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

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَك الَْیْوَم

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

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

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

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

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

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

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

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

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:
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کارخانه عقاب افشان اوایل بهمن ماه میزبان 
سرپرس��ت فرمانداری شهرستان فیروزکوه و 
همچنین نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در 

مجلس شورای اسالمی بود.
 ابوالقاس��م مهری به همراه احمد رسولیان 
نماینده م��ردم فیروزکوه و دماوند در مجلس 
شورای اسالمی، معاون برنامه ریزی فرماندار، 

رئیس شهرک صنعتی علیدره و رئیس اداره 
صنعت، معدن و تجارت فیروزکوه که با هدف 
بازدی��د از چند واحد صنعتی به شهرس��تان 
سمنان س��فر کرده بودند، با حضور در محل 
کارخانه شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان 
ضمن دیدار و گفتگو با مدیران این مجموعه 
از خ��ط تولی��د محص��والت گ��روه صنعتی 

عقاب افشان بازدید کردند.
مهندس عبداهلل اکبری راد نایب رئیس هیات 
مدی��ره و مهندس بهروز م��رادی مدیرعامل 
ش��رکت تولی��دی و صنعت��ی عقاب افش��ان 
مس��ئولین شهرس��تان فیروزکوه و دماوند را 

همراهی کردند.

بازدید مسئولین شهرستان فیروزکوه از خط تولید محصوالت عقاب افشان 
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شرکت ایده گران خودرو پارسیان به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه صنعتی عقاب افشان وظیفه تولید تمامی قطعات فایبرگالسی این مجموعه بزرگ صنعتی 
را برعهده دارد. این شرکت که تقریبا از آغاز امسال بنا به تدابیر و استراتژی های مدیران ارشد عقاب افشان به طور مستقل فعالیت خود را پیش می برد، 
سال های تولید قطعات از جنس فایبرگالس را در دل این مجموعه برعهده داشته و از این حیث دارای تجربه و کیفیت باالیی است. از مهمترین قطعاتی که 
جنس فایبرگالس دارند و در اتوبوس ها و مینی بوس های تولیدی گروه صنعتی عقاب افشان استفاده می شوند، می توان به سپر جلو و عقب اتوبوس، داشبورد 
و ... اشاره کرد. مهندس سیدجالل موسوی مدیرعامل شرکت شرکت ایده گران خودرو پارسیان در گفتگو با کالسکه سبز در مورد فعالیت های این شرکت و 

برنامه های آتی آن توضیحاتی ارائه کرده است که در ادامه می  خوانید.

لطف�اً برای ش�روع کم�ی در مورد ش�رکت 
ایده گران خودرو پارس�یان و فعالیت های این 

مجموعه بگویید.
 شرکت ایده گران خودرو پارسیان به عنوان 
یک��ی از زیرمجموعه ه��ای گ��روه صنعتی و 
تولیدی عقاب افش��ان از اردیبهشت ماه سال 
۱۳۹۹ کار خ��ود را در زمین��ه تولید قطعات 
فایبرگالس برای خودروهای تجاری سنگین 
مثل اتوبوس، مینی بوس و غیره ش��روع کرد 
به لط��ف خدا همچن��ان ادام��ه می دهد. به 
عبارتی باید گفت که مجموعه فعالیت شرکت 

ایده گ��ران خودرو پارس��یان تولید قطعات از 
جنس فایبرگالس اس��ت که بیشتر در شکل 
و قیافه خودروهای س��نگین مثل سپر جلو و 

عقب آنها فعالیت دارد.

  ای�ن مجموعه چگونه و با چه نیت و هدفی 
شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد؟

 قب��ل از ایجاد ش��رکت ایده گ��ران خودرو 
پارسیان در دل شرکت عقاب افشان، واحدی 
در محل کارخانه این شرکت به نام واحد تولید 
قطعات فایبرگالس وجود داشت که قطعات 

فایبرگالس مورد نی��از اتوبوس های تولیدی 
شرکت عقاب افشان را تولید می کرد.

بعدها مجموعه مدیریتی شرکت عقاب افشان 
تصمیم گرفتند برخی از فعالیت های خود را 
در مجموعه های مس��تقل جدید برنامه ریزی 
کنند که یکی از این فعالیت ها تولید قطعات 
فایب��رگالس ب��ود و در نهایت ه��م به ایجاد 
شرکت ایده گران خودرو پارسیان منجر شد.  
ه��دف از این کار  نیز، هم بهره وری بیش��تر 
شرکت بود و  هم این که شرکت عقاب افشان 
بتواند از طریق زیر مجموعه های مستقل خود 

تولید با کیفیت ترین قطعات فایبرگالسی خودرو در گروه صنعتی عقاب افشان
مهندس موسوی مدیرعامل شرکت ایده گران خودرو پارسیان تشریح کرد
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با خودروس��ازان بزرگ کشور در زمینه تولید 
قطعات فایبرگالسی همکاری کند. چه اینکه 
این اتفاق خیلی زود هم رخ داد و ما در مرداد 
ماه سال ۹۹ با شرکت ایران خودرو دیزل وارد 
همکاری شدیم و در حال حاضر کل قطعات 
فایبرگالس مورد نیاز اتوبوس های تولیدی این 
خودروس��از بزرگ را شرکت ایده گران خودرو 
پارس��یان تولید می کند. ضم��ن اینکه مثل 
گذشته وظیفه تولید قطعات فایبرگالس مورد 
نیاز در محصوالت شرکت عقاب افشان را نیز 

همچنان ما برعهده داریم.

دانش فنی مورد نیاز این فعالیت از کجا آمده 
است؟

 به هر حال همانطور که می دانید ش��رکت 
عقاب افش��ان از سال های دور در زمینه تولید 
اتوبوس ش��هری و بین ش��هری فعالیت دارد 
و تقریباً از چهارده س��ال پیش تولید قطعات 
فایبرگالسی را در درون خود برنامه ریزی کرده 
است. لذا طبیعی است که دانش فنی کافی و 
تجربه مناس��بی در این زمینه در دل شرکت 

عقاب افشان وجود داشته باشد.

محصوالت تولیدی شرکت ایده گران خودرو 
پارسیان به لحاظ کیفی چه شرایطی دارند؟

 طبیعت��اً در مورد کیفی��ت محصوالت این 
مجموعه مش��تریان ما باید نظر بدهند اما به 
اذعان همین مش��تریان محصوالت تولید ما 
ج��زوه بهترین ها در کش��ور هس��تند و برای 
مثال شرکت ایران خودرو برای تامین قطعات 
فایبرگالس مورد نیاز خود با پیمانکاران بسیاری 

مذاک��ره و مکاتبه کرد اما در نهایت اعالم کرد 
که کیفیت قطعات تولیدی در شرکت ایده گران 
خودرو پارسیان باالتر از سایرین است و نهایتا 
با ما وارد قرارداد ش��د. انصافا به دور از هرگونه 
بزرگنمایی و تبلیغ باید اذعان کنم که مجموعه 
ما حرف های بسیاری برای گفتن دارد و  برخی 
تولیدات صورت گرفته در این ش��رکت برای 

اولین بار در ایران تولید می شوند.
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م�واد اولیه م�ورد نی�از قطعات تولی�دی در 
ش�رکت ایده گران خ�ودرو پارس�یان از کجا 

تامین می  شود؟
 خوش��بختانه از آنجای��ی ک��ه تقریباً تمام 
مواد اولیه مورد نیاز ما در داخل کشور تولید 
می  شود، طبیعی است که مشکلی برای تامین 

آن نداشته باشیم.

قدری در مورد استحکام قطعات فایبرگالسی 
برای مان بگویید.

 به طور کلی فایبرگالس به نس��بت فلز یا 
پالس��تیک چند مزیت ویژه دارد.  اوالً اینکه 

فایب��رگالس برخ��الف فلز هی��چ وقت زنگ 
نمی زند. ضمن اینکه استحکام بسیار باالتری 
هم به نس��بت فلز یا پالس��تیک دارد. ش��ما 
می دانید که مثالً اگر س��پر اتوبوس از جنس 
فلز باش��د با یک ضربه اصطالحاً غر می شود 
و آس��یب جدی می بیند اما فایبرگالس هیچ 
وقت غر نمی ش��ود و حتی اگر شکس��ته هم 
بشود به راحتی قابل تعمیر است و می  توان با 
مقداری الیاف شیشه و رزین آن را ترمیم کرد. 
نکته دیگر در مورد برتری فایبرگالس به فلز و 
پالستیک قالب سازی به صرفه تر آن است که 

با هزینه خیلی کمتر قابل انجام است.

آی�ا در اس�تراتژی و برنامه ه�ای آت�ی خود 
همکاری با خودروس�ازان غیر از ایران خودرو 

دیزل را دیده اید؟
 به طور کلی برنامه ریزی ما در مسیری است 
که بتوانیم با هر خودروس��از سنگینی که در 
داخل ایران فعالیت می کند، همکاری کنیم و 
بازار کارمان را بزرگتر کنیم. ضمن آنکه به فکر 
تولید برخی لوازم خانگی از جنس فایبرگالس 
هم هستیم. برای مثال ما به زودی مخزن زیر 
کولر آبی که تا پیش از این از جنس فلز بود و 
خیلی زود زنگ می زد را از جنس فایبرگالس 
خواهیم س��اخت و بیس��ت س��ال هم آن را 

ضمانت می کنیم.

ب�ه عنوان س�وال پایان�ی بفرمایید ک�ه آیا 
ب�رای آین�ده ب�ه موض�وع ص�ادرات قطعات 

فایبرگالسی تان فکر کرده اید؟ 
به شخصه چند شرکت خارجی تولیدکننده 
قطعات فایبرگالس را از نزدیک دیده ام و فکر 
می کنم به لحاظ کیفی ما هیچ چیزی کمتر 
از آنها نداریم. البته در ش��رایط فعلی چون به 
قدر کافی بازار داخلی برای ما وجود دارد فعاًل 
برنامه ریزی دقیقی برای صادرات نداش��ته ایم 
اما حتم��اً در آینده از این جهت که بازارهای 
خارجی بازارهای پایدارتری هستند به آن فکر 

خواهیم کرد.
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بر اساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت(، در ۱۰ ماهه س��ال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در تولید 
انواع خودروها به ج��ز اتوبوس، مینی بوس و 
ون، رش��د ۱۳.۶ درصدی ت��ا ۴۴.۲ درصدی 
تولید دیده می ش��ود که بر اس��اس آن تولید 
سواری طی این مدت ۱۳.۹ درصد نسبت به 
میزان تولید در ۱۰ ماه نخست سال گذشته، 

افزایش یافته است.
گزارش عملکرد تولی��د انواع خودروها طی 
۱۰ ماهه س��ال ج��اری نش��ان می دهد که 
ب��ه ترتیب کمباین )ماش��ین های برداش��ت 
محصوالت دان��ه دار کش��اورزی(، وانت، انواع 
سواری و تراکتورها رشد تولید ۱۳.۶ درصدی 
تا ۴۴.۲ درصدی داش��ته و در این میان، تنها 
اتوب��وس، مینی بوس و ون ۹.۷ درصد کاهش 

تولید داشته اند.
در مدت مذکور س��ال ج��اری ۷۰۰ هزار و 
۸۰۰ دس��تگاه خودرو سواری تولید شده که 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته با میزان 
تولید ۶۱۵ هزار و ۲۰۰ دس��تگاه، رشد ۱۳.۹ 

درصدی را ثبت کرده است.
آم��ار تولید وانت ها نیز نش��ان می دهد که 
تعداد وانت های تولیدی از ابتدای امس��ال تا 
پایان دی ماه، با رش��د ۱۴ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به ۶۸ هزار و ۲۹۸ 
دستگاه رسیده اس��ت. در مدت مشابه سال 
گذشته میزان تولید وانت ها، ۵۹ هزار و ۹۲۲ 

دستگاه بوده است.
در م��دت ۱۰ ماهه امس��ال ب��ا تولید ۳۶۰ 
دس��تگاه کمباین، بیش��ترین درصد افزایش 
در تولید ان��واع خودروها را در این گزارش به 
خود اختصاص داده است. این مدل خودروها 
افزای��ش ۴۴.۲ درصدی تولید را رقم زده و از 
۳۶۰ دستگاه تولید شده طی ۱۰ ماهه ابتدایی 
سال گذشته به ۵۱۹ دستگاه در مدت مشابه 

سال جاری رسیده است.
طبق آم��ار، کمترین رش��د تولید مختص 
تراکتور اس��ت که از ۱۵ هزار و ۵۹۰ دستگاه 
تولید ش��ده در ۱۰ ماه��ه ۱۳۹۸ به ۱۷ هزار 
و ۷۱۳ دس��تگاه در مجموع ۱۰ ماهه امسال 

رس��یده و رشد ۱۳.۶ درصدی را تجربه کرده 
اس��ت. در مقابل آمار تولید انواع خودروها در 
نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان 
دی م��اه، تولید اتوبوس، مینی ب��وس و ون ها 
نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته کاهش 

یافته است.
در مدت مذکور امس��ال، ۱۵۳۷ دس��تگاه 
اتوبوس، مینی بوس و ون تولید ش��ده که در 

مقایسه با ۱۷۰۳ دستگاه تولید شده در مدت 
مشابه سال گذشته، افت ۹.۷ درصدی تولید 

را نشان می دهد.
عالوه بر این، میزان تولید الستیک خودرو 
نیز در ۱۰ ماهه امسال نسبت به همین مدت 
در سال گذشته که ۱۸۷ هزار و ۴۰۰ تن بوده 
است، به ۲۲۹ هزار و ۱۰۰ تن رسیده و رشد 

۲۲.۲ درصدی را رقم زده است.

افت 9/7 درصدی تولید اتوبوس در 1۰ ماهه امسال
وزارت صمت اعالم کرد
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تولید پرتیراژترین محصول 
صنع��ت  برون ش��هری 
ای��ران در  اتوبوس س��ازی 
نیمه اول سال هشتادوهفت 
ب��ا اتکاء ب��ه طراح��ی نوین 
در  متف��اوت  اجرای��ی  و 
دستور کار واحد مهندسی 
کارخانه عقاب افش��ان قرار 
اولویت بن��دی  گرف��ت. 
خواس��ته های  تأمی��ن  در 
مصرف کنندگان با عنایت به 
نیازهای بومی یک اتوبوس 
زمینه س��از  برون ش��هری 
تولید محصولی شد که حاال 
بع��د از س��ال های طوالن��ی 
حضور درخش��ان در ناوگان 
حمل و نقل مسافری ایران 
می ت��وان ب��ه م��واردی که 
بیش��تر تداعی رم��ز و راز 
موفقیت و اقبال عمومی آن 

هست، اشاره نمود.

در ستایش اتوبوسی که ناوگان حمل ونقل مسافری ایران مدیون آن است

احسان قائمی نژاد
فعال صنعت اتوبوس سازی

حفظ ش��کل ظاه��ری محدب پوس��ته جلو 
با انحن��ای کمتر و البته ب��ا چراغ هایی خطی 
و چیدم��ان نیم��ه پلکان��ی و در عی��ن حال، 
اختص��اص قاب ش��برنگ عم��ودی چراغ های 
دایره ای ش��کل پوسته عقب، هر چند وفاداری 
خ��ود را به طراحی پای��ه اتوبوس های تولیدی 
ش��رکت عقاب افش��ان به اثبات می رساند و در 
نگاه اول تغییر محسوس��ی را به نظر نمی آورد 

اما به س��رعت وج��ه تمای��ز و تفاوت های آن 
نس��بت به محص��ول قبلی و فراگی��ر اتوبوس 
کالس��یک اس��کانیا در ذهن بیننده به تثبیت 
می رس��د. دیزای��ن آیرودینامیک��ی م��ارال با 
اف��زودن باربند از باالی شیش��ه جلو مصطلح 
به ابرویی و امتداد طول��ی آن تا بعد از یونیت 
کولر نصب ش��ده روی س��قف، حس ایستایی 
بیشتری را به بیننده القا می کند. بدیهی است 

»مارال« پرتیراژترین اتوبوس برون شهری ایران
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اجرای خوش فرم و منحنی سرستون های 
جل��و و عقب با نیت کالف ش��دن، تقویت 
و اس��تحکام اس��کلت، این امکان را جهت 
نصب شیشه های جانبی به صورت موزون و 
زیباتری مهیا ساخته است. نکته مهم اینکه 
تقسیم و مهندسی بی عیب و نقص طراحی 
جعبه و محفظه بار و توشه مسافر در هر دو 
تیپ تولیدی دومحور و سه محور و افزودن 
جعبه های فوقانی کوچک روی گلگیرها به 
صورت اختصاصی جهت حمل اقالم و ابزار 
یدکی امکان استفاده کاربردی و مفیدتری 

را به رانندگان و مالکان ارائه می کند.
مارال از ابتدای قرار گرفتن در خط تولید 
با بهره گیری از طرح گرافیکی منحصربفرد 
س��ر عقاب به نماد انحصاری ترین اتوبوس 
مس��افری تبدیل ش��د. این طرح به استناد 
فرم سرس��تون های جانبی با حالت س��ربه 
زیر ب��ه لحاظ القای بص��ری حس فروتنی 
به این محصول س��نگین بخش��یده است. 

پوش��ش س��ه رنگ با تلفیق طیف وسیعی 
از رنگ ه��ای مکم��ل و متض��اد روغنی و 
متالیک، ظاهری متنوع در قالب کالسیک، 
مدرن و بعضاً اس��پورت به بدنه مارال داد. 
ضمن آنکه کارخانه عقاب در واحد نقاش��ی 
گامی فراتر از امکانات و س��طح توقع بازار 
و انتظ��ار مصرف کنندگان برداش��ت و این 
رنگ آمیزی ها در تولیدات نیمه اول یک دهه 
گذشته این محصول، امکان انتخاب رنگ را 
از لحاظ تنوع و کیفیت به س��خت ترین کار 
ممکن ب��رای عموم خریداران مارال تبدیل 

ساخت.
طراحی های جامع صورت پذیرفته در بدنه 
بیرونی و اجزای داخلی این محصول همگی 
تحت سیاس��ت های خودباوری و مهندسی 
داخلی و با مدنظر داشتن کسر هزینه های 
سرسام آور تعمیر و نگهداری آن ها در طول 
عمر این اتوبوس در مقایسه با اقالم مشابه 
خارجی به سرانجام رسیده اند. از بارزترین 
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نمونه های طراحی ش��ده مارال می توان به 
اجرای کم نظیر و کاربردی داشبورد در سه 
تی��پ تولیدی فایبرگالس، ف��وم تزریقی و 
چرم دوردوخت اشاره کرد که مورد آخر با 
اقبال فراوانی بین مخاطبانش مواجه شد. 

تبدی��ل شیش��ه جانبی رانن��ده از حالت 
کش��ویی و دس��تی در نمونه های تولیدی 
قبل به ش��کل شیش��ه باالبر برقی با اتکاء 
ب��ه موتور و مکانیزم کم اس��تهالک داخلی 
از دیگ��ر مزیت ه��ای اق��الم تزئیناتی این 
محصول به ش��مار می رود. تریم و پوشش 
یکسان تمام س��تون های داخلی از ابتدا تا 
انتها با فن آوری س��اخت و تزریق قاب های 
ABS ک��ه ف��ارغ از زیبایی چش��مگیرش 
می توان به جرأت ادع��ا کرد که در اجرای 
آن مجموعه مهندسی کارخانه عقاب افشان 
قدمی به بلندی گذر از یک جهش ده ساله 
را برای ثب��ت در کارنامه دس��ت آوردهای 
برداش��تند. ضمن آنک��ه  فن��ی خودش��ان 
تغیی��ر از حالت لخ��ت و یکنواخت پارچه 
و پلیس��ه ش��دن پرده های جانبی به شکوه 
س��الن مس��افری مارال می افزای��د و البته 

در عین ح��ال باید توجه داش��ت که بهره 
بردن از قاب های عمودی س��رکانال کولر و 
س��بد بار داخل س��الن اتوبوس برای نصب 
چراغ ه��ای مدرن و ام��روزی LED امکان 
 نورپ��ردازی دلن��واز و یکنواخت��ی را برای 
س��فرهای ش��بانه با اتوبوس م��ارال فراهم 

ساخته است.
به هم��ه ای��ن ویژگی ها قابلی��ت فنی و 
مهندس��ی طراحان اتاق م��ارال در بخش 
اس��کلت و پایه گذاری ه��ای متن��وع ری��ل 
جه��ت نصب و چیدمان س��ه تیپ صندلی 
را ب��ه عنوان یک��ی از مهمترین مزیت های 
ای��ن محص��ول در بی��ن مصرف کنندگان 
اضافه کنید. ظرفیت س��ازی اتوبوس س��ه 
محور م��ارال به دو تیپ جفت صندلی ۵۴ 
نف��ره و تک صندلی ۲۹ نفره تخت ش��و و 
نص��ب صندلی در ظرفیت ه��ای جفت ۴۴ 
نف��ره، تک صندل��ی ۳۰ و ۳۲ نفره و البته 
۲۵ نف��ره تخت ش��و در م��دل دو مح��ور 
مارال که تمام نمونه های تخت ش��و قابلیت 
نص��ب مانیتور را ه��م دارا هس��تند، برای 
نخستین بار در صنعت اتوبوس سازی ایران 
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عرصه ای بی بدیل برای تمامی خریداران و 
سرمایه گذاران جهت ایجاد یک بازار رقابتی 
و مصرفی مهیا ک��رد. دیری نپائید که این 
تدبیر، مس��افران ناوگان جاده ای کش��ور را 
بسته به توان و بضاعت اقتصادی در تمامی 
مسیرهای مواصالتی کش��ور با گزینه های 
کیف��ی و متن��وع مواجه س��اخت و تحولی 
در ارائ��ه خدمات و س��رویس دهی مدرن و 

امروزی به وجود آورد.
مجموع��ه ای��ن تغیی��رات و نوآوری ه��ا 
موجب��ات غافلگیری عم��وم عالقه مندان و 
بازدیدکنندگان از نمایش��گاه حمل و نقل 
آذر ماه سال هشتادوهفت را فراهم ساخت. 
تلفیق��ی از ظاهر، پوش��ش چند الیه رنگ 
بدنه، تزئینات داخلی متفاوت، ظرفیت های 
گوناگون و ترکیب مواد مصرفی موزون در 
همسان سازی رنگ و طرح مخمل صندلی، 
سقف، پرده و نورپردازی کابین مسافری در 
هم��ان ابتدای راه نویدبخش ورود و حضور 
رقابتی ترین محصول ناوگان مسافری کشور 

شد. بی شک مهمترین وجه امتیاز و برتری 
مارال، حفظ اصالت آن در بین مس��افران و 
مجموعه های حم��ل و نقل بزرگ و مطرح 
کشور بوده، آن هم در شرایطی که همگام 
ب��ا تکنولوژی و به روزش��دن شاس��ی های 
شرکت نامدار و با س��ابقه اسکانیا در انواع 
پیشرانه های متنوع با توان ۱۲ و ۱۳ لیتری 
با مجموعه ای از تغییرات ریز و درشت فنی 
در نس��ل های یورو سه، چهار و نسل پنجم 
پیش رو مجموعه عقاب افش��ان را به سمت 
استفاده از انواع شاسی های فوق در دو تیپ 
دو و س��ه محور مارال در ده س��ال گذشته 
س��وق داده اس��ت. ضمن اینکه پش��تیبانی 
و گس��تردگی ش��بکه خدم��ات فنی پس 
از فروش در سراس��ر ایران و در دس��ترس 
بودن اقالم بدن��ه و یدکی با توجه به تنوع 
شاس��ی های مصرفی برگ برنده ش��رکت 
تولی��دی و صنعتی عقاب افش��ان به عنوان 
رک��ورددار تولید پرتیراژترین اتوبوس برون 

شهری ایران است.

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

]13[

شماره 76 - بهمن ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



حجت االسالم والمسلمین حسن درویشیان 
رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور در جریان 
سفر رئیس و مدیران ارشد قوه قضائیه به استان 
س��منان با حضور در ش��هرک صنعتی شهر 
سمنان از خط تولید محصوالت گروه تولیدی 
و صنعتی عقاب افش��ان به عن��وان بزرگترین 
تولیدکننده ان��واع خودروهای تجارِی ناوگان 
مسافری در خاورمیانه بازدید کرد و از نزدیک 
در گفتگو با مدیران ش��رکت عقاب افشان در 
جریان مشکالت و توانمندی های این مجموعه 

صنعتی قرار گرفت.
وی در جری��ان بازدید از این واحد تولیدی 
با تاکید براینکه کارگران سربازان خط مقّدِم 
جبهه اقتصادی هس��تند و قوه قضاییه برای 
تحقق شعار سال)جهش تولید( همراه است، 
گفت: طبق قانون اگر کاالیی در داخل تولید 
می شود و به اندازه نیاز کشور است، واردات آن 

ممنوع است و قطعا با متخلفان در این زمینه 
برخورد می کنیم. 

وی با اش��اره به بازدید انجام ش��ده از واحد 

تولی��د اتوب��وس و مینی ب��وس در ش��رکت 
عقاب افشان اظهارکرد: این شرکت در دو، سه 
سال اخیر مشکالتی داشته است و هم اکنون 

ممنوعیت واردات محصوالتی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود

بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از گروه صنعتی عقاب افشان
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هم با مش��کالتی در حوزه ارز مواجه اس��ت. 
مش��کل دیگر شرکت عقاب افش��ان، واردات 
خودروهایی است که مشابه آن در این شرکت 
تولید می ش��ود و قرار شد پیگیری کنیم که 
طبق قانون اگر کاالیی در داخل تولید می شود 
و به اندازه نیاز کشور است، واردات آن ممنوع 

شود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: مدیریت ش��رکت 

عقاب افشان اعالم کرده است که می تواند نیاز 
کشور را تأمین کند و علی رغم این توانمندی 
همچنان از خارج سفارش داده می شود.در این 
رابطه قرار بر این ش��د این مشکل را پیگیری 
کنیم و مشکالت ارزی و مسائلی که داشتند، 
پیگیری ش��ود؛ بنابراین اگر برخالف قانون و 
مقررات اقدامی  شود یا قرار است اقدام شود، 

پیگیری خواهیم کرد.

رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کشور اظهار 
کرد: یکی از زیرساخت های جدی ما در حوزه 
توسعه کشور، تولید اتوبوس به ویژه در داخل 
شهرهاس��ت. آلودگی هوا در طول سال های 
اخیر مشکالت بسیاری را در تعداد قابل توجهی 
از شهرهای کشور و کالن شهرها ایجاد کرده 
که ناشی از وجود خودروهای فرسوده به ویژه 

ناوگان حمل و نقل عمومی است.
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درویش��یان  حجت االسالم والمس��لمین  ر 
حمایت جدی از تولید را مصداق بارز عمل به 
فرمایش مقام معظم رهبری در افزایش تولید 
پنجاه درصدِی صنعت خودروس��ازی کشور 
دانس��ت و با اشاره به نیاز مبرم ناوگان حمل 
و نق��ل عمومی به اس��تفاده از محصوالت با 
کیفیت، رعایت استانداردهای محیط زیستی 
را به مدیر کارخانه و دس��ت اندرکاران تولید 
مجموعه عقاب افش��ان توصیه ک��رده و برای 
پروژه بزرگ ملّی تولید اتوبوس برقی در گروه 
صنعتی عقاب افشان که تا ماه های اینده تولید 
انب��وه ان به عنوان یکی از ضرورت های امروز 
کشور در کاهش مصرف انرژی های فسیلی و 
جلوگیری از الودگی هوا آغاز می شود، ارزوی 

موفقیت کرد.
وی در بخش دیگری از س��خنانش یادآور 
ش��د: هر واحد تولیدی که به تملک بانک در 
می آی��د نباید تعطیل ش��ود و ما ترجیح مان 
این اس��ت که این دست واحدهای تملیکی 
به دست مالکان آنها اداره و مطالبات بانک ها 

هم به نحوی پرداخت شود.
وی ب��ا بیان اینکه واحدهای تملک ش��ده 
توسط بانک ها در سطح کشور شناسایی شده 

است، افزود: آمار کاملی از اینکه چه تعداد از 
این واحدها از گردونه تولید خارج و چه تعداد 
همچنان تولید می کنند به دست آمده است 
از سوی دیگر بانک ها نیز به دنبال بازگرداندن 
این واحدها هستند در نتیجه به هرحال همه 
ما می بایست کمک کنیم تا شاهد رونق تولید 

باشیم.
رییس س��ازمان بازرسی کل کشور با بیان 
اینک��ه مقابله با اخاللگری و فس��اد در حوزه 

اقتصادی اهمیت بسیاری دارد، گفت: قاطبه 
تولیدکنن��دگان و کارآفرینان افراد س��الم و 
دنب��ال تولید واقعی هس��تند و اگ��ر افرادی 
انگش��ت شمار و به تعداد کم بخواهند از این 
فرصت و ظرفیت کش��ور سوءاستفاده کنند 

باید برخورد الزم با آنها صورت گیرد.
درویشیان با بیان اینکه در همین چند ماه 
گذش��ته تعدادی از کس��انی که وظیفه شان 
را در ح��وزه تولید انج��ام نداده اند، به مراجع 
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قضائی معرفی کرده و هش��دارهای متعددی 
را نی��ز در ای��ن چند ماه به مس��ئوالن برای 
حمایت از تولید داده ایم، بیان کرد: همکاران 
ما در سازمان بازرسی بیش از ۱۵۰ بازدید در 
ماه های اخیر از واحدهای تولیدی داش��ته اند 
و پیگیری های خوب��ی در این زمینه صورت 

گرفته است.

وی ب��ا بیان اینک��ه تع��دادی از واحدهای 
تعطیل، مجدد به تولید بازگشته اند، ابراز کرد: 
یکی از اولویت های کاری قوه قضائیه توجه به 
مقوله تولید اس��ت که در این زمینه ستادی 
ب��ه نام اقتصاد مقاومتی در درون قوه قضائیه 
تش��کیل و حمایت از رونق تولی��د را دنبال 

می کنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور به دیگر 
اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت از 
تولید نیز اش��اره کرد و گفت: کارگروه رونق 
تولید به زودی در مراکز اس��تان ها مرکب از 
دادستانی، معاونت پیشگیری دادگستری ها 
و … تش��کیل و به صورت مش��خص پیگیر 

مشکالت حوزه تولید خواهند بود.

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

]17[

شماره 76 - بهمن ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



توسعه فضای مجازی در دنیای امروز به همه جنبه های زندگی روزمره ما نفوذ کرده و کمتر انسانی است که حتی اگر یک زندگی معمولی داشته باشد در طول 
یک روز چند بار متاثر از اتفاقات و تحوالت شبکه های اجتماعی در فضای مجازی نباشد. این فضا اگرچه به واسطه نوپا بودنش هنوز کارکردهای منفی بسیاری 

در جامعه هیجانی امروز ما داشته باشد اما محاسن بهره گیری درست از آن به حدی زیاد است که کمتر کسی حاضر است به طور کامل بی خیال آن شود. 
حامد رشیدپور یکی از فعاالن صنعت مسافر و اتوبوس است که در کنار همه مشغله ای که در این حوزه دارد همواره از طریق فضای مجازی سعی می کند 
ُمبلغ این صنعت فعال باشد و به سهم خود برای ارتقای سطح فرهنگی حوزه مسافر و اتوبوس تالش کند. او که با پیچ اینستاگرامی BUS2BUS64 در 

شبکه های اجتماعی فعال است در گفتگو با کالسکه سبز به بیان فعالیت هایش پرداخته است. 

چه مدت است که در حرفه رانندگی مشغول هستید؟
بنده افتخار این را دارم که نزدیک به بیس��ت س��ال در این 
حرفه به مردم عزیز خدمت کنم؛ و همیشه با عشق و عالقه به 

این کار مشغول بوده ام.

االن مش�خصاً کارمند ش�رکت حمل و نقل هس�تید یا فقط 
راننده اید؟

بنده همزمان هم کارمند ش��رکت مس��افربری رویال سفر 
ایرانیان هستم و در دفتر اجرایی این شرکت مشغول به کارم، 
همچنین راننده هم هستم و با افتخار یازده سال است که به 
رانندگی اتوبوس مشغول ام . رانندگی را دوست داشتم و بخاطر 

همین به سمت این شغل آمدم.

چطور وارد این شغل شدید؟
 اول با مهمانداری س��ال ۸۰ وارد این کار ش��دم و عشق به 
جاده و اتوبوس باعث ش��د توی این کار بمانم و تا به امروز در 

این کار شاغل باشم. 

