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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 اندوهناک برگشتن و بدی دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و 

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

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

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

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

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان
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شـــاید برای تان ســـوال باشد 
بازســـازی  مراکـــز  در  کـــه 
اتوبوس هـــای از رده خـــارج 
شده چه اتفاقی رخ می دهد 
و یـــک اتوبـــوس مســـتعمل 
چگونـــه دوبـــاره بـــه چرخـــه 

فعالیت باز می گردد. 
خوب است بدانید بر اساس 
آمارها بیـــن ۹۰ تا ۹۵ درصد 
ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، 
فرسوده یا از رده خارج شده 
اعالم شده است. به همین 
دلیـــل شـــرکت اتوبوســـرانی 
بـــه  صـــورت  در ســـه مرکـــز 
شبانه روزی مشغول اورهال 
اتوبوس هاســـت. اگر بازدید 
اورهـــال  مرکـــز  از  میدانـــی 
و  فرســـوده  اتوبوس هـــای 
زمینگیرشـــده غـــرب تهـــران 
نزدیـــک  از  باشـــید  داشـــته 
شـــاهد مراحـــل مختلف کار 
و تالش بی وقفه ای که برای 
اورهال اتوبوس ها در جریان 

است، خواهید بود.
در ایـــن مراکـــز اتوبوس های 
وارد  زهواردررفتـــه  و  کهنـــه 
می شوند و پس از آنکه مورد 
قـــرار  کارشناســـان  ارزیابـــی 
می گیرند، به خط مخصوصی 
برای بازسازی اساسی انتقال 
عیـــن  درســـت  می یابنـــد. 
بیمارستان ها که بخش تریاژ 
دارنـــد تـــا هم مشـــخصات و 
وضعیت کامل بیمار به ثبت 
برسد و هم مشخص شود به 
چه نوع درمانی احتیاج دارد. 
این روند برای اتوبوس هایی 
کـــه ســـال ها به  خاطـــر نبود 
در  بی توجهـــی  و  قطعـــات 
تهـــران  شـــهر  پایانه هـــای 
خـــاک می خوردنـــد اکنون در 
چنـــد مرکـــز تعمیر اساســـی 
ســـامانه های اتوبوسرانی در 

حال انجام است.

اتوبوس هاى از رده خارج شده شهرى چگونه دوباره به چرخه فعاليت باز مى گردند؟

این گونه، اتوبوس هایی که از رده  خارج لقب گرفته 
بودنـــد با چندین اقدام و تعویض قطعات فرســـوده 
(چه قطعات موتوری و چه بدنه ) از هر نظر بازسازی 
می شوند تا مانند یک  اتوبوس نو و تازه نفس بتوانند 
به  کمـــک حمل ونقل عمومی شـــهر بیاینـــد. از قرار 
معلوم شـــهرداری برای اســـتقبال از پاییز و پیش از 
آغاز سال تحصیلی اورهال (بازسازی اساسی) ۵۵۰ 

اتوبوس را دنبال کرده است.

بازسازى از صفر تا صد
ــه بزرگ و باز كارگاهى،  در بدو ورود به محوط
ــتگاه اتوبوس  ــوله اصلى، با ده ها دس خارج از س
ــده  و  ــه در كنار هم قطار ش ــويم ك مواجه مى ش
ــغال كرده اند. بخشى از  ــى از محوطه را اش بخش
ــازى و بازسازى قرار  اين اتوبوس ها در نوبت بهس
مى گيرند و برخى هم امكان و ارزش اورهال ندارند 
و به اصطالح كامال از رده خارج شده هستند. بعد 
ــتن محوطه بزرگ و باز، وارد  ــت سر گذاش از پش
سوله نسبتا بزرگى مى شويم كه از دو سالن بزرگ 
و تقريبا هم شكل و هم اندازه تشكيل شده است. 
ــه داخل  ــه در ورودى كارگاه ب ــالن اول ك در س
ــده اى  ــود، قطعات خراب و جداش ــاز مى ش آن ب
ــتفاده  ــوده كه ديگر قابل اس از اتوبوس هاى فرس
نيستند و به اصطالح داغى اطالق مى شوند، روى 
هم تلنبار شده اند. در سالن بعدى بوى رنگ، ضد 
ــوخته جوشكارى به مشام  زنگ و الكترودهاى س
ــد و صداى پتك، چكش و دستگاه برش  مى رس

ــوازش مى كند.  ــوش را ن ــاى فلزى هم گ ورق ه
ــاى اتوبوس هاى كامال لخت شده اى كه جز  تماش
ــكلت بدنه چيز ديگرى ندارند و تعميركاران  اس
ــل با ابزار و  ــه اى كه مانند جراحان اتاق عم حرف
ــاى اين آهن پاره ها  ــايل مختلف در حال احي وس

هستند، به  نظر جالب مى رسد.
كارشان را با جديت و بدون مكث انجام مى دهند. 
ــه حتى حضور ما براى تهيه گزارش هم  آنقدر ك
ــود لحظه اى دست از كار بكشند و  باعث نمى ش
ــالم مان را عليك مى گويند و به كارشان  فقط س
ادامه مى دهند. مسئول كارگاه مى گويد تيم هاى 
ــده  ــاعته به صورت شيفت بندى ش مختلف 24س
ــتند: «يك گروه قطعات و بخش هاى  فعال هس
اتوبوس ها را باز و به اصطالح اسكلت و بدنه آن را 
كامال پياده و اصطالحا لخت مى كنند. گروه ديگر 
مشغول بازسازى، بهسازى و تعويض قسمت هاى 
مختلف اتوبوس از كف و سقف تا بدنه و ستون هاى 
زنگ زده و خراب مى شود. به همين ترتيب كارها 
ــال، به نوبت پيش  ــدن و تكميل اوره تا نهايى ش
ــوس به لحاظ موتورى هم دچار  مى رود. اگر اتوب
مشكل بوده و نياز به بازكردن موتور باشد، آن وقت 
موتور اتوبوس براى بازسازى و تعميرات اساسى به 
مركز ديگرى فرستاده مى شود تا پس از بازسازى 

كامل بدنه دوباره روى آن نصب شود.»
ــى، جلوبندى  ــكارى، نقاش ــن مركز صاف در اي
ــه كار،  ــاز، شيش ــى تا برقكار، باترى س و مكانيك
ــى، تودوزى و ... همه كارها و مراحل بايد  دوزندگ
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ــط تيم هاى  ــت و ترتيب خودش توس به نوب
ــئول كارگاه تأكيد  ــود. مس مختلف انجام ش
مى كند اتوبوس هاى اورهال شده نه تنها چيزى 
ــك اتوبوس نو كمتر ندارند كه با توجه به  از ي
كيفيت بازسازى و قطعات و مواد درجه يكى 
ــط متخصصان و تعميركاران خبره  كه توس
ــتحكام  ــود، از كيفيت و اس ــتفاده مى ش اس
باالترى نسبت به خيلى از اتوبوس هاى فعلى 

برخوردار هستند.

اورهال در دو تا سه هفته
ــه اى از سوله بازسازى، قطعات نو و  در گوش
خريدارى شده مثل الستيك، ورقه هاى فوالدى 
ــوص كف اتوبوس،  و تخته هاى چوبى مخص
ــده است.  روى هم چيده و به اصطالح دپو ش
از ميان تعميركاران و كارگران، يكى بدنه، كف 
ــقف اتوبوس ها را جدا مى كند و ديگرى  و س
ــغول برش، نصب و جوش دادن ورقه هاى  مش
فوالدى جديد روى اتوبوس هاست. از مسئول 
كارگاه درباره زمان بازسازى يك اتوبوس سؤال 
ــه در جواب مى گويد اين موضوع  مى كنيم ك

ــودگى آنها دارد اما به   بستگى به ميزان فرس
طور ميانگين اورهال كامل يك اتوبوس بين 
ــه هفته زمان مى برد. هر چند هزينه  دو تا س
ــتمزد كارگر و تعميركار  خريد قطعات و دس
ــت اما به عقيده كارشناسان با  ــيار باالس بس
توجه به قيمت و زمانى كه براى خريد اتوبوس 
صرف مى شود، اورهال اتوبوس هاى فرسوده به  
لحاظ اقتصادى و زمانى به صرفه تر از سفارش 

خريد يك اتوبوس نو و جديد خواهد بود.

اتوبوس هاى تهران به روايت اعداد
2300 اتوبوس قابل اورهال در شهر تهران 

وجود دارد.
ــهر تهران امسال اورهال  1400 اتوبوس ش

مى شوند.
550 اتوبوس پيش از شروع سال تحصيلى 

اورهال شدند.
95 درصد اتوبوس هاى شهر تهران فرسوده 

يا از رده خارج شده به  حساب مى آيند.
20 تا 30درصد تقاضاى سفر در نيمه دوم 

سال افزايش مى يابد.
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ــط تيم هاى  ــت و ترتيب خودش توس به نوب
ــئول كارگاه تأكيد  ــود. مس مختلف انجام ش
مى كند اتوبوس هاى اورهال شده نه تنها چيزى 
ــك اتوبوس نو كمتر ندارند كه با توجه به  از ي
كيفيت بازسازى و قطعات و مواد درجه يكى 
ــط متخصصان و تعميركاران خبره  كه توس
ــتحكام  ــود، از كيفيت و اس ــتفاده مى ش اس
باالترى نسبت به خيلى از اتوبوس هاى فعلى 

برخوردار هستند.

اورهال در دو تا سه هفته
ــه اى از سوله بازسازى، قطعات نو و  در گوش
خريدارى شده مثل الستيك، ورقه هاى فوالدى 
ــوص كف اتوبوس،  و تخته هاى چوبى مخص
ــده است.  روى هم چيده و به اصطالح دپو ش
از ميان تعميركاران و كارگران، يكى بدنه، كف 
ــقف اتوبوس ها را جدا مى كند و ديگرى  و س
ــغول برش، نصب و جوش دادن ورقه هاى  مش
فوالدى جديد روى اتوبوس هاست. از مسئول 
كارگاه درباره زمان بازسازى يك اتوبوس سؤال 
ــه در جواب مى گويد اين موضوع  مى كنيم ك

ــودگى آنها دارد اما به   بستگى به ميزان فرس
طور ميانگين اورهال كامل يك اتوبوس بين 
ــه هفته زمان مى برد. هر چند هزينه  دو تا س
ــتمزد كارگر و تعميركار  خريد قطعات و دس
ــت اما به عقيده كارشناسان با  ــيار باالس بس
توجه به قيمت و زمانى كه براى خريد اتوبوس 
صرف مى شود، اورهال اتوبوس هاى فرسوده به  
لحاظ اقتصادى و زمانى به صرفه تر از سفارش 

خريد يك اتوبوس نو و جديد خواهد بود.

اتوبوس هاى تهران به روايت اعداد
2300 اتوبوس قابل اورهال در شهر تهران 

وجود دارد.
ــهر تهران امسال اورهال  1400 اتوبوس ش

مى شوند.
550 اتوبوس پيش از شروع سال تحصيلى 

اورهال شدند.
95 درصد اتوبوس هاى شهر تهران فرسوده 

يا از رده خارج شده به  حساب مى آيند.
20 تا 30درصد تقاضاى سفر در نيمه دوم 

سال افزايش مى يابد.
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آلودگى هوا به عنوان يكى از مهمترين معضالت جوامع بشرى است كه اثرات سوء آن بر انسان و موجودات زنده ديگر بسيار است. يكى از منابع آلودگى هوا، حمل و نقل 
شهرى است. براى كنترل آلودگى ناشى از حمل و نقل مى توان سياست هاى متنوعى به كاربرد كه عمده ترين آنها، سياست هاى موثر در عرضه نظام هاى حمل و نقل عمومى، 

كنترل ترافيك، تكنولوژى و برنامه ريزى فيزيكى است.
براى اينكه مردم را به سمت استفاده بيشتر از ناوگان حمل و نقل عمومى سوق دهيم، بايد به بهبود وضعيت اين ناوگان بيشتر توجه شود و اين درحالى است كه ناوگان درون 

شهرى از جمله اتوبوس ها، پير و فرسوده است و نياز به بازسازى دارد؛ اين نوسازى حدود 12سال به دليل وجود تحريم و شرايط سخت اقتصادى متوقف شده بود.
احمد وحيدى وزيركشور با تاكيد بر اهميت نوسازى ناوگان اتوبوسرانى تاكيد كرده است كه اكنون از مجموع حدود 29 هزار و 700 دستگاه اتوبوس، 6 هزار دستگاه از دور 

خارج شده و مى توان گفت كه 80 درصد ناوگان اتوبوسرانى فرسوده است و بايد زمينه نوسازى اين ناوگان فراهم شود.

اسـتفاده از ناوگان حمل و نقل عمومى يك 
الزام اجتناب ناپذير

نياز به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومى 
ــرو از ضروريات  ــى، اتوبوس و مت اعم از تاكس
زندگى شهروندى در شهرهاى بزرگ و كالن 
شهرهاست و عالوه بر تسريع سفرهاى شهرى 
ــرل ترافيك و  ــى هوا و كنت ــش آلودگ و كاه
ــت و به  داراى مزاى متعدد اقتصادى نيز هس
همين دليل هم استفاده از ناوگان حمل و نقل 

عمومى يك الزام اجتناب ناپذير است.
ــاص مانند  ــرايط خ ــه گاهى هم در ش البت
ــال و نيم گذشته با شيوع  آنچه كه در دو س
ــد، نياز به يك نظام و ناوگان  كرونا تجربه ش
حمل و نقل عمومى فعال و پويا همچنين در 
دسترس و به اندازه كافى بيش از پيش ظاهر 
مى شود زيرا با وجود شرايط زندگى در شهرها 
ــفرهاى درون شهرى و كارى در  و ضرورت س
ــتى  اين زمان ها، رعايت و حفظ تدابير بهداش

ــت و اهداف برنامه ريزى  الزم است تا سياس
شده در حوزه بهداشت و درمان بتواند كارگشا 
باشد و از ازدياد بيمارى جلوگيرى شود و اين 
امر مستلزم وجود ناوگان حمل و نقل عمومى 
ــت؛  ــالم و ايمن و البته به تعداد كافى اس س
ــا در دوران كرونا كمبود آن  ــزى كه واقع چي

احساس شد.
ــان شهرى معتقدند امكان فاصله  كارشناس
ــلوغى و ازدحام  گذارى اجتماعى در زمان ش

شکست طلسم نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی بعد از ۱۲ سال
اتوبوس، مينى بوس و ون هاى نو روانه خيابان هاى شهرى مى شوند 
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ــا و واگن هاى مترو  در  جمعيت در اتوبوس ه
ــدارد و راهكار مقابله با اين  زمان اوج وجود ن
موضوع، توسعه حمل و نقل عمومى و خريد 
اتوبوس ها و واگن هاى جديد براى مترو است و 
توسعه حمل و نقل عمومى همواره از مطالبات 
مهم و اولويت دار شهروندان از مديران شهرى 

بوده است.

واگـذارى خودروهاى حمل و نقل عمومى به 
شهردارى ها و دهيارى ها

مرحله نخست واگذارى خودروهاى حمل و 
نقل عمومى و ماشين آالت عمرانى، خدماتى 
ــراى  ــا در اج ــهردارى ها و دهيارى ه ــه ش ب
ــركت هاى  ــده با ش تفاهم نامه هاى منعقد ش
توليدكننده داخلى در 14 شهريور سال جارى 

انجام شد. 
ــيزدهم،  ــت دولت س ــال فعالي ــك س در ي
ــازى  برنامه ريزى هاى مختلفى به منظور نوس
ناوگان حمل و نقل عمومى شهرى و تجهيز 

ــين آالت و  ــهردارى ها و دهيارى ها به ماش ش
ــزات عمرانى و خدماتى با بهره گيرى از  تجهي
ظرفيت توليدكنندگان داخلى به منظور تقويت 
بنيه مديريت شهرى و روستايى و ارتقاى سطح 
خدمت رسانى به هموطنان صورت گرفت. در 
ــيزدهم  مجموع از زمان آغاز به كار دولت س
ــال گذشته تاكنون؛ قرارداد توليد 9  از يك س
هزار و 800 دستگاه خودروهاى حمل و نقل 
عمومى شامل اتوبوس و ون با توليدكنندگان 
ــده است و در مرحله نخست  داخلى امضا ش
ــتگاه اتوبوس و ون به شهردارى ها  820 دس

واگذار شد.
اقدامات در زمينه انعقاد قرارداد توليد 4800 
ــتگاه اتوبوس كه در مرحله نخست 500  دس
ــتگاه آن واگذار شد، ظرف 10 سال اخير  دس
بى سابقه بود. اعطاى تسهيالت براى نوسازى 
ــهرى به عنوان يكى از  ناوگان تاكسيرانى ش
ــازى  ــال 1401 در زمينه نوس برنامه هاى س
ــهرى است و  ناوگان حمل و نقل عمومى ش

از ابتداى سال بيش از 2500 دستگاه تاكسى 
نوسازى شده است. 

در يك سال نخست فعاليت دولت سيزدهم، 
قرارداد ساخت بيش از يك هزار دستگاه انواع 
ــين آالت عمرانى، خدماتى و تجهيزات  ماش
ــامل  ــهردارى ها و دهيارى ها ش موردنياز ش
ماشين آتش نشانى، نردبان اتش نشانى، لودر، 
مينى لودر، بكهولودر و ست هيدروليك امداد 
ــده و در مرحله نخست 644 دستگاه  امضا ش

واگذار شد.
همه اين موارد در شرايطى است كه حدود 
ــرانى كشور فرسوده  80 درصد ناوگان اتوبوس
است و بخش هاى ديگر حمل و نقل عمومى 
نيز در كالنشهرها و شهرهاى بزرگ، جوابگوى 

نياز شهروندان نيست.
ــت كه نوسازى اين ناوگان  اين درحالى اس
12 سال متوقف شده بود و سرانجام با همت 
ــيزدهم و توليدكنندگان داخلى اين  دولت س

طلسم شكست. 
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اتوبوس، مینی بوس و ون های نو روانه خیابان های شهری می شوند

اس�تفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی یک 
الزام اجتناب ناپذیر

نیاز به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی 
اعم از تاکس��ی، اتوبوس و مت��رو از ضروریات 
زندگی شهروندی در شهرهای بزرگ و کالن 
شهرهاست و عالوه بر تسریع سفرهای شهری 
و کاهش آلودگی هوا و کنترل ترافیک و دارای 
مزای متعدد اقتصادی نیز هست و به همین 

دلیل هم استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی 
یک الزام اجتناب ناپذیر است. البته گاهی هم 
در ش��رایط خاص مانند آنچه که در دو سال 
و نیم گذش��ته با شیوع کرونا تجربه شد، نیاز 
ب��ه یک نظام و ن��اوگان حمل و نقل عمومی 
فعال و پویا همچنین در دسترس و به اندازه 
کافی بیش از پیش ظاهر می شود زیرا با وجود 
شرایط زندگی در شهرها و ضرورت سفرهای 

درون شهری و کاری در این زمان ها، رعایت و 
حفظ تدابیر بهداشتی الزم است تا سیاست و 
اهداف برنامه ریزی شده در حوزه بهداشت و 
درمان بتواند کارگشا باشد و از ازدیاد بیماری 
جلوگیری شود و این امر مستلزم وجود ناوگان 
حمل و نقل عمومی س��الم و ایمن و البته به 
تعداد کافی اس��ت؛ چیزی که واقعا در دوران 

کرونا کمبود آن احساس شد.

شکستطلسمنوسازیناوگانحملونقلعمومیبعداز۱۲سال
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ــا و واگن هاى مترو  در  جمعيت در اتوبوس ه
ــدارد و راهكار مقابله با اين  زمان اوج وجود ن
موضوع، توسعه حمل و نقل عمومى و خريد 
اتوبوس ها و واگن هاى جديد براى مترو است و 
توسعه حمل و نقل عمومى همواره از مطالبات 
مهم و اولويت دار شهروندان از مديران شهرى 

بوده است.

واگـذارى خودروهاى حمل و نقل عمومى به 
شهردارى ها و دهيارى ها

مرحله نخست واگذارى خودروهاى حمل و 
نقل عمومى و ماشين آالت عمرانى، خدماتى 
ــراى  ــا در اج ــهردارى ها و دهيارى ه ــه ش ب
ــركت هاى  ــده با ش تفاهم نامه هاى منعقد ش
توليدكننده داخلى در 14 شهريور سال جارى 

انجام شد. 
ــيزدهم،  ــت دولت س ــال فعالي ــك س در ي
ــازى  برنامه ريزى هاى مختلفى به منظور نوس
ناوگان حمل و نقل عمومى شهرى و تجهيز 

ــين آالت و  ــهردارى ها و دهيارى ها به ماش ش
ــزات عمرانى و خدماتى با بهره گيرى از  تجهي
ظرفيت توليدكنندگان داخلى به منظور تقويت 
بنيه مديريت شهرى و روستايى و ارتقاى سطح 
خدمت رسانى به هموطنان صورت گرفت. در 
ــيزدهم  مجموع از زمان آغاز به كار دولت س
ــال گذشته تاكنون؛ قرارداد توليد 9  از يك س
هزار و 800 دستگاه خودروهاى حمل و نقل 
عمومى شامل اتوبوس و ون با توليدكنندگان 
ــده است و در مرحله نخست  داخلى امضا ش
ــتگاه اتوبوس و ون به شهردارى ها  820 دس

واگذار شد.
اقدامات در زمينه انعقاد قرارداد توليد 4800 
ــتگاه اتوبوس كه در مرحله نخست 500  دس
ــتگاه آن واگذار شد، ظرف 10 سال اخير  دس
بى سابقه بود. اعطاى تسهيالت براى نوسازى 
ــهرى به عنوان يكى از  ناوگان تاكسيرانى ش
ــازى  ــال 1401 در زمينه نوس برنامه هاى س
ــهرى است و  ناوگان حمل و نقل عمومى ش

از ابتداى سال بيش از 2500 دستگاه تاكسى 
نوسازى شده است. 

در يك سال نخست فعاليت دولت سيزدهم، 
قرارداد ساخت بيش از يك هزار دستگاه انواع 
ــين آالت عمرانى، خدماتى و تجهيزات  ماش
ــامل  ــهردارى ها و دهيارى ها ش موردنياز ش
ماشين آتش نشانى، نردبان اتش نشانى، لودر، 
مينى لودر، بكهولودر و ست هيدروليك امداد 
ــده و در مرحله نخست 644 دستگاه  امضا ش

واگذار شد.
همه اين موارد در شرايطى است كه حدود 
ــرانى كشور فرسوده  80 درصد ناوگان اتوبوس
است و بخش هاى ديگر حمل و نقل عمومى 
نيز در كالنشهرها و شهرهاى بزرگ، جوابگوى 

نياز شهروندان نيست.
ــت كه نوسازى اين ناوگان  اين درحالى اس
12 سال متوقف شده بود و سرانجام با همت 
ــيزدهم و توليدكنندگان داخلى اين  دولت س

طلسم شكست. 
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کارشناس��ان شهری معتقدند امکان فاصله 
گذاری اجتماعی در زمان ش��لوغی و ازدحام 
جمعی��ت در اتوبوس ها و واگن های مترو  در 
زمان اوج وجود ن��دارد و راهکار مقابله با این 
موضوع، توسعه حمل و نقل عمومی و خرید 
اتوبوس ها و واگن های جدید برای مترو است و 
توسعه حمل و نقل عمومی همواره از مطالبات 
مهم و اولویت دار شهروندان از مدیران شهری 

بوده است.

واگ�ذاری خودروهای حمل و نقل عمومی به 
شهرداری ها و دهیاری ها

مرحله نخست واگذاری خودروهای حمل و 
نقل عمومی و ماشین آالت عمرانی، خدماتی 
ب��ه ش��هرداری ها و دهیاری ه��ا در اج��رای 
تفاهم نامه های منعقد ش��ده با ش��رکت های 
تولیدکننده داخلی در ۱۴ شهریور سال جاری 

انجام شد. 
در یک س��ال فعالی��ت دولت س��یزدهم، 

برنامه ریزی های مختلفی به منظور نوس��ازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و تجهیز 
ش��هرداری ها و دهیاری ها به ماش��ین آالت و 
تجهیزات عمرانی و خدماتی با بهره گیری از 
ظرفیت تولیدکنندگان داخلی به منظور تقویت 
بنیه مدیریت شهری و روستایی و ارتقای سطح 
خدمت رسانی به هموطنان صورت گرفت. در 
مجموع از زمان آغاز به کار دولت س��یزدهم 
از یک س��ال گذشته تاکنون؛ قرارداد تولید ۹ 
هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروهای حمل و نقل 
عمومی شامل اتوبوس و ون با تولیدکنندگان 
داخلی امضا ش��ده است و در مرحله نخست 
۸۲۰ دس��تگاه اتوبوس و ون به شهرداری ها 

واگذار شد.
اقدام��ات در زمینه انعقاد ق��رارداد تولید 
۴۸۰۰ دستگاه اتوبوس که در مرحله نخست 
۵۰۰ دس��تگاه آن واگ��ذار ش��د، ظرف ۱۰ 
سال اخیر بی س��ابقه بود. اعطای تسهیالت 
برای نوس��ازی ناوگان تاکسیرانی شهری به 

عنوان یک��ی از برنامه های س��ال ۱۴۰۱ در 
زمینه نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
شهری است و از ابتدای سال بیش از ۲۵۰۰ 
دس��تگاه تاکسی نوسازی شده است. در یک 
سال نخس��ت فعالیت دولت سیزدهم، قرارداد 
ساخت بیش از یک هزار دستگاه انواع ماشین 
آالت عمرانی، خدمات��ی و تجهیزات موردنیاز 
ش��هرداری ها و دهیاری ها شامل ماشین آتش 
نش��انی، نردبان آتش نشانی، لودر، مینی لودر، 
بکهولودر و ست هیدرولیک امداد امضا شده و 

در مرحله نخست ۶۴۴ دستگاه واگذار شد.
همه این موارد در شرایطی است که حدود 
۸۰ درصد ناوگان اتوبوس��رانی کشور فرسوده 
است و بخش های دیگر حمل و نقل عمومی 
نیز در کالنشهرها و شهرهای بزرگ، جوابگوی 
نیاز شهروندان نیست. این درحالی است که 
نوس��ازی این ناوگان ۱۲ س��ال متوقف شده 
ب��ود و س��رانجام با همت دولت س��یزدهم و 

تولیدکنندگان داخلی این طلسم شکست.
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ــت واگذارى  ــم رونمايى مرحله نخس مراس
ــهرى، ماشين آالت و  ناوگان حمل و نقل ش
تجهيزات عمرانى و خدمات شهرى چهاردهم 
ــئوالن كشورى و  ــهريور ماه با حضور مس ش
ــركت هاى واحد اتوبوسرانى  مديران عامل ش
ــور برگزار شد كه طى آن  شهردارى هاى كش
يكصد دستگاه اتوبوس درون شهرى شركت 
توليدى و صنعتى عقاب افشان نيز  به وزارت 

كشور تحويل شد.
ــركت عقاب  ــزارش روابط عمومى ش به گ
ــان، اين مراسم رونمايى در محل مصلى  افش
ــد كه طى  امام خمينى (ره) تهران برگزار ش
آن نخســتين مرحله از قرارداد منعقده ميان 
ــركت توليدى و صنعتى  ــور و ش وزارت كش
عقاب افشان مبنى بر تحويل 2000 دستگاه 
اتوبوس درون شهرى بمنظور نوسازى ناوگان 

ــهرى كشور انجام شد.  حمل و نقل درون ش
اين مراسم با حضور دكتر احمد وحيدى وزير 
كشور، معاونين وزير كشور، مهندس هاشمى 
ــمنان و جمعى از مقامات ملى و  استاندار س

استان سمنان برگزار شد.
يكصد اتوبوس شهرى توليد شده در شركت 
ــان به صالح ديد معاونت عمرانى و  عقاب افش
ــعه امور شهرى و روستايى وزارت كشور  توس

بين شهردارى هاى مختلف كشور توزيع شد.

ــل عمومى با  ــاوگان حمل و نق ــازى ن نوس
توليدات داخلى به توسعه نظام فناورانه كشور 

كمك مى كند 
وزير كشور در آيين رونمايى مرحله نخست 
واگذارى ناوگان حمل و نقل عمومى شهرى 
ــت و گفت:  ــور دانس ــد را رمز بقاى كش تولي

نوسازى و تقويت ناوگان حمل و نقل عمومى 
با توليدات داخلى، عالوه بر اينكه اعتبار ملى را 
به همراه دارد، به پيشبرد توسعه نظام فناورانه 
كشور هم كمك مى كند. دكتر احمد وحيدى 
افزود: فرمايش رهبر معظم انقالب اسالمى در 
ارتباط با نيت خدايى، يعنى خدمت به مردم 
ــير با تمام توان وارد  ــت و بايد در اين مس اس

شويم.
ــرط  وى با بيان اين كه خدمت به مردم ش
ــت، با تاكيد بر تقويت صنايع  ــتگارى اس رس
ــور، اظهار كرد: توليد در خدمت  توليدى كش
مردم و قشر محروم قرار دارد و بايد به سمت 
فناورى محور برود كه به استقرار نظام دانشى 
ــود. وزير كشور،  ــور منجر مى ش قوى در كش
صنعت خودرو را حوزه اى دانش بنيان برشمرد 
كه پيشران فناورى است و گفت: هر چه نفوذ 

عقاب افشان بى وقفه براى نوسازى ناوگان حمل و نقل شهرى كشور تالش مى كند

تحویل یکصد دستگاه اتوبوس درون شهری «پارسین» به وزارت کشور
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تحویلیکصددستگاهاتوبوسدرونشهری»پارسین«بهوزارتکشور

مراس��م رونمایی مرحله نخست واگذاری 
ناوگان حمل ونقل ش��هری، ماش��ین آالت و 
تجهیزات عمرانی و خدمات شهری، در تاریخ 
چهاردهم ش��هریور ماه با حضور مس��ؤوالن 
کش��وری و مدیران عامل شرکت های واحد 
اتوبوسرانی شهرداری های کشور برگزار شد که 
طی آن یکصد دستگاه اتوبوس درون شهری 
شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان نیز به 

وزارت کشور تحویل داده شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��رکت 
عقاب افشان، این مراس��م رونمایی در محل 
مصلی امام خمینی )ره( تهران برگزار شد که 
طی آن نخس��تین مرحله از قرارداد منعقده 
می��ان وزارت کش��ور و ش��رکت تولیدی و 
صنعتی عقاب افشان مبنی بر تحویل ۲۰۰۰ 

دس��تگاه اتوبوس درون ش��هری ب��ه منظور 
نوسازی ناوگان حمل ونقل درون شهری کشور 
اجرا گردید. این مراسم با حضور دکتر احمد 
وحیدی، وزیر کش��ور، معاونان وزیر کش��ور، 
مهندس هاشمی، استاندار سمنان، و جمعی 

از مقامات ملی و استان سمنان برگزار شد.
یکصد اتوبوس شهری تولید شده در شرکت 
عقاب افشان، به صالحدید معاونت عمرانی و 
توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور 
بین شهرداری های مختلف کشور توزیع شد.

نوس�ازی ن�اوگان حمل ونق�ل عموم�ی ب�ا 
تولیدات داخلی به توسعه نظام فناورانه کشور 

کمک می کند 
وزیر کشور در آیین رونمایی مرحله نخست 

واگذاری ناوگان حمل ونقل عمومی شهری، 
تولید را رمز بقای کش��ور دانس��ت و گفت: 
نوسازی و تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی با 
تولیدات داخلی، عالوه بر اینکه اعتبار ملی را 
به همراه دارد، به پیشبرد توسعه نظام فناورانه 

کشور هم کمک می کند.
دکتر احم��د وحیدی افزود: فرمایش رهبر 
معظ��م انقالب اس��المی در ارتب��اط با نیت 
خدایی، یعنی خدمت به مردم اس��ت و باید 
در این مس��یر با تمام توان وارد شویم. وی با 
بیان این که خدمت به مردم شرط رستگاری 
است، با تأکید بر تقویت صنایع تولیدی کشور، 
اظهار ک��رد: تولید در خدمت مردم و قش��ر 
محروم قرار دارد و باید به سمت فناوری محور 
برود که به استقرار نظام دانشی قوی در کشور 

عقاب افشان بی وقفه برای نوسازی ناوگان حمل ونقل شهری کشور تالش می کند
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فناورى در توليد خودرو بيشتر شود به سمت 
فرمايش رهبر معظم انقالب يعنى توليد دانش 

بنيان حركت مى كنيم.
ــان كرد: هر چه قدر  دكتر وحيدى خاطرنش
كه بتوانيم بايد اين حوزه را به لحاظ توليدات 
ــى تقويت كنيم.  ــى و جنبه هاى دانش داخل
ــعه فناورى  صنايع بايد دفاتر طراحى و توس
ــته باشد و با آينده نگرى، نيازهاى علمى  داش
ــود را رصد كند. وى با تاكيد  و تجهيزاتى خ
ــاز در صنايع  ــر توجه به كيفيت كامال ممت ب
توليدى، يادآور شد: از سوى ديگر، گيرندگان 

خدمات همچون بخش حمل و نقل شهردارى 
ها هم بايد ارتباط مداوم با بخش صنعت براى 
ــاوگان حمل و نقل  ــتر ن تقويت هر چه بيش

عمومى شهرى داشته باشند.
ــهرداران بايد  ــور تصريح كرد: ش وزير كش
ــل و نقل  ــت حم ــوزه تقوي ــه وارد ح فعاالن
ــهرى با شركت هاى داخلى شوند  عمومى ش
ــان در اين حوزه كمك  ــت هاى آن و از ظرفي
بگيرند. همچنين تقويت ناوگان حمل و نقل 
عمومى به كاهش آلودگى هوا و جلب رضايت 
ــى كمك مى كند. دكتر وحيدى ادامه  عموم

داد: قرارداد تامين 10 هزار خودرو براى تامين 
ــهرى با شركت هاى  حمل و نقل عمومى ش
داخلى بسته شده كه كمك موثرى به تقويت 

حمل و نقل عمومى خواهد داشت.

اقدام بى سابقه دولت در واگذارى اتوبوس به 
شهردارى ها

ــعه  مهدى جمالى نژاد معاون عمران و توس
امور شهرى و روستايى وزارت كشور و رييس 
سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور نيز 
ــم  بيان كرد: بيشترين  در حاشيه اين مراس

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگرى

علم و فناورى

اسكانيا

 شمار سامانه پيام كوتاه شركت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دريافت شكايات، انتقادات و پيشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه اى: 31 71 46 33–021

[10]

شماره 90 - شهريور ماه 1401

ماهنامه داخلى شركت عقاب افشان

ــور روى فعاليت هاى  ــذارى وزير كش وقت گ
ــن روحيه  ــت كه اي ــور بوده اس عمرانى كش
تحولى در كشور متأثر از فعاليت هاى جهادى 
ــت  ــت. وى با بيان اينكه در مرحله نخس اس
820 دستگاه اتوبوس به شهردارى هاى كشور 
ــود، افزود: اين اقدام در 15 سال  واگذار مى ش
ــت. اعطاى تسهيالت به  ــابقه اس اخير بى س
ــازى ناوگان يكى ديگر از اقداماتى است  نوس
ــهردارى ها  كه در دولت صورت پذيرفته تا ش

ناوگان فرسوده خود را نوسازى كنند.
رييس سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى 
كشور در بخش ديگرى از سخنان خود اعالم 
ــازى 2 هزار و 500 دستگاه تاكسى  كرد: نوس
ــده و تا پايان سال  ــال انجام ش از ابتداى امس
هزار و 500 دستگاه ديگر نوسازى خواهد شد. 
جمالى نژاد با بيان اينكه سال گذشته 8 هزار 
ــاركت براى ناوگان  ميليارد تومان اوراق مش
حمل و نقلى به شهردارى ها اعطا شد، عنوان 
كرد: تالش مى شود كه امسال اين عدد به 12 

هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
ــروه صنايع خودرو  ــس هيئت مديره گ رئي
ــازى عقاب افشان نيز در اين مراسم اظهار  س
ــده در آيين  ــركت برگزي ــت:  عنوان ش داش
رونمايى و مرحله نخست واگذارى محصوالت 
ــور را  ــى و عمرانى وزارت كش ــاوگان عموم ن
ــات عالى دولت  ــن اعتماد مقام مديون حس

خدمتگذار و تالش بى وقفه فرزندان سختكوش 
اين سرزميِن تا ابد سرافرازيم.

شركت عقاب افشان آينده درخشانى خواهد 
داشت

ــرى راد همچنين  ــداهللا اكب ــدس عب مهن
ــتراتژى را  ــمند و اس گفت: وقتى تفكر ارزش
در سازمان خود گسترش مى دهيم ثمره اش 
را در اينچنين همايش ارزشمندى مى بينيم 
ــت. استراتژى بلندمدت  كه باعث افتخار اس
گروه صنايع خودروسازى عقاب افشان حضور 
ــافر بر در  در بازار محصوالت خودروهاى مس
سايزهاى مختلف است كه امروز يكى از اين 
ــرارداد توليد 2  ــم در چارچوب ق مدل ها آنه
ــان با وزارت كشور  هزار دستگاهى عقاب افش

رونمايى شد.
وى با اشاره به توليد ديگر محصوالت گروه 
صنايع خودروسازى عقاب افشان براى وزارت 
كشور و شهرهاى مختلف كشور، تصريح كرد: 

ــى را دريافت كرديم كه قرار  امروز خبر خوب
شد 2 هزار دستگاه ميدل باس هم طى قرارداد 
ــور توليد كنيم و  ــراى وزارت كش جديدى ب
همچنين قرارداد توليد 300 دستگاه اتوبوس 
ــده نزديك منعقد  ــا» هم در آين برقى «زيم

شود.
ــه داد: اينها همان  ــدس اكبرى راد ادام مهن
گستردگى يا همان تفكر ارزشمند استراتژى 
ــبد  ــعه س ــت كه توس پايدار در مجموعه اس
توليدات را سبب شده و اتفاق بسيار ميمونى 
ــان به يارى خداوند  است. شركت عقاب افش
متعال آينده درخشانى دارد، اگر همت خوبى 
ــتگى  ــركت در جهت همبس را ما مديران ش
ــتر داشته  ــتر و در جهت اتفاق نظر بيش بيش

باشيم.
ــور در  ــه وزارت كش ــت ك الزم به ذكر اس
راستاى تحقق برنامه تأمين 10 هزار دستگاه 
اتوبوس جهت تقويت سامانه هاى اتوبوسرانى 
شهرى سراسر كشور، در گام نخست قرارداد 
ــوس را با گروه  ــتگاه اتوب تأمين دو هزار دس
ــان در اواخر  ــازى عقاب افش صنايع خودروس
ــته منعقد كرد. 80 درصد هزينه  سال گذش
تأمين اتوبوس ها بر عهده دولت و 20 درصد 
ــهم  ــهردارى ها خواهد بود؛ س آن برعهده ش
شهردارى تهران در اين قرارداد 900 دستگاه 

اتوبوس است.
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منجر می شود. وزیر کشور، صنعت خودرو را 
حوزه ای دانش بنیان برش��مرد که پیش��ران 
فناوری است و گفت: هر چه نفوذ فناوری در 
تولید خودرو بیشتر شود، به سمت فرمایش 
رهبر معظم انقالب، یعنی تولید دانش بنیان، 

حرکت می کنیم.
دکتر وحیدی خاطرنشان کرد: باید هر  قدر 
ک��ه بتوانیم، این ح��وزه را به لحاظ تولیدات 
داخل��ی و جنبه های دانش��ی تقویت کنیم. 
صنایع باید دفاتر طراحی و توس��عه فناوری 
داش��ته باش��ند و با آینده نگ��ری، نیازهای 
علمی و تجهیزاتی خ��ود را رصد کنند. وی 

ب��ا تأکید بر توجه به کیفیت کامالً ممتاز در 
صنایع تولیدی، یادآور ش��د: از سوی دیگر، 
گیرندگان خدمات همچون بخش حمل ونقل 
ش��هرداری ها هم باید ب��رای تقویت هر چه 
بیش��تر ناوگان حمل ونقل عمومی ش��هری، 

ارتباط مداوم با بخش صنعت داشته باشند.
وزیر کش��ور تصریح کرد: ش��هرداران باید 
فعاالنه وارد حوزه تقویت حمل ونقل عمومی 
ش��هری با ش��رکت های داخلی ش��وند و از 
ظرفیت های آنان در این حوزه کمک بگیرند. 
همچنین باید به این نکته توجه داش��ت که 
تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی به کاهش 

آلودگی ه��وا و جلب رضایت عمومی کمک 
می کند. دکتر وحی��دی ادام��ه داد: قرارداد 
تأمین ۱۰ هزار خودرو برای تأمین حمل ونقل 
عمومی ش��هری با شرکت های داخلی بسته 
شده که کمک مؤثری به تقویت حمل ونقل 

عمومی خواهد کرد.

اقدام بی سابقه دولت در واگذاری اتوبوس 
به شهرداری ها

مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه 
امور شهری و روستایی وزارت کشور و رییس 
سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور، 
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ــور روى فعاليت هاى  ــذارى وزير كش وقت گ
ــن روحيه  ــت كه اي ــور بوده اس عمرانى كش
تحولى در كشور متأثر از فعاليت هاى جهادى 
ــت  ــت. وى با بيان اينكه در مرحله نخس اس
820 دستگاه اتوبوس به شهردارى هاى كشور 
ــود، افزود: اين اقدام در 15 سال  واگذار مى ش
ــت. اعطاى تسهيالت به  ــابقه اس اخير بى س
ــازى ناوگان يكى ديگر از اقداماتى است  نوس
ــهردارى ها  كه در دولت صورت پذيرفته تا ش

ناوگان فرسوده خود را نوسازى كنند.
رييس سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى 
كشور در بخش ديگرى از سخنان خود اعالم 
ــازى 2 هزار و 500 دستگاه تاكسى  كرد: نوس
ــده و تا پايان سال  ــال انجام ش از ابتداى امس
هزار و 500 دستگاه ديگر نوسازى خواهد شد. 
جمالى نژاد با بيان اينكه سال گذشته 8 هزار 
ــاركت براى ناوگان  ميليارد تومان اوراق مش
حمل و نقلى به شهردارى ها اعطا شد، عنوان 
كرد: تالش مى شود كه امسال اين عدد به 12 

هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
ــروه صنايع خودرو  ــس هيئت مديره گ رئي
ــازى عقاب افشان نيز در اين مراسم اظهار  س
ــده در آيين  ــركت برگزي ــت:  عنوان ش داش
رونمايى و مرحله نخست واگذارى محصوالت 
ــور را  ــى و عمرانى وزارت كش ــاوگان عموم ن
ــات عالى دولت  ــن اعتماد مقام مديون حس

خدمتگذار و تالش بى وقفه فرزندان سختكوش 
اين سرزميِن تا ابد سرافرازيم.

