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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 َواالِْخَرِة. ِء الَْمْنَظِر ِفی االْْهِل َوالْماِل َوالَْولَِد ِفی الدُّ َفِر َو کابَِة الُْمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِنّا نَُعوُذ بَِک ِمْن َوْعثآِء السَّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و 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.

مس�افر پس از دعای صفحه مقابل تس�بیحات 
حضرت فاطمه س�الم اهلل علیها را بخواند و سوره 
حم�د را از پی�ش رو و از جانب راس�ت و از جانب 
چپ بخواند و همچنین آیه الکرسی را از سه جانب 

بخواند، و بگوید:
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طبق اعالم دفتر ایمنی و ترافیک س��ازمان 
راهداری و حمل ونقل ج��اده ای و پلیس راه 
کش��ور به مال��کان و رانن��دگان اتوبوس های 
بین شهری تا دهم تیرماه فرصت داده شده که 

دستگاه سپهتن را به روزرسانی کنند. 
نای��ب رئی��س کانون انجمن  ه��ای صنفی 
کارگری رانندگان مس��افر کش��ور در اینباره 
گفت: بنا به دس��تور دفت��ر ایمنی و ترافیک 
س��ازمان راهداری و حمل و نق��ل جاده ای و 
پلیس راه کش��ور، به رانندگان تا دهم تیرماه 
فرصت داده ش��ده که دس��تگاه س��پهتن را 
به روزرس��انی کنند و اگر ناوگانی تا این تاریخ 
دس��تگاه خود را به روزرسانی نکرده باشد از 

خدمات حمل و نقلی محروم خواهند بود.
مخت��ار داوودی عن��وان ک��رد: درح��وزه 
س��خت افزاری الزم است تعویض سیم کارت 
همراه اول به ایرانس��ل انجام شود و تعویض 
باتری معیوب این دستگاه نیز توسط نمایندگان 

صاایران به طور رایگان انجام می شود.
وی عنوان کرد: البته باید در نظر داشت که 
قبل از مراجعه ب��ه نمایندگی ها، مالکان باید 
اطالعات خود را در سامانه navbar.ir ثبت 
کنند که می توانند از طریق گوشی هدشمند 

یا کافی نت این کار را انجام دهند.
نای��ب رئی��س کانون انجمن  ه��ای صنفی 
کارگ��ری رانندگان مس��افر کش��ور در مورد 
پیشینه اس��تفاده از دستگاه سپهتن )سامانه 

پایش هوشمند تردد ناوگان( نیز توضیح داد: 
این سامانه قبالً توسط شرکت مجری رهنگار 
هوشمند ایرانیان در س��ال ۹۶ راه اندازی شد 
و از طریق س��یم کارت همراه اول پشتیبانی 
می شد و اطالعات ناوگان در اختیار  پلیس راه 

و سازمان راهداری قرار می داد.
وی افزود: متاسفانه این شرکت چون سابقه 
کار نداشت،  این امر موجب نارضایتی مالکان 
چه در ارائه خدمات پشتیبانی و چه خدمات 
پس از فروش شد و مشکالت عدیده ای برای 

مالکان و رانندگان به وجود آورد.
داودی تاکی��د کرد: عمال پلیس و س��ازمان 
راهداری تا سال ۱۳۹۹ با وجود این مشکالت با 
این شرکت همراهی کردند، ولی در سال۱400 

با دعوت از ش��رکت هایی که ای��ن دانش را در 
اختیار داش��تند، این بار به ش��رکت صاایران 
)صنایع الکترونیک ایران( وابس��ته به صنایع 
وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با 
سابقه حدود 50 ساله )از سال ۱۳54 تاکنون( 
درحوزه فناوری الکترونیک و مخابرات، سپرده 
شد که امیدواریم نواقص شرکت مجری سابق 
توسط این شرکت برطرف شود. وی با بیان این 
که در اصل در سال ۱400 این سامانه مختل 
و پلیس مجبور به ثبت ساعت به روش سنتی 
ش��د، گفت: در حال حاضر بنا به دستور دفتر 
ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و پلیس راه 
کشور به رانندگان تا دهم تیر ماه فرصت داده 
شده که دستگاه سپهتن را به روزرسانی کنند.

دهم تیرماه؛ آخرین مهلت مالکان اتوبوس برای به روزرسانی دستگاه سپهتن
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جابجایی مسافران با استفاده از اتوبوس های 
بین شهری در دو ماهه ابتدای امسال نسبت 
به مدت مش��ابه پارسال 24/7 درصد افزایش 

داشته است.
مدی��رکل حم��ل و نقل مس��افر س��ازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: پارسال 
یعنی در س��ال ۱400 ح��دود ۱0۳ میلیون 
 مس��افر از طریق پایانه های مسافربری کشور
 جابجا شدند که نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش 

۱۱/8 درصدی را در پی داشته است.
داری��وش باقرجوان اف��زود: دوماهه ابتدای 
امسال ۱۹/8 میلیون نفر مسافر با ۱۶0 هزار 
سفر در کش��ور جابجا شده اند که این میزان 
نسبت به دو ماهه ابتدایی پارسال 24/7 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. مدیرکل حمل و نقل 
مسافر سازمان راهداری گفت: به طور مجموع 
س��هم اتوبوس در تعداد س��فر دوماهه امسال 

2۹/۹ درصد بوده و در تعداد مس��افری ۶0/5 
درصدبوده اس��ت. وی با بیان اینکه برنامه های 
سفر امسال نیز با رعایت شیوه نامه های کرونا 

ادام��ه دارد، ابراز امیدواری کرد که با همکاری 
س��ازمان های مرتبط بتوان س��فر های ایمن و 

مقرون به صرفه بیشتری به عمل آورد.

افزایش 24.7 درصدی سفر های اتوبوسی در دو ماه اول سال
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مهمتری���ن  از  یک���ی 
چالش ه���ای اف���راد قب���ل 
س���فری  ه���ر  آغ���از  از 
ایمن���ی  س���طح  می���زان 
وس���یله نقلی���ه ای اس���ت 
ک���ه می خواهد ب���ا آن به 
س���فر رود. اینکه وس���یله 
نقلی���ه ای که با آن س���فر 
می کند از ایمنی مطلوب 
و کافی برخوردار هس���ت 
ی���ا خیر. فرقی ه���م ندارد 
این وسیله نقلیه خودرو 
س���واری باش���د، هواپیما 
ی���ا قطار باش���د و ی���ا یک 
اتوبوس برون شهری. در 
هر صورت همه ما قبل از 
آغاز یک سفر برون شهری 
به این فک���ر می کنیم که 
چگونه یک مسافرت ایمن 
را برای خود و خانواده مان 

رقم بزنیم.
طبق آنچی���زی ک���ه اخیراً 
اتحادی���ه  س���خنگوی 
تعاون���ی  ش���رکت های 
کش���ور  مس���افربری 
عن���وان داش���ته، اتوبوس 
ایمن ترین وس���یله نقلیه 
مس���افرت های  ب���رای 
اس���ت.  برون ش���هری 
ای���ن  عام���ری  احمدرض���ا 
موض���وع را ب���ا مقایس���ه 
تلف���ات ح���وادث مرب���وط 
هوای���ی  ریل���ی،  ن���اوگان 
و ج���اده ای کش���ور بی���ان 

می کند.

سخنگوی اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری کشور با بررسی آمار تصادفات کشور اعالم کرد

کمت�ر از دو درص�د تلف�ات ج�اده ای مربوط به 
اتوبوس هاست

سخنگوی اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری 
کشور با بیان این که کمتر از 2 درصد جان باختگان 
تصادفات جاده ای ایران مربوط به ناوگان اتوبوسرانی 
بین شهری اس��ت، گفت: با در نظر گرفتن تعداد 
مسافرانی که روزانه با وسایل حمل و نقل مختلف 
ش��امل قطار، هواپیم��ا، س��واری و اتوبوس، بین 
ش��هرهای گوناگون جابه جا می شوند و با مقایسه 
تلف��ات حوادث مربوط به این ناوگان ها با یکدیگر، 
بدون تردی��د می توان گفت کمترین نرخ فوتی ها 

مربوط به ناوگان اتوبوس��رانی بین شهری است و 
اتوبوس، ایمن ترین وسیله نقلیه برای سفر به نقاط 
مختلف ایران محسوب می شود.  احمدرضا عامری 
اظه��ار داش��ت: البته نمی توان ان��کار کرد که هم 
مشکالت فنی مربوط به جاده ها، هم خطای نیروی 
انس��انی و هم ایمنی ناکافی برخی از اتوبوس های 
ناوگان مس��افربری بین ش��هری کش��ور، در بروز 
حوادث ج��اده ای و فوت هموطن��ان عزیزمان در 
سوانح نقش دارند، اما بازهم آمارها نشان می دهد 
که ناوگان اتوبوسرانی بین شهری، ایمن ترین ناوگان 

برای مسافرت بین شهری در ایران است.

اتوبوس، ایمن ترین وسیله نقلیه برای سفر به نقاط مختلف ایران
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تنها 15 درصد مس�افران از هواپیما و قطار 
استفاده می کنند

س��خنگوی اتحادی��ه ش��رکت های تعاونی 
مسافربری کشور با تاکید بر این که کمتر از ۱5 
درصد مسافران بین شهری در ایران از ناوگان 
هوایی یا ریلی استفاده می کنند، عنوان کرد: 
عمده مسافران بین شهری با سواری یا اتوبوس 
سفر می کنند و بخش اعظم تلفات تصادفات 
جاده ای نیز مربوط به سواری ها است؛ به نحوی 
که مطابق آمارهای پلی��س راهور، کمتر از 2 
درصد جان باختگان تصادفات جاده ای ایران 
مربوط به ناوگان اتوبوسرانی بین شهری است 
و این یعنی در سال ۱400، از مجموع ۱۶ هزار 
و 778 کشته در تصادفات جاده ای کشور، فقط 
حدود ۳00 کش��ته مربوط به اتوبوس ها بود. 
عامری ادامه داد: قطعا فوت ۳00 هموطن در 
طول یک سال بر اثر تصادفات اتوبوس های بین 
شهری برای ما دردناک است و ما امیدواریم که 
آمار جان باختگان حوادث جاده ای اتوبوس ها 
به نزدیک صفر برسد. اما در هر صورت، مردم 
خیالشان راحت باشد که راننده های حرفه ای 
در ن��اوگان اتوبوس��رانی بین ش��هری فعالیت 
می کنند و ایمنی اتوبوس های فعال در کشور از 
خودروهای سواری، هواپیما و حتی قطار بیشتر 

است.

وی در ادامه تاکید کرد: از پیش از ش��روع 
حرکت ی��ک اتوبوس مس��افربری ت��ا زمان 
رس��یدن به مقصد، کنترل های بسیاری روی 
آن انجام می ش��ود و این در حالی اس��ت که 
هیچ کنترلی روی تردد خودروهای شخصی، 
انجام نمی شود. بنابراین اتوبوس ها به واسطه 
همه مالحظاتی ک��ه در مورد آنها وجود دارد 
نسبت به خودروهای شخصی امن تر و ایمن تر 
هستند. به همین دلیل، به همه مردم توصیه 
می کنیم که حتی االمکان، سفرهای خود را با 

اتوبوس های بین شهری انجام دهند.

میانگین سن ناوگان اتوبوسرانی بین شهری؛ 
کمتر از سن فرسودگی

س��خنگوی اتحادی��ه ش��رکت های تعاونی 
مسافربری کشور در بخش دیگری از اظهاراتش 
ب��ا تاکید بر نقش تحریم ها در افزایش س��ن 
ناوگان اتوبوسرانی بین شهری گفت: با وجود 
این که تحریم های بین المللی، به روزرس��انی 
سیستم ناوگان اتوبوسرانی بین شهری کشور 
را با دش��واری مواجه کرده است، اما بازهم ما 
توانسته ایم متوسط سن ناوگان اتوبوس های 
مسافربری را زیر سن فرسودگی نگه داریم؛ به 
نحوی که براساس اعالم دولت، سن فرسودگی 
اتوبوس های بین شهری ۱5 سال است، ولی 

میانگین سن ناوگان اتوبوسرانی بین شهری 
ایران بین ۱2 تا ۱۳ سال است.

این فعال صنعت و حمل و نقل مس��افری 
کشور ادامه داد: با وجود این که میانگین سن 
ناوگان اتوبوس��رانی بین شهری کمتر از سن 
فرسودگی است، ولی بازهم ما نمی توانیم انکار 
کنیم که تعدادی اتوبوس فرس��وده در میان 
اتوبوس های مس��افربری کش��ور وجود دارد. 
ضمن اینکه قطعاً برخی اتوبوس های ما دارای 
اشکاالتی در بدنه، صندلی ها و ... هستند که 
منجر به کاهش ایمنی آنها می ش��ود. با این 
وج��ود هم البت��ه بازهم عم��ده اتوبوس های 
مسافربری بین شهری کشور، از ایمنی کافی 

برخوردار هستند.
وی در پایی��ن تصریح کرد: مردم از اینکه با 
اتوبوس به س��فر بروند خیالشان راحت باشد  
و بدانند که بخش اعظم اتوبوس هایی که در 
جاده های کش��ور ش��ب و روز در حال تردد 
هس��تند، کامال ایمن بوده و می توانند به آنها 

اعتماد کنند. 
 البت��ه ای��ن را ه��م باید گفت ک��ه ایمنی 
پایین برخی اتوبوس ها نیز به دلیل ش��رایط 
خاصی است که کشور به واسطه تحریم ها و 
دشواری های اقتصادی مثل سایر مردم ایران 

با آن دست و پنجه نرم می کند.

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

]7[

شماره 87 - خرداد ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



خری���د  موض���وع 
ش���هری  اتوبوس ه���ای 
دس���ته دوم اروپایی برای 
پایتخت اخیراً یک بار دیگر 
از س���وی مدی���ران ارش���د 
شهری تهران مطرح شده 
و واکنش های متعددی را 
در پی داش���ته است. یک 
س���وی این ماجرا بخشی 
از مدیران شهری پایتخت 
هس���تند که معتقدند در 
کن���ار بهره گی���ری از توان 
تولید داخل باید مازاد نیاز 
ته���ران را از محل واردات 
اتوبوس های دس���ته دوم 
اروپای���ی تأمی���ن کنن���د و 
س���وی دیگ���ر ماج���را هم 
برخی کارشناسان، اعضای 
شورای شهر و نمایندگان 
ک���ه  هس���تند  مجل���س 
اتوبوس ه���ای  واردات 
دس���ته دوم را ب���ه ص���اح 
نمی دانن���د و معتقدند به 
جای هدر دادن ارز کشور 
باید توان تولیدکننده های 
داخلی را برای تأمین نیاز 
کش���ور افزایش داد. نکته 
مهم اینکه طی سال های 
گذشته نیز چنین طرحی 
از س���وی مدیران ش���هری 
تهران مطرح ش���ده بود و 
البته ب���ه مرحله اجرا هم 
نرس���ید. اما بای���د دید در 
دوره فعل���ی ای���ن رویکرد 
و تاش ب���ه چه نتیجه ای 

خواهد رسید.

بررسی نظرات مخالفان و موافقان یک طرح جنجالی

هر عقل سلیمی حکم می کند واردات اتوبوس را 
دنبال کنیم

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران که 
یکی از موافق��ان اصلی طرح واردات اتوبوس  های 
کارکرده برای پایتخت است، می گوید: یارانه ای که 
برای اتوبوس های فرسوده خودمان خرج می کنیم 
را ب��رای واردات اتوبوس های کارکرده بازس��ازی 
شده به کار می گیریم و هر عقل سلیمی نیز حکم 
می کن��د که ما ای��ن کار را دنبال کنیم. مطمئن 
باش��ید وقتی ای��ن اتوبوس ها وارد خط ش��وند و 
مردم کیفیت کار آنها را ببیند حتماً از این موضوع 
استقبال خواهند کرد و از ما می خواهند که مسیر 

خرید اتوبوس های کارکرده را دنبال کنیم.

س��یدمجتبی ش��فیعی با بی��ان اینکه وظیفه 
حمای��ت از تولید داخل را ه��م برعهده داریم، 
ادام��ه می دهد: ب��رای واردات اتوبوس س��قفی 
تعیی��ن ش��ده اس��ت و در عی��ن ح��ال خرید 
اتوبوس های تولید داخل هم مسیر خود را دنبال 
می کند و بر اساس قولی که به شهرداری تهران 
داده ش��ده است ۹00 دس��تگاه اتوبوس امسال 
حتماً وارد شهر تهران می شود. ما به فکر توسعه 
حمل و نقل عمومی و تردد شهروندان هستیم 
و می توانیم با یک پنجم قیمت اتوبوس هایی که 
اورهال می ش��وند، اتوبوس های اروپایی بس��یار 

باکیفیت تر را وارد کنیم.

آیا پای اتوبوس های دست دوم خارجی به خیابان های پایتخت باز می شود؟
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خری�د اتوبوس های کارک�رده ایده بخش 
خصوصی است 

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 
با اشاره به اینکه خرید اتوبوس های دست دوم 
و کارکرده ارتباطی به بودجه شهرداری ندارد 
و این موضوع ایده ای است که بخش خصوصی 
مطرح کرده است، می گوید: بخش خصوصی 
اعالم کرده می تواند اتوبوس هایی را وارد تهران 
کند که نسبت به اتوبوس های فعال پایتخت که 
عمرشان به بیش از ۱۶ سال می رسد عملکرد 
و کیفیت بسیار بهتری دارند، متخصصان فنی 
شرکت واحد از این اتوبوس ها بازدید کرده اند 
و ای��ن اتوبوس ها با بهتری��ن کیفیت تولید و 
بازسازی ش��ده اند. در برخی خبر ها آمده این 
اتوبوس ه��ا در حال تعمیر هس��تند که این 
موض��وع صحت ندارد و تم��ام این اتوبوس ها 
در اروپا اورهال شده اند. ضمن آنکه تمام آن ها 
چند س��ال محدود در اروپا کار کرده اند. البته 
اقدامات محدودی نظی��ر رنگ آمیزی، وصل 
دستگاه های کارت خوان و جی پی اس و برخی 
فعالیت های جزئی دیگر قرار اس��ت در تهران 

روی اتوبوس ها انجام شود. 

وی درباره تع��داد اتوبوس هایی وارداتی هم 
تصری��ح می کن��د: در مرحله اول قرار اس��ت 
حدود 200 دس��تگاه وارد تهران شود که 50 
دستگاه وارد شده و در حال آماده سازی است، 
پنج دستگاه هم دو طبقه هستند و قرار است 
پس از وارد شدن درباره آن ها تحقیق شود تا 

متوجه شویم چه میزان اثر بخشی داشته اند.
مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
ته��ران در پاس��خ به این س��وال ک��ه خرید 
اتوبوس های دست دوم در چه مرحله ای قرار 
دارد، اظهار کرد: مذاکرات مختلفی داش��تیم 
و پیش��نهادات مختلفی به ما ارائه شده که از 
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نظر کیفیت و قیمت در حال بررسی هستیم؛ 
ام��ا از آنجایی که نیاز ب��ه مصوبه دولت دارد، 
ش��هردار تهران پیشنهاد را به رئیس جمهور 
داده و رئیس جمهور نیز دستور دادند که در 
کمیسیون زیربنایی دولت این مساله بررسی 
شود و بررس��ی اولیه انجام ش��ده و توافق با 
وزارت کشور و وزارت صمت نیز صورت گرفته 
است و مالحظات سازمان محیط زیست نیز 
لحاظ ش��ده و االن فق��ط منتظر تصویب در 
دولت هس��تیم و اگر این مهم تصویب ش��ود 
در پشتوانه قانونی و مجوز ها مشکلی نخواهیم 
داش��ت و بر روی بررسی پیشنهادات تمرکز 

می کنیم.

خرید  اتوبوس دست دوم از خارج نه افتخار 
است و نه خدمت

در همین ارتباط سیدمصطفی آقامیرسلیم 
نماین��ده مردم ته��ران در مجلس ش��ورای 
اسالمی در توئیتی از خرید  اتوبوس دست دوم 

خارجی توسط  شهرداری تهران انتقاد کرد. 
 وی که نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس و عضو کمیسیون اصل 
۹0 مجلس شورای اسالمی است، در توئیتی 

نوشت: »خرید  اتوبوس دست دوم از خارج نه 
افتخار است برای  شهرداری تهران و نه خدمت 
است به ش��هروندان تهرانی؛ ولی دهن کجی 
است به تولیدکنندگان داخلی و توهین است 
به شعار سال و سند تحول دولت. شورای شهر 
از تغافل، خود را برهاند و شهردار تهران خود 

را اصالح کند.«

با واردات اتوبوس های مستعمل ارز کشور را 
تاراج کردند

س��یدمصطفی آقامیرس��لیم در گفتگوی 
رس��انه ای هم در واکنش ب��ه خرید اتوبوس 
دس��ت دوم برای ته��ران، اظهارک��رد: اخیراً 
شهرداری تهران برای رفع کمبودهایی که در 
شبکه اتوبوس رانی دارد مبادرت به درخواست 
مجوز برای واردات اتوبوس دست دوم و بازسازی 
ش��ده از خارج کرده است. این در حالی است 
که متقابالً کارخانه های اتوبوس سازی کشور از 
عدم سفارش گذاری شهرداری ها و راکد شدن 

تولیدات خود شکایت دارند.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای 
اس��المی ادامه می دهد: در حقیقت امکانات 
فنی و نیروی انس��انی کشور علی رغم نیاز به 

در مرحل�ه اول قرار اس�ت 
وارد  دس�تگاه   200 ح�دود 
تهران ش�ود که 50 دس�تگاه 
وارد ش�ده و در ح�ال آم�اده 
پنج دستگاه  اس�ت،  س�ازی 
ه�م دو طبقه هس�تند و قرار 
است پس از وارد شدن درباره 
آن ها تحقیق ش�ود تا متوجه 
ش�ویم چه میزان اثر بخشی 

داشته اند
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محص��والت تولیدی آنها ب��ه دلیل  مدیریت 
نامناس��ب به سمت رکود می رود و شهرداری 
برای رفع نیاز خود اتوبوس های مس��تعمل را 
که معلوم نیست در چه شرایطی است، صرفا 
به دلیل  ارزان بودن وارد می کند و ارز کشور را 

به تاراج می دهد.

ن�گاه ما در ش�ورای شش�م بر اس�تفاده از 
ظرفیت های داخلی متمرکز است

رئی��س  تش��کری هاش��می  س��یدجعفر 
کمیس��یون عم��ران و حمل و نقل ش��ورای 
اس��المی ش��هر تهران هم در بازدید از یک 
مجموعه خودروس��ازی داخلی بیان اینکه به 
هیچ عن��وان خرید اتوبوس های دس��ت دوم 
خارجی را ب��ه مصلحت نمی دانیم، می گوید: 
وقتی س��ازندگان داخلی می توانند نیازهای 
خدمات ش��هری بویژه در حوزه حمل و نقل 
را با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای داخلی تأمین 
کنن��د، دلیلی وج��ود ندارد ک��ه نگاه مان به 

سمت سازندگان خارجی باشد. خوشبختانه 
خودروس��ازان داخلی س��الیان سال است به 
عنوان ش��ریک تجاری ش��هرداری تهران در 
تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی مورد نیاز 

در کنار مدیریت شهری قرار دارند.

امضای قرارداد خرید 1۰۷5 دستگاه اتوبوس 
تولید داخل 

سخنگوی شهرداری تهران از امضای قرارداد 
خرید ۱075 دستگاه اتوبوس خبر داد.

به گ��زارش خبرگ��زاری دان��ا عبدالمطهر 
محمدخانی گفت:ش��هرداری تهران قرارداد 
خرید ۱075 دستگاه اتوبوس تولید داخل را 
امض��ا کرده و بخش��ی از آن را تحویل گرفته 
اس��ت. مجتبی ش��فیعی معاون حمل و نقل 
و ترافیک ش��هرداری تهران پیشتر گفته بود 
پایتخت به 5000 دس��تگاه اتوبوس احتیاج 
دارد ک��ه 4000 دس��تگاه آن، از تولید داخل 

تامین می شود.

س�یدمصطفی آقامیرسلیم 
در گفتگ�وی رس�انه ای ه�م 
در واکنش ب�ه خرید اتوبوس 
ته�ران،  ب�رای  دس�ت دوم 
اظهارک�رد: اخیرا ش�هرداری 
تهران ب�رای رفع کمبودهایی 
ک�ه در ش�بکه اتوبوس ران�ی 
دارد مب�ادرت به درخواس�ت 
مج�وز ب�رای واردات اتوبوس 
دس�ت دوم و بازس�ازی شده 
از خ�ارج نم�وده اس�ت. این 
در حال�ی اس�ت ک�ه متقابال 
کارخانه ه�ای اتوبوس س�ازی 
کشور از عدم سفارش گذاری 
ش�هرداری ها و راک�د ش�دن 

تولیدات خود شکایت دارند.
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حرک���ت کان ش���هر مش���هد ب���ه 
ناوگان  سمت هوشمندس���ازی 
حمل ونقل عمومی و اس���تفاده 
دانش بنی���ان  فناوری ه���ای  از 
اتوبوس ه���ای  توس���عه  ب���رای 
برقی با ش���تاب زیادی نس���بت 
به دیگر ش���هر های بزرگ کشور 
پیگی���ری می ش���ود؛ موضوع���ی 
که به گفته ش���هردار مش���هد از 
اولویت ها و برنامه های اساسی 
مدیری���ت ش���هری ب���رای آینده 
ناوگان حمل و نقل مشهدالرضا 
)ع( اس���ت و پی���رو آن، از اولین 
در  کش���ور  برق���ی  اتوب���وس 
مش���هد رونمایی و این اتوبوس 
به صورت آزمایش���ی در خط یک 

بی آر تی فعال شد. 
خردادماه س���ال 1400 بود که از 
اولین اتوبوس برقی کش���ور در 
شهر مشهد در حضور مسؤوالن 
بلندپایه استان خراسان رضوی 
رونمای���ی ش���د و در جریان این 
مراس���م، تفاهم نامه خرید 100 
دس���تگاه اتوب���وس برق���ی برای 
این کان ش���هر بین ش���هرداری 
مشهد، گروه مپنا و گروه صنایع 
خودروس���ازی عقاب افش���ان به 

امضا رسید. 
اتوب���وس برق���ی ش���تاب، ی���ک 
محصول کاماً بومی اس���ت که 
ب���ا بهره گی���ری از ابزارهای نوین 
مهندس���ی، منطب���ق ب���ر اصول 
طراح���ی در س���طح بین المللی 
توس���عه یافت���ه اس���ت؛ طراحی 
بدنه در گروه تولیدی و صنعتی 
عقاب افشان و پیشرانه الکتریکی 
در گروه مپنا انجام شده است و 
در شرکت »ش���تاب« به عنوان 
ی���ک ش���رکت مش���ترک تولی���د 

می شود.

خط یک بی آرتی شهر مشهد، برقی می شود

اتکا به توان داخلی برای ارتقای حمل ونقل پاک 
در مشهد

سیدعبداهلل ارجائی، ش��هردار مشهد، در دیدار 
با عباس علی آبادی، مدیرعامل گروه مپنا، وجود 
این ش��رکت به عنوان یک تولیدکنن��ده داخلی 
را برای نظام جمهوری اس��المی، یک افتخار در 
دنیا دانست و گفت: فعالیت این شرکت ارزشمند 
است، اما نکته مهمی که برای شهرداری و شورای 
ش��هر در حوزه تأمین و خرید تجهیزات از جمله 
اتوبوس برقی و واگن شایان توجه است، قیمت و 

مدت زمان تولید است که باید از سوی تولیدکننده 
لحاظ شود.

وی در تش��ریح انتظار مدیریت شهری مشهد 
در بحث قرارداد خری��د اتوبوس های برقی افزود: 
انتظ��ار داریم این ش��رکت، اتوبوس برقی را که با 
مشارکت شهرداری و همت مپنا ساخته شده است 
پالک گ��ذاری کرده تحویل ن��اوگان اتوبوس رانی 
مش��هد دهد تا پس از تحویل نخستین اتوبوس 
برقی، تعداد دیگ��ری از اتوبوس های برقی تولید 
گروه مپنا و ش��رکت عقاب افش��ان را خریداری 

شهر امام رضا )ع(؛ پیشگام در استفاده از اتوبوس  برقی شتاب
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 71 46 33–021

]12[

شماره 87 - خرداد ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



کنیم.

هرچه س�ریع تر  بای�د  برق�ی  اتوب�وس 
پالک گذاری شود

رئیس کمیس��یون عم��ران، حمل ونقل و 
ترافیک شورای اس��المی شهر مشهد گفت: 
در زمینه تولید اتوبوس برقی از دوره گذشته 
ق��راردادی ب��ا مپنا و ش��رکت عقاب افش��ان 
منعقد شده اس��ت و منتظریم اتوبوس برقی 
تولیدشده هرچه س��ریع تر پالک گذاری شود. 
ایم��ان فرهمندی به بازدید اعضای ش��ورای 
ش��هر مش��هد از ظرفیت های گ��روه مپنا و 
توانمندی های این گروه اش��اره کرد و افزود: 
براین اساس، قرارداد ها و تفاهم نامه هایی نیز با 
آن ها در حوزه تولید اتوبوس برقی، مطالعات 
برقی سازی خط یک بی آرتی، مطالعات جامع 
برقی سازی حمل ونقل ش��هر مشهد و دیگر 
موضوعات اساسی در حوزه حمل و نقل منعقد 
ش��ده اس��ت که امیدواریم هر چه سریع تر به 

نتیجه برسد.
وی تأکید کرد: پس از کسب استاندارد های 
الزم و پالک گذاری اتوبوس برقی، این اتوبوس 

برای اولین بار در مشهد مورد بهره برداری قرار 
می گیرد.

ن�اوگان  برقی س�ازی  در  مش�هد  گام 
اتوبوس رانی

مدیرعامل شرکت مپنا نیز در این نشست 
با تأکید بر اینکه در ص��ورت توافق، آمادگی 
تولید اتوبوس برق��ی و تولید واگن های مورد 
نیاز شهرداری مشهد را داریم، گفت: معتقدیم 
برقی سازی سیستم حمل ونقل عمومی اتفاقی 
اس��ت که در آینده ش��اهد آن خواهیم بود. 
عباس علی آبادی افزود: مشهد در این مسیر 
قدم برداش��ته و براین اساس تاکنون چند بار 
ب��رای ارائه برنامه و ظرفیت ه��ای گروه مپنا 
در حوزه س��اخت اتوبوس برقی و ... به مشهد 
س��فرکرده ایم و با مدیران ش��هری این شهر 

جلساتی برگزار شده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت ساخت اتوبوس و 
خودرو برقی در کش��ور وجود دارد و مپنا این 
ظرفیت را داراست، تصریح کرد: اولین اتوبوس 
برقی تولید داخل توسط این گروه ساخته شده 
اس��ت و در حال پیگیری پالک گ��ذاری آن 

هس��تیم. علی آبادی ادامه داد: با ش��هرداری 
مشهد در حوزه برقی س��ازی اتوبوس قرارداد 
داری��م و امیدواریم بتوانیم پ��س از دریافت 
استاندارد های الزم، اتوبوس برقی تولیدشده را 

پالک گذاری کنیم.

هدف گذاری ش�هرداری برای برقی س�ازی 
خطوط بی آرتی

مدیرعامل س��ازمان اتوبوس رانی شهرداری 
مش��هد در توضی��ح دالیل انتخ��اب مپنا به 
عنوان شرکت هدف برای برقی سازی ناوگان 
اتوبوس ران��ی مش��هد، گفت: این ش��رکت، 
دانش بنی��ان ب��وده و تف��اوت آن ب��ا دیگ��ر 
ش��رکت های فع��ال در این ح��وزه، اقدام آن 
برای س��اخت و برقی سازی اتوبوس ها با توان 
بومی است، درحالی که تاکنون هیچ شرکتی 
نتوانس��ته اس��ت اتوبوس برقی داخلی تولید 

کند.
علی اصغر نیش��ابوری افزود: تفاوت مپنا با 
ش��رکت های عرضه کننده اتوبوس برقی این 
اس��ت که خودش از پایه اتوبوس تولید کرده 
است و در قالب شرکت »شتاب« که 50 درصد 
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از آن متعلق به مپنا و نیمی دیگر از آن متعلق به شرکت  اتوبوس سازی عقاب افشان است، فعالیت 
می کند؛ اما برخی از شرکت های خودروساز، اتوبوس های برقی را به کشور وارد کرده اند که در بعضی 

از شهر ها درحال آزمایش هستند.

برای استفاده از ناوگان برقی نیاز به مطالعه بود
وی با تأکید بر توان مطالعاتی باالی شرکت مپنا برای ساخت اتوبوس برقی مناسب شهر مشهد 
بیان کرد: توان انجام مطالعات برقی سازی خط یک بی آرتی توسط مپنا اتفاق مثبت دیگری در این 
حوزه اس��ت. مطالعات این ش��رکت برای برقی سازی اتوبوس های مشهد به پایان رسیده و تحویل 
شهرداری مشهد ش��ده است. این کار را هیچ کدام از خودروساز های داخلی نمی توانستند برای ما 
انجام دهند. ما نمی توانیم اتوبوس برقی خریداری کنیم و در خطوط شهری مشهد به کار بگیریم، 
اما مطالعه ای برای آن انجام نش��ده باش��د. مطالعات به ما می گوید که آیا این اتوبوس، توان حمل 
و جابه جایی مسافر و تردد در این خط را دارد یا نه؟ آیا در بین مسیر نیاز هست که دستگاه های 
شارژ اتوبوس نصب شود و این دستگاه ها باید در چه نقطه و فاصله ای از پایانه های ابتدایی و انتهایی 
باش��د؟ این ها مس��ائلی است که در مطالعات مختلف بررسی می شود و مپنا آن ها را برای ما انجام 
داده است تا ناوگان مناسب برای شهر مشهد از نظر طول خط، تعداد مسافر، شرایط جغرافیایی و 

آب و هوا تولید کند.