آیا خودتان اتوبوس هم دارید؟
خیر متاسفانه ندارم؛ ولی تالش مي کنم که روزی من هم مالک 

یکی از ُدرساهای زیبای تولیدی شرکت عقاب افشان باشم. 

استقبال مردم از سفر با اتوبوس چگونه است؟
در کشور ما به صرفه ترین وسیله برای سفر اتوبوس بین شهری 
اس��ت؛ باالخره مسافران این بخش به نسبت هواپیما، قطار و 
حتی خودروی سواری هزینه کمتری پرداخت می کنند و در 
عین حال ناوگان اتوبوس��ی بین شهری ما تقریبا به روزترین 
ناوگان مس��افری است و از منظر ایمنی هم سفر با اتوبوس از 
امنیت بسیار باالیی برخوردار است. همین ها باعث شده تا  سفر 

با اتوبوس جزو اولین انتخاب مسافرین باشد. 

چقدر به فرهنگ سازی و ایجاد نگاه های مثبت به شغل اعتقاد 
دارید؟ با توجه به اینکه هر فردی در هر شغلی باید تالش کند 

 :BUS2BUS64 گفتگو با حامد رشیدپور ادمین پیچ اینستاگرامی

۵3 هزار دنبال کننده دارم و سفر با اتوبوس را ترویج می دهم
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مردم به آن شغل نگاه همیشه به سمت مثبت 
داشته باشند. 

بله اتفاقا؛ با توجه به شغل مهمی که داریم 
و مسئولیت س��نگینی که بر دوش رانندگان 
اتوبوس اس��ت همیش��ه نگاه های زیادی به 
سمت این کار وجود دارد. بنده همیشه با رفتار 
مناسب و کار توام با احترام به همکاران خودم 
و با رفتار محترمانه با مسافران اتوبوس سعی 

در ایجاد نگاهی مثبت به این شغل داشته ام.
اما در مورد فرهنگ س��ازی باید عرض کنم 
که س��اده ترین و در دس��ترس ترین راه برای 
ایجاد فرهنگ سازی در مورد این شغل فضای 
مجازی است. همانطور که اینروزها هم شاهد 
هستیم فضای مجازی تأثیر زیادی در ایجاد 
این فضای مثبت فرهنگی داشته و به شخصه 
از طریق صفحه اینس��تاگرام همیش��ه سعی 
می کنم سطح فرهنگ و شعور این شغل را در 

حد توانم ارتقا دهم.

از نظ�ر ش�ما مس�افرین چ�ه جایگاهی در 
موضوع حمل و نقل دارند و چقدر مهم اس�ت 
که رانندگان و مهمان داران اتوبوس ها احترام 

به مسافر را مدنظر داشته باشند؟ 
مس��افرین مهمتری��ن رکن حم��ل و نقل 
مسافربری هستند و همیشه مسافر و راننده 
الزم و مل��زوم یکدیگرند. در این یک س��ال 
ک��ه به دلیل وج��ود ویروس کرون��ا حمل و 
نقل مس��افر از رونق افتاد باز دیدیم که مردم 
اعتماد خوبی به فضای اتوبوس داشتند و باز 
برای سفرهای حداقلی و اجباری اتوبوس در 
اولویت انتخاب ش��ان بود. به هر حال مسافر و 
اتوبوس هیچگاه جدای از هم نیس��تند و چه 
خوب است که طرفین این فضا هوای یکدیگر 

را داشته باشند.
از ط��رف دیگ��ر اتوبوس ها واقع��ا به لحاظ 
تکنولوژی و راحتی در سطح بسیار خوبی قرار  
دارند و مردم در اتوبوس واقعا احساس آرامش 
و امنیت می کنند. فضای منظم داخل، صندلی 
راحت، سیستم گرمایش و سرمایش مطلوب و 
... باعث احساس خوشایند مسافر شده است. 
شاید بهتر باش��د اینطور بگویم که پیشرفت 
اتوبوس ها از نظر امکانات و خدمات، رشد قابل 
توجهی داش��ته و نسبت به یک دهه قبل به 
کلی دگرگون شده و جا برای پیشرفت بیشتر 
هم دارد.این امکانات مطابق با نیاز مسافر رشد 
کرده و مس��افرت با اتوبوس را برای مسافرها 

جذاب و دلنشین کرده است.

ش�ما چق�در خودت�ان ب�ه مس�افر احترام 
می گذارید؟

بس��یار زیاد چون جذب مس��افر و کس��ب 
رضایت مسافر مستلزم رفتار و برخود مناسب 
راننده و مهماندار اتوبوس مي باشد. احترام به 
مسافر از اصول کاری بنده بوده و خواهد بود. 

چ�را ش�ما ب�رای بی�ان افکارت�ان س�راغ 
اینستاگرام رفتید؟

اینس��تاگرام زب��ان گوی��ای رانن��دگان و 
مهمانداران اتوبوس اس��ت آن هم بدون هیچ 
مرزی. به طوری که پیج من از کشورهای دیگر 
دنبال کننده فعال دارد و این مایه افتخار بنده 
است. اینجا ما این کار را از تمام زوایا به نمایش 
می گذاریم و مردم را با فراز و نش��یب این کار 

آشنا می کنیم.

نام صفحه شما در اینستاگرام چیست؟

ن��ام کاربری صفحه م��ن در اینس��تاگرام 
bus2bus64 اس��ت و پنج��اه و س��ه ه��زار 

دنبال کننده دارد.

بیشترین بازدید مربوط به چه مطالبی ست؟
بیش��ترین بازدی��د مرب��وط می ش��ود به 
زیبایی های جاده و لذت رانندگی با اتوبوس و 
آشنایی با رانندگان باتجربه و اتوبوس های روز 
ایران و جهان. همچنین معرفی سرویس های 
داخل��ی و خارجی برای عالقمندان س��فر با 
اتوب��وس و راهنمای��ی آنها جهت ش��ناختن 

اتوبوس های مختلف. 

در پس�ت هایی که می گذارید بیشتر در پی 
ایجاد چه سلیقه ای در مخاطب هستید؟

همیشه س��عی می کنم پست های آموزنده 
بگذاریم، این مطالب اغلب در جهت فرهنگ 

سفر است.

االن در می�ان اتوبوس های ش�بکه جاده ای 
کشور کدام برند مورد توجه رانندگان و مردم 

است؟
اتوبوس های شرکت عقاب افشان هم اکنون 
بهترین برند بازار اتوبوس اس��ت و استهالک 
پایین باعث ش��ده که مالکین به دنبال خرید 
این نوع اتوبوس باشند. رانندگی با اتوبوس های 
درسا و مارال لذت خاصی دارد و بخاطر همین 
اکثر رانندگان از این مدل راضی هستند. البته 
فرام��وش نکنیم که اتوبوس های تولیدی این 
شرکت از تکنولوژی های روز دنیا بهره می برد 
و همراهی درازمدت ش��رکت عقاب افشان با 
کمپانی اسکانیای سوئد باعث شده است ناوگان 
اتوبوسی ما برخالف خیلی از بخش های دیگر 

همواره به روز باشد و با دنیا رقابت کند.

آیا از مجموعه عقاب افشان و اتوبوس های 
تولیدی خاطره ای دارید؟

بهترین خاط��ره من حض��ور در مجموعه 
عقاب افشان و دیدار با آقای مهندس عبداهلل 
اکبری راد نائب رئیس هیئت مدیره ش��رکت 
تولیدی و صنعتی عقاب افشان بواسطه فعالیت 
در فض��ای مجازی بود. ما در س��فری که به 
کارخانه عقاب داشتیم از خط تولید محصوالت 
این شرکت بازدید کردیم و با نحوه ساخت و 
پیچیدگی های این صنعت آشنا شدیم که در 

نوع خود تجربه بسیار جذابی بود. 
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مدی��رکل حمل و نقل مس��افر س��ازمان 
راه��داری و حمل و نقل ج��اده ای در پی 
انتش��ار برخی تصاوی��ر از تخلفات کرونایی 
در اتوبوس های بین شهری اعالم کرد که به 
صورت جدی ب��ا این گونه تخلفات برخورد 
خواهد ش��د و در این زمین��ه با هیچکس 

تعارف نداریم.
اخیرا ویدیویی در ش��بکه های اجتماعی 
منتشر شد که اتوبوس تهران-قزوین بدون 
در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی پر از 
مس��افر در حال حرکت بود. البته براساس 
ابالغیه های س��تاد ملی مقابل��ه با کرونا در 
اتوبوس های بین شهری باید فاصله گذاری 
اجتماعی رعایت ش��ده و برای هر صندلی 
که کن��ار پنجره قرار دارد مس��افر پذیرش 
شود و بسته های بهداشتی مانند ماسک در 

اختیار مسافران قرار گیرد.
در این راستا داریوش باقرجوان، مدیرکل 
حم��ل و نقل مس��افر س��ازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای در پاسخ به این سوال 
که چه برخوردی ب��ا این تخلفات کرونایی 
در اتوبوس های بین شهری صورت خواهد 
گرفت، گف��ت: اگر راننده عامل بروز تخلف 
باش��د با او به ش��دت برخورد خواهیم کرد 
و در کمیس��یون ماده ۱۴ توقف فعالیت او 
را اب��الغ می کنیم. همچنی��ن اگر مالک در 
این زمینه مقصر باش��د و ب��ه راننده اصرار 
کرده باش��د که مسافران اتوبوس را پر کند 
با مالک اتوبوس نیز برخورد جدی خواهیم 
کرد. در مورد شرکت های حمل و نقل این 
برخوردها حتی تا توقف فعالیت آنها پیش 

خواهد رفت.
وی اف��زود: البت��ه براس��اس نظ��ارت و 
ارزیابی ه��ای ص��ورت گرفته مس��تمر، در 
کمتر از س��ه درصد س��فرهای جاده ای با 
اتوبوس های بین ش��هری تخلفات کرونایی 
ای��ن چنین��ی مش��اهده می ش��ود و اتفاق 
می افت��د که ب��ه ص��ورت جدی ب��ا آن ها 
برخ��ورد می کنیم و در بس��یاری از موارد 
شاهد اصالح این رویه توسط راننده، مالک 

و شرکت حمل و نقلی هستیم.

باقرجوان همچنین در پاس��خ به س��والی 
مبنی بر اینکه م��ردم در مواجهه با چنین 
تخلفات��ی چه رفت��اری باید انج��ام دهند، 
گفت: ه��ر ی��ک از ش��هروندان در هنگام 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بین 
ش��هری مانند اتوبوس اگر ش��اهد تخلفات 

کرونای��ی بودند نه تنها باید از آن وس��یله 
نقلیه پیاده ش��وند بلکه می توانند با گرفتن 
عک��س یا فیلم��ی کوت��اه آن را در اختیار 
ناظ��ران قرار دهند تا ب��ا متخلفان برخورد 
کنی��م و می توانند از طریق س��امانه ۱۴۱ 

تخلفات موجود را گزارش کنند.

برخورد جدی با تخلفات کرونایی در اتوبوس
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خ�ودروی پرنده با بال های تاش�و مجوز پرواز 
گرفت

یک تولید کننده خودروی پرنده مجوز پرواز 
س��ازمان فدرال هوانوردی آمریکا را به دست 
آورده است. این خودروی پرنده بال های تاشو 
دارد و می تواند در جاده حرکت کند. سازمان 
فدرال هوانوردی آمریکا مجوز پرواز با سرعت 
۱۰۰ مای��ل بر س��اعت برای ی��ک خودروی 
پرنده صادر کرده اس��ت. ش��رکت »ترافیگورا 
ترنزیشن« مجوز مخصوص هواپیمای سبک 

را دریافت کرده و می تواند پرواز کند.
البته یک نسخه پرنده این وسیله نقلیه برای 
اس��تفاده خلبانان و مدارس پرواز در دسترس 
است اما یک س��ال طول می کشد تا استفاده 
از اج��زای این خودرو در خیابان ها قانونی و با 
استانداردهای ایمنی جاده ای همخوان شود. در 
نهایت رانندگان می توانند در کمتر از یک دقیقه 
وضعیت این وس��یله نقلیه پرنده را به حالت 
حرکت روی زمین تغییر دهند. بلند ش��دن 
از روی زمین و ف��رود آن نیز در فرودگاه های 

کوچک یا در بزرگراه ها نیز ممکن است.

جگوار تا س�ال ۲۰۳۰ فقط خودروی برقی 
تولید می کند

ش��رکت جگوار به طور رس��می اعالم کرد 
تا س��ال ۲۰۳۰ تنها خودروهای برقی تولید 
خواهد کرد و ب��ه زودی خودروی برقی »آی 
پی��س« را نیز روانه بازار می کند. جگوار که از 
زیرمجموعه های لندروور محس��وب می شود 
قص��د دارد با تولید خودروه��ای برقی میزان 

انتشار آالینده های زیست محیطی را از طریق 
خودروهای خود به صفر برساند. اولین سری از 
خودروهای برقی شرکت جگوار از سال ۲۰۲۴ 

روانه بازار خواهد شد. 

پیش از این فولکس واگن، ولوو و تویوتا نیز 
از برنامه ریزی برای تولید گسترده خودروهای 
برقی و خداحافظی ب��ا اتومبیل های مصرف 
کننده س��وخت های فس��یلی طی یک دهه 
آینده خبر داده بودند. جگوار همچنین برای 
تولید خودروهای برقی لوکس نیز برنامه ریزی 
کرده و در آینده جزئیات بیش��تری را در این 
زمین��ه اعالم خواهد کرد. این ش��رکت زمان 
توقف تولید خودروهای بنزین س��وز خود را 

اعالم نکرده است.

آزمایش یک پوشش ضدمیکروب در فضا
فضانوردان ایس��تگاه فضای��ی بین المللی 
)ISS( در حال انجام آزمایش��اتی بر روی یک 
پوشش ضد میکروبی هستند که برای مبارزه 
با باکتری ها و ویروس ها از جمله ویروس کرونا 
طراحی ش��ده اس��ت. این پوشش که توسط 
شرکت بوئینگ و دانشگاه کوئینزلند ساخته 
ش��ده اس��ت ابتدا برای در امان نگاه داشتن 
ایس��تگاه های فضای��ی از باکتری ه��ای بین 
سیاره ای طراحی شده بود اما به دنبال شیوع 
ویروس کرونا این فرمول اصالح شد. ایستگاه 
بی��ن المللی فضای��ی محل مناس��بی برای 
محققانی است که به دنبال کشف نوآوری های 
جدید هستند، زیرا محیط میکرو گرانش این 

ایس��تگاه فضایی به خدمه امکان می دهد تا 
تحقیقاتی را انجام دهند که آزمایش آنها روی 

کره زمین امکان پذیر نیست.

 ناس��ا در بیانیه ای اعالم کرد: خصیصه های 
برخی از میکروب ها در شرایط میکرو گرانش 
تغییر می کند که می تواند خطرات جدیدی را 
برای سالمتی خدمه و سیستم های فضاپیما 
ایجاد کند چرا که امکان آلوده کردن س��ایر 

اجرام سیاره ای را ایجاد می کنند.

یک خورشید جوان کشف شد
س��تاره شناس��ان یک س��تاره جوان ۱۲۰ 
میلیون ساله و مشابه خورشید کشف کرده اند 
که س��ه س��یاره دور آن مدار می زنند. ستاره 
شناسان با اس��تفاده از ابزار TESS ناسا یک 
ستاره جوان به نام TOI451 رصد کرده اند که 
س��ه سیاره با دمای باال دور آن مدار می زنند. 
این ستاره ش��باهت زیادی به خورشید دارد. 
البته خورش��ید ۴.۶ میلیارد س��اله است اما 
س��تاره تازه کشف ش��ده فقط ۱۲۰ میلیون 
سال عمر کرده است. این بدان معنا است که 

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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مطالعه آن اطالع��ات زیادی درباره چگونگی 
تشکیل منظومه شمس��ی در اختیار ما قرار 
می دهد. براساس اطالعات به دست آمده این 
ستاره حدود ۹۵ درصد حجم خورشید را دارد 
و ۱۲ درصد از آن کوچک تر است. در کنار این 
موارد، انرژی انتشاری TOI451 حدود دو سوم 

خورشید است.

شروع سال ۱۴۰۰ شمسی آغاز قرن جدید 
نیست

مرکز تقویم مؤسس��ه ژئوفیزیک دانش��گاه 
تهران اعالم کرد شروع سال ۱۴۰۰ شمسی، 
به معنای آغاز قرن جدید هجری خورشیدی 
نیست. مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران اعالم کرد؛ بر اساس محاسبات صورت 
گرفت��ه اعالم کرد که ش��روع س��ال ۱۴۰۰ 
شمس��ی، به معنای آغاز قرن جدید هجری 
خورش��یدی نیس��ت. معنای قرن یا س��ده، 
یکصد سال اس��ت. هر تقویم یک مبدأ دارد 
و در عرف اولین س��ال هر تقویم س��ال یک 
محس��وب می ش��ود. روز اول نخستین قرن 
هجری خورشیدی، جمعه ۱ فروردین ۱ و روز 
پایان آن، سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۰۰، است. روز 
اول قرن دوم هجری خورشیدی، چهارشنبه 
۱ فروردی��ن ۱۰۱ و روز آخر آن، یک ش��نبه 
۲۹ اسفند ۲۰۰، است. قرن چهاردهم هجری 
خورش��یدی، از روز چهارش��نبه ۱ فروردین 
۱۳۰۱، آغاز ش��ده و روز یک شنبه ۲۹ اسفند 
۱۴۰۰ به انجام خواهد رسید. بنابراین، روز اول 
قرن پانزدهم هجری خورشیدی، دوشنبه ۱ 

فروردین ۱۴۰۱ خواهد بود.

نخستین رس�انه اس�ترالیا با گوگل قرارداد 
انتشار محتوا امضا کرد

گوگل در تازه ترین اقدام برای ناکارآمد نشان 
دادن قانون اس��ترالیایی، با نخس��تین رسانه 
بزرگ این کش��ور قراردادی امضا کرده تا در 
ازای پرداخت هزین��ه، اخبار آن را در پلتفرم 

»نیوز ش��و کیس« خود منتشر کند. شرکت 
 )Seven West Media( »سون وس��ت مدیا«
نخستین رسانه بزرگ استرالیایی است که با 
گوگل قرارداد انتش��ار اخبار در ازای دریافت 
هزین��ه امضا کرده اس��ت. ق��رارداد میان دو 
ش��رکت در حال��ی امضا می ش��ود که دولت 
استرالیا سعی دارد با تصویب قانونی در هفته 
جاری ش��رکت های فناوری را مجبور کند در 
ازای انتش��ار اخبار، هزینه پرداخت کنند. در 
این میان گوگل پلتفرم »نایوز شو کیس« را 
در این کشور ارائه کرده و سعی دارد با بستن 
قرارداد با رسانه های مختلف ناکارآمدی قانون 
را نشان دهد. رس��انه »سون وست مدیا« در 
جلس��ه اعالم درآمد خود ف��اش کرد محتوا 
برای پلتفرم »نیوز ش��و کیس« گوگل فراهم 
می کند. البته شرایط این قرارداد فاش نشده 
است. رسانه س��ون در حالی با گوگل قرارداد 
امضا کرده که رقبای اس��ترالیایی دیگر آن از 
جمله »نیوز ک��ورپ« و »ناین انترتینمنت« 
نتوانستند با این ش��رکت فناوری آمریکایی 
به توافق برس��ند و در عوض از تصویب قانون 

توسط دولت پشتیبانی می کنند.

جشن تولد »سوفیا«
»س��وفیا« )Sophia( رب��ات انس��ان نمایی 
است که توسط شرکت هنگ کنگی "هانسون 
رباتیک" طراحی و توسعه یافته و برای ظاهر و 
رفتار انسان مانندش مشهور شده است. اخیراً 
در حس��اب کاربری این ربات در اینس��تاگرام 
فیلم هایی از جشن تولد او منتشر شده است. 
۱۴ فوریه س��ال ۲۰۱۶ ش��رکت هنگ کنگی 
"هانس��ون رباتیک" این رب��ات را فعال کرد و 
ح��ال این ربات پیش��رفته به قدری ش��هرت 
پی��دا کرده اس��ت که هانس��ون رباتیک برای 
او به ط��ور جداگانه حس��اب های کاربری در 
ش��بکه های اجتماعی ساخته که این موضوع 
شهرت س��وفیا را دو چندان کرده است. ربات 
سوفیا دارای هوش مصنوعی، قدرت پردازش 

داده های تصویری و سیستم تشخیص چهره 
است. او همچنین قادر به تقلید و حاالت چهره 
حرکات انسان، پاسخ دادن به برخی پرسش ها و 
مکالمات ساده درباره موضوعات از پیش تعیین 
شده است. س��وفیا، یک ربات است که دارای 
ش��باهت ظاهری بی نظیر به انسان است. این 
ربات دارای توانایی های پیچیده بسیاری است و 
حتی قادر به ابراز احساسات پیچیده انسانی نیز 
می باشد. در طی این چند سال سوفیا کارهای 
خارق العاده ای انجام داده که می توان به مالقات 
با بانوی اول مصر و دیدار با فوتبالیست مشهور 

پرتغالی "کریستیانو رونالدو " اشاره کرد.

آیفون جدید با نمایش�گر همیش�ه روشن 
عرضه می شود

گزارشی جدید حاکی از آن است که آیفون 
نس��ل جدید با نمایش��گری ارائه می شود که 
همیش��ه روشن اس��ت و دوربین های آن نیز 
ارتقا یافته هس��تند. طبق گزارشی جدید در 
وب س��ایت »اپل اینس��ایدر«، مکس وینباخ 
کارشناس فناوری انبوهی از ویژگی های نسل 
جدید آیفون را فاش کرده اند که یکی از آنها 
نمایشگری است که همیشه روشن می ماند. 
طب��ق گزارش ها نمایش��گر آیفون جدید کم 
مصرف است و مشابه حالتی که صفحه قفل 
اس��ت، بدون هی��چ گونه داده ه��ای ورودی، 
انبوهی از اطالعات را ارائه می کند. این قابلیت 
مش��ابه ویژگی برخی از دستگاه های اندروید 
اس��ت. در ای��ن حالت فقط س��اعت و میزان 
بات��ری به طور مداوم نش��ان داده می ش��وند 
اما نوتیفیکیش��ن های کاربر در بخش نوار و 
آیکونه ا نشان داده می شود. نوتیفیکیشن های 
جدید فقط به طور لحظه ای روی نمایش��گر 
ظاهر می ش��وند. همچنین وین باخ گزارش 
دوربین های ارتقا یافته در آیفون های ۲۰۲۱ از 
جمله حسگرهای اولتراواید که شارژ کمتری 
مصرف می کنند، عکاسی نجومی اتوماتیک و 

حالت ویدئو پرتره را تأیید کرد.
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محققان دانشگاه »سنت اندروز« با ابداع 
سبک ترین و نازک ترین المپ ال ای دی های 
تاری��خ می توانند آینده تلفن های همراه و 

حتی پزشکی را متحول کنند.
گروهی از دانشمندان روش جدیدی برای 
ایجاد منابع نوری بادوام، سبک و فوق العاده 
نازک ابداع کرده ان��د که می تواند انقالبی 
در فناوری ه��ای تلفن همراه ایجاد کند و 
دریچه ای برای پیشرفت های بی سابقه در 

علوم مغز باشد.
ای��ن تی��م تحقیقات��ی از ترکیب��ی از 
مولکول ه��ای الکترولومینس��نس آل��ی، 
اکس��یدفلز و الیه های محافظتی پلیمری 
زیست سازگار برای ایجاد آل ای دی های 

آلی به نازکی کاغذ استفاده کردند.
منابع ن��وری جدی��د این تی��م، آینده 
نمایش��گرهای دیجیتال را رق��م می زند 
و همچنی��ن می تواند منجر به س��اخت 
نمایشگرهای س��بک و نازک تر با قابلیت 
خم ش��دن یا جمع ش��دن برای تبلت ها 
و تلفن ه��ای همراه ش��ود. این تحقیقات 
تح��ت هدایت دانش��کده فیزیک و نجوم 
 )St. Andrews( »دانشگاه »سنت اندروز 

پیش رفت.

این آل ای دی ه��ای جدید در یک بازه 
زمانی به ان��دازه کافی طوالنی، همچنین 
می توانن��د در درمان ه��ای آین��ده برای 
بیماری ه��ای مختلف عصب��ی و تعدیل 

فعالیت مغز بیماران استفاده شود.
تالش های قبلی برای ایجاد ال ای دی های 
آلی بسیار نازک با مشکالتی نظیر ثبات کم 
در هوا و محیط های مرطوب روبرو بود. اما 
ای��ن ال ای دی های جدید در آزمایش��ات، 
ثبات و اس��تحکام استثنایی از خود نشان 
دادن��د و حت��ی توانایی عملک��رد در زیر 
آب را برای هفته ه��ا دارند. عالوه اینکه از 
مقاومت الزم برای قرار گرفتن در معرض 
پالس��ماهای گازی و حالل ه��ا برخوردار 
هستند. این ال ای دی های جدید همچنین 
می توانند بدون اینکه با هیچ گونه نقص در 
عملکرد مواجه ش��وند، هزاران بار دور لبه 
یک تیغ خم شوند که یک آزمایش ساده 
برای اثب��ات دوام قابل توجه و فوق العاده 
آن ها اس��ت. این ال ای دی ها با این میزان 
از استحکام و انعطاف پذیری، کاربردهای 
بالقوه فراتر از فناوری های تلفن همراه دارند. 
به عنوان مثال، آن ها می توانند در سطوح 
مختلف نظیر بس��ته بندی های مختلف و 

لباس ه��ا، بدون اینکه وزن و حجم اضافی 
روی محص��ول اضافه کنن��د، بکار گرفته 
شوند. عالوه این، پایداری این ال ای دی ها 
در زی��ر رطوبت و حتی زی��ر آب، آن ها را 
برای اس��تفاده در پوشیدنی ها نیز ایده آل 
می کند و شاید بتوان از آنها به عنوان یک 
زیست نمایش��گر پوستی یا در ایمپلنت ها 

برای تحقیقات پزشکی استفاده کرد.
پروفسور »مالته گتر« از دانشکده فیزیک 
»سنت اندروز« و سرپرست این تحقیقات 
گفت: آل ای دی های آلی ما بسیار مناسب 
هس��تند تا به ابزار جدیدی در تحقیقات 
علوم پزشکی و علوم اعصاب تبدیل شوند 
و ممکن است در آینده به کلینیک ها راه 

پیدا کنند.
محقق��ان در یک مطالع��ه دیگر موفق 
به ترکیب این ال ای دی های آلی س��بک، 
انعطاف پذیر و قوی با یک فناوری شدند که 
روی کنترل فعالیت عصبی در مگس ها کار 
می کرد. این کار به محققان کمک می کند 
تا مطالعات بیشتر در مورد فعالیت مغز را 
به روشی کمتر تهاجمی و بسیار متنوع تر 

از روش های معمول انجام دهند.

آینده ای روشن در انتظار تلفن های همراه و پزشکی
سبك ترین و نازك ترین ال ای دی جهان ساخته شد
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شرکت خودروسازی »تویوتا« به منظور 
رقابت با ش��رکت موفق »تسال« در حوزه 
خودروه��ای برقی، در س��ال ۲۰۲۱ یک 
خودرو الکتریکی را که از باتری    های حالت 
جامد جدید و ایمن تر اس��تفاده می کند و 
می تواند تنها در ع��رض ۱۰ دقیقه کاماًل 

شارژ شود، رونمایی خواهد کرد.
گ��زارش جدیدی ک��ه توس��ط پایگاه  
Nikkei Asia منتش��ر شده است، نشان 
می دهد که شرکت خودروسازی »تویوتا« 
قصد دارد تا س��ال ۲۰۲۱ از یک وس��یله 
نقلیه الکتریکی با یک باتری حالت جامد 

جدید رونمایی کند.
ب��ه نظر می رس��د ک��ه این خ��ودرو با 
باتری هایش یک تغییر دهنده بازی باشد، 
چرا که نوید بُ��رد ۵۰۰ کیلومتری با یک 
بار ش��ارژ و همچنین شارژ سریع از صفر 
تا ۱۰۰ درصد را در تنها ظرف ۱۰ دقیقه 

می دهد.
در گزارش مذکور آمده است: این فناوری 
یک چاره بالقوه برای همه معایبی است که 
خودروهای برقی با باتری    های لیتیوم یونی 
ب��ا آن مواجه هس��تند ک��ه از جمله آنها 

می توان به برد نسبتاً کوتاه با یک بار شارژ 
و همچنین زمان شارژ طوالنی اشاره کرد. 
اکنون »تویوتا« قصد دارد اولین ش��رکتی 
باشد که در اوایل دهه ۲۰۲۰ میالدی یک 
خودرو الکتریکی مجه��ز به باتری حالت 
جامد به جهان معرفی می کند. »تویوتا« که 
بزرگترین خودروساز جهان است، سال آینده 
از نمونه اولیه خ��ود رونمایی خواهد کرد. 
اعتقاد این است که باتری    های حالت جامد 
بس��یار ایمن تر از باتری    های لیتیوم-یون 
هستند. این باتری    ها همچنین پتانسیل 
بیشتری برای تراکم انرژی باالتر و ظرفیت 
بیشتر دارند. یعنی این باتری    ها می توانند 
در مقایسه با وزن خود انرژی بیشتری ارائه 
دهند. با این حال این نوع باتری    ها تاکنون 
در مقیاس بزرگ و با قیمت مناسب برای 
رقابت در بازاری که تحت سلطه باتری    های 
لیتیوم-یون است، تولید نشده اند. اکنون 
باید دید ک��ه آیا »تویوتا« می تواند به این 

هدف دست یابد؟
در حال حاضر پاس��خ به این پرس��ش، 
دش��وار اس��ت، زیرا هنوز در م��ورد تعداد 
چرخه هایی )حداکثر تعداد شارژ و تخلیه( 

که باتری    های حالت جامد می توانند به آن 
دست یابند و همچنین چگونگی تحمل 
ظرفیت آنه��ا در دماهای مختلف چیزی 
نشنیده ایم. این دو مشکل همیشه مانعی 

سر راه توسعه باتری    های جدید بوده اند.
پایگاه Nikkei Asia اشاره می کند که 
»تویوتا« دارای بیش از ۱۰۰۰ حق ثبت 
اختراع ش��امل باتری    ه��ای حالت جامد 
است. وسایل نقلیه الکتریکی در یک گذار 
جهانی به سمت گزینه    های سازگار با محیط 
زیس��ت، به زودی پا را از یک گزینه جذاب 
فراتر خواهند گذاشت و تبدیل به یک ضرورت 
خواهند شد. در حال حاضر شرکت »تسال« 
در این زمینه پیش��تاز اس��ت، اما این روند 
ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. به 
نظر می رسد که »تویوتا« به عنوان بزرگترین 
خودروساز جهان سخت تالش می کند تا در 
صحنه خودروهای برقی نیز رقابت کند. اگر 
این خودروساز واقعاً باتری    های حالت جامد 
مسلط شود، به احتمال زیاد خود را در عرصه 
خودروهای برقی نیز به سودآوری بی نظیری 

خواهد رساند.

»تویوتا« در فکر سبقت گرفتن از »تسال«
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بالکچین و آینده بازی های دیجیتال
بالکچین یکی از آن فناوری های جدید به ش��مار می رود که تأثیر آن در زندگی روزمره غیرقابل انکار 
است. در این گزارش ضمن تشریح ماهیت و ساختار آن، کاربردهایش را در آینده صنعت بازی های 

دیجیتال بررسی می کنیم.
با پیش��رفت فناوری و رشد روزافزون علم، هر روز شاهد ثبت اختراعات جدید و کاربردهای آن در 
زندگی روزمره هس��تیم. بالکچین یکی از آن فناوری ها اس��ت که این روزها ن��ام آن دهان به دهان 
می چرخد. اولین بار که این فناوری بر سر زبان ها افتاد، بی گمان به خاطر ارزهای دیجیتال به خصوص 
بیتکوین بود؛ چراکه به دلیل مکانیک باالکچین مفهوم پول به معنای سنتی آن دچار تغییرات شگرف 

شد.
ازآنجا که تأثیر اینگونه فناوری ها در زندگی روزمره غیرقابل انکار اس��ت، بر آن ش��دیم که در این 
گ��زارش از مجموعه گزارش های نمای دور، ابتدا تعریفی از این فناوری، ماهیت و س��اختار آن ارائه 
کنیم و سپس کاربردهای آن در صنعت بازی های دیجیتال را شرح دهیم و در آخر نیز به معایب این 

فناوری اشاره می کنیم.