شركت عقاب افشان آينده درخشانى خواهد 
داشت

ــرى راد همچنين  ــداهللا اكب ــدس عب مهن
ــتراتژى را  ــمند و اس گفت: وقتى تفكر ارزش
در سازمان خود گسترش مى دهيم ثمره اش 
را در اينچنين همايش ارزشمندى مى بينيم 
ــت. استراتژى بلندمدت  كه باعث افتخار اس
گروه صنايع خودروسازى عقاب افشان حضور 
ــافر بر در  در بازار محصوالت خودروهاى مس
سايزهاى مختلف است كه امروز يكى از اين 
ــرارداد توليد 2  ــم در چارچوب ق مدل ها آنه
ــان با وزارت كشور  هزار دستگاهى عقاب افش

رونمايى شد.
وى با اشاره به توليد ديگر محصوالت گروه 
صنايع خودروسازى عقاب افشان براى وزارت 
كشور و شهرهاى مختلف كشور، تصريح كرد: 

ــى را دريافت كرديم كه قرار  امروز خبر خوب
شد 2 هزار دستگاه ميدل باس هم طى قرارداد 
ــور توليد كنيم و  ــراى وزارت كش جديدى ب
همچنين قرارداد توليد 300 دستگاه اتوبوس 
ــده نزديك منعقد  ــا» هم در آين برقى «زيم

شود.
ــه داد: اينها همان  ــدس اكبرى راد ادام مهن
گستردگى يا همان تفكر ارزشمند استراتژى 
ــبد  ــعه س ــت كه توس پايدار در مجموعه اس
توليدات را سبب شده و اتفاق بسيار ميمونى 
ــان به يارى خداوند  است. شركت عقاب افش
متعال آينده درخشانى دارد، اگر همت خوبى 
ــتگى  ــركت در جهت همبس را ما مديران ش
ــتر داشته  ــتر و در جهت اتفاق نظر بيش بيش

باشيم.
ــور در  ــه وزارت كش ــت ك الزم به ذكر اس
راستاى تحقق برنامه تأمين 10 هزار دستگاه 
اتوبوس جهت تقويت سامانه هاى اتوبوسرانى 
شهرى سراسر كشور، در گام نخست قرارداد 
ــوس را با گروه  ــتگاه اتوب تأمين دو هزار دس
ــان در اواخر  ــازى عقاب افش صنايع خودروس
ــته منعقد كرد. 80 درصد هزينه  سال گذش
تأمين اتوبوس ها بر عهده دولت و 20 درصد 
ــهم  ــهردارى ها خواهد بود؛ س آن برعهده ش
شهردارى تهران در اين قرارداد 900 دستگاه 

اتوبوس است.
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نیز در حاشیه این مراسم بیان کرد: بیشترین 
وقت گ��ذاری وزیر کش��ور روی فعالیت های 
عمرانی کش��ور بوده اس��ت ک��ه این روحیة 
تحولی در کشور متأثر از فعالیت های جهادی 
اس��ت. وی با بیان اینکه در مرحله نخست، 
۸۲۰ دستگاه اتوبوس به شهرداری های کشور 
واگذار می شود، افزود: این اقدام در ۱۵ سال 
اخیر بی سابقه است. اعطای تسهیالت برای 
نوسازی ناوگان، یکی دیگر از اقداماتی است 
که در دولت صورت پذیرفته تا شهرداری ها، 

ناوگان فرسوده خود را نوسازی کنند.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور، در بخش دیگری از سخنان خود اعالم 
کرد: نوسازی ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی 
از ابتدای امس��ال انجام شده و تا پایان سال، 
هزار و ۵۰۰ دس��تگاه دیگر نوسازی خواهد 
ش��د. جمالی نژاد با بیان اینکه سال گذشته، 
۸ هزار میلیارد تومان اوراق مش��ارکت برای 
ناوگان حمل ونقلی به شهرداری ها اعطا شد، 
عنوان کرد: تالش می شود که امسال این عدد 

به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
رئیس هیأت مدیره گروه صنایع خودروسازی 
عقاب افشان نیز در این مراسم اظهار داشت: 
عنوان ش��رکت برگزیده در آیی��ن رونمایی 
مرحله نخس��ت واگذاری محصوالت ناوگان 

عموم��ی و عمرانی وزارت کش��ور را مدیون 
حسن اعتماد مقامات عالی دولت خدمتگذار 
و ت��الش بی وقفه فرزندان س��ختکوش این 

سرزمیِن تا ابد سرافرازیم.

ش�رکت عقاب افش�ان، آینده درخش�انی 
خواهد داشت

مهندس عب��داهلل اکبری راد اف��زود: وقتی 
تفکر ارزش��مند و اس��تراتژی را در سازمان 
خود گس��ترش می دهی��م، ثم��ره اش را در 
اینچنین همایش ارزش��مندی می بینیم که 
باعث افتخار است. استراتژی بلندمدت گروه 
صنایع خودروس��ازی عقاب افش��ان، حضور 
در بازار محصوالت خودروهای مس��افربر در 
سایزهای مختلف است که امروز یکی از این 
مدل ها آن هم در چهارچوب قرارداد تولید ۲ 
هزار دس��تگاهِی عقاب افشان با وزارت کشور 

رونمایی شد.
وی با اشاره به تولید دیگر محصوالت گروه 
صنایع خودروسازی عقاب افشان برای وزارت 

کشور و شهرهای مختلف کشور، تصریح کرد: 
ام��روز خبر خوبی را دریافت کردیم مبنی بر 
این که قرار ش��د ۲ هزار دستگاه میدل باس 
هم طی قرارداد جدیدی برای وزارت کش��ور 
تولید کنیم و همچنی��ن قرارداد تولید 3۰۰ 
دس��تگاه اتوبوس برقی »زیما« هم در آینده 

نزدیک منعقد شود.
مهندس اکبری راد ادام��ه داد: اینها همان 
گستردگی یا همان تفکر ارزشمند استراتژی 
پایدار در مجموعه اس��ت که توس��عه س��بد 
تولیدات را در پی داشته و اتفاق بسیار میمونی 
است. شرکت عقاب افش��ان به یاری خداوند 
متعال، آینده درخشانی دارد و البته الزمه این 
امر، همت ما مدیران شرکت در جهت ایجاد 
همبستگی و اتفاق نظر بیشتر است. الزم به 
ذکر است که وزارت کشور در راستای تحقق 
برنامه تأمین ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس جهت 
تقویت سامانه های اتوبوسرانی شهری سراسر 
کشور، در گام نخست، قرارداد تأمین دو هزار 
دستگاه اتوبوس را با گروه صنایع خودروسازی 
عقاب افشان در اواخر سال گذشته منعقد کرد. 
۸۰ درصد هزین��ه تأمین اتوبوس ها بر عهده 
دولت و ۲۰ درصد آن برعهده ش��هرداری ها 
خواهد بود؛ س��هم ش��هرداری تهران در این 

قرارداد ۹۰۰ دستگاه اتوبوس است.
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ــازى عقاب افشان در  گروه صنايع خودروس
ــگاه تحول صنعت  ــتين نمايش جريان نخس
ــور كه از سوم تا ششم شهريور  خودروى كش
ماه در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى 
ــد، حضورى تاثيرگذار و پربار  تهران برگزار ش

داشت.
در اين نمايشگاه كه سوم شهريورماه توسط 
ــيدرضا فاطمى امين وزير صنعت، معدن  س

ــركت  ــد، بيش از 10 ش ــارت افتتاح ش و تج
ــره تأمين آن ها و  ــاز داخلى و زنجي خودروس
بيش از 100 شركت قطعه سازى، دانش بنيان 
و كسب و كارهاى نوپا در حوزه خودرو آخرين 
ــودرو را در معرض نمايش قرار  محصوالت خ

دادند.
ــازى عقاب افشان نيز  گروه صنايع خودروس
در اين نمايشگاه با سبد كاملى از محصوالت 

خود حضور يافته بود و خوشبختانه با استقبال 
مسئوالن و بازديدكنندگان مواجه شد.

اتوبوس و مينى  بوس شهرى پارسين، اتوبوس 
شهرى آكاردئونى پارسا، اتوبوس بين شهرى 
درسا و همچنين اتوبوس برقى «زيما» توليد 
شركت شتاب از جمله محصوالت گروه صنايع 
ــان بود كه در جريان  خودروسازى عقاب افش
ــگاه تحول صنعت خودروى  نخستين نمايش

عقاب افشان با ۵ محصول در نخستین نمایشگاه تحول صنعت خودروی کشور
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عقابافشانبا5محصولدرنخستیننمایشگاهتحولصنعتخودرویکشور

گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان در 
جریان نخس��تین نمایش��گاه تحول صنعت 
خودروی کشور که از سوم تا ششم شهریور 
ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار شد، حضوری تأثیرگذار و پربار 

داشت.
در این نمایش��گاه که س��وم ش��هریورماه 

توسط سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معدن و تج��ارت، افتتاح ش��د، بیش از ۱۰ 
شرکت خودروس��از داخلی و زنجیره تأمین 
آن ها و بیش از ۱۰۰ ش��رکت قطعه س��ازی، 
دانش بنیان و کس��ب وکارهای نوپا در حوزه 
خودرو، آخرین محصوالت خود را در معرض 

نمایش قرار دادند.

گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان نیز 
در این نمایشگاه با سبد کاملی از محصوالت 
خود حضور یافته بود و خوشبختانه با استقبال 

مسؤوالن و بازدیدکنندگان مواجه شد.
اتوب��وس و مینی  بوس ش��هری پارس��ین، 
اتوبوس ش��هری آکاردئونی پارس��ا، اتوبوس 
بین شهری درس��ا و همچنین اتوبوس برقی 
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ــور در معرض ديد مردم و مسئوالن قرار  كش
گرفت.

سيدرضا فاطمى امين وزير صنعت، معدن 
تجارت، جمعى از نمايندگان كميسيون هاى 
مختلف مجلس شوراى اسالمى، على بهادرى 
جهرمى سخنگوى دولت سيزدهم و همچنين 
محسن رضايى معاون اقتصادى رئيس جمهور 
از جمله مسئوالن بازديد كننده از نمايشگاه 
ــازى  ــروه صنايع خودروس ــوالت گ و محص

عقاب افشان بودند. مهندس عبداهللا اكبرى راد 
ــات مديره و مهندس بهروز مرادى  رئيس هي
ــى  ــدى و صنعت ــركت تولي ــل ش مديرعام
عقاب افشان در جريان بازديد مسئوالن ضمن 
ــا، توضيحاتى درباره محصوالت  همراهى آنه

اين مجموعه به آنها ارائه  كردند.
ــاون صنايع حمل ونقل  منوچهر منطقى مع
ــارت، هدف از  ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ــگاه را تشريح برنامه هاى  برگزارى اين نمايش

تدوين شده براى تحول بنيادى صنعت خودرو 
در دولت سيزدهم خوانده و گفت: اين نمايشگاه 
در زمينه افزايش توليد، افزايش كيفيت، كاهش 
ــاء رقابت پذيرى  ــده و ارتق هزينه هاى تمام ش
محصوالت صنعت خودروى كشور برگزار شده 
است. نمايشگاه تحول صنعت خودرو تالش دارد 
تا با دستيابى به بازارهاى صادراتى و حركت به 
سمت تحوالت فناورانه جديد خودرو در حوزه 

برقى سازى گام بردارد.
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ــور در معرض ديد مردم و مسئوالن قرار  كش
گرفت.

سيدرضا فاطمى امين وزير صنعت، معدن 
تجارت، جمعى از نمايندگان كميسيون هاى 
مختلف مجلس شوراى اسالمى، على بهادرى 
جهرمى سخنگوى دولت سيزدهم و همچنين 
محسن رضايى معاون اقتصادى رئيس جمهور 
از جمله مسئوالن بازديد كننده از نمايشگاه 
ــازى  ــروه صنايع خودروس ــوالت گ و محص

عقاب افشان بودند. مهندس عبداهللا اكبرى راد 
ــات مديره و مهندس بهروز مرادى  رئيس هي
ــى  ــدى و صنعت ــركت تولي ــل ش مديرعام
عقاب افشان در جريان بازديد مسئوالن ضمن 
ــا، توضيحاتى درباره محصوالت  همراهى آنه

اين مجموعه به آنها ارائه  كردند.
ــاون صنايع حمل ونقل  منوچهر منطقى مع
ــارت، هدف از  ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ــگاه را تشريح برنامه هاى  برگزارى اين نمايش

تدوين شده براى تحول بنيادى صنعت خودرو 
در دولت سيزدهم خوانده و گفت: اين نمايشگاه 
در زمينه افزايش توليد، افزايش كيفيت، كاهش 
ــاء رقابت پذيرى  ــده و ارتق هزينه هاى تمام ش
محصوالت صنعت خودروى كشور برگزار شده 
است. نمايشگاه تحول صنعت خودرو تالش دارد 
تا با دستيابى به بازارهاى صادراتى و حركت به 
سمت تحوالت فناورانه جديد خودرو در حوزه 

برقى سازى گام بردارد.
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»زیم��ا«، تولید ش��رکت ش��تاب، از جمله 
محص��والت گ��روه صنای��ع خودروس��ازی 
عقاب افش��ان بودند که در جریان نخستین 
نمایشگاه تحول صنعت خودروی کشور در 

معرض دید مردم و مسؤوالن قرار گرفتند.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، جمعی از نمایندگان کمیسیون های 
مختل��ف مجلس ش��ورای اس��المی، علی 
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، 
مع��اون  رضای��ی،  محس��ن  همچنی��ن  و 
اقتصادی رئیس جمهور، از جمله مسؤوالن 

بازدیدکننده از نمایشگاه و محصوالت گروه 
صنای��ع خودروس��ازی عقاب افش��ان بودند. 
مهندس عب��داهلل اکب��ری راد، رئیس هیأت 
مدیره شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان، 
و مهندس به��روز م��رادی، مدیرعامل این 
ش��رکت، در جریان بازدید مسؤوالن، ضمن 
همراهی آنها، توضیحاتی درباره محصوالت 

این مجموعه به آنها ارائه  کردند.
صنای��ع  مع��اون  منطق��ی،  منوچه��ر 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت  حمل ونق��ل 
تجارت، هدف از برگزاری این نمایش��گاه 

را تش��ریح برنامه های تدوین ش��ده برای 
تح��ول بنیادی صنعت خ��ودرو در دولت 
سیزدهم برش��مرد و گفت: این نمایشگاه 
در زمین��ه افزایش تولید، افزایش کیفیت، 
کاه��ش هزینه های تمام ش��ده و ارتقای 
رقابت پذیری محصوالت صنعت خودروی 
کش��ور برگزار شده است. نمایشگاه تحول 
صنعت خودرو تالش دارد تا با دس��تیابی 
به بازارهای صادراتی و حرکت به س��مت 
تح��والت فناورانه جدید خودرو، در حوزه 

برقی س��ازی گام بردارد.
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فرید مزعلی، از س���ال ها قبل 
ب���ه همراه پ���در و برادرانش در 
ح���وزه حمل ونق���ل مس���افری 
کش���ور فعال بوده ان���د. آنطور 
او  می گوی���د،  خ���ودش  ک���ه 
اولی���ن مال���ک اتوبوس���ی بوده 
ک���ه اتوبوس اس���کانیای تولید 
را  عقاب افش���ان  ش���رکت 
وارد شهرس���تان  و  خری���داری 
بروجرد کرده است. این فعال 
صنعت حمل ونقل، با گذشت 
چند دهه فعالی���ت، همچنان 
از جمل���ه مردان فع���ال در این 
صنع���ت اس���ت. وی در ح���ال 
حاضر، سه دس���تگاه اتوبوس 
اسکانیا متشکل از دو دستگاه 
درسا و یک دستگاه مارال دارد 
و در کنار شغل اتوبوس داری، 
چن���د س���الی هس���ت ک���ه یک 
ش���رکت مس���افربری ب���ا ن���ام 
»همس���فر بروج���رد« را ه���م 
او  اس���ت.  ک���رده  تأس���یس 
می گوی���د که عمده س���فرهای 
ب���ه  مس���افربری اش  ش���رکت 
تهران و پایانه آرژانتین اس���ت 
و عالق���ه چندانی ب���ه فعالیت 
در دیگ���ر خطوط ن���دارد. فرید 
مزعل���ی ک���ه س���ال ها پی���ش، 
ی���ک بار گفتگویی ب���ا ماهنامه 
کالس���که س���بز داش���ت، حاال 
دوباره با ما همکالم ش���ده و از 
شرایط جدیدش می گوید. این 

گفتگو را بخوانید.

برای ما از تاریخ ورودتان به این ش�غل و نحوه 
آشنایی تان با اتوبوس های اسکانیا بگویید.

فک��ر می کنم س��ال ۱3۸3 بود ک��ه فعالیتم 
در صنع��ت حمل و نق��ل را آغاز ک��ردم و اوایل، 
رانن��ده اتوبوس ه��ای ول��وو ب��ودم. در ادامه، با 
ورود اتوبوس ه��ای اس��کانیا و فعالیت ش��رکت 
عقاب افش��ان، به س��راغ محصوالت این شرکت 
رفتیم و چند دس��تگاه اتوبوس اسکانیا خریدیم 

و با آنها به شغل مان ادامه دادیم.

با چند اتوبوس اسکانیا شروع کردید؟ 
من در آغاز ۵ دستگاه ولوو داشتم که سال ۸۶ 
همه را فروختم و 3 دستگاه اسکانیا خریدم. سال 
۸7، دو دس��تگاه و س��ال ۸۸ سه دستگاه دیگر 
خریدم. البته س��ال ۸۹ همه ای��ن اتوبوس ها را 
فروختم و محصوالت جدید شرکت عقاب افشان 
را که دسته دنده شان روی فرمان بود، خریدم. اما 
حاال 3 دستگاه اتوبوس دارم؛ دو دستگاه درسا و 
یک دستگاه مارال که همگی مدل سال ۱۴۰۰ 
هستند و در عسلویه به شکل اتوبوس تشریفات 

فعالیت می کنند.

انگیزه تان از اینکه س�راغ اتوبوس های اسکانیا 
رفتید، چه بود؟

خاط��رم هس��ت اواس��ط ده��ه هش��تاد که 
اتوبوس ه��ای ولوو را داش��تم، در خط بروجرد-

تهران )پایانه آرژانتین( هیچ اتوبوس اسکانیایی 
وجود نداش��ت و ما اتوبوس های اسکانیا را کم و 
بیش در خط اصفهان – تهران می دیدیم. همان 
زمان، وقتی مقایسه می کردیم، متوجه تفاوت های 
زیادی بین ولوو و اس��کانیا می شدیم و من دائماً 
به این فکر می کردم که باید یک روزی اس��کانیا 
بخرم و این کار را هم کردم. فکر می کنم س��ال 
۸۶ بود که شرکت عقاب افشان، اتوبوس هایی با 
اتاق جدید و برند اسکانیا تولید کرد که واقعاً زیبا 
بودند. همان موقع رفتم و س��ه دستگاه از آنها را 
با رنگ پوس��ت پیازی خری��دم و با کلی انرژی و 
آرزو به کارم ادامه دادم. من اولین کس��ی بودم 
که اتوبوس اس��کانیا را به سیس��تم اتوبوس رانی 

بروجرد آوردم و به این کارم افتخار می کنم.

کیفیت اتوبوس های تولیدی شرکت عقاب افشان 
در طول این سال ها چه تغییراتی داشته است؟

من می توانم مدعی باش��م که از قدیمی ترین 
اس��کانیادارها در ایران هس��تم. اگر انصاف را در 
نظ��ر بگیرم، در ط��ول همه این س��ال هایی که 
اتوبوس اسکانیا دارم، کمتر پیش آمده با مشکلی 
مواجه شوم. خوشبختانه اتوبوس های اسکانیا در 
داخل ایران و توس��ط شرکت عقاب افشان تولید 
و مونتاژ می ش��وند و با گذشت زمان به بهترین 
تکنولوژی های جهان مجهز شده اند و هیچگاه از 
رقب��ای خود عقب نمانده اند. همانطور که عرض 

صنعتحملونقلایران،مدیونزحماتشرکتعقابافشاناست
گفت وگوی »کالسکه سبز« با فرید مزعلی، راننده و مالک اتوبوس اسکانیا

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  3۱5  ۱۱۱ 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 6۲ 4۲ 45 33-0۲۱          امداد جاد ه ای: 3۱ 7۱ 46 33–0۲۱

]16[

شماره 67 - فروردین ماه ۱3۹۹

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



کردم، من در حال حاضر 3 دستگاه اتوبوس 
اس��کانیای م��دل ۱۴۰۰ دارم که در گرما و 
رطوبت باالی عسلویه کار می کنند و خیالم 

از کیفیت فنی شان راحت است.

در یکی دو س�الی که کرونا پدیدار و سپس 
هم صنف های ت�ان  و  ش�ما  ش�د،  کمرن�گ 
سختی های بسیاری متحمل شدید. این روزگار 

چگونه بر شما گذشت؟
به هر حال، این ویروس و بیماری به همه 
مشاغل و کس��ب وکارها ضربه زد، اما انصافاً 
بزرگترین ضربه را صنف حمل ونقل مسافری 
در ای��ران و همه دنیا متحمل ش��دند. هنوز 
فراموش نکرده ام روزهای��ی را که تازه کرونا 
آمده ب��ود و۱۰ روز یک بار، یک س��رویس 
می رفتی��م؛ ت��ازه آن ه��م ب��ا صندلی های 
نیمه خالی. شرایط بسیار سختی بود و واقعاً 
تصور نمی ک��ردم روزی بتوانم دوباره ش��ور 
و ش��وق گذشته را در این ش��غل ببینم. اما 
خوشبختانه از چند ماه پیش، شرایط کاماًل 
تغییر کرده و ح��اال داریم کم کم به روزهای 
قبل از کرونا باز می گردیم. امیدوارم در آینده 

چنین شرایطی را تجربه نکنیم.

صرفه اقتصادی این ش�غل چقدر با گذشته 
تفاوت کرده و آیا رضایت بخش است؟

به نظرم ش��رایط به نسبت گذشته بسیار 
سخت تر شده اس��ت. خیلی ها این صنف را 
رها کردند و به سمت کامیون یا خرید ملک 
و س��اختمان رفتند. ما هم البته اگر ماندیم، 
چون از قدیمی های اتوب��وس داری بودیم و 

شغلی هم غیر از این بلد نبودیم.
نکته اساس��ی که من به آن اعتقاد دارم و 
همیش��ه می گویم این اس��ت که چون نیت 
مدیران و مالکان شرکت عقاب افشان از ابتدا 
تا همین امروز خیر بوده، کمتر کسی اتوبوس 
اس��کانیا خریده و از آن خیر ندیده است. ما 
هم مثل اغلب مشتریان شرکت عقاب افشان، 
محصوالت این ش��رکت را خریدیم و ش��کر 

خدا به قدر کافی هم بهره برده ایم.

چق�در ح�س مس�ؤولیت پذیری در حرف�ه 

اتوبوس رانی اهمیت دارد؟
به نظرم رکن اساسی کار ما مسؤولیت پذیری 
است. راننده باید برای مس��افر احترام قائل 
باش��د و حق��وق قانون��ی او را تأمی��ن کند. 
مطمئن باش��ید راننده یا مالک اتوبوسی که 
مس��ؤولیت پذیر نباش��د، دیر یا زود گرفتار 
خواهد شد. من همیش��ه به مالکان محترم 
اتوبوس ها تأکید می کنم ک��ه از راننده های 
مس��ؤولیت ناپذیر ب��رای اتوبوس ه��ای خود 
استفاده نکنند، چون مشکل  آفرین خواهند 

بود.

چقدر رضایت مردم برای شما به عنوان یک 
مالک و راننده اهمیت دارد؟

م��ن در خط پایانه بیهق��ی کار می کنم و 
می دانی��د که اتوبوس های ای��ن خط تقریباً 
مس��افران ثابتی دارند. باور کنید اگر بعضی 
مسافران مان بدانند که یک شب اتوبوس مان 
به تهران نمی آید، حاضر نیس��تند با اتوبوس 
دیگری راهی پایتخت ش��وند. م��ردم برای 
م��ا خیلی مهم هس��تند و م��ن و همکارانم 
بیش از جان خودمان، به فکر س��المتی آنها 
هس��تیم. ما هرگز از راننده های کم تجربه و 
مسؤولیت ناپذیر اس��تفاده نکرده و نخواهیم 
ک��رد. ج��دای از این، ش��ما می دانید که در 
بی��ن پایانه های مس��افربری پایتخت، پایانه 
آرژانتین یا بیهقی از نظر کیفیت اتوبوس ها 
از  رانن��دگان،  و  و کالس کاری مس��افران 
شرایط مطلوب تری برخوردار است. بر همین 
اساس، ما از این جهت که کیفیت برای مان 
مهم اس��ت، از روز اول فقط در این خط کار 
کرده ایم و ان شاءاهلل که در همین مسیر هم 

خواهیم ماند.

خدم�ات پ�س از ف�روش عقاب افش�ان را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

یک��ی از بهترین ویژگی های کار با اتوبوس 
اسکانیا، خدمات پس از فروش عالی شرکت 
عقاب افش��ان اس��ت. این اتوبوس ه��ا غیر از 
زیبایی، کیفیت باالی فنی، اس��تهالک کم 
و ویژگی های دیگرش��ان، از س��وی سیستم 
بی نظیر خدمات پس از فروش عقاب افش��ان 
پش��تیبانی می ش��وند. م��ا سال هاس��ت با 
این ش��رکت و مدی��ران و کارکنانش پیوند 
خورده ایم و واقع��اً خودمان را عضوی از این 
خان��واده می دانیم. به نظرم کار کردن با این 
مجموعه برای ما برکت در پی داشته و اعتقاد 
دارم که صنعت حمل ونقل مسافری کشور ما 

به نوعی مدیون این شرکت بزرگ است.

چقدر راننده های ایران به نگهداری درست 
از وسایل نقلیه خود اهمیت می دهند؟ 

من شخصاً تا حد زیادی به این مورد توجه 
دارم. به نظرم خودرو شبیه فرزند انسان است 
که لحظه به لحظه نی��از به مراقبت دارد. ما 
خودرو صف��ر کیلومتر را دقیقاً مش��ابه یک 
ن��وزاد تحویل می گیریم و باید از آن مراقبت 
کنیم. شما در زندگی می بینید بچه ای که در 
یک خانواده سالم متولد می شود، در بیشتر 
م��وارد آین��ده خوب��ی دارد و برعکس، بچه 
متولد شده در یک خانواده ناسالم، در آینده 
به هزار راه اش��تباه کشیده می شود. اتوبوس 
نیز همین گونه است؛ اگر ما مراقبت درستی 
از آن داش��ته باشیم، قطعاً به نحو بهتری در 

اختیار ما خواهد بود.

در پایان، اگر صحبتی دارید بفرمایید.
راس��تش می خواس��تم از طریق ماهنامه 
کالسکه سبز به ش��کلی رسمی از مهندس 
حمید اکبری راد، مهندس به��روز مرادی و 
مهندس برات زاده تشکر کنم. این عزیزان به 
عنوان بخشی از مدیران مجموعه عقاب افشان 
در همه این س��ال ها به ما لطف داش��ته اند 
و خواس��تم بدانند که همیشه دعاگوی آنها 

هستم.
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تخصيص الستيك تشويقى 
ــى  ــكان ناوگان اتوبوس به مال
فعال در طرح جابجايى زائران 

اربعين 
ــاد انگيزه و  ــور ايج به منظ
ــكان و رانندگان  ــب مال ترغي
ناوگان اتوبوسى فعال در طرح 
ــران اربعين، در  ــى زائ جابجاي
قالب طرح تشويقى، دو حلقه 
و حداكثر تا سقف شش حلقه 

الستيك اختصاص مى يابد. 
ــهركى معاون  حميد رضا ش
حمل و نقل سازمان راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى با اعالم 
ــت: به  ــر اظهارداش ــن خب اي
منظور ايجاد انگيزه در مالكان 
و رانندگان ناوگان اتوبوسى در 

ــاركت حداكثرى و  جهت مش
فعاالنه در امر خطير جابجايى 
زائران اربعين حسينى، قريب 
به 30 هزار حلقه الستيك در 
سايزهاى مورد نياز اتوبوس ها 
ــازمان  ، با پيگيرى هاى اين س
ــاعدت مجموعه وزارت  و مس
صمت تخصيص داده شده و در 
سامانه توزيع الستيك سازمان 
ــدارى و حمل و نقل جاده  راه
http://tire. آدرس:  ــه  ب اى 
ــده  ــذارى ش rmto.ir  بارگ

است.
وى در ادامه افزود: به مالكان 
ــى كه از مورخ  ناوگان اتوبوس
ــهريورماه با دريافت  هفتم ش
ــادى در  ع ــورت وضعيت  ص

اربعين مشاركت  ــيرهاى  مس
ــته اند،  و حضور تاثيرگذار داش
ــه هزار كيلومتر  به ازاى هر س
ــادل دو حلقه و  ــش مع پيماي
ــقف شش حلقه  حداكثر تا س
داده  ــص  تخصي ــتيك  الس

مى شود.
شهركى افزود: مالكان ناوگان 
اتوبوسى ياد شده مى توانند با 
مراجعه به ادارات كل راهدارى 
استان ها  وحمل ونقل جاده اى 
ــور و دريافت  ــر كش در سراس
حواله مربوطه نسبت به خريد 
الستيك هاى مدنظر از مراكز 
توزيع تعيين شده كه پوشش 
ــتند،  ــور هس دهنده كل كش

اقدام كنند.

از سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت گرفت
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از سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت گرفت

تخصیص الس��تیک تشویقی به مالکان ناوگان 
اتوبوسی فعال در طرح جابجایی زائران اربعین 

به منظ��ور ایجاد انگی��زه و ترغی��ب مالکان و 
رانندگان ناوگان اتوبوسی فعال در طرح جابجایی 
زائران اربعین، در قالب طرح تشویقی، دو حلقه و 
حداکثر تا سقف شش حلقه الستیک اختصاص 

می یابد. 
حمید رضا شهرکی معاون حمل و نقل سازمان 
راه��داری و حمل ونقل جاده ای با اعالم این خبر 
اظهارداش��ت: به منظور ایجاد انگیزه در مالکان و 
رانندگان ناوگان اتوبوس��ی در جهت مش��ارکت 
حداکثری و فعاالنه در امر خطیر جابجایی زائران 
اربعین حسینی، قریب به 3۰ هزار حلقه الستیک 
در سایزهای مورد نیاز اتوبوس ها ، با پیگیری های 
این سازمان و مس��اعدت مجموعه وزارت صمت 
تخصیص داده ش��ده و در سامانه توزیع الستیک 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به آدرس: 
http://tire.rmto.ir  بارگذاری شده است.

وی در ادامه افزود: به مالکان ناوگان اتوبوس��ی 
که از مورخ هفتم ش��هریورماه با دریافت صورت 
وضعیت عادی در مس��یرهای اربعین مشارکت و 
حضور تاثیرگذار داش��ته اند، به ازای هر سه هزار 
کیلومت��ر پیمای��ش معادل دو حلق��ه و حداکثر 
تا سقف ش��ش حلقه الس��تیک تخصیص داده 

می شود.
ش��هرکی افزود: مال��کان ناوگان اتوبوس��ی یاد 
ش��ده می توانند با مراجعه به ادارات کل راهداری 
در سراس��ر  اس��تان ها  وحمل ونق��ل ج��اده ای 
کش��ور و دریافت حواله مربوطه نسبت به خرید 
الس��تیک های مدنظ��ر از مراک��ز توزیع تعیین 
 ش��ده که پوش��ش دهنده کل کش��ور هستند، 

اقدام کنند.

تخصیصالستیکتشویقیبهمالکانناوگاناتوبوسیفعالدرطرحجابجاییزائراناربعین
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همـــان گونه کـــه آثـــار ویرانی 
ناشـــی از تغییـــرات اقلیمـــی، 
ضـــرورت کربن زدایـــی (حذف 
مصـــرف  از  ناشـــی  کربـــن 
سوخت های فسیلی) را روز به 
روز آشـــکارتر می سازد، اکنون 
کشـــورها با این ســـؤال روبرو 
شـــده اند که با زیرساخت های 
قدیمی ســـوخت های فسیلی 

خود چه کنند.
از ســـایت  ایرنـــا  گـــزارش  بـــه 
اخبار علمـــی فیز، در حالی که 
برخی از فعاالن محیط زیست 
گازهـــای  انتشـــار  دلیـــل  بـــه 
گلخانـــه ای در جهـــان شـــمال 
(کشـــورهای توســـعه یافتـــه)، 
از  عقبگـــرد  بـــرای  تـــالش  در 
اقتصـــاد کربنـــی هســـتند، در 
کشـــورهای تولیدکننـــده نفت 
در جهـــان جنوب (کشـــورهای 
درحـــال توســـعه) جایـــی کـــه 
انـــرژی ده ها  زیرســـاخت های 
ســـال اســـت جوامـــع را تغذیه 
کرده است، رویکردی متفاوت 
حاکم اســـت. در این کشورها 
همچنان تاکید اصلی بر حفظ 

و نهادینه سازی است.
بررســـی مالـــزی و ایـــران کـــه 
نفـــت به میـــزان قابل توجهی 
به رشـــد اقتصـــادی آنها کمک 
کرده اســـت، تصویری اجمالی 
از نحـــوه برخـــورد بـــا میـــراث 
ســـوخت های فســـیلی در این 
کشورها ارائه می کند. در قرن 
بیستم، ورود شرکت های نفتی 
بین المللی به شهرهای بزرگ 
بندری خلیج فارس در ایران و 
دریای چین جنوبی در مالزی، 
ساخت و سازها را متحول کرد، 
شهرنشینی را سرعت بخشید 

ــت از ميراث صنعتى  كميته بين المللى حفاظ
ــد،  ــيس ش ــال 1978 تأس (TICCIH) كه در س
ــت كه براى كاوش،  ــازمان بين المللى اس يك س
حفاظت، نگهدارى و تفسير بقاياى صنعتى سازى 
ــال 2020، اولين  به وجود آمد. اين كميته در س
ارزيابى جهانى از ميراث توليد نفت، صنعت نفت 
و اماكن، سازه ها، سايت ها و چشم اندازهايى را كه 
ممكن است براى حفظ ويژگى هاى تاريخى، فنى، 
ــوند،  اجتماعى يا معمارى اين صنعت انتخاب ش
ــازمان در گزارشى در همين  منتشر كرد. اين س
سال، ميراث صنعت نفت را به عنوان "مهم ترين 
شواهد ثابت و ملموس براى اكتشاف، بهره بردارى، 
ــد و مصرف فرآورده هاى نفتى و تأثير آنها بر  تولي

چشم اندازهاى انسانى و طبيعى" تعريف كرد.

موزه هاى نفت ايران
كمتر از يك دهه پيش، وزارت نفت ايران بحث 
ــظ ميراث صنعتى  ــيس موزه ها با هدف حف تأس
ــهر بندرى  ــور را كليد زد. اين ميراث در ش كش
آبادان شامل يك پااليشگاه قديمى، پمپ بنزين 
و قديمى ترين مدرسه آموزش فنى مرتبط با نفت 
ــت. در بخش هايى از بنادر قديمى، رهگذران  اس
مى توانند جرثقيل ها و ماشين آالت سنگين مانند 
جرثقيل هاى اكوان و گوگرد و همچنين نمايشگاه 
ــازى پااليشگاه ها پس از جنگ ايران و عراق  بازس

را نظاره كنند.

بنا است موزه هاى نفت ديگرى در بنادر بزرگ 
نفتى گشايش يابند. يكى از اين موزه ها در مسجد 
ــتان خوزستان كه  ــليمان در جنوب غربى اس س
مهد صنعت نفت در خاورميانه شناخته مى شود، 
ــايت  ــرار دارد. اين موزه ميزبان قديمى ترين س ق
ــت. در تهران، موزه  ــت نفت در منطقه اس بازياف
ــاورى صنعت نفت ماهيت و اهميت نفت، گاز  فن
و پتروشيمى را از سال 1901 ميالدى به نمايش 
ــال ويليام دارسى  ــت. در همين س ــته اس گذاش
ــاف و توسعه منابع نفتى  بريتانيايى امتياز اكتش

جنوب ايران را دريافت كرد.
در مالزى، صنعت نفت همه جا در زندگى روزمره 
ــراى تالش هاى  ــى را ب ــور دارد و چالش هاي حض
ــركت  ــت. ش جهانى كربن زدايى ايجاد كرده اس
ملى نفت پتروناس در همه جا از بورسيه، تأسيس 
ــوى نمادين پتروناس  ــگاه و برج هاى دوقل دانش
گرفته تا تبديل شهرهاى كوچك به مجتمع هاى 
صنعتى گسترده قابل مشاهده است. قدمت اين 
صنعت به اوايل دهه 1900 ميالدى باز مى گردد، 
ــاراواك  زمانى كه نفت در جنگل هاى ميرى و س
ــد. حفاظت از  ــف ش تحت حاكميت بريتانيا كش
ميراث نفتى مالزى تا حدودى چالش برانگيز بوده 
ــت، زيرا اكثر دكل ها در فراساحل قرار دارند و  اس
سايت ها هنوز مورد استفاده بسيار قرار مى گيرند. 
ــدود و فاقد يك برنامه متمركز بوده  تالش ها مح
است. در يك كشور فدرال، هر ايالتى سياست هاى 

آینده جهان پس از سوخت های فسیلی
؟؟؟؟؟؟
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خود را اعمال مى كند كه به موزه ها نيز تسرى 
مى يابد. سكوى نفتى در ميرى تحت نظارت 
ــاراواك، به يك موزه و  ــگرى س هيات گردش
مكان گردشگرى تبديل شده است، اما در نوع 

خود منحصربفرد است.
ــاً بر آموزش با تأكيد بر علم  تالش ها عمدت
و فناورى تمركز يافته است. بيشتر جاذبه ها، 
ــاف پتروساينس و دانشگاه  مانند مركز اكتش
فناورى پتروناس، آگاهى و يادگيرى عمومى را 
در اولويت قرار داده اند. روايت ملى در مالزى در 
اين باور خوش بينانه است - اينكه صنعت نفت 
جامعه را بهبود بخشيده، روستاهاى دورافتاده 
را متحول كرده، فرصت هاى آموزشى پيشرفته 
ايجاد كرده و به تغييرات چشمگيرى در چشم 

اندازها و مناظر شهرى منجر شده است.

به سـوى آينده پـس از همه گيرى و پس از 
نفت

ــراى حفظ صنعت نفت به  مالزى و ايران ب
ــى از ميراث فرهنگى ملموس و  عنوان بخش
ــاى متفاوتى اتخاذ  ــوس خود رويكرده ناملم
ــترك اين  ــد. با اين وجود، عنصر مش كرده ان
است كه صنعت نفت را با حفظ اماكن تاريخى 
و روايت آنها به عنوان بخشى از روايت ملى، از 

گذشته باشكوه آن جدا كنيم.
ــراى مالزى يك  ــاس و صنعت نفت ب پترون
داستان موفقيت است كه نفت را با ملى گرايى 
ــكوى نفتى  ــت. حفظ س ــم آميخته اس دره
ــگرى در  ــه عنوان يك جاذبه گردش ميرى ب
ــت هدف دوگانه تالش براى حفاظت از  خدم
ارزش تاريخى اين مكان و ادغام آن به عنوان 
بخشى از داستان ساراواك است. با اين حال، 
ــا در مورد تغييرات اقليمى،  افزايش نگرانى ه
محيط زيست و مسئوليت شركت ها فشار بر 

ــركت هاى نفتى را افزايش داده است تا با  ش
حمايت از انرژى هاى پاك و تجديدپذير، ردپاى 
ــد  ــن را كاهش دهند، اما به نظر مى رس كرب
تالش هاى اين شركت ها از شركت هايى كه به 
سمت انرژى هاى تجديدپذير و شارژ الكتريكى 
ــالوه بر اين،  ــت. ع ــد، عقب مانده اس رفته ان
ــديد  همه گيرى كوويد-19 باعث كاهش ش
ــاالً در آينده  ــد كه احتم تقاضا براى نفت ش

صادرات ايران و مالزى را كاهش خواهد داد.

تأثير كوويد-19 و بحران اقليمى
در مورد ايران، بحران كوويد-19 و نوسانات 
قيمت نفت با تشديد تحريم هاى آمريكا عليه 
ايران موسوم به «كارزار فشار حداكثرى» هم 
ــود منابع غنى نفت و  ــد. ايران با وج زمان ش
ــده پس از  ــدن براى آين ــراى آماده ش گاز، ب
سوخت فسيلى به سرمايه گذارى در فناورى و 
برنامه هاى توسعه نياز دارد. با اين حال، بدون 
كاهش تحريم ها دستيابى به اين هدف دشوار 
ــت. براى ايجاد توازن بين رشد اقتصادى  اس
آينده با توسعه اجتماعى و حفاظت از محيط 
زيست، به سرمايه گذارى بيشتر در طرح هاى 
ــع انرژى كمتر  ــعه پايدار و گذار به مناب توس

ضررتر براى محيط زيست نياز دارد.
ــخ مالزى مويد آثار دوگانه كوويد-19  پاس
ــت: تغيير الگوهاى آب  و گرمايش زمين اس
ــراى نفت. از دهه  ــى و كاهش تقاضا ب و هواي
2010، تحركاتى در بخش انرژى براى آماده 
ــدن براى آينده پس از نفت به وجود آمد.  ش
ــش از يك دهه، پتروناس تمركز خود را بر  بي
انرژى خورشيدى، انرژى باد و هيدروژن پاك 
قرار داده و متعهد شده است تا سال 2050 به 

انتشار كربن صفر دست يابد.
اما در بحبوحه بحران كوويد-19 و افزايش 

آگاهى بين المللى در مورد شرايط اضطرارى 
ــيد تا اين  ــال 2020 طول كش اقليمى، تا س
ــال 2021، وزارت  حركت سرعت يابد. در س
ــزى اهدافى را  ــى مال ــرژى و منابع طبيع ان
ــور تا 45 درصد تا سال  براى كربن زدايى كش
2030 تعيين كرد. در حالى كه اين تالش ها 
تحسين شده است، اما همچنان برخى موانع 
مانند محدوديت هاى مالى و نداشتن تعامل با 

سازمان هاى غيردولتى همچنان وجود دارد.

درس هايى از ميراث روغن نخل مالزى
ــبت به  با توجه به تغيير نگرش جهانى نس
ــؤال مطرح مى شود كه  صنعت نفت، اين س
چگونه مى توان ميراث صنعتى مالزى و ايران 
ــكوهاى نفتى به جاى  ــم كرد. آيا س را تجس
ــان ها  ــر، يادگارى از طمع انس ــرفت بش پيش
خواهند بود و چگونه روايت ملى، اين واقعيت 
جديد را با اهميت نفت در روند استعمارزدايى 

كشورها وفق خواهد داد؟
ــت كه قبالً در  ــوالى اس براى مالزى، اين س
مورد روغن نخل و جنگل زدايى پرسيده شده 
است. فعاالن محيط زيست در داخل و خارج 
اين كشور تأثير منفى اين اقدامات را برجسته 
كردند كه به ضد تبليغ براى اين كشور منجر 
ــل دولت با  ــال، از طريق تعام ــد. با اين ح ش
جوانان و فعاالن، بهبودهايى در نحوه نگرش ها 

به روغن پالم صورت گرفته است.
شايد ميراث نفتى بايد مسير مشابهى را طى 
كند و گفتگوهاى صادقانه بين سياستگذاران، 
سازمان هاى غيردولتى، ذى سهمان صنعت و 
سازمان هاى تاريخى صورت بگيرد. همه گيرى 
ــاى حياتى و  ــد-19 همچنين درس ه كووي
ــيوه هاى جديدى را با تأكيد بر مسئوليت  ش
ــركت ها در قبال كارگران ارائه كرده است.  ش
بهبود همكارى هاى دولتى نيز نشان داده است 
كه مى توان در جهت اهداف مشترك حركت 
كرد كه قابل تعميم به موضوعاتى مانند ميراث 
است. اگر اين اقدامات به درستى اجرا شوند، 
چنين رويكردهايى ممكن است آينده روشنى 
را براى نحوه تلقى ما از نفت به عنوان بخشى 

از يك روايت ملى رقم بزند.
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خود را اعمال مى كند كه به موزه ها نيز تسرى 
مى يابد. سكوى نفتى در ميرى تحت نظارت 
ــاراواك، به يك موزه و  ــگرى س هيات گردش
مكان گردشگرى تبديل شده است، اما در نوع 

خود منحصربفرد است.
ــاً بر آموزش با تأكيد بر علم  تالش ها عمدت
و فناورى تمركز يافته است. بيشتر جاذبه ها، 
ــاف پتروساينس و دانشگاه  مانند مركز اكتش
فناورى پتروناس، آگاهى و يادگيرى عمومى را 
در اولويت قرار داده اند. روايت ملى در مالزى در 
اين باور خوش بينانه است - اينكه صنعت نفت 
جامعه را بهبود بخشيده، روستاهاى دورافتاده 
را متحول كرده، فرصت هاى آموزشى پيشرفته 
ايجاد كرده و به تغييرات چشمگيرى در چشم 

اندازها و مناظر شهرى منجر شده است.

