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وقتی مسـافر آماده سـفر 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 روی 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 روی 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 روی محمد و آلش،

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:
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وقتی مسـافر آماده سـفر 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 روی 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 روی 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.
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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 روی محمد و آلش،

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:
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مع��اون حمل ونقل س��ازمان راه��داری و 
حمل ونقل جاده ای می گوید که امسال برای 
جابجایی زائران عتبات در ایام اربعین، ۸ هزار 
دس��تگاه اتوبوس در نظر گرفته ش��ده است. 
این در حالی اس��ت که بخش قابل توجهی از 
اتوبوس هایی که وظیفه جابجایی زائران اربعین 
را برعه��ده دارند، محصوالت تولید ش��ده در 

شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان است.
حمیدرضا شهرکی گفت: برنامه ریزی ها برای 
آماده سازی پایانه های مرزی و همچنین حمل 
و نقل زائران برای س��فر اربعین انجام ش��ده و 
همچنین چندین دس��تگاه مینی بوس جهت 
مسیر های کوتاه در مناطق مرزی و حدود چهار 
هزار دستگاه سواری پالک عمومی برای افزایش 
ناوگان حمل ونقل در مرز ه��ای مواصالًتی به 
عراق برای خدمت رس��انی به زائ��ران اربعین 
حسینی افزایش می یابد. امسال دو مرز باشماق 
و تمرچین هم به پایانه های مرزی کشور برای 
ورود زائران به خاک عراق تدارک دیده ش��ده 
اس��ت و در عین حال دو پایانه مرزی نیز برای 

زائرین پاکستانی در نظر گرفته شده است.

به گفت��ه او، افزایش تردد ایمن در مرز های 
چذابه و شلمچه از مهمترین اقدامات وزارت 
راه اس��ت و قرار اس��ت زیرس��اخت های الزم 
پیش از آغاز همایش اربعین حسینی در این 
دو گذرگاه فراهم شود. خوشبختانه بازسازی 
محور جاده ای در مرز ها به س��رعت اجرا شده 
است و تشریفات واگذاری اجرای این طرح ها 
به پیمانکاران مربوطه نیز به وقت خود انجام 

شد.
معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل 
ونقل جاده ای همچنین گفت: تمامی تدراکات 
نظیر سایبان، آبسردکن، مه پاش و ... هم امسال 
آماده  شده و دیزل ژنراتور برای مسیر زائران  
در نظر گرفته ش��ده است. در این ایام بخش 
وسیعی از نیرو های انسانی برای خدمت رسانی 
زائران اتخاذ شده است. البته امسال  با توجه 
ب��ه همزمانی اربعین با پیک س��فر های آخر 
تابستان نمی توان همه ناوگان حمل و نقل را 
در اختیار سفر های اربعین قرار داد، اما هشت 
هزار دستگاه اتوبوس برای سفر های اربعین مد 
نظر گرفته شده است که امیدواریم به بهترین 

نحو زائرین را جابجا کنند.
 وی تصریح کرد:۹۰ درصد جابجایی زائران 
به کرب��ال از طریق جاده ها صورت می گیرد و 
قرارگاه کمیته حمل و نقل و س��وخت ستاد 
اربعین کشور نیز فعالیت خود را از هفته های 
گذش��ته آغاز کرده اس��ت. در بحث بازگشت 
زائران به کش��ور همه امکانات کش��ور برای 
تس��هیل در تردد زائران برنامه ریزی شده  تا 
زائران نسبت به سال های گذشته بهتر در این 

مسیر تردد کنند.
 به گفته او، پیش بینی می شود حدود  چهار 
میلیون و ۶۵۰ هزار مسافر در بخش حمل و 
نقل جاده ای جابجا شوند و برای این تعداد به 
وس��ایل حمل و نقلی بیشتری نیاز است که 
به دنبال تأمین آن ها از طریق س��تاد مرکزی 
اربعی��ن، وزارتخانه ها، س��ازمان ها و نیرو های 
مسلح هس��تیم. همچنین پارکینگ ها برای 
خودرو ها را امس��ال افزای��ش داده ایم و برای 
س��وخت گیری ن��اوگان اربعین قرار ش��ده 
نازل های مش��خصی فراهم ش��ود ت��ا دچار 

ترافیک در این زمینه هم نشویم.

ناوگان تولیدی عقاب افشان امسال هم زائران اربعین را به سرزمین کربال می برد

۸ هزار دستگاه اتوبوس مامور جابه جایی دلباختگان به امام حسین)ع(
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کس�ی اجازه پیش فروش بلی�ط اربعین را 
ندارد 

در بحث جابجایی زائ��ران اربعین داریوش 
امان��ی معاون وزیر راه و شهرس��ازی و رئیس 
س��ازمان راه��داری و حمل و نق��ل جاده ای 
نیز گفت: در روزه��ای منتهی به اربعین که 
زائران قصد س��فر به عراق دارند، پیش فروش 
بلیت اتوبوس نداریم و تمام بلیت ها روزفروش 

خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش تقاضای اتوبوس برای 
سفر اربعین و کاهش میزان ناوگان حمل ونقل 

عمومی که منجر به افزایش هزینه این ناوگان 
در جاده های کش��ور شده، اظهار کرد: قیمت  
بلی��ت در نزدیکی ایام اربعین اطالع رس��انی 

خواهد شد. 
وی افزود: اگ��ر نیاز به پیش فروش بلیت ها 
احس��اس ش��د، حتماً موضوع اطالع رسانی 
می شود. هیچکس در هیچ سایتی اجازه ندارد 

بلیت اتوبوس پیش فروش کند. 
رئی��س س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل 
جاده ای بیان کرد: باید توجه داشت ظرفیت 
ما در ناوگان حمل ونقل عمومی محدود است. 

همانطور که معاون امنیتی وزیر کش��ور نیز 
اعالم کرد، انتظار می رود زائران در سفر اربعین 

از وسایل شخصی خود هم استفاده کنند.
امانی خاطرنشان کرد: تالش می شود تمام 
ظرفیت ن��اوگان حمل ونقل عمومی کش��ور 
برای س��فر زائ��ران به عراق اختص��اص یابد. 
ضم��ن اینکه مطاب��ق مصوبه س��تاد اربعین 
مقرر ش��د در مدت زمان بازگش��ت زائران از 
 ظرفی��ت دس��تگاه ها و کارخانج��ات بزرگ 
 ک��ه اتوب��وس در اختی��ار دارن��د، اس��تفاده 

شود.
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تردد بین اس��تانی وس��ایل نقلیه در تیرماه 
امسال نسبت به تیرماه س��ال ۱۴۰۰ حدود 
۲۳ درصد افزایش و در مقایسه با مدت مشابه 
خرداد ماه امسال نیز دو درصد افزایش داشته 

است. 
عل��ی اکبر آش��وری مدیر مرک��ز مدیریت 
راه ه��ای س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل 
جاده ای با اش��اره به این که در تیرماه امسال 
تردد بین استانی وسایل نقلیه افزایش داشت 
بیان کرد: تردد بین استانی کل وسایل نقلیه 
در تیرماه امس��ال ۶۶ میلیون و ۷۲۴ هزار و 
۱۲۸ وس��یله نقلیه بوده اس��ت که نسبت به 
تیرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳ درصد افزایش و 
نسبت به مدت مشابه خرداد ماه سال جاری 

دو درصد افزایش را نشان می دهد.
آشوری در خصوص تردد روزانه بین استانی 
وسایل نقلیه سبک گفت: تردد روزانه وسایل 
 نقلیه س��بک نس��بت به تیرماه سال ۱۴۰۰،
 ۲۸ درصد افزایش داشته است که نشان دهنده 
افزایش س��فرها در بازه زمانی تیرماه س��ال 
جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
بوده است، همچنین متوسط تردد روزانه بین 
اس��تانی وسایل نقلیه سبک نسبت به خرداد 
ماه جاری، س��ه درصد افزایش داشت که به 
دلیل سفرهای تعطیالت و سفرهای تابستانی 

در تیرماه ۱۴۰۱ بوده است.
مدیر مرکز مدیریت راه ها با اشاره به کمترین 
و بیش��ترین میزان تردد بین استانی وسایل 
نقلیه بیان کرد: بیش��ترین تردد بین استانی 
وسایل نقلیه در تاریخ ۱۶ تیرماه با دو میلیون 
و ۴۶۷ هزار و ۷۴۱ تردد بود و کمترین تردد 
در تاریخ ۱۳ تیرماه با یک میلیون و ۹۸۴ هزار 

و ۴۷۵ وسیله نقلیه بوده است.
آشوری افزود: در تیرماه سال جاری تردد ورود 
و خروج نسبت به مدت مشابه سال گذشته در 
استان های هرمزگان ۴۵ درصد، قم ۴۴ درصد 
و مازندران با ۳۹ درصد بیش��ترین افزایش را 
داشتند و استان های لرستان، آذربایجان غربی 
و سیستان و بلوچستان به ترتیب با پنج درصد، 
شش درصد و ۹ درصد کمترین افزایش تردد 

را در بین استان های کشور داشتند.

مدی��ر مرک��ز مدیری��ت راه ها درب��اره آمار 
اس��تفاده کنندگان کاربران جاده ای از سامانه 
اطالع رس��انی ۱۴۱ در تیرماه بی��ان کرد: در 
این مدت تعداد ۹۵۹ هزار و ۳۸ تماس تلفنی 
با سامانه ۱۴۱ برقرار شد که نسبت به مدت 
مشابه ماه ۳۸ درصد کاهش را نشان می دهد، 
از این تعداد ۷۰۷ هزار و ۳۴۸ تماس توس��ط 
کارشناس��ان مرکز مدیریت راه ها پاسخ داده 
شد که نسبت به مدت مشابه ماه گذشته ۲۱ 

درصد کاهش داشته است.
وی اف��زود: همچنین تعداد ۵۶ هزار و ۵۰۷ 
پیامک به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ ارسال 
ش��د که نسبت به مدت مش��ابه ماه قبل دو 
درصد کاهش داش��ته است، بیشترین سهم 
تماس ها از کل تماس برقرار ش��ده با سامانه 

تلفنی ۱۴۱ مربوط به اس��تان های مازندران، 
البرز، اصفهان بوده اس��ت. آشوری بیان کرد: 
س��هم پاسخگویی س��تاد از تماس های ۱۴۱ 
برابر اس��ت با ۴۶ درصد و س��هم پاسخگویی 
مرکز مدیریت راه های استان ها ۵۴ درصد بود 
که متوسط مدت پاسخگویی ۱۰۴ ثانیه بوده 
اس��ت. مدیر مرکز مدیریت راه ها در خصوص 
بازدید کاربران جاده ای از وب س��ایت ۱۴۱ و 
اپلیکیشن ۱۴۱ بیان کرد: کل بازدید کاربران 
از وب سایت ۱۴۱ در تیرماه ۱۴۰۱، ۴۱۱ هزار 
بازدید بود که نس��بت به مدت مشابه خرداد 
ماه ۷۴ درصد کاهش داشته است. وی افزود: 
همچنین کل درخواست اپلیکیشن ۱۴۱ در 
تیرماه امس��ال، ۱۸۳ هزار درخواست بود که 

نسبت به ماه قبل ۳۸ کاهش داشت.

افزایش ۲۳ درصدی ترددهای بین استانی وسایل نقلیه 
در تیر ماه امسال نسبت به سال گذشته
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سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان:

شرکت عقاب افشان مورد اعتماد وزارت کشور است
سرپرس��ت معاون��ت هماهنگ��ی امور 
اقتصادی اس��تاندار س��منان گفت: واحد 
صنعتی عقاب افش��ان از مهرم��اه ماهانه 
۲۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری تحویل 

شهرداری تهران می دهد.
محمدرضا صادقی در بازدید از مجموعه 
ش��رکت های گ��روه تولی��دی و صنعتی 
عقاب افش��ان که به منظور بررس��ی روند 
تولید و اجرای تعهد قرارداد تأمین ۲ هزار 
و ۵۰۰ دس��تگاه اتوبوس درون شهری به 
وزارت کشور و شهرداری تهران انجام شد، 
از مجموعه تولیدی و صنعتی عقاب افشان 
به عن��وان مرکز خوش��ه تأمین قطعات 
خودرو نام ب��رد و اظهار کرد: واحد بزرگ 
تولیدی و صنعتی عقاب افش��ان، از مراکز 
مهم و قابل دفاع در اس��تان سمنان است 
که همین  مزیت و نقطه قوت باعث ش��د 
این  مجموعه به شهرداری تهران و شخص 
وزیر کشور معرفی شود و مورد اعتماد وزیر 

محترم قرار گیرد.
وی تصریح ک��رد: تأمین ۲ هزار و ۵۰۰ 
دستگاه اتوبوس درون شهری، مورد قرارداد 
وزارت کشور و مجموعه عقاب افشان قرار 
گرفته و ان ش��اءاهلل طبق تعهدی که این 
شرکت خوش��نام به مجموعه استانداری 
و وزارت کش��ور دادن��د، از مهرماه س��ال 
جاری ماهانه ۲۰۰ دستگاه اتوبوس شهری 

تحویل داده خواهد شد.
معاون اس��تاندار س��منان با اشاره به 
بازدی��د از خط تولید ای��ن واحد بزرگ 
صنعت��ی گف��ت: در این بازدی��د، عالوه 
ب��ر مش��اهده تکمیل خوش��ه قطعات و 
محصول نهایی در زیرمجموعه، انسجام 
و نش��اط بس��یار مطلوب��ی در نیروهای 
جوان و باانگیزه و مدیریت همراه در این 
شرکت تولیدی با ظرفیت فنی قابل دفاع 

دیده شد.
وی با اشاره به توانمندی باالی این واحد 

صنعتی افزود: وجود پتانسیل بهره گیری 
از ظرفیت ش��رکت دانش بنیان، مقابله با 
تحریم ه��ا، تعامل علمی با دانش��گاه های 
معتبر دنیا و کشور و ... از مواردی است که 
س��بب موفقیت این واحد صنعتی استان 

شده است.
صادقی ادامه داد: استانداری سمنان در 
کنار مجموعه و در دفاع از این ش��رکت، 
جلسات متعددی را برگزار کرده و اقدامات 
مقتضی، طی هماهنگی و تعامل بس��یار 
مطلوب با دستگاه های اجرایی متولی امر 

در استان در دستور کار است.
سرپرس��ت معاون��ت هماهنگ��ی امور 
اقتصادی اس��تاندار س��منان خاطرنشان 
ک��رد: ارزآوری، جلوگی��ری از خروج ارز، 
تسهیم کارگران و مجموعه مهندسان در 
سود شرکت و اشتغال آفرینی متناسب با 
شعار سال از مزایای مجموعه عقاب افشان 

سمنان است.
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یکی از مهمترین فاکتورهایی که در یک خودرو می تواند آرامش و راحتی سرنشینان را به همراه داشته باشد، کیفیت و سالمت فنی سیستم تعلیق است. روی همین اساس 
تا زمانی که سیستم دینامیکی و حرکتی خودرو درست طراحی نشود، حتی با توسعه هرچه بیشتر امکانات و تجهیزات رفاهی نظیر صندلی های چند منظوره، سیستم های 
تهویه مطبوع و ...، رانندگی  و سفر راحتی تجربه نخواهد شد. سیستم تعلیق خودرو، مجموعه ای است که توسط مهندسان طراحی شده است تا آرامش حرکتی را برای 
سرنشینان به ارمغان آورد. سیستم تعلیق خودرو یا Suspension مجموعه واسط بین محفظه نگهدارنده سرنشینان، شاسی و چرخ های خودرو و تنظیم کننده نحوه واکنش 
محفظه نگهدارنده و شاسی نسبت به جاده است. در ابتدا این سیستم متشکل از ساختاری یک تکه بود که چرخ های جلو یا عقب را به یکدیگر متصل می کرد. این سیستم 
دارای نکات ضعفی بود که استفاده از آن را در خودروهای سبک محدود می کرد. امروزه در سیستم تعلیق خودروهای سبک مسافربری از تکنولوژی های جدیدی استفاده 

می شود. در این مقاله به بررسی چند نوع سیستم تعلیق می پردازیم.

در سیستم تعلیق، نحوه ارتباط و اتصال چرخ ها به بدنه یا شاسی خودرو 
مورد بررسی قرار می گیرد. همان گونه که از عنوان این سیستم پیداست، 
چرخ ها باید بتوانند معلق باشند؛ به عبارت دیگر چرخ ها باید قادر باشند 
در راستای عمودی نسبت به بدنه خودرو حرکت کنند. به همین منظور 
با نصب فنر بین چرخ و بدنه خودرو، انرژی جنبش��ی ناش��ی از حرکت 
عمودی چرخ یا بدنه خودرو در فنرها به صورت انرژی پتانس��یل ذخیره 
ش��ده از طریق کمک فنر به انرژی گرمایی تبدیل می گردد و این انرژی 

گرمایی به هوای محیط منتقل می شود.
به این ترتیب، انرژی جنبشی چرخ ها و بدنه خودرو در راستای عمودی، 
که عمدتاً ناش��ی از ناهمواری جاده است، به وسیله کمک فنر، مستهلک 
و به افزایش راحتی سرنش��ین و آس��یب ندیدن بدنه و قطعات خودرو 
منج��ر می گردد. از این رو به مجموعه فنر و کمک فنر، سیس��تم تعلیق 

گفته می شود.
به عالوه، چرخ باید در جهات طولی و عرضی نیز مهار شود تا نیروهای 
طولی ایجاد شده در چرخ را مانند نیروی ناشی از شتاب مثبت، که توسط 
موتور ایجاد می شود و نیروی ناشی از شتاب منفی که توسط ترمز ایجاد 

می گردد، به بدنه خودرو منتقل کند.
همچنین سیستم تعلیق، نیروهای عرضی را که توسط نیروی جانب 
مرکز در مس��یر پیچ جاده ایجاد می ش��ود، به چرخ ها منتقل می کند تا 

خودرو از طریق اصطکاک بین چرخ و جاده در مسیر پیچ به طور مناسب 
و پایدار هدایت شود.

بنابر موارد ذکر شده، اهم وظایف سیستم تعلیق عبارتند از:
۱- انتقال نیروهای طول��ی، عرضی و عمودی از تایر به بدنه خودرو و 

بالعکس؛
۲- جلوگیری از انتقال مستقیم ارتعاشات ناشی از ناهمواری جاده به 

بدنه خودرو و مستهلک کردن ارتعاشات چرخ و بدنه خودرو؛
۳- برقراری تماس مطمئن و دائمی چرخ با زمین؛

۴- تغییر مناس��ب زوایا و فواصل مکانی��زم تعلیق، به منظور ایمنی و 
راحتی سرنشین و افزایش پایداری خودرو ]۱[.

اجزای سیستم تعلیق
اصلی ترین اجزاي سیستم تعلیق عبارتند از:

- تایر؛
- فنر )فنر لول، فنر هوایی، فنر شمش(؛

- کمک فنر )دمپر(؛
- ستون نگهدارنده؛

- میل موج گیر؛
- مندل؛

سیستم تعلیق چه تأثیری روی آرامش و راحتی مسافران اتوبوس دارد؟
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تصویر شماره 1- نمونه ای از سیستم تعلیق ]5[

سیستم تعلیق از دیدگاه ارتعاش
از دیدگاه ارتعاش��اتی، وظیفه سیستم تعلیق، کاهش انتقال ارتعاشات 
ناشی از ناهمواری های جاده به بدنه و سرنشین خودرو است. با توجه به 

این دیدگاه، دو نوع سیستم تعلیق به شرح ذیل وجود دارد:
۱- سیستم تعلیق غیرفعال؛

۲- سیستم تعلیق فعال؛
در ادامه، این سیستم ها بررسی خواهند شد.

سیستم تعلیق غیرفعال
در این نوع سیستم تعلیق که نوعی از آن در شکل مالحظه می شود، از 
یک فنر به عنوان نوسان ساز و یک کمک فنر به عنوان مستهلک کننده این 
نوس��انات برای هر چرخ استفاده می شود. در این نوع سیستم ها با ثابت 
ب��ودن مقادیر ضرایب فنر و کمک فنر، فنر و کمک فنر تغییرات ناچیزی 
نسبت به تغییر بار خودرو، تغییر سرعت خودرو و نحوه ترمزگیری از خود 
نشان می دهند و با توجه به این که این نوع سیستم تعلیق توانایی تغییر 
ضرایب فنر و کمک فنر را با توجه به تغییر شرایط جاده و رانندگی ندارد، 

لذا به آن سیستم تعلیق غیرفعال گفته می شود.

تصویر شماره 2- سیستم تعلیق غیرفعال ]2[

سیستم تعلیق فعال
در این نوع سیس��تم تعلی��ق، عالوه بر متغیر ب��ودن ضریب دمپینگ 
کمک فنر، سختی فنر نیز قابل کنترل است. همچنین به جای استفاده 
از فنر و کمک فنر به صورت مجزا، از عملگر الکتروهیدرولیکی که تحت 
هدایت واحد کنترل الکترونیکی قرار دارد، استفاده می شود. این عملگر، 
مجموع نیروی فنر و کمک فنر را تولید می کند. شکل ۳، نمونه ای از این 

نوع سیستم تعلیق را نشان می دهد.
با توجه به شکل، در این نوع سیستم تعلیق، اطالعات مربوط به شتاب 
عمودی چرخ و ش��تاب بدنه خودرو توس��ط حسگرهای شتاب سنج، و 
اطالعات ارتفاع هر چرخ نس��بت به بدنه توسط سنسورهای ارتفاع سنج 

به واحد کنترل الکترونیکی ارسال می شود.
 با توجه به الگوی کنترلی آن، واحد کنترل میزان ارتعاشات بدنه خودرو 
را توسط نیروی تولیدی عملگر الکتروهیدرولیکی به طور مناسب کنترل 
می کند که با توجه به ناهمواری جاده باعث مستهلک س��ازی مطلوب تر 

ارتعاشات می گردد ]۲[.
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 تصویر شماره 3- سیستم تعلیق فعال ]2[

سیستم تعلیق از دیدگاه مکانیزم
از نظر این دیدگاه، تعلیق مکانیزمی است که ضمن مهار چرخ در زیر 
بدن��ه خودرو، به چرخ اجازه می دهد حرکت های مطلوب )َدَوران چرخ، 
حرکت عمودی، فرمان گرفتن، تغییر زوایای َکمبر، ُکستر و غیره( داشته 
باش��د و بدین ترتیب، افزایش پایداری خودرو و راحتی سرنشین را در 

پی دارد.
گفتنی است که کلیه مکانیزم های تعلیق برای انتقال نیروهای طولی، 
عرضی و عمودی از چرخ به بدنه خودرو و بالعکس، از بازوهایی استفاده 

می کنند.
ب��ا توجه به این دیدگاه، مکانیزم های تعلیق به انواع زیر دس��ته بندی 

می شوند.

مکانیزم تعلیق صلب یا یکپارچه
مطابق شکل زیر، در این مکانیزم تعلیق، ارتباط دو چرخ چپ و راست 
توسط یک لوله یا تیر صلب و یکپارچه برقرار می شود. ازاین رو، حرکت 
عمودی یک چرخ روی اثر ناهمواری جاده روی عملکرد چرخ دیگر تأثیر 
می گذارد. مطابق ش��کل زیر، در این تعلیق می ت��وان از فنرهای هوایی 
استفاده کرد. از آنجایی که فنرهای هوایی تنها قادرند نیروی عمودی یا 
نیروی وزن را تحمل کنند، برای انتقال نیروهای طولی و عرضی از چرخ 

به بدنه خودرو و بالعکس باید از بازوهایی استفاده کرد.

تصویر شماره 4- سیستم تعلیق یکپارچه ]3[

مکانیزم تعلیق مستقل 
در مکانیزم تعلیق مس��تقل، ارتباطی بین چرخ چپ و راس��ت به جز 
میله ضدغلتش وجود ندارد و حرکت چرخ چپ و راست آن مستقل از 
یکدیگرن��د. ازاین رو، حرکت عمودی یک چرخ روی عملکرد چرخ دیگر 
تأثیر نمی گذارد. بنابراین، برای افزایش پایداری خودرو و راحتی سرنشین 

می توان تغییرات مطلوبی در زوایای چرخ ایجاد کرد.
مکانیزم تعلیق مستقل، نسبت به مکانیزم های تعلیق یکپارچه، دارای 
طراحی و س��اخت مشکل تری است و نهایتاً هزینه بیشتری درپی  دارد. 
ارتقای برخی پارامترهای محس��وس خودرو از قبیل راحتی سرنشین، 
پایداری خودرو و قابلیت ش��تاب گیری و ترمزگی��ری از جمله عواملی 
هستند که گرایش به استفاده از مکانیزم های تعلیق مستقل را بیش از 

پیش افزایش داده است.
در ادامه، برخی از انواع پرکاربرد مکانیزم های تعلیق مستقل معرفی و 

بررسی می شوند.