بالکچین چیست؟
بالکچی��ن یک فهرس��ت هم��واره در حال 
افزایش و رش��د از اطالعات ثبت ش��ده است 
که به آنها بالک می گویند و توسط رمزهایی 
به هم متصل ش��ده اند. هر ب��الک دارای یک 
رمز به صورت هش HASH برچس��ب زمانی 
و اطالعات تراکنش هاس��ت که عموماً به اسم 

درخت مرکل شناخته می شوند.
طراح��ی بالکچین به صورتی اس��ت که در 
مقابل تغییر مقاوم باشد. در واقع بالکچین یک 
دفتر حسابرسی باز است که در سراسر شبکه 
توزیع شده و می تواند تراکنشهای بین دو گروه 
را ب��ه صورت کامالً کارا و تائید ش��ده به ثبت 
برساند و این داده ها را به صورت همیشگی در 

دسترس قرار دهد.
بدون ش��ک طراحی و اختراع بالکچین به 
شکلی بس��یار هوشمندانه توس��ط ساتوشی 
ناکاموت��و صورت گرفت؛ اما در این مدت، این 
فناوری به چیزی بزرگتر از ایده اولیه آن تبدیل 
شده است؛ به طوریکه سؤال اصلی هر فرد این 

است که بالکچین واقعاً چیست؟
با توجه به توزیع اطالعات در این شبکه، در 
مقابل کپی کردن اطالعات، فناوری بالکچین 
زمین��ه را برای نوع جدیدی از اینترنت فراهم 
کرده است. با اینکه این فناوری در ابتدا برای 
ارزهای دیجیتال اختراع ش��ده اس��ت، عالقه 
مندان به فناوری های نوین، سایر قابلیت های 
بالق��وه این فن��اوری را نیز پی��دا کرده اند که 

می توان ب��ه بهداش��ت و درمان، 
هویت دیجیتال، اینترنت اش��یا، 
صنعت بیمه، موسیقی و بازی های 

رایانه ای اشاره کرد.

بالکچی�ن در ح�وزه بازی ه�ای 
دیجیتال

بالکچی��ن در ح��وزه بازی های 
دیجیتال با توجه به پیشرفت های 
ص��ورت گرفت��ه، برخی ب��ر این 
باورند که فن��اوری بالکچین بعد 
از ش��کلگیری اینترنت، می تواند 
بیش��ترین تأثی��ر را ب��ر صنعت 
بازی های دیجیتال داش��ته باشد. 

به نظر نمی
رس��د اغراقی در ای��ن موضوع 
باشد که بالکچین می تواند باعث 
رخ دادن ی��ک انقالب در صنعت 
ب��ازی در س��ال های آتی ش��ود. 
چراکه فناوری مذکور می تواند از 
دو جهت کارایی ب��ازار و افزایش 
بازی های  ب��ر صنع��ت  امنی��ت 

دیجیتال اثرگذار باشد.
بخش ه��ای درون پرداخ��ت به 
بخش مهمی از بازی های دیجیتال 
تبدیل شده است و بازیکنان پول 
بس��یاری را در آن خرج می کنند 
و ب��ازی را ت��ا ح��د ممکن پیش 
می برن��د. ازجمل��ه بازی هایی که 
در بازار ایران مطرح اس��ت، بازی 

Clash of Clans است.
بازیکنان مق��داری پول و زمان 
ص��رف ای��ن ب��ازی می کردند و 
حس��اب کاربری خود را در ازای 
پیشرفتی که در بازی داشتند به 
فروش می گذاشتند. این موضوع 
در دنیای بازی یک امر جا افتاده 
 Gold farming اس��ت که به آن

می گویند.
در ح��ال حاضر بازار س��یاهی 
جهت اینگونه از مبادالت ش��کل 
گرفته است که بستری برای کاله 
برداری فراهم کرده اس��ت. بااین 
ح��ال راه حل های مختلفی برای 
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کنترل این بازار در نظر گرفته ش��ده اس��ت و 
به نظر می رسد بالکچین می تواند در راستای 
کارایی بازار و افزایش امنیت اینگونه تبادالت و 

بازارهای دیجیتال را بهتر مدیریت کند.

امکان هایی که بالکچین در بازی های دیجیتال 
فراهم می کند

در حال حاضر تعداد بازی هایی که از سیستم 
نامتمرکز اس��تفاده می کنند، بس��یار محدود 
اس��ت و نمی توانند از ارزهای دیجیتال درون 
بازی استفاده کنند و درعین حال نیز بایستی با 
غول های بزرگی برای ورود به بازار رقابت کنند. 
عالوه بر اینکه بالکچین می تواند تأثیر بسزایی 
در بازار بازی های دیجیت��ال بگذارد، می توان 
ادع��ا کرد ک��ه بالکچین، این ب��ازار را به یک 
بازار امن تبدیل می کند که تقلب و دستکاری 
در آن تقریباً محال اس��ت. متأسفانه دزدی و 
کالهبرداری در بازار بازی های دیجیتال رو به 

فزونی است.
در طول تاریخ، بحث هایی درزمینه تراکنش ها، 
مبنی بر این موضوع که کاربران هک شده اند و 
پول های آنها توسط شرکت های واسطه نظیر 
ویزا بازگردانده نشده، مطرح شده است. دلیل 
آن هم این است که هیچ آیتم فیزیکی در این 
تراکنش رد و بدل نمی شود و در نتیجه در حال 
حاضر داد و س��تد آیتم های مجازی از امنیت 
باالیی برخوردار نیست. با توجه به اینکه ماهیت 

ش��فاف بالکچین، کالهبرداری را غیر ممکن 
می کند؛ هرگونه دستکاری در نتیجه رقابت ها 
نیز غیر ممکن می ش��ود؛ چراکه اطالعات به 
سرعت توسط همه در بالکچین اعتبارسنجی 
می ش��ود. درنهایت می توان گف��ت که از این 
طریق، ماهی��ت آیتم های درون ب��ازی کاماًل 

مشخص و در هرزمانی قابل پیگیری است.
ارزهای دیجیتال درون پرداخت را تس��هیل 
می کنند و در کارایی بازار و تمرکززدایی نقش 
مهمی دارند. بالکچین فضایی امن برای بازی 
س��از ایجاد می کن��د و باع��ث افزایش امنیت 
و تغییرناپذی��ری می ش��ود. بالکچین امکان 
مبادل��ه امن آیتم های ب��ازی را فراهم می کند 
تا در کارایی بازار افزایش رخ دهد و ش��فافیت 
ایجاد ش��ود. بالکچین استفاده از یک حساب 
کارب��ری را برای همه بازی ها فراهم می کند و 
قابلیت ارزشگذاری روی دارایی های نامشهود و 
مجازی را در بازی فراهم می کند. اجازه مالکیت 
حقیقی دارایی های درون بازی را به بازیکنان 
می دهند. اجازه کنترل بیشتر بازیکنان بر بازی 

را می دهد.
بازیکنان گاه��ی با کالهب��رداری از طریق 
تراکنش ها مواجه می ش��وند که در این مورد 
بای��د تغییراتی جهت جلوگی��ری از رخ دادن 
چنین اتفاقی صورت پذیرد. همانطور که ذکر 
شد، الگوریتم های رمزنگاری و قرارداد هوشمند 
در بالکچین، آنرا از حمله هکرها در امان نگه 

می دارند. با این حال این شبکه بر 
اساس قرارداد هوشمند همچنان 
می تواند آس��یب پذیر باش��د؛ اگر 
درون آن حفره های امنیتی وجود 

داشته باشد.
ماهیت فن��اوری بالکچین، آن 
را به ی��ک اختراع ن��وآور تبدیل 
ک��رده اس��ت به ط��وری ک��ه از 
خواص آن می توان در زمینه های 
مختلف اس��تفاده کرد. شفافیت، 
تغییرناپذی��ری و نامتمرکز بودن 
بالکچین، قابلیت ه��ای متفاوتی 
بودن  امنیت، دس��ترس  ازجمله 
اطالع��ات، عدم آس��یب پذیری 
در مقاب��ل حم��الت س��ایبری و 
غیره را برای اس��تفاده کنندگان 
به ارمغان آورده اس��ت. برخالف 
وجود هزینه های میانجیگری که 
در سیس��تم متمرکز وجود دارد، 
بالکچی��ن با ح��ذف واس��طه از 
تراکنش ها باعث افزایش سهولت 
در انجام معام��الت و تراکنش ها 
شده است. بااین حال نکته منفی 
این فن��اوری هزینه ها برای انجام 
محاس��بات درون بالکچین است 
که نیازمند مصرف انرژی و قدرت 

محاسباتی ریاضیاتی است.
با این حال افزایش امنیت یکی 
از موضوعاتی اس��ت که درباره آن 
ه��رروز صحبت می ش��ود و یک 
ش��بکه عظیم بالکچین می تواند 
این امنیت را تأمین کند ولی یک 
شبکه کوچک همچنان در معرض 

حمله هکرها خواهد بود. 
ای��ن فناوری می توان��د با توجه 
به آن چی��زی که برای بازیکن به 
ارمغان می آورد جالب و مورد توجه 
باشد چراکه به آنها اجازه بازگشت 
پول های خرج شده درون بازی را 
می دهد و یا حتی می توانند از آن 
درآمدزایی داشته باشند. چیزی که 
بازی را می تواند از یک س��رگرمی 
محض به یک منبع درآمد تبدیل 

کند.
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بسیار و بار ها در نوجوانی و جوانی به خصوص از پدر و مادر ها شنیده ایم که درَست را بخوان، رویا و عالقه ات را هم در کنارش ادامه بده. این 
نسخه تکراری، مسیر زندگی خیلی از ما را از مقصد مورد عالقه مان به سمت اقتضای جامعه و اهداف ُمد روز تغییر داده است. البته نه این که 
درس خواندن بد باشد، ولی درس خواندِن بی هدف و در رشته ای که مورد عالقه مان نیست، بعید است زندگی ایده آل و دلخواهی را برای ما 
رقم بزند تا جایی که ممکن است سال ها بعد افسوس بخوریم چرا دنبال عالقه مان نرفتیم. بهترین حالتی که در زندگی هر کدام از ما می تواند 

رقم بخورد این است که مسیر تحصیل و شغل مان با رویاهایمان یکی شود.
 در این میان، کم نبوده اند آدم هایی که وارد دانشگاه شده اند، اما یک روز تصمیم گرفته اند آن را رها کنند، مسیری که آمده اند را دور بزنند 
و به سمت مقصود دلخواه شان حرکت کنند. در اینجا، زندگی چند میلیاردر را مرور کرده ایم که تحصیل در دانشگاه را رها کردند یا حتی از آن 
اخراج شدند، اما آدم های بسیار مشهور و ثروتمندی در حوزه فعالیت خودشان شدند؛ از مارک زاکربرگ بگیرید تا استیو جابز و بیل گیتس. البته 

فراموش نکنید دنبال درس نرفتن این افراد به دلیل جسارت، مهارت و ایده هایی بود که جهان را تکان داد.

بیل گیتس، موسس مایکروسافت
اگر فهرست افراد ثروتمند جهان در ۱۰ سال 
اخیر را کنار هم بگذارید، یک عضو ثابت دارد 
که همواره نفر اول یا دوم جهان بوده است. او 
بیل گیتس است، موسس شرکت غول آسای 
مایکروس��افت. او ه��م بیش از یک س��ال در 
دانش��گاه هاروارد تاب نیاورد. بیل گیتس در 
سال ۱۹۷۳ وارد دانشگاه هاروارد شد و پیش 
استیو بالمر، مدیر اجرایی کنونی مایکروسافت، 
زب��ان برنامه نویس��ی BASIC را برای اولین 
میکرورایانه نوشت، اما در سال دوم، دانشگاه 
را ترک کرد و به همراه دوس��تش پائول آلن 

شرکت مایکروسافت را تاسیس کرد.
 ه��م اکنون آل��ن هم بدون داش��تن هیچ 
مدرک دانش��گاهی یک مولت��ی میلیاردر و 
مالک چندین ش��رکت فناوری و رس��انه ای 
اس��ت. البته خود گیتس در س��خنرانی آغاز 
سال تحصیلی ۲۰۰۷ در دانشگاه هاروارد که 
به دوران تحصیلش در دانشگاه اشاره داشت، 
گف��ت: »تمام چیزی که من از هاروارد به یاد 
می آورم، فضای هوش و نبوغ اس��ت. این فضا 
می توانس��ت هیجان انگیز، ترس��ناک و حتی 
گاهی دلسردکننده باشد، اما برای من همیشه 
یک چالش بود. هاروارد یک امتیاز خارق العاده 
بود و فکر می کنم من زود از آن خارج ش��دم. 
سال های زندگی من در هاروارد تغییر کرد و 

دوستی ها ی من در آن جا شکل گرفت«.

کنار گذاشتن تحصیل برای موفق شدن در 
شغل /  تراویس کاالنیک، موسس اوبر

 
اگر فیلم راننده تاکس��ی س��اخته مارتین 
اسکورسیزی را دیده باشید حتما با شخصیت 
تراویس، راننده تاکس��ی بی خواب شب های 
نیوی��ورک آش��نایی داری��د. هم ن��ام او آقای 
تراوی��س کاالنیک هم اتفاقا ش��غلی مرتبط 
با تاکس��ی داش��ت البته در س��طحی بسیار 
گس��ترده تر. او س��ال ۲۰۰۹ در ۳۳ س��الگی 
همراه دوس��تش گرت کمپ ش��رکت اوبر را 
تاسیس کرد. شرکتی که یک سرویس آنالین 
است و مسافران می توانند از طریق اپ موبایل 

هوش��مند درخواست تاکسی کنند و اپ اوبر 
آن ها را به نزدیک ترین راننده مرتبط می کند 

و مکان مسافر را به راننده نشان می دهد.
 اوبر امروز در جهان خدمات می دهد و بیش 
از ۱۱۰ میلیون کاربر دارد. آقای کاالنیک هم 
تحصی��ل نیمه تمام در دانش��گاه کالیفرنیا را 
تجربه کرده اس��ت. تراویس برای موفقیت در 
شغلش تصمیم گرفت تحصیل را کنار بگذارد. 
بر اس��اس رده بندی مجله فورب��س، او رتبه 
ش��صت و چهارمین فرد قدرتمند در جهان، 
سی و پنجمین در میان ثروتمندان در زمینه 
فناوری در جهان، صد و هشتاد و هشتمین در 
میان ثروتمندان جهان و هفتادمین ثروتمند 

درباره پولدارترین های دنیای آی تی، دیجیتال و فضای مجازی
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در آمری��کا را در اختی��ار دارد. آمار هایی که 
نشان دهنده کسب ثروت او از مسیری غیر از 

دانشگاه است.

نمی خواس�تم پزش�ک ش�وم! / مایکل دل، 
موسس شرکت دل

مایکل دل موس��س ش��رکت رایانه ای دل 
که امروز یکی از شرکت های برجسته عرصه 
فناوری اس��ت هم دیگر میلیاردی اس��ت که 
تحصیالتش را نیمه تمام گذاش��ته است. پدر 
مایکل یک دندان پزش��ک خب��ره و مادرش 
یک فعال بازار بورس بود. احتماال خرید یک 
ماشین حساب در هفت س��الگی اولین قدم 
مایکل برای ورود به دنیای فناوری دیجیتال 
بود. پدر و مادر مایکل با اصرار او را به دانشگاه 
پزشکی فرستادند، اما همان موقع هم مایکل 
هم��ه هوش و حواس��ش س��مت ور رفتن با 
قطع��ات رایانه بود. او در اولین س��ال ورود به 
دانش��گاه، رایانه های قدیم��ی را می خرید و 
درایور ها و گنجایش ش��ان را ارتق��ا می داد و 
سپس ۱۵ درصد زیر قیمت بازار می فروخت. 
اگرچه به پدر و مادرش قول داده بود درسش 
را ادامه دهد و تجارتش را کنار بگذارد، اما ۸۰ 
هزار دالر از این راه درآمد کسب کرد و تصمیم 
گرفت دانشگاه را رها کند و تجارتش را تمام 
وق��ت ادامه دهد، او اجناس��ش را ۱۰ درصد 
ارزان تر از رقبای��ش می فروخت و خیلی زود 
پیش��رفت کرد. مایکل دل با تالش و پشتکار 
زیاد ش��رکت دل را از صفر راه اندازی کرد که 
امروزه یکی از بزرگ ترین شرکت های رایانه ای 
دنیاست. در سال ۲۰۰۵ مایکل دل ۴۱ ساله 
به عنوان چهارمین مرد ثروتمند دنیا شناخته 

شد.

بی محلی کردن به دانش�گاه هاروارد! مارک 
زاکربرگ، موسس فیسبوک

طبعا افراد بسیاری در جهان، برای تحصیل 
در دانش��گاه معروف هاروارد س��ر و دس��ت 
می ش��کنند. اما این همه واقعیت نیس��ت و 
اس��تثنا هایی وجود دارد که به ه��اروارد هم 
بی محلی کنند. مارک الیوت زاکربرگ متولد 
۱۹۸۴ یکی از همین استثناهاست. این جوان 
آمریکای��ی که به دانش��گاه ه��اروارد راه پیدا 
کرده بود، خیلی زود پس از ورود به دانش��گاه 
هاروارد متوجه شد مسیر رویاهایش از پشت 
نیمکت های این دانشگاه نمی گذرد. البته برای 

او که خانواده اش افرادی تحصیل کرده بودند، 
پدرش مطب دندان پزشکی داشت و مادرش 
در حوزه روان پزشکی مشغول بود، گرفتن این 
تصمیم خیلی آسان نبود؛ بنابراین دانشگاه را 
ترک ک��رد ت��ا روی ایده برجس��ته خودش 

متمرکز شود.
مارک در جایی درباره رویاهایش که بعد ها 
متوجه ش��دیم شبکه های اجتماعی به شکل 
ام��روزی اش بوده اس��ت، گفته: »ب��ه دنبال 
س��اختن چیزی هستم که کمتر کسی روی 
کره خاکی توانایی ساختنش را دارد و آن چیز 
باید به شکلی باشد که دنیا را به مکان بهتری 
برای زندگی انسان ها تبدیل کند«. حاال مارک 
زاکربرگ مالک ش��رکت بزرگ فیس��بوک و 
زیرمجموعه هایش، اینس��تاگرام و واتس اپ 
اس��ت. در چند س��ال اخیر عض��و ثابت ۱۰ 
میلیاردر بزرگ جهان بوده و در س��ال ۲۰۲۰ 
با دارایی خالص ۵۴ میلیارد دالر هفتمین فرد 

ثروتمند روی زمین بوده است.

موفقیتم را به دانشگاه گره نزدم / جان کوم، 
بنیان گذار واتس اپ

پس��ر ۱۶ س��اله اوکراینی به دلی��ل فقر و 
نداشتن امکانات کافی برای زندگی به همراه 
خان��واده اش به آمریکا مهاج��رت کرد. توفان 
تغییرات اوکراین به سراغ زندگی جان کوم و 
خانواده اش هم آمده بود. اول قرار بود پدرش 
به آمریکا برود و بعد آن ها را نزد خود فرابخواند، 
اما همه چیز کامال برعکس شد. جان همراه با 
مادر و مادربزرگش مسافر آمریکا شد. سفری 
به مانتین ویو در کالیفرنیا. سفری که مشخص 
بود برای همیشه سرنوشت او را تغییر خواهد 
داد. اول به نظر می رس��ید رفتن به دانش��گاه 
ایالتی س��ن خوزه گام مهمی در زندگی جان 
ب��ود. حداقل خودش در ابت��دا چنین فکری 
می ک��رد، ولی اصلی ترین اتف��اق زندگی اش، 

اصال ربطی به این دانشگاه نداشت.

ق��رار مالقاتش با برایان اکتون در ش��رکت 
یاهو همه چیز را ب��رای هر دو نفر تغییر داد 
و به همراه شریکش »برایان اکتون« در سال 
۲۰۰۹ دس��ت به کار راه اندازی اپلیکیش��ن 
وات��س اپ ش��د که بعدت��ر در س��ال ۲۰۱۴ 
فیس بوک آن را به قیم��ت ۱۹ میلیارد دالر 
خریداری کرد. جان کوم هم که رابطه چندان 
خوبی با تحصیل نداشت از ادامه تحصیل در 
دانشگاه ایالتی سن خوزه انصراف داد و به جای 
آن، تا پی��ش از راه اندازی واتس اپ، ۹ س��ال 
در یاهو مش��غول کار شد. حاال جان کوم ۴۴ 
س��اله از میلیاردر های جوان با دارایی خالص 
۷.۵ میلیارد دالر یکی از افراد فهرس��ت ۴۰۰ 

ثروتمند آمریکایی فوربس است.

باهوش و منظم، اما تحصیل نکرده / اس�تیو 
جابز، موسس اپل

امروزه محصوالت شرکت بزرگ اپل در عرصه 
لوازم هوشمند الکترونیکی از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است. این شرکت به این جا نرسیده 
مگر با تالش های خس��تگی ناپذیر موس��س 
کاریزماتیک خودش، استیو جابز. جابزی که 
پس از گذش��ت حدود ۱۰ س��ال از مرگش 
همچنان او را به عنوان فردی بسیار باهوش، 
منظم و پرتالش می شناسیم. اما همین فرد 
پرتالش هرگز دانش آموز یا دانشجوی خوبی 
نبوده است. او دانشگاه را هم پس از شش ماه 
تحصیل نیمه کاره رها کرد. جابز فکر می کرد 
برنامه ریزی و ساخت رایانه ها، ایجاد اشتغال، 
س��اختن فیلم و مدیریت مردم و غیره، لزوماً 

نیازمند رفتن به دانشگاه نیست.
او در یک��ی از مصاحبه های��ش در جم��ع 
دانشجویان دانشگاه استنفورد می گوید: »من 
پس از ش��ش ماه تحصیل در دانش��گاه رید، 
انصراف دادم. می خواهم برای شما دلیل ترک 
تحصیلم از کالج را توضی��ح دهم. بعد از ۱۷ 
سال وارد دانش��گاه شدم و به دلیل اطالعات 
کمی که داش��تم دانشگاهی را برای تحصیل 
انتخ��اب کردم که هزینه ش��هریه آن معادل 
دانش��گاه اس��تنفورد بود و همین باعث شده 
بود تا بیشتر پس انداز پدر و مادرم خرج شود. 
پس از گذش��ت ش��ش ماه، متوجه شدم که 
دانش��گاه فایده و تاثیر چندانی بر زندگی من 
ندارد و هیچ ایده ای برای این که می خواهم با 
زندگی ام چه کار کنم، نداشتم. به همین دلیل 

از دانشگاه انصراف دادم«.
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مدیر پژوه��ش مرکز نجوم 
آس��تان مق��دس حض��رت 
عبدالعظیم )ع( گفت: اخیراً 
کتابی با عنوان ری باس��تان 
در دسترس قرار گرفته که 
محل دفن محمدبن زکریای 
زاده  ام��ام  منطق��ه  رازی 
ش��عیب )ع( شهرری عنوان 
شده است ولی قبر وی بطور 

مشخص معلوم نیست.
مهدی دانشیار در این باره 
به ایرنا گفت: در قسمتی از 
کتاب دوجلدی آقای کریمان 
ب��ا عن��وان ری باس��تان که 
در 2۰ بهمن س��ال ۱۳4۵ 
پیرام��ون  ش��ده  ن��گارش 
رازی  زکری��ای  محمدب��ن 
می نویس��د: منطق��ه ام��ام 
زاده شعیب )ع( مدفن این 

دانشمند ایرانی است.
در  داش��ت:  اظه��ار  وی 
ای��ن کتاب ک��ه ب��ه عنوان 
معتبرترین سند شهرستان 
ری است به وجود تنها یک 
در شهرس��تان  قبرس��تان 
ری اش��اره دارد و براساس 
تحقیق��ات میدان��ی مح��ل 
زندگی و تدریس محمدبن 
زکریای رازی در این منطقه 
)فیروزآباد قلعه نو( بوده و 
در همانجا طبابت نیز انجام 

می داده است.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دانشیار اظهار امیدواری کرد، مسئوالن و متولیان 
با کاوش بیشتر در این زمینه برای ساخت مقبره 

و رونق این منطقه اقدام کنند.
این مس��ئول خاطرنش��ان کرد: بر اساس نظر 
مورخی��ان و تحقیق��ات میدان��ی قبره��ای این 
گورس��تان متعلق به قرن سوم هجری که دارای 
نقوش و خط کوفی که نش��ان می دهد قبرستان 

قدیمی شهرری همینجا بوده است.
دکتر احمد ابوحمزه ری ش��ناس و کارش��ناس 
مس��ائل تاریخی نیز در این باره به ایرنا گفت: از 
س��ال ۱۳۴۳ مرحوم دکتر کریم��ان پیگیر این 
موضوع بودند و ۲ س��ال بعد کتاب ری باستان را 
منتش��ر کردند، با توجه نگاه مورخان، زندگینامه 
زکریای رازی و کتیبه های موجود در محوطه امام 
زاده شعیب )ع( که نزدیک بیمارستان رازی بوده 
و هزار و ۱۰۰ سال پیش دفن صورت گرفته است، 
به این نتیجه رسیدیم که این منطقه محل دفن 

دانشمند ایرانی است.
وی تاکید ک��رد: از نگاه مورخی��ن، کتاب های 
تاریخ��ی و پیگیری های مرح��وم کریمان به این 
نتیجه رسیدیم که غیر از اینجا قبرستان دیگری 
نزدیک بیمارستان رازی محل زندگی این دانشمند 

وجود نداشته است.
ابوحمزه یادآور ش��د: بعد از یکهزار و ۱۰۰ سال 
پیداکردن قبری ممکن نیست بنابراین براساس 
این شواهد، قرائن و یافته های تحقیقی محمدبن 

زکریای رازی در این منطقه دفن شده است.

درباره ابوبکر محمدبن زکریای رازی
ابوبکر محمدبن زکریای رازی یکی از چهره های 
بین المللی در عرصه های گوناگون علمی به ویژه 
داروس��ازی بود که باعث نوآوری ه��ا و خلق آثار 
بی بدیلی شد به گونه ای که تالیفات او در بسیاری 
از دانش��گاه های معتب��ر جهان تدری��س و مورد 

استفاده محققان و پژوهشگران قرار می گیرد.
بیش��تر دانش��مندان برجس��ته علم کیمیا در 
سده های نخست تمدن اس��المی، ایرانی بودند، 
یکی از این دانشمندان که گام های بسیار ارزنده ای 
در علم کیمیا و پزش��کی برداشت، زکریای رازی 
بود که او را نیای ش��یمی دانان و متفاوت از عموم 
کیمیاگران دانس��ته اند. ابوبکر محمد بن زکریای 
رازی در یکم ش��عبان ۲۵۱ قم��ری در ری دیده 
به جهان گش��ود و پس از مطالع��ات زیاد به کار 

کیمیا پرداخت.
 یک��ی از مهم ترین ویژگی های این نابغه نامدار 
این بود که هیچ گاه از خواندن غافل نمی ش��د و 
هیچگاه از اقرار به اشتباهات خود نمی هراسید و 
از خود بزرگ بین��ی دوری می کرد او در دیباچه 
کتابش می گوید: برای ما سزاوار نیست، از چیزی 
صرف نظر کنیم که در آن امید سودی داریم، بدان 
خاطر که گروهی بدان پی نبرده، از آن صرفنظر 
کرده ان��د، در حالی که اگر ایش��ان رایمند و اهل 
پافشاری و درنگ گری می بودند، بر ایشان بایسته 
بود که به انکار چیزی نپردازند که بر نادرستی اش، 
برهانی ندارند زیرا حقیقت این اس��ت که برهان 

کشف محدوده مدفن زکریای رازی در ری
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بر خبر دادنمان ک��ه آن چیز چنین و چنان 
است، هیچ بایس��ته تر از خبر دادنمان که آن 
چیز چنین و چنان نیست. وی علوم مختلف 
را در نزد استادان بنام آن روز فرا گرفت. علی 
بن َربَّن طب��ری، صاحب ف��ردوس الحکمه، 
اس��تاد وی در علم پزشکی بود. رازی بیش از 
هر طبیب دیگر در علم پزشکی تاثیرگذار بود 
و بیشترین اش��کاالت را بر آراء جالینوس که 
مورد پذیرش تمام پزش��کان قدیم بود، وارد 
کرد. شکوک علی الجالینوس اثری است که 
در آن، رازی بسیاری از نظریات جالینوس را 

نقد و بررسی کرده است.
رازی کار خ��ود را ب��ا آت��ش و پرداختن به 
تحقیقات ش��یمیایی آغاز کرد و توانست آثار 
ب��ی بدیلی در زمینه ه��ای گوناگون از جمله 
پزش��کی، آثاری در طبیعی��ات، منطقی ات، 
ریاضیات و نجوم، تفس��یرها و تلخیص هایی 
بر آثار دیگران، آثار فلس��فی، مابعدالطبیعه، 
الهی��ات، کیمیا و ...خلق کن��د. در این میان 
نقش رازی در داروس��ازی بسیار مثال زدنی 
است. وی جزو نخستین افرادی بود که از علم 
شیمی در پزشکی بهره برد. وی را کاشف الکل 
و اسید سولفوریک نیز می دانند. در کشورهای 
اروپایی و همچنین در آثار تاریخ مورخان از او 
به نام رازس Rhazes و رازی Al-Razi نام 

برده شده است.

خدمت به علم پزشکی و داروسازی
زکریای رازی بنا به نوشته ابوریحان بیرونی 
در کتاب »فهرس��ت کتب رازی« ۱۸۴ جلد 
کتاب را به رشته تحریر درآورده است. بنابراین 
آثار رازی به خوبی نش��ان می دهد که دامنه 
دانسته های او در علوم گوناگون بسیار گسترده 
بود. در این میان نقش رازی در داروس��ازی و 
پزشکی بس��یار مثال زدنی است. به گونه ای 
که بی��ش از ۶۰ اثر گرانقدر و ارزش��مند در 
زمینه ش��یمی، پزشکی و داروس��ازی از این 
دانشمند نابغه به یادگار مانده است. در ادامه 

به تاثیرگذارترین این آثار پرداخته می شود.

االسرار
بی گمان می توان از رازی به عنوان مهم ترین 

داروش��ناس دوره اس��المی نام برد. به عقیده 
رازی، آشنایی با دانش داروسازی برای پزشک 
بنیادی نبوده، اما آن را برای توانایی و مهارت 

پزشکی ضروری می دانست. 
تأکید رازی به ضرورت آگاهی پزشک به علم 
داروسازی و داروشناسی بدین جهت است که 
وی بتواند با یک دارو، بیماری های بسیاری را 
درمان و در صورت دسترسی نداشتن به دارو 

از دیگر مواد استفاده کند.

قرابادین
یکی دیگر از آثار بی بدیل این چهره جهانی، 
کتاب قرابادین با نام الصیدله و االبدال در زمینه 
داروسازی محس��وب می شود که در مجموع 
درب��اره داروهای ترکیب��ی و داروهای یونانی، 
س��ریانی، مس��یحی، ایرانی و فالسفه بزرگ 
ذکر شده است. رازی این داروها را بر پایه نوع 
بیماری تنظیم کرد. این کتاب را ابوبکر علی 
بن عثمان کاش��انی در سده هفتم هجری به 
فارسی ترجمه کرده است. در حقیقت، رازی 
پایه های داروشناس��ی و داروسازی امروزی را 
بنیان نهاد و به س��بب فعالیت ه��ای دارویی 
و ابداعات از او با عنوان پزش��ک داروس��از یاد 

می کنند.

الحاوی
داروشناس��ی از موضوعات اصلی الحاوی به 
ش��مار می رود. در این کت��اب، بیش از ۹۰۰ 
ماده گیاهی، جانوری، کانی و مفردات دارویی 
معرف��ی و مبانی نظری و عملی داروس��ازی 
به تفصیل بیان ش��ده اس��ت. به نوش��ته ابن 
ابی اصیبعه، این کتاب مشتمل بر ۱۲ بخش 
اس��ت که فصل دوم در نیروی غذا و داروها، 
س��وم در ادویه مرکب، چهارم در اس��تعمال 
داروها، پنجم در داروسازی )صیدله( و خواص 
داروها، و شش��م در داروهای جایگزین است. 
به نوشته ابن ندیم بخش های چهارم، پنجم و 
هفتم این کتاب درباره داروس��ازی است و در 
حقیقت دائره المعارف طبی است که اروپائیان 

آن را Continent نامیده اند.