به سـوى آينده پـس از همه گيرى و پس از 
نفت

ــراى حفظ صنعت نفت به  مالزى و ايران ب
ــى از ميراث فرهنگى ملموس و  عنوان بخش
ــاى متفاوتى اتخاذ  ــوس خود رويكرده ناملم
ــترك اين  ــد. با اين وجود، عنصر مش كرده ان
است كه صنعت نفت را با حفظ اماكن تاريخى 
و روايت آنها به عنوان بخشى از روايت ملى، از 

گذشته باشكوه آن جدا كنيم.
ــراى مالزى يك  ــاس و صنعت نفت ب پترون
داستان موفقيت است كه نفت را با ملى گرايى 
ــكوى نفتى  ــت. حفظ س ــم آميخته اس دره
ــگرى در  ــه عنوان يك جاذبه گردش ميرى ب
ــت هدف دوگانه تالش براى حفاظت از  خدم
ارزش تاريخى اين مكان و ادغام آن به عنوان 
بخشى از داستان ساراواك است. با اين حال، 
ــا در مورد تغييرات اقليمى،  افزايش نگرانى ه
محيط زيست و مسئوليت شركت ها فشار بر 

ــركت هاى نفتى را افزايش داده است تا با  ش
حمايت از انرژى هاى پاك و تجديدپذير، ردپاى 
ــد  ــن را كاهش دهند، اما به نظر مى رس كرب
تالش هاى اين شركت ها از شركت هايى كه به 
سمت انرژى هاى تجديدپذير و شارژ الكتريكى 
ــالوه بر اين،  ــت. ع ــد، عقب مانده اس رفته ان
ــديد  همه گيرى كوويد-19 باعث كاهش ش
ــاالً در آينده  ــد كه احتم تقاضا براى نفت ش

صادرات ايران و مالزى را كاهش خواهد داد.

تأثير كوويد-19 و بحران اقليمى
در مورد ايران، بحران كوويد-19 و نوسانات 
قيمت نفت با تشديد تحريم هاى آمريكا عليه 
ايران موسوم به «كارزار فشار حداكثرى» هم 
ــود منابع غنى نفت و  ــد. ايران با وج زمان ش
ــده پس از  ــدن براى آين ــراى آماده ش گاز، ب
سوخت فسيلى به سرمايه گذارى در فناورى و 
برنامه هاى توسعه نياز دارد. با اين حال، بدون 
كاهش تحريم ها دستيابى به اين هدف دشوار 
ــت. براى ايجاد توازن بين رشد اقتصادى  اس
آينده با توسعه اجتماعى و حفاظت از محيط 
زيست، به سرمايه گذارى بيشتر در طرح هاى 
ــع انرژى كمتر  ــعه پايدار و گذار به مناب توس

ضررتر براى محيط زيست نياز دارد.
ــخ مالزى مويد آثار دوگانه كوويد-19  پاس
ــت: تغيير الگوهاى آب  و گرمايش زمين اس
ــراى نفت. از دهه  ــى و كاهش تقاضا ب و هواي
2010، تحركاتى در بخش انرژى براى آماده 
ــدن براى آينده پس از نفت به وجود آمد.  ش
ــش از يك دهه، پتروناس تمركز خود را بر  بي
انرژى خورشيدى، انرژى باد و هيدروژن پاك 
قرار داده و متعهد شده است تا سال 2050 به 

انتشار كربن صفر دست يابد.
اما در بحبوحه بحران كوويد-19 و افزايش 

آگاهى بين المللى در مورد شرايط اضطرارى 
ــيد تا اين  ــال 2020 طول كش اقليمى، تا س
ــال 2021، وزارت  حركت سرعت يابد. در س
ــزى اهدافى را  ــى مال ــرژى و منابع طبيع ان
ــور تا 45 درصد تا سال  براى كربن زدايى كش
2030 تعيين كرد. در حالى كه اين تالش ها 
تحسين شده است، اما همچنان برخى موانع 
مانند محدوديت هاى مالى و نداشتن تعامل با 

سازمان هاى غيردولتى همچنان وجود دارد.

درس هايى از ميراث روغن نخل مالزى
ــبت به  با توجه به تغيير نگرش جهانى نس
ــؤال مطرح مى شود كه  صنعت نفت، اين س
چگونه مى توان ميراث صنعتى مالزى و ايران 
ــكوهاى نفتى به جاى  ــم كرد. آيا س را تجس
ــان ها  ــر، يادگارى از طمع انس ــرفت بش پيش
خواهند بود و چگونه روايت ملى، اين واقعيت 
جديد را با اهميت نفت در روند استعمارزدايى 

كشورها وفق خواهد داد؟
ــت كه قبالً در  ــوالى اس براى مالزى، اين س
مورد روغن نخل و جنگل زدايى پرسيده شده 
است. فعاالن محيط زيست در داخل و خارج 
اين كشور تأثير منفى اين اقدامات را برجسته 
كردند كه به ضد تبليغ براى اين كشور منجر 
ــل دولت با  ــال، از طريق تعام ــد. با اين ح ش
جوانان و فعاالن، بهبودهايى در نحوه نگرش ها 

به روغن پالم صورت گرفته است.
شايد ميراث نفتى بايد مسير مشابهى را طى 
كند و گفتگوهاى صادقانه بين سياستگذاران، 
سازمان هاى غيردولتى، ذى سهمان صنعت و 
سازمان هاى تاريخى صورت بگيرد. همه گيرى 
ــاى حياتى و  ــد-19 همچنين درس ه كووي
ــيوه هاى جديدى را با تأكيد بر مسئوليت  ش
ــركت ها در قبال كارگران ارائه كرده است.  ش
بهبود همكارى هاى دولتى نيز نشان داده است 
كه مى توان در جهت اهداف مشترك حركت 
كرد كه قابل تعميم به موضوعاتى مانند ميراث 
است. اگر اين اقدامات به درستى اجرا شوند، 
چنين رويكردهايى ممكن است آينده روشنى 
را براى نحوه تلقى ما از نفت به عنوان بخشى 

از يك روايت ملى رقم بزند.
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ــان با طراحى رويكردهاى جديد   محقق
در زمينه سامانه هاى راهبرى هوشمند به 
خودروهاى بدون راننده اين امكان را مى 
دهند كه همانند انسان بتوانند شكل كامل 
ــام و مناظر را حتى در صورت پنهان  اجس
بودن بخشى از تصوير به طور كامل تصور 

كنند. 
به گزارش ايرنا از تارنماى تك اكسپلور، 
ربات هاى متحرك چگونه مى توانند محيط 
ــتى مشاهده و درك كنند حتى  را به درس
زمانى كه بخشى از محيط توسط اشياى 
ــده است؟ اين يك سوال  ديگر مسدود ش
ــت ايمن  ــراى حرك ــت كه ب كليدى اس
ــدون راننده) در  ــودران (ب خودروهاى خ

شهرهاى شلوغ بايد حل شود.
ــاختارهاى  ــتند س ــان ها قادر هس انس

ــى از آنها  فيزيكى را حتى زمانى كه بخش
مسدود هستند و ديده نمى شوند را تصور 
كنند اما الگوريتم هاى هوش مصنوعى در 

حال حاضر چنين توانايى را ندارند. 
ــا هوش مصنوعى زمانى كه  ربات هاى ب
ــكلى است،  ياد بگيرند محيط آنها چه ش
ــير را طى  مى توانند راه خود را پيدا و مس
كنند. با اين حال تصور ساختارهاى كامل 
اشيا زمانى كه بخشى از آنها پنهان است، 
ــا خودروها در  ــراد در ازدحام ي ــد اف مانن

ترافيك يك چالش مهم بوده است.
 دكتر «آبيناف واالدا» و يكى از شاگرانش 
كه از محققان رباتيك دانشگاه فرايبورگ 
ــير حل  ــك گام مهم در مس ــتند، ي هس
ــته اند. اين دو محقق  ــكل برداش اين مش
ــد در زمينه هوش  ــاى جدي ــا رويكرده ب

ــمت حل اين مشكل گام  مصنوعى به س
ــدون راننده  ــاى ب ــته اند. خودروه برداش
 (panoptic) تاكنون از روش ديد همه نما
ــى خود  ــط پيرامون ــناخت محي براى ش
ــق آن تنها  ــد كه مطاب ــتفاده كرده ان اس
مى توانند پيكسل هاى مربوط به تصويرهاى 
«مشهود» كامل را شناسايى و ارزيابى كنند 
اما در رويكرد جديد از شيوه «بخش بخش 
 amodal) «ــودال ــازى همه نماى آم س
panoptic segmentation) استفاده 
ــده است كه سامانه هوشمند را قادر به  ش
پيش بينى و تصور تماميت شكل اشياء مى 
ــن محققان مى گويند اين رويكرد  كند. اي
جديد در زمينه هوش مصنوعى مى تواند به 
طور بالقوه سيستم هاى راهبرى هوشمند 

آينده را متحول كند.

ابداع ادراک شبه انسانی در خودروهای بدون راننده
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پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در مطالعه 
ــد، دوربين هاى  ــان اظهار كرده ان اخيرش
ــمند مى توانند ميزان  ــى هاى هوش گوش

اكسيژن خون شما را رديابى كنند.
ــل از اس اف،  ــنا و به نق به گزارش ايس
دوربين هاى گوشى هاى هوشمند به زودى 
ــيژن  مى توانند به اندازه گيرى ميزان اكس

خون شما كمك كنند.
پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در مطالعه 
اخيرشان اظهار كرده اند، اين فناورى شامل 
ــت روى دوربين و فالش  قرار دادن انگش
است؛ سپس هوش مصنوعى (AI) سطوح 
ــده  ــيژن خون را از الگوهاى ثبت ش اكس
ــايى مى كند. اين روش  در ويديو رمزگش
ــانه هاى اوليه افت خطرناك  مى تواند نش
سطح اكسيژن را در بين بيماران مبتال به 
كوويد-19 شناسايى كند و حمالت آسم را 

قبل از وقوع پيش بينى كند.
ــيژن  ــباع اكس بدن ما به 95 درصد اش
ــى مى توانند  نياز دارد. بيمارى هاى تنفس
اين ميزان را به كمتر از 90 درصد كاهش 
ــه فرد به  ــت ك ــد و در آن زمان اس دهن
لوله هاى استنشاقى يا ماسك هاى اكسيژن 

نيازمند مى شود.
نتايج اين مطالعه نشان مى دهد، زمانى 
كه پژوهشگران از يك كوكتل شيميايى 
ــراى كاهش  ب  (chemical cocktail)
ــتفاده  ــوان اس ــان ج ــر در داوطلب مقادي
ــتگاه در 80  ــد، عملكرد اين دس مى كردن

درصد مواقع دقيق بوده است.
 (Paul G. Allen) «ــن ــى آل «پال ج
ــكده علوم و مهندسى  ــجوى دانش دانش
ــت:  ــنگتن گف ــگاه واش ــر دانش كامپيوت
برنامه هاى ديگر گوشى هاى هوشمند كه 
ــت از  اين كار را انجام مى دهند با درخواس
ــاخته شده اند؛  مردم براى حبس نفس س
ــگام كار با اين  ــدان در هن ــا مردم چن ام
ــتند و مجبور مى شوند  برنامه راحت نيس
ــتر نفس بكشند  بعد از يك دقيقه يا بيش
ــت كه سطح اكسيژن  و اين قبل از آن اس
ــدازه كافى پايين بيايد كه  خون آنها به ان
طيف كاملى از داده هاى بالينى مرتبط را 
نشان دهد. با آزمايش خود، مى توانيم 15 
دقيقه داده از هر موضوع جمع آورى كنيم. 
داده هاى ما نشان مى دهد كه گوشى هاى 
ــتانه  ــمند مى توانند در محدوده آس هوش

بحرانى به خوبى كار كنند.اطالعات را نيز 
مى توان به طور يكپارچه به مطب پزشك 

منتقل كرد.
وقتى نفس مى كشيم، ريه هايمان پر از 
اكسيژن مى شود. توسط گلبول هاى قرمز 
ــود  خون به اندام هاى ديگر منتقل مى ش
ــب اندام و  ــانه اى از تناس ــه اين امر نش ك
ــت. ويروس ها و آلرژى ها  سالمت قلب اس
ميزان جذب اكسيژن را مختل مى كنند. 
نتايج اين مطالعه نشان داد كه گوشى هاى 
ــطح اكسيژن را تا  هوشمند مى توانند س
70 درصد تشخيص دهند كه اين ميزان 
كمترين مقدار براى پالس اكسى متر است. 
اين محققان يك شبكه عصبى كامپيوترى 
يا الگوريتم يادگيرى عميق را براى اندازه 
گيرى سطح اكسيژن در بين شش شركت 

كننده بين 20 تا 34 سال آموزش دادند.
ــه در مجله  ــاى اين مطالعه ك يافته ه
ــر  منتش  "npj Digital Medicine"
ــت، اولين گام به سوى توسعه  ــده اس ش
ــت پزشكى است كه با  دستگاه هاى زيس
يادگيرى ماشينى براى توليد نتايج بهتر 

كار مى كنند.

ردیابی اکسیژن خون با دوربین گوشی
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محققان با طراحی رویکردهای جدید 
در زمینه س��امانه های راهبری هوشمند 
ب��ه خودروهای بدون راننده این امکان را 
می دهند که همانند انسان بتوانند شکل 
کامل اجسام و مناظر را حتی در صورت 
پنهان بودن بخشی از تصویر به طور کامل 

تصور کنند. 
به گزارش ایرنا از تارنمای تک اکسپلور، 
ربات ه��ای متح��رک چگون��ه می توانند 
محیط را به درستی مشاهده و درک کنند 
حتی زمانی که بخش��ی از محیط توسط 
اشیای دیگر مسدود شده است؟ این یک 
سوال کلیدی است که برای حرکت ایمن 
خودروه��ای خودران )ب��دون راننده( در 

شهرهای شلوغ باید حل شود.
انس��ان ها قادر هس��تند س��اختارهای 
فیزیکی را حتی زمانی که بخشی از آنها 

مسدود هستند و دیده نمی شوند را تصور 
کنند اما الگوریتم های هوش مصنوعی در 

حال حاضر چنین توانایی را ندارند. 
ربات های با هوش مصنوعی زمانی که 
یاد بگیرند محیط آنها چه ش��کلی است، 
می توانند راه خود را پیدا و مس��یر را طی 
کنند. با این حال تصور ساختارهای کامل 
اشیا زمانی که بخشی از آنها پنهان است، 
مانن��د اف��راد در ازدحام ی��ا خودروها در 

ترافیک یک چالش مهم بوده است.
 دکت��ر »آبین��اف واالدا« و یک��ی از 
شاگرانش که از محققان رباتیک دانشگاه 
فرایبورگ هستند، یک گام مهم در مسیر 
حل این مشکل برداشته اند. این دو محقق 
ب��ا رویکردهای جدی��د در زمینه هوش 
مصنوعی به س��مت حل این مشکل گام 

برداشته اند. 
خودروهای بدون راننده تاکنون از روش 

دید همه نما )panoptic( برای شناخت 
محیط پیرامونی خود اس��تفاده کرده اند 
که مطابق آن تنها می توانند پیکسل های 
مربوط به تصویرهای »مش��هود« کامل 
را شناس��ایی و ارزیاب��ی کنن��د ام��ا در 
رویک��رد جدید از ش��یوه »بخش بخش 
 amodal( »س��ازی همه نمای آم��ودال
panoptic segmentation( استفاده 
شده است که سامانه هوشمند را قادر به 
پیش بینی و تصور تمامیت ش��کل اشیاء 

می کند. 
این محقق��ان می گویند ای��ن رویکرد 
جدید در زمینه هوش مصنوعی می تواند 
به ط��ور بالق��وه سیس��تم های راهبری 

هوشمند آینده را متحول کند.

ابداعادراکشبهانسانیدرخودروهایبدونراننده
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پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در مطالعه 
ــد، دوربين هاى  ــان اظهار كرده ان اخيرش
ــمند مى توانند ميزان  ــى هاى هوش گوش

اكسيژن خون شما را رديابى كنند.
ــل از اس اف،  ــنا و به نق به گزارش ايس
دوربين هاى گوشى هاى هوشمند به زودى 
ــيژن  مى توانند به اندازه گيرى ميزان اكس

خون شما كمك كنند.
پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در مطالعه 
اخيرشان اظهار كرده اند، اين فناورى شامل 
ــت روى دوربين و فالش  قرار دادن انگش
است؛ سپس هوش مصنوعى (AI) سطوح 
ــده  ــيژن خون را از الگوهاى ثبت ش اكس
ــايى مى كند. اين روش  در ويديو رمزگش
ــانه هاى اوليه افت خطرناك  مى تواند نش
سطح اكسيژن را در بين بيماران مبتال به 
كوويد-19 شناسايى كند و حمالت آسم را 

قبل از وقوع پيش بينى كند.
ــيژن  ــباع اكس بدن ما به 95 درصد اش
ــى مى توانند  نياز دارد. بيمارى هاى تنفس
اين ميزان را به كمتر از 90 درصد كاهش 
ــه فرد به  ــت ك ــد و در آن زمان اس دهن
لوله هاى استنشاقى يا ماسك هاى اكسيژن 

نيازمند مى شود.
نتايج اين مطالعه نشان مى دهد، زمانى 
كه پژوهشگران از يك كوكتل شيميايى 
ــراى كاهش  ب  (chemical cocktail)
ــتفاده  ــوان اس ــان ج ــر در داوطلب مقادي
ــتگاه در 80  ــد، عملكرد اين دس مى كردن

درصد مواقع دقيق بوده است.
 (Paul G. Allen) «ــن ــى آل «پال ج
ــكده علوم و مهندسى  ــجوى دانش دانش
ــت:  ــنگتن گف ــگاه واش ــر دانش كامپيوت
برنامه هاى ديگر گوشى هاى هوشمند كه 
ــت از  اين كار را انجام مى دهند با درخواس
ــاخته شده اند؛  مردم براى حبس نفس س
ــگام كار با اين  ــدان در هن ــا مردم چن ام
ــتند و مجبور مى شوند  برنامه راحت نيس
ــتر نفس بكشند  بعد از يك دقيقه يا بيش
ــت كه سطح اكسيژن  و اين قبل از آن اس
ــدازه كافى پايين بيايد كه  خون آنها به ان
طيف كاملى از داده هاى بالينى مرتبط را 
نشان دهد. با آزمايش خود، مى توانيم 15 
دقيقه داده از هر موضوع جمع آورى كنيم. 
داده هاى ما نشان مى دهد كه گوشى هاى 
ــتانه  ــمند مى توانند در محدوده آس هوش

بحرانى به خوبى كار كنند.اطالعات را نيز 
مى توان به طور يكپارچه به مطب پزشك 

منتقل كرد.
وقتى نفس مى كشيم، ريه هايمان پر از 
اكسيژن مى شود. توسط گلبول هاى قرمز 
ــود  خون به اندام هاى ديگر منتقل مى ش
ــب اندام و  ــانه اى از تناس ــه اين امر نش ك
ــت. ويروس ها و آلرژى ها  سالمت قلب اس
ميزان جذب اكسيژن را مختل مى كنند. 
نتايج اين مطالعه نشان داد كه گوشى هاى 
ــطح اكسيژن را تا  هوشمند مى توانند س
70 درصد تشخيص دهند كه اين ميزان 
كمترين مقدار براى پالس اكسى متر است. 
اين محققان يك شبكه عصبى كامپيوترى 
يا الگوريتم يادگيرى عميق را براى اندازه 
گيرى سطح اكسيژن در بين شش شركت 

كننده بين 20 تا 34 سال آموزش دادند.
ــه در مجله  ــاى اين مطالعه ك يافته ه
ــر  منتش  "npj Digital Medicine"
ــت، اولين گام به سوى توسعه  ــده اس ش
ــت پزشكى است كه با  دستگاه هاى زيس
يادگيرى ماشينى براى توليد نتايج بهتر 

كار مى كنند.

ردیابی اکسیژن خون با دوربین گوشی
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جدیدترین گزارش اسپید تست از میانه سرعت 
جهانی اینترنت موبایل نش���ان می دهد جایگاه 
ای���ران ی���ک پله رش���د ک���رده، هرچن���د در بخش 
اینترن���ت ثابت جایگاه کش���ور با دو پله س���قوط 

روبرو شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپید تست، 
طبق جدیدترین گزارش وب سایت اسپید تست 
درآگوست ۲۰۲۲ میالدی میانه سرعت اینترنت 
جهانی موبای���ل ۳۰.۷۹ و ثابت ۶۹.۱۴ مگابیت 
برثانیه بوده است. حال آنکه ماه گذشته میالدی 
)جوالی( میانه س���رعت اینترن���ت موبایل جهان 
۳۰.۷۸ و میانه س���رعت اینترن���ت ثابت ۶۷.۲۵ 

مگابیت برثانیه بوده است.
ای���ن امر نش���ان می دهد هرچند میانه س���رعت 
موبایل در ماه گذشته میالدی نسبت به ماه قبل 
از آن تغییر چندانی نداشته اما سرعت اینترنت 

ثابت جهانی اندکی رشد کرده است.

سقوط ۲ پله ای اینترنت ثابت ایران
همچنین این گزارش نشان داد میانه سرعت 
اینترنت موبایل ایران در هشتمین ماه میالدی 
۲۸.۴۰ مگابی��ت بوده و جای��گاه آن در رده 
بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت 
موبایل در جهان نس��بت به ماه قبل یک پله 

رشد کرده و در رده ۶۹ قرار دارد.
از س��وی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت 
ایران در آگوست ۱۰.۰۲ مگابیت برثانیه اعالم 
شده و جایگاه آن در رده بندی جهانی با ۲ پله 

سقوط رده ۱۴7 است.
این درحالی است که طبق داده های همین 
گزارش میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران 
در همین م��اه ۴۱.۲۸ مگابیت برثانیه بوده و 
کش��ور با یک پله رش��د در رده 7۶ قرار دارد. 
همچنین میانگین سرعت اینترنت ثابت ایران 
۲3.۲3 مگابیت اعالم شده است. جایگاه ایران 
در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانگین 
سرعت اینترنت ثابت ۲ پله صعود کرده و رده 

۱۴۵ است.

نروژ دارای پرسرعت ترین اینترنت موبایل 
جهان

آمار اسپید تست نشان می دهد در هشتمین 
ماه ۲۰۲۲ می��الدی، نروژ پر س��رعت ترین 
اینترنت موبایل جهان را برای ش��هروندانش 
فراهم کرده اس��ت. طبق ای��ن گزارش میانه 
س��رعت اینترنت موبایل این کشور ۱۲۲.77 
مگابیت برثانیه بوده و جایگاه این کش��ور در 
رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت 
اینترنت موبایل نس��بت به ماه گذشته 3 پله 

صعود کرده است.
در رده دوم، س��وم و چهارم این فهرست به 
ترتیب امارات متحده عربی )۱۱۸.۴۲ مگابیت 
برثانیه(، قطر )۱۱۴.۲۸ مگابیت برثانیه( و کره 
جنوبی )۱۱۲.۲۶ مگابیت برثانیه( قرار دارند. 
جایگاه هرکدام از این کش��ورها در رده بندی 

یک پله سقوط کرده است.

آخرینوضعیتاینترنتایراندررتبهبندیجهانی
اسپیدتست منتشر کرد؛

شیوا سعیدی
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صعود ۷ پله ای دانمارک در سرعت اینترنت 
موبایل

در رده پنجم فهرس��ت دانم��ارک با میانه 
س��رعت اینترنت موبای��ل ۱۰3.۵۰ مگابیت 
برثانی��ه قرار دارد. جایگاه این کش��ور در رده 

بندی مذکور 7 پله صعود کرده است.
در رده های شش��م و هفتم به ترتیب هلند 
)۱۰۲.۰۶ مگابی��ت برثانی��ه( و بلغارس��تان 
)۹۵.7۶ مگابیت برثانی��ه( قرار دارند. جایگاه 
ای��ن کش��ورها در رده بندی نس��بت به ماه 

گذشته تغییری نکرده است.
در رده هش��تم این فهرس��ت کویت با سه 
پله س��قوط قرار دارد و میانه سرعت اینترنت 
موبایل آن ۹۴.۸۶ مگابیت برثانیه اعالم شده 
است. چین نیز مانند ماه گذشته در رده نهم 
قرار دارد و میانه س��رعت آن ۹۲.۵3 مگابیت 

برثانیه است.
میانه س��رعت اینترنت موبایل عربس��تان 
س��عودی ۹۱.۸۱ مگابیت برثانیه ثبت شده و 
جایگاه در رده بندی با ۲ پله س��قوط در رده 

۱۰ ثبت شده است.

سنگاپور صاحب پر سرعت ترین اینترنت 
ثابت جهان

در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین 
میانه س��رعت اینترنت ثابت در ماه آگوست 
س��نگاپور با یک پله رشد در رده نخست قرار 
دارد. میانه س��رعت اینترنت ثابت این کشور 
۲۱۹.۰۱ مگابیت برثانیه اس��ت. در رده دوم 
فهرست شیلی با س��رعت اینترنت ۲۱۱.۴3 
مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در 
رده بندی نس��بت به ماه قبل یک پله سقوط 

کرده است.
در رده های سوم، چهارم و پنجم به ترتیب 
تایلند )۱۸۸.7۵ مگابیت برثانیه(، هنگ کنگ 
)۱7۹.۵۸ مگابیت برثانی��ه(، چین )۱7۸.73 
مگابیت برثانیه( قرار دارند. جایگاه آنها در رده 
بندی کشورهایی با سریع ترین اینترنت ثابت 
در جهان نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری 

نکرده است.

 
آخرین وضعیت اینترنت ایران در رتبه بندی 

جهانی
در رده ششم فهرست آمریکا با میانه سرعت 
اینترنت ثاب��ت ۱۶7.3۶ مگابیت برثانیه قرار 
دارد و جایگاه آن در رده بندی یک پله صعود 
کرده اس��ت. در رده هفت��م ماکائو با یک پله 
سقوط قرار دارد و میانه سرعت اینترنت ثابت 

آن ۱۵7.۵۴ مگابیت برثانیه ثبت شده است.
دانمارک با میانه س��رعت ۱۵۶.۰۶ مگابیت 
برثانیه مانند ماه گذش��ته در رده هشتم قرار 
دارد. در رده نهم فهرس��ت نیز نیوزلند با یک 
پله صع��ود قرار دارد. س��رعت اینترنت ثابت 
این کشور ۱33.۴۴ مگابیت برثانیه ثبت شده 

است.
در رده دهم نیز ژاپن با میانه سرعت اینترنت 
۱3۱.۸۶ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن 
در رده بندی نسبت به ماه قبل یک پله سقوط 

کرده است.
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محققان برای نخستین بار موفق به کشف 
 )Extra-terrestrial water(آب فرا زمینی
در شهاب سنگی که سال گذشته میالدی در 

بریتانیا فرود آمده بود، شدند. 
به گزارش ایسنا یک شهاب سنگ در فوریه 
سال گذش��ته میالدی در شهر »گالسترشر 
وینچکم« انگلیس فرود آمد. مطالعات انجام 
شده بر روی شهاب س��نگی که به انگلستان 
برخ��ورد کرد نش��ان می دهد ک��ه این جرم 
آس��مانی متعلق به زمان آغاز ش��کل گیری 
منظوم��ه شمس��ی یعنی ۴.۵ میلی��ارد قبل 
بوده اس��ت. این شهاب س��نگ سال گذشته 
به طور رس��می طبقه بندی ش��ده است. نام 
این شهاب س��نگ از ش��هری که در آن فرود 
 )Gloucestershire(آمد یعنی گالسترشر
انتخاب ش��ده است و از نوع بس��یار نادری از 
شهاب س��نگ ها یعنی یک کندریت کربن دار 

است.
 )Ashley King( »به گفته »اشلی کینگ
محقق بخ��ش مواد س��یاره ای م��وزه تاریخ 
طبیعی انگلیس گفت: حدود ۱۲ درصد از این 
نمونه سنگ از آب تشکیل شده و همین امر 
بینش های زی��ادی را درباره آن ارائه می دهد، 
زیرا این نمونه دارای کمترین میزان آلودگی 

است.
او در ادامه افزود: ترکیب آب آن بسیار شبیه 
به ترکیب آب اقیانوس های زمین است و این 
یک مدرک واقعا خوب است که نشان می دهد 
س��یارک ها و اجرامی مانند این شهاب سنگ 
س��هم بس��یار مهمی در اقیانوس های زمین 

داشته اند.
دکتر کینگ همچنی��ن تأیید کرد که این 
اولین بار اس��ت که یک شهاب سنگ حاوی 
آب فرازمینی)البته محبوس در مواد معدنی( 
در بریتانیا، در شهر تاریخی کاستولدز سقوط 

کرده است.
او توضیح داد از آنجایی که این شهاب سنگ 
یک پوندی)۰.۵ کیلوگرمی( به س��رعت و در 
عرض حدود ۱۲ ساعت شناسایی و پیدا شد، 
بنابراین توس��ط آب و مواد روی زمین آلوده 

نشده است.

وی ادام��ه داد:  برای اکثر شهاب س��نگ ها، 
چالش��ی که داریم این اس��ت که آنها آلوده 
هستند، در حالی که شهاب سنگ یافت شده 
در وینچکم به دلیل شناس��ایی و پیدا شدن 
در کمترین زمان آلوده نش��ده است، بنابراین 

شواهد خوبی است.
دکتر کینگ ادامه داد: یکی از سواالت بزرگ 
ما در علوم س��یاره ای این اس��ت که آب روی 
زمین از کجا آمده است؟ و یکی از پاسخ های 
آش��کار نیز این اس��ت که یا از طریق دنباله 
دارهای��ی که مقدار زیادی ی��خ در آنها وجود 
دارد آمده یا از سیارک ها؟ همیشه یک بحث 
وجود دارد و آن این است که آیا دنباله دارها 

منبع اصلی آب بودند یا سیارک ها؟
دکتر کینگ ادامه داد: اما اکنون ما یک شهاب 
سنگ داریم که واقعا تازه است و می دانیم که 
اصالح نشده اس��ت و همین داستان را تایید 
می کند. دکتر کینگ در سخنرانی خود فاش 
کرد که تجزیه و تحلیل نشان می دهد که این 
شهاب سنگ از یک سیارک در جایی نزدیک 
مشتری ایجاد شده است. اعتقاد بر این است 
که حدود ۴.۶ میلیارد سال پیش شکل گرفته 
و حدود 3۰۰ هزار س��ال طول کش��یده تا به 
زمین برس��د. در حال حاضر حدود ۶۵ هزار 
شهاب س��نگ روی زمین وجود دارد. شهاب 
سنگی که در وینچکم کشف شده است، اولین 
کندریت کربنی شناخته ش��ده است که در 
بریتانیا پیدا شده است و اولین شهاب سنگی 

اس��ت که در 3۰ سال گذشته در سراسر این 
کشور کشف شده است.

 شهاب سنگی که در ۲۸ فوریه سال ۲۰۲۱ 
آسمان انگلستان و شمال اروپا را روشن کرد 
نوع بس��یار نادری از شهاب سنگ ها بود. این 
"توپ آتشین" توسط هزاران نفر در انگلستان 
و شمال اروپا دیده ش��د و تصاویر آن توسط 
دوربین  خانه ها و س��ایر دوربین ها ضبط شد. 
شهاب سنگ اصلی پیش از آن که به جو زمین 
برخورد کند با سرعتی حدود ۱۴ کیلومتر در 
ثانیه در حال حرکت بود و س��رانجام بخشی 
 )Winchcombe( از آن به ش��هر وینچکم
برخورد کرد بخش ه��ای دیگر نیز از مناطق 
محلی جمع آوری ش��دند. تصاویر ثبت شده 
از این شهاب س��نگ توسط مردم و مجموعه 
دوربین های مخصوص انگلستان کمک کرد 
ت��ا مکان دقی��ق آن در منظومه ی شمس��ی 

مشخص شود.
م��وزه تاریخ طبیعی انگلی��س در آن زمان 
گفت: شهاب س��نگ ها از هر سنگی در زمین 
قدیمی تر هستند. آن ها برای هزاران سال در 
فضا سفر می کنند تا در نهایت توسط خورشید 
یا گاهی زمین به دام بیفتند. آنها هنگام ورود 
به جو و پیش از برخورد به زمین نوری ایجاد 
می کنند. این شهاب سنگ مشابه نمونه ای است 
 )Hayabusa2(۲ که توسط ماموریت هایابوسا
ژاپن به زمین آورده شده است که طبق گفته  
آژان��س فضایی ژاپن قطع��ه ای ۵.۴ گرمی از 

سیارک ریوگو)Ryugu( بود.

کشفآبدریکشهابسنگ!
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دانش��مندان امی��دوار هس��تند به کمک 
مأموریت های آینده برنامه فضایی آرتمیس در 
ماه بتوانند اطالعاتی درباره تاریخچه خورشید 

به دست بیاورند.
 Science( به گزارش وبگاه س��ایِنس اَلِرت
Alert(، اگ��ر بخواهی��م درب��اره تاریخچ��ه 
خورش��ید بدانیم، باید به ماه نگاه کنیم؛ این 
توصیه تیمی از دانشمندان است که امیدوار 
هس��تند مأموریت های آینده آرتمیس را در 
ماه به کنترل خود در بیاورند تا به کمک آن 

تاریخچه خورشید را درک کنند.
خورش��ید همیش��ه بر همه اجرام منظومه 
شمسی تأثیر گذاشته اس��ت. ما از خورشید 
غیر از گرما و نور، جریان ذرات پرانرژی و باد 
خورشیدی را نیز دریافت می کنیم و این اتفاق 
مربوط به امروز نیست بلکه طی ۴ یا ۵ میلیارد 

سال گذشته، هر روز اتفاق افتاده است.
ما در روی زمین، تاریخچه باس��تانی تأثیر 
خورش��ید بر خودمان را فرام��وش کرده ایم. 
هوازدگ��ی در اثر باد، فرس��ایش در اثر آب و 

چرخه های دائمی زمین س��اخت صفحه ای، 
همه تغییراتی را که خورشید ممکن است بر 
روی پوس��ته زمین ایجاد کرده باشد یا آن را 
منفجر کرده یا در اعماق گوشته زمین مدفون 

کرده باشد، از بین می برد.
ماه نزدیک تری��ن جهان مرده به ما و هدف 
مجموعه مأموریت های آرتمیس است؛ بنابراین 

ما باید به آنجا نگاهی بیندازیم.
از زمان ش��کل گیری اولیه ماه، فعالیت های 
س��طحی مانند جریان های گدازه ای و تأثیر 
سیارک ها و دنباله دارها روی ماه وجود داشته 
است؛ اما این فعالیت در واقع یک کمک است 
و مانع نیس��ت. جریان های گ��دازه می توانند 
بخش های بزرگی از س��طح م��اه را از تعامل 
بیش��تر با خورشید دور کنند. اگر بتوانیم زیر 
جریان ها و درون سنگ پوش��ه عمیق تر ماه را 
حفاری کنیم، تصویری از تاریخچه خورشید 
از قب��ل از جاری ش��دن گدازه به دس��ت می 
آوریم. ضربه ها تمایل دارند همه موارد را با هم 
مخلوط کنند؛ ضمن اینکه الیه های عمیق تری 

از سطح را در معرض دید قرار می دهند و برای 
ما دسترسی آسانی به آن ها ایجاد می کنند.

پژوهشگران چند کمیت کلیدی را تعیین 
کردن��د که می توانی��م از نمونه ه��ای قمری 
اندازه گیری کنی��م و چگونگی اتصال آنها به 
فعالیت خورش��ید را مش��خص کردند مثاًل 
می توانی��م به مدتی که یک نمونه در معرض 
پرتوهای کیهانی بوده است پی ببریم و از آن 
برای مدل سازی میزان تولید پرتوهای کیهانی 
خورشید در چند میلیارد سال گذشته استفاده 
کنیم. با گذشت زمان، خاک ماه به آرامی به 
س��نگ برش تبدیل می ش��ود و این روند با 
میزان تابش خورشید تغییر می کند. با مقایسه 
نمونه ه��ای مختلف در اعم��اق و مکان های 
مختلف، می توانیم تغییر در روشنایی خورشید 
را در ط��ول زم��ان درک کنی��م. هیچ مکان 
دس��ترس پذیر دیگری در منظومه شمس��ی 
برای اطالع از تاریخچه باس��تانی خورش��ید 
وجود ن��دارد؛ یعنی، ماه یک کپس��ول زمان 

خورشیدی است.

تاریخچهخورشید؛پنهاندرپسماه
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پارگی نقاشی کمال الملک و توضیحات وزارت میراث

به دنبال انتشار تصاوير و خبر پارگى يكى 
از تابلوهاى نقاشى كمال الملك كه در كاخ 
گلستان نگهدارى مى شود، وزارت ميراث 
ــتى  ــگرى و صنايع دس فرهنگى، گردش
اعالم كرد كه اين تابلو مورد بررسى فنى و 

آسيب شناسى دقيق قرار مى گيرد.
ــوى  ــه كه از س ــن اطالعي ــن اي در مت
ــراث فرهنگى،  ــط عمومى وزارت مي رواب
گردشگرى و صنايع دستى منتشر شده، 
آمده است: «با دعوت از گروهى متشكل 
ــوزه مرمت  ــان متخصص ح از كارشناس
ــت تابلو مورد  ــى، قرار اس تابلوهاى نقاش
ــى فنى و آسيب شناسى دقيق قرار  بررس
گيرد. اين درحالى است كه تابلوى مذكور 
ــده  ــته نيز چندين بار مرمت ش در گذش

است.
ــت  باب ــگى  هميش ــپاس  س ــن  ضم

ــانه براى حراست  حساسيت اصحاب رس
ــالمت آثار  از گنجينه هاى ملى، پايش س
ــتور كار اداره كل موزه هاى  موزه اى در دس
ــى قرار دارد و هيأتى  وزارت ميراث فرهنگ
كارشناسى به اين منظور مأموريت بازديد 
ــاى كاخ موزه ها را به  ــازن و تاالره از مخ

عهده دارند.
ــراى مرمت  ــار الزم ب ــال نيز اعتب امس
ــى  ــدادى از تابلوهاى نقاش اضطرارى تع
ــا و مخازن كاخ موزه ها  موجود در تاالره
در نظر گرفته شده كه اين مهم به انجام 

مى رسد.»
ــه تازگى  ــه ب ــيب ديده ك ــى آس نقاش
ــوى يك فعال  تصاويرى از پارگى آن از س
گردشگرى در فضاى مجازى منتشر شد، 
ــوى «گربه و قفس قنارى» اثر محمد  تابل
ــت كه  غفارى، معروف به كمال الملك اس

ــرى در ابعاد  ــال 1308 هجرى قم در س
ــانتى متر، با رنگ روغن روى  61 در 47 س
بوم اجرا شد و هم اكنون در كاخ گلستان 

تهران نگهدارى مى شود.
ــگرى كه  ــال گردش ــودى، فع آرش م
ــرى از وجود پارگى  ــتين بار تصاوي نخس
ــرده، گفته بود:  ــر ك در اين تابلو را منتش
ــالنى كه اين تابلو  مسؤوالن حاضر در س
ــته شده از وجود  در آن به نمايش گذاش
ــراز بى اطالعى كرده و حتى  اين پارگى اب
اين احتمال را دادند كه «شايد هنگام ميخ 
زدن به ديوار توسط ميخ پاره شده است»! 
ــتان نيز  برخى بازديدكنندگاِن كاخ گلس
تصاوير قديمى ترى را از اين تابلو منتشر 
ــان مى دهد اين پارگى از  كرده اند كه نش
ــته و تابلو مرمت  مدت ها قبل وجود داش

نشده است.
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کشفداالنهایزیرزمینیباستانیدراسفراین

کارش��ناس پایگاه باستان شناس��ی بلقیس 
اسفراین گفت: داالن های زیرزمینی باستانی 

در منطقه »جهان بان« اسفراین کشف شد.
نیک گفت��ار در گفت و گو با ایس��نا، اظهار 
کرد: در اثر فعالیت های راهسازی در محدوده 
روس��تای بام از توابع بخش ب��ام و صفی آباد 
اس��فراین در چن��د روز گذش��ته بقایایی از 
داالن های زیرزمینی باس��تانی در روس��تای 

»جهان بان« کشف شد.
وی افزود: در اثر فعالیت های راهس��ازی در 
مح��دوده روس��تای بام از تواب��ع بخش بام و 
صفی آباد اسفراین در چند روز گذشته بقایایی 
از تونل ه��ای به هم پیوس��ته در این منطقه 

کشف شد.
به گفته نیک گفتار در گذشته نیز در حوالی 
این روس��تا داالن هایی کشف شده بود که در 
واقع این داالن ها ارتباط بین چندین آبادی را 

فراهم می کرده است.
وی ادام��ه داد: طول این داالن ۱۸ کیلومتر 
بوده که در مس��یر آن، حمام و آس��یاب نیز 

وجود دارد که هنوز باز نشده است.
نیک گفت��ار ادام��ه داد: س��الیان گذش��ته 
سرنخ هایی از این شهر زیرزمینی در »جهان 
ارغیان« کشف شده بود اما برای محافظت از 
آن، این بقایا توس��ط میراث فرهنگی مسدود 

شد. اکنون از محلی دیگر به این ساختارهای 
باستانی رسیدیم که گفته های مردم محلی را 

تأیید می کند.
وی بیان کرد: س��فال هایی که از این دوره 
کشف ش��ده مربوط به دوره س��لجوقی، ایل 

خانی و دوره های قبل تر از آن بوده است.
نیک گفتار گفت: اطالعات بیش��تر از شهر 
زیرزمین��ی جهان ب��ان اس��فراین، نیازمن��د 

کاوش های گسترده باستان شناسی است.

