��ال ۱۴00 برای پیش تولید و 
تولید سریال آماده می شوند. این پروژه ۳0قسمتی 
در رده س��ریال های الف وی��ژه قرار می گیرد و در 

سیمافیلم ساخته خواهد شد.
ابرهیم حاتمی کیا دیگر کارگردانی است که با 
پذیرش ساخت سریال »حضرت موسی )ع(« این 
روزها نام خود را در جمع س��ازندگان پروژه های 
تاریخ��ی مذهب��ی تلویزیون می بیند و اس��اس 
پیش بینی ها چندسالی از دوران کارگردانی اش را 

صرف این پروژه عظیم خواهد کرد.
اما در کنار کارگردان هایی که این روزها تالش 
می کنند جایگاه تثبیت ش��ده تری در س��اخت 
پروژهای مذهبی به دس��ت بیاورند، برخی دیگر 
هم با اش��اره به دش��واری و حساسیت های این 
قبیل کارها، مدتی اس��ت که از این حوزه فاصله 

گرفته اند.
مه��دی فخی��م زاده از جمل��ه کارگردان هایی 
است که پس از س��اخت سریال های »تنهاترین 
سردار« )روایت قصه کوتاهی از زندگی امام حسن 
مجتبی )ع(( و »والیت عشق« )با موضوع زندگی 
امام رضا)ع((، س��راغ ساخت سریال های اکشن و 
پلیسی رفت و به صرف بازی در پروژه های مذهبی 

بسنده کرد.
از فخیم زاده نقل قولی در برنامه »چهل چراغ« 
تلویزیون پخش شد با این محتوا که بعد از ساخت 

چرا سریالی درباره حضرت فاطمه )س( ساخته نشده است؟
N
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دو اثر تاریخی � دینی، پیشنهادهای مشابهی 
ب��رای کارگردان��ی به او ش��د ک��ه در نهایت 
نپذیرفت؛ »بعد از س��اخت »والیت عش��ق« 
به من پیش��نهادهای زیادی شد به خصوص 
س��اخت مجموعه ای درباره امام حسین )ع( 
و زندگ��ی ابوطالب )ع( ک��ه خیلی درباره اش 
صحبت ش��د. اما من دیگر به س��راغ این کار 
نرفتم و دو دلیل اساسی دارد؛ یکی این است 
که روایت های تاریخی و دینی مختلف است 
و اظهارنظرهای مختلفی توسط آدم ها انجام 
ش��ود و خیلی خودمانی بگویم ک��ه این کار 
مبصر زیاد دارد که صاحب نفوذ هم هستند. 
ح��اال در زمینه تاریخی آدم س��عی می کند 
چیزی خالف را نیاورد اما درباره ش��ریعت و 

اعتقادات سخت است.«
فخیم زاده با اشاره به این که خود عالقه ای 
برای نمایش چهره معصومان ندارد، این نکته 
را عنوان کرده اس��ت: »ب��ه خاطر این که هر 
کسی اعتقاداتی دارد نمی توان این کار را کرد. 
همان زمان فکر کردم کدام بازیگر را باید جای 
امام رضا )ع( بگذارم؟! چون این امام برای هر 
کدام از ما یک تصویر زیبا دارد و این زیباترین 
چهره وقتی به ش��کل عین��ی دربیاید، حتماً 
می ش��کند. در نتیجه من صالح نمی دانم که 
معصوم را نش��ان دهم و از طرفی همان زمان 
به شک افتادم که گفتن جزئیات زندگی ائمه 
ب��رای مردمی که ارادت بس��یاری دارند اصاًل 

الزم است؟!«
او ب��ا اش��اره به این ک��ه تصوی��ر در عین 
بهره مندی از ابزارهایی قدرتمند، توانایی ارائه 
همه چیز را ندارد، گفته است: »مدیوم تصویر 
این قدرت را ندارد که بتواند به تمامی موجب 

انتقال مفاهیم دینی شود.«
ب��ا این هم��ه هس��تند کارگردان هایی که 
با تاکی��د تاثیرگذاری س��اختار نمایش برای 
انتق��ال پیام ب��ه مخاطب و خصوصاً نس��ل 
جوان، همچنان تولی��د پروژه های تلویزیونی 
با موضوعات تاریخ��ی مذهبی تاکید دارند و 
س��ال های زیادی از عمر خود را وقف ساخت 
این آثار می کنن��د. داوود میرباقری نمونه ای 
از این دس��ت کارگردان هاس��ت. در کارنامه 
هن��ری میرباقری س��ریال های بس��یاری به 

چش��م نمی خورد اما ثب��ت پروژه هایی مانند 
»امام علی )ع(«، »معصومیت از دست رفته«، 
»مختارنامه« و حاال هم »س��لمان فارسی«، 
برای یک کارگردان کافی است تا نامش را به 
عنوان یکی از شناخته شده ترین سازندگان 

سریال های مذهبی کشور جاودان کند.
و البته در کش��ور ما انگش��ت شمارند تعداد 
کارگردان های��ی که این توانمن��دی را در خود 
ببینن��د و تلویزی��ون ه��م بپذی��رد روی آنها 
س��رمایه گذاری کند. ضمن اینکه ساخت هر 
کدام از پروژه هایی که نام برده شد، چند سالی 
از عمر هنری یک کارگردان را به خود معطوف 
می کند، پس طبیعی است که زندگی برخی از 
شخصیت های بزرگ مذهبی، همچنان ساخته 

نشده باقی مانده باشد. با این همه آیت اهلل سید 
محمد قائم مقامی از استادان حوزه و دانشگاه که 
تحلیل گر فیلم های مذهبی نیز هست، واکاوی 
ماجرای مربوط به حضرت فاطمه )س( � یعنی 
حوادث و وقایع بعد از رحلت پیامبر اکرم )ص( 
که ب��ا محوریت حضرت عل��ی )ع( و حضرت 
فاطمه )س( اتفاق افتاد � را یک ضروت می داند. 
او می گوید: پرداختن به مسائل و واکاوی ماجرای 
بعد از رحلت با محوریت حضرت فاطمه )س( 
توفیق بسیار می خواهد و رعایت تمامی نکات در 
آن دشوار است و باید طوری بیان شود که باعث 
توهین و تفرقه در بین مسلمانان نشود و آن فیلم 
برای ایجاد وحدت، نزدیک کردن به حقیقت و 

دعوت به توبه و جبران مافات باشد.
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انیمیشن روح که این روزها 
در اکث��ر محافل س��ینمایی 
آن  در م��ورد  پویانمای��ی  و 
صحبت می شود، اثری است 
فلس��فی از شرکت پیکسار و 
ب��ه کارگردانی پیت داکتر که 
والت دیزنی پیکچرز  توسط 
در س��ال ۲۰۲۰ منتش��ر شد. 
انیمیشن روح که در جشنواره 
فیلم لن��دن در ۱۱ اکتبر اکران 
شد ابتدا قرار بود برای اکران 
سینمایی در نظر گرفته شود 
ام��ا به دلیل ش��یوع ویروس 
کرونا به ص��ورت دیجیتالی 
در دیزنی پالس منتشر شد. 
این انیمیشن در حال حاضر 
از پرطرفدارترین آثاری است 
ک��ه در کش��ور ما نی��ز توجه 
مخاطبان زی��ادی را به خود 
جلب ک��رده اس��ت. در این 
گ��زارش پیرام��ون »روح« و 
نسبت آن با کودکان صحبت 

خواهیم کرد.

تحلیل روانشناختی انیمیشن روح که این روزها بسیار پرطرفدار شده است

م���رد سیاهپوس���ت میانس���الی ک���ه جاز 
تدریس می کند

شخصیت اصلی انیمیشن روح، مرد سیاهپوست 
میانسالی است که در یک مدرسه، موسیقی جاز 
تدریس می کند و از کار کردن در یک اداره معمولی 
هم��راه با بیمه، مزای��ا و... بیزار اس��ت و آرزویش 
نواختن موسیقی در یک کنس��رت بزرگ است. 
جو گاردنر گرچه گاه��ی از تأثیر نظرات مادرش 
افکارش عصبی می شود اما براساس وابستگی روانی 
عمیقی که به مادر دارد بین خواسته ها و نظرات 
و آرزوهای خود و مادرش دچار کش��اکش درونی 
است و این کش��اکش درونی او را آزرده می کند. 
مادر از جو گاردنر می خواس��ت که مانند پدرش 
نباشد، مادر رویاهای باد رفته خود را در فرزندش 
دنبال می کند و می خواهد آنچه را که همس��رش 
در حق زندگی شان انجام نداده، او انجام دهد. پدر 
جو گاردنر به دنبال موسیقی بوده و هیچ وقت پول 
و بیمه و... نداشته و از این رو مادر تحت فشار بوده 
است. حاال از فرزندش می خواهد که کاری با بیمه 

و حقوق ثابت و مزایا داشته باشد.
مادر جو گاردنر خوشبختی جو را در این هدف 
و رس��یدن به ای��ن هدف می دان��د. او به مادرش 
می گوید که ش��غلی همراه با بیمه را قبول کرده 
است تا مادر را خوشحال کند اما به پیشنهاد یکی 
از ش��اگردان قدیمی اش برای تست اجرا در یک 
کنسرت می رود و پذیرفته می شود و از خوشحالی 
در پوس��ت خ��ودش نمی گنج��د و می گوید این 

چیزی بوده که همیشه می خواسته است. تعریف 
او از خوشبختی چیز دیگری است. پس از قبولی 
در تست اجرا، در راه برگشت و در حالی که هنوز 
آرزویش به طور کامل برآورده نش��ده و کنسرتی 
اجرا نکرده اس��ت، در چاله ای عمیق می افتد و به 

کما می رود.
22 نام روحی اس��ت در جهانی ش��بیه به برزخ 
که گاردنر با او آش��نا می شود. 22 هنوز وارد دنیا 
نشده است و برای رفتن به دنیا باید جرقه یا هدفی 
داش��ته باشد تا مجوز ورود به دنیا را داشته باشد. 
22 تمایل و انگیزه ای برای رفتن به جهان ندارد. 
اف��رادی مثل فروید، مادر ترزا، آبراهام لینکلن و... 
در ایجاد انگیزه در 22 برای ورود به جهان ناموفق 
بوده اند. در نهایت گاردنر مسؤول ایجاد این انگیزه 
در 22 می ش��ود و در صورت موفق ش��دن جواز 

بازگشت به دنیا را کسب خواهد کرد.
22 مانن��د کودکی نوپاس��ت ک��ه هیچ چیزی 
از لذت ه��ای آنی و کوچ��ک جهان مثل مزه یک 
برش از یک پیتزا یا خوابیدن کف زمین نمی داند 
و آزاد و رها در پی تجربه ورزی و کشف است و از 
جزئی ترین اتفاقات روز مثل افتادن برگ از درخت 

لذت می برد.
22 براساس هنجارهای ش��هر مرده نیویورک 
زندگی نمی کند و از قوانین دست وپاگیر ساخته 
شده انسان برای انسان چیزی نمی داند و از همین 
ندانستن ش��ور و شعف بیشتری برای زیستن به 
نس��بت افراد دیگر ش��هر تجربه می کند. گاهی 

دمیدن »روح« تازه در تن انیمیشن ها
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می ترسد، گاهی شگفت زده می شود و گاهی 
خوش��حال می ش��ود و گاردنر در نقش یک 
تربیت کننده به او مسیر کشف لذت های تازه 
را می آموزد و گاهی او را منع می کند و قوانین 
را به او می آموزد. 22 مانند یک کودک گاهی 
با گاردنر مخالفت می کند اما تحت تأثیر کالم 
گاردنر اس��ت؛ زیرا 22 با ناش��ناخته هایی در 