المنصوری فی الطب
کتاب "طب منصوری" یا "الکتاب المنصوری 
ف��ی الط��ب" مقدم��ه ای از ط��ب عمومی و 
خالصه ای از مباحث پزش��کی است که برای 
دانشجویان و مبتدیان در علم طب مفید بوده 
اس��ت. رازی این کتاب را در ۲۹۰ هجری به 
شاهزاده ساسانی، ابوصالح منصور بن اسحاق، 

فرماندار ری اهدا کرد.
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وزیر میراث فرهنگی دستور 
داد هرچه سریع تر با کشور 
هماهنگی های  افغانس��تان 
الزم را برای بازسازی مقبره 
ابوریحان بیرونی دانشمند 
در  ایران��ی  ریاضی��دان  و 
شهر غزنی این کشور انجام 

شود.
علی اصغر مونس��ان گفت: 
»با توجه به اینکه این مقبره 
ویران ش��ده و در وضعیت 
بدی قرار دارد با هماهنگی 
که معاونت میراث فرهنگی 
با کش��ور افغانستان انجام 
می دهد در بخش بازسازی 
آرامگاه این دانشمند بزرگ 
ایران��ی ه��ر چه س��ریع تر 

اقدام خواهیم کرد.«
او افزود: »کشور ما دانش 
خوب��ی در زمین��ه مرمت و 
بازس��ازی بناه��ا و اماک��ن 
تاریخی دارد و کارشناسان 
برجسته ای نیز در این حوزه 
فعالی��ت می کنن��د. به این 
منظور در بازس��ازی اصولی 
بیرونی  ابوریح��ان  مقب��ره 
به کش��ور افغانستان کمک 
می کنیم تا شاهد مقبره ای 
در خور شأن این دانشمند 

برجسته ایرانی باشیم.«
ابوریح��ان محم��د بن احمد 
و  دانش��مند  بیرون��ی، 
ریاض��ی دان ق��رن چهارم و 
پنجم هجری ایرانی اس��ت 
بزرگ تری��ن  از  را  او  ک��ه 
و  مس��لمان  دانش��مندان 

ایرانی تاریخ می دانند.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ابوریحان اهل خوارزم دانش�مند و همه چیزدان 
قرن چهار و پنج

ابوریح��ان محمد بن احم��د بیرونی متولد ۱۴ 
شهریور س��ال ۳۵۲ هجری شمسی در روستای 
کوچک��ی به نام بی��رون در منطقه خ��وارزم بود. 
خ��وارزم در آن زم��ان در قلمرو س��امانیان قرار 

داشت.
بیرونی دانشمند و همه چیزدان قرن چهار و پنج 
در علوم مختلفی از جمله ریاضی، ستاره شناسی، 
تقویم شناسی، انسان شناسی، هند شناسی، تاریخ 
نگاری، گاه نگاری و طبیعت شناسی تبحر داشت. 
ابرویحان بیرونی را پدر علوم انسان شناسی و هند 
شناس��ی می دانند. ابوریحان بیرونی به زبان های 
خوارزمی، فارس��ی، عربی، و سانسکریت مسلط 
بود و با زبان های یونانی باس��تان، عبری توراتی و 

ُسریانی آشنایی داشت.
ابوریح��ان بیرونی س��ال های اول زندگی را در 
خوارزم به تحصیل علوم مختلف مش��غول بود تا 
آن گاه که تصمیم به مسافرت گرفت. بیرونی نزد 
ابونصر منصور علم می آموخت و در هفده سالگی 
از حلقه ای که نیم درجه به نیم درجه مدرج شده 
بود، استفاده کرد تا ارتفاع خورشیدی نصف النهار 
را در منطقه کاث رصد کند و بدین ترتیب عرض 
جغرافیایی زمینی آن را اس��تنتاج نمود. بیرونی 
چند سالی را در شهر قدیمی جرجان و نزد شمس 
المعالی قابوس وش��مگیر حضور داشت و کتاب 
آثارالباقیه عن الق��رون الخالیه را که از مهم ترین 

آثار باقی مانده از تمدن اس��المی است را در سال 
۳۹۰ هجری قم��ری به نام قاب��وس تألیف کرد. 
الباقیه از گاه ش��ماری و جشن های ملل مختلف 
سخن می گوید. ابوریحان بیرونی مجدد در سال 
۳۹۳ هجری قمری به گرگان رفت، در شرایطی 
که شهر در تبعید سیاسی بود دو خسوف را رصد 

کرد.
ابوریح��ان بیرونی پ��س از ده س��ال دوباره به 
خوارزم بازگشت و در دربار ابوالعباس مأمون ابن 
مأمون خوارزمشاه که مردی دانشمند بود وارد شد. 
ابوالعباس که داماد سلطان محمود غزنوی بود، به 
خوارزم لش��کر کشید و پس از فتح آن، ابوریحان 
بیرونی را نیز با خود به غزنین برد. ابوریحان بیرونی 
با لشکر کشی های سلطان محمود به هندوستان 
توانست با بسیاری از دانشمندان و حکیمان هند 
آشنا ش��ده و زبان سانسکریت را بیاموزد. حاصل 
سفر به هندوستان کتاب " تحقیق ما للهند من 
مقوله مقبوله فی العقل أو مرذوله " و ترجمه چند 

کتاب از زبان سانسکریت به عربی است.
پس از سلطان محمود، بهترین سال های زندگی 
ابوریحان بیرونی س��ال هایی اس��ت که در دربار 
سلطان مسعود می زیست. ابوریحان در این مدت 
کتاب "قانون مسعودی" را به نام سلطان مسعود 
نوشت. ابوریحان بیرونی با دانشمندانی چون ابن 
س��ینا، خواجه نصیرالدین طوس��ی، ابن هیثم و 

ابوُعبید جوزانی هم عصر بود.

بازسازی مقبره ابوریحان بیرونی در افغانستان توسط ایران
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اختراعات و اکتشافات ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی در علوم مختلف نوآوری ها 
و نظریات مختلفی ارائه کرده اس��ت. در علم 
نجوم نظریه حرکت وضع��ی زمین و تعیین 
جهت قبل��ه در مکان های مختل��ف، در علم 
جغرافیا محاسبات طول و عرض جغرافیایی 
ش��هرها و ترس��یم نقش��ه، در علم شیمی و 
کانی شناس��ی تعیین وزن مخصوص عناصر 
مخصوصاً تعیین وزن مخصوص هیجده سنگ 
و فلز گران بها برای اولین بار، در علم پزشکی 
و داروشناس��ی ترجمه اصطالحات دارویی و 
نام گذاری داروها به زبان عربی و فارسی برای 
اولین بار از زبان یونانی. بیرونی همچنین در 
مورد چگونگی پدید آمدن الیه سطحی زمین 
و تبدیل دریاها به خش��کی و زمان پیدایش 

جهان اظهار نظر کرده است.
ابوریح��ان بیرون��ی در س��ال ۴۲۷ هجری 
قمری و زمانی که بیش از ش��صت سال سن 
داشت، فهرستی از آثار خود تهیه کرد و در آن 
فهرست ۱۱۳ اثر را گنجانده بود و به دلیل این 
که سال ها پس از آن نیز زندگی کرد، توانست 
به کمک دس��تیاران و شاگردان خود این آثار 
را افزایش دهد و بیش از ۱۵۳ اثر را گردآوری 
کرد. متأسفانه با گذشت سال ها، تنها ۳۵ اثر از 

ابوریحان بیرونی به جا مانده است.
عالیق بیرونی بسیار گسترده و ژرف بود و او 
تقریباً در همه شعبه های علومی که در زمان 
وی شناخته ش��ده بودند سخت کار می کرد. 
وی از فلسفه و رشته های نظری نیز بی اطالع 
نبود اما گرایش او به ش��دت به سوی مطالعه 
پدیده های قابل مشاهده در طبیعت و در انسان 
معطوف بود. در داخل خود علوم نیز بیش��تر 
جذب آن رش��ته هایی می شد که در آن زمان 
به تحلیل ریاضی در آمدند. در کانی شناسی، 
داروشناسی و زبان شناسی یعنی رشته هایی 
که در آنها اعداد نقش چندانی نداش��تند نیز 
کارهایی جدی انجام داد اما در حدود نیمی از 
کل محصول کار او در اخترشناسی، اختربینی 
و رشته های مربوط به آنها بود که علوم دقیقه 

به تمام معنی آن
روزگاران به شمار می رفتند. ریاضیات به سهم 
خود در مرتبه بعدی جای می گرفت اما آن هم 

همواره ریاضیات کاربسته بود. ابوریحان اولین 
کسی بود که به کرویت زمین اعتقاد داشت. 
اولین کسی بود که جز به تجربه هیچ چیز را 
قبول نداشت. فرانسیس بیکن را که سرچشمه 
تجربه می دانند، قرن ها پس از او مسئله تجربه 
را مطرح کرد. از کتاب های اوست »الجماهیر«. 
ابوریحان در این کتاب ش��رح می دهد که جز 
با تجربه و مش��اهده نباید و نمی تواند چیزی 
را بپذیرد. ابوریحان عاشق ایران بود. داستانی 
درباره او نقل است که وقتی محمود غزنوی بنا 
بود به ایران لشکر بکشد، مأموران خلیفه نزد 
او در خوارزم آمدند و پیام دعوت خلیفه را به 

بغداد به او رساندند.
 ابوریح��ان نپذیرفت و گفت: »من در ایران 
می مانم، ول��و در بند محمود غزنوی باش��م 
و ب��ه بغداد نمی آیم.« مش��هور اس��ت وقتی 
ابوریحان در بس��تر مرگ بوده، مس��ئله ای از 
کسی می پرس��د. او می گوید: »حاال چه وقت 
پرسیدن است؟« ابوریحان می گوید: »بدانم و 
بمیرم بهتر است یا ندانم و بمیرم.« آن شخص 
می گوید: »وقتی از خانه ابوریحان بیرون آمدم، 
هنوز یک کوچه بیشتر نرفته بودم که صدای 
شیون بلند شد.« ابوریحان بیرونی به دستور 
محم��ود غزنوی به هند رفت. محمود غزنوی 
به دنب��ال قتل و غارتش بود ام��ا ابوریحان به 

محفل علمای هند رفت.
ره آورد ای��ن س��فر کتاب��ی ش��د ب��ه ن��ام 

»کتاب الهند« ش��امل تمام گذش��ته هند، و 
اگر این کتاب نبود، حتی خود هندیان هم از 
سابقه هند هیچ اطالعی نداشتند. این کتاب 
حاوی مباحث مردم شناسی فراوانی هم هست. 
اما متأسفانه به فارس��ی ترجمه نشده است. 
ابوریحان وقتی در هند بود، زبان سانسکریت 
را آموخت و بسیاری از کتاب های عربی و نیز 
کتاب های خودش را به سانس��کریت ترجمه 
کرد. آث��ار الباقیه عن القرون الخالیه )اثرهای 
مانده از قرن های گذش��ته(: ابوریحان در این 
کتاب مبدأ تاریخ ها و گاه شماری اقوام مختلف 
را مورد بحث و بررسی قرار داده است. از جمله 
این اقوام – ایرانی ها – یونانی ها – یهودی ها 
– مس��یحی ها، عرب های زم��ان جاهلیت و 
عرب های مسلمان نام برده و دربارهٔ اعیاد هر 
یک به تفصیل سخن گفته است. این کتاب را 

می توان نوعی تاریخ ادیان دانست.

ترجمه ها
بیرونی براثر س��فرهای بس��یار ب��ه هند به 
زبان های هن��دی و همچنین سانس��کریت 
چیره بود و کتاب ه��ای مختلفی را از هندی 
به عربی ترجمه کرد. او همچنین داستان هایی 
را از پارس��ی به عربی ترجمه کرده اس��ت. از 
جمله این داستان ها می توان شادبهر )حدیث 
قسیم السرور(، عین الحیات، داستان اورمزدیار 
و مهری��ار و همچنین داس��تان س��رخ بت و 
خنگ بت )حدی��ث صنمی البامی��ان( را نام 
برد. بیرونی، هم دوره بوعلی س��ینا بود که در 
اصفهان می نشس��ت و با هم مکاتبه و تبادل 

نظر فکری داشتند.
 

مقبره ابوریحان بیرونی یکی از غریب ترین 
مزارهای دانشمندان درگذشته

ابوریحان بیرون��ی در ۲۲ آذر ۴۲۷ هجری 
شمسی در غزنین )شرق افغانستان کنونی( و 
در سن ۷۵ سالگی درگذشت و در همان جا به 
خاک سپرده شد. مقبره ابوریحان بیرونی یکی 
از غریب ترین مزارهای دانشمندان درگذشته و 
فراموش شده این دیار است که توجه زیادی 

به آن نمی شود.
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هی��ات مش��ترک ایرانی ایتالیای��ی پس از 
۱۰ س��ال و در آخرین فص��ل از کاوش های 
باستان شناس��ی، موفق ش��دند اثبات کنند 
کوروش بنیانگذار حکومت هخامنشی، فرمان 
ساخت دروازه پردیس پارسه را صادر کرده و 
این دروازه باشکوه در دوره فرزندش کمبوجیه 

به بهره برداری رسیده است.
 هیات باستان شناسی مشترک ایرانی � ایتالیایی 
به سرپرس��تی مش��ترک »پی یر فرانچسکو 
کالیری« از دانشگاه بولونیا و علیرضا عسکری 
چاوردی از دانش��گاه ش��یراز از سال ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۹ طی ۱۰ فصل کاوش باستان شناس��ی 
مجموعه اس��ناد و مدارک گس��ترده باستان 

شناسی از این محوطه کشف کردند.
 دروازه کشف ش��ده در محوط��ه تل آجری 
واقع در س��ه کیلومتری شمال غرب تختگاه 
تخت جمش��ید قرار دارد. این دروازه بنایی به 
ابعاد ۳۰ در ۴۰ متر به ارتفاع تقریبی ۱۲ متر 

بوده است. 
بن��ا دارای کریدوری در مرکز بوده که آن را 
اتاقی مستطیل ش��کل به ابعاد هشت در ۱۲ 
متر تشکیل می داده است و در دورن این اتاق 
مرکزی چهار صندلی نش��یمن وجود داشته 
اس��ت. راهروی مرکزی از دو طرف به س��وی 

پردیس هخامنشی باز می شده است.
 این دروازه از مواد و مصالح خشت و آجر بنا 
شده است و سرتاسر نمای داخلی و بیرونی آن 
مزین به آجرهای رنگین بوده است. بخش پایین 
و ازاره دیوارها مزین به گل های لوتوس، بدنه 
و نمای دیوارها مزین به انواع پنل های رنگین 
از حیوانات اس��طوره ای، نمادها و سمبل های 
اعتقادی ایران باستان، هخامنشیان، عیالمیان 
و اهالی بین النهرین بوده است؛ مهم تر اینکه در 
اتاق مرکزی کتیبه هایی به خط و نگارش بابلی 

و عیالمی وجود داشته است.
 علیرضا عسکری چاوردی، باستان شناس و 
سرپرست ایرانی هیات کاوش تل آجری پارسه 
در گفت وگو با ایرنا عنوان کرد: مجموع اسناد 
نگارشی، مواد و مصالح ساخت بنا، موتیف های 
به کار رفت��ه در تزیین نمای بنا، تاریخ گذاری 
کربن ۱۴ و جنبه های تقدس و تشرف به این 

دروازه نش��ان می دهد که این بنا پس از سال 
۵۳۹ قب��ل از میالد و ب��ه افتخار فتح بابل به 

دستور کوروش بزرگ ساخته شده است.
 استاد دانشگاه شیراز افزود: فرزند کوروش 
بزرگ همزمان با حکومت پدر در شهر بابل به 
مدت هشت سال فرمانروا بود و در سال ۵۲۹ 

قبل از میالد به پادشاهی ایران رسید.
 وی با اش��اره به اینکه کوروش هخامنشی 
به دلی��ل اهمیت مذهب��ی و فتح مهمترین 
شهر دنیای باستان، بابل، دستور ساخت این 
دروازه را صادر کرده است، ادامه داد: کمبوجیه 
فرزندش، به دلیل عالقه به شهر بابل، آشنایی 
دیرینه با بابلی ها و پیوند فرهنگی جهان باستان 
کار س��اخت مجموعه بزرگ معماری ش��هر 
پارسه به سبک معماری بابلی را ادامه داد و در 
دوره وی دروازه پردیس شهر پارسه در بخش 

فیروزی این شهر به بهره برداری رسید.
 به گفت��ه عس��کری چاوردی تالش هیات 
باس��تان شناس��ی بر تبدیل این محوطه به 
س��ایت موزه قابل بازدید برای عموم است و 
به همین دلیل اقدامات حفاظتی گسترده ای 
از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری 
و صنایع دستی به ویژه پایگاه میراث جهانی 
تخت جمش��ید و موسسه ایزمئو ایتالیا برای 
حفاظت از سازه های خشتی و آجرهای لعاب 
دار این دروازه فراهم شده است. برنامه کاوش 
و ساماندهی این محوطه مهم باستانی تا پایان 

سال ۱۳۹۹ ادامه دارد.
 مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمش��ید 
نیز از انجام مراحل مختلف کاوش های باستان 

شناسی توسط هیات مشترک ایرانی ایتالیایی 
در تل آجری سخن گفت و افزود: فصل دهم 
کاوش در محوطه تل آجری در آذرماه س��ال 
جاری کلید خ��ورد و در تکمیل کاوش های 
فصول پیش��ین، با هدف س��اماندهی و آماده 
س��ازی محوطه و عرضه ش��واهد ارزش��مند 
تاریخ��ی آن به بازدیدکنن��دگان مجموعه تا 

کنون نیز ادامه دارد.
 حمید فدایی این کاوش را اقدامی مشترک 
ب��ا همکاران بی��ن المللی در حوزه باس��تان 
شناس��ی با هدف بهره برداری و معرفی این 
محوطه، بناه��ا و آثار تاریخ��ی منحصربفرد 
دوران هخامنشی به گردشگران و شهروندان 
دانس��ت و در ای��ن زمینه افزود: ب��ا توجه به 
پیش��رفت همزم��ان عملیات اجرای س��قف 
حفاظتی ب��ر روی این محوطه تاریخی، امید 
می رود که در آین��ده نزدیک این محوطه به 
عنوان یک "سایت موزه" مهم بتواند به عموم 

بازدیدکنندگان پارسه عرضه می شود.
 مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمش��ید 
ب��ا تاکید بر اینکه حفاظت و توس��عه مراحل 
مختلف بهره برداری از این محدوده تاریخی 
گام��ی مه��م در ح��وزه می��راث فرهنگی و 
گردشگری کشور محسوب می شود، بیان کرد: 
این محوطه تاریخی در نزدیکی تخت جمشید 
ش��واهد مهمی و ارزشمندی از شهر پارسه را 
در خود جای داده است و به جهت ارائه درکی 
ملموس از گس��تره پایتخت هخامنش��یان، 
می تواند در توس��عه گردش��گری منطقه گام 

مهمی تلقی خواهد شد.

کشف دروازه کوروش در نزدیکی تخت جمشید
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برمال شدن مشکل حفاظتی تخت جمشید توسط پارکورکار
چن��دی پیش خبرگزاری مه��ر گزارش و 
تصاویر از یک نوجوان ۱۶ س��اله پارکورکار 
منتشر کرد که در مجموعه تخت جمشید از 
ستون های ۲۵۰۰ ساله می پرید. ویدئویی که 
از او منتشر شده است نشان می دهد که بی 
محابا مدت زمان زیادی را ماسک به صورت 
در ح��ال پریدن از س��تون ها و پله های کاخ 
هخامنشی است و عده ای نیز به تماشای او 

ایستاده اند. 
پس از انتشار گسترده این موضوع، حمید 
فدای��ی مدی��ر پایگاه می��راث جهانی تخت 
جمش��ید از پیگیری دقی��ق موضوع اجرای 
حرکات نمایشی پارکور توسط یک جوان در 

این پایگاه و ابعاد آن خبر داد.
فدایی از این اتفاق ابراز تأسف کرده و گفته 
که متأس��فانه چند سالی است که افرادی از 
روی عدم آگاه��ی و عالقه غیر قابل توجیه 
یا به عمد، اقدام به اجرای حرکات نمایش��ی 
ورزش های رزمی مانن��د پارکور می کنند و 
در گذش��ته این موض��وع در مجموعه های 
نظیر قلعه سریزد، مجموعه جهانی شوش و 
دیگر بناهای تاریخی اتفاق افتاده اس��ت و با 
نهایت تأسف در تخت جمشید هم شاهد این 

موضوع بودیم.
از گفت��ه فدایی این طور برمی آید که وی 

خواسته این موضوع تنها به تخت جمشید 
محدود نش��ود بلکه مثالی بیاورد از آنچه که 
در سالهای گذشته در مجموعه های تاریخی 

دیگری اتفاق افتاده است.
فدای��ی همچنین به مهر توضی��ح داد که 
مشخص نیست با چه انگیزه ای از سوی برخی 

اکنون در فضای مجازی قرار گرفته است.
گویا مدیر پایگاه تخت جمش��ید به دنبال 
انگیزه انتش��ار این فیل��م در فضای مجازی 

می گردد تا رفع نواقص آن.
او این اتفاق را مربوط به شهریور ماه دانسته 
و گفته که ما به سهم خود از بروز آن متاسف 
هس��تیم و در آن بخشی که تقصیر متوجه 
این مجموعه و همکاران مس��ئول ما در این 
اتفاق اس��ت، عذرخواه��ی و ضمن پیگیری 
این موضوع تالش می کنیم با برطرف کردن 
نقای��ص، راهکارهای بیش��تری را به منظور 

حفاظت از این مجموعه جهانی لحاظ کنیم.
مدیر پایگاه تخت جمش��ید گفته اس��ت: 
ای��ن رویداد ناگوار در روزهای��ی اتفاق افتاده 
که متأس��فانه پاندمی کرونا وجود داشته و ار 
خلوتی سایت تخت جمشید سو استفاده شده 
است البته ش��اید این اتفاق در بین تعویض 
شیفت یگان حفاظت روی داده باشد؛ شاید 

هم مشکل از دوربین ناحیه فوق بوده است.

اگر با پتک به سراغ تخت جمشید می آمدند 
چه؟

این گفته ها نش��ان می دهد که هنوز این 
محوطه تاریخی برای حفاظت دچار مشکل 
است. ممکن بود این فرد پارکورکار، در جریان 
فعالیت خود، اقدام دیگری انجام می داد و یا 
اصالً کس��ی ب��ا پتک وارد تخت جمش��ید 
می شد؛ در آن صورت آیا باز هم مدیر پایگاه 
ثبت جهانی ش��ده تخت جمشید می گفت 
شاید یگان حفاظت تعویض ش��ده؟ در روز 
خلوت کرونایی اتفاق افتاده؟ آیا این صحبت ها 
توجیهی برای عملکرد نادرست حفاظتی در 

این مجموعه نیست؟
نوجوان ۱۶ ساله را به همراه مربی اش پس 
از شناسایی که زمان زیادی هم نمی برد، به 
تخت جمشید کش��انده و از او خواستند تا 
مقاب��ل دوربین عذرخواهی کند او هم گفت 
که آگاهی کاف��ی از قوانین میراث فرهنگی 
نداشته ام. به س��هم خود متاسف و ناراحت 
هستیم و از عموم مردم عذرخواهی می کنیم؛ 
از رس��انه ها هم خواهشمندیم که نسبت به 
منتش��ر کردن این موضوع، اقدامی مناسب 
با فرهنگ س��ازی و افزایش آگاهی داش��ته 

باشند.
چرا در جریان فعالیت پارکورکار در تخت 
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»هگمتانه« در چند قدمی ثبت جهانی
هم��دان را پایتخ��ت تاریخ و تم��دن ایران 
نامیده اند. تپه باس��تانی هگمتان��ه در مرکز 
ش��هر همدان واقع است و از مکانهای دیدنی 

و تاریخی همدان بشمار می رود.
بسیاری از باستان شناسان تپه هگمتانه را 
وسیع ترین تپه باستانی ایران دانسته و آن را 
بقایای ابنیه کاسی، مادی، هخامنشی و بعد از 
آن می دانند. مساحت تپه هگمتانه حدود ۳۰ 
هکتار است، که با در نظر گرفتن بخش هایی 
که جزو محدوده تپه باستانی بوده، ولی اینک 
ساختمان های مس��کونی بر روی آن ساخته 

شده، به بیش از ۴۰ هکتار نیز می رسد.
 این تپه بیضی ش��کل، در داخل محدوده 
شهر فعلی همدان در دو سوی خیابان اکباتان 
)آیباتان( واقع شده است. نام هگمتانه به معنی 
محل تجمع بوده و در منابع باستانی به صورت 
هگمتانه، اکباتان، امدانه و همدان ثبت شده 
که این س��ایت باستانی در س��ال ۱۳۱۰ به 
شماره ۲۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.
با توجه به آثار به جای مانده از ایران کهن، 
به نظر می رس��د ش��هر هگمتانه توسط اقوام 
آریایی ماد در قرن ۱۷ قبل از میالد تأسیس 
ش��ده و به عنوان پایتخت اولین امپراتوران و 
پادش��اهان ایرانی مورد اس��تفاده قرار گرفته 
اس��ت. حدود دو سال پیش یعنی همزمان با 
برگزاری رویداد بین المللی گردشگری همدان 
۲۰۱۸، موضوع ثبت جهان��ی یکی از هزار و 
هشتصد اثر تاریخی استان همدان که تاکنون 

هزار و ۶۰ اثر آن ثبت ملی شده، مطرح شد.
بحث ثبت جهانی »منظر فرهنگی هگمتانه 
تا همدان« که شامل بافت تاریخی همدان نیز 
می شد، مطرح شد و حاال مسئوالن همدان از 
آماده ش��دن پرونده برای ارسال به یونسکو تا 

پایان سال جاری خبر می دهند.
البته برخی کارشناسان معتقدند بعید است 
در مدت زمان گفته شده پرونده آماده ارسال 
به یونسکو شود، به خصوص که تخریب های 

صورت گرفته در بافت تاریخی همدان و موانع 
دیگر کار را س��خت کرده اس��ت اما مدیران 
همدان معتقدند همدان به زودی صاحب یک 

اثر تاریخی جهانی می شود.

ثبت جهانی تنها »منظ�ر تاریخی« ایران از 
رؤیا تا واقعیت

ام��ا دی ماه در اخبار آم��ده بود که پس از 
س��ال ها کش وقوس برای ثب��ت جهانی تپه 
باستانی »هگمتانه« به تازگی مفهوم جدیدی 
به نام ثبت »منظر تاریخی« مطرح شده که به 
گفته متولیان امر در کشور رقیب ندارد و برای 

یونسکو جذابیت خاصی محسوب می شود.
منظ��ور از مفهوم تازه متولد ش��ده »منظر 
تاریخی« ترکیب سایت باستانی تپه هگمتانه، 
بافت تاریخی شهر و بازار قدیمی همدان است 
که ظرفیت فوق العاده ای به ش��مار می رود و 
ثبت آن گام بزرگی اس��ت در شناساندن این 

مجموعه بی نظیر به جهانیان.
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اگرچه در سفرهای اخیر مسئوالن کشوری 
به همدان برای پیگیری این پرونده خبری از 
رس��انه ها نبود اما شنیده ها حاکی از آن است 
این پرونده اهمیت خاصی برای وزارت میراث 
فرهنگی دارد و مس��ئوالن استانی نیز در این 

مسیر با آنها هم گام شده اند.
تیرماه س��ال جاری بود ک��ه معاون میراث 
فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی با اعالم اینکه به جای هگمتانه، 
منظر تاریخی همدان را جهانی کنیم، گفت: 
اگر مس��ئوالن استان همدان همراهی کنند، 
می توانی��م ثبت جهانی هگمتان��ه را در ابعاد 
وس��یع تری انج��ام دهیم، یعن��ی می توانیم 
برنامه ریزی ه��ا ب��رای ثب��ت جهانی محوطه 
هگمتان��ه را به ثبت جهان��ی منظر فرهنگی 

همدان بسط دهیم.
محمدحسن طالبیان در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه این طرح را همزمان با برگزاری 
کارگاه راه ابریشم در همدان و بعد از بازدید از 
مسیر میدان امام خمینی )ره( به هگمتانه با 
برخی از مسئوالن شهری در میان گذاشته ایم، 
افزود: در زمان بازدید فکر کردم می توان یک 
روند بسیار جالب توجه و منحصربفرد را نشان 
داد، روندی که حتی می تواند در پرونده های 
ثبت جهانی کشور روایت جدیدی از شهرهای 
تاریخی م��ان را نش��ان ده��د، در صورتی که 
اطالعات بیش��تری از این موقعیت به دست 

آوریم.
مع��اون می��راث فرهنگ��ی وزارت میراث 
فرهنگی با تأکید بر اینکه معتقدم این بهترین 
کار برای هگمتانه و شهر همدان و ثبت جهانی 
آن هاس��ت، مطرح کرد: هن��وز قضاوت برای 
جهانی شدن هگمتانه یا منظر تاریخی شهری 

همدان زود است.
وی این پرونده را زمانی جالب تر و گسترده تر 
دانس��ت که بتوان مجموع��ه ای از دوره های 
مختلف را در ش��هر همدان کنار یکدیگر قرار 
و بررس��ی هایش را انجام داد و افزود: معتقدم 
می توان این اقدام را به این شرط که اطالعات 
بیشتری به جزء آنچه در میدان امام خمینی 
)ره( پیدا شده، داشته باشیم، می توانیم انجام 
دهیم. از س��وی دیگر در گام بعدی باید همه 
مس��ئوالن مانند ثبت جهانی یزد، با یکدیگر 

همسو باشند.

ثب�ت جهانی »منظ�ر تاریخ�ی هگمتانه تا 

همدان« تا پایان
مدیرکل می��راث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دس��تی استان همدان نیز در این باره 
به خبرنگار ایس��نا گفت: پرونده ثبت جهانی 
»منظر تاریخی هگمتانه تا همدان« تا پایان 
س��ال تکمیل و سال آینده به یونسکو ارسال 

می شود.
علی مالمیر با اشاره به اینکه در این پرونده 
ثبت جهانی هگمتانه به تنهایی مدنظر نیست، 
اظهار کرد: منظر تاریخی هگمتانه تا همدان 
ش��امل تپه باس��تانی هگمتانه، بازار تاریخی 
همدان، میدان آرامگاه بوعلی سینا، بخشی از 
بافت واجد ارزش به ویژه در رینگ اول شهر و 
آثار متعددی که در این محدوده قرار دارد را 

شامل می شود.

وی با بیان اینکه کارهای مطالعاتی پرونده 
ثبت جهانی هگمتانه در حال انجام اس��ت و 
مقرر شده با شتاب بیشتری تکمیل و تا نیمه 
اول سال آینده برای بررسی به یونسکو ارسال 
ش��ود، تصریح کرد: برای ثبت جهانی قبل و 
بعد از تکمیل پرون��ده و همچنین ثبت باید 
اقداماتی انجام و برای تکمیل پرونده عواملی 
درنظر گرفته شود که این موارد در استانداری 

پیگیری می شود.
مدیرکل می��راث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دس��تی اس��تان همدان با بیان اینکه 
تکمیل پرونده پیچیده و زمان بر است، مطرح 
کرد: با توجه به آثار متعددی که در دل پرونده 
وج��ود دارند، در صورت نیاز باید اقداماتی در 

حوزه مرمت و احیای آنها داشته باشیم.
دانش��یار رش��ته طراحی ش��هری دانشگاه 
بوعلی سینا نیز در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: 
با توجه به تخریب های فراوانی که در محوطه 
مورد بح��ث اتفاق افتاده بای��د توجه خاصی 
ب��ه معیارهایی که یونس��کو و س��ازمان های 
بین الملل��ی برای ثبت جهانی ب��ر آن تأکید 

دارند، بشود.