الف- مکانیزم تعلیق جناغی )طبق دار( دوبل
شکل زیر، مکانیزم تعلیق طبق دار دوبل را که در سیستم تعلیق جلو 

خودرو مورد استفاده قرار گرفته است، نشان می دهد.
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تصویر شماره 5- سیستم تعلیق جناغی دوبل ]3[

در این مکانیزم تعلیق، از دو طبق مثلثی اس��تفاده ش��ده که در رأس 
هر طبق یک س��یبک نصب گردیده اس��ت. در قسمت قاعده طبق دو 
بوش الستیکی پرس شده  که مفصل طبق است و طبق را به رام یا بدنه 
خودرو وصل می کند. قسمت باالی اهرم محور چرخ به سیبک طبق باال 
و قسمت پایین اهرم محور چرخ نیز به سیبک طبق پایین وصل است. 
چرخ نیز روی محور چرخ نصب گردیده است. ازاین رو، چرخ در زیر بدنه 
خودرو توسط مکانیزم تعلیق مهار شده است، ضمن آنکه قابلیت انجام 
حرکت ه��ای مطلوب )چرخیدن، فرمان گرفتن، حرکت عمودی، تغییر 

زوایای َکمبر، ُکستر و غیره( را نیز دارد.

ب- مکانیزم تعلیق مک فرسون
این مکانیزم، در واقع نوع ساده شده مکانیزم تعلیق طبق دار دوبل است، 
به نحوی ک��ه اگر در مکانیزم طبق دار دوبل، طول طبق باال صفر در نظر 
گرفته شود و فنر و کمک فنر نیز بین محور چرخ و بدنه خودرو قرار گیرد، 

مطابق شکل زیر، مکانیزم تعلیق مک فرسون به دست می آید.

تصویر شماره 6- سیستم تعلیق مک فرسون ]4[

با توجه به شکل، در این مکانیزم تعلیق، در قسمت پایین از یک طبق 
مثلثی استفاده می شود که توأماً قادر به تحمل نیروهای طولی و عرضی 
اس��ت. در رأس این طبق از یک سیبک برای اتصال بازوی عمودی، که 
فنر و کمک فنر را روی آن نصب کرده اند، اس��تفاده می ش��ود و تکیه گاه 
باالیی فنر توسط یک فالنچ به بدنه خودرو متصل می گردد. محور چرخ 

و یاتاقان های چرخ نیز به کمک فنر متصل می گردند.

سیستم تعلیق اتوبوس های شرکت عقاب افشان
همه اتوبوس های تولیدی شرکت عقاب افشان، اعم از اتوبوس های شهری 
 Suspension( و بین شهری، مجهز به سامانه سیستم مدیریت تعلیق
Management System( یا اصطالحاً س��امانه SMS هس��تند که 
 Electronic Level( از نسل سوم سیستم کنترل ارتفاع الکترونیکی
Control-ELC ۳( بهره می گیرند و عملکردشان به این صورت است 
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که واحد کنترل ارتفاع سیس��تم تعلیق، با اس��تفاده از داده هایی که از 
سنسورهای مختلف می گیرد، ارتفاع هریک از فنرهای هوایی را تنظیم 

می کند و باعث نرمی و پایداری اتوبوس در شرایط مختلف می شود.
از نظر نوع سیس��تم تعلی��ق، همه اتوبوس ها دارای سیس��تم تعلیق 
یکپارچه و فعال هستند، به جز اتوبوس توریستی ُدرسا که محور جلو آن 
دارای سیستم تعلیق مستقل از نوع جناغی دوبل است و بدین ترتیب، 

راحتی سرنشینان این اتوبوس را دوچندان می کند.
 اتوبوس ه��ای ش��هری نیز ب��ا دارا بودن سیس��تم زان��و زدن از کناره
)side kneeling system( ام��کان کاهش ارتفاع یک طرف اتوبوس 
را برای راحتی ورود و خروج مس��افران به خصوص مس��افران کم توان و 

مسافران دارای ویلچر فراهم می کند ]۵[.

تصویر شماره 7- سیستم تعلیق محور جلو شاسی ُدرسا ]5[

تصویر شماره 8- سیستم تعلیق محور عقب شاسی ُدرسا ]5[

نتیجه گیري
نوع سیس��تم تعلیق برای همه وس��ایل نقلیه به خصوص اتوبوس های 
مسافربری بسیار حایز اهمیت است، چراکه مسافر باید مسافت زیادی را 
روی صندلی بنشیند و مسلماً در یک خودرو نرم و بدون ضربه، راحتی 
و لذت بیش��تری را تجربه می کند. یک سیس��تم تعلی��ق خوب، عالوه 
روی راحتی بیش��تر، ایمنی بیشتری نیز دارد و در شرایط بحرانی، مثل 
وقتی که با س��رعت وارد پیچ می شویم، تعادل خودرو را حفظ می کند. 
امروزه شرکت های بزرگ خودروسازی می دانند که سیستم تعلیق یکی 
از مهمترین قس��مت های خودرو است و برای از دست ندادن بازار خود 

روزبه روز تکنولوژی های جدیدتر را به سیستم تعلیق خودرو می افزایند.

منابع
1- www.gerdavari.com
2- www.pedal.ir
3- www.khodrobank.ir
4- suspension system - Wikipedia
5- www.scania.com
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منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت:
اتوبوس برقی محصول مشترک شرکت عقاب افشان و مپنا آماده تولید است

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
می گوید که امروز در حوزه برقی س��ازی 
صنعت خودرو کشور، بعضی از محصوالت 
از جمل��ه اتوبوس برقی »زیما«، محصول 
مشترک شرکت عقاب افش��ان و شرکت 
مپنا، آماده تولید است. منوچهر منطقی 
در عین حال معتقد است که نباید صنعت 
خودرو در ایران را یک صنعت ۵۰ س��اله 
بدانیم، چراکه این صنعت در دهه ۶۰ به 
دلیل جنگ تحمیلی عمالً تعطیل بود و 
می توان گفت خودروسازی ایران مربوط به 

۲۵ سال پیش است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
در روی��داد روایت تح��ول صنعت خودرو 
که در س��الن خلیج فارس نمایشگاه های 

بین المللی برگزار شد، مباحث تخصصی و 
آموزشی در مورد معنای دانش بنیانی شدن 
صنعت خودرو و همچنین رویکرد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص آینده 
صنعت خودرو کشور را ارائه و افق پیش رو 

در این حوزه را تشریح کرد.
وی به اهمیت دو پارامتر ارزش افزوده و 
اشتغال دانش بنیان در صنعت خودرو اشاره 
کرد و گفت: رویکرد جدید ما به پلتفرم ها 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت 
به س��وی ایج��اد ارزش افزوده بیش��تر و 

اشتغال دانش بنیان است.
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
ادام��ه داد: اگ��ر با اس��تراتژی جایگزینی 
واردات تنها به دنبال مونتاژ خودرو باشیم، 

فقط ۲۰ درصد ارزش افزوده برای کشور 
ایجاد خواهد ش��د، اما اگر واردات خودرو 
منجر به انتقال فناوری و عرضه محصول 
جدید شود، ۷۰ تا ۸۰ درصد ارزش افزوده 

ایجاد می گردد.
منطقی با تأکید بر سیر تحول پیوسته 
توس��عه صنعت خودرو در کش��ور اضافه 
کرد: نباید صنعت خودرو در ایران را یک 
صنعت ۵۰ ساله بدانیم. صنعت خودرو در 
دهه ۶۰ به خاط��ر جنگ تحمیلی عماًل 
تعطیل ش��ده ب��ود و می ت��وان گفت که 
صنعت خودروس��ازی ایران مربوط به ۲۵ 

سال پیش است نه ۵۰ سال پیش.
منطقی تأکید کرد: باید در مسیر هم افزایی 
پلتفرم ه��ا تالش کرد. معن��ای هم افزایی 
این است که خودروس��ازان یک کشور با 
همدیگر یک دایره تأمین داش��ته باشند.  
وی با اشاره به اینکه در حوزه برقی سازی، 
بعضی از محصوالت توسعه یافته و آماده 
تولید هس��تند، گفت: محصوالتی مانند 
اتوبوس برقی با مش��ارکت صنایع دفاع و 
تعدادی از شرکت های دانش بنیان، اتوبوس 
برقی »شتاب« محصول مشترک شرکت 
عقاب افش��ان و مپنا، خودرو تارا و شاهین 
با قوای محرکه برق��ی و خودرو اقتصادی 

برقی، تولید شده یا آماده تولید هستند.
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نجف عبیدی یکی از شناخته شده ترین رانندگان اتوبوس کشور است. او به عنوان یکی از اهالی خطه خونگرم استان بوشهر، جدای از هنر و صبری که در رانندگی با اتوبوس 
دارد، یکی از مردان دغدغه مند این عرصه به شمار می رود که می خواهد جایگاه این شغل را از مسیر فرهنگ سازی های درست ارتقا دهد و به سطح کشورهای تراز اول 

برساند. 
این راننده خوش ذوق و جوان در کنار شغلش، یکی از فعاالن پرکار شبکه های اجتماعی هم هست. او یک صفحه اینستاگرامی برای خودش دست و پا کرده که دنبال کنندگان 
پرشماری دارد و به گفته خودش از ظرفیت آن برای آموزش و فرهنگ سازی در بین رانندگان اتوبوس کشور استفاده می کند. با او که برای چندمین سال به عنوان راننده 

نمونه کشور برگزیده شده، درباره رویکردش به این شغل و دغدغه هایش گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

آق�ای عبی�دی، ش�ما یک�ی از رانندگان 
مطرح اتوبوس در کشور هستید که فعالیت 
پررنگی هم در ش�بکه های اجتماعی دارید. 
لطفاً قدری درباره خودتان و اینکه چه شد 

این شغل را برگزیدید، بفرمایید.
رانندگی یک شغل خانوادگی برای ماست 
و این شغل از زمان پدربزرگ عزیزم، مرحوم 
حاج غالمرضا عبیدی، معروف به خاندایی 
عزیز، پ��در بن��ده، محمدکاظ��م عبیدی، 
مع��روف به دای��ی کاظم، عموه��ای من و 
همچنین پسرعموهایم در خانواده ما وجود 
دارد؛ البت��ه باید عالق��ه را تأثیرگذارترین 
عامل در انتخاب آن برش��مرد. ش��خصاً از 
بدو ورود به این شغل تصمیم گرفتم ارزش 
ازدست رفته آن را با عملکرد و تالشم بهبود 
ببخش��م و از همه ظرفیت های موجود هم 
برای رس��یدن به هدفم بهره بردم. از جمله 
اینک��ه یک پیج اینس��تاگرامی راه انداختم 
که ام��روز دنبال کننده های بس��یاری دارد 
و س��عی می کن��م از این طری��ق، فرهنگ 
رانندگی، جایگاه این شغل و حقوق متقابل 
رانن��ده و مس��افر را ارتق��ا ده��م. البته در 
طول چند س��الی که در این شغل متمرکز 
ش��ده ام، افتخاراتی را هم از جمله کس��ب 
عنوان راننده نمونه کش��ور در س��ال ۹۷، 
کس��ب راننده موف��ق در فض��ای مجازی، 
کس��ب عنوان راننده برتر در س��ال ۱۴۰۰ 
و همچنین کس��ب عنوان راننده قانونمند 
در ایام نوروز ۱۴۰۱ به دس��ت آورده ام که 
بخ��ش زیادی از آنها لط��ف خداوند متعال 

بوده است.

رانندگی با اتوبوس مارال اسکانیا لذت بخش است
گفتگو با نجف عبیدی، یکی از رانندگان قانونمند اتوبوس در کشور

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  ۳15  111 ۸00  ۳0005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 6۲ 4۲ 45 ۳۳-0۲1          امداد جاد ه ای: ۳1 71 46 ۳۳–0۲1

]14[

شماره ۸9 - مرداد ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



ق�دری درب�اره صفح�ه اینس�تاگرام تان 
بگویید و آن را معرفی کنید.

آدرس صفح��ه بن��ده ک��ه بس��یاری از 
همکارانم با آن آش��نایی دارن��د و بیش از 
najaf.( ،۸ س��ال از عم��ر آن می گ��ذرد
scaniaoghab( است که در حال حاضر 
بیش از ۱۰۰ ه��زار دنبال کننده دارد. من 
در ای��ن صفحه ج��دای از موضوع آموزش، 
تالش ک��رده ام تا مفهوم راننده و ش��اگرد 
را به دو عنوان کاپیت��ان و مهماندار تغییر 
دهم که خوشبختانه این تالش، با همراهی 
بازدیدکنن��دگان و دنبال کنندگان صفحه، 
بازخورد خوبی داش��ته اس��ت. همه تالش 
من این اس��ت که همواره پاسخگو باشم و 
به خواس��ته همه برسم. با این حال، گاهی 

چنان تعداد کامنت ه��ا باال می رود که من 
هرچند پست یک بار، به علت پاسخ ندادن 
به همه پست ها، عذرخواهی می کنم. با این 
وجود، همه نظرات دوس��تان را می خوانم و 
تا جایی که مقدور باش��د، ب��ه آن ها جامه 
عم��ل می پوش��انم. برخ��ی از تصاوی��ر و 
پس��ت های ارسالی در صفحه اینستاگرامم، 
از سوی خود مخاطبان فرستاده می شوند و 
آنها با حمایت همه جانبه خود، مرا نس��بت 
به ادامه کار دلگرم می کنند. تالش کرده ام 
با استفاده از عکس های زیبنده و ملبس به 
لباس فرم، در زمینه رانندگی فرهنگ سازی 
کنم و تعریف جدید و به روزی از این شغل 
را به جامعه ارائه دهم. دوستان و همکارانم، 
به خوبی از ش��خصیت من آگاه هس��تند و 

می دانن��د تا چ��ه اندازه به اص��ول مقیدم. 
همواره س��عی کرده ام با س��رعت و میزان 
کیلومت��ر کنترل ش��ده و مطمئن، فرهنگ 
جدی��دی را در زمینه این ش��غل به مردم 

معرفی کنم. 

نگاهتان به این ش�غل چگونه اس�ت و آن 
را برای خودت�ان چگونه تعریف می کنید که 
با این حجم از عالقه و دوست داشتن به آن 

می پردازید؟
دی��دگاه م��ن به ای��ن حرفه، ی��ک نگاه 
بلندمدت است و همواره تالش خواهم کرد 
ش��أن و جایگاه این شغل را که پایه اقتصاد 
کشورمان است، ارتقا دهم. به نظرم، عشق 
و عالقه، پایه و اس��اس هر حرفه ای اس��ت 
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و ب��دون آن پیش��رفت و موفقیتی حاصل 
نمی شود.

 
غی�ر از خودتان، تالش بس�یاری دارید که 
هم�ه همکاران تان ن�گاه متعالی تری به این 
ش�غل و حرفه داش�ته باش�ند و خودشان را 
اصطالحاً دس�ت ک�م نگیرند. در م�ورد این 

رویکرد، توضیحاتی بفرمایید.
کاماًل درس��ت اس��ت و حق با شماست. 
قطع��اً هر ک��س ب��ا عملکردی ک��ه دارد، 
می توان��د جایگاه خودش را پی��دا و بعد با 
ت��الش و عملکرد مثبت در آن پیش��رفت 
کن��د. بنابراین، بن��ده هم هم��واره تالش 
خواهم کرد ش��رایط بهتری را برای ش��غل 

رانندگی مهیا کنم و امیدوار هم هستم این 
شغل را روزی به جایگاه و منزلت درستش 
برس��انم. ضمن اینکه همواره به همکارانم 
هم گفته ام که هر شخصی جایگاه خودش 
را با رفتار و منش خودش مشخص خواهد 
ک��رد و وظیفه تک تک ماس��ت ک��ه برای 

ارتقای جایگاه مان تالش کنیم.

به عنوان یک کاپیت�ان و رانندة تأثیرگذار، 
فک�ر می کنید فرهنگ در معن�ای عمومی در 
این شغل چقدر به نسبت گذشته تغییر کرده 
و آی�ا اص�اًل عالق�ه ای در همکاران تان برای 

تعالی این شغل دیده اید؟
قطعاً نس��بت ب��ه قبل خیلی ش��رایط و 

فرهنگ بهتر ش��ده و ما ای��ن را در رفتار و 
گفتار بسیاری از رانندگان و حتی مسافرانی 
ک��ه همواره همراه ما هس��تند، می بینیم و 
حس می کنیم، اما نکته اساس��ی و صادقانه 
این اس��ت که ما تا جای��گاه واقعی مان در 
جامع��ه هنوز خیل��ی راه داریم و همچنان 
باید با انگیزه و عالقه برای آن تالش کنیم. 
من واقعاً خوش��حالم که امروزه بسیاری از 
هم��کاران ما به بهتر ش��دن جایگاه خود و 

این شغل عالقه نشان می دهند.

چ�ه جذابیت هایی در رانندگ�ی با اتوبوس 
مارال دیده اید که با این همه ش�ور و ش�وق 
پشت فرمان آن می نشینید و آدم ها را شیفته 
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رانندگی با اتوبوس می کنید؟
ب��ه نظرم، واژه اتوبوس خیلی باارزش اس��ت و ی��ک تعریف خاص دارد که 
خیلی ها متأس��فانه با آن آش��نا نیس��تند. از نگاه من، اتوبوس مارال اسکانیا 
ج��دای از کیفی��ت فنی، ی��ک زیبایی خاص و جایگاه وی��ژه ای در دل پیر و 
جوان، خانم و آقا دارد و کمتر پیش می آید مسافری از سفر با آن لذت نبرد 
و ناراحت باشد. این اتوبوس، ساختار اتاق فوق العاده ای دارد و در عین حال، 
به واسطه رنگ آمیزی خاصی که دارد، بسیار زیباست. بنده شخصاً به دور از 

هرگونه تعصِب برند، از رانندگی با اتوبوس مارال لذت می برم.

بیش�ترین توصیه های�ی که به همکاران تان دارید، چیس�ت؟ چ�ه از بعد فنی 
اتوبوس و چه از بعد فرهنگ رانندگی.

از بعد فنی، همیش��ه گفته ام که هر فردی، هر ش��غلی را برمی گزیند، باید 
سواد آن شغل را هم از قبل داشته باشد. بنابراین، فردی که قرار است پشت 
فرمان یک اتوبوس بنش��یند، باید سواد فنی و فرهنگی این جایگاه را از قبل 
داش��ته باش��د. در بحث فرهنگی هم معتقدم که همه همکاران باید در کنار 
هم، ارزش و جایگاه واقعی ش��غل مان را بدانیم و بعد برای ارتقای آن تالش 

کنیم.

اخیراً به عنوان راننده قانونمند در ایام نوروز 14۰1 انتخاب شدید و از سوی 
پلی�س راهور ناجا مورد تقدیر هم قرار گرفتید. لطفاً بفرمایید موضوع چه بود و 

چرا به این عنوان رسیدید؟
پلیس راهور ناجا از طریق سامانه سپهتن به طور مستمر عملکرد رانندگان 
اتوبوس را پایش و بررسی می کند. در این مورد، بنده یکی از رانندگانی بودم 
که در ایام نوروز سال ۱۴۰۱ به لطف خداوند هیچ تخلفی نداشتم و به عنوان 

یک راننده قانونمند مورد تقدیر قرار گرفتم.

از منظر جنابعالی به عنوان یک راننده برتر، راننده نمونه شدن چه ویژگی هایی 
الزم دارد؟

رعایت قوانین و آگاهی از نحوه ارتباط درس��ت با مس��افران و آحاد مردم. 
ب��ه این موارد بای��د رعایت اخالق، ادب، احترام، متان��ت و مردم داری را هم 

اضافه کرد.

خودتان هم اهل قانون هستید و ایمنی مسافران را مدنظر قرار می دهید؟
من معتقدم ایمنی باید از خود شخص شروع شود. مِن راننده که مسؤولیت 
جان ۲۲ یا ۴۴ نفر مس��افر را بر عهده می گیرم، در همان ابتدا باید کمربند 
ایمن��ی خود را ببندم. ش��ما هیچ عک��س یا فیلمی از م��ن را نمی بینید که 
در حی��ن حرکت، بدون بس��تن کمربند ایمنی باش��د. راه باز اس��ت و جاده 
وسوس��ه برانگیز؛ اما من هم��واره تالش کرده ام تا بر اس��اس وضعیت جاده، 
ش��رایط ج��وی و رعایت ن��کات ایمنی، با س��رعت مطمئن��ه رانندگی کنم. 
به ش��خصه ترجیح می دهم به عنوان یک راننده فعال که دغدغه فرهنگ این 
شغل را دارد، در ابتدا خودم نکات ایمنی را رعایت کنم و سپس انتظار ایجاد 

چنین فرهنگی را در میان دوستان و همکارانم داشته باشم.
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در مورد نحوه درست برخورد با مسافران چه صحبتی 
با همکاران تان دارید؟

یکی از مواردی که در حوزه فرهنگ س��ازی همواره 
بر آن تأکید دارم و باید مورد توجه قرار گیرد، احترام 
به مسافر است؛ مس��افر هواپیما، قطار یا اتوبوس هم 
فرقی ندارد. اتوبوس باید هم از منظر پذیرایی و هم به 
لحاظ رفتار با مسافر واقعاً به گونه ای باشد که تمایل به 
سفر با این وسیله نقلیه عمومی را باال ببرد. ما در واقع 
داریم با این کار، دو فعالیت مهم انجام می دهیم؛ اول 
اینکه، فرهنگ سفر با وسیله نقلیه عمومی را گسترش 
می دهیم و دوم اینکه، فرهنگ رفتار با مسافر را ارتقا 
می دهیم. از این ها گذش��ته، وقتی شما به مسافرتان 
احترام بگذارید، به نوعی او را ترغیب می کنید که بعد 
از این هم دوباره به س��فر با ش��ما تمایل پیدا کند. به 
نظرم مسافر باید در سفر با اتوبوس احساس آرامش و 
امنیت داش��ته باشد. در این زمینه به چند مثال برای 
تأمین احس��اس مطلوب در مسافران بسنده می کنم: 
نظافت کف و کل س��الن؛ نصب پرده های مناس��ب با 
رنگ خوب؛ استفاده از روکش های تمیز؛ مرتب بودن 
لباس و پوش��ش مهماندار و کاپیتان؛ که البته از همه 
این ها مهمتر، رفتار و کردار کاپیتان و مهماندار است 

که تأثیر زیادی بر فرهنگ سازی دارد.

لطفاً به ما بگویید ک�ه تا چه زمانی می خواهید به این 
شغل ادامه دهید و حد نهایی برای شما کجاست؟

اگر عمر با عزت داش��ته باشم، تا آنجایی که خدا به 
من نعمت فراوانی بدهد تا بتوانم از این مس��یر ایجاد 
شغل داشته باشم و جایگاه آن را بهبود ببخشم، ادامه 

خواهم داد.