شماره گذاری اتوبوس برقی مشهد تا پایان شهریور
نیش��ابوری با اشاره به آخرین وضعیت تولید و به کارگیری اتوبوس برقی تولیدی شرکت شتاب، 
گفت: پیش از این، قرارداد تولید یک دس��تگاه اتوبوس برقی با این ش��رکت منعقد شد و االن در 
مرحله ای هستیم که مپنا باید مجوز شماره گذاری و گواهی استاندارد آن یک اتوبوس را به شهرداری 
مش��هد ارائه کند تا قرارداد خرید با تعداد باالتر با آن مجموعه نهایی ش��ود. این اتوبوس برقی باید 
مراحل اس��تاندارد را طی کند و بعد مجوز ش��ماره گذاری آن صادر می شود. از آنجایی که این یک 
دستگاه، نخستین نمونه تولیدی داخل کشور است، این فرایند کمی طوالنی شده است و امیدواریم 

که تا پایان شهریورماه شرکت مپنا بتواند مجوز این یک دستگاه را بگیرد.

خط یک بی آر تی، برقی می شود
مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد افزود: اتوبوس های برقی تولیدی شرکت مپنا و 
عقاب افش��ان قرار اس��ت جایگزین اتوبوس های فعال در خط یک بی آر تی شوند و در فاز یک، صد 
دستگاه مورد نیاز است که البته در یک مرحله انجام نمی شود و در فاز اول ۱0 دستگاه به ما تحویل 
داده می ش��ود و به نس��بت تحویل این اتوبوس های برقی به شهرداری، اتوبوس های دیزلی از مدار 

خارج می شوند.

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 71 46 33–021

]14[

شماره 87 - خرداد ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



نمایندگی مش��هد، ک��د 5000۳، با مدیریت ناصر عب��اس زاده، پس 
از ارزیابی توس��ط ارزیابان شرکت اسکانیای س��وئد، به عنوان دومین 
نمایندگی در ش��بکه خدمات پس از فروش شرکت تولیدی و صنعتی 
 DOS عقاب افش��ان، در آخرین روز بهار ۱40۱ موفق به اخذ استاندارد

5 )آخرین بازنگری از استاندارد خدمات پس از فروش شرکت اسکانیا( 
شد.

این نمایندگی، شهریور ماه سال ۹8 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد 
DOS 4 از شرکت اسکانیای سوئد شده بود.

اخذ گواهینامه استاندارد DOS 5 اسکانیا توسط نمایندگی عقاب افشان در مشهد
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عب���ور از دوران کرون���ا چند ماهی 
است رونق را به بازار ترمینال های 
اتوبوس���رانی های  و  مس���افربری 
بین شهری بازگردانده است. شاید 
ب���ه ج���رأت بت���وان گف���ت ک���ه این 
بیماری یکی از بیش���ترین لطمات 
را ب���ه اقتص���اد بخ���ش حمل ونقل 
مس���افری از جمله اتوب���وس داران 
از  بس���یاری  و  زد  بین ش���هری 
شرکت های مس���افربری در جهان 
را تا آس���تانه ورشکس���تگی برد. با 
این ح���ال، کمک خداون���د متعال 
و ق���درت عل���م ی���ک ب���ار دیگ���ر به 
ی���اری مردم جهان آمد و ش���ر این 
ویروس خطرناک را از سر همه ما 

برداشت. 
ن���اوگان اتوبوس رانی بین ش���هری 
مدت ه���ا  از  بع���د  ح���اال  کش���ور 
دارد ب���ا 100 درص���د ظرفی���ت خود 
فعالی���ت می کند و ب���ه مردم عزیز 
کش���ور خدم���ات ارائ���ه می ده���د، 
ام���ا متأس���فانه ب���ه نظر می رس���د 
همچنان بسیاری از مشکات این 
صنف پابرجاست و اغلب فعاالن 
ای���ن حوزه از مش���کاتی که دارند، 
گایه مندند. آنها نسبت به آشفته 
بازار قطع���ات تقلبی، گرانی لوازم 
بی کیفی���ت،  روغن ه���ای  یدک���ی، 
مش���کات گران���ی و دسترس���ی به 
الستیک های باکیفیت و ... گایه 
دارن���د و می خواهند ک���ه نهادهای 
متولی به هر شکلی که می توانند 
دست شان را بگیرند. در این شماره 
کالس���که س���بز با آق���ای غامرضا 
اش���جار، از مال���کان اتوبوس های 
اسکانیا و مشتریان قدیمی شرکت 
تولیدی و صنعتی عقاب افش���ان، 
درب���اره مش���کات ای���ن صنعت و 
وضعیت آن گفتگو کرده ایم که در 

ادامه می خوانید.

چه شد که وارد این حرفه و شغل شدید؟
کار با اتوبوس و به عبارتی اتوبوس داری، ش��غل 
خانوادگ��ی و پدری ما بود و بنده هم به تبع پدر 
و برادرانم پا در این عرصه گذاشتم. البته نه اینکه 
به اجبار وارد این شغل شده باشم اما شور دوران 
نوجوان��ی و عالقه به اتوبوس من را هم به این راه 
کشاند. تقریباً 25 س��الی می شود که سر و کارم 
با اتوبوس اس��ت. پدرم از سال ۶5 با اتوبوس های 
ناس��یونال و ایران پیما ش��روع کرد و بعدها من و 

برادرانم راه ایشان را ادامه دادیم. 

االن چن�د اتوب�وس داری�د و از چ�ه برندهایی 
است؟

خودم ب��ه تنهایی 4 اتوبوس متش��کل از یک 
اتوبوس اسکانیای کالسیک و ۳ دستگاه اسکانیای 
م��ارال دارم اما همراه با برادرانم جمعاً 8 اتوبوس 
داریم که ش��راکتی با ه��م کار می کنیم و جدا از 

هم نیستیم. 

خودتان رانندگی هم می کنید؟
راس��تش برخالف خیلی ها که عش��ق پش��ت 
فرم��ان اتوبوس نشس��تن دارند، م��ن واقعاً هیچ 

اتوبوس های برون شهری اسکانیا همتا ندارند
گفتگو با غالمرضا اشجار، یکی از مشتریان قدیمی شرکت عقاب افشان
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عالقه ای به این کار ندارم و رانندگی نمی کنم. 
البت��ه مدارک کافی برای ای��ن کار را دارم اما 
اصطالحاً من آدم پشت فرمان نشینی نیستم و 
هیچوقت هم عالقه ای برای رانندگی اتوبوس 

در من ایجاد نشد. 

رانندگان تان از شما راضی هستند؟
راستش ما سعی می کنیم حق و حقوق این 
عزیزان را بدون کم و کاست پرداخت کنیم. اما 
شرایط امروز جامعه طوری است که هیچ کس 
از وضعیت��ی که دارد، راضی نیس��ت. خودتان 
دارید می بینید که تورم و گرانی با زندگی این 
مردم چه کرده است. واقعاً باعث خجالت است 
ک��ه راننده با همه س��ختی و مصیبتی که در 
گرما و سرما تحمل می کند، باز هم درآمدش 
کفاف زندگی اش را ندهد. امیدوارم ش��رایطی 
پیش بیاید که همه مردم با هر شغلی که دارند، 

بتوانند زندگی بهتری را تجربه کنند.

اتوبوس های ت�ان در چه مس�یرهایی فعال 
هستند؟

مبدأ اتوبوس های ما ش��هر شیراز است اما 

روزان��ه به مقاصد تهران، قش��م و بندرعباس 
اتوبوس اعزام می کنیم.

قدری از سختی های کار خودتان بگویید.
باور کنید ما حاضریم تمام کارهای فیزیکی 
را انجام دهیم و خس��ته نشویم. اما چیزی که 
مدت هاس��ت ما را آزار می دهد، شرایط سخت 
تورمی اس��ت که در بازار ایجاد ش��ده و روز به 
روز هم بدتر می ش��ود. امروز قیمت یک جفت 
الستیک میشلن به ۳۳ میلیون تومان رسیده 
است. برای هر روغن باید حداقل 4 میلیون تومان 
هزینه کنیم. قیمت لوازم یدکی اصلی، اگر گیر 
بیاید، روزانه افزایش می یابد و عذاب پیداکردن 
قطعات مطمئن و اصل��ی هم که جای خود را 
دارد. واقعاً شرایط سختی داریم و نمی دانیم تا 

کجا باید این وضعیت ادامه داشته باشد. 

برای تعمیر و س�رویس اتوبوس های تان از 
خدمات پس از فروش ش�رکت عقاب افشان 

استفاده می کنید؟
اتفاق��اً در روزگاری که تقلب و بازار قطعات 
غیراصل��ی داغ داغ اس��ت، همه امی��د ما به 

نمایندگی خدمات پس از فروش عقاب افشان 
اس��ت. ما اغلب کارهای مان را در نمایندگی 
آق��ای مودت  نژاد در اصفهان انجام می دهیم. 
ایشان یک مجموعه کامالً تخصصی و حرفه ای 
دارد و از مکانیک های بسیار کارآزموده ای هم 
برخوردار اس��ت. نکته مهم اینکه ما به ایشان 
اعتماد کامل داریم و مطمئنیم اگر قطعه ای را 
تحت عنوان اصلی استفاده می کند، حتماً آن 
قطعه اصلی اس��ت. متأسفانه بازار الستیک و 
قطعات اصلی در کشور بسیار وحشتناک است. 
شاید باور نکنید اما امروز در بازار الستیک های 
سنگین، الس��تیک های چینی هستند که با 
ضخامت ۹0 درصد به یکباره می ترکند و برای 
صاحب اتوبوس گرفتاری ایجاد می کنند. یا در 
بحث لوازم یدکی تقلب بیداد می کند و خیلی 
از قطعاتی که لوازم فروش های متفرقه به اسم 
اصلی به مالکان می دهند، غیراصلی هستند و 
این موضوع، بعضاً ما را دچار مشکالت بزرگی 
می کند. امروز یک تعمیر موتور ساده اتوبوس 
حداق��ل بین ۳00 تا 400 میلیون تومان آب 
می خورد. ما چقدر باید کار کنیم که این مبلغ 

را هزینه کنیم؟
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انتخ�اب  از  انگیزه ت�ان  بفرمایی�د  لطف�اً 
اتوبوس های اس�کانیا چیس�ت و چرا در عین 
حال�ی که اتوبوس ه�ای دیگری ه�م در بازار 
هس�تند، ش�ما اتوبوس های تولیدی شرکت 

عقاب افشان را برگزیدید؟
دالی��ل زی��ادی ب��رای ای��ن کار دارم ام��ا 
مهمترینش اس��تهالک پایی��ن اتوبوس های 
اسکانیا اس��ت. این اتوبوس ها به نسبت دیگر 
برندها، ه��م هزینه نگهداری کمتری دارند و 
هم هزینه تعمیرات آنها به نس��بت پایین تر 
است؛ ضمن اینکه در این وضعیت تحریم ها، 
قطعات اصلی محصوالت اسکانیا راحت تر در 
دسترس است و مهمتر از همه اینکه شرکت 
عقاب افش��ان و خدمات پ��س از فروش این 
ش��رکت در داخل ایران قرار دارد که برای ما 
یک نقطه امید بس��یار پررنگ است. من قباًل 
اتوبوس ولوو هم داشتم اما به خاطر هزینه های 

بس��یار باالیی که داشت، نتوانستم بیش از ۶ 
م��اه آن را نگ��ه دارم و فروختمش. یک وجه 
تمایز مهم دیگر محصوالت اسکانیا، این است 
که موتور و گیربکس آن طراحی ساده تری به 
نسبت دیگر برندها دارند و اگر دچار مشکلی 
شوند بس��یار راحت تر قابل تعمیر و سرویس 
هس��تند. در یک جمله می توان��م بگویم که 
اتوبوس های برون شهری اسکانیا عالی هستند 

و همتا ندارند.

یکی از مواردی که آسیب بزرگی به اقتصاد 
ش�غل ش�ما زد، کرونا بود. از تجربه روزهای 

کرونایی بگویید.
واقعاً روزگار س��ختی برای همه از جمله ما 
و ش��غل مان بود. کرونا تقریباً یک سال و نیم 
همه کار و کاس��بی ما را از بین ب��رد و واقعاً 
خدا را برای از میان برداشتنش شکر می کنم. 
شاید گفتنش راحت باشد اما یک درصد فکر 

کنید این بیماری خطرناک همچنان با همان 
قدرت ادامه داشت و همه مردم مجبور بودند با 
آن زندگی کنند. باور کنید که از گفتنش هم 
ترس دارم. همه ما روزگار سختی را به لحاظ 
روانی و معیش��تی متحمل شدیم و امیدوارم 
هیچگاه جهان با چنین مصیبت هایی در آینده 

مواجه نشود.

بسیاری از مالکان و رانندگان اتوبوس های 
بین شهری از وضعیت کیفی جاده های کشور 
ناراضی ان�د. وضعی�ت جاده ه�ا و مس�یرهای 

عبوری اتوبوس های شما چگونه است؟
ضم��ن عذرخواهی از مخاطبان ش��ما، اما 
بهترین صفت برای توصیف آن، واژه »افتضاح« 
است. متأسفانه مسیرهای منتهی به جنوب 
مثل بندرعباس و قشم، جاده های بسیار بدی 
دارد و ساالنه زیان های بسیاری را به جلوبندی 
همه وس��ایل نقلیه از جمل��ه اتوبوس ها وارد 
می کند. مس��یر شیراز به تهران، باز به نسبت 
بهتر اس��ت و اتوبوس ها کمتر در این مس��یر 
دچار آسیب می شوند؛ اما کاش گوش شنوایی 
باشد. هرچند که کار از گله و شکایت گذشته 

و اینها هم دیگر هیچ اثری ندارد.

انتظارات تان برای بهبود شرایط چیست؟
ب��ه خدا، جگرمان خون اس��ت و نمی دانیم 
باید چه کنیم. نه فق��ط صنف ما بلکه امروز 
همه اصناف دچار مشکالت عدیده ای هستند 
و خ��دا کند تغییری در این ش��رایط حاصل 
شود وگرنه معلوم نیست چه به روز بسیاری 

از مشاغل خواهد آمد.
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ادعای محققان چینی مبنی بر دریافت 
و شناسایی س��یگنال هایی از تمدن های 
بیگانه هوشمند توسط یک محقق دانشگاه 

کالیفرنیا زیر سوال رفت.
»دان ورتیم��ر« از محقق��ان دانش��گاه 
کالیفرنیا، برکلی در مصاحبه ای ضمن رد 
این ادعاها از سوی محققان چینی که در 
گفت وگو با روزنامه »علم و فناوری« عنوان 
کردند، افزود این سیگنال به طور قطع از 

عوامل انسانی نشات گرفته است.
 سیگنال مورد بحث توسط بزرگ ترین 
تلس��کوپ رادیویی جهان که با نام کامل 
 Aperture Spherical radio Telescope
FAST–- و به اسم مستعار چشم آسمان 
)Sky Eye( ش��ناخته می شود، شناسایی 
ش��د و به گفته این محقق، این سگنال از 
تداخل رادیویی )انسانی( نشات گرفته و نه 

موجودات فرازمینی.
تلکسوپ FAST یک تلسکوپ زمینی 

بسیار بزرگ است که از حساسیت بسیار 
باالیی در شناسایی سیگنال های رادیویی 
برخوردار اس��ت و می توان این سیگنال ها 
را از نقاط مختلف و دوردس��ت ها دریافت 
کند. پژوهش��گران از این تلسکوپ برای 
جس��ت وجوی موج��ودات فرازمینی و یا 
س��یگنال هایی از تمدن های دور استفاده 

می کنند.
در همی��ن رابط��ه، »دنی پرای��س« از 
محقق��ان دانش��گاه کرتین عن��وان کرد 
از آنجای��ی که FAST بس��یار حس��اس 
است و سیگنال های بس��یاری از از منابع 
مختل��ف دریافت می کند، ممکن اس��ت 
تداخالتی رادیویی رخ داده باش��د. وی به 
عالقه مندان به این حوزه یادآور شد وقتی 
که سیگنال هایی احتمالی را از تمدن های 
بیگانه می شنوند، خیلی هیجان زده نشوند. 
س��یگنال شناسایی ش��ده توس��ط این 
تلکسوپ به دلیل قرار گرفتن در یک باند 

باریک توجهات را به خود جلب کرد چراکه 
منابع سیگنال طبیعی ، اغلب سیگنال هایی 
را در باند باریک تولید نمی کنند. با این حال، 
یکی از دانشمندان چینی در گفت وگو با 
روزنام��ه مذکور عنوان کرد احتمال اینکه 
سیگنالی که آنها شناسایی کردند، داخل 

رادیویی باشد بسیار زیاد است. 
ورتیم��ور در گفت وگو با الیو س��اینس 
عنوان کرد: مش��کل بزرگ و مسئله ما در 
این مورد خاص، این است که ما به دنبال 
سیگنال های موجودات فرازمینی هستیم، 
اما چیزی که می یابیم، میلیون ها سیگنالی 
است که از زمین ارسال می شوند. اگرچه 
این سیگنال ها بسیار ضعیف هستند، اما 
گیرنده های روی تلسکوپ ها بسیار حساس 
هستند و می توانند سیگنال های تلفن های 
هم��راه، تلویزیون ها، رادارها و ماهواره ها را 
دریافت کنند و ه��ر روز نیز بر تعداد این 

دستگاه ها اضافه می شود.

آیا ادعای چین مبنی بر دریافت سیگنال  از 
موجودات فرازمینی صحیح است؟
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قرار است طی چند هفته آینده، مرحله 
جدید آزمایش ها در برخورددهنده هادرونی 
بزرگ )the Large Hadron Collider( که 
بزرگ ترین شتاب دهنده ذرات است، آغاز 
شود. طبق این برنامه ریزی، مرحله جدید 
آزمایش ها، یک روز بعد از دهمین سالگرد 
برخورددهن��ده  بزرگ تری��ن دس��تاورد 
هادرونی بزرگ، یعنی کشف بوزون هیگز 
)ذره اولی��ه بنی��ادی دارای ج��رم(، آغاز 

می شود.
 ،LHC برخورددهنده هادرونی بزرگ یا
بزرگترین شتاب دهنده ذرات جهان پس از 
یک وقفه نسبتاً طوالنی سه ساله از خواب 

بیدار شده است. 
از سال 20۱8 تاکنون، از برخورددهنده 
هادرونی بزرگ اس��تفاده نش��ده است و 
بازگشایی آن اتفاقی بزرگ برای علم جهان 
به ش��مار می رود؛ زیرا این برخورددهنده 

یکی از دستاوردهای علمی بزرگ به شمار 
می رود ک��ه کمک کرده اس��ت جزییات 

مهمی درباره  اساس هستی آشکار شود.
کشف بوزون هیگز در ژوییه 20۱2، مدل 
اس��تاندارد فیزیک ذرات را تأیید کرد که 
هنوز هم به عنوان بهترین توضیح چگونگی 
کارکرد مواد به ش��مار می رود. دانشمندان 
امیدوارند استفاده از برخورددهنده هادرونی 
بزرگ رازهای بزرگ تری را درباره هستی، 
از جمله درباره ذرات نامریی تشکیل دهنده 

ماده تاریک کیهان، آشکار کند.
بیش از سه سال است که از برخورددهنده 
هادرونی بزرگ استفاده نشده است و طی 
این مدت، دانشمندان مشغول به روزرسانی 
آن ب��ا صرف میلیون ه��ا دالر بوده اند. این 
ش��تاب دهنده پس از به روزرسانی تا ۱۳.۶ 
تریلیون الکترون ولت انرژی دریافت خواهد 
ک��رد )در صورتی ک��ه در آخرین باری که 

از آن اس��تفاده ش��د ۱۳ تریلیون الکترون 
ول��ت انرژی دریافت ک��رد( و به تجهیزات 
تشخیصی پیشرفته ای مجهز خواهد شد 
تا ق��ادر ش��ود انفجارهای بی نظ��م درون 
اتم خردک��ن بزرگ را بهتر بررس��ی کند. 
این دس��تگاه اکنون با قدرت کم در حال 
گذراندن مراحل آزمایشی است و استفاده 
از آن از پنجم ژوییه امسال آغاز خواهد شد. 
در برخورددهن��ده هادرونی بزرگ از آهن 
رباهای غول آسا استفاده شده است تا سرعت 
پرتوهای پروتون و هسته های اتمی را به دور 
 )underground ring( حلقه زیرزمینی
در مسیر مخالف افزایش دهد و سپس آن ها 
را با سرعتی نزدیک به سرعت نور به شکل 
یک رش��ته برخورد پرانرژی گرد هم  آورد. 
این نیازمند میزانی از انرژی است که بعد 
از کسری از ثانیه پس از مهبانگ تا کنون 

دیده نشده است.

رازگشایی از اسرار کیهان با بزرگترین شتاب دهنده ذرات جهان
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تازه ترین داده های ارسالی کاوشگر فضایی 
»گایا« که در دس��ترس ستاره شناس��ان قرار 
گرفت��ه، بنا بر اعالم س��ازمان فضای��ی اروپا، 
شناخت دانشمندان را از کهکشان راه شیری 

متحول خواهد کرد.
تازه ترین اکتشافات کاوشگر فضایی »گایا« 
)Gaia( منتش��ر شد. این کاوشگر نزدیک به 
دو میلیون س��تاره را رصد کرده و پرده از راز 
»اخترلرزه هایی« )starquakes( برداش��ته 
است که مانند س��ونامی های بزرگ در میان 
این غول های آتش��ین )پرش��ور( با شتاب در 

حرکت اند.
آژان��س فضای��ی اروپا اعالم کرد: س��ومین 
مجموع��ه از داده ه��ای کاوش��گر س��ازمان 
فضای��ی اروپا )ESA( که روز دوش��نبه برای 
ستاره شناسان مشتاق منتشر شد،  فهم ما را 
از کهکشان دستخوش تحولی انقالبی می کند. 
»یوزف آش��باخر« مدی��ر کل آژانس فضایی 
اروپا در یک کنفرانس خبری گفت که »این 
روزی خارق العاده برای ستاره شناسی است« 
زیرا داده های جدید دریچه هایی برای کسب 
آگاهی و یافته های جدید از جهان کیهانی و 

کهکشان راه شیری را به روی ما می گشاید.
»فرانس��وا مین��ار«  یک��ی از اعض��ای تیم 
تحقیقاتی گایا گفت: طبق نقشه این داده ها 
بیش از ۱5۶ هزار سیاّرک در منظومه شمسی 
کاتالوگ )فهرس��ت( ش��ده  و مدارهای آنها با 

دقت باالیی محاسبه شده است.
گایا فراتر از منظومه شمس��ی را هم از نظر 
دور نداش��ته اس��ت، بطوری که 2/۹ میلیون 
کهکش��ان دیگر و نیز ۱/۹ میلیون اختروش 
)quasar( – کانون های نورانی ش��گفت انگیز 
کهکشان ها که از ابرسیاه چاله ها نیرو می گیرند 
– را رصد و ثبت کرده اس��ت. کاوش��گر گایا 
از زم��ان پرتاب در س��ال 20۱۳ تا کنون در 
موقعی��ت مهم و راهبردی م��داری در فاصله 
۱/5 میلیون کیلومتری از زمین مستقر بوده و 

از آنجا مشغول رصد آسمان ها بوده است.
بر اس��اس اعالم سازمان فضایی اروپا ، رصد 
اخترلرزه ها – لرزش های عظیمی که ش��کل 
و ش��مایل س��تارگان دوردس��ت را دگرگون 

می س��ازد – یک��ی از ش��گفت انگیزترین و 
غافلگیرکننده ترین یافته های ناشی از داده های 
جدید ارسالی است. گایا بیش از ۱/8 میلیارد 
س��تاره را رصد و بررسی کرده است، اما اینها 
تنها نمایانگر حدود یک درصد از ستارگان در 
کهکشان راه شیری هس��تند. این کهکشان 
فضایی به وسعت ۱00 هزار سال نوری را در 

بر می گیرد.
این تحقیقات با دو تلسکوپ و یک دوربین 
با دقت یک میلیارد پیکسل انجام شده است؛ 

دوربینی که با تصاویر آن می توان قطر یک تار 
موی انس��ان را از فاصله یک هزار کیلومتری 
اندازه گیری کرد. این کاوشگر همچنین ابزار 
دیگ��ری دارد که به آن اجازه می دهد نه تنها 
ستارگان را نقشه برداری کند، بلکه جابجایی و 

ترکیب های شیمیایی آنها را هم بسنجد. 
آنتونی براون رئی��س مرکز پردازش داده ها 
در آژان��س فضایی اروپا گف��ت: این داده های 
به ش��دت دقیق به ما اجازه می دهد در حدود 
۱0 میلیارد سال در تاریخ گذشته کهکشان را 
نگاه کنیم. این یافته ها حاکی از آن است که 
کهکشان ما نه تنها مطابق یافته های پیشین، 
بطور یکنواخ��ت در درون جهان کیهانی در 
حرکت اس��ت، بلک��ه »ن��اآرام« و »بی قرار« 
اس��ت. این کهکش��ان در کنش و واکنش با 
کهکش��ان های دیگ��ر در ط��ول حیات خود 
حوادث بس��یاری را از سر گذارنده و هنوز هم 
با آنها رو به رو است. کهکشان ما در واقع یک 
موجودیت زنده است؛ جایی که اجرام متولد 

می شوند و می میرند.

تحقیقات کاوشگر »گایا« اسرار کهکشان »بی قرار« راه  شیری را برمال کرد
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دو ماهواره مکعبی کوچک )تاسواره( متعلق 
به اداره کل ملی هوانوردی و فضا )ناسا( که با 
هدف نظارت و مطالعه وقوع طوفان ها طراحی 
ش��ده بودند پس از پرتاب توسط موشک به 

دلیل نقص از رسیدن به مدار بازماندند.
این موش��ک متعلق به ش��رکت آمریکایی 
آسترا است که یکشنبه ش��ب 2۱ خرداد به 
نام حمل کننده پرتابگر ای��ن دو ماهواره را از 
ایس��تگاه فضایی کیپ کارن��اوال در فلوریدا 

آمریکا به فضا پرتاب کرد.
دو تاسواره ناسا اولین ماهواره ها از مجموعه 
۶ ماهواره ای هس��تند که قرار است وضعیت 
وق��وع طوفان ها در آمریکا را زیر نظر داش��ته 
باش��ند؛ ماموریتی که در مجموع بیش از ۳0 

میلیون دالر هزینه برخواهد داشت.
اما این پرتاب موفقی��ت آمیز نبود و برنامه 
خدمات پرتاب ناس��ا اعالم کرد: بعد از اولین 
مرحله پرواز موتور جلویی موشک به سرعت 
خاموش شد و نتوانست ماهواره های مکعبی 
متعلق به پروژه تروپیکس )TROPICS( را 

به مدار برساند.
تروپیکس یا پایش های تفکیک زمانی برای 
پیش بینی س��اختار و شدت طوفان ها با بهره 
برداری از تاسواره ها یک برنامه ناسا است که 
با اس��تفاده از ۶ ماهواره ش��امل سه ماهواره 
مکعبی دوقلو از نوع 2U دما و رطوبت را اندازه 
می گیرد و سیستم های حاره ای را پیش بینی 
می کند. شرکت آمریکایی آسترا فوریه گذشته 
)بهمن/ اس��فند ۱400( ق��راردادی به ارزش 
هفت میلیون و ۹50 هزار دالر با ناس��ا برای 
سه پرتاب منعقد کرد که هر کدام شامل دو 
پرتاب ماهواره های طرح تروپیکس باشد. این 
ش��رکت خصوصی فعال در زمینه هوافضا از 

سال 20۱۶ تأسیس شد.
مسؤوالن آسترا پیش تر به امید تبدیل شدن 
به بازیگ��ری فعال در بازار پرت��اب ماهواره ها 
وعده پرتاب های بیشتر با تنوع بیشتر نسبت 
به شرکت های اسپیس ایکس و اریان اسپیس 
را داده بودند که معموالً از پرتابگرهای عظیم 

جثه استفاده می کنند.
با وجود این ی��ک پرتاب دیگر ماهواره های 

متعلق به ناس��ا توسط آسترا نیز ناموفق بود، 
پرتاب ماهواره مکعبی مأموریت ناس��ا در ماه 
فوری��ه قبل نیز به دلیل نقض در آزادس��ازی 
سپرهای محافظ ماهواره در زمان پرواز باعث 

شد آن ماهواره هم به مدار نرسد.
اسکات براون یک محقق هواشناسی در ناسا 

در مورد طرح تحقیقاتی تروپیکس گفت: این 
طرح روند شکل گیری چرخنده های حاره ای 
و تأثیر و تعامل آنه��ا با محیط پیرامون را به 
روش��نی نش��ان می دهد. همچنین با اجرای 
ای��ن طرح می توان داده های مفیدی از پایش 

طوفان ها به دست آورد.

ماهواره های ناسا به مدار نرسیدند
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بی تردید مایکروسافت نقش بی بدیلی در ورود 
بس���یاری از م���ا ب���ه دنی���ای دیجیتال و آش���نایی 
میلیون ها انسان با رایانه های شخصی یا همان 

پی سی ها داشته است.
در حال حاضر، بیش از یک میلیارد نفر در سراسر 
جهان از ویندوز، سیس���تم عاملی که توسط این 
ش���رکت طراحی شده، استفاده می کنند. افزون 
بر ویندوز، مایکروس���افت و برند زیرمجموعه آن 
یعنی ایکس باک���س به مانن���د نیرومحرکه برای 

پیشرفت صنعت بازی بودند.
این ش���رکت همچنین محصوالت دیگری مانند 
آفی���س را عرض���ه ک���رده ای���ن روزه���ا ب���ه عنوان 
محبوب تری���ن و پرکاربردترین اب���زار کاس خود 
شناخته می شود. البته نباید از اینترنت اکسپلورر 
گذش���ت که اگرچه اخیرا بازنشس���ت ش���ده و به 
تاریخ پیوس���ته، اما در مقطعی دروازه ورود ۹۵ 

درصد از کاربران آناین به اینترنت بوده است.
بنابرای���ن، تاثی���ر مایکروس���افت ب���ر زندگ���ی ما 
انس���ان ها غیرقاب���ل انکار اس���ت. با ای���ن حال، 
این ش���رکت بسیار موفق و غنی از محصوالت و 
ابزارهای کاربردی، در مقاطعی با شکست هایی 
مواج���ه ب���وده ک���ه در ادامه قص���د داریم نگاهی 
بیندازیم به تجربه های ناموفق اهالی ردموند در 

سال های فعالیت این شرکت.

مایکروسافت بند
در روزی که مایکروسافت از دستبند هوشمند 
بن��د )Band( رونمای��ی ک��رد، بس��یاری از 
کارشناسان، آینده روشنی را برای آن متصور 
بودند. اما زمانی که این شرکت، نسل دوم این 
محصول را بدون رفع معایب و در نظر گرفتن 
گالیه های کاربران، عرضه ش��د در واقع، این 
ردیاب تناس��ب اندام در سراشیبی سقوط و 

فراموش قرار گرفت.
اگرچه این دستبند مملو از قابلیت های تناسب 
اندام و کارکردهای متنوع بود و به طور خاصی 
با گوش��ی های اندروید، آی او اس و ویندوزی 
س��ازگار بود اما یکی از دالیل��ی که باعث به 
حاشیه راندن این محصول شد، راحت نبودن 

استفاده از آن بود.
بدی��ن معنی ک��ه م��دل نخس��ت Band با 

انتقادهایی ربران مبنی بر عدم راحتی کاربران 
در اس��تفاده از این دس��تبند همراه شد. اما 
Band 2 با تغییری بسیار کم نسبت به نسخه 
قبلی عرضه شد و در اصل، این مشکل هرگز 

برطرف نشد.
مسئله دیگری که در مورد این دستبند بر سر 
زبان ها افتاد، مقاومت پایین دستبند در برابر 
ضربات و آس��یب های احتمالی بود. علی رغم 
مجهز بودن به انواع ویژگی ها، دستبند تناسب 
ان��دام مایکروس��افت در برابر ضربات بس��یار 

آسیب پذیر بود.
اگرچه مایکروس��افت در نسخه بعدی، از یک 
بن��د ضخیم تر و بادوام تر ب��رای این محصول 
استفاده کرد اما خبری از قابلیت ضد آب و یا 
ارتقای طول عمر باتری نبود. از طرفی دیگر، 
قیمت باالی این محص��ول نیز از دیگر نقاط 
ضع��ف آن بود و در نهایت، پس از دو س��ال، 
مایکروس��افت تولید Band را در سال 20۱۶ 

متوقف کرد.

Bob مایکروسافت
Bob یک محصول نرم افزاری با رابط گرافیکی 
مبتنی بر بازی بود که برای کمک به کاربران 
مبتدی رایانه طراحی ش��ده بود. در این رابط 
کاربری، دس��تیارهایی ش��بیه به انسان، در 
اتاق هایی که اشیای موجود در آن با نرم افزار 
مرتبط هستند، راهنمایی هایی را به کاربر ارائه 

می دهند.
برای مثال، س��اعت نشان دهنده تقویم بود و 
قلم و کاغذ نیز به پردازنده ها اشاره داشت. اما 
ای��ن رابط کاربری به دلیل نبود تخیل کافی، 

ش��خصیت های آزاردهن��ده و پیچیده بودن 
رابط کاربری به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. 
همچنی��ن Bob در حوزه فروش نیز بس��یار 
کم ف��روغ بود و تنها یک س��ال پس از عرضه 

متوقف شد.