ارتباط است که گاردنر آن ها را می شناسد.
22 در کالب��د گاردنر ب��ا دیدگاه خودش به 
جهان، نوع جدیدی از ارتب��اط را با این افراد 
ایج��اد می کند و رابطه او با ای��ن افراد، رابطه 
موثرت��ری به نظ��ر می رس��د و او بدون ترس 
احساساتش را بیان می کند. 22 نشان می دهد 
ک��ه با تغییر نگاه و رفتارمان می توانیم جهان 

تازه ای از روابط را تجربه کنیم.
در یک��ی از س��کانس ها او از آرایش��گرش 
می پرس��د که آرزویش را دنبال کرده یا خیر 
و آرایش��گرش توضیح می ده��د که به خاطر 
دخت��رش آرزوی��ش را رها کرده ام��ا باز هم 
خوشحال است و از انتخابش پشیمان نیست 
و این یکی دیگر از پیغام های شگفت انگیز این 

انیمیشن برای ماست.
گاردن��ر در کالب��د یک گرب��ه از 22 که در 
کالبدش است، می خواهد که با مادرش صحبت 
کند و ب��رای اولین بار به بیان خواس��ته های 
واقعی اش با مادر می پ��ردازد و به او می گوید 
حاضر است که گرسنگی بکشد ولی کاری با 
مختصاتی که مادر می گوید نداش��ته باشد و 
هدف خودش را دنبال کن��د و برای اولین بار 
مادر خواس��ته های گاردنر را بعد از ش��نیدن 

حرف هایش می پذیرد.
اما در بخش سوم انیمیش��ن گاردنر بعد از 
رسیدن به آرزویش یعنی مسیری که خودش 
برای زندگی اش انتخاب کرده و حاال دیگر مادر 
هم این مس��یر را پذیرفته است، می فهمد که 
این آرزو هم نمی تواند هدفی برای ادامه زندگی 
و زیس��تن باش��د و این زندگی نیاز به اهداف 
دیگ��ری ه��م دارد. او تمام لحظات ش��یرین 
زندگی اش را مرور می کند؛ در این س��کانس 
گاردنر به ما نش��ان می دهد که لزوماً اهدافی 
که ما دنبال می کنیم انگیزه های زیس��ت ما 
نیستند و تمام عمر دویدن برای یک هدف و 

چارچوب خاص شاید ما را از مسیر زیستن و 
لذت بردن از لحظات مان و حتی فرصت ارتباط 
مؤثر با دیگران جا بگذارد مثل رها کردن یک 
رابطه عاشقانه و ناکامی در آن. او داشتن یک 
هدف مشخص برای زیستن و سپس رسیدن 
به س��وت پایان را داستان زیبایی برای پایان 
زندگی نمی داند. گاردنر بعد از این که می فهمد 
زندگی به معنای زندگی چیزی عمیق تر از یک 
هدف خاص است به سراغ 22 می رود؛ 22 ای 
که براساس نگاهی که گاردنر به او منتقل کرده 
حس می کند به اندازه کافی خوب نیست. 22 
آنقدر در این فکر فرو رفته است که به سادگی 
صدای کس��ی را نمی ش��نود و افکار منفی او 
درخصوص خودش تکرار می ش��ود و باز هم 
تنها و تنها گاردنر با ایجاد تغییر در افکار مرگ 

22 او را نجات می دهد.

 تحلیل روان شناختی انیمیشن
نق��ش تربیت گر گاردن��ر در روان 22 نقش 
بسیار مهمی اس��ت و می تواند امیدبخش یا 
ناامیدکننده باشد. انیمیشن روح به ما می آموزد 
که لزوماً چارچوب های تعریف ش��ده ما برای 
زندگی و با سرعت دویدن به سمت آنها معنای 
خوشبختی نیست. گاهی ما با شکل دادن این 
چارچوب ها بس��یاری از فرصت های خودمان 
ب��رای ارتباط مؤثر و مس��یرهای ت��ازه برای 
تجربه ه��ای تازه را از خودمان می گیریم مثل 
اتفاق��ی که برای گاردنر و م��ادرش در ابتدای 

داس��تان می افت��د و هرکس در ت��الش برای 
رسیدن به چارچوب های ذهنی اش است و این 
چیزی جز یک رابطه آسیب دیده بین جو و مادر 
باق��ی نمی گذارد تا این که جو یک روز با بیان 
احساساتش دست به ترمیم این رابطه می زند. 
انیمیشن روح به ما این پیغام را می دهد که ما 
بزرگس��االن در هر نقشی که باشیم در ایجاد 
نگاه یک کودک به جهان نقش بسیار مهمی 
داری��م ولی هر آنچه که ما به آن رس��یده ایم 
لزوماً بهترین چارچوب برای کودکمان نیست 
بلکه بهترین نگاه، چیزی است از جنس تجربه 
ش��خصی کودکمان، نه چیزی که ما در ذهن 

کودکمان دلسوزانه می ریزیم!

 آی���ا ای���ن انیمیش���ن ب���رای ک���ودکان 
مناسب است؟

گر چه انیمیش��ن ها عموماً ب��رای کودکان 
ساخته می ش��ود اما به دلیل محتوای پس از 
مرگ و مفاهی��م انتزاعی مثل اهداف ما برای 
زیس��تن و ش��کل جهان پس از مرگ ممکن 
اس��ت به ترس های کودک زیر ۱2 س��ال که 
عمدتاً درخصوص مرگ در این سنین پررنگ 

است، دامن بزند و سؤاالت او را بیشتر کند.
اما این انیمیش��ن برای پاس��خ به سؤاالت 
کودک باالی ۱2 س��ال درخص��وص مرگ و 
جهان پس از مرگ می تواند مناس��ب باش��د. 
البته تفکیک سنی براساس مختصات کودکان 

می تواند متفاوت باشد و کامالً حدودی است.

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

News

ورزش

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

فرهنگ و هنر

]51[

شماره 7۵ - دی ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



در سال ۲۰۲1 باید منتظر آثاری جدید از نویسندگان معروفی چون هاراکی موراکامی، کازوئو ایشی گورو، جومپا الهیری و بیل گیتس باشیم. در این مطلب نگاهی به آثاری 
خواهیم داشت که در سال ۲۰۲1 منتشر خواهند شد. به نقل از تایم، در سال ۲۰۲1 دالیل مختلفی برای خوشحالی داریم که آثار جدید در دنیای ادبیات بخشی از این 
شادی هستند. بعضی از اسامی معروف چون جومپا الهیری و کازوئو ایشی گورو آثار جدیدی در سال ۲۰۲1 برای طرفدارانشان دارند.  راهنمای بیل گیتس برای به صفر 

رساندن آزادسازی گازهای گلخانه ای و آموزش جورج ساندرز برای نوشتن از دیگر آثاری هستند که در سال ۲۰۲1 وارد بازار کتاب خواهد شد.

»چط�ور از فاجع�ه ای آب و هوای�ی اجتناب 
کنیم«  نوشته بیل گیتس

در طول ده س��ال گذش��ته بی��ل گیتس، 
مؤس��س مایکروس��افت درب��اره تأثی��رات و 
تغیی��رات آب و هوایی مطالعات زیادی انجام 
داده است. در کتاب جدید درباره چگونگی و 
چرایی اقداماتی صحبت می شود که باید انجام 
شود تا میزان آزادسازی گازهای گلخانه ای در 
دنیا به صفر برسد و آینده فاجعه بار طبیعت را 

دچار تغییر کند.
 

»کالرا و خورشید« نوشته کازوئو ایشی گورو
اولین رمان ایشی گورو از سال 20۱٧، که در 
آن برنده جایزه نوبل ادبیات شد، خوانندگان 
را با تکنولوژی پیش��رفته آینده آشنا می کند 
که پر از عناصر پادآرمان شهری است. داستان 
حول محور »دوستی مصنوعی« به نام کالرا 
می چرخ��د. کالرا از دی��دگاه خ��ود در یک 
فروش��گاه جهان را مشاهده می کند. داستان 
جدید ایش��ی گورو نی��ز مانند داس��تان های 
پیشین به پرسش هایی درباره عشق و انسانیت 

از زاویه دیدی خاص پاسخ می دهد.
 

هاراک�ی  نوش�ته  مف�رد«  ش�خص  »اول 
موراکامی

کتاب شامل هشت داستان است که از زاویه 
دید اول ش��خص روایت می ش��ود؛ قصه هایی 
درباره بیسبال، جاز، خاطرات کودکی، و عشق 
جوانی. »اول شخص مفرد«، که توسط فیلیپ 
گابریل به انگلیس��ی ترجمه شده است، پر از 
رئالیسم جادویی کالس��یک نویسنده ژاپنی 

است. 
موراکام��ی مرز بین خاطرات و داس��تان را 
تلفیق می کند و تشخیص این موضوع را که 
راوی خود نویسنده یا شخصیتی خیالی است 

به خواننده واگذار می کند.

 »محل سکونت« نوشته جومپا الهیری
یک دهه از انتش��ار »گودی« نوشته جومپا 
الهیری، برنده جایزه پولیتزر می گذرد. داستانی 
درباره دو برادر از کلکته که دو زندگی متفاوت 
دارند. »محل س��کونت« درباره زنی است که با 
پیچیدگی های کار، عش��ق، و زندگی دست و 
پنجه نرم می کند. سپری کردن یک روز در کنار 
دری��ا او را مجاب می کند تا دنیا را طور دیگری 
ببیند. »محل سکونت« اولین رمان الهیری به 
زبان ایتالیایی است که به انگلیسی ترجمه شده 

است و درباره توانایی تغییر سخن می گوید.

»دختر رئیس جمهور« نوشته بیل کلینتون و 
جیمز پترسون

در سال 20۱۸، بیل کلینتون، رئیس جمهور 
سابق و جیمز پترس��ون با همکاری یکدیگر 
»رئیس جمهور گم ش��ده است« را نوشتند و 
حاال دومین جل��د از این کتاب معمایی قرار 
اس��ت منتشر ش��ود. داس��تان متیو کیتون، 
رئیس جمهور سابق که دوست دارد به آرامی 
از دید عموم خارج شود اما وقتی دخترش را 
می دزدند باید از ارتباطات و آموزش های خود 
اس��تفاده کند. مهارت قصه گویی پترسون به 
همراه دانش کلینتون درباره دولت و سیاست 

داستان معمایی جذابی خواهد ساخت.
 

»طبیع�ت میانه زمین« نوش�ته ج�ی. آر. آر. 
تالکین

»طبیعت میانه زمین« توسط کارل هاستر، 
متخصص زبان ساختاری آثار تالکین ویرایش 
ش��ده و مجموعه ای از مقاالت منتشرنش��ده 
تالکین اس��ت. در این کتاب به پرسش هایی 
درباره ش��خصیت های داس��تان های فانتزی 

تالکین پاسخ داده شده است.
 

»بی قراری هارلم« نوشته کولوسن وایتهد
وایته��د در آخری��ن رمانش تح��ت عنوان 
»پس��ران نیکلی« داستان دو پسرک ده ساله 
را در دوره اصالح��ات زننده جیم کرو روایت 
می کند. کتاب��ی که دومین جای��زه پولیتزر 
را برای نویس��نده ب��ه ارمغان آورد. داس��تان 
جدیدش قصه ای دیگر از زندگی سیاه پوستان 
را روای��ت می کند. »بی قراری هارلم« در دهه 
۱۹۶0 میالدی در هارلم رخ می دهد. داستان 
ری کارنی، فروش��نده مبلمان که سر از یک 

ماجرای سرقت درمی آورد.

