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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 اَْسَتْوِدُعَک الَْیْوَم

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

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

خدایا حفظ کن ما را به حفظ ایمان و نگهبان بر ما باش
اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا فی َرْحَمِتَک َوال تَْسُلْبنا َفْضَلَک اِنّا اِلَْیَک راِغُبوَن.

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

آخرت.
باً اِلَْیَک. َه َطَلباً لَِمْرضاتَِک َو تََقرُّ ُه اِلَْیَک هَذا التََّوجُّ اَلّلُهمَّ اِنّی اَتََوجَّ

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

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

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

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان



واحد تضمین کیفیت، یکی از 
مهمترین واحدهای سازمانی 
خودروس���ازی  صنای���ع  گ���روه 
ای���ن  اس���ت.  عقاب افش���ان 
واحد، وظای���ف متعددی را در 
حوزه هایی چون قانون گذاری، 
نظ���ارت، ارتباط با مش���تریان 
بس���یار  و  دارد  برعه���ده   ... و 
ب���ر  مه���م اس���ت ک���ه ع���اوه 
چابک���ی، دقت عمل بس���یاری 
ه���م در جزئی تری���ن مس���ائل 

درون سازمانی داشته باشد.
در این شماره ماهنامه کالسکه 
س���بز، ه���م کام ش���ده ایم ب���ا 
از  منصوری���ان،  مهن���دس 
مدی���ران باتجرب���ه و قدیم���ی 
مجموعه عقاب افش���ان که در 
حال حاضر عاوه بر مدیریت 
کیفی���ت،  تضمی���ن  واح���د 
آزمایش���گاه های  مس���ؤولیت 
این گروه خودروس���ازی را هم 
برعه���ده دارد. در ادام���ه، این 

گفتگو را می خوانید.

لطفاً معرفی کلی از خودتان داشته باشید.
بنده عباس منصوریان هس��تم. از سال 1385 
افتخار هم��کاری با گروه صنایع خودروس��ازی 
عقاب افش��ان را دارم و از ای��ن باب��ت بس��یار 
خوشحالم. در دانشگاه ابتدا کارشناسی مهندسی 
مکانیک خواندم و س��پس در مقطع کارشناسی 
ارش��د، از دانش��گاه یوبیس س��وئیس در رشته 
MBA فارغ التحصی��ل ش��دم. بن��ده در ح��ال 
حاضر مدیری��ت تضمین کیفی��ت و همچنین 
مدیریت آزمایشگاه های گروه صنایع خودروسازی 

عقاب افشان را برعهده دارم.

به عن�وان مدیر واحد تضمین کیفیت بفرمایید 
ک�ه این واحد به طور کل�ی چه وظایفی را در این 

مجموعه برعهده دارد؟
اولین مسؤولیت ما همکاری و مشارکت در تدوین 
استراتژی های سازمان در کنار اعضای هیأت مدیره 
و مدیران ارشد مجموعه است؛ استراتژی هایی که 
پس از تصویب در جلسات مدیریتی، برای اجرا به 
کل مجموعه ابالغ می شوند. دومین وظیفه ما که 
اتفاقاً یکی از مهمترین وظایف ما در واحد تضمین 
کیفیت هم هس��ت، تدوین قوانین و سپس ابالغ 
آنها به همه واحدهاس��ت. وظیفه سوم ما نظارت 
بر اجرای همین قوانین و الزامات اس��ت. وظیفه 
چهارم واحد تضمین کیفیت هم بحث ارتباط با 

مش��تری و مدیریت ارتباط با مشتریان است. در 
این بخش، هم رضایت مشتری ثبت می شود و هم 
مکانیزمی ایجاد شده است که شکایت مشتریان 
ثبت و بررس��ی ش��ود. هر دو این سازوکارها هم 
در قالب دو اس��تاندارد اختی��اری ایزو 10002 و 
ایزو 10004 هس��تند که در شرکت عقاب افشان 
پیاده س��ازی ش��ده اند. وظیفه دیگر م��ا در واحد 
تضمین کیفیت، بحث نظام پیش��نهادات است 
که در حقیقت، نظام بسیار کاربردی ای است. این 
سازوکار، صدای کارگر را از کف به باالترین سطح 
مدیریتی سازمان انتقال می دهد و سود دو طرفه 
دارد. از طرف��ی، نظرات و پیش��نهادات کارگران 
شنیده می شود و از طرف دیگر، سازمان می تواند 
از این نظرات در بهبود شرایط خود بهره ببرد. از 
دیگر وظایف واحد تضمین کیفیت، بحث طراحی 
و اج��رای کلی��ه سیس��تم های مدیریت کیفیت 
در مجموع��ه، ارزیابی و ارتق��ای تأمین کننده ها 
و همچنین آدیت محص��ول نهایی گروه صنایع 
خودروسازی عقاب افشان است که نقش بسیاری 
در ارتقای کیفیت محصول نهایی دارد. جالب است 
بدانید که بر اساس همکاری ما با دیگر واحدهای 
عقاب افشان در این حوزه از جمله طراحی، تولید، 
کنترل کیفیت و ... محصوالتی تولید شده اند که 
با وجود بیش از 50 درصد داخلی سازی، 4 ستاره 

کیفی کسب کرده اند.

سازوکار واحد تضمین کیفیت برای تدوین 
قوانینی که به آن اشاره کردید، چیست؟

به طور کلی، واح��د تضمین کیفیت برای 
شناس��ایی و س��پس تدوین قوانین، از چند 
مج��را اس��تفاده می کند. در ای��ن ارتباط، ما 
در مجموع��ه 4 نوع الزام تعریف کرده ایم که 
مرجع تمام تصمیم گیری هاس��ت. این 4 نوع 
الزام، الزامات قانونی هستند که عقاب افشان به 
عنوان یک خودروساز ملزم به رعایت آنهاست. 
اولین دس��ته از این الزامات، الزاماتی هستند 
که از طرف س��ازمان ملی استاندارد، پلیس، 
سازمان محیط زیس��ت و سایر دستگاه های 
حاکمیتی تدوین و ابالغ شده اند. دومین الزام، 
آن دسته از خواسته هایی است که مشتری از 
ما می خواهد و در ارتباط مستقیم با رضایت 
مشتریان ماست و مورد سوم این الزامات هم 
الزامات درون سازمانی هستند که عقاب افشان 
به عنوان یک خودروس��از ب��زرگ در ایران و 
خاورمیان��ه باید آنه��ا را در درون خودش در 
قالب یک س��ری قوانین و الزاماتی که بسیار 
مهم هس��تند، ایجاد و اج��را کند. در نهایت، 
بخ��ش چهارم نی��ز الزاماتی اس��ت که ما بر 

اساس الگوهای قبلی، مثاًل الگوهای شرکای 
تجاری م��ان یا تأمین کنندگان م��ان که قباًل 
مورد استفاده قرار گرفته و اثر مثبت داشته اند، 

تدوین و پس از تصویب ابالغ می کنیم.

چ�را بای�د در س�اختار فنی ی�ک مجموعه 
اتوبوس سازی، واحدی تحت عنوان تضمین 

کیفیت وجود داشته باشد؟
تمام ش��رکت هایی که تولید انب��وه دارند، 
به ویژه خودروس��ازان که الزام��ات قانونی و 
ایمنی برای تولید محصوالت شان دارند، باید 
ای��ن اطمینان خاطر را به مش��تریان و همه 
ذینفعان شان، مخصوصاً مراجع قانونی بدهند 
که تمام الزامات و خواس��ته های قبلی را که 
منجر به اخذ استاندارد و مجوز شماره گذاری 
در نمونه های اولیه شان شده است، در تولیدات 
انب��وه خود ه��م رعایت می کنن��د. بنابراین، 
به خاطر اینکه ش��ما بتوانی��د این اطمینان 
را بدهی��د، نیاز به یک س��اختاری دارید که 
بتواند عالوه براینکه هم��ه این الزامات را در 
کل محصوالت تولیدی اعمال، پایش و حتی 
ردیابی کند، به سیس��تم حاکم هم پاسخگو 

کیفیت و ایمنی از بنیادی ترین اصول حاکم بر عقاب افشان است
گفتگو با مهندس منصوریان، مدیر واحد تضمین کیفیت عقاب افشان

وظیفـه دیگر مـا در واحد 
بحـث  کیفیـت،  تضمیـن 
نظام پیشـنهادات اسـت که 
بسـیار  نظـام  حقیقـت،  در 
ایـن  اسـت.  کاربـردی ای 
سـازوکار، صـدای کارگـر را 
از کـف بـه باالتریـن سـطح 
انتقـال  سـازمان  مدیریتـی 
می دهد و سود دو طرفه دارد. 
از طرفی، نظرات و پیشنهادات 
کارگران شـنیده می شود و از 
طرف دیگر، سازمان می تواند 
از این نظرات در بهبود شرایط 

خود بهره ببرد
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باشد. این س��اختار در مجموعه عقاب افشان 
توسط واحد تضمین کیفیت شکل گرفته و 

مدیریت می شود.

ارش�د گ�روه صنای�ع  رویک�رد مدی�ران 
خودروسازی عقاب افشان به مقوله کیفیت در 
این مجموعه چیست و چقدر برای شان مهم 
است که محصول نهایی کیفیت باال و عملکرد 

درستی داشته باشد؟
خوش��بختانه مدیران ارش��د و به طورکلی 
سیاس��ت گذاران گروه عقاب افش��ان از ابتدا 
مقوله ه��ای کیفی��ت و ایمنی را ب��ه عنوان 
بنیادی تری��ن اصول حاکم ب��ر این مجموعه 
ب��زرگ در نظر داش��ته اند و ای��ن دو مقوله 
را می ت��وان در جزئی تری��ن بخش های این 
مجموعه به وضوح مش��اهده کرد، به طوری 
که توج��ه و برنامه ریزی ه��ای دقیق صورت 
گرفته در این حوزه ها باعث شده محصوالتی 
که در گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان 
تولی��د و به بازارها عرضه می ش��وند با وجود 
اینکه بیش از 50 درصد تولید داخل هستند، 
بتوانند جزو معدود محصوالتی باشند که در 
ارزیابی  نهادهای ناظر کیفیت 4 ستاره را اخذ 

می کنند.

ک�م کاری یا نقص در فعالیت واحد تضمین 
کیفیت که ارتباط مهمی ب�ا تدوین قوانین و 
بعد هم نظارت بر حسن انجام آنها دارد، چه 
تأثیری بر فعالیت دیگر بخش�های کارخانه 
عقاب افش�ان و محص�ول نهای�ی خواه�د 

گذاشت؟
ببینید، س��اختار مجموعه عقاب افشان به 
ط��ور کلی برمبن��ای فرایندها چیده ش��ده 
است. فعالیت واحد تضمین کیفیت در همه 
فراینده��ا مؤثر اس��ت و بنابراین، اگر نقصی 
داشته باشد، ناخودآگاه روی همه فعالیت ها 
تأثیر خواهد داش��ت. بر همین اساس، ما در 
گروه عقاب افش��ان برای اینکه ریس��ک این 
موضوع را کاهش دهیم، چند س��الی اس��ت 
از نرم افزارهای هوش��مند استفاده می کنیم؛ 
از جمل��ه نرم اف��زار PLM ک��ه نرم اف��زاری 

است برای مدیریت چرخه عمر محصول. این 
نرم افزار بس��یار کاربردی اس��ت و در حقیقت 
ما اولین ش��رکتی در سطح ایران هستیم که 
از آن اس��تفاده می کنی��م. عالوه برای��ن، ما در 
مجموعه عقاب افش��ان از نرم اف��زار ERP هم 
اس��تفاده می کنیم. این نرم اف��زار به ما کمک 
می کند تا بتوانیم در قالب آن تمام رویکردهای 
فرایندی  مان را با هدف کاهش تأثیر منفی بر 
عملکرد بخش ها کنترل کنیم. از طرفی چون 
ساختار تولید محصول در صنایع سنگین ایران 
و به ویژه در مجموعه عقاب افش��ان بر مبنای 
نیروی انسانی اس��ت، دانش نیروی انسانی در 
این حوزه برای ما خیلی مهم است و ما در کل 
سازمان به ویژه واحد تضمین کیفیت در مورد 
به روز نگه داش��تن دانش س��ازمانی مرتبط با 
نیروی انسانی و ارتقای آن بسیار تأکید داریم.

 
با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف واحد 
تضمین کیفیت، نظارت بر عملکردهاست، لطفاً 
بفرمایید روند نظارت بر عملکرد و کیفیت قطعات 
تولیدی مجموعه تامین کنندگان قطعات برای 
گروه عقاب افشان چگونه انجام می شود و چقدر 
مهم است که قطعات تولیدی از استانداردهای 

الزم برخوردار باشد.
در ح��وزه تأمین کنن��دگان عقاب افش��ان، 
ی��ک س��ری الزاماتی توس��ط ی��ک کارگروه 
تخصص��ی متش��کل از واحده��ای تضمین 
کیفیت، کنترل کیفیت، برنامه ریزی، تحقیق 
و توس��عه، تولید و ... تدوین ش��ده است که 
»الزام��ات خاص عقاب افش��ان« نام دارد و به 
کلی��ه تأمین کنندگان ش��رکت ابالغ ش��ده 
است. چیزی که تأمین کنندگان  گروه صنایع 
خودروسازی عقاب افشان باید در کل زنجیره 
تأمین شان رعایت کنند در تمامی این الزامات 
تدوین ش��ده و در کنار س��ایر الزامات قانونی 

وجود دارد. 
ما نام این فرایند را استانداردس��ازی زنجیره 
تأمی��ن کاال گذاش��ته ایم و از طریق آن عالوه 
بر کیفی س��ازی تولیدات آنها، نوسانات تولید 
قطعات در ای��ن مجموعه های تأمین کننده را 
کمتر و کمتر می کنیم تا در نهایت عقاب افشان 

بتواند محصوالتی کیفی تر و رقابتی تر را به بازار 
عرض��ه کند. البته م��ا مکانیزم هایی هم برای 
نظارت بر رعایت این الزامات به طور دقیق در 

نظر گرفته ایم.

واحد تضمین کیفیت، ارتباطات نزدیکی هم 
با مشتریان شرکت عقاب افشان دارد. لطفاً در 
ابتدا بفرمایید که راه ارتباطی شما با مشتریان 
چیس�ت و س�پس توضیح دهید ک�ه رضایت 

مشتریان در این واحد چگونه تأمین می شود؟
شرکت عقاب افشان اصوالً مشتری را در درون 
خود خیلی جامع دی��ده و برایش برنامه ریزی 
کرده اس��ت. به طور کلی، عقاب افشان دو نوع 
مشتری دارد: یک دس��ته، مشتریان حقیقی 
که مالکان اتوبوس های بین ش��هری هس��تند 
و دس��ته دیگر، مش��تریان حقوقی متشکل از 
شهرداری ها و نهادهای دولتی. ما برای ارتباط با 
مشتریان مان از برخی استانداردهای بین المللی 
از جمله استانداردهای گروه 10000، به ویژه 
استانداردهای 10002 و 10004 الگوبرداری 
کرده ای��م که به ش��کایت و رضایت مش��تری 
رسیدگی می کند. براساس این الزامات، مشتری 
می تواند شکایتش را با روش های مختلف، چه 
به صورت مجازی و چ��ه به صورت حضوری، 

مطرح و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

در پایان، اگر موضوعی هس�ت که دوس�ت 
دارید در مورد آن صحبت کنید، بفرمایید.

همانط��ور ک��ه در ابت��دای مصاحبه عرض 
کردم، بنده مدیر آزمایشگاه های گروه صنایع 
خودروسازی عقاب افش��ان هم هستم. در این 
زمینه، عقاب افش��ان دو آزمایشگاه دارد. یکی 
آزمایش��گاه تست خودرو اس��ت که در آن دو 
آزم��ون R66 و R107 به عنوان دو اس��تاندارد 
اروپایی انجام می شود. ما در این زمینه همکار 
س��ازمان استاندارد هس��تیم. آزمایشگاه دیگر 
مجموعه، آزمایشگاه شیمی و مکانیک است که 
در این آزمایشگاه، آزمون های مربوط به شیمی 
و رنگ را انجام می دهیم، و آزمایشگاه مربوط به 
مکانیک که در حال راه اندازی است، در حوزه 

کشش، خمش و ضربه فعالیت خواهد کرد.

در حـوزه تأمین کننـدگان 
سـری  یـک  عقاب افشـان، 
الزاماتی توسـط یک کارگروه 
تخصصی متشکل از واحدهای 
کنتـرل  کیفیـت،  تضمیـن 
تحقیق  برنامه ریزی،  کیفیت، 
و توسـعه، تولیـد و ... تدوین 
شده است که »الزامات خاص 
عقاب افشـان« نـام دارد و به 
کلیه تأمین کنندگان شـرکت 

ابالغ شده است
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سرپرست ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران 
پیش بینی کرد که پایان س��ال 1401، ورود 
اتوبوس ه��ای برقی به ش��هر تهران عملیاتی 

شود.
بهرام نکاحی درباره ش��رایط تأمین اتوبوس 
برقی ب��رای پایتخت گفت: در سراس��ر دنیا 
خودرو برقی در حال جایگزینی با خودروهای 
بنزینی و گازوئیلی اس��ت؛ ش��هرداری تهران 
هم باید در راستای اقدامات جهانی هم مسیر 
شود؛ با وجود تمامی مشکالتی که بر سر راه 
تأمین اتوبوس برقی است، نگاه شهردار تهران 
ب��ه این موضوع بس��یار مثبت اس��ت، ضمن 
اینکه درصدد هس��تیم ورود اتوبوس برقی با 

فناوری های جدید به پایتخت پیگیری شود.
نکاحی با بیان اینکه در حال حاضر قرارداد 
50 دستگاه اتوبوس برقی منعقد شده است، 
افزود: مشکل تأمین و تولید اتوبوس برقی در 
داخل کشور وجود دارد، به طوری که در حال 
حاضر تولید اتوبوس برقی در کشور به مرحله 

آزمایشی و بعد هم نمونه سازی رسیده است.
وی در ادامه پیش بینی کرد که پایان سال 
1401، ورود اتوبوس های برقی به شهر تهران 

عملیاتی شود.

بهرام نکاحی در ادامه درباره آمار اتوبوس های 
فعال پایتخ��ت گفت: طی یک مقطع زمانی، 
شهر تهران دارای هفت هزار دستگاه اتوبوس 
بود که با طی دوره گذش��ته مدیریت شهری 
امروز به حدود دوهزار دس��تگاه اتوبوس فعال 

رسیده است.
سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با 

بیان اینکه درحال حاضر اتوبوس های موجود 
از فرسودگی بسیار باالیی رنج می برند، افزود: 
در ابتدای این دوره مدیریت شهری تعدادی 
اتوبوس خری��داری و به ناوگان اتوبوس��رانی 
تهران اضافه ش��ده است. اما این تعداد کفاف 
نیاز واقعی شهر را نمی دهد. ضمن اینکه باید 
توجه داشت با توجه به شرایط کرونایی در حال 

حاضر وضعیت تردد مانند گذشته نیست اما 
همزمان با خروج از شرایط کرونایی و بازگشت 
وضعیت عادی تردد، قطع��اً نیازمند افزایش 

تعداد اتوبوس ها بیش از پیش هستیم.
نکاح��ی در ادامه تأکید کرد: اهتمام تمامی 
مجموعه مدیریت ش��هری بر این اس��ت که 
بت��وان در حوزه نوس��ازی ن��اوگان و ارتقای 

شرایط خدمات رسانی حرکتی شود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه تأمی��ن اتوبوس بر 
مبنای س��فارش تولید اس��ت، افزود: یکی از 
چالش ها این اس��ت که طی سال های اخیر، 
محدودیت هایی در حوزه تولید ناوگان وجود 
داشته است که حجم درخواست ها سبب شده 

تا تحویل با تأخیر زمانی مواجه شود.
سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در 
ادامه اعالم کرد: برای اولین بار بخش زیادی از 
قرارداد خرید اتوبوس ها به صورت غیرنقد بود 
و فرایند اجرای پرداخت غیرنقدی برای اولین 
بار است که در خرید اتوبوس ها طی می شود؛ 
قس��مت نقدی آن کامل پرداخت شده و در 
بخش غیرنقد آن که مربوط به ۶5 دس��تگاه 

اتوبوس بوده، توافقات صورت گرفته است.
نکاح��ی درب��اره کمبود رانن��ده هم گفت: 
بازنشستگی رانندگان اتوبوسرانی سبب کمبود 
نیروی انسانی در بخش راننده ها شده است که 
البته مجوزی از ش��ورای اسالمی شهر تهران 
اخذ ش��ده تا بخشی از کس��ری نیرو در این 
بخش با به کارگیری راننده جدید جبران شود. 
وی در ادامه اضافه کرد: ش��رایط اقتصادی و 
مشکالت معیشتی سبب شده تا رانندگان پایه 
یک بیشتر به دنبال حمل ونقل برون شهری 

باشند که ش��رایط درآمدی بهتری دارد؛ این 
موضوع عالوه بر سختی  و استرس های شغل 
رانندگی در شهر باعث محدودیت های تأمین 

راننده شده است.
سرپرست ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران 
درباره استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 
در حوزه ناوبری هم گفت: طرحی درحال تهیه 
ش��دن است تا از ظرفیت بخش خصوصی در 
حوزه حمل ونقل عمومی به ویژه اتوبوسرانی 

بیشتر استفاده شود.
نکاحی همچنین درباره اورهال اتوبوس ها و 
تأمین ناوگان توضیح داد: باتوجه به تأکیدات 
ش��هردار تهران، اعتبار خوبی در بودجه سال 
1401 برای اورهال کردن اتوبوس ها پیش بینی 
شده است که امیدواریم در شش ماه نخست 
سال آینده، بخش عمده ای از اتوبوس ها که به 
علت تعمیرات اساسی و مشکالت فرسودگی 
غیرفعال بودن��د، اورهال ش��وند و به چرخه 

خدماتی برگردند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه 
اقداماتی برای ایام پایانی سال صورت خواهد 
گرفت نیز بیان کرد: باید ظرفیت موجود و آن 
بخش از ناوگان که می تواند با انجام یک سری 
اقدام��ات اولیه ب��ه چرخه فعالی��ت برگردند 
برای پایان سال به کارگرفته شوند؛ همچنین 
روش های جدیدی که بتواند حداکثر بهره وری 
را از حضور رانندگان و ناوگان موجود داش��ته 
باشد در قالب طرح های ویژه پیگیری می شود 
که در ایام پایانی س��ال با مش��کل خاصی در 
حوزه خدم��ات حمل ونقل عموم��ی مواجه 

نباشیم.

1401؛ ورود اتوبوس های برقی به پایتخت
N

ew
s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 ۷1 46 33–021

]8[

شماره 83 - دی و بهمن ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

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

]9[

شماره 83 - دی و بهمن ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



براس��اس تازه ترین آم��اری که 
ازس��وی وزارت صنع��ت، معدن 
و تجارت منتش��ر ش��ده اس��ت، 
موف��ق  داخل��ی  خودروس��ازان 
س��ال  م��اه   10 در  ش��ده اند 
ج��اری درمجموع بخ��ش تجاری 
و س��واری، 830 ه��زار و 584 
دس��تگاه خودرو تولید کنند که 
ای��ن رق��م در مقایس��ه با مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته رشد 2 
درصدی را نش��ان می دهد. این 
در حالی اس��ت ک��ه همین رقم 
رش��د در میان خودروسازان به 
ویژه در بخش تجاری نش��ان از 
غلبه خودروس��ازان بر مشکالت 
داخل��ی دارد؛ مش��کالتی که هر 
روز با ادامه تحریم ها و مس��ائل 
داخل��ی، افزایش پی��دا کرده و 
برخ��ی تجاری س��ازان کش��ور را 
زمی��ن زده و تولی��د آن ها را به 
حداقل رس��انده اس��ت. با این 
حال در سال جاری تجاری سازان 
برخ��ی  در  ش��ده اند  موف��ق 
سگمنت ها رش��د تولید را رقم 

بزنند.

ت�داوم س�یر نزول�ی تولی�د وان�ت در می�ان 
خودروسازان

آمار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
از آن اس��ت در بخش باری های سبک )وانت ها( 
تولیدکنندگان داخلی درمجموع ۶۶ هزار و 218 
دستگاه تولید داش��ته اند که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته کاهش 3 درصدی تولید در 

این بخش را نشان می دهد. 
تولید در این بخش براساس آمار 9 ماهه سال 
ج��اری نیز با کاه��ش 4 درصدی هم��راه بود و 
خودروس��ازان موفق شدند 58 هزار و 370 هزار 

دستگاه را به تولید برسانند.
ای��ن آمارها نش��ان از آن دارد تولید وانت ها در 
دهمین ماه از س��ال جاری به رقم 7 هزار و 848 

دستگاه می رسد.

مجموع تولید باری های سنگین؛ کمتر از ظرفیت 
تجاری ساز اول کشور

س��هم تولی��د خودروه��ای باری س��نگین و 
نیمه سنگین از خطوط خودروسازان در مجموع 
9 هزار و 200 دس��تگاه انواع کامیونت، کامیون 
و کش��نده بوده؛ یعنی رقمی که از ظرفیت تنها 
یک خودروس��از داخلی هم کمتر اس��ت. با این 

حال همین رقم رشد 97 درصدی را در مقایسه 
با سال گذشته نش��ان می دهد. در 9 ماهه سال 
جاری نیز این خودروها در میان تجاری سازان با 
افزایش تولید همراه بودند و در این مدت 7 هزار 
و 5۶5 دس��تگاه تولید انواع باری های سنگین و 
نیمه سنگین را به ثبت رسانده بودند. تولید این 
خودروها درمقایسه با مدت مشابه آن در سال 99 

رشد 93 درصدی را نشان می داد.

ون ه�ا؛ س�ردمدار افزای�ش تولی�د در می�ان 
تجاری ها

خودروهای مس��افری سبک، نیز با تولید 923 
دس��تگاه ون در میان تجاری سازان رشد 292/8 
درصدی را در 10 ماه سال ج����اری در مقایسه 

با مدت مشابه در سال گذشته به ثبت رساند.
این بخ��ش از تولید خودروها در 9 ماه س��ال 
جاری نیز با رش��د 220 درص��دی همراه بوده و 
خودروس��ازان موفق شده بودند ۶40 دستگاه از 
ان��واع مدل ون های داخلی را به تولید برس��انند 
ک��ه این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 
معادل 200 دستگاه بوده است تجاری سازان در 
بخش تولید مینی بوس و میدل باس رشد 30/5 
درص��دی را رق��م زدند و 872 دس��تگاه از انواع 

مینی بوس و میدل باس را تولید کردند. این 
در حالی است که تولید در این سگمنت از 
خودروهای تجاری در 9 ماه س��ال جاری با 
رشد 5 درصدی در تولید همراه بوده است.

تا پایان دی ماه اما تجاری س��ازان کشور 
توانسته اند تولید 872 دستگاه مینی بوس و 
میدل باس را به ثبت برس��انند که براساس 
آماره��ای وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
این رقم 30.5 درصدی را به همراه داش��ته 

است.

س�ایه افت تولی�د بر س�ر تولیدکنندگان 
اتوبوس

برخالف دو بخش مسافری های سبک و 
سنگین، اتوبوس ها اما همچنان با کاهش در 
تولید همراه هستند. در 10 ماه سال جاری 
خودروسازان تنها 554 دستگاه از اتوبوس را 
تولید کرده اند که میانگین ماهانه آن به 4۶ 

دستگاه می رسد.
ای��ن بخش از تجاری های کش��ور در 10 
ماه سال جاری افت 27/۶ درصدی را نشان 

داده اند. در 9 ماه سال جاری نیز افت تولید 
در این بخش نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته 24 درصد بود و خودروسازان 500 
دستگاه از انواع اتوبوس را تولیدکرده بودند، 
درحالی که رقم تولید اتوبوس در 9 ماه سال 

گذشته ۶50 دستگاه بوده است.

از تولی�د  س�هم دو خودروس�از دولت�ی 
تجاری ها

طبق آمارهایی که وزارت صمت منتش��ر 
ک��رده، ایران خ��ودرو در این م��دت 482 
دس��تگاه وان��ت، 337 دس��تگاه ون، 519 
دستگاه مینی بوس، میدل باس و اتوبوس و 
4 هزار و 222 دستگاه کامیونت، کامیون و 

کشنده تولید کرده است.
بخش تجاری سازی گروه سایپا نیز موفق 
شده بود در این مدت شاهد افزایش تولید 
باش��د. در بخش تجاری 51 ه��زار و 531 
دس��تگاه وانت، 235 دس��تگاه ون و 878 
دس��تگاه کامیونت، کامیون و کشنده را به 

تولید برساند.

کاهش تولید اتوبوس در 10 ماهه اول سال 1400
براساس تازه ترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد
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همزم��ان با 15 بهمن ماه، س��ومین روز از دهه مبارک فجر، با حضور 
نماینده مردم شهرس��تان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای 
اس��المی، جمعی از مسؤوالن اس��تانی و شهرستانی و جمعی از مدیران 
ش��هرداری و شورای اسالمی، از 13 دستگاه اتوبوس جدید در شهرکرد 

رونمایی شد.
محمدتقی جاپلقی در حاش��یه این مراسم با اشاره به دغدغه مدیریت 
شهری در مورد س��اماندهی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی اظهار 
داشت: در تالش هستیم تا بتوانیم ناوگان حمل و نقل عمومی شهرکرد 
را که بخش عمده آن فرسوده است، نوسازی و بازسازی کنیم. در همین 
راستا، همزمان با دهه مبارک فجر، 13 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل 

و نقل شهر افزوده شد.
وی اف��زود: این تع��داد اتوبوس از کارخانه گروه صنایع خودروس��ازی 
عقاب افش��ان واقع در استان سمنان با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان 
از طریق اوراق صکوک خریداری شد و تزریق این تعداد اتوبوس مرهمی 

برای حمل و نقل عمومی است.

رونمایی از 13 دستگاه اتوبوس شهری عقاب افشان در شهرکرد
به مناسبت دهه فجر صورت گرفت
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ش��هردار ش��هرکرد ب��ا بی��ان اینک��ه در 
اتوبوس ه��ای جدی��د، امکانات وی��ژه برای 
معلوالن و جانبازان پیش بینی ش��ده است، 
بیان ک��رد: رونمای��ی از ای��ن اتوبوس ها در 
ایام اهلل دهه فجر برای پاسداشت ارزش های 
انقالب اسالمی، شهیدان انقالب و جانبازان 
ارزشمند در چهل و سومین سالگرد پیروزی 
انقالب اس��المی، باعث ایج��اد خیر و برکت 

بیشتر در روند خدمات رسانی به شهروندان 
و معلوالن می شود.

احمد راستینه، نماینده مردم شهرستان های 
ش��هرکرد، بن و س��امان در مجلس شورای 
اس��المی، در ادامه این مراس��م خاطرنشان 
کرد: اتفاق امروز، نش��انه همدلی و همراهی 
همه مسؤوالن و نتیجه تالش و پیگیری های 
کارشناس��ان و مدیران مجموع��ه مدیریت 

شهری است.
وی ب��ا بیان اینکه برای خری��د این تعداد 
دس��تگاه اتوبوس، ش��ورای پنجم و ششم و 
شهرداری قبلی و فعلی، همه پای کار آمدند، 
افزود: هرجا همدلی و همراهی همه مسؤوالن 
باشد می توانیم اهداف بزرگ را برای خدمت 
به مردم نش��انه بگیریم و هم قدم با هم گام 

برداریم.

این روزها که ناوگان حمل ونقل مس���افری کش���ور بیش از همیش���ه نیازمند مدل های جدید و به روز با آالیندگی کمتر است، تولیدکنندگان داخلی به دنبال آن 
هستند تا بتوانند به جای مدل های درون سوز، محصوالت الکتریکی را وارد ناوگان کشور کنند. در این مدت، اخبار مختلفی از تاش این شرکت ها برای دستیابی 
به الکتروباس ها به گوش رسیده و حاال گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان در همکاری با گروه مپنا توانسته است نخستین اتوبوس الکتریکی را با حجم ۷۰ 
درصد داخلی سازی به خط تولید انبوه بیاورد. این اتوبوس که توسط شرکت شتاب تولید می شود، نخستین خودرو الکتریکی است که در کشور عرضه خواهد 
شد. در همین زمینه، نشریه دنیای خودرو با مهندس کامبیز مرادی، مدیرعامل شرکت تولید اتوبوس برقی »پارسان شتاب« گفت وگویی انجام داده است که 

در ادامه از نظرتان می گذرد.