شهر باستانی »جهان بان« اسفراین ۱۰ سال 
قبل کشف شده است

در ای��ن میان، رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنای��ع دس��تی شهرس��تان 
اس��فراین هم می گوید: شهر باستانی جهان 
بان اسفراین ده سال پیش کشف شده است 
و اطالعات بیش��تر در این خصوص نیازمند 
کاوش بیشتر اس��ت.  عبداهلل سهرابی، رئیس 
اداره میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع 
دس��تی شهرستان اس��فراین در گفت وگو با 
فارس در بجنورد در خصوص شناسایی شهر 
باستانی جهان بان در اسفراین، اظهار کرد: این 
ش��هر باستانی امروز کشف نش��ده و موضوع 
مربوط به ده سال پیش است ولی امروز توجه 
رسانه ها به این سمت معطوف شده است. وی 

در خص��وص قدمت این بنا نیز گفت: این بنا 
مربوط به دوره س��لجوقیان و ایلخانیان است 
ولی احتمال اینک��ه قدمت این بنا مربوط به 
دوره های قبل تر باشد نیز وجود دارد و بررسی 

این موضوع نیاز به مطالعات دارد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دستی شهرستان اسفراین، افزود: مردم 
در آن زم��ان از این مکان به عنوان جان پناه 
جهت جلوگی��ری و در امان بودن از حمالت 
احتمال��ی اقوام وحش��ی که به کش��ور وارد 

می شده اند، استفاده می کردند.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به کوهستانی 
بودن این منطقه و بارش زیاد برف در زمستان 
م��ردم در آن زمان برای فرار از س��رما به این 

منطقه پناه می برند.
س��هرابی در خصوص جزئیات ظاهری این 
شهر باستانی نیز بیان داشت: این بنا به شکل 
یک تونل زیر زمینی اس��ت که بین چندین 
روستا در منطقه بام و صفی آباد و در زیر زمین 
به هم وصل شده اند و به صورت اتاق های کوچ 

بوده که مردم در آنجا زندگی می کردند.
وی در انته��ا در خص��وص جزئیات این بنا 
نیز گفت: اطالعات بیش��تر از شهر زیرزمینی 
جهان بان اسفراین نیازمند کاوش های گسترده 

باستان شناسی است.
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پارگی نقاشی کمال الملک و توضیحات وزارت میراث

به دنبال انتشار تصاوير و خبر پارگى يكى 
از تابلوهاى نقاشى كمال الملك كه در كاخ 
گلستان نگهدارى مى شود، وزارت ميراث 
ــتى  ــگرى و صنايع دس فرهنگى، گردش
اعالم كرد كه اين تابلو مورد بررسى فنى و 

آسيب شناسى دقيق قرار مى گيرد.
ــوى  ــه كه از س ــن اطالعي ــن اي در مت
ــراث فرهنگى،  ــط عمومى وزارت مي رواب
گردشگرى و صنايع دستى منتشر شده، 
آمده است: «با دعوت از گروهى متشكل 
ــوزه مرمت  ــان متخصص ح از كارشناس
ــت تابلو مورد  ــى، قرار اس تابلوهاى نقاش
ــى فنى و آسيب شناسى دقيق قرار  بررس
گيرد. اين درحالى است كه تابلوى مذكور 
ــده  ــته نيز چندين بار مرمت ش در گذش

است.
ــت  باب ــگى  هميش ــپاس  س ــن  ضم

ــانه براى حراست  حساسيت اصحاب رس
ــالمت آثار  از گنجينه هاى ملى، پايش س
ــتور كار اداره كل موزه هاى  موزه اى در دس
ــى قرار دارد و هيأتى  وزارت ميراث فرهنگ
كارشناسى به اين منظور مأموريت بازديد 
ــاى كاخ موزه ها را به  ــازن و تاالره از مخ

عهده دارند.
ــراى مرمت  ــار الزم ب ــال نيز اعتب امس
ــى  ــدادى از تابلوهاى نقاش اضطرارى تع
ــا و مخازن كاخ موزه ها  موجود در تاالره
در نظر گرفته شده كه اين مهم به انجام 

مى رسد.»
ــه تازگى  ــه ب ــيب ديده ك ــى آس نقاش
ــوى يك فعال  تصاويرى از پارگى آن از س
گردشگرى در فضاى مجازى منتشر شد، 
ــوى «گربه و قفس قنارى» اثر محمد  تابل
ــت كه  غفارى، معروف به كمال الملك اس

ــرى در ابعاد  ــال 1308 هجرى قم در س
ــانتى متر، با رنگ روغن روى  61 در 47 س
بوم اجرا شد و هم اكنون در كاخ گلستان 

تهران نگهدارى مى شود.
ــگرى كه  ــال گردش ــودى، فع آرش م
ــرى از وجود پارگى  ــتين بار تصاوي نخس
ــرده، گفته بود:  ــر ك در اين تابلو را منتش
ــالنى كه اين تابلو  مسؤوالن حاضر در س
ــته شده از وجود  در آن به نمايش گذاش
ــراز بى اطالعى كرده و حتى  اين پارگى اب
اين احتمال را دادند كه «شايد هنگام ميخ 
زدن به ديوار توسط ميخ پاره شده است»! 
ــتان نيز  برخى بازديدكنندگاِن كاخ گلس
تصاوير قديمى ترى را از اين تابلو منتشر 
ــان مى دهد اين پارگى از  كرده اند كه نش
ــته و تابلو مرمت  مدت ها قبل وجود داش

نشده است.
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ــوراى جهانى سفر  ش
ارزش  ــگرى  گردش و 
صنعت گردشگرى ايران 
در سال گذشته ميالدى 
دالر  ــارد  ميلي را 48.1 
ــرد و ايران را  ــرآورد ك ب
در رتبه 19 جهان از اين 

نظر قرار داد.
ــوراى جهانى سفر  ش
 20 ــگرى  گردش و 
ــت دنيا از  ــور نخس كش
صنعت  ــى  بزرگ ــر  نظ
گردشگرى خود در سال 
ــى كرده  2021 را معرف

است.
اين شورا ميزان كمك 
ــگرى  گردش ــت  صنع
كشورهاى دنيا به توليد 
آن ها  ــى  داخل ناخالص 
را  ــال 2021  س ــى  ط
ــى كرده و ايران را  بررس
باالتر از سوئيس در رتبه 

نوزدهم قرار داده است.
ــزارش ميزان  ــن گ اي
كمك صنعت گردشگرى 
ناخالص  توليد  به  ايران 
داخلى طى سال 2021 
دالر  ــارد  ميلي را 48.1 
ــت كه  برآورد كرده اس
بيشتر از همه كشورهاى 
ــور  دنيا منهاى 18 كش

بوده است.

؟؟؟
؟؟؟؟

ــگرى 1271 ميليارد  ــكا با صنعت گردش آمري
ــت و چين  ــت اين فهرس دالرى در رتبه نخس
ــان با 251 ميليارد  ــا 814 ميليارد دالر و آلم ب
ــوم از اين  دالر به ترتيب در رتبه هاى دوم و س
نظر قرار گرفته اند. كشورهاى ژاپن، ايتاليا، هند، 
فرانسه، مكزيك، انگليس، اسپانيا، برزيل، كانادا، 
استراليا، هلند، روسيه، تركيه، عربستان، و كره 
جنوبى نيز رتبه هاى چهارم تا هجدهم را به خود 
اختصاص داده اند. ارزش صنعت گردشگرى كره 
ــران قرار گرفته  ــى كه يك پله باالتر از اي جنوب

است 48.8 ميليارد دالر برآورد شده است.
ــوئيس با صنعت گردشگرى 44.5 ميليارد  س
ــر از ايران و در رتبه 20  دالرى يك پله پايين ت
ــاس آمار  ــت. ايران بر اس جهان قرار گرفته اس
ــت 20  ــال هاى 2019 و 2020 جزو فهرس س
ــت دنيا از نظر صنعت گردشگرى  ــور نخس كش
ــال 2021  ــرار نگرفته بود. بدين ترتيب در س ق
ــا تغيير دولت در ايران و روى كار آمدن دولت  ب
رئيسى، ايران جزو 20 كشور برتر جهان از لحاظ 

بزرگى صنعت گردشگرى قرار گرفت.
ــفر و گردشگرى در بخش  ــوراى جهانى س ش

ــزان هزينه كرد  ــود مي ــزارش خ ــرى از گ ديگ
گردشگران داخلى در هر كشور را بررسى كرده 
ــه 16 جهان قرار  ــران را از اين نظر در رتب و اي
داده است. بر اساس برآورد اين نهاد بين المللى، 
ــگران ايرانى در سال 2021 بالغ بر 33.3  گردش
ــور خود هزينه كرده اند كه  ميليارد دالر در كش
اين رقم بيشتر از همه كشورهاى دنيا به جز 15 
كشور آمريكا، چين، آلمان، هند، ژاپن، مكزيك، 
ــل، كانادا، هلند،  ــه، برزي انگليس، ايتاليا، فرانس

اسپانيا، استراليا و روسيه بوده است.
ــگران آمريكايى در  ــزان هزينه كرد گردش مي
كشورشان در سال 2021 بالغ بر 731 ميليارد 
دالر بوده است. هزينه كرد گردشگران چينى در 
كشورشان طى اين سال نيز 458 ميليارد دالر 
و اين رقم براى آلمانى ها 212 ميليارد دالر بوده 

است.
ــه 17 جهان از  ــال 2019 در رتب ايران در س
ــگران داخلى قرار گرفته  نظر هزينه كرد گردش
بود كه بدين ترتيب در سال 2021 يك پله در 

رده بندى جهانى صعود داشته است.

کسب رتبه ۱۹ صنعت گردشگری ایران در دنیا
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چگونه سفرهای جاده ای خود را مقرون به صرفه کنیم؟

وسايل نقليه در جاده ها تقريباً سه چهارم 
 (CO2) ــيد كربن ــار دى اكس علت انتش
حمل و نقل را تشكيل مى دهند و يكى از 
بزرگترين عوامل توليد گازهاى گلخانه اى 
در سراسر جهان است. براى كمك به رفع 
اين مشكل بايد مسيرهايى را انتخاب كنيم 
كه تأثير آن بر محيط زيست كمتر باشد.

به نقل از ويفروم، مردم در سراسر جهان 
ــه زندگى  ــات مربوط ب ــام موضوع در تم
ــاى پايدارتر  ــال انتخاب ه ــش در ح خوي

هستند.
فشارسنج اعتماد Edelman(نظرسنجى 
ــال 2022 نشان داد  اعتماد دولت) در س
ــر جهان نگران  75 درصد از ما در سراس
تغييرات آب و هوا هستيم يا از آن هراس 
ــتجوها در خصوص اضطراب  داريم. جس
وضعيت آب و هوا امسال به باالترين حد 
خود رسيده است. همچنين طى پنج سال 
اخير جستجو براى تأمين كاالهاى پايدار 
تقريباً به ميزان پنج برابر رشد كرده است.

ــى  ــود زندگ ــاى بهب ــى از راهكاره يك
ــه افراد  ــت ك در وضعيت كنونى اين اس
ــيرهاى جاده اى مد نظر خود را براى  مس
ــازى مصرف سوخت بهينه كنند  بهينه س
ــته  و انتخاب هاى پايدارترى در جاده داش
باشند و در هزينه خود صرفه جويى كنند.

ــريع ترين مسير،  عالوه بر نشان دادن س
اكنون مسيرهاى كم مصرف تر نيز به مردم 
ــود. از زمان ارائه اين موارد در  ارائه مى ش
اياالت متحده و كانادا مردم از اين موضوع 
براى صرفه جويى در بيش از نيم ميليون 
تن از انتشار كربن استفاده كرده اند و اين 
معادل خروج 100 هزار خودروى مبتنى 

بر سوخت فسيلى از جاده است.
ــى جديدى  ــن ويژگ ــا همچني در اروپ
ــه رانندگان  ــد كه ب ــدازى خواهد ش راه ان
ــيله نقليه  ــد نوع موتور وس اجازه مى ده
(بنزينى، ديزلى، هيبريدى يا برقى) خود 
را مشخص كنند؛ به طورى كه مسير ارائه 
ــوختى باشد كه  ــده متناسب با نوع س ش

مى خواهيد صرفه جويى كنيد.
ــط هوش مصنوعى كه  اين فناورى توس
ــرفته حياتى  مبتنى بر يك فناورى پيش
ــت،  ــران آب و هواس ــارزه با بح براى مب
ــت. هوش مصنوعى  ــده اس امكان پذير ش
تمام مسيرهاى قابل قبولى را كه مى توان 
براى رسيدن از يك مسير به مسير ديگر 
ــايى مى كند و مصرف  طى كرد را شناس
ــاس  ــدام بر اس ــراى هر ك ــوخت را ب س
ــيب و نوع  الگوهاى ترافيكى تاريخى، ش
جاده و موارد ديگر محاسبه مى كند. اين 
ــرى از ثانيه اين امكان را  فناورى در كس
به افراد مى دهد تا كم مصرف ترين مسير و 
همچنين سريع ترين مسير را به مقصد خود 
بيابند. البته اين ويژگى جديد صرفه جويى 
ــفر  ــوخت تنها راه براى س در مصرف س
پايدارتر نيست. مدت هاست كه گزينه هاى 
جايگزين مختلفى براى رانندگى ارائه شده 
كه شامل حمل و نقل عمومى و مسيرهاى 

دوچرخه سوارى است.
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چگونه سفرهای جاده ای خود را مقرون به صرفه کنیم؟

وسايل نقليه در جاده ها تقريباً سه چهارم 
 (CO2) ــيد كربن ــار دى اكس علت انتش
حمل و نقل را تشكيل مى دهند و يكى از 
بزرگترين عوامل توليد گازهاى گلخانه اى 
در سراسر جهان است. براى كمك به رفع 
اين مشكل بايد مسيرهايى را انتخاب كنيم 
كه تأثير آن بر محيط زيست كمتر باشد.

به نقل از ويفروم، مردم در سراسر جهان 
ــه زندگى  ــات مربوط ب ــام موضوع در تم
ــاى پايدارتر  ــال انتخاب ه ــش در ح خوي

هستند.
فشارسنج اعتماد Edelman(نظرسنجى 
ــال 2022 نشان داد  اعتماد دولت) در س
ــر جهان نگران  75 درصد از ما در سراس
تغييرات آب و هوا هستيم يا از آن هراس 
ــتجوها در خصوص اضطراب  داريم. جس
وضعيت آب و هوا امسال به باالترين حد 
خود رسيده است. همچنين طى پنج سال 
اخير جستجو براى تأمين كاالهاى پايدار 
تقريباً به ميزان پنج برابر رشد كرده است.

ــى  ــود زندگ ــاى بهب ــى از راهكاره يك
ــه افراد  ــت ك در وضعيت كنونى اين اس
ــيرهاى جاده اى مد نظر خود را براى  مس
ــازى مصرف سوخت بهينه كنند  بهينه س
ــته  و انتخاب هاى پايدارترى در جاده داش
باشند و در هزينه خود صرفه جويى كنند.

ــريع ترين مسير،  عالوه بر نشان دادن س
اكنون مسيرهاى كم مصرف تر نيز به مردم 
ــود. از زمان ارائه اين موارد در  ارائه مى ش
اياالت متحده و كانادا مردم از اين موضوع 
براى صرفه جويى در بيش از نيم ميليون 
تن از انتشار كربن استفاده كرده اند و اين 
معادل خروج 100 هزار خودروى مبتنى 

بر سوخت فسيلى از جاده است.
ــى جديدى  ــن ويژگ ــا همچني در اروپ
ــه رانندگان  ــد كه ب ــدازى خواهد ش راه ان
ــيله نقليه  ــد نوع موتور وس اجازه مى ده
(بنزينى، ديزلى، هيبريدى يا برقى) خود 
را مشخص كنند؛ به طورى كه مسير ارائه 
ــوختى باشد كه  ــده متناسب با نوع س ش

مى خواهيد صرفه جويى كنيد.
ــط هوش مصنوعى كه  اين فناورى توس
ــرفته حياتى  مبتنى بر يك فناورى پيش
ــت،  ــران آب و هواس ــارزه با بح براى مب
ــت. هوش مصنوعى  ــده اس امكان پذير ش
تمام مسيرهاى قابل قبولى را كه مى توان 
براى رسيدن از يك مسير به مسير ديگر 
ــايى مى كند و مصرف  طى كرد را شناس
ــاس  ــدام بر اس ــراى هر ك ــوخت را ب س
ــيب و نوع  الگوهاى ترافيكى تاريخى، ش
جاده و موارد ديگر محاسبه مى كند. اين 
ــرى از ثانيه اين امكان را  فناورى در كس
به افراد مى دهد تا كم مصرف ترين مسير و 
همچنين سريع ترين مسير را به مقصد خود 
بيابند. البته اين ويژگى جديد صرفه جويى 
ــفر  ــوخت تنها راه براى س در مصرف س
پايدارتر نيست. مدت هاست كه گزينه هاى 
جايگزين مختلفى براى رانندگى ارائه شده 
كه شامل حمل و نقل عمومى و مسيرهاى 

دوچرخه سوارى است.
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ــروژه درمان  ــت بلژيك پ ــاى پايتخ مقام ه
بيمارى هاى روحى به كمك بازديد از موزه ها 
ــتند. به گزارش گاردين، تور  را به اجرا گذاش
بازديد از فاضالب هاى باستانى و بازديد از يك 
شاهكار قرن شانزدهمى،  دو گزينه اى هستند 
ــكان مى توانند به مردمى توصيه  كه روانپزش
ــل، از افسردگى،  استرس  كنند كه در بروكس

و اضطراب رنج مى برند.
ــكان يكى از  از ماه جارى ميالدى، روانپزش
ــتان هاى بروكسل واقع در  بزرگترين بيمارس
بلژيك مى توانند براى بيماران، بازديد از موزه 
ــخه اى كه با توجه به آن  را تجويز كنند، نس
بيمار مى تواند با چند نفر از دوستان يا اعضاى 
ــد از يك يا چند مورد از  خانواده اش به بازدي

مؤسسات فرهنگى بروكسل برود.
ــات بخش  ــا»، يكى از مقام ــن هوب «ِدلفي
فرهنگى بروكسل بيان كرد: «نخستين هدف 

ــى مردم به فرهنگ، پس از  افزايش دسترس
روزهاى سخت قرنطينه است. مى خواهم همه 
به مؤسسات فرهنگى ما بازگردند، اما مى دانم 
ــى پيش از همه گيرى كرونا نيز باز كردن  حت
ــانى  درِ يك موزه براى برخى از مردم كار آس
ــاس راحتى نمى كنند، فكر  نبود، آن ها احس
ــد و من  ــه موزه جاى آن ها باش نمى كنند ك
واقعا مى خواهم نشان دهم مكان هاى فرهنگى 

جاى همه مردم است.»
ــدف، ارائه ابزار  ــه «هوبا» دومين ه به گفت
ــان بيماران  ــكان براى درم جديدى به پزش
است. او اين پروژه را با الهام از پروژه مشابهى 
ــكان  در كانادا اجرا مى كند، در آن پروژه پزش
ــاى زيباى مونترال را از  بازديد از موزه هنره

سال 2018 به بيماران تجويز مى كنند.
در بروكسل اين پروژه به مدت شش ماه و با 
همكارى پنج موزه اجرا مى شود. از جمله اين 

موزه ها به موزه تاريخ، موزه هنر معاصر و موزه 
ُمد مى توان اشاره كرد. دكتر «جان نيوول» كه 
يك روانپزشك است و در اين پروژه همكارى 
ــزى مى تواند ارزش  دارد، بيان كرد: «هر چي
ــته باشد، اگر به مردم كمك  روان درمانى داش
ــان  كند تا حس خوبى پيدا كنند و به خودش
نزديك تر شوند.» اين پزشك معتقد است: اين 
روش مى تواند براى افرادى كه به افسردگى،   
اضطراب، اختالالت طيف اوتيسم،   روانپريشى 
ــب  ــتند، مناس و اختالل دوقطبى مبتال هس
باشد. «نيوول» بيان كرد: «فكر مى كنم تقريبا 
همه مى توانند از اين روش بهره ببرند. احتماال 
بيشتر براى افرادى مناسب باشد كه تاحدى به 
روند بهبود نزديك تر شده اند.» اگر اين پروژه 
موفقيت آميز باشد، ممكن است ساير موزه ها، 
سينماها، بيمارستان ها و ساير بيماران را نيز 

در بر بگيرد.

تجویز  موزه درمانی در یک کشور اروپایی
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رئيس اداره ميراث فرهنگى شهرستان تيران و 
كرون گفت: شهر زيرزمينى ُكرد عليا با توجه به 
اينكه نظام مهندسى خاصى در آن به كار نرفته 
است، يكى از جذاب ترين و شگفت انگيزترين 

شهرهاى زيرزمينى ايران است.
محسن مظاهرى در گفت وگو با ايسنا درباره 
ــهر  ــهر زيرزمينى ُكرد عليا، اظهار كرد: ش ش
زيرزمينى كرد عليا بيش از 20 هزار متر مربع 
مساحت دارد و در زير روستاى ُكرد عليا قرار 
ــه چاه دارد و  ــه 80 ورودى و 80 حلق دارد ك
شامل تونل ها و دست كن هاى بسيارى است 
ــده و  ــالم در آن ايجاد ش كه از دوران قبل اس
ــتان هاى سرد و  ــخت و زمس براى روزگار س
ــاس نا امنى مى كردند به  زمان هايى كه احس
ــك پناهگاه مطمئن  ــن مى رفتند و ي زيرزمي

محسوب مى شده است.
ــى  ــهر زيرزمين ــزود: 13 ورودى ش وى اف
بازگشايى شده است و آماده بازديد گردشگران 
است. چند مورد باستان شناسى انجام شده در 

دستكن ها نشان مى دهد كه قدمت اين شهر 
زيرزمينى به دوران اشكانى و طبق نظر برخى 

كارشناسان به دوره هخامنشان بر مى گردد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى شهرستان تيران 
و كرون، گفت: با توجه به اينكه منطقه غرب 
اصفهان زمستان هاى سختى داشته و به لحاظ 
ــهر زيرزمينى  ــرما اين ش ــنگين و س برف س
ــلمانان  ــت و بعدها كه مس به وجود آمده اس
جايگزين ارامنه در اين روستا شدند محدوده 
ــاى خود  ــى را در زير خانه ه ــهر زيرزمين ش
ــه بعد از پيگيرى ها اين  ديوارچينى كردند ك
ــد و شهر به حالت  ديوارچينى ها برداشته ش

اوليه خودش در زمان قديم بازگشت.
ــال حاضر 2  ــح كرد: در ح مظاهرى تصري
ــى براى بازديد  ــهر زيرزمين هزار متر مربع ش
ــهر زيرزمينى ُكرد  ــگران باز است. ش گردش
ــى خاصى  عليا با توجه به اينكه نظام مهندس
ــت يكى از جذاب ترين  در آن به كار نرفته اس
و شگفت انگيزترين شهرهاى زيرزمينى ايران 

است. اين شهر در عمق 5 تا 10 مترى زمين 
ــده كه به ورودى هاى پلكانى مجهز  ايجاد ش
است و دشمنان به راحتى نمى توانستند وارد 

راهروهاى اين شهر شوند.
وى ادامه داد: برخى از كارشناسان به دليل 
ــى ُكرد عليا  ــهر زيرزمين ــى كه در ش چاه هاي
ــه در آن وجود  ــود دارد و نوع معمارى ك وج
دارد استدالل مى كنند كه اين شهر به دوران 
اشكانيان بر مى گردد. اين شهر زير زمينى در 
حال طى كردن مراحل پرونده ثبت ملى است. 
رئيس اداره ميراث فرهنگى شهرستان تيران و 
ــش ماهه اول سال 1397  كرون، گفت: در ش
ــهر زيرزمينى  ــزار نفر از اين ش ــدود 20 ه ح
بازديد كردند كه به دليل شيوع ويروس كرونا 
بازديدها به شدت كاهش يافت و حتى مدتى 
ــد كه به دليل كاهش كرونا مجدداً  تعطيل ش
بازگشايى شده است. چنين شهرهايى اصوال 
نياز به مرمت ندارند و چون در زير كوه داالن 

كوه قرار دارد .

شگفتی های شهرزیرزمینی «کُرد علیا»
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رئيس اداره ميراث فرهنگى شهرستان تيران و 
كرون گفت: شهر زيرزمينى ُكرد عليا با توجه به 
اينكه نظام مهندسى خاصى در آن به كار نرفته 
است، يكى از جذاب ترين و شگفت انگيزترين 

شهرهاى زيرزمينى ايران است.
محسن مظاهرى در گفت وگو با ايسنا درباره 
ــهر  ــهر زيرزمينى ُكرد عليا، اظهار كرد: ش ش
زيرزمينى كرد عليا بيش از 20 هزار متر مربع 
مساحت دارد و در زير روستاى ُكرد عليا قرار 
ــه چاه دارد و  ــه 80 ورودى و 80 حلق دارد ك
شامل تونل ها و دست كن هاى بسيارى است 
ــده و  ــالم در آن ايجاد ش كه از دوران قبل اس
ــتان هاى سرد و  ــخت و زمس براى روزگار س
ــاس نا امنى مى كردند به  زمان هايى كه احس
ــك پناهگاه مطمئن  ــن مى رفتند و ي زيرزمي

محسوب مى شده است.
ــى  ــهر زيرزمين ــزود: 13 ورودى ش وى اف
بازگشايى شده است و آماده بازديد گردشگران 
است. چند مورد باستان شناسى انجام شده در 

دستكن ها نشان مى دهد كه قدمت اين شهر 
زيرزمينى به دوران اشكانى و طبق نظر برخى 

كارشناسان به دوره هخامنشان بر مى گردد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى شهرستان تيران 
و كرون، گفت: با توجه به اينكه منطقه غرب 
اصفهان زمستان هاى سختى داشته و به لحاظ 
ــهر زيرزمينى  ــرما اين ش ــنگين و س برف س
ــلمانان  ــت و بعدها كه مس به وجود آمده اس
جايگزين ارامنه در اين روستا شدند محدوده 
ــاى خود  ــى را در زير خانه ه ــهر زيرزمين ش
ــه بعد از پيگيرى ها اين  ديوارچينى كردند ك
ــد و شهر به حالت  ديوارچينى ها برداشته ش

اوليه خودش در زمان قديم بازگشت.
ــال حاضر 2  ــح كرد: در ح مظاهرى تصري
ــى براى بازديد  ــهر زيرزمين هزار متر مربع ش
ــهر زيرزمينى ُكرد  ــگران باز است. ش گردش
ــى خاصى  عليا با توجه به اينكه نظام مهندس
ــت يكى از جذاب ترين  در آن به كار نرفته اس
و شگفت انگيزترين شهرهاى زيرزمينى ايران 

است. اين شهر در عمق 5 تا 10 مترى زمين 
ــده كه به ورودى هاى پلكانى مجهز  ايجاد ش
است و دشمنان به راحتى نمى توانستند وارد 

راهروهاى اين شهر شوند.
وى ادامه داد: برخى از كارشناسان به دليل 
ــى ُكرد عليا  ــهر زيرزمين ــى كه در ش چاه هاي
ــه در آن وجود  ــود دارد و نوع معمارى ك وج
دارد استدالل مى كنند كه اين شهر به دوران 
اشكانيان بر مى گردد. اين شهر زير زمينى در 
حال طى كردن مراحل پرونده ثبت ملى است. 
رئيس اداره ميراث فرهنگى شهرستان تيران و 
ــش ماهه اول سال 1397  كرون، گفت: در ش
ــهر زيرزمينى  ــزار نفر از اين ش ــدود 20 ه ح
بازديد كردند كه به دليل شيوع ويروس كرونا 
بازديدها به شدت كاهش يافت و حتى مدتى 
ــد كه به دليل كاهش كرونا مجدداً  تعطيل ش
بازگشايى شده است. چنين شهرهايى اصوال 
نياز به مرمت ندارند و چون در زير كوه داالن 

كوه قرار دارد .
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با این که همیشـــه برای سفر، 
پیـــش  متنوعـــی  گزینه هـــای 
رو اســـت، امـــا نقـــاط جالـــب  
توجهی در جهان وجود دارد که 
گردشگران اجازه ورود به آنجا 

را ندارند.
به گـــزارش ایســـنا بـــه نقل از 
نشـــنال، فضای مجازی شاید 
مملو از تصاویر کســـانی باشد 
کـــه بـــرای تابســـتان بـــه نقاط 
عجیب و غریبی سفر کرده اند، 
اما مکان های مشخصی در کره 
زمین وجود دارد که مردم اجازه 

ورود به آن ها را ندارند.
دالیـــل مختلفـــی باعث شـــده 
اســـت نقاط بســـیار زیادی در 
جهـــان به طور دائمـــی به روی 
عمـــوم مـــردم بســـته باشـــند؛ 
برخی از این مکان ها به دلیل 
و  ســـمی  موجـــودات  وجـــود 
انتقال بیماری، بعضی دیگر به 
دلیل مقدس بودن و برخی از 
عجایب طبیعی هم با احتمال 
تخریب، در فهرست مکان های 
ممنوعه قـــرار گرفته اند. غاری 
۱۷ هـــزار ســـاله و جزیره ای که 
بازدیدکنندگانـــش بـــه دســـت 
کشـــته  جزیـــره  آن  ســـاکنان 
می شوند، از جمله این مکان ها 

هستند.
در ادامـــه بـــا ۱۰ مکانـــی آشـــنا 
می شوید که هرگز اجازه ورود 

به آن ها را نخواهید داشت.

«جزيره مارها»، بزريل
ــانى بود كه در  «جزيره مارها» زمانى خانه كس
دهه 20 ميالدى، پس از به كار افتادن ناگهانى و 
اتومتيك وارِ فانوس دريايى، آن را ترك كردند. از 
ــان تاكنون ورود عموم مردم به اين جزيره  آن زم
ممنوع شده است؛ چراكه تخمين زده مى شود در 
هر متر مربع اين جزيره 430 هزار متر مربعى، يك 

مار وجود داشته باشد.
ــتگاه «افعى سرنيزه اى زرين»  اين جزيره، زيس
ــت و درحال حاضر فقط نيروى  و ساير مارها اس
ــل و تيم هاى تحقيقاتى بيومديكال  دريايى برزي

اجازه ورود به آن را دارند.

«غارهاى السكو»، فرانسه
از سال 1963 تاكنون، از ورود بازديدكنندگان 
به مجموعه غارهاى السكو در جنوب غربى فرانسه 

جلوگيرى شده است.
اين مكان كه در فهرست ميراث جهانى يونسكو 
ــال 1940  ــط چهار نوجوان در س قرار دارد، توس
ــال بعد به روى  ــف شد و هشت س ميالدى كش
ــكان بازديد از هنر  ــد تا ام بازديدكنندگان باز ش
ــته  ماقبل  تاريخ كه روى ديوارهاى آن نقش بس
است، وجود داشته باشد. قدمت نقاشى هاى اين 

غار به بيش از 17هزار سال پيش باز مى گردد.
ــش هزار نقاشى  با استفاده  در اين غار حدود ش
ــاى معدنى و زغاِل چوب وجود دارد كه  از رنگ ه

به شدت تحت تاثير دى اكسيد كرين و دماى هوا 
ــط بازديدكنندگان غار  قرار گرفته بودند كه توس

توليد مى شد.
ــبيه  ــاس غارهايى ش غارهاى ديگرى كه براس
السكو بازآفرينى شده اند، هرساله هزاران گردشگر 

را جذب مى كنند.

«جزيره هرد و جزاير مك دونالد»، استراليا
ــد»، از جمله  ــرد و جزاير مك دونال «جزيره ه
ــتند كه  دورافتاده ترين مكان هاى كره زمين هس
ــيله قايق ممكن  ــى به آن ها فقط به وس دسترس
ــفر به اين مكان بايد دو هفته از  ــت. براى س اس

استراليا به سمت جنوب غربى دريانوردى كرد.
ــكار  اين جزاير كه در بين جنوبگان و ماداگاس
واقع شده اند، نخستين بار در اواسط قرن نوزدهم 
ميالدى كشف شدند و خانه پنگوئن ها، مرغ هاى 
دريايى و انواع مختلفى از گل ها و گياهان هستند. 
اين جزاير به دليل گدازه اى كه از دهانه آتشفشان 
ــل آب و هواى  ــت و همچنين به دلي ــارى اس ج
ــته  ــل پيش بينى، به روى عموم مردم بس غيرقاب

است.

«جزيـره نورث بوردر»، نيويورك، اياالت متحده 
آمريكا

در ميانه يكى از پربازديدترين شهرهاى جهان، 
ــود دارد كه ورود به آن  ــره پنج هكتارى وج جزي

مکان هایی که هرگز اجازه ورود به آنجا را ندارید!
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ممنوع است.
در اين جزيره زمانى بيمارستاِن مبتاليان به 
امراض مسرى وجود داشت. اين جزيره اكنون 
به طبيعت واگذار شده و به زيستگاه پرندگان 
ــت. در حال حاضر دسترسى  تبديل شده اس
ــگاهى و  به اين مكان فقط براى اهداف دانش

تحقيقاتى امكان پذير است.

«معبد ايسه»، ژاپن
«معبد ايسه» در جزيره «هونشو» واقع شده 
است و يك مجموعه معبد «شينتو» محسوب 
ــود كه براى «آماتراسو»، الهه آفتاب در  مى ش
قرن چهارم پيش از ميالد ساخته شده است.

اين معبد كه گفته مى شود محل نگهدارى 
از نوعى آينه مقدس است و عموم مردم اجازه 
ــه آن را ندارند، فقط به روى راهبان و  ورود ب

اعضاى خانواده سلطنتى ژاپن باز است.

«جزيره سنتينل شمالى»، هند
اين جزيره در خليج بنگال واقع شده است 
و خانه قبيله «سنتينلى»ها است كه دست كم 
ــال اخير در اين جزيره زندگى  در 30هزار س

كرده اند.
اين قبيله به شكلى داوطلبانه در انزوا نسبت 
ــى مى كنند و بر  ــاير مردم جهان زندگ به س
اساس دستور دولت محلى، سفر به اين جزيره 
ــى نبايد از شعاع 9  ــده است و كس ممنوع ش
مترى به آن نزديك شود. نيروى دريايى هند 

نيز از اين منطقه حفاظت مى كند.
بوميان اين قبيله به سمت قايق هايى كه به 
جزيره نزديك شوند، تير پرتاب مى كنند؛ در 
ــتن قانوِن  دو دهه اخير دو نفر به دليل شكس

نزديك نشدن به اين جزيره، كشته شده اند.

«جزيـره نيهـاو»،  هاوايـى،  ايـاالت متحده 
آمريكا

سرشمارى سال 2020 اياالت متحده امريكا، 
ــه در 28 كيلومترى  ــت اين جزيره ك جمعي
جنوب غرب «كائوآئى» واقع شده را فقط 84 

نفر اعالم كرده است.

ــوان «جزيره  ــه از آن به عن ــن جزيره ك اي

ممنوعه»  ياد مى شود در سال 1846 ميالدى 
توسط يك كشاورز اسكاتلندى از «پادشاهاى 

هاوايى»  به مبلغ 10هزار دالر خريدارى شد.
ــى به اين جزيره فقط براى نيروى  دسترس
دريايى اياالت متحده آمريكا، مقامات دولتى و 

نوادگان مالك آن، امكان پذير است.

«Pravcicka Brana»، جمهورى چك
در قسمتى از كوهستان «البه» (Elbe) كه 
بين آلمان و جمهورى چك واقع شده است، 
طاق سنگ آهكى طبيعى وجود دارد كه با نام 
«Pravcicka Brana» شناخته مى شود و 

16 متر ارتفاع دارد.
اين مكان كه زمانى يكى از مقاصد گردشگرى 
محسوب مى شد، از سال 1982 به روى عموم 
مردم بسته شده است. به گفته مقامات محلى، 
تعداد زياد بازديدكنندگان روند فرسايش اين 
ــرده  و نگرانى هايى درباره  ــريع ك مكان را تس
ــت. البته اين  فروريختن آن به وجود آمده اس
ــاق در نهايت روزى ريزش خواهد كرد،  اما  ط
دليل آن احتماال عوامل طبيعى خواهد بود.  

«سورت»، ايسلند
در نزديكى سواحل جنوبى ايسلند جزيره اى 
ــال هاى 1963 تا  وجود دارد كه در فاصله س
ــانى زيرآبى به  1967 به لطف فوران آتش فش

وجود آمده است.
ورود عموم مردم به اين جزيره ممنوع است 
ــق درباره اين كه  و فقط محققان براى تحقي
چطور اكوسيستم مى تواند بدون دخالت بشر 

گسترش پيدا كند، مى توانند وارد آن شوند.
دانشمندان تخمين مى زنند اين جزيره در 

قرن آينده زير موج دريا ناپديد شود.

«دژ بانگاره» (Bhangarh)،  راجستان،   هند
البته بازديد از اين دژ باستانى در طول روز 
براى گردشگران و بازديدكنندگان امكان پذير 
است، اما پس از غروب آفتاب ورود به اين دِژ 
قرِن شانزدهمى ممنوع است. اين ممنوعيت 
ــأت گرفته است كه  ــانه هاى قومى نش از افس
ــاس آن، كسانى كه در تاريكى وارد اين  بر اس

مكان شده اند هرگز دوباره ديده نشده اند.
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ممنوع است.
در اين جزيره زمانى بيمارستاِن مبتاليان به 
امراض مسرى وجود داشت. اين جزيره اكنون 
به طبيعت واگذار شده و به زيستگاه پرندگان 
ــت. در حال حاضر دسترسى  تبديل شده اس
ــگاهى و  به اين مكان فقط براى اهداف دانش

تحقيقاتى امكان پذير است.

«معبد ايسه»، ژاپن
«معبد ايسه» در جزيره «هونشو» واقع شده 
است و يك مجموعه معبد «شينتو» محسوب 
ــود كه براى «آماتراسو»، الهه آفتاب در  مى ش
قرن چهارم پيش از ميالد ساخته شده است.

اين معبد كه گفته مى شود محل نگهدارى 
از نوعى آينه مقدس است و عموم مردم اجازه 
ــه آن را ندارند، فقط به روى راهبان و  ورود ب

اعضاى خانواده سلطنتى ژاپن باز است.

«جزيره سنتينل شمالى»، هند
اين جزيره در خليج بنگال واقع شده است 
و خانه قبيله «سنتينلى»ها است كه دست كم 
ــال اخير در اين جزيره زندگى  در 30هزار س

كرده اند.
اين قبيله به شكلى داوطلبانه در انزوا نسبت 
ــى مى كنند و بر  ــاير مردم جهان زندگ به س
اساس دستور دولت محلى، سفر به اين جزيره 
ــى نبايد از شعاع 9  ــده است و كس ممنوع ش
مترى به آن نزديك شود. نيروى دريايى هند 

نيز از اين منطقه حفاظت مى كند.
بوميان اين قبيله به سمت قايق هايى كه به 
جزيره نزديك شوند، تير پرتاب مى كنند؛ در 
ــتن قانوِن  دو دهه اخير دو نفر به دليل شكس

نزديك نشدن به اين جزيره، كشته شده اند.

«جزيـره نيهـاو»،  هاوايـى،  ايـاالت متحده 
آمريكا

سرشمارى سال 2020 اياالت متحده امريكا، 
ــه در 28 كيلومترى  ــت اين جزيره ك جمعي
جنوب غرب «كائوآئى» واقع شده را فقط 84 

نفر اعالم كرده است.

ــوان «جزيره  ــه از آن به عن ــن جزيره ك اي

ممنوعه»  ياد مى شود در سال 1846 ميالدى 
توسط يك كشاورز اسكاتلندى از «پادشاهاى 

هاوايى»  به مبلغ 10هزار دالر خريدارى شد.
ــى به اين جزيره فقط براى نيروى  دسترس
دريايى اياالت متحده آمريكا، مقامات دولتى و 

نوادگان مالك آن، امكان پذير است.

«Pravcicka Brana»، جمهورى چك
در قسمتى از كوهستان «البه» (Elbe) كه 
بين آلمان و جمهورى چك واقع شده است، 
طاق سنگ آهكى طبيعى وجود دارد كه با نام 
«Pravcicka Brana» شناخته مى شود و 

16 متر ارتفاع دارد.
اين مكان كه زمانى يكى از مقاصد گردشگرى 
محسوب مى شد، از سال 1982 به روى عموم 
مردم بسته شده است. به گفته مقامات محلى، 
تعداد زياد بازديدكنندگان روند فرسايش اين 
ــرده  و نگرانى هايى درباره  ــريع ك مكان را تس
ــت. البته اين  فروريختن آن به وجود آمده اس
ــاق در نهايت روزى ريزش خواهد كرد،  اما  ط
دليل آن احتماال عوامل طبيعى خواهد بود.  

«سورت»، ايسلند
در نزديكى سواحل جنوبى ايسلند جزيره اى 
ــال هاى 1963 تا  وجود دارد كه در فاصله س
ــانى زيرآبى به  1967 به لطف فوران آتش فش

وجود آمده است.
ورود عموم مردم به اين جزيره ممنوع است 
ــق درباره اين كه  و فقط محققان براى تحقي
چطور اكوسيستم مى تواند بدون دخالت بشر 

گسترش پيدا كند، مى توانند وارد آن شوند.
دانشمندان تخمين مى زنند اين جزيره در 

قرن آينده زير موج دريا ناپديد شود.

«دژ بانگاره» (Bhangarh)،  راجستان،   هند
البته بازديد از اين دژ باستانى در طول روز 
براى گردشگران و بازديدكنندگان امكان پذير 
است، اما پس از غروب آفتاب ورود به اين دِژ 
قرِن شانزدهمى ممنوع است. اين ممنوعيت 
ــأت گرفته است كه  ــانه هاى قومى نش از افس
ــاس آن، كسانى كه در تاريكى وارد اين  بر اس

مكان شده اند هرگز دوباره ديده نشده اند.
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»سورت«،  ایسلند
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ــوور و ديگر اماكن ديدنى  چراغ هاى موزه ل
ــرژى در اروپا، چند  ــه، در پى بحران ان فرانس
ــگى خاموش  ــاعت زودتر از موعد هميش س

شدند.
به گزارش الميادين، ريما عبدالملكـ  وزير 
فرهنگ فرانسهـ  در اين زمينه گفت: موزه هاى 
ــاى چراغ هايشان را زودتر از موعد  لوور و ورس
هميشگى خاموش مى كنند. اين يك حركت 
نمادين براى يادآورى بحران انرژى در اروپا در 

پى جنگ روسيه با اوكراين است.
او افزود: چراغ هاى موزه لوور كه قبال ساعت 
ــد،  در ساعت 11  يك بامداد خاموش مى ش
شب و كاخ ورساى نيز به جاى ساعت 12 در 

ساعت 11 خاموش خواهند شد.
عبدالملك با بيان اينكه اين كارهاى نمادين 
براى ارتقاى سطح آگاهى عمومى بسيار مهم 
ــت، در عين حال افزود: البته حركت هاى  اس
ــرژى كافى  ــراى كاهش مصرف ان نمادين ب
نخواهند بود. وزير فرهنگ فرانسه از موسسات 
فرهنگى خواست تا روش هاى صرفه جويى در 
ــد؛ مانند كارى كه  ــرف برق را اتخاذ كنن مص
ــاى انجام داد. اين موزه با جايگزين  موزه ورس
كردن چراغ هاى ال اى دى به جاى چراغ هاى 
ــد تا هزينه هاى مصرف برق،  قبلى، سبب ش

يك سوم كاهش يابد.
ــينماها هم در حال مذاكره  وى افزود: با س

ــان به  ــر پروژكتورهايش ــتيم تا با تغيي هس
ــرق  ــرف ب ــزرى، در مص ــاى لي پروژكتوره

صرفه جويى كنند.
ــاس اين گزارش، از مدتى قبل هم در  بر اس
شهر پاريس چراغ هايى كه اماكن ديدنى اين 
شهر را تزيين مى كنند، چند ساعت زودتر از 
هميشه خاموش شدند. در نتيجه برج ايفل و 
ديگر اماكن ديدنى شهر پاريس در پى افزايش 

هزينه  انرژى در اروپا، در تاريكى فرو رفتند.
ــيه با اوكراين دچار  اروپا در پى جنگ روس
بحران انرژى شده است. تحريم هاى اروپا عليه 
روسيه نيز سبب افزايش قيمت انرژى در تمام 

جهان از جمله خود اروپا شده است.

«لوور» و «ورسای» زودتر از همیشه خاموش می شوند
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گـــدار»  لـــوک  ««ژان 
سرشـــناس  کارگـــردان 
سوئیســـی   – فرانســـوی 
مطـــرح  چهره هـــای  از  و 
نـــوی  مـــوج  پیشـــگام  و 
ســـینمای فرانسه در سن 
درگذشـــت.  ســـالگی   ۹۱
فارغ التحصیـــل  او 
مردم شناسی از دانشگاه 
سوربن بود اما عالقه اش 
موجـــب شـــد به همـــراه 
دوســـتانش  از  گروهـــی 
مثـــل «کلود شـــابرول»، 
«فرانسوا تروفو» و «اریک 
رومـــر»، بـــه ســـمت هنر 
هفتـــم گرایش پیـــدا کند 
و بـــه جســـت وجو درباره 
قابلیت های نهفته سینما 
بپردازد. اولین فیلم بلند 
داســـتانی گدار «از نفس 
افتـــاده» بود که در ســـال 
۱۹۵۹ بر اساس داستانی 
از فرانســـوا تروفـــو و بـــا 
بـــازی «ژان پل بلموندو» 
ساخت. از ژان لوک گدار 
به عنـــوان یکی از آخرین 
بازمانده هـــای «موج نو» 
یـــاد  فرانســـه  ســـینمای 

می شد.

ــازان در  «ژان لوك گدار» از مهم ترين فيلمس
ــه جوايزى از  ــينماى جهان بود ك قيد حيات س
جمله خرس طاليى برلين براى فيلم «آلفاويل» 
(1965) و شير طاليى ونيز براى «نام من: كارمن» 
(1983) را در كارنامه داشت. اگرچه او هرگز نامزد 
جايزه اسكار نشد، اما در سال 2010 برنده جايزه 
اسكار افتخارى شد. او در نهايت حاضر به دريافت 

اين جايزه از آكادمى اسكار نشد.
ــال 1930 در پاريس به دنيا  «گدار» كه در س
ــى جنبش موج نو  ــد، يكى از چهره هاى اصل آم
ــه در اواخر دهه 1950 و 60 بود و ابتدا به  فرانس
ــوى تازه تاسيس  عنوان منتقد براى مجله فرانس
كايه دوسينما در سال 1952 كار كرد و نخستين 
ــوه گر» در سال  فيلم كوتاه خود را با نام «زن عش

1955 ساخت.
اولين فيلم بلند اين فيلمساز «از نفس افتاده» 
محصول 1960 بود كه يكى از آثار كليدى جنبش 
ــوب مى شود و با نقش آفرينى «ژان  موج نو محس
پل بلموندو» و «ژان سبرگ» همراه بود. «از نفس 
ــى بود كه «گدار» بين  ــاده» يكى از 15 فيلم افت
ــى كرد، بازه  ــال هاى 1960 و 1967 كارگردان س
ــينمايى اين  زمانى كه مهم ترين دوره فعاليت س

كارگردان محسوب مى شود.
ــاخت،  ــه او در اين مدت س ــه آثارى ك از جمل
مى توان به درام «تحقير» (1963) ، فيلم نئو نوآر 
«آلفويل» در سال 1965، «پى يرو ُخله» و كمدى 
سياه «تعطيالت آخر هفته» در سال 1967 اشاره 

ــازى ادامه  كرد. با اين حال او همچنان به فيلمس
ــت حرفه اى خود در  ــول دوران فعالي داد و در ط
مجموع 44 فيلم بلند و چند فيلم كوتاه را مقابل 

دوربين برد.
«گدار» در كنار «فرانسوا تروفو» كه يكى ديگر 
ــينماى فرانسه  ــته موج نوى س از اعضاى برجس
ــتند  ــود، رهبرى تظاهرات هايى را بر عهده داش ب
ــنواره فيلم  ــال 1968 به تعطيلى جش كه در س
ــد، ناآرامى هايى كه حاصل جنبش و  كن انجامي

اعتراضات دانشجويى مى 1968 در فرانسه بود.