سال 2021 منتظر چه آثاری از نویسندگان باشیم؟
از موراکامی تا تالکین و بیل گیتس

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

گ و هنر
فرهن

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  31۵  111 800  3000۵          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 4۵ 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021

]52[

شماره 7۵ - دی ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



سالمت
تاب آورها چه جور آدم هایی هستند؟/۵4

خارش کف دست  نشانه پول دارشدن نیست!/۵7
راه های بهبود و تقویت ازدواج /60
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مقول������ه ت���اب آوری از 
جه��ات مختلف��ی همچون 
جامعه شناسی  روانشناسی، 
و ... قاب��ل تأم��ل اس��ت. 
گاهی اتفاقات قوی تر از آنی 
هس��تند که ت��اب بیاوریم. 
پ��س س��عی کنی��م در این 
باب تحقیق��ات و مطالعات 
تا  دهیم  انج��ام  بیش��تری 
خود را برای روزهای سخت 

آماده تر کنیم. 
 زندگی ب��ه مثاب��ه دریایی 
است که گاهی آرام و گاهی 
پرتالطم می ش��ود. گرچه ما 
مردمانی صبور هستیم، اما 
این کاف��ی نیس��ت و باید 
آموخته های بیشتری کسب 
کرد. در ش��رایط س��خت و 
طوفان ه��ا باهوش باش��یم 
و بهتری��ن تصمیم را اتخاذ 
کنیم. خود را بشناسیم و با 
تدبیر و هوشمندی به جنگ 
گرفتاری ها برویم. فراموش 
نکنی��م در زم��ان مواجهه با 
مش��کالت زندگ��ی بهترین 
اقدام��ی  ه��ر  از  قب��ل  کار 
تاب آور بودن اس��ت. اینکه 
مقابله  مهارت ه��ای  ابت��دا 
ب��ا مس��ائل و رویداده��ای 

زندگی را بیاموزیم.

پرورش نونهاالن نهفته در وجودمان
انس��ان ها دارای اخالق و ویژگی های یکسانی 
هس��تند. یعن��ی همه م��ا دارای حس خش��م، 
عصبانیت، مهربانی، حس شوخ طبعی و ... هستیم 
اما عاملی که سبب تفاوت ما از هم می شود، این 
اس��ت که چطور این ویژگی ها را پرورش و سر و 
سامان دهیم. برای همین است که گاهی فردی 
را پرخاشگر یا لوس قلمداد می کنیم. چون او در 
ش��ناخت و کنترل حس خشم و عصبانیت خود 
ناتوان و در ش��رایط عصبانی شدن کامالً در برابر 

این ویژگی خود بی دفاع است.
روحیه تاب آوری نیز از جمله خصوصیاتی است 
که در بن  ش��خصیتی ما همچون نونهالی نهفته 
ش��ده و باید آن را پ��رورش داد. این ویژگی ارثی 
نبوده و از طریق آم��وزش، یادگیری و تمرین به 
وجود می آید. پس اگر تاکنون موفق به رش��د آن 
نبوده اید می توانید در این راستا از صاحب نظران 
این حوزه کارب��ردی و افراد متخصص و کاردانی 
همچون روانشناسان و ... کمک بگیرید. شما هم 
این ویژگی را داری��د؟ اگر حس می کنید هنگام 
مواجهه ب��ا مواقع بحران��ی دارای صبر و روحیه 
بردباری و تاب آوری هستید، پس باید دارای این 

ویژگی ها باشید.

شخصیتی همچون فوالد
اگر ت��اب آور هس��تید، پس در براب��ر تمامی 
مش��کالت و حوادث تلخ و پیش��امدها همچون 

فوالد، محکم و استوارید. افراد فوالدی شخصیت 
مقاوم و قوی در براب��ر تلخی های زندگی خود و 
همچنین تمام شرایط تنش زا و اضطراب زا دارند. 
برای مثال زمانی که پدر یا مادر خود را از دس��ت 
می دهند، به طور طبیعی مدتی را در غم و اندوه 
می گذرانند اما این حالت را همیشگی نکرده و به 
جای افسرده ش��دن خود را جمع و جور می کنند 
و برای تحقق آرمان های خود می کوش��ند. سعی 
می کنند طبق خواسته شان رشد و پیشرفت کنند 

و این ویژگی را نیز به فرزندانشان انتقال دهند.

مشتاق مبارزه با مشکالت
ای��ن گروه از اف��راد به جای یک جا نشس��تن 
و غص��ه اتفاقات ناپس��ند را خوردن، س��عی در 
حل مش��کالت پیش  رو کرده و به آنها به چشم 
چالش های طبیعی زندگی می نگرند و همیش��ه 
تش��نه مبارزه با مشکالت و شکس��ت دادن این 
مس��ائل هستند تا تجربه ای کس��ب کنند و این 
حس خوش��ایند پیروزی و این تجربه دلنشین را 
با دیگران به اشتراک بگذارند. آن ها همیشه تشنه 
کسب تجربه هستند؛ مثالً یکی از این چالش ها 
ساختن با شرایط سختی مثل شرایط بد مالی و 
اقتصادی اس��ت. در این روزها که عده زیادی در 
حال دست و پنجه نرم کردن با این چالش هستند 
بهترین گزینه تاب آوری، پرورش ایده هایی برای 
درآمدزایی و مدیریتی صحیح است. گرچه سخت 

است، اما مطمئناً این چالش نیز قابل حل است.

تاب آورها چه جور آدم هایی هستند؟
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همیشه راهی وجود دارد
افراد تاب آور در شرایط دشوار دارای ذهنی 
جست وجوگر بوده و راه حل را سریع می یابند. 
آن ها در اعماق ذهنش��ان به این شعار اعتقاد 
دارند که همیشه یک راهی برای من هست. 
به شکس��ت و عقب نشینی اعتقادی ندارند و 
احس��اس می کنند در تمام مواقع می توانند 

راه حلی بیابند.

خطر طبیعی است
این افراد اعتقاد دارند وجود خطر، حوادث، 
مشکالت و ... طبیعی و کامالً منطقی است و 
از منظر مثبت نگری به آن می پردازند اما هرگز 
به این مسائل اجازه تبدیل شدن به ناهنجاری را 
نمی دهند. آن ها با اینکه در معرض این اتفاقات 
هستند اما هرگز دچار اختالل نمی شوند؛ برای 
مثال خطر ابتال به اعتیاد وجود دارد اما تن به 

آن دادن خیر.

استرس همیشه هم بد نیست!
به باور تاب آوران، اس��ترس همیشه هم بد 
نبوده و به آنها قدرت مقابله سالم را می دهد. 
البته اس��ترس اگ��ر بیش از حد ش��ود تأثیر 
منفی رون��د و چرخه طبیعی بدن می گذارد. 
با این وجود تاب آوران معتقدند میزان پایینی 
از اس��ترس مفید بوده و این واکنش طبیعی 
بدن به آنها کمک می کند تا موانع س��ر راه را 

بردارند.

نسنجیده نمی سنجند
ما عادت داریم همیشه یکدیگر را قضاوت 
و پ��س از وقوع حادثه ای به آن فکر کنیم اما 
مثبت یا منفی شدن این موضوع بستگی به دید 
و شخصیت شما دارد. عده ای از ظاهر موضوع 
سریع برداشت خود را کرده و قضاوت می کنند 
اما تاب آوران تا از همه جوانب موضوع مطلع 
و مطمئن نشوند لب به سخن باز نمی کنند. 
در حقیقت نسنجیده قضاوت نمی کنند. مثاًل 
زمانی که فردی طالق می گیرد، عده ای شروع 
می کنند به ناسزا گفتن و توهین اما عده ای نیز 
قضاوت ناحق نکرده و به طالق آنها به عنوان 

تصمیمی درست و شروعی دوباره می نگرند.

اگر ش��ما ه��م دارای این ویژگی ها هس��تید، پس به خود 
ببالید و مطمئن باشید در هر حادثه ای از زندگی، شما پیروز 
میدان هستید و اگر چنین نیست سعی کنید توأمان با کسب 
این مهارت ها کوش��ا باشید تا غول تلخی ها را شکست دهید. 
پیروزی از آن شماست اگر نقشه راهش را بیابید. در پی کسب 
روحیه تاب آوری و بردباری، اعتماد به نفس شما نیز باال خواهد 
رفت و پس از چندی متوجه می شوید که چقدر برای پذیرفتن 
چالش های زندگی قدرتمند هس��تید و چق��در راه پیروزی و 

داشتن زندگی ایده آل برایتان هموار است.

یک صبر یا هزار افسوس؟!
صبر از بهترین راهکارها در زمان دشواری هاست. صبر و 
بردباری کمک می کند تا شرایط سخت برایمان قابل تحمل  
شود و در نتیجه وضع موجود به سمت بهبودی پیش رود. در 
این باب داستانی قابل تأمل روایت شده است. در روزگاران 
بسیار دور حاکمی بود که صاحب فرزند نمی شد و به همین 
دلیل اوقات تنهایی خود را س��رگرم راس��ویی که داش��ت، 
می کرد. همه اهالی شب و روز برایش دعا می کردند تا روزی 
که خداوند دعای مردم را استجابت کرد و فرزندی به او داد. 
حاکم بس��یار خشنود ش��ده بود و در عین حال راسویش را 
نیز از یاد نبرد اما همه گمان می کردند که راسو به نوزاد شاه 
حسودی می کند. روزی ماری از پنجره به اتاق فرزند حاکم 
آمد و در اتاق چرخید. راسو از دیدن آن متوجه خطر آسیب 
به نوزاد ش��د. زمانی که مار به س��مت گهواره رفت راسو به 
آن حمله کرد و در نبردی س��خت مار را شکس��ت داد و از 
نوزاد محافظت کرد. یکی از خدمتکاران پس از ورود به اتاق 
کودک با دیدن صورت خونین راسو فریاد کشید که بیایید و 

به باور تاب آوران، اسـترس 
همیشه هم بد نبوده و به آنها 
قدرت مقابله سالم را می دهد. 
البته استرس اگر بیش از حد 
شود تأثیر منفی روند و چرخه 
طبیعی بـدن می گذارد. با این 
وجـود تـاب آوران معتقدنـد 
میزان پایینی از استرس مفید 
بـوده و این واکنـش طبیعی 
بدن به آنهـا کمک می کند تا 

موانع سر راه را بردارند.
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ببینید که راسو تاب حسودی نیاورده و نوزاد 
را کش��ته. با شنیدن داد و فریادهای او همه 
از جمله خود ش��اه به سمت اتاق دویدند و 
ش��اه نیز از شدت عصبانیت با شمشیر خود 
راسو را دو نیم کرد. جلوتر که رفت، دید در 
حالی که پسرش خنده لب دارد ماری کنار 
او کش��ته شده اس��ت. آنجا بود که واقعیت 
ماجرا را فهمید و از کار خود پشیمان شد و 
با خود گفت یک صبر کن و هزار افس��وس 
مخور. قبل از ه��ر تصمیم عجوالنه ای صبر 

پیشه کنیم و اندکی تأمل.

ایمان به توانایی ها و احترام به خود
ب��رای داش��تن روحی��ه ت��اب آوری باید 
دوره خودشناس��ی را پش��ت  س��ر بگذارید. 
خ��ود را بشناس��ید. نق��اط ضع��ف و قوت 
خود را شناس��ایی ک��رده و لکه های ضعف 
ش��خصیت تان را یک به یک پ��اک کنید و 
نقاط ق��وت را پرورش دهید. به قابلیت های 
خود ایمان داش��ته باشید و سطح اعتماد به 
نفستان را افزایش دهید. هرچه بیشتر خود 
را بشناسید. پس از ش��ناخت دقیق خود و 
کارکردن روی نقاط ضعف و قوتتان، خود را 
باور کنید و به خودتان احترام بگذارید. برای 
نحوه لباس پوش��یدن، راه رفت��ن، خندیدن، 
س��بک زندگی، نظافت ش��خصی و ... خود 
وقت بگذارید. س��عی کنید بهترین باش��ید. 
برای احترام دیدن و مورد توجه بودن از سوی 
دیگران ابتدا خودتان باید به خود بها دهید.