اتوبوس های الکتریکی »شتاب« که به تازگی 
رونمایی شده اند، چه امکانات فنی ای دارند؟

نام تجاری اتوبوس های شتاب یعنی »زیما« 
به معنای زمین است و نگرش ما برای زمین 
پاک و هوای پاک را در دل خود دارد. شرکت 
شتاب، سال 1399 با س��هام مشترک گروه 
مپنا و مجموعه تولیدی و صنعتی عقاب افشان 
راه اندازی شد. مأموریت این شرکت، توسعه و 
تولید خودروهای عمومی و تجاری برقی است. 
اولین محصول این شرکت در اردیبهشت ماه 
س��ال جاری رونمایی ش��د که یک اتوبوس 
12 متری مجهز به پیش��رانه تمام الکتریکی 

برخوردار از باتری لیتیومی است.
این اتوبوس قابلیت پیمایش 250 کیلومتر را 

با هر بار ش��ارژ دارد و اگر به یک شارژر سریع 
پانتوگراف یا حتی معمول��ی ۶00 کیلوواتی 
متصل شود، طی نیم ساعت شارژ کامل انجام 
می شود. معموالً ش��ارژرهای 300 کیلوواتی 
برای این خودروها استفاده می شود که شارژ 
کام��ل آن یک س��اعت به ط��ول می انجامد. 
البته مکانیزم ه��ای دیگری هم برای ش��ارژ 
این خودروها وجود دارد. اگر از ش��ارژر فلش 
یا سوپرس��ریع که در مسیر خطوط استفاده 
می ش��وند، به��ره ببری��م - به نحوی که درهر 
ایستگاه بخشی از شارژ موردنیاز دریافت شود 
- نیازی به ش��ارژ شبانه نخواهد بود. پیشرانه 
این محصول، یک سیس��تم اکسل مجهز به 
موتورهای نزدیک به چرخ است و حدود 318 

کیلووات ساعت باتری دارد. پیشرانه الکتریکی 
ای��ن اتوبوس را گروه مپنا و بدنه و تریم آن را 
مجموعه عقاب افشان تولید می کند و شرکت 
شتاب مونتاژ نهایی را انجام می دهد و خدمات 

آن را تأمین می کند.

تا امروز چند دستگاه از این خودروها تولید 
شده و چه شهرهایی برای خرید این اتوبوس 

اقدام کرده اند؟
تا امروز چهار دستگاه از این اتوبوس تولید 
شده است. درحال حاضر، مراحل تجاری سازی 
به اتمام رسیده و وارد فاز تولید انبوه شده ایم. 
برای س��ری نخست این محصول، سفارش و 
قرارداد با شهرداری مش��هد داریم و در حال 

مهندس مرادی، مدیرعامل شرکت تولید اتوبوس برقی پارسان شتاب، خبر داد

آغاز تولید انبوه نخستین اتوبوس برقی کشور با ۷0 درصد داخلی  سازی
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گذراندن مراحل مربوط به اخذ اس��تانداردها 
هستیم. همچنین موافقت نامه ای با شهرداری 
اصفهان امضا ش��ده و با ش��هرداری شیراز در 
حال تدوین است. مذاکراتی هم با شهرداری 
تهران برای اس��تفاده در خطوط اتوبوسرانی 

تهران در جریان است.

آیا در زمینه توس�عه زیرساخت های اصلی 
اس�تفاده از این خودروها هم اقداماتی انجام 

داده اید؟
گروه مپنا از 5 س��ال پیش اقدامات مؤثری 
برای توسعه زیرس��اخت حمل ونقل برقی در 
کش��ور انجام داده اس��ت. زمانی ک��ه درمورد 
زیرس��اخت های مرب��وط به ش��ارژ صحبت 
می کنیم، مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار 
مدنظر است. سبد محصول زیرساخت هم از 
نظر سخت افزاری و هم نرم افزاری توسعه یافته 
است. در حوزه سخت افزار، شارژرهای پرتابل 
داخل خودرو، ش��ارژر کند خودرویی، شارژر 
سریع خودرویی با پروتکل های مختلف شارژ و 
شارژر سریع اتوبوسی و حتی شارژر پانتوگراف 
اتوبوس��ی که در دنیا تولیدکنندگان چندانی 

ندارد، توسعه داده شده است.
یکی از مأموریت های ما گسترش زیرساخت  
اس��تفاده از حمل ونق��ل الکتریکی اس��ت و 
آمادگ��ی داریم تا هر مکانیزم ش��ارژی را که 
مدنظر بهره برداران خطوط اتوبوسرانی باشد، 
ارائه دهیم. مطالعات گسترده شهری هم انجام 
داده ای��م. مطالعاتی روی خ��ط یک بی آرتی 
مش��هد انجام شده اس��ت که ساختار ناوگان 
و چگونگی زیرس��اخت آن را عرضه می کند. 
گروه مپنا قرارداد دیگری برای برقی س��ازی 
شهر مشهد منعقد کرده است و سعی داریم 
مشابه آن را برای تهران، شیراز و اصفهان هم 

انجام دهیم.

آیا این زیرساخت ها برای محصوالت دیگر 
خودروسازان نیز قابل استفاده خواهد بود؟

زیرس��اخت ها به گونه ای هستند که امکان 
اس��تفاده از آنها برای هر ناوگانی وجود دارد و 
تمامی استانداردهای مختلف و مکانیزم های 
شارژ را دربرمی گیرد. این زیرساخت ها، تمام 

پروتکل های روز دنیا را پوشش می دهند.

هزینه  تولید هر دستگاه چقدر است؟
درحال حاضر، باتوجه به این که تیراژ نداریم، 
هزینه تولید باالست. در تولید، موضوع »صرفه 
در مقیاس« مطرح می شود؛ اگر تیراژ افزایش 
یابد، هزینه های تولید کاه��ش می یابد. این 
در حالی اس��ت که هزینه تولید اتوبوس های 
الکتریکی در مقایس��ه با اتوبوس های دیزلی 
باالس��ت. اما تیراژ ب��اال می تواند این فاصله را 
کاهش دهد. بای��د این موضوع را هم در نظر 
گرفت که س��اختار صنعت و تولید در سطح 
بین الملل به س��متی حرکت می کند که در 
درازمدت قیمت ها به هم نزدیک می شوند و به 
جایی خواهیم رس��ید که در یک دهه آینده 
حتی قیم��ت خودروهای الکتریکی نس��بت 
به دیزلی ها با توجه به رش��د و بهره گیری از 

فناوری های موجود، یکسان شود.

اتوبوس های الکتریکی چه مزیتی نسبت به 
دیزلی ها دارند؟

 Local Zero ب��ه خودروهای الکتریک��ی
Emission گفته می شود، یعنی آالیندگی 

صفر دارند. ای��ن آالیندگی ها تنها مربوط به 
هوا نیس��ت، بلک��ه آالیندگی ه��ای صوتی را 
هم شامل می شود. برای تولید برق موردنیاز 
ای��ن خودروها، دو نکته اساس��ی وجود دارد. 
نخست آن که برق موردنیاز می تواند از محل 
انرژی های تجدیدپذیر تأمین ش��ود و اگر هم 
بخش��ی از آن محقق نشود، تولید آالیندگی 
در محل تولید ب��رق اتفاق می افتد که دور از 
شهرها و محل های مسکونی است. نکته دوم 
آنک��ه راندمان چاه تا چ��رخ حمل ونقل برقی 
باتوجه به تکنیک های مورد استفاده بین 20 
تا 24 درصد است، درحالی که همین راندمان 
در حمل ونقل با موتور احتراقی استاندارد بین 
9 تا 13 درصد است. بنابراین از نگاه مدیریت 
اجتم��اع و منابع، می��زان اس��تفاده از منابع 
یک دوم کاهش پی��دا می کند. این موضوع از 
مهم ترین دالیلی است که باعث شده جامعه 
جهانی به سمت استفاده از ناوگان حمل ونقل 
برقی حرکت کند. زمانی که حمل ونقل برقی 
به شکل گسترده جایگزین خودروهای دیزل و 
بنزینی شود، آشکارا در هزینه سالمت شهری 

و شهروندان تأثیر مثبت می گذارد.
مزیت مهم دیگ��ری که این خودروها برای 
کشور دارند، این اس��ت که در حوزه ساخت 
وس��ایل حمل ونق��ل الکتریک��ی می تواند به 
خودکفایی کامل برسد و در این بزنگاه تاریخی 
برگ ارزنده ای برای صنعت کشور اتفاق بیفتد. 
درحال حاض��ر، وابس��تگی م��ا در تولید این 
خودروها مربوط به س��لول باتری  است. توان 
ساخت تمامی تجهیزات خودروهای الکتریکی 
در کش��ور وجود دارد. تجهیزات اتوبوس های 
زیما در کشور ساخته شده است. این موضوع 
باعث عدم وابستگی می شود. وابستگی عمده 
در خودروهای سنگین مربوط به موتور است 
که تقریباً به صورت کامل وارد می شوند. اما در 
حوزه الکتریکی ها، تمام اجزا و قطعات و ازجمله 
موتورهای الکتریکی می توانند در کشور تولید 
شوند؛ البته تولید این خودروها ایجاد اشتغال 
تولیدی و اشتغال فناورانه می کند. درخصوص 
باتری نیز گروه مپنا س��رمایه گذاری عظیمی 
انجام داده است تا بتواند در بخش سلول باتری 

نیز عدم وابستگی ایجاد کند.
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چ�ه دلیلی باعث ش�ده اس�ت هن�وز ثبت 
سفارش برای این خودروها افزایش نیابد؟

موض��وع مهمی ک��ه باعث می ش��ود این 
خودروها س��فارش چندانی نداشته باشند، 
قیمت تولی��د و عرضه آن هاس��ت. اتوبوس 
برقی قیمت باالتری نسبت به دیزلی ها دارد. 
کمبود منابع باعث ش��ده اس��ت مسؤوالن 
ب��ه ج��ای خری��د اتوبوس ه��ای گران ت��ر، 
ترجی��ح دهند تعداد بیش��تری از اتوبوس ها 
را نوس��ازی یا اق��دام به خری��د ناوگان های 
دیزل��ی کنند. البته متولی��ان حمل ونقل در 
حوزه ه��ای مختلف ازجمله وزارت کش��ور و 
وزارت صمت از س��ال های گذشته به مقوله 
برقی س��ازی توجه داشته اند و فرهیختگان و 
متخصصان این بخش ضمن پرداختن به این 
امر مهم، راهکارهای��ی را نیز اتخاذ کرده اند. 
حتی مصوبات قانونی برای کمک به توسعه 
حمل ونقل برقی وجود دارد، اما مسأله اصلی 
عدم یکپارچگی سازمان های ذیربط بوده که 
خوش��بختانه رو به بهبود و در مسیر اصالح 

رویه ها و رویکردهاست.

ظرفیت تولید س�االنه این اتوبوس ها چقدر 
است و چه برنامه ای برای افزایش این ظرفیت 

دارید؟
ظرفیت تولی��د ما برای س��ال آینده 250 
دستگاه است، و البته قابلیت افزایش تا 500 
دستگاه را دارد. این رقم برای سال 1402 به 

هزار دستگاه خواهد رسید.

آیا شرکت ش�تاب برنامه ای برای صادرات 
این خودروها هم در نظر گرفته است؟

با توجه به این که در شرایط خاص اقتصادی 
R&D ای��ن محصول را آغاز کردیم، هدف ما 
این بود قابلیت صادرات وجود داش��ته باشد. 
تعریف این اتوبوس بر مبنای اتوبوس برخوردار 
از اس��تانداردهای ای -مارک اروپا انجام شده 
است، پس ذاتاً این محصول قابلیت صادرات 
خواهد داش��ت، اما بس��تگی به نوع تبلیغات 
و بازاریابی فع��ال صادرات��ی دارد. ازآن جاکه 
حمل ونق��ل عموم��ی، ی��ک موض��وع کالن 
مدیریتی بوده، معموالً مراودات سیاس��ی در 
تجارت محصوالت مرتبط مؤثر است. بنابراین، 

همراهی دولت برای تحقق صادرات ضروری 
خواهد بود. به هرحال، اقداماتی برای عرضه این 
محصول در کشورهایی نظیر عراق، پاکستان، 
سوریه، ارمنستان، روسیه و آذربایجان انجام 
داده ایم و امیدواریم بتوانیم به طور عملیاتی در 
سال های آینده با ایجاد زیرساخت تجاری به 

صادرات محصوالتمان نیز دست پیدا کنیم.

آیا امکان پاس کردن استانداردهای موردنیاز 
این خودروها در کشور وجود دارد؟

بخش عمده استانداردهای خودرویی برای 
محصوالت برقی یکسان است. اتوبوس برقی، 
دو اس��تاندارد مازاد بر خودروهای دیزلی در 
ردیف های R10 و R100 دارد که انجام آن ها 
در کش��ور امکان پذیر نیس��ت. درحال حاضر، 
ب��رای رفع این مش��کل، تس��ت های مربوط 
ب��ه اتوبوس و قطعات در خارج کش��ور انجام 
می ش��ود، اما کارگروهی با همکاری معاونت 
نظ��ارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان ملی 
استاندارد تشکیل داده ایم و به دنبال راهکاری 
برای حل این مشکل و انجام این استانداردها 

در کشور هستیم. استانداردهای خودرویی 
اتوبوس زیما به طور کامل پاس شده اند و 
تنها استانداردهای بخش برقی باقی مانده 
است که امیدواریم در یکی دو ماه آینده به 

سرانجام برسد.

قیم�ت نهای�ی ای�ن محص�والت چقدر 
است؟

اتوبوس های برقی بسته به میزان پیمایش 
و می��زان ش��یب روی، ت��وان و همچنین 
مؤلفه های دیگر، قیمت های متفاوتی دارند. 
تیراژ تولید نیز بر قیمت تأثیرگذار اس��ت. 
قیمت اتوبوس های مشابه در کشور چین 
که بزرگ ترین، باکیفیت ترین و ارزان ترین 
تولیدکننده این اتوبوس ها در جهان است، 
بیش از 320 هزار یورو است و ما به راحتی 
می توانی��م ب��ا آن ها رقابت کنی��م. هرچه 
میزان س��فارش و متعاقباً تیراژ تولید باال 
برود، رقابت پذیری آسان تر می شود. البته 
به منظ��ور توجیه پذیر ک��ردن ناوگان های 
اتوبوس برقی می توان با تغییراتی در باتری، 
تغیی��ر رژیم ه��ای بهره برداری و توس��عه 
زیرساخت های ویژه، قیمت ها را تا حدودی 

کاهش داد. یکی از اهداف اس��تراتژیک ما 
این اس��ت که بتوانیم قیمت اتوبوس های 
الکتریک��ی را کاه��ش دهیم تا ب��ا بهای 
کمتری در اختیار مش��تریان قرار بگیرند. 
البته این اتفاق با همکاری ش��هرداری ها و 
مصوبات دولتی می افتد که باید اقداماتی را 

به اتوبوس های برقی اختصاص دهند.

اصلی تری�ن ویژگی  اتوبوس ه�ای زیما 
چیست؟

اتوبوس های شتاب، چهار »اولین« دارد: 
نخست این که »اولین خودرو توسعه یافته« 
توس��ط متخصصان داخلی بوده و از نظر 
طراح��ی صددرصد داخلی س��ازی ش��ده 
اس��ت؛ یعنی از مراحل طراحی و توس��عه 
تا امروز که در آستانه تولید انبوه هستیم، 
همه توسط متخصصان داخلی انجام شده 
اس��ت. دیگر آنک��ه »اولین خ��ودرو برقی 
تجاری سازی شده« کشور است. همچنین 
»اولی��ن اتوب��وس مونوک��وک« )شاس��ی 
یکپارچه( ساخت کش��ور به شمار می رود 
 »Low Floor و درنهایت »اولی��ن اتوبوِس

کشور است.
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علموفناوری
مدی��رکل حمل ونقل مس��افری س��ازمان 
راه��داری و حم��ل و نق��ل ج��اده ای گفت: 
شرکت های حمل ونقلی برای هیچ کس جز 
افرادی که واکس��ن زده اند یا تست پی سی آر 
منفی داش��ته باش��ند، بلیت اتوب��وس صادر 

نمی کنند.
داریوش باقرجوان درباره رعایت پروتکل های 
بهداش��تی اتوبوس ها و ن��اوگان حمل و نقل 
عمومی ج��اده ای اظهار کرد: رعایت مصوبات 
س��تاد ملی مقابله با کرونا الزم االجرا است و 
به محض ابالغ ما نیز س��ختگیری پروتکل ها 
را به شرکت های حمل و نقلی ابالغ خواهیم 
کرد که البته در حال حاضر تش��دید رعایت 
پروتکل های بهداش��تی در اتوبوس ها و دیگر 
وسایل حمل و نقل عمومی جاده ای آغاز شده 

است.
وی اف��زود: در ح��ال حاضر مس��افرانی که 
بخواهند از ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای 
برای مسافرت استفاده کنند در هنگام تهیه 
بلیت از آنها درخواست کارت واکسن و یا پی 

سی آر منفی 72 ساعته می شوند.
مدیرکل حمل و نقل مس��افری س��ازمان 
راهداری و حمل و نق��ل جاده ای با تاکید بر 
اینکه فروش بلی��ت در خارج از پایانه ممنوع 
اس��ت گفت: برای هیچکس جز افرادی که یا 
واکس��ن زده باشند یا تست پی سی آر منفی 
72 س��اعته ارائه دهند بلی��ت اتوبوس صادر 

نمی شود.
وی گفت: به دلیل رعایت سختگیری های 
صدور بلیت و جابجایی مسافر، آمار مسافران 
با ن��اوگان حمل و نقل عمومی ج��اده ای در 
سالهای 1399 و 1400 نسبت به سال 1398 
ک��ه کرونا وجود نداش��ت 40 ت��ا 50 درصد 
کاهش یافته اس��ت. این در حالی اس��ت که 
تعداد سرویس های بین شهری به همان تعداد 

باقی مانده است.
باقرجوان در خصوص تردد ناوگان حمل و 
نقل عمومی در ایام س��فرهای نوروزی گفت: 
هنوز مشخص نیس��ت که با توجه به شیوع 
اومیکرون آیا س��فرها ادامه خواهد داشت یا 
خیر. آنچه برای ما مهم اس��ت تشدید رعایت 

پروتکل های بهداش��تی در اتوبوس ها و دیگر 
ناوگان حمل و نقل است تا میزان شیوع کرونا 

کاهش یابد.
ب��ه گفته مدیر کل حمل و نقل مس��افری 
س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای بر 
اساس ارقام رسمی اعالمی، تاکنون هیچ مورد 
فوت��ی بر اثر کرونا که حم��ل و نقل جاده ای 

عامل شیوع آن باشد اعالم نشده است.
باقرجوان با تاکی��د بر اینکه در حال حاضر 
تعداد مس��افرگیری اتوبوس های بین شهری 
80 درص��د ظرفیت اس��ت تاکید ک��رد: اگر 
رانندگان اتوبوس ها در بین راه مس��افر سوار 
کنند باید تعداد مسافران بین راهی به تعدادی 
باشد که از 80 درصد ظرفیت اتوبوس بیشتر 

نش��ود. این موضوع را به شرکت های حمل و 
نقلی اعالم کرده ایم و مسئولیت اجرای آن با 
شرکت ها است. همچنین رانندگان اتوبوس ها 
توجیه ش��ده اند که از مس��افرانی که بین راه 
سوار می کنند کارت واکسن یا تست پی سی آر 

منفی مطالبه کنند.
ای��ن مقام مس��ئول تصریح ک��رد: در طی 
س��ال های 1399 و 1400 بی��ش از 12 هزار 
و ۶00 پرون��ده تخلف رانندگان ناوگان حمل 
و نقل عمومی جاده ای داشیم که در خصوص 
ع��دم رعایت پروتکل های بهداش��تی بود در 
حال حاضر نیز 2 هزار پرونده تخلف رانندگان 
اتوب��وس و ناوگان ج��اده ای در این زمینه در 

دست اقدام است.

فروش بلیت اتوبوس برای واکسن نزده ها ممنوع شد
مدیرکل حمل ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:

»جیمز وب« در حال خنک شدن برای آغاز یک انقالب علمی/22
پرونده ای برای ایسنتاگرام/23

درآمد ۹ میلیون نفر از اینستاگرام/23
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»جیمز وب« در حال خنک شدن برای آغاز یک انقالب علمی
دانشمند ارش��د تیم عملیات تلسکوپ 
فضایی »جیمز وب« ناس��ا در مورد حدود 
40 روز حضور این تلسکوپ در فضا گفت: 
این تلسکوپ برای آغاز انقالب علمی خود 

در حال خنک شدن است.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، قریب 
به 40 روز در فضا برای تلس��کوپ فضایی 
»جیمز وب« گذشته است و دانشمند ارشد 
عملیاتی آن می گوید که این مأموریت در 
مسیر خوبی قرار دارد و به زودی به کاوش 

کیهان فاصله می پردازد.
»ج��ان مات��ر« برن��ده جای��زه نوب��ل و 
اخترفیزیکدان مرکز پ��رواز فضایی گادرد 
ناسا می گوید: هم اکنون ابزارهای تلسکوپ 
در حال خنک ش��دن هستند. برای اینکه 
ابزار مادون قرمز »وب« بتواند ظرافت های 
کهکشان ها، سیارات فراخورشیدی و دیگر 
اجرام را بررسی کند، باید بسیار سرد باشد 
و »ماتر« می گوید ک��ه فوتون های منفرد 
)ذرات ن��ور( هم اکنون ش��روع به ثبت در 
آشکارس��ازهای تلس��کوپ کرده ان��د. وی 
می گوید: هنوز تصویری برای نش��ان دادن 
وجود ندارد، اما امیدواریم به زودی به وجود 
بیاید. »ماتر« در مورد فاصله سفر حماسی 
که »وب« تاکنون تا رسیدن به یک مکان 

 Lagrange( 2 دوردست به نام نقطه الگرانژ
Point( انجام داده اس��ت، گف��ت که قرار 
گرفتن در این نقطه چندین نیروی گرانشی 
را متعادل می کند تا به تلسکوپ اجازه دهد 

با حداقل مصرف سوخت در فضا بچرخد.
وی افزود: در حدود پنج ماه دیگر، »وب« 
یک برنامه علمی جاه طلبانه را آغاز خواهد 
کرد ک��ه تمام جنبه ه��ای اخترفیزیک را 
پوش��ش می دهد، اما باید ابت��دا یک دوره 

راه اندازی دقیق را پشت سر بگذارد.
در حال حاضر، یک فعالیت کلیدی تراز 
کردن 18 عنصر شش ضلعی آینه اولیه در 
حال انجام است. »ماتر« توضیح داد که در 
حال حاضر، آن ها به عنوان 18 تلس��کوپ 
جداگان��ه کار می کنند، اما به زودی باید به 
عنوان یک آینه منفرد به اعماق جهان نگاه 
کنند. وی می گوید: ابتدا ما باید تصاویری 
را ک��ه همه آن 18 ش��ش ضلعی مختلف 
می سازند، پیدا کنیم، سپس بفهمیم کدام به 
کدام است و سپس شروع به ارسال فرمان ها 
به موتوره��ای کوچکی کنیم که آنها را به 
اط��راف حرکت می دهند تا آنها را در جای 
درست قرار دهند. در نهایت ما آنها را در یک 
ردی��ف تراز قرار می دهیم تا با یک دوربین 
نزدیک به فروسرخ یک تصویر واضح و زیبا 

ایجاد کنند. سپس باید بررسی کنیم که سه 
ابزار دیگر نیز در حالت فوکوس باشند.

یکی از ابزارها که حتی هنوز روش��ن هم 
نشده اس��ت، ابزار فروس��رخ میانی است. 
بنابراین این فرآیند هنوز شروع نشده است. 
این ابزار حدود چهار ماه پس از پرتاب آماده 
خواهد ش��د، در حالی که بقیه ابزارها باید 
دو ماه پس از پرتاب در دس��ترس باش��ند. 
»ماتر«گفت: پس ما آماده هستیم تا اولین 

نتایج خود را در تابستان آینده اعالم کنیم.
»ماتر« می گوید تصاویری که »وب« تولید 
می کن��د، چون عمدتاً در طیف فروس��رخ 
هستند، با آنچه در تلسکوپ فضایی »هابل« 
که از طول موج های فروسرخ متفاوت و نور 

مرئی استفاده می کند، متفاوت خواهد بود.
وی توضیح داد: ما می توانیم با استفاده 
از فروس��رخ، درون و میان ابرهای غباری 
را ببینیم، زیرا فروس��رخ به جای جهش، 
دانه ه��ا و غبارها را دور می زند. بنابراین به 
عب��ارت دیگر، »وب« ق��ادر خواهد بود به 
عم��ق ابرهای غباری که در آن س��یارات 
فراخورشیدی در حال شکل گیری هستند، 
ن��گاه کند یا به قلب کهکش��ان های پر از 
غبار نظر کند. این تصاویر، زیبا و متفاوت 

خواهند بود.

آماره��ا و گزارش ه��ا نش��ان می ده��د 
پرکاربردتری��ن  از  یک��ی  اینس��تاگرام 
ش��بکه های اجتماعی در ایران به حساب 
می آید. مقایسه آمار منتشرشده از سوی 
مرکز پژوهشی بتا نشان می دهد از بهمن 
سال گذش��ته تاکنون یک میلیون کاربر 
ایرانی به این اپلیکیش��ن اضافه شده و از 
47 میلیون به 48 میلیون رسیده است. اما 
اهمیت این شبکه اجتماعی به همین جا 
ختم نمی شود و بررسی ها نشان می دهند 
تعداد زیادی از صفح��ات موجود در این 
ش��بکه، به فعالیت های تجاری اختصاص 
دارن��د و ای��ن صفح��ات تج��اری عمدتاً 
متعلق به کس��ب وکارهای خانگی، بومی 
و غیررسمی هس��تند و فضای این بستر 
اجتماعی به تدریج به سمت یک بازارگاه 
بزرگ برای کسب وکارهای خرد و خانگی 
رفته به طوری که ارتزاق تع��داد زیادی از 
خانواره��ا حاال به وجود اینس��تاگرام گره 

خورده است.

یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار
درحقیقت اینس��تاگرام و بعضی دیگر 
از ش��بکه های اجتماعی، س��بب حذف 
هزینه هایی مانند اجاره مغازه یا فروشگاه، 

سرمایه گذاری کالن ابتدای کار و حتی 
حذف هزینه سربار شده اند. بررسی های 
مرکز پژوهش��ی بتا نش��ان می دهد که 
در سال گذش��ته بیش از یک میلیون و 
700 هزار کس��ب و کار در اینس��تاگرام 
فعالیت داش��ته اند که حداقل 200 هزار 
کس��ب وکار بزرگ و متوس��ط را شامل 
می شده و 500 هزار کسب وکار استانی 
و بومی ک��ه هر ک��دام از این صفحات، 
منبع درآمد ماهانه یک یا چند نفر بوده 
اس��ت. در این بین ی��ک میلیون صفحه 
هم در اینستاگرام وجود دارد که درآمد 

حداقلی دارند.
پیش از این هم تجارت نیوز، گزارش��ی 
به نقل از مرکز آمار منتشر کرد که نشان 
می داد ۶5 درصد مردم ایران از شبکه های 
مج��ازی و پیام رس��ان ها اس��تفاده و 20 
درصد آنها معادل 11 میلیون نفر از طریق 
شبکه های مجازی کسب درآمد می کنند. 
یعنی درآمد و اشتغال 11 میلیون ایرانی 
وابس��ته به اینترنت و این شبکه هاست. 
نکته مهم تر اینکه اینستاگرام با 83 درصد 
در صدر اس��تفاده کسب وکارها قرار دارد 
که این یعنی حدود 9 میلیون نفر از طریق 
اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند. 

آنچه مش��خص اس��ت فضای پیش روی 
اینس��تاگرام نه فقط به عنوان یک شبکه 
س��رگرم کننده و تفریحی، بلکه به عنوان 
بس��تری برای انجام فعالیت های تجاری 
مطرح است. از آنجا که مرجعی قانونی و 
رسمی برای مدیریت مبادالت انجام شده 
در اینستاگرام وجود ندارد، میزان گردش 
مالی حاصل از مبادالت کاال و خدمات در 

این پلتفرم قابل محاسبه نیست.

اصلی ترین مشاغل اینستاگرامی
اصلی تری��ن حوزه کس��ب و کاری در 
اینستاگرام، پوشاک و بعد از آن آرایشی 
و بهداش��تی و در رتبه س��وم مش��اغل 
حوزه مشاوره و خدمات و در چهارمین 
جایگاه لوازم منزل و کس��ب و کارهای 
مرتب��ط با آن و بع��د از آن مواد غذایی 
قرار دارد. لوازم ساختمانی و دکور منزل 
و زیورآالت در جایگاه بعدی و همچنین 
در انتهای نمودار لوازم خودرو و کس��ب 
وکارهای مرتبط با گل و گیاه و حیوانات 
و در س��ه عنوان آخر کت��اب، موبایل و 
لوازم الکترونیکی و دیگر کسب و کارها 
که به تنهایی س��هم جدی نداش��ته اند، 

قرار دارد.

درآمد ۹ میلیون 
نفر از اینستاگرام

پرونده ای برای ایسنتاگرام
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متا، ش��رکت مادر ش��بکه های اجتماعی 
فیسبوک، اینستاگرام و واتس اپ، از قابلیت 
جدید خود برای اینس��تاگرام رونمایی کرد؛ 
اینس��تاگرام تصمیم گرفته ت��ا ویژگی حق 

اشتراک را نیز به سرویس خود اضافه کند.
خردادماه س��ال گذشته فیسبوک قابلیت 
حق اشتراک یا Subscriptions را به شبکه 
اجتماعی خود اضافه کرد. با ویژگی اشتراک 
ماهیان��ه، تولیدکنندگان محت��وا می توانند 
با پش��تیبانی از فالورهای خ��ود درآمدزایی 
ن��ام   Instagram Subscriptions کنن��د. 
قابلیتی اس��ت که این شبکه اجتماعی روی 
آن کار می کنن��د. مت��ا اعالم ک��رد که این 
برنامه با حضور چند اینفلونس��ر اینستاگرام 
ظرف همین چند روز آینده در آمریکا آغاز 
خواهد شد و تا چند ماه دیگر این سرویس 
در اختیار همه کاربران این شبکه اجتماعی 

قرار خواهد گرفت.
به این ترتیب کاربران اینستاگرام بیزنس 
قادر خواهند بود تا از فالورهای خود درآمد 
ماهانه قابل اتکا داشته باشند. به این ترتیب 
ک��ه برخ��ی محتواها به ص��ورت اختصاصی 
ب��رای فالورهایی نمایش داده خواهد ش��د 
که حق عضویت ماهانه یا س��االنه پرداخت 
کنند. ب��ه این ترتیب اس��توری ها، الیوها و 
برچسب هایی مختص مش��ترکان ویژه نیز 

اضافه خواهد شد.
درآمد اینفلونس��رهای اینستاگرام تاکنون 
عمدتاً بر پایه تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم 
کاال و یا خدمات بوده اس��ت، قابلیت جدید 
اینستاگرام، اما اکنون این امکان را می دهد 
تا اینفلونس��رها بتوانند ب��ه خاطر محتوایی 
ک��ه ارائ��ه می کنند به ط��ور مس��تقیم از 
فالوورهای خود کس��ب درآمد کنند. عالوه 
بر اینفلونسرها، رسانه های خبری و خدماتی 
که گاه میلیون ها فالوور در اینستاگرام دارند 

نیز می توانند از این قابلیت بهره ببرند.
تولیدکنن��دگان محت��وا می توانن��د برای 
س��رویس اش��تراک خود قیمت های ماهانه 
مختلفی را از 99 س��نت تا 99 دالر تعیین 
کنن��د. متا گفته اس��ت که قصد ن��دارد از 
کسانی که از این سرویس استفاده می کنند، 

تا سال 2023 هزینه ای دریافت کند.
مارک زاکرب��رگ، مدیر اجرایی متا اما، در 
پس��تی که در سال گذش��ته در فیس بوک 
منتش��ر کرده بود، گفته بود که این میزان 
30 درصد کمتر از میزانی است که شرکت 

اپل و دیگران دریافت می کنند.
س��ال گذش��ته نیز توییتر قابلیتی تحت 
عنوان س��وپر فالووز را راه اندازی کرد که به 
تولیدکنندگان محتوا اجازه می دهد در ازای 
محتوای اختصاصی، حق اش��تراک دریافت 
کنن��د و همچنین برای ورود ب��ه اتاق های 
گفتگوه��ای صوتی هزین��ه ای تحت عنوان 

بلیط ورودی به این اتاق ها بپردازند.
 Subscribe به این ترتیب دکمه اشتراک یا
 Message در پروفایل شما در کنار دکمه های
و Email نمایش داده خواهد ش��د. با لمس 

ای��ن دکم��ه فالورهای عالقمن��د می توانند 
نس��بت به پرداخ��ت حق اش��تراک ماهانه 
اقدام کرده و برچسب اختصاصی خود را نیز 
دریافت کنند. اینس��تاگرام می گوید تا سال 
2023 از این حق اشتراک هیچ کمیسیونی 

نیز دریافت نخواهد کرد.
آدام م��وزری اعتق��اد دارد درآمدزای��ی از 
اینس��تاگرام باید قابل اتکا باشد و سرویس 
حق اش��تراک پول��ی بهتری��ن گزینه برای 
تولیدکنندگان محتوا اس��ت. هنوز مشخص 
نیس��ت ک��ه این قابلی��ت چه زمان��ی برای 
همه کاربران کس��ب وکارها فعال می ش��ود. 
همچنی��ن امکان پرداخت حق اش��تراک و 
ی��ا دریافت وجوه آن با توج��ه به تحریم ها، 
احتماالً برای کاربران ایرانی به این سادگی ها 

نخواهد بود.