دکتر حس��ن س��جادزاده ادامه داد: به نظر 
می رس��د اگر این تحقیقات شتاب زده، بدون 
مطالعات دقیق و کارشناسی شده و تشخیص 
تیم های تخصصی انجام شود، امیدی نیست 
که به سرانجام برسد چراکه معیارها و ضوابط 

سازمان های بین المللی سختگیرانه است.
وی این ضوابط را مربوط به بحث هویت های 
کالب��دی و تاریخی در مس��یرها و بافت های 
تاریخ��ی دانس��ت و اضافه کرد: ب��ا توجه به 
توس��عه های جدیدی که در مح��دوده مورد 
بح��ث اتفاق افتاده که ش��امل تخریب بافت 
اط��راف مس��یر و محالت قدیم��ی و بناهای 
شاخص گذشته اس��ت، باید ادله قوی پشت 
پرون��ده ثبت جهانی باش��د تا س��ازمان های 

بین المللی را قانع کند.
این م��درس دانش��گاه اظهار ک��رد: ظاهراً 
متولیان ام��ر در حال جم��ع آوری اطالعاتی 
هستند که در وزارت میراث فرهنگی هم روی 
آن کار ش��ود و سپس به یونسکو برود، اما به 
هر صورت که به قضیه نگاه کنیم در این مدت 

زمان بعید است این اتفاق عملی شود.
وی معتقد اس��ت: اگر ق��رار بود این پرونده 
روی م��دار واقعی خود ق��رار بگیرد باید تیم 
قوی دانشگاهی متش��کل از اساتید مختلف 
رشته های باستان شناسی، شهرسازی، تاریخ، 
معم��اری و ... روی آن کار می کردن��د و طی 
فرصتی ۶ ماهه آن را مطالعه می کردند تا به 

نتیجه دلخواه می رسیدند.
س��جادزاده ادامه داد: متولیان امر معتقدند 
در سازمان های بین المللی تنها بحث گذشته 
نیست و زندگی معاصر هم مورد توجه است، 
اگرچه این قضیه درست است اما مثالً در تپه 
باس��تانی هگمتانه در گذشته زندگی جریان 
داش��ته اما ام��روزه همه تخریب ش��ده و به 
ندرت می توان مس��یرها را در فضایی که در 
دوره پهلوی اول و دوم تخریب ش��ده اس��ت، 

پیدا کنیم.
وی با اش��اره به اینکه تخریب فراوانی طی 
چند سال اخیر در این مسیر اتفاق افتاده است، 
گفت: اینکه بخواهیم امیدوار باشیم ظرف دو 
ماه پرونده کامل ش��ود بعید است، مگر اینکه 
مسئوالن مسیرهایی را برای به نتیجه رساندن 
پرونده در ارتباطات بین المللی پیدا کنند اما 
در کل بعید به نظر می رسد همچنین اندازه، 
قدرت و س��رعت تخریب به قدری است که 

قضیه را با دشواری زیاد مواجه کرده است.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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مصطفی ده پهل��وان رئیس 
باستان شناس��ی  مؤسس��ه 
مدتهاست  تهران  دانشگاه 
که غم باس��تان شناسی را 
می خ��ورد. از اینک��ه جامعه 
ای��ران ب��ا تم��دن که��ن و 
می��راث گرانبهای��ی که در 
کشور نهفته است، نسبت 
به عل��م باستان شناس��ی و 
شاخه های مرتبط با آن ناآگاه 
هست و برخی از افراد هم 
زمین محوطه های تاریخی را 
شخم می زنند تا شاید طالیی 
یا شیء باستانی پیدا کنند. 
غافل از اینکه بس��یاری از 
این افراد نه تنها به کاهدان 
می زنند بلکه میراث باستانی 
را نی��ز از بین می برند و به 
هیچ می رسند. برخی تصور 
می کنند اگر محوطه تاریخی 
زیر و رو شد و دیگر چیزی 
پی��دا نکردند حتم��اً از نظر 
باس��تانی تهی اس��ت چون 
طرز فکرش��ان فقط به این 
محدود اس��ت که باس��تان 
شناس��ی یعن��ی فق��ط پیدا 
کردن شیء از دل خاک. در 
حالی که نمی دانند خاک کهنه 
و یا حتی یک تکه استخوان 
چ��ه دس��تاوردهای علم��ی 
ب��ه دنبال خواهد داش��ت. 
ای��ن را کس��انی می دانن��د 
که عل��م مرتبط با باس��تان 
شناس��ی، انس��ان شناسی، 
انگل باستان شناسی، جانور 
باس��تان شناس��ی، ژنتیک 
را  و…  شناس��ی  باس��تان 

می شناسند.

ماجرای شخم زدن تپه های بدون گنج

فاطیما کریمی
؟؟؟؟؟

از طرف��ی مردمی که فک��ر می کنند در دل هر 
تپ��ه ای اثری نهفته اس��ت پول و وق��ت خود را 
خ��رج فلزیاب ه��ا و کارشناس��ان دروغین گنج 
یابی می کنند اما س��ؤال اینجاس��ت، کسانی که 
خودشان علم دانشگاهی و تجربی باستان شناسی 
را دارند و حتی با مج��وز وزارت میراث فرهنگی 
اقدام به کاوش منطقه ای می کنند، آیا نباید جزو 
ثروتمندان جامعه باش��ند؟ آن ها که بدون هزینه 
ب��رای کارشناس��ان قالبی می توانند ب��ه راحتی 
مفاهیم را درک کنن��د آیا نباید جای همه گنج 
و عتیقه ه��ا را بدانند؟ پس چ��را خیلی از آنها در 
تأمین معیشت خود هم مش��کل دارند؟ چرا در 
هیچ س��ند تاریخی، کتابی و ی��ا گفته های هیچ 
جهانگرد و تاریخ شناسی حرفی از طال و گنج های 
نهان نیست. چطور می شود با وجود همه این افکار 
باز هم افرادی از این ناآگاهی سوءاستفاده کرده و 
در شبکه های مجازی همچنان به دنبال اخاذی از 

ایرانی ها برای آموزش گنج یابی هستند؟
از ده پهل��وان درباره این افراد و طرز فکرش��ان 

س��ؤال کردیم چ��را که او جزو افرادی اس��ت که 
همیش��ه برای مردم عادی وق��ت می گذارد تا به 
آنها اهمیت تاریخ، پیشینه و میراث ملی را توضیح 

دهد.

* آق�ای ده پهلوان ایران دارای یک تمدن کهن 
اس�ت اما آیا در جای جای ایران از جمله تپه های 
تاریخی و محوطه های باس�تانی گن�ج داریم که 
همیشه افرادی به دنبال این اشیا اقدام به حفاری 
می کنند، عده ای دیگر فلزیاب می فروشند و برخی 

دیگر هزینه آموزش به این افراد را می دهند؟
بس��تگی دارد تعریف ما از گنج چه باش��د یک 
زمانی هس��ت که مجموعه کلماکره در اس��تان 
لرستان را گنج می نامیم. بله آن یک گنج هست 
اما زمانی هم هست که فکر می کنیم زیر هر تپه 
باستانی یک کلماکره وجود دارد. در حالی که این 
طور نیست. چون تمام تپه ها بدون استثنا روستا 
یا قلعه یک خان بوده اند. قلعه یک پادشاه بزرگ 
نبوده که گنج بزرگی داشته باشند. ۹۰ درصد این 

مافیای اشیای عتیقه چه کسانی هستند
N
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تپه ها خانه های روستایی بوده اند که افرادش 
یا براثر بیماری یا بالیای طبیعی دچار مرگ 
و میر شده یا مجبور به کوچ شده اند. به همین 

دلیل روستاهایشان متروکه شده است.
خیلی از مردم می دانند که این مسائل وجود 
ندارد چون در هیچ سند تاریخی و کتاب هایی 
به نقشه گنج هیچ وقت اشاره ای نشده است. آیا 
اگر واقعیت داشت ما نباید به این اسناد برخورد 
می کردیم؟ چرا هیچی��ک از مورخان به این 
موضوعات نپرداخته اند. این تفکر کالهبرداران 

برای سرکیسه کردن مردم است.
اگر من نگرانم که میراث کشورمان در حال 
از بین رفتن اس��ت به دلیل کج فهمی هایی 
اس��ت که وجود دارد. متأسفانه به دلیل عدم 
آگاهی دادن و روشنگری در این حوزه توسط 
قشر متخصص و رسانه ملی، اذهان مردم در 
چنگ برخی از سوداگران افتاده است. معتقدم 
ما با س��رعت زیادی میراث باستانی مان را با 
دس��تان خودمان از بین می بریم بدون اینکه 
منفعت مالی برای مردم داشته باشد وقتی از 
این رفتارها عصبانی می شوم می گویم کاش 
حداقل یک شیء طالیی زیر این تپه ها بود و 
به دست مردم می رسید. اما االن بدون اینکه 
چیزی پیدا کنند، محوطه ها را از بین می برند. 
محوطه و تپه هایی که ذره ذره آن می تواند به 

ما در فهم گذشته کمک کند.

* چرا این اتفاق می افتد؟ افرادی که به این 
تپه ها دس�تبرد می زنند چه کسانی هستند آیا 
این افراد فقر اقتصادی دارند که به دنبال راهی 

برای تأمین معیشت یک شبه می گردند؟
 آی��ا فقر اقتصادی به ما اجازه می دهد که از 
خانه مردم باال برویم؟ بخش زیادی از افرادی 
که س��ازمان یافته تپه ه��ا را می کنند افرادی 
هس��تند که وضعیت مالی بدی ه��م ندارند 
مافیای اشیای عتیقه ای که همه از آن حرف 
می زنند چه کسانی هس��تند؟ کسی که ۵۰ 
میلیون تومان پ��ول فلزیاب می دهد آیا دچار 
فقر اقتصادی است؟ به ما مراجعه می کنند و 
می گویند به کارشناسی ۵۰ میلیون تومان پول 
دادیم گفت ۵۰ میلیون تومان دیگر را هنگام 
اسکن محوطه توسط فلزیاب دریافت می کند 

چند روزی گذشت و چیزی پیدا نکردند و آن 
فرد هم دیگر تلفنش را پاسخ نداد. هزینه اش 
فقط یک سیم کارت است. حتی خیلی از افراد 
در چاه هایی مدفون می ش��وند که برای پیدا 
کردن عتیقه کنده اند. دیگران هم نمی توانند 
به کس��ی اطالع بدهند چون حتم��اً نیروی 
انتظامی پیگیری می کند چرا این اتفاق افتاده 
اس��ت. ما وقتی ب��ه روس��تاها می رویم مردم 
برایمان تعریف می کنند که چه کاله هایی بر 
سرشان رفته اس��ت. بنابراین عالوه بر دالیل 
فقر اقتصادی، طمع زیاد و هیجان موجب بروز 
چنین رفتارهایی می شود. آیا به خاطر هیجان 

می توان ثروت ملی را از بین برد؟

*ش�ما باستان شناس هس�تید و می توانید 
بسیاری از عالئم و نش�انه ها را به خوبی پیدا 
کنید و سر گنج های واقعی بروید بنابراین شما 

باید آدم ثروتمندی باشید!
خیر. من ت��وان خرید خانه در تهران را هم 

ندارم بلکه در حاشیه تهران زندگی می کنم. 
خیلی از باس��تان شناس��ان قدیم��ی هنوز 
مستأجر هستند فکر نکنید اگر همیشه تپه ای 
کنده می شود چیزی در آن هست. گذشتگان 
ب��ه ما همیش��ه توصیه می کردن��د وقتی در 
حال کاوش هس��تید مردم را ب��ا اقداماتتان 
آش��نا کنید تا آنها فکر نکنند که دور تا دور 
محوطه باس��تانی را پوش��انده اید و کامیون 
کامیون اش��یای تاریخی را جابه جا می کنید. 
جالب است بهترین محل کاوش در یک تپه 
باستانی چاه توالت روستاییان و زباله دانی های 
خانه های روستایی است زیرا بهترین سرنخ ها 
از تغذیه، بقایای گیاهی و جانوری، انگل ها و 

میکروب ها باستانی، ابزار روزمره زندگی و … 
مردم در دنیای گذشته را می توان به خوبی به 
دست آورد. اگر یک باستان شناس فضای دو 
در دو متر را به مدت یک ماه کاوش می کنند 
ده ماه در آزمایش��گاه بر روی آن مواد و خاک 
ترانش��ه پژوهش می کنند. ول��ی افرادی که 
ش��بانه حفاری می کنند خاک ارزشمند و پر 
از اطالعات باستان شناختی را نابود می کنند. 
گن��ج واقعی همان خاک ممل��و از انگل های 

باستانی است.

* همیش�ه پای یکی دو فرد ب�ا نفوذ هم در 
میان است که این آثار را با خودشان به خارج 

از کشور می برند!
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 بله همیش��ه شنیده ایم یک مقام سیاسی 
در ایران با هلی کوپتر و بادیگارد، گنج فالن 
کوه را با خ��ود برد. من جاهای مختلفی در 
ای��ران کار ک��رده ام چه در ش��مال تهران و 
چه در دور افتاده ترین مناطق، جالب اس��ت 
که همه جا نام این مقام سیاس��ی هس��ت! 
متأسفانه همیش��ه یک کالغ، چهل کالغ ها 
معتبرتر از حرف های واقعی است. این بدان 
دلیل است که رس��انه های ما ضعیف عمل 
کرده اند ش��اید به ۲۰۰ سال بعد هیچ وقت 
فکر نمی کنیم برخی از این تصورات از جهل 
و نادانی است. اگر میراث تاریخی ملموس یا 
ناملموس ما پشتوانه مردمی نداشته باشند، 
محکوم به نابودی هس��تند. ذهن جامعه را 
چه کسی باید مدیریت کند؟ وظیفه دولت 
و رس��انه چیس��ت؟ آن ها باید جامعه را به 
س��مت خاصی س��وق بدهند. ثروت ملی ما 
در حال نابودی اس��ت چرا رسانه ها توجهی 
ندارند چند تز دانش��گاهی و یا پژوهش در 
این زمینه انجام ش��ده است؟ مگر می شود 
ش��خص و یا اش��خاصی در فض��ای مجازی 
بیش از ۵۰ پیج آموزش گنج یابی داش��ته 
باشند و ما هیچ عکس العملی نشان ندهیم؟ 
چرا فقط باید باس��تان شناس��ان نسبت به 
این موضوع واکنش داش��ته باش��ند؟ یگان 
حفاظت از میراث فرهنگی، نیروهای امنیتی 
و انتظامی چ��ه کار کرده اند ک��ه این افراد 
می توانند بیش��تر از ده س��ال در این زمینه 

فعالیت کنند؟

فکر می کنید دلیلش چیس�ت؟ خأل قانونی 
در برخورد با متخلفان داریم؟

موضوع درباره ضمان��ت اجرایی قوانین و 
مجازات هایی اس��ت که باید بررسی شوند. 
بای��د دی��د چقدر قض��ات ما به برخ��ورد با 
متخلفان میراثی باور دارند. یک مقام محلی 
در شهری هنگام بازدید از محوطه تاریخی 
گفت تقصیر شما باستان شناسان هست که 
مشخص نمی کنید زیر کدام تپه گنج هست 
و زیر کدام تپه گنج یا اشیای باستانی نیست. 
وقتی یک مس��ئول این طور بیان می کند و 
هنوز مسائل حوزه میراث فرهنگی را خوب 
نمی دان��د چطور می تواند قضاوت درس��تی 

انجام بدهد؟
معتقدم که کم کاری برای آگاهی بخشی 
به مردم از سوی دانشگاه ها، مدارس، وزارت 

می��راث فرهنگی، رس��انه ها و موزه ها انجام 
گرفته اس��ت. چرا بچه ه��ا از موزه ها نفرت 
دارند برای من که باس��تان ش��ناس هستم 
موزه ها کسل کننده است اما چرا همه مردم 
دوس��ت دارند به موزه های لندن بروند؟ ما 
حتی از داشته هایمان اس��تفاده نمی کنیم. 
رهب��ر معظم انق��الب از اقتص��اد غیر نفتی 
صحبت می کنن��د ولی ما به فکر پس��ته و 
زعفران هس��تیم و به گردش��گری و درآمد 

پای��دار اهمیت نمی دهیم. ب��ه عنوان مثال 
در یک بنای س��نگی تاریخ��ی دو میلیارد 
و ۷۰۰ میلی��ون توم��ان هزین��ه س��رویس 
بهداشتی، فروش صنایع دستی و نورپردازی 
ش��د اما یک ریال خرج مرم��ت و حفاظت 
ستون های س��نگی و ارزشمند تاریخی این 
 محوطه نش��د به نح��وی که س��نگ ها در 
اثر هوازدگی و سرمای سخت زمستان ورقه 

ورقه شده اند.

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

علم و فناوری

اسکانیا

گردشگری

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  31۵  111 ۸۰۰  3۰۰۰۵          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 6۲ ۴۲ ۴۵ 33-۰۲1          امداد جاد ه ای: 31 71 ۴6 33–۰۲1

]42[

شماره 76 - بهمن ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



فرهنگوهنر

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

]43[

شماره 76 - بهمن ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



آیین اختتامیه جشنواره فیلم فجر 
با رک��وردداری »یدو« و »بی همه 
چیز« در ۵ بخش در فضایی آرام 

و بی حاشیه برگزار شد.
داوران جش��نواره فجر امسال از 
میان نامزدهای این دوره، در چند 
بخش دیپلم افتخار اهدا کردند و 
جوایز اصل��ی هم میان فیلم های 
مختلف تقسیم شد و مثل برخی 
س��ال های قب��ل ش��اهد نبودیم 
که ی��ک فیلم تع��داد زی��ادی از 
سیمرغ های جشنواره را درو کند.

دو فیل��م »بی هم��ه چی��ز« ب��ه 
کارگردانی محسن قرایی و »یدو« 
ب��ه کارگردان��ی مه��دی جعف��ری 
با کس��ب پن��ج س��یمرغ بلورین 

رکورددار شدند.
»ابلق« با حساب سیمرغ مردمی، 
چهار جایزه گرف��ت و در رده دوم 
ایس��تاد و فیل��م »زاالوا« ه��م با 
کس��ب س��ه س��یمرغ بلورین در 
جایگاه سوم رکوردداران جشنواره 

قرار گرفت.
جش��نواره  پایان��ی  مراس��م  در 
س��ی ونهم برخی برنده ها صحبت 
کردند که البت��ه با توجه به زمان 
محدود مراس��م بیشتر به تشکر 

ختم شد.
ام��ا حامد ثابت جایزه خ��ود را در 
بخش موسیقی به همکارانش در 
ارکستر سمفونیک تهران و ملی 

اهدا کرد.

مرتضی نجفی )فیلمبردار( پس از دریافت جایزه 
خود ضمن تش��کر از مهدی جعف��ری و روح اله 
حجازی )س��ازندگان فیلم های یدو و روش��ن( از 
اینکه برای دومین س��ال پیاپی جایزه می گیرد، 

ابراز خوشحالی کرد.
پوریا رحیمی س��ام )بازیگر( با بی��ان اینکه به 
نمایندگی از ه��دی زین العابدین و نوید پورفرج 
از کردستان در مراسم و این جایگاه است، گفت: 
س��ال ها قبل در چنین روزی وقتی روی صحنه 
تئاتر بودم پدرم را از دست دادم و حتی نتوانستم 
در مراس��م خاک سپاری اش حضور پیدا کنم. ۱۴ 
سال است که منتظر این صحنه ام. سالم بابا. اونی 
که ۱۴ سال پیش برایم کنار گذاشتی را گرفتم و 

دارم می برم پیش مامان.
گالره عباس��ی هم که برای فیلم »ابلق« جایزه 
بهترین نقش مکمل را گرفت، از نرگس آبیار برای 
تمام نقش هایی که در فیلم های او داش��ته تشکر 

کرد و جایزه اش را به خانواده اش تقدیم کرد.
رضا عطاران پس از دریاف��ت جایزه خود برای 
فیلم »روشن« از روح اهلل حجازی و همکارانش در 
این فیلم و از مهدویان )کارگردان شیشلیک( هم 
قدردانی کرد و گفت: فیلم شیشلیک را هم مردم 

حتماً در سینماها می بینند.
او افزود: امیدوارم حاال که واکسیناسیون شروع 
ش��ده زودتر این کار انجام شود و در هر شهر یک 
آمپول زن نگذارند که سریعتر از این ماجرا خالص 

شویم.
ستاره پسیانی پس از گرفتن دیپلم افتخار نقش 
اول زن از همکاران��ش در فیلم »ی��دو« که به او 
تجربه آبادانی بودن را دادند، تشکر کرد و گفت: از 
پدر و مادرم آتیال پس��یانی و فاطمه نقوی که مرا 
با دنیای هنر و زندگی در این قاب جادویی آشنا 

کردند، قدردانی می کنم.
رؤیا افش��ار نیز پس از دریافت سیمرغ بهترین 
نقش اول زن خطاب ب��ه داورها گفت: مطمئنم 
انتخاب سختی بوده است. ما ناگزیریم از انتخاب و 
من افتخار می کنم که در این سال ها در کنار مردم 

بودم؛ مردمی که روزهای سختی را می گذرانند.
ارس��الن امیری کارگردان فیلم »زاالوا« پس از 
دریافت جایزه خود برای س��ینمای ایران و کادر 

درمان آرزوی سالمتی کرد.
تهمینه بهرام پس از دریافت س��یمرغ بلورین 
بهترین فیلمنامه ب��رای »زاواال« به آیدا پناهنده 
برای فیلم »تی تی« و خلق یک شخصیت ماندگار 

در سینما تبریک گفت.
مهدی جعفری هم پس از دریافت جایزه خود 
با یادی از مردم جنوب بویژه آبادان گفت: درباره 
نس��بتی که به کانونی بودن فیلم می دهند، باید 
بگوی��م که یدو، ب��ه پای فیلم های باش��و غریبه 
کوچک، دونده و خانه دوست کجاست نمی رسد.

محمدرض��ا مصباح، تهیه کننده فیلم یدو پس 
از دریافت جایزه بهترین فیلم بیان کرد: از کانون 

رکوردداران و حاشیه های یك اختتامیه بی حاشیه سینمایی
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پرورش فکری و بنیاد سینمایی فارابی 
تش��کر می کنم که همراهی کردند آن 
هم در این پروژه ای که در شرایط سخت 
کرونا و گرمای باالی ۵۰ درجه ساخته 
ش��د و جایزه را به مردم خوزستان که 
هنوز با حداقل امکانات زندگی می کنند، 

تقدیم می کنم.
در پایان جای��زه بهترین فیلم از نگاه 
تماش��اگران به »ابلق« ب��ه کارگردانی 
نرگس آبی��ار تعلق گرفت و اگرچه این 
جایزه به تهیه کننده اهدا می شود، آبیار 
هم به همراه محمدحسین قاسمی روی 

سن آمد.
او گفت:  »ابلق« صدای فروخورده همه 
آدم ها و بویژه زنان در شرایط پیچیده ای 
اس��ت ک��ه جامعه ب��ه آن ه��ا تحمیل 
می کند. کار ما نشان دادن این ضعف و 
ناهنجاری است و امیدوارم روزی برسد 
که فریاد عدالت خواهی کتمان نشود و 

شنیده شود.
س��پس جایزه ب��ا حض��ور منوچهر 
شاهسواری )مدیرعامل خانه سنیما( در 
حالی اهدا شد که در رأی گیری مردمی 

این دوره خانه سینما نقشی نداشت.
قاس��می تهیه کننده ابلق با اشاره به 
انتق��ادی ک��ه از سیس��تم رأی گیری 
داش��ت، گفت: بعد از انتق��اد ما به این 
مسئله رس��یدگی ش��د، ولی حاال که 
جای��زه به فیلم ابلق تعل��ق گرفته، این 
س��یمرغ نزد ما امانت خواهد بود تا اگر 

نیاز بود رصد دوباره ای صورت گیرد.
از نکات جالب اختتامیه این بود که از 
میان ۱۶ فیلم جشنواره که همگی نامزد 
دریافت جای��زه در بخش های مختلف 
بودند، فیلم های خط فرضی، شیشلیک، 
ستاره بازی، رمانتیسم عماد و طوبا، تی 
ت��ی، گیجگاه و منص��ور هیچ جایزه ای 
نگرفتن��د و جالب ت��ر اینکه براس��اس 
اطالعات س��امانه س��مفا، شیش��لیک 
مهدویان پرفروش ترین فیلم جشنواره 
در بخش س��ینماهای مردمی با فروش 

۱۷ هزار و ۹۵۹ بلیت بوده است.
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قرار بود س��ردیس ها و تندیس های مفاخر 
وس��یله ای برای انتقال فرهن��گ و زنده نگه 
داشتن یاد آن ها باشند، اما در طول سال های 
گذشته اقدام به ساخت آثاری شده است که 
هیچ ش��باهتی به چهره اصلی مفاخر ندارند 
و آخرین ش��اهکار به مجس��مه استاد محمد 
حس��ین بهجت تبری��زی معروف به اس��تاد 

شهریار برمی گردد.
شباهت نداش��تن تندیس اس��تاد شهریار 
ب��ه چهره ایش��ان در برج می��الد تهران طی 
روزهای گذشته بازتاب زیادی داشته و توجه 
و اف��کار عموم��ی را برانگیخته و ب��ه یکی از 
چالش برانگیزترین بحث ه��ا به ویژه در میان 
فعاالن فضای مجازی آذربایجان شرقی تبدیل 
شده، هر چند این تندیس از دور و بدون توجه 
به چهره ی مجس��مه، تا ح��دودی و به ظاهر 
شبیه شهریار است، اما چهره ی آن شباهتی 

به شهریار شعر ایران ندارد.
ظاهر و ریزه کاری ها و طبیعی بودن تندیس 
استاد شهریار نشان می دهد که سازنده ی آن 
چندان هم ناشی نبوده و کار بسیار پرزحمتی 

را متقبل ش��ده اس��ت، اگر از ای��ن مورد هم 
بگذریم، مهم نتیجه کار و بی ش��باهت بودن 
تندی��س بوده و س��ؤال اینجا اس��ت که چه 
اص��راری به نص��ب مجس��مه هایی که هیچ 
شباهتی به صاحب اصلی شان ندارند، هست؟، 
هر چند برخی از صفحات مجازی اخباری را 
از زبان شهردار تهران مبنی بر تعویض تندیس 
اس��تاد شهریار و تعویض آن داده اند، اما هنوز 
هیچ منبع خبری موثق��ی این خبر را تأیید 

نکرده است.
به گزارش ایسنا، شباهت نداشتن تندیس و 
سردیس، مختص استاد شهریار نبوده و دامن 
بس��یاری از مفاخر و هنرمندان را هم گرفته 
اس��ت، از سیامند رحمان، بگیرید تا مارادونا، 
منصور پورحیدری، سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی، ش��هید مدافع حرم صادق عدالت 

اکبری و ابراهیم خان کالنتر.
سردیس ابراهیم میرزا شرف الدوله کالنتر، 
سومین ش��هردار تبریز و نماینده اولین دوره 
از مجلس ش��ورای ملی در باغی منصوب به 
همین نام که در بیالنکوه تبریز واقع شده هم 

از ابراهیم خان کالنتر تا استاد شهریار
تن مفاخر را با سردیس ها و تندیس هایتان در گور نلرزانید
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هیچ شباهتی به این شخصیت تاثیرگذار و مهم 
نداشته و به نظر می  رسد هدف از ساخت این 
سردیس ها تنها و تنها لرزاندن تن مفاخر بوده 
و یا مسئوالن امر، قوه ی تشخیص کافی برای 
مقایسه نتیجه نهایی کار با تصاویر مفاخری 
که در قید حیات نیس��تند را ندارند، در مورد 
مفاخر، و هنرمندان ورزشکاران زنده و در قید 

حیات هم که جای بحث بسیار است.
سردیس ش��هید مدافع حرم، شهید صادق 
عدالت اکبری هم توسط دانشگاه آزاد اسالمی 
تبریز و همچنین واحد ایلخچی ساخته شد 
نیز کم از تندیس استاد شهریار و سردیس های 
ساخته شده برای سردار شهید سلمانی نداشته 
و با وجود اینکه این ش��هید در سن جوانی به 
شهادت رسید، سردیس های ساخته شده از او 
چهره ی مرد سالمندی را تداعی می کنند که 

هر بیننده ای را متعجب می کند.

یادبودی بی ش�باهت و ناشیانه برای سردار 
دل ها

جعفر نجیبی � مجسمه س��از باسابقه � که 
ساخت سردیس هایی از جالل آل احمد، محمد 
معین، ش��مس تبریزی، حاف��ظ، کمال الدین 
بهزاد، دهخدا، ش��هید نجات اللهی و تختی را 
در کارنامه دارد و به تازگی سردیسی از سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی ساخته است در این 
خصوص به ایسنا گفته بود: گاهی در برگزاری 
س��مپوزیوم های شهری برای ساخت آثاری از 
مشاهیر یا مفاخر، از هنرمندان جوانی دعوت 
می شود که تازه فارغ التحصیل شده و آغاز به 
کار کرده اند و همانند افرادی که سال ها در این 
حوزه فعالیت کرده اند، تجربه ندارند. به همین 
دلیل هنرمندانی که کارشان دارای امضا است 
و پیشکسوت هستند سعی می کنند خودشان 
را وارد این فضاها نکنند. مسووالن زیباسازی 
شهرداری ها هنوز متوجه نیستند که از کدام 
هنرمن��د باید دعوت به کار کنن��د. نباید کار 
هنری را به مناقصه گذاشت و با قیمت پایین 
به انجام رس��اند، هر کاری قیمتی دارد. گاهی 
برخی از آثار ش��هری به جای زیبا س��اختن 
ش��هر، آن را زش��ت می کنند، الزم است که 
سازمان زیباسازی شهری یا سازمان فرهنگ 

هنری شهرداری، جلساتی را با حضور اساتید 
برگزار کند و س��فارش آث��ار را تحت نظارت 
آنها انجام دهد. زمانی که قصد س��فارش یک 
سردیس یا پرتره را دارند باید دو یا سه ماه به 
هنرمند زمان دهند تا تحقیق و مطالعه کند و 
هزینه این م��دت را نیز برای هنرمند در نظر 
بگیرند. انجمن مجسمه سازان باید با هنرمندان 
جلساتی برگزار کند تا برای آثار سفارشی نسبت 
به س��طح هنرمند، قیمت گذاری کنند. کار 
بدساخت و ضعیف شهر را زشت می کند. اما 
کار مدرن و خشن تفاوت دارد؛ چراکه می تواند 
بیانگر حس هنرمند باش��د و بر اساس مبانی 
و اصول هنرهای تجسمی ساخته می شود که 
س��اخت آن با کار بدساخت تفاوت دارد. خود 
من هم کارهایی خشن و اسطوره ای دارم که بر 

اساس اصول ساخته شده است.
حسین اقتصادی، هنرمند مجسمه ساز نیز 
به س��ردیس هایی که اخیراً در فضلی مجازی 
حواشی ایجاد کرده و شبیه خودشان نبودند، 
به ایس��نا گفت: باید در حوزه سردیس سازی 
ن��گاه تخصص��ی اعم��ال ش��ده و از ظرفیت 
هنرمندان متبحر و با تجربه اس��تفاده ش��ود. 
گاه اف��رادی که روی کار بوده و کار س��فارش 
می دهن��د، این موضوع را سرس��ری گرفته و 
در انتخ��اب هنرمن��د دق��ت الزم را به خرج 
نمی دهند. معتقدم، سفارش��ی ک��ه در مورد 
س��ردیس ها داده می شود باید بررسی شده و 
کار به یک صنعت گر و هنرمند متبحر سپرده 
شود؛ چگونه ممکن است چنین کاری به کسی 
سپرده شود که هیچ شناختی از کارش ندارند؟ 
بهتر است کارشناسان متخصص، هنرمندان 
را بررس��ی کرده و ب��ا مش��اهده بیوگرافی و 
کارهایشان، سفارش سردیس و... دهند؛ البته، 
مشکل در شبیه سازی است و متاسفانه بخش 
پرتره در مجسمه سازی قدری سرسری گرفته 
شده و جدی گرفته نمی شود و در نهایت باعث 

می شود که آثار نامناسبی درست شود.
اهال��ی فرهن��گ و هن��ر انتظ��ار دارند تا 
ش��هرداری ها دقت بیشتری در سفارشاتشان 
برای س��اخت س��ردیس و تندی��س کرده و 
ش��باهت این آثار به چهره ه��ای واقعی را در 

اولویت قرار دهند.
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حت��ی  و  ممنوع ال��کار  ممنوع التصوی��ر، 
مهاجرت ها؛ این اتفاقی است که در سال های 
گذشته برای برخی چهره های صداوسیما رخ 
داده است اما به نظر می رسد که اخیراً روند آن 

صعودی شده است.
به گزارش ایسنا »درست یک روز بعد از الیو 
اینستاگرامی رزیتا قبادی، مجری شبکه دو که 
بابت خارج شدن کلمه »رقص« از زبان مهمان 
برنامه، ممنوع التصویر یا ممنوع الکار شده بود، 
متن گفت وگوی محمدرضا حیاتی، اخبارگوی 
سابق صداوسیما، با داریوش فرضیایی یا همان 
عموپورنگ هم منتش��ر شد که از صداوسیما 
بابت محترمانه نبودن فرایند کنارگذاشتنش 
گالیه کرده بود. خان��م قبادی در همان الیو 
اینس��تاگرامی گفته بود که برای صداوسیما 
مخاطب مهم نیست و تنها چیزی که برایشان 
مهم اس��ت، خودشان هستند. او بعد از اعالم 
خبر حضورش در الیو اینس��تاگرام از س��وی 
مدیران صداوسیما و شبکه دو دعوت شده بود 
که مجدداً ب��ه کار بازگردد و حتی قول تهیه 
بلیت هم به او داده بودند اما نپذیرفته بود و در 
همان برنامه الیو گفت از عادل فردوسی پور که 
بزرگ تر و محبوب تر نیستم. با او چه کردند و 
چه تضمینی هست که دوباره با من همین کار 
را نکنند؟ من دیگر نمی خواهم به صداوسیما 

بازگردم.
حیاتی که به  علت نام بردن از یک خواننده 
پیش از انقالب، عذرش بعد از نزدیک به ۴۰ 
سال از صداوسیما خواسته شد، به عموپورنگ 
گفته اس��ت: »در رس��انه خیلی ه��ا زحمت 

می کشند، مردم ما را جلوی صحنه می بینند 
ام��ا نیروی های زیادی زحمت می کش��ند و 
هیچ کس نمی بیند، بازنشس��ته می ش��وند و 
هیچ کس آنها را نمی شناس��د. این ها شاید از 
چهره های هنری هم تأثیرگذارتر باشند؛ من 
توقع نداش��تم وقتی بازنشس��ته شدم با من 
به  طرز ویژه ای برخورد ش��ود اما طبعاً کسی 
که عالقه مند به رس��انه اس��ت اگر زمانی هم 
قرار است کنار رود باید مقداری محترمانه تر 

برود.«
رزیتا قبادی هم اخی��راً اجرای برنامه عصر 
خانواده ش��بکه دو را بر عهده داش��ت، تا این 
که در ویژه برنامه شب یلدا مهمان برنامه اش از 
مردم و بینندگان برنامه خواست در شب یلدا 
رقصیدن را در برنامه شب نشینی شان بگذارند 
تا در زمانه کرونا گرفتار افس��ردگی نشوند.« 
بابت همین کلمه او روز بعد مجبور شد از مردم 
س��ه بار عذرخواهی کند که حاال آن  طور که 
خودش گفته این اصرار از سوی مدیر شبکه 
بوده اس��ت. خودش گفته که »از استرس آن 
برنامه جنجالی حتی مشکل قلبی پیدا کردم. 
طی این مدت خیلی ناراحت بودم. شب ها تا 
صبح گریه می کردم و حال مناسبی نداشتم. 
االن هم حال خوبی ندارم اما مقاومم.« او گفته 
اس��ت: »از وقتی عادل فردوس��ی پور و برنامه 
پرمخاطب نود کنار گذاشته شد متوجه شدم 
تلویزیون برای مخاطبانش ارزش چندانی قائل 

نیست.«
مجری س��ابق برنامه عصر خانواده در پایان 
حرف هایش گفت: »مردم عزیز من از همین  

جا دس��ت ش��ما را می بوس��م و به خاطر آن 
که آن ش��ب ب��ه خاطر کلمه رقص از ش��ما 
معذرت خواهی کردم از ش��ما معذرت خواهی 
می کنم. من بابت آن معذرت خواهی شرمنده 
هستم. االن هم بابت آن عذرخواهی اجباری 

از شما معذرت خواهی می کنم.«

 حسین پاکدل
حسین پاکدل مجری پخش شناخته شده ای 
بود که اوایل دهه ۷۰ با منتفی ش��دن حضور 
مجری پخش، چهره او هم کمتر در تلویزیون 
دیده شد، اما وقتی دهه ۷۰ از نیمه گذشت، 
دیگر تصوی��ر او در قاب جای نگرفت. به نظر 
می رس��د ش��رایط سیاس��ی و برخ��ی اعالم 
موضع های او بود که اجازه نداد همکاری اش 
با تلویزیون ادامه داشته باشد، هرچند تا زمان 
بازنشس��تگی به  عنوان کارمند صداوس��یما 
شناخته می شد. حتی چند سال قبل مسئوالن 
برگزاری سی ودومین دوره جشنواره فیلم فجر 
تصمی��م گرفتند پاکدل را ب��ه عنوان مجری 
مراسم پشت تریبون بفرستند که با واکنش 

سرد مسئوالن صداوسیما مواجه شدند.