ــناك سينماى موج نو» لقبى بود  «فرزند هراس
ــدار» داده بودند، چراكه در  ــه «ژان لوك گ كه ب
دهه 1960 با تالش جنجال گونه اى مى خواست 
با نهادهاى خشك و پژمرده سياسى و اجتماعى 
ــتيزد و از دوربين بسان يك اسلحه در جهت  بس

پيشبرد اهداف سياسى اش استفاده مى كرد.
ــينما  ــن چهره تاثير گذار پيش از ورود به س اي
ــگاه سوربن در رشته  در پايان دهه ى40 از دانش
ــد و عالقه اش به  ــى فارغ التحصيل ش نژادشناس
سينما موجب شد تا به همراه گروهى از دوستان 
جوان اش چون «كلود شابرول»، «فرانسوا تروفو» 
و «اريك رومر» به جست وجو درباره قابليت هاى 
ــينما بپردازند. آن ها ماهنامه  سينمايى  نهفته س
ــينما» راه اندازى كردند كه  به نام «الگازت دو س

البته فقط براى پنج ماه منتشر شد.
او در دهه 50 چند فيلم كوتاه داستانى با كمك 

«ژان لوک گدار» کیست و چه تاثیری بر سینمای جهان گذاشت؟
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دوستان منتقدش در نشريه معتبر «كايه دو 
سينما» ساخت و با ساخت چند فيلم كوتاه 
ــاخت فيلم بلند آماده  ــان داد كه براى س نش

است.
ــدار «از نفس  ــتانى گ اولين فيلم بلند داس
ــاس  ــال 1959 براس ــاده» بود كه در س افت
داستانى از «فرانسوا تروفو» ساخت. اين فيلم 
با بودجه اى اندك و با كمك «كلود شابرول» 
ساخته شد كه از بنيان هاى «موج نو» سينماى 

فرانسه شناخته مى شود.
ــن دوره زندگى گدار بود  ــه 60 پربارتري ده
ــال به طور ميانگين دو  و او در اين دهه هرس
فيلم ساخت، فيلم هايى كه بسيارى از آن ها با 

گذشت زمان ارزش بيش ترى يافتند.
«سرباز كوچك» دومين فيلم گدار بود كه 
در آوريل 1960 ساخته شد، اما مقامات دولت 
فرانسه مانع نمايش آن شدند و سه سال بعد 
پروانه نمايش آن را صادر كردند. داستان فيلم 
ــت  درباره جنگ هاى آزادى بخش الجزاير اس
ــوييس اتفاق مى افتد. اين فيلم اولين  و در س
همكارى ميان «گدار» و «آنا كارينا» بود كه 

به ازدواج آنها انجاميد.
ــت» را  «گدار» پس از آن فيلم «زن، زن اس
ــال 1961 ساخت و يك سال بعد فيلم  در س
تحسين شده «گذران زندگى» را ساخت كه از 
پيچيده ترين و موفق ترين فيلم هاى اوليه گدار 
محسوب مى شود. او با فيلم «تفنگ داران» در 
سال 1963 بار ديگر مخالف خود را با پديده 
جنگ ابراز كرد. «بيزار» محصول 1963 اولين 
فيلم پرهزينه اين سينماگر بود كه بازيگرانى 
چون «ميشل پيكولى» و «جك پاالنس» در 

آن نقش آفرينى داشتند.
ــك زن  ــم «ي ــدار فيل ــال 1964 گ در س
ــاخت كه به گفته خودش  ــوهردار» را س ش
ــه در زير  ــت ك ــى در زندگى زن اس پژوهش
فشارهاى زندگى ديگر نمى تواند خودش باشد. 
ــاخته هاى گدار در  اما يكى از معروف ترين س
سال 1965 با نام «آلفاويل» به پرده سينماها 
ــروى ديوانه»  ــب آن، فيلم «پي ــد و متعاق آم

ساخته شد.

از ديگر شاهكارهاى سينمايى وى مى توان به 

فيلم هاى «مذكر، مونث» (1966)، «شهوت» 
ــك؛ كارمن» (1984)  ــام كوچ (1982) و «ن

اشاره كرد.
ــكار در سال 2010 به پاس يك  آكادمى اس
ــينمايى قصد تقدير ويژه از  عمر دستاورد س
گدار را داشت، اما اين كارگردان سرشناس از 
حضور در مراسم اعطاى جوايز خوددارى كرد. 
ــم  او درباره علت حضور نيافتن در اين مراس
ــات آكادمى  ــيدم مقام گفت: «از خودم پرس
ــكار كدام يك از فيلم هاى مرا ديده اند. آيا  اس
آنها اصال سينماى مرا مى شناسند؟ اين جايزه 

هيچ معنايى براى من ندارد.»
ــه فعاليت  ــار ده ــاز طى چه ــن فيلم س اي
ــب جوايز معتبرى  ــينمايى موفق به كس س
شده است كه دو خرس نقره اى و يك خرس 
طالى جشنواره برلين، شير طال، جايزه هيات 
داوران و شير طالى افتخارى جشنواره ونيز از 

مهم ترين آنها هستند.
وى كه پنج بار نامزد جايزه نخل طالى كن 
ــال 1978 جايزه افتخارى  ــت، در س بوده اس
ــه را دريافت كرد، در سال 2007  سزار فرانس
ــتاورد سينمايى آكادمى  جايزه يك عمر دس
فيلم اروپا را گرفت و در سال 1995 يوزپلنگ 

افتخارى جشنواره لوكارنو به وى اعطا شد.
ــال 1986 جايزه بهترين فيلم  ــدار در س گ
ــنواره روتردام را دريافت كرد و  خالقانه جش
در سال 2004 جايزه بهترين فيلم سال را از 

جشنواره سن سباستين گرفت.
ــوى فيلم  ــن كارگردان صاحب نام فرانس اي
ــه بعدى «خداحافظى با زبان» را در سال  س
2014 ساخت، اين فيلم كامال تجربى، درامى 
رمانتيك درباره زندگى يك مرد و زن است و 
ــگ ولگرد  نيمه دوم فيلم از زاويه ديد يك س
ــا زبان» در  ــود. «خداحافظى ب روايت مى ش
جشنواره كن 2014 جايزه هيات داوران اين 

رويداد سينمايى را دريافت كرد.
ــينماگر كهنه كار با  ــاخته اين س آخرين س
ــال 2018 راهى  عنوان «كتاب تصوير» در س
سينماها شد و در جشنواره كن براى نخستين 
بار جايزه اى با عنوان نخل طالى ويژه به «ژان 

لوك گدار» اعطا شد.

وى كـه پنج بار نامزد جايزه 
نخل طالى كن بوده است، در 
سـال 1978 جايـزه افتخارى 
سزار فرانسه را دريافت كرد، 
در سال 2007 جايزه يك عمر 
آكادمى  سـينمايى  دستاورد 
فيلم اروپا را گرفت و در سال 
افتخـارى  يوزپلنـگ   1995
جشنواره لوكارنو به وى اعطا 

شد.
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دوستان منتقدش در نشريه معتبر «كايه دو 
سينما» ساخت و با ساخت چند فيلم كوتاه 
ــاخت فيلم بلند آماده  ــان داد كه براى س نش

است.
ــدار «از نفس  ــتانى گ اولين فيلم بلند داس
ــاس  ــال 1959 براس ــاده» بود كه در س افت
داستانى از «فرانسوا تروفو» ساخت. اين فيلم 
با بودجه اى اندك و با كمك «كلود شابرول» 
ساخته شد كه از بنيان هاى «موج نو» سينماى 

فرانسه شناخته مى شود.
ــن دوره زندگى گدار بود  ــه 60 پربارتري ده
ــال به طور ميانگين دو  و او در اين دهه هرس
فيلم ساخت، فيلم هايى كه بسيارى از آن ها با 

گذشت زمان ارزش بيش ترى يافتند.
«سرباز كوچك» دومين فيلم گدار بود كه 
در آوريل 1960 ساخته شد، اما مقامات دولت 
فرانسه مانع نمايش آن شدند و سه سال بعد 
پروانه نمايش آن را صادر كردند. داستان فيلم 
ــت  درباره جنگ هاى آزادى بخش الجزاير اس
ــوييس اتفاق مى افتد. اين فيلم اولين  و در س
همكارى ميان «گدار» و «آنا كارينا» بود كه 

به ازدواج آنها انجاميد.
ــت» را  «گدار» پس از آن فيلم «زن، زن اس
ــال 1961 ساخت و يك سال بعد فيلم  در س
تحسين شده «گذران زندگى» را ساخت كه از 
پيچيده ترين و موفق ترين فيلم هاى اوليه گدار 
محسوب مى شود. او با فيلم «تفنگ داران» در 
سال 1963 بار ديگر مخالف خود را با پديده 
جنگ ابراز كرد. «بيزار» محصول 1963 اولين 
فيلم پرهزينه اين سينماگر بود كه بازيگرانى 
چون «ميشل پيكولى» و «جك پاالنس» در 

آن نقش آفرينى داشتند.
ــك زن  ــم «ي ــدار فيل ــال 1964 گ در س
ــاخت كه به گفته خودش  ــوهردار» را س ش
ــه در زير  ــت ك ــى در زندگى زن اس پژوهش
فشارهاى زندگى ديگر نمى تواند خودش باشد. 
ــاخته هاى گدار در  اما يكى از معروف ترين س
سال 1965 با نام «آلفاويل» به پرده سينماها 
ــروى ديوانه»  ــب آن، فيلم «پي ــد و متعاق آم

ساخته شد.

از ديگر شاهكارهاى سينمايى وى مى توان به 

فيلم هاى «مذكر، مونث» (1966)، «شهوت» 
ــك؛ كارمن» (1984)  ــام كوچ (1982) و «ن

اشاره كرد.
ــكار در سال 2010 به پاس يك  آكادمى اس
ــينمايى قصد تقدير ويژه از  عمر دستاورد س
گدار را داشت، اما اين كارگردان سرشناس از 
حضور در مراسم اعطاى جوايز خوددارى كرد. 
ــم  او درباره علت حضور نيافتن در اين مراس
ــات آكادمى  ــيدم مقام گفت: «از خودم پرس
ــكار كدام يك از فيلم هاى مرا ديده اند. آيا  اس
آنها اصال سينماى مرا مى شناسند؟ اين جايزه 

هيچ معنايى براى من ندارد.»
ــه فعاليت  ــار ده ــاز طى چه ــن فيلم س اي
ــب جوايز معتبرى  ــينمايى موفق به كس س
شده است كه دو خرس نقره اى و يك خرس 
طالى جشنواره برلين، شير طال، جايزه هيات 
داوران و شير طالى افتخارى جشنواره ونيز از 

مهم ترين آنها هستند.
وى كه پنج بار نامزد جايزه نخل طالى كن 
ــال 1978 جايزه افتخارى  ــت، در س بوده اس
ــه را دريافت كرد، در سال 2007  سزار فرانس
ــتاورد سينمايى آكادمى  جايزه يك عمر دس
فيلم اروپا را گرفت و در سال 1995 يوزپلنگ 

افتخارى جشنواره لوكارنو به وى اعطا شد.
ــال 1986 جايزه بهترين فيلم  ــدار در س گ
ــنواره روتردام را دريافت كرد و  خالقانه جش
در سال 2004 جايزه بهترين فيلم سال را از 

جشنواره سن سباستين گرفت.
ــوى فيلم  ــن كارگردان صاحب نام فرانس اي
ــه بعدى «خداحافظى با زبان» را در سال  س
2014 ساخت، اين فيلم كامال تجربى، درامى 
رمانتيك درباره زندگى يك مرد و زن است و 
ــگ ولگرد  نيمه دوم فيلم از زاويه ديد يك س
ــا زبان» در  ــود. «خداحافظى ب روايت مى ش
جشنواره كن 2014 جايزه هيات داوران اين 

رويداد سينمايى را دريافت كرد.
ــينماگر كهنه كار با  ــاخته اين س آخرين س
ــال 2018 راهى  عنوان «كتاب تصوير» در س
سينماها شد و در جشنواره كن براى نخستين 
بار جايزه اى با عنوان نخل طالى ويژه به «ژان 

لوك گدار» اعطا شد.

وى كـه پنج بار نامزد جايزه 
نخل طالى كن بوده است، در 
سـال 1978 جايـزه افتخارى 
سزار فرانسه را دريافت كرد، 
در سال 2007 جايزه يك عمر 
آكادمى  سـينمايى  دستاورد 
فيلم اروپا را گرفت و در سال 
افتخـارى  يوزپلنـگ   1995
جشنواره لوكارنو به وى اعطا 

شد.
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ایـــن دومین شـــاه قاجـــار بود 
کـــه راهـــی مســـافرت خـــارج 
از کشـــور می شـــد، امـــا ســـفر 
بـــه  قاجـــار  مظفرالدین شـــاه 
فرنـــگ (کـــه منجـــر بـــه ورود 
سینماتوگراف به ایران گردید) 
نیـــز بـــا توصیـــه و همراهـــی 
همچـــون  فراماســـون هایی 
علی خـــان ظهیرالدوله صورت 
گرفت، بـــا پول هایی که میرزا 
بـــه  اتابـــک  علی اصغرخـــان 
حســـاب جیب ملت از روسیه 
قـــرض گرفته بود، شـــاه راهی 
و  زرق  بـــا  تـــا  گردیـــد  فرنـــگ 
برق های آن دیار آشـــنا شـــده 
و بنابر بی لیاقتی و کم سوادی 
مســـحور  ســـاده لوحی اش،  و 
و مفتـــون دیگـــر مظاهر غرب 
گردیده تا راه را برای نقشـــه ها 
و  اســـتعماری  طرح هـــای  و 
همـــوار  آینـــده،  ضدایرانـــی 
سازند. در همین مسافرت بود 
که شاه برای اولین بار دستگاه 

سینماتوگراف را رویت کرد.

ــاه دستور ابتياع  به اين ترتيب مظفرالدين ش
ــينماتوگراف را به صنيع السطنه و  ــتگاه س دس
پسرش ميرزا ابراهيم خان عكاسباشى داد تا در 
ــت به ايران، آن ها را همراه بياورند. بنابه  برگش
تصريح مورخان در زمانى كه صدراعظم و مشاوران 
ماسون مظفرالدين شاه قاجار وى را واداشتند تا 
ــينماتوگراف سرگرم شود،  ــتگاه س با خريد دس
مشغول بستن يكى از خفت بارترين قرارداد هاى 
ــرزمين بودند تا نفت ايران را  طول تاريخ اين س
ــگان در اختيار بيگانگان قرار دهند.  به طور راي
ــايد اين تراژدى هميشگى تاريخ مستعمرات  ش
ــاهان يا ملت ها را به آالت و اسبابى  بوده كه ش
ــرگرم ساخته تا حرث و نسل شان را به غارت  س
ــال 1901 ميالدى / 1319 هجرى  ببرند. در س
ــى هم درحالى كه  قمرى / 1280 هجرى شمس
ــون مظفرالدين شاه  مشاوران و معاونان فراماس
ــينماتوگراف سرگرم  ــتگاه س قاجار، او را با دس
ــى  ــى انگليس ــرده بودند، ويليام ناكس دارس ك
ــتخراج و بهره بردارى  موفق به كسب امتياز اس
و لوله كشى نفت و قير در سراسر ايران به مدت 

60 سال گرديد.
را  ــينماتوگراف  س دستگاه  ــاه،  مظفرالدين ش
ــان  ــر ميرزاابراهيم خ ــران آورد و عالوه ب ــه اي ب
ــه فيلمبردارى و  ــى، خود نيز با آن ب عكاسباش
ــد. او، عمله و اكره خود  ــازى مشغول ش فيلمس
در دربار را جمع مى كرد به حياط كاخ گلستان 

آورده و وادارشان مى ساخت تا در مقابل دوربين 
سينماتوگراف بازى كرده، حركات مختلف انجام 
دهند. سپس دستگاه سنگين سينماتوگراف را بر 
پشت يكى ديگر از نوكران خويش قرار داده و از 
حركات و بازى هاى عواملش، فيلم برمى داشت. 
ــات، خود نيز جلوى دوربين رفته، بر  بعضى اوق
يك صندلى مى نشست و بازى افرادش را نظاره 
ــتور مى داد كه چگونه در  مى كرد. به آن ها دس
مقابل دوربين سينماتوگراف ايستاده، بازى كنند 
و ادا دربياورند. درواقع مظفرالدين شاه را مى توان 
اولين كارگردان و فيلمساز تاريخ سينماى ايران 
به شمار آورد! برخى فيلم هايى كه شاه قاجار در 
ــتان از عمله جات خود  ــام و در كاخ گلس آن اي
برداشت، هنوز در آرشيو فيلم و عكس اين كاخ 
موجود بوده و نشان از عالقه و استعداد او در كار 

با دستگاه سينماتوگراف دارد.
ــاس مى توان گفت پديده سينما  برهمين اس
ــاير ممالك، به عنوان يك  در ايران برخالف س
ــى در كوچه و بازار و محافل عمومى  هنر مردم
ــكل نگرفت، بلكه توسط دستگاه حكومتى و  ش
عوامل اين دستگاه كه از عوامل و عناصر شبكه 
فراماسونرى بودند، به اين سرزمين وارد شد. به 
ــل از همان ابتدا، ماجرا ها و محتواى  همين دلي
ــر همان طبقه خاص  ــتر با منش و تفك آن بيش
واردكننده مرتبط بود و هيچ ارتباطى با زندگى 
مردم و قاطبه ملت نداشت. لورا مالوى، نظريه پرداز 

مظفرالدین شاه؛ نخستین کارگردان سینمای ایران
سعيد مستغاثى

خبرنگار

تاريخ سينماى ايران چگونه آغاز شد؟
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مشهور سينما، ماجراى ورود سينما به ايران 
را قابل تامل دانسته و مى گويد: «به جز ژاپن، 
ــورى است كه سينما توسط  ايران تنها كش
دستگاه سلطنت وارد آن مى شود و گسترش 
ــور هاى صنعتى غرب،  مى يابد. برخالف كش
سينما در ايران به عنوان يك هنر مردمى و 
عامه پسند در كافه هاى زيرزمينى و چادر ها 

شكل نگرفت...»

نخستين سالن عمومى سينما
ــينما در ايران  ــالن عمومى س اما اولين س
ــى  ــرزا ابراهيم خان صحاف باش ــط مي توس
ــد. او كه عتيقه فروشى داشت،  ــيس ش تاس
ــكو  ــه اش از سانفرانسيس ــر و كل ناگهان س
ــته ناظم االسالم كرمانى  ــد و به نوش پيدا ش
ــان»، به  ــدارى ايراني ــخ بي ــاب «تاري در كت
ــى دوم» در دوران  ــت «انجمن مخف عضوي
ــروطه درآمد. انجمنى كه اساسا توسط  مش
ــون ها تشكيل شده بود و بعدا پايه و  فراماس

بنياد سازمان هاى تروريستى همچون كميته 
مجازات گرديد. نكته جالب اين كه نخستين 
نمايش عمومى اين سالن در اول ماه رمضان 
ــى و همزمان با شروع  1283 هجرى شمس
ــه روى پرده رفت! از ديگر نكات  ماه صيام ب
ــه اين كه به جز ميرزا ابراهيم خان  قابل توج
ــى، از نخستين بانيان سالن هاى  صحاف باش
ــينما در ايران بايد به مهاجر ديگر روس  س
ــه خود از  ــاره كرد ك ــى خان اش با نام روس
ــاهى بود و  ــتبداد محمدعلى ش ــل اس عوام
ــتن مجلس توسط  حتى هنگام به توپ بس
ــتبداد صغير،  ــاز اس ــى و آغ ــوف روس لياخ
ــان در كنار كلنل  ــركوب آزاديخواه براى س
ــر روى خون و  ــرار گرفت و ب ــش ق هموطن
اجساد مشروطه خواهان، سالن سينمايش را 
برپا نمود. از همين رو با پيروزى مشروطيت 
ــاير  ــاه، انقالبيون و س ــرار محمدعلى ش و ف
ــينمايش را به  ــخانه و سالن س مردم عكاس

آتش كشيدند.

اولين زنجيره سالن هاى سينما در ايران
ــالن هاى نمايش در  ــه س ــتين حلق نخس
ــط على وكيلى و اسحاق زنجانى  ايران توس
ــد. از جمله همكاران آن ها در  ــيس ش تاس
ــرمايه داران  ــازى، گروهى از س اين سالن س
ــون بودند كه شركت  يهودى مانند ياكوبس
ــد. دو ويژگى  ــيس كردن ــم ايران را تاس فيل
ــحاق زنجانى را به يكديگر  على وكيلى و اس
ــه هر دو نفر  ــاخت: اول اين ك متصل مى س
(اتحاديه  ــس  آليان ــدارس  م فارغ التحصيل 
ــراييليت) بودند و دوم اين كه هر  جهانى اس
دو از بنيانگذاران كلوپ هاى روتارى (شاخه 
ــكيالت فراماسونرى) در ايران  اقتصادى تش

به شمار مى آمدند.

دوره اول سـينماى ايـران و مهاجـرى از 
روسيه

اگرچه پس از ميرزا ابراهيم خان عكاسباشى، 
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مشهور سينما، ماجراى ورود سينما به ايران 
را قابل تامل دانسته و مى گويد: «به جز ژاپن، 
ــورى است كه سينما توسط  ايران تنها كش
دستگاه سلطنت وارد آن مى شود و گسترش 
ــور هاى صنعتى غرب،  مى يابد. برخالف كش
سينما در ايران به عنوان يك هنر مردمى و 
عامه پسند در كافه هاى زيرزمينى و چادر ها 

شكل نگرفت...»

نخستين سالن عمومى سينما
ــينما در ايران  ــالن عمومى س اما اولين س
ــى  ــرزا ابراهيم خان صحاف باش ــط مي توس
ــد. او كه عتيقه فروشى داشت،  ــيس ش تاس
ــكو  ــه اش از سانفرانسيس ــر و كل ناگهان س
ــته ناظم االسالم كرمانى  ــد و به نوش پيدا ش
ــان»، به  ــدارى ايراني ــخ بي ــاب «تاري در كت
ــى دوم» در دوران  ــت «انجمن مخف عضوي
ــروطه درآمد. انجمنى كه اساسا توسط  مش
ــون ها تشكيل شده بود و بعدا پايه و  فراماس

بنياد سازمان هاى تروريستى همچون كميته 
مجازات گرديد. نكته جالب اين كه نخستين 
نمايش عمومى اين سالن در اول ماه رمضان 
ــى و همزمان با شروع  1283 هجرى شمس
ــه روى پرده رفت! از ديگر نكات  ماه صيام ب
ــه اين كه به جز ميرزا ابراهيم خان  قابل توج
ــى، از نخستين بانيان سالن هاى  صحاف باش
ــينما در ايران بايد به مهاجر ديگر روس  س
ــه خود از  ــاره كرد ك ــى خان اش با نام روس
ــاهى بود و  ــتبداد محمدعلى ش ــل اس عوام
ــتن مجلس توسط  حتى هنگام به توپ بس
ــتبداد صغير،  ــاز اس ــى و آغ ــوف روس لياخ
ــان در كنار كلنل  ــركوب آزاديخواه براى س
ــر روى خون و  ــرار گرفت و ب ــش ق هموطن
اجساد مشروطه خواهان، سالن سينمايش را 
برپا نمود. از همين رو با پيروزى مشروطيت 
ــاير  ــاه، انقالبيون و س ــرار محمدعلى ش و ف
ــينمايش را به  ــخانه و سالن س مردم عكاس

آتش كشيدند.

اولين زنجيره سالن هاى سينما در ايران
ــالن هاى نمايش در  ــه س ــتين حلق نخس
ــط على وكيلى و اسحاق زنجانى  ايران توس
ــد. از جمله همكاران آن ها در  ــيس ش تاس
ــرمايه داران  ــازى، گروهى از س اين سالن س
ــون بودند كه شركت  يهودى مانند ياكوبس
ــد. دو ويژگى  ــيس كردن ــم ايران را تاس فيل
ــحاق زنجانى را به يكديگر  على وكيلى و اس
ــه هر دو نفر  ــاخت: اول اين ك متصل مى س
(اتحاديه  ــس  آليان ــدارس  م فارغ التحصيل 
ــراييليت) بودند و دوم اين كه هر  جهانى اس
دو از بنيانگذاران كلوپ هاى روتارى (شاخه 
ــكيالت فراماسونرى) در ايران  اقتصادى تش

به شمار مى آمدند.

دوره اول سـينماى ايـران و مهاجـرى از 
روسيه

اگرچه پس از ميرزا ابراهيم خان عكاسباشى، 
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ــى خان و  ــرى مثل روس ــرداران ديگ فيلمب
ــتن فيلم از  خان بابا معتضدى هم به برداش
ــون پرداختند، اما  ــم و اتفاقات گوناگ مراس
ــينماى ايران را  گروهى ديگر آغاز تاريخ س
ــدن و اكران عمومى  ــاخته ش مربوط به س
ــتين فيلم ايرانى يعنى «آبى و رابى»  نخس
ــط آوانس اوگانيانس مى دانند كه روز  توس
ــاك  ــينما ماي ــه 12 دى 1309 در س جمع
ــس اوگانيانس به  ــران بر پرده رفت. آوان ته
ــاز تاريخ سينماى ايران  عنوان اولين فيلمس
ــال 1308 از تركمنستان به ايران آمد  در س
ــريع در ايران «مدرسه آرتيستى  و خيلى س
سينما» را تاسيس كرد. آن هم در زمانى كه 
ــرزمين به تعداد  كل مدارس عالى در اين س

انگشتان يك دست هم نمى رسيد!

نخستين فيلم تاريخ سينماى ايران
اولين محصول مدرسه آرتيستى سينما كه 
درواقع نخستين فيلم تاريخ سينماى ايران 
نيز لقب گرفت، فيلمى به نام آبى و رابى بود 
كه توسط آوانس اوگانيانس (مدير مدرسه) 

ساخته شد و در آن از دانش آموزان مدرسه 
آرتيستى سينما، استفاده گرديد. فيلم آبى و 
رابى، كپى مستقيم از يك كمدى دانماركى 
به نام پات و پاتاشون بود كه براى نخستين 
ــر روز جمعه 12  ــاعت 2 بعدازظه بار در س
آبان سال 1309 در سينما ماياك به نمايش 

درآمد.

دومين فيلم يا سومين فيلم اكران شده!
ــكل گيرى  با توجه به آنچه درباره ورود و ش
ــود كه از دل  ــينماى ايران آمد، پر بيراه نب س
همان مدرسه آرتيستى سينما، دومين فيلم 
تاريخ سينماى ايران به نام «حاجى آقا، آكتور 
ــتقيما باور ها و  ــد كه مس ــينما» بيرون آي س
اعتقادات دينى و ملى ايرانيان را نشانه رفته بود. 
خوشبختانه از اين فيلم، نسخه نسبتا كاملى در 
فيلمخانه ملى ايران موجود است و مى توان آن 

را به تماشا نشست و قضاوت كرد.

مهاجرى به هند و اولين فيلم ناطق
ــا پيش از نمايش فيلم حاجى آقا، آكتور  ام

سينما، نخستين فيلم ناطق سينماى ايران 
به نام «دختر لر» كه به وسيله پارسيان مقيم 
ــير ايرانى و عبدالحسين سپنتا)  هند (اردش
ــده بود در 30 آبان ماه 1312 به  ساخته ش
ــمت ديگر سنگ  روى پرده رفت. درواقع س
بناى سينماى ايران را عبدالحسين سپنتا بر 
زمين نهاد. او كه نام اصلى اش، عبدالحسين 
ــن لويى، فيروز  ــيرازى بود، در مدارس س ش
ــتيان، استيوارت مموريال، كالج  بهرام زرتش
ــى تهران تحصيل  ــان و كالج آمريكاي اصفه
ــاس آنچه در خاطراتش  ــپنتا براس كرد. س
ــير جى ريپورتر  ــويق اردش ــته، به تش نوش
ــك دايى اش بود) به  ــت نزدي (كه گويا دوس
ــاه سليستر  ــتان رفت، به سردينش هندوس
ــيان هند) معرفى  (رئيس انجمن اكابر پارس
ــاه از  ــنهاد دينش ــد، نامش را بنا به پيش ش
عبدالحسين شيرازى به عبدالحسين سپنتا 
ــاى وى قرار  ــت آموزش ه ــر داد و تح تغيي
ــر دينشاه سليستر  گرفت. توسط همين س
ــپنتا به كمپانى امپريال فيلم و  است كه س
ــير ايرانى معرفى شده و براى ساختن  اردش
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ــن فيلم ناطق  ــود و اولي ــتين فيلم خ نخس
ايرانى يعنى دختر لر، حمايت گرديد.

ــير جى ريپورتر،  ــت كه اردش گفتنى اس
سرجاسوس سرويس هاى اطالعاتى بريتانيا، 
از بنيانگذاران لژ هاى فراماسونرى در ايران، 
ــيان هند كه در  ــده انجمن اكابر پارس نماين
ــتى  ارتباط نزديك با كانون هاى صهيونيس
همچون امپراتورى روچيلد ها و ساسون هاى 
ــناد و مدارك  ــداد بود و بنا به تصريح اس بغ
ــايى و روى  ــى شناس ــى، عامل اصل تاريخ
ــوى با  ــلطنت پهل ــان و س كارآوردن رضاخ
ــد فرقه بهاييت مانند  همكارى اعضاى ارش
حبيب ا... عين الملك و موقر الدوله در ارتباط 
مستقيم با ژنرال آيرونسايد فرمانده نيرو هاى 
ــمار آمده  نظامى بريتانيا در خاورميانه به ش

است. 
دختر لر فيلمى در پروپاگانداى رژيم تازه 
تاسيس شده رضاخانى به نظر مى آمد (كه در 
همان عنوان فرعى اش يعنى «ايران ديروز و 
ايران امروز» تبلور مى يافت). در نماى پايانى 
ــت جعفر و گلنار  فيلم و پس از قصد بازگش
ــيس رژيم پهلوى  به تهران كه به دنبال تاس
صورت مى گرفت، براى نويد آينده اى روشن 
و سرافراز براى ايران زمين، پس از عكسى از 
كره زمين، تصوير درشتى از ستاره شش پر 
داوود (نشانه صريح صهيونيسم) نمايان شده 
ــد و سپس ثابت  كه بزرگ و بزرگ تر مى ش
ــش پر، تصوير  ــتاره ش مانده و در دل آن س
ــيد نمايان  ــير و خورش ــان با كاله ش رضاخ
ــد. آن هم در دورانى كه حدود 12  مى گردي
سال از رسميت يافتن تشكيالت صهيونيست 
ــت و اين تشكيالت در اغلب  ايران مى گذش
ــيس كرده و به  ــهر هاى كشور شعبه تاس ش

جذب نيرو از ميان مردم، اشتغال داشت.

گروه سوم پايه گذاران سينماى ايران
ــا، ابراهيم مرادى  ــن فعاليت ه در كنار اي
هم با همراهى برخى دوستانش مثل احمد 
گرجى، محمدعلى قطبى و احمد دهقان (از 
مسئوالن مدرسه «پرورش افكار» كه توسط 
احمد متين دفترى و گروهى ديگر از ماسون ها 
ــپس به همراه على نصر  ــد) و س اداره مى ش

ــونى سعدى، هنرستان  از اعضاى لژ فراماس
ــگى» را تاسيس نمود تا نيرو هاى  «هنرپيش
ــينماى ايران را تربيت كنند! عالوه  آينده س
برآن با تاسيس «شركت فيلم ايران محدود» 
و سپس «استوديو فيلمبردارى جهان نما»، 
ــال  ــدا فيلم كوتاه «انتقام برادر» را در س ابت
1311 و سپس فيلم «بوالهوس» را در اواخر 
سال 1312 توليد نمود. ابراهيم مرادى بعدا 
ــه افرادى همچون ناتانيل زبوالنى و  در حلق
گرجى عباديا (احمد فهمى) قرار گرفت كه 
از يهوديان هوادار تاسيس رژيم اسرائيل به 
ــمار مى آمدند و پس از تاسيس اين رژيم  ش

به فلسطين اشغالى مهاجرت كردند.
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ــن فيلم ناطق  ــود و اولي ــتين فيلم خ نخس
ايرانى يعنى دختر لر، حمايت گرديد.

ــير جى ريپورتر،  ــت كه اردش گفتنى اس
سرجاسوس سرويس هاى اطالعاتى بريتانيا، 
از بنيانگذاران لژ هاى فراماسونرى در ايران، 
ــيان هند كه در  ــده انجمن اكابر پارس نماين
ــتى  ارتباط نزديك با كانون هاى صهيونيس
همچون امپراتورى روچيلد ها و ساسون هاى 
ــناد و مدارك  ــداد بود و بنا به تصريح اس بغ
ــايى و روى  ــى شناس ــى، عامل اصل تاريخ
ــوى با  ــلطنت پهل ــان و س كارآوردن رضاخ
ــد فرقه بهاييت مانند  همكارى اعضاى ارش
حبيب ا... عين الملك و موقر الدوله در ارتباط 
مستقيم با ژنرال آيرونسايد فرمانده نيرو هاى 
ــمار آمده  نظامى بريتانيا در خاورميانه به ش

است. 
دختر لر فيلمى در پروپاگانداى رژيم تازه 
تاسيس شده رضاخانى به نظر مى آمد (كه در 
همان عنوان فرعى اش يعنى «ايران ديروز و 
ايران امروز» تبلور مى يافت). در نماى پايانى 
ــت جعفر و گلنار  فيلم و پس از قصد بازگش
ــيس رژيم پهلوى  به تهران كه به دنبال تاس
صورت مى گرفت، براى نويد آينده اى روشن 
و سرافراز براى ايران زمين، پس از عكسى از 
كره زمين، تصوير درشتى از ستاره شش پر 
داوود (نشانه صريح صهيونيسم) نمايان شده 
ــد و سپس ثابت  كه بزرگ و بزرگ تر مى ش
ــش پر، تصوير  ــتاره ش مانده و در دل آن س
ــيد نمايان  ــير و خورش ــان با كاله ش رضاخ
ــد. آن هم در دورانى كه حدود 12  مى گردي
سال از رسميت يافتن تشكيالت صهيونيست 
ــت و اين تشكيالت در اغلب  ايران مى گذش
ــيس كرده و به  ــهر هاى كشور شعبه تاس ش

جذب نيرو از ميان مردم، اشتغال داشت.

گروه سوم پايه گذاران سينماى ايران
ــا، ابراهيم مرادى  ــن فعاليت ه در كنار اي
هم با همراهى برخى دوستانش مثل احمد 
گرجى، محمدعلى قطبى و احمد دهقان (از 
مسئوالن مدرسه «پرورش افكار» كه توسط 
احمد متين دفترى و گروهى ديگر از ماسون ها 
ــپس به همراه على نصر  ــد) و س اداره مى ش

ــونى سعدى، هنرستان  از اعضاى لژ فراماس
ــگى» را تاسيس نمود تا نيرو هاى  «هنرپيش
ــينماى ايران را تربيت كنند! عالوه  آينده س
برآن با تاسيس «شركت فيلم ايران محدود» 
و سپس «استوديو فيلمبردارى جهان نما»، 
ــال  ــدا فيلم كوتاه «انتقام برادر» را در س ابت
1311 و سپس فيلم «بوالهوس» را در اواخر 
سال 1312 توليد نمود. ابراهيم مرادى بعدا 
ــه افرادى همچون ناتانيل زبوالنى و  در حلق
گرجى عباديا (احمد فهمى) قرار گرفت كه 
از يهوديان هوادار تاسيس رژيم اسرائيل به 
ــمار مى آمدند و پس از تاسيس اين رژيم  ش

به فلسطين اشغالى مهاجرت كردند.
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فصـــل تابســـتان ســـینما در 
بـــه  غـــرب درحالـــی  دنیـــای 
پایان رسید که «تاپ گان ۲» 
فروش جهانی یـــک میلیارد 
تـــا  را  دالر  ۳۵۵میلیـــون  و 
اینجا به خود اختصاص داد. 
۷۰۵میلیون دالر از این رقم، 
پولی اســـت که تماشـــاگران 
دیـــدن  بـــرای  آمریکایـــی 
هوایـــی  ماجراجویی هـــای 

تام کروز پرداخت کردند.
ســـینما  پـــرده  روی  آن هـــا 
ابرقهرمانـــی را دیدنـــد کـــه با 
شـــجاعت و بی باکی به قلب 
دشـــمن موهوم و ساختگی 
دولتمـــردان آمریکا می رود و 
بعد از دو ساعت ماجراجویی 
(کـــه بیشـــتر بایـــد از آن بـــا 
اصطالح خودمانی خالی بندی 
یاد کرد تا ماجراجویی!) موفق 
می شـــود به راحتـــی مواضـــع 
(بخوانیـــد  خیالـــی  دشـــمن 
ایران) را نابود و به ســـالمت 

به پایگاه خود برگردد!
این نخســـتین بار نیست که 
در یـــک بالک باســـتر پرخرج 
هالیـــوودی، قهرمـــان ماجرا 
موفق می شود تمام اهداف 
جنگی از قبل اعالم شـــده را 
نابود و دشـــمن را شکســـت 
دهد. مسلما آخرین بار هم 

نخواهد بود. 

مرورى بر روند دروغ پردازى هاى تاريخى در سينما

كيكاووس زيارى

سیاســـتمداران آمریکایی برای فریفتن مردم عادی 
همیشـــه نیازمنـــد دشـــمنی موهـــوم هســـتند تا به 
واســـطه آن ســـر گروه های مختلف اجتماعی را گرم 
کرده و در پشت پرده به چپاول منابع ملی پرداخته و 
چیزی برای مردم کشور خود باقی نگذارند. هالیوود 
هم در فیلم های مختلف خود با این سیاست گمراه 
کننـــده همراه می شـــود و خـــوراک تبلیغاتـــی الزم را 
بـــرای سیاســـتمداران جنگ طلـــب و منفعت طلب 
فراهـــم می کند. نکتـــه جالب در رابطه بـــا تمام این 
فیلم های تبلیغاتی و شعاری، پیروزی نیروی نظامی 
آمریکا بر دشمن فرضی است، اما آیا این پیروزی ها 
واقعـــی اســـت و در عالم واقعیت هـــم رخ داده اند؟ 
واقعیت های تاریخی به این پرســـش، جواب منفی 

می دهند.

جعل واقعيت روى پرده
اتفاقا نكته اى كه مورد توجه تحليلگران سينمايى 
ــت، تاكيد آن ها روى اين موضوع  ــى اس و سياس
است كه برعكس داستان فيلم هاى پروپاگاندايى 
ــوودى و پايان هاى خوش مورد نظر آن ها در  هالي
عالم واقعيت هميشه اين ارتش آمريكا و نيرو هاى 
ــى آن بوده كه در نبرد هاى واقعى در اقصى  نظام
نقاط دنيا شكست خورده و با سرافكندگى و تحقير 
به خانه هاى شان برگشته اند. رويداد هاى تاريخى و 
وقايعى كه در 100سال اخير رخ داده اند، درست 
بودن اين تحليل را به شدت به رخ مى كشد. آنچه 
جالب توجه به نظر مى رسد، اين است كه نظاميان 

ــان در حال  آمريكايى هيچ گاه در خاك كشورش
ــربازان  ــرد با يك نيروى خارجى نبوده اند و س نب
آمريكايى هميشه در نقاطى بسيار دورتر از خاك 
سرزمين خود تفنگ به دست گرفته و با دشمنان 
ــده و مبارزه كرده اند. در همين حال،  خود جنگي
ــان نظامى، اين جنگ هاى نابرابر را دفاع  فرمانده
ــانه ها و  ــود معرفى كرده و هيچ وقت به رس از خ
مردم پرسشگر جواب نداده اند كه حضور در خاك 
ــور ها  ــور هاى ديگر و مقابله با مردم اين كش كش
ــه مى تواند دفاع از خود، مبارزه براى آزادى  چگون
ــود.  ــك به مردم محروم تعبير و تعريف ش و كم
ــت كه  وظيفه نيرو هاى تندرو در هاليوود اين اس
ــن ادعا هاى دروغين  ــان به توجيه اي با توليداتش

بپردازند.

شكست پى درپى در واقعيت
از دوران جنگ جهانى دوم و حضور اشغالگرانه 
ــن و مبارزات  ــى در هندوچي ــاى آمريكاي نيرو ه
ــتعمار و  آزاديبخش ملت چين براى رهايى از اس
امپرياليسم، حضور غيرقانونى آمريكا در بقيه نقاط 
دنيا شكل آشكارى به خود مى گيرد. اين حضور 
البته با شكست مفتضحانه نيرو هاى نظامى آمريكا 
همراه است. بعد از آن وظيفه بازيگرانى مرتجع با 
ديدگاه هاى تند دست راستى مثل جان وين است 
كه به كمك اين نيرو هاى شكست خورده آمده و 
در داستان هاى دروغين چند فيلم، ضمن ستايش 
ــورها،  ــى درخاك ديگر كش ــور غيرقانون از حض
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ــن را به حلق مردم  ــيرينى پيروزى دروغي ش
ــط دهه60  ــكا و بقيه جهان بكند. اواس آمري
ميالدى همزمان با دخالت نظامى آمريكا در 
ويتنام و حمايت از دولت دست راستى و ضد 
كمونيست آن است. نيرو هاى نظامى پيشرفته 
ــن نبرد هم  ــلح آمريكا در اي ــا دندان مس و ت
ــت مى خورند و با از دست دادن صد ها  شكس
ــيار زيادى مجروح  ــرباز و افسر و تعداد بس س

جنگى به خانه برمى گردند.