تاب بیاوریم و به حل مشکل فکر کنیم
سعی کنیم همیشه تاب آور باشیم و روابط 
خوب و س��المی با اعضای خان��واده و اقوام و 

دوستانمان داشته باش��یم. به گونه ای که در 
هر جمعی همه جای خالی مان را حس کنند. 
به بحران ها به چش��م موارد حل نشدنی نگاه 
نکنیم. این موقعیت ها قابل حل هستند و این 
توانایی ماست که آنها را حل می کند. همیشه 
در زندگی هدف داشته باشید و هدف گذاری 

کنید و اجازه ندهید هیچ حادثه و اتفاقی مانع 
شما برای رسیدن به آن شود. با خود بگویید 
بلندترین و استوارترین مانع ها هم نمی تواند من 
را متوقف کند. چه این مانع از جنس احساس 
باشد، چه مالی و چه هر چیز دیگر. چون برای 

من فناپذیر است.
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درست است که علت اصلی خارش گه گاهی 
کف دست هنوز مش��خص نیست اما برخی 
عوامل طبیعی ممکن است علت ایجادکننده 
آن باشند. شاید تعجب کنید اگر بشنوید اگزما 
که به همان التهاب پوستی اطالق می شود از 
اصلی ترین علل خارش کف دس��ت محسوب 
می ش��ود. اگزما انواع مختلف��ی دارد که نوع 
ش��دید آن خود را با تاول و نوع متوس��ط آن 
را با خارش و ترک های پوستی نشان می دهد. 
برخی دیگ��ر از ان��واع اگزما به ن��ام اگزمای 
دیش��یدروتیک باعث ایجاد قرم��زی، ترک و 
پوسته پوسته شدن پوست و ایجاد تاول های 
کوچک آب دار همراه با خارش در کف دست، 
کناره های انگشتان، انگشتان پا و کف پا بروز 
می کند. این نوع اگزما اغلب با حساسیت های 
استرسی یا آلرژیک شروع می شود و تاول های 
آن تا هفته ها ادامه دارد. استفاده از صابون های 
مالی��م و مرطوب کننده های باکیفیت بعد از 
حم��ام می تواند عالئم اگزم��ا را کاهش دهد. 
در برخی موارد متخصص از پماد یا کرم های 
استروئیدی برای کاهش تورم و درمان تاول ها 
اس��تفاده می کن��د. در این میان ب��ه خاطر 

داشته باش��ید که شست وشوی زیاد دست ها 
خود عاملی جدی برای شروع اگزما به  شمار 
می رود؛ به طوری که در یک س��ال گذشته با 
توجه به ش��یوع کرونا در دنی��ا، موارد ابتال به 
اگزمای دس��ت به دلیل شست وش��وی زیاد 
دست ها و اس��تفاده از مواد ضدعفونی کننده 
تش��دید شده است. برای حل این مشکل هر 
بار که دست هایتان را می شویید، سعی کنید 
از روغن ه��ای طبیعی برای کاهش خش��کی 
دس��ت استفاده کنید و آبی که با آن دست ها 
را می ش��ویید باید ولرم باشد. اگر دست های 
بسیار خشکی دارید، می توانید شب ها پیش 
از خواب از پمادهای مشتق شده از مواد نفتی 
یا مرطوب کننده ها استفاده کرده و دستکش 

نخی دست کنید و بخوابید.

پسوریازیس، عارضه پوستی شدید
خ��ارش کف دس��ت یا پا از عالئم ش��ایع 
پسوریازیس به شمار می رود که نوعی بیماری 
خودایمنی التهابی است. بیش از شش میلیون 
نف��ر در آمریکا از این بیم��اری رنج می برند. 
پسوریازیس زمانی ایجاد می شود که سیستم 

ایمنی، سلول های پوستی را ویروس یا عفونتی 
دیگر در نظر می گیرد و در نتیجه با تولید بیش 
از حد سلول های پوستی به این عارضه واکنش 
نشان می دهد. این بیماری اغلب ژنتیکی است 
اما به دالیلی مانند استرس، هوای سرد، قرار 
گرفتن در معرض هورمون ها یا عفونت هایی 
چون اس��ترپتوکوک گلو و مصرف داروهایی 
مانند لیتیوم و مسدودکننده های بتا نیز ممکن 
اس��ت بروز کند. نوعی از پسوریازیس ممکن 
اس��ت تاول های کوچک سفیدرنگ و مناطق 
قرمزی را روی دست و پاهای زنان ایجاد کند 
که طی چند ماه یا چند س��ال احتمال عود 
آن وجود دارد. التهاب مفاصل از دیگر عوارض 
جانبی آن به  ش��مار می رود. درمان های اولیه 
این بیماری پوستی با کرم های موضعی مالیم 
آغاز شده و در موارد شدیدتر تجویز داروهای 

دیگر و نوردرمانی می تواند مؤثر باشد.

خارش، رهاورد خشکی پوست
در ماه های س��رد زمستان، رطوبت محیط 
خ��ارج از خانه به  ش��دت کاه��ش می یابد و 
ح��رارت موجود در منازل ه��م باعث از بین 

خارش کف دست  نشانه پول دارشدن نیست!
به هوش باشید

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

News

ورزش

فرهنگ و هنر

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

]57[

شماره 7۵ - دی ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



رفت��ن رطوبت فض��ای داخل می ش��ود. این 
خشکی یکی از دالیل ترک خوردگی، خارش 
و حت��ی خونریزی پوس��ت اس��ت. دماهای 
سردتر، پوست را به ویژه در ناحیه دست خشن 
می کند و در این حالت بهترین دفاع از پوست 
در برابر سرما، استفاده از مرطوب کننده های 
باکیفیت به  طور روزانه است. برای جلوگیری 
از خارش کف دس��ت ها در فصل سرما حتماً 
پیش از قرارگرفتن در هوای خش��ک و سرد 
از روغن ها، پمادها و لوسیون ها و کرم با الیه 
ضخیم استفاده کنید که از نرم ماندن پوست 
دستتان مطمئن ش��وید. مرطوب کننده ها را 
باید در روز پس از شست وشو و خشک کردن 
دست ها و شب ها هم پیش از خواب استفاده 
کنید و روی آن دستکش بپوشید. استفاده از 
یک رطوبت ساز که بتواند رطوبت را به فضای 
خشک خانه اضافه کند، راهکار بسیار مناسبی 
برای کاهش خشکی و خارش پوست به ویژه 

دست هاست.

برطرف کردن حساسیت مهم است
یک��ی از م��واردی که باعث خ��ارش کف 
دست ها می شود، واکنش های حساسیتی به 
چیزهایی هستند که در تماس با آنها بوده یا 

لمس کرده اید. عالئم این حساس��یت ممکن 
اس��ت بالفاصله ظاهرشده یا س��اعت ها بعد 
تظاهر کنند که از این میان می توان به جوش، 
خشکی شدید پوست، کهیر، تاول و احساس 
س��وزش یا سوزن سوزن ش��دن اش��اره کرد. 
معموالً پزشک برای درمان این حالت مصرف 
آنتی هیس��تامین ها یا کورتیکواستروئیدها را 
برای کاهش التهاب و خارش ایجادش��ده اثر 
واکنش حساسیت زا توصیه می کنند. استفاده 
از برخی فلزات مانند جواهرات، عطر و ادکلن، 
م��واد ضدعفونی کنن��ده، صابون ها، ترکیبات 
ضدمیکروبی، گرد و غبار و آب حاوی مقادیر 
باالی کل��ر همگی جزو موادی هس��تند که 
قرارگرفت��ن در مع��رض آنها ممکن اس��ت 
باعث خارش کف دس��ت شود و واکنش های 

حساسیت زا ایجاد کند.

دیابت عامل خشکی پوست
خارش دس��ت ها به دنبال خشک ش��دن 
پوس��ت از عالئم زودهنگام ابتال به دیابت به  
شمار می رود و گاهی هم با خارش پاها همراه 
است. عالئم شایع آن عبارتند از برآمدگی های 
کوچ��ک و زرد که ب��ا هاله ای قرم��ز احاطه 
شده اس��ت. با کنترل دیابت، مشکل خارش 

کف دس��ت و پا هم به خ��ودی خود برطرف 
می شود.

اختالالت عصبی را جدی بگیرید
گاهی ایجاد برخی آس��یب های عصبی در 
دس��ت ها به دنبال ابتال ب��ه برخی بیماری ها 
مانند دیابت، عامل خارش کف دس��ت ها به  
شمار می رود. یکی دیگر از اختالالت عصبی 
که باعث خارش کف دست می شود، سندرم 
کانال کارپال است که باعث درد، بی حسی و 
سوزن سوزن ش��دن و خارش کف دست شده 
و خود را با ناراحتی در کف دس��ت ها نش��ان 

می دهد.

با این خارش چه کنیم؟
خارش کف دست بسیار آزاردهنده است و 
می تواند در زندگی فرد اختالل ایجاد کند. در 
بسیاری از موارد، درمان مشکل زمینه ای مانند 
مواردی که گفته شد به کاهش و از بین رفتن 
خارش کف دس��ت کمک می کند اما گاهی 
باید راهکاری دیگر برای این مشکل انجام داد. 
یکی از این راه ها، قراردادن پارچه ای مرطوب 
روی کف دست یا کمپرس سرد است. انجام 
۱0 تا ۱۵ دقیقه ای این کار خارش را تسکین 
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می ده��د. همان  طور که گفتیم، اس��تفاده از 
کورتیکواس��تروئیدهای موضع��ی، قرمزی و 
خارش کف دس��ت را تخفیف می دهد. البته 
این داروها را تنها با تجویز و نظر پزشک معالج 
مص��رف کنید. برای مثال اس��تفاده مداوم از 
کرم های استروئیدی باعث نازک شدن پوست 

می شود.

مراقب این نبایدها باشید
ب��رای این که از ش��ر خارش کف دس��ت 
خالص ش��وید بهتر است هنگام کار حتماً از 

دستکش با الیاف کتان استفاده کنید.
 از شست وش��وی دس��ت ها ب��ا آب خیلی 
س��رد یا گرم پرهیز کنید زیرا سرما و گرمای 
زیاد، خش��کی دست و در نتیجه خارش را به  
دنب��ال دارد. صابون ها و مواد ش��وینده بدون  

بو در اولویت هس��تند. هر زمان که احساس 
کردید دس��ت هایتان خشک ش��ده ، آن ها را 
با مرطوب کننده بپوش��انید تا مانند محافظ 
برای پوس��ت شما عمل کند. در این روزهای 
همه گیری کووید۱۹- تا حد امکان از مصرف 
ژل ه��ای ضدعفونی کننده دس��ت خودداری 
کنید. این م��واد حاوی الکل باالی��ی بوده و 

دست ها را به شدت خشک می کند.