 جواد یحیوی
جواد یحیوی گرچه هرگز خبری رسمی و 
صریح درباره ممنوعیت کاری اش منتشر نشد، 
اما بس��یاری دلیلش را فعالیت های سیاسی 
او در دوران انتخاب��ات ۸۸ در کمپین یکی از 
نامزدها می دانند اما از سویی در آن زمان بیش 
از یک سال بود که یحیوی هیچ برنامه ای در 

همه ممنوع التصویرهای سیما
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سیما نداشت. عده ای دیگر هم حضور یکی از 
چهره های سیاسی روی آنتن زنده برنامه او را 
دلیل ممنوعیت تصویری اش می دانند و گویا 
حضور آن چهره چندان به مذاق مدیران سیما 
خوش نیامده بود. ممنوعیت تصویری او البته 
تدریجی بود. یحیوی از میرحس��ین موسوی 
حمایت کرد و مجری بعضی از مراس��م های 
این نام��زد انتخاباتی ب��ود و هرازچندگاهی 
سخنانی علیه دولت نهم و محمود احمدی نژاد 
می گفت؛ از جمله آنکه اظهار کرد: »مردم ایران 
هوش��یارتر از آن هستند که از یک سوراخ دو 
بار گزیده شوند« یا »آقای موسوی در صورت 
پیروزی تالش دارند تا اگر نفت را بر سر سفره 
مردم نمی برند، الاقل نان را ببرند.« او اکنون 

در کار بازیگری و تئاتر مشغول است.

 محمود شهریاری
ممنوع التصوی��ر  مج��ری  مش��هورترین 
تلویزیون محمود شهریاری اس��ت. در مورد 
روایت ه��ای  ش��هریاری  ممنوع التصوی��ری 
مختلفی هست؛ از لورفتن فیلم انجام حرکات 
موزون��ش در یک مجلس عروس��ی تا آوردن 
اسم خوانندگان لس آنجلسی در برنامه زنده. 
البت��ه این مج��ری پرانرژی دفع��ات زیادی 
ممنوع التصویر شده و هر بار هم دلیل خاص 
خودش را داش��ت. ش��هریاری س��ال ۹۴ در 
مصاحبه با رشیدپور در برنامه »دید در شب« 
اعالم کرد که در حال  حاضر هم ممنوع التصویر 
است؛ آن هم به دلیلی که هیچ کس نمی داند؛ 
حت��ی خ��ود او! در طول این س��ال ها تعداد 

دفعاتی که او ممنوع التصویر و به قول خودش 
آزادالتصویر شده است، به قدری زیاد بوده که 

کسی آمار دقیقش را ندارد.

 فرزاد حسنی
فرزاد حس��نی هم بعد از گفت وگو با سردار 
رادان در برنامه کوله پشتی و سؤاالت بی پرده ای 
که از رئیس پلیس وقت تهران پرس��ید، این 
س��ؤاالت به مذاق خیلی از مسئوالن خوش 
نیامد و همین موجب شد که در همین برنامه 
عذر او را بخواهند. در بخشی از این مصاحبه، 
مجری برنامه از رئیس پلیس تهران پرس��ید 
که آیا فیلمی را دیده  اس��ت که در آن نشان 
داده می شود مأموران نیروی انتظامی با کتک 
و لگد دختری را به داخل ماشین پلیس پرت 
می کنند؟ پاسخ احمدرضا رادان به این پرسش 
منفی بود. حس��نی که قرار بود طی دو شب 
میزبان سردار رادان باشد، پس از اجرای برنامه 
دوم از کار کنار گذش��ته ش��د و جایش را به 
امیرحس��ین مدرس داد. بع��د از آن هیچ گاه 
فرصت عرض اندام به او داده نشد. مگر یکی، 
دو س��ال بعد در ویژه برنامه تحویل س��ال با 
همراهی آزاده نامداری، همسر سابقش. سال 
۹۵ او دوباره با برنامه اکسیر به آنتن بازگشت 
که با ش��روع فعالیت مرتض��ی میرباقری در 

معاونت سیما، این برنامه متوقف شد.

رضا رشیدپور
سلس��له برنامه های  ب��ا  رش��یدپور  رض��ا 
»شیش��ه ای«، »عبور شیش��ه ای«، »ش��ب 

شیشه ای« و »مثلث شیشه ای« خود توانسته 
بود پای همه سوپراستارها را به تلویزیون باز 
کند و با آنها گفت وگوهای چالشی درست و 
درمان انجام دهد. او در اوایل برنامه آخرش از 
آنتن پایین کشیده شد و با برنامه ای نیمه کاره، 
پرونده اش در تلویزیون بس��ته ش��د. او بعد از 
بازگشت دوباره به صداوسیما مجموعه آیتمی 
- نمایشی »عینک آفتابی« و حاال خورشید را 

روی آنتن برد.

 عادل فردوسی پور
عادل فردوس��ی پور دیگر مج��ری توانمند 
تلویزی��ون بود ک��ه پس از ۲۰ س��ال اجرای 
برنامه نود در تاریخ ۲۰ اس��فند ۱۳۹۷ و پس 
از باالگرفتن شعله های اختالف میان او و علی 
فروغی، مدیر جوان و تازه کار ش��بکه س��ه، از 
تلویزیون کنار گذاشته ش��د، اما مدیر روابط 
عمومی ش��بکه سوم سیما دلیل حذف عادل 
فردوس��ی پور را این چنین برشمرد: با عنایت 
به رفت��ار غیرحرفه ای تهیه کنن��ده و مجری 
برنامه نود، عادل فردوسی پور، در عدم پخش 
این برنامه بعد از بازی انگلیس - اس��پانیا در 
دوشنبه گذش��ته و همچنین استمرار رفتار 
خ��ارج از ع��رف ایش��ان در مصاحبه خالف 
اب��الغ گ��روه ورزش، برنام��ه مذک��ور پخش 
نخواهد ش��د. عادل فردوسی پور سابقه اجرا و 
تلویزیونی  برنامه های شاخص  تهیه کنندگی 
نظیر: »فوتبال ۱۲۰«، »۹۰«، »لذت فوتبال«، 
»بیست چهارده«، »بیس��ت هجده« و ... را در 

کارنامه خود دارد.
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بعد از بحث ها و واکنش های 
فراوان، »قاتل و وحش��ی« 
متفاوت تری��ن  از  یک��ی 
فیلم ه��ای حمید نعمت اهلل 
ب��ه دلی��ل نمای��ش م��وی 
تراشیده و گوش لیال حاتمی 
ک��ه از نظر ش��ورای پروانه 
نمایش این کار مجاز نبوده 
است، توقیف شد. در اینجا 
شخصیت هایی که منجر به 
توقی��ف یک فیلم ش��دند، 
باه��م مرور می کنی��م. این 
مطل��ب برگرفت��ه از کانال 
دیلی«  تلگرام��ی »س��ینما 

است.

به بهانه توقیف »قاتل و وحشی

عزت اهلل انتظامی در »حاجی واشنگتن«
»حاج��ی واش��نگتن« تصوی��ری کم وبی��ش 
غلوآمیز و کاریکاتوری از زندگِی حسینقلی خان 
صدرالس��لطنه، اولین س��فیر ایران در آمریکا، به 
نمایش می گذارد. سال ۱۳۶۱ بعد از نمایش فیلم 
در جشنواره فجر، برخی شعار »مرگ بر حاتمی« 
سر دادند و بعضی حساسیت ها باعث شد »حاجی 
واشنگتن« سال ها بدون دلیل منطقی در توقیف 

به سر ببرد.

بیتا فرهی در »بانو«
»بانو« اسیر ساده ترین برداشتی شد که می توان 
از فیلم داشت یعنی هجوم جمعی از فقرا به خانه 
یک زن تنهای اشرافی. یادداشت های تند ماهنامه 
س��وره و روزنامه کیهان در کن��ار محافظه کارِی 
وزارت ارشاد باعث شد »بانو« به دلیل »توهین به 

انسان و مردم« هفت سال در توقیف باقی بماند!

اکبر عبدی در »آدم برفی«
 عباس که س��ودای مهاجرت ب��ه آمریکا دارد، 
تصمیم می گیرد با پوشیدِن لباس زنانه و گریم، 
خودش را به عنوان یک زن جا بزند و با ازدواجی 
ص��وری با مردی آمریکایی ب��ه آرزوی دیرینه ای 
جامهٔ عمل بپوشاند. اکبر عبدی با چنان ظرافتی 
نقش یک زن را بازی می کند که تشخیص دادن 
او به عنوان یک مرد دشوار می شود. »آدم برفی« 

سه سال به همین دلیل توقیف بود و حتی پس از 
اکران نیز واکنش های تندی را برانگیخت.

شخصیت های توقیف شده سینمای ایران
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مینا الکانی در »دیدار«
 ژانت دختر مس��یحی اس��ت که بر حسب 
اتف��اق درگی��ر رابط��ه ای عاطفی با پس��ری 
مس��لمان می ش��ود. ملودرام خوش س��اخِت 
محمدرضا هنرمند به دلیل به تصویر کشیدِن 
رابطه زن و مردی با دین های مختلف در زمان 
اکران عمومی با مشکالت جدی مواجه شد. با 
وج��ود اینکه مینا الکانی برای بازی در نقش 
ژانت موفق به دریافت سیمرغ بلوریِن بازیگر 

نقش اول زن شده بود.

شایسته ایرانی، سیما مبارک شاهی و گلناز 
فرمانی در »آفساید«

 جمعی از دختران تالش می کنند هر طور 
شده وارد ورزشگاه آزادی بشوند تا بازِی ایران-
بحرین را از نزدیک ببینند. »آفساید« موضوع 
مجادله برانگیز حضور زنان در استادیوم های 
ورزش��ی را در کانون توجه قرار داد و توقیف 

شد

پرویز پرستویی در »مارمولک«
 رض��ا مارمولک خالفکاری اس��ت که برای 
فرار از دس��ت قانون، لب��اس روحانیت به تن 
می کن��د. با توجه به تصویری که از روحانیت 
در فیلم ها و س��ریال های قبل از انقالب ارائه 
ش��ده، ب��ازی در نقش یک روحانی س��ال ها 
پس از انقالب همچنان یک تابو به حس��اب 
می آم��د و پرداختن به داس��تانی با محوریِت 
زندگی روحانیون حساس��یت برانگیز بود. اما 
»مارمولک« به یکباره از تمامی خطوط قرمز 
عب��ور می کند. نمایش فیلم در جش��نواره و 
اکران آن به جنجالی تمام عیار تبدیل ش��د 
و کار به شورای عالی امنیت ملی کشیده شد.

حمید فرخ نژاد در »به رنگ ارغوان«
 هوشنگ مأمور امنیتی است که مأموریت 
می یابد به ش��کل نامحس��وس رفتار یکی از 
اعض��ای گروهی ضدانقالب را زیر نظر بگیرد. 
اما هوش��نگ به جای مراقبت از سوژه، رفته 
رفت��ه عاش��ق دختر او می ش��ود. با دس��تور 
مس��تقیم وزیر وقت اطالعات از نمایش فیلم 
در جشنواره بیست و سوم فجر جلوگیری شد 

تا »به رنگ ارغوان« پنج سال در محاق توقیف 
باشد.

نوید محمد زاده در »عصبانی نیستم!«
 نوید جوان عاشق پیشه و دانشجوی اخراجی 
اس��ت که به هر دری می زند بن بست است. 
»عصبان��ی نیس��تم!« تصوی��ری همدالنه از 
جوانان در یک دوران ارائه می دهد و تصویری 
نمادین از وضعیت جامعه در ابتدای دهه نود 
ترسیم می کند. موضوعی که باعث شد فیلم 
۵ س��ال در توقیف باقی بماند و تنها به شرط 
۱۷ دقیقه سانس��ور و حذف پایاِن فیلم اجازه 

اکران پیدا کند.

فاطمه معتمدآریا در »پریناز«
 فرخن��ده زن��ی مؤمن و متدین اس��ت که 
به دلی��ل تجربیاتی ک��ه در کودکی از س��ر 
گذرانده دچار وسواس های فکری و اختالالت 
شخصیتی شده. »پریناز« به شکل مشخص به 
خاطر روحیات ش��خصیت اصلی اش به مدت 

هفت سال توقیف بود و در آخر با تغییرات و 
ممیزی بسیار در گروه هنر و تجربه نمایشی 

محدود داشت.

بهرام رادان در »سنتوری«
 نوازنده ای معتاد که عبا به تن دارد. در همین 
حد هم »سنتوری« دالیل کافی برای توقیف 
ش��دن در اختیار مخالفانش ق��رار می دهد، 
اما مش��کل »س��نتوری« ابعادی گسترده و 
پیچیده تری دارد. علی سنتوری جوان هنرمند 
و بااستعداد است که الی چرخ دنده های تضاد 
میان س��نت و مدرنیته در جامعه ایران گیر 
اُفتاده، اسیر اعتیاد شده، زندگی اش را از دست 
داده و خودویرانگری را در پیش گرفته نتیجه 
اینکه »سنتوری« هم هیچگاه اکران عمومی 

نشد.

طناز طباطبایی، مهناز افشار و آیدا ماهیانی در 
»ارادتمند، نازنین، بهاره تینا«

 س��ه زن به قصد ب��ه دام انداختن و انتقام 
از م��ردان در مهمانی های مختلف ش��رکت 
می کنند. فیلم های عبدالرضا کاهانی همواره با 
مشکالت و حواشی بسیاری همراه بوده. طی 
این چند س��ال اظهارات عجیبی نظیِر »فیلم 
کاهانی یک فیلم غیراخالقی ش��فاهی است! 
به جرئت نمی توان این فیلم را توی س��ینما 
همراه با خانواده دید« باعث ش��ده مشکالت 

»ارادتمند...« از قبل هم بیشتر شود.

لیال حاتمی در »قاتل و وحشی«
زیبا برای نجات دخترش جنگی ناخواسته 
را با باندی گانگس��تری آغاز می کند. به نظر 
نمی رسد طرح داستانی مشکلی داشته باشد، 
اما طبق ش��نیده ها آرایش مو و سیماِی لیال 
حاتمی باعث توقیف فیلم شده. با اینکه بازی 
بازیگران زن با موهای تراشیده موضوعی حل 
شده در س��ینمای ایران است که بارها تکرار 
ش��ده، اما »قاتل و وحش��ی« باعث شد این 
موضوع دوباره به شکل جدی مطرح شود که 
سانسور در سینمای ایران همواره سلیقه ای و 

تابع شرایط اجتماعی و سیاسی بوده.
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سیاست و امنیت از زبان سینما

در  دوازده��م  دول��ت  اطالع��ات  وزی��ر 
گفت وگوی خبری ش��بکه دوم س��یما، یک 
بخش ویژه برای حرف هایش در نظر گرفته 
بود که با ارائه آن، بیش از مخاطبان فیلم ها، 

سازندگان آنها را غافلگیر کرد.
کمتر کس��ی نمی توانست حدس بزند که 
برای برخی فیلم ه��ای تاریخ معاصر در ژانر 
تازه پاگرفته جاسوس��ی در س��ینمای دهه 
۹۰ ایران از اطالعات و کارشناس��ی وزارت 
اطالعات استفاده شده است و در مطبوعات 
هم در همان سال ها با شخصیت های واقعی 
بعضی از همین فیلم ها گفت وگوهای جالبی 

منتشر شده بود.
اما خب کمتر کسی هم فکر می کرد وزیر 
اطالعات در گفت وگوی تلویزیونی، آن هم با 
این فاصله کم پنج ساله از ایفای نقش مشاور 
در تولید انگشت شماری از فیلم ها تا این حد 
ش��تاب کند و به عنوان مقام اطالعاتی اول 
کشور بدون توضیح کم و کیف ماجرا، حتی 

از فیلم ها هم نام ببرد.
وزیر اطالعات ۲۰ بهم��ن در گفت وگوی 

خب��ری ش��بکه دوی س��یما حاضر ش��د و 
درحالی ک��ه تالش می کرد دس��تاوردهای 
وزارت دوره خود را فهرس��ت و از آنها دفاع 
کن��د، گفت: »م��ا وزارت اطالع��ات را وارد 
کار س��اخت فیلم و س��ریال کردیم. با فیلم 
و س��ریال توانستیم هم کار آموزش عمومی 
را انج��ام دهیم و ه��م اهدافی چون صیانت 
جامعه در برابر جاسوس��ی و یکسری اهداف 
اطالعاتی را محق��ق کنیم. فیلم هایی چون 
»روب��اه«، »ماج��رای نیمروز«، »س��یانور«، 
»امکان مینا«، »روز صفر« و »شبی که ماه 
کامل شد« و سریال های »تعبیر وارونه یک 
رؤیا«، »پازل«، »سارق روح« و »خانه امن« 
محصول همی��ن رویکرد بود که با همکاری 
این عزیزان انج��ام دادیم«. در این باره باید 
گفت تجربه س��ینمای جه��ان از همکاری 
نهاده��ای اطالعاتی با صنعت فیلمس��ازی 
نش��ان می دهد این همکاری دست کم برای 
س��ینما مفید تمام شده اس��ت. توسعه ژانر 
جاسوس��ی بدون ش��ک مره��ون این قبیل 
همکاری هاس��ت. س��والی که بای��د از خود 

بپرسیم در واقع نه از اصل همکاری بلکه از 
کم و کیف آن است.

سرمایه از خودمان بود
این عب��ارات کوت��اه ام��ا واکنش هایی را 
هم در پی داش��ت. محمدحس��ین قاسمی، 
تهیه کننده »شبی که ماه کامل شد« یکی از 
فیلم های نامبرده با انتشار مطلبی در صفحه 
اینستاگرامی خود توضیح داد: »در خصوص 
حواش��ی جدید فیلم س��ینمایی »شبی که 
ماه کامل شد« الزم می دانم نکات زیر را به 

اطالع مردم عزیز برسانم:
۱- برای تولید فیلم »ش��بی که ماه کامل 
ش��د« هرگ��ز از منابع و س��رمایه دولتی یا 
نهادهای حکومتی مشارکتی دریافت نشده 
و از هیچ س��رمایه و سرمایه گذاری که دچار 
شائبه از منظر حقوقی و افکار عمومی باشد 
نیز استفاده نگردیده است. این فیلم با سرمایه 
بخش خصوصی و نیز با پیش فروش و فروش 
رایت هایش تولید شده است. همچنین اگر 
اس��ناد و مدارکی در رد این ادعا وجود دارد 

از انتشار آن استقبال می کنیم.
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۲- انتخاب سوژه ملتهب فیلم )سرگذشت 
زنی که گرفتار تفکرات ارتجاعی تکفیری ها 
می ش��ود( از ط��رف کارگ��ردان، س��رآغاز 
پروس��ه ای برای تحقیقات ش��د و به منظور 
تکمی��ل ط��رح اولی��ه از طریق حراس��ت 
وزارت ارشاد، مشاوری برای تکمیل پروسه 
تحقیقات معرفی گردید و این امری طبیعی 
و بدیهی اس��ت، چرا که بخ��ش عمده ای از 
داده ه��ا و معلوم��ات به دالیل��ی واضح در 

دسترس نیست.«
فیلم پرس��روصدای نرگس آبیار که تقدیر 
بسیاری از منتقدان و کارشناسان سینما را 
در پی داشت، در جلب نظر مخاطب عام هم 
موفق ظاهر ش��د و در جشنواره فجر سی و 
هفتم عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
را به خود اختصاص داد. اما این تمام ماجرای 
موفقیت های فیلم نبود. »شبی که ماه کامل 
ش��د« باوجود جنجال های بس��یاری که در 
محتوا و نظرگاه کارگردان نس��بت به سوژه 
به پا کرد نه تنها توانس��ت در جشنواره فجر 
سی وهفتم برنده ۷ س��یمرغ شود، بلکه در 
بیست و یکمین دوره جشن خانه سینما هم 
۷ نام��زدی و ۳ تندیس را به خانه برد و در 
بیستمین جشن حافظ هم با نامزدشدن در 
۱۰ عنوان توانست ۴ تندیس جشن مستقل 

منتقدان فیلم را هم از آن خود کند.

تکذیبیه ضمنی
ماجرایی که فیلم آبیار روایت می کرد البته 
به روشنی بدون حضور کارشناس اطالعاتی 
و البت��ه داده های��ی از عملیات دس��تگیری 
عبدالمالک ریگی در س��ال ۸۸ ممکن نبود 
و این مس��اله حضور نام مرتضی اصفهانی را 
به عنوان نویسنده مشترک فیلمنامه منطقی 
می کرد. از قضا مساله نه تنها پنهان نبود بلکه 
در رس��انه ها مورد بحث هم قرار گرفت. اما 
توضیحات قاس��می نشان می دهد که ضمن 
ای��ن هم��کاری خصوصاً به علت اس��تقالل 
مالی فیلم از نهاد اطالعاتی کش��ور، دیدگاه 
سازنده بیش از دیدگاه کارشناس اطالعاتی 
وارد محتوای فیلم ش��ده اس��ت. حتی این 
مس��اله هم چندان نیازی به اثبات نداشت و 
صرف تماش��ای »شبی که ماه کامل شد« با 
سویه های انتقادی به مذهب، فقر و محرومیت 
در بخشی از کشور و برخی مسائل دیگر، این 

مساله را از نظر بیننده دور نگه نمی داشت.

خودمان می دانستیم!
و  کارگردان ه��ا  از  هیچ ی��ک  اگرچ��ه 
تهیه کنندگان فیلم های س��ینمایی نام برده 
حاضر به گفت وگو با نش��دند ام��ا نه تنها از 
داس��تان های فیلم ه��ای آنها، که از س��ایر 
ش��واهد هم به س��ادگی می ش��د فهمید از 
مشاوره اطالعات بهره گرفته اند بلکه حضور 
نام مرتضی اصفهانی هم برای همگان موید 
این همکاری بود. فیلم »روز صفر« با موضوع 

مشترکی با »شبی که ماه کامل شد« درباره 
عملیات دستگیری عبدالمالک ریگی ساخته 
ش��د و همین اتفاق نش��ان م��ی داد حامی 
مش��ترکی تالش می کند از ای��ن موفقیت 
بازنمایی های متعدد و متنوعی داشته باشد.

»ماج��رای نیمروز« و »ام��کان مینا«، هر 
دو با موضوع س��ازمان مجاهدین خلق البته 

ب��ا کیفیت ها و در س��طوح و حتی ژانرهای 
مختلفی تولید شدند. هرچند »امکان مینا« 
داعی��ه ای در مطابق��ت ب��ا ماجرایی خاص 
نداشتند اما دوره تاریخی و سازوکار سازمان 
تا اندازه ای در مسیر روایت، نیازمند مشاوره 

بود.
»ماج��رای نیمروز« ام��ا بحث های زیادی 
را برانگیخ��ت. برخ��ی نش��ریات حت��ی با 
ش��خصیت های مابه ازای واقعی کاراکترهای 
فیلم بدون انتش��ار نام، مصاحب��ه کردند و 
طبیع��ت پرداختن به عملیات دس��تگیری 
موس��ی خیابانی ه��م ارتباط ب��ا نهادهای 
اطالعات��ی و دسترس��ی به اس��ناد را اقتضا 
می کرد. چنان که تماش��اگر فیلم هم به غیر 
از ای��ن هیچ احتمال��ی را منطقی نمی دید. 
ام��ا فیلم »روباه« را با موضوع دانش��مندان 
هس��ته ای باید اولین تالش وزارت اطالعات 
برای ارتباط با صنعت سینما دانست. تالشی 
که شاید نسبت به نمونه های بعدی ناشیانه تر 
و ناموفق تر هم باشد. علوی پیش از این نیز 
در سال ۹۶ در جلسه تأیید صالحیتش برای 
دولت دوازدهم در مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت��ه ب��ود: »م��ا در جهت آگاهی بخش��ی 
عمومی از هنرهای مختلف همچون سینما 
استفاده کرده و مثاًل در هنر سینما در سال 
۹۳ فیلم س��ینمایی روب��اه را برای مقابله با 

نفوذ دشمن تولید کردیم.«

س�ینمای کدام کارگردان های ایرانی، مستعد 
ژانر جاسوسی است؟

باهوش های پیچیده
س��ینمای ایران ژانرهای مختلف را تجربه 
نک��رده و اغل��ب فیلمس��ازان م��ا درام های 
خانوادگی و اجتماع��ی را ترجیح می دهند 
اما در میان تهیه کنندگان و فیلمنامه نویسان 
و کارگردان های ایرانی هم، سینمای برخی 
برای موضوعات و ماجراهای وزارت اطالعات 
مستعدتر هستند. آن ها که شخصیت هایشان 
روایت هایش��ان،  باهوش ت��ر،  و  پیچیده ت��ر 
پرتعلیق تر و پرماجراتر و جنس فیلم هایشان، 
مرموزتر و گاهی اکش��ن تر باشد طبعاً به آن 
جنس فیلم هایی که روایت وقایع مربوط به 
نهادهای اطالعاتی را می طلبد، نزدیک ترند. 
برخی از این کارگردان ها را مرور می کنیم تا 
ببینیم ب��ه زودی از کدام یک از آنها، فیلمی 
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در هم��کاری با نهادهای اطالعاتی کش��ور 
خواهیم دید.

ابراهیم حاتمی کیا
هرچن��د »به رنگ ارغ��وان« او را می توان 
آغازگ��ر روایت ه��ای مس��تقل و التهابی از 
درون وزارت اطالعات و ش��خصیت پردازی 
از مام��وران آن دانس��ت اما ش��اید اختالف 
س��وءگیری های سیاسی باعث شده باشد از 
حاتمی کی��ا، مس��تعدترین گزینه برای یک 
فیلم جاسوسی ایرانی تاکنون اثری نبینیم. 
س��ینمای معترض و گزنده و شخصیت های 
پایبند به انقالب و مردم، از مختصات نزدیک 

سینمای حاتمی کیا با این ژانر هستند.

بهرام توکلی
گرچ��ه در »تنگ��ه ابوقریب« نش��ان داد 
خوانش او ه��م مانند خوان��ش مهدویان و 
آبیار، فاصله گذاری شده با دیدگاه های ملی و 
قهرمانانه است اما عالقه مندی توکلی به طرح 
و تدارک روابط پیچیده میان شخصیت ها و 
روایت های غیرقابل پیش بینی سینمایش را 

مستعد این ژانر می کند.

محمدرضا آهنج
روایت های کالس��یک و اکش��ن را دوست 
بیان��ی قهرمانان��ه و پرتح��رک در  دارد و 
فیلم هایش جاری اس��ت. محص��ول کار او 
در ژان��ر جاسوس��ی می توان��د یک اکش��ن 
ابرقهرمان��ی با یک ش��خصیت اصلی به یاد 

ماندنی و انگیزه بخش باشد.

علیرضا رئیسیان
جس��ارت و عالقه اش ب��ه طرح موضوعات 
التهاب��ی با طبیع��ت فیلم های جاسوس��ی 
هماهن��گ اس��ت؛ هرچند تالش��ش برای 
مخل��وط ک��ردن درام ه��ای خانوادگ��ی در 
داس��تان های دیگر می تواند فیلم جاسوسی 
او را به یک درام خانوادگی درباره یک مأمور 

تقلیل دهد.

میالد صدرعاملی
کارگردانی که در اولین اثرش جسارت زنده 
کردن ژانر اکشن ورزشی را به خرج می دهد 
و موفق از پس آن برمی آید، شخصیت های 
چندالی��ه را در خرده داس��تان های متعدد 

عرضه می کند بدون آن که انسجام روایتش 
از بین برود. تقریباً هر آنچه برای ساخت یک 

فیلم جاسوسی نیاز است، دارد.

عزیزا... حمیدنژاد
به ماجراهای مرموز و پیچیده عالقه دارد 
و حت��ی در درام های خانوادگی و عاش��قانه 
هم رگه هایی از داس��تان های پلیسی را وارد 
می کند. هرچند ش��خصیت هایش س��اده و 
سرراست رفتار می کنند اما روایت حمیدنژاد 
قادر است آنان را درگیر ماجراهایی پرتعلیق 

کند.

حسن فتحی
مهم ترین ویژگی فتحی، نادرترین ویژگی 
الزم در س��ینمای ایران است. او خوب قصه 
می گوید و حتی اگ��ر جزئیات و ماجراهای 
پیچیده در داستانش زیاد شوند، راز شنیدنی 
کردن قصه را از یاد نمی برد. بعالوه پیچیدگی 
را هم دوس��ت دارد و شخصیت هایش نوعی 
پیوند با م��اوراء را القا می کنند که می تواند 
افزون��ه ای خاص ب��ر فیلم های جاسوس��ی 

معمولی باشد.

سعید روستایی
ش��خصیت هایش بیش از اندازه تک بعدی 
هستند. شاید به این خاطر که تالش می کند 
تمام حرف هایش را از زبان هرکدام شان و نه 
در طول روایت بگوید که چندان با طبیعت 
ژانر جاسوسی سازگار نیست. اما درهم بافتن 
خ��رده قصه ها را به نحوی که داس��تان های 
پلیسی ایجاب می کنند تا به نتیجه برسند، 

خوب بلد است.