اعتراض دروغ پردازى قديمى
ــترن،  ــه در چند فيلم وس ــان وين» ك «ج
سرخپوستان را مانعى براى پيشرفت آمريكا 
دانسته و اين صاحبان اصلى سرزمين آمريكا 
را به عنوان جماعتى وحشى از دم گلوله هاى 
ــوالت  ــد در محص ــود مى گذران ــگ خ تفن
ــه را در قبال  ــى آمريكايى همين وظيف جنگ
قتل عام مردم ديگر كشور ها به عهده گرفت. 
ــته محصوالت ارتجاعى  معروف ترين اين دس
اكشن جنگى «كاله سبزها» به كارگردانى و 
ــت. فيلم كه براساس  بازى خود جان وين اس
ــده، وين را در  ــاخته ش رمانى از رابين مور س
ــان مى دهد كه  مقام يك فرمانده نظامى نش
ــت  ــس از تمرينات زياد با نيرو هاى زيردس پ
ــود تا دمار از روزگار  خود راهى ويتنام مى ش
ــور كوچك درآورد و  ملت ستمديده اين كش
ــينما پيروزى را نصيب نظاميان  روى پرده س
آمريكايى كند. نمايش عمومى فيلم در سال 
1968 با برخورد سرد منتقدان و تماشاگران 
ــته از دروغ و تزوير روبه رو شد و اين در  خس
حالى بود كه شهر هاى آمريكا صحنه مبارزه 
و مخالفت مردم آن با جنگ ويتنام و مداخله 
ــى آمريكا در آن بود. جين فوندا، بازيگر  نظام
معترض سينما از جمله افرادى بود كه فعاالنه 
ــت.  ــن تظاهرات ضد جنگ حضور داش در اي
ــفر و با  ــه يك بار هم به ويتنام دوپاره س او ك
ــور ديدار و  رهبران جنبش چريكى اين كش
گفتگو كرد، به دليل حضور در تظاهرات توسط 

پليس دستگير و بازداشت شد.
ــور هاى  ــكا جز دخالت نظامى در كش آمري
ــز در امور داخلى  ــر از راه هاى ديگرى ني ديگ
ــور هايى كه تضاد منافع داشت، مداخله  كش

ــركت در كودتا هاى مختلف عليه  مى كرد. ش
دولت ها و حكومت هاى ملى در سراسر جهان 
و حمايت مالى و معنوى از مخالفان سياسى 
اين حكومت ها از ديگر كار هاى سياستمداران 
سلطه جوى آمريكايى بوده است. با وجود آن كه 
با گذشت زمان مداخله نظامى در كشور هاى 
ديگر به نوعى منسوخ شد و سياست مداخله 
غيرمستقيم و پنهان در دستور كار آمريكايى ها 
ــاز هم تاريخ دو مداخله نظامى  قرار گرفت، ب
ــراق و  ــور ع ــور در دو كش ــهور اين كش مش
افغانستان را هيچ گاه از ياد نخواهد برد. ترك 
اين دو كشور و بازگشت نيرو هاى آمريكايى به 
خاك خود باز هم با سرافكندگى و شرمسارى 
همراه بود. اينجا هم بر خالف فيلم هايى مثل 
ــى نه با پيروزى  ــاپ گان، نظاميان آمريكاي ت
ــتى فجيع راهى خانه  و موفقيت كه با شكس
ــدند و با وجود اين، هاليوود باز  ــان ش هاى ش
ــه داده و طرف  ــه دروغ پردازى اش ادام هم ب
ــاى برون مرزى پيروز  آمريكايى را در نبرد ه
ــد. از سياست هاى  و موفق به تصوير مى كش
ــت راستى  ــتمداران دس مهم و اصلى سياس
ــت آمريكايى، ساختن و خلق يك  و نژادپرس
ــمن موهوم و خيالى است تا به كمك آن  دش
بتوان اهداف تجاوزگرانه را توجيه كرد و براى 
حضور نظامى و غيرنظامى در ديگر كشور هاى 

دنيا دليلى به اصطالح موجه ارائه كرد. 
در دوران جنگ سرد شعار مبارزه با استبداد 
ــد و با خلق موجود  ــر داده ش ــم س كمونيس
ترسناكى به نام كمونيسم و اردوگاه شرق، چپ 
هراسى شكل گرفت. مجموعه فيلم جيمزباند 
در دوران جنگ سرد به نوعى بهترين نماينده 
ــينمايى اين چپ هراسى به شمار مى آيد.  س
جالب اين كه بعد از فروپاشى اردوگاه كمونيسم، 
اين مجموعه فيلم با يك تحول اساسى روبه رو 
ــمان چپگرا، سازندگانش  ــد و در نبود دش ش
ــت به خانه تكانى در اين مجموعه زده و  دس
ــات ديگرى رفته  ــراغ موضوع با احياى آن س
ــرايط تازه مقابله با دشمنان تازه  است. در ش
به عهده فيلم ها و چهره هاى ديگر گذاشته شده 
است. در دو دهه اخير متاسفانه نوعى فوبياى 
ــى در غرب رشد  ــالمى و اسالم هراس ضد اس
كرده كه نيرو هاى دست راستى سرمايه دارى 

ــتند. از قرار معلوم در  محركان اصلى اش هس
نبود دشمن سرح بايد دشمن موهوم ديگرى 
ــوان با فريب  ــطه آن بت ــرد تا به واس خلق ك
ــاندن آن ها از يك خطر  افكار عمومى و ترس
غيرواقعى بالقوه، راه هايى براى ادامه حيات و 
ــرمايه هاى ملى كشور هاى  چپاول منابع و س
خودشان بيابند و در عين حال، زمينه را براى 
مداخالت نظامى تازه يا كودتا هاى غيرقانونى 

آماده و فراهم كنند.
ــت بدون ذكر  ــن فيلم هدف ايران اس در اي
نام سرزمين مان. «دروغ هاى حقيقى» با بازى 
ــوارتزنگر، جمهوريخواه معروف كه  آرنولد ش
اصال اصليتى آمريكايى هم ندارد از نمونه هاى 
برجسته فيلم هايى است كه هاليوود در رابطه 
با اسالم هراسى ساخته است. شخصيت هاى 
منفى اين فيلم اين بار به جاى زبان روسى يا 
هويت كوبايى به زبان عربى صحبت مى كنند 
و ارجاعاتى به ارتباط شان با مبارزان فلسطينى 
داده مى شود. طبق معمول رويابافى دروغين 
ــمنان  هاليوودى، پايان اين هم با نابودى دش
ــت و آرنولد  ــلمان اس فرضى عرب تبار و مس
ــر و فرزندش به سوى آفتاب در  همراه همس

حال طلوع مى روند.

مقاومت در برابر اسالم هراسى
ــد هم در برابر اين گونه  البته نيرو هاى متعه
توليدات ساكت ننشسته اند و با ساخت فيلم هاى 
ــتانى و مستند براساس ماجرا هاى واقعى،  داس
ــعى دارند با اين اسالم هراسى مقابله كنند.  س
به عنوان مثال در مستند ورزشى «ايستادگى» 
كه اختصاص به زندگى و فعاليت هاى ورزشى 
ــى و مسلمان  محمود عبدالرئوف، چهره ورزش
معتبر اين روز هاى دنياى ورزش دارد، به موضوع 
اسالم هراسى هم پرداخته مى شود. او كه به دنبال 
يك نوجوانى سخت توانست تا حد يك ستاره 
ــكتبال صعود كند در دوران  بزرگ ورزش بس
حرفه اى كارش با انواع و اقسام تهمت ها و الفاظ 
ركيك نژادپرستانه و ضد اسالمى روبه رو شد و 
در برابر تمام اتهامات و فحاشى ها ايستادگى كرد. 
بخش مهمى از داستان ايستادگى اختصاص به 
ــلمان در برابر موج  مقاومت اين ورزشكار مس

اسالم هراسى دارد.
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ــن را به حلق مردم  ــيرينى پيروزى دروغي ش
ــط دهه60  ــكا و بقيه جهان بكند. اواس آمري
ميالدى همزمان با دخالت نظامى آمريكا در 
ويتنام و حمايت از دولت دست راستى و ضد 
كمونيست آن است. نيرو هاى نظامى پيشرفته 
ــن نبرد هم  ــلح آمريكا در اي ــا دندان مس و ت
ــت مى خورند و با از دست دادن صد ها  شكس
ــيار زيادى مجروح  ــرباز و افسر و تعداد بس س

جنگى به خانه برمى گردند.

اعتراض دروغ پردازى قديمى
ــترن،  ــه در چند فيلم وس ــان وين» ك «ج
سرخپوستان را مانعى براى پيشرفت آمريكا 
دانسته و اين صاحبان اصلى سرزمين آمريكا 
را به عنوان جماعتى وحشى از دم گلوله هاى 
ــوالت  ــد در محص ــود مى گذران ــگ خ تفن
ــه را در قبال  ــى آمريكايى همين وظيف جنگ
قتل عام مردم ديگر كشور ها به عهده گرفت. 
ــته محصوالت ارتجاعى  معروف ترين اين دس
اكشن جنگى «كاله سبزها» به كارگردانى و 
ــت. فيلم كه براساس  بازى خود جان وين اس
ــده، وين را در  ــاخته ش رمانى از رابين مور س
ــان مى دهد كه  مقام يك فرمانده نظامى نش
ــت  ــس از تمرينات زياد با نيرو هاى زيردس پ
ــود تا دمار از روزگار  خود راهى ويتنام مى ش
ــور كوچك درآورد و  ملت ستمديده اين كش
ــينما پيروزى را نصيب نظاميان  روى پرده س
آمريكايى كند. نمايش عمومى فيلم در سال 
1968 با برخورد سرد منتقدان و تماشاگران 
ــته از دروغ و تزوير روبه رو شد و اين در  خس
حالى بود كه شهر هاى آمريكا صحنه مبارزه 
و مخالفت مردم آن با جنگ ويتنام و مداخله 
ــى آمريكا در آن بود. جين فوندا، بازيگر  نظام
معترض سينما از جمله افرادى بود كه فعاالنه 
ــت.  ــن تظاهرات ضد جنگ حضور داش در اي
ــفر و با  ــه يك بار هم به ويتنام دوپاره س او ك
ــور ديدار و  رهبران جنبش چريكى اين كش
گفتگو كرد، به دليل حضور در تظاهرات توسط 

پليس دستگير و بازداشت شد.
ــور هاى  ــكا جز دخالت نظامى در كش آمري
ــز در امور داخلى  ــر از راه هاى ديگرى ني ديگ
ــور هايى كه تضاد منافع داشت، مداخله  كش

ــركت در كودتا هاى مختلف عليه  مى كرد. ش
دولت ها و حكومت هاى ملى در سراسر جهان 
و حمايت مالى و معنوى از مخالفان سياسى 
اين حكومت ها از ديگر كار هاى سياستمداران 
سلطه جوى آمريكايى بوده است. با وجود آن كه 
با گذشت زمان مداخله نظامى در كشور هاى 
ديگر به نوعى منسوخ شد و سياست مداخله 
غيرمستقيم و پنهان در دستور كار آمريكايى ها 
ــاز هم تاريخ دو مداخله نظامى  قرار گرفت، ب
ــراق و  ــور ع ــور در دو كش ــهور اين كش مش
افغانستان را هيچ گاه از ياد نخواهد برد. ترك 
اين دو كشور و بازگشت نيرو هاى آمريكايى به 
خاك خود باز هم با سرافكندگى و شرمسارى 
همراه بود. اينجا هم بر خالف فيلم هايى مثل 
ــى نه با پيروزى  ــاپ گان، نظاميان آمريكاي ت
ــتى فجيع راهى خانه  و موفقيت كه با شكس
ــدند و با وجود اين، هاليوود باز  ــان ش هاى ش
ــه داده و طرف  ــه دروغ پردازى اش ادام هم ب
ــاى برون مرزى پيروز  آمريكايى را در نبرد ه
ــد. از سياست هاى  و موفق به تصوير مى كش
ــت راستى  ــتمداران دس مهم و اصلى سياس
ــت آمريكايى، ساختن و خلق يك  و نژادپرس
ــمن موهوم و خيالى است تا به كمك آن  دش
بتوان اهداف تجاوزگرانه را توجيه كرد و براى 
حضور نظامى و غيرنظامى در ديگر كشور هاى 

دنيا دليلى به اصطالح موجه ارائه كرد. 
در دوران جنگ سرد شعار مبارزه با استبداد 
ــد و با خلق موجود  ــر داده ش ــم س كمونيس
ترسناكى به نام كمونيسم و اردوگاه شرق، چپ 
هراسى شكل گرفت. مجموعه فيلم جيمزباند 
در دوران جنگ سرد به نوعى بهترين نماينده 
ــينمايى اين چپ هراسى به شمار مى آيد.  س
جالب اين كه بعد از فروپاشى اردوگاه كمونيسم، 
اين مجموعه فيلم با يك تحول اساسى روبه رو 
ــمان چپگرا، سازندگانش  ــد و در نبود دش ش
ــت به خانه تكانى در اين مجموعه زده و  دس
ــات ديگرى رفته  ــراغ موضوع با احياى آن س
ــرايط تازه مقابله با دشمنان تازه  است. در ش
به عهده فيلم ها و چهره هاى ديگر گذاشته شده 
است. در دو دهه اخير متاسفانه نوعى فوبياى 
ــى در غرب رشد  ــالمى و اسالم هراس ضد اس
كرده كه نيرو هاى دست راستى سرمايه دارى 

ــتند. از قرار معلوم در  محركان اصلى اش هس
نبود دشمن سرح بايد دشمن موهوم ديگرى 
ــوان با فريب  ــطه آن بت ــرد تا به واس خلق ك
ــاندن آن ها از يك خطر  افكار عمومى و ترس
غيرواقعى بالقوه، راه هايى براى ادامه حيات و 
ــرمايه هاى ملى كشور هاى  چپاول منابع و س
خودشان بيابند و در عين حال، زمينه را براى 
مداخالت نظامى تازه يا كودتا هاى غيرقانونى 

آماده و فراهم كنند.
ــت بدون ذكر  ــن فيلم هدف ايران اس در اي
نام سرزمين مان. «دروغ هاى حقيقى» با بازى 
ــوارتزنگر، جمهوريخواه معروف كه  آرنولد ش
اصال اصليتى آمريكايى هم ندارد از نمونه هاى 
برجسته فيلم هايى است كه هاليوود در رابطه 
با اسالم هراسى ساخته است. شخصيت هاى 
منفى اين فيلم اين بار به جاى زبان روسى يا 
هويت كوبايى به زبان عربى صحبت مى كنند 
و ارجاعاتى به ارتباط شان با مبارزان فلسطينى 
داده مى شود. طبق معمول رويابافى دروغين 
ــمنان  هاليوودى، پايان اين هم با نابودى دش
ــت و آرنولد  ــلمان اس فرضى عرب تبار و مس
ــر و فرزندش به سوى آفتاب در  همراه همس

حال طلوع مى روند.

مقاومت در برابر اسالم هراسى
ــد هم در برابر اين گونه  البته نيرو هاى متعه
توليدات ساكت ننشسته اند و با ساخت فيلم هاى 
ــتانى و مستند براساس ماجرا هاى واقعى،  داس
ــعى دارند با اين اسالم هراسى مقابله كنند.  س
به عنوان مثال در مستند ورزشى «ايستادگى» 
كه اختصاص به زندگى و فعاليت هاى ورزشى 
ــى و مسلمان  محمود عبدالرئوف، چهره ورزش
معتبر اين روز هاى دنياى ورزش دارد، به موضوع 
اسالم هراسى هم پرداخته مى شود. او كه به دنبال 
يك نوجوانى سخت توانست تا حد يك ستاره 
ــكتبال صعود كند در دوران  بزرگ ورزش بس
حرفه اى كارش با انواع و اقسام تهمت ها و الفاظ 
ركيك نژادپرستانه و ضد اسالمى روبه رو شد و 
در برابر تمام اتهامات و فحاشى ها ايستادگى كرد. 
بخش مهمى از داستان ايستادگى اختصاص به 
ــلمان در برابر موج  مقاومت اين ورزشكار مس

اسالم هراسى دارد.
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واگ��ذاری  ط��رح  دادش��کر،  حس��ن 
کتابخانه های کانون را به نهاد کتابخانه های 
کشور بزرگترین اشتباه مسئوالن فرهنگی 
می داند و از خدا می خواهد که نوری به دل 
این مس��ئوالن بتاباند تا از اجرای این طرح 

منصرف شوند.
ای��ن هنرمند که از اوای��ل جوانی خود به 
عنوان مربی در کانون مش��غول به کار بوده 
و بعدت��ر ه��م مدیریت مرکز تئات��ر و تئاتر 
عروسکی آن را بر عهده داشته است، با انتقاد 
از مطرح شدن طرح واگذاری کتابخانه های 
کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان 
به نه��اد کتابخانه های کش��ور می گوید: به 
ج��ای از بین بردن یا ادغ��ام مراکزی مانند 
کانون، برای کودکان و نوجوانان سیس��تان 
و بلوچس��تان، کرم��ان، ای��الم و ... ک��ه در 
کپ��ر درس می خوانند، فکری کنید و اتفاقاً 
برایش��ان مراکزی مانند کانون بسازید. اگر 
واقعاً به فکر پیش��رفت این کش��ور و تأمین 

آینده فرزندان آن هس��تید، راه حلش این 
است، نه اینکه کانون را از بین ببرید.

او در گفت وگویی با ایس��نا توضیح کاملی 
درباره ش��یوه عملکرد کانون پرورش فکری 
می ده��د و ای��ن مرک��ز را مهم ترین مرکز 
پ��رورش کودکان و نوجوانان ایرانی می داند 
و مخالف��ت صری��ح خ��ود را ب��ا واگذاری 

کتابخانه های کانون بیان می کند.
دادش��کر ک��ه چندی پی��ش تحت عمل 
جراحی قرار گرفت، با وجود مالحظه ای که 
برای حفظ سالمتی خود دارد و از مکالمات 
تلفنی طوالن��ی مدت می پرهی��زد، همین 
که نام کان��ون را می آوریم، در گفت وگویی 
مبس��وط تم��ام دغدغه ه��ا، دل نگرانی ها و 
افس��وس های خ��ود را ب��رای کان��ون بیان 
می کن��د و البت��ه گوش��ه چش��می هم به 
تلویزی��ون، آموزش و پرورش و ش��هرداری 

دارد.

کتابخانه ه�ای کان�ون که ی�ک کتابخانه 
خشک و خالی نیست

او با تاکید بر نقش مهم و یگانه کانون در 
پرورش نس��ل های گوناگون ادامه می دهد: 
کس��انی که دنب��ال اجرای ط��رح واگذاری 
کتابخانه های کانون ب��ه نهاد کتابخانه های 
کش��ور هس��تند، هیچ ش��ناختی از کانون 
و فعالیت ه��ای فرهنگ��ی آن ندارن��د. اگر 
کانون را دانش��گاه کودک و نوجوان بنامیم، 
آش��نایی با کتاب و کتاب خوانی، تنها یکی 
از اهداف اساس��ی آن از آغاز ش��کل گیری 
این مرکز بوده اس��ت ولی مساله اینجاست 
که کتابخانه های کان��ون فقط مکانی برای 
کتاب خواندن یا امانت دادن کتاب نبوده اند، 
بلکه در این کتابخانه ها بیش از ۲۰ فعالیت 

فرهنگی انجام می شود.
او تاکی��د می کند: کانون ب��ا فعالیت های 
فرهنگ��ی و هن��ری خ��ود کانون ش��ده و 
کتابخانه ه��ای آن یک کتابخانه خش��ک و 

انتقادهای صریح حسن دادشکر

کانونپرورش،بقالینیست
ندا آل طیب
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خال��ی نبوده اند. بلکه فضای��ی برای تحلیل 
داستان، تحلیل شخصیت، آموزش نقاشی، 
فیلمس��ازی، تئاتر، س��فال، روزنامه دیواری 
و ... بس��یاری فعالیت های دیگ��ر بوده اند و 
هنرجویان با شرکت در این دوره ها بتدریج 
استعداد خود را محک می زدند و بیش از هر 
چیزی به خودیاری و خودباوری می رسیدند، 
می آموختند به ش��خصیت خود تکیه کنند 
و هم��کاری جمعی را ف��را می گرفتند. در 
محیط کتابخانه برایشان موسیقی کالسیک 
و انمیش��ین پخش می ش��د. هر ماه پدران 
و م��ادران به کانون دعوت می ش��دند و در 
جری��ان فعالیت ه��ای فرزندان خ��ود قرار 
می گرفتند. بنابرای��ن عنوان پرورش فکری 
ک��ودکان و نوجوانان واقع��اً برازنده کانون 
ب��ود و همه این امکان��ات رایگان در اختیار 

هنرجویان گذاشته می شد.

بهتری�ن امکانات را به رای�گان در اختیار 
بچه ها می گذاشتند

دادش��کر با اش��اره ب��ه امکانات��ی که در 
س��ال های پیش از انقالب در اختیار کانون 
قرار می گرفت، یادآوری می کند: در آن دوره 
مهم ترین فیلمس��ازان جهان به جش��نواره 
کان��ون دعوت می ش��دند و بع��د از اکران 
فیلم هایش��ان با هنرجویان جلسه پرسش و 
پاسخ داشتند. یعنی یک نوجوان یا کودک 

می توانس��ت از مهم ترین فیلمسازان جهان 
س��ئوال بپرسد. فکرش را بکنید همین فضا 
چق��در به او اعتماد به نفس می داد و چقدر 
مهارت پرسشگری را در او باال می برد. تمام 
کتابخانه های کان��ون در اقصی نقاط ایران 
آپارات هایی برای نمایش فیلم و انیمش��ین 
داشتند و بهترین ابراز نقاشی در اختیارشان 
بود. دوربین های گران قیمتی که آن زمان ۸ 
هزار تومان قیمت داشت، بدون هیچ ضامن 
و س��ه جلدی در اختیار کودکان و نوجوانان 
قرار می گرفت تا فیلمسازی را تجربه کنند. 
و این در حالی است که حتی برای عضویت 

هم شهریه ای از بچه ها نمی گرفتند.
دادش��کر ب��ا انتق��اد از ک��م کاری آموزش 
و پ��رورش در پرداخت��ن به امور پرورش��ی 
می افزاید: آنچه در کانون رخ می داد، به معنای 
واقعی، پرورش بود چیزی که سال هاست در 

آموزش و پرورش ما غایب است. 
ه��دف کان��ون، تربی��ت هنرمن��د نب��ود 
بلک��ه هدف آن بود ک��ه هنرجویان به طور 
غیرمس��تقیم ب��ا درام، تضاد، جمله س��ازی 
و ... آش��نا ش��وند و مهارت ه��ای زندگ��ی 
همچون ح��رف زدن در جمع، کار گروهی، 
قصه نویس��ی، خاطره گوی��ی و ... به دس��ت 
بیاورن��د. آن��ان در دل ای��ن آموزش ه��ا به 
خودب��اوری و ات��کا به خود می رس��یدند و 

می آموختند فردی مفید باشند.

بازخواس�ت  کان�ون  در  بچ�ه ای  هی�چ 
نمی شد

او ادامه می دهد: هی��چ بچه ای در کانون 
بازخواس��ت نمی ش��د که چرا تکالیف خود 
را ب��ه درس��تی انجام نداده اس��ت. مربیان 
کان��ون در نهای��ت مهربان��ی و ب��ا تکیه بر 
اصول روانشناس��ی، ویژگی های هنرجویان 
 را بررس��ی و نقاط ضعف ش��ان را از طریق 
ب��ازی و به ص��ورت غیرمس��تقیم برطرف 

می کردند.
دادش��کر با بیان دیگر ویژگی های مثبت 
کانون می افزاید: س��اختمان های کانون هم 
متناس��ب ب��ا اقلیم ه��ر منطقه ب��ود و هم 
متناس��ب با گروه س��نی کودک و نوجوان. 
کانون نخستین مکانی بود که کتابخانه های 
س��یار و ماش��ین س��یار تئاتر را اوایل دهه 
۵۰ راه ان��دازی کرد و همه ای��ن فعالیت ها 
به صورت فش��رده ب��ه دورترین روس��تاها 
برده می ش��د و کودکان و نوجوانان مناطق 
مختلف از هنر نمایش بهره مند می ش��دند. 
جالب اس��ت که در یکی از دولت های قبلی 
در یک��ی از برنامه های تئات��ری، وزیر وقت 
ارش��اد گفت اولین ماش��ین س��یار را فعال 
کرده ایم که همان جا هم تذکر دادم اولین 
ماش��ین س��یار نمایش را کانون وارد کرده 

است.
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کان�ون را به ادام�ه تحصی�ل در خارج از 
کشور ترجیح دادم

ای��ن کارگردان پیشکس��وت ب��ا یادآوری 
حض��ور هنرمندان شناخته ش��ده در کانون 
اضاف��ه می کند: کانون بهترین هنرمندان را 
دور هم جمع می کرد. مربی کانون باید درجه 
یک می بود، عاش��ق کودکان و شغل خود. 
زمانی که مربی تئاتر بودم، بارها س��رزده به 
کالس ما می آمدند. مرتب برایمان دوره های 
آموزش��ی تکمیلی برگزار می کردند. یعنی 
مرب��ی هم همچون هنرجویان به حال خود 
رها نمی شد و همواره در فکر ارتقای دانش 
و تجربه آنان بودند. ما نس��لی را ساختیم و 
عمری را سپری کردیم و خوشحالم که ۴۰ 

سال در چنین مکانی فعالیت کرده ام.
دادش��کر یادآوری می کن��د: زمانی که از 
دانش��کده فارغ التحصیل ش��ده بودم، قصد 
داشتم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور 
ب��روم ولی چون در هم��ان دوران با کانون 
همکاری داش��تم، محیط و شیوه آموزشی 
آن آنچنان به روز و دلچس��ب و کارآمد بود 
ک��ه ماندنی ش��دم. در آن مقطع ما مربیان 

کان��ون در جلس��ات هفتگی ک��ه با حضور 
روانشناس و دیگر مربیان برگزار می شد، در 
فضایی همفکرانه مشکالت خود را مطرح و 

تحلیل می کردیم.

کانون بهتری�ن هنرهای محلی ما را زنده 
کرد

او با اشاره به پرورش جمعی از هنرمندان 
سرش��ناس کش��ورمان در کانون می افزاید: 
آقایانی که این ایده ه��ا را مطرح می کنند، 
بروند س��ابقه کانون را بخوانند، ببینند چه 
کسانی در این مرکز فعال بوده اند، خود من 
از فاطمه معتمدآریا تا اکبر عبدی شاگردانم 
بوده اند، ایرج طهماس��ب و حمید جبلی که 
در کار خود استاد هستند تا حسین علیزاده 
و علی اکبر صادق��ی و احمدرضا احمدی و 
هنگامه مفی��د و مرضیه برومند و ... من به 
عن��وان مربی امثال فاطمه معتدآریا یا اکبر 
عبدی را به سمت بازیگری سوق ندادم، آنان 
بعد از حضور در این دوره ها بود که استعداد 
خود را کش��ف کردند. همین آقای حسین 
علیزاده که هنرمند سرش��ناس موس��یقی 

ماس��ت، گروه��ی در کانون داش��ت، که با 
بچه ها موس��یقی نواحی مختلف کشورمان 
را احیا می کردن��د، کانون بهترین هنرهای 
م��ا را احیا می ک��رد. بچه ها عروس��ک های 
محل��ی اقلیم های مختلف را می س��اختند 
و با س��ازهای محل��ی کار می کردند. وقتی 
تلویزی��ون ما س��ازهای محل��ی را که هنوز 
در روس��تاهای ما نواخته می ش��ود، نشان 
نمی دهد، چرا اج��ازه نمی دهید کانون کار 
خود را انجام بدهد. این ها بد است؟ خیانت 
است؟ بعد می گویید تهاجم فرهنگی. وقتی 
جایی برای پرداختن ب��ه فرهنگ خودمان 
نمی گذارید، ناراحت نشوید اگر فرزندان مان 

به سمت فرهنگ بیگانه کشیده  شوند.

چ�را م�دام کان�ون را مثل فوتب�ال پاس 
می دهید؟!

دادشکر خطاب به کسانی که این طرح را 
مطرح کرده اند، می گوید: اگر کتابخانه ها را 
از کانون بگیرید، دیگر چه می ماند برایش؟ 
ش��ما می توانید فعالیت های کانون را انجام 
بدهی��د؟! مس��اله فقط امان��ت دادن کتاب 
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نیست. مساله ارتباط فرهنگی بین کودکان 
و نوجوانان در همه استان هاست. با گرفتن 
کتابخانه های کانون راه به جایی نمی برید، 
تمام کسانی که در کانون به عنوان مربی با 
هنرجو حضور داش��ته اند، تجربیات خود را 
در مهدهای کودک، مؤسس��ات خصوصی و 
هر مکان دیگری که مشغول به کار هستند، 
اشاعه می دهند. کانون مدام در حال تکثیر 
اس��ت، جایی است که همه جای دنیا آن را 
می شناسند. کشورهایی که ما را برای اجرای 
تئاترهایمان دعوت می کردند، عاشق چشم و 
ابرویمان که نبودند، کانون را می شناختند. 
نمی گویم کانون سراس��ر نقط��ه قوت دارد 
ول��ی ضعف هایش در براب��ر مزایایش هیچ 
اس��ت و متاس��فم این مرکز با این عملکرد 
درخشان مانند توپ فوتبال مدام پاس داده 
می ش��ود و در این پاس کاری ها مدام به آن 

لگد می زنند.

به جای این طرح ها علت مهاجرت جوانان 
را بررسی کنید

او اجرای ط��رح واگ��ذاری کتابخانه های 
کان��ون را ب��ه نه��اد کتابخانه های کش��ور 
بزرگ تری��ن اش��تباه مس��ئوالن فرهنگ��ی 
می دان��د و می افزای��د: ای��ن ط��رح چه به 
اش��تباه مطرح ش��ده باش��د و چه از روی 
تعمدی، در هر صورت، تیشه زدن به ریشه 
فرهنگی ایران است و سبب می شود باز هم 
داشته های بیش��تری را از دست  بدهیم. از 
خ��دا می خواهم به دل آنان که این طرح را 
پیش��نهاد کرده اند، ن��وری بتاباند که از این 
تصمیم دست بردارند و با حمایت بیشتر از 
کانون، به فرزندان میهن مان که آینده سازان 

این کشور هستند، خدمت  کنند.
دادش��کر در بخش پایانی س��خنان خود 
انتقاده��ای خ��ود را متوج��ه تلویزی��ون و 
ش��هرداری می کند و می گوید: در وضعیتی 
که تلویزیون ما ملغمه ای شده از دورهمی و 

عمو پورنگ و خندوانه و هیچ برنامه مناسبی 
برای ک��ودکان و نوجوانان نمی س��ازد، چرا 
فضاهایی مانند کان��ون را از بین می برید؟! 
به جای پیش��نهاد این طرح و ایده ها، علل 
مهاجرت جوانان را بررس��ی کنید، کمی به 
تلویزیون و برنامه های آن توجه کنید، جایی 
ک��ه قباًل هنرمندانی مانند میرباقری و علی 

حاتمی و ...در آن فعالیت می کردند.
او اضاف��ه می کند: اگر کان��ون جای بدی 
اس��ت، چرا با وجود این همه مانع ۵۰ سال 
دوام آورده اس��ت. متاس��فانه در کش��ور ما 

خیلی چیزها سر جای خودش نیست.
حسن دادشکر سخنان خود را این گونه به 
پایان می رساند: ما کشورمان را دوست داریم. 
شخصاً برای کانون می میرم. ادامه تحصیلم را 
در خارج از کش��ور را رها کردم تا در کانون 
فعالی��ت کنم. خوش��حالم در این کار س��ر 
سوزنی کم فروشی نکردم. امیدوارم مسئوالن 

سخنان ما را با ُحسن نیت گوش کنند.
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ــينمايى «جنگ  ــم س فيل
جهانى سوم» به كارگردانى 
هومن سيدى نماينده ايران 

در اسكار 2023 شد.
جنگ جهانى سوم فيلمى 
ــه تهيه كنندگى و  ــى ب ايران
ــيدى و  كارگردانى هومن س
ــندگى هومن سيدى،  نويس
آزاد  و  ــرى  وزيردفت ــن  آري
ــن  ــت. محس ــان اس جعفري
ــر نقش اصلى  تنابنده بازيگ
ــت. اين فيلم با  اين فيلم اس
ساخته  نماوا  سرمايه گذارى 
ــتين بارى است  شده و نخس
ــش  ــرم پخ ــك پلتف ــه ي ك
آنالين به ساخت يك پروژه 
و  سينمايى ورود كرده است 
ــن دومين همكارى  هم چني
سيدى و نماوا بعد از مجموعه 

قورباغه است.
ــوم براى  جنگ جهانى س
ــتين بار در 7 سپتامبر  نخس
ــاد و نهمين  2022 در هفت
بين المللى  ــنواره  جش دوره 
ــد  فيلم ونيز نمايش داده ش
ــش افق،  ــزه در بخ و دو جاي
ــه بهترين فيلم براى  از جمل
بهترين  و  ــيدى  ــن س هوم
ــن  ــر مرد براى محس بازيگ

تنابنده را به ارمغان آورد.

چرا «جنگ جهانى سوم» نماينده ايران در اسكار 
شد؟ 

در همين راستا، سخنگوى كميته انتخاب اسكار 
ــاب «جنگ جهانى  ــل انتخ ــت: دالي 1401، گف
ــوم» به عنوان نماينده ايران در اسكار مورادى  س
نظير داشتن پخش كننده توانمند و فعال، داشتن 
ــتن مراتب  موفقيت هاى بين المللى معتبر، داش
ــتاندارد و نقش آفرينى هاى قابل  باالى فنى و اس

توجه بود.
ــت انتخاب فيلم  ــيخ طادى درباره عل پرويز ش
ــوم به عنوان نماينده  سينمايى جنگ جهانى س
ــكار 2023، اظهار داشت:  ــينماى ايران در اس س
ــاس قوانين و ضوابط  ــت انتخاب ابتدا بر اس هيئ
ــاس مفاهيم و  ــپس بر اس ــكار و س ــم اس مراس
مضامين جهان شمول و قابل درك براى افكار و 
فرهنگ هاى متنوع ملل جهان و در نهايت از ابعاد 
ــى  فنى و هنرى و بديع و خالقانه اقدام به بررس
ــرايط قانونى  آثار كرد و از ميان 57 فيلم حائز ش
ــراى دور دوم  ــت هفده فيلم را ب در مرحله نخس

بررسى ها انتخاب كرد.
ــى دقيق از  ــزود: بعد از گفت وگو و بررس وى اف
ميان اين 17 فيلم، پنج فيلم نامزد شدند كه پس 
از بحث و گفت وگوى مفصل و در مواردى بازبينى 
مجدد، به اتفاق آرا انتخاب نهايى خود را مشخص 
ــاخته آقاى هومن  ــوم س و فيلم جنگ جهانى س
ــيدى را به عنوان نماينده سينماى ايران براى  س

شركت در مراسم اسكار معرفى كردند.
ــكار 1401  ــاب اس ــه انتخ ــخنگوى كميت س
خاطرنشان كرد: داليل انتخاب ابتدا داشتن شرايط 
ــم اسكار بود. مورادى  و ضوابط راهيابى به مراس
ــئول و توانمند  ــتن پخش كننده مس نظير داش
ــى،  امتياز  و فعال، توليد ايران با زبان غالب فارس
ــتن موفقيت هاى بين المللى معتبر، داشتن  داش
ــتاندارد، نقش آفرينى هاى  مراتب باالى فنى و اس
ــته، فيلمبردارى و  قابل توجه، كارگردانى برجس
صحنه و گريم متناسب با متن و داشتن  فيلمنامه 
و ايده نو كه  نسبتا بى نقص تر از بقيه آثار باشد.

ــيخ طادى، گفت: اين انتخاب به معناى نفى  ش
ــته آثار رقيب نيست، برخى از آثار با  نقاط برجس
ــتر  به انتخاب  ــه كم و برخى با فاصله بيش فاصل

نهايى دست نيافتند.

«جنگ جهانی سوم» نماینده ایران در اسکار ۲۰۲۳ شد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خبرنگار
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سالمت
پولتان را برای مکمل های ویتامینی دور نریزید!/54

پادزهر افسردگی در دوران بازنشستگی  /56
چرا بیماری و درد در شب  شدیدتر می شود؟/5۹

  این ادویه ها به افزایش سوخت و ساز بدن کمک می کنند/6۲
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پولتان را برای مکمل های ویتامینی دور نریزید!
ــد در صنعت  ــال ها مطالعه و رش بعد از س
ــخ  ــد ميليارد دالرى مكمل ها، هنوز پاس چن
ــدارد كه آيا اين  ــى براى اين امر وجود ن قطع
ــرى از بروز  ــد در جلوگي ــا مى توانن مكمل ه
بيمارى هايى نظير بيمارى هاى قلبى و سرطان 
نقش داشته باشند يا خير؟ بيماران مدام اين 
سؤال را مطرح مى كنند كه چه مكمل هايى را 
بايد مصرف كنند غافل از اينكه با خريد انواع 
مكمل ها تنها پول خود را دور مى ريزند و مدام 
به دنبال معجزه اى هستند كه بتواند آنها را از 
بيمارى ها دور نگه دارد. بسيارى از مردم آمريكا 
روزانه مكمل هاى زيادى را به بهانه سالم ماندن 
ــده،  ــرف مى كنند. طبق آمارهاى ارائه ش مص
آمريكايى ها در سال 2021 قريب 50 ميليارد 
دالر صرف خريد مكمل هاى تغذيه اى كردند؛ 
ــون دالر صرف  ــى كه فقط 900 ميلي صنعت

بازاريابى آن مى شود.
در تئورى، ويتامين ها و مواد معدنى حاوى 
ــيدانى و ضد التهابى هستند  اثرات آنتى اكس

ــكيل بيمارى هاى قلبى و عروقى و  كه از تش
ــرطان ها جلوگيرى مى كند. اين در حالى  س
ــت كه مصرف ميوه ها و سبزيجات نيز با  اس
كاهش ابتال به بيمارى هاى قلبى و سرطان ها 
مرتبط است. بنابراين به نظر مى رسد كه عصاره 
گرفته شده از همين ميوه ها و سبزيجات و تهيه 
ــه صورت قرص بتواند به همان اندازه در  آن ب
پيشگيرى از ابتال به بيمارى ها موثر عمل كند. 
ــبزيجات زمانى كه  با وجود اين، ميوه ها و س
به طور كامل خورده مى شوند، حاوى تركيبى 
ــيميايى نورى و  ــا فيبر، مواد ش از ويتامين ه
ديگر مواد مغذى هستند كه اثرات مفيدى را 
براى بدن به همراه دارند. ريزمغذى ها هم به 
صورت جداگانه نسبت به موادمغذى در بدن 

اثر مى كنند.

مكمل ها، ميانبرى ناسالم
بيشتر افراد مكمل هاى تغذيه اى را به عنوان 
محصوالت پيشگيرانه مفيد در نظر مى گيرند 

ــا محققان معتقدند كه تمركز بيش از حد  ام
ــما را از هدف  روى اين مكمل ها مى تواند ش
اصلى سالمت بازدارد. زمانى كه صنعتى سازى 
ــتم غذايى در آمريكا در اولويت دولت  سيس
ــالم يكى از  ــور قرار ندارد، تغذيه س اين كش
ــان قرار  ــش روى مردم جه ــاى پي چالش ه
مى گيرد. شايد فقط حرف زدن از رعايت يك  
رژيم غذايى متعادل و ورزش كردن آسان باشد 
ــل گران بودن مواد غذايى  اما در عمل به دلي
ــالم و اينكه افراد هميشه فضاى مناسبى  س
ــعى  ــراى ورزش كردن پيدا نمى كنند، س را ب
مى كنند به تصور خود از ميانبر استفاده كرده 
و با مصرف انواع ويتامين ها و مكمل ها نيازهاى 
اساسى بدن خود را تامين كنند كه متاسفانه با 

شكست مواجه مى شوند.
ــه مصرف  ــبت ب ــه نس ــان در توصي محقق
ــراى مثال،  ــدار داده اند كه ب ــا هش مكمل ه
ــاى بتاكاروتن خطر ابتال به  مصرف مكمل ه
سرطان ريه را افزايش مى دهد. آنها همچنين 
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ــرف مكمل ويتامين  ــوان كرده اند كه مص عن
ــى در كاهش بيمارى هايى چون  E هم نقش
ــرطان و مرگ ومير  ــى و س بيمارى هاى قلب
ندارد. اما در اين ميان نسبت به تاثير كلسيم و 
ويتامين D در جلوگيرى از شكستگى ها تاكيد 
كرده و به ويژه در سالمندان خطر افتادن را نيز 

كمتر مى كند.

مصرف مكمل در دوران باردارى
يكى از شرايطى كه مصرف مكمل ها الزامى 
مى شود زمانى است كه خانمى باردار مى شود. 
جنين براى رشد كامل و بدون نقص در داخل 
ــذى ضرورى دارد كه با  رحم نياز به مواد مغ
ــط مادر تأمين  تغذيه و مصرف مكمل ها توس
ــوال به داليل  ــود. خانم هاى باردار معم مى ش
شرايط خاصى كه دارند مجبورند از مكمل هاى 
ــاردارى خود  ــيدفوليك و آهن در دوره ب اس
ــتفاده كنند كه تنها بايد با تجويز پزشك  اس
صورت گيرد. بنابراين صحبت هايى كه در اين 
گزارش مبنى بر عدم تاثير مكمل ها گفته شد 
شامل حال خانم هاى باردار نمى شود؛ چرا كه 
ــد جنين داخل رحم  ــيدفوليك براى رش اس
ضرورى است. از اين رو، خانم هاى باردار بهتر 
ــت براى اطمينان از دريافت ويتامين هاى  اس

مورد نياز از ويتامين باردارى استفاده كنند.

ويتاميـن ب12 و سـرطان ريـه در مـردان 
سيگارى

ويتامين هاى گروه ب بيشتر در فرآورده هاى 
حيوانى يافت مى شود. محققان مطالعات خود را 
روى بيش از 70 هزار نفر انجام دادند و مشخص 
شد كه مصرف ويتامين ب12 با افزايش خطر 
ابتال به سرطان ريه مرتبط است. ويتامين ب12 
ماده مغذى مفيد و ضرورى براى بدن محسوب 
مى شود كه از بروز عفونت جلوگيرى كرده و در 
تقويت رشد سلول ها، سلول هاى قرمز خونى، 
افزايش سطح انرژى، بهبود ديد چشمى، تنظيم 
ــم غذا و عملكرد  عملكرد مغز، كمك به هض
مناسب اعصاب تاثير دارد. ويتامين ب بيشتر در 
فرآورده هاى حيوانى يافت مى شود و به منظور 
ــت رفته اين ويتامين، افراد  جبران ميزان ازدس
اغلب از مكمل هاى اين ويتامين پيچيده شامل 
ويتامين ب1، ب2، ب3، ب5، ب6، ب7، ب9 و 
ب12 استفاده مى كنند. يافته ها نشان مى دهد 
كه مصرف ويتامين هاى ب6 و ب12 از منابع 
ــش 30 تا 40 درصدى خطر  مكمل ها با افزاي
ابتال به سرطان ريه در ميان مردان به ويژه مردان 
سيگارى مرتبط است. استفاده از ويتامين هاى 
ــيد فوليك) و ب12 در زنان  ب12، فوالت(اس

ارتباطى با افزايش ابتال به سرطان ريه ندارد.
drugtopics.com / timesofindia. :منابـع
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ــرف مكمل ويتامين  ــوان كرده اند كه مص عن
ــى در كاهش بيمارى هايى چون  E هم نقش
ــرطان و مرگ ومير  ــى و س بيمارى هاى قلب
ندارد. اما در اين ميان نسبت به تاثير كلسيم و 
ويتامين D در جلوگيرى از شكستگى ها تاكيد 
كرده و به ويژه در سالمندان خطر افتادن را نيز 

كمتر مى كند.

مصرف مكمل در دوران باردارى
يكى از شرايطى كه مصرف مكمل ها الزامى 
مى شود زمانى است كه خانمى باردار مى شود. 
جنين براى رشد كامل و بدون نقص در داخل 
ــذى ضرورى دارد كه با  رحم نياز به مواد مغ
ــط مادر تأمين  تغذيه و مصرف مكمل ها توس
ــوال به داليل  ــود. خانم هاى باردار معم مى ش
شرايط خاصى كه دارند مجبورند از مكمل هاى 
ــاردارى خود  ــيدفوليك و آهن در دوره ب اس
ــتفاده كنند كه تنها بايد با تجويز پزشك  اس
صورت گيرد. بنابراين صحبت هايى كه در اين 
گزارش مبنى بر عدم تاثير مكمل ها گفته شد 
شامل حال خانم هاى باردار نمى شود؛ چرا كه 
ــد جنين داخل رحم  ــيدفوليك براى رش اس
ضرورى است. از اين رو، خانم هاى باردار بهتر 
ــت براى اطمينان از دريافت ويتامين هاى  اس

مورد نياز از ويتامين باردارى استفاده كنند.