اگر صحبتی دارید که می خواهید بیان کنید، بفرمایید.
ای��ن لطف خدا و افتخ��ار را تماماً تقدیم می کنم به 
روح پدرب��زرگ مرحومم، حاج غالمرضا عبیدی عزیز، 
و پ��در عزیزم، محمدکاظم عبیدی؛ چون قطعاً هرچه 
دارم از ای��ن ب��زرگان ب��وده و هس��ت. و همچنین از 
همه همکاران محترم و زحمتکش��م در سراسر کشور 
خواه��ش می کنم قدر جایگاهی را که دارند، بدانند و 

برای ارتقای آن تالش کنند.
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دانش��مندان از س��اخت نوع��ی »رابط  
پوشیدنی انسان و ماشین« خبر داده اند که 
هم در زی��ر آب کار می کند و هم نیروی 
الزم ب��رای کار کردن��ش را خودش تولید 

می کند و نیازی به باتری ندارد.
دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا،  در مقاله ای 
که در مجله بررسی های فیزیک کاربردی 
 ،)Applied Physics Reviews(
منتشر شده، از پیش��رفت نوعی دستگاه 
واسط انس��ان و ماشین سخن گفتند که 

کشش پذیر، ارزان و ضدآب است.
دستگاه های پوش��یدنی واسط انسان و 
ماش��ین )HMI(، می توانند برای کنترل 
ماش��ین ها، رایانه ه��ا، پخش کننده ه��ای 
موسیقی و سایر سیستم ها استفاده شوند 
اما یکی از مشکالت روی سر راه استفاده از 
این دستگاه ها وجود عرق روی پوست انسان 
اس��ت. دستگاه جدیدی که دانشمندان از 
آن س��خن می گویند، مبتنی بر یک آرایه 
سنسوری مغناطیسی االستیک نرم است 
که فشار مکانیکی ناشی از فشار انگشت را 

به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند.
این دستگاه شامل دو قسمت اصلی است. 
اولین قس��مت الیه ای اس��ت که حرکت 
مکانیکی را به یک پاس��خ مغناطیس��ی 

تبدیل می کند. این پاس��خ مغناطیس��ی 
ش��امل مجموعه ای از ریزمغناطیس ها در 
یک ماتریس سیلیکونی متخلخل است که 
می تواند فشار مالیم نوک انگشت را به یک 

تغییر میدان مغناطیسی تبدیل کند.
قسمت دوم، یک الیه القایی مغناطیسی 
است که از سیم پیچ های فلزی مایع طرح دار 
تشکیل ش��ده است. این س��یم پیچ ها به 
تغییرات میدان مغناطیسی پاسخ می دهند 
و از طریق پدیده القای الکترومغناطیسی 

الکتریسیته تولید می کنند.
بر اس��اس اظهارات یکی از دانشمندان 
دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، با توجه به 
انعطاف پذیری و دوام مواد، آرایه سنسوری 
مغناطیس��ی االس��تیک می تواند قدرت 
پای��داری را در اثر تغییر ش��کل ها، مانند 

غلتیدن، تاشدن و کشش ایجاد کند.
با توجه ب��ه این ویژگی های قانع کننده، 
می ت��وان از این دس��تگاه که فعالیت های 
بیومکانیکی انس��ان را به س��یگنال های 
الکتریکی تبدیل می کند، در دستگاه های 

واسط انسان و ماشین استفاده کرد.
کسی که دستگاه واسط انسان و ماشین 
را می پوشد، نیروی الزم برای راه اندازی آن 
را با حرکاتش تولید می کند. این بدان معنا 

اس��ت که نیازی به باتری یا س��ایر اجزای 
خارجی برای تولید برق نیست. این ویژگی، 
دستگاه واسط انسان و ماشین را دوستدار 

محیط زیست و بادوام تر می کند.
این دس��تگاه در شرایط مختلف دنیای 
واقعی، از جمله در شرایط خیس شدن قرار 
گرفت. این ش��بیه شرایطی بود که امکان 
دارد در حمام یا زیر بارش باران یا در حین 
فعالیت شدید ورزش��ی اتفاق بیفتد. این 
دس��تگاه هنگام خیس شدن نیز به  خوبی 
کار می کرد، زیرا میدان مغناطیسی چندان 

تحت تأثیر آب قرار نمی گرفت.
پژوهشگران طیف وسیعی از تکنیک های 
ساخت و مونتاژ را برای بهینه سازی تبدیل 
انرژی بیومکانیکی به الکتریکی دس��تگاه 
مطالعه کردند. آن ها دریافتند که احتماالً 
می توانند با کنترل ضخامت الیه انعطاف پذیر 
و غلظت ذرات مغناطیس��ی به تعادل بین 

عملکرد و انعطاف پذیری دست یابند.
ب��ه گفت��ه یک��ی از دانش��مندان، در 
آزمایش ه��ای انجام ش��ده، آرایه حس��گر 
مغناطیس��ی نه تنها به صورت بی سیم به  
عنوان دکمه  روشن و خاموش یک المپ 
عمل ک��رد، بلکه قادر ب��ود پخش کننده 

موسیقی را نیز کنترل کند.

رابط پوشیدنی انسان و ماشین؛ دستاورد جدید دانشمندان
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ستاره شناسان به دنبال ابرهای ساخته 
ش��ده از کانی ها و فلزات تبخیر ش��ده در 
سیارات فراخورشیدی دوردست هستند و 
در این راه از تلس��کوپ فضایی جیمز وب 

کمک می گیرند.
تلس��کوپ فضایی جیمز وب قرار است 
توج��ه خ��ود را به اتمس��فر س��یاره های 
فراخورش��یدی مملو از سنگ های تبخیر 
شده و بلورهایی مانند کرندوم و پروسکایت 
که تش��کیل دهنده جواهرات روی زمین 

هستند، معطوف کند.
سیاره های مش��تری داغ، که غول های 
گازی بس��یار نزدیک به س��تاره های خود 
هستند، به قدری داغ می شوند که عناصر 
س��نگی، مواد معدنی و فل��زات در آنها به 

صورت بخار وارد اتمسفر می شود.
 ،)Tiffany Kataria(کاتاری��ا تیفانی 
در  فراخورش��یدی  دانش��مند س��یارات 
آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا، در بیانیه ای 
گف��ت: روی زمین، بس��یاری از این مواد 
معدنی به صورت جواهرات وجود دارند و 
یک زمین ش��ناس آنها را به صورت سنگ 
مطالع��ه می کن��د، اما همی��ن جواهرات 
می توانند ابرهای سیارات فراخورشیدی را 

تشکیل دهند. چنین کانی هایی پیش از 
این نیز در جو سیارات فراخورشیدی کشف 
شده بودند. در سال ۲۰۱۷، ستاره شناسان 
 )VLT(با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ
در رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی، وجود 
اکسید تیتانیوم را در جو مشتری داغی به 
نام »WASP-19b« شناسایی کردند. سه 
سال بعد، تلسکوپ وی ال تی بخار آهن را 
در سمت رو به خورشید مشتری داغی به 

نام »WASP-76b« مشاهده کرد.
بسیاری از مشتری های داغ از نظر جزر 
و مدی قفل هستند یعنی همیشه نیمکره 
یکسانی از آنها رو به ستاره میزبانشان قرار 
دارد، ای��ن موض��وع منجر به گرم ش��دن 
 بسیار زیاد آنها می ش��ود. در مورد سیاره 
»WASP-76b«، دمای هوا در بخش رو به 
خورشید به ۴۰۰۰ درجه فارنهایت)۲۲۰۰ 
درج��ه س��انتیگراد( می رس��د و س��مت 
تاری��ک این س��یاره تنه��ا ۲۷۰۰ درجه 
فارنهای��ت)۱۵۰۰ درجه س��انتیگراد( دما 
دارد، اما به اندازه کافی خنک است که آهن 
در اتمسفر متراکم شود و به صورت بارانی 

از فلز مذاب روی سطح سیاره بریزد.
پیش از ای��ن، این عناصر و مواد معدنی 

در اتمسفر سیارات فراخورشیدی شناسایی 
شده بودند. اکنون، وضوح باالی تلسکوپ 
فضایی وب قادر خواهد بود مستقیماً این 
کانی ها را به عنوان ابر تش��خیص دهد و 
ترکیب آنها را با اس��تفاده از طیف سنجی 

اندازه گیری کند.
کاتاریا می گوید: ابرها م��وارد زیادی در 
مورد ترکیبات شیمیایی موجود در جو به 

ما می گویند.
س��یاره  در  مث��ال،  عن��وان   ب��ه 
»WASP-19b«، اکس��ید تیتانیوم گرما 
را ج��ذب می کن��د و باع��ث وارونگی دما 
می شود که در آن جو باالی سیاره گرم تر 
از جو پایین تر است، جایی که معموال وقوع 

پدیده ای معکوس آن انتظار می رود.
جیم��ز وب تاکنون اتمس��فر س��یارات 
فراخورش��یدی را مش��اهده کرده است و 
ابرهایی از آب را در جو سیاره فراخورشیدی 
»WASP-96b« شناس��ایی ک��رده ک��ه 
دانش��مندان تصور می کردن��د اصالًً ابری 
ندارد. در طول اولین س��ال از مش��اهدات 
خود، وب به بررسی جو بسیاری از سیارات 

فراخورشیدی دیگر خواهد پرداخت.

تلسکوپ فضایی جیمز وب در جستجوی »جواهرات«
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پژوهشگران ادعا می کنند اولین هوش 
مصنوعی خلبان را طراح��ی کرده اند که 
هواپیماهای خودران را قادر می س��ازد در 

حریم هوایی پرازدحام هم حرکت کنند.
آن ها هنوز هوش مصنوعی خلبان را روی 
هواپیماه��ای واقعی آزمایش نکرده اند؛ اما 
نتایج به دست آمده در شبیه سازهای پرواز 

رضایت بخش بوده است.
پژوهشگران دانش��گاه کارنگی ِملون در 
ایاالت متحده آمریکا مدعی اند اولین هوش 
مصنوعی خلبان را طراح��ی کرده اند که 
هواپیماهای خودران را قادر می س��ازد در 

حریم هوایی پرازدحام حرکت کنند.
ه��وش مصنوعی می توان��د به راحتی از 
برخورد ممانع��ت کند، قصد هواپیماهای 
دیگر را پیش بینی کند، هواپیماها را ردیابی 
کند و با اقدامات آن ها هماهنگ ش��ود و 
از طری��ق رادیو با خلبانان و کارشناس��ان 
)کنترلره��ای( مراقبت پرواز ارتباط برقرار 
کن��د. هدف پژوهش��گران این اس��ت که 
هوش مصنوعی را به نحوی طراحی کنند 
که رفتارهای سیستم آن  از رفتارهای یک 

خلبان انسانی قابل تشخیص نباشد.
جان اُ )Jean Oh(، دانش��یار پژوهشی 
در مؤسسه رباتیک دانشگاه کارنگی ملون 

و یک��ی از اعض��ای تیم آزمایش��ی هوش 
مصنوعی، می گوید: »معتقدیم در نهایت 
آزمون تورینگ را پشت سر می گذاریم.« او 
به آزمونی اشاره می کند که برای سنجش 
توانایی هوش مصنوعی در زمینه نشان دادن 
رفتار هوشمندانه ای معادل انسان  برگزار 
می شود. هوش مصنوعی برای اینکه بتواند 
مانند یک خلبان انسانی با سایر هواپیماها، 
چ��ه هواپیماهایی که خلب��ان دارند و چه 
آن هایی که ندارند، تعامل کند، هم از بینایی 
و هم از زبان طبیعی برای برقراری ارتباط 
استفاده می کند. این رفتار به ناوبری ایمن 
و س��ازگار از نظر اجتماعی منجر می شود. 
پژوهش��گران این هماهنگی ضمنی را با 
آموزش هوش مصنوعی در زمینه داده های 
جمع آوری شده در فرودگاه شهرستان آلژنی 
و فرودگاه شهرستان باتلر به دست آوردند 
که شامل الگوهای ترافیک هوایی، تصاویر 

هواپیما و مخابره های رادیویی بود.
ای��ن هوش مصنوعی از ۶ دوربین و یک 
سیستم بینایی کامپیوتری برای شناسایی 
هواپیمای نزدیک به روشی شبیه به خلبان 
انسانی استفاده می کند. سیستم تشخیص 
خودکار گفتار آن، هم برای درک پیام های 
رادیوی��ی دریافتی و هم برق��راری ارتباط 

با خلبان��ان و کارشناس��ان مراقبت پرواز 
با اس��تفاده از تکنیک های پ��ردازش زبان 

طبیعی عمل می کند.
پیشرفت در هواپیماهای خودران فرصت  
اس��تفاده از پهپادها، تاکسی های هوایی، 
بالگردها و س��ایر هواپیماها )اغلب اوقات 
بدون خلبان( را ب��رای جابه جایی افراد و 
کاالها، بازرسی زیرس��اخت ها، رسیدگی 
به مزارع برای محافظ��ت از محصوالت و 
نظارت روی شکار غیرقانونی یا جنگل زدایی 
فراهم ک��رد. با این ح��ال، این هواپیماها 
مجب��ور خواهند بود در فضای��ی مملو از 
هواپیماهای کوچک و بالگردهای پزشکی  
پرواز کنند. اداره هوانوردی فدرال و ناس��ا 
پیشنهاد کرده اند که حریم هوایی شهری 
را به خطوط یا راهروهایی تقسیم کنند که 
در آن ها محدودیت هایی در زمینه زمان، 
ن��وع و تعداد هواپیماهایی که می توانند از 
آن ها اس��تفاده کنند، وجود داشته باشد. 
این امر به طور چشمگیری استفاده فعلی 
و ش��یوه های استاندارد در حریم هوایی را 
تغییر می ده��د و می تواند ترافیک هوایی 
ایجاد کند و از رس��یدن هواپیماهای مهم 
مانند بالگردهای اورژانس هوایی به مقصد 

جلوگیری کند.

پرواز هوش مصنوعی خلبان در آسمان پرازدحام
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متخصصان پزش��کی فضای��ی مدلی را 
طراحی کرده اند که با شبیه س��ازی تأثیر 
س��فرهای فضایی طوالنی م��دت، امکان 
پیش بین��ی وضعیت س��المتی اف��راد در 

صورت سفر به فضا را فراهم می کند.
متخصصان پزشکی فضایی دانشگاه ملی 
استرالیا یک مدل ریاضی طراحی کرده اند 
که پیش بینی می کن��د آیا یک فضانورد 
می تواند بدون خطر به مریخ س��فر کند و 
مأموریتش را با قدم گذاش��تن روی سیاره 

سرخ انجام دهد یا خیر.
تیم پژوهشی دانشگاه ملی استرالیا تأثیر 
قرارگرفتن طوالنی مدت در معرض گرانش 
صف��ر را روی روی سیس��تم قلبی عروقی  
شبیه س��ازی کرد تا تعیی��ن کند آیا بدن 
انس��ان هنگامی ک��ه از فضاپیم��ا خارج 
می شود، می تواند نیروهای گرانشی مریخ را 
که به اندازه روی زمین قوی نیستند، بدون 
بی هوش شدن یا نیاز به فوریت های پزشکی 

تحمل کند یا خیر.
این م��دل احتماالً ب��رای ارزیابی تأثیر 
پروازهای فضایی کوتاه و طوالنی مدت روی 
بدن استفاده می شود و می تواند به عنوان 
قطعه مهم دیگری از پازل کمک به فرود 

انسان روی روی مریخ باشد.
به گفته محققان این تیم، سفر به مریخ 

خطرات متع��ددی دارد؛ ام��ا بزرگ ترین 
نگرانی قرارگرفتن طوالنی مدت در معرض 
میکروگرانش )گرانش نزدیک به صفر( است 
که همراه با قرارگرفتن در معرض تشعشعات 
مخرب خورشید احتماالً می تواند تغییراتی 

بنیادی در بدن ایجاد کند.
سفر به مریخ بین شش تا هفت ماه طول 
می کشد و به دلیل بی وزنی )در اثر گرانش 
صفر( احتماالً باعث تغییر ساختار عروق 

خونی یا قدرت قلب می شود.  
با ظهور آژانس های تجاری فضایی مانند 
اسِپیس ایکس )Space X( و بلو اریجین 
)BlueOrigin(، فرصت بیش��تری برای 
افراد ثروتمندی که لزوماً س��الم نیستند 
برای سفر به فضا ایجاد شده است؛ بنابراین 
محققان می خواهن��د از مدل های ریاضی 
برای پیش بینی اینکه آیا کسی برای سفر 

به مریخ مناسب است یا نه استفاده کنند.
به گفته دانشمندان قرارگرفتن در معرض 
گرانش صفر به مدت طوالنی باعث تنبلی 
قلب می شود؛ زیرا الزم نیست قلب به شدت 
کار کند تا برای پمپاژ خون روی جاذبه غلبه 
کن��د. روی روی زمین، جاذبه مایعات بدن 
را به نیمه  پایینی بدن انس��ان می کشد، به 
همین دلیل است که برخی افراد در انتهای 
روز احس��اس می کنند که پاهایشان ورم 

کرده اس��ت. اما هنگامی که به فضا س��فر 
می کنیم، کش��ش جاذبه ناپدید می شود؛ 
یعنی مایع��ات به نیمه باالیی بدن منتقل 
می شود و پاسخی را ایجاد می کند که بدن 
را فری��ب می دهد و فک��ر می کند مایعات 
زی��ادی در بدن وجود دارد؛ در نتیجه، زیاد 
به توال��ت می رویم و مایعات اضافی را دفع 
می کنیم، احساس تشنگی نمی کنیم و به 
اندازه کافی نوش��یدنی نمی نوشیم؛ یعنی 
در فضا دچار کم آبی می ش��ویم. به همین 
دلیل اس��ت که گاهی در اخبار می بینیم 
که فضانوردان هنگامی که دوباره به زمین 
برمی گردن��د، از هوش می رون��د.  این یک 
اتفاق کامالً رایج در نتیجه سفرهای فضایی 
است و هرچه مدت بیشتری در فضا باشیم 
احتمال از هوش رفتن پس از قرارگرفتن در 
معرض گرانش بیشتر اس��ت. دانشمندان 
اظهار می کنند: هدف از طراحی این مدل 
پیش بینی بسیار دقیق این موضوع است که 
آیا یک فضانورد می تواند بدون اینکه از هوش 
برود به مریخ برسد یا خیر. ما معتقدیم که 
این امر امکان پذیر است. به گفته محققان، به 
دلیل تأخیر ارتباطی در انتقال پیام ها میان 
مریخ و زمین، فضانوردان باید بتوانند بدون 
دریافت کمک فوری از خدمه پش��تیبانی، 

وظایف خود را انجام دهند.

طراحی یک مدل ریاضی برای سفر بی خطر به فضا
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»خی���ام«  ایران���ی  ماه���واره   
س���اعت ۱۰ و ۲۲ دقیق���ه صبح 
س���ه ش���نبه ۱۸ مردادم���اه در 
یک همکاری مشترک با کشور 
روس���یه، از ایستگاه فضایی با 
ماهواره بر »س���ایوز« از پایگاه 
بایکونور قزاقستان، با موفقیت 
به م���دار ۵۰۰ کیلومتری زمین 

پرتاب شد.
ای���ران اس���امی چن���د س���الی 
اس���ت ک���ه ب���ه برک���ت اعتماد 
ب���ه دان���ش و ت���وان داخلی در 
صنعت موشک های بالستیک 
و همچنین هوا و فضا جایگاه 
خوب���ی در دنی���ا کس���ب ک���رده 
اس���ت و به یکی از قدرت های 
جهان���ی در ای���ن ح���وزه تبدیل 
ش���ده اس���ت و از س���ال ۲۰۰۵ 
می���ادی و ب���ا ارس���ال ماهواره 
»سینا ۱« به باشگاه کشورهای 
فضایی پیوس���ت، ماه���واره ای 
که به کمک روسیه به آسمان 

فرستاده شده بود.
 پ���س از آن ب���ه تدریج دانش 
بومی توس���عه یافت و تاکنون 
توانس���ته ماهواره های  ای���ران 
بس���یاری برای اهداف مختلف 
علمی، پژوهش���ی، خدماتی و 
حتی نظامی به آسمان بفرستد. 
ام���ا آخرین ماهواره کش���ور ما 
»خی���ام« اس���ت ک���ه مالکیت 
آن در اختیار س���ازمان فضایی 
ایران اس���ت، با س���نجنده های 
دقی���ق در طیف های مختلف، 
زی���ر س���اختی مناس���ب ب���رای 
بخش ه���ای  هوشمندس���ازی 

گوناگون کشور خواهد بود.

ماهواره خیام چه ویژگی هایی دارد؟
ای��ن ماه��واره از نوع سنجش��ی و دارای دقت 
باالی تصویربرداری است. همچنین این ماهواره 
قابلیت تصویربرداری از سطح زمین در طیف های 

مختلف تصویری را دارد.
به دلی��ل وزن باالی این ماهواره ایرانی، پرتاب 
آن به آژانس فضایی روس��یه واگذار شده است تا 
بوسیله ماهواره بر سایوز به فضا پرتاب و در مدار 

قرار گیرد.
پرتابگر »سایوز« در میان پرتابگرهای کشورهای 
مختلف دنیا از بیشترین درصد قابلیت اطمینان 
برخوردار است و تاکنون بیشترین تعداد مأموریت 
موفق فضایی در دنیا توس��ط این پرتابگر صورت 

گرفته است.
این ماهواره در گروه پُر استفاده ترین ماهواره های 
دنیا از نظر مأموریت قرار می گیرد که همان بحث 
تهیه تصویر از س��طح کره زمین است. زمانی که 
از تصویربرداری ماهواره ای سخن به میان می آید 
مش��خصاً مهم ترین بحث میزان کیفیت تصاویر 
تهیه شده توس��ط ماهواره مورد نظر است. عدد 
م��ورد نظر در خصوص »ماه��واره خیام« ۱ متر 
است؛ این عدد هر چقدر کوچک تر باشد به معنی 

تصاویر با کیفیت تر است.
ای��ن نکته نیز حائز اهمیت اس��ت که برخی از 
شرکت های تجاری تصاویر ماهواره ای با کیفیت 
۵۰، ۳۰ و ۲۵ س��انتی مت��ر را نی��ز ب��ه فروش 

می رس��انند، اما این خدمات برای یک مش��تری 
مث��ل ایران، به دلیل تحریم ه��ای ظالمانه غرب 
ممکن نیس��ت، ضمن آنکه بحث ارائه اطالعات 
قدیمی یا دس��تکاری شده نیز نباید دور از ذهن 

باشد.

وظیفه خیام چیست؟
حال این پرس��ش مطرح می ش��ود، ماهواره ای 
که از این ویژگی ها برخوردار است چه وظیفه ای 

برعهده دارد؟
»حسین دلیریان« کارش��ناس مسائل دفاعی 
ضمن بیان این مطل��ب، می گوید: ماهواره خیام 
یک ماهواره سنجشی با دقتی بسیار خوب است 
که می تواند در پایش جغرافیای ایران و فراجغرافیا 
بسیار کاربردی باشد و خدماتی به کشورمان در 
حوزه های مختلف مقابله با بالیای طبیعی، مسائل 
زیست محیطی و… ارائه دهد که تاکنون هیچ 

ماهواره ای چنین خدماتی ارائه نداده است.
»عمران مرادی« پژوهشگر علوم فضایی هم با 
بیان اینکه »خیام« از نوع ماهواره های سنجش از 
راه دور است، اظهار کرد: ماهواره های سنجش از 
دور، نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ها دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکالتی که امروز در 
حوزه کش��اورزی با آن روبه رو هستیم، مدیریت 
دقیق منابع آب اس��ت، می گوید: عم��اًل امروزه 
مدیری��ت منابع آبی اهمیت باالیی دارد که برای 

ماموریت »خیام« چیست و چرا پرتاب آن اهمیت دارد؟
هادی رضایی

خبرنگار
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این کار می توان از ماهواره های سنجش از راه 
دور بهره برد.