خارش دسـت ها بـه دنبال 
خشک شـدن پوست از عالئم 
زودهنـگام ابتال بـه دیابت به  
شـمار مـی رود و گاهـی هم 
با خـارش پاها همراه اسـت. 
عالئـم شـایع آن عبارتند از 
برآمدگی هـای کوچک و زرد 
که با هاله ای قرمز احاطه شده 
است. با کنترل دیابت، مشکل 
خارش کف دسـت و پا هم به 

خودی خود برطرف می شود.
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آیا هیچگاه فک��ر کرده اید که 
بای��د ب��رای بهب��ود و تقویت 
رابط��ه خود گام��ی بردارید یا 
مانن��د خیل��ی از اف��راد دیگر 
این عقیده استوار هستید که 
تالش برای رسیدن به همسر 
دلخواه تان کافی بوده و بعد از 
آن، ازدواجت��ان خود به خود، 
خ��وب پیش خواه��د رفت و 
به عبارتی گلدان ازدواج ش��ما 
نی��از به آبی��اری و رس��یدگی 
ندارد و مانن��د گیاه خودرویی 
اس��ت که در بیابان به صورت 

خیلی از ما فک��ر نمی کنیم که ازدواج به مانند اعجاب برانگیزی رشد می کند.
یک س��ازه است. س��ازه یا س��اختمانی که آجر 
به آجر روی هم گذاش��ته می ش��ود تا این بنا پا 
بگیرد. در زوج درمانی برای ازدواج از اس��تعاره ای 
به نام پل اس��تفاده می کنند. هر کدام از زوجین 
یک پایه پل هستند. روی این پل حرکت صورت 
می گیرد. بچه ه��ا از روی این پل عبور می کنند. 
پروژه های مختلف روی این پل صورت می گیرد 
پس باید پایه های پل مستحکم باشند چرا که پل 
به تنهایی سرپا نمی ماند. هر دو زن و شوهر باید 
پایه های پل را تقویت کنند تا ازدواج شان آسیب 
نبیند. حتی اگر پایه های پل چوبی یا آهنی باشند 
باید هر از گاهی به آنها رس��یدگی ش��ود تا دچار 
پوسیدگی و زنگ زدگی نشوند پایه های ازدواج نیز 
این چنین احتیاج به رس��یدگی دارند. اگر ازدواج 
خود را تقویت نکنی��د پایه های پل فرو می ریزد، 
گل شما خواهد خشکید و در آن زمان دیگر کاری 
نمی توان مزار آن انجام داد پس حتماً برای تقویت 
رابطه تان تا دیر نشده است باید راه هایی بیندیشید 
قبل از آن که رو به سوی اضمحالل بردارد. حتی 
اگر در ابتدا، ازدواج خود را با عش��ق شروع کرده 
باشید باید بدانید عشق هرگز کافی نیست و نیاز 
به رس��یدگی دارد. اگر ش��ما انگشت قطع شده 
خود را دیر به بیمارس��تان برسانید، خواهید دید 
که دکتر نمی تواند آن را پیوند زند. ش��ما دکتر را 
متهم خواهید کرد که توانمندی الزم را ندارد. در 

صورتیکه از زمان واقعی پیوند عضو خیلی گذشته 
و ش��ما باید زودتر خود را به دکتر می رس��اندید. 
ازدواج نیز به بدین گونه اس��ت. ش��ما باید قبل از 
موع��د پایان رابطه، فکری به حال آن بکنید تا از 

زوال رابطه تان جلوگیری کنید.
آیا شما از پایه های ازدواج تان مراقبت می کنید؟ 
آیا ش��ما پایه های پل خ��ود را تقویت می کنید؟ 
چگون��ه ای��ن کار را انجام می دهید؟ ش��ما کدام 
فعالیت ها را انجام می دهید تا رابطه زناشویی خود 
را بهبود ببخشید؟ به عنوان یک تمرین روی کاغذ 
هر نوع فعالیتی که فکر می کنید، انجام داده اید تا 
زندگی مشترک خود را رونق ببخشید، بنویسید. 
از همسر خود نیز بخواهید تا کارهایی را که او نیز 
انجام داده بنویسد. این خود به تنهایی اولین گام 

برای غنی کردن رابطه شماست.

رابط���ه  تقوی���ت  ب���رای  فعالیت های���ی 
زناشویی

تفریح کردن
زوجین در دوران دوستی و نامزدی خیلی با هم 
تفریح می کنند. با هم کوه می روند، بازی می کنند، 
فیلم و تئاتر می روند و فعالیت های مشترکی که 
لذتبخ��ش اس��ت را فقط برای س��رگرمی انجام 
می دهن��د. ولی بع��د از ازدواج دغدغه های ش��ان 
عوض می ش��ود. به فکر پول جم��ع کردن برای 
خرید وس��ایل جدید و دعوت کردن فالن فامیل 

راه های بهبود و تقویت ازدواج 

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده

برای خوشبختی تان تالش کنید
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هس��تند. در واقع دیگر تفریح��ی در زندگی 
آنها وج��ود ندارد و بهانه آنها برای نداش��تن 
تفریح، نبود پول و امکانات است. تفریح شاید 
به مقدار کمی پول احتیاج داش��ته باشد ولی 
اکث��ر کارهای مفرح بیش از پول به خالقیت 
و عقل و جستجو کردن نیازمند است. امروزه 
امکان��ات زیادی در دس��ترس همه ما وجود 
دارد و خالقیت در پ��س تکنولوژی پنهان و 
محو شده است. یکی از راه هایی که می توانید 
خالقیت را تمرین کنید بدین گونه اس��ت که 
از خود و همسرتان بپرسید اگر می خواستی 
به خانه دوستت بروی چگونه می رفتی؟ حتماً 
جواب با ماش��ین رفتن است. دوباره بپرسید 
اگر ماشین نداشتی چگونه می رفتی؟ جواب 
با اسنپ رفتن است. دوباره بپرسید اگر اسنپ 
نباشد چگونه می رفتی؟ جواب با تاکسی رفتن 
اس��ت و این س��ؤاالت را آنقدر ادامه دهید تا 

راه های خالقانه به ذهن تان خطور کند؟
راه حل دیگر این است که یک روز را بدون 
اینترن��ت در نظر بگیری��د؟ در دنیای کنونی 
ب��دون اینترنت ما فلج می ش��ویم. با این کار 
به یاد می آوریم ما در گذشته، خود را چگونه 
س��رگرم می کردیم. در زمان حال س��ر زن و 
شوهر هر دو در گوشی خود است. در صفحات 
مختلف با افراد دیگر وقت می گذرانند اما در 
این روز خ��اص به ی��اد می آورید که چگونه 
می ت��وان با همدیگ��ر خ��وش گذراند. حتی 
می توانید پ��ا را فراتر گذاش��ته و روزی را در 
هفته برای قطع برق در نظر بگیرید و با شمع 
شب را روش��ن کنید. در آن روز از تلویزیون 
نیز خبری نخواهد بود. ام��کان دارد در ابتدا 
سخت باشد حوصله تان سر رود ولی در نهایت 
یاد می گیرید که با هم سرگرمی جالبی پیدا 
کنید و این رمز تداوم ازدواج زوج های قدیمی 
است. شما آخرین باری که با همسرتان تفریح 

کردید و خندید چه زمانی بوده است؟

زمانی برای بحث کیفی
یک نصف عصر را بدون وجود کس��ی با هم 
حرف بزنید مث��الً روز و کارهایی که کرده اید 
را ب��رای هم تعریف کنید. به این زمان، زمان 
کیفی می گویند. در این زمان شما می توانید 

کاری را با هم انجام دهید. می توانید فعالیت 
مشترکی داشته باش��ید. اکثر زوج ها بیشتر 
وقت خود را برای بچه ها سپری می کنند ولی 
شما در وقت کیفی باید تنها برای خودتان با 

یکدیگر کاری را انجام دهید.
به مجموع وقت کیفی گذاش��تن و تفریح 
کردن با یکدیگر س��رمایه گذاری می گوییم. 
س��رمایه گذاری ابزاری، یعنی برای ازدواج تان 
اقدامی کنید و کاری انجام دهید مثالً حاضر 
هستید برای تقویت رابطه تان از مشاور کمک 
بگیری��د یا کتابی در جهت بهب��ود رابطه تان 

بخواند یا برنامه خاصی را ببینید؟
اکثر آقایانی که به خانم های شان می گویند 
»من که مش��کلی ندارم، تو خودت برو و یاد 
بگیر«، سرمایه گذاری ابزاری را انجام نمی دهند، 
البته در مورد خانم ها هم می تواند این قضیه 
صدق کند. سرمایه گذاری هیجانی، احساسی 
و زمانی، یعنی زمانی را برای خوش گذراندن با 

هم سپری کنید.
نکته ای که اشاره به آن خالی از لطف نیست 
این اس��ت که برای وقت گذاشتن با یکدیگر 
و تفریح ک��ردن در ابتدا باید ذهنیت خود را 
درست کنید. یعنی به این باور برسید که این 
کار مفید اس��ت. طبق تحقیقات انجام شده، 
به این نتیجه رس��یده اند که آدم ها با کسانی 
که هیجانات مثبت مثل خندیدن را شریک 
بوده اند صمیمی تر هستند، با آنها مهربان ترند 
و در مواقع س��خت بهتر ب��ه یکدیگر کمک 

می کنند. تعریف خاط��رات کودکی، خواندن 
جوک با هم، آش��پزی کردن ب��ا هم با هدف 
همکاری و با هم بودن، پروژه مشترکی را انجام 
دادن نه به عنوان وظیفه بلکه برای نش��اط و 
تفریح، این ها مثال هایی است از گذراندن وقت 
با یکدیگر و س��رمایه گذاری زمانی و هیجانی 
کردن برای بهبود رابطه و به مرور خواهید دید 
که تمام نامهربانی ها و قهر ها و دلسردی ها با 
یاری که لحظات ش��ادی را با او سپرده اید از 

بین می رود.

تمرین
تفاوت های شخصیتی حتماً بین افراد وجود 
دارد. شاید به عنوان مثال یک فرد برون گرا و 
دیگری درون گرا باش��د و در این صورت پیدا 
کردن تفریحات و س��رگرمی های مش��ترک 
می تواند دشوار باشد. یکی دوست دارد همیشه 
در مهمان��ی باش��د دیگری دوس��ت دارد در 
اطاقش کتاب بخواند. با وجود هرگونه تفاوت، 
شما می توانید این گونه عمل کنید که لیستی 
از کارهایی که دوست دارید با همسرتان انجام 
دهید را بنویس��ید. از همسرتان نیز بخواهید 
لیس��تی از کارهایی که دوس��ت دارد با شما 
انجام بدهد را بنویسد. از این دو لیست باالخره 
چند مورد فعالیت مش��ترک ش��ادی بخش 
می توان اس��تخراج کرد. یادتان باشد هیچ گاه 
فعالیتی را به زور فقط برای اینکه همسرتان 
از آن خوشش آمده اس��ت، انجام ندهید. در 
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این تمرین هر دو ش��ما باید لذت ببرید. این 
تمرین در راستای صرف زمان مناسب است تا 

عالقمندی زوجین به یکدیگر زیاد شود.

مشارکت در قدرت
ازدواج برای خیلی از افراد مسابقه طناب کشی 
است. طناب به سمت کسی کشیده می شود 
که قدرت بیش��تری دارد. هر کدام از زوجین 
می خواهد تا حرف خود را به کرسی بنشاند. 
هر کدام خود را عقل کل می داند و احتیاج به 
همفکری همسر خود ندارند. سر قدرت دعوا 
می کنند. هر زوجی می خواهد خودش کنترل 
اوضاع را به دست بگیرد. از نوع پوشش اعضای 
خان��واده گرفته، تا تربی��ت فرزندان، مهمانی 
گرفتن و مس��افرت رفت��ن و غیره به تنهایی 

تصمیم می گیرد.
در تصمیم گیری ها هر چقدر بیش��تر اجازه 
دهی��د، قدرت در دس��ترس همس��رتان نیز 
باشد و منصف تر باشید روابط بهتری خواهید 
داش��ت. اگر متوجه ش��وید که همس��رتان 
برای تان در امور مختلف قدرت متصور است، 
عالقمندی شما به رابطه تان بیشتر می شود. 
شراکت در قدرت سهم بزرگی در بهبود روند 
زندگی دارد. اگر شراکتی در تصمیم گیری ها 

وجود نداشته باش��د، روزی خواهید دید که 
ریسمان زندگی تان به طور کلی پاره می شود. 
چرا که از قبل نخ به نخ این ریس��مان پاره و 
فرسوده شده بود و حال با کوچکترین تنش 
به ط��ور کل��ی ازدواج تان نابود می ش��ود. در 
دنیای امروزی زن و مرد هر دو باید بدانند که 
نیازهای طرف مقابل شان حتی بدون حضور 
آنها برآورده خواهد شد. پس باید فروتن باشند 
و همدیگر را در قدرت ش��ریک کنند چرا که 
تنها عشق و احساس تعلق در خارج از خانواده 
حاصل نمی شود و هرگونه نیاز دیگری با پول 
قابل خریدن است جز عشق و مهربانی، لذا با 

تقسیم قدرت، عشق خود را فزونی بخشید.