Me ویندوز
 حتی نامی زیبا، نمی توان��د ویندوز Me را از 
لقب بدترین نس��خه ویندوزی ک��ه تاکنون 
عرضه شده، نجات دهد. مایکروسافت، ویندوز 
Me را در س��ال 2000 و در فاصل��ه می��ان 

ویندوز ۹8 و ویندوز اکس پی عرضه کرد.
 Me در ابتدا، دیدگاه ها نس��بت ب��ه ویندوز
متف��اوت ب��ود و چندین وب س��ایت به دیل 
سازگاری سخت افزاری و نرم افزاری بهبود یافته 
آن نسبت به ویندوز 2000، به تمجید از آن 
پرداختند. برخی ها نیز از قابل اطمینان پذیری 

پایین آن انتقاد کردند.
در نهایت، از این نس��خه ب��ه عنوان پلی بین 
نس��خه های قدیمی و جدید ویندوز یاد شد و 
بس��یاری از افراد قانع نشدند تا برای سیستم 
عاملی که عمر آن یک سال بود، پولی پرداخت 
کنند. اگرچه این پروژه به شکست انجامید اما 
ویندوز Me س��رعت بوت را بهبود بخشید و 
چندین ویژگی نوآورانه را معرفی کرد که هنوز 

هم مورد استفاده قرار می گیرد.
از جمل��ه این قابلیت ها می توان به محفاظت 
از سیس��تم فای��ل، به روزرس��انی خ��ودکار، 
مووی میکر، هایبرنیت، اشتراک گذاری عکس، 

بازیابی سیستم و… اشاره کرد.

نگاهی به پروژه های شکست  خورده مایکروسافت
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Zune مایکروسافت
سرویس استریم و دانلود موزیک مایکروسافت 
زون نتونست در رقابت با آیپاد به توفیق چندانی 
دست یابد. درواقع، مایکروسافت زمانی زون را 
عرضه ک��رد که اپل با آیپاد توانس��ت بازار را 
قبضه کند؛ هرچند زون با قابلیت های متنوع و 

جدیدی قدم به این رقابت گذاشته بود.
با این حال، مایکروسافت زون نتوانست مشکلی 
را که کاربران با دس��تگاه اپل داشتند، رفع و 
از این فرصت اس��تفاده کند. دستگاه استریم 
موزیک مایکروسافت اما ویژگی های منحصربه 
فرد خود را داشت؛ این دستگاه قبل از آیپاد، 
به تراشه وای فای مجهز شد و به کاربران اجازه 
می داد تا موزیک ها را میان یکدیگر به اشتراک 

بگذارند.
 Zune مایکروسافت زون همچنین با قابلیت
Pass که یک س��رویس اشتراکی با هزیه ۱5 
دالر در ماه بود، توانست یک سروگردن باالتر 
از رقب��ا قرار گی��رد. Zune HD نیز یکی از 
اولین دس��تگاه های مجهز به صفحه نمایش 

اچ دی بود که به بازار یافت.
به ه��ر حال، مایکروس��افت زون دارای نقاط 
ضعفی هم بود که در کفه سنگین ترازو قرار 
می گرفت؛ بدین معن��ی که از لحاظ حجم و 
ابعاد، بزرگ ت��ر از آیپاد اپل ب��ود، برنامه ها و 
اکوسیس��تم لوازم جانبی یکسانی نداشت و 

پشتیبانی از کدک ویدیو آن محدود بود.

Groove Music مایکروسافت
 Zune Music مایکروس��افت س��رویس 
 Xbox خ��ود را در س��ال 20۱2 ب��ه Pass
Music تغییر نام داد تا از این طریق، ایکس 
باکس را به پلتفرمی چند رسانه ای تبدیل کند 
که البته این اس��تراتژی نتیج��ه دلخواه را به 

دنبال نداشت.
طولی نکشید که مایکروسافت قبل از عرضه 
وین��دوز ۱0، بار دیگر نام این س��رویس را به 
 Groove تغیی��ر داد. زمان��ی که Groove
عرض��ه ش��د، س��رویس اس��تریم موزی��ک 
مایکروس��افت با شکس��ت مواجه شد و این 
شرکت، کاربران را به اسپاتیفای هدایت کرد. 
س��پس برنامه های Groove Music را از 

اندروید و آی او اس حذف کرد.
هرچن��د Groove Music برای مدتی به 
عنوان یک پخش کننده فایل های رسانه ای به 
حیات خود ادامه داد تا اینکه امسال و با یک 

 Media برنامه جدید در وین��دوز ۱۱ به نام
Player از صفحه روزگار محو شد.

Kin مایکروسافت
کمت��ر کس��ی را می ت��وان یافت ک��ه هنوز 
مایکروس��افت کین را به خاطر داشته باشد. 
تلف��ن همراهی ک��ه برای کار با ش��بکه های 
اجتماعی طراحی ش��ده ب��ود. دو مدل از این 
 Kin و Kin One محص��ول ب��ه نام ه��ای
Two عرضه شد و مدل نخست، تخم مرغی 
شکل بود و مدل دوم نیز مستطیلی شکل و 
شبیه به گوشی هایی همچون موتوروال دروید 

بود.
اما این گوشی ها با اس��تقبال کاربران مواجه 
نش��دند و اپراتور مخابراتی ورایزن آمریکا که 
فروش آنها را برعهده داشت، تمامی مدل های 
فروخته نش��ده کی��ن را ب��ه مایکروس��افت 
بازگردان��د. نقطه ضعف هایی همچون صفحه 
نمایش کوچک، نب��ود برنامه های مهم، عدم 
امکان دانلود برنامه های شخص ثالث، سیستم 
عامل ضعیف و… مانع از موفقیت این گوشی 

در بازار شدند.

ویندوز فون )و لومیا(
مایکروسافت سودای ورود به بازار گوشی های 
هوش��مند را داش��ت و پ��س از خری��د یک 
ش��رکت، فرآیند تولید گوش��ی های خود را 
آغ��از و مدل هایی را تحت عنوان ویندوز فون 

وارد بازار می کند. اسمارت فونی که از سیستم 
عاملی س��اده و کاربرپسند بهره می برد و قرار 
ب��ود رقیبی جدی برای مدل ه��ای اندروید و 

آی او اس شود.
گوش��ی وین��دوز ف��ون در س��ال 20۱0 و با 
قابلیت هایی همچون »کاش��ی های زنده« را 
برای نمایش اطالعات مرتبط وارد بازار ش��د 
و در مقطع��ی از زمان، گوش��ی وی��دوز فون 
مایکروس��افت از مش��خصات س��خت افزاری 
قدرتمندی همچون دوربین 4۱ مگاپیکسلی 

بهره می برد.
اما آنچه مقدمات شکست این گوشی را فراهم 
کرد؛ نب��ود برنامه برای وین��دوز فون بود. در 
واقع، مایکروسافت نتوانست توسعه دهندگان 
را مج��اب کن��د ت��ا برنامه هایی خ��ود را به 
این سیس��تم عامل انتقال دهن��د. در واقع، 
داش��تن ویندوز فون به معنای از دست دادن 
اپلیکیشن های محبوبی همچون اینستاگرام و 

یوتیوب بود.
مایکروس��افت اگرچ��ه ب��رای احی��ای این 
کس��ب وکار، نوکیا را خریداری کرد و از برند 
لومی��ا برای محصوالت جدید خود اس��تفاده 
کرد ام��ا دیگر خیلی دیر ش��ده بود تا اینکه 
مایروس��افت در ۱4 ژانویه 2020 به عمر این 

محصول پایان داد.

ویندوز ویستا
آیا ویندوز ویستا واقعا بد بود؟ جواب برخی ها 
مثبت و برخی نیز منفی است. ویندوز ویستا 
در س��ال 2007 عرضه شد و اگرچه توانست 
ایده ه��ای خوبی را ارائه دهد که برخی از آنها 
حتی در ویندوز ۱۱ نیز مشاهده می شوند، اما 
مش��کل اینجا بود که برخی از این قابلیت ها، 
همانند راب��ط کاربری ش��فاف Aero، برای 
اکثر رایانه های موجود در بازار بسیار پیشرفته 

بودند. 
از طرفی دیگر، ویندوز ویستا به دلیل پیچیده 
بودن بیش از حد، در زم��ان راه اندازی حتی 
از وین��دوز ۹5 نیز کندتر بود و از آنجایی که 
به درایورهای جدیدی نیاز داش��ت، بسیاری 
از کارت ه��ای گرافیک و تجهیزات جانبی به 
درس��ت کار نمی کردند. همه این موارد باعث 
ش��د تا میزان نصب این نس��خه، عدد بسیار 
پایینی را نش��ان ده��د و به عن��وان یکی از 
سنگین ترین شکست های مایکروسافت لقب 

گیرد.
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ویندوز ۸ و ویندوز آرتی
در برهه ای از زمان که بازار رایانه های شخصی، 
تحت فشار گوش��ی های هوشمند و تبلت ها 
قرار داش��ت، مایکروس��افت، سیستم عاملی 
را عرضه کرد که از لحاظ ظاهر، احس��اس و 
کارکرد شبیه به نسخه های قبلی ویندوز نبود. 
همچنین زمانی ویندوز 8 عرضه شد، که تنها 
سه سال از عمر ویندوز 7 محبوب و پرطرفدار 

می گذشت.
مایکروس��افت اگرچه وین��دوز 8 را برای ارائه 
تجرب��ه لمس ی��ا همان تاچ در حی��ن کار با 
دستگاه عرضه کرد، اما واکنش کاربران به این 
تغییرات مثبت نبود. همچنین رابط رنگارنگ 
مبتنی بر کاش��ی گیج کننده و ناآش��نا بود. 
همچنین حذف دکمه اس��تارت هم به مذاق 
کاربران خوش نیامد و فروش��گاه ویندوز هم 

کارایی مورد انتظار را نداشت.
ویندوز آرت��ی )Windows RT( نیز یکی 
دیگر از اقدامات گیج کننده مایکروسافت بود 
که به شکست انجامید. ویندوز آرتی به عنوان 
نسخه س��بک تر از ویندوز 8 برای تبلت های 
مبتنی بر تراشه های ARM عرضه شد. اما به 
دلیل اتکا به اپ استوری که عملکردی مورد 
انتظار را نداش��ت، به ش��دت محدود بود. در 
نهایت، تولیدکنندگان تبلیت ها تصمیم گرفتند 
تا قید ویندوز آرتی را بزنند و دستگاه های خود 

را با ویندوز 8 عرضه کنند.

مایکروسافت کورتانا
اگرچه دس��تیار مجازی مایکروسافت موسوم 
به کورتانا همچنان در بسیاری از دستگاه های 
این ش��رکت وجود دارد، اما نقشی را که برای 
آن متولد ش��د، ایفا نمی کن��د. در اینجا هم 
مایکروس��افت، دیر به میدان آم��د و کورتانا 
مدت ه��ای پس از آنکه گوگل اسیس��تنت و 
آمازون الکس��ا و س��یری اپل بازار را تصاحب 

کردند، عرضه شد.

کورتانا قبل از آنکه در سال 20۱5 به رایانه های 
ش��خصی اضاف��ه ش��ود، روی ویندوزف��ون 
نگون بخت راه اندازی شد. روی کاغذ، کورتانا 
به دلیل سروکار داشتن با میلیون ها کاربر که 
به سادگی به آن دسترسی داشتند، موفق به 
نظر می رسد اما درعمل، کسی با این دستیار 

صوتی صحبت نمی کرد.

پس از شکست ویندوز فون، عمالً شانس های 
کورتانا نیز از بین رفت. اگرچه این محصول در 
رایانه های رومیزی و لپ تاپ ها ادغام شد، اما 
قطعاً با گوشی های هوشمند می توانست بیش 
از اینها موفق باشد. هرچند مایکروسافت تالش 
 Harmon کرد با تعبیه کورتان��ا در بلندگوی
Kardon Invoke فعالیت ه��ای این دس��تیار 
صوتی را توس��عه دهد اما نتوانس��ت حمایت 

شرکت های شخص ثالث را جلب کند.
همه این اتفاقات س��بب شد تا مایکروسافت 
س��رانجام کورتانا را از جس��ت وجوی ویندوز 
ح��ذف و آن را به طور پیش فرض در ویندوز 

۱۱ غیرفعال کند.

کنترلر The Duke ایکس باکس
یکی از شکس��ت های مایکروسافت در حوزه 
گیمینگ، عرضه کنترلر The Duke برای 
کنسول ایکس باکس بود. اما چرا این کنترلر؟ 
پاسخ س��اده است: بزرگ، زش��ت و طراحی 
ناجور. زمانی که مایکروس��افت کنترلر اصلی 

ایک��س باکس را معرف��ی کرد، بس��یاری از 
هواداران این ش��رکت سیموس بلکلی، طراح 

مایکروسافت را به باد انتقاد گرفتند.
ام��ا آنچه ایکس باک��س را به طراحی چنین 
دسته بزرگ و نافرمی سوق داد، بردهای مدار 
این دسته بود که بزرگ تر از حد انتظار بودند 
و دسته های این شرکت را بستند. بد نیست 
بدانید کنترلر ایکس باکس تقریباً س��ه برابر 
کنترلر دوآل ش��اک پلی استیش��ن بود. با این 
ح��ال، چند ماه پس از عرضه ایکس باکس با 
 Controller دسته جدید ،The Duke کنترلر
S وارد ب��ازار و تبدی��ل به دس��ته اصلی این 

کنسول در سراسر جهان شد.

اینترنت اکسپلورر
اینترنت اکسپلورر قبل از آنکه به عنوان بخشی 
از سیس��تم عامل ویندوز ۹5 تبدیل شود، در 
Add- س��ال ۱۹۹5 و در قالب ی��ک پکیج
on عرضه ش��د. این مرورگر به سرعت مسیر 
شهرت را طی کرد و در سال 200۳ نیز حدود 
۹5 درصد از س��هم بازار مرورگرها را به خود 

اختصاص داده بود.
ای��ن مرورگر برای افرادی ک��ه در دهه ۹0 و 
اوای��ل 2000 میالدی، زندگ��ی دیجیتال را 
تجربه کردند، حک��م دروازه ورود به اینترنت 
را داشت. اما مرگ اینترنت اینترنت اکسپلورر 
از زمانی آغاز شد که شرکت های بزرگ دنیا، 
مرورگرهایی با قابلیت هایی متنوع و استفاده 
راحت تر را عرضه کردند. مرورگرهایی همچون 
موزی��ال فایرفاک��س و گ��وگل ک��روم که به 
ویژگی هایی همچون سرعت بارگذاری سریع تر 
و پش��تیبانی از استانداردهای بین المللی وب 
مجهز بودند و اینترنت اکسپلورر را به حاشیه 
راندند به طوری که در س��ال 200۹، س��هم 
اینترنت اکسپلورر به ۶5 درصد رسید و امروز 
نیز به کمتر از یک درصد تقلیل یافته اس��ت. 
تا اینکه مایکروس��افت اخی��را و در ۱5 ژوئن 

2022، به عمر این مرورگر پایان داد.
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وات��س اپ به تازگی چن��د قابلیت جدید را 
به پلتفرم خود اضافه ک��رده که از میان آنها 
می توان به بی صدا کردن افراد در تماس های 

تصویری اشاره کرد. 
این ام��کان جدید می تواند ب��رای بی صدا 
کردن افرادی که فراموش می کنند خودشان 
ای��ن کار را انجام دهند ، و ی��ا در مواقعی که 
نمی خواهی��د صداهای حاش��یه ای در حین 
برقراری تماس های تصویری ش��نیده شود ، 

مفید و کاربردی باشد.
اگرچه برخی از اپلیکیشن ها همانند زوم و 
مایکروسافت تیمز این اجازه را به گردانندگان 
گروه ها می دهند تا تمامی  شرکت کنندگان را 
بی صدا کنند، اما معموال گزینه ای که بتوانند 

ب��ه افراد این امکان را داد  تا هر کس��ی را که 
بخواهن��د ،  در حین برق��راری تماس، بی صدا 

کنند وجود ندارد.
ای��ن ویژگ��ی س��طح جدی��دی از کنترل 
تماس های تصویری را در اختیار کاربران قرار 
می دهد که بیش��تر برای گروه هایی شلوغ و 

پرسروصدا ایده آل خواهد بود.
ع��الوه بر قابلیت بی صدا کردن،  واتس اپ از 
عرضه قابلیت��ی جدید نیز خبر داد که امکان 
ارس��ال پیام به افراد خاص در حین برقراری 
تماس گروهی را فراهم می کند. این ش��بکه 
اجتماعی همچنین از اضافه شدن بنری جدید 
به پلتفرم خود خبر داد که اضافه شدن افراد 
جدید به تماس ها را به صورت نوتیفیکیشن 

نمایش می دهد. اگر خاطرتان باشد واتس اپ 
مدتی پی��ش از چند قابلیت جدید در زمینه 
حریم خصوصی پلتفرم خود پرده برداشت که 
بر اساس  آن، کاربر می تواند مشخص کند که 
چه افرادی می توانند عکس نمایه، وضعیت و یا 

آخرین بازدیدشان را مشاهده کنند. 
این قابلی��ت می تواند ب��رای کاربرانی که 
نمی خواهند افراد ناشناس و یا حتی برخی 
اف��راد خاص، به اطالعات��ی همچون عکس 
پروفایل و… دسترسی داشته باشند، مفید 
باش��د. اخیراً نیز واتس اپ، امکانی جدید را 
برای کارب��ران اندروید فراهم کرد تا بتوانند 
تاریخچه چت های خود را به آیفون منتقل 

کنند.

قابلیت بی صدا کردن افراد در تماس های تصویری به  واتس اپ اضافه شد
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آب انبارها و کارکردهای
 دیروز و امروز

آب انباره��ا در روزگار ام��روز ب��ا توج��ه به 
خشکس��الی های پیاپی، کاهش بارندگی و در 
پی آن خشک ش��دن قنات ها، ارزش خود را 
از دس��ت داده اند و گاهی تغییر کاربری داده 
و نوازشگر چشمان گردشگرانی شده اند که به 
شهر تاریخی یزد می آیند و یا بعضی از آنها به 

مامنی برای جمع شدن زباله تبدیل شده اند.
جای تأس��ف دارد که ای��ن بناهای عظیم و 
مهم که روزی ب��ا قرار گرفتن در دل محالت 
شهر، با طی ش��دن شاید تا 50 پله به سمت 
پایین، آب محله ای را تأمین می کردند، امروز 

زباله دانی شده اند.
آب انباره��ا دارای مخزن��ی مکعب، مکعب 
مستطیل و یا گاه استوانه ای شکل، سرپوشیده 
با دیوارهای قطور و بدنه داخل با ساروج اندود 
و معموالً پایین تر از سطح زمین برای ذخیره 
کردن آب س��اخته می شدند که اغلب در دل 
محالت و یا در مسیر کاروان ها قرار داشتند تا 

عموم مردم به آنها دسترسی داشته باشند.
هر آب انبار معموالً در کنار یکی از دیواره ها 
راه پله مس��قفی تا برابر کف زمین دارد و لوله 
منتهی به شیری در ارتفاع یک متری از کف 
پله تعبیه ش��ده ک��ه آب را از درون مخزن به 

بیرون می رساند.
مردم س��ختکوش کویر یزد که به مردمان 

دیار قنات، قنوت و قناعت ش��هره اند، سالیان 
گذشته برای فرار از گرمای کویر آب انبارهایی 
را در مح��الت برای دسترس��ی م��ردم ایجاد 
می کردند که ه��م از گرمای کویر به خنکای 
آن پناه ببرند و هم آب خنک آن، گوارا بخش 

وجودشان شود.
البته آب انبارها معماری های متعددی دارند، 
بعض��ی از آنه��ا در دل مجموعه های��ی مثل 
تکایا و مس��اجد قرار دارند ک��ه نمود بیرونی 
آنها بادگیرهایی اس��ت که برای جلوگیری از 

گندیده شدن آب تعبیه شده است.
بعض��ی آب انبارها نیز به ص��ورت تک بنا در 
دل محالت قرار دارند ک��ه دارای بادگیرهای 
متعددی است که آب را نیز خنک نگه می دارد 
و در ش��هر یزد تا آب انبار هفت بادگیری نیز 
وجود دارد که بادگیرها روی س��قف گنبدی 
آن قرار دارند و راهنمای مردم برای رس��یدن 
به آب انبار نی��ز بوده اند. ب��رای دیدن کارایی 
آب انباره��ا می توان س��ری ب��ه آب انبار تکیه 
امیرچقم��اق زد که برش��ی در داخل مخزن 
آن ایجاد ش��ده تا بازدیدکنندگان با نحوه کار 
آب انبار آشنا شوند. در دو طرف مخزن راه های 
باریکی ب��رای ورود و خ��روج آب قرار گرفته 
اس��ت که آب را از مسیر قنات و چشمه ها به 
طرف مخزن هدایت می کند و توسط این آب 

راه ها وارد مخزن می شود و زمانی 
که مخزن پر ش��د از آب راه دیگر 
خارج می شود تا آب انبار دیگری را 

سیراب کند.
مالتی که برای ساخت آب انبارها 
م��ورد اس��تفاده ق��رار می گرفته 
ساروج است که از آهک و سفیده 

تخم مرغ تهیه می شده است.
تعداد آب انباره��ای یزد تا 70 
آب انبار عنوان شده است اما در 
حال حاضر مهمترین آب انبارهای 
یزد، آب انبارهای س��تی فاطمه، 
باغ  بادگیری،  امیرچقماق،  تکیه 
دولت آباد، رس��تم گیو، گلشن و 
فهادان هس��تند البته باید تاکید 
داشت که تمامی محالت قدیمی 
یزد که همگی در بافت تاریخی 
یزد ج��ای گرفته ان��د آب انباری 
برای تأمین آب خود داش��ته اند 
که معموالً به نام محالت ش��هره 

بوده اند.
آب انبار س��تی فاطمه همس��ر 
امیرچقم��اق دارای پن��ج بادگیر 
است که در سمت راست مجموعه 
امیرچقماق واقع شده که در دوره 
تیموریان ساخته ش��ده و در حال 
حاضر به زورخان��ه تغییر کاربری 
داده است. آب انبار تکیه نیز در حال 
حاضر محل استقرار بخشی از موزه 
آب است که با توجه به برش ایجاد 
شده در مخزن آن، محل مناسبی 
برای آش��نایی با کارکرد آب انبارها 
برای مشتاقان اس��ت که در صفه 
دوم تکی��ه قرار گرفت��ه و 52 پله 
دارد. آب گیری آب انبارها معموالً در 
ماه های سرد سال صورت می گرفت 
این کار از نزدیک صبح آغاز می شد 
و پس از آبگیری دو یا سه روز بعد از 
نشست امالح آب، بسته به گنجایش 
مخزن، سنگ نمک را به صورت آب 
کرده یا نیمه کوب یا سنگ از طریق 
دریچه بادگیر یا دریچه های گنبد به 
داخل مخ��زن می انداختن��د تا از 

گندیدن آب جلوگیری کنند.

حسین مسرت
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شاید کمتر کسی بداند در دی ماه ۱۳۱۳ 
به پیشنهاد سعید نفیسی بود که نام کهن و 
باستانی ایران، به عنوان نام رسمی این فالت 
برگزیده شد و تا آن زمان کشورهای خارجی، 

ایران را »پرشیا« و »پرس« می خواندند.
»خرداد م��اه اهل پژوهش را یاد س��عید 
نفیس��ی، پژوهش��گر، نویس��نده، مترجم 
و تاریخ ن��گار ایران��ی می اندازد. نفیس��ی از 
جمله ش��خصیت های مهم فرهنگی تاریخ 
یکصدسال اخیر ایران است که ابعاد زیادی 
از کارنامه او تاکنون ناگفته مانده اس��ت. از 
جمله اینکه شاید کمتر کسی بداند در دی 
ماه ۱۳۱۳ به پیشنهاد او بود که نام کهن و 
باستانی ایران، به عنوان نام رسمی این فالت 
برگزیده شد و تا آن زمان کشورهای خارجی، 

ایران را »پرشیا« و »پرس« می خواندند.
نفیس��ی در آن ایام در یادداشتی با تیتر 
»از این پس همه باید کش��ور م��ا را به  نام 
ایران بشناسند« در روزنامه اطالعات نوشت: 
»ح��ق همین بود که ما از تم��ام دول اروپا 
خواس��تار ش��ویم که این اصطالح غلط را 

ت��رک کنند و مملکت ما را همچنان که ما 
خود همواره نامیده ایم ایران و منس��وب آن 
را ایرانی بنامند. شکر خدای را که این اقدام 
مهم در ای��ن دوران فرخنده به عمل آمد و 
این دیاری که نخستین وطن ِ نژاد آریا بوده 
اس��ت به همان نام تاریخی و باستانی خود 

خوانده شود.«
در همین باره، س��ندی از بخشنامه وزیر 
امور خارجه در سایت مرکز اسناد و کتابخانه 
ملی وجود دارد که دیدنی است. سندی به 
امضای س��ید باقرخان مهذب الدوله یا باقر 
کاظم��ی، وزیر امور خارجه وقت، که دالیل 
انتخاب ن��ام ایران و برت��ری آن بر نام های 
قبلی را برمی ش��مرد. البته باید دانست که 
این دالیل، همگی مواردی است که در حلقه 
روشنفکرانی همچون سیدحسن تقی زاده، 
سعید نفیسی و محمدعلی فروغی مطرح و 
به کاظمی اعالم شد. به عنوان نمونه یکی از 
دالیلی که در این نامه برای نادرست خواندن 
نامگذاری »پرس« ذکر شده، چنین است: 
»پارس اطالع می شد به قسمتی از مملکت 

معظمی که در ادوار مختلفه تاریخ در تصرف 
سالطین ایران بوده ولی چون در موقعی که 
یونانی ه��ا با ایران ارتباط پی��دا کردند مقر 
پادشاهان ایران در پارس بود یونانی ها ایران 
را پرس نامیدند و سایر دول اروپا نیز اقتباسا 
از آنها و با تحریفات مختصری همان اسم را 

روی ما گذاردند.«
در بخش دیگری از بخشنامه و درباره علت 
انتخاب نام »ایران« آمده است: »از نقطه نظر 
نژادی نیز چون مولد و منش��أ نژاد آرین در 
ایران بوده طبیعی است که خود ما نباید از 
این اسم بی بهره بمانیم؛ خاصه که امروزه در 
پاره ای از ممالک معظم دنیا سروصداهایی 
در اط��راف نژاد آرین بلند ش��ده که حاکی 
از عظمت نژاد و تمدن قدیم ایران اس��ت و 
پاره ای از ملل فخر می کنند که از نژاد آریایی 
هستند.« این بود شمه ای از دانش، درایت، 
ذکاوت و نکته س��نجی نفیسی و نفیسی ها 
ک��ه روزگاری در ایران پرچ��م خردورزی و 
فرهنگ مداری را برافراش��تند. یک نکته از 

این معنی گفتیم و همین باشد.«

»ایران« از کی »ایران« نامیده شد؟
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صنع���ت  حاض���ر  عص���ر  در 
درآم���د  نظ���ر  از  گردش���گری 
هم پایه و حتی باالتر از صنایع 
مهمی نظی���ر نف���ت و گاز قرار 
ای���ن  ق���درت  دارد. همچنی���ن 
صنعت ب���رای افزای���ش تبادل 
فرهنگی و آش���نایی با فرهنگ 
و اقوام قابل توجه است. رشد 
و پیش���رفت گردش���گری باعث 
ش���کوفایی اقتصاد هر کش���ور 
می شود و بدیهی است با فعال  
ش���دن این صنعت ب���ازار تمام 
دست اندرکاران این صنعت که 
معرف فرهنگ اقوام و کش���ور 
خ���ود هس���تند، رون���ق خواهد 

داشت.

کش��ور ترکیه ترکیبی از فرهنگ های مختلف 
بوده و در گذشته به عنوان بخشی از امپراطوری 
رم شناخته می شد. این کشور امروز به واسطه دارا 
بودن بناهای باستانی زیبا به یک مقصد گردشگری 

فرهنگی بزرگ تبدیل شده است.
یکی از مناطق جذاب ترکیه »بنای گوبکلی تپه« 
نام دارد که به گفته محققان و باستان شناسان این 
بنا قدیمی ترین پرستشگاه جهان است و حدودا 
قدمتی ۱۱ هزار ساله دارد. در این منطقه معابدی 
را می توان دید که ساخت آن ها به زمان نو سنگی 
باز می گردد و جالب اینجاس��ت که س��اخت این 

بناها تنها به وسیله ابزراآالت امروزی امکان پذیر 
بوده است.

این معبد در باالترین نقطه یک رش��ته کوه در 
۱5 کیلومتری شهر »شانلی اورفا« در کشور ترکیه 
در نزدیکی مرز س��وریه واقع ش��ده است. طبق 
بررسی های باستان شناس��ان جهان گوبکلی تپه 
احتماال مکانی برای پرستش خداوند بوده و اولین 
جرقه ها برای پیدایش انس��ان های متمدن در آن 

دیده شده است.
منطق��ه ای که گوبکلی تپه در آن ق��رار دارد پُر 
از تپه های کم ارتف��اع با قله هایی پهن و تا حدی 

گوبلکی تپه قدیمی ترین پرستشگاه جهان با قدمتی ۱۱ هزار ساله
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مسطح اس��ت. تپه ای که این سایت باستانی 
روی آن قرار گرفته ارتفاعی کمتر به نس��بت 
باقی تپه ها دارد و به این دلیل به گوبکلی تپه 
در ترکی��ه ش��هرت پیدا ک��رده ک��ه در زیر 
خاک های آن یکی از با ارزش ترین سایت های 
باس��تانی و تاریخی جهان قرار گرفته اس��ت. 
بنایی عبادی با طراحی های فوق العاده که به 

زمان های بسیار دور باز می گردد.
افسانه ها و شایعات اسرارآمیز بسیار زیادی 
حول گوبکلی  تپه، قدیمی ترین نیایشگاه جهان، 
وجود دارد؛ برای مثال برخی از دانش��مندانی 
که در کاوش این محوطه  حضور نداش��ته اند، 
حدس می زنند گوبکلی تپه رصدخانه اس��ت 
اما تیم کاوش��گر گوبکلی تپه هرگونه ارتباط 
این محوطه  با آسمان ش��ب را تا حد زیادی 

رد کرده است.

به گفته محققان این محوطه باستانی به طرز 
چشمگیری دست نخورده است و بخش های 
زیادی از آن س��الم مانده  اما در گذر زمان بر 
اثر نیروهای مختلف تغییراتی در آن به وجود 
آمده اس��ت. طی تحقیقات انجام شده برخی 
از ستون های س��نگی بنا برداشته و در جای 

دیگری بازسازی شده اند و اخیرا نیز کشاورزان 
بخش هایی از برخی ستون های خاص را مرتب 

و برخی را تکه تکه کرده اند.
کالوس اش��میت، باستان شناس که زمانی 
طوالنی را ص��رف مطالعه ای��ن معبد کرده، 
معتقد اس��ت گوبکلی تپه به عن��وان مکانی 
برای زیارت انسان ها با فاصله زیاد از شهرهای 
مسکونی بنا شده اس��ت. اشمیت همچنین 
گفته که گوبکلی تپه ممکن است مکانی برای 
فرقه مرده پرس��ت بوده و حیوانات حک شده 
در ستون های عظیم آن به منظور محافظت از 

مردگان آنجا طراحی شده باشند.
در سال 20۱7 با کشف جمجمه ای در این 
مکان فرضیه اش��میت تقویت شد اما با این 
حال باستان شناسان هنوز هیچ نوع مقبره ای 
در ای��ن محل پیدا نکرده و نتوانس��ته اند این 

فرضیه را به اثبات برسانند.

احتم�اال گوبکلی تپ�ه در زم�ان اولین عصر 
یخبندان بنا شده است

این معبد شامل مجموعه ای از قدیمی ترین 
سنگ ها بوده که ۱0 هزار سال قبل از میالد 
مسیح توسط شکارچیان ساخته شده است. 

این یعنی گوبکلی تپه قبل از ساخت اهرام مصر 
یا ستون های استون هنج در زمان بین النهرین 
و اولین عصر یخبندان بنا شده است. ستون ها 
یکی از جذاب تری��ن بخش های گوبکلی تپه 
است. هر ستون ارتفاعی حدود ۶ متر داشته و 
وزن آن بالغ بر ۱0 تن است. سنگ های عظیم 
به کار رفته در گوبکلی تپه وزنی بین ۱0 الی 

50 تن دارد.
تاکنون باستان شناس��ان و زمین شناس��ان 
حداقل 200 س��تون عظیم که تقریباً در 20 
مسیر دایره ای متمرکز شده  را کشف و بررسی 
کرده اند. راز مدفون  ش��دن یکباره این معبد 
در زیر خاک هنوز کشف و فاش نشده است. 
معبد گوبکلی تپه حدود 8000 س��ال قبل از 
میالد به دالیل نامعلومی به مدت 500 سال 
مدفون ش��د و متروک ماند. البته پس از آن 
مجددا مورد اس��تفاده ق��رار گرفت و یک بار 

دیگر ترمیم و بازسازی شد.
صندوق می��راث جهانی امیدوار اس��ت در 
سال های آینده مسیر کاوش و تحقیق بیشتر 
به این مکان ادامه داش��ته باشد تا شاید آثار 
شگفت انگیز بیش��تری در این منطقه کشف 

شود.
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ه���ر مقصد س���فری، ن���گاه، 
م���ردم،  تاری���خ،  فرهن���گ، 
و  مناظ���ر  احساس���ات، 
داس���تان های خ���اص خود را 
دارد. یادگی���ری نحوه گرفتن 
طری���ق  از  س���وژه ها  ای���ن 
عکس ه���ا به انتق���ال روحیه 
ی���ک مکان ب���ه دیگران کمک 
می کن���د و به آن ه���ا نگاهی 
اجمالی می دهد که جسارت 

در آنجا چگونه است. 