این پژوهش��گر علوم فضایی با بیان اینکه 
ب��ا اس��تفاده از ماهواره های س��نجش از راه 
دور، می توانیم مس��ائل مرتبط با کشاورزی 
را مدیریت، گس��تره جنگل ها را شناس��ایی، 
خشکسالی ها را تشخیص و وضعیت گیاهان 
یک منطقه را بررسی کنیم، گفت: یکی دیگر 
از کاربردهای ماهواره های سنجش از راه دور 
مدیری��ت حوادث غیرمترقبه اس��ت؛ درواقع 
هنگامی که حوادثی مانند سیل رخ می دهد 
اگ��ر بخواهیم برای تش��خیص صدمات این 
حوادث از مناطق آس��یب دیده بازدید کنیم 
قطع��اً دق��ت الزم را نخواهیم داش��ت، اما با 
استفاده از ماهواره ها می توانیم این مسائل را 

با دقتی ویژه مدیریت کنیم.
نکت��ه دیگ��ر پیرام��ون ماه��واره »خیام« 
داده هایی است که می تواند در خدمت رونق 
اقتصاد دیجیتال کش��ور و کسب و کارهای 
وطن��ی قرار دهد و این موضوع خود، اهمیت 

پرتاب این ماهواره را نشان می دهد.
»مجتبی توانگ��ر« نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه خیام 
باه��وش، اطالعات دقیقی را ب��رای اولین بار 
از سرتاس��ر زمین به دانشمندان ما می دهد، 
گفت: امیدوارم داده های ناب آن هرچه زودتر 
در خدم��ت رونق اقتصاد دیجیتال کش��ور و 

کسب و کارهای وطنی قرار بگیرد.
وی با اش��اره به اینکه استفاده از داده های 
مکان��ی و ماه��واره ای فرصت ه��ای جدیدی 
برای خل��ق خدمات مکان محور و اس��تفاده 
از فن آوری ه��ای نوظه��ور هوش مصنوعی و 
اینترنت اش��یا را فراهم می کن��د، می گوید: 
دسترس��ی به داده های سنجشی ماهواره ای 
برای کاربردهایی نظیر مدیریت منابع طبیعی 
و اقتصاد هوشمند در حوزه کشاورزی حیاتی 

است.
نماینده م��ردم تهران در مجلس ش��ورای 
اسالمی تصریح کرد: در عین حال دیپلماسی 
دیجیتالی دولت، امکان مشارکت راهبردی در 
طرح های توسعه فضایی را برای ما هموار کرد. 
سال ها کشور منتظر این فرصت بود و قطعاً 

ایران قوی حاصل ای��ن تعامالت بین المللی 
با کش��ورهایی ست که منافع مشترک علیه 

هژمونی نظام سلطه دارند.«
با توجه به تبیین مأموریت خیام، این سوال 
ایجاد می ش��ود ک��ه آیا ما در ای��ران کنترل 
مش��خصی روی این ماهواره داریم یا امنیت 
ارتباط��ی برای ما در دریاف��ت تصاویر از این 

ماهواره وجود دارد یا خیر؟
دلیریان کارشناس مسائل دفاعی در پاسخ به 
این سوال می گوید: برای پاسخ باید به اواسط 
دهه ۸۰ برگردیم. روزهایی که متخصصان و 
دانش��مندان ایرانی گام مهمی در طراحی و 
تولید ماهواره برداشتند و »ماهواره مصباح« را 
بعد از چند سال تالش شبانه روزی ساختند، 
اما در آن س��ال ها یک مش��کل بسیار مهم، 

دست ما را بسته بود!
وی خاطرنشان کرد: مش��کل این بود که، 
کارستانی که دانشمندان صنعت فضایی ایران 
با ساخت ماهواره مصباح کرده بودند، به دلیل 
نداش��تن پایگاه پرتاب، موشک ماهواره روی 
و زیر س��اخت های پرتاب، داشت ابتر می شد 
تا اینکه مسؤوالن وقت، تصمیم گرفتند این 

مشکل را با ایتالیا حل کنند.
کارشناس مس��ائل دفاعی تاکید می کند: 
تصمی��م روی ای��ن ش��د که چ��ون ما هیچ 
زیرس��اختی برای پرت��اب ماه��واره مصباح 
نداش��تیم، مصباح به ایتالیا داده ش��د تا آنها 
برایمان پرتاب کنن��د. ایتالیایی ها هم بعد از 

چند س��ال بازی درآوردند و بهانه تراش��ی، 
نهایتاً ماهواره را که به فضا پرتاب نکردندهیچ، 
آن را هم پس ندادند! به این علت که برای آن 

مهم نبود و نمی خواست ایران رشد کند.
دلیریان تصریح کرد: اما حاال، کار به جایی 
رسیده که س��ایوز مش��هور روس ها ماهواره 
پیشرفته ایرانی را با افتخار به فضا می برد و در 
مدار قرار می دهد و روسیه با افتخار از همکاری 

با ایران در حوزه فضایی سخن می گوید.
وی گف��ت: عرص��ه فض��ا از طریق همین 
همکاری های بین المللی در حال پیش��رفت 
اس��ت و ایران به عنوان یک��ی از قدرت های 
منطقه ای در حوزه فضایی، حرف های زیادی 

در این حوزه دارد.
از سوی دیگر پیرامون نحوه همکاری ایران و 
مسکو جهت پرتاب »خیام« این نکته یادآوری 
می شود که، ایس��تگاه کنترل و بهره برداری 
ماهواره خیام در خاک ایران است و از لحظه 
پرتاب در روز اول نیز کلیه فرامین مربوط به 
کنترل و به کارگیری این ماهواره صرفاً توسط 
ایس��تگاه ایرانی به ماهواره ارسال می شود و 
تصاویر آن هم توسط ایستگاه های موجود در 
خاک ایران دریافت می شود. همچنین کلیه 
فرامی��ن و داده هایی که به ماهواره ارس��ال و 
یا از آن دریافت می ش��ود توسط یک ماژول 
رمزنگار، رمزگذاری می ش��ود که این ماژول 
توس��ط ایران تهیه و در ماه��واره قرار گرفته 

است و کلید آن نیز در دست ایران است.
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می توانیم هرماه یک پرتاب داشته باشیم
البت��ه در این بین برخی دیگر روی توانایی 
صنعت دفاعی و فضایی ایران تاکید می کنند 
و می گویند پرتاب ماه��واره خیام با پرتابگر 
سایوز اتفاق خوبی است، اما ذوق زدگی برای 
آن اشتباه اس��ت! ایران نباید برای ساخت و 
پرتاب ماهواره به کش��ورهای دیگر وابس��ته 

باشد!
محسن مقصودی فعال رسانه ای ضمن بیان 
این مطلب در حساب کاربری خود در توئیتر، 
نوشت: اگر در ۱۰ سال گذشته به اندازه کافی 
از صنعت فضایی ایران و دانشمندانش حمایت 
شده بود، امروز باید ماهواره هایی نظیر خیام 
را خودمان پرتاب می کردیم و دستاوردهای 

بزرگ تری را جشن می گرفتیم.
موضوعی که با تأیید حجت االس��الم سید 
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هم قرار گرفت؛ 
او در ۱۹ مرداد در جلسه هیئت دولت با اشاره 
به اهمیت دانش هوا-فضا به عنوان پیش��ران 
برای کمک به توس��عه کش��ور در حوزه های 
مختلف، اعالم کرد: »دولت سیزدهم بنا دارد 
عقب ماندگی ها در این ح��وزه را جبران کند 
و در آینده ش��اهد رونمایی از دس��تاوردهای 
جدیدی در این زمینه خواهیم بود که کمک 
شایانی به محیط زیست، اکتشافات معدنی، 
مدیری��ت مخاطرات طبیع��ی و پایش مرزها 

می کند.«
مقصودی در ادامه مطلب خود آورده است: 
نبای��د مس��ؤوالن فضایی ما گم��ان کنند با 
سفارش و پرتاب ماهواره توسط خارجی ها، به 
اندازه پرتاب بومی و داخلی تش��ویق خواهند 
ش��د و می توانند عکس یادگاری بگیرند! این 
تصویر ممکن اس��ت کم کم مس��یر صنعت 
فضایی را خدایی ناکرده به س��مت وابستگی 

به خارج تغییر دهد!
این فعال رس��انه ای ب��ا بیان اینک��ه ایران 
می تواند با برنامه درست، مثل صنعت پهپاد، 
خودش مرجع پرتاب ماهواره های کشورهای 
دیگر بشود، نوشت: شرط آن این است که به 
جای هرس��ال یک پرتاب آزمایشی در ایران، 
هرماه یک پرتاب داش��ته باش��یم و این مهم 
تنها با س��ازماندهی پاسخگو و با بهره مندی 

از مدیران متخصص انقالبی و جهادی ممکن 
است.

بومی س��ازی این فن��اوری هم ب��ه لحاظ 
اقتصادی به مراتب به صرفه تر و س��ودآورتر 
اس��ت و هم به لحاظ راهبردی ب��رای ایران 
ی��ک ض��رورت انکارناپذیر. تنه��ا در صورت 
داش��تن یک برنامه عملیاتی بومی با بودجه 
و زمان بندی مش��خص و پاس��خگو ست که 
همکاری های خارج��ی هم در جای خودش 

معنادار می شود.

چرا پرتاب »خیام« اهمیت دارد؟
سؤال دیگر که در این مجمل باید بررسی 
ش��ود و البته در بخش��ی از گزارش به آن 
پرداخته ش��د »اهمیت پرتاب خیام است، 

چرا پرتاب آن اهمیت دارد؟«
آنچه مشخص است، در حوزه غیر نظامی 
بحث های��ی مثل رصد وضعی��ت اقلیم های 
مختلف محیط زیس��تی )برای نمونه تهیه 
تصاویر ب��ا کیفیت و به ص��ورت و روزمره 
از بافت ه��ای جنگل��ی و مقابله ب��ا پدیده 
جنگل خ��واری(، تهیه تصوی��ر ماهواره ای 
دقی��ق از مناط��ق حادثه دی��ده در جریان 
بالی طبیعی، رصد آتش سوزی ها و … از 
جمله کاربری های غیر نظامی این کالس از 

ماهواره ها به حساب می آیند.
ارتقای بهره وری در حوزه کشاورزی، پایش 
دقیق منابع آبی کشور، مدیریت مخاطرات 
طبیعی، پایش تغییرات کاربری، ساخت و 
سازهای غیر مجاز و مقابله با زمین خواری، 
پای��ش مخاطرات زیس��ت محیطی، پایش 
معادن و اکتشافات معدنی، پایش مرزهای 
کش��ور و بس��یاری از کاربرده��ای دیگر از 
جمله کاربردهای داده های دریافت شده از 

این ماهواره خواهد بود.

می ت��وان محورهای مطرح ش��ده در این 
گ��زارش را در ۷ مح��ور اساس��ی در قالب 

کارکردهای ماهواره »خیام« اعالم کرد:

۱- تهی��ه داده ه��ای مورد نی��از آمایش 
مج��دد س��رزمینی در بخ��ش نقش��ه های 

کاربردی جغرافیایی و نیز مناطق مناس��ب 
برای توس��عه ش��هرهای جدید و وضعیت 
فعلی توس��عه و گس��ترش نواحی ش��هری 
و رخداده��ای جمعیت��ی و راه های مناطق 

روستایی
۲- پایش انواع مناطق زیس��ت محیطی و 
جنگلداری و مراتع، نمایش و تهیه نقش��ه 
پوش��ش جنگلی، ارزیاب��ی حجم و کیفیت 
جنگل، ارزیابی مناطق زراعی، تهیه نقش��ه 

مراتع برای استفاده دام ها
۳- پای��ش منابع آبی ش��امل شناس��ایی 
و تفکی��ک حوزه ه��ای آبخیز، تهیه نقش��ه 
پوشش برف و پیش بینی میزان آب حاصل 
از ذوب شدن برف و یخ، مطالعات در زمینه 
زهکشی مناسب، تهیه نقشه منابع آب های 
س��طحی، مطالعات جزر و مد، شناس��ایی 

رودخانه ها و شبکه های آبی
۴- بررسی بالیای طبیعی شامل نمایش 
س��یل و نزدیکی زمان وقوع آن )در صورت 
تأمین تصاوی��ر در بازه های کوتاه(، ارزیابی 
خس��ارات ناش��ی از بالیای طبیعی )سیل، 
طوفان و زلزله و…(، ارزیابی آس��یب های 

ناشی از آتش سوزی جنگل ها
۵- کش��اورزی ش��امل ارزیاب��ی وضعیت 
محص��ول، ارزیاب��ی می��زان خشکس��الی، 
میزان ام��راض و آفت های گیاهی، نمایش 
گونه های مختلف گیاهی، تعیین سطح زیر 
کش��ت، نظارت روی رش��د محصوالت در 

عرصه کالن کشور
۶- خاک شناسی شامل شناسایی اراضی 
ش��ور، شناس��ایی باتالق ه��ا، تخمین مواد 
موجود در خ��اک، مطالعه بافت س��طحی 

خاک، مطالعه رطوبت خاک
۷- زمین شناس��ی ش��امل تهی��ه نقش��ه 
زمین شناس��ی و ژئومورفول��وژی، مطالعات 
اکتشاف معدنی از قبیل نفت، ذغال سنگ، 
الم��اس، ط��ال و غیره، نمای��ش گدازه های 
زیرزمین��ی و فوران آتشفش��انی، مطالعات 
در زمین��ه زمین لرزه و جابه جایی پوس��ته 
 زمی��ن و ران��ش زمی��ن، بررس��ی مناطق
 کویری و بیابانی جهت فرسایش و پیشروی 

کویر
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یک گروه بین المللی ب��رای اولین بار با 
موفقیت یک نوع پیش��رفته از رمزنگاری 
کوانتومی را اجرا کرد که در برابر هک کردن 

امنیت بیشتری دارد.
از تارنمای »س��اینس دیلی«، اینترنت 
مملو از اطالعات بس��یار حس��اس است. 
تکنیک های پیش��رفته رمزنگاری عموما 
تضمین می کنند که چنین اطالعاتی هک 
و خوانده نمی شوند اما در آینده رایانه های 
کوانتوم��ی با عملکرد ب��اال می توانند این 
کلیده��ا را در مدت چند ثانیه به دس��ت 

آورند یا اصطالحا کَرک )crack( کنند.
از این رو خوب اس��ت که تکنیک های 
مکانیکی کوانتومی نه تنها الگوریتم های 
جدید و س��ریع تری ایجاد می کنند بلکه 
همچنین امکان رمزنگاری بسیار موثرتری 

را نیز فراهم می کنند.
شیوه موسوم به »توزیع کلید کوانتوم« 
)QKD( در براب��ر حم��الت ب��ه کانال 
ارتباطی ایمن اس��ت اما دربرابر حمله یا 
دس��تکاری در خود دستگاه ایمنی ندارد. 
با ش��یوه توزیع کلید کوانتوم مستقل از 
)DIQKD( داستان  دستگاه مس��تقل 
متفاوت اس��ت چرا که در اینجا پروتکل 
رمزنگاری مستقل از دستگاه مورد استفاده 

است.
این ش��یوه از حیث نظری )تئوریک( از 

دهه ۱۹۹۰ میالدی شناخته شده بوده اما 
اکنون برای اولین بار بطور تجربی محقق 
شده است. این کار را یک گروه تحقیقاتی 
بین المللی با هدای��ت »هارالد واینفورتر« 
فیزیکدان و »چارلز لیم« از دانشگاه ملی 

سنگاپور انجام داده است.
برای تبادل کلیدهای مکانیکی کوانتومی، 
رویکرده��ای مختلفی در دس��ترس قرار 
دارد، س��یگنال های نور توسط فرستنده 
به دریافت کننده فرس��تاده می شود یا از 
س��امانه های کوانتومی مرکب اس��تفاده 
می شود. پروتکل اجرا ش��ده در دانشگاه 
سنگاپور روی خالف رویکردهای قبلی به 
جای یک تنظیمات از دو تنظیم سنجشی 

برای تولید کلید استفاده می کند.
»چارلز لیم« از محققان گروه بین المللی 
در توضی��ح ای��ن موضوع گفت: ب��ا وارد 
کردن تنظیمات اضافی برای تولید کلید، 
دسترس��ی به اطالعات دشوارتر می شود. 
اکنون حداقل یک دهه است که می دانیم 
 QKD دستگاه های توزیع کلید کوانتوم
قدیمی تر به آسانی از بیرون قابل هک شدن 

هستند.
وی اف��زود: یک��ی از هدف ه��ای بعدی 
گس��ترش دادن سیستم برای وارد کردن 

چندین زوج اتم ترکیبی است.

ادعای چین در دس�تیابی به حفاظت از 
بالکچین ها مقابل حمالت کوانتومی

در ای��ن اثنی، چین هم مدعی ش��د در 
حفاظ��ت از بالکچین ه��ا مقابل حمالت 
کوانتومی به موفقیت دس��ت یافته است. 
فناوری نوین از انتقال داده ها بین مؤسسات 
مالی محافظت می کن��د.  بالکچین یک 
دفتر کل دیجیتال اس��ت که ردپای همه 
معامالت را  ثبت می کند. پلتفرم بالکِچین 
)فن��اوری زنجی��ره بلوک��ی( ِچین  میکر 
)chain maker( در چی��ن به گونه ای 
س��اخته شده اس��ت که می تواند در برابر 
حم��الت رایانه های  مرس��وم و کوانتومی 
مقاوم��ت کند. توس��عه دهندگان تجارت 
بالکچین که به چانگ آن ِچین هم معروف 
اس��ت، مدعی هستند که فناوری نوین از 
انتقال داده ها بین مؤسسات مالی، حفاظت 
و معام��الت برخ��ط )آنالی��ن( را امن تر 
می کند. طب��ق این گ��زارش، یک روش 
امضای دیجیتالی پساکوانتومی به پلتفرم 
بالکچین اضافه شده است تا از آن در برابر 
حمالت حفاظت کند؛ این حمالت شامل 
حمالت رایانه های کوانتومی هم می شود 
که ممکن است امنیت ارتباطات عادی را 
به خطر اندازد. بالکچین چینی از برخی از 
الگوریتم های بسیار هوشمند برای مواجهه 

با تهدیدهای کوانتومی استفاده می کند.

رمزنگاری کوانتومی هک کردن را بی اثر کرد
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مس��ؤول نمایندگی می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری شهرستان 
بوئین میاندشت گفت: روستای تاریخی و 
دیدنی »زرنه« تنها روستای ارمنی نشین 
کش��ور اس��ت، اما هن��وز به درس��تی از 
ظرفیت ه��ای گردش��گری آن اس��تفاده 
نشده است. جواد فرهادی درباره روستای 
زرنه که در شهرس��تان بوئین میاندشت 
قرار دارد، اظهار کرد: روس��تای زرنه تنها 
روستای ارمنی نشین کشور است که تمام 
ساکنان آن ارمنی و مسیحی هستند. در 
این روس��تا یک کلیس��ای تاریخی به نام 
»غوکاس« با قدمت ۲۵۰ سال وجود دارد 
که تاکنون چندبار مورد مرمت قرار گرفته 
اس��ت و هنوز هم از این کلیس��ا ارمنیان 
این روستا برای دعا و جشن گرفتن اعیاد 
اس��تفاده می کنند. وی افزود: ارامنه این 
روستا چهار عید بزرگ دارند که هر کدام 
از این اعیاد مراس��م خاص خ��ود را دارد. 
یکی از آیین های این روستا مراسم »آب 
پاش��ان« اس��ت که تا قبل از کرونا حتی 
از خارج کش��ور برای انجام این مراس��ِم 

سه روزه به روستای زرنه می آمدند. جشن 
انگور و عی��د قربان از دیگر اعیاد ارمنیان 

این روستا است.
مسؤول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردشگری شهرس��تان بوئین 
میاندشت گفت: البته عید قربان مسیحیان 
روس��تای زرن��ه متف��اوت با عی��د قربان 
مسلمانان است که طی آن مسیحیان ۴۰ 
روز روزه می گیرند و از گوشت در این مدت 
استفاده نمی کنند. به مناسبت به صلیب 
کشیده شدن حضرت عیسی)ع( که طبق 
اعتقادات آنان برای مردم و در راه اعتالی 
بشریت قربانی و به صلیب کشیده شد، این 
روز را عید قربان نامیده اند و چیزی تحت 

عنوان سوگواری ندارند.

»َزرنه«؛ تنها روستای ارمنی نشین کشور
از  یک��ی  ک��رد:  تصری��ح  فره��ادی 
ظرفیت های گردش��گری روس��تای زرنه 
وجود بیشه زار»پِلیستون« است که جاذبه 
طبیعی محسوب می شود. در کل روستای 
زرنه دارای جاذبه های گردشگری زیادی 

اس��ت، به طوری ک��ه به عن��وان یکی از 
روستاهای هدف گردشگری اداره میراث 
فرهنگی محسوب می شود. جمعیت این 
روس��تا تحت تأثیر ییالق و قشالق است، 
به طوری که در تابستان جمعیت روستای 

زرنه بیشتر می شود.
وی ادام��ه داد: روس��تای زرن��ه در ۸ 
کیلومتری ش��هر بوئین میاندش��ت قرار 
دارد و ج��اده مواصالًتی آن آس��فالت و از 
کیفیت نسبتاً مناسبی برخوردار است. ۳۵ 
خانوار در این روستا زندگی می کنند و کل 
جمعیت آن ۱۰۲ نفر و شغل ساکنان آن 

دامداری و کشاورزی است.
مس��ؤول نمایندگی می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری شهرستان 
بوئین میاندشت، خاطرنشان کرد: در کل 
اقداماتی را برای شناساندن بهتر روستای 
زرنه انجام داده ای��م، اما با توجه به اینکه 
تنها چند سال است که بوئین میاندشت، 
شهرستان ش��ده، در س��ال های گذشته 
اقدامات مؤثری برای معرفی این روس��تا 

نشده است.

»زَرنه«؛ تنها روستای ارمنی نشین کشور
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نخس��تن تکیه در تهران را یک ش��اهزاده 
خان��م صفوی بنا کرد و روی این اس��اس، به 
تکیه »خانوم« معروف ب��ود. در برخی منابع 
تاریخی اشاره شده که خواهر شاه طهماسب 
صفوی، سنت ساخت تکیه را در تهران بنیان 

گذاشت.
به گزارش ایس��نا، منابع و کتاب های تاریخ 
روند شکل گیری و گسترش تکیه های تهران 
را بیشتر به دوران قاجار نسبت می دهند، اما به 
نظر می رسد قدمت نخستین تکیه در تهران 
به دوران صفویان می رسد. در آن دوره تهران 
روستای کوچکی در شمال ری بود و از زمان 
شاه طهماسب صفوی به سمت شهری شدن 

پیش رفت.
شاه طهاس��ب صفوی برای زیارت، زیاد به 
ری س��فر می کرد و به دلی��ل رفت وآمدهای 
زیادی که به تهران داش��ت، دورت��ادور آن را 
حصار، برج و بارو کش��ید. با کشیدن حصار، 
تهران به ش��هری کوچک و در آن دوره امن، 
تبدیل شد. خواهر شاه طهماسب در آن زمان 
مدرسه، حمام و تکیه در اطراف »چال میدان« 
که بیشتر تهرانی ها در اطراف آن محله زندگی 
می کردند، ساخت و از همان زمان، گذری در 
محله چال میدان شگل گرفت که تا سال های 
زیادی تهرانی های اصیل به آن »گذر خانوم« 
می گفتند. مدرسه، حمام و تکیه آن محله نیز 

به همین نام معروف بود.  
از تکی��ه »خان��وم«، معم��اری، مراس��م و 
آیین هایی که در آن برگزار می شد، اطالعات 
زی��ادی در منابع تاریخی وجود ن��دارد و در 
انگش��ت ش��مار منابع تاریخی به وجود این 
تکیه در زمانی که حصار تهران کشیده شد، 
اش��اره ای شده اس��ت. روایت است این تکیه 
در اطراف بازارچه »نایب السلطنه« در خیابان 

پانزده خرداد کنونی واقع شده بود.  
در کتاب »تاریخ تهران« به نوش��ته حجت 
حسینی بالغی نیز آمده است: »اولین بنایی 
که پس از تکمیل بنای باروی شاه طهماسب 
در تهران ایجاد ش��ده اس��ت تکیه، مدرسه و 
حمام خانم است که برحسب امر خواهر شاه 
طهماسب بنا شده است. از این آثار، فقط تکیه 
و حمام باقی است، اما مدرسه خانم در حمله 

افغان ها به تهران خراب شد. بعد صاحب دیوان 
در جای آن حس��ینیه ای بن��ا کرد که اکنون 
مدرسه ای معروف به فرهنگ در همان محل 
اس��ت.  موقوفات مربوط به این تکیه عبارت 
اس��ت از سه باب دکان، مسجد، گذر و حمام 
خانم و تکیه به مساحت ۳۰۰ متر در بخش ۹ 

عوالجان )اودالجان(.«
در مناب��ع تاریخی جدیدتری آمده اس��ت: 
حمام خانوم بعدها تخریب شده و امروز حمام 
»قبله« در چهارراه سیروس را به عنوان حمام 

خانوم می شناسند.  
احمد مس��جدجامعی � عضو سابق شورای 
ش��هر � در یک��ی از تهرانگردی هایش درباره 
تکی��ه خانم، گفت��ه بود: »از زم��ان صفویان 
کارک��رد تکیه ها در ایران دگرگون ش��د و به 

مکانی برای سوگواری اهل بیت )ع( به ویژه در 
ماه محرم تبدیل شد. قبل از این، تکایا مکانی 
برای آداب و عبادات صوفیان بود. از آنچه در 
منابع ذکر شده به نظر می رسد قدیمی ترین 
تکیه ته��ران »تکیه خانم« یا »تکیه خانوم« 

نام داشت.  
اطالع��ات چندانی از این تکیه در دس��ت 
نیس��ت؛ این که چرا خواهر ش��اه برای تهران 
تکیه ساخت، اما مسجد نساخت، جای بحث 
فراوان دارد و این ک��ه در فرهنگ و حکومت 
مردس��االر آن روز ایران، زنی عهده دار تأمین 
چنین مرکزی شده نیز درخور تأمل است. به 
هر حال نخستین تکیه تهران را که در منابع 
تاریخی بدان اش��اره ش��ده می توان به دوره 

صفوی نسبت داد.«

از »تکیه شاهزاده خانم صفوی« چه می دانید؟
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تکی��ه دزاش��یب )سیدالش��هدا( یکی از 
تکیه های قاجاری محله ش��میران اس��ت. 
قدمت آن در حدود ۱۲۰ سال تخمین زده 
می ش��ود و یکی از تکیه های قدیمی ش��هر 
تهران به ش��مار می آید که همچنان نقش 

عزاخانه را دارد.
»تکیه دزاشیب« سال ۱۳۸۴ در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده است. گفته می شود 
این تکیه که ابتدا مس��جد کوچکی بوده در 
دوران ناصرالدین ش��اه قاجار با همت مردم 
محله و رضا قلی خان مجدالممالک � از رجال 
قاجار � به ساختمان کنونی تبدیل شده است. 
ساختمان تکیه ش��امل دو تاالر و تعدادی 
طاق نمای دو طبقه اس��ت. در گذش��ته هر 
ی��ک از طاق نماهای تکی��ه در اختیار یکی 
از طایفه های دزاش��یبی ب��ود و  هر طایفه 
پی��ش از آغاز محرم طاق نمای مخصوصش 
را زینت می داد و اسباب و وسایل پذیرایی 
و چایی در این طاق نماها آماده می کردند. 
بع��د از پایان ع��زاداری، طاق نماهای ضلع 
غرب��ی تکی��ه را ب��از می کردن��د و تکیه به 
ی��ک بازارچه محلی تغیی�ر کاربری می داد. 
در ای��ن تکیه، کتیبه ه��ای قرآنی و روایت 
»نادعلی« و ترکیب بند محتش�م کاشانی و 
اس��باب و ابزارهای عزاداری، مانند عالمت 
و ط��وق وجود دارد ک��ه زیبایی های آن را 

دوچندان کرده است.
در ت��االر شاه نش��ین آن ب��ا طاق نماهای 
مختلف، یک ح��وض مرمری وجود دارد و 
در یکی از این طاق نماها نخل قدیمی تکیه 
که جایگزین اولین نخل »تکیه دزاش��یب« 
اس��ت، قرار دارد. در گذش��ته نخل گردانی 
یکی از آیین های عزاداری تکیه دزاش��یب 
بود که این روزها دیگر خبری از آن نیست 
و فقط به صورت نمادین در روز عاشورا در 
فضای تکیه نخل را به گردش درمی آورند.