با حد و رمزهای مشخص زندگی مشترک را 
تقویت کنید

وقتی مرزها مشخص نیس��ت همه در کار 
هم دخالت می کنند. ش��ما باید بدانید که دو 
انسان مستقل هستید که در کنار هم زندگی 
می کنید و حتماً باید مرزهای مشخصی برای 
خود داش��ته باش��ید و همچنین به مرزهای 
دیگران نیز تجاوز نکنید. بدون در نظر گرفتن 
مرز و حد و حدود، مادر در رابطه پدر و فرزند 
یا پدر در رابطه مادر و فرزند دخالت می کند. 
رابطه ش��ما و خواهر و اقوام تان به همسرتان 
مربوط نیست، همانطور که رابطه همسرتان 
با دیگران و دوستانش به شما مرتبط نیست. 
لباس پوشیدن شما به خودتان و سلیقه شما 
مرتبط اس��ت. رنگ مو، مدل مو، مدل لباس 
و س��ایر موارد به خود شما مربوط است. پس 
باید برای هر موردی در زندگی خودتان مرزی 
مقرر کنید. مرزهای عاطفی، مرز جسمی، مرز 
جنسی، و سایر مرزها، تا بتوانید از این طریق 
حرمت ها را نگه داشته و زندگی مشترک خود 

را تقویت کنید.

منبع
- برگرفت��ه از وبینار دکت��ر علی صاحبی و 

دکتر مهدی اسکندری.
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برانکو در راه بازگشت به ایران؟
خبر جدیدی که مدیر ورزشی باشگاه 
پرس��پولیس یعنی ابراهیم شکوری داده، 
این اس��ت که نام��ه ای از س��وی برانکو و 
دس��تیارانش به دس��ت س��رخ ها رسیده 
ک��ه در آن گروه مربیان ک��روات خواهان 
تسویه بدهی مالیاتی شان در ایران شده اند. 
این یک خبر عجیب اس��ت که تا به حال 
مشابهش را نشنیده بودیم؛ رفتاری تازه که 
حتماً معنایی تازه دارد. صریح ترین پیامش 
هم شاید این باشد که برانکو از االن به فکر 
حذف موانعش در مسیر بازگشت به بازار 

کار ایران است.
در یک سیکل معیوب، همیشه مربیان 
خارج��ی از ایران می رفتن��د؛ بدون آن که 
مالیات شان پرداخت شود. معموالً باشگاه 
یا فدراسیون پرداخت مالیات را می پذیرفت 
اما بعد از جدایی طرف آن را نمی پرداخت. 
دس��ت اداره مالیات هم به جایی بند نبود؛ 
مگر این که مربی م��ورد نظر بار دیگر در 
ایران مشتری پیدا کند. در چنین شرایطی 
مشتری جدید باید بدهی مالیاتی قبلی را 
صاف می کرد تا مربی در صورت حضور در 
ایران ممنوع الخروج نش��ود. این قصه تا به  
حال چندین بار تکرار شده است. در مورد 
همین آقای برانکو، مالیات همکاری او با تیم 

ملی تا سال 200۶ عهده فدراسیون فوتبال 
بود و هرگز پرداخت نشد تا این که باشگاه 
پرسپولیس هشت سال بعد برای به خدمت 
گرفتن این مربی کروات ناچار شد بدهی او 
را به سیستم مالیاتی کشور بپردازد. گفته 
می ش��ود بدهی مالیاتی قبل��ی برانکو که 
سال ۹۴ توس��ط یکی از نزدیکان متمول 
باشگاه پرداخت شد، حدود ۵00 میلیون 
تومان بوده است. به هر حال تا این پول را 
ندادند برانکو به ایران برنگشت و به همین 
دلیل هم اولین قراردادش با سرخپوش��ان 
را در ترکیه بس��ت. حتی فصل گذش��ته 
افشین قطبی هم درست با همین شرایط 
سرمربی فوالد خوزستان شد و مدیران این 
باش��گاه ابتدا بدهی مالیاتی به  جا مانده از 
دوران حضور او در پرسپولیس را پرداختند. 
همین ح��اال نه تنها برانک��و، بلکه گابریل 
کالدرون، کارلوس کی روش، افشین قطبی 
و سایر مربیانی که در مقطعی در ایران کار 
کرده اند هم بدهی مالیاتی دارند اما اکنون 
در اقدامی بی سابقه مربی کروات خواهان 
تسویه این رقم و دریافت رسید مربوط به 
آن شده است. از آنجا که پرداخت مالیات 
برانکو از سوی باشگاه در قرارداد رسمی به 
صراحت ذکر شده است، ایوانکوویچ خیلی 

آسان می تواند شکایتی جدید از این بابت را 
در فیفا پیگیری کند. فعالً اخطار اول آمده 
و البته این بار با توج��ه به تورم و افزایش 
دستمزد ایوانکوویچ، تخمین زده می شود 
که بدهی مالیاتی او به ۱0 میلیارد تومان 
هم برس��د. این که برانکو باش��گاه را برای 
پرداخت مالیاتش تحت فشار گذاشته، یک 
پیام روشن دارد؛ تسهیل شرایط بازگشت به 
بازار کار ایران! مربی کروات می داند که قانون 
منع جذب مربی خارجی در فوتبال ایران 
پایدار نیست و مثل سایر قوانین انحصاری 
به زودی حذف خواهد ش��د. از سوی دیگر 
درک می کند که برای مشتری بعدی اش 
دشوار است عالوه رقم دستمزد، پرداخت 
چندین میلیارد تومان بدهی مالیاتی معوقه 
او را تقبل کند. پس تا تنور داغ است برانکو 
پرسپولیسی ها را وامی دارد بدهی مالیاتی اش 
را »صفر« کنند، وگرنه چماق فیفا بار دیگر 
روی سر سرخ ها باز خواهد گشت. به راستی 
آیا زمان آن نرسیده که مثل همه جای دنیا 
پرداخت مالی��ات را عهده خود بازیکنان و 
مربیان بگذاریم و ضمن حفظ شأن سیستم 
اقتصادی کشورمان، از این قبیل مشکالت 
هم رهایی بیابیم؟ واقعاً کی وقت اصالح این 

ضعف هاست؟
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شنیده ها حاکی از آن است که سازمان لیگ 
فدراس��یون فوتبال قصد دارد به زودی قانون 
تعیین س��قف قرارداد برای بازیکنان فوتبال 
در لیگ برتر را احیا کند. این قانون نخستین 
بار ۱0 س��ال پیش یعنی از ابتدای لیگ دهم 
اعمال شد و در آن زمان عدد تعیین  شده ۳۵0 

میلیون تومان بود.
حاال اما گفته می شود سقف جدید قراردادها 
سه میلیارد تومان است. به این ترتیب به نظر 
می رس��د متولیان اداره فوتبال ایران نرخ تورم 
در کش��ور را طی یک دهه گذشته تقریباً ۱0 
برابر تصور کرده اند. این در حالی است که در 
زم��ان اجرای آغاز این قانون در مرداد ماه ۸۹، 
قیم��ت دالر آمریکا در بازار آزاد کمی بیش از 
هزار تومان بود اما حاال نرخ اسکناس آمریکایی 
تقریباً 2۶ برابر ش��ده اس��ت. سوژه اصلی این 
مطل��ب اما چیز دیگری اس��ت؛ ای��ن که آیا 
تعیین س��قف قرارداد گامی مثبت برای مهار 
تورم فوتبال یا شفاف سازی مالی در این حوزه 
اس��ت یا نه؟ تجربه قبلی اج��رای قانون مورد 
اشاره نشان می دهد نباید خیلی به ثمربخشی 

بازگشت سقف قرارداد امیدوار باشیم.

بازیکنانی با چند قرارداد
قانون سقف قرارداد در زمان اجرا با مشکالت 
پرشماری مواجه شد که بدیهی ترین آنها شیوع 
بیش از پیش پول زیرمیزی بود. خیلی ساده و 
آسان، بسیاری از بازیکنان فوتبال ایران صاحب 
چند نس��خه قرارداد شدند؛ یکی برای ارائه به 
سازمان لیگ و احیاناً انتشار نزد افکار عمومی 
که در آن س��قف ۳۵0 میلیون تومانی قرارداد 
رعایت ش��ده بود و دیگری به شکل واقعی و 
حقیقی که نزد بازیکن و باشگاه مکتوم می ماند. 
به این ترتیب مدیران با فوتبالیست گرامی مثاًل 
روی عدد ٧00 میلیون تومان توافق می کردند 
و همان هم پرداخت می شد اما مردم خوشحال 
بودند که فوتبالیست ها »نجومی بگیر« نیستند! 
تناقض بین نس��خه های رسمی و غیر رسمی 
تنها در زمان بدحسابی باشگاه برمال می شد اما 
بازیکنان کم کم یاد گرفتند مابه التفاوت این دو 
رقم را نقداً و همان ابتدای فصل دریافت کنند 

تا هر کجا به مش��کل خوردند، با نسخه دوم 
دنبال تتمه رقم قراردادشان بروند. این  طوری 
یعنی حتی قانون سقف، به سود بازیکنان هم 
ش��د؛ چراکه گاهی به ج��ای ۱0 درصدی که 
اول فصل باید می گرفتن��د، ۴0 تا ۵0 درصد 

پول شان را دریافت می کردند!

سقفی که کف می شود
قانون س��قف قرارداد مش��کالت بیشتری 
هم داشت، مثل آپش��ن دار کردن قراردادها. 
یعن��ی ب��رای بازیکنان رق��م قانون��ی را به  
عنوان پایه دس��تمزد تعیی��ن می کردند اما 
نفس کشیدن شان هم پاداش داشت و همین  
طور پول به حساب شان س��رازیر می کرد. از 
همه اینها ک��ه بگذریم بزرگ ترین عیب این 
قانون، تأثیر روانی مخربش روی بازار فوتبال 

ایران اس��ت. این  گونه به آسانی قبح قرارداد 
س��ه میلیارد تومانی در هم شکسته می شود 
و ای��ن تلقی به وجود می آید که هر بازیکنی 
با این رقم به عضوی��ت یک تیم دربیاید، در 
حق باش��گاه »لطف« کرده اس��ت! ۱0 سال 
پیش یکی از جمالتی که به وفور در اظهارات 
اهالی دلس��وخته فوتبال تکرار شد، این بود: 
»س��قف قرارداد تبدیل به کف قرارداد شد و 
همه یاد گرفتند که حداقل دستمزد در لیگ 
برتر ۳۵0 میلی��ون تومان اس��ت.« حاال هم 
بیم آن می رود که از این به بعد ش��اهد عقد 
قراردادهای سه میلیارد به باال در تیراژ وسیع 
باش��یم؛ گرچه هنوز س��ازمان لیگ در مورد 
این شنیده های غیر رسمی اظهار نظر نکرده 
است. امیدواریم این بار شاهد تکرار مکررات و 

آزمودن آزموده ها نباشیم.«

برو باالی سه میلیارد!
به بهانه احتمال تعیین سقف قرارداد برای بازیکنان لیگ فوتبال
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به بهانه حضور جادوگر در انتخابات فدارسیون فوتبال