شهرام مکری
اولی��ن فیلم بلن��دش اگرچ��ه در جریان 
هنروتجرب��ه معرفی ش��د اما عم��اًل بازی با 
قواعد زیرژانر کارآگاه��ی بود. معماگونگی، 

روایتگری پرپیچ و خم و عالقه مکری به عبور 
از کلیش��ه های ژانری در عین وابستگی اش 
قواعدی که یک فیلم آوانگارد را به س��مت 
یک فیلم عامه پسند هدایت می کنند، برای 

ژانر جاسوسی یک فرصت است.

اصغر فرهادی
ش��اید به ذهن کمتر کس��ی خطور کند 
فرهادی ب��ا خوانش متفاوت��ش روزی یک 
فیلم جاسوسی ایرانی در همکاری با وزارت 
اطالع��ات بس��ازد. ام��ا مهم تری��ن خصلت 
س��ینمای او یعنی روایت مینیمالیس��تی، 
تالش��ش برای کم گوی��ی و مبهم گویی در 
عرض��ه اطالع��ات به مخاطب و دانه پاش��ی 
تدریج��ی و مقتصدان��ه، مهم ترین خصلت 

فیلم های جاسوسی است.

محمد کارت
اگ��ر مس��تندهایش را هم کن��ار بگذاریم 
ک��ه البته بر ش��اکله و روح جس��ت وجوگر 
فیلم هایش اثر گذاش��ته اس��ت، همین اثر 
داس��تانی تحسین ش��ده اولش هم نش��ان 
می دهد در قصه گوی��ی و طرح و حل معما 
می توان��د یک فیلم جاسوس��ی کالس��یک 
دیدن��ی را ب��ا قهرمان��ی دوست داش��تنی و 

برانگیزاننده کارگردانی کند.

منیر قیدی
زن��ان معموالً ش��خصیت های ب��ه لحاظ 
روانی عمیق ت��ری را به نمایش می گذارند و 
اث��ر یک کنش را تا اعماق روح ش��خصیت، 
جس��ت وجو می کنند. ای��ن ویژگی هرچند 
ویژگی استاندارد فیلم های جاسوسی نیست 
اما در برخی آثار سرشناس این ژانر، ویژگی 
قوام بخ��ش روایت ش��ده اس��ت. بعالوه که 
قی��دی، توان خود را در ایج��اد تعلیق و در 
ه��م تابیدن خرده قصه های ش��خصیت های 

مختلف به خوبی نشان داده است.

پرویز شیخ طادی
با »ش��کارچی شنبه« اش نش��ان داد که 
می تواند معمایی غیرقاب��ل پیش بینی را با 
شخصیت های ناشناخته، به خوبی در قالب 
قص��ه تعریف کند. به عالوه ش��یخ طادی در 
پروبال دادن به تعارض های فکری آدم ها در 

روایت و استخراج نتیجه موفق است.
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الگوی واکسیناسیون در شرایط 
اپیدمی با ش��رایط عادی متفاوت 
اپیدم��ی  در  چ��ه  آن  اس��ت. 
مه��م اس��ت کاهش بیش��تر بار 
بیماری اس��ت. اما از آنجا که در 
اپیدمی ها، واکسیناسیون عمومی 
مطرح می شود توجه به این نکته 
بسیار مهم است که هیچ کشوری 
نمی توان��د در کوتاه ترین زمان، 
تمام تقاضا برای واکسیناسیون 
را پاس��خ دهد. بنابراین دس��ت 
می زن��د.  اولویت بن��دی  ب��ه 
اولویت بن��دی یعن��ی گروه هایی 
ک��ه در مع��رض خطر بیش��تری 
در مواجه��ه ابتال ب��ه کرونا قرار 
دارند، جزو نخس��تین گروه های 
باشند.  واکس��ن  دریافت کننده 
بنابراین در هیچ کش��وری، تمام 
مردم، نی��از به واکسیناس��یون 
ندارن��د ی��ا در اولوی��ت ق��رار 
ندارند؛ مثالً کودکان، یا افرادی 
ک��ه به تازگ��ی مبتال ش��ده اند و 
آنتی ب��ادی در بدنش��ان تولی��د 
ش��ده، ی��ا گروهی ک��ه کمترین 
میزان مواجه��ه با این بیماری را 
دارند و ش��انس ابتالیش��ان کم 

است.

نکت��ه دیگ��ر ای��ن اس��ت ک��ه اولویت بندی 
واکسیناس��یون در هر کش��وری با کش��ور دیگر 
متفاوت است. یعنی این طور نیست که کشوری 
بخواهد از الگ��وی اولویت بندی کش��ور دیگری 
استفاده کند. مثالً در ایران نیروهای درمان فعال 
در بخش مراقبت ه��ای  ویژه به  عنوان اولویت در 
نظر گرفته شده اند اما در کشور دیگر ممکن است 
سالمندان در این اولویت باشند. به هر حال با ورود 
بخش های دیگری از محموله واکسن در روزهای 
آینده، تعداد قابل توجهی از افراد هم واکس��ینه 
می شوند. مسئله مهم این است که واکسیناسیون 
کرون��ا، ب��ا ۲ دوز انجام می ش��ود. یعنی یک دوز 
ایمنی ایجاد نمی کند اما مسئله اینجاست که دوز 
دوم باید دقیقاً از همان شرکت و تولیدکننده دوز 
اول باشد. نمی توان برای کسی دوز اول را از یک 
شرکت تزریق کرد و دوز دوم را از شرکتی دیگر. 
هر چند که هیچ کشوری نمی تواند تمام نیازش 
به واکسن را تنها از یک کشور تأمین کند و باید 
از مراجع مختلفی اقدام کند. به هر حال کش��ور 
م��ا هم مالحظات اقتصادی و ش��رایط نگهداری 
واکس��ن ها و ... را در نظر می گیرد و ممکن است 
تنها از ۲ یا چند ش��رکت بتواند واکسن را تأمین 
کند که طبیعتاً هر کدام از این واکس��ن ها مزایا 
و معایب خودش��ان را دارند. نکته اینجاس��ت که 
هیچ کدام از واکسن های ضد کرونای تولید شده، 
تأییدیه مجامع بین المللی را ندارند. هر ش��رکتی 

که تأییدیه گرفته و در قالب تأییدیه های اورژانسی 
بوده، ممکن اس��ت برخ��ی از واکس��ن ها اثرات 
میان مدتی داشته باشند که برای کسی شناخته 
شده نباش��د، این مسئله هم ارتباطی به شرکت 
سازنده ندارد. هم اکنون بیشتر واکسن ها به  صورت 
کنسرسیوم های چندملیتی تولید می شوند. مثل 
هم��کاری میان ایران و کوبا یا ایران و چین برای 

تولید واکسن.
بنابراین نباید به تبلیغات شرکت های مختلف 
سازنده واکس��ن گوش داد. هر کشوری الگوهای 
خودش را در نظر می گیرد و نگرانی اش اگر بیشتر 
از رسانه ها و شرکت های دیگر نباشد، کمتر نیست. 
متولی این مس��ائل، نظام درمان است؛ هر چند 
که این مس��ائل به اعتماد مردم به نظام سالمت 
گره می خورد. ناکارآمد کردن نظام س��المت در 
اپیدمی ها مانند سم عمل کرده و هیچ کمکی به 
جامعه و م��ردم نمی کند. به هر حال جایی مثل 
وزارت بهداشت و سازمان های مرتبط که تولیت 
نظام س��المت را بر عهده  دارند، اقداماتش��ان در 
س��طح ملی است. بنابراین بهتر است در این  باره 
با مردم صحبت و درباره مراحل واکسیناس��یون 

گزارش های شفافی داده شود.
از س��وی دیگ��ر مردم ه��م اطالعاتش��ان را از 
منابع رس��می دریافت کنند. مس��ئله اینجاست 
که واکسیناسیون جمعی با واکسیناسیون فردی 
متفاوت اس��ت. ممکن اس��ت افراد ب��رای خرید 

از واکسن انتظار معجزه نداشته باشیم

حمید سوری 
رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید 19
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واکس��نی مث��ل آنفلوآنزا ب��ه داروخانه بروند 
و هر مدلی که مد نظرش��ان باشد بخرند اما 
در ارتباط با واکسیناس��یون جمعی این طور 
نیس��ت و باید نگاه جامع و کلی باشد. نباید 
فریب تبلیغات نسنجیده را خورد. این که باید 
از فالن ش��رکت خریده شود و اگر از شرکت 
دیگری خریده ش��ود، فالن اتف��اق می افتد، 

محلی از اعراب ندارد.
باید این را بدانیم که قرار نیس��ت واکس��ن 
کرون��ا معج��زه کن��د. کش��ورهای زی��ادی 
انجام داده اند  واکسیناسیون های گسترده ای 
اما آم��ار فوتی  آنها همچنان باالس��ت. مثل 
انگلستان که تا به حال حدود ۱۲ میلیون نفر 
را واکس��ینه کرده اند اما فوتی های روزانه شان 
حدود هزار مورد است یا در ایتالیا نزدیک به 
۲.۵ میلیون نفر واکسینه ش��ده اند اما باالی 
۳۰۰ م��ورد م��رگ در روز دارن��د. آلمان هم 
همین ط��ور. حتی برخی از کش��ورها قبل از 
واکسیناسیون تعداد فوتی هایشان کمتر بود. 
بنابراین مردم فکر نکنند بعد از واکسیناسیون 
قرار اس��ت اتفاق ویژه ای بیفتد. درست است 

که واکسن، زنجیره انتقال را قطع می کند اما 
این که بگویند اگر واکس��ن بود فالن بازیگر 
یا بازیکن فوتبال جانش را از دس��ت نمی داد، 
درس��ت نیس��ت. هم اکنون نزدیک به ۱۲۵ 
میلیون نفر در دنیا واکسینه شده اند اما موارد 
مرگ، تغییر چش��مگیری نداشته است. این 
بدان معنی اس��ت که بیشتر از این که نگران 

نوع واکسن باشیم، باید به اقدامات حفاظتی 
توجه و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم. 
رعایت مسائل بهداشتی باید تا زمانی که ۷۰ 
درصد جمعیت کش��ورها با واکسیناس��یون، 
ایمنی جمعی پیدا نکرده اند ادامه داشته باشد. 
بنابراین واکسیناس��یون تنها محدود به یک 

منطقه و کشور نمی شود.
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بررسی علل خیانت
دالیل خیانت زناش��ویی را می توان در سه 
حوزه فردی، اجتماعی و خانوادگی بررس��ی 
ک��رد. بعضی از عل��ل، صرفاً مرتب��ط با خود 
فردی است که خیانت می کند. بعضی از علل 
به خاطر مشکالت اجتماعی شکل می گیرند 
و حتی بعضاً مش��کل را بای��د در خود رابطه 
جس��تجو کرد. ما در اینجا برای سهولت کار 

به صورت کلی موارد را بررسی خواهیم کرد.

۱- وجود مش��کالت روح��ی و روانی یا به 

عبارتی مش��کالت بالینی در فرد خیانت کار 
اس��ت. اصوالً دو گ��روه از اف��راد با اختالالت 
شخصیت مرزی و افراد دوقطبی تمایل بیشتر 
ب��ه این کار دارند. افراد با اختالل ش��خصیت 
مرزی و دوقطبی فاقد ثبات هیجانی هستند. 
البته ع��الوه بر این دو نوع ش��خصیت، افراد 
خودش��یفته )افرادی که خ��ود را زیباترین، 
باهوش ترین و خاص تری��ن می دانند( و افراد 
ض��د اجتماع هم که سوءاس��تفاده از دیگران 
و نادی��ده گرفت��ن احساس��ات س��ایرین از 
ویژگی های شخصیتی آنهاست، در زمره افراد 

عهدشکن قرار می گیرند. همچنین، افرادی که 
از وسواس رنج می برند، مانند وسواس آلودگی 
که زمان فراوانی را صرف تمیز کردن می کنند 
و ش��اید اصالً اجازه ارتباط را به همسر خود 
ندهن��د، او را در معرض خیان��ت کردن قرار 
می دهند. افسردگی یا سایر مشکالت مربوط 
به حوزه اعصاب و روان نیز باعث سوق همسر 
به خیانت می شوند. اینجاست که روانشناسان 
می گویند همس��ر خیانت دیده، خود موجب 

خیانت شده است.

چرایی خیانت به همسر

شاید بتوان گفت که خیانت یا رابطه فرازناشویی یکی از دلخراش ترین آسیب هایی است که یک زوج امکان دارد در طول رابطه خود تجربه کند. این پدیده 
می تواند چنان شکاف عمیقی در رابطه آنها ایجاد کند که هرگز نتوانند آن را پر کنند. چه دل هایی که در پی خیانت شکسته می شود و چه احساساتی فوران 
خواهند کرد. بررسی ابعاد خیانت، عملی پیچیده و زمان بر است و شاید تنها یک شخص، مسؤول ایجاد آن نباشد. لذا در این مقاله تمرکز بیشتر را روی 
علل و چرایی ایجاد خیانت خواهیم گذاشت ولی در ابتدا بهتر است تعریفی جامع درباره خیانت داشته باشیم؛ چرا که به تازگی گونه های جدیدی از خیانت 
در حال شکل گیری است که حتی خود افراد مشمول و درگیر آن نیز خبر از انجام چنین رفتاری ندارند. خیانت را می توان به هرگونه رفتار عملی و ذهنی 
که بدون آگاهی همسرتان انجام شود اطالق کرد. در واقع، هرگونه رفتار، فکر و احساسی که باید با همسر در میان گذاشته شود ولی به صورتی مخفیانه 
و پنهانی با یک فرد دیگر انجام شود که چنانچه همسرش متوجه آن شود واکنش ناراحت کننده ای نشان خواهد داد، خیانت نام دارد. این واکنش از یک 

آزرده خاطری خفیف گرفته تا خودکشی می تواند باشد.
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۲- گاهی اوقات، اِش��کال کار در خود رابطه 
اس��ت. رابطه ای که در آن تعارضات متعددی 
روی می ده��د. رابطه ای که صمیمیت در آن 
پایین اس��ت. رابطه ای ک��ه در آن تفاوت در 
امیال جنس��ی وجود دارد مثالً آقا کم میل و 
خانم پرمیل جنس��ی است. به همین خاطر، 
ف��رد مجبور به تأمین مازاد به س��مت روابط 

موازی کشیده می شود.

۳- یک��ی از علل دیگر خان��واده و اطرافیان 
ف��رد خیان��ت کار هس��تند. این که ف��رد در 
چه خانواده ای بزرگ می ش��ود امری بس��یار 
بحث برانگیز است. خانواده ای که قبح خیانت 
در آن ریخته شده است و پدر یا مادر همیشه 
خیانت می کرده اند، می تواند در مواردی باعث 
الگوبرداری نامناس��ب از طرف فرزندان شود. 
والدی��ن به ص��ورت ناآگاهانه این ای��ده را به 
فرزندان می دهند که خیانت کردن اش��کالی 
ندارد. در واقع، این افراد خیانت را امری عادی 
تلقی می کنند. همچنین، گروه دوستانی که 
فرد با آنها سروکار دارند، اگر به گونه ای باشند 
ک��ه خیانت را امری پیش پا افت��اده و عادی 
جلوه دهن��د، به مرور فرد به س��وی خیانت 

کشیده می شود.

۴- ازدواج زودهنگام و بحران چهل سالگی 
را ش��اید بتوان علت دیگری برای خیانت در 
نظر گرفت. این افراد اذعان می کنند »ما بسیار 

زود ازدواج کردی��م و هیچ��ی از جوانی خود 
نفهمیدیم، همیشه در حال کار کردن بوده ایم 
و جوان��ی نکردیم، حاال در چهل س��الگی به 
ثبات نسبی رسیده ایم و می خواهیم کارهایی 

که در جوانی نکرده ایم را انجام دهیم.«

۵- گاه��ی حت��ی، ش��غل اف��راد می تواند 
زمینه ساز خیانت باشد. شغل هایی که ارتباط 
با جنس مخالف بسیار زیاد است یا شغل هایی 
که ماموریت های فراوانی را شامل می شوند که 
ش��خص مدت زمان طوالنی را دور از خانواده 
سپری می کند، زمینه س��از خیانت می تواند 
باش��د و عزت نفس فراوانی را می طلبد تا در 

این موقعیت ها افراد به فکر خیانت نباشند.

۶- اعتماد به نفس پایی��ن می تواند از علل 
دیگر خیانت باشد. با خیانت کردن، فرد فکر 
می کند قوی اس��ت و دیگران ب��ه او احتیاج 
دارند. در واقع، این افراد اعتماد به نفس خود 
را از همسر خود می گرفته اند اما در مراحلی ، 
همسرشان نمی خواهد باعث افزایش اعتماد 
به نفس آن ها ش��ود. این اف��راد رابطه را تمام 
نمی کنند چون از تنهایی می ترسند، همانند 
اتفاقی که برای افراد شخصیت مرزی می افتد. 
بلکه با خیانت کردن، اعتماد به نفس خود را از 

فرد دیگری کسب می کنند.

۷- نارضایتی جنس��ی، وقت��ی برای مدت 

طوالن��ی در رابطه ای بوده اید، طبیعی اس��ت 
که عالقه شما به رابطه جنسی کمتر می شود. 
برای برخی ارتباط عاطفی نیز کم می شود و 
طبیعی است که نارضایتی جنسی به سمت 
خیانت می رود. این افراد به جای حل مشالت 

درخانه، به خارج از خانه پناه می برند.

۸- تنوع طلب��ی، اف��رادی که ای��ن ویژگی 
ش��خصیتی را دارند هر چیزی زود دل آنها را 
می زند. تنوع نقش پررنگی در زندگی آنها ایفا 
می کند. حتی درباره شریک عاطفی و جنسی 
خود نیز خواهان تنوع هس��تند. شاید روابط 
متع��دد قبل از ازدواج بتواند ش��اخصی برای 
شناس��ایی این افراد باشد. این افراد در زمانی 
کوتاه از ط��رف مقابل خود دلزده و خس��ته 
می ش��وند و میل به دیدن قیافه جدید، رفتار 

جدید و حتی صدای جدید پیدا می کنند.

۹- انتقام گیری، متأسفانه برخی از افراد برای 
تالفی خیانت همسر خود و آزرده خاطر کردن 
او دست به خیانت می زنند و اکثراً می گویند 
هرگز کار همس��ر خ��ود را فراموش نکرده اند 
و ب��رای همین خیانت می کنن��د و اصالً هم 
احساس گناه نخواهند داش��ت در حالی که 
تحقیقات نشان می دهند آنها نیز دچار عذاب 
وجدان می شوند. روش حل مسأله این افراد، 

انتقام گرفتن است.
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۱۰- کمبود، برخی اف��راد اذعان می کنند 
ک��ه عل��ت اصلی خیان��ت آنه��ا کمبودهای 
زناشویی شان از قبیل؛ کمبود در عشق، کمبود 
در رفتار مناسب، کمبود احترام، کمبود توجه، 
کمبود سکس رضایت بخش، کمبود حضور در 
خانه و کمبود روابط عاطفی بوده است. تمامی 
ای��ن کمبودها و هر نوع کمبود دیگری باعث 
می ش��ود فرد احساس توخالی بودن و پوچی 
کند و برای جبران کمبودهای خود به سمت 

فرد دیگری گرایش پیدا کند.

۱۱- اعتیاد به خیانت، این افراد دقیقاً مانند 
سایر معتادها امکان دارد چندین بار هم ترک 
کنند ولی باز سمت روابط موازی بروند. علت 
اصلی، تولید سروتونین به وقت خیانت است. 
یعنی لزوماً این افراد فقط برای ایجاد هیجان 
دس��ت به ای��ن کار می زنند و هیچ مش��کل 

دیگری با همسر خود ندارند.

۱۲- ازدواج اجباری، که پیش پا افتاده ترین 
دلیل برای خیانت است. ازدواجی که با انتخاب 
خود فرد نبوده و عشقی نیز در آن وجود ندارد 
و در طول زمان نیز به وجود نیامده اس��ت. در 
این موقعیت، با زدن جرقه عشق بین یکی از 

زوجی��ن و فرد دیگر، می تواند خیانت صورت 
گیرد.

۱۳- مشکالت مالی، گاهی در مشاوره های 
ازدواج می شنویم که خیانت به علت مشکالت 
مالی صورت پذیرفته اس��ت تا ش��خص سوم 
)زن یا مرد( بتواند هزینه مالی و نیازهای او را 
برآورده کند. در این مورد اگر فرد خاطی زن 
باشد، همسر خود را فردی بی عرضه و ناتوان 
می داند و در نتیجه کم کم حس عالقه و حتی 
رابطه جنسی آنها نیز مخدوش می شود. حضور 
نفر سوم را با بی تفاوتی نسبت به همسر خود 

می پذیرد.

۱۴- خیانت، کمک کننده به اتمام زندگی 
مش��ترک اس��ت. در این مورد، فرد خواهان 
اتمام رابطه زناشویی خود است ولی به دالیلی 
خ��اص یا ب��ه علت کمبود اعتم��اد به نفس، 
نمی توان��د نارضایتی خود را بیان کند و برای 
اتمام رابطه خیانت می کند تا همسرش متوجه 

شود و خودش درخواست جدایی کند.

۱۵- تفاوت های شخصیتی، مانند برون گرا 
و درون گ��را بودن می تواند در درازمدت باعث 

6- اعتمـاد به نفـس پایین 
می تواند از علل دیگر خیانت 
باشـد. با خیانت کـردن، فرد 
فکـر می کنـد قوی اسـت و 
دیگـران به او احتیـاج دارند. 
در واقع، ایـن افراد اعتماد به 
نفـس خود را از همسـر خود 
می گرفته اند امـا در مراحلی ، 
باعث  نمی خواهد  همسرشان 
افزایش اعتمـاد به نفس آن ها 
شـود. این افراد رابطه را تمام 
نمی کننـد چـون از تنهایـی 
می ترسند، همانند اتفاقی که 
بـرای افراد شـخصیت مرزی 
می افتد. بلکه با خیانت کردن، 
اعتماد به نفس خود را از فرد 

دیگری کسب می کنند.

N
ew

s

ش
ورز

گ و هنر
فرهن

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  31۵  111 ۸۰۰  3۰۰۰۵          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 6۲ ۴۲ ۴۵ 33-۰۲1          امداد جاد ه ای: 31 71 ۴6 33–۰۲1

]60[

شماره 76 - بهمن ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



بروز تعارضات زناش��ویی و سپس ایحاد 
خیانت شود.

۱۶- گاه��ی رابطه زناش��ویی می تواند 
مبارزه ای علیه عزت نفس پایین، احساس 
حقارت و افس��ردگی باش��د. فردی که 
خود را ب��ی ا رزش و بی اهمیت می داند و 
احساس خود کم بینی دارد، سعی می کند 
با وارد کردن فرد س��وم از این احساسات 
ناخوشایند دوری جوید. این گونه روابط، 
در ابتدا، شادی و هیجان کاذبی با خود به 
ارمغان می آورند و به همین علت است که 
از فرد خاطی بسیار می شنویم که: »قبل 
از این رابطه جدید فردی غمگین و ناامید 
بودم اما بعد از آن شور و حس جوانی در 

من برگشته است«.

۱۷- مراحل بحرانی در رابطه زناشویی، 

در چرخه زندگی زناشویی مراحل بحرانی 
وجود دارند که زمینه ساز خیانت هستند. 
به عنوان مثال، هنگام تولد اولین فرزند، 
خانواده آس��یب پذیر است زیرا توجه هر 
دو والد به بچه معطوف اس��ت و از حال 
همدیگر غفلت می ورزند. یا هنگامی که 
یکی از همسران در حال درس خواندن 
است یا ترفیع شغلی گرفته است تزلزلی 
در خانواده شکل می گیرد که می تواند به 

شکل گیری خیانت بیانجامد.

۱۸- دوران کودکی همانند همیشه در 
اکثر مشکالت ما انسان ها تأثیر گذار است. 
ایجاد دلبستگی نا ایمن با والدین از جمله 
عواملی است که می تواند فرد را به سمت 
روابط متعدد س��وق دهد تا در او ایجاد 
حس امنیت شکل گیرد. فرد همیشه به 
دنبال به دس��ت آوردن احساس امنیتی 

اس��ت که از والدین خود نگرفته اس��ت. 
ریش��ه بعضی از خیانت ها را می توان در 
اضطراب ناش��ی از دلبس��تگی ناایمن با 

والدین جستجو کرد.

خیان��ت راهکار مناس��بی ب��رای حل 
تعارضات و مش��کالت افراد نیست. چرا 
که، در ابتدا ش��اید لذت های زودگذری 
ایجاد کند. شاید انرژی بیشتر و نیرویی 
تازه برای ادامه زندگی زناشویی در شما 
ایجاد کند و حتی ش��ما اوقات بهتری را 
با خانواده س��پری کنی��د ولی تمام این 
خوشی ها، زودگذر، ناکافی و آسیب زننده 
برای هر سه نفر )خاطی، خیانت دیده و 
فرد س��وم( اس��ت. پس بهتر است برای 
درمان خ��ود و روابط م��ان از روش های 
دیگری اس��تفاده کنیم و به فکر تعمیر 

رابطه زناشویی از کارافتاده خود باشیم.
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 اگر بدون در نظر گرفتن این که چند بار موی خود را می شویید، با ظاهر و احساس همیشگی چربی در آن مواجه هستید، تولید بیش از حد چربی ممکن 
اس��ت دلیل بروز این ش��رایط باش��د. انواع مختلف مو مقداری چربی برای تغذیه و حفظ س��المت خود و همچنین محافظت از پوس��ت س��ر تولید می کنند اما 
تولید بیش از حد چربی می تواند به درماتیت س��بورئیک، ش��رایطی که موجب بروز بخش های قرمز و پوسته پوس��ته روی پوس��ت همراه با ش��وره س��ر 
می شود، منجر شود. درمان درماتیت سبورئیک می تواند دشوار باشد. موی بسیار چرب می تواند موجب احساس خجالت و کاهش اعتماد به نفس فرد 
نیز ش��ود. روش های درمانی مختلفی وجود دارند که بدون از بین رفتن کامل چربی های طبیعی مورد نیاز مو یا تحریک پوس��ت س��ر می توانند به کاهش 

چربی مو کمک کنند.

موی چرب و 17 روش برای خالص شدن از آن

موی خود را بیشتر بشویید
گاه��ی اوقات موی چرب به واس��طه چربی 
اضافی که به خوبی پاک نش��ده اس��ت، ایجاد 
می ش��ود. برخی افراد با م��وی چرب ممکن 
است به شست وش��وی روزانه موی خود نیاز 
داشته باشند. شامپو به پاکسازی چربی اضافی 
کمک می کند و همچنی��ن محصوالت مو و 
مواد زائد دیگر که روی پوس��ت س��ر انباشته 
شده و می توانند ظاهر و احساس چرب بودن 

را به مو ببخشند، پاکسازی کند.

موی خود را کمتر بشویید
شست وشوی بیش از حد مو اغلب می تواند 

چربی ه��ای طبیعی مو را از بین برده و حتی 
موجب تولید چربی بیشتر توسط مو شود. از 
این رو شست وشوی روزانه مو برای برخی افراد 
ممکن است بیش از حد زیاد باشد. افرادی که 
با چرب ش��دن سریع موی س��ر خود پس از 
شست وشوی آن مواجه می شوند و پوست سر 
آنها دچار خارش یا تحریک می شود، ممکن 
است به شست وشوی موی خود با تکرر کمتر 
نیاز داشته باش��ند. انجام این کار می تواند به 
متعادل ک��ردن تولید چربی و پیش��گیری از 

چرب به نظر رسیدن مو کمک کند.

تکنیک شست وشوی را ببهود ببخشید

نامناس��ب  عادت ه��ای  دنبال ک��ردن 
شست وشوی مو می تواند موجب چربی بیش 
از حد مو و آسیب دیدن پوست سر شود. شما 
باید ریشه های مو و پوست سر را به آرامی و با 
مقدار کمی شامپو ماساژ دهید. از خراشیدن 
پوس��ت س��ر یا چنگ زدن م��و پرهیز کنید. 
مالش شدید پوست سر و مو می تواند موجب 
تحریک و تولید چربی بیش از حد ش��ود.  در 
انتها، مو و پوست سر را به خوبی آبکشی کرده 

تا باقیمانده شامپو روی سر باقی نماند.

از محص�والت نرم کننده مو کمتر اس�تفاده 
کنید
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محص��والت نرم کننده مو می توانند موجب 
انباشت سریع تر چربی شده که به ظاهر چرب 
مو منجر می شود. محصوالت نرم کننده را روی 
انتهای تارهای مو بمالید تا از خشک شدن آنها 
پیشگیری شود. پس از استفاده از محصوالت 

نرم کننده، آبکشی مو را به خوبی انجام دهید.

یک برنامه شست وشوی مو تنظیم کنید
برخی مواقع روز برای شست وشوی مو بهتر 
هستند؛ از جمله پس از انجام تمرینات ورزشی 
یا به عنوان نخستین اقدام پس از بیدار شدن 
از خواب. شست وشوی مو هنگام شب ممکن 
اس��ت به معنای مواجهه با ظاهر چرب مو در 
صبح روز بعد باشد. انجام تمرینات ورزشی نیز 
موجب تعریق می ش��ود که می تواند ظاهری 
چرب و کثیف به مو ببخشد. شست وشوی مو 
پس از پوشیدن کاله، کاله کاسکت یا روسری 
نیز ایده خوبی اس��ت. پوش��اندن سر موجب 
تولید گرما می شود که تعریق پوست سر و به 

دام افتادن چربی را به همراه دارد.

از شامپو خشک استفاده کنید
برخ��ی اف��راد ممک��ن اس��ت تمایل��ی به 
شست وشوی روزانه موی خود نداشته باشند 
ی��ا حتی در ص��ورت انجام ای��ن کار با ظاهر 
چرب مو پس از گذشت مدت کوتاهی مواجه 

ش��وند. در این موارد، ش��امپو خشک ممکن 
اس��ت کمک کند زیرا آثار آن بالفاصله شکل 
می گیرند. شامپو خشک چربی اضافه را از مو 
می گیرد. برای افرادی که در پی جایگزین هایی 
خانگی هستند، نشاسته ذرت یا پودر نوزاد نیز 
می توانند اثری مشابه را به همراه داشته باشد.
باید به این نکته اش��اره داشت که استفاده 
بیش از حد از شامپو خشک می تواند احساس 
وجود ش��ن و کثیفی مو را به همراه داش��ته 
باشد. شامپو خشک نباید به عنوان جایگزینی 
برای شامپو و آب در نظر گرفته شود، زیرا به 
پاکسازی آلودگی و ذرات باقیمانده از پوست 

سر کمک نمی کند.

از حالت دادن بیش از حد به مو پرهیز کنید
استفاده از اتوی مو و سشوار می تواند ظاهر 
زیباتری به موی شما ببخشد اما استفاده بیش 
از ح��د از آنها می تواند موجب چرب ش��دن 
سریع تر مو نسبت به زمانی شود که مو به طور 
طبیعی خشک می شود. عدم استفاده از اتوی 
مو و سشوار از مو در برابر آسیب مرتبط با گرما 

نیز محافظت می کند.

مدل های مختلف مو را امتحان کنید
برخی ب��ه کش��یدن و جمع ک��ردن مو به 
سمت پش��ت س��ر خود عالقه دارند اما این 

کار می تواند موجب پخش ش��دن س��ریع تر 
چربی ها روی پوست سر شود. اگر درمان های 
مختلف به کاهش چربی سر کمک نمی کنند، 
تغییر مدل مو ممکن اس��ت به فرد در کسب 
احساس��ی بهتر کمک کند. در حقیقت موی 
چرب می تواند برای برخی انواع مدل های مو 

به خوبی کار کند.

برس مو و شانه خود را تمیز کنید
تمیزکردن منظم برس مو و شانه می تواند 
مفی��د باش��د زیرا ای��ن کار ب��ه از بین بردن 
محصوالت زائد، پوست مرده و مواد باقیمانده 
دیگر روی این وسایل کمک می کند. اگر برس 
مو یا ش��انه خود را تمیز نکنید، گرد و غبار و 
مواد باقیمانده در استفاده بعدی در مو پخش 
می شوند. این می تواند ظاهری چرب و کثیف 

به موی تازه شسته شده شما ببخشد.