در اوایل دوره پهلوی دوم، به همت حاج 
محمدعلی عباسی معروف به حاج یخچالی 
ب��رای ای��ن تیکه که ت��ا آن زمان س��قف 
نداشت، سقف شیروانی س��اخته می شود، 

اما س��قف کنونی این تکیه قدیمی در دهه 
هفتاد توس��ط اس��تاد »محم��ود کاظمی« 

ساخته شده است.
»تکی��ه دزاش��یب« با همان سروش��کل 

قدیم��ی هن��وز ه��م میزبان مراس��م های 
با ش��کوه ع��زاداری در ایام محرم اس��ت. 
همچنین هر روز نماز ظهر و ش��ب در این 

حسینیه برپا می شود.

مروری روی شکل گیری »تکیه دزاشیب«
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قدیمی ترین سکونتگاه انسان در ایران کجاست؟
سرپرست هیئت باستان شناسی و کاوش 
در غار قلعه کرد آوج در استان قزوین گفت: 
نتایج مقدماتی حاکی از سنی فراتر از ۴۰۰ 
هزار سال برای نهشته های فرهنگی محوطه 
این غار قلعه است که این سن، غار قلعه کرد 
را مبدل به قدیمی ترین سکونت گاه بشر در 

ایران کرده است.
سومین فصل از کاوش مشترک تیم ایران 
و فرانسه در غار قلعه کرد آوج واقع در استان 
قزوین به سرپرستی مشترک حامد وحدتی 
نس��ب از دانش��گاه تربیت م��درس و ژیل 
بریون از موزه انسان شناسی پاریس با مجوز 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در 

حال انجام است.
حامد وحدتی نس��ب سرپرس��ت هیئت 
باستان شناس��ی ۲۵ م��رداد ۱۴۰۱ با اعالم 
ای��ن خبر گف��ت: غ��ار قلعه ک��رد از زمره 
مهم تری��ن محوطه های پارینه س��نگی در 
ای��ران و خاورمیانه اس��ت که قبال توس��ط 
باستان شناسان استان قزوین مورد شناسایی 

و مطالعه مقدماتی قرار گرفته بود.
وی افزود:نخستین و دومین فصول کاوش 

این محوطه در س��ال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
توسط هیئت مش��ترک ایران و فرانسه در 
حال��ی پایان یافت که بیش��تر زمان کاوش 
صرف خواناس��ازی گودال های ایجاد شده 

توسط حفاران غیرمجاز شد.
این باستان شناس مهمترین دستاورد فصل 
دوم کاوش غ��ار قلعه کرد را کش��ف دندان 
کودک انسان نئاندرتال با قدمت ۱۵۵ هزار 
سال پیش اعالم کرد که هم اکنون در موزه 
قزوین برای بازدید عموم قرار دارد و تصریح  
ک��رد: وقفه ای ۳ س��اله در کاوش به خاطر 
وقوع کرونا، این فرصت را به پژوهشگران داد 
تا مطالعات سن سنجی مطلق را با روش های 

متنوعی انجام دهند.
وحدتی نسب گفت: به دلیل قدمت باالی 
مواد فرهنگی غار قلعه کرد، انجام سن سنجی 
به روش معمول کربن ۱۴ که تنها تا گستره 
۴۵۰۰۰ س��ال امکان پذیر است، در این غار 
ممکن نبود از همین رو از دو روش تشدید 
چرخش الکت��رون )ESR( و اورانیوم/توریم 

استفاده شد.
سرپرس��ت هیئت باستان شناسی اظهار 

کرد: نتایج مقدماتی حاکی از سنی فراتر از 
۴۰۰ هزار س��ال برای نهشته های فرهنگی 
محوطه غار قلعه کرد است که این سن، غار 
قلعه کرد را مبدل به قدیمی ترین سکونتگاه 

بشر در ایران کرده است.
وی با بیان اینکه س��ن یاد ش��ده در کنار 
دست افزارهای سنگی به دست آمده از این 
غار، حاکی از این اس��ت که غار قلعه کرد، 
پیش از انسان نئاندرتال نیز محل سکونت 
گونه ه��ای دیگر انس��انی همچون انس��ان 
هایدلبرگ و یا احتماال نوعی از انسان راست 
قام��ت بوده اس��ت، گفت: تاکن��ون دو نوع 
اسب پیش از تاریخی منقرض شده، گوزن، 
خرس قهوه ای و کرگدن در بقایای جانوری 
به دس��ت آمده از این محوطه شناس��ایی 
شده است. وحدتی نس��ب با اشاره به اینکه 
بودجه کاوش های یادش��ده توسط اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان قزوین فراهم شده است، گفت: سه 
فص��ل کاوش در غار قلعه کرد به روش��نی 
حاکی از این امر است که این محوطه حداقل 

نیازمند ۱۰ سال کاوش مستمر است.
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باس���تان  پژوهش���گران 
ش���ناس دانش���گاه تهران 
پس از ۱۰ س���ال بررس���ی 
و ک��������اوش می�����������دانی، 
موف���ق به کش���ف ش���هر 
تاریخی اوجان و پایتخت 
در  ایلخان���ان  تابس���تانی 
آذربایجان شرقی  استان 

شدند.
پژوهش���ی  گ���روه 
دانشگاه  باستان شناسی 
سرپرس���تی  ب���ه  ته���ران 
دکتر رحی���م والیتی عضو 
گ���روه  علم���ی  هی���أت 
باستان شناسی دانشکده 
ادبی���ات و علوم انس���انی 
موفق ش���دند پ���س از ۱۰ 
کاوش  و  بررس���ی  س���ال 
میدان���ی، ش���هر تاریخ���ی 
و  شناس���ایی  را  اوج���ان 
بخش���ی از ارگ حکومتی 
آن را از دل خ���اک بیرون 

بکشند.
اوجان یکی از ش���هرهای 
آذربایجان شرقی  استان 
و  س���لجوقیان  دوره  در 
ایلخانان مغول بوده که در 
حیات اجتماعی، سیاسی 
مقط���ع  آن  اقتص���ادی  و 
نق���ش بس���یار مهم���ی را 
ایفا کرده است، به  طوری 
ک���ه غ���ازان خان پادش���اه 
مشهور و فرهنگ دوست 
مغ���ول در دوره ایلخان���ی 
در ای���ن ش���هر س���اخت و 
سازهایی انجام داده و آن 

را »داراالسام« نامید.

شهر تاریخی اوجان کامالً مدفون در خاک است 
که با تالش ها و پژوهش های انجام شده از سوی 
هیأت باستان شناس��ی دانشگاه تهران، بخشی از 
شهر از جمله قلعه حکومتی، کاوش و از دل خاک 
بیرون آورده شده و اکنون حفاظت از آن برعهده 
اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی است.

سرپرس��ت این تیم باستان شناسی درباره این 
کش��ف تاریخی گفت: با توجه به اسناد و شواهد 
تاریخ��ی که درب��اره این ش��هر و قلعه حکومتی 
ایلخانان وجود داش��ت، کار مطالعاتی و بررس��ی 
منطق��ه را از س��ال ۱۳۸۵ آغ��از کردی��م و تیم 
تحقیقاتی ما تا س��ال ۱۳۹۵ مش��غول مطالعه و 
بررسی منطقه بودند و توانستند در چند مرحله 

کاوش، یافته های ارزشمندی به دست آوردند.
والیت��ی افزود: در این بررس��ی و کاوش حدود 
۹۵ هکتار از محوطه شهر تاریخی اوجان از سال 
۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ مورد بررس��ی و کاوش میدانی 

گروه پژوهشی دانشگاه تهران قرار گرفت.
وی درباره چگونگی کشف شهر تاریخی اوجان 
توس��ط هیأت باستان شناسی دانش��گاه تهران، 
اظهار داش��ت: اولین پژوهش دانشگاه تهران در 
س��ال ۱۳۸۵ با انجام فصل اول بررسی روشمند 
باستان شناسی دو دهستان شرقی منطقه عمومی 

اوجان )شهرستان بستان آباد امروز( آغاز شد.
عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه 
تهران با بیان اینکه این کشف تاریخی با بررسی 
بی��ش از ۷۰۰ محوطه تاریخ��ی منطقه صورت 

گرفته است، گفت: در چهار فصل بررسی حدود 
۷۰۰ محوطه تاریخی با استفاده از مستندات مهم 
و توصیف های ارائه ش��ده از شهر اوجان در متون 
تاریخی و جغرافیایی بخصوص تصویری که نصوح 
مطراقچی نقاش سلطان سلیمان عثمانی از این 
ش��هر ارائه کرده است، محل دقیق شهر تاریخی 
اوجان توسط هیأت باستان شناسی دانشگاه تهران 
در بررسی باستان شناسی منطقه اوجان در سال 

۱۳۹۲ مورد شناسایی و مکان یابی قرار گرفت.
والیتی با یادآوری اینکه کار مطالعاتی و بررسی 
منطقه به مدت ۱۰ س��ال طول کش��یده است، 
خاطرنش��ان کرد: در این ۱۰ س��ال دهستان ها 
و مناط��ق مختلفی مورد بررس��ی و کاوش قرار 
گرفتند تا اینکه پس از بررس��ی دقیق و روشمند 
و مکان یابی توسط هیأت باستان شناسی دانشگاه 
تهران در سال ۱۳۹۵، شناسایی و تعیین عرصه 
و حریم شهر تاریخی اوجان با کاوش گمانه هایی 
در محدوده ش��هر که با آشکار ش��دن الیه های 
فرهنگی و معماری و بس��تر شهر موقعیت گمانه 
بعدی را روش��ن می کرد ادامه پیدا کرد و هیأت 
باستان شناس��ی در تابس��تان ۱۳۹۵ با دریافت 
مجوز از میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی 
و پژوهش��گاه وزارت میراث فرهنگی با حفر ۴۲ 
گمانه عرصه و حریم شهر را در غرب جاده آسفالته 

روستاهای دهستان اوجان غربی معین کرد.
وی به کشف برخی اشیا در این محوطه )شامل 
ظرف شکس��ته فقاع ایلخانی با تزئینات س��نگ 

کشف شهر تاریخی اوجان و پایتخت تابستانی ایلخانان
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فیروزه( اشاره کرد و اظهار داشت: این کاوش 
به لحاظ معماری بس��یار مهم است، هر چند 
سفالینه ها و اشیایی نیز در این منطقه کشف 
ش��ده اند اما آنچه که این کاوش را با اهمیت 
می کن��د ارزش معماری و آث��ار معماری این 

شهر و قلعه حکومتی ایلخانان است.
وی افزود: عالوه روی شناسایی ۴ قبرستان 
اسالمی از دوره سلجوقیان و ایلخانان و معاصر 
در محدوده عرصه ش��هر، شناس��ایی ارگ و 
قلعه حکومتی شهر به عنوان بزرگترین بنای 
باقیمانده از زمان تأس��یس شهر که در دوره 
ایلخانان مرمت و بازس��ازی شده است دارای 
اهمیت است. همچنین ش��واهدی از دو برج 
آرامگاهی از دوره سلجوقی و ایلخانی و محل 
دستکندی در جبهه غربی شهر به دست آمده 
است که احتماالً کارکرد غار معبد بودایی دوره 

ایلخانی داشته است.
سرپرس��ت هیأت باستان شناسی دانشگاه 
تهران با تش��ریح وضعیت و معم��اری بنای 
کشف ش��ده، گفت: در این دوره از کاوش ها 
یک مجموعه معماری متش��کل از برج مدور 
و دیواره��ای بیرونی بنایی بزرگ قلعه یا ارگ 

حکومتی نمایان شد.
والیتی با توضیح اقدامات انجام شده در سال 
۱۴۰۱ گف��ت: تصور ما از فضای داخلی قلعه 
این بود که روی اس��اس نمای بیرونی انتظار 
داش��تیم که فضای داخلی قلع��ه حکومتی 
متش��کل از چند اتاق با دیوار سنگی با مالط 
گچ باشد ولی بعد از شروع کاوش و آواربرداری 
و پیدا ش��دن ستون ها با پایه مربع، مشخص 
شد فضای داخلی قلعه از یک تاالر ستون دار 

بزرگ تشکیل شده است.
وی یادآور ش��د: روی اساس منابع مکتوب 
در دوره سلجوقیان و ایلخانان، ورودی قلعه در 
جبهه شرقی بوده است اما پس از کاوش این 
بخش در عمق ۳۰ سانتی متری بخش بزرگی 
از س��تون دروازه با گچ ب��ری و مقرنس کاری 
بیرون آمد که پس از ادامه کاوش مش��خص 
ش��د که در دوره صفویه ورودی شرقی قلعه 
پس از یک زلزله ش��دید و تخریب گس��ترده 
قلعه با یک دیوار سنگی به سبک صفوی بسته 
شده و در مقابل از جبهه غربی ورودی دیگری 

به سبک معماری صفوی باز شده است.
مؤسس��ه  ریی��س  پهل��وان  ده  دکت��ر 
باستان شناسی دانش��گاه تهران نیز از تغییر 
رویکرد این مؤسس��ه در کاوش های آموزشی 

باستان شناسی خبر داد.
وی ب��ه یافته ه��ای اخیر باستان شناس��ان 
دانش��گاه تهران در منطقه اوجان اشاره کرد 
و گف��ت: تا س��ال قبل بیش��تر فعالیت های 
آموزشی و پژوهشی مؤسسه باستان شناسی 
متمرکز در دش��ت قزوین بود اما از امس��ال 
گروه باستان شناس��ی تغییر رویک��ردی را با 
هدف تربیت و آموزش دانشجویان در شرایط 
جغرافیایی مختلف و پروژه های میدانی متنوع 

باستان شناسی داشته است.

رییس مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران 
تصریح کرد: تمام تالش ما در مؤسس��ه این 
است که آموزش دانشجویان باستان شناسی 
در سطح دانشگاه تهران باشد و دانشجویانی 
را تربیت کنیم ک��ه از توانایی های الزم برای 
هم��کاری ب��ا هیأت ه��ای باستان شناس��ی 

بین المللی و داخلی برخوردار باشند.
ده پهلوان به برگزاری کارگاه های آموزشی 
در حین پروژه میدانی از قبیل روش بررسی 
و کاوش میدانی، مستندنگاری، ثبت و ضبط 
دقیق یافته های باستان شناس��ی، آشنایی با 
دوربین های نقش��ه برداری، ش��ناخت بقایای 

جانوری، انسانی و گیاهی اشاره کرد.
ده پهلوان با تاکید روی رویکرد فعالیت های 
مؤسسه باستان شناسی در همه نقاط ایران به 
یافته های اخیر پژوهش��گران دانشگاه تهران 
در منطقه اوجان اش��اره کرد و افزود: اس��تان 
آذربایجان شرقی و منطقه بستان آباد از حیث 
میراث فرهنگی یک منطقه بسیار غنی است 
و اگر مؤسس��ه باستان شناس��ی بتواند روی 
فعالیت در این منطقه تمرکز داش��ته باش��د 
دستاوردهای پژوهشی بسیاری خواهد داشت 
و ضمن اینکه دانشگاه تهران می تواند از پایگاه 
ملی باستان شناسی ش��هر اوجان برای انجام 
فعالیت های پژوهش��ی و تربیت دانشجویان 

باستان شناسی بهره مند شود.

برگـزاری  بـه  پهلـوان  ده 
در  آموزشـی  کارگاه هـای 
حین پروژه میدانـی از قبیل 
کاوش  و  بررسـی  روش 
میدانی، مسـتندنگاری، ثبت 
یافته هـای  دقیـق  ضبـط  و 
باستان شناسـی، آشـنایی با 
نقشـه برداری،  دوربین هـای 
جانـوری،  بقایـای  شـناخت 

انسانی و گیاهی اشاره کرد.
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وزارت  م��������وزه ه���ای  مدی���������رکل 
می�������راث فرهنگ���ی، گ������ردش���گری 
پرت���ره  گف���ت:  صنایع دس���تی  و 
مظفرالدین ش���اه در فاصله س���ال 
۱۳۱۷ ت���ا ۱۳۶۱، از مجموع���ه کاخ 
گلس���تان خارج و بعده���ا از طریق 
قاچ���اق به خارج از کش���ور منتقل 
و به فروش رفته اس���ت که مطابق 
با قوانین بین الملل���ی، اقدام برای 
بازگرداندن آن در دس���تور کار قرار 

گرفته است.
مرتض���ی ادی���������ب زاده با انتش���ار 
تصاویری از پرتره مظفرالدین شاه 
قاج���ار اث���ر اس���تاد کمال الملک در 
حساب کاربری خود در اینستاگرام 
و به منظور شفاف س���ازی موضوع 
در خص���وص ای���ن اث���ر  و بررس���ی 
چگونگ���ی خ���روج ای���ن اث���ر از کاخ 
گلس���تان و متعاق���ب آن، فروش 
در حراج کریس���تیز لندن در س���ال 
۲۰۰۰، نوشت: به اطاع می رساند 
طی روزهای اخیر بررس���ی جامعی 
روی روی دفاتر اموالی کاخ گلستان 
متعلق به سال های ۱۳۱۲، ۱۳۱۷ و 

۱۳۶۱ صورت گرفت.
می���راث  موزه ه���ای  مدی���رکل 
فرهنگی افزود: روی اساس نتایج 
بررس���ی ها، نام تابلو و مشخصات 
دقی���ق آن از جمل���ه ابع���اد )همراه 
با قاب( در دفتر س���ال ۱۳۱۲ ثبت 
ش���ده اس���ت، اما جزو اموال بنای 
موس���وم ب���ه خواب���گاه )اندرون���ی 
ناصرالدین ش���اه( ثبت شده است 
و ن���ه کاخ اصلی و تاالر برلیان. وی 
تصریح کرد: به نظر می رسد پیش 
از س���ال ۱۳۱۲ تابلوهای ش���اهان 
قاج���ار در اوای���ل دوره پهل���وی اول 
از تاالر آینه خارج ش���ده و به بنای 
خوابگاه منتقل شده اند و  در دفتر 
س���ال ۱۳۱۷ مجدداً این تابلو جزو 
ام���وال انتقالی از خواب���گاه به کاخ 

گلستان ثبت شده است.

حراجی کریستیز باید استعالم می کرد

مدیرکل موزه ها خاطر نشان کرد: در دفاتر سال 
۱۳۶۱ ک��ه مربوط به وزارت فرهنگ و هنر وقت 

است، هیچ نشانی از نام تابلو مذکور نیست.
ادی��ب زاده اف��زود: قطعا تابلو متعل��ق به کاخ 
گلستان اس��ت و در فاصله س��ال های ۱۳۱۷ تا 
۱۳۶۱، از مجموع��ه کاخ خارج و بعدها از طریق 
قاچاق به خارج از کشور منتقل و به فروش رفته 

است.
مدیرکل موزه ها تاکید کرد: در حال حاضر، آنچه 
حائز اهمیت است، خروج غیر قانونی اثر است. از 
این رو این اداره کل روی اساس وظیفه ذاتی خود 
و مطابق با قوانین بین الملل��ی، اقدام الزم جهت 
بازگرداندن اثر مذکور را در دس��تور کار قرار داده 

است.
وی در توضیح نکات ارائه شده افزود: تصمیم به 
ساخت عمارت خوابگاه ناصری در جمادی الثانی 
سال ۱۳۰۳ ق اتخاذ شد. در تاریخ ۹ رجب سال 
۱۳۰۴ ق ساخت بنا به اتمام رسید و شاه به این 

عمارت نقل مکان کرد. 
در دوره رضاشاه جزو اموال تحویل شده وزارت 
دارای��ی در آمد و مدت ها محل حوزه وزارتی بود. 
این ساختمان تا سال ۱۳۳۵ پا روی جا بوده است 
و مس��تندات تصویری نیز در ای��ن ارتباط وجود 
دارد. خوابگاه ناصری در اوایل سال ۱۳۴۰ یعنی 

دوره پهلوی دوم تخریب می شود.