بابک صوفیانی
کارشناس ارشد تاثیرات محیطی

1. زود بیدار شوید، تا دیروقت بیرون بمانید: 
پرنده س��حرخیز کرم های بهتری را می گیرد. 
)ضرب المث��ل ن��روژی( مطمئنم ای��ن جمله را 
شنیده اید. خوب، برای عکاسی در سفر نیز بسیار 
صادق اس��ت. نور مهمترین عنصر برای عکاسی 
عالی است و نور مالیم، گرم و صبحگاهی تصاویر 

شگفت انگیزی ایجاد می کند. 

۲. پی�ش از س�فر مکان یابی تحقی�ق در مورد 
عکس ه�ای س�فرمکان ها را قب�ل از س�فر خود 

جستجو کنید: 
کتاب های راهنمای س��فر در مورد مقصد خود 
را بخوانی��د. اینترن��ت را برای یافت��ن مقاالت و 
پست های وبالگ جستجو کنید تا به شما در ارائه 
ایده هایی برای عکس ها کمک کند. با دوستانی که 
آنجا بوده اند صحبت کنید. با سایر عکاسان تماس 
بگیری��د. در مورد اینکه کدام تصاویر جوهره یک 

مکان را به تصویر می کشند، آگاه تر شوید. 
برخ��ی از ابزاره��ای م��ورد عالقه م��ن برای 
اینس��تاگرام،  س��فر  در  عکاس��ی  تحقیق��ات 
پینترست و جس��تجوی تصویر گوگل هستند. 
من از آن ها برای یادگی��ری مکان های نمادین 
استفاده می کنم. قفسه های کارت پستال واقعی 
نیز ابزاری عالی برای کمک به ایجاد »فهرست 

عکس« هستند. 

۳. از مردم محلی اجازه بخواهید: 
عکاس��ی از مردم محلی در یک کشور خارجی 
برای بسیاری از عکاس��ان سخت است. اگر شما 
را درک نکنن��د چه؟ اگر بگویند نه چه؟ آیا آن ها 
دلخور خواهند ش��د؟ چند س��ال طول کشید تا 
عکس ه��ای پرتره مردم محلی را راحت بگیرم، و 

حتی االن هم هنوز کمی عصبی هستم. 
اما من آموخته ام که نکته کلیدی این است که 
ابتدا با مردم صحبت کنم. سالم برسان. جهت را 
بپرس. سوغاتی بخر چیزی از آن ها تعریف کنید. 
قبل از درخواست عکس، چند دقیقه چت کنید. 
این روش بس��یار کمتر تهاجمی اس��ت. همیشه 
برای نماهای نزدیک نیز اجازه بگیرید. ۱5 دقیقه 
را ص��رف یادگیری نحوه گفت��ن »می توانم یک 
عکس بگیریم« یا »می توانم از شما پرتره بگیرم« 
را به زبان محلی قبل از رسیدن صرف کنید. مردم 
واقعاً از این تالش قدردانی می کنند و این یک راه 

عالی برای پیدا کردن یک دوست جدید است. 
برخی افراد خواهند گفت نه. برخی از آن ها پول 
می خواهن��د )من گاهی اوقات پرداخت می کنم، 
اما این به شما بستگی دارد(. این آخر دنیا نیست. 
از آن ها برای وقتش��ان تشکر کنید، لبخند بزنید 
و به س��راغ شخص دیگری بروید و دوباره تالش 
کنید. در واقع هر چه بیش��تر رد شوید، راحت تر 

می توانید بپرسید! 

نکته هایی مفید برای عکاسی در سفر
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۴. هرگز یادگیری را متوقف نکنید: 
به دوره های آنالین عکاسی بپیوندید در برخی 
از کالس های عکاسی آنالین ثبت نام کنید. در 
کارگاه عکاسی مسافرتی سرمایه گذاری کنید. 
ب��ه طور منظم بیرون بروی��د و تمرین کنید. 
اینگونه بهتر می ش��وید، نه ب��ه این دلیل که 
جدیدترین تجهیزات را دارید یا از فیلترهای 

محبوب اینستاگرام استفاده می کنید. 
حتی اگر سال هاست که با عکاسی ام درآمد 
کس��ب کرده ام، همیش��ه چیز جدیدی برای 
یادگی��ری وجود دارد. من ب��ه طور مرتب در 
دوره ه��ای آنالی��ن و کتاب ه��ای مربوط به 
عکاس��ی س��رمایه گذاری می کنم تا هنرم را 

بهبود بخشم. 
فکر می کنید همه چی��ز را در مورد مناظر 
می دانید؟ سپس بیرون بروید و خودتان را با 
عکس گرفت��ن از پرتره های غریبه به چالش 
بکشید. س��اقه حیوانات مانند یک شکارچی 
برای چشیدن سختی عکاسی حیات وحش 
اس��ت. تا دیروقت بیدار بمانی��د و با نوردهی 

طوالنی کهکشان راه شیری آزمایش کنید. 
وقتی برای یادگیری تکنیک ها و مهارت های 
جدید از سایر ژانرهای عکاسی وقت بگذارید، 

عکاس سفر ماهرتر و مدبرتری خواهید شد. 

5. قانون یک سوم در عکاسی
ب��ا قانون یک س��وم آش��نا ش��وید یکی از 

ابتدایی ترین و کالسیک ترین نکات عکاسی، 
درک قانون یک س��وم به شما کمک می کند 
ترکیب بندی های متعادل ت��ری ایجاد کنید. 
تصور کنید یک تصوی��ر را به صورت افقی و 
عمودی به یک سوم تقسیم کنید، بنابراین به 

بخش های مختلف تقسیم می شود. 
هدف این است که قسمت های مهم عکس 
را در آن بخش ه��ا قرار دهید و به کادربندی 
کل��ی تصوی��ر کمک کنی��د تا برای چش��م 
خوشایند باشد.  به عنوان مثال، قرار دادن یک 
ش��خص در امتداد خط شبکه سمت چپ به 
جای مستقیم در مرکز. یا افق خود را در یک 
سوم پایین نگه دارید، نه اینکه تصویر را به دو 
نیم کنید. به یاد داش��ته باشید که این افق را 

نیز مستقیم نگه دارید! 
نوشتن با استفاده از قانون یک سوم به راحتی 
با روشن کردن ویژگی »شبکه« دوربین شما 
انجام می ش��ود، که به طور خ��اص برای این 
منظور، قاعده شبکه یک س��وم را مستقیماً 

روی صفحه LCD شما نمایش می دهد. 
اکنون، قبل از نوشتن یک عکس سفر، باید 
از خود بپرسید: نکات کلیدی مورد توجه در 
این عکس چیس��ت؟ کجا باید عمدا آن ها را 
روی ش��بکه قرار دهم؟ توجه به این جزئیات 

باعث بهبود ظاهر تصاویر شما می شود. 

۶. ی�ک س�ه  پایه مس�افرتی س�بک وزن 
بسته بندی کنید

من فکر می کنم افراد بیش��تری باید از سه 
پایه های س��بک وزن استفاده کنند. یک سه 
پایه به ش��ما امکان می دهد موقعیت دوربین 
خود را تنظیم کرده و آن را در آنجا نگه دارید. 
با تعمیر دوربین، می توانید وقت خود را صرف 

تنظیم ترکیب بندی عالی کنید. 
همچنین می توانید تنظیمات نوردهی، نقاط 
فوک��وس را تنظیم کنید و واقع��اً زمان خود 
را ص��رف توجه به تصوی��ری که می خواهید 
بس��ازید بگذرانید. یا از تکنیک های پیشرفته 
مانند HDR، انباشته شدن فوکوس و پانوراما 
اس��تفاده کنید.  سه پایه ها به شما این امکان 
را می دهند که با س��رعت شاتر بسیار کندتر 
)آبش��ارها، نور کم، س��تاره ها و غی��ره( بدون 
نگرانی در مورد لرزش دوربین دستی عکس 
بگیرید. می توانید ISO خود را پایین نگه دارید 
)برای نویز کمتر حس��گر( و از دیافراگم های 
کوچک تر اس��تفاده کنید تا بیشتر تصویر در 

فوکوس باشد. 

۷. آزمایش با ترکیب
تقریب��اً همیش��ه می توانید پ��س از مدتی 
آزمایش ب��ه ترکیب عکس بهتری برس��ید. 
مطمئن��اً، اولین عکس را در حالت ایس��تاده 
بگیرید. اما سپس سعی کنید با زاویه کم روی 
زمین دراز بکشید. شاید از چیزی نزدیک باال 

بروید و از زاویه باالتری عکس بگیرید. 
در کنار زوایای مختلف، سعی کنید از فواصل 
مختلف نیز عکاسی کنید. با یک عکس عریض 
شروع کنید، سپس یک نس��خه میان رده و 
در نهایت، از نزدیک و شخصی بگیرید. هرگز 
ب��ه اولین ایده خود برای ی��ک تصویر راضی 
نباشید!  سعی کنید عناصر پیش زمینه، میانی 
و پس زمینه قدرتمند را نی��ز وارد کنید. اگر 
موضوع ش��ما یک رشته کوه است، یک گل، 
رودخان��ه، حیوان یا صخره جال��ب برای قرار 
دادن در پیش زمینه پیدا کنید. این به تصاویر 
احساس سه بعدی می دهد و به انتقال مقیاس 
کمک می کند و چشم بیننده را به بقیه عکس 
می کشاند. فشرده سازی کانونی یکی دیگر از 
تاکتیک های ترکیب بندی عالی در عکاس��ی 

سفر است.
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معماران و هنرمندان مسلمان 
در س���اخت و طراحی مساجد 
نهای���ت ذوق و خاقیت هنری 
خود را بی توج���ه به اجر مادی 
آن ب���ه کار می برن���د. معماری 
مس���اجد در ای���ران ی���ک دنی���ا 
ش���ور و هیجان و یک س���کوت 
و آرامش باشکوه را به نمایش 
می گ���ذارد ک���ه نماین���ده ذوق 
سرش���ار زیبایی شناسی است 
و منبعی ج���ز ایمان مذهبی و 
الهام آسمانی نمی تواند داشته 

باشد.
معماران و هنرمندان مسلمان 
تاکنون نهایت ذوق و خاقیت 
هنری خویش را ب���دون توجه 
به اجر و م���زدی بذل کرده اند، 
به گونه ای که گاه حتی از نصب 
ن���ام و نش���ان خود ه���م غافل 

شده  اند.
در بنای بسیاری از مساجد در 
سرزمین های اسامی هنرهای 
گونه گون در انبیق این خیزش 
س���ترگ ب���ه ه���م درآمیخت���ه و 
معم���اری در ای���ن میان نقش 
توازن کننده ای ایفا کرده است. 
کاشی کاری، نقاشی، گچ بری، 
خوشنویس���ی،  منب���ت کاری، 
خطاطی کتیبه ها، حتی صوت 
خوش و موسیقی دل انگیز در 
صدای م���ؤذن و قرائ���ت کتاب  

خدا.

بدان گونه از بررسی یافته های باستان شناسی در 
نجد ایران حاصل آمده، پوشش گنبدی با قاعده 
مدور، نخس��تین بار به وس��یله معماران هنرمند 
دوران مقدم ساسانی و در بنای کاخ های خسروان، 
همچون کاخ اردش��یر بابکان در فیروزآباد و کاخ 
سروس��تان به کار رفته که این وضع صرف نظر از 
پوشش فضاهای وسیع و رفیع، شکوفایی بیرونی و 
درونی این گونه بناها را فراهم می آورد که پیشتر با 
استفاده از قاب های مربع متحدالمرکز با چرخشی 
به مقدار نیم قائمه روی قاب زیرین و محاط در آن 

زیگوراتی را به وجود می آورد، ساخته می شد.
اکنون تبدیل آن به شکل مدور، درواقع تحولی 
در جهت دست یافتن به نرمش و ایستایی بهتر و 
تقسیم یکنواخت و متوازن تر نیروهای موجود در 

بنا بوده است.
به عالوه این تمدید خردمندانه، معمار را از لزوم 
بکارگیری احجام و عناصر س��اختمانی حجیم و 
وزی��ن که از پیش برای پوش��ش فضاهای اصلی 
و جنب��ی فراه��م آورده بود، بی نیاز ک��رده و در 
عوض اس��تفاده از آجر یا سنگ با ابعاد کوچک و 
قابل حمل را مقدور و کار س��اختن و پرداختن را 
آسان می کرد. بناهای فاخر و نفیسی که از رهگذر 
این ابداع هوشمندانه حاصل می آمد، این بار مقدر 
بود تا در ش��کل دهی به بنای مساجد اسالمی و 
در خدمت به اهداف مقدس و جهان بینی نو کمر 
ببندد. ابتکار عملی که در خاستگاه اسالم به کلی 

بی سابقه بوده است.
مس��جد جامع اموی دمشق به عنوان مسجد و 
مرکز اس��المی که هم پارلمان بوده و هم محلی 
که به امور جاری مسلمانان می پرداخت، با هدف 
نش��ان دادن قدرت جامعه جوان مس��لمانان، در 
محل پرستشگاه ژوپیتر، خدای خدایان رومی که 

سابقا به کلیسا مبدل شده بود، ساخته شد.
مس��جد ایرانی عالوه بر افزودن گنبد به فضای 
شبستان به کمک یک هندسه گام به گام و ایجاد 
ایوان که به ش��کوه و ج��الل آن می افزود، دارای 
ویژگی های منحصربه فردی اس��ت که لطافت و 
ظرافت در آراستن و تزیین بدنه در داخل و خارج 

بنا، از آن جمله اند.
با این همه می��راث متقدمان و تجربه به جای 
مانده از آنها توأم با تنوع و تجربه های س��نتی در 
استفاده از فرم و فضا به ویژه در معماری مساجد، 
قرن هاست که به کمال رسیده و به بلوغ هنری و 

ماندگاری فنی دست یافته است.
تبلور این امر را می توان در بنای کوچک زیبا و 
ظریفی همچون مسجد »شیخ  لطف اهلل« اصفهان 
که در اوج زیبایی، ادراک علمی و استادی مسلم 

است، به وضوح مشاهده کرد.
ویل دورانت مورخ مش��هور و معاصر آمریکایی 
درباره این شاهکار بی مانند توصیف جالبی دارد. 
او در تاری��خ تمدن خ��ود و در آغ��از عصر خرد 
می نویس��د: بی��ش از همه داخل مس��جد دارای 

مساجد ایران نمادی از فرهنگ و هنر 
مهدی عباسی

عضو انجمن مفاخر معماری ایران
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زیبایی شگفت انگیزی است که شامل نقوش 
اسلیمی، اشکال هندسی و چنبره ای با طرح 
کامل و یک شکل است. در این جا هنر مجرد 
)آبس��تره( را می بینیم ولی با منطق و سبک 
و اهمیتی ک��ه هرج ومرج مبهوت کننده ای را 
به عقل عرضه نمی کند، بلکه نظم قابل فهم و 

آرامش فکری را می رساند.
پروفس��ور پوپ، ایران ش��ناس و مستشرق 
معروف معاصر در کتاب خود »بررس��ی هنر 
ایران« می نویس��د: »کوچکترن نقطه ضعفی 
در ای��ن بنا دیده نمی ش��ود. اندازه ها بس��یار 
مناس��ب اند، نقش��ه آن بس��یار قوی و زیبا و 
به طور خالصه توافقی اس��ت بی��ن یک دنیا 
شور و هیجان و یک سکوت و آرامش باشکوه 
که نماینده ذوق سرشار زیبایی شناسی است 
و منبعی جز ایمان مذهبی و الهام آس��مانی 

نمی تواند داشته باشد.
مسجد و محراب اگرچه در آموزه های دینی 
دارای جایگاهی منحصرا معنوی نبوده )به ویژه 
محراب که اس��م مکان از ریشه حرب است( 
و بیش��تر به عنوان پایگاهی برای پاسخگویی 
ب��ه غالب نیازهای مس��لمانان برآمده بود، به 
اندک زمانی با روحی ک��ه از لطافت ایمان و 
جذبه حضور درآمیخته بود به زیباترین بنای 
اس��المی بدل ش��د. به گونه ای که ش��کل و 
ساخت مساجد در کشورهای اسالمی زیربنای 
هنر و معماری اسالمی را تشکیل داد. معماری 
زیبا، با کاش��ی کاری های هوش ربا، کتیبه ها، 
گچبری ها، معرق ه��ا و دیگر عناصر معماری 
در ه��م آمیخت و معماری اس��المی را پدید 
آورد که هم اکن��ون مایه فخر و مباهات ملل 
اس��المی و یکی از جاذبه های گردشگری این 

کشورهاست.
 

  دوره عباسی و قدیمی ترین مسجد ایران
در اوای��ل این دوره مس��اجد با طرح صحن 
روباز و ایوان های س��تون دار ساخته می شدند 
که نمونه ای از معم��اری دوره اموی و به طور 
کل اعراب بوده است. در بناها بیشتر از خشت 
استفاده شده و ستون های یک پارچه بودند. 
رفته رفته تغییراتی اساسی در بنای ساختمان 
ایجاد و به جای خش��ت از آجر استفاده شد 

و دیگر س��تون های یکپارچه به کار نرفت. از 
ویژگی بسیار مهم مس��اجد در این دوره آن 
است که سقف مساجد کامال مسطح و مناره 
در خارج یا در جوار مس��جد ساخته می شد 
و برای تزیی��ن دیوارها از کتیبه هایی به خط 
کوفی بهره گرفته می شد. نمونه برجا مانده از 
این دوره مس��جد »تاری خانه« دامغان که در 
قرن دوم هجری ساخته شده و قدیمی ترین 
مس��جد ایران اس��ت. جلوه این س��اختمان 
باش��کوه در سادگی و بی پیرایگی آن متجلی 
اس��ت. صحن این مس��جد تقریبا مربع است 
ک��ه با ردیف طاق ها، س��ه داالن را در امتداد 
قبل��ه ایجاد می کند. طاق های بیضی ش��کل 
این مس��جد ب��ه وس��یله دیواره��ای آجری 
ضخیم اس��توانه ای برپا ایستاده است. مسجد 
»تاری خانه« بیانگ��ر ترکیبی از تکنیک های 
اصیل ایرانی و نقشه عربی است. مناره موجود، 
مدور و در قرن پنجم هجری س��اخته ش��ده 
است، ولی بقایای یک مناره مربعی شکل که 
احتماال هنگام بنای کل مسجد ساخته شده، 

برجای مانده است.
 

 دوره آل بویه یادآور سنت های قدیمی ایران 
در دوره ساسانی  

ویژگی های معماری این دوره شبیه معماری 
ساسانی )پیش از اسالم( بوده و ابنیه مذهبی 
این دوره چهارایوانی، دارای ستون های عظیم 
و ایوان های بلند طاقدار است. تزیین اصلی بنا 
در این دوره گچبری است که دارای رنگ های 
متنوع بوده و طرح های آن، سنت های قدیمی 
ایران در دوره ساس��انی را یادآوری می کند. از 
مس��اجد این دوره می توان به »مسجد جامع 
نایین« اشاره کرد. این مسجد که هنوز مورد 
استفاده اس��ت، قدیمی ترین مناره به یادگار 
مانده در ایران را داراست. نقشه آن نقشه یک 
مسجد ساده ستون دار است که از قدیم تاکنون 
دچار تغییرات زیادی شده است. مناره این بنا 
که در اصل بر باالی قاعده مربعی شکل قرار 
داشت با نمای مسجد هماهنگ بود اما چندی 
بعد با اضافاتی محصور شد. بدنه هشت ضلعی 
آن کامال بدون تزیین اس��ت و نشانه مرحله 
انتقالی از مناره های مربعی به مناره های مدور 

اس��ت، ش��کوه و جالل اصلی مسجد جمعه 
نایین در غنای گچبری های آن است.

از دوره غزنویان و سامانیان که تقریبا مقارن 
با آل بویه بوده اند، در ایران مس��جدی بر جای 
نمانده است. بنابراین به بررسی مساجد دوره 

سلجوقی می پردازیم.
 

 دوره سلجوقیان و اهمیت سر در مساجد 
 ویژگی معم��اری ای��ن دوره را به اختصار 
می توان موق��ر، نیرومند و دارای س��اختاری 
زیبا توصیف کرد. در این دوره با وجود فاصلۀ 
زمانی نزدیک به چهار قرن با ایران باستان باز 
هم می توان طرح کلی چهارایوانی ساس��انی 
را مش��اهده کرد. طرح مساجد و مدارس این 
دوره اکثرا چهارایوانی با طاق نماهای دیواری 
اس��ت، ایجاد گنبدهای عظیم روی گوشواره 
در مس��اجد از دیگر ویژگی های مساجد این 
دوره اس��ت و در تمام ابنیه این دوره س��ردر 
اهمیت به سزایی دارد. بناها آجری و تزیینات 
آن ش��امل خطوط و نقوش هندی به صورت 
مهر در آجر، گچبری، کاش��ی ساده معرق و 
کتیبه هایی به خط کوفی و نسخ است. ازجمله 
مساجد به جای مانده از این دوره می توان به 
مس��جد جامع اردستان و مسجد جامع زواره 

اشاره کرد.
 

 دوره ایلخانان و تاثیر مغول ها بر معماری 
در این دوره انواع ساختمان ها، حالت سنتی 
و سبک س��لجوقی خود را حفظ کرده، ولی 
مغوالن برای نمایش قدرت خود به س��اخت 
بناه��ای عظیم با گنبدهای بس��یار بزرگ و 
برج های بلن��د روی آوردند و ب��رای افزایش 
هیبت بنا، نماهای س��اختمان را با قاب های 
باریک و بلند و هالل های نوک تیز آراس��تند. 
در این زمان استفاده از تزیینات آجر لعابدار 
و بدون لعاب، قطعات گچ و آجر در موزاییک، 
کاش��ی های آبی رنگ با نقش های زیبای گل 
و بوت��ه، کتیبه های زیبای کوفی و نس��خ با 
نوارهای تزیینی ون��ازک گچبری به صورت 
بندکش��ی رواج داش��ت. از بناهای مذهبی و 
مس��اجد این دوره می توان از مسجد جمعه 

ورامین نام برد. 
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»سالطین گنج« چرا دستگیر نمی شوند؟
»نسخه گنج«، »طلسم«،   »گنج یاب«، 
»فلزیاب«، »اکسیر«، »کشف گوردخمه 
و دفینه« و...،   تع��داد افرادی که روزانه 
با اس��تفاده از ای��ن واژه ه��ای فریبنده 
در ش��بکه های اجتماع��ی آزادانه تبلیغ 
می کنند، قابل توجه اس��ت؛ قاچاقچیان 
و جوین��دگان عتیقه که ب��ا آدرس های 
اش��تباهی وع��ده گن��ج می دهن��د و با 
همراهی باستان شناسان و استادان قالبی 
اردوکش��ی می کنند و کاروان گنج یابی 
راه می اندازن��د و ویدئوهای اکتش��افات 
طالیی شان را در فضای مجازی بارگذاری 
می کنند،   اما دریغ از یک برخورِد جدی 

و مستمر!
»س��الطین گنج یابی« بارها دستگیر 
و خیل��ی زود آزاد ش��ده اند و ب��ا قدرت 
بیشتری به پیشه قبلی خود ادامه داده اند، 
دنبال کنن��دگان آن ه��ا در ش��بکه های 
اجتماعی به چندصدهزار نفر می رسد و 
ویدئوهای دفینه یابی هایشان بارها و بارها 
دیده و دست به دست شده است. سوال 
این اس��ت، چگونه این اف��راد در فضای 
مجازی آزادانه فعالیت می کنند، دستگیر 
نمی شوند و حتی زمانی هم که دستگیر 
می ش��وند پ��س از مدت کوتاه��ی آزاد 

می شوند؟ چگونه است که وب سایت ها 
و صفحه های متعدد آن در ش��بکه های 
اجتماعی مس��دود نمی ش��ود و با وجود 
آدرس های مش��خص، از اردوکشی ها و 
دوره های آموزشی مجازی و حضوری شان 

جلوگیری نمی شود؟
س��ردار حس��ن مه��ری � فرمان��ده 
یگان حفاظ��ت وزارت میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دس��تی � که حاال 
مدتی است دستورالعمل حق الکشف را 
عالجی برای جلوگی��ری از فعالیت های 
گنج یاب��ی می دان��د و پیگی��ر به نتیجه 
رسیدن آن است و امید دارد »با پرداخت 
مش��وق و حق کش��ف به یابندگان آثار 
تاریخی عالوه بر جلوگیری از قاچاق آثار 
تاریخی و باس��تانی، حفاظت از آثار ملی 
افزایش  یابد« در پاس��خ به پرسش های 
ایس��نا درباره چگونگی فعالی��ت آزادانه 
کاشفان غیرقانونی آثار تاریخی به ویژه در 
فضای مجازی، گفت:  ما با آن ها برخورد 
می کنیم، اتفاقاً یکی از بخش هایی که روی 
آن رصد و کنترل انجام می دهیم فضای 
مجازی است. اما مش��کل در برخورد با 
مبلغان،   جویندگان و حفاران غیرقانونی 
آثار تاریخی، آن ط��ور که فرمانده یگان 

حفاظ��ت میراث فرهنگی تش��ریح کرد 
بیشتر از ناحیه بخش های دیگر است که 

ظاهراً خالء قانونی را بهانه کرده اند.
مهری در ادامه اظهاراتش گفت: به ما 
گفته ش��ده اس��ت بخش هایی از فضای 
مجازی که این ها )جویندگان و مبلغان 
گنج( تبلیغ می کنند، آزاد است و مسدود 
نشده و سرورهای آن ها نیز خارجی است. 
او در عین حال گفت که ما با سرورهای 
داخلی جلسه گذاشته ایم و کوچکترین 
بح��ث که درباره گنج یاب��ی فلزیابی و یا 
آموزش های��ی که از کان��ال آن ها انجام 

شود، بالفاصله برخورد می کنیم.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 
درب��اره این که چرا برخ��ی از این مبلغان 
گنج یابی با وجود تبلیغ در سایت هایی که 
سرورهایشان در داخل است آزادانه فعالیت 
می کنند و س��ایت های فروش فلزیاب و 
گنج یابی هایشان هم بدون ممانعت درحال 
فروش محصول هستند، این پاسخ را داد 
که باید در حوزه فضای مجازی کار تبیین 
شود، بیش��تر کار شود و قوانین بازدارنده 
تصویب ش��ود که از همان مرحله اول و 
شروع فعالیت و تبلیغ این افراد در فضای 

مجازی با آن ها برخورد کنیم.
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ش���عیبی زمانی ریسک پذیری 
اش را ب���ا انتخاب رضا عطاران 
در نق���ش م���ردی ک���ه درگی���ر 
پرونده قتلی ناخواسته شده در 
»دهلیز« به نمایش می گذارد 
و وقتی دیگ���ر از فرهاد آییش 
و هوم���ن برق ن���ورد با انبوهی 
نقش کمدی می خواهد نقش 
روحانی را در درامی تلویزیونی 
»پ���رده نش���ین« ایف���ا کنن���د! 
گزینش های���ی ک���ه منت���ج ب���ه 
نتایج���ی ب���ه یادماندن���ی ه���م 
ش���دند تا ثابت ش���ود هر یک، 
استوار بر منطق و تفکر عمیق 

و دقیقی بوده اند.
شعیبی این روزها فیلم »بدون 
ق���رار قبلی« را روی پ���رده دارد 
که مؤکدا خاطرنشان می سازد 
بخش���ی از پایه های اصلی آن 
و ش���کل گیری اش بر اس���اس 
رابط���ه ایرانیان و حس و حالی 
ک���ه ب���ا ام���ام رض���ا )ع( و حرم 
مطهرشان دارند، در جغرافیای 
پر مهر مشهد ش���کل گرفته و 
اکرانش هم از مدت ها قبل و 
برای دهه کرامت برنامه ریزی 
شده. این فیلم را باید چند بار 
دی���د و ح���س خوب���ش را درک 

کرد. 
ش���عیبی از اهمی���ت اصالت و 
ریشه ها گفت و اینکه برگشتن 
به ریشه های مذهبی و ملی، 
می توان���د خیلی از م���ا را از بن 
بس���ت سرگشتگی ها و گذرگاه 

حیرانی ها نجات دهد.

شما از جمله فیلمس�ازانی هستید که با ادبیات 
ایرانی آشنایی دارید و در »بدون قرار قبلی« هم از 
اقتباس بی بهره نبودید؛ اگر موافق باشید بحث را 
از ضرورت و اهمیت اقتباس در سینمای ایران آغاز 
کنیم. موضوعی که به نظر می رسد سینمای ایران 

از آن مغفول مانده. 

همواره تالش��م بر این بوده که بیش از آنچه تا 
امروز دیدید به مقوله اقتباس بپردازیم، اما مسئله 
اینجاس��ت که باید خط مش��ترکی به ن��ام درام، 
بین س��ینما و هر منبعی که از آن الهام و اقتباس 
می ش��ود )داستان، شعر، ترانه، عکس، یک قطعه 
موسیقی و...( وجود داشته باشد. به بیان دیگر نه 
صرفا داستان بلکه هر منبعی که بتوان آن دراماتیزه 
کرد و به درد تصویری شدن بخورد برای اقتباس 
مناسب است. امروزه بخش��ی از ادبیات ما از درام 
فاصل��ه گرفته و به همین خاطر فضا برای تبدیل 
شدن به فیلم کمی سخت و ناممکن گردیده، اما در 
کارهای نویسندگانی مانند مصطفی مستور ضمن 
مواجه با بهترین و کوتاهترین شکل داستان نویسی 
با ساده ترین کدها می توان به نقاط مشترکی بین 
سینما و ادبیات رس��ید. همین شکل و شمایلی 
که عرض ک��ردم را می توان در آثار صادق هدایت 
هم یافت. هر کدام از داس��تان های کوتاه ایشان از 
جزئیات خوبی در درام داستان نویسی برخوردارند 

که قابلیت تبدیل به تصویر را می یابند.

درب�اره فیلم »بدون قرار قبل�ی« صحبت کنیم؛ 
جایی خواندم اکران این فیلم در مقطع زمان کنونی 
پادزهری اس�ت نس�بت به هجمه هایی که امروز 
برخی آثار ساخته شده در خارج از مرزها نسبت به 
مقوله دین و معنویت دارند. چه شد که فیلم تان را 

در این زمان به اکران عمومی رساندید؟
در وهله اول اینکه من هیچکدام از فیلم هایی را 
که اخیرا در فس��تیوال کن پخش شده، ندیدم و 
نمی دانم مقوله دین و معنویت یا توهین به ساحت 
مقدس امام رضا )ع( چگونه و به چه شکل در آنها 
مطرح ش��ده اما آنچه مسلم اس��ت این است که 
امام رضا )ع( برای ایرانیان صرفا مقوله و مضمونی 
مذهبی نیس��ت و تمام ادیانی که در کشور ما در 
کنار هم همزیس��تی دارند برای ام��ام رضا )ع( و 
بارگاه شان حرمت و احترام ویژه ای قائل هستند. 
ما هم از روزی که تصمیم به ساخت فیلم »بدون 
قرار قبلی« گرفتیم و حتی زمان اکران جشنواره ای 
آن بارها متذکر شدیم که بخشی از پایه های اصلی 
فیلم بر اساس رابطه ایرانیان و حس و حالی که با 
امام رضا )ع( و حرم مطهرشان دارند، شکل گرفته. 
بنابراین »بدون قرار قبلی« در جواب و واکنش به 
اثر سینمایی دیگری ساخته نشده و اصوال مقوله 
دین، مقوله ای نیست که خیلی سریع و با سفارش 
بتوان به نتیجه ای مطلوب رس��ید. چرا که قطعا از 
منظر مؤلفان مختلف نگاه و پرداخت به معنویت و 
حس و حال آن متفاوت اس��ت و این حس و حال 

روایت رابطه ایرانیان با امام رضا )ع(
ساناز قنبری 

خبرنگار

در گفت و گو با بهروز شعیبی، کارگردان فیلم »بدون قرار قبلی« مطرح شد
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و این پرداخت در طول زمان است که در اثری 
قوام می یابد و متعاقبا به دل مخاطب می نشیند. 
اکران فیل��م مان هم از مدت ه��ا قبل و برای 
دهه کرامت برنامه ریزی ش��ده بود و چه فیلم 
بحث برانگیزی در کن نمایش داده می شد چه 
نمی شد، در نظر داشتیم که »بدون قرار قبلی« 
را همزمان با دهه کرامت و والدت امام رضا)ع( 

اکران کنیم که خوشبختانه میسر شد.