موی خود را لمس نکنید
افرادی که با موی خود بازی می کنند، اغلب 
با ظاهر چرب تر مو پ��س از لمس آن مواجه 
می شوند. چربی و آلودگی می توانند از دست ها 
به مو منتقل شوند. همچنین زمانی که فردی 
موی خود را می پیچاند، دس��ت در موی خود 
می کشد یا سر خود را می خاراند، غدد چربی را 

به تولید چربی بیشتر تحریک می کند.
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از محصوالت مناسب استفاده کنید
محصوالت مختلفی در بازار وجود دارند که 
برای موی چرب طراحی شده اند. تغییر شامپو و 
استفاده از گزینه ای مناسب می تواند به پاکسازی 
چربی اضافی کمک کرده و مو را تمیز و سالم 
نشان دهد. افرادی که قصد دارند هر روز موی 
خود را شست وشو دهند نباید از این شامپوهای 
قوی استفاده کنند زیرا می تواند موجب تحریک 
پوس��ت سر شود. اس��تفاده از شامپوی بچه یا 
شامپوهایی که برای اس��تفاده روزانه طراحی 

شده اند، انتخاب های بهتری هستند.

از محصوالت مو که حاوی سیلیکون هستند، 
استفاده نکنید

تصور می ش��ود س��یلیکون موج��ب نرمی 
و درخش��ش مو می ش��ود اما م��رزی باریک 
بین درخش��ش و چربی وجود دارد. انباشت 
سیلیکون در مو می تواند ظاهری چرب به مو 
ببخشد. همچنین سیلیکون می تواند از نفود 
رطوبت در ساقه های مو جلوگیری کند، از این 
رو توصیه می ش��ود افراد از محصوالت حاوی 
س��یلیکون تا حد امکان در روتین مراقبت از 

موی خود استفاده نکنند.

از برخی محصوالت خاص پرهیز کنید
افرادی که موی چرب دارند بهتر اس��ت از 

محص��والت حالت دهنده مو ک��ه می توانند 
موج��ب خوابیدن مو ش��ده و ظاهری چرب 
به آن ببخش��ند، پرهیز کنن��د. محصوالتی 
که مدعی نرمی و تغذیه مو هس��تند به طور 
معمول ضروری نیستند و ممکن است ظاهر 

چرب مو را بدتر کنند.

روغن نارگیل را امتحان کنید
در شرایطی که استفاده از روغن ممکن است 
شبیه به درمانی برای موی چرب به نظر نرسد، اما 
روغن نارگیل می تواند کمک کند. روغن نارگیل 
چربی را از پوست سر بلند کرده و به طور همزمان، 

انتهای تارهای مو را تغذیه و نرم می کند.

موی خود را با روغن درخت چای بشویید
یک مطالعه نشان داد که استفاده از شامپویی 
حاوی ۵ درصد روغن درخت چای در مقایسه 
با دارونما به بهبود شوره سر، تسکین خارش 
پوس��ت س��ر و کاهش چربی مو کمک کرده 

است.

از فندق افسونگر استفاده کنید
فندق افس��ونگر برای افرادی با موی چرب 
می تواند مفید باشد. این محصول به بسته شدن 
منافذ پوست که چربی تولید می کنند، کمک 
می کند. همچنین فندق افس��ونگر می تواند 
خارش و التهاب را تس��کین دهد و به بازیابی 
تعادل pH طبیعی پوس��ت سر کمک کند. 
فندق افسونگر محلولی مالیم برای افرادی با 

پوست سر حساس نیز است.

از چای استفاده کنید
مطالعاتی کوچک نش��ان داده اند که چای 
س��بز می تواند به حفظ ظاهر س��الم و بدون 
چربی موی سر کمک کند. چای سبز می تواند 
به کاهش تولید چربی کمک کند و همچنین 
پوس��ت س��ر را با مواد مغذی تغذیه می کند. 
اس��تفاده از شامپوی حاوی عصاره چای سبز 
می تواند به افراد در کاهش چربی موی س��ر 

کمک کند.
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در سال های اخیر ستارگان 
زیادی بوده ان��د که پس از 
دوباره  پرس��پولیس،  ترک 
به این تیم برگشتند. مهدی 
ترابی ستاره نیم فصل اول 
تیم العرب��ی قطر، تنها چند 
روز پ��س از ورود به ایران 
ب��ا پرس��پولیس ق��رارداد 
بس��ت تا نخس��تین انتقال 
 ۱۳99 زمس��تان  ب��زرگ 
فوتبال ایران را به نام خود 
زده باش��د. ای��ن انتقال با 
زیادی  جنجالی  واکنش های 
در فض��ای مج��ازی هم��راه 
ب��ود و بس��یاری بازگش��ت 
بازیکنی که ق��راردادش را 
چند ماه قبل با پرسپولیس 
فس��خ کرده بود را اقدامی 
نادرست از س��وی مدیران 
باش��گاه می دانس��تند ام��ا 
ترابی فارغ از نحوه جدایی، 
اولین بازیکنی نیس��ت که 
پ��س از مدت��ی حض��ور در 
تیم��ی دیگ��ر، دوب��اره ب��ه 

پرسپولیس برمی گردد.
معم��ارزاده،  میث��اق   
ش��یث رضای��ی، س��روش 
رفیع��ی، محم��د نصرت��ی، 
ه��ادی  ماهین��ی،  حس��ین 
نوراللهی  احم��د  ن��وروزی، 
و امی��د عالیش��اه بازیکنان 
سرشناسی بودند که بعد از 
ترک پرسپولیس دوباره به 
این تیم آمدن��د اما در این 
گزارش داستان ۱۰ بازیکن 
دیگر که بیشتر مورد توجه 
ق��رار گرفتن��د را بررس��ی 
می کنیم. با این توضیح که 
بررسی از آغاز سال ۱۳9۰ 

بوده است:

ترابی در تیمی که تصورش را هم نمی کنید!

۱. مهدی طارمی؛ ۱۳97-۱۳96
مهاج��م بوش��هری در دوره عل��ی دای��ی به 
پرسپولیس آمد و در لیگ چهاردهم آقای گل 
باشگاه شد و سال بعد آقای گل ایران. در پایان 
لی��گ پانزدهم تصمیم ب��ه جدایی گرفت و به 
همراه رامین رضاییان راهی ریزه اس��پور شد. 
حضور ناگهانی این دو بازیکن در تیم ترکیه ای 
ب��ا واکنش تند پرسپولیس��ی ها مواجه ش��د و 
هواداران پرس��پولیس کمپین آنفالوی این دو 

بازیکن را استارت زدند. 
چند هفته بعد آن ها پش��یمان از این انتقال 
در جستجوی یک راه بازگشت افتادند؛ طارمی 
خیلی زود به تهران برگشت اما رضاییان با مشقت 
فراوان راه بازگشت را پیدا کرد. سپس طارمی 
 یک سال دیگر هم آقای گل شد اما با محرومیت

 نق��ل و انتقاالت��ی به همکاری اش ب��ا قرمزها 
خاتمه داد.

۲. مهدی مهدوی کیا؛ ۱۳9۲-۱۳9۰
در  درخش��ان  س��ال   ۱۲ از  پ��س  وقت��ی 
بوندس لیگا تصمیم به بازگشت به ایران گرفت، 
بسیاری پیش بینی می کردند که پیراهن سرخ 
پرس��پولیس را بر تن کند ام��ا اتفاقات رخ داده 
س��بب ش��د تا او دو سال را در اس��تیل آذین 
و داماش س��پری کند و بعد راهی پرسپولیس 
ش��ود. مهدوی کیا در تابستان ۱۳۹۰ با قرمزها 
ق��رارداد بس��ت و در تیم حمید اس��تیلی پس 

از چه��ارده س��ال دوب��اره به عن��وان بازیک��ن 
پرس��پولیس نقش آفرینی کرد. مهدوی کیا در 
دوران مصطف��ی دنیزلی، مانوئل ژوزه و یحیی 
گل محمدی هم عضو این تیم بود اما درنهایت 
از س��وی یحیی کنار گذاشته ش��د و در بازی 
فینال جام حذفی نیز آخرین بازی اش را انجام 

داد.

۳. مهرداد اوالدی؛ ۱۳9۱-۱۳9۰
مهاج��م ش��ماره ۳۳ که حاال با آه وافس��وس 
داس��تان های او را مرور می کنیم، چند س��ال 
پس از حضور در لیگ امارات به ایران برگشت 
اما ابتدا به بندرانزلی رفت تا سربازی اش را در 
ملوان س��پری کند. او در حالی به امارات رفته 
بود که ۳۰۰ هزار دالر را به پرسپولیس رساند. 
بازگشت اوالدی به ایران با درخشش همراه بود 
و وی توانس��ت ۱۶ گل برای ملوان بندرانزلی 
بزند و بعد به پرس��پولیس برود. اوالدی هم در 
تیم استیلی - دنیزلی حضور داشت و در دربی 
معروف ایم��ون زاید هم از زمین اخراج ش��د. 
سرانجام مهرداد که با پشتک هایش بعد از گل 
در اذه��ان مانده، در پای��ان فصل و با یک گل 

زده پرسپولیس را ترک کرد.

۴. سیدجالل حسینی؛ ۱۳95-حاال
کاپیتان کنونی پرسپولیس در لیگ دوازدهم 
ب��ه این تیم پیوس��ت و دو فصل درخش��ان را 

بازگشت به جمع سرخ ها 
N

ew
s

گ و هنر
فرهن

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ش
ورز

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  31۵  111 ۸۰۰  3۰۰۰۵          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 6۲ ۴۲ ۴۵ 33-۰۲1          امداد جاد ه ای: 31 71 ۴6 33–۰۲1

]66[

شماره 76 - بهمن ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



داش��ت که درنهایت منجر به نایب قهرمانی 
با هدایت علی دایی ش��د. سپس او تصمیم 
گرف��ت که ب��ه اال هلی برود ک��ه البته این 
جدایی به مذاق پرسپولیسی ها خوش نیامد 
و با واکنش های تند همراه ش��د. بااین حال 
س��ید جالل یک س��ال بعد به ایران آمد و 
حتی در دفتر مدیر وقت سرخ ها )نژادفالح( 
حضور یافت تا بسیاری او را نخستین خرید 
پرس��پولیس بدانند ولی برانکو ایوانکوویچ 
که به هیچ وجه نمی خواس��ت در بدو ورود، 
این حس را ایجاد کند که بازیکن تحمیلی 
قبول کرده، روی نام س��یدجالل قلم قرمز 
کش��ید. بااین حال یک س��ال بع��د، برانکو 
س��یدجالل را در فهرست خود قرار داد که 
البته این موضوع نیز با جنجال های زیادی 
همراه بود. س��رانجام حسینی پرسپولیسی 

شد و تا حاال نیز در این تیم حضور دارد.

5. وحید امیری؛ ۱۳98-االن
پرس��پولیس در یک دوئل س��خت نقل و 
انتقاالت��ی، امی��ری را به خدم��ت گرفت و 
مانع از اس��تقاللی ش��دن این بازیکن شد. 
او در دو قهرمان��ی پرس��پولیس در لی��گ 
ش��انزدهم و هفده��م نقش آفرینی کرد اما 
بعد از درخشش در جام جهانی به ترابزون 
اس��پور رفت تا قرارداد دالری و حضور در 
اروپ��ا را تجربه کند. اما پ��س از یک فصل، 
او ب��ه ایران آمد و پرسپولیس��ی ش��د. در 
ش��رایطی که تصور می ش��د او افت کرده و 
از فرم خارج شده باش��د اما این طور نبود و 
امیری در تیم گابریل کالدرون و یحیی گل 
محمدی به ستاره ای تمام عیار تبدیل شد.

6. محمدحسین کنعانی زادگان؛ ۱۳98-
االن

او ب��ه ق��ول خ��ودش یک پرسپولیس��ی 
تمام عیار اس��ت اما وقتی ک��ه قرمزها ازنظر 
مال��ی نتوانس��تند نظرش را جل��ب کنند، 
ب��ه اردوی تیم علیرض��ا منصوریان رفت و 
آبی پوش ش��د. اما کنعانی در تیم استقالل 
مصدوم ش��د و در پایان فص��ل از این تیم 
رفت تا به عضویت ماشین س��ازی دربیاید. 
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9. جواد کاظمیان؛ ۱۳9۱-۱۳9۰
بع��د از بازگش��ت ب��ه ای��ران تمایل 
داشت پرسپولیس��ی شود اما علی دایی 
او را نخواس��ت تا پس از جلس��ه با امیر 
قلعه نویی، پیراهن طالیی پوش��ان را بر 
ت��ن کند. اما او در اصفه��ان به توفیقی 
نرس��ید و یک س��ال بعد همراه با علی 
کریم��ی و مهدوی کیا به پرس��پولیس 
برگش��ت تا عضوی از تیم س��رخ ها در 
لیگ یازدهم شود. کاظمیان در آن فصل 
یکی از بهترین گلزنان پرس��پولیس شد 
و در مقابل صنع��ت نفت نیز هت تریک 
کرد تا نظ��ر مدیرعامل باش��گاه که در 
غیاب س��رمربی ب��رای لی��گ دوازدهم 
تیم می بس��ت را جلب کند. او در دوره 
ژوزه کم وبی��ش بازی می کرد اما با ورود 
یحیی گل محمدی کنار گذاشته شد تا 
در زمس��تان ۱۳۹۱ پرسپولیس را ترک 
کند و به جایی برود که آغوشش را برای 

پرسپولیسی ها بازکرده بود؛ تراکتور.

تابس�تان  احم�دزاده؛  فرش�اد   .۱۰
۱۳98- زمستان ۱۳98

پرس��پولیس در  ش��ماره ۱۰ س��ابق 
روزهایی ک��ه این تیم با محرومیت نقل 
و انتقاالت��ی مواجه بود، این تیم را ترک 
کرد و به رؤیای بازی اش در فوتبال اروپا 
جامه عمل پوشاند و پیراهن اشالنسک 
وورتس��الو را بر تن کرد. اما یک س��ال 
بعد به ایران برگش��ت و مورد توجه سه 
تیم پرسپولیس، تراکتور و سپاهان قرار 
گرفت. پرس��پولیس اولویت او بود و به 
دیدار ای��رج عرب رفت و ب��ا قراردادی 
بس��یار خوب را امضا کرد و س��رخ پوش 
ش��د تا یک��ی از بازیکنان تی��م گابریل 
کالدرون لقب بگیرد. اما طولی نکش��ید 
که این بار پرس��پولیس فرش��اد را کنار 
به محض  یحیی گل محمدی  گذاش��ت؛ 
ورود روی نام او خط کشید تا احمدزاده 
هم به فوالد برود و توانایی اش را این بار 

در تیم سرخ پوش جنوب ثابت کند.

او در تبریز درخشید و به پیراهن تیم ملی 
هم رس��ید تا مورد توجه پرس��پولیس قرار 
بگیرد. کنعانی نیز مث��ل احمدزاده با ایرج 
عرب قرارداد بست و شماره شش قرمزها را 
در اختیار گرفت و حاال یکی از کلیدی ترین 

بازیکنان این تیم به حساب می آید.

7. محسن مسلمان؛ ۱۳97-۱۳9۴
مس��لمان یک نیم فص��ل را در زمان علی 
دایی به عن��وان بازیکن پرس��پولیس بازی 
کرد و اتفاقاً عملکرد درخش��انی هم داشت 
اما با توجه به ق��رارداد با ذوب آهن، به این 
تیم بازگش��ت. مس��لمان به فوالد رفت اما 
آنجا نتوانس��ت مهره همیشگی باشد و در 
روزهای��ی ک��ه دور از فرم ایدئ��ال بود، به 
پرسپولیس پیوست. او یکی از بازیکنانی بود 
که گفته می شد علی اکبر طاهری به برانکو 
تحمی��ل کرده اما چند وقت بعد مس��لمان 
زیر نظر برانکو به س��تاره ای تبدیل شد که 
سه فصل فوق العاده را در میانه میدان برای 
قرمزها رقم زد. اما سرانجام او نیز در پایان 
لی��گ هفده��م از جمع سرخ پوش��ان کنار 

گذاشته شد.

8. علی کریمی؛ ۱۳9۲-۱۳9۰
س��تاره ش��ماره هش��ت فوتبال ایران که 
ح��اال وارد کارزار انتخاباتی برای ریاس��ت 
فدراس��یون ش��ده، ابتدا یک فص��ل را پس 
از پای��ان کار در بایرن مونی��خ و القط��ر در 
پرس��پولیس س��پری کرد اما آخرین دوره 
ب��ازی به عن��وان بازیکن پرس��پولیس را از 
س��ال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تجربه کرد. او پس 
از جدای��ی علی دایی، این بار از ش��الکه به 
پرس��پولیس آمد و مانند مه��دی مهدوی 
کیا دو س��ال در پرس��پولیس مان��د و بعد 
ی��ک خداحافظی احساس��ی از فوتبال بعد 
از ج��ام حذفی داش��ت. کریمی که در این 
دو س��ال کاپیتان سرخ ها شده بود، با ورود 
علی دایی کنار گذاش��ته ش��د و به تراکتور 
رفت تا کیلومترها دورتر از تهران در تبریز 

فوتبالش را تمام کند.
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9. جواد کاظمیان؛ ۱۳9۱-۱۳9۰
بع��د از بازگش��ت ب��ه ای��ران تمایل 
داشت پرسپولیس��ی شود اما علی دایی 
او را نخواس��ت تا پس از جلس��ه با امیر 
قلعه نویی، پیراهن طالیی پوش��ان را بر 
ت��ن کند. اما او در اصفه��ان به توفیقی 
نرس��ید و یک س��ال بعد همراه با علی 
کریم��ی و مهدوی کیا به پرس��پولیس 
برگش��ت تا عضوی از تیم س��رخ ها در 
لیگ یازدهم شود. کاظمیان در آن فصل 
یکی از بهترین گلزنان پرس��پولیس شد 
و در مقابل صنع��ت نفت نیز هت تریک 
کرد تا نظ��ر مدیرعامل باش��گاه که در 
غیاب س��رمربی ب��رای لی��گ دوازدهم 
تیم می بس��ت را جلب کند. او در دوره 
ژوزه کم وبی��ش بازی می کرد اما با ورود 
یحیی گل محمدی کنار گذاشته شد تا 
در زمس��تان ۱۳۹۱ پرسپولیس را ترک 
کند و به جایی برود که آغوشش را برای 

پرسپولیسی ها بازکرده بود؛ تراکتور.

تابس�تان  احم�دزاده؛  فرش�اد   .۱۰
۱۳98- زمستان ۱۳98

پرس��پولیس در  ش��ماره ۱۰ س��ابق 
روزهایی ک��ه این تیم با محرومیت نقل 
و انتقاالت��ی مواجه بود، این تیم را ترک 
کرد و به رؤیای بازی اش در فوتبال اروپا 
جامه عمل پوشاند و پیراهن اشالنسک 
وورتس��الو را بر تن کرد. اما یک س��ال 
بعد به ایران برگش��ت و مورد توجه سه 
تیم پرسپولیس، تراکتور و سپاهان قرار 
گرفت. پرس��پولیس اولویت او بود و به 
دیدار ای��رج عرب رفت و ب��ا قراردادی 
بس��یار خوب را امضا کرد و س��رخ پوش 
ش��د تا یک��ی از بازیکنان تی��م گابریل 
کالدرون لقب بگیرد. اما طولی نکش��ید 
که این بار پرس��پولیس فرش��اد را کنار 
به محض  یحیی گل محمدی  گذاش��ت؛ 
ورود روی نام او خط کشید تا احمدزاده 
هم به فوالد برود و توانایی اش را این بار 

در تیم سرخ پوش جنوب ثابت کند.

او در تبریز درخشید و به پیراهن تیم ملی 
هم رس��ید تا مورد توجه پرس��پولیس قرار 
بگیرد. کنعانی نیز مث��ل احمدزاده با ایرج 
عرب قرارداد بست و شماره شش قرمزها را 
در اختیار گرفت و حاال یکی از کلیدی ترین 

بازیکنان این تیم به حساب می آید.

7. محسن مسلمان؛ ۱۳97-۱۳9۴
مس��لمان یک نیم فص��ل را در زمان علی 
دایی به عن��وان بازیکن پرس��پولیس بازی 
کرد و اتفاقاً عملکرد درخش��انی هم داشت 
اما با توجه به ق��رارداد با ذوب آهن، به این 
تیم بازگش��ت. مس��لمان به فوالد رفت اما 
آنجا نتوانس��ت مهره همیشگی باشد و در 
روزهای��ی ک��ه دور از فرم ایدئ��ال بود، به 
پرسپولیس پیوست. او یکی از بازیکنانی بود 
که گفته می شد علی اکبر طاهری به برانکو 
تحمی��ل کرده اما چند وقت بعد مس��لمان 
زیر نظر برانکو به س��تاره ای تبدیل شد که 
سه فصل فوق العاده را در میانه میدان برای 
قرمزها رقم زد. اما سرانجام او نیز در پایان 
لی��گ هفده��م از جمع سرخ پوش��ان کنار 

گذاشته شد.

8. علی کریمی؛ ۱۳9۲-۱۳9۰
س��تاره ش��ماره هش��ت فوتبال ایران که 
ح��اال وارد کارزار انتخاباتی برای ریاس��ت 
فدراس��یون ش��ده، ابتدا یک فص��ل را پس 
از پای��ان کار در بایرن مونی��خ و القط��ر در 
پرس��پولیس س��پری کرد اما آخرین دوره 
ب��ازی به عن��وان بازیکن پرس��پولیس را از 
س��ال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تجربه کرد. او پس 
از جدای��ی علی دایی، این بار از ش��الکه به 
پرس��پولیس آمد و مانند مه��دی مهدوی 
کیا دو س��ال در پرس��پولیس مان��د و بعد 
ی��ک خداحافظی احساس��ی از فوتبال بعد 
از ج��ام حذفی داش��ت. کریمی که در این 
دو س��ال کاپیتان سرخ ها شده بود، با ورود 
علی دایی کنار گذاش��ته ش��د و به تراکتور 
رفت تا کیلومترها دورتر از تهران در تبریز 

فوتبالش را تمام کند.
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چندی پیش یک روزنامه 
آخری��ن  اس��پانیا  در 
قرارداد لیونل مس��ی با 
بارس��لونا را افشا کرد. 
آن چ��ه نش��ان م��ی داد 
در  آرژانتین��ی  س��تاره 
س��ال 2۰۱۷ قراردادی 
4 ساله به ارزش مجموعاً 
۵۵۵ میلی��ون ی��ورو با 
باشگاه به امضا رسانده 
اس��ت. چن��د روز پیش 
هم آخرین قرارداد وریا 
غفوری، کاپیتان استقالل 
با این باشگاه منتشر شد. 
مطابق این قرارداد، وریا 
برای لیگ های بیستم و 
بیس��ت ویکم به ترتیب 
6 و ۸ میلی��ارد توم��ان 
دریافتی خواهد داشت. 
دستمزد  افشای  طبیعتاً 
وری��ا ه��م س��روصدای 
ب��ه  را  خ��ودش  خ��اص 
اس��ت.  داش��ته  همراه 
ب��ا این ح��ال بی��ن این 
تفاوت ه��ای  م��ورد  دو 
ب��ه  جالب��ی  و  اساس��ی 
چش��م می خورد. نگاهی 
به این تفاوت ها، فاصله 
کهکشانی فوتبال آماتور 
ایران از س��طح حرفه ای 

را نشان می دهد.

؟؟؟؟؟؟

تفاوت اول
از قرار معلوم قرارداد لیونل مسی را مدیران سابق 
بارس��ا افشا کردند. بارتومئو که در اثر درگیری با 
س��تاره آرژانتینی ش��غلش را از دست داد، متهم 
ردی��ف اول این پرونده اس��ت و خود لئو هم از او 

شکایت کرده.
 با این حال به  نظر می رسد قرارداد وریا غفوری 
را مدیران فعلی باشگاه لو داده اند. قاعدتاً منطقی 
نیست که سعادتمند، مدیرعامل پیشین باشگاه 
خودش با افتخار قرارداد بدی را که بس��ته فاش 

کند، بنابراین متهم اصلی این داس��تان مدیران 
فعلی هستند؛ کسانی که هیچ واکنشی هم به این 
افش��اگری بزرگ نداشتند! در این صورت ببینید 
کار در استقالل چقدر بیخ دارد که باشگاه قرارداد 

کاپیتان تیم را لو می دهد.

تفاوت دوم
هر چقدر گران و یک طرفه اما به هر حال مسی 
در س��ال ۲۰۱۷ یک قرارداد رس��می و قانونی با 
باشگاه بسته که در حال اجرا است اما وریا غفوری 

از لئو مسی تا وریا غفوری؛ تفاوت  های دو افشاگری
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اول ب��رای این دو فصل قراردادهایی به ارزش 
بیش از دو میلیارد تومان بسته و بعد با ابطال 
اس��ناد قبلی، قراردادهایی جدید با سه برابر 
دستمزد به امضا رسانده است. این در راستای 
همان پروژه معروف »ترمیم قراردادها« است 
که در پرس��پولیس هم مش��ابهش را داریم؛ 
نمون��ه اش علیرضا بیرانون��د و جنجالی که با 
حاتم بخشی محمدحسن انصاری فرد به  وجود 
آمد. مهدی قائدی هم می گوید از مدت ها قبل 
منتظر باشگاه است تا قراردادش درست شود. 
منظور او نیز دقیقاً همین افزایش رقم است. 
این واقعاً چه بساطی است؟ یعنی یک بار امضا 
کنید و بعد دنبال افزایش رقم دستمزد باشید؟ 
روی چه حسابی؟ با کدام منطق حرفه ای؟ این 

سطح از بازیکن ساالری واقعاً نوبر است.

تفاوت سوم
باش��گاه بارسلونا و بس��یاری از روزنامه نگاران 
مس��تقل در سراسر جهان بعد از افشای قرارداد 
مسی روی ارزندگی این بازیکن انگشت گذاشتند. 

تعداد جام هایی که تیم با کمک او فتح کرده به 
کنار؛ مساله اینجاست که به قول خوان الپورتا، 
نامزد ریاس��ت باشگاه محاسبات نشان می دهد 
یک س��وم از کل درآمد بارسلونا به  خاطر حضور 
مس��ی اس��ت. آورده وریا غفوری برای استقالل 
چقدر است؟ در بحث درآمدزایی در ایران ضعف 
زیرس��اختی داریم و این مساله تقصیر غفوری 
نیست اما او در حوزه فنی چقدر ممتاز و کارگشا 
بوده است؟ تیم در دوران او چند جام برده و چقدر 
پاداش آسیایی کسب کرده که رقم قراردادش در 
طول اجرا به سه برابر افزایش پیدا می کند؟ همه 
فتوحات استقالل با غفوری در تمام این سال ها 

تنها قهرمانی در یک جام حذفی بوده است.

تفاوت چهارم
واکنش مس��ی به افش��ای ق��راردادش چه 
بود؟ یک ضربه ایستگاهی تاریخی به اتلتیک 
بیلبائو و درخشش حیرت انگیز در بازی حذفی 
با گران��ادا. او هنوز هم ی��ک گلوله آتش داغ 
است. لئو می خواهد ثابت کند ارزش پولی را 
که می گیرد دارد. در جریان برتری ۵ بر یک 
بارسا برابر آالوس در اللیگا، لئو یکی از بهترین 
بازی های عمرش را کرد. دو گل بس��یار زیبا 
زد و گلی دیگر هم به ثمر رس��اند که بسیار 
سختگیرانه آفساید اعالم شد. یک پاس چیپ 
هم روی گل پنجم، جشنواره هنرنمایی های 
نابغه آرژانتینی را کامل کرد. در این س��مت 
جه��ان اما واکن��ش وریا غفوری به افش��ای 
ق��راردادش چه ب��ود؟ غیبت غی��ر موجه در 
اولین جلسه تمرینی تیم و بعد تبدیل شدن 
به کم اثرترین بازیکن میدان در بازی بزرگ با 
سپاهان. حداقل نشان بدهید استحقاق پولی 
را که می گیرید دارید؛ البته در دنیای حقیقی، 

نه در فضای مجازی.
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ستاره پرتغالی تیم فوتبال 
یوونت��وس که ای��ن روزها 
در ای��ن باش��گاه ایتالیایی 
روزهای پرفروغی را سپری 
می کند، در هفته منتهی به 
سالروز تولدش )بهمن ماه(، 
گل ه��ای مهم��ی را ب��ه ثمر 
رساند و رکورد هایی را هم 
به کارنامه دوران بازی اش 
اضافه کرد. به همین دلیل 
او تصمیم گرفته است که 
ب��رای خ��ودش ی��ک هدیه 
ویژه بگیرد؛ ی��ک خودروی 
خ��اص ب��ه ارزش تقریب��ی 

هشت میلیون یورو!
این خودرو یک مدل جدید 
از بوگاتی است که در اولین 
مرحل��ه تولی��دش، ب��ه جز 
رونالدو تنها 9 نفر دیگر در 
دنیا خواهند توانست لذت 
رانندگ��ی ب��ا آن را تجرب��ه 
کنند. این تصمیم رونالدو 
روان شناس��ی،  منظ��ر  از 
ن��کات قابل توجهی دارد که 
در ادام��ه به آن ها اش��اره 

می شود.

فهیمه میرزایی
روزنامه نگار

به خاطر دستاورد ها برای خودتان هدیه بخرید
بر مبنای پژوهش ها، هدیه خریدن برای خودمان، 
به هر دلیلی به ویژه به خاطر دستاورد های حرفه ای و 
فردی، سودمند و برای سالمتی روان مفید است و 
حال مان را خوب می کند. اما چرا ما باید برای خودمان 

هدیه بخریم و چه نوع هدیه ای بهتر است؟

قیمت این هدیه مهم نیست
وقت��ی که ما به خودمان بیش��تر توجه کنیم و 
برای خودمان بیشتر ارزش قائل باشیم، درنتیجه 
به دیگران هم بیشتر توجه خواهیم کرد. هدیه و 
کادو دادن به خود صرفاً شامل خریدن وسیله ای 
نیست. یعنی حتماً نباید بحث مادی باشد و مثل 
هدی��ه رونال��دو، گران قیمت. در هدی��ه دادن به 
خودمان، قیمت آن کاال مهم نیس��ت تا حال مان 
را خوب کند و نباید دچار وسواس و کمال گرایی 
در ای��ن زمینه ش��ویم. هدیه دادن ب��ه خودمان، 

شکل های مختلفی دارد.
بیشتر ش��ان هم در لحظه ه��ای زندگی روزمره 
جاری هس��تند؛ مث��الً هدیه من به خ��ودم این 
اس��ت که بعد از موفقیت در یک امتحان یا انجام 
دادن یک پروژه یا ...، یک تی ش��رت با رنگ مورد 
عالقه ام برای خودم بخرم؛ بنابراین هرچیزی که 
حال و روحیه انسان را خوب کند، هدیه محسوب 
می شود. این راهی است برای نشان دادن این که 
به خودمان عشق می ورزیم. خوبی این گونه هدیه 
خریدن این است که وقتی هدیه از طرف خودمان 

باشد، همان چیزی است که دوست داریم و بسیار 
دلنشین است.

هدیه به خود، انگیزه را باال می برد
همچنین هدی��ه دادن به خ��ود باعث افزایش 
انگیزه برای دس��تیابی به موفقیت های بیش��تر 
می شود. وقتی شما بعد از دستیابی به یک هدف 
یا انجام دادن یک کار عقب افتاده، برای خودتان 
هدیه می خرید، ذهنتان به طور ناخودآگاه، برای 
انجام کار های دیگر انگیزه پیدا می کند؛ بنابراین با 
پشتکار بیشتری در مسیر زندگی قدم برخواهید 

داشت که دستاورد مهمی محسوب می شود.

اما و اگر های هدیه کریس به خودش
همان طور که گفته ش��د، خری��د هدیه به طور 
کلی برای خود خوب اس��ت، هرچند بدون، اما و 
اگر هم نیست. اوالً انس��ان وقتی هدیه با ارزشی 
ب��رای خودش می خرد، نباید باعث غرور و تکبر و 
خودستایی و فخر فروشی اش شود. به عنوان مثال، 
اگر کری��س رونالدو بعد از خرید همین خودروی 
گران قیمت، بخواهد به دیگران فخر بفروشد، برای 
بقیه ارزش قائل نشود و ...، با یک سری اختالل های 
روان ش��ناختی روبه رو خواهد شد. مسئله بعدی 
این ک��ه، اگر فردی برای هدی��ه دادن به خودش، 
مدام و پیوسته بخواهد خودرو یا دکوراسیون خانه 
یا لباس هایش را عوض کند، در مدیریت اقتصادی 

زندگی اش با مشکل مواجه خواهد شد.

وقتی رونالدو، خودش را سورپرایز می کند
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