آیا قابلیت جدید و جذاب اینستاگرام در ایران فعال می شود؟
پرونده ای برای ایسنتاگرام

معاونت علمی و فناوری با استناد به آمار 
رصدخانه مهاجرت ایران انگیزه های مهم 

مهاجرت را اعالم کرد.
ب��ه نق��ل از معاونت علم��ی و فناوری، 
مهاجرت های کاری و دانشجویی به ترتیب 
در شمار مهم ترین اولویت های مهاجرتی 
قرار دارند و بر همین اساس، سیاست ها و 
راهبردهای جذب بر مبنای همین الگوها 

پایه ریزی می شود.
مهاجرت، پدیده ای است که سبب شده 
تا بخشی از جمعیت یک کشور به دالیلی 
از جمله تحصیل، اش��تغال، پناهندگی و 
... به س��مت کشورهای پیشرفته رهسپار 
ش��وند. روندی که در کش��ورهای کمتر 

توسعه یافته، بیشتر دیده می شود.
آلمان، س��وئد و هلند، به ترتیب س��ه 
کشوری بوده اند که طبق آخرین بررسی ها، 
بیش��ترین میزان ایرانی ها را در طول یک 

سال پذیرش کرده اند.

طبق اطالعات به دست آمده از رصدخانه 

مهاجرت ایران، اروپا، یکی از مقاصد اصلی 
مهاجران ایرانی اس��ت. بر همین اساس و 
طب��ق آخرین اطالعات موثق به دس��ت 
آمده، در سال 2020، آلمان با 152 هزار 
و 590 نفر، سوئد با 79 هزار و 3۶3 نفر و 
هلند با 34 هزار و 809 نفر مهاجر متولد 
ایران، به ترتیب س��ه کش��ور با بیشترین 
جمعیت شهروندان ایرانی در اروپا به شمار 

می روند.
به عنوان مثال، ایرانیان حاضر در آلمان 
به ترتیب به دالیلی چون ش��رایط کاری، 
تحصیلی، خانوادگی و پناهندگی به این 
کش��ور راهی ش��ده اند. میزان درخواست 
ویزای ش��نگن ایرانیان برای کشور آلمان 
در س��ال های 2018، 2019 و 2020 به 
ترتی��ب ۶57/53، 4۶5/5۶ و 79/11 نفر 

بوده است.
تعداد ویزای ش��نگن صادرشده ایرانیان 
برای کشور آلمان به ترتیب در سال های 
 ،42/7۶4  ،2020 و   2019  ،2018

39/471 و 7/092 ویزا بوده است.

بیش از ۸۳ هزار ایرانی در انگلستان
انگلستان هم که شرایط سخت گیرانه ای 
برای پذیرش مهاجران از سراس��ر جهان 
دارد، یکی از مراکز موردعالقه ایرانی ها در 
زمینه مهاجرت به شمار می رود تا جایی 
که جمعیت ایرانیان در انگلستان تا پایان 

سال 2020، 531/83 نفر بوده است.
 993/1  ،2020 س��ال  در  ایرانی��ان 
درخواست شهروندی به کشور انگلستان 
داش��ته اند که به 752/1 نفر از این تعداد، 

شهروندی انگلستان داده شد.
رصدخانه مهاجرت ایران ضمن توسعه 
پژوهش ه��ا و مطالع��ات در ای��ن حوزه، 
تصویری روش��ن از وضعیت مهاجرتی و 
جابه جایی های بین الملل��ی ایرانیان ارائه 
می دهد. معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری در قال��ب برنامه هم��کاری با 
متخصص��ان ایرانی غیر مقی��م، زمینه را 
ب��رای جذب و ماندگاری نیروی انس��انی 
متخصص و استفاده از ظرفیت های آنان 

فراهم کرده است.

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد

انگیزه های مهم مهاجرت

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 ۷1 46 33–021

]24[

شماره 83 - دی و بهمن ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

]25[

شماره 83 - دی و بهمن ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



شبکه های اجتماعی فرصت 
بی نظیری برای همه کسانی 
فراه���م کرده ان���د ک���ه گمان 
می کنن���د راه نج���ات بش���ر را 
کش���ف کرده ان���د. مربی های 
خودخوان���ده در ش���بکه های 
اجتماع���ی ح���رف می زنن���د و 
ب���رای خودش���ان مخاطب���ان 
پ���ا  و  دس���ت  پیروان���ی  و 
می کنند یا کس���ب وکاری راه 
می اندازن���د. از یک نگاه، این 
رفتارها بی شباهت به آنچه 
در فرقه ها انجام می ش���ود، 
نیس���ت، ام���ا از س���وی دیگر 
برای  اجتماعی،  ش���بکه های 
همیشه، قواعد فرقه گرایی را 

تغییر داده اند.
روزنام���ه »ج���وان« در ادامه 
نوشت: محمد ماعباسی در 
مقاله ای که در بیست ویکمین 
ش���ماره فصلنام���ه ترجم���ان 
عل���وم انس���انی نوش���ته، به 
این موضوع پرداخته اس���ت. 
آنچ���ه در ادام���ه می خوانی���د 
بخش های���ی از مقال���ه ای���ن 
دکت���رای  دانش آموخت���ه 

جامعه شناسی است.

رو ش��ده است، تشکر می کردند یا سؤاالتی را 
که در خصوصی از آنها پرسیده بودند، جواب 
می دادند. وقتی زیر هر فهرست بخش نظرات 
را نگاه می کردی، صدها تشویق، »احسنت«، 
»دقیق��اً«، »درود« و »مثل همیش��ه عالی« 
پشت سر هم ردیف شده بود. انگار نوعی آیین 
پرس��تش در جریان بود و این مربیان تمرکز 
مث��ل نجات دهندگانی آمده بودند تا دس��ت 
فالوورهای گمگشته شان را بگیرند و به ساحل 
خوشبختی برسانند. البته در بیشتر صفحه ها، 
برای مش��تاق ترها، راه هایی تعبیه شده بود تا 
بیش��تر و سریع تر پیش��رفت کنند. بعضی از 
صفحه ها »کره های سنگی« می فروختند که 
هنگام تمرکز باید در دستتان می چرخاندید 
یا گیاهان مقدسی که می توانستید دود کنید 
تا محیط برای تمرکز بیشتر مساعد شود و در 
نهایت، اگر واقعاً می خواستید به جایی برسید، 
بهت��ر بود در کالس ه��ای آنالین یا حضوری 
مربی ثبت نام می کردید تا بصورت خصوصی 
یا نیمه خصوصی تکنیک ه��ای تمرکز را یاد 
بگیرید. در هر صفحه، دنیایی شلوغ و پرهیاهو 
زیر آن آلبوم تکراری عکس ها در جریان بود. 
دنیای��ی که زبان و کلم��ات خاص خودش را 
داشت، آیین ها و منسک های منحصربه فردی 
در آن جاری بود و راه ویژه ای را برای زندگی 

پیشنهاد می داد.
این دنیاها که تعدادشان هم کم نیست و به 
مربی های تمرکز هم محدود نمی شود، چطور 
بای��د تحلیل کرد؟ آیا بای��د آنها را فرقه هایی 
خطرناک و مس��موم کننده به شمار آورد که 
منبع جعلیات و خرافات آرامش بخش��ند یا 

شیوه های جدید طرفداری و همبستگی؟

اینس�تاگرام »پیرو« را جایگزین »دوست« 
کرد

سال 2012 که اینستاگرام راه افتاد، آماندا 
مونتل دانشجوی زبان شناسی بود. وقتی برنامه 
را نصب کرد، اولین کلمه ای که نظرش را جلب 
کرد »فالوور« بود. فیسبوک کسانی که صفحه 
کسی را دنبال می کردند »دوست« می نامید 
اما »فالوور« - به معنی پیرو یا دنبال کننده - 
زنگ متفاوتی در گوش او داشت؛ او این واژه را 

از زبان پدرش فراوان شنیده بود.
پدر آماندا، وقتی 14 ساله بود، بدون آنکه حق انتخاب داشته 
باشد، به اجتماعی فرقه گونه به نام »سینانون« پیوست که در 
بیابان های اطراف سان فرانسیسکو زندگی می کردند. سینانون 
در آغاز جایی بود برای مراقبت از معتادانی که به خاطر شدت 
وابستگی شان به موادمخدر از جامعه رانده شده بودند، اما بعداً 
هر کسی که به شیوه زندگی اشتراکی آنجا عالقه مند بود نیز 
می توانست به آن ملحق شود. رهبران سینانون ادعا می کردند 
که این اجتماع را به ش��یوه ای سوسیالیستی اداره می کنند. 
بچه ه��ا را در پ��ادگان مخروبه ای چند مایل دورت��ر از پدر و 
مادرهایشان نگه می داشتند، خیلی از زوج ها بعد از پیوستن به 
سینانون به دستور رئیس فرقه، »چاک« )نام اصلی اش چارلز 
دیدریش بود(، از هم جدا می شدند و با کسان دیگری ازدواج 

می کردند.
پدر آماندا، بعد از سه سال از این فرقه گریخت، به دانشگاه 
رفت و به عصب شناس��ی متخصص تبدیل ش��د. با این حال، 
داستان هایی که از فالوورهای چاک در آن فرقه تعریف می کرد 

جزء خاطرات پررنگ آماندا در دوران کودکی بود.
مونت��ل ب��ه یاد م��ی آورد وقتی ک��ه کلمه »فال��وور« را در 
اینس��تاگرام دید، رو به دوستانش کرد و گفت »این برنامه را 
برای فرقه ها ساخته اند؟ حاال همه به فکر این نمی افتند که یک 
فرقه کوچک برای خودش��ان به راه بیندازند؟« طولی نکشید 
که س��ؤال مونتل به جواب رسید. با فراگیرشدن اینستاگرام، 
هزاران نفر بساط معنویت های جایگزینشان را آنجا پهن کردند. 
طالع بین ها، شمن ها، پیشگوهای وایکینگی، مروجان حکمت 
سرخ پوستی، کاهنان خودخوانده معابد باستانی، منجمانی که 
براساس اصول کهن ستاره بینی هر شب اعالم می کردند، هر 
زمانی برای چه کارهایی خوب اس��ت و س��مت چه کارهایی 

نباید رفت.
شبکه های اجتماعی فرصت بی نظیری برای »مرئی شدن« 
ای��ن محفل ها به وجود آورد اما ماهیت آنه��ا را نیز از جهات 
مهمی تغیی��ر داد. بنابراین اگر بخواهی��م صفحاتی را که در 
ش��بکه های اجتماعی حول چنین عقایدی ساخته شده اند، 
»فرقه« بدانیم، احتماالً باید در تعاریف سنتی مان از این واژه 

بازبینی کنیم.

مراقب فرقه های افراطی باشید
روان شناسان، جامعه شناسان، دین پژوهان و دیگر متخصصان 
علوم انسانی تحقیقات وسیعی درباره فرقه ها انجام داده اند. بوز 
هرینگتون در مقاله ای در آتالنتیک می گوید در قدم اول باید 
تفاوتی قائل ش��ویم بین گروه های دینی بی خطر و گروه های 
افراطی. او روزنامه نگاری تحقیقی است که خود سال ها عضو 

پرونده ای برای اینستاگرام

از جس�ت وجوی واژه، تمرکز ت�ا یافتن هزاران 
فرقه در اینستاگرام

به عنوان آدمی که روزانه ساعت های نه چندان 
اندکی از وقتش را در شبکه های مختلف اجتماعی 
می گذران��د، فک��ر می کنم بزرگ ترین مش��کل 
شبکه های اجتماعی ناکارآمدبودن فاحش بخش 
»جست وجو« در آنهاست. پیداکردن محتوایی که 
قبالً در اینس��تاگرام یا توئیتر خوانده اید و جایی 
ذخیره نکرده اید، مخصوصاً اگر چند ماهی از آن 
گذشته باشد اگر نشدنی نباشد، فقط با شانس و 
اقبال ممکن اس��ت. حتی گاهی فکر می کنم که 
بخش جست وجو در این شبکه ها به عمد تا این 
اندازه ابتدایی و بی فایده نگه داشته شده است تا 
بیش از اینکه کارب��ر بتواند فعاالنه در آنها دنبال 
محت��وا بگردد، مجبور باش��د به هوش مصنوعی 
ش��بکه اعتم��اد کن��د و جیره خوار آن ش��ود. با 
این همه، زیاد پیش می آید که موضوع یا عبارتی را 

در شبکه های اجتماعی جست وجو کنم.
مدتی پیش، زیر فش��ار کاری شدیدی بودم اما 
تمرکز نداشتم و س��اعت های متمادی، بی هدف 
در اینس��تاگرام می چرخیدم. یک جا که واقعاً به 
مرزهای استیصال رسیده بودم، با خودم گفتم بیا 
در همین اینستاگرام دنبال تمرکز بگرد؛ شاید این 
زهر، تریاک هم بشود. بخش اکسپلور را باز کردم 
- متناسب با ول چرخیدن های آن روزها، سرتاسر 
اکس��پلور اینس��تاگرامم پر بود از ش��فق قطبی، 
سنگ های نیمه قیمتی، طراحی با مداد و پرندگان - 

و در ن��وار باالیش که به کاربر اجازه جس��ت وجو 
می دهد، نوش��تم »تمرکز«. فهرستی از صفحه ها 
آمد. در ن��ام کاربری یا توضیحاتی که داش��تند 
چنین کلماتی نوشته شده بود: »مربی تمرکز«، 
»کمپ تمرکز«، »کارگاه تمرکز و توجه«، »باشگاه 
متمرکزه��ا« و از این قبیل. چند تا را باز کردم و 
وارد دنیایی شدم که تا آن روز اگرچه نمونه هایش 
را گذری دیده ب��ودم اما هیچ وقت جدی نگرفته 
بودم. بیشتر صفحه ها نوعی آلبوم تک نفره تکراری 
بود. احس��اس می کردی صاحب صفحه با دو سه 
دس��ت لباس، رفته آتلیه و به عکاس گفته از من 
تعدادی عکس بگیر؛ همه خیلی جدی، همه خیره 
به افق، همه غرق در اندیش��ه. بعد روی هر کدام 
از این عکس ها جمالتی نوش��ته و در صفحه اش 

بارگذاری کرده است.
در نگاه اول، صفحه هایشان به نظرم خسته کننده 
و یکنواخت آمد، نه تنوع رنگ داش��ت و نه حتی 
حال وهوای عکس ها عوض می شد. شبیه بنرهایی 
بود که مدرسه ها برای تجلیل از دانش آموزانی که 
معدل باال گرفته اند، روی دیوار می چسبانند. بعد 
فکر کردم شاید این از ملزومات تمرکز باشد، یعنی 
احتماالً آدمی که می خواهد در صفحه اش دیگران 
را به تمرکز دعوت کند نباید چندان رنگ ولعاب 
صفحه اش را زیاد کند؛ چون نقض غرض خواهد 
ش��د. معموالً ه��ر وقت که یک��ی از آنه��ا را باز 
می کردم، ده ها استوری داشتند. آنجا از طرفدارانی 
که گفته بودند با آموزه های آنها زندگی شان زیر و 

چهرۀ دیگری از اینستاگرام که به آن دقت نکردید!

ایـن دنیاها که تعدادشـان 
هم کم نیسـت و به مربی های 
تمرکز هم محدود نمی شـود، 
چطـور بایـد تحلیـل کـرد؟ 
آیـا بایـد آنهـا را فرقه هایی 
خطرناك و مسـموم کننده به 
شـمار آورد که منبع جعلیات 
و خرافات آرامش بخشـند یا 
شـیوه های جدید طرفداری و 

همبستگی؟
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یک فرقه افراطی بود و بعد از آنها گسس��ت و 
مطالعه درباره سازوکار فرقه ها را شروع کرد. از 
نظر هرینگتون، ممکن است هر گروهی دارای 
»عقاید عجیب وغریب« باشند و انواع و اقسامی 
از آیین های جمعی را به جای آورند اما فقط 
دس��ته کوچکی از این گروه ها راه افراط را در 
پیش می گیرند و به فرقه هایی خطرناک تبدیل 
می شوند. فرقه های خطرناک معموالً در چند 
خصیصه مش��ترکند؛ از جمله اینکه در همه 
آنها به انحای مختلف با انتقاد و تردید درباره 
حرف ها و تصمیمات رهبران مخالفت می شود 
و از اعضا می خواهند تا اطاعتی بی چون وچرا 
از خودشان نشان بدهند. منزوی کردن اعضا 
و مج��ازات آنه��ا در صورت تمای��ل به ترک 
گروه خصیصه مش��ترک دیگری اس��ت که 
اهمیت زیادی در افراطی ش��دن گروه دارد و 
در نهایت تالش برای س��اختن هویتی جدید 
از طریق تغییر اسم اعضا، بیرون کشیدن آن ها 
از مناسبات خانوادگی قبلی شان و ترغیب آنها 
به ستیزه فکری و رفتاری با عرف های جامعه. 
بدین ترتیب نوعی نگرش سرسختانه »ما در 
برابر آنها« در این گروه ها ش��کل می گیرد که 
می تواند اعضا را قانع کند تا علیه »دشمنان« 
خودشان به جنگ برخیزند. در مقابل، هر چه 
گروه بازتر باش��د و تالش نکند تا خدمت به 
فرقه را به یگان��ه وظیفه اعضای خود تبدیل 
کند، احتمال کمتری دارد که به افراطی گری 
کش��یده ش��ود یا به اعضای خود آسیب های 

جبران ناپذیر بزند.

دود فرقه ها از اینستاگرام بلند می شود
ح��اال می توانیم ب��ه س��ؤالی بازگردیم که 
در ابتدای این نوش��ته مطرح کردیم: آیا این 
صفحه های پرطرفدار معنویت های جایگزین 
در ش��بکه های اجتماع��ی را می ش��ود فرقه 
نامید؟ آماندا مونت��ل، در کتاب جدید خود، 
»فرقه گ��را: زبان تعص��ب«، این س��ؤال را از 

منظر ت��ازه ای می کاود. از نظ��ر مونتل، گوروه��ا )مربی ها و 
مرشدها( ی اینستاگرامی، اگرچه مانند اسالف خود، به شکل 
خستگی ناپذیری به فالوورهای خود وعده های عجیب وغریب 
می دهن��د و آنها را به وفاداری و پیروی دعوت می کنند اما از 
برخی از سمی ترین قابلیت های قبلی محرومند. مهم تر از همه 
اینکه آنها تا وقتی فعالیت هایشان به سطح شبکه های اجتماعی 
محدود اس��ت، نمی توانند پیروانشان را از نظر فیزیکی تهدید 
یا منزوی کنند. حتی پروپاقرص ترین فالوورهای این گوروها 
نیز در مقایسه با اعضای فرقه های قدیمی، آزادی قابل توجهی 
برای ترک کردن گروه و شنیدن حرف های دیگران دارند. با این 
حال، نباید گمان کرد که دوران فرقه ها کامالً به پایان رسیده 
است. می توانیم بگوییم که فرقه ها هم حالت سخت خود را از 
دس��ت داده اند، اما دودی که از آنها باقی مانده در جای جای 
جهان فرهنگی امروز استشمام می شود. آشکارترین جلوه این 
حض��ور را می توان در تکثیر و رواج عناصر زبانی دانس��ت که 

مشخصه زبان »فرقه گرا« هستند.

زندگی را در یک نفر یا یک گروه خالصه نکنیم
مونتل در کتاب تحسین شده خود توضیح می دهد که چطور 
کلیشه های اندیشه خفه کن، دوگانه سازی های »ما در برابر آنها«، 
بیگانه هراسی، ارعاب افکنی و جعلیات حاال به الگویی تبدیل 
شده است که حتی رهبران سیاسی عالی رتبه از آنها استفاده 
می کنند. این زبان فرقه گرایانه که اثر آن را از سیاست و رسانه 
تا باشگاه های ورزشی، تبلیغات تلویزیونی، کلیپ های کوتاهی 
که برای یکدیگر می فرس��تیم و صفحات ش��لوغ شبکه های 
اجتماعی می ش��ود دید، آرام و ناخودآگاه، تبعات پیوستن به 
ی��ک فرقه را به بار می آورن��د، حتی وقتی که بدون مزاحمت 
در خانه های خودمان نشس��ته ایم. این عناصر زبانی جذاب و 
اغواگرند که ما را عادت می دهند تا به گفتارهایی توجه نشان 
دهیم که جنجالی، افراطی و متعصبانه باشند. با این همه، چه 
کسی است که گاهی دلش نخواهد به جمعی عجیب و غریب 
بپیوندد؟ ما انسان ها نیاز عمیقی به تجربه های جمعی داریم. 
در ماهیت ماس��ت که بخواهیم دوشادوش دیگران به چیزی 

ایمان بیاوریم و برای رسیدن به هدفی تالش کنیم.
مونت��ل، در جمع بندی خود در کتاب فرقه گرا، نکته مهمی 
را در این زمینه یادآوری می کند: شناخت فرقه ها و الگوهای 
زبانی و رفتاری آنها نباید به جمع هراسی یا وسواسی ناخوشایند 
در پرهیز از رفتارهای فرقه ای منجر ش��ود. بلکه کافی اس��ت 
ابزارهایی داشته باشیم تا بتوانیم آنچه می شنویم را به شکلی 
انتقادی ارزیابی کنیم و هر جا الزم شد صحت سنجی کنیم و 
همیشه به خاطر داشته باشیم که زندگی پیچیده تر از آن است 

که بشود آن را در یک نفر یا یک گروه خالصه کرد.

شناخت فرقه ها و الگوهای 
زبانـی و رفتـاری آنهـا نباید 
به جمع هراسـی یا وسواسـی 
از  پرهیـز  در  ناخوشـایند 
رفتارهای فرقه ای منجر شود. 
بلکه کافـی اسـت ابزارهایی 
داشـته باشـیم تـا بتوانیـم 
آنچه می شـنویم را به شکلی 
انتقادی ارزیابی کنیم و هر جا 
الزم شد صحت سنجی کنیم و 
همیشه به خاطر داشته باشیم 
کـه زندگی پیچیده تـر از آن 
است که بشـود آن را در یک 

نفر یا یک گروه خالصه کرد

تحقیقات نش��ان داد یک س��یاره خارج از 
منظومه شمسی بسیار داغ و مشابه مشتری که 
دمای آن به 3200 درجه سانتیگراد می رسد، 

اتمسفر چندالیه و مشابه زمین دارد.
کارشناس��ان در سوئد و سوئیس با استفاده 
از ی��ک طیف س��نج با وضوح ب��اال به دانش 
 بیش��تری درباره اتمس��فر پیچیده و عجیب 
 WASP-189b این سیاره دست یافته اند که

نام دارد.
این س��یاره گازی بزرگ که در فاصله 322 
سال نوری از زمین قرار دارد و در مدار ستاره 
HD133112 دور م��ی زند، در س��ال 2018 
میالدی و با کمک پروژه WASP کشف شد.

اکنون کارشناس��ان اعالم کردند اتمس��فر 
این س��یاره حاوی ترکیبی عجیب از اکسید 
تیتانی��وم، آهن، تیتانی��وم، ک��روم، وانادیم، 

منیزیم و منگنز است.

می ش��ود تص��ور  ای��ن  از   پی��ش 
WASP-189b یک��ی از معدود س��یارات در 
جهان باشد که دمای آن به اندازه ای باال است 
که آهن را تبخیر می کند. سیاره مذکور یک و 
نیم برابر بزرگتر از مشتری است و فاصله آن 
با س��تاره میزبانش 20 بار نزدیکتر از فاصله 
زمین تا خورش��ید اس��ت. ب��ه همین دلیل 
هر س��ال س��یاره، فقط 2/7 روز زمین طول 

می کشد.
اتمس��فر معتقدن��د  محقق��ان   ام��ا 

ویژگی ه��ای  برخ��الف   WASP-189b
عجیب اش، ش��باهت زیادی ب��ه زمین دارد. 
حداق��ل می توان ادعا کرد الیه های اتمس��فر 
آن مش��ابه سیاره خاکی است. اتمسفر زمین 
نیز شامل چند الیه متمایز است که هرکدام 

ویژگی های خاص خود را دارند.
در تحقی��ق جدی��د که در نش��ریه »نیچر 

آس��ترونومی« منتشر ش��ده، محققان برای 
نخس��تین بار نش��ان داده اند اتمسفر سیاره 
الیه هایی متمایز دارد، اما ترکیبات شیمیایی 

آن با جو زمین متفاوت است.
محقق��ان در ای��ن پژوهش از طیف س��نج 
HARPS در رصدخان��ه ای »ال س��یال« در 
 WASP-189b ش��یلی برای تحلیل دقی��ق

استفاده کردند.
»بیبیانا پرینوت« محقق ارش��د پژوهش از 
دانشگاه لوند در این باره می گوید: ما نوری که 
از ستاره میزان این سیاره منتشر می شود و از 

اتمسفر سیاره می گذرد را بررسی کردیم. 
گازهای موجود در اتمس��فر بخش��ی از نور 
ستاره را جذب می کنند، مانند ازن که مقدار 
از نور خورش��ید را در اتمس��فر زمین جذب 
می کند. ما با کمک HARPS توانستیم مواد 

موجود در اتمسفر را شناسایی کنیم.

یافته های جدید درباره سیاره ای شبیه زمین
در خارج از منظومه شمسی

شیوا سعیدی قوی اندام
روزنامه نگار
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 DBX707 استون مارتین از خودرو تازه مدل
خود رونمایی کرده است که می تواند با حداکثر 
سرعت 310 کیلومتر بر ساعت حرکت کند. 
قیمت اولیه این خودرو 189 هزار پوند خواهد 

بود.
اجرا کننده مراس��م رونمایی، »تس دالی«، 
مجری تلویزیونی بود. این اس یو وی پرسرعت 
دارای پیشرانه 4 لیتری هشت سیلندر نسخه 
استاندارد و صفر تا صد آن 3/3 ثانیه است. این 
برای خودروی ک��ه 2250 کیلوگرم وزن دارد 
اصالً بد نیست. موتور ارتقایافته 8 سیلندری به 
قدرت نسخه استاندارد DBX اضافه و یک ثانیه 

از زمان شتاب صفر تا صد آن کم کرده است.

ش��تاب و س��رعت خودروه��ای الکچری 
شاسی بلند مشابه از مدل تازه استون مارتین 
کم تر اس��ت. برای مثال، المبورگینی اوروس 
با حداکثر س��رعت 304 کیلومتر بر ساعت و 
بنتلی بنتایگا با حداکثر سرعت 305 کیلومتر 

بر ساعت حرکت می کنند.
وزن خودرو استون مارتین شاسی بلند تازه 
2245 کیلوگرم اس��ت. اندازه طول آن 503 
میلی متر، ارتفاع آن 1۶8 سانتی متر و عرض 
آن 222 سانتی متر است. این خودرو قابلیت 
حمل پنج سرنشین را دارد. این خودرو اوایل 
بهار 2022 به بازار عرضه خواهد شد و ظرفیت 

مخزن سوخت آن 87 لیتر است.

برای این که DBX707 توانایی این را داشته 
باشد که از پس پیشرانه قدرتمندش بربیاید، 
به یک گیربکس 9 سرعته کالچ خیس مجهز 
شده است که عالوه بر قابلیت تعویض دستی، 
دارای س��رعت تعوی��ض دنده ای ب��ه مراتب 
سریع تر از گیربکس نسخه استاندارد استون 

مارتین DBX است.
پیشرانه این خودرو از نظر فناوری و حجم، 
مشابه نس��خه اس��تاندارد اس��ت اما توسط 
مهندسان مرسدس و استون مارتین ارتقا داده 
شده اس��ت. سیستم هوارسانی، توربوشارژها، 
اگ��زوز و پردازنده ECU ب��رای DBX707 با 

نسخه استاندارد فرق دارد.

رونمایی استون مارتین از سریع ترین شاسی بلند دنیا

سگ های رباتیک در مرز آمریکا و مکزیک دردسر ساز شدند
استفاده از سگ های رباتیک برای گشت زنی 
در مرزهای آمریکا و مکزیک با انتقادات زیادی 
از سوی سازمان های حمایت از حقوق مدنی 

روبرو شده است.
آمریکا مش��غول آزمایش سگ های رباتیک 
برای گشت زنی در مرزهایش با مکزیک است 
و ادعا می کند این ابزارها به حفاظت از مرزها 

کمک می کنند.
این درحالی اس��ت که بسیاری از گروه های 
حفاظ��ت از حقوق مدنی از جمله »س��یویل 
لیبرتیز دیزستر« نسبت به این اقدام اعتراض 
کرده ان��د. آن ه��ا از دولت خواس��ته اند با لغو 
ای��ن برنامه از ایجاد ی��ک جامعه ضد مهاجر 

جلوگیری کند.
شرکتی به نام »گوست رباتیکز« این ربات ها 
را ابداع کرده که قبالً نیز از رباتی چهار پا که 
اس��لحه اسنایپر روی پش��ت آن قرار داشت، 

رونمایی کرده بود.
وزارت امنیت میهن آمریکا اعالم کرد بخش 
تحقی��ق و توس��عه آن نی��روی کمکی برای 
همکاری با واحدهای گشت زنی فراهم کرده 
است. در پس��ت وبالگی این وزارتخانه آمده 
است: به دلیل تقاضاهای زیاد در این منطقه 
استفاده از ابزارهای مکانیکی چهارپای کمکی 
راه حلی هوش��مند برای استفاده از منابع به 

حساب می آید.