آنچه از فیلم ش�ما برمی آید این است که به 
درستی از رفتن به سمت هرگونه بزرگنمایی 
پرهیز کردی�د و به نوع�ی در دام بیان اغراق 
آمیز هیچک�دام از مفاهی�م ت�ان نیفتادید. از 
عقاید عرفانی و مذهبی گرفته تا مواضع وطن 
پرستانه جانب اعتدال را رعایت کردید، اما این 
محافظه کاری هر چند که بستر مناسب برای 
جذب هر مخاطب با هر طرز فکری می شود، اما 
به همان اندازه از بار دراماتیک فیلم کم می کند 
و همانطور که می دانید درام الزمه کشش یک 

داستان است!
محافظه کاری نکردیم. اصال محافظه کاری 
برای ما معنایی نداش��ت. ب��رای ما باور قلبی 
بود که اهمیت داشت. نمی خواستیم در دام 
بروز بیرونی بیافتیم. نمی خواستیم به عنوان 
کارگ��ردان فیلم از پرداخت��ن به موضوعی با 
مضمون و ارادت به امام رضا )ع( بهره برداری 

خودم��ان را انجام دهیم. پیش تر با مضامین 
سیاسی، اعتیاد، قصاص و... فیلم ساخته ام و 
در هیچک��دام به دنبال این نبوده ام به عنوان 
سازنده اثر از آن بهره ببرم. چرا که می خواستم 
اگ��ر فیلم ش��امل بهره ای می ش��ود آن بهره 
به خود فیلم برس��د، نه شخص یا اشخاص. 
یک بار از عباس کیارستمی می پرس��ند که؛ 
بهترین فیلمی که ساختی چیست؟ می گوید؛ 
»کلوزآپ یا نمای نزدیک«، می گویند؛ چرا؟ و 
ایشان جواب می دهد؛ چون من بین تماشاگر و 
فیلم نبودم و این صادقانه ترین روایت من بود. 
فکر می کنم حد اعالی درام و داستان پردازی 
هم همین است که فیلمساز هیچ جایی بین 
مخاطب و فیلمش ق��رار نگیرد و مخاطب با 
خود فیلم همراه ش��ود. قاعدتاً در اینصورت 
فیلمساز هزینه های زیادی باید متحمل شود 
و یکی از این هزینه ها نکته ای است که شما 
می فرمایید. مخاطب دوس��ت دارد داس��تان 
خ��ودش را در تصوی��ر ببین��د. در دهه ۶0 
فیلم های زیادی مثل »گمشده«، »زمزمه« و... 
در مشهد تولید شدند که به اندازه به موضوع 
ام��ام رضا)ع( پرداختند و س��عی نمی کردند 
تصوی��ری را بیش از آنچه اقتضای داس��تان 
بود، از حرم مطهر آن حضرت)ع( نشان دهد. 
بعد از گذشت س��الها هنوز سکانس حرم از 
فیلم »قیصر« ساخته مسعود کیمیایی که ننه 

مش��هدی را به زیارت امام رضا )ع( می برند 
برای مخاطب جذاب است. به این خاطر که 
انگار مسعود کیمیایی این سکانس را با دلش 
و عش��ق گرفته. ما هم در »بدون قرار قبلی« 
پرداخت��ن به تصاویر بیرونی از حرم امام رضا 
)ع( را تا همین حد کافی می دانستیم، اما در 
تمام فیلم شاهد تأثیر معنویت و بازگشت به 
اصالت بر شخصیت های داستان و تغییراتی 
که آرام آرام برایش��ان رخ می دهند، هستیم. 
بیان مفاهیم مذهبی و ملی تا همین اندازه و 
به همین شکل برای من به عنوان سازنده این 

اثر کفایت می کرد.

و البت�ه نکته مثب�ت این رعایت اعت�دال را 
می ت�وان ب�ه وض�وح در رفت�ار محترمانه ای 
دانست که نسبت به کودک مبتال به اوتیسم و 
کلیت این بیماری داشتید. به شخصه هیچ جای 
فیلم احساس نکردم کودک و بیماری اش قرار 
است تبدیل به ابزاری شود برای برانگیختن 

احساسات مخاطب و گریه و زاری!
طرز نش��ان دادن کودک مبتال به بیماری 
اوتیسم و رفتارهای او هم در تداوم صحبت هایی 
است که داشتم. ما به عنوان فیلمساز وقتی با 
یک مقوله و اختالل ناخواسته روبرو هستیم در 
جایگاه همراهی کننده و خانواده این عزیزان 

)در اینجا یاسمین( قرار می گیریم.
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محم���ود بصی���ری، بازیگ���ر که 
مدت هاس���ت از تلویزیون دور 
شده، بیش���تر ترجیح می دهد 
کارهای���ی انجام ده���د که دل 
مردمش ش���اد ش���ود. او نه در 
تلویزیون و نه در س���ینما بلکه 
را  دوس���تدارانش  نزدی���ک  از 
شاد می کند. گویا دیگر مقابل 
دوربی���ن دیده ش���دن برای���ش 
اهمیت ندارد و همین که مردم 
هنوز او را در خیابان می بینند 
و به سمتش می آیند، برایش 

کافی است.
پیش���نهادهای  درب���اره  او  از 
جدیدش برای کار در تلویزیون 
ای���ن  از  دوری اش  عل���ت  و 
رسانه می پرسیم که می گوید: 
م���ن  از  تلویزی���ون  درب���اره ی 
نپرسید، من تلویزیون را برای 
همیش���ه بوس���یدم و گذاشتم 
ه���م  خ���وب  کار  اگ���ر  کن���ار. 
پیشنهاد شود قبول نمی کنم؛ 
چراکه فک���ر می کنم تلویزیون 
دیگ���ر ب���ه درد م���ن نمی خورد. 
من دیگر تلویزیون بیا نیستم. 
خیلی ها برای پول به تلویزیون 

می روند اما من نه.

ای��ن بازیگ��ر 75 س��اله ک��ه از صحبت هایش 
چنین برمی آید که از تلویزیون دلخور اس��ت، در 
گفت وگویی با ایس��نا تاکید می کند که دلخوری 
وج��ود ندارد. او اظهار می کند: تنها چیزی که در 
زندگی برایم بی ارزش اس��ت پول است. من هیچ 
وقت برای پول گریه نکردم و کار نکردم، نگرانی و 
ناراحتی ام برای خودم نیست بلکه برای تلویزیون 
است که از شأن خودش درآمده است. من حتی 
نقش احمدی نژاد که سال ها پیش بابت ایفای آن 

پول خوبی هم به من می دادند، بازی نکردم.

به خانه سالمندان رفتم و خودم را سیاه کردم
محمود بصی��ری � بازیگر س��ریال هایی چون 
»هتل«، »آرایشگاه زیبا«، »هزاردستان« و »بدون 
ش��رح« � درباره ی دلی��ل دوری اش از تلویزیون 
چنین توضیح داد: طی این مدت پیش��نهادهای 
زیادی داش��تم، هم در ش��بکه نمایش خانگی و 
هم در س��ینما و تلویزیون اما قبول نکردم. برای 
فیلم »پیر پس��ر« که حامد بهداد و لیال حاتمی 
در آن ها ایفای نقش داش��تند هم دعوت ش��دم 
ولی وقتی نقش��م را خواندم احس��اس کردم که 
تکراری است و قبول نکردم چون من کار تکراری 
دوس��ت ندارم. تلویزیون هم تا زمانی که وضعش 
روشن نش��ود دیگر اسمش را نمی آورم. هرکاری 
معرفت می خواهد، من عمری با علی حاتمی کار 
کردم و واقعاً لذت بردم. شب عید ۱40۱ به خانه 

س��المندان رفتیم و خودم را سیاه کردم و با یک 
دایره زنگی برای س��المندان برنامه های شاد اجرا 
کردم آنقدر تأثیر داش��تم که پیرمرد 80 ساله از 

جایش بلند شد و با من رقصید.
او ادام��ه داد: م��ن اینگون��ه کاره��ا را بیش��تر 
می پس��ندم و لذت می برم. دلم می خواهد کاری 
کنم که مردم را خوش��حال کن��م نه اینکه دیده 
شوم و برای پول کار کنم. خداراشکر االن هم 75 
سالم است و سرحالم چون سالم زندگی می کنم 
و ب��ا دوچرخه همه جا م��ی روم. اگر دوچرخه ام 
نباشد مریض می شوم. من در ایام کرونا در کلیپ 
کوتاهی بازی داش��تم که با این ویروس شوخی 
کردم و با سیاه بازی یاد زنده یاد سعدی افشار عزیز 
را زنده کردم. این کلیپ ۱0 دقیقه ای ش��ب عید 
اولین س��ال کرونا برای فضای مجازی تولید شد 
و خداراشکر خیلی هم استقبال شد حتی شنیدم 
که در شبکه های خارجی هم پخش کردند. من 
اصوالً این طور کارها را با ارزش تر می دانم تا اینکه 
بخواه��م به خاطر پ��ول خودم را خ��راب کنم و 

هرکاری را قبول کنم.

»آرایشگاه زیبا« با معرفت ساخته شد
وی س��پس درباره ی س��ریال »آرایشگاه زیبا« 
که بازپخش��ش ب��ه تازگی از ش��بکه آی فیلم به 
پایان رس��ید، یادآور شد: بهترین خاطره ای که از 
»آرایشگاه زیبا« و همکاری با خانم مرضیه برومند 

هیچ وقت برای پول کار نکردم
فرزانه سبزعلی

خبرنگار

محمود بصیری:
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داشتم، این است که یکسری آدم ها در آن کار 
بودند که من به نوبه خود همیش��ه می گویم 
»آرایش��گاه زیبا« آلبوم رفتگان بود. زنده یاد 
مرتض��ی احم��دی، حمید مهرآرا، حس��ین 
کس��بیان، حس��ین امیرفضلی و خیلی های 
دیگر. یادشان بخیر خدا رحمتشان کند. این 
کار آن زم��ان با 4 میلیون و 500 هزار تومان 
ساخته شد اما االن شما با این پول می بینید 
که جواب تلفن تان را هم نمی دهند. »آرایشگاه 
زیبا« سراسر معرفت بود. در پشت صحنه ی 
س��ریال، گروهی که کار می کردند به عنوان 
مثال یک روز یکی از اعضا می گفت با هزینه 
خودم امروز آبگوشت درست می کنم، آن زمان 
همدلی و صمیمیت در کارها بود اما متاسفانه 
االن اینطور نیس��ت. معرفت بود که این کار 
را به »آرایشگاه زیبا« تبدیل کرد اگر معرفت 
نبود مثل خیلی کارهای االن تلویزیون ساخته 
می شد. آن زمان اصالً پول برایمان مهم نبود 
بلک��ه مهم این بود که کار کنیم و فردا روزی 

شرمنده خودمان نشویم.
بصیری گفت: راس��تش من مدت هاس��ت 
تلویزی��ون تماش��ا نمی کنم، چ��ون معتقدم 
برنامه ای ندارد که مرا پای خودش بنش��اند؛ 
یک مثالی می زنم، فیلم »محمد رسول اهلل« 
را ببینید. من وقتی این فیلم را تماشا می کنم، 
فاتحه می خوانم برای آنتونی کوئین، مصطفی 
عقاد و  دوبلورهایی که بودند و االن نیستند، 
همه را یاد می کنم، چون واقعاً کار ماندگاری 
ش��د. در حال حاضر شما فیلم و سریال ها را 
ببینید، واقعا نمی شود در موردشان حرف زد.

این بازیگر در ادامه صحبت هایش به سریال 
»هتل« مرضیه برومند اشاره کرد و یادآور شد: 
این سریال هم از جمله کارهایی بود که من واقعاً 
دوستش داش��تم و از حضور در آن لذت بردم. 
خیلی از دیالوگ های من در این سریال؛ کامال 
بداهه بود و خانم برومند از بداهه گویی ام کیف 
می کرد. بصیری با تاکید بر اینکه از تلویزیون 
دلخور نیست، خاطرنشان کرد: تلویزیون دیگر 
به درد من نمی خورد. همان طور که می دانید 
من س��ال ها پیش به خاطر ش��باهت با آقای 
احمدی نژاد هشت سال ممنوع التصویر شدم 
و اتفاقاً پول خوبی به من می دادند اگر نقشش 

را بازی می ک��ردم اما این کار را نکردم. حتی 
خودش یک بار مرا دید و گفت چرا شما بازی 
نمی کنید؟ که من گفتم از من خواستند که 
کاپش��ن شما را بپوشم و بازی کنم که من از 
این کارها بلد نیستم. من دوست ندارم کسی 

را ناراحت و تمسخر کنم.

به »جوکر« دعوت شدم اما نرفتم
وی همچنی��ن اظه��ار ک��رد: در برنام��ه 
حض��ور  تیک��ه«  »چه��ل  و  »خندوان��ه« 
داش��تم. برای برنامه »جوک��ر« هم دعوت 
ش��دم و جزو مهمان های س��ری اول بودم 
که بای��د در مقابل امین حیایی و یوس��ف 
 صیادی حضور می داش��تم اما قبول نکردم 
را  برنامه ه��ا  اینگون��ه  ش��خصاً  چ��ون 

نمی پسندم. 
این برنامه از من دعوت کرد با هم صحبت 
کردیم و وقتی من قصه را پرس��یدم گفتند 
باید دیگران را بخندانیم و خودت نخندی، 
هرکس خودش نخندد جایزه مال اوس��ت 
که من همان جا گفتم ببخش��ید من از این 
کاره��ا نه خوش��م می آید و نه بلد هس��تم 

چون به نظرم حرکت جالبی نیست.
این بازیگر در پایان و در پاس��خ به پرسشی 
درباره ی اظهارات رییس صداوسیما مبنی بر 
بازگشت چهره های قدیمی به تلویزیون، گفت: 
یک زمان قدیمی ها حق نداشتند به تلویزیون 
بروند اما االن رئیس جدید صداوس��یما آمده 
و گفت��ه قدیمی ها می توانن��د بیایند اما من 
می گویم وقتی کاری در تلویزیون نباشد، آن ها 
بیایند چه کار کنند؟! کار خوب و نظر خوب از 
آنها بخواهید که به تلویزیون بیایند. ما خیلی 
چهره هایی داریم که می توانیم از آنها استفاده 

کنیم.
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حس���ن لفافی���ان کارگ���ردان 
سریال »حکم رشد« با اشاره 
ب���ه اینک���ه هی���چ بزرگنمایی  
معض���ات  نمای���ش  در 
حاشیه نشینی نداشته است 
بیان کرد که پلتفرم ها در این 
ح���وزه اتفاقاتی غیرواقعی را 

نمایش می دهند.
»حک���م  س���ریال  نشس���ت 
رش���د« ۲۹ خرداد ب���ا حضور 
کارگ���ردان،  لفافیان  حس���ن 
مه���دی فرج���ی تهیه کننده و 
باقی عوامل این س���ریال در 
رواب���ط عمومی صداوس���یما 

برگزار شد.
فرج���ی در ابت���دا درب���اره این 
سریال بیان کرد: مردم خیلی 
راحت ت���ر ب���ا آث���ار خانوادگی 
ارتباط می گیرند و سریال های 
حوزه ه���ای  در  خانوادگ���ی 
اجتماعی، پلیس���ی، درام و… 

مورد عاقه آن هاست.

حسن لفافیان: 

عطیه موذن

فراجا شهرک سینمایی برای کار پلیسی بسازد
وی با اشاره به کمبود امکانات عنوان کرد: فراجا 
از م��ا حمایت کرد کمک کرد اما در حد بضاعت 
خودش بود. آنهایی که کارهای نمایشی را هدایت 
می کنند باید بدانند که امکانات موجود کش��ور 
کافی نیست. شهرک های سینمایی که وجود دارد 
یک صدم نیازهای نمایش��ی ما را پاسخ نمی دهد 
بای��د کار جدی ک��رد. خود فراجا باید ش��هرک 

سینمایی برای کارهای پلیسی بسازد.
این تهیه کننده اضافه کرد: وقتی در کوچه پس 
کوچه ها فیلمب��رداری می کنیم گاهی جلوی راه 
مردم را می بندیم. ما شکل و شمایل عجیبی در 
برخی گریم ها داشتیم و خاطرم هست در یکی از 
صحنه ها یکی از رانننده ها که این گریم ها را دید 

فکر کرد واقعی است و دعوایی شده و ترسید.
فرجی در بخش دیگر یادآور شد: ۱20 لوکیشن 
داشتیم که نزدیک 220 روز فیلمبرداری کردیم 
و هر دو روز در یک لوکیشن بودیم. باید برای هر 
لوکیشن آماده سازی کرد و چید و این کار خیلی 

سخت و دشوار بود.
وی درباره بازخوردها نیز گفت: بازخوردها خیلی 
خ��وب بود من دو روز اس��ت درگی��ر تلفن هایی 
هس��تم که می گویند چرا غالم کشته شد دوباره 
پایان بندی اش را بسازید و خیلی ها هم می پرسند 

که فصل دوم آن ساخته می شود یا خیر.

اولین باری بود که برای نقش��م از سمت مردم 
تهدید به قتل شدم

حمید ابراهیمی بازیگر سریال نیز در سخنانی 
عنوان کرد: من 2۳ س��ریال برای تلویزیون بازی 
کردم و این اولین سریالی است که ترسیدم، چون 
چندین بار از س��مت مردم تهدید به قتل شدم. 
م��ردم می گفتند ما ت��و را جایی پیدا می کنیم و 
می کشیم و تعجب کردم که مردم اینقدر قصه را 
باور کرده اند. خوشبختانه هم با اقای فرجی و هم 
لفافیان پیش از این هم کار کرده بودم. خوشحالم 

که توانستم بخش کوچکی از سریال بودم.
آزیتا ترکاشوند نیز در سخنانی کوتاه بیان کرد: 
م��ردم می گفتند ما با تلویزیون آش��تی کردیم و 

خیلی از فصل دوم آن می پرسیدند.
نیلوفر ش��هیدی دیگر بازیگر سریال نیز اظهار 
ک��رد: مردم واقعاً با تلویزیون آش��تی کردند. این 
سریال نشان داد اگر کار خوبی پخش شود مردم 

ما را حمایت می کنند.
پیام احمدی نیا بازیگر نقش غالم در سریال نیز 
عنوان کرد: نقش منفی ای که محبوب ش��ود من 
خیلی کم در تلویزیون دیده بودم و خدا را شکر با 

کارگردانی و عوامل خوب این اتفاق اینجا افتاد.
علیرضا مهران نیز در ادامه گفت: گروهی ۱00 تا 
۱50 نفره حدود یک سال درگیر این سریال بودند 
و خدا را ش��کر خروجی خوبی از کار داشتیم. نقش 

سختی بود و هدایت های خوب باعث شد یاد بگیرم.

»حکم رشد« ترویج الت بازی نبود
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مجتبی فالح��ی بازیگر نق��ش پلیس این 
س��ریال هم عنوان کرد: تا جایی که می دانم 
این کاراکت��ر از یک ش��خصیت یعنی آقای 
بختکی وام گرفته شده است، من البته سعی 
کردم بیش��تر به حرف کارگردان گوش کنم. 
خیلی باید تشکر کنم که نقش اول سریال را 
به کسی دادند که در تلویزیون نبوده است و 
مردم هم خدا را ش��کر راضی بودند. برخی به 
م��ن می گفتند که س��ریال را نه از تلوبیون و 
مدیوم های دیگر بلکه از یوتیوب می دیدند و 

این جای تقدیر از عوامل دارد.
احمدی نیا در ادامه درباره حضورش در این 
س��ریال عنوان کرد: فکر می کنم یک ایران از 
مرگ غالم گریه کرد و فکر می کنم آن حس 

به آنها القا شده است.
مهدی فرجی در پاس��خ به س��والی درباره 
کاهش مخاطبان تلویزیون بیان کرد: رئیس 
رسانه ملی پیش از این گفته است که مخاطب 
رس��انه ملی کاهش یافته است. اما من نظرم 
این اس��ت که مردم برنامه و سریال خوب را 
می بینند. مردم قبالً ش��بکه محور بودند اما 
امروزه برنامه محور هس��تند. امروز مخاطب 
»گاندو«، »زیرخاک��ی« و دیگر کارها، آنها را 

پیدا می کند.

درصد ناچیز مخاطب پلتفرم ها در مقایسه با 
مخاطب تلویزیون

وی با اشاره به مقایسه مخاطب تلویزیون و 

پلتفرم ها گفت: درصد ناچیزی از این مخاطب 
تلویزیون هم در پلتفرم ها وجود ندارد و برنامه 
و س��ریال خوب مخاطب خود را در تلویزیون 
دارد. با این حال امکانات ما کافی نیست. زمانی 
رسانه ملی برای سه شبکه سریال می ساخت 
ولی االن حجم تولیدات شبکه خانگی آنقدر 
زیاد شده است که به تلویزیون تنه می زند و به 
همین میزان امکانات افزایش پیدا نکرده است. 
ما که نمی توانیم هلی کوپتر و تانک بس��ازیم 
اینها امکانات س��ینمایی خودش را الزم دارد. 
گاهی به من می گویند چرا به سمت کارهایی 
با پروداکشن سخت می روم؟ سریال سازی با 
ش��رایطی که داریم خیلی دشوار است و چرا 
کار ساده آپارتمانی نمی سازم. بخشی به همین 

برمی گردد که نهادهای مرتبط از رسانه ملی 
تا حوزه هنری، فراجا، س��پاه و… باید فکری 

اساسی کنند تا بشود شهرکی ساخت.
فرجی اضافه کرد: این شهرک ساخته شود 
ق��ول می دهم برخی کش��ورهای منطقه هم 
می آیند تا سریال هایش��ان را اینجا بسازند و 
بازگشت سرمایه دارد اما همتی می خواهد که 

این شرایط فراهم شود.

در پلتفرم ها اتفاقاتی نمایش داده می شود که 
وجود خارجی ندارد

لفافیان در ادامه در پاس��خ به سوالی درباره 
بزرگ نمایی معضالت حاشیه نشین ها گفت: 
ما بزرگنمایی نداشتیم خود من در پلتفرمی 
چیزهای��ی را می بینم که می گویم این وجود 
خارجی ن��دارد چون غیر رئ��ال نمایش داده 
می شود. اما نباید فکر کنیم معضالت را نشان 
ندهیم و برخی نباید ببینند. اتفاقاً خانواده ها 
باید سریال ها را ببینند اما با همان نگاه خط 
قرمزی. باید خانواده ه��ا را آگاه کنیم که اگر 
این معضالت هس��ت اما نگران نباشند چون 
در کنارش امنیت هم وجود دارد. پیام سریال 
ای��ن بود که غ��الم قصه ما از ۱7 س��الگی از 
خانواده اش بی��رون آمد و این اتفاقات برایش 

رخ داد.
مجتبی فالحی بازیگر نقش اصلی پلیس در 
س��ریال درباره حضورش در این نقش عنوان 
ک��رد: کل پروژه ها ش��ده 40 ی��ا 50 نفر که 
همیشه هستند و باید نوعی عدالت فرهنگی 
باش��د نه برای م��ن بلکه ب��رای دیگرانی که 
استعداد دارند و پشت درهای سینما هستند.

فرجی نیز در پاسخ به سوالی درباره ترویج 
خشونت تصریح کرد: من مطلقاً قبول ندارم که 
ترویج خشونت کردیم. شاید برخی چهره ها و 
بیان ها گاهی می توانست این تداعی را بیاورد 
اما این سریال پاک و پاکیزه پخش شد. یکی از 
انتقادات این بود که این سریال پلیسی است و 
درگیری و اکشن ندارد و این انتظار را داشتند 
که داش��ته باش��د. این تهیه کننده در پایان 
تصریح کرد: این س��ریال اتفاقاً برخالف این 
انتقاد که ترویج الت بازی بود ترویج خانواده و 

امنیت بود و اینکه مردم نیاز به امنیت دارند.

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

News

ورزش

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

فرهنگ و هنر

]45[

شماره 87 - خرداد ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



دع���وی چه کن���ی داعی���ه داران 
همه رفتند / ش���و بار سفر بند 
ک���ه یاران همه رفتند / آن گرد 
شتابنده که در دامن صحراست 
/ گوید چه نشینی که سواران 

همه رفتند )ملک الشعرا بهار(
همش���هری فرهیخته و استاد 
دانش���مند و توانمن���د، اس���تاد 
دکت���ر احم���د مهدوی دامغانی 
آدین���ه  نی���ز در  ث���راه(  )ط���اب 
۲۷ خ���رداد 1401 در س���ن ۹۵ 
س���الگی رفت. خبری ناخوش 
در پای���ان بهار؛ دفت���ر دانایی و 
خردمندی و مهرورزی استادی 

یگانه بسته شد.

وقتی زندگی استاد را در ستون فرزانگان کویر 
در س��ال های دور دهه 70 می نوشتم و آن همه 
س��جایا را در او می دیدم، آرزو می کردم روزی به 
دیدارشان نایل آیم. دیری نگذشت در سال 20۱2 
هنگام ش��رکت در پنجمین همایش بین المللی 
زبان و ادبیات فارسی در نیوجرسی امریکا در یک 
زمس��تان سرد، چش��مانم به دیدار ایشان روشن 
ش��د و وجودم گرم��ی گرفت. ای��ن همایش هر 
س��اله به همت آن مرحوم و پروفسور رضا برگزار 
می شد و از سراسر امریکای شمالی در آن شرکت 
می کردند. من نیز آن س��ال به اتفاق استاد دکتر 
علی اش��رف صادقی از فرهنگس��تان زبان و ادب 
فارسی در این همایش شرکت کرده و کارگاهی 
هم برای معلمان زبان فارس��ی برگزار کردم. این 
دعوت به مناسبت انتشار کتاب فارسی بیاموزیم 
)۱۱ جل��د( و به س��فارش پروفس��ور رضا انجام 

گرفت. استاد در دانشگاه هاروارد امریکا به تدریس 
مش��غول بود. از ادبیات عرب گرفته تا فلس��فه و 
منطق و فق��ه و اصول تدریس می کرد و الحق تا 
امروز در چیرگی و تسلط بر رموز و فنون صرف و 
نحو و بالغت ادبیات عرب در ایران کسی به گرد 
او  نرسید. استاد بسیار خوش سخن بود و البته با 
ذهنی ورزیده و حاضرجواب. هیچ نکته ای را بدون 
استشهاد به ش��عر فارسی و عربی بیان نمی کرد. 
این چیرگی تنها منحصر به بیان شیرین و پرمغز 
و نغز ایش��ان نمی ش��د؛ بلکه مقاالت پرمحتوا و 
عالمانه او گویای این است که قلمی استوار دارد. 
مقدمه ه��ای او بر کتاب های الوحش��یات، دیوان 
خازن و اخبار النحویین البصریین سیرافی دامنه 
آش��نایی و تس��لط او را بر فنون ادب عرب نشان 
می دهد. صوابنامه تفسیر کشف االسرار میبدی و 
شرح ابیات عربی کلیله و ده ها اثر دیگر وی حاکی 

یک عمر پاسبانی خردمندانه از فرهنگ ایران
حسن ذوالفقاری

نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه
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از فضل و دقت نظر ممتاز وی است. استاد با 
تسلطی تحسین برانگیز به زبان عربی سخن 
می گفت. در یک هفته اقامت و همنشینی با 
استاد، از خرمن دانش بیکران او به مقدار وسع 

و بضاعت خود خوشه ها چیدم.
یک شب در میهمانی ایرانیان که مصادف 
بود ب��ا تولد امام رضا )ع(، ش��وق بی اندازه و 
عواطف ایشان را به آن امام همام با چشمانم 
دیدم. وقتی نام آن امام آمد س��یل اش��ک از 
چشمانش سرازیر ش��د و همان جا روضه ای 
خواند. من تاکنون کس��ی ب��ه اعتقاد قلبی 
وصف ناپذیر به تشیع و ارادت ستودنی به اهل 
بیت )ع( برتر از اس��تاد ندیدم و نش��نیدم. تا 
واپسین لحظات زندگی سر سوزنی از دیانت 
و ارادتش به امامان کم نشد. باری در آن سفر 
ش��بی ایش��ان را به اتاق خود دعوت کرده و 
به ی��ادگار، مصاحبه ای ترتی��ب دادم که در 
هفته نامه کویر همان سال منتشر شد. ذهن 
تیز و وقاد استاد چنان خاطرات را پیش چشم 
می آورد که گویی تازه اتفاق افتاده اس��ت. از 
دوران تحصیل و مراقبت های پدر فرزانه اش 
و نیز روزگار پرعسرت، نکته ها گفتند. افتخار 
خادم��ی بارگاه امام رضا )ع( و داش��تن قبر، 
جایی در حرم مطهر آرزوی ایشان بود. امید 
که به تدبیر مس��ؤوالن فرهنگی زمینه های 
این دو را فراهم کنند. در آن دیدار استاد در 
گفتارش مختصری از زندگی خود گفت که 
فرزند ارشد آیت اهلل حاج شیخ کاظم مهدوی 

دامغانی است.
 خاندان اس��تاد همگی از اهل علم و دیانت 
بودند. چه افتخاری باالتر از اینکه وی فرزند 
آیت اهلل شیخ کاظم مهدوی دامغانی از علمای 
بزرگ روزگار خود در مش��هد است. برادران 
وی نیز هریک از علما و مردم فاضل روزگارند. 
دختر اس��تاد، دکتر فریده مهدوی دامغانی، 
مترج��م نامدار ه��م افتخار فرهن��گ ایرانی 
است. همسر استاد خانم دکتر تاجماه آصفی 
بود که دکترای ادبیات فارس��ی از دانش��گاه 
تهران داشت و س��الیان بسیاری در دانشگاه 
پنسیلوانیا ادبیات فارسی تدریس کرده  بود. 
ایش��ان را انس��انی فرزانه و مهربان یافتم که 
چون شمع گرد اس��تاد می گشت و مراقبت 

می کرد.
فرمودند که در ۱۳ شهریور ۱۳05 در مشهد 
مقدس متولد ش��ده و در 5 سالگی به مکتب 
رفت��ه و پس از طی دبس��تان و دبیرس��تان، 
در دانش��گاه تهران در رش��ته ادبیات فارسی 
ب��ه تحصیالت خود ادامه داده و لیس��انس و 
فوق لیس��انس و دکترای خ��ود را در محضر 
استادان بزرگ در سال ۱۳42 و زیر نظر استاد 
س��یدمحمدتقی مدرس رضوی از دانش��گاه 
تهران اخذ کرده اس��ت. اس��تاد از شاگردان 
برجس��ته استاد بدیع الزمان فروزانفر به شمار 
می رود و خاطراتی هم از حاضرجوابی های وی 
گفت. اس��تاد در کنار تحصیالت دانشگاهی، 
تحصیالت حوزوی آن هم در سطح عالی دارد. 
شمه ای از آن هم بیان کردند که ادبیات عرب 
را نزد ادیب محمدتقی نیشابوری و بدیع الزمان 
کردستانی فراگرفته و اینکه استاد دیگر، پدر 
بزرگوارش بود. از اس��تادان دیگرش در فقه و 
اصول و فلس��فه هم می توان ب��ه آیات عظام 
میرزا مهدی اصفهانی، شیخ محمدرضا خدایی 
دامغانی، ش��یخ محمدرضا خان��رودی ترابی، 
ش��یخ محمدعلی مدرس خیابان��ی تبریزی 
صاحب ریحانۀ االدب، شیخ محمدتقی آملی، 
شیخ محمد روحانی، میرزا مهدی آشتیانی و 

عالمه اکبر داناسرشت اشاره کرد.
خوش��بختانه در زمان حیات اس��تاد چند 
یادنامه به افتخار ایشان ترتیب یافت؛ از جمله 
کتاب »دکتر احمد مهدوی دامغانی و میراث 
ادب��ی و فرهنگی« به کوش��ش دکتر منصور 
رستگار فسایی )سال ۱۳۹4( که در این کتاب 
به زندگی، تحصیالت، استادان، آثار، سبک و 
شیوه نگارش، ویژگی های اخالقی و فهرست 
آثار دکتر احمد مهدوی دامغانی پرداخته شده 
است. جشن نامه استاد مهدوی دامغانی با نام 
»سایه سرو« به کوشش میثم کرمی در سال 
۱۳۹2 و در س��ال ۱۳8۱، نیز کتاب »حاصل 
اوق��ات« ب��ه اهتمام دکتر س��یدعلی محمد 
سجادی شامل مجموعه مقاالت استاد منتشر 

شد.
خداوند این اس��تاد عالی مق��ام را در اعلی 
علیین جای و درجات عالی دهد که هم افتخار 

دامغان بود و هم ایران و هم عالم تشیع.