ويتاميـن ب12 و سـرطان ريـه در مـردان 
سيگارى

ويتامين هاى گروه ب بيشتر در فرآورده هاى 
حيوانى يافت مى شود. محققان مطالعات خود را 
روى بيش از 70 هزار نفر انجام دادند و مشخص 
شد كه مصرف ويتامين ب12 با افزايش خطر 
ابتال به سرطان ريه مرتبط است. ويتامين ب12 
ماده مغذى مفيد و ضرورى براى بدن محسوب 
مى شود كه از بروز عفونت جلوگيرى كرده و در 
تقويت رشد سلول ها، سلول هاى قرمز خونى، 
افزايش سطح انرژى، بهبود ديد چشمى، تنظيم 
ــم غذا و عملكرد  عملكرد مغز، كمك به هض
مناسب اعصاب تاثير دارد. ويتامين ب بيشتر در 
فرآورده هاى حيوانى يافت مى شود و به منظور 
ــت رفته اين ويتامين، افراد  جبران ميزان ازدس
اغلب از مكمل هاى اين ويتامين پيچيده شامل 
ويتامين ب1، ب2، ب3، ب5، ب6، ب7، ب9 و 
ب12 استفاده مى كنند. يافته ها نشان مى دهد 
كه مصرف ويتامين هاى ب6 و ب12 از منابع 
ــش 30 تا 40 درصدى خطر  مكمل ها با افزاي
ابتال به سرطان ريه در ميان مردان به ويژه مردان 
سيگارى مرتبط است. استفاده از ويتامين هاى 
ــيد فوليك) و ب12 در زنان  ب12، فوالت(اس

ارتباطى با افزايش ابتال به سرطان ريه ندارد.
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افسردگی بعد از بازنشستگی 
بـــه احتمـــال بیشـــتر ســـراغ 
کســـانی می آیـــد کـــه هیـــچ 
آمادگـــی بـــرای ورود بـــه این 
ندارنـــد.  را  زندگـــی  از  دوره 
حتی کســـانی که شغل آزاد 
دارند، با احساســـاتی مشابه 
افســـردگی مواجه می شوند 
چـــرا کـــه افســـردگی بعـــد از 
بازنشســـتگی تنها به معنای 
کار نکردن نیســـت و در کنار 
خود جریانات و چالش های 

زیادی را به همراه دارد.
کاهـــش تـــوان جســـمی بـــه 
نســـبت گذشته، تنها شدن، 
گذر زمان، ترس از مرگ و... 
از جمله عوامل تشدید کننده 
افسردگی بعد از بازنشستگی 

می باشند.
برای آن که بتوانید در این دوره 
از زندگـــی فرصت هـــای خود 
را بشناســـید، نیـــاز به تغییر 
نگـــرش و مـــرور زندگی تـــان 
داریـــد و در ایـــن راه با کمک 
یک روانشناس می توانید به 
یک خودشناســـی رســـیده و 
انگیزه ها و اهـــداف جدیدی 
بـــرای خـــود تعیین کنیـــد. با 
توجـــه بـــه اهمیـــت موضوع 
در ادامـــه به بررســـی تفاوت 
زنان و مردان، علل و راه های 
مقابلـــه با افســـردگی بعد از 

بازنشستگی می پردازیم.

به اين راهكارها دقت كنيد

؟؟؟؟
؟؟؟؟؟

افسردگى در دوران بازنشستگى بانوان و آقايان
طبق تجربه اغلب مردان بعد از بازنشستگى از 
بيكار بودن كسل شده و به دنبال شغل جديدى 
ــت كه خانم ها بعد از  مى گردند. اين در حالى اس
بازنشستگى معموالً زمانى را كه به دست آورده اند 

در خانه و بين افراد خانواده مى گذرانند.
ــرى از كار و در دوران  ــردان بعد از كناره گي  م
ــرايط كارى  ــل دورى از ش ــتگى به دلي بازنشس
گذشته، بى هدف بودن زندگى و نداشتن انگيزه و 
ارتباط كمتر با همكاران و دوستانى كه در محيط 
شغلى داشته اند؛ منزوى و گوشه گير شده و دچار 
افسردگى مى شوند. در واقع بازنشستگى يكى از 
عوامل تحريك كننده افسردگى است كه تاثيرات 
خود را بر جنبه هاى مختلف زندگى افراد مى گذارد 

و معموالً در مردان بيشتر از زنان رخ مى دهد.
 

بـه  اطرافيـان  نـگاه  بـا  افسـردگى  ارتبـاط 
بازنشسته ها

ــتگى پدر و مادر  اهالى خانواده اغلب از بازنشس
خوشحال مى شوند و از كم شدن اشتغال ذهنى 
ــندى مى كنند. بازنشستگى هم  آن ها ابراز خرس
ــادى دارد.  ــراى متأهلين و هم مجردها نفع زي ب
ــئوليت فرزندان و يا نوه ها را به  خصوصاً اگر مس
عهده داشته باشيد، بار بزرگى از دوش تان برداشته 
شده و مى توانيد برنامه ريزى هاى بيشترى با آن ها 
انجام دهيد. در هر مرحله اى از زندگى كه باشيد، 
بازنشستگى فرصتى دوباره براى شناخت نزديكان 

و دوستان تان مى تواند باشد. همين تغيير نگرش 
باعث ايجاد فاصله ميان شما و افسردگى مى شود.

 
چرا بازنشستگى احتمال افسردگى را افزايش 

مى دهد؟
ــه معناى در  ــردگى ب ــانه هاى افس يكى از نش
ــت. رها كردن  ــورت مداوم اس ــود ماندن به ص خ
ــل خواب، خوراك و عدم لذت  كارهاى روزانه مث
از فعاليت هاى پيشين، خستگى در بيشتر مواقع از 
جمله رفتارهايى است كه بازنشسته ها بعد خروج 
ــان مى دهند. افسردگى در افراد  از كار از خود نش
بازنشسته اغلب به صورتى درونى شكل مى گيرد. 
ــود افسردگى  دنيا ديدگى اين افراد باعث مى ش
ــد. درونى  ــته باش نمودهاى بيرونى كمترى داش
كردن ناراحتى و غم و نداشتن انگيزه براى تغيير، 
ــردگى فرو  ــتر در دنياى افس آن ها را هر روز بيش

مى برد.
ــر فرد فوت  ــالوه بر اين در صورتى كه همس ع
كند، مشكالت بيشتر شده و نشانه هاى افسردگى 
ــترى هجوم مى آورند. اين در حالى  با شدت بيش
است كه فرزندان هر كدام دنبال كارهاى خودشان 
بوده و زمان كافى براى پدر و مادر ندارند. تنهايى 
ــراد بزرگ ترين عامل  ــتن كار براى اين اف و نداش

افسردگى محسوب مى شود.
همچنين فرد بعد از بازنشستگى ممكن است 
ــاس ناتوانى و اضافى بودن نيز داشته باشد،  احس
رفتار و حضور دوستان و خانواده در عدم بروز اين 

پادزهر افسردگی در دوران بازنشستگی 
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احساسات بسيار مهم تلقى مى گردد. فشارهاى 
ــتن اميد به آينده، بى حوصلگى و  مالى، نداش
ــردگى بعد از  بى هدفى از ديگر علل بروز افس

بازنشستگى مى باشد.
 

بازنشستگى زودرس چه تاثيرى بر احتمال 
ابتال به افسردگى دارد؟

ــد خود را  ــه زودتر از موع ــانى ك اغلب كس
ــاس  ــد، بعد از مدتى احس ــد مى كنن بازخري
مى كنند هنوز توانايى زيادى براى كار كردن 
ــود را به كار  ــتند انرژى خ دارند و مى توانس
تبديل كنند. بدين صورت با احتمال بيشترى 
ــاس بيهودگى و سرخوردگى و در  دچار احس
ــردگى مى شوند. البته كسانى كه  نتيجه افس
به داليل ضعف جسمانى و مشكالت پزشكى 
ــاس را  ــده اند، اين احس ــت ش از كار بازنشس
نخواهند داشت. به طوركلى مى توان گفت هر 
چه قدر تصميم به بازنشستگى به عهده خود 
فرد باشد، بعد از بازنشستگى انعطاف پذيرى 
ــتر و احتمال افسردگى كمتر  و رضايت بيش

خواهد بود.
نوع نگرش اطرافيان نسبت به افراد بازنشسته 

نيز بسيار بر احساساتى كه آن ها از خود دارند، تأثير مى گذارد. 
در صورتى كه جامعه و اطرافيان بازنشستگى را به عنوان نوعى 
از كار افتادگى تلقى كنند، فرد به نوعى انزواى اجتماعى دچار 
مى شود كه با شروع بازنشستگى خالهاى روانى در فرد بيشتر 
مى شود. بنابراين توصيه مى شود تا زمانى كه توانايى كار كردن 
ــده ايد، يك فعاليتى را دنبال  ــت ش داريد، حتى اگر بازنشس
نماييد. اينگونه كمتر ممكن است كه عالئم افسردگى به سراغ 

شما بياد و مشكالتى را ايجاد كند.
 

راه چاره براى فرار از افسردگى بعد از بازنشستگى
هيچ وقت اجازه ندهيد افسردگى و غصه و غم بر شما چيره 
شود. فرقى نمى كند كه در كجا زندگى مى كنيد و ديگران چكار 
مى كنند، شما الزم است همچنان براى سالمت روان خود به 
تالش تان ادامه دهيد. البته الزم به ذكر است كه روابط اجتماعى 
و حمايت هاى اجتماعى به شدت مى تواند بر رفتار آدمى غلبه 
كند؛ بسيارى از بازنشسته ها خود را به كارهاى كشاورزى، امور 

خيريه، فعاليت هاى هنرى و... سرگرم مى كنند.
ــود كه درجه و شدت  اين رفتارها و اين روحيه باعث مى ش
افسردگى كمتر مشاهده شود. افسردگى زمانى روى مى دهد 
كه فرد نسبت به همه مسائل با ديدى منفى نگاه كند و قدرت 
ــد. اين نگاه منفى باعث  ــر و حضور خود را فراموش كن تغيي
ــچ دردى نمى خورد. برنامه ريزى  ــود باور كند كه به هي مى ش
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احساسات بسيار مهم تلقى مى گردد. فشارهاى 
ــتن اميد به آينده، بى حوصلگى و  مالى، نداش
ــردگى بعد از  بى هدفى از ديگر علل بروز افس

بازنشستگى مى باشد.
 

بازنشستگى زودرس چه تاثيرى بر احتمال 
ابتال به افسردگى دارد؟

ــد خود را  ــه زودتر از موع ــانى ك اغلب كس
ــاس  ــد، بعد از مدتى احس ــد مى كنن بازخري
مى كنند هنوز توانايى زيادى براى كار كردن 
ــود را به كار  ــتند انرژى خ دارند و مى توانس
تبديل كنند. بدين صورت با احتمال بيشترى 
ــاس بيهودگى و سرخوردگى و در  دچار احس
ــردگى مى شوند. البته كسانى كه  نتيجه افس
به داليل ضعف جسمانى و مشكالت پزشكى 
ــاس را  ــده اند، اين احس ــت ش از كار بازنشس
نخواهند داشت. به طوركلى مى توان گفت هر 
چه قدر تصميم به بازنشستگى به عهده خود 
فرد باشد، بعد از بازنشستگى انعطاف پذيرى 
ــتر و احتمال افسردگى كمتر  و رضايت بيش

خواهد بود.
نوع نگرش اطرافيان نسبت به افراد بازنشسته 

نيز بسيار بر احساساتى كه آن ها از خود دارند، تأثير مى گذارد. 
در صورتى كه جامعه و اطرافيان بازنشستگى را به عنوان نوعى 
از كار افتادگى تلقى كنند، فرد به نوعى انزواى اجتماعى دچار 
مى شود كه با شروع بازنشستگى خالهاى روانى در فرد بيشتر 
مى شود. بنابراين توصيه مى شود تا زمانى كه توانايى كار كردن 
ــده ايد، يك فعاليتى را دنبال  ــت ش داريد، حتى اگر بازنشس
نماييد. اينگونه كمتر ممكن است كه عالئم افسردگى به سراغ 

شما بياد و مشكالتى را ايجاد كند.
 

راه چاره براى فرار از افسردگى بعد از بازنشستگى
هيچ وقت اجازه ندهيد افسردگى و غصه و غم بر شما چيره 
شود. فرقى نمى كند كه در كجا زندگى مى كنيد و ديگران چكار 
مى كنند، شما الزم است همچنان براى سالمت روان خود به 
تالش تان ادامه دهيد. البته الزم به ذكر است كه روابط اجتماعى 
و حمايت هاى اجتماعى به شدت مى تواند بر رفتار آدمى غلبه 
كند؛ بسيارى از بازنشسته ها خود را به كارهاى كشاورزى، امور 

خيريه، فعاليت هاى هنرى و... سرگرم مى كنند.
ــود كه درجه و شدت  اين رفتارها و اين روحيه باعث مى ش
افسردگى كمتر مشاهده شود. افسردگى زمانى روى مى دهد 
كه فرد نسبت به همه مسائل با ديدى منفى نگاه كند و قدرت 
ــد. اين نگاه منفى باعث  ــر و حضور خود را فراموش كن تغيي
ــچ دردى نمى خورد. برنامه ريزى  ــود باور كند كه به هي مى ش
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مردان بعد از کناره گیری از 
کار و در دوران بازنشسـتگی 
به دلیل دوری از شرایط کاری 
گذشته، بی هدف بودن زندگی 
و نداشـتن انگیـزه و ارتبـاط 
کمتر با همکاران و دوسـتانی 
که در محیط شغلی داشته اند؛ 
منزوی و گوشـه گیر شـده و 
می شـوند.  افسـردگی  دچار 
در واقـع بازنشسـتگی یکی 
از عوامـل تحریـک کننـده 
افسردگی اسـت که تاثیرات 
خود را بـر جنبه های مختلف 
و  می گـذارد  افـراد  زندگـی 
معمـوالً در مردان بیشـتر از 

زنان رخ می دهد.
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براى بازنشستگى يكى ديگر از راه هاى مقابله 
با افسردگى در اين دوران مى باشد.

 
وظايف اطرافيان براى مقابله با افسردگى بعد 

از بازنشستگى
بودن در جمع خانواده، سفرهاى تفريحى-
ــن، عضويت  ــب س زيارتى، ورزش هاى مناس
ــام فعاليت هاى  ــن و انج در گروه هاى هم س
خيرخواهانه و… از جمله فعاليت هايى است 
ــتگى  ــردگى بعد از بازنشس ــه مانع از افس ك
مى شود. گاه هم زمانى دوران سالمندى، بحران 
ــالى و يا فرصت كافى براى فكر كردن  ميانس
به مشكالت حل شده احتمال بروز اختالالت 
ــه همين منظور  ــتر مى كند. ب روانى را بيش
مشاوره روانشناسى و ارتباط با يك متخصص 
ــا كمك مى كند تا بتوانند راحت تر از  به آن ه
ــى از اعضاى  ــكالت برآيند. اگر يك پس مش
خانواده تان احساس مى كنيد دچار افسردگى 
بعد از بازنشستگى شده با فراهم كردن چنين 
موقعيت هايى مى توانيد به حفظ سالمت روان 

او كمك كنيد.
ــاوره افسردگى مى تواند   در اين راستا مش
ــع در جريان  ــود. در واق ــيار مؤثر واقع ش بس
ــته ها كمك  ــردگى به بازنشس ــاوره افس مش
مى شود تا نگرش خود را نسبت به اين دوران 
ــبك زندگى خود را بر اساس  تغيير داده و س
ــرايط جدى تطبيق دهند. ما نيز در مركز  ش
ــاوره حامى هنر زندگى شرايطى را براى  مش

افراد فراهم كرده ايم كه از هر كجاى كشور بتوانند با مشاوران 
ما به صورت تلفنى در ارتباط باشند. همچنين امكان مشاوره 
حضورى نيز براى افرادى كه در تهران سكونت دارند نيز فراهم 

است.
 

سؤاالت متداول درباره افسردگى بعد از بازنشستگى
ــراى يك فرد  ــافرت هاى مختلف ب ــود تفريحات و مس وج
ــته چقدر مى تواند در كاهش ابتال به افسردگى مؤثر  بازنشس

واقع شود؟
به طور كلى در صورتى كه فرد بتواند بعد از دوران بازنشستگى 
ــبك زندگى فعاالنه را در پيش بگيرد مى تواند به بهداشت  س
ــتان  ــمى و روانى خود كمك زيادى كند. ديدار با دوس جس
ــرار گرفتن در گروه هايى  ــدم زدن و پياده روى و ق قديمى، ق
كه شرايط مشابه با فرد دارند مى تواند بسيار مفيد واقع شود. 
همچنين در صورتى كه فرد به يك خودشناسى برسد مى تواند 
نگرش خود را تغيير داده و نشاط قبلى را به زندگى بازگرداند.

 
پـدرم بعد از 30 سـال كار دولتى اكنون 3 ماهى اسـت كه 
بازنشسته شده است اما ديگر مثل سابق بگو و بخند نمى كند و 

خود را از جمع دور نگه مى دارد مشكل چيست؟
ــرايط زندگى بعد از بازنشسته شدن به طور كلى متفاوت  ش
است و فرد ممكن است نشانه هايى از جمله انزوا و گوشه گيرى 
ــان دهد. اهميت اين عالئم هنگامى است كه مى تواند  را نش
ــردگى شود. در واقع در صورتى كه فرد به مدت  منجر به افس
2 هفته، نشانه هايى مانند بى عالقگى شديد، بى لذتى و داشتن 
خلقى غمگين را تجربه كند به اختالل افسردگى دچار شده 
ــت كه براى درمان افسردگى اقدامات موثرى  است و نياز اس

انجام گردد.
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چرا بیماری و درد در شب  شدیدتر می شود؟
مدت ها بود كه دانشمندان هيچ حدس 
ــى ترين  ــى از اساس ــراى يك ــخى ب و پاس
تجربيات انسان يعنى تشديد احساس درد 
ــتند. درواقع  ــب نداش فيزيكى در طول ش
ــكى و  ــاى اول ظهور پزش ــان روزه از هم
درمان، پزشكان هميشه با بيمارانى مواجه 
ــدند كه از شديد شدن درد در شب  مى ش

گله مى كردند.
ــتا بيشتر تحقيقات انجام  در همين راس
شده تالش مى  كرد تا تشديد درد شبانه را 
با مسائلى همچون كم خوابى يا اختالالت 
خواب مرتبط كند، اما موفقيت هاى حاصل 
در اين مسير محدود بود! با توجه به همين 
ــراً در مركز  ــاله هم مطالعه اى كه اخي مس
ــه  تحقيقات علوم اعصاب ليون در فرانس
انجام شده است، نشان مى دهد كه ساعت 
بيولوژيكى بدن ما به شدت بر تغييرات درد 
ــت و اوج و افت شدت درد با  تاثيرگذار اس

توجه به همين فاكتور در زمان هاى مختلف 
از شبانه روز تغيير مى كند.

 
علت تشـديد دردها در سـاعت 3 الى 4 

شب چيست؟
در پاسخ به موضوع تشديد درد در شب 
بايد بيان كرد كه فرآيندهاى بيولوژيكى كه 
 circadian» به عنوان ريتم شبانه روزى
ــه  ب ــوند،  مى ش ــناخته  ش  «rhythms
ــوند كه  ــدن تنظيم مى ش ــه اى در ب گون
ــول روز، باال و  ــاى دقيقى در ط در زمان ه
پايين شده و سپس توسط ساعت داخلى 
ــوند. لنس كريگسفلد  بدن هدايت مى ش
ــناس  «Lance Kriegsfeld» زيست ش
ــان دارد كه اين  ــا اذع ــگاه كاليفرني دانش
ــتم  ــبانه روزى تقريباً بر هر سيس ريتم  ش
بدنى اى تأثير مى گذارند و تمام جنبه هاى 
ــا را كنترل مى كند!  فيزيولوژى و رفتار م

ــر و تيم  ــد كه گرونفي ــت بداني جالب اس
تحقيقاتى اش تأثير اين ريتم ها بر درد را با 
استفاده از يك محرك حرارتى دردناك و 
كوتاه نشان دادند! به اين شكل كه در طى 
فرآيند آزمايش، درد ناشى از اين محرك 
ــركت كنندگان در حوالى ساعت 3  در ش
ــيد و در حدود  بامداد به اوج خود مى رس
ــاعت 3 بعد از ظهر كمترين ميزان درد  س

حس مى شد!

شـرح آزمايش جالب تشـخيص علت 
تشديد درد در شب

البته گمانه زنى ها و عدم قطعيت هاى اين 
حوزه براى مدت طوالنى ادامه داشته است، 
چراكه اثبات اين ادعا در مورد هدايت هر 
ــاعت داخلى بدن دشوار  چيزى توسط س
ــى مطالعه اى دقيق  ــت و نياز به طراح اس
ــا دارد. با اين حال به منظور  و طاقت فرس
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چرا بیماری و درد در شب  شدیدتر می شود؟
مدت ها بود كه دانشمندان هيچ حدس 
ــى ترين  ــى از اساس ــراى يك ــخى ب و پاس
تجربيات انسان يعنى تشديد احساس درد 
ــتند. درواقع  ــب نداش فيزيكى در طول ش
ــكى و  ــاى اول ظهور پزش ــان روزه از هم
درمان، پزشكان هميشه با بيمارانى مواجه 
ــدند كه از شديد شدن درد در شب  مى ش

گله مى كردند.
ــتا بيشتر تحقيقات انجام  در همين راس
شده تالش مى  كرد تا تشديد درد شبانه را 
با مسائلى همچون كم خوابى يا اختالالت 
خواب مرتبط كند، اما موفقيت هاى حاصل 
در اين مسير محدود بود! با توجه به همين 
ــراً در مركز  ــاله هم مطالعه اى كه اخي مس
ــه  تحقيقات علوم اعصاب ليون در فرانس
انجام شده است، نشان مى دهد كه ساعت 
بيولوژيكى بدن ما به شدت بر تغييرات درد 
ــت و اوج و افت شدت درد با  تاثيرگذار اس

توجه به همين فاكتور در زمان هاى مختلف 
از شبانه روز تغيير مى كند.

 
علت تشـديد دردها در سـاعت 3 الى 4 

شب چيست؟
در پاسخ به موضوع تشديد درد در شب 
بايد بيان كرد كه فرآيندهاى بيولوژيكى كه 
 circadian» به عنوان ريتم شبانه روزى
ــه  ب ــوند،  مى ش ــناخته  ش  «rhythms
ــوند كه  ــدن تنظيم مى ش ــه اى در ب گون
ــول روز، باال و  ــاى دقيقى در ط در زمان ه
پايين شده و سپس توسط ساعت داخلى 
ــوند. لنس كريگسفلد  بدن هدايت مى ش
ــناس  «Lance Kriegsfeld» زيست ش
ــان دارد كه اين  ــا اذع ــگاه كاليفرني دانش
ــتم  ــبانه روزى تقريباً بر هر سيس ريتم  ش
بدنى اى تأثير مى گذارند و تمام جنبه هاى 
ــا را كنترل مى كند!  فيزيولوژى و رفتار م

ــر و تيم  ــد كه گرونفي ــت بداني جالب اس
تحقيقاتى اش تأثير اين ريتم ها بر درد را با 
استفاده از يك محرك حرارتى دردناك و 
كوتاه نشان دادند! به اين شكل كه در طى 
فرآيند آزمايش، درد ناشى از اين محرك 
ــركت كنندگان در حوالى ساعت 3  در ش
ــيد و در حدود  بامداد به اوج خود مى رس
ــاعت 3 بعد از ظهر كمترين ميزان درد  س

حس مى شد!

شـرح آزمايش جالب تشـخيص علت 
تشديد درد در شب

البته گمانه زنى ها و عدم قطعيت هاى اين 
حوزه براى مدت طوالنى ادامه داشته است، 
چراكه اثبات اين ادعا در مورد هدايت هر 
ــاعت داخلى بدن دشوار  چيزى توسط س
ــى مطالعه اى دقيق  ــت و نياز به طراح اس
ــا دارد. با اين حال به منظور  و طاقت فرس
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ــفلد،  اثبات اين بحث، تيم لنس كريگس
ــش را در يك  ــراد داوطلب براى آزماي اف
ــده قرار  ــگاهى كنترل ش محيط آزمايش
ــد هر گونه عامل محيطى  دادند تا بتوانن
ــانات  يا رفتارى را كه مى تواند باعث نوس
ــود را كنار بگذارند؛  يا تغييرات دوره اى ش
ــى اى «پروتكل  ــن رويكرد تحقيقات چني
 constant routine) «ــت ــن ثاب روتي

protocol) ناميده مى شود. 
بر طبق اين پروتكل همه ى عوامل (مانند 
ــى به غذا در زمان هاى  نور، دما، دسترس
مشخص و غيره ) ثابت نگه داشته مى شود 
به طورى كه حدس ساعت (ساعت چند 
است؟) براى داوطلبان آزمايش غيرممكن 
شود! در اين تحقيق به منظور شناسايى 
ــديد درد در شب و درك ارتباط  علت تش
ــبانه روزى محققان از يك  ــا ريتم ش آن ب
محيط آزمايشگاهى كنترل شده و مطابق 

با پروتكل روتين ثابت استفاده كردند.
شركت كنندگان در آزمون بايد حداقل 
ــاعت به صورت نيمه دراز  به مدت 24 س
كشيده در اتاقى با نور كم قرار بگيرند، به 

طورى كه مجاز به خوابيدن، ترك اتاق يا 
ــتادن براى استفاده از حمام نيستند.  ايس
غذا فقط به عنوان ميان وعده هاى كوچك 
در هر ساعتى به شكل رندوم داده مى شود 
ــا اعضاى تيم مطالعه  ــراد مى توانند ب و اف
چت كنند، اما كاركنان اكيداً از ذكر موارد 
ــوند. گرونفير  ــط با زمان منع مى ش مرتب
ــت اين پروتكل،  توضيح مى دهد كه تح
هيچ چيز در محيط يا رفتار افراد به شكل 
ريتميك و دوره اى وجود ندارد؛ بنابراين، 
اگر محققان بتوانند معيارى بيولوژيكى اى 
با ريتم 24 ساعته را تشخيص دهند، آن 
ــتم  ــلما از درون و دقيقاً از سيس الگو مس
ــبانه روزى افراد سرچشمه  زمان بندى ش

مى گيرد.
ــن، محققان  ــه به همين قواني  با توج
ــده ى  ــف ماهيت زمان بندى  ش براى كش
ــالم را  يا ريتميك درد، 12 مرد جوان س
ــه انجام اين  ــاب كردند كه تمايل ب انتخ
پروتكل به مدت 34 ساعت را داشتند. تيم 
تحقيقاتى هر دو ساعت يك بار حساسيت 
ــتگاهى كه  ــتفاده از دس ــه درد را با اس ب

ــاعد افراد قرار گرفته بود، بررسى  روى س
مى كردند و به وسيله ى آن مى توانستند به 
آرامى درجه حرارت را به شكل يك درجه 
يك درجه (سانتى گراد) افزايش دهند تا 
اينكه فرد درد را گزارش كند. البته به طور 
معمول افراد دستگاه را قبل از رسيدن به 
حدود 46 درجه سانتى گراد (115 درجه 
ــف مى كردند. همچنين  فارنهايت) متوق
طى همين آزمايش ها از شركت كنندگان 
خواسته شد تا با دستگاه تنظيم شده در 
ــى (42، 44 و 46 درجه  ــاى خاص دماه
ــت درد را تكرار و سطح  سانتى گراد) تس
درد خود را با انتخاب يكى از شكلك هاى 

نماينده ى هر ميزان درد، ارزيابى كنند.

ارزيابـى ميزان درد توسـط خـود افراد 
شركت كننده در آزمايش

ــه قبل از اينكه اين تيم تحقيقاتى   البت
به دنبال داده هاى تكرار شونده اى (ريتم) 
ــل از اين آزمايش بگردند،  در نتايج حاص
ــاعت بيولوژيكى هر  ــرآوردى از س ابتدا ب
ــت آوردند. به اين معنى كه  فرد را به دس

N
ew

s

ش
ورز

گ و هنر
فرهن

فناورى اطالعات

گردشگرى

اسكانيا

سالمت

 شمار سامانه پيام كوتاه شركت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دريافت شكايات، انتقادات و پيشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه اى: 31 71 46 33–021

[60]

شماره 90 - شهريور ماه 1401

ماهنامه داخلى شركت عقاب افشان

اگرچه ساعت بدن هر فرد از يك چرخه ى 
روزانه ى معمول پيروى مى كند، اما برخى 
ــراد زودتر يا ديرتر به خواب مى روند؛  از اف
بنابراين افرادى هستند كه چرخه ى خواب 
ــب  ــى دارند، برخى افراد جغد ش معمول
هستند و تا دير وقت بيدارند و برخى هم 
ــى  تا 11 ظهر مى خوابند. به منظور بررس
ــور، محققان كار را با جمع آورى  اين فاكت
نمونه هاى بزاق افراد به شكل ساعتى براى 
ــش مالتونين (هورمونى كه  ارزيابى افزاي
حدود دو ساعت قبل از زمان خواب فردى 
عادى ترشح مى شود!) پيش بردند و از اين 
اطالعات براى تطبيق اطالعات با توجه به 
ــتفاده كردند. جالب  ساعت بدن افراد اس
ــس از اين مرحله يك  ــت بدانيد كه پ اس
ــد! درواقع  چرخه ى واضح از درد ظاهر ش
به طور متوسط، حساسيت به درد در بين 
ساعت 3 تا 4 صبح در اوج و در ساعت 12 

ظهر در كمترين حد خود بود!
همچنين اين تحقيق نشان داد كه فاكتور 
ــبانه روزى مخصوص محرك هاى  ريتم ش
دردناك است. چراكه در بخش ديگرى از 
ــرايطى كه در آن  آزمايش، داوطلبان با ش

ــدند.  دما به آرامى باال مى رفت روبه رو ش
در اين آزمايش افزايش آرام دما تا زمانى 
ــد ولى در  ــخيص ده كه فرد گرما را تش
ــد، ادامه داشت و  آستانه ى دردناك نباش
جالب است بدانيد كه در چنين فرآيندى 
ــبت به افزايش  هيچ الگوى ريتميكى نس

دما ديده نشد!
از طرفى از آنجايى كه شركت كنندگان 
ــب را نداشتند،  اجازه ى خواب در طول ش
محققان مى توانستند ارتباط بين افزايش 
درد با كمبود خواب را بررسى كنند. قبل از 
انتشار اين تحقيق، نظريه ى غالب در مورد 
افزايش حساسيت به درد در شب با فاكتور 
كمبود خواب در ارتباط بود. اما محققان 
ــان دادند كه  ــن مقاله ى جديد نش در اي
هرگونه افزايش حساسيت به درد به دليل 
ــتر  كمبود خواب به صورت خطى با بيش
شدن فشار خواب، افزايش مى يابد. درواقع 
ــاعت 4 صبح به  اين الگو با كاهش (از س
بعد) مشاهده شده اى كه توسط سيستم 
شبانه روزى هدايت مى شود در تضاد است. 
با توجه به همين داده ها در كنار استفاده از 
مدل سازى رياضى يك پيروزى چشم گير 

براى محققان اين مطالعه رقم خورد و 80 
درصد از داده ها با ريتم شبانه روزى و تنها 
20 درصد با فاكتور كمبود خواب توضيح 

داده شد.

بحث هايى پيرامون اين تحقيق جالب
البته جالب است بدانيد كه تكرار مجدد 
مطالعه ى مطرح شده با زنان هم ضرورى 
است، زيرا از آنجايى كه هورمون هايى مانند 
استروژن مى توانند بر ريتم شبانه روزى تأثير 
بگذارند، ممكن است محققان نتواند الگوى 
ــابهى از حساسيت ريتميك به درد را  مش
در نمونه هايى با جنسيت ديگر پيدا كنند. 
همچنين اگرچه اين مطالعه با نمونه هاى 
ــت بدانيد كه  ــد اما الزم اس كمى انجام ش
ــاس درد آن قدر  اثرات اين فاكتور بر احس
قوى بود كه محققان از آن به عنوان كشف 
ــت افراد  ياد مى كنند، هر چند كه نياز اس
مسن و افرادى با قوميت هاى مختلف هم 

تحت بررسى و آزمايش قرار گيرند.
البته در مورد اينكه چه چيزى به معنى 
ــه باعث افزايش و كاهش درد  واقعى كلم
ــود، همچنان هيچ اطمينانى وجود  مى ش
ــان مى دهند كه  ــرنخ ها نش ندارد؛ اما س
تقريباً هر سلول در بدن ساعت مولكولى 
ــيگنال هاى  ــاص خود را دارد كه به س خ
ــد.  ــوش مى ده ــا گ ــز م ــاى مغ راهنم
 «Zameel Cader» ــدر بنابراين، زاميل ك
ــناس و متخصص مغز و اعصاب  عصب ش
ــفورد و همكارانش اين  در دانشگاه آكس
فرضيه را مطرح كرده اند كه ميزان دردى 
كه احساس مى كنيم ممكن است به دليل 
ريتم سلول هايى باشد كه درد را تشخيص 
مى دهند! در پايان شايد نكته ى مهمى كه 
بايد به ذهن بسپاريد اين باشد كه هر زمان 
ــما رخ مى دهد، نقش  ــدن ش دردى در ب
ــبانه روزى اين است كه آنچه  سيستم ش
(درد) باال مى رود را پايين بياورد! بنابراين 
ــفر آهسته ى ترن هوايى درك درد،  در س
ممكن است تنها چند ساعت تا تسكين 
ــكن،  ــدون مصرف حتى يك مس درد، ب

فاصله داشته باشيد!
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اگرچه ساعت بدن هر فرد از يك چرخه ى 
روزانه ى معمول پيروى مى كند، اما برخى 
ــراد زودتر يا ديرتر به خواب مى روند؛  از اف
بنابراين افرادى هستند كه چرخه ى خواب 
ــب  ــى دارند، برخى افراد جغد ش معمول
هستند و تا دير وقت بيدارند و برخى هم 
ــى  تا 11 ظهر مى خوابند. به منظور بررس
ــور، محققان كار را با جمع آورى  اين فاكت
نمونه هاى بزاق افراد به شكل ساعتى براى 
ــش مالتونين (هورمونى كه  ارزيابى افزاي
حدود دو ساعت قبل از زمان خواب فردى 
عادى ترشح مى شود!) پيش بردند و از اين 
اطالعات براى تطبيق اطالعات با توجه به 
ــتفاده كردند. جالب  ساعت بدن افراد اس
ــس از اين مرحله يك  ــت بدانيد كه پ اس
ــد! درواقع  چرخه ى واضح از درد ظاهر ش
به طور متوسط، حساسيت به درد در بين 
ساعت 3 تا 4 صبح در اوج و در ساعت 12 

ظهر در كمترين حد خود بود!
همچنين اين تحقيق نشان داد كه فاكتور 
ــبانه روزى مخصوص محرك هاى  ريتم ش
دردناك است. چراكه در بخش ديگرى از 
ــرايطى كه در آن  آزمايش، داوطلبان با ش

ــدند.  دما به آرامى باال مى رفت روبه رو ش
در اين آزمايش افزايش آرام دما تا زمانى 
ــد ولى در  ــخيص ده كه فرد گرما را تش
ــد، ادامه داشت و  آستانه ى دردناك نباش
جالب است بدانيد كه در چنين فرآيندى 
ــبت به افزايش  هيچ الگوى ريتميكى نس

دما ديده نشد!
از طرفى از آنجايى كه شركت كنندگان 
ــب را نداشتند،  اجازه ى خواب در طول ش
محققان مى توانستند ارتباط بين افزايش 
درد با كمبود خواب را بررسى كنند. قبل از 
انتشار اين تحقيق، نظريه ى غالب در مورد 
افزايش حساسيت به درد در شب با فاكتور 
كمبود خواب در ارتباط بود. اما محققان 
ــان دادند كه  ــن مقاله ى جديد نش در اي
هرگونه افزايش حساسيت به درد به دليل 
ــتر  كمبود خواب به صورت خطى با بيش
شدن فشار خواب، افزايش مى يابد. درواقع 
ــاعت 4 صبح به  اين الگو با كاهش (از س
بعد) مشاهده شده اى كه توسط سيستم 
شبانه روزى هدايت مى شود در تضاد است. 
با توجه به همين داده ها در كنار استفاده از 
مدل سازى رياضى يك پيروزى چشم گير 

براى محققان اين مطالعه رقم خورد و 80 
درصد از داده ها با ريتم شبانه روزى و تنها 
20 درصد با فاكتور كمبود خواب توضيح 

داده شد.

بحث هايى پيرامون اين تحقيق جالب
البته جالب است بدانيد كه تكرار مجدد 
مطالعه ى مطرح شده با زنان هم ضرورى 
است، زيرا از آنجايى كه هورمون هايى مانند 
استروژن مى توانند بر ريتم شبانه روزى تأثير 
بگذارند، ممكن است محققان نتواند الگوى 
ــابهى از حساسيت ريتميك به درد را  مش
در نمونه هايى با جنسيت ديگر پيدا كنند. 
همچنين اگرچه اين مطالعه با نمونه هاى 
ــت بدانيد كه  ــد اما الزم اس كمى انجام ش
ــاس درد آن قدر  اثرات اين فاكتور بر احس
قوى بود كه محققان از آن به عنوان كشف 
ــت افراد  ياد مى كنند، هر چند كه نياز اس
مسن و افرادى با قوميت هاى مختلف هم 

تحت بررسى و آزمايش قرار گيرند.
البته در مورد اينكه چه چيزى به معنى 
ــه باعث افزايش و كاهش درد  واقعى كلم
ــود، همچنان هيچ اطمينانى وجود  مى ش
ــان مى دهند كه  ــرنخ ها نش ندارد؛ اما س
تقريباً هر سلول در بدن ساعت مولكولى 
ــيگنال هاى  ــاص خود را دارد كه به س خ
ــد.  ــوش مى ده ــا گ ــز م ــاى مغ راهنم
 «Zameel Cader» ــدر بنابراين، زاميل ك
ــناس و متخصص مغز و اعصاب  عصب ش
ــفورد و همكارانش اين  در دانشگاه آكس
فرضيه را مطرح كرده اند كه ميزان دردى 
كه احساس مى كنيم ممكن است به دليل 
ريتم سلول هايى باشد كه درد را تشخيص 
مى دهند! در پايان شايد نكته ى مهمى كه 
بايد به ذهن بسپاريد اين باشد كه هر زمان 
ــما رخ مى دهد، نقش  ــدن ش دردى در ب
ــبانه روزى اين است كه آنچه  سيستم ش
(درد) باال مى رود را پايين بياورد! بنابراين 
ــفر آهسته ى ترن هوايى درك درد،  در س
ممكن است تنها چند ساعت تا تسكين 
ــكن،  ــدون مصرف حتى يك مس درد، ب

فاصله داشته باشيد!
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 مصـــرف برخی ادویه ها یک راه ســـاده و آســـان 
برای ســـرعت بخشیدن به سوخت و ساز بدن و 

از دست دادن چربی های اضافه است.
ادویه ها نه تنها منجر به بهبود کیفیت سالمت 
می شوند بلکه از بیماری های مزمن نظیر فشار 
خـــون بـــاال، دیابـــت نـــوع ۲، حمله قلبـــی، و ... 
پیشگیری می کنند و مصرف منظم برخی از آنها 

راهی مفید برای کاهش وزن است.
 بنابر اعالم دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت 
بهداشـــت، مصـــرف هفـــت ادویه زیـــر به حفظ 
سالمتی و از دست دادن چربی های اضافه بدن 

کمک می کند:

ــم را افزايش  ــن ادويه متابوليس ــره: اي  زي
مى دهد و عالوه بر كاهش وزن، طيف وسيعى 
ــود فرايند هضم،  ــواص را از جمله بهب از خ
كاهش التهاب و از بين بردن نفخ، جلوگيرى 
ــردن بافت هاى چربى  ــت و از بين ب از يبوس

دارد.

 فلفل سياه: براى كوتاه كردن دوره كاهش 
ــياه را هر روز در  ــما مى توانيد فلفل س وزن، ش

رژيم غذايى خود بگنجانيد. عالوه بر اين نقش 
ــرعت بخشيدن به فرايندهاى  اين ادويه در س
گوارشى، كاهش توليد گاز، جلوگيرى از كم آبى 
بدن، تنظيم فشار خون و ... شناخته شده است.

 هل: توانايى اين ادويه در كمك به فرآيند 
گوارش و بهبود عملكرد سوخت و ساز باعث 
ــد.  ــش وزن ايده آل باش ــود براى كاه مى ش
ــان داده  است كه طعم لذيذ و  پژوهش ها نش
ــى فوق العاده براى تسكين  بوى هل نيز روش

افسردگى به  طور طبيعى است.

ــردل: دانه هاى خردل با افزايش دماى   خ
ــوخت كالرى  ــش س ــه افزاي ــدن، منجر ب ب
مى شود. شما مى توانيد سه قاشق چاى خورى 
ــروع تمرينات  از دانه هاى خردل را قبل از ش
ــى بخوريد تا از مزاياى آن در از دست  ورزش

دادن كالرى بيشتر بهره ببريد.

 زردچوبه: مطالعات نشان داده كه اين ادويه 
مى تواند تشكيل بافت چربى را كاهش دهد، 
ــس مصرف آن راه خوبى براى جلوگيرى از  پ

اضافه وزن نيز هست. مصرف زردچوبه براى 
ــگيرى از ديابت و جلوگيرى از افزايش  پيش

مقاومت به انسولين نيز مفيد است.

 زنجبيل: نه تنها نقش مهمى در سوزاندن 
ــاى اضافه دارد، بلكه به لطف خواص  چربى ه
ضد التهابى، دستگاه گوارش را آرام مى كند. 
ساده ترين راه اين است كه هر روز يك فنجان 
ــده صبحانه مصرف  ــاى زنجبيل را در وع چ
كنيد. جالب است بدانيد كه زنجبيل مى  تواند 
مانع چاقى ناشى از رژيم هاى غذايى سرشار 
از چربى شود و مى توان از زنجبيل به  عنوان 

مكملى براى درمان چاقى استفاده كرد.

 دارچين: داراى مزاياى سالمتى متعددى 
ــيد بدن، تنظيم  ــطح اس از جمله كاهش س
فرايند هضم، مبارزه با آنفلوآنزا، كاهش سطح 
ــيريد و  قند خون و تنظيم ميزان ترى گليس
كلسترول بد و در نهايت افزايش متابوليسم 
است. براى استفاده از اين مزايا، دارچين را به 
دسرها اضافه كنيد. راه ديگر، نوشيدن چاى 

دارچين به طور روزانه است.

این ادویه ها به افزایش سوخت و ساز بدن کمک می کنند
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چند هفته اســـت کـــه هیجان 
فوتبـــال بـــا شـــروع لیگ های 
کشورهای مختلف به تلویزیون 
ما برگشته. فوتبالی که در کنار 
هیجان حاشیه هم دارد. حاال 
که فصل فوتبالی شروع شده 
بد نیست از نتایج عجیب فصل 
قبل بگوییم. مثل یک بازی که 
۹۵ گل داشـــت. بله ۹۵ تا که 
البتـــه ۹۳ تایـــش در یک نیمه 
به ثمر رســـید. می پرسید مگر 
می شـــود در یک بـــازی که آن 
هم در نیمه اولش با نتیجه دو 
بر صفر به پایان رســـیده، ۹۵ 
گل به ثمر برســـد تا تیم برنده 
از لحـــاظ تفاضـــل گل نگرانی 
نداشته باشـــد؟ در پاسخ باید 
بگوییم که بلـــه. آن هم نه در 
مسابقات محالت یک شهر یا 
روستا بلکه در لیگ یک کشور 
کـــه فدراســـیون فوتبـــال هـــم 
دارد. حـــاال صدای فدراســـیون 
فوتبال ســـیرالئون هم درآمده 
و آنهـــا گفته انـــد دربـــاره نتایج 
در  کـــه  عجیبـــی  فوق العـــاده 
فوتبال این کشـــور ثبت شده، 
 ۱-۹۱ و   ۰-۹۵ مثـــل  نتایجـــی 

تحقیقات انجام خواهد داد.

رقابت تا 95 گل براى افزايش تفاضل گل
فوتبال سيرالئون شاهد اتفاقاتى بوده كه كلمه 
ــت. نتايجى  عجيب براى توصيف آنها كافى نيس
ــابقه  ــروزى 95-0 و 91-1. اين دو مس ــل پي مث
ــته دو  ــب و غريب در ليگ دس ــاده عجي فوق الع
فوتبال سيرالئون برگزار شده است. در مسابقه اول 
تيم «كاهونال رنجرز» رقيبش «لبومببو يونايتد» 

ــابقه دوم، تيم «گلف  را با نتيجه 95-0 و در مس
اف سى» حريف خود «كوكيما لبانون» را با نتيجه 
ــت داد. دو مسابقه اى كه مسلما در  91-1 شكس
كتاب هاى ركورد تاريخ فوتبال ثبت خواهند شد.