ماجرای پرتره مظفرالدین شاه در گلستان چه 
بود؟

به گزارش ایرنا، مدتی پیش یک فعال رسانه ای 
در فض��ای مج��ازی با اش��اره به مس��تندات دو 
نف��ر از تاریخ پژوه��ان دوره قاج��ار، تصاویری از 
پرتره مظفرالدین ش��اه را منتشر کرد و با استناد 
به س��خنان دو کارمند س��ابق موزه )که هیچ نام 
و نش��انی از آنها عنوان نشده( مدعی شد »پرتره 
رنگ و روغن مظفرالدین ش��اه قاجار اثر شاخص 
کمال الملک که در تاالر برلیان کاخ گلستان قرار 
داش��ته در س��ال ۱۳۷۸ از این کاخ خ��ارج و در 
حراج کریستیز لندن، در ۲۳ فروردین ماه ۱۳۷۹ 
)یازدهم آپریل س��ال ۲۰۰۰( به مبلغ ۴۴ هزار و 

۶۵۰ پوند انگلیس فروش رفته است«.
در پرتره مظفرالدین ش��اه، ش��اه قاجار یونیفرم 
مخصوص ب��ه تن کرده که ب��ا مدال هایی زینت 
بخش��یده ش��ده اس��ت. او کاله س��یاه پَر داری 
جواهرنشانی به سر دارد و درحالی که سبیل هایش 
را تاب داده، به روبه رو خیره شده است. اطالعات 
این تابلو رنگ روغن در وب سایت حراجی کریستیز 
موجود است که در آن نوشته شده که تابلو اثری 
از کمال الملک اس��ت، در سمت چپ پایین تابلو 
نیز امضایی از کمال الملک � نقاش ایرانی � دیده 
می شود. قدمت نقاشی سال ۱۳۱۹ هجری قمری/ 
۲-۱۹۰۱ میالدی اعالم ش��ده است. در حراجی 
س��ال ۲۰۰۰ میالدی، قیمت برآورد ش��ده برای 

استرداد پرتره مظفرالدین شاه در دستور کار قرار گرفت
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فروش این تابلو، رقمی بی��ن ۱۲ تا ۱۸ هزار 
پوند انگلیس ب��ود، اما در نهایت به مبلغ ۴۴ 

هزار و ۶۵۰ پوند فروخته شد.
کارشناسان و مدیران میراث فرهنگی و کاخ 
گلستان نیز با رس��انه های مختلف گفت وگو 

کردند.
آفرین امامی مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی 
گلس��تان در گفت وگ��و با یکی از رس��انه ها 
توضیح داد ک��ه »از همه چهارده امین اموال 
کاخ گلستان درخصوص وجود چنین تابلویی 
در فهرس��ت اموال تحویلی به آنها پرس وجو 
ش��ده اس��ت، چنین اثری و تابلویی از پرتره 
مظفرالدین ش��اه در فهرس��ت تحویلی هیچ 
یک از این امین اموال ها نبوده است. البته در 
بررسی اسناد مرکز اسناد کاخ گلستان هستیم 
این قابلیت وجود دارد، آثار دوره پهلوی ردیابی 
شود. مسؤوالن کاخ گلستان بررسی های الزم 
درباره ب��ودن یا نبودن این پرتره را انجام می 
دهند که اساس��ا آیا چنین تابلویی در اموال 

دوره پهلوی بوده وجود داشته است؟«
وی افزود: باید ب��ه این نکته توجه کرد که 
در دوره قاجار رس��م ب��وده برخی آثار هنری 
را هدیه می دادند، اگر تحقیقات نش��ان دهد 
که این تابل��و در میان اموال دوره پهلوی هم 
نبوده است می توان این احتمال را هم در نظر 
گرفت که ممکن اس��ت در دوره قاجار وجود 
داشته اما به دوره پهلوی نرسیده است، این در 
حالی است که در وهله اول باید اصالت عکس 

و تصویر آن تایید شود.
امامی بیان کرد: بررس��ی ها نشان می دهد 
ک��ه از زمانی که کاخ گلس��تان ابواب جمعی 
داش��ته و آثار ب��ه امنای ام��وال تحویل داده 
ش��ده اس��ت، تابلو پرتره مظفرالدین شاه در 
هیچ کدام از فهرس��ت های ابواب جمعی کاخ 
گلس��تان نبوده اس��ت. البته این مجموعه از 
س��ال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ توسط گروهی اداره و 
آثار شماره گذاری ش��دند، در آن سال ها کاخ 
گلس��تان در زمره وزارت فرهنگ و هنر و آثار 

ملی نبود و بخشی از اداره دارایی بود.
 مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان افزود: 
امین اموال جدید، فهرست های خود را از امین 
ام��وال قبلی تحویل می گیرند روی اس��اس 

تصاویر منتش��ر شده که هنوز اصالت سنجی 
هم نشده اند، سندی که نشا دهد اوال چنین 
تابلویی در کاخ برلیان بوده و اینکه چه زمانی 
از دیوار پایین آمده یا خارج شده در مجموعه 

وجود ندارد.
امامی درباره عکس های منتشر شده گفت: 
بررسی ها نشان می دهد که این عکس مربوط 
ب��ه دوران بعد از انقالب نیس��ت، زیرا در این 
دوران حت��ی در دوران قب��ل از آن در دوره 
پهلوی دوم عکس هارنگی منتش��ر میش��ده 
درحالی که عکس های منتش��ر شده سیاه و 
س��فید است. این عکس حتی اگر اصالت هم 
داش��ته باش��د، مربوط به دوره قاجار است و 
با دوربین آنالوگ و به صورت س��یاه و سفید 

گرفته شده است.
وی تصری��ح ک��رد: در بررس��ی های دقیق 
اولیه همین عکس ها با تصویر پرتره میان اثر 
فروخته شده با عکس تاالر برلیان تفاوت هایی 
وجود دارد، تزیینات مربع شکل طالیی که در 
تابلوی منسوب به کریستیز دیده می شود، که 
در تصوی��ر تاالر برلیان اصالً وجود ندارد. حتی 
قاب بیضی شکلی که در تصاویر دیده می شود، 
فرق دارد. با همه مواردی که درباره این تصاویر 
در این چند روز مطرح شده، ما بررسی هایی را 
آغاز کردیم تا صحت بودن یا نبودن و سرانجام 

تابلوی موجود در عکس ها را کشف کنیم.  
امامی تصریح کرد: هیچ یک از امنای اموال 
ما چنی��ن اثری را از اولین امی��ن اموال کاخ 
گلستان که پس از انقالب بوده است تاکنون 
چنین اثری را ثبت نکرده اند که اکنون بگوییم 
این اثر گم ش��ده است. از سال ۱۳۶۱ هم که 
اموال شماره گذاری و فهرست می شوند، این 
اثر جزو آثار کاخ گلس��تان نبوده است اما ما 
فهرستی داریم که مربوط به دوره پهلوی است 
و قرار است طی چند روز آینده این فهرست را 
بررسی کنیم و مطمئن شویم که آیا این اثر در 

دوره پهلوی وجود داشته است یا خیر؟
احمد ِدزواره ای رئیس مجموعه کاخ گلستان 
)در س��ال های اوایل انقالب تا ۱۳۸۶( همان 
روز انتش��ار چنین اخباری درخصوص خروج 
تابلوی پرتره مظفرالدین ش��اه در سال ۱۳۷۸ 
از کاخ گلس��تان کذب دانست و توضیح داد 

»در تاالر برلیان؛ تابلویی از مظفرالدین ش��اه 
نداشتیم. اصالً تابلوی ایرانی نداشتیم و تمام 
تابلوها خارجی هستند. این تابلوها هم اکنون 
هم در تاالر برلیان هس��تند.  اگر چنین اثری 
وجود داشته و نامی از آن در اسناد آورده نشده 
باشد، بحث جداگانه ای ست. از سال ۱۳۵۰ که 
در کاخ گلستان بودم چنین تابلویی درعمارت 

برلیان نبوده است«.
س��یدمحمد بهش��تی عضو ش��ورای عالی 
میراث فرهنگ��ی و گردش��گری، رئیس وقت 
س��ازمان میراث فرهنگی نیز در گفت وگویی 
درباره ادعاهای مطرح شده، بیان کرد: اگر کسی 
سندی مبنی روی اینکه پرتره مظفرالدین شاه 
گم شده و در حراج کریستیز به فروش رفته 
اس��ت، ارائه کند، سازمان میراث فرهنگی به 
راحتی می تواند ش��کایت کند. کشور ما عضو 
کنوانسیون استرداد اموال فرهنگی است و اگر 
اثری از میراث فرهنگی کشور ما در هر کجای 
دنیا عرضه ش��ود، س��ازمان میراث فرهنگی 
می تواند به پلیس اینترپل شکایت کند تا اثر 
را توقیف به کشور مبدا بازگرداند. این آثار به 
راحتی از طریق شکایت به کشور بازگردانده 
می ش��وند، همان طور که س��ال های قبل از 
موزه های ما آثاری به خارج از کش��ور منتقل 

شده بودند که به موزه های ما مسترد شدند.
وی تاکید کرده اس��ت: چنانچه در یکی از 
دفاتر اموال ثبتی، نامی از این تابلو، ثبت شده 
باشد و مشخص شود که این اثر از کاخ گلستان 
خارج شده است، روی اساس مستندات برای 
استرداد آن اقدام می کنیم و پرونده اینترپل را 

تشکیل می دهیم.
مرتضی ادی��ب زاده مدیرکل موزه ها و اموال 
تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در گفت وگو با یکی از رسانه ها 
اعالم کرد که »کارشناسان در مجموعه میراث 
جهانی کاخ گلستان در حال بررسی اسناد و 
م��دارک و دفاتر ثبت اموال تا س��ال ۱۳۱۷ 
خورشیدی هستند. دفتری هم به سال ۱۳۱۲ 
مربوط می شود که اگرچه اموال ثبت شده در 
دفتر س��ال ۱۳۱۷ به آن وارد شده است، اما 
درحال بررسی دفتر سال ۱۳۱۲ هم هستند و 

روی تمام اسناد کار می کنند.

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

News

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

علم و فناوری

اسکانیا

گردشگری

]37[

شماره ۸9 - مرداد ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



گردش��گران اجازه پیدا کرده اند به سراسر 
اروپا سفر کنند، اما »مونته نگرو« بیش از سایر 
نقاط اروپا آغوش خود را به روی گردش��گران 
باز کرده است؛ چراکه گردشگری بیش از ۲۵ 

درصد از درآمد این کشور را دربرمی گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، »شورای 
جهانی سفر و گردشگری«، کشورها اروپایی 
که پیش از ش��یوع وی��روس کرونا و حتی در 
وضعی��ت فعلی، از نظر اقتص��ادی بیش تر به 
صنعت گردش��گری متکی هستند را معرفی 

کرد.
این مقایس��ه با بررس��ی تولیدات ناخالص 
داخلی هر کشور صورت گرفته است. در سال 
۲۰۱۹، در کشور کوچک »مونته نگرو« صنعت 
گردش��گری نزدیک به یک س��وم از تولیدات 
ناخالص داخل��ی کش��ور را دربرمی گرفت و 
اکنون ۲۵.۵ درصد از تولیدات ناخالص داخلی 

را به خود اختصاص داده است.
از زمانی که محدودیت های مسافرتی مربوط 
به همه گیری ویروس کرونا کاهش پیدا کرد، 
مقام های کشورهای مختلف تالش می کنند 
گردشگران را جذب کنند. در کشورهایی که 
اقتصاد آن ها به ش��دت به حضور گردشگران 
متکی است، جذب گردشگر یک امر ضروری 

است.

در س��ال ۲۰۱۹، »کرواس��ی« نیز در رتبه 
دوم کشورهای اروپایی با بیش ترین وابستگی 
اقتصادی به صنعت گردش��گری قرار گرفت. 
در سال ۲۰۱۹، حدود یک چهارم از تولیدات 
ناخالص داخلی »کرواس��ی« به گردش��گری 
اختصاص داشت. این آمار در سال ۲۰۲۱ به 

۱۶.۱ درصد کاهش یافت.
پیش از همه گی��ری ویروس کرونا، صنعت 
گردش��گری در بیش از یک پنج��م تولیدات 
ناخالص داخلی یونان، ایسلند و آلبانی سهم 
داش��ت. هم اکنون این آمار در هر یک از این 

کشورها به کمتر از یک ششم رسیده است.
از طرفی، در سال ۲۰۱۹ برخی از کشورها 
به مقدار بسیار کم از نظر اقتصادی به صنعت 
گردشگری متکی بودند. این کشورها همچنین 
از زم��ان لغو محدودیت های مرزی، در جذب 

گردشگر ناموفق بوده اند.
در سال ۲۰۱۹، ایرلند ۴.۲ درصد از تولیدات 
ناخالص داخلی را از صنعت گردشگری تامین 
کرد. این آمار برای لهستان ۴.۸ درصد و برای 

روسیه ۵ درصد بود.
در سال ۲۰۲۱، گردش��گری ۳.۷ درصد از 
تولیدات ناخالص داخلی کش��ور روسیه را به 
خود اختصاص داد، اما انتظار می رود این رقم 
در سال جاری بیش تر کاهش پیدا کند، اما در 

سایر نقاط قاره اروپا این ارقام امسال افزایش 
خواهد یافت؛ چراکه بس��یاری از کش��ورها با 

افزایش شمار بازدیدکنندگان مواجه هستند.
آماره��ای مربوط به س��ال ۲۰۲۱ نش��ان 
می ده��د این ارقام کاهش پیدا کرده اس��ت. 
گردش��گری در ایرلند فقط ۱.۲ درصد از کل 
اقتصاد کشور را دربر می گیرد و در لهستان نیز 

کمتر از ۳ درصد.
محبوب تری��ن کش��ورهای اروپا هر س��اله 
میلیون ها گردشگر جذب می کنند، این درحالی 
است که این کشورها کمتر از همسایگانشان 

به این گردشگران متکی هستند.

فرانس��ه محبوب ترین کش��ور اروپا از نظر 
گردش��گری است؛ چراکه پیش از همه گیری 
ویروس کرونا س��االنه ۹۰ میلیون نفر به این 
کشور س��فر می کردند. این درحالی است که 
»مونته نگ��رو« کمی بیش��تر از ۲.۵ میلیون 

گردشگر جذب کرده است.
گردش��گران ب��رای ش��هرهای فرهنگ��ی، 
منظره های زیبا و غذای لذیذ فرانس��ه به این 
کشور س��فر می کنند، اما پیش از همه گیری 
کرونا، گردشگری کمتر از یک دهم از تولیدات 
ناخالص داخلی فرانسه را در برمی گرفت و در 

سال ۲۰۲۱ این رقم ۶.۵ درصد اعالم شد.

کدام کشور اروپایی بیش تر به گردشگری متکی است؟
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فرهنگوهنر
هوشنگ ابتهاج در »سایه«/40

»هادی و هدی« در زمان خودش تازه بود/4۲
چرا فیلم های اندکی درباره آزادگان ساخته شده است؟/44

حضور مافیا در اقتصاد موسیقی ایران/4۸
آدم ها دیگر عاشق نیستند!/50
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دلش نمی خواس���ت ش���ناخته 
ش���ود ولی می گفت قس���مت 
زی���ادی از آن چ���ه را می خواهد 
بگوی���د،  اس���ت  بل���د  بگوی���د 
یعنی راه حلی ب���رای گفتن آن 
پیداکرده  است؛ »سایه« اما به 
قول شفیعی کدکنی در چکاد 
بلندی ایستاده بود که به انکار 

دیگران نیازی نبود.
»من )امیرهوشنگ( تنها پسر 
»آقاخ���ان« ابته���اج و »فاطمه 
به ش���مار می رفت���م.  رفع���ت« 
بعد از من س���ه تا دختر به دنیا 
آمدن���د و ضمناً یک پس���ر هم 
قب���ل از م���ن، نیام���ده رف���ت. 
خیلی برای خانواده ام اهمیت 
داش���تم و خیل���ی عزیزک���رده، 
خودس���ر، خ���ودرأی، ل���وس و 
از خودراض���ی بار آم���ده بودم! 
تا دوازده سیزده س���الگی من، 
اگر کس���ی ح���ال م���را از مادرم 
می پرسید، زارزار گریه می کرد 
و می گف���ت که یک پس���ر دارم 
ک���ه آن هم���ه دیوان���ه اس���ت. 
هرچه می گفتن���د: خانم جان! 
پس���ربچه ها این طورند و بزرگ 
عاق���ل  و  خ���وب  می ش���وند، 
می ش���وند، می گفت که دیگر 

کی می خواهد عاقل شود؟

خیل��ی اذیت کنن��ده و آزارگر ب��ودم. یک بچه 
کوچک تر از خود را با طناب می بستم و از درخت 
آویزان می کردم. تحصیالت ابتدایی را در مدرسۀ 
عنصری که در ضلع جنوبی باغ سبزه میدان بود، 
گذراندم؛ بعد مرا گذاشتند مدرسۀ قاآنی که پشت 
خان��ۀ ما در س��بزه میدان و آن طرف در ته کوچه 
بود، بعد از آن جا برای کالس هش��تم به مدرسۀ 
شاپور که کالس های چهارم و پنجم متوسطه را 
آن جا خواندم. در م��ورد من می گفتند که: او در 
پی آموختن و یادگرفتن است اما در درس و کار 
مدرسه چندان کوشا و ساعی نیست و زیاد به آن 
توجه نشان نمی دهد. آشپزی، گلدوزی، خیاطی، 
موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، ورزش )کشتی و 
وزنه ب��رداری( هرکدام در دوره یی عالقۀ من را به 
خود جلب می کرد. یکی از آن چیزهایی که خیلی 
برایم جالب بود، آش��پزی بود. در همان هشت - 
ده س��الگی برای غذا پخت��ن و یادگرفتن حرص 
م��ی زدم و همواره از درس گریزان بودم. چنان که 
هنگامی که به تهران آمدیم و در مدرس��ۀ تمدن 
نام نویسی کردم، در آن جا کالس پنج متوسطه را 
رد ش��دم، بعد هم دیگر به مدرسه نرفتم و درس 
خواندن را رها کردم«. آن چه در باال آمد، بخشی 
از زیس��ت نامۀ خودنوشت »س��ایه« است که در 
سی وچهارمین شماره از نشریۀ »حافظ« )شهریور 
۱۳۸۵( با یک ش��عر از او منتشر شد و ما به رسم 

الخط خودش منتشر کردیم.
امیرهوش��نگ ابتهاج، متخلص به سایه، متولد 
شش��م اس��فند ۱۳۰۶ در ش��هر رش��ت بامداد 
چهارش��نبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱ پس از ۹۵ سال 
زندگی درگذش��ت. این شاعر نخستین اثرش به 
نام »نخستین نغمه ها« را در سال ۱۳۲۵ منتشر 
کرد. از دیگر آثار او به »س��راب«، »سیاه مشق«، 
»شبگیر«، »زمین«، »چند برگ از یلدا«، »تا صبح 
شب یلدا«، »یادگار خون سرو« و... را می توان اشاره 
کرد. یکی از معروف ترین سروده های او »ارغوان« 
اس��ت که در قالب آثار موسیقایی هم عرضه شده 
اس��ت. او نخس��تین فرزند فاطمه رفعت و میرزا 
آقاخان ابتهاج و تنها پس��ر خانواده بود. می گفت 
تا نوزده سالگی در رشت زندگی کرده؛ در خانه ای 
ابتدای محله استادسرای رشت؛ جایی که قرار بود 
موزه و »بنیاد ش��عر و غزل س��ایه« شود، اما یک 
روز جمعه در فروردین  سال ۱۳۹۸ برای همیشه 
ویران ش��د. دختر امیرهوشنگ ابتهاج خوشحال 
بود که می خواهند خانه را به نام »س��ایه« برای 
شعر، فرهنگ و هنر نگه دارند، می گفت:  »دوخانه 
از »سایه«، یکی خانه مادری در رشت که »سایه« 
در آن به دنی��ا آمده و اولین ش��عرهایش را در آن 
س��روده و دیگ��ری »خانه ارغ��وان« در تهران به 
یادگار مانده اس��ت.« اما حاال یکی از آن دوخانه 
به طور کامل تخریب شده و دیگری هم در تملک و 

هوشنگ ابتهاج در »سایه«
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تصرف شرکت سیمان تهران است.
خانه رش��ت وقتی خراب ش��د ک��ه انتظار 
برای ثبت آن در فهرس��ت آثار ملی می رفت. 
اواخر بهار سال ۱۳۹۶ بود که همشهری های 
هوش��نگ ابته��اج از احتم��ال تخریب خانه 
کودکی او خبر دادند. آن هم زمانی که شورای 
شهر رشت برای خرید این خانه مصوبه داده 
و ش��هرداری رشت ملزم ش��ده بود آن خانه 
را بخرد مش��روط روی این که به لحاظ ثبتی 
خانه متعلق به اس��تاد ابتهاج باش��د. قرار بود 
خانه کودکی  ابتهاج »بنیاد شعر و غزل سایه« 

شود.
میراث فرهنگی گیالن وعده داده بود خانه را 
در فهرست آثار ملی ثبت می کند. حتی مدیر 
آن گفته بود: »ثبت خانه ابتهاج مراحل آخر 
را می گذران��د. ما با مالک فعلی خانه صحبت 
کردیم تا به ما فرصتی بدهد این خانه خریداری 
شود. استاندار گیالن هم وارد این موضوع شده 
است و می خواهد به هر نحوی که شده خانه 

را حفظ، ثبت و نگهداری کنیم.«
اما در آبان ماه س��ال ۱۳۹۶ فرهاد نظری � 
مدیرکل وقت دفتر ثبت آثار تاریخی � اعالم 
ک��رد: پرونده خانه »ابتهاج« ناقص اس��ت. او 
گفته ب��ود:  »در نامه ای ب��ه اداره کل میراث  
فرهنگی استان گیالن درخواست کرده ایم تا 

اس��ناد و مدارک متعلق به این خانه تکمیل 
شود، دس��ت کم به یک دست نوشته از آقای 
ابتهاج نیاز داریم تا تعلق این خانه به خانواده 

ابتهاج ثابت شود.«

 خانه هوش�نگ ابته�اج در ته�ران که در 
تملک شرکت سیمان تهران است

ب��ه گزارش ایس��نا، خان��ه ارغ��وان« منزل 
شخصی هوش��نگ ابتهاج در تهران است که 
تا س��ال ۱۳۶۴ و پی��ش از مهاجرت به آلمان 
در آن زندگی می ک��رد. روایت های این خانه 
متعدد اس��ت، در مفصل ترین شرح درباره آن 
نوشته شده که »زمین خانه بخشی از امالک 
سیروس فرمانفرمائیان بود که پس از مدتی آن 
را به منوچهر هرمز قراگوزلو فروخت و توسط 
او بعده��ا به رهن بانک پارس درآمد. بانک در 
جریان واگذاری امالک وثیقه ای خود این خانه 
را در س��ال ۱۳۴۳ به احمدعلی ابتهاج واگذار 
ک��رد. او نی��ز دفتر مرکزی کارخانه س��یمان 
تهران را در آن س��اخت. هوش��نگ ابتهاج به 
دعوت عموی خود مدتی در ش��رکت سیمان 
تهران مسؤول حسابداری بود، برای مدتی نیز 
سمت مدیرکل ش��رکت را روی عهده داشت. 
در همین زمان بود که در بخش��ی از محوطه 
ش��رکت، خانه ای بنا کرد تا به همراه همسر و 

فرزندانش در آن زندگی کند. خانه براس��اس 
طرحی از مهندس ابتکار ساخته شد. او شوهر 
عمه ابتهاج بود و به همین س��بب شاعر این 
امکان را پیدا کرد تا در تمام مراحل س��اخت 
خانه نظارت مستقیم داشته باشد. به ویژه که 
همزمان با ساخت ابتهاج خانواده خود را به آنجا 
منتقل کرد و به هم��راه آن ها در همان خانه 
نیمه ساز سکونت کرد.« )مرتضی رحیم نواز، 

نویسنده و کارشناس ارشد ادبیات فارسی(
خانه ارغوان در محدوده خیابان فردوس��ی، 
هرچند سال ۱۳۸۷ ثبت ملی شده، اما روی 
دیوارهای آجری قرمزرنگ آن نه از نام و نشان 
هوشنگ ابتهاج خبری است و نه موزه و بنیاد 
شعری همنام سایه در آن بناشده است. خانه 
دوطبقه خیابان انوشیروانی فردوسی به همراه 
درخت ارغوان، سال هاست در تملک شرکت 
س��یمان تهران قرار دارد. اگرچه ستون شعر 
ابتهاج مستحکم است و شعر او از »ارغوان« تا 
»سپیده« در این سرزمین جاری و خاطره انگیز 
اس��ت، اما اکنون در جغرافیای ایران، نشان و 
ردپای »سایه« را س��خت می توان پیدا کرد؛ 
برخالف ارزش��ی که در دنیا ب��رای نام آوران 
ادبیات و هنر قائل می شوند و دست کم از خانه، 
کافه،  کوچه و یا گوشه ای از شهر زادگاهشان 

سهمی به نام آن ها باقی مانده  است.
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صداپیشٔه مجموعه عروسکی 
»هادی و هدی« گفت: اصاًً 
و  ه���ادی  نمی ک���ردم،  فک���ر 
هدی کار ترسناکی باشد اما 
اخیراً یکی از دهه شصتی ها 
به من گف���ت که تصویر این 
در پس زمینه ای  عروسک ها 

سیاه بسیار ترسناک بود.
سوسن مقصودلو با اشاره به 
ای���ن نکته که تصور مخاطب 
از ی���ک مجموع���ه ب���ا تص���ور 
سازندگان لزوماً در یک راستا 
قرار نمی گیرد، بیان کرد: اصاًً 
فکر نمی کردم هادی و هدی 
کار ترسناکی باشد، اما اخیراً 
یک���ی از ده���ه ش���صتی ها با 
من صحبت می کرد و به من 
گفت تصویر این عروسک ها 
در پس زمینه ای سیاه بسیار 
ترسناک بود؛ از شنیدن این 
حرف بسیار تعجب کردم اما 
بعد دیدم که درست است و 
این نمای���ش از دید یک بچه 
ترس���ناک  بس���یار  می توان���د 

باشد.
گوینده مجموعه عروس���کی 
ه���ادی و ه���دی ادام���ه داد: 
مجموعه هادی و هدی سال 
۱۳۶۴ ساخته ش���د؛ )هادی 
و هدی مجموعٔه عروس���کی 
است که در دهٔه ۶۰ از شبکٔه 
دو س���یما در قال���ب برنام���ٔه 

کودک پخش شد(.