از علی کریمی »بازنده«  بترسید
همان طور که از قبل هم ش��ایعه شده بود، 
علی کریمی تصمیم گرفت رسماً برای حضور 
در انتخاب��ات فدراس��یون فوتبال نام نویس��ی 
کند. ح��اال جادوگر ردای هماوردی با مدیران 
کت وشلواری این فوتبال را به تن کرده و قرار 
است دهم اسفند با افرادی همچون مصطفی 
آجورلو، کیومرث هاش��می، حی��در بهاروند و 
عزیزی خادم برای رس��یدن به کرسی ریاست 
فدراس��یون رقابت کند. در مورد کاندیداتوری 

کریمی چند نکته وجود دارد.
منتق��دان در فض��ای اجتماعی، سیاس��ی 
و ورزش��ی ای��ران عموماً ب��ه بی عملی متهم 
می شوند. یعنی ایراد اساسی که از آنها گرفته 
می ش��ود، این اس��ت ک��ه فقط بی��رون گود 
می نشینند و بدون تجویز نسخه و راهکار، فقط 
شرایط موجود را به نقد می کشند. با این حال 
علی کریمی تصمیم گرفته خرق عادت کند. او 
تندترین منتقد این سال های فدراسیون بوده 
که از حس��اب و کتاب های مالی تا تصمیمات 
اداری، همه  چیز را به چالش کش��یده است. 
ای��ن که کریمی حاال تصمی��م گرفته با همه 
وجودش وارد کارزار انتخابات ش��ود، نش��ان 
می دهد او واهمه ای از عمل گرایی ندارد. یعنی 
اگر ایراد می گیرد، درس��ت ی��ا غلط در ذهن 
خودش فرمول بهتری برای اداره فدراس��یون 
دارد. بنابرای��ن تا همین ج��ا حقانیت جادوگر 

ثابت شده است.
حتی تیفوسی ترین هواداران علی کریمی 
هم در م��ورد توانایی او ب��رای انجام کارهای 
مدیریتی ابهام دارند. شماره ۸ دوست داشتنی 
فوتبال ایران پیش از این س��ابقه کار اجرایی 
نداشته و دست  کم ظاهر و ادبیاتش هم زیاد 
تناسبی با این قبیل مسئولیت ها ندارد. با این 
حال او بخش��ی از این نقطه ضعف بزرگ را با 
انتخاب مهدی مهدوی کیا به عنوان نایب رئیس 
اول پوشش داد. از این منظر کیا وجاهت بسیار 
بیشتری نسبت به کریمی دارد و زوج این دو 
می توان��د هیجان و کارآم��دی را در کنار هم 

داشته باشد.
زیاد پی��ش آمده ک��ه به طعن��ه گفته اند 
محبوبیت ضامن موفقیت نیس��ت و کریمی 
با وجود هواخواهان پرش��ماری که دارد شاید 
نتواند در فدراسیون کار چندانی از پیش ببرد. 
این ادعا بیراه نیس��ت اما نبای��د از یاد ببریم 
خ��ود محبوبیت - در س��طحی که کریمی از 
آن برخوردار است - چندان فاکتور کم ارزشی 
نیس��ت. به هر ح��ال وقتی او در فدراس��یون 
مسئولیت داش��ته باش��د، جذب اسپانسرها 
آس��ان تر اس��ت و شاید بس��یاری از گره ها به 
واس��طه همی��ن مقبولیت کریمی باز ش��ود. 
بنابراین رئیسی که جاذبه دارد، حتماً متفاوت 
است با همه روسایی که در این سال ها داشتیم 

و ه��ر کدام بیش از دیگری دافعه 
داشته اند.

یک نگرانی بزرگ اگر در مورد 
علی کریمی وجود داش��ته باشد، 
این اس��ت که او کال زیاد تصمیم 
می گی��رد و پش��یمان می ش��ود. 
جادوگ��ر زمانی اعالم ک��رده بود 
خیلی زود از میادین بازنشس��ته 
خواهد شد اما نهایتا تا سی وچند 
سالگی بازی کرد. از وجنات او به  
نظر نمی رسید که سراغ مربیگری 
برود اما رفت و از دس��تیاری تیم 
ملی شروع کرد. بعد هم نوبت به 
سرمربیگری تیم های لیگ برتری 
رس��ید و البته آقای شماره ۸ بعد 
از دو، سه سال فهمید به  کار این 
حرفه نمی آی��د. بنابراین این بیم 
وجود دارد که او این بار هم ردای 
ریاست به تن کند اما چند ماه بعد 
پی ببرد برای چنین شغلی ساخته 
نش��ده اس��ت. اینجا دیگر جای 
پشیمانی نیست. اگر وارد این گود 
ش��دی، باید تا آخر بمانی و باری 
از روی زمی��ن برداری، نه این که 
خودت به یک گرفتاری مضاعف 

تبدیل شوی.
ترکیب هش��تاد و چن��د نفره 
رای دهندگان در مجمع فدراسیون 
فوتبال طوری اس��ت ک��ه در آن 
توازن فوتبالی ها و مدیران وابسته 
به تش��کیالت قبلی به نوعی برابر 
به  نظر می رسد. بنابراین احتمال 
موفقیت کریمی در انتخابات بسیار 
شکننده است. او یا رئیس می شود 
و کارش را شروع می کند که هیچ 
اما اگر رئیس نشود، قطعا بازنده ای 
ترس��ناک خواهد ش��د؛ منتقدی 
بی پرواتر از همیشه که حاال دیگر 
زخم البی های پش��ت پرده را تن 
دارد و با هیچ کس مماشات نخواهد 
کرد. اگر به کریمی رأی نمی دهید، 
حواس تان باشد که فردایی هم در 
راه است؛ فردایی با زبان سرخ او و 

البته رسانه شخصی فراگیرش.
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1۷ دی ماه 1۳۹۹ که رسید، ۵۳ سال از مرگ غالمرضا تختی گذشت. در این مدت تمام زیر و بم زندگی شخصی، اجتماعی و دوران حرفه ای بزرگ ترین 
اسطوره ورزش ایران شخم زده شده است. کار حتی به بررسی ریزترین مسائل شخصی تختی و مشکالت زناشویی اش با شهال هم کشید. البته شاید 
باز هم هنوز ناگفته هایی از آن دوران باقی  مانده باش��د که ش��اید هیچ وقت برمال نش��وند. فارغ از این مس��ائل یکی از نکات همچنان قابل بحث نس��بت 
تختی با زمانه خودش اس��ت. یکی از راه های بررس��ی این موضوع هم اس��تفاده از مهندس��ی معکوس اس��ت. یعنی به جای این که بفهمیم زمانه تختی چه 

تاثیری در فرآیند »تختی شدن« تختی داشت، می توانیم بپرسیم اگر امروز تختی زنده بود چه نسبتی با جامعه پیدا می کرد.

تختی اگر امروز بود چند میلیون فالوئر داشت؟

بیایید فرض کنیم مرحوم تختی با همان 
هیبت دوران اوجش در روزگار ما می زیست. 
یعنی مثاًل امروز داشت خودش را برای سومین 
یا چهارمین المپیک پیاپی آماده می کرد. در 
حالی که در المپیک های ریو و لندن و شاید 
هم پکن طال گرفته بود. این فرض ناش��ی از 
یک کنجکاوی همیشگی است. این کنجکاوی 
که تغییر شرایط و بسترها چه تاثیری در روند 
اتفاقات دارد. این که شخصیت های برجسته 
تاریخ تا چه حد محصول زمانه خود هستند 
و تا کجا می توانس��تند روی شرایط اثرگذار 
باش��ند. نویس��نده ها مخصوصاً از این کارها 
زیاد می کنن��د. هیتلر را برمی دارند و در یک 
صبح زمس��تانی برلین قرن بیست ویکم را از 

خواب بیدار می کنند و ناپلئون را می گذارند 
ت��وی انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانس��ه. 
فوتبالی ها ت��الش می کنند حدس بزنند اگر 
پله امروز بازی می کرد، قیمتش چقدر می شد 
یا اگر مارادونا امروز به ناپولی می پیوست آیا 
می توانس��ت همان مارادونای معروف شود؟ 
خیل��ی از ای��ن جابه جایی ها ه��م طنزآمیز 
می شود. مثل کاری که تلویزیون خودمان در 
دو سال گذشته انجام داد و یک بار سعدی و 
حافظ را به برنامه تحویل سال دعوت کرد و 
یک بار هم در ایام محرم با حر، ش��مر و یزید 

جلسه پرسش و پاسخ تشکیل داد.
آوردن مرح��وم تختی ب��ه روزگار معاصر 
جنبه های زی��ادی دارد. مهم ترین جنبه اش 

میزان محبوبیت و تاثیرگذاری اوست. به گواه 
تاریخ تختی محبوب ترین چهره تاریخ ورزش 
ایران است. به قول بچه های امروزی »تختی 
سلبریتی بود، وقتی سلبریتی بودن مد نبود.« 
تصور این که یک نفر چطور می تواند در دورانی 
که تمام وس��ایل ارتباط جمعی چند ستون 
ورزش��ی روزنامه، دو مجله هفتگی ورزش��ی 
و دو، س��ه کانال نیمه وقت رادیو و تلویزیون 
است، این قدر محبوب شود که تمام ایران او 
را بشناسند، سخت است. تختی اما این کار را 
کرد. موفقیت ورزشی  در کنار چهره مردمی  
او به همراه فعالیت های سیاسی اش در بستر 
خاصی از تاریخ با مختصات مش��خص باعث 
ش��د نام تختی در تاریخ ای��ران و بین مردم 

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

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش

]67[

شماره 7۵ - دی ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



جاودانه شود. حاال اگر همه ویژگی های فردی 
تختی را بدون مختصات تاریخی اش به سال 

۱۳۹۹ بیاوریم چه اتفاقی می افتد؟
واژه س��لبریتی تازه چند س��ال است که 
وارد فرهنگ لغت مردم ایران ش��ده اس��ت. 
قدمتش اندازه پا گرفتن شبکه های اجتماعی 
اس��ت. درس��ت از زمانی که »دیده ش��دن« 
مهم ت��ر از »دلیل دیده ش��دن« ش��د. امروز 
ایران س��لبریتی های زی��ادی دارد. آدم هایی 
با میلیون ه��ا دنبال کننده که چندان ویژگی 
خاصی هم ندارند جز ای��ن که بلدند چطور 
زیاد دیده ش��وند. بلدند چط��ور نگاه ها را هر 
طور شده به سمت خودشان جلب کنند. نه 
این که همه س��لبریتی ها این شکلی باشند. 
همین امروز خیلی از ورزشکاران و هنرمندان 
موف��ق هم در ش��بکه های مج��ازی فعال و 

اتفاقاً خیلی هم پرمخاطب هستند. اما وقتی 
پرمخاطب ترین اینس��تاگرامر ایرانی دختری 
است که به واس��طه تهدید به خودکشی در 
فراق »ساسی مانکن« مشهور شده یعنی در 
فرمول معروفی��ت پارامترهایی نظیر تالش، 
خلق کردن، کاری را به س��رانجام رساندن و 
چیزهایی از این دس��ت سهم کوچکی دارد. 
در چنین شرایطی تختی چه جایگاهی پیدا 