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

News

ورزش

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

فرهنگ و هنر

]47[

شماره 87 - خرداد ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



در سال های اخیر، میان نجواهای در گوشی 
افراد نزدیک به جش��نواره فیلم کن، هرازگاه 
س��خن از رد و بدل شدن پاکت های کوچک 
و بزرگی به رنگ قهوه ای ش��نیده می ش��ود. 
بسته های وسوسه کننده ای حاوی پول نقد که 
پیونده��ای تازه ای به وجود می آورد و موجب 
تغییر برخی مناسبات رایج این رویداد ساالنه 
می شود؛ یا آن که نام آثار حاضر در بخش های 
مختلف جش��نواره را تغییر می دهد و موجب 
تعوی��ض جای��گاه آن ها در رده بن��دی نهایی 

می شود.
البته وجود این پاکت ها هیچ گاه اثبات نشده 
و در محافل رس��می هیچ سخنی از آن ها به 
میان نمی آید. با این حال هیچ بعید نیس��ت 
تشت رسوایی این پاکت های پول، روزی از بام 
کن بر زمین جشنواره سقوط کند. همان گونه 
که چن��دی پیش تش��ت رس��وایی اخالقی 
»هاروی واینس��تین« با سر و صدای مهیبی 
فرو افتاد؛ تهیه کنن��ده صاحب نفوذی که در 
زمینه توزیع و پخش فیلم های سینمایی رانت 
غیرقابل انکاری داشت و درهای جشنواره کن 

همواره روی او باز بود.
ت��ا پیش از س��ال 20۱7 می��الدی همواره 
مقدم هاروی واینستین در جشنواره فیلم کن 

گرامی داشته می شد و به قول معروف عوامل 
جشنواره زمین سواحل جنوبی فرانسه را برای 
او آب و ج��ارو می کردند. او چه در زمانی که 
همراه با برادرش باب ش��رکت میراماکس را 
تأسیس کرد و چه بعدها که در قالب شرکت 
واینس��تین به تهیه کنندگی، توزیع و پخش 
فیلم می پرداخت، حضور فعالی در جشنواره 
کن داش��ت و آثار مورد حمایت او همیش��ه 
جایگاه��ی محک��م در بخش ه��ای مختلف 

جشنواره داشتند. 
نفوذ او بر کن به اندازه ای بود که سال 20۱4 
فیلم »گریس موناکو« به کارگردانی »الیویه 
داهان« توانست بدون هیچ مشکلی )و با آن که 
اختالفاتی بر سر نوع تدوین آن وجود داشت( 
نمایش افتتاحیه این جش��نواره را از آن خود 

کند.
البته یک��ی از دالیل اقبال جش��نواره کن 
به فیلم مذکور، آن بود که عالوه بر ش��رکت 
واینستین، دو ش��رکت بزرگ و صاحب نفوذ 
فرانس��وی یعنی کانال پ��الس و گامونت نیز 
هم به عنوان تهیه کنن��ده و هم توزیع کننده 
پش��ت آن قرار داشتند. اندکی پیش از پایان 
سال 20۱7 و در روزهایی که واینستین خود 
را برای حضور در جش��نواره کن 20۱8 آماده 

می کرد ناگهان توفان سهمگینی درگرفت و 
تعدادی از زنان فعال در سینما پرده از اعمال 

غیراخالقی او برداشتند.
یکی از نخس��تین کس��انی که ب��ه این امر 
اعتراف کرد، داریو آرجنتو بود. بنابر گفته های 
این بازیگر ایتالیایی واینس��تین سال ۱۹۹7 
میالدی هنگام برگزاری جش��نواره کن به او 
تعرض کرد. واینس��تین در این سال فیلم »او 
بسیار دوست داشتنی اس��ت« به کارگردانی 
نیک کاساویتس را به بخش رقابتی جشنواره 
آورده بود، که جایزه بهترین بازیگر مرد را برای 
ش��ان پن به همراه داشت. س��ه سال پیش از 
آن یکی دیگر از فیلم های واینس��تین یعنی 
»داستان عامه پسند« به کارگردانی کوئنتین 
تارانتین��و موفق به دریاف��ت نخل طالی کن 

شده بود.
پس از آرجنت��و، زنان دیگری نیز اعترافات 
مش��ابهی را مطرح کردند و مش��خص ش��د 
جشنواره کن شکارگاه واینستین برای تعرض 
به زنان بوده است. واکنش مسؤوالن کن به این 
اتفاق صدور بیانیه ای بود که اعمال واینستین 
را محکوم می کرد. با این اوصاف جای تعجبی 
ن��دارد که چ��را امس��ال مدیران جش��نواره 
کارگردانی را که در دادگاه کش��ور خود برای 

نگاهی به رفتار سیاسی در تاریخ جشنواره فیلم کن
رضا حسینی
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نقض حق کپی رایت و سرقت ادبی پرونده باز 
دارد، به عضویت هیات داوران خود برگزیدند. 
از دید آن ها تا زمان آرام بودن اوضاع، همه چیز 
قابل چشم پوشی است، اما هنگامی که توفان 
به پا ش��د، می توان تمام مس��ائل را با صدور 
بیانیه ای مختصر و محکوم کردن فرد خاطی 
به خاک سپرد و از قبول مسؤولیت فرار کرد.

شیوه توجه به کارگردانان در کن
برخی شرکت های فرانسوی توزیع و پخش 
فیلم اعتقاد دارند جشنواره کن محفلی از افراد 
خودی اس��ت ک��ه ورود به آن، کار س��اده ای 
نیس��ت. آن ها معتقدند ش��ما به عنوان یک 
شرکت مس��تقل توزیع و پخش فیلم، اگر با 
کارگردان های عضو این محفل همکار باشید، 
می توانید هر سال در کن حضور یابید. در غیر 
این صورت باید بخت یارتان باشد تا بتوانید از 
دروازه های این جش��نواره پر زرق و برق عبور 
کنید. هنوز کس��ی موفق به کشف معادله ای 
نش��ده که بتوان��د چگونگی اقب��ال مدیران 
جشنواره کن به کارگردانان سینما را تعریف 

کند.
با این حال برخی از اهالی سینما معتقدند 
کن معموالً به کارگردانانی توجه نشان می دهد 
که در کشور خود مورد اقبال قرار نگرفته و به 
نوعی مطرود شده اند. به عنوان مثال کن لوچ 
که در جشنواره کن انواع و اقسام جوایز را برای 
فیلم های خود دریافت کرده و شاید بتوان او 
را پرافتخارترین کارگردان این جشنواره نامید، 
پی��ش از محبوب ش��دن در کن چن��دان در 
زادگاهش انگلستان مورد توجه قرار نداشت. 
همین ویژگی را می توان در کوئنتین تارانتینو 
به عنوان یک کارگردان تجربی که تا پیش از 
دریافت نخل طالی کن در آمریکا چندان به 

بازی گرفته نمی شد نیز سراغ گرفت.

مخالفان قالبی
به نظر می رسد بعضی از سینماگران ایرانی 
حداقل این بخش از بازی ش��طرنج کن را به 
خوب��ی فرا گرفته اند و س��عی می کنند به هر 
ش��یوه ممکن خ��ود را وارد آن کنند. ترفند 
نخ نمای بیشتر آنان برای شرکت در این بازی 

نیز گرفتن ژست قالبی مخالف )اپوزیسیون( 
اس��ت؛ با این تصور که ش��اید بتوانند به این 
روش خود را مطرود از زادگاه جلوه دهند و با 
دیده شدن در بین مشاهیر، نام و نشانی برای 
خود دست وپا کنند. نمونه این بازی آشنا را بار 
دیگر در جشنواره کن امسال شاهد بودیم که 
توسط عوامل تولید فیلم »برادران لیال« اجرا 
شد. هر کدام از آن ها به شیوه متفاوتی در برابر 
دوربین ها به جست وخیز پرداختند تا به دروغ 
خود را مخالف با وضعیت جامعه ای که فیلم 
مذکور در آن تولید شده اس��ت، نشان دهند. 
کس��ی هم از آن ها نپرس��ید شما که ژست و 
ادع��ای مخال��ف دارید، دقیقاً ب��ا چه چیزی 

مخالفت می ورزید؟
کارگردانی که تمام فیلم های کارنامه اش به 
ارائه تصویری اغراق آمیز از سبک زندگی قشر 
فرودست جامعه اختصاص دارد و تمام این آثار 
نیز پس از اکران گسترده در سینماهای ایران، 
برایش سود مادی و معنوی به همراه داشته اند، 
دقیقاً به کدام بخش از وضع موجود اعتراض 
دارد؟ اگ��ر وضع موج��ود از بین برود و تعداد 
افراد این قش��ر کمتر ش��ود، چنین اشخاص 
به ظاهر معترضی با دس��تاویز قرار دادن چه 
موضوع دیگری می توانند هر دو سال یک بار 
فیلم های پر اشک و آه بسازند، راهی آن سوی 
آب ها ش��وند و با زدن نق��اب جعلی مخالف، 
سری میان سرها در بیاورند؟ هر کسی با وضع 

موجود مخالف باشد، یقیناً آن ها نیستند.

کاسبان وضع موجود
متاسفانه هر بار پس از به صحنه رفتن چنین 
نمایش های تکراری و نخ نمایی در رویدادهای 
جهانی، عده ای در داخل کشور شروع به داد و 
فریادهای بیهوده می کنند و بدون تالش جدی 
و عملی برای رو کردن دست مخالفان قالبی 
و جلوگیری از ادامه این بازی دروغین، آب به 
آسیاب آن ها می ریزند. این سر و صداها نه تنها 
به زیان مخالفان ظاهری وضع موجود )کاسبان 
واقعی وضع موجود( تمام نمی شود که حتی 
به سود آنهاست. آن ها نه تنها فیلم های بعدی 
خود را هم با خیال راحت می س��ازند که این 
س��ر و صداها را به عن��وان رزومه خود همراه 

با فیلم س��اخته شده داخل پاکت می کنند و 
برای جش��نواره های خارجی می فرستند؛ با 
این توضی��ح که ما به عنوان هنرمندان نوگرا 
و مخالف خ��وان در جامعه خود تنها و مطرود 
مانده ای��م. پس بیایید با اهدای جوایز جذاب، 
خود ما را دریابید و مرهمی روی زخم هایمان 
بگذارید. آنچه در این مطلب و مطالب مرتبط 
پیشین شرح داده شد، مختصری از زیر و بم 
بازی شطرنج جشنواره فیلم کن است. حال ما 
بای��د یا پای خود را به طور کامل از این بازی 
آمیخته به سیاس��ت و پول و زد و بند بیرون 
بکش��یم یا بدون غر زدن و سر و صدا کردن، 

قواعد بازی را بپذیریم و به آن تن دهیم.

اسپیلبرگ مهربان!
اگرچه اکث��ر افرادی که ب��ه عضویت هیات 
داوران جش��نواره فیلم کن درمی آیند، پیش از 
تصدی این مقام تا حدی مشهور و شناخته شده 
هس��تند، اما قرار گرفتن در این مقام برایشان 
اعتبار مضاعفی به همراه دارد و کارنامه هنری 
آن ها را غنی ت��ر خواهدس��اخت. از همین رو 
بس��یاری از این افراد برای قرار گرفتن در بین 
اعضای هیات داوران جشنواره کن )به خصوص 
عهده دار شدن ریاست هیات داوران( به زد و بند 
با مدیران و تصمیم گیران اصلی جشنواره روی 
می آورند. مدیران کن نیز چندان نسبت به این 
موضوع بی تمایل نیستند؛ چرا که حضور این افراد 
می تواند چشم های بیشتری را به سمت سواحل 
جنوبی فرانسه خیره کند. به عنوان مثال استیون 
اسپیلبرگ چند سال به معاشرت و تحکیم روابط 
خود با تیری فرمو، دبیر هنری جش��نواره کن 
پرداخت تا عاقبت سال 20۱۳ توانست ریاست 
هی��ات داوران را برعهده بگی��رد. این موضوع 
توس��ط فرمو تأیید شده است. موضوع دیگری 
که او تأیید کرده آن اس��ت که اسپیلبرگ در 
سال بعد وساطت کرد فیلم تامی لی جونز یعنی 
»مرد خانه« در بخش رقابتی جشنواره شرکت 
کند. به گفته دبیر هنری جشنواره کن نه او و نه 
همکارانش فیلم وسترن مرد خانه را نپسندیده 
بودند، اما توصیه و نظر مثبت اسپیلبرگ موجب 
شد این فیلم وارد رقابت با سایر آثار برای کسب 

نخل طال شود.
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مدتی اس��ت برنامه های طنز بس��یاری در 
قس��مت های متع��دد و طوالن��ی، میهمان 
مخاطبان در بس��تر فضای مجازی و شبکه 
نمایش خانگی ش��ده اند. مث��اًل جوکر تالش 
می کن��د ب��ا روی��ه »خنداندن« به ش��رط 
»نخندیدن« به زعم خود فضای ش��اد، مفرح 
و س��رگرم کننده ای ب��رای مخاطبش فراهم 
کند؛ ام��ا وقتی با نگاه��ی جزئی تر به نقش 
کارکردی این برنامه مفرح در بس��تر مجازی 
دقت می شود، می توان گفت با وجود کارکرد 
ظاه��ری آن ب��ا عناوین خن��ده در لحظه و 
موقعیت، ولی درواقع از جنبه باطنی و مسأله 
اثرگذاری عمیق توس��ط نوعی از فرم، جوکر 
یک نشانی غلط از صورت و شکل کمدی به 

مخاطب القا می کند.
با اندکی تأمل و دقت در رویه و روندی که 
جوک��ر در بخش های مختل��ف خود نمایش 
می دهد، قافیه کم��دی ورزی و کمدی نمایی 
در ای��ن برنامه در مقاطع��ی آنچنان به تنگ 
می آید ک��ه نمود آن به ش��کلی از لودگی و 
خنده بی ه��دف و قالبی که باره��ا دورتر از 
کمدی اصولی اس��ت بروز می کند، در حالی 
که کمدی اساساً با قاعده اصولی خود که در 
چهارچوب یک هدف مشخص ناخودآگاه اما 
با کنترل خودآگاه موقعیت به سوی مخاطب 

می رود، قابل درک است.
وقتی کم��دی نتواند نقش کارکردی خود 
را به درس��تی ایفا کن��د و به لودگی متمایل 
باش��د، تمرکز اصلی فقط ب��ه گرفتن خنده 
از مخاط��ب تمای��ل می یابد، آن ه��م برای 
مخاطبی که در فشارهای اضطرابی ناشی از 
رخدادهای اجتماعی و کژتابی های زندگی و 
پستی و بلندی های آن قرار دارد و به دنبال 
مسکنی است که موقتاً از زیر فشار اضطراب 
درونی و نشأت گرفته از استرس های بیرونی 
رها باش��د، اما قالبی که جوکر بر آن اصرار 
و اهتمام می ورزد، معط��وف بر یادزدودگی 
بس��یار کوتاه مدت و موقت به وسیله خنده 
و ش��وخی بی هدف و سطحی به هر قیمت! 
اس��ت وبعِد از بین رفتن اثر تس��کین بخش 
موقتی آن، دوباره س��یل همان اضطراب ها 
و استرس ها به س��وی روح و روان مخاطب 

بازمی گ��ردد، زی��را در ص��ورت رجوع مکرر 
مخاطِب ف��راری از اضطراب ها و کنش های 
عصبی درون��ی به این خنده ه��ای صرف و 
بی هدف، او بعد از چندی متوجه خواهد شد 
پس از آن سرگرم سازی های مبتنی بر خنده 
ص��رف، اضطراب های��ش هنوز باقی اس��ت، 
بنابرای��ن ای��ن تجربه ن��اکام، مخاطب را به 
نوعی س��رخوردگی و به تدریج به آموختگی 
در س��رخوردگی دچ��ار می کند، زی��را او با 
مواجه ش��دن با این شبه کمدی معطوف به 
خن��ده صرف، درمی یابد که این نیز التیامی 
بر فشارها و رنج های روحی و روانی او نبوده 
و اثر کاتارسیزیک به معنای نوعی از تخلیه 
هیجانی-روانی برای او به دنبال نداشته است، 
بنابراین مخاطب خود را با همان اضطراب و 
استرس که با آن دست به گریبان بوده، تنها 

می بیند.
الزم به بررسی است یکی از علل کارکردی 
کمدی اصول��ی و قاعده مند، تمرکز آن روی 
یک کارکرد روانش��ناختی در خنده است؛ از 
ای��ن قرار که از جمله یکی از خاس��تگاه ها و 
علل بروز یک موقعیت یا بیان مستعد کمیک، 
نیازمندی به برون فکنی یک فکر یا دغدغه یا 
مس��أله از جهان درونی ذهنی فرد به جهان 
بیرونی آن اس��ت، زیرا کمدین تصور می کند 
در صورت ابراز مستقیم و بدون ارائه و پوشش 
محتوای )مس��تعد کمیک( درون ذهن خود 
ب��ه بیرون، آن محتوا و مفهوم ممکن اس��ت 
توس��ط جامعه بیرون، پس زده شود، افزون 

بر آنک��ه این کنش به یک تن��ش اضطرابی 
در ذه��ن فرد نیز می انجام��د؛ پس او تالش 
می کند با هدف واالیش تنش اضطرابی ناشی 
از برون فکنی آن مس��أله یا محتوای ذهنی از 
جهان ذهنی به جهان بیرونی، آن را به اشکال 
کمدی، ابراز غیرمستقیم، ابراز ایهام دار و در 
لفافه اما با بار خنده و ش��وخی، بیرونی کند 
و ب��ه اج��را بگذارد تا هم از س��طح آن تنش 
اضطرابی خود با تمسک بر روشی جامعه پذیر 
بکاهد و هم با ابراز و برون فکنی آن محتوای 
ذهنی به دیگران و غیره در جهان بیرون که 
با او هم دغدغه هستند، منجر به در اصطالح 
پاالیش هیجانی-روانی برای آنها و کاستن از 
اضطراب آنها از قبل بروز یک دغدغه مشترک 

شود.
اینگونه اس��ت ک��ه جهان ذه��ن کمدین 
دغدغه مند و همدل ب��ا افراد دیگر، با جهان 
دغدغه مند سایرین به واسطه وجود یک درد 
مش��ترک پیوند برقرار می کند؛ از این رو و با 
این فرایند، کمدین به طور مثال از دردهای 
اجتماع��ی در قالب زبان، کلم��ات و واژگان 
ی��ا موقعیت ها با یک ش��کل و قالب ظاهری 
لطیف و خنده آور و ش��وخ، یک حالت بیانی 
یا موقعیتی دلچس��ب فراه��م می کند اما در 
باط��ن از تلخی آن دردها و مگوها دم می زند 
و با روشی غیرمستقیم و در لفافه در پوشش 
خنده، هجو، بذل��ه، فکاهی، طنز و غیره، آن 
تلخی ها و دردهای اجتماع و جامعه را فریاد 

می زند.

نشانی غلط از صورت و شکل کمدی
پوریا فرجی
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گاه���ی  پیش می آی���د که افکار 
ناراحت کننده سراغ تان می آیند 
و بعد متوجه می شوید در حال 
سقوط به چاهی عمیق از ترس 
و وحش���ت اید. در این لحظات 
استرس زا ممکن است به این 
نتیجه برس���ید ک���ه نمی توانید 
احساس���ات  ای���ن  پ���س  از 
ع���ذاب آور برآیی���د ام���ا اینطور 
نیست. با انجام دادن یکسری 
تس���لی بخش  فعالیت ه���ای 
می توانی���د خ���ود و ذهن تان را 

آرام کنید. 

بنا به گفته روانشناس�ان با انج�ام دادن کارها و 
فعالیت های »خودتسلی بخش« می توان:

ذهن و بدن را آرام کرد
از اضطراب و نگرانی کاست
افکار واضح و شفافی داشت
الگوی خواب را اصالح کرد.

بنابرای��ن ه��ر زمان ک��ه احس��اس اضطراب و 
آشفتگی ذهنی کردید، فعالیت های زیر را انجام 

دهید تا آرام شوید:

1. تنفس عمیق
تنف��س عمیق )ش��کمی( به ذه��ن و بدن تان 
اطمینان می دهد که در وضعیت امنی قرار دارد و 
خطری آن را تهدید نمی کند. بنا به  گفته محققان 
با تنفس عمیق می توانید از اثرات منفی اضطراب، 
خش��م، گیجی و افس��ردگی بکاهید و احساس 
آس��ودگی و آرامش کنی��د. برای تنفس عمیق و 

شکمی مراحل زیر را انجام دهید:
صاف بنشینید و بدن را در وضعیت راحت قرار 
دهید! شکم را مانند یک بادکنک در نظر گرفته 
و ب��ا عمل دم، آن را پر از ه��وا کنید. عمل دم را 
چه��ار تا پنج ثانیه طول دهید. س��پس هوا را در 
فرآیند بازدم به آرامی از دهان تان خارج کنید. این 
کار را چند بار و تا زمانی  که کمی آرام تر ش��دید 

انجام دهید.

۲. تنفس مربعی
تنفس مربعی نوعی تکنیک عالی برای آرامسازی 
بدن است. برای این تنفس مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا با عمل دم که باید چهار ثانیه طول بکشد، 
ریه هایتان را مملو از هوا کنید.

اکنون هوا را چهار ثانیه در سینه حبس کنید.
سپس با عمل بازدم که این هم باید چهار ثانیه 

طول بکشد، هوا را از ریه هایتان خارج کنید.
در مرحله آخر چهار ثانیه به ریه هایتان استراحت 

داده و بعد از آن عمل دم و بازدم را انجام دهید.

۳. تمرکز روی یک رنگ
هر زمان مضطرب شدید، به دنبال رنگ آبی یا 
هر رنگ دلخواه خود در اطراف تان باش��ید و روی 
آن متمرکز شوید و در همان حال به  مدت هفت 
ثانیه آرام نفس بکش��ید. این کار باعث می ش��ود 
حواس تان از موضوع مضطرب کننده به جای دیگر 

معطوف شود.

۴. درآغوش گرفتن خود
درآغوش گرفتن یا ه��ر نوع تماس محبت آمیز 
موجب ترش��ح هورمون اکسی توس��ین در بدن 
می ش��ود. این هورمون به شما احساس امنیت و 
آرامش می دهد. در واقع مغز نمی تواند بین آغوش 
دیگران و آغوش خودتان تفاوتی قائل شود و شروع 

به ترشح هورمون اکسی توسین می کند.

روش های آرام کردن ذهن و بدن در مواقع اضطراب
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 71 46 33–021

]52[

شماره 87 - خرداد ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



5. نقاشی با آبرنگ
هنر بهترین ابزاری اس��ت ک��ه اضطراب و 
تنش را از ذهن و بدن دور می کند. بنا بر نظر 
روانشناسان لمس کاغذ و استفاده از رنگ های 

مختلف آبرنگ بسیار آرامش بخش است.

۶. توجه به احساسات خود
بیش��تر مردم هر وقت احس��اس ناراحتی 
می کنن��د با خ��ود می گویند: »م��ن خیلی 
حساس هستم«، »نباید اینطوری فکر کنم« 
یا »این موضوع آنقدر هم بد نیست که ناراحتم 
کرده«. ای��ن نوع خودگویی ها بی اعتبارکردن 
احساسات واقعی تان است که شرایط را بدتر 
می کند. به  جای این کار باید احس��اس تان را 
با شفقت و دلس��وزی تایید کنید. در واقع به 
گفتگ��وی درونی تان توجه کنید، دس��ت تان 
را روی قلب تان گذاش��ته و ب��ا زبانی مهربان 
و مالیم به خود بگویید: »درس��ت است، من 
اآلن ترس��یده ام. اما باید بدانم که قرار نیست 
حتم��اً اتفاق هایی که من را می ترس��اند رخ 
دهند. مس��لما در امان هس��تم.« با این نوع 
اعتباربخشیدن به احساس��ات تان می توانید 

آرامش از دست رفته تان را بازیابید.

۷. حرکات یوگا
برخ��ی از ح��رکات ی��وگا، دس��تگاه عصبی 
پاراس��مپاتیک بدن را که مس��ئول احس��اس 
آرامش و استراحت بدن هستند فعال می کند. 
برای انجام دادن یکی از این حرکات، به س��ادگی 
روی زمین دراز بکش��ید و پاهایت��ان را به دیوار 
تکیه دهید. 20 دقیقه به این حالت بمانید. اگر 
تکیه دادن پاهایتان به دیوار سخت است، پاهای 
خود را روی لبه مبل، صندلی یا تخت قرار دهید.

۸. انجام دادن کارهای تکراری
انجام دادن برخ��ی کارهای تکراری ریتمی 
ایج��اد می کند ک��ه منجر ب��ه کاهش تنش 
و مفری ب��رای رهایی از نگران��ی و اضطراب 
می ش��ود. از این کارهای تکراری می توان به 
بافتنی، خردکردن س��بزی، تاکردن لباس ها، 
شستن ظرف ها و کشیدن خطوط مبهم روی 

کاغذ اشاره کرد.

۹. تماشای گردباد خیالی
مش��کالت  زندگی ت��ان  در  ک��ه  زمان��ی 
طاقت فرسایی پیش می آید، ممکن است تصور 
کنید در مرکز گردبادی قرار گرفته اید که هر 
جا که می خواهد شما را با خود می برد و باعث 
می شود احساس درماندگی و ناتوانی کنید. به  
جای این تصور تالش کنی��د دیدگاه خود را 
عوض کرده و گردبادی خیالی را تصور کنید 
که فقط کنارتان است و کاری به شما ندارد. 
با این روش از قدرت این گردباد می کاهید و 

احساس آرامش می کنید.

1۰. داشتن تجربه های حسی
روانپزشکان معتقدند برای کاهش اضطراب و 
نگرانی می توانید خود را در نوعی تجربه حسی 
غوطه ور کنید. مثالً با اس��تفاده از هدفون به 
موس��یقی م��ورد عالقه تان گ��وش دهید، از 
اسانس های خوش��بو و رایحه درمانی استفاده 
کنید یا دس��ت هایتان را درون یک ظرف آب 
سرد فرو برید. بدین ترتیب به سرعت احساس 

آرامش خواهید کرد.

11. تمرین تنفس قلبی
بنا به گفته محققان، تنفس قلبی می تواند 
ذه��ن و بدنمان را در حالت آرامش قرار دهد. 

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

یک دست تان را روی قلب و دست دیگرتان 
را روی ش��کم تان بگذارید. توج��ه خود را به 

اطراف قلب تان متمرکز کنید.
هن��گام عمل دم و بازدم، وقتی هوا را درون 
ریه ه��ا کش��یدید و خیل��ی آرام آن را بیرون 
فرستادید، ضربان قلب تان را حس کنید. این 
تنفس را آنقدر تک��رار کنید تا ریتم طبیعی 
قلب ت��ان را بازیابید. در این لحظه احس��اس 

خوبی خواهید داشت.
زمانی که این نوع تنفس را انجام می دهید، 
به خاط��رات و لحظات خوب زندگی تان فکر 
کنید. س��پس چند لحظه صبر کنید و تمام 

کارهای فوق را دوباره تکرار کنید.
با این تکنیک می توانید خیلی زود به آرامش 

دست یابید.

1۲. آمادگی قبلی
مسلما برای همه ما زمانی پیش می آید که 
بابت موضوعی مضطرب و نگران می ش��ویم. 
بنابراین بهتر اس��ت از قبل برای این لحظات 
آمادگی داشته باشیم. مثالً اتاق خواب تان را به  
گونه ای مرتب کنید که محلی برای آرامش تان 
باش��د یا ه��ر روز زمانی را به مدیتیش��ن یا 
ورزش ه��ای آرامش بخ��ش اختصاص دهید 
تا هنگام مش��کالت کمتر به اضطراب مبتال 
شوید یا اگر استرس داشتید، بتوانید بهتر آن 

را کنترل کنید.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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گف���ت  بت���وان  ش���اید 
یک���ی  تصمیم گی���ری 
البت���ه  و  مهم تری���ن  از 
کارهای���ی  س���خت ترین 
اس���ت که در طول زندگی 
خود انجام می دهیم چون 
در واقع ما با تصمیم هایی 
که می گیریم زندگی خود 
را ش���کل می دهی���م و راه 
خود را مشخص می کنیم. 
تصمیم گیری در اصطاح 
فراین���د ذهن���ی انتخاب و 
قضاوت از میان راه حل ها 
و گزینه های مختلف قبل 
از انجام هرگونه عمل در 
موقعیت های پیش  روی 
تصمیم گی���ری  ماس���ت. 
ش���امل در نظ���ر گرفت���ن 
اطاع���ات  بررس���ی  و 
موجود، ارزیابی گزینه ها 
گوناگ���ون  راه ه���ای  و 
انتخ���اب  نهای���ت  در  و 
و  گزین���ه  مناس���ب ترین 
انجام آن است که بسیار 
مهم و تعیین کننده است. 
به بیانی ساده تر، زندگی 
هر انسان را تصمیمات او 

شکل می دهد.

انتظ�ارات و خواس�ته های م�ا  از خودم�ان و 
اطرافیان

دکتر تین��ا پارس��امند، روانش��ناس بالینی از 
دانشگاه شهید بهشتی و وسترن سیدنی، در مورد 
تصمیم گی��ری می گوید: »م��ا در دنیایی زندگی 
می کنی��م که انتظارات و خواس��ته های زیادی را 
پیش  روی ما قرار می ده��د. عالوه بر اینکه ما از 
خودمان هم انتظار داری��م بتوانیم موفقیت های 
زیادی در زمینه های مختلف به  دست آوریم، در 
ارتباطات مان موفق ظاهر شویم و دیگران هم رفتار 
مناسبی با ما داشته باشند. همچنین می خواهیم 

در دنیایی امن همراه با آرامش زندگی کنیم.«
اغلب تا وقتی انتظارات ما برآورده شود حال ما 
خوب است اما هنگامی که اوضاع مطابق میل ما 
پیش نمی رود احس��اس خوبی نخواهیم داشت و 

مشکالت نیز معموالً از همین جا  آغاز می شوند.

هراس از تجربه ناکامی ها
به  گفته پارس��امند هیچ تضمینی وجود ندارد 
که اوضاع همیشه مطابق میل ما پیش برود. این 
امکان که در مس��یر ما نامالیماتی وجود داشته 
باشد همیشه وجود خواهد داشت. این نامالیمات 
و مش��کالت هم با خود، رنجی به  دنبال خواهند 
آورد که همه ما را آزار می دهند. ولی حساس��یت 
بعضی افراد به این ناکامی ها بیش��تر است؛ ضمن  
آنکه قدرت تحمل و پذیرش آنها نیز از تجربه این 

ناکامی ها کمتر اس��ت؛ به گونه ای ک��ه انگار از آن 
هراس دارند و از احتمال اینکه شکس��ت بخورند 
یا ناکام شوند می ترسند و نگرانند. چنین افرادی 
در مقابل اتفاقات زندگی حالت تدافعی دارند و با 
نوعی هراس مواجه هستند، بنابراین تصمیم گیری 
برای آنها سخت خواهد شد. پارسامند می گوید که 
ریشه این ترس ها نیز معموالً به دوران کودکی و 
سختگیری های والدین مبنی بر خطانکردن بچه ها 
و شکست نخوردن آنها برمی گردد. به این ترتیب 
چنی��ن هراس هایی مانع از راحت تصمیم گرفتن 
افراد می شود و نمی توانند راحت تصمیم بگیرند 
چون می ترسند اشتباه کنند. البته تجربه سختی ها 
و از دست  دادن عزیزان در کودکی می تواند شدت 

این ترس ها را بیشتر کند و بر آنها دامن بزند.

اشتباه حق شماست
به  گفته این روانشناس وقتی در کودکی به این 
نتیجه می رس��یم که حق نداریم اشتباه کنیم در 
آینده تصمیم گیری برایمان بسیار سخت خواهد 
ش��د. در واقع ما مطابق ش��ناخت خود از دنیا و 
تجربه هایمان انتخاب می کنیم و تصمیم می گیریم. 
توجه داشته باشیم در نهایت با هر تصمیمی که 
بگیریم و هر انتخابی که داشته باشیم، چیزهایی 
را به  دس��ت می آوریم و بعضی چیزه��ا را هم از 
دست می دهیم. وقتی انتخاب و تصمیم ما منجر 
به ازدست دادن بعضی گزینه ها شود نباید از آنها 

چرا نمی توانیم تصمیم بگیریم؟
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واهمه داشته باشیم و بترسیم. ما باید قدرت 
پذیرش آن را داشته باشیم که با هر تصمیمی 
قطع��ا چیزهایی را از دس��ت خواهیم داد، در 
غیر این صورت نمی توانیم پیش��رفت کنیم. 
همچنین هر چه فرد کمتر تحمل شکست و 
ناکامی را داش��ته باشد، سخت تر هم تصمیم 
خواهد گرفت. اما توجه داش��ته باشیم هیچ 

اشکالی ندارد گاهی اشتباه کنیم.

نگران قضاوت دیگران نباشیم
پارس��امند می گوید که یکی از مشکالت و 
موانع ما در تصمیم گیری، نگرانی و ترس ما از 
قضاوت دیگران است و فکر اینکه نکند مورد 
تأیید دیگران نباشیم و هنگام خطا یا شکست، 
مورد ش��ماتت آنها واقع شویم. این افراد برای 
رهاش��دن از چنین تفکرات و قید و بندهایی 
باید بینش و فلس��فه خود نسبت به زندگی، 
اتفاقات و روابط خود با دیگران و اهمیت نظر و 
قضاوت آنها را تغییر دهند. بنابراین باید به این 
نتیجه برسیم که همیشه و در هر مرحله ای از 
زندگی امکان بروز ناکامی، شکست و خطا در 

انتخاب و تصمیم های ما وجود خواهد داشت. 
ضمن اینکه در بس��یاری موارد هم می توانیم 

احساس خوب موفقیت را تجربه کنیم.

تمرکز بر فرآیند به جای نتیجه
پارسامند می گوید که هنگام تصمیم گیری 
و برای اینکه چنین فرایندی برای ما آسان تر 
شود باید به جای توجه و تمرکز بر نتیجه، به 
فرایندی توجه داش��ت که بر اثر این تصمیم 

تجربه خواهیم کرد. 
مثال وقتی می خواهیم ش��غل یا رشته ای را 
انتخاب کنیم، توجه ما نباید فقط بر نتیجه ای 
باشد که در آینده از آن حاصل می شود بلکه 
باید ببینیم آیا می توانیم با چنین انتخابی از 
طول مس��یر لذت ببریم یا نه؟ یعنی هنگام 
تصمیم گیری باید از خود ش��ناخت داش��ته 
باشیم و بدانیم از چه چیزهایی لذت می بریم 
و ام��کان انجام و تجربه آنه��ا را داریم. به این 
ترتیب ی��ک تصمیم برای همه مناس��ب یا 

نامناسب نخواهد بود.
فراموش نکنیم هنگام تصمیم گیری باید به 

درون خود توجه داشته باشیم. چون معموال 
وقتی ما از درون چیزی را که به آن اش��تیاق 
داشته باشیم انتخاب می کنیم، در نهایت اگر 
نتیج��ه مطلوب و مورد نظر خودمان را هم از 
آن دریافت نکنیم، حداقل پشیمانی سنگینی 
را هم تجربه نخواهیم کرد چون از طول مسیر 
و تجرب��ه  خود لذت ب��رده  و چیزهایی را یاد 
گرفته ایم که می توانیم بگوییم دیگر آدم قبل 
از آن تجربه نیستیم و همچنین باعث رشد و 
تغییر دیدگاه ما نسبت به زندگی شده است. در 
صورتی که در بسیاری از موارد وقتی انتخاب 
را به دیگران می س��پاریم نه تنها نمی توانیم از 
طول تجربه مس��یر لذت ببریم بلکه احساس 

پشیمانی بیشتری خواهیم داشت.
مثال وقت��ی مطابق نظر دیگران، ش��غل یا 
رش��ته تحصیلی خود را انتخاب کرده باشیم 
ممکن است سال ها در حسرت تجربه رشته 
یا شغل موردعالقه خود بمانیم. به این ترتیب 
با کمک گرفتن و دریافت اطالعات از دیگران، 
در نهایت این خود ما هستیم که باید تصمیم 

نهایی را بگیریم.
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سن انجام عمل های زیبایی 
پایین آمده  است؛ به اضافه 
اینکه تمایل آقایان به انجام 
عمل ه���ای زیبای���ی افزایش 
پیدا کرده و ح���اال آمار انجام 
عمل ه���ای زیبایی م���ردان و 
بانوان دوشادوش هم است. 
ح���اال بس���یاری از نوجوان���ان 
قب���ل از اینک���ه پ���ا ب���ه دوران 
جوانی بگذارند و 1۸سالشان 
تمام ش���ود، زیر تیغ جراحی 
می روند و بس���یاری از مردان 
ه���م در ص���ورت و بدنش���ان 
عمل  جراح���ی زیبایی انجام 
ام���ا  مه���م  نکت���ه  داده ان���د. 
ای���ن اس���ت ک���ه م���ردان این 
روزه���ا عمل ه���ای عجیب و 
غریبی انجام می دهند. حاال 
بس���یاری از آنها چانه خود را 
شکل می دهند یا پروتز گونه 
و س���یکس پک می گذارن���د تا 
جذاب ت���ر باش���ند. اینه���ا نه 
حرف ما که حرف متخصصان 
ای���ن ح���وزه اس���ت. از نظ���ر 
کارشناس���ان رفتارشناس اما 
معن���ای زیبای���ی در جامع���ه 
ام���روز تغیی���ر ک���رده  اس���ت. 
حاال توجه به مسائل معنوی 
فرام���وش ش���ده و نه زیبایی 
درونی ک���ه زیبای���ی ظاهری 
بنابرای���ن  و  اس���ت  م���اک 
بسیاری از نوجوانان و مردان 
انجام عمل جراحی زیبایی را 
ماکی برای بهتر دیده شدن 

در جامعه می بینند.