گوی��ن کنیل��ی مدی��ر ارش��د عملیات��ی 
گوس��ت رباتیکز می گوی��د: ای��ن رب��ات 45 
کیلوگرمی که هیچ س��الحی ندارد، برای راه 
رفتن روی ش��ن، صخره و تپ��ه و همچنین 
محیط های ساخت انسان مانند پله ها مناسب 
اس��ت. ربات ها در آل پاس��و )واق��ع در ایالت 
تگزاس( آزمایش ش��دند. این درحالی اس��ت 
که مأموران فدرال��ی که در مرزهای مکزیک 
فعالیت می کنند از مدت ها قبل به بدرفتاری با 
مهاجران و پناهجویانی متهم هستند که سعی 

در ورود به آمریکا دارند.
دول��ت بایدن ب��ا انتقادات زیادی از س��وی 

حامیان پناهجویان روبرو است.
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دل خوشی از پته های امروزی نداریم/34
برای مرمت قلعه پرتغالی ها با وزیر میراث مذاکره می کنم/35

آیین سده در نوبت ثبت جهانی/36
هشدار؛ نوروز پُرسفر در پیش است/38

پـرش در  »بانجـی جامپینـگ« گنجنامـه دومیـن سـکوی 
خاورمیانه!/40

حضور نئاندرتال ها در سمنان!/42
گنج قارون، صبر ایوب، عمر نوح/44
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دل خوشی از پته های امروزی نداریم
پژوهشگر تاریخی کرمانی گفت: دل خوشی 
از پته های ام��روزی نداریم؛ آن همه زیبایی، 
طراوت و ظرافت کجا و پته ای که این روزها 

به دست مردم می دهند کجا.
س��ید محمدعل��ی گالب زاده، پژوهش��گر 
تاریخی، در آیین اختتامیه نخستین جشنواره 
کاالها و محصوالت فرهنگی استان کرمان با 
محوریت پته که همزم��ان با هفتمین دوره 
کشوری جایزه ملی فیروزه برگزار شد، بیان 
کرد: کرمان خاس��تگاه دوزندگی و بافندگی 

بوده است.
وی افزود: نام دیگر کرمان کارمان است که 
از دو واژه تش��کیل شده است؛ مان به معنای 
جایگاه و کار به معنی کار و تالش، ش��هامت 
و ش��جاعت و بافندگ��ی اس��ت. کرمانی ه��ا 
هنوز به عنکبوتی که ت��ار می تند »کاربافو« 
می گویند بنابراین یکی از تعاریف ویژه ای که 
برای کرم��ان می توان لحاظ کرد همین هنر 

بافندگی و دوزندگی است.

گالب زاده ادامه داد: در این میان پته جایگاه 
وی��ژه ای دارد زیرا پته نش��ان دهنده حضور 
پرصالبت زنان کرمانی در عرصه ساماندهی 
و خدمت رس��انی ب��ه جامعه خود به ش��مار 

می رود.
پژوهشگر تاریخی اضافه کرد: زنان کرمانی 
در طول تاریخ ثابت کردند که نه تنها پشت سر 
هر مرد موفقی یک زن وجود دارد بلکه گاهی 
جلودار مردان نیز بودند که استدالل هایی نیز 

در این باره موجود است.
وی عن��وان ک��رد: زنان کرمان��ی عالوه بر 
اینکه در کنار همسرانش��ان به امر کشاورزی 
می پرداختن��د، بچه را نیز به بغل می گرفتند 
و پرورش می دادن��د و در باقی فرصت ها پته 

می دوختند یا شال و قالی می بافتند.

گالب زاده با بیان اینکه هنر پته دوزی فقط 
برای کرمانی ها شناخته شده نیست و در دنیا 
مطرح اس��ت گفت: نکته دیگری که در این 

هنر نهفته اس��ت این است که پته به عنوان 
نماد تفکر و اندیشه و صالبت مردم کرمان به 

شمار می رود.
وی ادامه داد: بته جقه سرو سرخمیده است 
و معنای آن این است که مردم کرمان در طول 
هزاران سال اگرچه در بسیاری از موارد آتش 
ب��ه زندگی آن ها افتاد اما هر بار ققنوس وار از 
میان خاکسترخود برخاسته و حیات خود را 
آغاز کردند؛ این مردم اگر همیش��ه در مقابل 
طوفان ها مجبور ش��دند مانند بته جقه س��ر 
خم کنند اما دوباره برخاستند و ثابت کردند 

زندگی در کویر جریان دارد.
گالب زاده ب��ا بیان اینکه ما دل خوش��ی از 
پته های ام��روزی نداریم تصری��ح کرد: هنر 
قدیمی پته هنر خاصی بود، آن همه زیبایی، 
طراوت و ظرافت کجا و پته ای که این روزها 
به دست مردم می دهند کجا؛ به خاطر حفظ 
آبروی نیاکان مان هم که ش��ده اس��ت کاری 

کنیم که پته به هنر اصیل خود برگردد.

»سفیر پرتغال درخواست کرد تا کتاب »دژ 
اس��تعمار« که اطالعات نادری از کاوش های 
انجام شده در قلعه پرتغالی ها در قشم منتشر 
کرده به دو زبان انگلیس��ی و پرتغالی ترجمه 
شود و حتی تاکید کرد در صورت مالقات با 
وزیر میراث فرهنگی، درباره کاوش و بازسازی 

قلعه پرتغالی ها با او مذاکره می کند.«
فاطمه علی اصغر، مدیر انتشارات دادکین 
در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: کارلوس 
کوش��تا نِِوش  - سفیر پرتغال در ایران - در 
دیداری که دوشنبه 18 بهمن با اسماعیل 
یغمایی - باستان ش��ناس و نویسنده  کتاب 
دژ اس��تعمار - در دفتر سفارت پرتغال در 
تهران داش��ت، گفت: »پس از این که خبر 
انتشار این کتاب را در روزنامه تهران تایمز 
خواندم به شدت عالقه مند شدم تا جزییات 
بیش تری درباره این کتاب و باستان شناس 
آن بدانم. من مش��تاق به خواندن و مطالعه 
کتاب های تاریخی هستم. اما از آن جایی که 
این کت��اب گویای بخش مهم��ی از تاریخ 
کش��ورم بود به ش��دت برایم حائز اهمیت 
ش��د، بنابراین خواستم کتاب ترجمه شود، 
همچنی��ن ب��ا باستان ش��ناس آن مالقاتی 

داشته باشم.«
علی اصغر که در این نشست حضور داشته، 
با بیان این که این نشس��ِت دوساعته به دنبال 
دعوت سفیر پرتغال انجام شده است، به نگرش 
بی طرفانه و موشکافانه سفیر پرتغال به دریافت 
واقعیت تاریخی کشورش اش��اره کرد و افزود:  
س��فیر پرتغال در این نشست بارها بر اهمیت 
این کت��اب به دلیل داده های علمی و تاریخی 
و روشن ش��دن ابعاد ناگفته تاریخ تاکید کرد 
و گفت »برایم بس��یار جالب است که در ایران 
چه اندازه علم باستان شناسی پیشرفته و حائز 

اهمیت است.«
به گفته  او، س��فیر پرتغال خواستار ترجمه 
کتاب به دو زبان انگلیس��ی و پرتغالی شد و 
گفت:  »نس��خه هایی از این کت��اب باید برای 
کتابخانه ها و مراکز فرهنگی کشورهای مختلف 
فرس��تاده ش��ود و در صورت مالقات با آقای 
ضرغامی، وزیر می��راث فرهنگی ایران حتماً 

درباره  کاوش و بازسازی قلعه های پرتغالی در 
کناره  خلیج فارس مذاکره خواهم کرد.«

برای مرمت قلعه پرتغالی ها با وزیر میراث 
مذاکره می کنم

علی اصغر همچنین به درخواست اسماعیل 
یغمایی، باستان ش��ناس پیشکس��وت ایرانی 
از س��فیر پرتغال اش��اره کرد ک��ه با تقاضای 

او قرار ش��ده »اس��ناد، مدارک، نقش��ه ها و 
دست نویس های مربوط به قلعه های پرتغالی 
که در وزارت امور خارجه این کشور نگهداری 
می ش��ود در اختیار این باستان شناس برای 

چاپ تکمیلی کتاب قرار گیرد.«
مدی��ر انتش��ارات دادکی��ن اظه��ار ک��رد:  
خوشبختانه سفیر پرتغال بسیار بی طرفانه با 
تاریخ کش��ور خود در گذشته مواجه شد و با 
پذیرش این که پرتغال در آن دوره استعمارگر 
به ش��مار می آمده خواستار تهیه و فرستادن 
کتاب به مراکز فرهنگی و علمی دنیا شد این 
در حالی است که نه تنها مسئوالن وزارتخانه 
می��راث فرهنگی ایران، بلک��ه تا کنون هیچ 
مسئولی از میراث فرهنگی قشم نیز اقدام به 
تهی��ه یک جلد از این کتاب ب��رای بودن در 

کتابخانه میراث قشم نکرده است.
ب��ه گفته او، کتاب دژ اس��تعمار بر پایه  دو 
فصل کاوش باستان شناسی، اطالعات نادری 
از دژ پرتغالی ها در قش��م منتشر کرده است. 
در حالی که بس��یاری از داده های این کتاب 
به دلیل نبود مراقبت های الزم و حفاظت های 
فیزیکی و کوتاهی مسئوالن میراث فرهنگی 
تاکن��ون از دس��ت رفت��ه اس��ت. ب��ا تالش 
بیست ساله اسماعیل یغمایی سرانجام گزارش 
کاوش های این باستان شناس پیشکسوت از 
الیه های مختلف قلعه پرتغالی ها اردیبهشت 
امسال توسط انتشارات دادکین منتشر شده 

است.

برای مرمت قلعه پرتغالی ها با وزیر میراث مذاکره می کنم
سفیر پرتغال در دیدار با باستان شناس »دژ استعمار«
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س��ده از آیین های مهم ایرانیان 
به ش��مار می رود که ب��ا آداب و 
رس��وم ویژه در غ��روب دهمین 
روز بهم��ن ماه که در گاهش��مار 
زرتش��تی مقارن با شانزدهمین 
روز از ماه بهمن )روز مهر ایزد( 
است، برگزار می شود، اقداماتی 
از سوی کشور برای ثبت جهانی 
این آیی��ن تاریخی در حال انجام 

است.
زرتشتیان استان یزد آیین سده 
امس��ال را ب��رای دومین س��ال 
پیاپی ب��ه علت ش��یوع ویروس 
کرونا به صورت مج��ازی برگزار 

می کنند.
منش��أ آیین س��ده ب��ه فرهنگ 
ایران باس��تان بازم��ی گردد که 
در آن آت��ش به هم��راه آب، باد 
و خ��اک از عناص��ر مق��دس ب��ه 
ش��مار می رفت��ه و در بس��یاری 
از جش��ن های ایرانی��ان نق��ش 
کارب��ردی داش��ته اس��ت و این 
عناص��ر را گرامی می داش��تند، 
باس��تان  ایرانی��ان  همچنی��ن 
معتقد بودند آتش��ی که در این 
روز افروخته می ش��ود، سمبل و 
نش��انه گرم شدن زمین و آماده 
ش��دن برای ورود به فصل بهار 

است.
در بعض��ی ادوار ک��ه ایرانی��ان 
ب��ا محدودی��ت روب��رو بوده اند، 
هیزم ه��ا را ب��ر بلندای ک��وه یا 
باالی ب��ام خانه ها جمع می کردند 
و در آیین س��ده می س��وزاندند 
اما امروزه مکان های مش��خصی 
را ب��رای افروختن آتش انتخاب 
و ای��ن آیی��ن را در این مکان ها 

برگزار می کنند.

در این جش��ن زرتش��تیان و موبدان به صورت 
حلقه، گرد آتش می ایستند و مردم در پشت سر 
آنها قرار می گیرند؛ در این مراس��م موبدان دعای 
آتش نیایش می خوانند و سپس هیزم ها را آتش 
می زنند و در ادامه با آیین های ش��اد، به شاهنامه 
خوانی و اجرای موسیقی می پردازند؛ زرتشتیان در 
آیین سده معموالً لباس های سفید و شاد بر تن 

می کنند.
نماینده زرتش��تیان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: آیین س��ده، ثبت ملی شده و پرونده آن به 
همراه کشور تاجیکستان در نوبت ثبت بین المللی 

در یونسکو قرار گرفته است.
اس��فندیار اختیاری در گفت و گو با ایرنا افزود: 
آیین سده توس��ط ایران به عنوان کشور اصلی و 
کشور همراه تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه 
فرهنگی ایران ثبت خواهد شد که نشان دهنده 

گسترش این آیین است.
وی با بیان اینکه آیین س��ده، جشن احترام به 
یکی از بزرگتری��ن آفرینش های پروردگار یکتا و 
بی همتاست، آتش را پدیده ای دانست که بدون 
آن امکان پیشرفت بشریت، علم و فناوری و جود 
نداش��ته و این جش��ن را متعلق به کل انسان ها 

دانست.
نماینده زرتشتیان با تشریح اسطوره بیان شده 
در شاهنامه فردوسی در مورد پیدایش آتش، اظهار 
داش��ت: ما در این روز گرده��م می آییم تا دانای 

بزرگ هستی بخش را نیایش کنیم که داده های 
نیکی را به ما بخشیده است تا بتوانیم آنها را در راه 
انسانیت به کار ببندیم و عالوه بر برگزاری جشن، 
هیزم ه��ای جمع آوری ش��ده را آتش می زنیم تا 

اهمیت این فروغ اهورایی را یادآوری کنیم.
وی گذشت صد روز از زمستان پنج ماهه تقویم 
ایران باس��تان، معروف به زمستان بزرگ و پنجاه 
روز و پنجاه ش��ب فاصله تا نوروز را یکی دیگر از 

دالیل دلیل نامگذاری این روز به سده بیان کرد.
همچنین موبدیار زرتش��تیان استان یزد گفت: 
بر اساس گاهشماری زرتشتی شانزدهمین روز از 
ماه بهمن یعنی روز مهر ایزد از ماه بهمن برابر با 
دهمین روز از ماه بهمن با گاهشماری خورشیدی 
به جشن سده معروف است و یادآور اهمیت نور، 
آتش و انرژی اس��ت هر چند جش��ن سده کمتر 
جنبه دینی داشته اس��ت، اما همواره زرتشتیان 

پاسدار و متولی آن بوده اند.
شاه بهرام بلیوانی افزود: در نوروزنامه منسوب به 
خیام آمده است: »هر سال تا به امروز جشن سده 
را پادش��اهان نیک عهد در ایران و توران به جای 
می آورند بعد از آن به امروز، زمان این جش��ن به 
دست فراموشی سپرده شد و فقط زرتشتیان که 
نگهبان سنن باستانی بوده و هستند این جشن را 

بر پا می داشتند«.
وی اظهار داش��ت: از دید اسطوره شناسی این 
جش��ن به پیدایش آتش در زمان هوش��نگ شاه 

پیشدادی نسبت داده ش��ده است، می دانیم 
ش��یوه کش��ت و کار و کندن کاریز و درخت 
کاشتن نیز در این دوره بوده است، بنابر آنچه 
در ش��اهنامه آمده است، روزی هوشنگ شاه 
برای ش��کار به دامنه کوهی می رود که ناگاه 
ماری سیاه می بیند و سنگی به طرف او پرتاب 
می کند هر چند س��نگ به مار نمی خورد اما 
به سنگ دیگری برخورد می کند و در نتیجه 
جرقه ای از آن ایجاد و بوته ای روش��ن شده و 

آتش پدیدار می گردد.

فردوسی در این باره چنین می گوید:
بر آمد به سنگ گران سنگ خرد هم آن و 

هم این سنگ گردید خرد
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ 

گشت از فروغ آذرنگ
جهاندار پیش جه��ان آفرین نیایش همی 

کرد و خواند آفرین
که او را فروغی چنین هدیه داد همین آتش 

آن گاه قبله نهاد
یکی جشن کرد آن شب و باده خورد سده 

نام آن جشن فرخنده کرد
بلیوانی یادآور شد: به گفته بیهقی و بیرونی 
این جش��ن در دوران مختل��ف حتی پس از 
اس��الم ت��ا دوران مغول هم بوس��یله مردم و 
س��الطین برگزار می ش��د، مرداویج در سال 
323 هجری )سده دهم میالدی( این جشن 
را با شکوه تمام در اصفهان برگزار کرد، چنانکه 
در تاریخ بیهقی آمده اس��ت، سلطان مسعود 
غزنوی نیز در سال 430 هجری این جشن را 

برگزار کرده است.
موبدی��ار زرتش��تیان اس��تان ی��زد افزود: 
نظریه های جدیدتری ک��ه در متون قدیمی 
نیام��ده اند، دلیل نامگذاری س��ده را به عدد 
صد نسبت داده وآن را گذشت یک صد روز از 
زمستان بزرگ )آبان الی دهم بهمن که پایان 
چله بزرگ اس��ت( بی��ان می دارند که در این 
روز روشنایی و گرما افزون می گردد و طلوعی 

دیگر از خورشید آغاز می شود.
بلیوانی گفت: در ش��ریف آب��اد اردکان یزد 
مراسم مش��ابهی به نام هیرمبا در روز اشتاد 
ایزد و آذرماه بدون کبیسه برگزار می گردد که 

ای��ن روز تا نوروز دقیقاً صد روز فاصله دارد به 
هر صورت پاسداشت و احترام به آتش و آب و 
باد و خاک در بین زرتشتیان و ایرانیان سابقه 

دیرینه دارد.

فلسفه پیدایش جشن سده
درخصوص پیدایش جش��ن سده اعتقادات 
گوناگون��ی وجود دارد از جمله اینکه در ایران 
باس��تان زمستان بزرگ از اول آبان ماه آغاز و 
تا دهم بهمن یا پایان چله بزرگ ادامه داشته 
اس��ت و این مدت صد روز اس��ت و معتقدند 
پایان چله بزرگ زمین نفس می کشد و گرم 
می ش��ود و بعد از این تاریخ سرمای سختی 
پیش نمی آید از این رو جش��ن سده در واقع 
جشن گرامیداشت انرژی و روشنایی و کاهش 

عمر زمستان بوده است.
در نظریه دیگری از ش��ب چله تا نوروز که 
روزها طوالنی تر می شده مردم روزها و شب ها 
را جدا می شمردند بنابراین از دهم بهمن ماه 
تا نوروز را مجموع صد روز و ش��ب تش��کیل 
م��ی داده و به این دلیل به دهم بهمن س��ده 

می گفتند که به همین عدد صد اشاره دارد.

آیین سده زرتشتیان در نوبت ثبت جهانی
 َسده، یکی از آیین های ایرانی است که در 
آغاز شامگاه دهم بهمن ماه یعنی روز آبان از 
ماه بهمن برگزار می شود، پیروان آیین زرتشت 
در دهمین روز بهمن ماه با افروختن هیزمی 
که مردم از پگاه بر بام خانه خود یا بر بلندی 
کوهس��تان گرد آورده اند، این جش��ن را آغاز 

می کنند.
گفته می شود این جشن همیشه به شکل 
دس��ته جمعی و با گردهمایی مردمان شهر و 
محله و روستا در یک جا و با برپایی یک آتش 
بزرگ برگزار می شد؛ مردم در گردآوردی هیزم 
با یکدیگر مش��ارکت می کنند و بدین ترتیب 
جشن سده، جشن همکاری و همبستگی نیز 

است.
در این روز زرتشتیان با حضور در یک محل 
از شهر یا روستا در کنار هم، آتشی می افروزند 
و به نیایش خوانی و س��رودخوانی و پایکوبی 
نیز می پردازند. ه��م اکنون حدود ۶ هزار نفر 
از پیروان آیین زرتشت در استان یزد زندگی 
می کنند، زرتشتیان یک نماینده در مجلس 

شورای اسالمی دارند.

آیین سده در نوبت ثبت جهانی
مژگان دشتی

خبرنگار
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می���راث  وزارت  مقام���ات 
فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دس���تی ماه ها اس���ت ک���ه از 
»س���ونامی س���فر« صحبت 
می کنن���د، چه���ار روز برپایی 
در  گردش���گری  نمایش���گاه 
تهران نیز بیش���تر اس���تان ها 
را ب���ه این نتیجه رس���انده که 
مس���افران   ۱۴۰۱ ن���وروز  در 
بیشتری به نسبت تعطیات 
نوروز ۱۴۰۰ داش���ته باش���ند. 
با این وجود، هن���وز اقدامی 
ب���رای مدیری���ت س���فرها آن 
ه���م در وضعیت ناپای���دار و 
»اُمیک���رون«  هش���دارآمیز 
مش���اهده نمی ش���ود ک���ه از 
سوی متولی پیش بینی شده 

و یا در دستور کار باشد.
به نظر می رس���د استان ها با 
وج���ود تجربه ن���وروز ۹۹ که 
به یک باره سفرها با تصمیم 
س���تاد ملی کرونا لغو ش���د، 
از حاال هی���چ پیش بینی و یا 
مدیری���ت بحرانی برای نوروز 
۱۴۰۱ با ای���ن پیش فرض که 
ممکن است با تشدید سویه 
جدی���د کرون���ا محدودیت ها 
دوباره بازگردانده شود، ندارند 
و فعاً فقط مشغول فروش 

خدمات سفر هستند.

اغماض واکس��ن و تست مسافران را کنترل 
می کنند.

از س��وی دیگ��ر، آن چن��ان ک��ه برخ��ی 
وزارت  گفته ان��د  گردش��گری  تاسیس��ات 
بهداشت نظارت دقیق، مستمر و پایداری در 
کنترل دستورالعمل های کرونا در این اماکن 
ندارد و وضعیت بهداشت برخی رستوران ها، 
بین راهی ها و اقامتگاه ها به نظارت دقیق تری 
نیاز دارد، اگرچه معاونت گردشگری همواره 
تاکید دارد تأسیاس��ت گردشگری از جمله 
مراکزی هستند که دستورالعمل های ستاد 

کرونا را دقیق و کامل اجرا می کنند.
عالوه ب��ر این، از آن جا ک��ه نزدیک به 70 
درصد سفرها در ایران جاده ای انجام می شود 
و کنترل وضعیت اتوبوس ها، اس��تراحتگاه ها 
و توقفگاه های بین راهی با وزارت راه اس��ت، 
این س��ؤال مطرح است که دو ماه باقی مانده 
تا ن��وروز، این وزارتخانه چ��ه تدبیری برای 
ایمن سازی این مراکز و وسایل نقلیه عمومی 

برای استفاده کم خطر مسافران دارد؟ معموالً بیشترین 
اعتراض ها در سفرهای جاده ای نیز به وضعیت بهداشت 
مراکز بین راهی به ویژه س��رویس های بهداشتی مربوط 
می ش��ود، برای بهداشتی کردن این مراکز با توجه به دو 

سال تجربه رویارویی با کرونا، برنامه ای وجود دارد؟
آی��ا کمپ ه��ای مس��افرتی ک��ه مسؤولیت ش��ان ب��ا 
شهرداری ها است، آماده پذیرش مسافران در پیک ششم 
کرونا هستند؟ امکانات محدود آن ها که اغلب هزینه قابل 
توجهی از مسافران به خاطر آن دریافت می شود، تجهیز 

و آماده شده است؟
آیا روی مدارس که هر سال از پذیرش مسافران عمومی 
برحذر داش��ته می ش��وند، اما برخ��ی از آن ها خالف این 
دس��تور عمل می کنند، نظارت بهداشتی می شود و برای 

نوروز 1401 چه تصمیمی در این باره گرفته خواهد شد؟
ظرفی��ت محدود بازدید ب��رای موزه ها و س��ایت های 
گردشگری در نوروز چگونه رعایت خواهد شد و نظارت 
بر آن ها با توجه به نیروی محدود انس��انی چگونه انجام 
می ش��ود؟ سرکشی  از موزه ها نشان می دهد در ماه هایی 
که این مراکز باز شده اند ظرفیت محدود بازدید در دوران 
کرونا به درس��تی رعایت نشده است، به طوری که برخی 
موزه ها در یک روز شاهد حضور یک هزار نفر بازدیدکننده 

بوده اند.
س��تاد مدیریت کرونا که هش��دار پیک شش��م کرونا 
را داده و در دوره ه��ای گذش��ته س��فر را یکی از عوامل 
انتش��ار ویروس در کش��ور دانسته اس��ت، از حاال برای 
مدیریت س��فر و اجماع با س��ایر دس��تگاه های ذی ربط 
برای جلوگیری از یک وضعیت بحرانی دیگر، چه تدبیر 
و پیش بین��ی ای دارد؟ آیا قرار اس��ت در آخرین لحظات 
مسافران و تأسیسات گردشگری را که هزینه کرده اند و 
امکان بازگشت هزینه های شان وجود ندارد یک بار دیگر 
غافلگیر کند؟ آیا قرار است مثل گذشته صورت مسأله را 
با محدود کردن س��فر پاک کند یا تدبیر دیگری خواهد 

داشت؟

بیشتر اس��تان های شرکت کننده در نمایشگاه 
گردش��گری تهران در پاس��خ به این س��ؤال که 
»اگر محدودیت های کرونا در آستانه تعطیالت 
نوروز بازگردانده ش��ود و مثل دوره های پیشین 
س��فرهای جاده ای که حجم بیش��تری از سفر 
ایرانی ه��ا را به خود اختصاص می دهد، کنس��ل 
ش��ود و سایت های گردش��گری بسته شود، چه 
برنامه ای برای مدیریت مسافران وجود دارد«، یا 
امیدوارند این اتف��اق نیافتد یا ترجیح می دهند 
تا ستاد کرونا درباره بازگرداندن محدودیت های 
سفر تصمیمی نگرفته است همچنان به کار خود 
ادامه دهند و خدمات سفر بفروشند شاید رکود 
اقتصاد گردشگری استان شان را بتوانند جبران 

کنند.
از طرف��ی، رویک��رد اس��تان ها در نمایش��گاه 
گردش��گری ته��ران ب��رای معرف��ی و تبلی��غ 
ظرفیت هایش��ان که به روال هر س��ال سنتی و 
ف��ارغ از ن��وآوری و خالقیت بود، نش��ان می داد 
که برای مسافراِن بیش��تر از ظرفیت استان، در 
نوروز هیچ برنامه ریزی مشخصی از پیش ندارند؛ 
مثاًل مس��ؤوالن غرفه اس��تان ایالم درحالی که 
می گفتند پیش از نمایشگاه تمام ظرفیت اقامتی 
اس��تان به واسطه تورها برای نوروز تکمیل شده 
اس��ت، اما همچنان درحال تبلیغ برای سفر به 
این استان بودند و از میل و تقاضای مردم برای 

مس��افرت به ایالم سخن می گفتند، درحالی که 
هیچ برنامه ریزی ای برای سرریز مسافر نداشتند. 
این وضعیت در بیشتر استان های کشور مشهود 

است.
عالوه بر این، با وجود هش��دارهایی که درباره 
شروع پیک شش��م کرونا در کش��ور داده شده 
اس��ت، اما در برنامه ریزی سفر از هم اکنون هیچ 
پیش بینی ای ب��رای محدودیت ه��ای احتمالی 
صورت نگرفته که اگر مثل نوروز 99 به یک باره 
شرایط »فوق العاده« در کشور اعالم شد و ستاد 
کرونا ب��رای محدودیت س��فر در نوروز تصمیم 
گرفت، چه تدبیری داشته باشد تا مثل گذشته، 
مس��افر و تاسیسات گردش��گری دوباره متضرر 

نشوند.
پس از گذشت دو سال درگیری با کرونا دیگر 
نمی ت��وان اعالم بی تجربگی ی��ا غافلگیری کرد، 
ب��ا این حال، هنوز آن چنان که باید بین س��تاد 
مدیریت کرونا و وزارت گردش��گری هماهنگی 
دقیقی مشاهده نمی شود و الگوی تعریف شده ای 
برای مدیریت سفر وجود ندارد، اگرچه در مقطعی 
ب��ه افرادی ک��ه دو ُدز کامل واکس��ن را تزریق 
کرده اند اجازه س��فر بدون محدودیت داده شده 
است، اما دیده می شود تاسیسات گردشگری و یا 
بخش های خدماتی سفر و حمل و نقل آن چنان 
به کنترل ای��ن موضوع متعهد نیس��تند و یا با 

هشدار؛ نوروز پُرسفر در پیش است

بـا وجـود  ایـن،  عالوه بـر 
دربـاره  کـه  هشـدارهایی 
شـروع پیـک ششـم کرونـا 
در کشـور داده شـده است، 
امـا در برنامه ریـزی سـفر از 
هم اکنون هیـچ پیش بینی ای 
برای محدودیت های احتمالی 
صـورت نگرفته کـه اگر مثل 
نوروز ۹۹ به یک باره شـرایط 
»فوق العاده« در کشـور اعالم 
بـرای  کرونـا  و سـتاد  شـد 
محدودیـت سـفر در نـوروز 
تصمیـم گرفت، چـه تدبیری 
داشته باشـد تا مثل گذشته، 
مسافر و تاسیسات گردشگری 

دوباره متضرر نشوند.
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دریافت کنیم و این دست نمی دهد مگر اینکه 
هم در کالم، هم در رفتار و هم در اندیش��ه، 
از انرژی های منف��ی دوری کنیم، هیجانات 
درونی ما اگر به درستی تخلیه نشوند ممکن 
است در مسیرهای انحرافی از درون ما بیرون 
بیاین��د؛ ورزش، ورزش های هیجانی در این 
راه خیل��ی ب��ه ما کمک می کنن��د که ما به 
درستی و در مس��یر خوب، این هیجانات را 

تخلیه می کنیم.
از می��ان هیجانات��ی که باعث می ش��ود، 
تخلیه هیجانات روحی ایجاد ش��ود می توان 
به انواع ورزش های هوایی )کایت س��رفینگ، 
پاراگالی��در، تونل باد، پرواز ب��ا لباس بالدار 
یا وینگس��وت، و ...(، دریایی )جت اس��کی، 
موج س��واری و ...( اش��اره کرد. شاید از میان 
این ورزش های پرش��ی، ورزشی که بیش از 
بقیه برای عموم مردم قابل دسترس��ی است 

»بانجی جامپینگ« باشد.
همدان از جمله اس��تان هایی است که در 
دهکده گردش��گری گنجنامه دارای »بانجی 
جامپینگ« اس��ت. جالب اس��ت بدانید که 
»بانجی جامپینگ« همدان، بلندترین بانجی 
در ای��ران با ارتف��اع 42 متر و دومین بانجی 
دوبال )س��کوی پرش( خاورمیانه است. این 
بانج��ی محدودیتی برای پ��رش خانم و آقا 

ن��دارد و افرادی که از 45 ت��ا 90 کیلو وزن 
دارند می توانند از این امکان استفاده کنند.

سورتمه ریلی گنجنامه
س��ورتمه، البت��ه ب��ه ان��دازه ی »بانج��ی 
جامپینگ« نمی تواند در ش��ما باعث ترشح 
آدرنالی��ن ش��ود، ام��ا در نوع خ��ود، و برای 
آدم هایی که کمتر حاضر به ریسک هستند یا 

وزن شان زیاد است بهترین پیشنهاد است.
طول مس��یر س��ورتمه ریل��ی گنجنامه، 
1150 مت��ر اس��ت، و در دل طبیعت الوند 
ش��ما را ب��ه س��رعتی مع��ادل 45 کیلومتر 
بر س��اعت به گونه ای حرک��ت می دهد که 
احساس خوشایندی داش��ته باشید، ُحسن 
دیگر سورتمه نسبت به »بانجی جامپینگ« 
این اس��ت که می توانید کودکان خود را هم 
همراه تان داش��ته باشید، خانم ها هم ترجیح 
می دهند تخلیه هیجان را با سورتمه امتحان 

کنند تا »بانجی جامپینگ«.

غار آکواریوم گنجنامه
هر جا اسم غار می آید، ناخوداگاه به یاد غار 
علی صدر می افتیم، همان جایی ویکی پدیا در 
معرفی اش می گوید: »یکی از غارهای تاالبی 
ایران و از معدود غارهای آبی جهان اس��ت«. 

همچنین علی صدر دارای طوالنی ترین مسیر 
قایقران��ی درون غار در جهان اس��ت، اما غار 
آکواری��وم اگرچه در همدان اس��ت اما با غار 

علیصدر چندین کیلومتر فاصله دارد.
اینجا – یعنی در غ��ار آکواریوم گنجنامه 
- خبری از تخلیه هیجانات درونی نیس��ت، 
اینجا بیش از اینک��ه بخواهید تخلیه انرژی 
کنی��د، می توانید مخلوق��ات زیبای خداوند 
را ببینی��د و ل��ذت ببرید، به نوع��ی بعد از 
تخلیه انرژی در بانجی و سورتمه، می توانید 
برای گرفتن انرژی های مثبت به س��راغ غار 

آکواریوم بروید.
 »در س��اخت این غ��ار آکواریوم که از غار 
علی صدر همدان الهام گرفته شده، تلفیقی از 
سنگ و صخره به زیبایی تمام در کنار آب به 
کار رفته اند که برای مس��افران و گردشگران 

تور همدان بسیار جذاب است«.
آنطور ک��ه دهکده گردش��گری گنجنامه 
به گردش��گران اعالم کرده: »غ��ار آکواریوم 
گنجنام��ه بزرگ ترین غار مصنوعی کش��ور 
اس��ت که پروژه س��اخت آن در سال 1390 
آغاز شده، آکواریوم در ارتفاع 2300 متری از 
سطح دریا قرار دارد و با مساحت نزدیک به 
هزار متر مربع توسط مجسمه سازان حرفه ای 

ایرانی و خارجی ساخته شده است.«
غم، شادی، خنده، گریه، فریاد، سکوت، تحرک، سکون، انتظار، اشتیاق و ... حس های مختلف آدمی هستند که هر کدام، به نوعی رفتارهای ما را 
تحت الشعاع خود قرار می دهد. روانشناسان، جامعه شناسان و مردم شناس  ها، هر کدام به نوعی این حس های آدمی را تعریف و تعبیر می کنند 
و برای افزایش یا کاهش آن نسخه می پیچند؛ اما آنچه مسلم است، وجود چنین حس هایی در تمام آدم هاست، حس هایی که برخی می توانند 
منفی های آن را کنترل کنند و مثبت هایش را افزایش دهند، و عده ای نمی توانند. این توانستن و نتوانستن، گاهی فطری )وراثتی است و با شما به 

دنیا آمده( و برخی جاها هم اکتسابی )آنچه از راه سعی و کوشش بدست می آید( است؛ یعنی می تواند با ممارست، تمرین و تفریح تغییر کند.