می کرد؟
این که مرحوم تختی اگر با همان مختصات 
دهه چهل امروز می زیس��ت، چقدر محبوب 
می شد سوالی است که نمی توان پاسخش را 
به درستی داد. دو حالت بیشتر وجود ندارد. یا 
مرحوم تختی مثل محمدرضا شجریان و چند 
تن دیگر از بزرگان پایش را در این آشفته بازار 
الیک و کامنت و استوری و الیو نمی گذاشت 
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و از رس��انه ها فراری می شد یا این که خیلی 
شیک برای خودش صفحه ای تدارک می دید 
و بخش��ی از زندگ��ی اش را از ای��ن طریق با 
طرفدارانش به اشتراک می گذاشت. در حالت 
اول احتم��االً نام تختی را ه��ر از گاهی بین 
اخباری که به صورت رگباری به س��مت مان 
می آی��د، می ش��نیدیم. خبرهای��ی در مورد 
پیروزی های ایشان در مسابقات بین المللی یا 
کمک به سیل زدگان و زلزله زدگان چهار گوشه 
کشور. همچنین ممکن بود خوی مصدقی گری 
مرح��وم هم بروز کند و همان طور که در آن 
دوران به حصر مرحوم مصدق معترض بود در 
ای��ن دوره نیز به حصر اعتراض کند و برود به 
دیدن  محص��وران. در حالت دوم هم می توان 
حدس زد که پیج مرحوم تختی چند میلیون 
فالوئر می گرفت و در آن می ش��د ویدیوهایی 
از مب��ارزات و مدال ها به هم��راه تصاویری از 
همسر و فرزند و برخی اظهارنظرهای ورزشی، 

اجتماعی و سیاسی ایشان را دید.
همه اینه��ا یعنی آن منحصر به فرد بودن 
مرحوم تختی به آن شکلی که در دهه ۳0 و ۴0 
شاهد بودیم شاید رخ نمی داد. در مقام مقایسه 
اگر تختی س��ال ۴0 به اندازه جمعیت مردم 
ایران فالوئر داشت، امروز این عدد شاید به ۱0 
میلیون هم نمی رسید. در واقع شکل زندگی 
و نوع برخورد رسانه ها و شلوغی بیش از حد 
دنیای سلبریتی ها این اجازه را نمی داد. شخص 
یا گروه خاصی هم در این زمینه مقصر نیست. 
شکل دنیا عوض شده و ارزش ها تغییر کرده 
اس��ت. شکی در این نیست که تمام آدم های 
بزرگ تاریخ را در هر جای دیگری قرار بدهیم 
آن چه از دست خودشان برمی آمده را تمام و 
کمال انجام می دهند اما تفاوت در نوع برخورد 
مردم و میزان کانون توجه شدن است. تختی با 
آن اس��تعداد ناب کشتی در هر دوره دیگری 
از تاریخ چندین ط��الی المپیک و جهان به 
دست می آورد و با روحیات پهلوانی اش هر جا 
زمین خورده ای می دید خودش را می رس��اند. 
در مقابل ظلم قد علم و تالش می کرد، وظیفه 
اجتماعی اش را تمام و کمال انجام دهد. او اگر 
ام��روز بود یکی از معروف ترین آدم های ایران 
به حس��اب می آمد. مردم هم همان طور که 
شجریان را دوست داش��تند او را هم دوست 
می داش��تند. اما این که غالمرضا تختی سال 
۹۹ دقیق��اً هم��ان »تختی« ده��ه ۳0 و ۴0 

می شد، جای ابهام دارد.

 ساسان حیدری یافته که با نام های ساسی مانکن و ساسی
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 مه��دی طارم��ی نم��اد کامل 
س��فیر فوتبالی ایران اس��ت؛ 
مهاجم سابق تیم پرسپولیس 
ای��ن  روزها در پورت��و آن  قدر 
می درخش��د که کمتر مربی و 
تیم بزرگی در دنیا پیدا می شود 
که نام��ش را نداند. مهدی که 
با آقای گل��ی به همراه ریوآوه 
در لیگ پرتغال نامش را س��ر 
انتقالی  در  انداخ��ت،  زبان ها 
جذاب به عضویت پورتو، یکی 
تیم ه��ای  سرش��ناس ترین  از 
اروپا درآم��د و آن  قدر جنگید 
که حاال نه یک بازیکن ذخیره، 
بلک��ه یکی از دو مهاجم اصلی 
تیم��ش اس��ت. او در م��دت 
زمانی ک��ه به  عن��وان بازیکن 
فیکس ب��رای پورتو به میدان 
رفت��ه، چندین گل مهم و البته 
چندین پاس گل سرنوشت ساز 
داشته و یکی از تأثیرگذارترین 

مهره های این تیم است.

درخش��ش طارم��ی در همین م��دت آن  قدر 
زیاد بوده که بس��یاری از فوتبال دوس��تان ایرانی 
همین حاال باشگاه پورتو را برای او کوچک تصور 
می کنند و می گویند با این توانایی باید برای فصل 
بعد به تیم های قدرتمند اروپایی برود. البته هنوز 
فصل به نیمه نرسیده، برایش پیشنهادهایی هم از 
لیگ های مختلف رسیده و بعید نیست که با رقم 
درشت تری، انتهای این فصل مهدی چمدانش را 

ببندد و به باشگاهی سرشناس تر در اروپا برود.
مه��دی طارمی اما عالوه درخش��ش در زمین 

فوتبال، در چند س��ال اخیر، نام��ش را بیرون از 
زمین ه��م مطرح کرده اس��ت؛ هم به واس��طه 
حاش��یه های شخصی که داش��ته و هم البته به 
واس��طه کارهای نیک و خیری ک��ه انجام داده 
اس��ت. پس��ری که می گوید زیاد اهل جنجال و 
حاشیه نیست و ترجیح می دهد اوقات  فراغتش 
را کتاب بخواند، در یکی، دو فصل اخیر و به ویژه 
از زمانی که به پرسپولیس پیوست و مطرح شد، 
چندان هم بی حاشیه نبوده است. اگرچه همواره 
ت��الش کرده خودش را از مس��ائل پیش پاافتاده 

طارمی زیاد اهل جنجال و حاشیه نیست اما ...
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برهاند ولی خواسته یا ناخواسته مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفته و هر حرکتش زیر ذره بین 
رفته است. آن هایی که مهدی را می شناسند، 
می گویند عالوه کتاب دو سرگرمی دیگر هم 
دارد؛ ماشین و لباس. اگرچه درباره ماشینی 
که سوار می ش��ود، اطالع چندانی در دست 
نیس��ت ولی همیشه س��عی می کند مد  روز 
باشد و برای خریدن لباس های جدید درنگ 
نمی کن��د! البته او چهره ای دوست داش��تنی 
در ایران به ویژه در زادگاهش بوش��هر است؛ 
می گویند دوس��ت ن��دارد کمک هایی که به 
دیگران می کند، جایی بازتاب داده شود ولی 
همتش در تولید ماسک در نخستین روزهای 
بحرانی ش��یوع کرونا در ایران مثال زدنی بود. 
او با احداث مکانی در بوش��هر، خیلی سریع 
به تولید انبوه ماسک برای هم وطنانش روی 

آورد تا مبادا این ویروس خطرناک کشته های 
بیشتری جا بگذارد. اقدامش در کمک به مهار 
کرونا و تولید ماس��ک و در اختیار گذاشتن 
آن ماس��ک ها در دس��ترس عم��وم، آن  قدر 
مورد توجه قرار گرفت که رسانه های پرتغالی 
ه��م به تمجی��د از او پرداختن��د. مهدی که 
پس��ری خانواده دوست است، بیشتر اقدامات 
خیرخواهانه اش را با کمک پدر و برادرش در 
ایران اداره می کند و در این مسیر، اگر کمکی 

از دستش بربیاید، دریغ نمی کند.
ب��ه غیر از ای��ن موارد، مه��دی طارمی در 
فض��ای مجازی ه��م چندین بار حاش��یه و 
جنجال داش��ته که بیش��تر آنه��ا مربوط به 
فوتبال و س��بک بازی کردنش است؛ هرچند 
اظهاراتش درباره بقیه موارد هم مرکز توجه 
قرار گرفته و یکی، دو اظهار نظرش نیز مورد 

انتقاد. یکی از جالب ترین نوشته های مهدی 
طارمی در فضای مج��ازی، مربوط به همان 
زمان شیوع ویروس کرونا بود که خیلی ها را 
راهی قرنطینه کرده ب��ود. مهدی طارمی اما 
با انتشار پستی از مسئوالن خواست تا »آب 
و ب��رق را مجانی کنند.« او نوش��ت: »در این 
برهه خاص باید به فکر همدیگر باش��یم، به 
هم کمک کنیم از لحاظ اقتصادی. مسئولین 
محترم، ش��ما لطف کنین االن که ش��رایط 
خیلی سخت است و مردم سر کار نمی توانند 
بروند، آب و برق را مجانی کنید تا این شرایط 
تمام ش��ود. این هم کمک ش��ما به مردم.« 
او پیش تر اما توییتی مبنی حذف اس��رائیل 
داشت که با واکنش منفی رسانه های جهانی 
روبه رو ش��د و حتی عده ای خواستند تا فیفا 

این بازیکن را تحریم کند.
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اگرچه از این دست اقدامات مهدی طارمی 
در فض��ای مج��ازی گهگاهی م��ورد توجه 
رس��انه ها قرار گرفته، ول��ی او از زمانی که به 
پرتغ��ال رفته، حواش��ی اش را تقریباً به صفر 
رسانده و حاال کاماًل شبیه به فوتبالیست های 
ب��زرگ دنیا زندگی می کن��د؛ از برنامه ریزی 
برای تمرین گرفته تا خواب و تغذیه. البته این 
موارد باعث نشده او گهگاهی کنایه ای تندوتیز 
هم نزند؛ نمونه اش همی��ن دو روز پیش که 
توییتی علیه مسئوالن کنونی دولت منتشر 
کرد. توییت کنایه آمیز مهدی طارمی مشخصاً 
متوجه دولت کنونی است که البته چند وقت 
دیگر هشت سالش تمام می شود. طارمی در 
ش��رایطی از دول��ت کنونی انتق��اد کرده که 
اتفاق��اً در بین اهالی همین دولت، طرفداران 
پروپاقرصی دارد؛ یکی از آنها عباس عراقچی، 
معاون وزارت امور خارجه است که حتی تیر 
۱۳۹۶ در گفت وگ��و با یک��ی از روزنامه های 
ورزش��ی، از مهدی طارمی به  عنوان بازیکن 
م��ورد عالقه اش نام برد. عراقچی که خودش 
پیش تر به  صورت غیر حرفه ای فوتبال بازی 
می کرده، در تیرماه آن س��ال ابراز امیدواری 
کرد پرس��پولیس انتهای فصل قهرمان لیگ 

برتر ش��ود. او همچنین از مهدی طارمی که 
شایعه جدایی اش به گوش می رسید، خواست 
در این باشگاه بماند. »به  عنوان یک هوادار از 
آقای طارمی خواهش می کنم در پرسپولیس 
بماند؛ به خاطر این که خیلی خوب اس��ت و 
من هم خیلی خوش��م می آید از این بازیکن. 
عرق و انگیزه زیادی دارد و خیلی باغیرت بازی 
می کند و شم گل زنی هم دارد. خیلی خوب 
خودش را در موقعیت گل زنی قرار می دهد؛ 
هرچند در ضربات آخر مقداری آدم را حرص 
می دهد )با خن��ده(، ولی فکر می کنم آینده 
درخش��انی دارد و می تواند یکی از مهاجمان 
درجه یک کشور باشد. خیلی دوست دارم که 
در پرسپولیس بماند.« چهار روز بعد، مهدی 
طارمی که آن زمان هنوز برای پرس��پولیس 
ب��ازی می کرد، به دیدار عباس عراقچی رفت 
و با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرامش 
با خطاب ق��راردادن عراقچی و تخت روانچی 
نوش��ت: »بزرگمردان عرصه سیاست، از شما 
ممنونم. به  عنوان یک ایرانی و پرسپولیس��ی 
خوش��حالم که ش��ما را کنار خودمان داریم. 
قدردان لطف ش��ما و همه عزیزان هستم. به 
امید سربلندی ایران اسالمی و ارتش سرخ.«
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