همین چن��د روز پیش بود ک��ه ابراهیم رزم پا، 
نایب رئیس و عضو هیات مدیره انجمن راینولوژی 
ای��ران و متخصص گوش و حل��ق و بینی درباره 
کاهش س��ن عمل  جراحی در ای��ران خبر داد. او 
به ایس��نا گفت که سن درخواس��ت انجام عمل  
جراحی بینی که رتبه نخست عمل  زیبایی را در 
ایران دارد، به ش��دت پایین آمده  است. تا پیش از 
این در صورتی که افراد به ۱8سالگی می رسیدند، 
اج��ازه انجام عمل  زیبایی پیدا می کردند اما حاال 
بعد از دوران بلوغ دخترها در ۱4سالگی و پسرها 
در ۱۶سالگی تمایل پیدا می کنند تا عمل  جراحی 

زیبایی بینی انجام دهند.
این سخن رزم پا درست است؛ چراکه این روزها 
در مطب ه��ای زیبایی تعداد زیادی نوجوان دیده 
می شود که با رویای زیباترشدن زیر تیغ جراحی 

می روند.

این عمل های عجیب و غریب مردانه
ماجرا به س��ن پایین درخواست کنندگان عمل  
جراح��ی زیبای��ی خالصه نمی ش��ود. حاال دیگر 
جنس��یت برای انجام ی��ک عمل جراحی مالک 
نیست. هر کس با هر جنسیت و هر سنی می تواند 
دس��ت ب��ه جیب ش��ود و خود را ش��بیه عکس 
سلبریتی هایی کند که طرفدار آنهاست. موضوع 

اما این است که این روزها تمایل آقایان برای انجام 
عمل های جراحی افزایش پیدا کرده  است.

رزم پا، متخصص گوش و حلق و بینی اخیرا گفته  
است که حدود 40 سال قبل میزان جراحی های 
بینی در بانوان با اختالف زیاد باالتر از مردان بود 
امروز اما انجام جراحی بینی در مردان هم زیادتر و 
اختالف بین آنها کمتر شده  است. مردان اما تنها به 
جراحی بینی بسنده نمی کنند. حاال در مطب هایی 
که عمل  جراحی انجام می دهند پر از مردانی است 
که یا می خواهند موی سر و ریش بکارند یا قصد 
دارند ابرو باال بکش��ند یا در صف تزریق بوتاکس  
و گونه اند یا اینکه می خواهند چانه شان را توپرتر 

کنند یا به صورت، زاویه دهند.

انجام عمل های زیبای��ی اما به صورت، خالصه 
نمی شود. عمل های زیبایی عجیب تری هم وجود 
دارد؛ الغرکردن گردن و تزریق چربی برای ایجاد 
س��یکس پک ورزشی از کارهای دیگری است که 
این روزها در بین آقایان طرف��داران زیادی دارد. 
زمان��ی که از انجام عمل  زیبایی می گوییم، بحث 
هزینه ها هم ناخودآگاه مطرح می شود. هر پزشکی 
از مراجعه کننده خود هزینه ای دریافت می کند، 
تقریباً هیچ تعرفه مشخص و مصوبی برای انجام 

تیغ جراحی  زیبایی در کمین نوجوانان!
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عمل های زیبایی وج��ود ندارد. یک نفر برای 
انجام جراحی بینی هشت میلیون تومان و فرد 
دیگری نیز ۱5 میلیون تومان دریافت می کند. 
انجام لیفت های صورت از ۳0 میلیون تومان 
تا 40 میلیون تومان هزینه دارد. کاش��ت مو 
حدود پنج میلیون تومان، کاش��ت ابرو سه تا 
پنج میلیون تومان و کاشت ریش نیز پنج تا 
هفت میلیون تومان هزینه دارد. پروتز چانه، 
گونه و زاویه س��ازی فک به ترتیب حدود ۱0 
تا ۱۹ میلیون، ۱0 تا 20 میلیون و شش تا ۹ 

میلیون تومان هزینه دارد.

مالک زیبایی تغییر کرده  است
س��وال مهم این است که چه بر سر جامعه 
ایرانی آمده که فک��ر و ذکر مردان و زنان آن 
انجام عمل های زیبایی است؟ از نظر مصطفی 
اقلیما، مددکار اجتماعی و رفتارشناس، جواب 
روش��ن اس��ت. او به جام  جم می گوید حاال 
تعریف زیبایی در کشور تغییر کرده  است. این 
روزها بسیاری از مردم نه رفتار پسندیده و ذات 
زیبا که ظاهر زیبا را مالک زیبابودن می دانند. 
در صورتی که از نظر او ش��خصیت اجتماعی 
داش��تن، یعنی اینکه هر ف��رد به عنوان یک 
شهروند در جامعه رفتار هنجارگونه و خارج از 
عرفی انجام ندهد. در صورتی که مهربان باشد 

و دست نیازمندان را بگیرد، زیبایی است.

این رفتارشناس معتقد است چشم و هم چشمی باعث شده 
جوان ایرانی به س��مت تغییر ظاهری خود برود. رفتار جامعه 
هم مزید بر علت شده  است. به این شکل که مالک استخدام 
یک فرد، اندام و زیبایی ظاهری اوست و نه مهارت های کاری 

که او دارد.

نگرانی از انحطاط
جامعه را ارزش ها و رفتارهای ش��هروندان آن می س��ازد. به 
همین دلیل است که تغییر ارزش های جامعه می تواند مساله 
مهمی باشد؛ مساله ای که البته اگر در سطح باشد و به عمق 
توج��ه نکند، مانند آفتی به جان جامع��ه می افتد و او را نابود 

می کند. 
جامعه ای که مسائل معنوی و عمیق در آن جریان نداشته 
و مالک ظاهر افراد باش��د، جامعه ای گمراه شده است. از نظر 
اقلیما، این مس��اله از این جنبه مهم است که تفکرات فردی 
افراد می تواند س��بک زندگی هر فرد و جامعه را بس��ازد و اگر 
س��بک زندگی جامعه ما ب��ه معنویات بی توجه باش��د، باید 
 نگ��ران این انحطاط بود. مهم ترین مس��اله ب��رای جلوگیری 
از این مهم، قهرمان پروری در حوزه معنویات و رش��د تفکرات 

است.

از  بس�یاری  روزه�ا  ای�ن 
مردم ن�ه رفتار پس�ندیده و 
ذات زیب�ا ک�ه ظاه�ر زیبا را 
م�الك زیبابودن می دانند. در 
صورتی که از نظر او شخصیت 
اجتماعی داشتن، یعنی اینکه 
هر فرد به عنوان یک شهروند 
در جامعه رفتار هنجارگونه و 
خارج از عرف�ی انجام ندهد. 
در صورتی که مهربان باش�د 
و دس�ت نیازمندان را بگیرد، 

زیبایی است
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نش���ان  گوناگ���ون  مطالع���ات 
داده اس���ت که باعجل���ه و تند 
غ���ذا خوردن می تواند منجر به 
اضاف���ه وزن و دیاب���ت ن���وع ۲ 
شود، همچنین تند غذا خوردن 
عوارض بسیار جدی دیگری نیز 

به همراه دارد. 
غذا خوردن یک���ی از لذت های 
ب���زرگ زندگ���ی هر فرد اس���ت. 
روزه���ای زندگ���ی م���ا روی دور 
تن���د افتاده ان���د و از این رو غذا 
خوردن س���ریع نیز بخش���ی از 
س���بک زندگ���ی ش���ده اس���ت. 
م���ا دائم���اً در ح���ال بدوب���دو ، 
مش���غول کار، ب���ازی، صحبت 
ی���ا رانندگی هس���تیم بنابراین 
ع���ادت تند غ���ذا خ���وردن برای 
برخی از ما نهادینه شده است 
و باعث می شود به نشانه های 
بدن خ���ود توجهی نکنیم. این 
ع���ادت دارای مضرات���ی اس���ت 
ک���ه عاوه ب���ر کم ک���ردن لذت 
یک وعده غذایی خوب، ممکن 
اس���ت صدمات ش���دیدی را به 

سامتی مان وارد کند.

1- اضافه وزن
غذا خوردن سریع با افزایش خطر اضافه وزن یا 
چاقی همراه است بنابراین در صورتی که تند غذا 
بخورید و کمتر آن را بجوید، جای تعجب نیست 
که به مغز فرصت داده نمی شود تا متوجه سیری 
ش��ود؛ در نتیجه باعث می ش��ود غذای بیشتری 
بخورید و کالری بیشتری مصرف کنید. سریع غذا 
خوردن ممکن است هورمون های روده را مختل 
کند که وظیفه آن ها کمک به تنظیم اشتها بوده و 
به شما زمان سیری را اعالم می کند. براساس یک 
مطالعه، غذا خوردن با سرعت باال اثر ترمیک غذا 
را کاهش می دهد و میزان سوخت وس��از را بعد از 

خوردن باال خواهد برد.
 

۲- دیابت
تند غذا خوردن به خودی خود باعث دیابت نوع 
2 نمی شود اما به یک باره قورت دادن غذا از روی 
عادت ممکن است در مسیر هضم غذا سختی و 
مشکلی را ایجاد کند. براساس یک مطالعه، افراد 
میانسالی که دیابت نداشتند اما تند غذا می خوردند 
در معرض خطر مقاومت به انسولین قرار گرفتند. 
این وضعیت که در آن بدن از انسولین به طور مؤثر 
اس��تفاده نمی کند ممکن اس��ت با گذشت زمان 

منجر به دیابت شود.
تند غذا خوردن می تواند منجر به جهش ناگهانی 
قند خون ش��ود که مقاومت به انسولین را همراه 

دارد و همین اتفاق معموالً دیابت نامیده می شود. 
البته، تند خوردن غذا به چاقی مربوط می شود و 

چاقی دلیل اصلی مقاومت به انسولین است.

۳- سندروم متابولیک
مقاومت به انسولین ارتباط نزدیکی با سندروم 
متابولیک ) مجموعه ای از عوامل که نه تنها خطر 
ابتال به دیابت، بلکه بیماری های قلبی و سکته را 
نی��ز افزایش می ده��د ( دارد. افرادی که تند غذا 
می خورند بیش از کسانی که آرام غذا می خورند 

دچار سندروم متابولیک می شوند.
افرادی که تند غذا می خورند، مس��تعد ابتال به 
سطح پایین کلسترول خوب نیز هستند. این دو 
عامل باعث س��ندروم متابولیک می شود و اغلب 

بیماری های قلبی را به همراه خواهد داشت.

۴- گاستریت ) ورم معده (
تند غذا خوردن با التهاب گاستریت فرسایشی 
مع��ده ) التهاب��ی که باعث از بین رفتن غش��ای 
مخاطی معده می ش��ود و زخم های س��طحی یا 

عمیق معده را به همراه دارد ( نیز مرتبط است.
افرادی که غذای خود را قورت می دهند احتمال 
پرخوری دارند. از طرفی پرخوری نیز به نوبه خود 
باعث می شود که غذا مدت بیشتری در معده بماند 
بنابراین پوشش معده بیشتر در معرض اسید معده 

قرار خواهد گرفت.

تند غذا نخورید!
مضرات باورنکردنی سریع غذا خوردن بر بدن 
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 5- خفگی
آیا می دانید تند غذا خوردن باعث می شود 
نف��س کم بیاورید؟ ما به بچه ها یاد می دهیم 
ک��ه به آرامی غذا بخورند و برای پیش��گیری 
از خفگ��ی، غذای خ��ود را به دق��ت بجوند. 

بزرگساالن نیز باید همین را رعایت کنند.

۶- هضم ضعیف
4- گاس��تریت ) ورم معده افرادی که تند 
غ��ذا می خورند معموالً غذای بیش��تری نیز 
مصرف می کنند و بدون جویدن صحیح، آن 
را می بلعند. حتی بعضی اوقات، از آب یا سایر 
نوشیدنی های گازدار نیز استفاده می کنند که 
تمامی این موارد هضم مناسب غذا را متوقف 
ک��رده و منجر به نفخ و س��وءهاضمه خواهد 

شد.
 

چگونه آرام غذا بخوریم تا چاق نشویم؟
ب��رای بس��یاری از م��ا، تند غ��ذا خوردن 
تبدیل به یک عادت ش��ده اس��ت و ترک آن 
تالش��ی آگاهانه را می طلبد. اس��تراتژی های 
ذیل می توانند به ش��ما کمک کنند تا عادت 
جدیدی را در کاهش س��رعت و لذت بردن از 
غذای خود ایج��اد کنید و در نهایت با آرام تر 

خوردن از چاق شدن جلوگیری کنید:

زمان کافی بگذارید:
وعده های غذایی خود را در اولویت برنامه تان 
ق��رار دهید و حداقل 20 دقیق��ه را برای هر 
یک از این وعده ه��ا اختصاص دهید. ممکن 
اس��ت مدت طوالنی زمان ببرد تا بدن ش��ما 
س��یگنال های مربوط به سیری را به مغزتان 

ارسال کند.
 

- تمام حواس خود را به کار بگیرید:
هنگامی که می خواهید شروع به غذا خوردن 
کنید، چند لحظه ای زمان بگذارید تا متوجه 
عطر، طعم، تردی، بافت و سایر خواص حسی 

غذا شوید و سپس آن را میل کنید.
- بیشتر بجوید:

لقمه ه��ای کوچکی را بردارید و آن را کاماًل 
بجوی��د. خوب جویدن عالوه ب��ر کند کردن 

س��رعت غذا، هضم آن را آسان تر می کند که 
باعث افزایش جذب مواد مغذی خواهد شد.

 
قاشق و چنگال را پایین بگذارید:

متأس��فانه تا به خودت��ان می آیید متوجه 

می ش��وید که خیلی س��ریع غذا رو به اتمام 
است. گذاشتن قاشق و چنگال روی میز بین 
هر بار جویدن غذا به پیشگیری از این اتفاق 
کمک می کند و باعث می شود که هم از غذا 
خ��وردن لذت ببرید و ه��م به هضم بهتر آن 

کمک خواهد کرد.

- پشت میز یا سر سفره با اعضای خانواده 
کمتر صحبت کنید:

بهترین راه خوردن وع��ده غذایی، افزایش 
تعداد جویدن هاس��ت، بنابراین زمان زیادی 
از وقتی که سر س��فره هستید را به جویدن 
اختصاص دهید نه صحبت کردن تا به هضم 

بهتر غذا کمک کرده باشید.
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ب���ا ادامه دارش���دن وضعی���ت 
در  کرون���ا  ش���یوع  پای���دار 
کش���ور، متخصصان توصیه 
می کنن���د اف���رادی ک���ه هنوز 
واکسیناسیونشان را تکمیل 
نکرده ان���د، ب���رای تزریق دوز 
س���وم اق���دام کنن���د. آنهایی 
هم که در گ���روه پرخطرند و 
بی���ش از چهار م���اه از تزریق 
دوز سوم شان گذشته، برای 
دریاف���ت دوز چه���ارم اق���دام 
ص���ورت  در  چراک���ه  کنن���د؛ 
رخ���داد پی���ک جدی���د کرون���ا 
تزریق واکس���ن تأثیر زیادی 

نخواهد داشت.
علیرضا ناج���ی، رئیس مرکز 
ویروس شناس���ی  تحقیقات 
دانشگاه علوم  پزشکی شهید 
بهش���تی، ای���ن توصی���ه را به 
م���ردم می کن���د و می گوی���د: 
»م���ردم همچن���ان در تزریق 
دوز سوم کم لطفی می کنند. 
واکس���ن موجود است و باید 
از ش���رایط فعل���ی اس���تفاده 
کرد. آمارها نش���ان می دهد 
دوز  دو  م���ردم  ۷0درص���د 
واکس���ن و بیش از ۳0درصد 
الزم  زده ان���د.  را  س���وم  دوز 
اس���ت دوز س���وم ب���ه ب���االی 
۷0درصد برس���د و افرادی که 
کاندی���د تزری���ق دوز چه���ارم 
هس���تند، ب���رای تزری���ق دوز 

یادآور اقدام کنند.«

 بر اس��اس اعالم این ویروس شناس افرادی که 
چهار تا پنج ماه از تزریق دوز سوم شان گذشته و 
در گروه های پرخطر به  شمار می روند، باید برای 
تزریق دوز چهارم اقدام کنند. ناجی تأکید می کند 
که هم اکنون، کشور در موقعیت طالیی قرار دارد 
و بهترین زمان برای تزریق واکسن، همین حاال و 
پیش از وقوع پیک جدید اس��ت: »تزریق واکسن 
در دوران پی��ک، تأثیر آن را کم می کند و ایمنی 
را پایین می آورد. در شرایط فعلی وزارت بهداشت، 
شهرداری و صداوسیما با تبلیغات و اطالع رسانی 
گسترده روی بیلبوردها باید مردم را برای تزریق 

دوزهای تکمیلی ترغیب کنند.«
او می گوید: »باید اطالعات علمی به مردم داده 
شود. اینکه کشورهای دیگر را در مدیریت شیوع 
تخریب کنیم، فایده ای برای ما ندارد و اساسا چنین 
اقدامی اشتباه است. نمی توان گفت وضعیت ما از 
فالن کشور بهتر است، در این شرایط مردم دچار 
توهم می شوند و تصور می کنند کرونا تمام  شده 

است.«
به  گفته او یکی از دالیلی که مردم تمایل کمتری 
برای تکمیل واکسیناسیون دارند، دادن پیام های 
اش��تباه از جمله بی خطرشدن کروناست: »ما در 
مقایس��ه با وضعیت ش��یوع کرونا در کشورهای 
دیگ��ر، ب��ا تقدم و تاخ��ر مواجه  هس��تیم. یعنی 
نمی توانیم بگوییم که کشور ما بهترین شرایط را 
از نظر مدیریت ش��یوع کرونا داشته یا هم اکنون 
شرایط خوبی داریم؛ چرا که کشورهای دیگر هم 

همین وضعیت را تجربه کرده ان��د و در دوره ای، 
روزهای بدون فوتی داشته اند. تجربه ای که اکنون 
کش��ور ما در آن به  سر می برد، تجربه کشورهای 

دیگر در هفته ها و ماه های گذشته است.«
او ادام��ه می ده��د: »همی��ن کش��ورها زمانی 
 که وضعیت  شیوع ش��ان مناس��ب ش��د، رعایت 
پروتکل های بهداش��تی را کنار گذاش��تند اما با 
پدیدارشدن زیرسویه های امیکرون، دوباره موارد 
ابتالیشان باال رفت و حاال درگیر شده اند. ما کمی 
از کشورهای اروپایی و آمریکا عقب هستیم و این 
احتمال وج��ود دارد که چند ماه دیگر وضعیتی 

شبیه آنها پیدا کنیم.«
اش��اره ناجی به ماجرای حذف یا کمرنگ شدن 
اس��تفاده از ماسک در کش��ور است. پیش از این 
کمیته علمی کرونای وزارت بهداش��ت به ستاد 
ملی مقابله با کرونا پیش��نهاد کرده بود ماس��ک 
می تواند بر اساس رنگ بندی شهرها، استفاده شود 
و افرادی که در گروه بیماران زمینه ای با سیستم 
ایمنی ضعیف و س��ن باال ق��رار ندارند، در فضای 
باز می توانند ماس��ک را حذف کنند. با این حال 
استفاده از آن در مراکز درمانی که احتمال مراجعه 
بیماران مبتال به کرونا وجود دارد، همچنان باید 

اجباری باشد.
اخیرا مسعود یونسیان، دبیر کمیته اپیدمیولوژی 
و پژوهش کمیته علمی کش��وری مقابله با کرونا 
ه��م اعالم کرد که در وضعیت فعلی، می توان در 
شرایط خاصی از ماسک استفاده کرد. کادر درمان 

پایان ماسک کرونایی کی از راه می رسد؟
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یا افرادی که با بیماران زیادی مواجه اند، افراد 
با نقص ایمنی یا سن باال یا درگیر بیماری های 
حاد زمینه ای، باید در مکان های تجمعی که 
فاصله گذاری رعایت نمی شود و تهویه مناسبی 
ن��دارد، ب��رای محافظ��ت از خود از ماس��ک 
استفاده کنند. او گفت که استفاده از ماسک 
در اتوبوس، مترو، هواپیما و... توصیه می شود 
و تنه��ا در مکان هایی که تراکم جمعیت باال 
نیست و تهویه خوبی دارد، می توان ماسک را 

برداشت.
رئی��س مرک��ز تحقیقات ویروس شناس��ی 
دانش��گاه علوم  پزشکی شهید بهشتی هم به 
همین موضوع اشاره می کند. به  گفته او هنوز 
زمان حذف ماسک نرسیده است: »در صورتی 
که افراد به  طور کلی اس��تفاده از ماس��ک را 
کنار بگذارند، ب��ا ورود احتمالی واریانت های 
اومیکرون یعنی BA4 و BA5 ویروس دوباره 
در کش��ور به گردش درمی آی��د؛ آن هم برای 
زیرسویه ای که س��رایت پذیری باالیی دارد و 

ایمن گریز است.«
او درب��اره زم��ان حذف کامل ماس��ک هم 
توضی��ح می ده��د و می گوید که برداش��تن 

ماسک، بستگی به شرایط جهانی و وضعیت اپیدمی در ایران 
دارد: »اگر موارد ابتال و بس��تری ها بس��یار کاهش پیدا کند و 
موارد بستری در آی سی یو که اکنون بیش از ۳00 مورد است 
به زیر 50 نفر برسد و این وضعیت برای چندین ماه هم ادامه 
داشته باشد و موارد مرگ هم بسیار پایین بیاید، می توان گفت 
که دیگر زمان حذف کلی ماس��ک اس��ت. البته همه اینها به 

شرایط جهانی هم بستگی دارد.«
ناجی امیدوار است که امسال جهان چنین شرایطی را تجربه 
کند: »اگر میزان واکسیناس��یون در بیشتر کشورها به باالی 
70درصد برسد، دیگر می توان گفت که وضعیت خوب است 
و تا نیمه های سال میالدی با تبدیل شدن کرونا از پاندمی به 

آندمیک، می توان ماسک را حذف کرد.

در صورتی که افراد به  طور 
کلی استفاده از ماسک را کنار 
بگذارن�د، ب�ا ورود احتمال�ی 
یعنی  اومیکرون  واریانت های 
BA4 و BA5 وی�روس دوباره 
در کشور به گردش درمی آید؛ 
آن ه�م برای زیرس�ویه ای که 
س�رایت پذیری باالیی دارد و 

ایمن گریز است.
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 هوای داغ ماه های گرم س���ال بس���یاری از مردم 
را دچ���ار گرمازدگ���ی می کن���د و متخصصان طب 
س���نتی معتقدند که مصرف ش���ربت سکنجبین 
برای رهایی از گرمازدگی این روزها بس���یار مفید 

است. 
 نوشیدن شربت سکنجبین منافع بسیاری دارد. 
یکی از منافع س���کنجبین این است که چون آن 
را با یخ خنک کرده و می نوشند، صفرا را می برد 
و از الته���اب ح���رارت مع���ده می کاه���د و آن چه 
بلغم در معده و روده ها باش���د، خارج می کند. 
اگر سکنجبین را با ریشه و تخم کاسنی مخلوط 
کرده و کمی گاب به آن اضافه کنند، نوشابه ای 
پر سود و شگفت آور می شود، به خصوص برای 
کس���انی که جگر و معده ای گرم داش���ته یا دچار 
گرفتگ���ی معده ش���ده اند و نیز برای کس���انی که 
مبتا به نفخ هستند منافع زیادی دارد، اما برای 

مبتایان به زخم معده و روده، مضر است.

عناب و شکر
برای رفع گرمازدگی بهتر است عناب را در 
آب جوشانده و با کمی شکر به صورت خنک 
میل کنید. همچنین خوردنی های سرد و تر 
مانند گل بنفش��ه، خاکشیر، هندوانه و تخم 
خیارین )خیار، ک��دو، هندوانه و خربزه( نیز 
توصیه می شود. البته بهترین دارو برای رفع 
گرمازدگی دم کرده عناب و زرشک است که 

همراه با مقداری شکر میل می شود.

خاکشیر یخ زده و شربت آب لیمو
استفاده از خاکشیر یخ زده و شربت آب لیمو 
برای جلوگیری از گرمازدگی موثر است. برای 
جلوگیری از اسهال و تأثیر خنکی، خاکشیر 
باید به شکل یخ زده یا همراه خرده یخ مصرف 
ش��ود، در غیر این صورت ملین و اسهال آور 
است. با توجه به گرمی و آلودگی هوا، مصرف 
آب لیمو نیز به دلیل داش��تن ویتامین C که 
دارای خاصیت ضدعفونی کننده است، توصیه 
می ش��ود و نیاز است هر دو روز یک بار، یک 

عدد لیمو در آب مصرفی استفاده شود.

ت�خ�م ش�رب�تی
تخم ش��ربتی در حقیقت دانه گیاه ریحان 

است که به علت داش��تن ترکیبات لعاب دار 
به صورت محلول در آب )ش��ربت( استفاده 
می ش��ود. لعاب این دانه ها پس از جذب آب، 
ب��ه صورت ژله ای درمی آید که می تواند برای 
رفع عطش مورد اس��تفاده ق��رار گیرد. تخم 
شربتی در طب س��نتی ایران به عنوان رفع 
کننده التهابات دس��تگاه تناس��لی و مجاری 

ادرار کاربرد بسیار داشته است.

ب�ه لی�م�و
به لیمو گیاهی به صورت درختچه است که 
از برگ آن استفاده می شود. این گیاه از قدیم 
در طب سنتی ایران به عنوان آرام بخش، ضد 
تشنج، ادرارآور، رفع کننده  سرگیجه و تپش 
قلب مورد استفاده بوده و در حال حاضر نیز 

از آن استفاده می شود.

هندوانه
هندوانه یک میوه تابس��تانی لطیف، آبدار، 
خنک کننده، آرام بخش و مس��کن التهابات 
درونی اس��ت که اصوال ب��رای رفع عطش در 
اوج گرمای تابس��تان مصرف می شود و مورد 
پسند بسیاری از مردم است. طبیعت هندوانه 
س��رد و تر است و برای افراد گرم مزاج بسیار 
مطلوب است. مربای پوست هندوانه برای رفع 
حرارت بدن، رفع تشنگی و گرمازدگی بسیار 

مفید است.

گالب
بنابر اعالم دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، برای معالجه اشخاص گرمازده، 
بهترین راه خوراندن گالب همراه با مقداری یخ 
است، به قدری که باعث استفراغ شده و صفرا 
را خارج کند. نوش��یدن گالب خنک، گرمی 
درون را از بین می برد و بدن را تقویت می کند. 
بوییدن گالب برای تقویت قلب و رفع بیهوشی 

و تقویت حواس باطنی مفید است.

چند نکته مهم 
- هن��گام گرمازدگ��ی از گرفتن دوش آب 
س��رد به جهت ایجاد ش��وک، از قرار گرفتن 
در معرض باد مس��تقیم کولر به دلیل ایجاد 
عفونت های تنفس��ی و از نوش��یدن س��ریع 
مایعات بسیار س��رد به جهت به هم خوردن 
وضعی��ت سیس��تم ایمنی و گوارش��ی بدن 

خودداری کنید.
- با اس��تفاده از حوله خن��ک در بدن فرد 

گرمازده، وی را به حالت طبیعی بازگردانید.
- میوه هایی مانند آلبال��و، خیار و هندوانه 
نقش بس��زایی در تنظیم درجه حرارت بدن 

دارند.
- از آنجا که فرد گرمازده اش��تهای زیادی 
برای خوردن آب س��رد و ی��خ دارد، باید وی 
را تش��ویق کرد تا به تدریج و آهسته مایعات 
را بنوش��د تا معده وی دچ��ار تحریک و درد 

نشود.

7 روش سنتی برای رهایی از گرمازدگی در فصول گرم
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تی���م ملی فوتبال ای���ران، چندی 
دی���داری  در  و  قط���ر  در  پی���ش 
تدارکاتی به مصاف الجزایر رفت 
و ب���ازی را ب���ا نتیج���ه دو ب���ر یک 
واگ���ذار ک���رد. نمایش ش���اگردان 
دراگان اس���کوچیچ در ای���ن بازی 
چن���ان ناامیدانه ب���ود که موجی 
از ناراحت���ی را به همراه داش���ت. 
بسیاری از عاقه مندان به فوتبال 
در ایران با اشاره به گروه سخت 
تی���م ملی در جام جهانی، نگران 
شکست های سنگین مقابل رقبا 
شده و برای این دسته، راه  حل، 
اخراج دراگان اس���کوچیچ از تیم 
ملی ای���ران اس���ت. این موضوع 
آن  ق���در ب���ا دالی���ل مختل���ف در 
فضای مجازی چرخیده که فقط 
در توییت���ر تاش ب���ر آن بوده تا 
هشتگ اخراج اسکوچیچ تبدیل 
ب���ه ترن���د ش���ود. بازیکن���ان تیم 
مل���ی ه���م از خ���ط دروازه تا خط 
حمل���ه، همگی یک���ی از بدترین 
روزهای فوتبالی را سپری کردند 
تا از لحاظ فنی، جایی برای دفاع 
باقی نماند. دراگان و تیمش زیر 
تیغ رفت���ه و در این  بین نس���خه 
نجات گویی از صدور حکم اخراج 
ب���رای این مرب���ی ک���روات خارج 
می شود. با این حال اینکه اخراج 
اس���کوچیچ در این مقطع زمانی 
کار درستی است یا نه، موضوع 
حساس���ی ش���ده اس���ت. عده ای 
این تصمیم را درس���ت و عده ای 
چنی���ن تصمیم���ی را ش���تاب زده 
عنوان می کنند؛ هر چند که هر 
دو طرف، برای خودش���ان دالیل 
زی���ادی دارند که حرف ش���ان را تا 

حدودی منطقی جلوه می دهد.

مربی کروات رنگ جام جهانی قطر را می بیند؟

اسکو، محصول مافیا و آقازاده ها
درست از همان زمانی که دراگان اسکوچیچ به  
عنوان س��رمربی تیم ملی ایران معرفی شد، این 
شایعه به شدت مطرح شده که او محصول انتخابی 
بیرون از فدراس��یون فوتبال ایران است. چندین 
چهره سرشناس فوتبال ایران از جمله علی دایی، 
انتخاب اسکوچیچ را کار مافیا و آقازاده ها توصیف 
کرده اند. او از همان روز تا همان زمان که شکست 
برابر تیم الجزایر عرصه را برایش به تنگ آورده، با 

این شایعه دست وپنجه نرم می کند.

پکیج بند یا سرمربی؟
دیگر انتقادی که از اسکوچیچ به ویژه در ماه های 
اخیر می شود، این است که با عده ای دالل سروکار 
دارد و با حرف شنوی بیش از اندازه از آنها، بازیکنانی 
را ک��ه به او توصیه می ش��ود، به تیم ملی دعوت 
می کند. اصرار برای دعوت از قریب به پنج نفر از 
بازیکنان تیم ملی فارغ از میزان آمادگی آنها، این 
شایعه را با صدای بلندتری بیان کرده است. دایره 
نزدیکان اسکوچیچ مشخص است و آنها در زمره 
مش��اوران این مرد کروات هم محسوب می شوند 

اخراج اسکوچیچ از تیم ملی؛ آری، خیر؟
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ولی اینکه آیا سرمربی تیم ملی پکیج بند است 
یا خیر، از آن دست اتهامات خطرناکی است 
که باید برایش سند و مدرک قوی پیدا کرد. 
البته اگر تمایلی به راستی آزمایی درباره این 
اتهام خطرناک وجود داشته باشد، بعید است 
برای نهادهای بازرسی بیش از یک هفته زمان 

ببرد.