سوسن مقصودلو:

بازیگر مجموعه گالب بپاش )س��عید نیک پور 
۱۳۶۴( در پاس��خ به این پرسش که آیا در تمام 
این سال ها واکنشی مطرح نشده است که نشان 
دهد ک��ودکان دهه ۶۰ از برخ��ی مجموعه های 
تلویزیونی می ترس��یدند، گف��ت: احتماالً چنین 
گالیه و شکایتی نبوده که این کارها انجام می شده 
است وگرنه اگر بد بود و بازخوردهای بدی داشت 

پخش نمی شد.
وی افزود: البته هادی و هدی آن زمان به نظرم 
کاری قاب��ل دفاع و نو بود و اردش��یر کش��اورزی 
)کارگردان اثر( و تیمی که جمع شده بودند دیگر 
تکرار نمی ش��وند، چرا که آدم های قدری در کار 
خود بودند منتها در هر کاری چاله هایی هست که 
باید بررسی و به درستی پر شوند و این گونه است 
که پیشرفت صورت می گیرد. هر کاری پس از آن 
باید آسیب شناسی و روی آن فکر شود که این کار 
را کردیم و موفق بود و نمره ۲۰ گرفت برای این 

که بهتر شود چه باید کرد؟
بازیگر سریال خانه ما )مسعود کرامتی ۱۳۷۹( 
در توضیح زندگی ای��ن روزهای خود گفت: این 
روزه��ا مانن��د بس��یاری از هنرمن��دان در حال 
استراحت هستم، بیشتر در رادیو مشغول کارم و 
قبل از عید کارهایی انجام می دادم که در فضای 
مجازی قابل انعکاس باش��د. مجموعه داس��تانی 
داش��تم به نام درام های تلفنی که آن را با کمک 
چیزی حدود ۴۰ هنرمند به شکل صوت درآوردم 
یعنی به این ش��کل که به دلی��ل کرونا آن ها در 

خانه خودشان صدا را ضبط می کردند چرا که کار 
تلفنی بود و شخصیت ها باهم صحبت می کردند و 

سپس تک تک برای من می فرستادند.
وی افزود: سعی کردم از هنرمندان پیش کسوت 
که مردم از صدای آنها خاطره دارند، استفاده کنم 
و پس از آن مقداری پادکس��ت از قصه های کهن 
ایران��ی ضبط کردم که آنها هم در دنیای مجازی 

منتشر شد.
مقصودلو ادامه داد: مجموعه ای برای بچه ها به 
اس��م خانه آب نباتی کار کردم که شبکه پویا آن 
را پخ��ش می کرد و این روزه��ا دوباره باز پخش 
می ش��ود؛ خانه آب نباتی مجموعه ای مفید برای 
بچه ها بود که آنها دوست داشتند و امیدوارم این 
دست کارهایی که برای بچه ها انجام می شود، ادامه 

پیدا کند.
این هنرمند گفت: پس از آن چند فیلم کوتاه و 
سریالی به نام بی نشان را کار کردم که این روزها 

در حال پخش است.
بازیگر مجموعه تلویزیونی قصه های تابه تا )مرضیه 
برومند ۱۳۷۳-۷۴( در پاس��خ به این پرسش که 
چرا به کار در حوزه کودک عالقه داش��ته است، 
گفت: بخشی از کار در حوزه کودک اتفاق است و 
بخشی هم به کاراکتر و صدا و فیزیک یک بازیگر 
رب��ط پیدا می کند؛ ضمن ای��ن که من هم مانند 
بسیاری از آدم ها بچه ها را دوست دارم و احساس 
می کنم که می شود خالقیت زیادی در این عرصه 
به خرج داد. کار کودک فانتزی های زیادی دارد و 

»هادی و هدی« در زمان خودش تازه بود
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این بخشی است که کار در این حوزه را برای 
من دوست داشتنی کرده است.

وی اف��زود: کارهای طنز و کودک برای من 
بسیار دلچسب هستند به همین دلیل اولین 
کارهایی که از سال ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ انجام دادم 
کار کودکان بود و پ��س از آن هرازگاهی کار 
کودک انجام داده و در کنارش کار بزرگسال و 

تئاتر و سینمای و تلویزیون و رادیو.
مقصودلو گفت: خالقیت جزئی از ذات هنر 
اس��ت و دست هنرمند برای کار هنری شاید 

بیش از دیگران باز باشد.
بازیگر مجموعه تلویزیون��ی پیامک از دیار 
باقی )س��یروس مقدم ۱۳۸۶( اظهار داشت: 
تفاوت کار کودک با بزرگس��ال این است که 
فانت��زی دارد و کارهای بس��یاری را می توان 
در آن انجام داد. عروسک امکانات بی نظیری 
دارد و کارهای��ی را می کن��د ک��ه انس��ان با 
محدودیت های فیزیکی اش امکان انجام آن را 
ندارد. به همین دلیل دست آدم برای این که 

رفتارهای متنوع تری را انجام دهد، باز است.
هنرپیشه تئاتر خانه برنارد آلبا )۱۳۵۹( در 
توضیح ش��رایط امروز تولی��د برنامه و محتوا 
برای کودکان گفت: صادقانه کارهای کودکان 
را امروز )به رغم زحمات بس��یاری که کشیده 
می ش��ود( دوست ندارم و به نظرم می آید که 
این کارها از طریق دادوفریاد و سوت و ... صرفاً 
یک هیجان کاذب را به بچه ها می دهند. این ها 
موضوعاتی اس��ت که دست کم برای نسل ما 
که به ش��کل دیگری زندگی می کردیم، اصاًلً 
خوشایند نیست. به اضافه این که اکثر کارها 
پالتو_مج��ری اس��ت و این هم خوش��ایند 

نیست.
وی ادامه داد: زمان ما وقتی می خواس��تیم 
برای کودکان کار کنیم دس��ت کم س��ه ماه 
تمرین می کردیم، مثالً ب��رای هادی و هدی 
مدت ها طول کشید که متن نوشته شد و پس 
از آن زمانی طوالن��ی تمرین کردیم و بعد از 
تمرین صداها را ضبط می کردیم و پس از آن 
تمرین با عروسک ها انجام می شد و همه اینها 
در کنار هم قرار می گرف��ت. گروه ها و آدم ها 
یکدست بودند و کسانی که واقعاً تخصص کار 
کودک داشتند کار می کردند. مشکل کارهای 

امروز این اس��ت که اینها دیگر به آن صورت نیست یا اگر هم 
هست کم رنگ است.

مقصودلو تاکید کرد: ش��اید ترجیح می دهند کارهای ارزان 
بسازند. این که برای کاری مدت طوالنی تمرین و هماهنگی 
شود زمان و انرژی بسیاری را می گیرد تا کاری که صرفاً یک 
مجری اس��ت و یک پالتو و نیم ساعت یا یک ساعت کاری را 

ضبط می کنند و تمام می شود.
وی اف��زود: پیش ت��ر آدم ه��ا در کاری که انج��ام می دادند 
متخص��ص بودند و هر چیزی س��رجای خودش ب��ود. آدم ها 
تمرین می کردند و تجربه داشتند. تمرین موضوع مهمی است 
و یکدست بودن گروه بسیار مهم تر است تا آدم هایی کنار هم 
ق��رار بگیرند که ربطی به هم دیگر ندارند. احس��اس می کنم 

ضعف اصلی در کارهای امروز ما این موارد است.
هنرپیشه مجموعه زیر گنبد کبود )بهرام شاه محمدلو ۱۳۶۶( 
تصریح کرد: چون بچه کوچک است احساس می کنند که همه 
چیز آن باید کوچک باشد و اگر بخواهند سریالی برای بزرگسال 
بسازند تالش می شود همه چیز سطح باال گرفته شود اما وقتی 
مربوط به کودک می شود همه چیز پایین می آید. درصورتی که 
حساس��یت های کار کودک بیشتر اس��ت و باید برای تولید و 
تهیه آن کار کارشناس��ی صورت گیرد و چند متخصص کنار 

هم قرار گیرند.
ای��ن هنرمند اضاف��ه کرد: همه چی��ز به کارشناس��ی اثر 
بازمی گردد. وقتی یک کار کودک می خواهد س��اخته ش��ود، 
تیمی که از روان ش��ناس، جامعه شناس، مربی کودک و تمام 
آدم های��ی که تخصص در کار کودک دارند باید دور هم جمع 

شوند.
بازیگر فیلم س��ینمایی بی پولی )حمی��د نعمت اهلل ۱۳۸۶( 
یادآور شد: امروز نمونه هایی داریم که در نمایش خانگی پخش 
می شوند؛ کار خانم برومند و آقای طهماسب. این ها آدم هایی 
هس��تند که بسیار در کارش��ان قدرند. حتی این کارها را هم 
یک تیم باید بررس��ی کند که آیا کار درس��تی در حال وقوع 
اس��ت؟ یعنی هر کاری که انجام می ش��ود چه برای کودک و 
چه برای بزرگس��ال بای��د روی آن کار صورت گیرد و تحقق 
شود و بسیاری از آدم هایی که در رشته های هنر یا علوم انسانی 
تحصی��ل می کنند می توانند در تز پایان نامه علت موفقیت یا 

عدم موفقیت یک اثر را بررسی کنند.

وی افزود: همه اینها مال زمانی اس��ت که سیستم درستی 
وجود داش��ته باشد که آدم ها دور هم جمع شوند و بخواهند 
کار درس��ت را انجام دهند امروز وضعیت به صورتی هس��ت 
که جمع کردن چهار نیرو در کنار همدیگر کار بسیار سختی 

است.

بـا  کـودک  کار  تفـاوت 
بزرگسال این است که فانتزی 
را  بسـیاری  کارهـای  و  دارد 
داد.  انجـام  آن  در  می تـوان 
عروسـک امکانات بی نظیری 
را می کنـد  دارد و کارهایـی 
که انسـان بـا محدودیت های 
فیزیکی اش امـکان انجام آن 
را ندارد. به همین دلیل دست 
آدم بـرای این کـه رفتارهای 
متنوع تـری را انجام دهد، باز 

است
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وقت���ی  دنی���ا  ج���ای  »هم���ه 
گ���������ونه ه���ای  می خواهن���د 
دس���ته بندی  را  س���ینمایی 
کنند، در زیرگروه  ژانر تریلر، 
آثار دله���ره آور و حادثه ای به 
فیلم های���ی با موضوع زندان 
فیلم ه���ا  ای���ن  می پردازن���د. 
ب���ه موضوع زن���دان، درگیری 
رواب���ط  زندانبان���ان،  می���ان 
می���ان زندانیان و به خصوص 
دغدغه همیش���گی زندانیان 
یعنی گریختن از چهاردیواری 
اجباری اشاره می کنند. خیلی 
از مخاطب���ان س���ریال »فرار 
از زن���دان« را دیده ان���د ک���ه 
مضم���ون اصلی و التهاب آور 
نقشه کش���یدن  همی���ن  آن 
ب���رای فرار اس���ت. البت���ه در 
می���ان آثار س���ینمایی جهان 
و ای���ران نمونه های���ی از این 
گونه فیلم ها بسیار است. در 
سینمای جهان اگر بخواهیم 
مث���ال بزنی���م، می ت���وان ب���ه 
آثار مان���دگاری مانند »قطار 
افسارگس���یخته«، »حفره«، 
»فرار بزرگ«، »بازداش���تگاه 
»پرنده ب���از   ،»۱۷ ش���ماره 
آلکاتراز« ، »مس���یر سبز« و 
»راه رفتن مرد مرده« اش���اره 
ک���رد و البته مش���هورترین و 
در  فیل���م  خاطره انگیزتری���ن 
ای���ن ژان���ر »پاپیون« اس���ت 
که ب���ازی اس���تیو مک کوئین 
و  هافم���ن  داس���تین  و 
س���رانجام تلخ وش���یرین این 
دو ش���خصیت در ای���ن فیلم 
در خاطر فیلم بازان حرفه ای 

مانده است.

در سینمای ایران نیز شاهد فیلم هایی از این گونه 
بوده ایم که دو فیلم »جرم« و »اعتراض« مسعود 
کیمیایی با دیالوگ های ویژه این کارگردان مؤلف 
بیش��تر از هر فیلم دیگری به ذهن می آید اما در 
این ژانر ش��اهد ظهور گونه ای ویژه هستیم که به 
بیان ماجراهایی می پردازند که در فضای زندان ها 
و اردوگاه های دشمن می گذرد. تفاوت عمده این 
فیلم ها با آثار معمول در س��ینمای زندان، تفاوت 
شخصیت هایی است که در زندان گرفتار آمده اند. 
اگر در فیلم های معمول زندان، زندانی ها آدم هایی 
خالف��کار و نادرس��تند، زندانیانی که به اس��ارت 
دشمن درآمده اند، انسان هایی ارزش مدار، مقاوم 
و دارای ویژگی ه��ای مثبت��ی هس��تند که مورد 
اقب��ال و توجه مخاطبان ق��رار دارند و مخاطب، 
آنان را نه انس��ان هایی زندانی بلکه قهرمانانی در 
بند می بینند. البته این را هم باید اضافه کنیم که 
نسبت میان فیلم های مرتبط با آزادگان به نسبت 
مجموع فیلم های تولیدشده در گونه دفاع  مقدس، 
اندک اس��ت. این در حالی اس��ت که حداقل در 
حوزه ادبیات دفاع  مقدس، مجموعه ای گرانسنگ 
از خاطرات رزمندگان گردآوری و منتش��ر شده 
اس��ت که بسیاری از آنان پتانس��یل الزم را برای 
تبدیل شدن به فیلم هایی ماندگار دارند و متاسفانه 
سینمای ایران نتوانسته است از ظرفیت دراماتیک 
داس��تان های دوران اس��ارت رزمندگان به خوبی 

بهره مند شود.

برای این امر می توان دالیلی هم برشمرد. احتماالً 
یکی از مهم ترین این دالیل، هراس از لوکیش��ن 
تکراری و محدودیت محیط اردوگاه های اس��رای 
جنگی باشد اما مروری روی فیلم های درخشان 
زیرگونه فیلم های زندان و اس��ارت نشان می دهد 
اگر قصه دارای ظرفیت های الزم و قابل اتکا باشد 
و کارگردان کار خود را بلد باشد، این هراس دلیل 
ندارد. نکته دیگر هم این است که به نظر می رسد 
برای بسیاری از سینماگران ایرانی سینمای دفاع  
مق��دس با توپ و تفنگ و ژانر س��ینمای جنگی 
تعریف شده است. به همین دلیل فیلم هایی که 
در یک اردوگاه و بین چند اسیر جنگی می گذرد، 
کشش زیادی برایشان نداشته باشد. این دغدغه با 
مروری روی چند فیلم موفق سینمای ایران درباره 
اسرای جنگی که از ظرفیت ژانرهای دیگر مانند 
کمدی، ملودرام و جاسوس��ی اس��تفاده کرده اند، 
برطرف می ش��ود و اگر سینماگران بتوانند از این 
ظرفیت ها استفاده کنند، ساخت فیلم های جذاب 
در این موضوع هم در دسترس است. با این اشاره 
مروری می کنی��م روی فیلم هایی ک��ه در طول 
س��ال های اخیر با موضوع اس��رای ایرانی ساخته 

شده اند.

زندان دوله تو
روزنام��ه جام جم نوش��ت: این فیلم که س��ال 
۱۳۶۳ ساخته شده، از نخستین فیلم هایی است 

چرا فیلم های اندکی درباره آزادگان ساخته شده است؟
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که ب��ه موضوع اس��رای ایرانی می پ��ردازد و 
ویژگی خاص آن در میان آثار تولیدش��ده در 
این حوزه این است به اسرایی می پردازد که به 
دست گروه های تجزیه طلب در درگیری های 
کردستان اسیر ش��ده اند. این فیلم به اسارت 
گروهی از نیروهای جهاد س��ازندگی در اوایل 
انقالب ب��ه دس��ت اعضای گروه��ک حزب 
دموکرات کردستان ایران می پردازد. این افراد 
پس از دستگیری و شکنجه به دست اعضای 
این گروه به زندان »دوله تو« منتقل می شوند. 
این نیروها که به ش��دت ب��ه انقالب معتقدند 
می توانن��د حتی یک درج��ه دار ضد انقالبی 
را با خ��ود همراه کنند و س��رانجام گروهک 
یادش��ده مجبور به فرار از منطقه می شود اما 
سرانجام زندانیان انقالبی رهایی نیست؛ چرا 
ک��ه جنگنده های ارتش عراق در یک جنایت 
تاریخی زندان دوله تو را بمب��اران و زندانیان 
را قت��ل  عام کنند. این فیلم که روی اس��اس 
یک رویداد واقعی ساخته شده است، محصول 
سال ۱۳۶۳ به کارگردانی و نویسندگی رحیم 
رحیمی پور است. موسیقی متن این فیلم کار 
کامبیز روشن روان است که در سومین دوره 
جش��نواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین 
موس��یقی متن را ب��رای او به هم��راه آورد. 
عبدالرضا اکبری، علی امیدوار، امین خرم دل 
و احمدرض��ا درویش ازجمل��ه بازیگران این 
فیلم هستند که اگر چه در دهه ۶۰ و ۷۰ به  
دلیل پخش چندین باره از صداوسیما در ذهن 
مخاطبان مانده بود، امروز ارزش تاریخی آن 

بیشتر از ارزش هنری آن است.

مردی شبیه باران
سعید سهیلی در تئاتر و فیلمسازی مشهد، 
چه��ره شناخته ش��ده ای بود اما با س��اختن 
»مردی ش��بیه باران« در سال ۱۳۷۵ خود را 
در قامت یک سینماگر حرفه ای مطرح کرد و 
فیلمش به  عنوان یک فیلم اول، استانداردهای 
قاب��ل  توجه��ی داش��ت؛ به خص��وص اینکه 
ابوالفضل پورعرب در نقش منصور قاس��می 
یک��ی از فرماندهان برون مرزی س��پاه که در 
جریان عملیات اسیر شده است، در این فیلم 
یکی از مهم ترین و موثرترین بازی های خود 

را ارائه داده اس��ت. بازی پورعرب در نقش فرمانده اسیری که 
عراقی ها دربه در دنبال شناسایی و تخلیه اطالعات او هستند 
و ت��الش او برای حفظ اس��رار نظامی، پیچیدگی های خاصی 
دارد که او توانسته است این نقش را به خوبی ایفا کند. امتیاز 
دیگر این فیلم، موسیقی متن آن است که ساخته بابک بیات 
بود. این چهره بزرگ و موثر موسیقی امروز ایران برای ساخت 
موسیقی این فیلم و فیلم شبیه خورشید در آن سال سیمرغ 

بلورین گرفت.

پرواز از اردوگاه
یک سرگرد خلبان ایرانی که اطالعات مهمی دارد، به دست 
نظامیان عراقی اسیر می ش��ود. عراقی ها او را به زندان اسرای 
عادی منتقل می کنند. این افس��ر عالی رتبه سعی می کند با 
همکاری دیگر اس��را از اردوگاه عراقی ها فرار کند اما غافل از 
اینکه این نقشه فرار از س��وی خود عراقی ها طرح ریزی شده  

است.
این داس��تان فیلم »پرواز از اردوگاه« به کارگردانی حس��ن 
کاربخش و بازی جمش��ید هاشم پور است. یک فیلم که باید 
بیشتر آن را در دسته فیلم های اکشن قرار داد. داستانی سرشار 
از پالن های موتورسواری، هنرهای رزمی و در زمره فیلم های 
جنگ��ی مت��داول دهه ۷۰ اس��ت که یک افس��ر ایرانی، یک 
گردان عراقی را با دس��ت خالی تار و مار می کرد. این فیلم به 
نویسندگی سیدمحمدرضا عالی پیام و بازی میرمحمد تجدد، 
مجید میرزاییان، علی نظری، علیرضا عالی پیام، علی توکلی، 
فریدون مالکی، احمد صافی، احمد، میررفیعی و سیروس صابر 
در زمان خود فیلم نسبتا موفقی بود اما خیلی زود از ذهن ها 

فراموش شد.

بوی پیراهن یوسف
احتماال هر وقت نامی از فیلم های دفاع  مقدس درخصوص 
آزادگان به زبان می آید، اولین و مهم ترین فیلمی که به ذهن 
می رسد، »بوی پیراهن یوسف« ساخته ابراهیم حاتمی کیاست. 
دایی غف��ور )علی نصیریان( با وجود هم��ه مدارکی که ثابت 
می کند پس��رش یوسف در جنگ شهید شده، هنوز هم فکر 
می کند او زنده اس��ت. از سوی دیگر شیرین )نیکی کریمی( 
هم چش��م انتظار برادرش خسرو اس��ت. دایی غفور لجوجانه 
نمی خواهد شهادت پسرش را باور کند و معتقد است او هنوز 
زنده است. تا اینکه سرانجام آزادگان به کشور بازمی گردند اما 
در پایان داستان مشخص می شود یوسف زنده است و شیرین، 

خسرو خود را از دست داده است.
فصل های مهمی از فیلم به ورود آزادگان به میهن اختصاص 
دارد که به پرس��ش های تماش��اگران و افراد منتظر پاس��خ 

سـعید سـهیلی در تئاتـر 
و فیلمسـازی مشـهد، چهره 
شناخته شـده ای بـود امـا با 
باران«  ساختن »مردی شبیه 
در سال 1۳75 خود را در قامت 
یک سینماگر حرفه ای مطرح 
کرد و فیلمـش به  عنوان یک 
فیلم اول، استانداردهای قابل  
به خصوص  توجهـی داشـت؛ 
اینکه ابوالفضـل پورعرب در 
نقش منصور قاسـمی یکی از 
فرماندهان برون مرزی سـپاه 
که در جریان عملیات اسـیر 

شده است
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می دهد. موسیقی به یادماندنی مجید انتظامی 
از امتیازات این فیلم است که عالوه روی »از 
کرخه تا راین« در این فیلم هم با او همکاری 
کرده است. نکته جالب درباره این فیلم، بازی 
خود حاتمی کیا در یکی از سکانس های فیلم 
 اس��ت. علی نصیری��ان در این فیل��م یکی از 
بازی های به یادماندنی اش را انجام داده است. 
عجیب این اس��ت که داوران جشنواره فیلم 
فجر، حمیدرضا تاج دولتی، بازیگر نقش یوسف 
را ک��ه حضور کوتاه��ی در بخش های پایانی 
فیلم داشت نامزد دریافت بهترین بازیگر نقش 
مکمل مرد کردند و روی بازی ماندگار و زیبای 

علی نصیریان چشم بستند.

کیمیا
یک��ی دیگر از فیلم های مه��م در این گونه 
آثار س��ینمایی را احمدرضا درویش در سال 
۱۳۷۳ س��اخت. فیلم او به  س��ویه دیگری از 
ماجرای اس��ارت توجه داش��ت؛ مصائبی که 
بعد از اس��ارت ب��رای برخ��ی آزادگان پیش 
آمده بود. جداش��دن از روند معمول زندگی، 
بی خبری و بی نشان بودن، دوربودن از تغییر و 
تحوالت زمانه و مسائلی مانند آن، آزادگان را 
در موقعیت جدیدی قرار می داد که خود این 
موقعیت، دارای بار دراماتیک بود. »کیمیا« جزو 
موفق ترین فیلم هایی است که تمرکز خود را 
روی زندگی  یک  آزاده پس از دوران اسارت و 
در زمان آزادی او قرار داده است. انگار این اسیر 
تازه  رهاشده وقتی وارد جامعه ای دگرگون شده 
و خانواده ای  ازدس��ت رفته می شود، دوباره در 
زندانی دیگر اسیر شده است. نقش اصلی فیلم 
یعنی رضا رضایی منش را خس��رو شکیبایی 
بازی می کند، نقش��ی پرتنش، س��خت و پر 
فراز و نش��یب با لحظاتی احساسی که مانند 
بس��یاری از کارهای شکیبایی، منتج به یک 

بازی ماندگار و خاطره ساز شده است.
چنان  که گفتیم داس��تان فیلم به موقعیت 
جدیدی مربوط اس��ت که آزاده تازه آزادشده 
با آن روبه رو ش��ده است. او که قبل از اسارت، 
همسرش را برای زایمان به بیمارستان برده ، 
وقتی بعد از پایان جنگ به کشور بازمی گردد، 
پی می ب��رد که همه اعضای خان��واده اش به 

جز فرزندش را از دس��ت داده اس��ت. تکاپ��وی او برای یافتن 
کیمیا، فرزند گم ش��ده اش و بعد راضی کردن او به جداش��دن 
از مادرخوانده اش، داستان پرتنش فیلم را ایجاد می کند. این 
فیلم به جز کارگردانی خوب احمدرضا درویش و بازی زیبای 
خسرو شکیبایی، مجموعه کم نظیری از جلوه های ویژه، تدوین 

و موسیقی را هم با خود دارد.