»بانجی جامپینگ« گنجنامه دومین سکوی پرش در خاورمیانه!
پرش 42 متری همراه با تخلیه ی هیجان

راه های کنترل ی��ا افزایش حس هایی که 
بر ش��مردیم در آدمی دو مسیر دارد، مسیر 
اول درون آدم ها و راه دوم در بیرون و خارج 
از اختیار انسان هاس��ت. در یک حالت اولیه 
و طبیعی، انس��ان ها نیازمند این هستند که 
روح خود را به آرامش برسانند. بدیهی است 
که روح به عنوان راه برنده ی جسم، تمایالتی 
دارد که فقط با خوردن و خوابیدن و برطرف 
کردن نیازهای جس��می، برطرف نمی شود، 
بنابراین نیاز به این دارد که به خواسته هایش 

توجه شود.
آدم هایی که زندگی عادی، سالم و طبیعی 
دارن��د، آدم های��ی که بدن س��الم و صحت 
عقل دارند، آدم هایی هستند که توانسته اند 

تعادلی بین خواس��ته های روح و جسم شان 
ایجاد کنند.

روح هم نیاز به تفریح دارد. تفریح روح آن 
چیزی است که ما از وراثت، خانواده، اجتماع، 
مراکز آموزشی و تربیتی و ورزشی آموخته ایم 
و بر اساس س��لیقه به برخی از آن ها میدان 

بیشتری داده ایم.
همانطور که برخی از اتفاقات برای جس��م 
ما مضر است، برای روح هم برخی رخدادها 
مفید نیس��ت. از همین روس��ت که امروزه 
بسیار زیاد مردم از انرژی های مثبت و منفی 
صحبت می کنند، این ها به تعبیر ساده همان 

غذای سالم و ناسالم برای بدن است.
ما ت��ا می توانیم بای��د انرژی های مثبت را 
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فرهنگوهنر

حضور نئاندرتال ها در سمنان!
در نتیجه بررسی روشمنِد باستان شناختی 
در منطقه ایوانکی در غرب اس��تان س��منان، 
چشم اندازهای وسیعی از دوران پارینه سنگی 
و تعداد قابل توجهی دست ساخته های سنگی 

نئاندرتال کشف شد.
سیدمیالد هاشمی، عضو هیات علمی گروه 
باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس درباره 
این یافته توضیح داد: این بررسی در منطقه ای 
به وسعت حدود 890 کیلومتر مربع با اهدافی 
چون مش��خص ک��ردن الگوه��ای پراکنش 
محوطه های پارینه سنگِی احتمالی و بررسی 
سنن ابزارسازِی کهن در منطقه غرب استان 
سمنان در شمال دش��ت کویر مرکزی انجام 

شد.
سرپرس��ت ای��ن هی��أت باستان شناس��ی 
افزود: در این پ��روژه محوطه هایی از غرب و 
جنوب غرب در چنداب، سنگاب، حسین آباد 
کورس، ش��ورقاضی و یوس��ف آباد تا شرق و 
شمال شرق در نزدیکی شهر جدید ایوانِکی و 
جنوب روستای بوالن و ُکَرک یافت شد. از این 
محوطه ها که هر کدام ابعاد چند کیلومتری 
دارند، تعداد قابل توجهی دست س��اخته های 
سنگی کشف شد که تنها بخشی از آن ها به 
نمونه برداری  آزمایشگاهی،  مطالعات  منظور 

شدند.

او ب��ا بیان این که تمام ای��ن محوطه ها روی 
مخروط افکنه ه��ای کهنی ق��رار گرفته اند که 
برای چندین هزار سال با رسوبات مختلف آبی 
و بادی پوشانده شده بودند، گفت: فرآیندهای 
فرسایشی موجب ش��ده که پوشش رسوبات 
ریزدانه به مرور کنار رفته و قطعات سنگ ریز 

و درشِت دوباره آشکار شوند.

نئاندرتال ها در سمنان هم بوده اند؟
هاشمی با اشاره به این که چنین سطوحی را 
در بیابان ها، سنگ فرش بیابانی می نامند، افزود: 
به دلیل این که این س��طوح باستانی احتماالً 
هزاران سال اس��ت که دوباره آشکار شده اند، 
سطح تمام قطعه سنگ ها، چه ابزارهای سنگی 
و چه س��نگ های طبیعی، ب��ه تدریج هوازده 
شده و پوششی قهوه ای سوخته تا سیاه روی 
آن ها تش��کیل شده اس��ت که به آن »جالی 
بیابانی«می گوین��د. او ادامه داد: بررس��ی های 
مقدماتی حاکی از آن است که این چشم اندازها 
دست کم به دو دوره پارینه سنگی میانی و جدید 
تعلق دارند و مطالعات مقدماتی نشان داد که 
بخش عمده ای از دست ساخته های سنگی را 
تراشه های با ابعاد نسبتاً بزرگ و قابل مالحظه 
تشکیل می دهد، تراشه هایی که به کمک ضربه 
با چکش سخت از روی سنگ مادرهای تراشه 

جدا شده اند.
گف��ت:  باستان ش��ناس  ای��ن 
عالوه بر تراش��ه های س��اده، انواع 
ابزارهای روتوش دار از نوع س��نت 
پارینه س��نگی میان��ی و ش��واهد 
بهره گیری از تکنیک »لوآلوآ« نیز 
در میان مجموعه ابزارها به چشم 

می خورد.
او افزود: بهره گیری از این تکنیک 
در عرض های جغرافیایی مشابه با 
منطقه ایوانکی )عرض جغرافیایی 
منطقه: 35 درجه شمالی( معموالً 
به نئاندرتال ها منتسب می شود، از 
این رو، عالوه بر انس��ان خردمند، 
می توان ردپای انسان نئاندرتال را 

نیز در منطقه جست وجو کرد.
هی��أت  ای��ن  سرپرس��ت 
باستان شناسی با اشاره به این که 
گروه  دست ساخته های  مجموعه 
دوم ک��ه به دوران پارینه س��نگی 
جدید منتسب هس��تند، شامل 
س��نگ مادرهای تیغه و ریزتیغه 
حجمی )منشوری( و برداشته های 
تیغه و ریزتیغه س��اده هس��تند، 
افزود: برخی تیغه ها لبه های همگرا 
یا پیکانی شکل دارند و برخی دیگر 
نیز به کمک روتوش به سرپیکان 

تبدیل شده اند.
هاشمی همچنین گفت: درصد 
سرپیکان ها، چه روی تراشه و چه 
روی تیغه ها نسبتاً باالست و تعداد 
قابل توجهی از آن ها شواهدی از 
قرارگیری در دسته های چوبی را 
نشان می دهند که شاید اشاره ای 
به اهمیت ش��کار در چش��م انداز 
پارینه سنگی منطقه ایوانکی باشد.

انس��ان های نئاندرتال از جمله 
انس��ان های نخس��تین بودند که 
در ای��ران نیز زندگ��ی می کردند 
و بیش��تر در نزدیکی رودخانه ها 
حضور داشتند و تا کنون شواهدی 
از وجود آن ها در مناطقی از ایران 
از جمله مازندران و غرب پیدا شده 

است.

زندگی و سینمای »جت  لی«/46
چرا ماتریکس 4 مهم است؟/48

رابطه خودشیفتگی، هوش و باور به طالع بینی/52
شش روش کاربردی برای خانه تکانی ذهن و کاهش استرس/56

تغذیه؛ نسخه فرا ژنتیکی رشد قد/58
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تیک ت���اک؛  »تیک ت���اک 
صدای ساعت شماطه دار 
ک���ه  اس���ت  قدیم���ی 
مغ���ازه  س���کوت  در 
پیچی���ده  آنتیک فروش���ی 
اس���ت. نمی ش���ود راحت 
از اجن���اس مغازه چش���م 
برداشت. از صورتک های 
کوچ���ک کنده کاری ش���ده 
روی آوی���ز تمام نق���ره ای، 
از ابروهای به هم پیوسته 
روی  ناصرالدین ش���اه 
شیش���ه ای،  جاش���معی 
بل���وری  ظرف ه���ای 
فرانس���وی ۸۰ س���اله ب���ا 

طرح  گل سرخ و ... .
پاساژ چهلستون خیابان 
منوچه���ری ته���ران مانند 
و  پ���رزرق   نمایش���گاهی 
ب���رق اس���ت. مغازه ه���ای 
آنتیک فروش���ی و اجناس 
در  آن  خیره کنن���ده 
ب���ا  کام���ل  هماهنگ���ی 
معم���اری و دکوراس���یون 
این مکان قرار گرفته اند. 
پاس���اژی کم رفت وآمد که 
۵۰ س���ال است در گوشه 
ته���ران س���کوتی  ش���لوغ 
لذتبخش دارد. این شغل 
پررون���ق  س���ابق  مانن���د 
است یا مانند بسیاری از 
مشاغل پیشین، در حال 

ازبین رفتن؟

قدیمی اس��ت و باالی کاش��ی ها نقش های 
کمرنگی از نقاشی روی دیوار است که منظره 
یک ش��کارگاه را نشان می دهد. نقاشی هایی 
که مرور زمان رنگ آنها را زایل کرده اس��ت. 
وارد مغازه دیگری می ش��وم که همه چیز در 
آن پیدا می شود؛ از سماورهای بزرگ برنجی 
روس��ی تا چراغ های نفتی  که در دوره قاجار 
وارد ایران شد. مرد فروشنده پشت ویترینی 
پر از تسبیح، مهر، انگشتر، سکه های قدیمی 
و جاس��یگاری هایی با طرح های برجس��ته و 
رنگارنگ ایستاده است. او با خنده می گوید: 
»یکی کفترباز اس��ت، یکی ماشین باز. ما هم 
عشق این کار را داریم و گرفتار شده ایم. این 
کار فقط عالقه اس��ت و اگر بخواهی درست 
حس��اب کنی، می بینی نمی صرفد. ما عاشق 
خرده ریز قدیمی هس��تیم و وقتی یک چیز 
قدیم��ی پی��دا می کنیم یک ط��وری کیف 
می کنیم که انگار چلوکب��اب خورده ایم.« او 
هم می گوید مش��تری کمی دارد و کار مانند 
سابق پررونق نیست. لباس زربافت قدیمی که 
پش��ت او به دیوار آویزان شده باعث می شود 
حواسم پرت شود: »این لباس زمان قدیم مد 
بوده و خان های قدیم می پوشیدند. تقریباً 90 
سال قدمت دارد و زربافت است با نقره هایی 

که در لبه ها کار شده است.«
س��قف چوبی پاس��اژ طبل��ه ک��رده و نیاز 
به مرم��ت دارد اما راه پله ها کاش��ی هایی به 
رنگ ه��ای متنوعی دارد ک��ه روی دیواره آن 
کار ش��ده و به  نظر بس��یار قدیم��ی می آید. 

کمی ک��ه نزدیک ت��ر می ش��وم، چهره های 
کوچکی روی کاش��ی ها می بینم که به نظر 
چهره ش��اهزاده های قاجاری باشد. به مغازه 
دیگری می روم که چند جوان در آن مشغول 
حرف زدن هستند. مسعود که در جریان همه 
جزئیات پاساژ است، تعریف می کند که قدمت 
این پاساژ 50 سال است و آقای باغستانی آن 
را بنا کرده است: »سازنده این پاساژ در شیراز 
خانه ای می خرد. اینجا هم پیش از پاساژ یک 
خانه قدیمی بزرگ بوده است. این کاشی ها از 
آن خانه س��نتی شیراز به اینجا آورده شده و 
قدمتش بسیار بیشتر از بناست.« داخل مغازه 
س��قف چوبی با طرح  گل خودنمایی می کند 
که این هم از خانه شیراز به اینجا آورده شده 
اس��ت. مس��عود از مرمت بنا می گوید: »بعد 
از فاجعه پالس��کو، م��ا و هم صنف ها در این 
پاساژ با آتش نشانی در تماس هستیم و دائم 
کپسول ها را تعویض می کنیم و سیم کشی ها 
را ه��م تعمیر کرده ایم. در مراحل بعدی قرار 
است سقف و نقاش��ی های قدیمی دیوار هم 
مرمت شود.« او از چند مغازه ای می گوید که 
از صنف های دیگر هستند و استهالک بنا را با 

رفت وآمد وسایل خود باال می برند.
او که نسل چهارم یک خانواده آنتیک فروش 
اس��ت، از عشق و عالقه ای می گوید که باعث 
ش��د بر خالف تحصیالتش راهی این شغل 
ش��ود: »قدیمی ها می گفتند این شغل گنج 
ق��ارون، صبر ایوب و عمر ن��وح می خواهد.« 
ج��واب دقیق را پیدا کردم. واقعاً چه کس��ی 

است که همه اینها را یکجا داشته باشد؟ کمی 
آن طرف تر از پاساژ، بورس لوازم آرایش است 
و راه راحت تری برای کسب معاش. می پرسم 
مس��عود چرا این ش��غل را انتخ��اب کردی؟ 
می گوید: »راس��تش من تحصی��الت عالیه 
در رش��ته کامپیوتر دارم و تا نوجوانی از این 
شغل خوش��م نمی آمد اما کم کم دیدم تمام 
عشق من همین کار است و این شد که وارد 
این شغل شدم.« او با حوصله، اجناس مغازه 
را معرف��ی می کند و با تس��لطی که به زبان 
انگلیس��ی دارد از شرکت های معتبر خارجی 
مانند »باکارات« یا »کریس��توفل« فرانسوی 
می گوی��د: »همین حاال در کش��ور خودمان 
نق��ره کاری و قلم زنی های فوق العاده ای داریم 
ک��ه به مرات��ب از کارهای قدیم��ی این هنر 
ارزش��مندتر و زیباتر هستند اما متأسفانه در 
نبود حمای��ت این هنرمندان کس��ی آنها را 

نمی شناسد.«
او شیش��ه ویترین را کنار می زند و ظرفی 
بلوری را نش��انم می دهد که 100 سال است 
آب ب��ه خودش ندی��ده و 15 میلیون تومان 
قیمت دارد: »مردم در ش��وش همین پول را 
برای ظرف چینی می دهند و دو سال بعد یک 
میلیون ه��م ارزش ندارد اما این جنس برود 
دوباره بیاید باز هم قیمت دارد. هر روز هم به 

ارزش این جنس ها افزوده می شود.«
ه��ر چه بیش��تر ح��رف می زنی��م تصویر 
دقیق ت��ری از این ش��غل در ذهنم س��اخته 
می شود؛ شغلی که در این اقتصاد دیگر مانند 
س��ابق راه خوبی برای امرار معاش نیس��ت. 
مسعود با خنده به یک جمله کلیدی در این 
صنف اش��اره می کند و می گوید: »پدربزرگم 
می گف��ت هر وقت خواس��تید چیزی بخرید 
س��عی کنی��د اول خودتان خوش��تان بیاید 
چ��ون اگر 50 س��ال فروش نرف��ت، هر روز 
دیدنش ش��ما را اذیت نمی کن��د.« دوری در 
پاس��اژ می زنم و بیرون می روم. دوروبر پاساژ 
پر از فروش��نده های دستفروشی است که در 
بساط شان اجناس آنتیک دارند اما رونقی در 
کار نیست. انگار مشتری ها فقط برای خرید 

لوازم آرایشی به اینجا می آیند.«

برای کار در پاساژ آنتیک فروش های تهران چه چیزی الزم دارید؟

محمد معصومیان
روزنامه ایران

همراه باد س��ردی که در خیاب��ان منوچهری 
می پیچد وارد پاس��اژ می ش��وم و در پشتم بسته 
می ش��ود. در جایم می ایستم و به نمای لوستری 
برنزی که از سقف روی حوض فیروزه ای آویزان 
اس��ت، خیره می ش��وم. نمای لوستری با قدمت 
100 ساله، کاری از کمپانی فرانسوی باکارات که 
از سال 17۶4 تولید کریستال های لوکس را آغاز 
کرده اس��ت. روی حوض ایرانی انگار قابی از یک 
نقاشی است. روی لبه های حوض گلدان های سبز 
خودنمایی می کنند و فرش های قرمز از ورودی 
تا دور حوض روی زمین پهن ش��ده اند. دورتادور 
راهروهای این پاساژ سه طبقه ستون های چوبی 
ن��ازک کنگ��ره داری ق��رار دارد ک��ه آدم را یاد 
چهلس��تون اصفهان می اندازد. روی ستون  های 
ورودی کاش��ی هایی با نقش��ی از گلدان هایی با 
گل های رنگارنگ چش��م را نوازش می دهد. دور 
حوض ایرانی مغازه های آنتیک فروشی ویترین های 
شلوغی پر از اجناس قدیمی دارند. داخل مغازه ای 
می ش��وم و س��ر صحبت را با محمود ایرجی که 
قدیمی ترین دکان دار مجموعه است، باز می کنم؛ 
پیرمرد کت وشلواری خوش پوش و خوش رو پشت 

میز با یکی از دوستان گرم صحبت است.
ایرجی بیش از 40 س��ال است که کار در این 
فضا را تجربه کرده اس��ت. او از آقای باغس��تانی 
می گوید که با ذوق شخصی این پاساژ را بنا کرد 
و محمود هم چند س��ال بعد از افتتاح، کار را در 
این پاساژ ش��روع کرد. او از ضعیف شدن فضای 
کس��ب و کار می گوید و از روزهایی می گوید که 
توریست های بیشتری به ایران می آمدند و مردم 
انگیزه بیشتری برای خرید این اجناس داشتند. 
او ادامه دهن��ده ش��غل پدر اس��ت و حاال یکی از 
فرزندانش هم عالقه مند این ش��غل نوستالژیک 
ش��ده اس��ت: »یادگرفتن زیروبم این شغل فقط 
عش��ق و عالقه می خواه��د.« از او می پرس��م از 
قدیمی ه��ای این بازار چه کس��انی مانده اند که 
غم��ی در صدایش می پیچ��د و می گوید: »همه 
ی��ا فوت کردند یا فروختند و رفتند. اینجا از من 
قدیمی تر نیست.« ایرجی با سال ها سابقه در این 
کار می گوید: »اجناس خارجی ما 80 درصد مال 
فرانسه است و 20 درصد روسی. چون ذائقه مردم 

ما هنر این کشورها را بیشتر می پسندد.«
کنار مغازه روبه رویی، دیواری پر از کاشی های 

گنج قارون، صبر ایوب، عمر نوح
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را به نمایش گذاشت.
مش��هور اس��ت نیکس��ون از جت  لی که 
کوچک ترین عضو تیم ملی ووشو چین بود، 
پرسید: »دوست داری محافظ شخصی من 
باش��ی؟« و او پاس��خ داد: »دوست ندارم از 
شخص خاصی محافظت کنم، بزرگ تر که 
ش��دم از یک میلیاردر چینی دفاع خواهم 
کرد.« لی همان حوالی 20 سالگی - بعد از 
چند آسیب دیدگی - از حضور در مسابقات 
ورزش��ی کنار کش��ید و بازیگری را اولویت 
زندگی اش کرد. تا امروز دس��ت  کم در 53 

فیلم حضور داشته است.
بع��د از »معبد ش��ائولین« ب��ا مجموعه 
فیلم ه��ای »روزی روزگاری در چی��ن« )از 
1991 تا 1993( مسیر بازیگری را با قدرت 
ادامه داد، در »مش��ت افسانه ای« )1994( 
که بازس��ازی داستان فیلم »مشت خشم« 
)خش��م اژدها( بروس لی بود تحسین شد، 
س��ال 1998 با چهارمین فیلم از مجموعه 
فیلم های »اسلحه مرگبار« قدم به هالیوود 
گذاش��ت و با ب��ازی در نق��ش اصلی فیلم 
پرفروش »رومئو باید بمی��رد« )2000( به 
بازیگری بین المللی تبدیل ش��د. آن س��ال 
همس��رش ب��اردار بود و او ب��ه خاطر قولی 
که به همسرش داده بود پیشنهاد بازی در 
فیلم »ببرخیزان، اژدهای پنهان« را رد کرد 
و چن��د ماه بعد با »بوس��ه اژدها« )2001( 
همکاری با سینمای فرانسه و لوک  بسون را 

به کارنامه کاری اش افزود.
س��ال 2008 ب��ا جکی چ��ان در فیل��م 
»قلمرو ممنوعه« همبازی ش��د و با حضور 
در مجموعه فیلم ه��ای »بی مصرف ها« )به 

کارگردانی سیلوستر استالونه( نقش آفرینی 
در کنار مجموعه ای از بازیگران سرش��ناس 
س��ینمای اکش��ن را هم تجربه کرد. زمان 
سونامی بزرگ س��ال 2004 در مالدیو بود 
و در یکی از س��واحل این کشور استراحت 
می کرد. همان زمان شایع شده بود که آب او 
را برده و غرق شده است. اما هنگام برخورد 
موج بزرگ با س��احل، در اقامتگاهش بود و 
ب��ه زحمت خودش و دخترانش را به طبقه 
باالی آنجا رس��اند و از مرگ گریخت. یک 
بازی ویدئویی برای کنس��ول پلی استیش2 
هم بر اساس صدا و حرکات او ساختند که 
»جت  لی: برخاسته برای شرف« نام گرفت 

و سال 2004 عرضه شد.
جت  لی س��ال 2013 به ش��دت بیمار و 
رنجور ش��د و پرکاری تیروئید عم��اًل او را 
از پا انداخت. چند عک��س از روزهای پس 
از اوج بیم��اری اش منتش��ر ش��د که برای 
بسیاری از ما طرفدارانش، »افول یک ستاره 
و پایان ی��ک دوره« را تداعی می کرد. البته 
بیماری اش درمان یا حداقل مهار و حالش 

کمی بهتر شد. 
اما از آن پس از پروژه های سینمایی اش کم 
کرده و بیشتر به کارهای خیریه می پردازد. 
در مصاحب��ه ای گفته ب��ود همه حرف های 
مهمی ک��ه باید بزنم، قباًل در س��ه فیلم از 
فیلم های��م زده ام: »رنج ه��ای ی��ک نفر در 
قیاس با رنج های یک ملت اهمیتی ندارد« 
)»قهرمان«، سال 2001(، »خشونت هرگز 
راه  حل نیس��ت« )»افسارگسیخته«، سال 
2005( و »بزرگ تری��ن دش��من هر کس، 

خودش است« )»بی باک«، سال 200۶(«.

مش��هور اس��ت نیکس��ون از ج��ت  لی که 
کوچک ترین عضو تیم ملی ووشو چین بود، 
پرس��ید: »دوست داری محافظ شخصی من 
باش��ی؟« و او پاس��خ داد: »دوس��ت ندارم از 
ش��خص خاصی محافظت کنم، بزرگ تر که 
ش��دم از یک میلیاردر چین��ی دفاع خواهم 

کرد.«
»فیلم »معبد ش��ائولین« که سال 1982 
میالدی وقتی اکران ش��د، نخس��تین تجربه 
سینمایی جت  لی بود. آن زمان 20 سال هم 
نداشت )متولد آوریل 19۶3( اما نقش آفرینی 
و هنرنمای��ی اش در ای��ن فیلم دیده ش��د و 

ستاره ای تازه در سینمای رزمی ظهور کرد.
البت��ه هموطنان��ش پیش از آن ه��م او را 
می ش��ناختند و بس��یاری از آن��ان حداق��ل 

نام��ش را به عنوان یکی از قهرمانان ووش��و 
ش��نیده بودند اما شهرت ناش��ی از موفقیت 
فیلم »معبد ش��ائولین« از زمین تا آسمان با 
شهرت قهرمانی های ورزشی اش تفاوت داشت 
و مسیر دیگری پیش روی او باز کرد. داستان 
زندگی اش جذاب تر از همه فیلم های اوست. 
هنوز دو س��الش نش��ده بود که پدرش فوت 
کرد و خانواده را در فقر تنها گذاشت. مادرش 

به زحمت و با کار شبانه روزی چهار فرزندش 
را بزرگ کرد.

جت  لی کوچک ترین فرزند خانواده بود و جثه 
کوچکی هم داشت؛ اما استعدادش در هنر رزمی 
ووشو شکوفا شد و در همان سال های نوجوانی، 
رقبای بزرگسالش در این رشته را مغلوب کرد 
و قهرمان کش��ورش شد. نوش��ته اند در اولین 
قهرمانی زمانی که روی سکوی نخست ایستاده 
بود، همچنان قدش از نفرات دوم و سوم کوتاه تر 
بود. چند س��ال بعدی عمرش در مس��ابقات 
ورزشی و قهرمانی و اجراهای نمایشی در چند 
فس��تیوال گذشت و یکی از کسانی بود که در 
مراسم اس��تقبال از ریچارد نیکسون در سفر 
به چین، مقاب��ل رییس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا گوشه ای از هنر رزمی و باستانی ووشو 

زندگی و سینمای 
»جت  لی«

جت  لی سال 2013 به شدت 
بیمار و رنجور شـد و پرکاری 
تیروئید عماًل او را از پا انداخت. 
چند عکس از روزهای پس از 
اوج بیماری اش منتشر شد که 
برای بسیاری از ما طرفدارانش، 
»افول یک ستاره و پایان یک 
دوره« را تداعی می کرد. البته 
بیماری اش درمـان یا حداقل 

مهار و حالش کمی بهتر شد. 
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ن���ه اینکه ماتریک���س ۴، فیلم 
خیل���ی بدی باش���د. ش���اید اگر 
قب���ًا ماتریکس���ی در کار نبود 
و این فیلم داس���تان مستقلی 
داش���ت، دیدنی هم بود. حتی 
االن هم خیلی از ما، یک بار آن 
را دیده ایم. درضمن این سؤال 
را ه���م باید گوش���ه ذهن نگه 
داش���ت و آن اینکه کدام یک از 
سری های جدید شاهکارهای 
ب���ه  س���ینما،  نوس���تالوژیک 
رضایت بخش���ی  و  جذابی���ت 
اس���اف خود بودن���د؟ اگر هم 
برخی اس���تثنائا بودن���د، اغلب 
نبودند. فرض کنیم ماتریکس 
جدید ه���م یک���ی از آنها. پس 
مس���اله حادی وجود ندارد. اما 
گوی���ا در مواجهه مس���تقیم با 
مخاطب���ان ماتریک���س جدید، 
ی���ک ی���أس و دلزدگ���ی خاصی 
آن ه���ا  می ش���ود.  مش���اهده 
ناراح���ت و ناراض���ی هس���تند. 

انتظار »این« را نداشتند.