اين نتايج آن قدر باورنكردنى است كه حتى اگر 
ــوى مراجع سيرالئون باطل شود  در نهايت از س
ــب و غريب ترين اتفاقات در  ــى در جرگه عجي ول

نامزدهای کثیف ترین تبانی  تاریخ فوتبال
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يادها خواهد ماند. جالب اينجاست كه نتايج 
عجيب و غريب دو بازى مديون اتفاقاتى است 
ــابقه افتاده است؛  كه در نيمه دوم هر دو مس
ــال رنجرز» و  ــازى اول بين «كاهون چرا كه ب
«لبومبو يونايتد» در نيمه اول با پيروزى 0-2 
«كاهونال» به پايان رسيده بود و ديدار «گلف 
اف سى» و رقيبش هم در پايان نيمه اول 1-7 
به سود تيم پيروز بود. البته فدراسيون فوتبال 
اين كشور گفته از تبانى رخ داده در دو مسابقه 
كه دو تيم در رقابت براى افزايش تفاضل گل 
هم هستند، آگاه است ولى براى مطلع شدن از 
چند و چون دقيق رويدادها و پيداكردن افراد 

مقصر بايد در اين  باره تحقيقات انجام دهد.

41 گل به خودى براى تغيير قهرمان!
اوايل خرداد امسال در سطح چهارم فوتبال 
ــى كه تيم هاى  ــور آفريقاى  جنوبى، جاي كش
ــراى  ب ــيوالنى تايگرز»  «ش و  ــى»  «ماتياس
قهرمانى در رقابت بودند، تبانى شان خبرساز 
ــى» در هفته آخر به پيروزى با  شد. «ماتياس
ــت  ــالف 16 گل براى قهرمانى نياز داش اخت
ــيوالنى تايگرز» خيالش بابت  ــش «ش و رقيب
ــت در  تفاضل گل بهتر راحت بود و مى توانس
ــت يابد اما  ــروزى به قهرمانى دس صورت پي
ــى در روز پايانى با نتيجه 59 بر يك  ماتياس
ــت در جدول رده بندى باالتر از رقيب  توانس
ــود! در اين بازى  خود قرار گيرد و قهرمان ش
ــار بازيكن از  ــب، از اوايل نيمه دوم چه عجي
ــده و گفتند خسته شده اند و  زمين خارج ش
تيم شان بازى را تنها با هفت بازيكن ادامه داد. 
با وجود اين كه تيم نسامى هفت نفره بود اما 
ــى،  در جريان پيروزى 59 بر يك تيم ماتياس
41 گل، گل به خودى توسط بازيكنان نسامى 
ــى ها و با اعالم حكم  ــت! بعد از بررس بوده اس
ــيون فوتبال آفريقاى   كميته انضباطى فدراس
ــئوالن اين باشگاه ها بين پنج تا  جنوبى، مس
هشت فصل و مسئوالن برگزارى مسابقه 10 

فصل محروم شدند.

146 گل در دو مسابقه براى صعود
ــال 1393 اتفاقى بسيار عجيب در ليگ  س
ــد در دو  ــور نيجريه رخ داد كه باعث ش كش

مسابقه در مجموع 146 گل از خط دروازه ها 
ــر در ليگ  ــد! دو تيم فوتبال حاض ــور كن عب
ــته اول اين  ــه براى صعود به ليگ دس نيجري
ــور نياز به تفاضل گل زياد داشتند و در  كش
نهايت اين دو تيم توانستند با نتايج عجيب 79 
بر صفر و 67 بر صفر به پيروزى دست يابند و 
به ليگ دسته اول نيجريه صعود كنند. نكته 
ــت  ــابقه 79 بر صفر اين اس جالب درباره مس
كه پالتئو فورس، يكى از بازيكنان تيم برنده، 
72 گل از 79 گل تيمش را به تنهايى به ثمر 
رساند. پس از اين مسابقه، فدراسيون فوتبال 
ــارى كامل  ــت: «اين يك شرمس نيجريه گف
براى فوتبال نيجريه است. تمامى بازيكنان و 
ــئوالن چهار تيم و مسئوالنى كه در اين  مس

تبانى دست داشتند، محروم خواهند شد.»

58 گل براى بقاى باورنكردنى
ــابقات ليگ  ــال 1391، يك تيم در مس س
ــتانى ايران براى بقا بايد در بازى  نوجوانان اس
پايانى با تفاضل 56 گل به پيروزى مى رسيد و 
در اين بازى توانست حريف خود را 58 بر يك 
شكست دهد! بنابراين اين تيم با اين پيروزى 
عجيب كه بعدها تبانى اش ثابت شد، در ليگ 
نوجوانان استانى باقى ماند! اتفاقى كه آن قدر 
عجيب است كه جاى هيچ گمانه و ترديدى 
را درباره تبانى باقى نگذاشت و از آن به عنوان 
يكى از بزرگ ترين و البته تابلوترين تبانى هاى 

تاريخ فوتبال ايران ياد مى شود.
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يادها خواهد ماند. جالب اينجاست كه نتايج 
عجيب و غريب دو بازى مديون اتفاقاتى است 
ــابقه افتاده است؛  كه در نيمه دوم هر دو مس
ــال رنجرز» و  ــازى اول بين «كاهون چرا كه ب
«لبومبو يونايتد» در نيمه اول با پيروزى 0-2 
«كاهونال» به پايان رسيده بود و ديدار «گلف 
اف سى» و رقيبش هم در پايان نيمه اول 1-7 
به سود تيم پيروز بود. البته فدراسيون فوتبال 
اين كشور گفته از تبانى رخ داده در دو مسابقه 
كه دو تيم در رقابت براى افزايش تفاضل گل 
هم هستند، آگاه است ولى براى مطلع شدن از 
چند و چون دقيق رويدادها و پيداكردن افراد 

مقصر بايد در اين  باره تحقيقات انجام دهد.

41 گل به خودى براى تغيير قهرمان!
اوايل خرداد امسال در سطح چهارم فوتبال 
ــى كه تيم هاى  ــور آفريقاى  جنوبى، جاي كش
ــراى  ب ــيوالنى تايگرز»  «ش و  ــى»  «ماتياس
قهرمانى در رقابت بودند، تبانى شان خبرساز 
ــى» در هفته آخر به پيروزى با  شد. «ماتياس
ــت  ــالف 16 گل براى قهرمانى نياز داش اخت
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ــى در روز پايانى با نتيجه 59 بر يك  ماتياس
ــت در جدول رده بندى باالتر از رقيب  توانس
ــود! در اين بازى  خود قرار گيرد و قهرمان ش
ــار بازيكن از  ــب، از اوايل نيمه دوم چه عجي
ــده و گفتند خسته شده اند و  زمين خارج ش
تيم شان بازى را تنها با هفت بازيكن ادامه داد. 
با وجود اين كه تيم نسامى هفت نفره بود اما 
ــى،  در جريان پيروزى 59 بر يك تيم ماتياس
41 گل، گل به خودى توسط بازيكنان نسامى 
ــى ها و با اعالم حكم  ــت! بعد از بررس بوده اس
ــيون فوتبال آفريقاى   كميته انضباطى فدراس
ــئوالن اين باشگاه ها بين پنج تا  جنوبى، مس
هشت فصل و مسئوالن برگزارى مسابقه 10 

فصل محروم شدند.
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ــال 1393 اتفاقى بسيار عجيب در ليگ  س
ــد در دو  ــور نيجريه رخ داد كه باعث ش كش
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به ليگ دسته اول نيجريه صعود كنند. نكته 
ــت  ــابقه 79 بر صفر اين اس جالب درباره مس
كه پالتئو فورس، يكى از بازيكنان تيم برنده، 
72 گل از 79 گل تيمش را به تنهايى به ثمر 
رساند. پس از اين مسابقه، فدراسيون فوتبال 
ــارى كامل  ــت: «اين يك شرمس نيجريه گف
براى فوتبال نيجريه است. تمامى بازيكنان و 
ــئوالن چهار تيم و مسئوالنى كه در اين  مس

تبانى دست داشتند، محروم خواهند شد.»

58 گل براى بقاى باورنكردنى
ــابقات ليگ  ــال 1391، يك تيم در مس س
ــتانى ايران براى بقا بايد در بازى  نوجوانان اس
پايانى با تفاضل 56 گل به پيروزى مى رسيد و 
در اين بازى توانست حريف خود را 58 بر يك 
شكست دهد! بنابراين اين تيم با اين پيروزى 
عجيب كه بعدها تبانى اش ثابت شد، در ليگ 
نوجوانان استانى باقى ماند! اتفاقى كه آن قدر 
عجيب است كه جاى هيچ گمانه و ترديدى 
را درباره تبانى باقى نگذاشت و از آن به عنوان 
يكى از بزرگ ترين و البته تابلوترين تبانى هاى 

تاريخ فوتبال ايران ياد مى شود.
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اواســـط  کـــی روش  کارلـــوس 
شـــهریور ماه بعـــد از به قدرت 
رســـیدن دوباره مهـــدی تاج در 
فدارســـیون فوتبال، بـــار دیگر 
هدایـــت تیم ملـــی را بر عهده 
گرفـــت و دوره دوم حضـــورش 
روی نیمکت ایران را آغاز کرد. 
ســـرمربی پرتغالـــی در مقطع 
اول حضور خود در ایران بیش 
از هشـــت ســـال روی نیمکت 
تیـــم ملی نشســـت و همراه با 
ایـــران ۱۰۰ بـــازی را تجربه کرد 
و رکـــورددار بیشـــترین تعـــداد 
بـــازی مربیگـــری در تاریخ تیم 
ملی ایران است؛ کی روش در 
ایـــن ۱۰۰ بازی بـــه ۶۰ برد، ۲۷ 
تســـاوی و ۱۸ شکســـت دست 

پیدا کرده است.
مـــرد پرتغالـــی در مقطـــع اول 
حضـــور خـــود خاطـــرات تلخ و 
شیرین بسیاری به جا گذاشت 
و هنوز هم پس از چند ســـال 
درباره بسیاری از دیدارها بحث 
می شود و مخالفان و موافقان 
دارنـــد.  متفاوتـــی  نظـــرات  او 
بســـیاری از منتقدان کی روش 
بـــر این باورنـــد کـــه در دوره او 
حتی از شکست های تیم ملی 
مثل دیدار با آرژانتین حماسه 
ساخته می شد ولی طرفداران 
بـــدون  کـــه  اعتقـــاد دارنـــد  او 
کی روش ایران شانسی مقابل 
بزرگان فوتبال جهان نداشـــت 
و بـــا حضور او بود که تیم ملی 
توانســـت چنیـــن نمایش های 
آبرومندانـــه ای را مقابـــل ایـــن 

تیم ها ثبت کند.

در دوره اول حضـــور کـــی روش ۱۰ مســـابقه بیش از 
ســـایر مســـابقات مورد توجه قرار گرفـــت و با اینکه 
ســـال ها از این دیدارها گذشـــته اما عالقه مندان به 
فوتبال هنوز خاطرات تلخ و شـــیرین آن را فراموش 

نکرده اند:

 لبنان يك – ايران صفر، اولين لغزش كى روش
ــت كارلوس  ــت مقابل لبنان اولين باخ شكس
ــد  ــت ايران بود و باعث ش ــى روش روى نيمك ك
انتقادات زيادى از سرمربى پرتغالى شود. ايران در 
ــط رقيب خود غافلگير شد و با  ــابقه توس آن مس
وجود حمالت بسيار به سد محكم لبنان برخورد 
ــخ تيم ملى  ــن و تنها باخت تاري ــرد. اين اولي ك
ــان بود و همين موضوع باعث انتقادها  مقابل لبن
از كى روش آغاز شود. تيم ملى بعدها با كى روش 
ــر، چهار بر صفر و  ــه بار و با نتايج پنج بر صف س
چهار بر يك موفق به شكست لبنان شد و انتقام 
اين نتيجه را گرفت اما تلخى آن باخت هنوز باقى 
مانده و بسيارى براى طعنه زدن به كى روش از آن 

مسابقه مثال مى زنند.

ايران يك – كره  جنوبى صفر، گل نجات بخش 
نكو و آغاز پيروزى هاى متوالى مقابل كره

كى روش و تيمش پس از شكست مقابل لبنان 
در شرايطى كه به شدت تحت فشار قرار داشتند 

ــگاه آزادى به مصاف كره  جنوبى رفتند.  در ورزش
باخت يا حتى تساوى مقابل كره كار صعود ايران 
ــوار مى كرد و همين امر به  به جام جهانى را دش

حساسيت بازى اضافه كرد.
كره اى ها در اين مسابقه حمالت زيادى كردند 
و تيم ملى هم با اخراج شجاعى ده نفره شده بود. 
در شرايطى كه اميد چندان نسبت به پيروزى تيم 
ــت جواد نكونام روى يك ارسال  ملى وجود نداش
موفق به گلزنى شد تا ايران با شكست كره  جنوبى 
به ادامه راه اميدوار شود. اين بازى آغازى بر روند 

بردهاى متوالى ايران مقابل كره  جنوبى بود.

كره  جنوبى صفر – ايران يك، حماسه اولسان!
ــتان بخت  ــت مقابل ازبكس ايران پس از شكس
ــت و  ــه جام جهانى نداش ــادى براى صعود ب زي
ــاگردان كى روش بايد از سه بازى پايانى خود  ش
ــه برد كسب  مقابل قطر، لبنان و كره  جنوبى س
مى كردند تا راهى جام جهانى شوند. در آن زمان 
ــدى رحمتى هم به دليل اختالف با كى روش  مه
ــود و رحمان احمدى  ــم ملى خط خورده ب از تي
ــت. ايران در دو بازى  ــه جاى او به ميدان مى رف ب
ــت مقابل قطر و لبنان به برترى برسد  اول توانس
تا اميدوار به صعود مقابل كره  جنوبى شود. بازى 
ــوم مقابل كره  جنوبى كه يكى از ماندگارترين  س
روزهاى كارلوس كى روش روى نيمكت تيم ملى 
بود با تك گل رضا قوچان نژاد به سود ايران تمام تا 

۱۰ لحظه ماندگار کارلوس کی روش در ایران
مرد پرتغالى اينبار چه مى كند؟
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چهارمين صعود تيم ملى رقم بخورد.
ــرمربى كره و مشت  كل كل كى روش با س
معروف او پس از گل قوچان نژاد هنوز در ذهن 

عالقه مندان به فوتبال باقى مانده است.

ايران صفر - آرژانتين يك، شليك مازيچ و 
مسى به قلب ايران

ــام جهانى 2014 و  ــى ج از زمان قرعه كش
ــن صحبت هاى  ــران و آرژانتي ــى اي همگروه
ــل ايران با  ــابقه و تقاب زيادى درباره اين مس
ستارگانى چون ليون مسى، سرخيو آگوئرو، 
ــد.  ــو هيگواين و آنخل دى ماريا مى ش گونزال
ايران در بازى دوم خود در جام جهانى 2014 
ــن رفت و با وجود ارائه يك  به مصاف آرژانتي

نمايش زيبا مقابل حريف شكست خورد.
تيم ملى مقابل آرژانتين فرصت هاى زيادى 

ــايد بزرگترين  ــق كرد و ش ــراى گلزنى خل ب
ــرنگونى دژاگه در محوطه  ــرت بازى س حس
ــود كه ميلوراد مازيچ، داور  جريمه آرژانتين ب
ــابقه حركت پابلو زابالتا را خطا تشخيص  مس
نداد. در نهايت ليونل مسى در آخرين ثانيه ها 
با نبوغ خود موفق شد دروازه ايران را باز كند.

ايـران يـك – بوسـنى سـه، خداحافظـى 
كى روش در رختكن

تيم ملى كه از دو بازى ابتدايى خود در جام 
جهانى 2014 يك امتياز كسب كرده بود در 
ــوم به مصاف بوسنى رفت. ايران اگر  بازى س
مقابل بوسنى به برترى مى رسيد شانس صعود 
ــت و با توجه به نمايش درخشان مقابل  داش
آرژانتين خيلى ها اميدوار به پيروزى تيم ملى 

بودند.

ــى روش عملكرد  ــاگردان ك با اين حال ش
ضعيفى مقابل بوسنى داشتند و با نتيجه سه بر 
يك شكست خوردند تا با تنها يك امتياز جام 
جهانى برزيل را ترك كنند. پس از اين بازى 
كى روش در رختكن از بازيكنان خداحافظى 
كرد و قرار بود از ايران جدا شود. در آن زمان 
محمود گودرزى كه وزير ورزش بود تمايل به 
جدايى كى روش داشت اما حمايت بازيكنان 
ــرمربى پرتغالى باعث شد او به  تيم ملى از س

كارش ادامه دهد.

ايـران سـه – عـراق سـه، روزى كه قصد 
حذف شدن نداشتيم!

تيم ملى عراق در سال هاى حضور كى روش 
ــراى ايران  ــياه تيم ملى بود و بارها ب گربه س
ــد. تلخ ترين خاطره تيم ملى  ــاز ش مشكل س
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ــه مرحله يك چهارم  ــايه غربى ب مقابل همس
نهايى جام ملت هاى 2015 برمى گردد. ايران 
بازى را با گل سردار اميدواركننده آغاز كرد اما 
ــراج پوالدى تمام برنامه هاى تيم را به هم  اخ
ريخت. عراقى ها در نيمه دوم موفق به گلزنى 

شدند تا كار به وقت اضافه كشيده شود.
در وقت هاى اضافه عراق دو بار از ايران پيش 
افتاد اما گل هاى مرتضى پورعلى گنجى و رضا 
ــد كار به ضربات پنالتى  قوچان نژاد باعث ش
كشيده شود و آنجا عراقى ها موفق به شكست 
ايران شدند. تيم ملى در جام ملت هاى 2015 
شرايط بسيار خوبى داشت و شايد اگر موفق 
ــد مى توانست به عنوان  به حذف عراق مى ش

قهرمانى هم برسد.

ايران دو - ازبكسـتان صفر، تاريخ سازى با 
دومين صعود متوالى

ــترس به جام  تيم ملى پس از صعود پراس
جهانى 2014، اين بار در مسير روسيه شرايط 
ــى را تجربه كرد و به راحتى راهى جام  متفاوت
ــى روش با  ــاگردان ك ــد. ش جهانى 2018 ش
ــتان در آزادى  برترى دو بر صفر مقابل ازبكس
ــابقات  در فاصله دو هفته مانده به پايان مس

ــه جام جهانى راه يافتند. گل هاى  مقدماتى ب
ــابقه توسط سردار آزمون و  ايران در اين مس

مهدى طارمى به ثمر رسيد.
اين اولين بارى بود كه ايران فرصت حضور 
ــى را پيدا مى كرد و  ــام جهانى متوال در دو ج
ــه تنها مربى تيم ملى  كى روش هم تبديل ب
ــام جهانى روى نيمكت  ــد كه دو بار در ج ش

ايران مى نشيند.

ايـران يـك - مراكش صفر، پايان طلسـم 
20ساله

جام جهانى 2018 روسيه براى ايران رويايى 
ــاگردان كارلوس كى روش در  ــد و ش آغاز ش
ــيرين دست پيدا  ــت به يك برد ش گام نخس
ــراى ايران چندان  ــد. ديدار با مراكش ب كردن
ــب در دقايق ابتدايى  ــد و رقي خوب آغاز نش
فشار وحشتناكى وارد كرد اما در ادامه بازى به 
تعادل رسيد و در نهايت ايران با گل به خودى 
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عزيز بوهدوز، مدافع مراكش به برترى دست 
پيدا كرد.

ــران در تاريخ جام  ــن پيروزى اي اين دومي
ــم بيست ساله تيم ملى را  جهانى بود و طلس

شكست.

ايـران يك - پرتغال يـك، پنالتى كريس و 
اشك هاى طارمى

وقتى مراسم قرعه كشى جام جهانى 2018 
به پايان رسيد كمتر كسى تصور مى كرد ايران 
در گروهى كه اسپانيا، پرتغال و مراكش حضور 
داشتند شانس صعود پيدا كند اما پيروزى در 
ــاگردان كى روش  ــت باعث شد ش بازى نخس
ــت خفيف يك بر صفر مقابل  با وجود شكس

اسپانيا تا لحظه آخر به صعود اميدوار باشند.
ــال ريكاردو  ــت بازى با پرتغ در نيمه نخس
كورشما با يك ضربه تماشايى حريف را پيش 
انداخت اما مهار تماشايى بيرانوند مقابل پنالتى 

كريستيانو رونالدو روحيه فوق العاده اى به تيم 
ــد تيم كى روش رقيب را  ملى داد و باعث ش
ــار قرار دهند. گل دقيقه  ــدت تحت فش به ش
90 انصارى فرد از روى نقطه پنالتى كار را به 
ــاوى كشاند و تنها يك دقيقه بعد مهدى  تس
ــا با بازكردن  ــت ت طارمى اين فرصت را داش
دروازه روى پاتريشيو ايران را به اولين صعود 
تاريخش برساند اما تنها چند سانتى متر باعث 

شد ايران از گروه مرگ حذف شود.
ــتارگان تيم ملى به خصوص  ــك هاى س اش
ــه هوز در  ــس از اين نتيج ــدى طارمى پ مه

ذهن ها باقى مانده ولى با همه اين اتفاقات در 
جام جانى 2018 بهترين عملكرد تاريخ تيم 

ملى رقم خورد.

ايران صفر – ژاپن سه، پايان تلخ كارلوس
ــنگين مقابل ژاپن پايانى بود بر  شكست س
دوران حضور كارلوس كى روش در تيم ملى و 
او نتوانست ماموريت قهرمانى در جام ملت هاى 
آسيا را با موفقيت به اتمام برساند. ايران كه در 
ــابقه مهدى طارمى را هم در اختيار  اين مس
ــود عملكرد چندان  ــت مقابل رقيب خ نداش
ــت تا كى روش با  ــى را به نمايش نگذاش خوب
ــود. پس از  ــت تلخ از ايران جدا ش يك شكس
اين بازى منتقدان كى روش به شدت عليه او 
تاختند و بابت اين باخت از سرمربى پرتغالى 
انتقاد كردند. صحنه ماندگار اين بازى اعتراض 
ــته جمعى بازيكنان به داور روى گل اول  دس
ژاپنى ها بود كه به شدت مورد انتقاد واقع 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 فناورى

گردشگرى

اسكانيا

ورزش

[69]

شماره 90 - شهريور ماه 1401

ماهنامه داخلى شركت عقاب افشان

ایران دو - ازبکس�تان صفر، تاریخ سازی با 
دومین صعود  متوالی

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  3۱5  ۱۱۱ 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 6۲ 4۲ 45 33-0۲۱          امداد جاد ه ای: 3۱ 7۱ 46 33–0۲۱

]68[

شماره 67 - فروردین ماه ۱3۹۹

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



عزيز بوهدوز، مدافع مراكش به برترى دست 
پيدا كرد.

ــران در تاريخ جام  ــن پيروزى اي اين دومي
ــم بيست ساله تيم ملى را  جهانى بود و طلس

شكست.

ايـران يك - پرتغال يـك، پنالتى كريس و 
اشك هاى طارمى

وقتى مراسم قرعه كشى جام جهانى 2018 
به پايان رسيد كمتر كسى تصور مى كرد ايران 
در گروهى كه اسپانيا، پرتغال و مراكش حضور 
داشتند شانس صعود پيدا كند اما پيروزى در 
ــاگردان كى روش  ــت باعث شد ش بازى نخس
ــت خفيف يك بر صفر مقابل  با وجود شكس

اسپانيا تا لحظه آخر به صعود اميدوار باشند.
ــال ريكاردو  ــت بازى با پرتغ در نيمه نخس
كورشما با يك ضربه تماشايى حريف را پيش 
انداخت اما مهار تماشايى بيرانوند مقابل پنالتى 

كريستيانو رونالدو روحيه فوق العاده اى به تيم 
ــد تيم كى روش رقيب را  ملى داد و باعث ش
ــار قرار دهند. گل دقيقه  ــدت تحت فش به ش
90 انصارى فرد از روى نقطه پنالتى كار را به 
ــاوى كشاند و تنها يك دقيقه بعد مهدى  تس
ــا با بازكردن  ــت ت طارمى اين فرصت را داش
دروازه روى پاتريشيو ايران را به اولين صعود 
تاريخش برساند اما تنها چند سانتى متر باعث 

شد ايران از گروه مرگ حذف شود.
ــتارگان تيم ملى به خصوص  ــك هاى س اش
ــه هوز در  ــس از اين نتيج ــدى طارمى پ مه

ذهن ها باقى مانده ولى با همه اين اتفاقات در 
جام جانى 2018 بهترين عملكرد تاريخ تيم 

ملى رقم خورد.

ايران صفر – ژاپن سه، پايان تلخ كارلوس
ــنگين مقابل ژاپن پايانى بود بر  شكست س
دوران حضور كارلوس كى روش در تيم ملى و 
او نتوانست ماموريت قهرمانى در جام ملت هاى 
آسيا را با موفقيت به اتمام برساند. ايران كه در 
ــابقه مهدى طارمى را هم در اختيار  اين مس
ــود عملكرد چندان  ــت مقابل رقيب خ نداش
ــت تا كى روش با  ــى را به نمايش نگذاش خوب
ــود. پس از  ــت تلخ از ايران جدا ش يك شكس
اين بازى منتقدان كى روش به شدت عليه او 
تاختند و بابت اين باخت از سرمربى پرتغالى 
انتقاد كردند. صحنه ماندگار اين بازى اعتراض 
ــته جمعى بازيكنان به داور روى گل اول  دس
ژاپنى ها بود كه به شدت مورد انتقاد واقع شد.
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جهانـــی  جـــام  از  مربـــی   ۱۴
۱۹۹۰ تـــا ۲۰۱۸ مانند کارلوس 
کـــی روش و الرکراکـــی در جام 
واپســـین  در   ۲۰۲۲ جهانـــی 
ماه های منتهی به جام جهانی 
توانســـتند روی نیمکـــت یکی 
ایـــن  در  حاضـــر  تیم هـــای  از 

رقابت ها بنشینند.
بـــا  همیشـــه  بـــودن  اولیـــن  
چالش هایـــی همـــراه خواهـــد 
بـــود؛ خصوصا اگر قرار باشـــد 
خالف هنجـــار، اولین نمونه از 
نـــوع خود باشـــد با ایـــن حال، 
برکنـــاری دراگان اســـکوچیچ و 
آمدن کی روش در فاصله کمتر 
از ســـه ماه مانده به آغاز جام 
جهانی فوتبال اولین نمونه این 
اتفاق نیســـت. حتی نمونه ای 
مشـــابه در همیـــن روزهـــا رخ 
هلیل هودزیـــچ  وحیـــد  و  داد 
پـــس از رســـاندن مراکـــش به 
جام جهانی برکنار شـــد و ولید 

الرکراکی جایگزینش شد.

14 نمونه ديگر از جام جهانى 1990 تا 2018 
وجود دارد كه نشان مى دهد بركنارى سرمربى در 
آستانه جام جهانى اتفاق تازه اى نيست. البته اين 
كه چنين كارى بارها رخ داده، دليل بر درستى آن 
نيست اما نشان مى دهد كه كشورهاى مختلف در 
شرايط گوناگون مجبور به بركنارى سرمربى شان 
ــده اند. تنها موردى كه  در آستانه جام جهانى ش
ــار با حضور كى روش رخ داده، ادامه  براى اولين ب
همكارى اين سرمربى با ايران پس از جام جهانى 
ــتانه جام  ــت چرا كه تمام مربيانى كه در آس اس
ــمت گرفتند، پس از اين رقابت ها كنار  جهانى س
ــدند. در ادامه اين نمونه ها را مشاهده  گذاشته ش

مى كنيد:

لئو بينهاكر، هلند در جام جهانى 1990
ــل از  ــن رينوس ميش ــس پس از رفت ليبرگت
ــان اروپا را به عهده  تيم ملى هلند، هدايت قهرم
گرفت و توانست اين تيم را به جام جهانى 1990 
برساند اما بركنار شد تا در فاصله كمتر از يك ماه 
ــرمربى هلند شود.  به جام جهانى لئو بينهاكر س
ــت هلند را به مقام چهارم جام  لئو بينهاكر توانس
جهانى برساند. هلند دو دوره قبلى جام جهانى را 

از دست داده بود.

هنرى ميشل، كامرون جام جهانى 1994
هنرى ميشل، يكى از مربيان فعال در ادوار جام 

جهانى فوتبال، سه ماه قبل از جام جهانى هدايت 
كامرون را بر عهده گرفت و جانشين مانگا اونگنه 
شد. ميشل با تنها يك بازى دوستانه مقابل يونان 
كه با برترى 3 بر صفر اين تيم آفريقايى به پايان 
ــد. كامرون در جام  ــيد، راهى جام جهانى ش رس
ــاوى 2 بر 2 مقابل  ــى 1994، جام را با تس جهان
سوئد آغاز كرد اما در ادامه عملكرد خوبى نداشت 
ــر يك مقابل برزيل و  ــا نتايج 3 بر صفر و 6 ب و ب
روسيه شكست خورد. در پايان اين رقابت ها برزيل 
ــرون صعود كرده بودند،  ــوئد كه از گروه كام و س
ــوم جام جهانى  ــه ترتيب به مقام قهرمانى و س ب

رسيدند.

كلود لروى، كامرون جام جهانى 1998
ــه جام جهانى 1998  ــر از يك ماه مانده ب كمت
دوباره مانگا اونگنه از هدايت كامرون كنار گذاشته 
ــت. اين مربى  ــروى جاى او را گرف ــد و كلود ل ش
ــل هلند و  ــاوى بدون گل مقاب ــوى با تس فرانس
ــل دانمارك در ديدارهاى  پيروزى 2 بر يك مقاب
دوستانه، راهى جام جهانى شد و در اين رقابت ها 
مقابل اتريش و شيلى به تساوى يك بر يك رسيد 

و مقابل ايتاليا با نتيجه 3 بر صفر شكست خورد.

آكيرا نيشينو، ژاپن در جام جهانى 2018
ــينو در فاصله دو ماه مانده به جام جهانى،  نيش
ــد. ژاپن با نيشينو در  ــين هليل هودزيچ ش جانش

همه مربیانی که لحظه آخر به جام جهانی رسیدند
از جام جهانى 1990 تا 2018
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ــت  مرحله گروهى 2 بر يك كلمبيا را شكس
ــنگال به تساوى 2 بر 2 رسيد و  داد، مقابل س
با شكست يك بر صفر مقابل لهستان توانست 
ــتم نهايى جام  با 4 امتياز به مرحله يك هش
جهانى صعود كند. در اين مرحله با وجود اين 
ــر از بلژيك جلو  ــه ژاپن با نتيجه 2 بر صف ك
افتاد اما كامبك خورد و 3 بر 2 شكست خورد. 
بلژيك در پايان اين رقابت ها به مقام سوم جام 

جهانى رسيد.

فتـوس آنيگبينده، نيجريـه در جام جهانى 
2002

ــوايبو آمودو در  ــن مربى پس از اخراج ش اي
ــف نيجريه در جام  ــيار ضعي پى عملكرد بس
ملت هاى آفريقا به عنوان سرمربى جديد اين 
تيم آفريقايى انتخاب شد. او در فاصله دو ماه 
ــتانه مقابل  ــى در دو بازى دوس تا جام جهان
ــكاتلند با نتيجه مشابه 2 بر يك  ايرلند و اس
به پيروزى رسيد. با اين حال حضور در گروه 
سخت سوئد، انگليس و آرژانتين باعث شد كه 
ــوم مقابل  نيجريه تنها يك امتياز در بازى س
انگليس كسب كند و در ديدارهاى ديگرش با 
نتايج يك بر صفر و 2 بر يك مقابل آرژانتين 
ــت بخورد و از گروهش حذف  و سوئد شكس

شود.

الرس الگربـك، نيجريـه در جـام جهانى 
2010

ــوايبو آمودو كه تيم  پس از اخراج دوباره ش
را به جام جهانى رسانده بود، الرس الگربرك 
به عنوان سرمربى نيجريه انتخاب شد. نيجريه 
ــوئدى، سه بازى  در دوره حضور اين مربى س
ــتانه پيش از جام جهانى برگزار كرد كه  دوس
جمهورى دموكراتيك كنگو را با نتيجه 5 بر 
ــت داد و مقابل عربستان سعودى و  2 شكس
ــاوى بدون گل و يك بر يك  و كلمبيا به تس
ــم در جام جهانى  ــيد. با اين حال اين تي رس
2010 مقابل آرژانتين و يونان با نتايج يك بر 
صفر و 2 بر يك شكست خورد و يك تساوى 

2 بر 2 از كره جنوبى كسب كرد.

فن مارويك، استراليا در جام جهانى 2018
ــارى  ــس از بركن ــدى پ ــى هلن ــن مرب اي
ــتراليا را به جام جهانى  ــتچ اوغلو كه اس پوس
ــانده بود، با قرادادى كوتاه مدت تا پايان  رس
جام جهانى 2018 سرمربى استراليا شد. فن 
مارويك پس از برگزارى چهار بازى دوستانه، 
در جام جهانى مقابل فرانسه و پرو با نتايج 2 بر 
يك و 2 بر صفر شكست خورد و تنها امتيازش 
مربوط به تساوى يك بر يك مقابل دانمارك 
بود. فرانسه، هم گروهى استراليا در پايان جام 

جهانى 2018، قهرمان اين رقابت ها شد.

ميلوتينوويـچ، كاسـتاريكا در جـام جهانى 
1990

ميلوتينوويچ در آستانه جام جهانى هدايت 
ــتاريكا كه  ــتاريكا را برعهده گرفت. كاس كاس
ــتين حضورش در جام جهانى را تجربه  نخس
ــا برد يك بر صفر  ــرد در اين رقابت ها ب مى ك
ــوئد به  ــكاتلند و 2 بر يك مقابل س مقابل اس
ــا در آن مرحله  ــه حذفى صعود كرد ام مرحل
مقابل چك اسلوواكى شكست خورد و حذف 

شد.

جالل طالبى، ايران در جام جهانى 1998
ــچ، والدير ويرا هدايت  پس از بركنارى ايوي
تيم ملى را برعهده گرفت و توانست ايران را با 
پيروزى مقابل استراليا به جام جهانى برساند 

ــا، جالل طالبى  ــتانه اين رقابت ه ــا در آس ام
ــد. ايران در جام جهانى  سرمربى تيم ملى ش
1998، با برد 2 بر يك مقابل آمريكا بهترين 
نتيجه اش در ادوار جام جهانى را كسب كرده 
ــود كه در جام جهانى 2018، اين ركورد در  ب
اختيار تيم ملى تحت هدايت كى روش با چهار 

امتياز قرار گرفت.

عمار السويح، تونس در جام جهانى 2002
ــراى حضور در جام جهانى 2002،  تونس ب
ــه بار سرمربى اش را تغيير داد تا در نهايت  س
ــويح رسيد. تونس در اين دوره از  به عمار الس
ــيه و  رقابت ها با نتيجه 2 بر صفر مقابل روس
ژاپن شكست خورد و بلژيك را با تساوى يك 

بر يك متوقف كرد.

فليـپ تروسـيه، آفريقـاى جنوبـى در جام 
جهانى 1998

فدراسيون فوتبال آفريقاى جنوبى در فاصله 
ــه ماه مانده به شروع جام جهانى  كمتر از س
ــوى رفت. آفريقاى  به سراغ اين مربى فرانس
ــورش در جام جهانى  ــى در اولين حض جنوب
پس از قبول شكست 3 بر صفر مقابل فرانسه 
(قهرمان آن دوره) مقابل دانمارك و عربستان 
سعودى به تساوى رسيد تا در صعود به مرحله 

بعد ناكام بماند.
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ــت  مرحله گروهى 2 بر يك كلمبيا را شكس
ــنگال به تساوى 2 بر 2 رسيد و  داد، مقابل س
با شكست يك بر صفر مقابل لهستان توانست 
ــتم نهايى جام  با 4 امتياز به مرحله يك هش
جهانى صعود كند. در اين مرحله با وجود اين 
ــر از بلژيك جلو  ــه ژاپن با نتيجه 2 بر صف ك
افتاد اما كامبك خورد و 3 بر 2 شكست خورد. 
بلژيك در پايان اين رقابت ها به مقام سوم جام 

جهانى رسيد.

فتـوس آنيگبينده، نيجريـه در جام جهانى 
2002

ــوايبو آمودو در  ــن مربى پس از اخراج ش اي
ــف نيجريه در جام  ــيار ضعي پى عملكرد بس
ملت هاى آفريقا به عنوان سرمربى جديد اين 
تيم آفريقايى انتخاب شد. او در فاصله دو ماه 
ــتانه مقابل  ــى در دو بازى دوس تا جام جهان
ــكاتلند با نتيجه مشابه 2 بر يك  ايرلند و اس
به پيروزى رسيد. با اين حال حضور در گروه 
سخت سوئد، انگليس و آرژانتين باعث شد كه 
ــوم مقابل  نيجريه تنها يك امتياز در بازى س
انگليس كسب كند و در ديدارهاى ديگرش با 
نتايج يك بر صفر و 2 بر يك مقابل آرژانتين 
ــت بخورد و از گروهش حذف  و سوئد شكس

شود.

الرس الگربـك، نيجريـه در جـام جهانى 
2010

ــوايبو آمودو كه تيم  پس از اخراج دوباره ش
را به جام جهانى رسانده بود، الرس الگربرك 
به عنوان سرمربى نيجريه انتخاب شد. نيجريه 
ــوئدى، سه بازى  در دوره حضور اين مربى س
ــتانه پيش از جام جهانى برگزار كرد كه  دوس
جمهورى دموكراتيك كنگو را با نتيجه 5 بر 
ــت داد و مقابل عربستان سعودى و  2 شكس
ــاوى بدون گل و يك بر يك  و كلمبيا به تس
ــم در جام جهانى  ــيد. با اين حال اين تي رس
2010 مقابل آرژانتين و يونان با نتايج يك بر 
صفر و 2 بر يك شكست خورد و يك تساوى 

2 بر 2 از كره جنوبى كسب كرد.

فن مارويك، استراليا در جام جهانى 2018
ــارى  ــس از بركن ــدى پ ــى هلن ــن مرب اي
ــتراليا را به جام جهانى  ــتچ اوغلو كه اس پوس
ــانده بود، با قرادادى كوتاه مدت تا پايان  رس
جام جهانى 2018 سرمربى استراليا شد. فن 
مارويك پس از برگزارى چهار بازى دوستانه، 
در جام جهانى مقابل فرانسه و پرو با نتايج 2 بر 
يك و 2 بر صفر شكست خورد و تنها امتيازش 
مربوط به تساوى يك بر يك مقابل دانمارك 
بود. فرانسه، هم گروهى استراليا در پايان جام 

جهانى 2018، قهرمان اين رقابت ها شد.

ميلوتينوويـچ، كاسـتاريكا در جـام جهانى 
1990

ميلوتينوويچ در آستانه جام جهانى هدايت 
ــتاريكا كه  ــتاريكا را برعهده گرفت. كاس كاس
ــتين حضورش در جام جهانى را تجربه  نخس
ــا برد يك بر صفر  ــرد در اين رقابت ها ب مى ك
ــوئد به  ــكاتلند و 2 بر يك مقابل س مقابل اس
ــا در آن مرحله  ــه حذفى صعود كرد ام مرحل
مقابل چك اسلوواكى شكست خورد و حذف 

شد.

جالل طالبى، ايران در جام جهانى 1998
ــچ، والدير ويرا هدايت  پس از بركنارى ايوي
تيم ملى را برعهده گرفت و توانست ايران را با 
پيروزى مقابل استراليا به جام جهانى برساند 

ــا، جالل طالبى  ــتانه اين رقابت ه ــا در آس ام
ــد. ايران در جام جهانى  سرمربى تيم ملى ش
1998، با برد 2 بر يك مقابل آمريكا بهترين 
نتيجه اش در ادوار جام جهانى را كسب كرده 
ــود كه در جام جهانى 2018، اين ركورد در  ب
اختيار تيم ملى تحت هدايت كى روش با چهار 

امتياز قرار گرفت.

عمار السويح، تونس در جام جهانى 2002
ــراى حضور در جام جهانى 2002،  تونس ب
ــه بار سرمربى اش را تغيير داد تا در نهايت  س
ــويح رسيد. تونس در اين دوره از  به عمار الس
ــيه و  رقابت ها با نتيجه 2 بر صفر مقابل روس
ژاپن شكست خورد و بلژيك را با تساوى يك 

بر يك متوقف كرد.

فليـپ تروسـيه، آفريقـاى جنوبـى در جام 
جهانى 1998

فدراسيون فوتبال آفريقاى جنوبى در فاصله 
ــه ماه مانده به شروع جام جهانى  كمتر از س
ــوى رفت. آفريقاى  به سراغ اين مربى فرانس
ــورش در جام جهانى  ــى در اولين حض جنوب
پس از قبول شكست 3 بر صفر مقابل فرانسه 
(قهرمان آن دوره) مقابل دانمارك و عربستان 
سعودى به تساوى رسيد تا در صعود به مرحله 

بعد ناكام بماند.
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براى افراد مبتال به آسم، ورزش كردن بسيار 
ــرات انقباض  ــت. به خاطر اينكه اث مفيد اس
ــم نيز  برونش ها را كم مى كند و حمالت آس
ــم با ورزش، به  ــوند. درمان آس كمتر مى ش
كاهش احساس تنگى نفس، خفگى و بهبود 
شرايط جسمانى فرد كمك مى كند. عالوه  بر 
ــى و ورزش، اعتمادبه نفس  اين با تحرك بدن
ــى عادى نزديك  ــش داده و به زندگ را افزاي
ــر  ــدت تاثي ــويد. ورزش در طوالنى م مى ش
مثبتى بر سالمت بيماران مبتال به آسم دارد. 
همچنين باعث بهبود آمادگى قلبى و شرايط 
ــده و كيفيت زندگى را ارتقا  ــالمت ريه ش س

مى بخشد.
ــا راهنمايى و  ــم ب ــتر مبتاليان به آس بيش
درمان مناسب مى توانند بدون ظهور عالئمى 
ــرفه، خس خس و گرفتگى سينه  همچون س
ــركت كرده و  ــى خود ش در تمرينات ورزش

ــد. از طرفى ورزش  ــت نيز بگيرن نتيجه مثب
ــرل وزن و جلوگيرى از  ــب باعث كنت مناس
ــده و به اين ترتيب از حمالت مكرر  چاقى ش
ــى از عوامل  ــم ممانعت مى كند، زيرا يك آس
ــم اضافه وزن است. اما نكته قابل  تشديد آس
توجه انجام مرتب و منظم تمرينات ورزشى و 
در عين حال ورزش ماليم و پرهيز از ورزش و 
تحركات سنگين و سخت است. براى انتخاب 
نوع ورزش مناسب مى توانيد از پزشك معالج 

خود راهنمايى بگيريد.
ــن ورزش ها براى افراد  براى انتخاب بهتري
مبتال به آسم، ابتدا بايد توجه داشته باشيد كه 
ورزش انتخابى بايد با شرايط بدنى و سالمتى 
فرد منطبق باشد. در نتيجه، قبل از انجام هر 

ورزشى، با پزشك خود مشورت كنيد.
بهترين ورزش ها براى افراد مبتال به آسم، 
ــتند كه استقامت و تحمل  ورزش هايى هس

ــد و باعث بهبود وضعيت  ــدن را باال مى برن ب
تنفس مى شوند. بنابراين، ورزش هاى هوازى 
ــمى مناسب  مانند پيالتس براى بيماران آس
است. همچنين پياده روى و دوچرخه سوارى 
نيز گزينه هاى خوبى هستند. البته پيمودن 
ــربااليى براى مبتاليان به آسم  مسيرهاى س

توصيه نمى شود.
ــنا براى افراد مبتال به آسم نيز مشكلى  ش
ــتفاده از مواد  ــه اس ــى با توجه ب ــته ول نداش
ضدعفونى كننده استخرها كه محرك مجارى 

هوايى است، مراقبت ويژه شود.
ورزش هاى استقامتى مانند دويدن، فوتبال، 
بسكتبال و فعاليت هايى كه نياز به درگيرى 
ــدن دارند، براى اين  طوالنى مدت عضالت ب
ــود. تنفس هاى سنگين  افراد توصيه نمى ش
براى چنين فعاليت هايى باعث خشك شدن 

و تحريك مجارى تنفسى مى شود.

دكتر سيد شمس الدين اطهارىرابطه بیماری آسم و ورزش
فلوشيپ آسم و آلرژى
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ماهنامه داخلى شركت عقاب افشان

رابطهبیماریآسموورزش
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علم و فناوری

اسکانیا

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  3۱5  ۱۱۱ 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 6۲ 4۲ 45 33-0۲۱          امداد جاد ه ای: 3۱ 7۱ 46 33–0۲۱
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شماره 67 - فروردین ماه ۱3۹۹

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان






	1.pdf (p.1-2)
	Kaleske 90.pdf (p.3-74)
	2.pdf (p.75-76)