کار جادوگر بود؟
دیگر انتقادی که این روزها از سرمربی تیم 
ملی می شود و هرگز مورد تأیید نیست، این 
اس��ت که نتایجی که او با تیم ملی در مرحله 
انتخابی جام جهانی کسب کرده، در ارتباط با 
جادوگری است که شایعه شده بود با رئیس 
وقت فدراسیون فوتبال همکاری می کند. این 
موضوع هم دیگر از آن دست شایعات عجیب 
و غریبی اس��ت که از زمان تغییر ریاست در 
فدراس��یون فوتبال ایران تا زم��ان برکناری 
عزیزی خ��ادم مدام مطرح ش��د ولی نهایتاً از 
میزان درس��تی یا نادرستی اش سند موثقی 

رو نشد.

اسکوچیچ ترسو است؟
نکته جدیدی که بعد از شکست برابر الجزایر 
مطرح شده، ترس��وبودن دراگان اسکوچیچ، 
س��رمربی تیم ملی ایران، اس��ت. منتقدان او 
اعتقاد دارند اسکوچیچ می توانست با اروگوئه، 
تیم��ی ک��ه در ج��ام جهانی حاضر اس��ت و 
ستاره های نام آشنایی در دنیای فوتبال دارد، 
ب��ازی کند ولی او مس��افت را بهانه کرد تا به 
اروگوئ��ه نرود. این عده می گوین��د دراگان از 
ترس شکست سنگین پیشنهاد اروگوئه را رد 
کرده؛ وگرنه چطور ممکن است برای رفتن به 
کانادا، اسکوچیچ نگران بعد مسافت نباشد ولی 
برای بازی با اروگوئه این موضوع اذیتش کرده 
باشد. نقد اصلی بر سرمربی کنونی تیم ملی در 
این مورد به این خاطر اس��ت که او بازی های 
راحتی را در بین تیم های آسیایی برده و در دو 
جدال سخت با کره، حرفی برای گفتن نداشته 
است. منتقدان دراگان می گویند او نگران این 
است که دانش نداشته فنی اش رو شود و دیگر 
نتواند به راحتی سرمربی تیم ملی ایران باقی 

بماند.

دیگر انتقادی که این روزها 
از س�رمربی تیم ملی می شود 
و هرگ�ز مورد تأیید نیس�ت، 
این اس�ت که نتایجی که او با 
تیم ملی در مرحل�ه انتخابی 
جام جهانی کس�ب کرده، در 
ارتباط با جادوگری اس�ت که 
شایعه شده بود با رئیس وقت 
فدراس�یون فوتبال همکاری 

می کند
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معمای اردوی قطر
ف��ارغ از مباحث��ی ک��ه به تازگ��ی متوج��ه 
اردوی  برپای��ی  ش��ده،  دراگان  توانایی ه��ای 
بحث برانگیز تیم ملی در قطر هم بازتاب زیادی 
داش��ته اس��ت. اینکه چرا تیم مل��ی ایران در 
روزهایی که تیم ملی قطر به اسپانیا گریخته تا 
در هوای مساعدتری تمرین داشته باشد، راهی 
قطر شده، از آن ابهامات عجیب و غریب است. 
از طرفی جام جهانی قرار نیس��ت در تابستان 
برگزار ش��ود و در دمای مس��اعد پاییز برگزار 
می ش��ود. حال اینکه چرا تی��م ملی در دمای 
بی��ش از 40 درجه قطر بای��د اردو بزند، جای 
سؤال دارد. این اردو چنان بی کیفیت بوده که 
صدای بازیکنان تیم ملی ازجمله سردار آزمون 

و مهدی طارمی را هم درآورده است.

تیم نه چندان اصلی الجزایر
نهایتاً، جدیدترین دلیلی که برای اخراج اسکوچیچ 
از تیم ملی مطرح شده، نمایش ضعیف ایران برابر 
الجزای��ر در دیداری تدارکاتی اس��ت؛ بازی ای که 
تیم ملی هرگز نش��انی از یک تیم منس��جم که 
ج��واز حضور در جام جهانی را به دس��ت آورده، 
نداشت. اصرار به استفاده بازیکنان در پست های 
غیر تخصصی، ناتوانی در مهار تاکتیک مشخص 
الجزایر و نهایتاً ماهیت تیم الجزایر، همگی باعث 
شده تا دانش فنی دراگان مورد انتقاد قرار بگیرد. 

الجزایر، تیمی که از صعود به جام جهانی بازمانده، 
در ش��رایطی ایران را شکست داد که بسیاری از 
بازیکنان کلیدی را به همراه نداش��ت و بسیاری 
از این تیم به عنوان تیم دوم الجزایر یاد کردند. با 
وج��ود این تیم دراگان برابر همین تیم »ب« هم 

حرفی برای گفتن نداشت.

فراموشی نتایج خوب به همراه تیم ملی؟
حاال که تعداد منتقدان دراگان زیاد شده و تالش 
برای ترندش��دن هشتگ اخراج او دوچندان شده 
اس��ت، عده ای از موافقان بقای دراگان اسکوچیچ 
هم به میانه میدان آمده و با اشاره به نتایج خوبی 
که اسکوچیچ به همراه تیم ملی گرفته، خواسته اند 
دراین باره تصمیمی شتاب زده گرفته نشود. دراگان 
ب��ا ایران در بازی های رس��می فق��ط به تیم کره 
جنوب��ی باخت و بس��یاری از رکوردها را جابه جا 
کرد. او در شرایطی که تیم ملی می رفت با مارک 
ویلموتس در همان مرحله نخست انتخابی جام 
جهانی حذف ش��ود، هدایت این تیم را به دست 
گرفت و موفق ش��د ایران را در سریع ترین حالت 

ممکن به جام جهانی برساند.

ماهیت بازی تدارکاتی
دیگر موضوعی که باعث ش��ده موافقان دراگان 
اس��کوچیچ علیه مخالف��ان او صف آرایی کنند، 
تدارکاتی بودن بازی با الجزایر اس��ت. به هر حال 

ک�ه  مباحث�ی  از  ف�ارغ 
به تازگی متوج�ه توانایی های 
دراگان ش�ده، برپایی اردوی 
بحث برانگی�ز تی�م مل�ی در 
قطر هم بازتاب زیادی داشته 
اس�ت. اینک�ه چرا تی�م ملی 
ای�ران در روزهای�ی ک�ه تیم 
ملی قطر به اسپانیا گریخته تا 
در هوای مس�اعدتری تمرین 
داشته باشد، راهی قطر شده، 
از آن ابهامات عجیب و غریب 

است
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ماهیت ب��ازی تدارکاتی برای مح��ک زدن بازیکنان و 
رس��یدگی به نقاط ضعف و قوت است. این بازی هم 
در این مقوله می گنجد و بدیهی است که سرمربی تیم 
ملی بخواهد با بازی دادن یا ندادن به عده ای از بازیکنان، 
سطح آمادگی بدنی و تاکتیکی آنها را بسنجد. تغییر 
پست بازیکنان و استفاده از ترکیب ناشناخته هم در 
این زمره می گنجد. با این ن��گاه می توان کاری را که 

دراگان برابر الجزایر رقم زد، بیشتر بررسی کرد.

مربی ارزان
دیگر موردی که باید در این مقطع حس��اس به آن 
اشاره کرد، دستمزد دراگان اسکوچیچ است. کال او تیم 
ملی را سکوی پرتابی برای حرفه مربیگری اش می بیند 
و بدیهی است که مسائل مالی برایش اولویت نداشته 
باشد. دراگان در مقایسه با دو سرمربی قبلی ایران رقم 
بس��یار پایینی می گیرد. درباره قرارداد او عنوان شده 
بندی گنجانده شده تا بتواند پولش را به تومان دریافت 
کند تا مشکالتی که بر سر راه انتقال پول درمورد دو 
مربی دیگر وجود داش��ت، درمورد اس��کوچیچ از بین 
نرود. از طرفی، بعد از تمدید خودکار قرارداد اسکوچیچ 
دستمزد او هم اندکی بیشتر ش��ده ولی با وجود این 
بیشترشدن به نظر می رسد تازه رقم قرارداد او با تیم 
ملی به ۱0 میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در 
مقایسه با قرارداد بازیکنان و تعدادی از مربیان امروزی 

فوتبال ایران باز هم پایین است.

ارتباط خوب با بازیکنان تیم ملی
یک��ی مثل مهدی طارمی را فاکت��ور بگیرید! رابطه 
هیچ یک از بازیکنان تیم ملی با دراگان اسکوچیچ بد 
که نیست هیچ، بلکه آنها در مقاطع حساس پشت سر 
اسکوچیچ مانده و از او حمایت کرده اند. همدل کردن 
این همه ستاره در رختکن یک تیم کار ساده ای نیست 
ولی ای��ن اتفاق را دراگان در تیم مل��ی رقم زده و به 
غیر از همان یک بازیکن، موضوع دیگری که نش��ان 
از اعت��راض به تصمیمات دراگان در تیم ملی باش��د، 

مشاهده نشده است.

چه کسی با این فدراسیون کار می کند؟
ح��ال اگر هیچ ک��دام از این م��وارد نتواند مخالفان 
اس��کوچیچ را قانع کند و رأی به اخراج دراگان گرفته 
شود، پرسش اصلی این است که کال فدراسیون فوتبال 
با شرایط کنونی، توانی برای آوردن یک مربی بهتر به 

تیم ملی دارد؟ پاسخ قطعا منفی است.
 این فدراسیون عالوه بر آنکه هنوز رئیس ندارد بلکه 
از لحاظ مالی هم به ش��دت در تنگناست و بعید است 
توانایی مذاکره با س��رمربی دیگری را که به درد ایران 
در جام جهانی بخورد، داش��ته باشد. تصور اینکه اگر 
کارلوس کی روش در این برهه بخواهد س��رمربی تیم 
ملی ایران ش��ود و با اعضای کنونی فدراسیون فوتبال 
ایران همکاری کند، به اندازه کافی می تواند عواقب را 

تشریح کند.

دیگر م�وردی ک�ه باید در 
ای�ن مقطع حس�اس ب�ه آن 
اشاره کرد، دس�تمزد دراگان 
اسکوچیچ اس�ت. کال او تیم 
مل�ی را س�کوی پرتابی برای 
می بیند  مربیگ�ری اش  حرفه 
و بدیه�ی اس�ت که مس�ائل 
مالی برایش اولویت نداش�ته 
باش�د. دراگان در مقایس�ه با 
دو س�رمربی قبلی ایران رقم 

بسیار پایینی می گیرد
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ظاه���را فرهاد مجی���دی یک 
قان���ون نانوش���ته دارد؛ اینکه 
هر وقت خودش به استقال 
نی���از داش���ت، باش���گاه باید 
تمام قد در اختیار او باشد اما 
هر وقت باش���گاه ب���ه فرهاد 
نیاز داش���ت، هیچ تضمینی 
نیس���ت ک���ه آق���ای مجی���دی 
کنار تی���م باقی بماند! به هر 
حال همانطور که از مدت ها 
قبل ش���ایعه شده، سرمربی 
اس���تقال بعد از قهرمانی با 
این تیم در لیگ بیست ویکم 
ب���ه قراردادش پایبند نماند و 

خواهان جدایی شد.

برای مردی که تیم قهرمان را رها کرد و رفت

استقالل، ملک پدری »من« است
فرهاد مجیدی رکورددار ول کردن و رفتن است؛ 
بی  هیچ منطقی، بی  هیچ توضیحی. قانون او این 
است که هر وقت بخواهد می آید و هر وقت عشقش 
بکش��د می رود. وقتی بازیکن ب��ود، در میانه های 
لیگ یازدهم کمر تیم مظلومی را شکست و رفت. 
حاصل آن بی وفایی تاریخی، شکست حیرت انگیز 
استقالل در داربی ایمون زاید بود. برد و باخت ها 
می آیند و می روند اما شاید چنان نتیجه ای با آن 
ش��رایط، هر پنجاه س��ال یکبار تکرار شود. برای 
فره��اد اما مهم نبود. خودش بعدها یک بار گفته 
بود: »بازی را نمی دیدم. داش��تم دوش می گرفتم 
و وقتی برگشتم، دیدم س��ه گل خورده ایم.« آن 
تیم مظلومی ش��انس اول قهرمانی در لیگ برتر 
بود؛ یکی از پرس��تاره ترین اس��تقالل های تاریخ. 
کوچ ناگهانی فرهاد اما، دمار از روزگار تیم درآورد. 
وقتی کاپیتان غمخوار نیست، از بقیه چه انتظاری 
می توان داشت؟ خودش که هیچ وقت هواداران را 
الیق ارایه توضیح ندانست اما اطرافیانش موقع آن 
جدایی بهان��ه آوردند که دلش برای دخترش در 
امارات تنگ شده؛ هر چند معلوم نشد چرا فرهاد 

سر از الغرافه قطر درآورد!
مجیدی ابتدای لیگ دوازدهم فرصت بازگشت 
به اس��تقالل را داش��ت اما این کار را انجام نداد. 
در عوض یک بیانیه بلندباال علیه امیر قلعه نویی 
تنظی��م کرد و در آن نوش��ت: »ش��اگرد مکتب 
حجازی هستم و با بی اخالق ها کار نمی کنم.« با 

این حال طبق معم��ول وقتی هوس کرد به تیم 
برگردد، تمام این داستان ها را از یاد برد و سرانجام 
در آغوش همین مرد »بی اخالق« از دنیای فوتبال 
خداحافظ��ی کرد. حتی هم��ان خداحافظی هم 
کم حاش��یه نداشت. مجیدی در میانه های فصل 
به تصمیم خودش، بدون مشورت، بدون اعتنا به 
قرارداد و نیاز تیم و حتی بدون اطالع به هواداران 
ناگهان اعالم خداحافظ��ی کرد و کفش هایش را 
آویخت. امیر قلعه نویی گفته بود: »از او خواستیم 
اگ��ر بدنش نمی کش��د، ی��ک خ��ط در میان در 
تمرینات شرکت کند و حتی بازی های شهرستان 
را هم نیاید. می خواس��تیم هر طور ش��ده تا آخر 

فصل کنار تیم باشد، اما قبول نکرد.«

همان قصه، در دوران مربیگری
مجی��دی خصلت خودخواه��ی و بی وفایی اش 
را ب��ه دوران مربیگ��ری اش هم ب��رد. آنجا هم به 
اس��تقالل به چش��م ملک پدری اش ن��گاه کرد. 
وقتی دلش خواس��ت بیاید، اول دستیار شفر شد 
و بع��د هم اواخر فصل ج��ای او را گرفت. این در 
حالی اس��ت که عالم و آدم می دانستند دستیار 
انتخابی شفر مجتبی جباری بود اما فرهاد را به او 
تحمیل کردند و آن داستان ها پیش آمد. شفر هم 
هیچ گاه بدگمانی اش نسبت به مجیدی را پنهان 
نکرد. مربی آلمانی بعدها در مورد همکاری اش با 
فرهاد گفته بود: »آوردن مجیدی به باشگاه اشتباه 
بود؛ چراکه من مجتبی جباری را می خواستم اما 

فرهاد مجیدی،  اسطوره پاره وقت
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داش��تن او غیر ممکن بود. مجیدی را قبول 
کردم، چون فکر می کردم او می تواند با آوردن 
اسپانسر مشکالت اقتصادی تیم را حل کند 

اما اینطور نشد.«
بعدتر در ماجرای جدایی آندره آ استراماچونی 
هم همین اتف��اق رخ داد. در آن مقطع ابتدا 
فرهاد توافق کرد جای مربی ایتالیایی را بگیرد. 
ه��واداران مخالف��ت کردن��د و او هم انصراف 
داد. روز ش��ش دی ۹8 مجی��دی در صفحه 
شخصی اش نوشت پیش��نهاد سرمربی گری 
اس��تقالل را قب��ول نمی کن��د و بع��د اضافه 
کرد: »روزی برمی گ��ردم که امضای معنوی 
هواداران پای دعوتنامه ام باش��د.« با این حال 
او فقط شش روز بعد به طور رسمی جانشین 
استراماچونی شد؛ آن هم بدون امضای معنوی 

هواداران!
فاز بعدی هم جانش��ینی با محمود فکری 
در میانه های لیگ بیس��تم ب��ود. فکری بارها 
عقاید خودش را در این مورد مطرح کرده. او 
بدگمانی های زیادی نسبت به برخی بازیکنان 
و نیز ش��رایط عزل خودش و حضور مجیدی 
دارد که به این آسانی ها قابل قضاوت نیست. 
اصل مطلب اما همان است که بود؛ فرهاد هر 
وقت دلش بخواه��د می آید و هر وقت دلش 
بخواهد می رود. بهتر اس��ت س��رمربی بعدی 
استقالل هم از االن در جریان این نکته باشد!

چند جام و یک جان
فرهاد مجیدی اس��تقالل را قهرمان کرد و 
خیلی هم خوب این کار را انجام داد. خودش 
ه��م در نامه خداحافظی اش ب��ه قدر کفایت 
منت این موضوع را بر س��ر هواداران گذاشته 
اس��ت. با این همه، آیا می توان او را از باشگاه 
طلبکار دانست؟ مس��لما نه. مجیدی در سه 
مقطع سرمربیگری استقالل را بر عهده داشته 
است. بدون توجه به دوران کوتاه جانشینی اش 
با وینفرید شفر، فرهاد دو لیگ برتر، سه جام 
حذفی و یک لیگ قهرمانان آسیا را از دست 
داد تا یک قهرمانی لیگ برتر به دست بیاورد. 
همه آنها هزینه شدند برای تنها یک جام. کدام 
باشگاه غیر از استقالل حاضر بود در سه مقطع 
چنین امکانی به یک سرمربی بی تجربه و فاقد 

کارنامه بدهد؟ او روی نیمکت آبی ها آزمون و 
خطا کرد و درست زمانی که به نظر می رسید 
کار یاد گرفته، ادامه حضور در این جایگاه را به 

مربیگری در یک تیم بنجل اماراتی فروخت.
مجی��دی در دوران ب��ازی اش هم ش��انس 
قهرمانی در لیگ های یازدهم و سیزدهم را از 
استقالل گرفت. شاید اگر دو وداع غیرمنتظره 
او در میانه ه��ای ای��ن دو فصل نب��ود، امروز 
جام های قهرمانی بیشتری در تاالر افتخارات 

استقالل وجود می داشت. فر
فره��اد یک بدهی بزرگتر هم به اس��تقالل 
دارد. او ی��ک جان به این تیم بدهکار اس��ت، 
ی��ک زندگی؛ عم��ر احمد مظاه��ری یگانه، 
هوادار معلول استقالل را که سال ۹2 در پی 

خداحافظی ناگهانی او با دنیای فوتبال جان به 
جان آفرین تسلیم کرد. قصد نداریم داستان را 
هندی  کنیم اما خوب است کسانی که خود 
را قهرمان و اسطوره گروهی از مردم می دانند، 
به اندازه یک سر سوزن برای آنها احترام قائل 

شوند. 
شاید شما از اجرای تصمیمات ناگهانی لذت 
ببری و آن را نش��انه قدرت خودت بدانی، اما 
این م��دل رفت��ار بعضی ه��ا را آزار می دهد. 
هرچند همه پشتگرمی فرهاد به فراموشکاری 
گروهی از همین هواداران اس��ت. او هر بار در 
نیمه های راه رفت و برگشت »عزیزتر« شد و 
مطمئن باشید این بار هم همین اتفاق تکرار 

خواهد شد.

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

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش

]69[

شماره 87 - خرداد ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



تصاوی���ر  اواخ���ر  ای���ن 
نگران کننده ای از فرونشست 
ورزشگاه آزادی تهران منتشر 
شد که موج خبری و تحلیلی 
بس���یار بزرگی به وجود آورد. 
عکس ه���ا غم انگی���ز بودند و 
غیر از این، خیلی ها را نگران 
کردن���د ک���ه مب���ادا حادثه ای 
ش���بیه به متروپ���ل در آزادی 
رو  همی���ن  از  بده���د.  رخ 
ب���ا حض���ور در  کارشناس���ان 
وضعی���ت  آزادی  ورزش���گاه 
آن را بررس���ی ک���رده و خب���ر 
دادن���د ک���ه خط���ری متوج���ه 
پای���داری س���ازه نیس���ت. ب���ا 
این هم���ه، تردیدی نیس���ت 
که معبد پی���ر خاطرات، بعد 
س���رویس دادن  نیم ق���رن  از 
ب���ه ورزش ای���ران کم ک���م به 
پایان راه نزدیک ش���ده و باید 
فک���ری اساس���ی در موردش 
کرد. اح���داث یک ورزش���گاه 
اس���تاندارد و آبرومن���د دیگر 
ب���ه عن���وان اس���تادیوم ملی 
جدید ایرانی���ان یک ضرورت 
بسیار جدی است که به نظر 
می رسد به اندازه کافی جدی 
گرفته نمی ش���ود. بد نیست 
چند حقیقت را در مورد این 
ورزش���گاه زیب���ا م���رور کنیم؛ 
شاهد خاموش خاطرات تلخ 

و شیرین ایرانیان.

۱- ورزش��گاه ب��زرگ آزادی در یک بازه زمانی 
دو س��اله بین س��ال های 4۹ و 50 احداث شده 
اس��ت. کوتاهی این زمان مخصوص��اً با توجه به 
امکانات آن زمان قابل توجه اس��ت. این ورزشگاه 
مهر ۱۳50 افتتاح شد. نخستین مسابقه فوتبالی 
که در ورزش��گاه آزادی برگزار شد بازی دوستانه 
پرسپولیس و کروزیرو برزیل بود که با برتری چهار 
بر دوی تیم میزبان همراه شد. نخستین گل تاریخ 
ورزش��گاه آزادی را توستائو برزیلی به ثمر رساند 
و نخس��تین گلزن ایرانی این استادیوم هم صفر 

ایرانپاک بود.

2- ورزش��گاه آزادی اصالً ب��ه بهانه میزبانی از 
بازی های آس��یایی ۱۹74 تهران تاس��یس شده 
بود و بهره برداری جدی از آن از همان زمان آغاز 
شد. از دیگر مسابقات مهمی که آزادی میزبان آن 
بوده، می توان به فینال جام ملت های آسیا در سال 
۱۹7۶ اش��اره کرد؛ دیداری که در آن تیم ملی با 
ضربه آزاد علی پروین یک  بر صفر کویت را برد و 
برای س��ومین بار پیاپی قهرمان آسیا شد. آزادی 
همچنین دو مرتبه میزبان فینال جام در جام آسیا 
بوده و س��ه بار هم از بازی نهایی جام باشگاه ها یا 

لیگ قهرمانان آسیا میزبانی کرده است.

۳- ورزشگاه آزادی از زمان احداث به استادیوم 
۱00 هزار نفری مش��هور بوده است؛ ظرفیتی که 
روی »سکوهای سیمانی« واقعی به نظر می رسید 

و حتی می توانست پذیرای جمعیت بیشتری هم 
باش��د. با این حال در چن��د مرحله بعد از نصب 
صندلی در طبق��ات اول و دوم، گنجایش آزادی 

کاهش یافت و به حدود 78 هزار نفر رسید.

4- اگر چه ورزشگاه آزادی در زمان احداث جزو 
مدرن ترین سازه های ورزشی در جهان بوده، اما به 
تدریج از معیارها و استانداردهای روز عقب افتاده 
است؛ به  طوری که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای 
موافقت با میزبانی این ورزشگاه از بازی پرسپولیس 
و کاشیما آنتلرز در فینال لیگ قهرمانان آسیا، بیش 
از صد مورد ای��راد از آن گرفت. در جریان تالش 
برای رفع این عیوب، اتفاق شگفت انگیزی رخ داد 
و شش چشمه س��رویس بهداشتی دیده نشده و 

جدید در آزادی کشف شد!

5- قبل از آغاز فینال لیگ قهرمانان آسیا بین 
پرسپولیس و کاشیما، مش��عل معروف ورزشگاه 
آزادی که در یکی از باالترین نقاط استادیوم قرار 
دارد پس از چهار دهه روش��ن شد. مشعل آزادی 
آخرین بار در بازی های آس��یایی تهران یا همان 

المپیک قاره ای روشن شده بود.

۶- برخی رس��انه های بین المللی از ورزش��گاه 
آزادی به عنوان یکی از 40 استادیومی نام برده اند 
که هواداران فوتبال قبل از مرگ حتماً باید آنها را 
ببینند. بلیچرریپورت هم سال ۹2 آزادی را بین 20 

۱۰ حقیقت در مورد ورزشگاه آزادی
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ورزشگاه برتر جهان دسته بندی کرده است.

7- در طول س��ال های اخیر همواره بحث 
فرونشست سکوها مطرح بوده و نگرانی های 
زیادی ایجاد کرده اس��ت. سال ۹۶ تعمیراتی 
در ای��ن راس��تا ص��ورت گرف��ت. مدیر وقت 
ورزش��گاه آزادی پی��ش از ای��ن تعمیرات در 
گزاره ای اغراق آمیز گفت: »50 س��ال به عمر 
ورزش��گاه آزادی اضافه می کنیم.« در بخش 
دیگری از همی��ن مصاحبه در مورد جزئیات 
تعمیر استادیوم آمده بود: »نشست مختصری 
در بخش هایی از اس��تادیوم مشاهده شد که 
امیدواری��م در این برنامه بازس��ازی تمام این 
مشکالت برطرف شود.« با این حال می بینید 
که تنها چهار سال بعد از آن پروژه، همچنان 
مش��کالت وجود دارد و حتی تش��دید شده 

است.

8- برای اینکه پی به عمق مشکالت ورزشگاه 

آزادی ببرید، خوب است بدانید چهار ماه پیش 
مدیرعامل ش��رکت توسعه و نگهداری اماکن 
ورزش��ی کشور گفته بود بازس��ازی ورزشگاه 
آزادی 700 میلی��ارد تومان هزین��ه دارد. در 
مقام مقایسه، باید گفت ورزشگاه اختصاصی 
فوالد به عنوان آخرین استادیوم مدرن ساخته 
ش��ده در ایران با هزینه ۱50 میلیارد تومانی 
احداث شده اس��ت. البته که نقطه پایان این 

پروژه سال ۹7 بوده است.

۹- اشکاالت پرشمار ورزشگاه آزادی در این 
سال ها از چش��م ناظران پنهان نمانده است؛ 
از چکه کردن بخش هایی از س��قف تا سوانح 
دلخراش��ی که بعضا رخ داده است. سال 8۹ 
ی��ک کارگر به دلیل فرس��ودگی تجهیزات و 
انفجار در موتورخان��ه جان باخت و چند ماه 
پیش از آن نیز یک دختر دونده ۱5 س��اله به 
خاطر سقوط یکی از درهای مجموعه، دچار 
ضایعه نخاعی شد. بدیهی است که هر چه به 

پیش برویم، چنین خطراتی جدی تر می شود.

۱0- مهم ترین پرس��ش در حال حاضر این 
اس��ت: با توجه به روند طبیعی فرس��ودگی 
در ورزش��گاه آزادی، در صورتی که روزی به 
هر دلیل این اس��تادیوم قابل استفاده نباشد، 
تکلیف تیم ملی فوتبال ایران و نیز باشگاه هایی 
مثل پرس��پولیس و استقالل چیست؟ از روز 
روش��ن تر اس��ت که این تیم ها برای میزبانی 
نیاز به ورزش��گاهی حداقل ب��ا 50 هزار نفر 
گنجایش دارند و اگر پای مسابقات باشگاهی 
و ملی حس��اس تر در میان باش��د، حتی این 
گنجایش هم کافی نخواهد بود. آیا کسی به 
فکر احداث یک سازه جدید و آبرومند هست؟ 
آی��ا می توانید روزی را تصور کنید که فوتبال 
ایران »ورزش��گاه ملی« نداشته باشد؟ فرض 
کنید ژاپن و کره به ایران بیایند و جایی برای 
میزبانی از آنها نداشته باشیم. آیا اساسا کسی 

به این مسائل فکر می کند؟
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بدیه���ی اس���ت ک���ه تحریم ه���ای بین الملل���ی و 
تنگناه���ای اقتص���ادی ناش���ی از آن، ب���ر تم���ام 
جنبه های زندگی ایرانیان تاثیر گذاشته و البته 
ک���ه ح���وزه ورزش ه���م از این قاعده مس���تثنی 
نیست. شاید در اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری 
و سیاست شاخص ها کمی تخصصی تر باشند 
ام���ا اتفاق���اً در جای���ی مث���ل فوتب���ال به وض���وح 
می ت���وان فهمید فاکت���ور تحریم و س���ختگیری 
بر ایران، چه دش���واری هایی ب���ه وجود آورده و 
چطور باعث درجازدن، بلکه پسرفت این حوزه 
ش���ده اس���ت. به عنوان مش���تی از خروار، تنها 
بخش���ی از ضروریات جانکاه ناش���ی از ش���رایط 

موجود را مرور می کنیم.

1- افزایش قیمت ارز، کاهش کیفیت
یک��ی از مش��کالت ناش��ی از تحریم های 
اقتصادی که مردم آن را با گوشت و پوست 
لمس می کنن��د، افزایش قیمت ارز اس��ت. 
طبیعتاً این مساله از وجوه مختلف به ورزش 
ایران هم لطمه می زند. ش��اید حضور مربی 
ایرانی در تیم ملی والیبال، کمبود وحشتناک 
امکانات اردویی در ی��ک تیم مدال آور مثل 
وزنه ب��رداری و نی��ز انتخاب مربی��ان ارزان 
و دم دس��ت در تیم های پای��ه ملی فوتبال، 
مرتبط با همین مساله باشد. افزایش قیمت 
ارز، همزم��ان تأثیر منفی خ��ودش را روی 
فوتبال باش��گاهی ایران هم گذاشته است؛ 
جایی که فوج بزرگی از بازیکنان توانمند با 
سودای کسب س��ود بیشتر راهی لیگ های 
خارجی می شوند و البته باشگاه های داخلی 
ه��م س��خت تر از همیش��ه می توانند مربی 
و بازیک��ن خارجی باکیفیت ج��ذب کنند. 
مجموع همه اینها تنزل س��طح کیفی لیگ 
برتر ایران است؛ آنچه در فصل بیست ویکم 
به وضوح به چش��م آمد؛ زمانی باش��گاه های 
ایران��ی مث��ل آب خ��وردن ب��ه اردوه��ای 
پیش فصل خارجی می رفتند. فارغ از درست 
و غلط آن کار، چنین رویه ای کاماًل مرسوم 
ب��ود. امروز حتی تیم مل��ی فوتبال ایران در 
آستانه جام  جهانی به سختی می تواند اردوی 

خوب خارجی داشته باشد.

۲- کمبود امکانات، عقب افتادگی تدریجی
پنج ماه دیگر دومین ج��ام  جهانی دارای 
کم��ک داور ویدئویی در تاریخ فوتبال برگزار 
خواهد ش��د. ح��اال دیگر VAR ب��ه یکی از 
عادی ترین و رایج ترین امکانات جهان فوتبال 
تبدیل ش��ده؛ مثل خود داور وس��ط که اگر 
نباشد، همه تعجب می کنند. تماشاگر ایرانی 
پیگیر است و مس��ابقات مختلف فوتبال در 
جهان را تماش��ا می کن��د. او الاقل در قاب 
تلویزیون خان��ه اش حاال دیگ��ر نقطه ای از 
 VAR جهان را نمی بیند که مسابقات بدون
برگزار ش��ود. نه سطح تورنمنت مهم است، 
نه رده س��نی و جنس بازیکنان. همه جای 
دنی��ا دارند از کمک داور ویدئویی اس��تفاده 
می کنند، اما در ای��ران مطلقاً خبری از این 
داستان نیست و اصاًل کسی هم نمی داند چه 
زمانی ممکن است صاحب VAR شویم. شاید 
ب��رای برخی، این موض��وع فقط یک فقدان 
تکنولوژیک  ساده باشد اما ابعاد ماجرا بسیار 
جدی تر از این حرف ها اس��ت. ما االن انگار 
کال یک جور دیگر فوتبال بازی می کنیم؛ در 
نتیجه وقتی بازیکنان امیدمان به مسابقات 
جام ملت ها می روند با چند اش��تباه س��اده 
از س��وی VAR نقره داغ می ش��وند؛ پنالتی 
می دهند و کارت قرمز می گیرند. در همین 
مسابقات خبری از داوران ایرانی نبود، چون 
به زعم کنفدراس��یون فوتبال آس��یا داوران 
کش��ور ما تجربه کار با کمک داور ویدئویی 

را ندارند و قادر به درک ظرافت های موضوع 
نیستند. بارها گفته شده یکی از اصلی ترین 
دالیل تاخی��ر در ورود این فناوری به ایران، 
مشکالت تحریمی اس��ت. این البته فقط و 
فقط یک مثال س��اده بود، وگرنه تحریم در 
سایر زمینه ها مثل همکاری برندهای معتبر 
پوش��اک با تیم های ورزشی ایران هم تاثیر 

منفی دارد.

۳- مش�کالت بانکی، وقفه ه�ای جدی در 
تدارکات

همه می دانند ک��ه تحریم های بین المللی 
مش��کالت جدی در تب��ادالت بانکی برای 
ایرانیان فراهم کرده است، در نتیجه بخش 
زیادی از مطالب��ات خارجی تیم های ایرانی 
هم بلوکه ش��ده؛ از پرس��پولیس و استقالل 
تا تیم ملی و حتی حق الزحمه داوران برای 
قضاوت در مس��ابقات برون مرزی. به عالوه 
تحریم ها موجب دشواری برقراری ارتباط در 
فضای بین المللی شده و این موضوع در روند 
آماده سازی تیم ملی ایران هم سکته انداخته 
است. در مقام مقایسه بد نیست بدانید پیش 
از جام  جهانی 20۱8 که ش��رایط به ش��کل 
ام��روز نبود، تی��م ملی ایران هف��ت اردوی 
تدارکات��ی برگزار کرد و با انجام بیش از ۱0 
مسابقه، رکورد بازی های تدارکاتی پیش از 
این تورنمنت را شکس��ت، اما ح��اال... اصاًل 

نیازی به گفتن نیست!

سه ضربه تحریم های ظالمانه به فوتبال ایران
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