پرسش بهتر، شاید این باشد: مخاطبان ناراضی 
ماتریک��س، آیا اص��الً انتظار س��اخت ماتریکس 
دیگری داشتند؟ البته که وقتی خبر تولید و پایان 
تولید ماتریکس به گوش رسید، همه منتظر بودند 
تا آن را ببینند ولی اساس��اً بعید است مخاطبان 
قدیمی س��ری ماتریکس که یکی از جذاب ترین 
خاطرات س��ینمایی خود را با آن فیلم ها سپری 
کرده بودند، انتظاری برای س��اخت سری جدید 
داش��ته باشند. این هم البته در ابتدا مهم نیست، 
زیرا تجربه نشان داده تصمیم گیر نهایی در این باره، 
کمپانی ها هستند و نه مردم. کمپانی ها براساس 
تخمین��ی که از بازار دارند، تصمیم نهایی خود را 
درباره طرح های پیشنهادی می گیرند و کار تولید 

را آغاز می کنند.
تا اینجا یادآوری کردیم که ماتریکس 4 ش��اید 
خیل��ی بدت��ر از مث��الً س��ری های جدید جنگ 
س��تارگان یا فیل��م »Blade Runner« جدید 
نباش��د. اما به نظر می رس��د ماتریکس 4، بیشتر 
ذوق مخاطبان خود را مخدوش کرده اس��ت. این 
مؤلف��ه را هم »فعالً« نادی��ده می گیریم که اصاًل 
ماتریکس پسندها چندان طالب آمدن ماتریکس 
دیگری نبودند. پس چیزی که به طور جدی باید 
درباره آن پرس��ید این است که چرا ماتریکس 4 
که فیلمی است با اکشن زیبا، داستانی پیچیده، 
مرتبط شده با گذشته، حتی با درون مایه هایی از 
فلسفه ماتریکس قدیمی )به این نکته دقت کنید 

ک��ه نئو دوباره در مناس��بات ماتریکس فرو رفته 
اس��ت و همه چیز را صرفاً یک ب��ازی می انگارد و 
باید یک بار دیگر از خواب بیدار شود و...(، تعارض 

زیادی با ذهن مخاطبان قدیمی ایجاد می کند؟
یک بار دیگر ماج��رای ماتریکس را مرور کنیم. 
ماتریک��س قدیمی ظاهری داش��ت باش��کوه و 
غیرقابل انکار. س��طح جدیدی از جلوه های ویژه 
رایان��ه ای ایج��اد ک��رد، از تکنیک ه��ای متنوع 
س��بک های مختل��ف فیلمس��ازی به��ره برد و 
داس��تانی غیرقابل پیش بینی و قوی داش��ت. در 
قس��مت اول، انبوهی از اشارات فلسفی و عرفانی 
و مذهبی و سیاس��ی داش��ت که در دو قسمت 
بعدی نبودند؛ ولی مقوم فهم آن دو قس��مت هم 
بودند. شخصیت پردازی قوی و داستان منسجم 
را ه��م فراموش نکردیم. ماتریک��س اما به خاطر 
صرفاً یک ظاهر باش��کوه، تبدیل به شاهکار نشد. 
این ها قطعاً دلیل موفقیت یک فیلم خوب، مثاًل 
»Xmen« هم هس��تند ول��ی »Xmen« و نه 
حتی اغلب آثار نوالن، منجر به ایجاد یک شاهکار 
ماندگار سینمایی نشدند. ماتریکس پسندها، بارها 
در فواص��ل مختلف این فیلم ها را دیدند و درباره 
آنها مفصل گفت وگو کردند. منتقدان و فیلسوفان 
و دانشمندان درباره ماتریکس کتاب ها نوشتند و 
تدریس کردند. ماتریکس یک ش��اهکار بود. چرا 

ماتریکس شاهکار بود؟
در ش��رایطی که دهه طالیی 70 از س��ینمای 

هالی��وود گذر کرده بود و فیلمس��ازان مؤلف 
هالیوودی اغل��ب به تک��رار می پرداختند یا 
حداقل دیگر آن فروغ قدیمی را نداش��تند و 
در شرایطی که جو غالب سینمای هالیوود از 
جنگ س��رد گذر کرده و به سمت جنگ های 
آخرالزمانی با عرب ها، مس��لمانان، موجودات 
فضایی و مانند آن حرکت کرده بود، مخاطبان 
سینما اثری را مش��اهده می کنند که در اوج 
قدرت تکنیکی خود )ازجمله فیلمنامه قوی 
و منسجم که اولین نقطه در داشتن تکنیک 
قوی اس��ت(، می تواند درباره مساله انسان در 

عصر امروز سخن بگوید.
ماتریک��س، فیلمی اس��ت ک��ه ورای همه 
اش��ارت های فلسفی خود، اشارت هایی که به 
اعتقاد نگارنده، بسیاری از آنها حضور در فرم 
اثر ندارند و بیشتر تالشی هستند برای رنگ 
و لعاب فیلم، موفق ش��د درباره آخرالزمان با 
مخاطب س��خن بگوی��د. در آن زم��ان انبوه 
فیلم ه��ای آخرالزمان گرای سیاس��ی یا صرفاً 
تکنیکی هالیوود نمی توانستند سخن قوی و 
 »End of Days« .معناداری داشته باشند
را مثالً به یاد آورید. فیلمی با تکنیک بس��یار 
ق��وی ول��ی در ادامه ژانر فیلم ه��ای مذهبی 
ترس��ناک، بدون آنکه نکته مهم��ی را بتواند 
با مخاطب درمیان بگ��ذارد. ماتریکس اما، از 
دل همه گفت وگوها و کنش های اثر، توانایی 
س��خن گفتن با مخاطب دارد و این مخاطب، 
جوان هم هس��ت. جوانانی که امروز میانسال 
شده اند و درحال تحمل آثار فیلمسازانی مانند 
نوالن، ش��اید انتظار داش��تند اگر ماتریکس 
دیگری می آید، ماتریکسی باشد که توضیحی 
جدی و نه توضیح نمای سرگرم کننده، درباره 

جهان امروز داشته باشد.
ماتریکس درباره سرش��ت جهان، سرشت 
انس��ان، نس��بت انس��ان و تکنولوژی، تقابل 
آرمان های انسان با ساختار سرمایه داری حاکم 
بر جهان، نقش فرهنگ ها و تفکرات ش��رقی 
و مذهبی در این جه��ان و مانند آن توضیح 
می دهد و سعی می کند این توضیح، منسجم 
باش��د. در توضیح ماتریکس قدیم، مخاطب 
اصلی جوانان هس��تند. جوانان��ی که از نظم 
موجود جهان و از نمایندگان این نظم یعنی 

بروکرات های حاکم بر کمپانی ها و آژانس های 
امنیتی و پلیسی و... متنفر هستند و در آرزوی 
دنی��ای دیگری به س��ر می برن��د. ماتریکس 
توضیح می داد که چطور همه میراث گذشته 
انس��ان، به نوعی در ارتباط با همین آرمان ها 
و در محور پرس��ش از »کیستی انسان« قرار 
می گیرد. بماند که از نظر سیاس��ی، چنان که 
انتظاری هم جز این نمی رود، سازندگان غش 
در معامل��ه کردند و آرمان خواهی جوان را در 
حفظ وضع موجود بازتعریف کردند. وضعی که 
در آن باز هم ماشین ها هستند، باز هم انسان، 
محور بود و نبود چیزهاست و مادر این انسان، 
شهر منحوسی است که آدمی از نام بردن آن، 

شرمگین می شود.
ماتریکس قدیمی در زمانی اکران می شود 
که سال های طوالنی تبلیغات نومحافظه کاران 
و فرقه های مختل��ف مذهبی نزدیک به آنها، 
بس��یاری را متقاعد کرده بود که سال 2000 
می��الدی پای��ان این تاریخ اس��ت. پایانی که 
منجر به جنگ ه��ای آخرالزمان��ی و نابودی 
ریشه ش��ر و ظهور انسانی جدید با محوریت 
»منجی« می شود. وقتی سال 2000 تحویل 
ش��د و اتفاق خاصی در جهان رخ نداد، برخی 
مومنان به این فرق، خودسوزی کردند. آن ها 
نمی توانستند نابودی ایده ای را که با خودشان 
وحدت یافته بود، تحمل کنند. برخی معتقدند 
جنگ های جرج بوش پس��ر در خاورمیانه در 
ارتباط با همین آموزه های شبه مذهبی فرق 

نزدیک به نومحافظه کاران بود.
در هرص��ورت و هرچ��ه ب��ود، ماتریکس 
توضیح آخرالزمان بود و توضیح مس��اله ای 
بس��یار جدی برای انس��ان. توضی��ح درباره 
اینکه چرا اکثر انس��ان ها تغییرگریز و حتی 
تغییرستیزند. توضیح اینکه چرا ماشینیسم 
انس��ان را به اس��ارت کش��انده اس��ت و راه 
خروج از این اس��ارت چیست. توضیح اینکه 
انس��ان و ماش��ین چه تفاوتی دارند )که از 
بدتری��ن توضیحات فیلم اس��ت( و توضیح 
اینک��ه راه مبارزه با اس��ارت س��ازمان یافته 
زندگی ماش��ینی چیست و آن چیزی که ما 
در جس��ت وجوی آن هستیم، چیست. صد 
البته که از ماتریکس یک به س��ه، رمق این 
گفت وگو گرفته ش��د و سرگرمی آن افزوده 
ش��د. اما به هرح��ال و درمجموع ماتریکس 
موفق ش��د. موفق شد که با مخاطب درباره 
جدی ترین مسائل روز جهان سخن بگوید و 

عده انبوهی را نیز سرگرم سازد.
این سخن گفتن ماتریکس را البته نباید به 
گزاف، سخن گفتنی آغازین و معادل سخنان 
متفکران بزرگ دانست. قطعاً سخنان ماتریکس 
در ن��گاه اول، س��رهم بندی مجموع��ه آرای 
مختلفی از فیلس��وفان پست مدرن و تحلیلی 
و... تا آرای حکیمان شرقی و نمادهای مذهبی 
بود. اما این سرهم بندی، خوب بسته و موفق 
شد با مخاطبی که شاید چندان هم اهل تأمل 

و مکث نبود، سخن بگوید.

چرا ماتریکس 4 مهم است؟
سیدمهدی ناظمی قره باغ
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ساختمان باشکوه ماتریکس، اگر این نباشد، 
چندان ماندگار نمی ماند. ماتریکس در زمانی 
خاص، سخنی جدی بر زبان سینما آورد و این 
سخن جدی، جهان فانتزی ماتریکس را خلق 
و جدی کرد. ماتریکس یک تا سه، فیلم هایی 
جدی بودند. وجه تراژیک قربانی شدن منجی، 
مخاطبان بیش��تر مس��یحی این اثر را خیلی 
خوب راضی کرد: منجی باید قربانی ش��ود تا 
ش��ر از بین برود و راهی جز این نیست. هیچ 
هنری به نهایت جدیت نمی رسد، مگر اینکه 
با روشی تراژیک، مرگ و عدم را پیش چشم 

مخاطب خود بیاورد.
اکنون می توان فهمید که چرا ماتریکس 4، 
مخاطبان قدیمی ماتریکس را ناراضی می کند. 
مخاطبان قدیم��ی ماتریکس، ای��ن فیلم را 
کمابیش زیسته اند. این فیلم برای آنها یادگار 
روزگاری جدی است و چالش هایی جدی، که 
صد البته هر کس��ی در حد خود و متناسب 
با ح��ال خ��ود جدی��ت آن را درک می کرد. 
ماتریکس 4، این فانتزی دیدنی یک بارمصرف، 
تمام آن جهان شکوهمند ماتریکس قدیمی 
را تخریب می کند. تخریب جهان ماتریکس و 
ذهن شکل گرفته مخاطبان هوادار، فقط در این 
نیست که رویداد خاصی در ماتریکس جدید 
در جریان نیست. فقط در این نیست که هیچ 
جهان جدی و اتفاق جدی وجود ندارد. فقط 
در این نیست که رمق ماتریکس قدیمی، تا سه 
قسمت بیشتر جلو نمی رود و با مرگ تراژیک 
نئو، به زیباترین شکل ممکن پایان می یابد: هر 
چیزی که آغ��ازی دارد، پایانی دارد. فقط در 
این نیست که از دیالوگ های عمیق و ماندگار 
ماتریکس خبری نیس��ت، بلکه اینجاست که 
اصالً فیلمنامه حتی نمی تواند رابطه قهرمان-

ضدقهرمان را ش��کل دهد. شخصیت پردازی 
ج��دی وجود ن��دارد. جایگزین ک��ردن نئو و 
ترینیتی، امری تابع سلیقه فیلمساز نیست. در 
انیمیشن های مشقی ماتریکس یک، قهرمان 
داس��تان زن بود. ولی قهرمان زن، نمی تواند 
جهان و داس��تانی را بیافریند که یک سر آن 
به اس��طوره و دین ربط داش��ته باشد. منجی 
در ای��ن اثر، باید که مرد می بود. ماتریکس 4 
بسیاری از وجوه ایجادکننده جهان ماتریکس 

را تخریب می کند و موفق نمی شود هیچ چیز 
جدی جدیدی خلق کند.

اهمیت این اتفاق چیست؟ آیا ناموفق بودن 
ماتریک��س 4 در عصر مارولیس��م، اهمیتی 
دارد؟ در می��ان انبوهی از پروژه های تصویری 
ابرقهرمانی تودرتوی فانتزی با هجوم انبوهی از 
جلوه های ویژه و فاقد هیچ رویکرد و محتوایی 
جز س��رگرمی مح��ض و درنتیج��ه تبعیت 
محض از اقتضائات نظام سرمایه داری متأخر 

و آمریکاگرایی جهانی؟ حتی فاقد توانایی در 
خالقیت در فرم، ب��ه اولیه ترین معنای آن و 
صرفاً تکرار پی درپی خلق های قدیمی و اتکا 

بر نوستالوژی ها؟

اهمیت ماجرا در این نیس��ت که ماتریکس 
چهاری خلق شده است که کنار آثار کمپانی 
مارول یا دیگ��ر اقتباس های هالیوود، به یک 
فانت��زی کنار فانتزی های دیگر مبدل ش��ده 
اس��ت؛ اهمیت ماجرا این اس��ت ک��ه این بار 

دستمایه فانتزی سازی، فیلمی است که جهانی 
را برای مخاطب خود خلق کرده بود. مس��لماً 
هالیوود با این همه کارشناس خبره، ناآگاه از 
این نیس��ت که به گردش انداختن سرمایه و 
رقابت اقتصادی با آثار رقیب، بدون ریس��ک 
ممکن نیس��ت و ناآگاه نبوده است که درباره 
یک خاط��ره زیبای قدیم��ی مخاطبان خود 
ریسک می کند. اما کمپانی وارنر این ریسک را 
می کند؛ چراکه در سینمای امروز، بیش از این 

خلق جهانی سینمایی، موضوعیت ندارد.

یک بار دیگر فیلم ه��ای جریان اصلی را که 
در یک دهه اخیر دیده اید، با خود مرور کنید. 
کدام یک از آنها بهتر از ماتریکس 4 است؟ چرا 
برادران وارنر نبای��د در این بازار رقابت کنند 
و بخت خود را بیازماین��د؟ این بخت آزمایی 
مشروع و مقبول است؛ چراکه معنای سینما 
دیگر متکی بر جهان س��ینمایی نیست. این 
مهم نیست که شما چه ایده متفاوتی در فرم 
هنری یا چه بیان جدیدی در مس��ائل انسان 
به دس��ت آورده اید. سینمای امروز، سینمای 
هج��وم انبوهی از جلوه های ویژه خیره کننده 
اس��ت، س��ینمای ماجراه��ای معماگونه در 
فیلمنامه ولی بی غایت و بی معنا، س��ینمای 
ش��خصیت پردازی های بس��یط و س��طحی، 
سینمای معناس��تیز، هنرستیز، جهان ستیز. 
چنین سینمایی، به جهان نیاز ندارد؛ چراکه 
تبار هنری خود را به نفع تصویرس��ازی های 

رایانه ای از دست داده است.

س��ینما ولی اینچنین نبود. سینما، جهان 
داش��ت و با مخاطب خود س��خن می گفت. 
س��ینما مس��ائل جدی جهان را پیش  روی 
مخاطب خود می آورد و درباره آن با تماشاگر 
تخاطب می کرد. شاید سخنان به سینما آمده 
هیچ گاه س��خنان اساس��ی و تاریخی بزرگی 
نبوده باش��ند، ولی سخنان مهمی بودند و از 
دغدغه های آدمیان. سینمای متأخر امروزی، 
سینمایی که در تبلت و گوشی هم می توان آن 
را یافت و دیگر هیچ نیازی به سالن و مناسک 
و آداب ندارد، سینمای عصر کرونا، سینمای 
آخرالزمان، بالطبع حرفی هم ندارد. حرف او 

همان تصاویر پی درپی هجوم آورنده به چشم 
انس��ان است. سینمای امروز، سینمایی است 
که سینما نیس��ت؛ صنعت تصاویر متحرک 

است و تابع قواعد ادراکات مغز.

ماتریکس، نه تنها جهان را بلعیده، بلکه خود 
س��ینما را هم تصاحب کرده است. سینمای 
ماتریکسی، سینمای اسیر تصویرسازی های 
کمپانی ه��ای بزرگ، نمی توان��د تنها یادگار 
باقی مان��ده از انس��ان اعصار پیش��ین، یعنی 
»هنر« س��ینما را حفظ کن��د و انتقال دهد. 
درواق��ع با از بین رفتن »هنر« س��ینما، تنها 
هنر مدرن، تنها هنر عمومی جهان، به کتم 
عدم می رود و این یعنی پایان انسان و ظهور 
موجود دیگری که ش��اید باید آن را انسان-

روبوت نام نهاد.
اهمیت ماتریکس 4، در نفی ماتریکس است 
و در صحه گذاشتن بر همین تلقی ویرانگر از 
سینما. تلقی سینمای بدون جهان، سینمای 
ب��دون هنر، س��ینمای ش��وخی و فانتزی و 
ابتذال، سینمای ابزوردیسم. صحه گذاردن بر 
نهیلیس��م و ماشینیسم و خداحافظی نه تنها 
با آرمان های انسان بودن، بلکه با خاطره آن. 
اهمیت ماتریک��س 4 در نابود کردن خاطره 
ماتریکس است و در نابود کردن خاطره زمانی 
که انس��ان سینما داش��ت. خاطره زمانی که 
انسان آرمان داشت، خاطره زمانی که انسان، 

وجود داشت.

فیلم هـای  دیگـر  یک بـار 
جریـان اصلی را کـه در یک 
دهه اخیـر دیده ایـد، با خود 
مرور کنید. کدام یـک از آنها 
بهتـر از ماتریکس 4 اسـت؟ 
چرا برادران وارنر نباید در این 
بازار رقابت کنند و بخت خود 
را بیازمایند؟ این بخت آزمایی 
مشروع و مقبول است؛ چراکه 
معنای سـینما دیگر متکی بر 

جهان سینمایی نیست
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چ���را برخ���ی اف���راد ذات���اً ب���ه 
موضوعاتی مانند طالع بینی 
دارن���د؟  گرای���ش  و  کش���ش 
دانش���مندان می گوین���د ب���ه 
ویژگی ه���ای  می رس���د  نظ���ر 
ن���وع  در  اف���راد  ش���خصیتی 
دیدگاه ش���ان ب���ه طالع بین���ی 

تاثیرگذار است.
»نپت���ون در حرکت خ���ود به 
دور خورش���ید در ب���رج قوس 
پ���س  اس���ت.  گرفت���ه  ق���رار 
متولدی���ن ماه بهم���ن در این 
مدت، زندگی پرفرازونشیب و 
سختی خواهند داشت.« این 
نمون���ه ای از پیش���گویی های 
رای���ج طالع بین���ی اس���ت ک���ه 
س���ایت ها  در  روزه���ا  ای���ن 
اجتماع���ی  ش���بکه های  ی���ا 
می بینی���م. همیش���ه در کنار 
کس���انی ک���ه ب���ه طالع بین���ی 
باور دارن���د، افراد دیگری هم 
هس���تند ک���ه زندگی ش���ان را 
بدون توجه به پیش بینی ها 
طالع بین���ان  هش���دارهای  و 
می گذرانن���د و در نهایت هم 

به موفقیت هایی می رسند.

چرخش س��ه بعدی انجام ش��د ک��ه از منابع 
بین المللی توانایی شناختی )ICAR( گرفته 
ش��ده بود. این روش سنجش هوش با معیار 
 )WAIS( »معروف سنجش هوش »وکسلر
ارتباط دارد. تس��ت هوش بزرگساالن وکسلر 
نوعی آزمون سنجش ضریب هوشی است که 
برای اندازه گیری هوش و توانایی های شناختی 
افراد بزرگس��ال باالی 1۶ سال به کار می رود. 
در این آزمون پس از تقسیم هوش به دو نوع 
مهارت عم��ده )کالمی و عملکردی( از روش 
تحلیل آماری برای تعیین مهارت های خاص 
این دو حوزه استفاده می شود. در نهایت برای 
س��نجش س��ازگاری تمام مواردی که درون 
پرسشنامه آمده است از روش آماری ضریب 

آلفای کرونباخ استفاده شده است.

س�وگیری های ش�ناختی، زمینه ای مساعد 
برای باور شبه علم

چطور هر ویژگی ش��خصیتی روی باورهای 
افراد تأثیر می گذارد و اثر هوش در تعدیل این 
باورها چگونه است؟ دکتر رضا پناهی، دستیار 
روانپزش��کی دانشگاه علوم پزش��کی ایران و 
عضو کارگروه ارتقا و توانبخشی شناختی ستاد 
توسعه علوم و فناوری های شناختی، در پاسخ 

این سؤال می گوید: »یکی از ویژگی های شخصیتی که در این 
مطالعه بررسی شده، سوگیری شناختی یا عنوان »آپوفنیا« بوده 
اس��ت. این ویژگی از زمانی که نیاکان ما در دش��ت ها زندگی 

می کردند، همواره رایج بوده است.
 ب��ه عنوان مثال وقتی یک بوته ت��کان می خورد، این تصور 
را برای انس��ان های اولیه به وجود می آورد که حیوان درنده ای 
پش��ت آن پنهان شده اس��ت و حرکت بوته ها حتی اگر بر اثر 
وزش باد بود، باعث احس��اس خطر و فرار آنها می شد، این در 
نهایت شانس بقای موجود را افزایش می داد. ریشه این ماجرا 
به ویژگی های مغز برمی گردد که همیشه دنبال الگوسازی از 
اتفاق��ات تصادفی بوده اس��ت. در حقیقت میل به الگویابی در 
مغز ما نهادینه ش��ده و از زمان نیاکان بش��ر تا امروز با او جلو 
آمده است. این ویژگی باعث می شود همیشه در تالش باشیم تا 
اتفاقاتی را که در حالت عادی به هم مرتبط نیستند، با الگویی 

مشخص به هم مرتبط کنیم.«
این محقق علوم شناختی می افزاید: »ما هنوز هم وقتی به 
ابرها نگاه می کنیم در آنها ش��کل هایی شبیه گوسفند، چهره 
انسان و دیگر الگوهای آشنای اطرافمان را می بینیم، پارچه یا 
لباس��ی که روی صندلی افتاده و با وزش باد حرکت می کند، 
ممکن اس��ت برایمان ترسناک به نظر برسد. مغز ما برای این 
که انس��ان، موجودی اجتماعی باش��د، عادت کرده است در 
همه چیز، تصویری ش��بیه صورت انسان پیدا کند. این اتفاق 
به بخش��ی از مغز به نام »فوزیف��رم« یا منطقه دوکی ارتباط 
دارد. در طالع بینی به این فرآیند الگوسازی، نوعی ظاهر علمی 

رمزگشایی از ریشه های شخصیتی گرایش به طالع بینی

حاال س��ؤال این اس��ت چرا برخی افراد ذاتاً به 
موضوعات��ی مانند طالع بینی کش��ش و گرایش 
دارند؟ دانش��مندان می گویند به نظر می رس��د 
ویژگی های شخصیتی افراد در نوع دیدگاه شان به 
طالع بینی تاثیرگذار است. محققان علوم شناختی 
سال هاس��ت س��ؤال مهمی را مطرح کرده و در 
تالشند با روش های آماری و پژوهش های علمی 
پاسخ آن را بیابند. سؤال این است که آیا می شود 
با شناسایی ویژگی های شخصیتی افراد، احتمال 
باورمندی آنها ب��ه موضوعاتی مثل طالع بینی را 
پیش بینی کرد؟ روانشناس ها و روانپزشک ها برای 
پیشبرد این تحقیقات اثر عوامل مختلف در میزان 
این باورهای خرافی را بررسی کرده و توانسته اند 
ویژگی های شخصیتی متنوع در هر فرد را در این 

باره بسنجند.
گرچ��ه تحقیق��ات با گذش��ت زم��ان کامل تر 
خواهد ش��د اما نتای��ج یکی از تحقیق��ات اخیر 
اطالع��ات جالب��ی از عل��ل زمین��ه ای تمایل به 
طالع بینی را ارائه می دهد. محققان در پژوهش��ی 
 که ب��ه تازگی در ش��ماره م��ارس 2022 مجله

 Personality and Individual Difference
منتشر شده است، ارتباط ویژگی های شخصیتی 
افراد، هوش، خودش��یفتگی و استرس را با میزان 

باورمندی به طالع بینی تحلیل کرده اند.
این اولین بار است که محققان اثر ویژگی های 
شخصیتی نظیر خودشیفتگی را بر باورهایی مانند 
طالع بینی بررس��ی کرده اند. آن ها در این مطالعه 

س��راغ 2۶4 داوطلب رفتند که 87 درصدش��ان 
خانم ها بودند و پرسشنامه بین شان توزیع کردند. 
این داوطلبان بین 25 تا 34 س��ال داش��تند و از 
طری��ق اطالعیه ها و تبلیغات فیس��بوک به این 
پرس��ش نامه دسترس��ی پیدا کردند. محققان از 
پژوهش��ی که در س��ال 200۶ درباره فهرس��ت 
طالع بینی به روش های مختلف انجام ش��ده بود، 
برای ارزیابی اعتقاد افراد به طالع بینی اس��تفاده 
کردن��د. این پژوهش محص��ول کار دو محقق با 
نام های چیکو و لورنزو - ِسوا است. مورد دیگری 
هم با عنوان پشتیبانی علمی به پرسشنامه اضافه 
ش��د تا مشخص کند افراد عالقه مند و معتقد به 
طالع بینی واقعاً درباره آن چطور فکر می کنند. آیا 
باور دارند که طالع بینی ریشه و اعتبار علمی دارد 
یا بی خبرند از این که علم از ادعاهای طالع بینان 

حمایت نمی کند.
محقق��ان در ادامه از یک��ی از مدل های معتبر 
برای تحلیل ش��خصیت در روانشناس��ی در این 
پژوه��ش اس��تفاده کرده و ویژگی ه��ای دیگری 
مثل هوش، خودش��یفتگی، جنس��یت و سن را 
هم به آنها افزودند تا نتایج جدیدتری به دس��ت 
بیاورند. در نهایت بررسی نتایج مطالعات نشان داد 
ویژگی های ش��خصیتی در باور داشتن به اموری 
مثل طالع بینی تاثیرگذار است؛ به خصوص میزان 
هوش با این باورها رابطه منفی دارد؛ هر چه ضریب 
هوش��ی پایین تر، باورمندی به طالع بینی بیشتر. 
ارزیابی هوش در این مطالعه از طریق آزمون های 

رابطه خودشیفتگی، هوش و باور به طالع بینی

مورد دیگری هـم با عنوان 
پشتیبانی علمی به پرسشنامه 
اضافه شـد تا مشـخص کند 
افـراد عالقه منـد و معتقد به 
طالع بینـی واقعـاً دربـاره آن 
چطور فکر می کننـد. آیا باور 
دارنـد که طالع بینی ریشـه و 
اعتبار علمی دارد یا بی خبرند 
از ایـن کـه علـم از ادعاهای 

طالع بینان حمایت نمی کند
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سالمت
داده شده؛ در حالی که یافته های فیزیکدانان 
و اخترشناس��ان آن را تأیی��د نمی کند. مثاًل 
گفت��ه می ش��ود قرارگرفتن فالن س��یاره در 
صورت فلکی به خصوصی پیامدهایی را برای 
افراد متولد آن برج فلک��ی به دنبال دارد که 
باز هم نوعی الگوس��ازی اس��ت؛ اما این بار بر 
اساس پدیده های نجومی، موقعیت سیاره ها 
و س��تاره ها و همین موضوع باعث می ش��ود 
برخی تصور کنند طالع بینی واقعاً علمی است. 
واقعیت این اس��ت که انسان ها به پیش بینی 
عالقه مندن��د و دوس��ت دارن��د چیزهایی را 
بشناسند که می تواند روش های موفقیت را به 

آنها نشان بدهد.
شکل گیری الگوهای خاص در مغز با ویژگی 
مولکول های مغ��ز ارتباط دارد که اصلی ترین 
آنها ترشح دوپامین اس��ت. مولکول های این 
هورمون، نیروی محرکه مغز به حساب می آید 
و به نوعی مهم ترین نق��ش را در ایجاد لذت 
و پاداش دارد. کس��ی که شیشه یا کوکائین 
مصرف می کند، به طور ناگهانی میزان ترشح 
دوپامین در مغزش افزای��ش می یابد و دچار 
ل��ذت و هیجانی خاص می ش��ود. در پی این 
اتفاق فرد به هر جا نگاه کند، الگویی می بیند. 
این اتفاق در بین مبتالیان به اسکیزوفرنی هم 

می افتد.

رابط�ه خودش�یفتگی، ه�وش و ب�اور ب�ه 
طالع بینی

دکتر پناهی با اشاره به نتایج این تحقیق در 
کشف رابطه ویژگی های شخصیتی با باورمندی 
به طالع بینی می گوید: »برای اولین بار در این 
پژوهش نشان داده شد خودشیفتگی می تواند 
با میزان باور افراد به طالع بینی ارتباط داشته 
باش��د. علتش هم این است که در طالع بینی 
افراد به دنبال تأیید خودشان هستند و کمتر 
کسی است که وقتی سراغ طالع بینی می رود، 
به دنبال شنیدن اخباری مثل مرگ یا تصادف 
یا اتفاقات ناگوار دیگر باشد. بلکه مردم بیشتر 
به دنبال روش هایی برای خوشبخت ش��دن و 
خنثی کردن طلسم ها هس��تند. در حقیقت 
خودش��یفته ها خود را محور دنیا می دانند و 
دوست دارند تمام عالم طوری پیش برود که 

آنها به اهداف شان برسند.«
این محقق حوزه علوم شناختی می افزاید: 
»سطح هوش باالتر، اعتقاد به طالع بینی را در 
افراد کاهش می دهد. در حقیقت افراد باهوش 

از سیستم منطقی مغزشان بیشتر استفاده می کنند و درگیر 
تفکر س��ریع و الگوسازی آنی نمی شوند. تفکر منطقی کمک 
می کند انسان ها کمتر گرفتار مسائل بدون شواهد علمی شوند. 
نکت��ه جالب درباره این نوع تحقیقات این اس��ت که نتایج بر 
اساس روش های آماری ارائه می شود و ممکن است در بعضی 
از آنها به دلیل محدودیت ها و دشواری های دسترسی به جامعه 
آماری، تع��داد افراد کمتری مورد تحقیق قرار بگیرند اما این 
نباید باعث شود تحقیقات متوقف شود یا چون دشواری هایی 
دارد ب��ه تعویق بیفتد بلکه نتایج ه��ر پژوهش در کنار نتایج 
پژوهش های بعدی مورد استفاده است و همه اینها قرار است 

یکدیگر را تکمیل کرده و نتایج معتبرتری را به دست دهد.«

افزایش باورهای خرافی با افزایش استرس
ب��ر خالف این که موضع علم درب��اره روش های طالع بینی 
و پیش بین��ی زندگی اف��راد از روی وضعیت س��تاره ها کاماًل 
مش��خص است اما باز هم این شیوه قدیمی مطالعه موقعیت 
اجرام آسمانی و ربط دادنش به وضعیت زندگی مردم در حال 

گسترش و حتی به روزشدن است.
در این پژوهش افرادی که به طالع بینی باور دارند و برنامه های 
زندگی خود را بر اساسش تنظیم می کنند، مورد بررسی قرار 
گرفته اند. شناسایی ویژگی های شخصیتی افرادی که می توانند 
چنین باورهایی داش��ته باشند، هدف این تحقیق بوده است. 
داده های این تحقیق از طریق نظرسنجی آنالینی که به شکل 
ناشناس در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده بود، 
به دست آمد. تحقیقات قبلی محققان نشان می دهد افراد در 
بحران های زندگی شخصی یا زمانی که جامعه دچار استرس 
است، بیشتر به طالع بینی روی می آورند. در حال حاضر جامعه 
جهانی در حال گذراندن دوران پراسترس��ی است. همه گیری 
کووید-19 از یک سو و از دیگر سو تغییرات آب وهوایی که در 
برخی نقاط به فاجعه و بالیای طبیعی منجر شده، دوره های 

پرفشاری را برای زندگی مردم جهان ایجاد کرده است.«

بر خالف این که موضع علم 
دربـاره روش هـای طالع بینی 
و پیش بینـی زندگـی افراد از 
روی وضعیت سـتاره ها کاماًل 
مشخص اسـت اما باز هم این 
شیوه قدیمی مطالعه موقعیت 
اجرام آسمانی و ربط دادنش به 
وضعیت زندگی مردم در حال 
گسـترش و حتی به روزشدن 

است.

11 راه مهم و حیاتی برای نجات از پیک امیکرون/60
10 روش برای درمان سریع و فوری گلودرد/62

10 نشانه باال بودن قند خون/64
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توقع ت��ان را از خودت��ان پایی��ن بیاورید. هر 
روز کارهای��ی را ک��ه بای��د در آن روز انجام 
شود انتخاب کنید. روی فهرست کوتاهی از 
مهم ترین وظایف خود تمرکز و س��عی کنید 
مطمئن شوید که فقط این اولویت ها هستند 

که ذهن شما را به خود مشغول می کنند.

۳. قاط�ع باش�ید و از ن�ه گفتن احس�اس 
ناراحتی نکنید

اگر تعداد قرارها و تعهدات در تقویم ش��ما 
بس��یار زیاد اس��ت، در نظر بگیری��د که آیا 
همه آن ها کاماًل ضروری هستند یا می توان 
برخی از آنه��ا را به تعویق انداخت، واگذار یا 
به طور کلی لغو کرد. خود را ملزم به شرکت 
در رویدادهای اجتماعی نکنید زیرا احساس 
می کنید ک��ه باید انجام دهی��د و مجبورید. 
کارهای��ی را انتخاب کنید ک��ه ارزش وقت و 

انرژی شما را داشته باشد.
وقت خود را با افرادی بگذرانید که سالمت 
روانی شما را تقویت می کنند. در فعالیت هایی 
ش��رکت کنید که از نظر شخصی یا حرفه ای 
برای ش��ما مفیدند و اگ��ر می توانید بقیه را 
کنار بگذارید. ش��اید گرفتن این تصمیمات 
یا گفتگوهای دش��وار با رئیس خود در مورد 
انتظارات کاری غیر واقعی برای ش��ما آسان 
نباش��د. توانایی نه گفتن بدون عذاب وجدان 

می تواند به شما کمک کند.

۴. سدکردن سیل روزانه اطالعات
حجم انبوه اطالعاتی که ه��ر روز از منابع 
متعددی در معرض آن قرار می گیریم، ذهن را 
به خود مشغول می کند. مغز ما توسط اخبار، 
رس��انه های اجتماعی، وبالگ ه��ا، تلویزیون، 
پیام ه��ای متنی، ایمیل ها، گش��ت وگذار در 
اینترن��ت بمباران می ش��ود. ب��رای کاهش 
اس��ترس و تنش در مورد م��دت زمانی که 
صرف خواندن یا تماش��ای اخبار، استفاده از 
رسانه های اجتماعی، تماش��ای تلویزیون یا 
مرور بی ه��دف در اینترنت می کنید، منظم 

باشید.
برای خ��ود محدودیت زمانی تعیین کنید 
و به آن پایبند باش��ید. برای این کار در اکثر 
گوشی ها قسمتی برای تنظیم ساعت مشخص 
برای اس��تفاده از رسانه های اجتماعی وجود 
دارد. با آن می توانید حدودی را برای خودتان 
مش��خص کنید. در مورد منابع اطالعاتی که 

برای خواندن یا تعامل با آنها انتخاب می کنید 
مجدداً فکر کنی��د. اگر قرارگرفتن منظم در 
معرض این منابع اطالعاتی بر س��المت روان 
شما تأثیر منفی می گذارد، کمی از آنها فاصله 

بگیرید.

۵. بخشی از کارها را به ابزارها بسپارید
اگر تمام کارها را خودتان به خاطر بسپارید 
و به یاد آورید فشار زیادی به ذهن خود وارد 
کرده اید. در عوض می توان بخشی از کارها را 
به کمک تکنولوژی یا ابزارهای ساده انجام داد. 
امروزه ابزاره��ای زیادی برای مدیریت کارها 
وج��ود دارد؛ از ابزارهای س��اده قدیمی مثل 
دفترچه یادداشت تا اپلیکیشن های برنامه ریز 
و ی��ادآور. برای کاهش ب��ار ذهنی می توانید 
قسمتی از کارها را فهرست و یادداشت کنید. 
یا می توانید از یادآور گوش��ی استفاده کنید. 

دفترچه های برنامه ریزی و planner در این 
راستا کمک کننده هستند.

۶. زمانی را برای استراحت اختصاص دهید
آرامش نه تنها برای یک بدن خس��ته بلکه 
برای یک ذهن ش��لوغ و کاهش استرس نیز 
ترمیم کننده اس��ت. تع��دادی از فعالیت ها و 
تکنیک ه��ا وجود دارند که می توانید امتحان 
کنی��د که به پاکس��ازی ذهن ش��ما از افکار 
تهاجم��ی و درهم ریختگ��ی ذهن��ی کمک 
می کند. مدیتیشن و مایندفول نویسی احتماالً 
قدرتمندتری��ن ابزار برای کم��ک به بازیابی 
وضوح ذهنی هس��تند. این شامل یادگیری 
تمرکز بر لحظه حال، روی تنفس و احساسات 

بدن شماست.

نتیجه گیری
همان ق��در که به دس��تاوردهای زندگی 
اهمیت می دهیم، باید برای ذهن و جس��م 
خودم��ان ه��م ارزش قائل ش��ویم. در هر 
ص��ورت هم��ه این دس��تاوردها ب��ه کمک 
ذه��ن و بدن ما حاصل ش��ده، وجود ش��ما 
از دس��تاوردهایتان فراتر است و شما با آنها 

توصیف نمی شوید. 
به هم ریختگی ذهنی بیش از حد می تواند 
تأثیر منفی بر زندگی شما به شکل اضطراب، 
اختالل خواب و احس��اس غرق شدن داشته 
باش��د. اس��تفاده از تکنیک ه��ای موجود در 
این صفحه به ش��ما کمک می کند تا ذهن و 
زندگی خود را از نگرانی ها و افکار غیر ضروری 
و ناخواسته خالی، کاهش استرس را تجربه و 

حس آرامش روانی را بازیابی کنید.

شش روش کاربردی برای خانه تکانی ذهن و کاهش استرس

به هم ریختگی ذهنی
بس��یاری از ما از داشتن مشغله ذهنی زیاد 
رنج می بریم. فکر به گذش��ته، آینده، شغل، 
درس، درآمد، ازدواج و ... ذهن شما را پریشان 
می کند و طبیعت��اً منجر به کاهش تمرکز و 
کارآیی شما می شود. در نتیجه ممکن است 
از خواب آش��فته رن��ج ببرید که به نوبه خود 
با خستگی بیشتر مشکل را تشدید می کند. 
چند تکنیک س��اده وجود دارد که می توانید 
از آنها برای کاهش اس��ترس ذهن پریش��ان 
و ناآرام اس��تفاده کنید. این ها به شما کمک 
می کند تا احساس آرامش و تمرکز بیشتری 
داش��ته باش��ید و منجر به خواب و بهره وری 

بهتر می شود.

۱. خلوت کردن فضای فیزیکی
خانه یا فضای کاری که به هم ریخته باشد، 
منجر به ذهن درهم ریخته می ش��ود. محیط 
دره��م و برهم ب��ه طور مداوم به مغز ش��ما 
می گوید که کارهایی برای انجام دادن وجود 
دارد؛ س��ازماندهی، تمیزکردن، مرتب کردن. 
مغز احس��اس می کند توسط این محرک ها 
بمباران می ش��ود و باعث استرس و اضطراب 
می شود. یک محیط زندگی نامرتب و منظم 

اثر روانی آرامبخش دارد.

و  همزم�ان  کار  چن�د  انجام ن�دادن   .۲
اولویت بندی آنها

اگر فهرست کارهای شما پایان ناپذیر به نظر 
می رسد، به راحتی می توانید در تعداد زیادی 

از کاره��ای مختلف که احس��اس می کنید 
مجبور به انجام آنها هس��تید، غرق ش��وید. 
واقعیت این اس��ت که مغز م��ا برای این کار 
س��اخته نش��ده و حتی در صورت انجام این 
کار در بلندمدت آسیب های بسیاری خواهد 
دید. وقتی چیزهای زیادی توجه شما را جلب 
می کند، نمی توانید به روش��نی در مورد یک 
کار فکر کنید. می تواند وسوس��ه انگیز باشد 
که سعی کنید چندین چیز را همزمان انجام 
دهید یا کاره��ای کوچک اما غیر ضروری را 
کنار بگذارید تا فهرس��ت تان کوتاه تر به نظر 
برس��د. با انجام این کار ش��ما با اولویت های 
اصل��ی خود دس��ت وپنجه ن��رم نمی کنید و 

همچنان احساس می کنید خسته هستید.
با لیس��ت کارهای خود بی رحم باش��ید و 

تعریف فرهنگ لغت از خانه تکانی، حذف اقام غیر ضروری از یک فضای نامرتب یا شلوغ است. این فرآیند را می توان برای اقام فیزیکی ملموس در خانه یا 
محل کار شما مانند کتاب، مبلمان و لباس اعمال کرد. بی نظمی را می توان در مورد چیزهای غیر فیزیکی مانند افکار منفی، نگرانی ها و مسئولیت ها که دائماً 
ذهن ش���ما را درگیر می کند نیز به کار برد. یک تقویم مملو از تعهدات بیش از حد، یا افرادی که خواس���ته های غیرضروری از زمان و توجه ش���ما دارند، می تواند 

طاقت فرسا و باعث اضطراب شود. به چند روش ساده برای خانه تکانی ذهن و کاهش استرس اشاره می کنیم.
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ب���ا یادآوری ای���ن موضوع که 
می���زان نهای���ی افزای���ش قد 
ه���ر کس���ی بی���ن ۶۰ ت���ا ۸۰ 
درص���د تح���ت تأثی���ر عوامل 
ارث���ی و ژنتیکی انتق���ال داده 
ش���ده از طری���ق پ���در، م���ادر 
تعیی���ن  دودمان ش���ان  و 
می گ���ردد و بی���ن ۲۰ ت���ا ۴۰ 
درص���د فاکتوره���ای مختلف 
محیطی به صورت بازدارنده 
و یا مس���اعدکننده در تمامی 
ط���ول دوران رش���د از آغاز تا 
پای���ان در تجل���ی و عینی���ت 
بخشیدن به ظرفیت از پیش 
تعیین گردیده نقش آفرینی 
می نماین���د، ب���ه تع���دادی از 
ای���ن عوامل در نوش���تارهای 
پیشین اشاره کرده ایم، ولی 
برای جلب توجه بیشتر شما 
به اهمیت ویژه ای که نقش 
ای���ن عوام���ل حتی فرات���ر از 

ژنوم دارند، می پردازیم.

منابع غذایی تاثیرگذار
منابع غذایی حاوی ترکیبات مغذی کلیدی 
تاثیر گذار در جهت تضمین و حفظ سالمتی 
و تأمین دست یابی به باالترین توان جسمی، 
ذهنی، رشد و ترمیم در صورتی در دسترس 

کودکان و بزرگساالن ممکن می شود که:
- شیرینی و شربت های خانگی یا صنعتی 
یا نوش��ابه های رنگارنگ بدون رنگ گاز دار و 
بدون گاز، تنقالت بی  ارزش )هله هوله( و انواع 
و اقسام غذاهای آسان دسترس )فست فود ها( 
حذف و یا به حداقل دفعات و مقادیر ممکن 

رسانیده شوند.
-  جایگزین های سالمتی زا و تأمین کننده 
م��واد مغ��ذی کلی��دی ترمیم��ی، دفاعی، 
ساختاری و حمایتی هدایتی به صورت متنوع 
و فراوانی عبارتند از: میوه و سبزیجات فصل 
ب��ه صورت پخته یا خ��ام، انواع غالت کامل 
یا پرک ش��ده یا فرآورده های حاوی سبوس 
آنها، ش��یر و لبنیات، انواع گوشت های قرمز 
و س��فید )آبزیان و ماکی��ان( و یا جایگزین 
گوشت ها ش��امل تخم مرغ و یا مخلوطی از 
حبوبات، غالت، دانه ها و مغزهای آجیل آالت. 
به مق��دار معین و مح��دودی از روغن های 
جامد و مایع دارای اس��یدهای چرب اشباع 
نش��ده تک باندی )MUFA( و چند باندی 
)PUFA( و همچنی��ن قن��د و ش��کر در 
حداقل مقدار ممکن، البته در گس��تردگی 
وسیع و متنوع گروه های تشکیل دهنده هر 
یک از منابع غذایی نام برده ش��ده ترکیبات 
ریز و درش��ت مغذی های کلیدی بسیار اثر 
گذارتری بر روند رش��د و بالندگی دارند که 
در سطور آینده توجه شما یاران و همراهان 
همیش��گی مان را به نق��ش و اثر انکار ناپذیر 
آنها س��وق خواهیم داد. از پروتئین ها شروع 
می کنیم که آغازگر پدیده حیات هستند. در 
ساختار بدنی ما اشرف مخلوقات سنگ بنای 
تمامی س��لول ها و بافت های تشکیل دهنده 
کش��ور صنعتی بدن ما را تشکیل می دهند 
تا میلیارده��ا واحد تولیدی ب��ا صدها هزار 

تولیدات مختلف امکان پذیر گردد.

 

اکنون روی سخنم با کودکان، نوجوانان و جوانان است
پروتئین ها چهارچوب تمامی بافت های جس��م شما )از 
جمله اس��تخوان ها، عض��الت، غضروف ه��ا و تاندون ها( را 
می س��ازند که نقش مهمی در باال بلندی دارند و به عالوه 
با تأمین انرژی، توان بدنی ش��ما را نیز برای فعالیت، رشد 
و ترمیم فراهم نموده و رش��دکامل ش��ما را امکان پذیرتر 

می سازند.
بنابراین گنجانیدن مقادی��ر کافی از منابع غذایی حاوی 
پروتئین در جیره غذایی که بتواند نیاز روزمره تان را فراهم 

سازد، تاکید و توصیه می شود.
گرچه میزان احتیاج افراد یکس��ان نیس��ت و مقدار آن 
بستگی مستقیم با سن، جنس، میزان فعالیت های غیرارادی 
و ارادی و سرعت رشد ورزش های انجام داده شده دارد، ولی 
برای الگوبرداری و تطبیق آن با نیاز واقعی هر فردی الگوی 

زیر ارائه می شود:
 دختر خانم ها از س��ن 9 تا 18 س��الگی، روزانه تا 150 

گرم پروتئین
 آقا پسرها از سن 9 تا 13 سالگی، 150 گرم

 پسران از سن 14 تا 18 سالگی، 200 گرم پروتئین
گرچ��ه منابع غذایی پروتئین با مراجع��ه به هرم غذایی 
مص��وب وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی چه 
حیوانی و چه گیاهی واحدهای مورد نیاز روزانه را مشخص 
کرده اس��ت، ولی غنی ترین منابع پروتئین ها، گوشت های 
لخم ب��دون چرپی )چهارپایان، ان��واع پرندگان، ماهی ها و 
تخم مرغ(، مغزهای بادام، پسته، فندق، گردو، بادام هندی، 

مغز انواع تخمه ها، تلفیق حبوبات و غالت و ... هستند.
از ویتامین های محلول در چرب��ی، ویتامین D3 از ابعاد 
مختلف نه تنها در استحکام بخشیدن استخوان های اسکلت 
و تراک��م و تقویت عضالت بدن و رش��د ق��دی کودکان و 
جوانان نق��ش دارد، بلک��ه در پیش��گیری از بیماری های 
مختلف نیز تاثیر گذار است. توجه داشته باشید عدم تأمین 
نیاز دختر خانم ها به این ویتامین در دوران رشد باعث مهار 
روند جهش قد و عدم وزن گیری و تغییر شکل نهایی لگن 
و برش های موزون بدن شان می گردد. منابع غذایی ویتامین 
D ماهی های چرب، قارچ، حبوبات و شیر غنی شده است، 
البته تابش مس��تقیم آفتاب بر روی پوست موجب ساخته 

شدن ویتامین D فعال از پرو ویتامین D می گردد.
از 1۶ م��اده معدنی مهم و م��ورد نیاز بدن چند تایی در 
کوتاه و بلندی قد نقش بیشتری دارند، مثل روی و کلسیم. 
روی یکی از مهم ترین مواد معدنی با صدها نقش مختلف از 

جمله افزایش قد است.

اگر نگران کوتاهی قد کودکان تان هستید این مطلب را بخوانید

د  کتر سید  ضیاءالد ین مظهری
متخصص تغذیه و رژیم د  رمانی

 تغذیه درست و سالم
یکی از مهم تری��ن و طوالنی مدت ترین نیازها 
برای ادامه زندگی با نقش آفرینی ویژه در تمامی 
برهه ه��ای زندگی از جمله دوران رش��د و بلوغ 
است، ولی س��ه اصل طالیی ثابت و تغییر ناپذیر 

دارد که عبارتند از: تناسب، تعادل و تنوع.
ی��ک چنین جی��ره غذای��ی در بردارنده 50 
ریزمغ��ذی و 20 متابولی��ت درش��ت مغذی در 
حد تع��ادل، ولی کافی برای میلیاردها س��لول 
گوناگون سازنده بافت های تخصصی ارگان های 
متعدد تشکیل دهنده ساختار کلی بدن بوده و 
سالمتی را تضمین و نیروی مورد نیاز را فراهم 
و مصالح و ترکیبات گوناگون ساختاری، دفاعی، 
جایگزینی، ترمیمی، ارتباطی و کمکی را برای 
رشد و بالندگی و کسب مهارت های اختصاصی 
بافت ه��ای مختل��ف و هماهنگ��ی و هارمونی 
موزون عملکرد آنه��ا در تحقق اهداف عمومی 
از پی��ش برنامه ریزی ش��ده و تطبیق، تعدیل و 
تعوی��ض با تغییرات م��ورد انتظار و غیرمترقبه 

فراهم می سازد.
همان طور که برای ساختن و پرداختن یک برج 
استوار، مقاوم و قابل اطمینان با بهره گیری از خرد 
جمعی در چهارچوب نیازها، نیروی کار س��اده و 
تخصصی و تقسیم کار، زمان بندی سیستماتیک 
و تأمی��ن مصالح و ابزار کار الزم اس��ت، رش��د و 
تکامل جسمی و ذهنی انسان از یک برج سر به 

آسمان کشیده مهم تر و پیچیده تر است.

در تمام��ی دوران کودکی و ایام تینیجری که 
مراحل رش��د قدی ادام��ه دارد، اختصاص زمان 
کوتاهی برای انجام ورزش های درخور سن و سال 
از ابعاد متعدد و مختلف نه تنها اثرات چشم گیری 
بر شکل گیری موزون استخوان ها و عضالت قد و 
باال دارد، بلکه رفتار و کردار فردی و اجتماعی آنها 

را نیز شکل می دهد.
 گرچه همه ورزش های مرسوم مفید و اثر بخش 
هستند، ولی تعدادی از آنها در طول دوران رشد 
و پایان ایام تینیجری بر افزایش طول مهره های 
ستون فقرات مفید و اثربخش تر هستند. حرکات 
ورزش��ی که توام می باش��ند با کش��ش و پرش 
مثل: پینگ پنگ، بدمینتون، والیبال، بسکتبال 
یا تنی��س و یا پرش از روی طن��اب، اثرگذارتر 
هستند، البته ش��نا و دوچرخه سواری نیز برای 
تقویت عضالت، اس��تخوان ها و س��تون مهره ها 

بسیار مفید هستند.
به صورت کلی اختصاص یک ساعت ورزش در 
طول روز برای همه س��نین مفید و سالمتی افزا 
اس��ت. از جمله ورزش های بس��یار سالم مفید 
و آرامش بخ��ش، پی��اده روی، دویدن و حرکات 
کششی یوگا نیز هستند، البته حرکات ورزشی 
بسیار اثرگذارتری نیز وجود دارند که با مشورت 
با کارشناس��ان ورزش و تربیت بدنی می توانید 
مناس��ب ترین ورزش را با توجه به سن، جنس، 
کش��ش و عالقه ف��ردی فرزند ی��ا فرزندان تان 

انتخاب کنید.

تغذیه؛ نسخه فرا ژنتیکی رشد قد

گرچه همـه ورزش های 
اثر بخش  و  مفید  مرسـوم 
از  تعدادی  ولی  می باشند، 
آنها در طول دوران رشـد 
و پایان ایـام تینیجری بر 
افزایـش طـول مهره های 
و  مفیـد  فقـرات  سـتون 
می باشـند.  اثربخش تـر 
توام  که  حرکات ورزشـی 
و  کشـش  بـا  می باشـند 
پـرش مثـل: پینگ پنگ، 
والیبـال،  بدمینتـون، 
و  تنیـس  یـا  بسـکتبال 
یـا پـرش از روی طنـاب، 
اثرگذارتر می باشند، البته 
دوچرخه سـواری  و  شـنا 
نیز بـرای تقویت عضالت، 
سـتون  و  اسـتخوان ها 
مفیـد  بسـیار  مهره هـا 

می باشند.

N
ew

s

ش
ورز

گ و هنر
فرهن

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 ۷1 46 33–021

]58[

شماره 83 - دی و بهمن ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

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

News

ورزش

فرهنگ و هنر

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

]59[

شماره 83 - دی و بهمن ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



امیکرون سویه غالب کرونا شده 
و اکثر خانواده های ایرانی درگیر 
ای��ن بیماری ش��ده اند. بنابراین 
عالوه بر تاکید مکرر بر استفاده 
از ماس��ک در فضاه��ای عمومی 
و رعای��ت فاصل��ه اجتماعی چند 
نکته مهم و حیاتی را با هم مرور 
می کنیم تا انشاءاهلل از این پیک 

نیز به سالمت رد شویم:

طبق پیش بینی سازمان بهداشت جهانی،  حداق��ل نیمی از مردم کره زمین درگیر 1
ویروس امیکرون خواهند ب��ود. بنابراین هرگونه 
عالئم سرماخوردگی را حتی با تست منفی کرونا 
به حساب امیکرون بگذارید. در جریان باشید که 
کیت های موجود قادر به تشخیص کامل امیکرون 
نیستند. بنابراین سرخود تست ندهید و بی خود 
هزینه نکنید. به احتمال قوی جواب تس��ت تان 
منفی خواهد شد و این در حالی است که ویروس 

در بدن شماست.
کیت ه��ای موجود بین 50 ت��ا ۶5 درصد قدرت 
تش��خیص امیکرون را دارند. یعنی اندازه شیر یا 
خط یا حداکثر 15 درصد بهت��ر از آن! لذا بدون 
نیاز به تست و اسکن ریه به پزشک مراجعه کنید 
و داروه��ای تجویزی را درس��ت و دقیق مصرف 

کنید.
امیکرون هر چند عالئم ش��دیدی بروز نمی دهد 
ولی اصطالحاً آب زیرکاه است. یعنی اگر بی توجهی 
کنید ممکن است زمانی به خود بیایید که ویروس 
پیشرفت کرده و کار درمان سخت تر شده است. 
پس همان اول کار، دارو بگیرید و به ویروس حمله 

و کارش را یکسره کنید.
این هشدار را جدی بگیرید که با شیوع امیکرون 
در کشور، میزان فوتی ها نسبت به چند هفته قبل 
چهار برابر شده و می رود که دوباره سه رقمی شود. 

پس امیکرون هم مرگبار است.
مدام ب��ا آب نمک رقیق )9 گرم نمک +  یک لیتر آب( غرغره کنید و داخل بینی 2

را بشویید تا آب از درون بینی به حلق برسد. این 
کار ه��م برای جلوگیری مفید اس��ت و هم برای 
تس��ریع درمان. می توانید یک پارچ یا بطری آب 
نمک تهیه کنید و همه اعضای خانواده را موظف 
کنی��د هر روز یک بار بینی و گلوی خود را با آن 
شست وشو دهند؛ به ویژه بعد از این که از بیرون 

خانه آمدند.

دمنوش زنجبیل و آویش��ن، هل، پونه،  دارچی��ن و ... بخوری��د ولی زی��اده روی 3
نکنید. آب زیاد بنوشید.

ویتامین C و D از داروخانه تهیه و طبق  دستور و به میزان مجاز مصرف کنید. از 4
س��ایر داروه��ای مجاز و م��واد طبیع��ی حاوی 
ویتامین ها هم اس��تفاده کنید و سیستم دفاعی 

بدن تان را تقویت کنید.

شربت لیمو )یک لیوان آب لیموترش  +  نصف قاشق چای خوری پودر زنجبیل + 5
یک قاش��وق چایخوری نمک + عس��ل یا ش��کر 
سرخ( بخورید! اگر بیماری خاص یا مشکل فشار 

خون ندارید.

ماندگاری وی��روس کرون��ای دلتا روی  س��طوح، چند س��اعت ول��ی ماندگاری 6
امیک��رون چن��د روز اس��ت. ضد عفون��ی  کردن 

دست ها را جدی تر از قبل بگیرید.

اگر دوز سوم واکسن کرونا را نزدید و  وقتش رسیده، حتماً بزنید! آسترازنکا ۷
را هرگز پیشنهاد نمی کنیم. اگر هم دوزهای 
اول و دوم را نزده ای��د که بیش��تر از بقیه در 
معرض خطر هس��تید. حتماً دریافت کنید. 
البت��ه دریافت هر س��ه دوز هم ایمنی کامل 
ایجاد نمی کند ولی ریس��ک بیماری شدید و 
م��رگ و می��ر را ب��ه طور ملموس��ی کاهش 

می دهد.

خود داروهایی مانند آنتی هیستامین 8 اگر دچار آبریزش بینی هستید، سر 
نخوری��د. آبری��زش بینی باعث خ��روج مواد 
بیماری زا از بینی می ش��ود و به سالمتی تان 

کمک می کند.

بخ��ور بگیرید؛ به ویژه بخ��ور پیاز و  بخور آویشن که بسیار مفیدند.۹

اگر یکی از ش��رایط زی��ر را دارید در  خطر بیشتری هستید و بیشتر مراقب 10
خودتان باشید:

- باالی ۶0 سال
- کودک

- وزن باالی 100 کیلو وزن
- بیماری زمینه ای و خاص
- عدم واکسیناسیون کامل

- دریافت داروهای س��رکوب کننده سیستم 
ایمنی

البت��ه این بدان معنا نیس��ت ک��ه امیکرون 
برای بقیه خطرناک نیس��ت. یادتان باشد که 
امیکرون س��ویه ای از همان کرونای وحشی 
اس��ت و معلوم نیست چه عوارض کوتاه مدت 
و درازمدتی بر جای خواهد گذاشت. بنابراین 
امیکرون برای هر فردی می تواند کشنده باشد. 

جدی اش بگیرید!
دوره قرنطین��ه واقعی امیکرون پنج  روز نیست حداقل 10 روز است. اگر 11
امیکرون گرفتید، حتماً استراحت مطلق کنید 
و حداقل 10 روز بع��د به دیدن افراد دیگر و 

مخصوصاً افراد در معرض خطر بروید.

11 راه مهم و حیاتی برای نجات از پیک امیکرون
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باع���ث  مختلف���ی  عل���ل 
ایج���اد گل���ودرد در اف���راد 
می ش���وند با ای���ن وجود، 
طبق ارزیابی های صورت 
ت���ا ۹۵  گرفت���ه بی���ن ۷۰ 
درصد م���وارد گل���ودرد به 
دالیل ویروسی بوده اند از 
ویروس سرمایه خوردگی 
گرفته تا آنفوالنزا، کووید 
آبل���ه  و  اوری���ون   ،۱۹-

مرغان.
ک���ه  م���واردی  جمل���ه  از 
کم ت���ر ب���ه عن���وان عامل 
گلودرد ش���ناخته شده اند 
می توان ب���ه عفونت های 
باکتریای���ی مانند عفونت 
اس���ترپتوکوک  طری���ق  از 
گ���روه A اش���اره ک���رد ک���ه 
عن���وان  تح���ت  آن  از 
گلودرد استرپتوکوکی یاد 

می شود.
محرک های محیطی مانند 
دود سیگار یا هوای خشک 
بیم���اری  خان���ه،  داخ���ل 
رفاک���س مع���ده به مری 
که نوعی اختال گوارشی 
اس���ت که باعث بازگشت 
اس���ید مع���ده ب���ه داخ���ل 
نفس  می ش���ود،  ده���ان 
کشیدن از طریق دهان و 
بیش از اندازه فریاد زدن 
ی���ا صحبت کردن بیش از 
حد که باعث فشار آمدن 
به گلو می شوند از جمله 
م���وارد ن���ادر، ام���ا امکان 
پذیر و تأثیر گذار در ایجاد 

گلودرد هستند.

۳-خوردن عسل
مطالعه ای نشان می دهد که به طور خاص عسل 
مانوکا دارای خواص ضد التهابی، ضد ویروس��ی و 
ضد قارچی اس��ت و می تواند پوشش داخلی گلو 
را بپوش��اند و میکروب ها را از بی��ن ببرد و گلو را 
تسکین دهد. س��عی کنید یک قاشق غذاخوری 
عسل را به یک فنجان چای گیاهی اضافه کنید. 
عسل حاوی گلوکز و فروکتوز است. بنابراین، اگر 
قند خون باالیی دارید مهم است که به این مسئله 
توجه کنید. هرگز به نوزادان زیر یک س��ال عسل 
ندهید. عسل می تواند حاوی باکتری هایی باشد که 

برای نوزادان بدون خطر نیست.

۴-خوردن قرص روی
نتایج سه مطالعه صورت گرفته نشان داد افرادی 
که روزانه 80 تا 92 میلی گرم قرص استات روی 
مصرف کرده بودند که بسیار بیش از دوز توصیه 
ش��ده روزانه 8 تا 11 میلی گرم است مدت زمان 
سرماخوردگی شان کاهش یافته بود. به طور کلی، 
ای��ن قرص مدت زم��ان گلودرد را ت��ا 18 درصد 

کاهش داده بود.

۵-چای سبز غرغره کنید
چای سبز دارای خواص ضد التهابی است و ممکن 

است به مسدود کردن گلو درد کمک کند.

۶-مقداری زنجبیل را امتحان کنید
زنجبی��ل دارای خواص ضد التهابی قوی 
است. زنجبیل تازه را پوست گرفته و آن را 
به نازکی برش دقی��ق و در آب جوش قرار 
داده و اج��ازه دهید به مدت پنج دقیقه دم 
بکش��د. این دم کرده را در طول بروز عالئم 

حاد گلودرد به صورت روزانه مصرف کنید.

۷-استفاده از مکمل های گیاهی
ریشه شیرین بیان و نارون دو مکمل گیاهی 
قدیمی هستند که می توانند به رفع گلودرد 
کمک کنند. می توان آن ها را به شکل چای 

مصرف کرد.

۸-از خوردن آالسکا لذت ببرید
ترکیبات سرد مانند بستنی آالسکا برای 
تس��کین گلودرد می توانند مناسب باشند. 
با این وجود، حواس��تان به محتوای قند و 
شیرینی آن باشد. هم چنین، می توانید آب 
دم ک��رده با میوه و گیاهان تازه را در فریزر 
قرار دهید تا یخ بزند و سپس آن را به صورت 

بستنی آالسکای طبیعی مصرف کنید.

۹-رطوبت درون خانه را افزایش دهید
برای افزایش رطوبت ه��وای داخل خانه 
به منظور جلوگیری از خش��ک شدن گلو 
می توانید یک دستگاه بخور یا رطوبت ساز را 
در اتاق خواب خود قرار دهید. دستگاه بخور 
هنگام ش��ب و خواب بسیار مفید است به 
خصوص اگر با دهان باز بخوابید حتی اگر به 

طور موقت به دلیل گرفتگی بینی باشد.

۱۰-ُمس�کن های بدون نسخه را در نظر 
گیرید

برای کمک به کاهش گلودرد استامینوفن، 
ایبوپروف��ن یا ناپروکس��ن را امتحان کنید. 
ایبوپروفن برای تس��کین درد بیش��تر دوام 
م��ی آورد، اما عوارض جانب��ی بالقوه ای نیز 
دارد و ممکن است در برخی از بیماران منع 
مصرف داش��ته باشد. از مسکن های توصیه 
ش��ده توسط پزش��ک معالج خود استفاده 

کنید.

چه چیزی باعث می شود گلو تا این اندازه مستعد 
تحریک و عفونت باشد؟

بافت ه��ای بینی و گلو به عن��وان اولین خطوط 
دفاع��ی برای مهاجمان احتمالی مانند باکتری ها، 
ویروس ها، دود، آالینده های محیطی، هوای خشک 
و هوای س��رد عمل می کنند. این بافت ها به مثابه 
موانعی برای جلوگیری از نفوذ بیش تر این مهاجمان 
و مواد استنشاق شده به بدن عمل می کنند. زمانی 
ک��ه عفونت به ناحیه بینی و گلو دسترس��ی پیدا 

می کند منجر به ایجاد التهاب می شود.

۱۰ توصیه برای درمان گلودرد
بس��یاری از موارد گلودرد ناشی از ویروس های 
رایج، آلرژی ها و محرک های محیطی را می توان با 

اقدامات خود مراقبتی ساده درمان کرد:

۱-مایعات کافی بنوشید
سعی کنید روزانه هش��ت لیوان مایعات مانند 
آب، چای بدون کافئین یا سوپ مصرف کنید تا 
بدن خود را هیدراته نگه دارید و گلوی تان خشک 

نشده و مرطوب باقی بماند.

۲-آب گرم به همراه نمک را غرغره کنید
آب گرم گلو را تسکین می دهد و افزودن نمک 
به آن می تواند به کاهش التهاب کمک کند. در آن 
صورت، درد کم تری رااحس��اس خواهید کرد. هر 
سه ساعت یک بار نصف قاشق چای خوری نمک 
را در آب گرم حل کرده و مخلوط را غرغره کنید 

)مراقب باشید که قورت داده نشود(!

10 روش برای درمان سریع و فوری گلودرد

نتایج سه مطالعه صورت 
گرفتـه نشـان داد افرادی 
که روزانـه 80 تا ۹2 میلی 
اسـتات روی  گرم قـرص 
مصـرف کـرده بودنـد که 
بسیار بیش از دوز توصیه 
شـده روزانه 8 تا 11 میلی 
گـرم اسـت مـدت زمان 
سرماخوردگی شان کاهش 
یافته بود. به طور کلی، این 
قرص مدت زمـان گلودرد 
را تـا 18 درصـد کاهـش 

داده بود.
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ورزش
دیابت دو نوع دارد؛ نوع اول، تا قبل از 40 سالگی در بدن نمایان می شود و غیر قابل پیشگیری است. نوع دوم، بعد از 40 سالگی در بدن بروز می یابد که اغلب با 
سبک زندگی مناسب قابل پیشگیری است. نوع دوم آن رایج تر است و به علت سبک زندگی اشتباه به وجود می آید. نداشتن تحرک کافی، تغذیه نامناسب و اضافه 
وزن از دالیل به وجود آمدن دیابت در بدن هستند. دیابت نشانه های خاموشی در بدن دارد و متاسفانه گاهی وقتی متوجه وجود آن می شویم که به ارگان های اصلی 
و مهم بدن ما آسیب جدی وارد می کند اما ما می توانیم با شناختن و شناسایی نشانه های خاموش دیابت در بدن، مانع از آسیب به چشم ها، کلیه و قلب شویم. پس با 

10 نشانه خاموش دیابت در بدن آشنا شوید.

۱- دستشویی رفتن  مکرر
اولین نش��انه دیاب��ت نوع دوم، تک��رر ادرار 
است. در بدن ما میزان زیادی از قند )گلوکز( 
بدون استفاده وجود دارد که کلیه تشخیص 
دف��ع آنه��ا را می دهد. در این ص��ورت تعداد 
دستش��ویی رفتن ها زیاد می شود و در هر بار، 
می��زان ادرار به طور محسوس��ی بیش از حد 

طبیعی است.

۲- تشنگی بیش از حد معمول
برای اینکه قن��د اضافی موجود در خون ما 
دفع ش��ود، بدن تقاضای آب بیشتر می کند. 
کس��انی که دیابت خام��وش دارند، عالیمی 

مانند تشنگی بیش از حد دارند.

۳- کاهش وزن بی دلیل
قندهای به دس��ت آمده از م��واد غذایی که 
برای سوخت ماهیچه ها و حفظ بقای بدن به 
آنها نیاز داری��م، براحتی با ادرار از بدن خارج  
می شود بدون اینکه سلول های بدن ما بتوانند 
از آنها استفاده کنند. در این صورت است که 
فرد بدون هیچ رژیم غذایی و تحرک بیشتر، 

الغر می شود.

۴- گرسنگی بیش از حد معمول
باال بودن س��طح قند )گلوک��ز( در بدن به 
معنای تأمین قند مورد نیاز ماهیچه های بدن 
نیس��ت. در واقع، انسولین موجود در خون ما 
بخوبی برای بدن ما کار نمی کند و ما بیشتر و 
زودتر از حالت نرمال احساس گرسنگی مفرط 
می کنیم. این گرسنگی با افت فشار ناگهانی و 

سرگیجه همراه است.

۵- خستگی های همیشگی
خستگی های همیشگی برای بیماران دیابت 

طبیعی اس��ت. خس��تگی ها به این دلیل به 
وجود می آیند که غذاها، س��وخت الزم برای 
سلول های بدن را تأمین نمی کنند و قندهای 

به دست آمده از مواد غذایی دفع می شوند.

۶- حاالت بد روحی
به علت وجود گلوکز اضافی در بدن، حاالتی 
مانند افسردگی های موقتی را تجربه می کنیم. 
پس راجع به  تغییرات ناگهانی حال خود هم 
حساسیت های الزم را داشته باشید؛ به خصوص 

اگر بدون دلیل رخ می دهد.

۷- تاری دید
دیابت با مسدودکردن رگ های خونی پشت 
چشم ها، موجب تاری دید می شود. گلوکزی 
که بر اثر دیابت در خ��ون ما وجود دارد نوع 
متفاوتی ب��ا گلوکزهای رایج برای س��وخت 
بدن  اس��ت و به همین دلی��ل به ارگان های 
بدن آس��یب های ج��دی می رس��اند. اولین 
نش��انه درمان دیابت، رفع تاری دید است به  
شرط آنکه هر چه سریع تر برای درمان اقدام 

کنید.  

۸- تأخیر در بهبود زخم ها
دیر خوب شدن زخم ها و بندآمدن خون ریزی 
در هنگام بریدگی یا سوختگی، از نشانه های 
دیگر دیابت اس��ت. ممکن است این نشانه ها 
ب��ا کمبود فاکتورهای پوس��تی هم بروز کند 
که در هر دو صورت، بهتر است آزمایش های 
مربوط را انجام دهید و با پزشک خود در میان 

بگذارید.

۹- بی حسی و خواب رفتگی دست و پا
یکی از نشانه های خاموش دیابت، صدمه به 
رگ های عصبی است. این صدمات می تواند با 
بی حسی و خواب رفتگی های مکرر دست  و پا، 
خود را نش��ان دهد که نباید به آنها بی تفاوت 
باش��یم چون تخریب رگ های عصبی بدن، 

غیرقابل ترمیم است.

۱۰- عفونت های ادراری
وج��ود مقادیر باالی قن��د در ادرار، موجب 
جذب باکتری ها در ناحیه تناس��لی می شود. 
بنابراین بیماری های باکتریایی و عفونت های 

ادراری می تواند از نشانه های دیابت باشد.

10 نشانه باال بودن قند خون
تولد دوباره »ژن خوب« در ایران/66

پنج پرده از یک صعود بدون  باخت/68
طالی خالص بوشهری!/۷1

درهای بوندسلیگا را به روی ایرانی ها باز کن!/۷2
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تیم ملی فوتبال ای���ران این  روزها 
ابره���ا  در  اس���کوچیچ  دراگان  ب���ا 
سیر می کند. ش���اگردان این مربی 
ک���روات در پانزدهمین بازی تحت 
فرمانده���ی دراگان، موفق به ثبت 
چهاردهمی���ن پیروزی ش���دند تا با 
خیال���ی راح���ت، صدر ج���دول را از 
ک���ره جنوبی ک���ه چند دقیق���ه ای با 
برتری برابر سوریه آن را در اختیار 
گرفته بود، پ���س بگیرند. ایران که 
در جریان مسابقات مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر توانسته بود با 
برتری برابر عراق جواز ورود به این 
مسابقات را به دست بیاورد، برای 
ایستادن در سید دوم جام جهانی 
نیاز دارد تا بازی های باقی مانده را 
هم بب���رد. برتری براب���ر امارات که 
بع���د از بازی ب���ا عراق رق���م خورد، 
یکی از سه مأموریت سختی است 
که ملی پوشان داشتند. دراگان در 
شرایطی این روزها با تیم ملی یکی 
پس از دیگری به پیروزی می رس���د 
ک���ه کارنامه بس���یار خوب���ی در خط 
دفاع���ی دارد و تیم���ش در ۱۱ بازی 
اخی���ر فق���ط دو ب���ار دروازه اش باز 
شده است. این اتفاق در شرایطی 
رخ داده که تغییر و تحوالتی در خط 
دروازه تیم ملی شکل گرفته و این  
بار دیگر خبری از علیرضا بیرانوند، 
دروازه بان و ستاره تیم ملی در جام 
جهانی، در ترکیب نیست. به  طور 
مش���خص در س���ه دیدار اخیر تیم 
ملی، اس���کوچیچ، علیرضا بیرانوند 
را روی نیمک���ت نش���انده و امی���ر 
عابدزاه، پس���ر احمدرضا عابدزاده، 
یک���ی از اس���طوره های ای���ران را به 
دروازه بان فیکس تیم ملی تبدیل 

کرده است.

امی��ر بر خالف دیگر ژن های��ی که در فضای 
اجتماعی ایران از آنها به خوبی یاد نمی ش��ود، 
»ژن خوب« به معنای واقعی نش��ان داده است. 
تازه تری��ن نش��انه اش بسته نگه داش��تن دروازه 
تیم ملی در س��ه بازی اخیر اس��ت. او در این 
رقابت ها هر بار که به میدان رفته، کلین شیت 
کرده تا نش��ان دهد بی دلیل نیس��ت که جای 
بیرانون��د را در ترکیب اصل��ی تیم ملی گرفته 
اس��ت. گل نخوردن، تنها شاخصه متفاوت پسر 
عابدزاده بزرگ نیس��ت، چ��ون امیر بر خالف 
بسیاری دیگر از دروازه بان های ایرانی، به شکل 
و سیاق همتایان اروپایی اش، بازی با پای بسیار 
خوب��ی دارد و هم��واره می تواند ب��ا پاس های 
کوت��اه، بلن��د و پاس ه��ای قط��ری، وضعیت 
خ��ط دفاعی تیم رقیب را متزل��زل کند. برای 

تیمی که وینگره��ای تندوتیزی مانند علیرضا 
جهانبخش و گل زن های آماده ای مانند مهدی 
طارمی و سردار آزمون دارد، چه چیزی بهتر از 
داشتن یک دروازه بان خوب که توانایی باالیی 

در دقت پاس های کلیدی داشته باشد؟
امیر عاب��دزاده جایگاه کنونی اش را به راحتی 
به دس��ت نیاورده است. او س��ال ها در فوتبال 
اروپا تالش کرده و مدت هاس��ت که پشت خط 
دروازه بان برجسته ای همچون علیرضا بیرانوند 

مانده است. 
عابدزاده که در زمان حضورش در پرتغال به  
عنوان یکی از برترین بازیکنان لیگ ش��ناخته 
می ش��د، در اوج هم شانس��ی برای بازی کردن 
در ترکیب تی��م ملی با حضور علیرضا بیرانوند 
نداش��ت ول��ی هرگ��ز در مس��یری ک��ه برای 
خودش تعریف کرده بود، تس��لیم نش��د. او که 
تش��نه رقابت با ستاره های بزرگ دنیا از جمله 
علیرضا بیرانوند اس��ت، ای��ن رزوها بیش از هر 
زمان دیگ��ری تبدیل به مه��ره ای کلیدی در 
تی��م ملی ای��ران و باش��گاهش در اللیگای دو 
اس��ت. حضور امیر عاب��دزاده در ترکیب اصلی 
ماریتیمو در پرتغال و انتخابش به عنوان یکی از 
برترین بازیکنان فصل کافی بود تا مهارت های 
ای��ن دروازه بان فراتر از پرتغال دیده ش��ود اما 
او انتخاب بحث برانگیزی داش��ت و به باش��گاه 

پونفرادینا در دسته دوم اسپانیا رفت.

عابدزاده در شرایطی چنین انتخابی کرد 
که ب��ه نظر می رس��ید توانای��ی حضور در 
تیم ه��ای به مراتب مطرح تر را دارد اما گذر 
زمان نشان داد او در این تصمیم گیری نیز 
هوشمندانه عمل کرده است، چون عالوه بر 
آن که به کش��ور مورد عالقه اش در عرصه 
فوتب��ال رفته، توانس��ته نظر باش��گاه های 
بزرگ اسپانیایی از جمله سویا را هم جلب 
کند. همین حاال ش��ایعات زیادی است که 
خبر می دهد عابدزاده در تابستان پیش  رو 
ممکن اس��ت پونفرادین��ا را ترک کند و به 
سویا برود. این موضوع در حالی در رسانه ها 
مطرح ش��ده و خود عاب��دزاده هم به  طور 
ضمنی آن را گوشزد کرده که امیر فرصت 
دارد ب��ا همین باش��گاه کنون��ی اش هم به 
اللیگا برس��د. پونفرادینا بعد از سپری شدن 
25 هفت��ه از اللی��گای دو این روزها با 41 
امتی��از در رده پنجم جدول رده بندی قرار 
دارد و ب��ا صدر جدول فقط هش��ت امتیاز 

فاصله دارند.
اتفاقاً بررس��ی آمار همی��ن تیم، اهمیت 
حضور امی��ر عابدزاده در ترکیب پونفرادینا 
را نشان می دهد. عابدزاده به  محض ورودش 
به این تیم اس��پانیایی به دروازه بان شماره 
یک تبدیل شده و عملکرد بی نظیری داشته 
اس��ت. در 25 هفته ای ک��ه از این رقابت ها 
گذش��ته، او 20 بار درون دروازه ایس��تاده 
و در این مدت فق��ط 15 بار دروازه اش باز 
شده است! ثبت آمار هشت کلین شیت در 
این مدت به خوبی ارزش های امیر عابدزاده 

در پونفرادینا را مشخص کند. 
ب��ا این  ح��ال فاکتور اصلی ک��ه می تواند 
اهمی��ت ای��ن دروازه بان ایران��ی را در این 
باشگاه اس��پانیایی نش��ان دهد، مربوط به 
پنج بازی ای است که او غیبت داشته و در 
زمین حاضر نشده اس��ت. نکته جالب این 
ک��ه پونفرادینا در هیچکدام از این دیدارها 
برنده نش��ده و به غیر از یک تساوی، چهار 
بازی دیگر را باخته اس��ت! برای اولین بار، 
امیر در هفته چهارم از فهرست بیرون ماند 
ک��ه پونفرادینا بازی را دو بر صفر به تنریف 
واگذار کرد. او بازی هفته نهم برابر سوسیداد 

را هم از دس��ت داد که بازی مس��اوی شد. 
در هفت��ه ش��انزدهم و هفته بیس��تم، امیر 
عابدزاده به  دلیل حضور در تیم ملی ایران، 
ب��ازی برابر بورخوس و تنریف را از دس��ت 
داد ک��ه هر دو بازی با نتایج یک بر صفر و 
دو بر یک به س��ود رقبا رقم خورده اس��ت. 
س��رانجام امیر عابدزاده ی��ک بازی دیگر را 
هم در هفته بیس��ت ودوم و ب��ه  دلیل ابتال 
به کرونا از دس��ت داد ک��ه آن بازی را هم 
پونفرادین��ا با نتیجه دو ب��ر صفر به اوویدو 
باخ��ت! نکته مهم تر این که در 20 بازی ای 
ک��ه عابدزاده در این فص��ل در ترکیب این 
تیم اسپانیایی قرار گرفته، آن ها فقط دو بار 

شکس��ت خورده اند، شش بار برنده شده اند 
و بقی��ه دیداره��ا هم با نتیجه مس��اوی به 
پایان رسیده است. همان طور که در ابتدای 
مطلب عنوان ش��د، از ای��ن 20 بازی، فقط 
در 12 ب��ازی، تیم ه��ای مختلف حاضر در 
اللیگای دو اس��پانیا توانسته اند دروازه امیر 

عابدزاده را باز کنند.
او که این روزها بیش از هر زمان دیگری 
به آرزویش در دنیای فوتبال نزدیک شده، 
حاال ملموس ترین نمونه واقعی »ژن خوب« 
ایرانی اس��ت که نه  تنه��ا در ایران بلکه در 
اس��پانیا هم طرفداران زیادی برای خودش 

پیدا کرده است.

تولد دوباره »ژن خوب« در ایران
امیرعابدزاده که راه پدرش را می رود
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پنج شنبه زیبا، پنج شنبه به یادماندنی، پنج شنبه باشکوه. این داستان یک غروب دلنشین است که سریع ترین صعود تاریخ تیم ملی ایران به جام  جهانی در آن 
رقم خورد. یوزهای ایرانی در هفتمین هفته از مسابقات مرحله گروهی جام  جهانی در منطقه آسیا، در ورزشگاه آزادی برابر عراق به برتری یک  بر صفر دست 
یافتند تا با ۱۹ امتیاز در فاصله سه هفته به پایان رقابت ها، صعودشان به جام  جهانی ۲۰۲۲ قطر را قطعی کنند. تیم ایران نمایش کاماً برتری برابر رقیب داشت 
و در روزی که فهد طالب، دروازه بان حریف انواع و اقسام موقعیت های گل را از مهاجمان ما گرفت، تنها این مهدی طارمی بود که توپش را از خط دروازه حریف 

عبور داد؛ تک گلی که برای رزرو بلیت دوحه کافی بود.

چهار مس��ابقه آخر آن مرحله، تیم را به دور 
فعلی رس��اند و اینجا هم فعالً از هفت بازی، 
شش مسابقه را با پیروزی پشت سر گذاشته 
است. ش��اید اگر بخت با اسکوچیچ یار بود و 
یک��ی از دو توپ تیم ملی به جای تیر دروازه 
به تور کره  جنوبی بوس��ه م��ی زد، رکورد صد 
درصدی این مربی هم حفظ می ش��د. به هر 

حال اما او حاال مرد روسفید میدان است.

کوالک علیه برف و بوران
حتی در تمام آن روزهایی که مهدی طارمی 
به خاطر تنبیه انضباطی بیرون از اردوی تیم 
ملی قرار داشت، همه می دانستند که استعداد 
فوتبالی این پسر حرف ندارد. او بهترین بازیکن 
حال حاضر ایران است و حیف بود اگر چنین 
س��رمایه ای به خاطر برخی حواش��ی بیرون 
می ماند. تیم ملی بدون طارمی دو بازی قبلی 
را برد تا ش��اید خود مهدی هم یاد بگیرد که 

»ستاره« و »تیم« در کنار هم کامل می شوند. 
خوشبختانه او به موقع به مدار برگشت و در 
اردوی جاری تیم ملی حضور یافت؛ اردویی که 
به خاطر غیبت سردار آزمون در آن، آمادگی 
طارمی می توانست خیلی تعیین کننده باشد. 
مهدی البته در مسیر رسیدن به تهران دچار 
مشکالت عجیب و غریبی ش��د. او در برف و 
سرمای ترکیه گیر افتاد و تنها ساعاتی پیش از 
مسابقه به تهران رسید، اما با این حال دراگان 
اس��کوچیچ از این بازیک��ن در ترکیب اصلی 
استفاده کرد تا او هم زهرش را به عراق بریزد 
و با خسته ترین بدن ممکن، گل سه امتیازی 
مسابقه را بزند. از این طارمی در جام جهانی 

جادوهای قشنگ تری خواهیم دید.

چه بوسه دلچسبی
برای دومین بازی پیاپی، این امیر عابدزاده 
بود که در ترکیب اصلی تیم ملی قرار گرفت. 

با اعتماد دراگان اس��کوچیچ، امیر مزد تالش 
خستگی ناپذیرش در رده باشگاهی را گرفت. 
ستاره فوتبال ایران که پارسال در لیگ پرتغال 
و امس��ال در دسته دوم اس��پانیا عالی عمل 
کرده، در چارچوب دروازه تیم ملی هم نمایش 
بی نقصی داشت. او موفق به کلین شیت شد اما 
چیزی که بیشتر به چشم آمد، اعتمادبه نفس 
امیر بود؛ ش��اید میراثی ارزش��مند از پدرش 
احمدرضا. امیر همچنین با شروع مجددهای 
خوبش توانست نظر منتقدان را جلب کند و به 
این ترتیب شاید نیمکت نشینی علیرضا بیرانوند 
همچنان تداوم  یابد. عابدزاده شب خوبش را 
زمانی کامل کرد که بعد از سوت پایان بازی، 
مقابل پدرش زانو زد و دست او را بوسید؛ یک 
لحظه احساسی و ستایش برانگیز. احمدرضا 
عابدزاده یکی از بزرگ ترین اسطوره های تاریخ 
فوتبال ایران اس��ت؛ س��نگربانی که 24 سال 
پیش خودش درون دروازه یکی از ارکان ثبت 

از سخت سخت تا آسان آسان
ج��ام  جهانی فوتبال هف��ت دوره با حضور 
32 تیم برگزار ش��د. این مس��ابقات که قباًل 
24 تیم��ی بود، از س��ال 1998 با حضور 32 
تیم پیگیری شد و این شرایط تا سال 2022 
ادامه خواه��د یافت. جام  جهانی قطر آخرین 
نوبتی است که جام  جهانی 32 تیمی داریم؛ 
چرا که س��ال 202۶ مس��ابقات با حضور 48 
تیم در آمریکا، مکزیک و کانادا انجام خواهد 
ش��د. تیم ملی ایران تا قبل از سال 98 فقط 
یک بار در س��ال 1978 به مرحله نهایی جام  
جهانی رس��یده بود. با این حال ما س��ال 98 
بعد از بیست س��ال با برتری برابر استرالیا به 
س��ختی و به عنوان آخرین تیم دنیا سهمیه 

حضور در جام  جهانی را به دست آوردیم. پس 
از آن تیم ملی س��ه بار دیگر هم در سال های 
200۶، 2014 و 2018 به جام  جهانی رسید. 
روز پنج ش��نبه هم صعود شش��م اتفاق افتاد. 
جالب است که ما در نخستین جام  جهانی 32 
تیمی با آن مشقت به مرحله نهایی رسیدیم 
اما در آخرین دوره برگزاری مس��ابقات با این 
تعداد ش��رکت کننده، نخس��تین تیم آسیا و 
دوازدهمین تیم جهان بودیم که مجوز صعود 

را دریافت کردیم.

مرد روسفید میدان
ب��دون تردید، خوش��حال ترین چه��ره روز 
صعود ایران، دراگان اسکوچیچ بود؛ سرمربی 

کروات که ناچار ش��د در سخت ترین شرایط 
و زیر ش��دیدترین فش��ارها خودش را ثابت 
کند. اسکوچیچ دو سال پیش در شرایطی به 
شکل غیرمنتظره به عنوان سرمربی تیم ملی 
ایران منصوب شد که خیلی ها این انتخاب را 
برنتافتند. حتی نقد هم نبود. آن چه می دیدیم 
بیش��تر به تمسخر پهلو می زد. او اما پذیرفته 
ب��ود هدایت تیمی را به دس��ت بگیرد که در 
آس��تانه ح��ذف از مرحل��ه اول انتخابی جام  
جهانی قرار داشت. ما بعد از باخت به بحرین 
و عراق در مرحل��ه قبلی، اجازه کوچک ترین 
لغزشی نداش��تیم. اگر اس��کوچیچ شکست 
می خورد، منتقدان به ش��دت او را تحت فشار 
می گذاش��تند. این مربی اما با پیروزی در هر 

فوتبال ایرانی مجوز ورود به جام جهانی قطر را کسب کرد

پنج پرده از یک صعود بدون  باخت
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معج��زه ملبورن و صعود ایران به جام  جهانی 
98 بود و این  بار پس��رش شریک صعود تیم 

ملی به جام  جهانی شد.

نسل ممتاز، نسل تاریخ ساز
صعود سریع السیر و برق آسای تیم ملی به 
جام  جهانی با تحسین های زیادی همراه شده 
است. با این حال قرار نیست مأموریت این تیم 
در این نقطه به پایان برسد. ما با نسل باشکوه 

و پراستعدادی از فوتبالیست های ایرانی در تیم 
ملی مواجه هستیم که واقعاً حیف است فقط 
به صعود و حضور در جام  جهانی قانع باشند. 
این تیم می تواند کارهای بزرگ تری هم انجام 
بدهد. مس��ابقات قطر، س��ومین جام  جهانی 
پیاپی است که تیم ملی در آن حضور می یابد. 
این تجربه مستمر و ارزشمند، باید در آینده 
به دردمان بخورد. این بچه ها در عین جوانی 
باتجربه هس��تند. بیشترش��ان در اروپا بازی 

می کنند و سابقه رویارویی با حریفان بزرگ را 
دارند. بنابراین سقف رویاهای این تیم باید باال 
و باالتر برود. خود بازیکنان تیم ملی هم کاماًل 
نسبت به این مساله واقف هستند. آن ها سیر 
نشده اند، انگیزه هایشان کاهش پیدا نکرده و 
در تک تک مصاحبه های شان از کارهای مهم تر 
و بزرگ ت��ری حرف می زنند که باید در آینده 
انجام بدهند. بنابراین همه منتظر می مانیم تا 

این نسل، روزهای زیباتری برایمان بسازد.

دو دلیل برای یک شایعه
بحث انتقال مهدی طارمی به یک باش��گاه 
بزرگ همیشه مطرح بوده و در طول روزهای 
نقل و انتقاالت زمستانی فوتبال اروپا به ویژه 
با تکرار اسم آرسنال دوباره اوج گرفت. حتی 
برخی رس��انه های اروپایی مدعی شدند، در 
آخرین روز پنجره نقل وانتقاالتی هم آرسنال 
تا واپس��ین ساعات به دنبال کسب اطالعات 
در مورد جذب طارمی بوده اس��ت. به صحت 
و س��قم حضور مهدی در جمع توپچی های 
لندن کاری نداریم اما این که بحث ترانسفر 
طارمی دوباره این قدر داغ شده، دو دلیل مهم 

دارد.
اول این که باالخره طلسم شکست و سردار 
آزم��ون با دل کن��دن از لیگ روس��یه راهی 
لورکوزن در بوندس��لیگای آلمان ش��د. او از 
همین زمستان در تیمی شناخته شده و لیگی 
معتبر بازی خواهد کرد. بنابراین شاید نگاه ها 
به این س��مت باش��د که زوج سردار در خط 
حمله تیم ملی ایران یعنی مهدی طارمی هم 

به سمت یک انتقال بزرگ حرکت کند.
 صد البته پورتو تیم کوچکی نیست و سابقه 
درخشان و موقعیت قابل توجهی در فوتبال 
اروپا دارد اما استعداد طارمی می تواند او را به 
یکی از باش��گاه های سرشناس و ممتاز اروپا 
بکشاند؛ شاید تیمی شبیه همین آرسنال که 

شایعه اش مطرح شده است.
 دلی��ل دوم داغ ش��دن ای��ن داس��تان هم 
انتقال هم تیمی طارمی یعنی لوییس دیاز به 
لیورپول است. این وینگر 25 ساله کلمبیایی 
که عملک��رد درخش��انی در پورتو داش��ته، 
به تازگی به لیورپول پیوس��ت. یورگن کلوپ 
به ش��دت از جذب دیاز خوشحال شده و در 
مورد این بازیکن گفته: »از مدت ها قبل او را 
زیر نظ��ر گرفته بودم.« البته که دیاز بازیکن 
بس��یار خوبی اس��ت اما طارمی هم طی این 
دو س��ال در پورتو کمتر از او نبوده. بنابراین 

وقتی همبازی مهدی تقریباً با همان حجم از 
اثرگذاری راهی لیورپول می شود، مهدی هم 

می تواند رؤیایی مشابه در سر داشته باشد.

قبل از جام جهانی یا بعد از آن؟
عملکرد مهدی طارمی در پورتو جای هیچ 
حرف و حدیثی باق��ی نمی گذارد. او در 19 
بازی لیگی این فصل برای پورتو تا اواس��ط 
بهمن ماه 11 گل به ثمر رس��انده و ش��ش 
پ��اس گل داده اس��ت. در این میان طارمی 
یک برهه به دلیل مش��کالتی که با دراگان 
اس��کوچیچ پی��دا ک��رد دچار افت ش��د اما 
خوشبختانه آن مقطع را پشت سر گذاشت. 
خبر بازگش��ت او به تی��م ملی، هم عملکرد 
این بازیکن در پورتو را بهبود بخش��ید و هم 
باعث ش��د او با روحیه خوب گل صعود تیم 
مل��ی به جام  جهان��ی 2022 قطر را به ثمر 

برساند. طارمی در تمامی مسابقات انتخابی 
جام  جهانی هفت گل برای تیم ملی به ثمر 
رسانده است. مجموعه این موارد شایستگی 
مهدی برای انتقال به ی��ک تیم بزرگ تر را 
نش��ان می دهد. با این وجود شاید او از یک 
جهت بدشانسی آورده باش��د؛ این که جام  
جهانی 2022 استثنائا به جای تابستان در 
فصل پاییز برگزار می شود. اگر بازی های قطر 
در تابس��تان بود، طارمی می توانست پیش 
از ش��روع فصل باش��گاهی در اروپا خودش 
را حس��ابی در ج��ام  جهانی نش��ان بدهد و 
مش��تری پیدا کند اما حاال این مس��ابقات 
بین دو نیم فصل آینده برگزار خواهد ش��د. 
البته ش��اید ه��م همین مقدار درخش��ش 
س��تاره بوشهری باعث شود او حتی پیش از 
مسابقات جام  جهانی مشتری معتبر خودش 

را پیدا کند.

می گوین���د باش���گاه پورتو ب���رای انتق���ال مهدی 
طارمی به تیم ه���ای دیگر ۶۰ میلیون یورو پول 
خواس���ته اس���ت. اگر قیمت تقریبی یورو را ۳۰ 
هزار تومان در نظر بگیریم، پورتو ۱۸۰۰ میلیارد 

تومان پ���ول می خواهد ت���ا رضایتنام���ه مهاجم 
ایرانی اش را صادر کند. این در حالی است که 
طارم���ی ابتدای لی���گ چهاردهم با ی���ک قرارداد 
۱۵۰ میلیون تومانی به پرس���پولیس پیوس���ت. 

این یعنی ارزش مهدی در طول هفت سال ۱۲ 
هزار برابر شده است؛ یک جهش خیره کننده و 
عجیب وغریب که مهاجم بوش���هری سزاوار آن 

به نظر می رسد.

طالی خالص بوشهری!
ارزش طارمی 12000 برابر شده است
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سرانجام یک دهه شایعه در 
م���ورد این که س���ردار آزمون 
ب���ه ک���دام لیگ و تی���م بزرگ 
اروپایی خواهد پیوس���ت، به 
پایان رسید. ستاره ۲۷ ساله 
تیم ملی که دوران درخشانی 
را در چند تیم روس���ی پشت 
س���ر گذاش���ت و دو ب���ار در 
لی���گ این کش���ور ب���ه عنوان 
آقای گلی دس���ت یافت، در 
انتقال���ی غافلگیرکنن���ده ب���ه 
لورکوزن آلمان پیوست. این 
انتق���ال از آن جه���ت دور از 
انتظار بود که طی چند هفته 
گذشته بیشتر نام تیم هایی 
مث���ل لی���ون و یوونت���وس در 
اط���راف آزم���ون ب���ه گ���وش 
می رسید. لورکوزن در پنجره 
قبلی بسیار به خرید مهاجم 
ایران���ی نزدیک ش���ده بود اما 
در آخری���ن دقایق همه  چیز 
به هم خورد. با این وجود به 
نظر می رسد باشگاه آلمانی 
به  طور چراغ خاموش سردار 
را زیر نظر داش���ت تا این که 

باالخره کار را تمام کرد.

سردار به لورکوزن رسید

این اتفاق البته به آن معنا نیست که آزمون در 
نیم فصل دوم ب��رای لورکوزن بازی خواهد کرد. 
او که یک نیم فصل دیگر با زنیت سن پترزبورگ 
قرارداد دارد، این مدت را در باشگاه روسی سپری 
خواهد کرد و در پایان فصل به بوندسلیگا منتقل 
می ش��ود. این به آن معناست که زنیت از انتقال 
آزمون س��ود نخواهد برد. آن ها دنبال این بودند 
که پولی از بابت فروش س��تاره ایرانی به دست 
بیاورند اما نکته اینجاس��ت که در ازای آن مبلغ 
نمی توانستند بازیکنی در سطح سردار استخدام 
کنند. بنابراین ترجیح دادند با چشم پوشی از سود 
مال��ی مورد نظر خود آزمون را تا پایان فصل در 
اختیار داشته باشند. طبق قوانین فیفا، سردار هم 
در شش ماه پایانی قراردادش می توانست آزادانه 
با هر تیمی که خواس��ت مذاک��ره کند؛ اتفاقی 
که رخ داد و او برای عقد قراردادی پنج س��اله با 

لورکوزن به توافق رسید.
طبیعتاً مقصد جدید سردار به اندازه شایعاتی 
که در مورد او وجود داش��ت، از جمله حضورش 
در لیورپول یا یوونتوس جذاب نیس��ت اما به هر 
حال نمی توان از این انتقال ناخشنود بود. آزمون 
پیراهن شماره 9 تیمی را به تن خواهد کرد که 

از بزرگ ترین باشگاه های تاریخ آلمان است. 
لورکوزن در فصل جاری بوندسلیگا هم روی پله 
سوم جدول رده بندی قرار دارد و از بخت جدی 
برای کسب س��همیه حضور در فصل آتی لیگ 
قهرمانان اروپا برخوردار اس��ت؛ آن چه می تواند 

برای سردار جذاب باشد. از یاد نبرید مثاًل لیون 
که دیگر مش��تری جدی آزمون بود احتماالً در 

فصل بعدی لیگ قهرمانان غایب خواهد شد.
به این ترتیب س��ردار آزمون پنجمین بازیکن 
ایرانی تاریخ لورکوزن خواهد بود. در دهه پنجاه 
پرویز کوزه کنانی س��ابقه پیوس��تن به لورکوزن 
را داش��ته اس��ت. در دهه هفتاد ه��م داریوش 
یزدانی، مهدی پاش��ازاده و علی موس��وی س��ه 
بازیکن پیشین استقالل بودند که در اثر روابط 
خوب این باشگاه با مدیران لورکوزن به آن تیم 
پیوس��تند؛ هرچند هیچک��دام دوران موفقی را 
پشت س��ر نگذاشتند. با این وجود به  طور کلی 
بوندسلیگا همیشه برای فوتبالیست های ایرانی 
جذاب بوده و ما خاطرات درخشان بسیار زیادی 

از آنجا داریم. 
علی کریم��ی، علی دایی و وحید هاش��میان 
س��ابقه بازی در بایرن مونی��خ را دارند، دایی در 
هرتابرلی��ن و آرمینیا بیله فیلد هم درخش��یده 
اس��ت، خداداد عزی��زی و کریم باق��ری روزگار 
خوش��ی را در این لیگ پشت س��ر گذاشتند و 
البته از همه اینها مهم تر مهدی مهدوی کیا بود 
که نقش��ی ماندگار و ابدی در تاریخ هامبورگ 
ایفا کرد. ح��اال هم مطمئناً اگ��ر اتفاق خاصی 
رخ ندهد، س��ردار آزم��ون در لورکوزن خواهد 
درخشید و به این ترتیب می تواند بار دیگر راه را 
برای حضور بازیکنان ایرانی در این لیگ معتبر 

باز کند. منتظر آن روز هستیم.

درهای بوندسلیگا را به روی ایرانی ها باز کن!
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