نفوذی
یکی دیگر از موضوعات مرتبط با مباحث مربوط به آزادگان، 
موضوع نفوذ س��تون پنج��م در صفوف اس��رای ایرانی برای 
تخلیه اطالعاتی  و یارگیری اس��ت که احمد کاوری و مهدی 
فیوضی در  »نفوذی« دس��ت روی همین موضوع گذاشته اند. 
این فیلم از معدود فیلم های اقتباس��ی در این موضوع است. 
کاوری  و فیوضی، موضوع فیلم خود را روی اس��اس خاطرات 
عباس حسینمردی از آزادگان جنگ تحمیلی انتخاب کرده اند. 
خاطرات این آزاده در کتاب »حکایت زمستان« نوشته سعید 
عاک��ف گردآوری ش��ده و آن را داوود امیریان به صورت طرح 

فیلم به کاوری داده است.
داستان فیلم به دس��تگیری و بازجویی از فریدون کیان فر، 
یک اسیر جنگی تازه آزادشده  ) با بازی امیر جعفری( به دست 
نیروه��ای اطالعاتی و امنیتی ایران بازمی گ��ردد. او متهم به 
عضویت در سازمان منافقین و همدستی در شهادت گروهی 
از اسیران اس��ت. ماموران اطالعاتی به سرپرستی یک مامور 
عالیرتبه )با بازی جمش��ید هاشم پور( ش��روع به جمع آوری 
اطالع��ات از زندگی کیان فر می کنند و به همین دلیل بخش 
قابل  توجه��ی از فیلم به  ص��ورت فالش بک پی��ش می رود. 
جس��ارت مطرح کردن موضوع نفوذ منافقین در بین اس��رای 

یکی دیگر از فیلم های مهم 
در این گونه آثار سـینمایی را 
احمدرضـا درویش در سـال 
1۳7۳ ساخت. فیلم او به  سویه 
دیگـری از ماجـرای اسـارت 
توجه داشت؛ مصائبی که بعد 
از اسارت برای برخی آزادگان 
پیش آمده بود. جداشـدن از 
روند معمول زندگی، بی خبری 
دوربـودن  بی نشـان بودن،  و 
از تغییـر و تحـوالت زمانه و 
مسـائلی ماننـد آن، آزادگان 
را در موقعیـت جدیـدی قرار 
مـی داد که خود این موقعیت، 

دارای بار دراماتیک بود
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ایرانی، به این اثر  امتیاز ویژه ای داده است اما 
فیلم ضعف هایی هم دارد. مهم ترین ضعف آن 
حدس زدن پایان خوش آن است. نکته دیگر 
این اس��ت که فیلم در رفت وآمد میان حال و 
گذشته نتوانسته  است یکدستی خود را حفظ 
کند. ب��ازی خوب امیر جعفری یکی از نکات 

برجسته فیلم است.

اخراجی ها 2
»اخراجی ها ۲« از یک منظر در س��ینمای 
مرتب��ط با آزادگان استثناس��ت: اس��تفاده از 
تلفی��ق گونه ه��ای فیل��م کم��دی و جنگی 
برای نزدیک ش��دن ب��ه س��وژه آزادگان. بعد 
از کارگردان��ی و نویس��ندگی فیلم پرفروش 
»اخراجی های ۱« مس��عود ده نمکی تصمیم 
گرفت با تهیه کنندگی حبیب اهلل کاسه س��از 
قس��مت دوم آن فیلم را بس��ازد. این فیلم به 
عنوان اک��ران ن��وروزی ۱۳۸۸ ب��روی پرده 
س��ینماها و با فروش عجیب هشت میلیارد 
و ۵۰۰ میلی��ون تومانی، رکوردهای فروش  را 
در تاریخ سینمای ایران جابه جا کرد. همچنان 
برخی سکانس های این فیلم در فضای مجازی 

دست به دست می شود.
داس��تان ای��ن فیلم هم گوشه چش��می به 
ماجرای خیان��ت  گروهک منافقین دارد. این 
گروه، هواپیمای خانواده های رزمنده را که عازم 
مشهد هستند، می ربایند و آنها را تحت فشار 
قرار می دهند که با درخواس��ت پناهندگی از 
صدام حسین یک شکست حیثیتی برای ایران 
رقم بزنند. همان طور که مش��خص است آنها 
زیر بار نمی روند و با خواندن سرود »ای ایران« 
اشک در چشم مخاطبان خود می نشانند. این 
فیلم یکی از فیلم های کم نظیر از نظر مجموعه 
بازیگران ب��ود. ده نمکی نش��ان داد مخاطب 
ایرانی، س��لیقه و س��ینمای مطل��وب آنان را 
می شناسد و موفق شد فیلمی درباره آزادگان 
بسازد که به جای اشک و گریه و صحنه های 
شکنجه، تلفیقی از خنده و ستایش روحیات 

حماسی رزمندگان بود.

شیار 143
داس��تان ش��یار ۱۴۳ ب��ه کارگردان��ی و 

نویسندگی نرگس آبیار و تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی 
و ابوذر پورمحمدی محصول س��ال ۹۲ به صورت مستقیم به 
مسأله آزادگان مرتبط نیست اما در آن ورود آزادگان به کشور 

به خوبی به تصویر کشیده شده  است.
داس��تان این فیلم که احتماال بیشتر مخاطبان، آن را دیده و 
لحظات حسی آن را به یاد دارند به زندگی سرشار از انتظار مادر 
یک مفقوداالثر می پردازد. الفت مادر یونس جوانی که در عملیات 
والفجر مقدماتی مفقود شده است، در انتظار خبری از فرزندش 
سال ها، رادیویی را به کمر می بندد تا اگر پیامی از پسرش از رادیو 
عراق ش��نید، آن لحظه را از دست ندهد. با ورود آزادگان، الفت 
دربه در به جس��ت وجوی نشانی از پسرش می گردد و سرانجام 
ای��ن خوف و رجا، ادامه انتظار و چش��م به راهی اوس��ت که با 
کشف معجزه آسای باقیمانده پیکر یونس، داستان این فراق به 
پایان می رسد. مریال زارعی برای یکی از بهترین بازی های تاریخ 
بازیگری سینمای ایران، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 
زن را از سی ودومین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد. شیار ۱۴۳ 
را باید یکی از بهترین فیلم های دفاع  مقدس دانس��ت که روی 
خالف بسیاری از فیلم های این گونه، روایت و نگاهی زنانه دارد و 
به جای تمرکز روی موضوع جنگ به صورت مستقیم، رنج های 
انس��انی ناش��ی از جنگ به خصوص مقاومت و صبر دامنه دار 

مادران ایثارگران را به خوبی به نمایش گذاشته است.

23 نفر
یکی از آخرین فیلم های ساخته شده در موضوع آزادگان و دفاع  
مقدس، فیلم ۲۳ نفر به کارگردانی مهدی جعفری اس��ت که 
۲۳ هنرمند نوجوان از سراس��ر ایران در آن بازی کرده اند. این 
فیلم س��ال ۹۷ و در سی وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به 
نمایش درآمد. داستان این فیلم هم اقتباسی از خاطرات آزادگان 
اس��ت. نکته ای که این فیلم را در بین دیگر فیلم ها با موضوع 
آزادگان، ممتاز می کند، توجه آن به مقاومت آزادگان نوجوان در 
اسارتگاه های رژیم بعث است؛ نوجوانانی بی ادعا که برای دفاع از 
وطن شان راهی جبهه شده و به اسارت نیروهای عراقی درآمده 
بودند. کم سن و سال بودن این اسرا، رژیم عراق را به فکر استفاده 
تبلیغاتی از این آزادگان انداخت. اس��رای نوجوان اما با شعور و 
آگاهی بی نظیری، همه نقش��ه های دشمن را ناکام گذاشتند و 
نه از تهدید دشمن ترسیدند و نه وعده های پوشالی اش. ۲۳ نفر 
که برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی در جشنواره 
فیلم فجر شده  است، از یک جنبه خاص خاطره انگیز شده  است. 
هنگام س��اخت این فیلم، سردار شهید قاسم سلیمانی در روز 
کلیدخوردن تصویربرداری از این فیلم، در میان عوامل ساخت 
این فیلم حاضر شد و با صمیمت و مهربانی با آنان گفت وگو کرد 

که قاب تصویرهای این دیدار، جاودانه و خاطره ساز شد.«

بـه   14۳ شـیار  داسـتان 
نویسـندگی  و  کارگردانـی 
نرگس آبیـار و تهیه کنندگی 
ابوذر  و  محمدحسین قاسمی 
پورمحمدی محصول سال 9۲ 
به صورت مسـتقیم به مسأله 
آزادگان مرتبط نیسـت اما در 
آن ورود آزادگان به کشور به 
خوبی به تصویر کشیده شده  

است
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نوازن���ده   � درخش���انی  پ���درام 
س���نتور و آهنگس���از � می گوید 
که م���ردم عمدتا موس���یقی را 
ب���رای دو ح���س ش���ادی و غ���م 
طلب می کنند تا به این وسیله 
در زمان ش���ادی، ش���ادی خود 
را اف���زون کنند و در ش���رایطی 
ک���ه غم���ی وجودش���ان را ف���را 
گرفته موسیقی غمگین گوش 
می دهند؛ گوی���ی که بخواهند 

نمک روی زخمشان بپاشند.
ایس���نا  ب���ا  گفت وگ���و  در  او 
نخس���تین دلی���ل را سیس���تم 
ضعیف آموزش موس���یقی در 
ای���ران و آغ���از نش���دن آموزش 
موس���یقی از س���ن ک���م ب���رای 

افراد، می داند.
می ده���د:  ادام���ه  درخش���انی 
م���ردم م���ا عاق���ه زی���ادی ب���ه 
موس���یقی دارند ول���ی فرهنگ 
ش���نیداری آنه���ا پایین اس���ت. 
البت���ه زمان���ی که افراد از س���ن 
پایین تحت آموزش موسیقی 
قرار نمی گیرند و اگر هم قصد 
یادگیری موس���یقی را داش���ته 
باش���ند، از نوجوان���ی یا جوانی 
ش���روع می کنند، پس سلیقه 
موس���یقی امروز م���ردم امری 

طبیعی است.
ای���ن هنرمن���د در ادام���ه روند 
آموزش موس���یقی در ایران را 
با کشورهای پیشرفته مقایسه 
می کن���د و می گوید ک���ه در آن 
کش���ورها ب���ه عل���ت آم���وزش 
موس���یقی به افراد از کودکی، 
مغز آنها با موس���یقی پرورش 
پیدا می کند، در نتیجه به علت 
آمادگی که به مغز داده ش���ده 
پذیرای موس���یقی پیچیده هم 

خواهند بود.

او درب���اره عل���ت اس���تفاده از کلمه »پیچی���ده« برای 
موس���یقی ب���ی کام توضی���ح می ده���د: زمان���ی ک���ه 
موس���یقی بی کام گ���وش می دهی���د، بای���د از آوای 
سازها و ارتباطی که بین آنها وجود دارد لذت ببرید 
و موسیقی را درک کنید؛ کاری که با ذهن آشفته و 

پروش نیافته ممکن نیست.

برای درک هنر مطالعه داشته باشید
او ادامه می دهد: هر چقدر که سطح یک رشته 
هنری باالتر باشد، مطالعه بیشتری برای درک آن 
الزم است؛ زیرا ممکن است مخاطب بدون هیچ 
آگاهی قبلی به تماشای مثال یک اپرا بنشیند ولی 
محتوا و ساختار برایش پیچیده باشد و درکی از 
آن نداشته باشد. در چنین مواردی هر چقدر هم 
موس��یقی بخواهد به این مخاطبان نزدیک شود، 
آنه��ا را به وجد بیاورد و حس خوبی منتقل کند، 
آنها باز هم درک چندانی نخواهند داشت. گرچه 
ک��ه اگر مخاطب درباره اپرا مطالعه کرده باش��د، 
موسیقی، تئاتر، طراحی لباس، طراحی کاراکتر و 
... را بشناسد، این اطالعات موجب می شود که از 

اجرا لذت ببرد.

در ای�ران فقط ب�ه دو جنبه از موس�یقی توجه 
می شود

این نوازنده س��نتور در توضیح علت، این نکته 
را عنوان می کند که در ایران کمتر به جنبه های 

اثرگذار موسیقی پرداخته می شود و عمده مردم 
تنها به دو جنبه س��طحی ش��اد و غمگین بودن 
موس��یقی توج��ه می کنند؛ این در حالی اس��ت 
که موس��یقی دارای جنبه های مختلف و شاخ و 
برگ های زیاد اس��ت، علوم زیادی چون ریاضی، 
فیزیک، شیمی  به آن ربط پیدا می کنند و حتی 

می توان خیلی از علوم را با موسیقی آموزش داد.
او ادامه می دهد: ارتباط با موس��یقی به واسطه 
دو جنبه ش��ادی و غم، نگاهی سطحی و زودگذر 
اس��ت و بیشتر هم از طریق ارتباط کالمی برقرار 
می ش��ود؛ مخاطبی که به دنبال موسیقی باکالم 
اس��ت به یک قطعه موس��یقی گوش می دهد و 
مس��ئله مهم برای او نزدیک بودن محتوای ترانه  
به مس��ائل ذهنی اش است که اگر اینگونه باشد، 

خیلی سریع با کار ارتباط برقرار می کند.

هر چیزی به جای خود
این مس��أله را با درخشانی مطرح می کنیم که 
آیا پایه ادبیات محور و ش��اعرخیز ایران ارتباطی 
با تمایل مردم به موس��یقی باکالم دارد؟ پاس��خ 
می دهد: موس��یقی جای خودش را دارد و ش��عر 
هم جای خود را. انس��ان به هر ح��وزه ای از هنر 
که توجه نش��ان می دهد باید براساس درک خود 
با آن ارتباط برقرار کند؛ همانگونه که یک نقاشی 
را بدون اینکه توضیحی داش��ته باش��د براساس 
برداشت خود می فهمد. این مسأله درباره موسیقی 

حضور مافیا در اقتصاد موسیقی ایران
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هم صدق می کند و فهم آن به مترجم یا کالم 
نیاز ندارد، بلکه باید از خود موسیقی و ارتباطی 

که بین سازها برقرار شده لذت برد.
او توضی��ح می دهد: ش��اید در ایران از یک 
قطعه موس��یقی لذت ببریم و شعر آن برای 
ما مفهوم عمیقی داشته باشد، ولی اگر همان 
قطعه در یک کشور همسایه اجرا شود، کالم 
برای ش��نونده بی اهمیت و بی معنی خواهد 
بود؛ چون زبان را نمی فهمد، می خواهد بداند 
موس��یقی و صداها چه می گویند، پس تنها 

چیزی که باقی می ماند موسیقی است.
این هنرمن��د همچنین بی��ان می کند که 
»موس��یقی باید کار خ��ود را انجام دهد و به 
هیچ چیزی نیازی ندارد« و تأکید می کند که 
»در یک قطعه موسیقی خواننده باید در نقش 
یک س��از عمل کند و هماهنگی خوبی بین 

سازهای دیگر ایجاد کند.«
»اگر قرار باشد از شعر لذت ببریم می توانیم 
در شب ش��عر شرکت کنیم؛ در آنجا شاعرها 
جمع می ش��وند، شعر خود را می خوانند و ما 
هم می توانیم از هنر آنها در سرودن شعر لذت 

ببریم.«
او ادام��ه می دهد: به دلی��ل اینکه جامعه و 
کشور ما مهد شعر و شاعری است، ارتباط شعر 
با موسیقی برای مردم مهم است و البته این 
ارتباط می تواند برای آنها خیلی هم لذت بخش 
باشد ولی در کشورهای دیگر اینگونه نیست 
و اگ��ر بخواهیم به موس��یقی ی��ک نگاه بین 
المللی داش��ته باشیم باید در نظر بگیریم که 
موسیقی کار خودش را می کند و به مترجم و 
کالم نیازی ندارد و اگر از خواننده هم استفاده 

می شود باید در نقش یک ساز عمل کند.

هنرمند با مردم همراه شود یا نه؟
»چ��را هنرمندان��ی که زمینه کاری ش��ان 
موسیقی بی کالم اس��ت، در کنسرت هایشان 
به سمت اس��تفاده از خواننده ها می روند؟ آیا 
درس��ت اس��ت که هنرمند صرفا برای جذب 
مخاطب از خواننده اس��تفاده کند و خوراکی 
را به مخاطب ارائه ده��د که او می خواهد؟ یا 
هنرمند باید سعی داشته باشد سلیقه مخاطب 
را با محتوای درست و ارزشمند همگام کند؟«

این نوازنده س��نتور پاسخ می دهد: این امر 
زمانی صدق می کند که وضعیت هنری جامعه 
در سطح عالی باشد؛ در حال حاضر کنسرت ها 
هن��وز قوت س��ابق را به خ��ود نگرفته اند که 
بخواهیم درباره ب��اکالم یا بی کالم بودن آنها 
تصمیم بگیریم. البته اس��تفاده از خواننده بد 
نیس��ت، تخصص خود من موسیقی بی کالم 
اس��ت و دوست دارم با س��ازها حرفم را بزنم 
ولی گاهی از خواننده ها هم استفاده می کنم. 
ولی در صورت اس��تفاده از خواننده در کارم، 
به عنوان یک ساز به او نگاه می کنم و صدای 
او باید در موسیقی حل شود و برای مخاطب 

جالب باشد.

مردم حوصله سابق را ندارند
از این هنرمند علت این امر را جویا می شویم 
که حتی تا دهه ۸۰ اگر یک آلبوم موس��یقی 
ایرانی منتشر می شد، در کنار قطعات باکالم، 
چند قطعه هم بی کالم بود ولی چرا آن ساختار 

امروزه تغییر کرده است؟
درخشانی عنوان می کند: زندگی ها و دوره 
زمانه عوض ش��ده و مانند گذش��ته نیست. 
ام��روزه مردم آنقدر مش��غله دارن��د که وقت 
نمی کنن��د یک آلبوم ۶۰ دقیق��ه ای را گوش 
کنن��د، ترجیح می دهند که یک قطعه خوب 
یک ی��ا دو دقیق��ه ای را در اپلیکیش��ن های 
مختلف گوش دهند یا ببینند. مردم حتی از 
حواشی موسیقی بیشتر لذت می برند تا اینکه 

بخواهند به اصل موسیقی بپردازند.
او ادامه می دهد: ۲۰ س��ال پیش زمانی که 
یک آلبوم موس��یقی منتش��ر می شد، مردم 
با ذوق و ش��وق کار را تهیه می کردند ولی از 
زمانی که گوش��ی های هوشمند به بازار آمده 
و اینترنت به صورت گسترده در اختیار مردم 
قرار گرفته، س��لیقه موسیقایی جامعه و همه 
چیز در موس��یقی تغییر کرده است؛ از روش 
پخش موسیقی گرفته تا برگزاری کنسرت ها 
و س��بک آثاری که اجرا و ضبط می شود. به 
نظر من زمانی که با کاس��ت موسیقی گوش 
می دادیم، خیلی قشنگ تر بود و گویی فرصت 
بیشتری برای شنیدن موسیقی و پرداختن به 

جزئیات داشتیم.

تبعیضی که موسیقی گرفتار آن شده!
»در ایران کمتر شاهد فعالیت ارکسترهای 
موسیقی کالس��یک و حتی موسیقی ایرانی 
هس��تیم که این مس��ئله باعث شده خوراک 
کمت��ری در این نوع موس��یقی به مخاطب 
ارائه شود. ارتباط این مسئله با ساختار سلیقه 

موسیقایی کنونی مردم چیست؟«
این آهنگس��از پاس��خ می ده��د: در ایران 
تبعی��ض زیادی در موس��یقی وج��ود دارد و 
برخی گروه ها با اینکه ش��اید کیفیت الزم را 
هم نداشته باشند، مرتب کنسرت می دهند، 
گرچه گروه های موسیقی حرفه ای شاید طی 

سال یک بار هم به روی صحنه نروند.
او درباره علت این امر توضیح می دهد که راه 
موس��یقی در ایران توسط چند نفر، مشخص 
می شود و آنها براساس سود مالی خود تصمیم 
می گیرند که موسیقی چه مسیری را طی کند 
که البته انتخابشان راه ساده تر و بی دردسرتر 

است که زودتر به سوددهی مالی برسند.
درخش��انی ادامه می دهد: در کش��ورهای 
همس��ایه دولت ها از ارکس��ترها و گروه های 
موس��یقی مل��ی حمای��ت می کنن��د. دولت 
ای��ران هم باید  ضم��ن حمایتی که خودش 
از ارکس��ترها و گروهای موس��یقی ایرانی و 
نواحی نش��ان می دهد، موج��ی را در جهت 
حمایت های خصوص��ی راه بین��دازد. پدرام 
درخشانی فراگیری موسیقی را از ۱۰ سالگی 
با س��از سنتور نزد اس��اتیدی چون شادروان 
سیروس ساغری، سعید نعیمی منش، مسعود 

رضایی نژاد و محمد آذری فرا گرفت.
او دوره های تکمیلی و حرفه ای سنتور را نزد 
اساتیدی چون فرامرز پایور، پرویز مشکاتیان، 
پشنگ کامکار و مسعود شناسا گذرانده است.

درخش��انی ب��ا گروه ه��ای »دس��تان« به 
سرپرستی محمدعلی کیانی نژاد، »مثنوی« 
به سرپرس��تی شادروان ش��هریار فریوسفی، 
»دااله��و« به سرپرس��تی مس��عود حبیبی، 
»افشارستان« به سرپرستی میالد درخشانی 
و… همکاری داش��ته اس��ت. این نوازنده و 
آهنگساز در فستیوال هایی چون فستیوال هنر 
ایران در دوسلدورف آلمان ۱۳۷۰، و ... شرکت 

کرده است.
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آدم ها دیگر عاشق نیستند!
مجید انتظامی:

برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن 
جشنواره فیلم فجر، گفت: سینمای دهه ۶۰ 
هم به لحاظ مضمون و هم ذهنیت آدم هایش 
سینمای متفاوت و بزرگی بود، سینمایی که 
آدم هایش عاش��ق بودند؛ چرا ام��روز فیلمی 

ساخته نمی شود که بتوان با آن زندگی کرد؟
مجید انتظامی در پاس��خ به این پرسش که 
چرا سال هاست دیگر موسیقی متن سینمایی 
تولی��د نمی کند، گفت: در این س��ال ها چند 
موس��یقی متن برای ساخت به من پیشنهاد 
شد؛ آمدند و صحبت کردند اما سن من دیگر 
سنی نیست که بخوام رج بزنم به همین دلیل 
باید آن کار، کاری باشد که خوشم بیایید که 
متاسفانه فیلم هایی که به من مراجعه کردند 

برایم جذاب نبودند.
سازنده موس��یقی متن بوی پیراهن یوسف 
)ابراهیم حاتمی کی��ا: ۱۳۷۴( در توضیح این 
موض��وع که چه فیلم��ی از نظ��ر وی ارزش 
ساخت موس��یقی دارد، بیان کرد: فیلمی که 
حرفی برای گفتن داش��ته باش��د و حرفی نو 
را بزند اما فیلم هایی که س��راغم آمدند حرف 
تازه ای برای گفتن نداشتند و موسیقی هم اگر 
می گذاشتیم ناچار بودیم که از موسیقی های 

گذشته رج بزنیم.

وی اف��زود: دل��م می خواهد اگر قرار اس��ت 
موس��یقی بسازم برای کاری تکان دهنده و نو 
باش��د؛ کاری که اندیشه ای نو را در خود دارد؛ 
فیلمی ک��ه اتفاقی تازه بیآفریند اما این اتفاق 

تاکنون نیفتاده است.
برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن 
فیلم برای آژانس شیشه ای )ابراهیم حاتمی کیا 
۱۳۷۶( اظهار داشت: من دلی حرف می زنم به 
همین دلیل به ش��ما می گویم که تا کنون و 
در این مدت کاری ندیده ام که بشود روی آن 

تمرکز کرد.
انتظامی یادآور شد: دلم نمی خواهد در این 

سن بنشینم و کارهای گذشته را تکرار کنم.
برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن 
جشنواره فیلم فجر برای فیلم دیوانه ای از قفس 
پرید )احمدرضا معتمدی ۱۳۸۱( در پاسخ به 
این پرسش که آیا سینمای امروز با سینمای 
چند دهه پیش تفاوت بسیاری دارد، گفت: به 
نظر شما سینمای امروز ما با سینمای دهه ۶۰ 

فرقی ندارد؟
انتظامی اظهار داشت: آن سینما هم به لحاظ 
مضم��ون و هم ذهنیت آدم هایش س��ینمای 
متفاوت و بزرگی بود؛ در حقیقت آدم های آن 

سینما آدم های بزرگی بودند.

سازنده سمفونی های خرمشهر و 
مقاوم��ت در یادبود جنگ ایران و 
عراق، گفت: آن زمان صف بنزین 
و تخم مرغ بود؛ برای بچه ام شیر 
پی��دا نمی کردم چ��را که جنگ 
ب��ود اما همه عاش��ق بودند و این 

مشکالت برایمان مهم نبود.
س��ازنده موس��یقی متن فیلم 
س��ینمایی عقاب ه��ا )س��اموئل 
خاچیکی��ان ۱۳۶۳( ادام��ه داد: 
ام��روز خیلی چیزها مهم ش��ده 
اس��ت چون آدم ها دیگر عاش��ق 
نیستند. فیلم ها و موسیقی ها هم 
همینطور اس��ت؛ به همین دلیل 
موس��یقی ای تولید نمی شود که 
روی دل ش��ما اثر کند. چرا امروز 
فیلمی ساخته نمی شود که بتوان 
با آن زندگی کرد؟ برای این که آن 

عشق کمرنگ شده است.
سازنده سمفونی ایثار در یادبود 
جنگ ایران و عراق در پاس��خ به 
این پرسش که چرا این سمفونی 
ب��ا روح و روان مخاط��ب ارتباط 
برقرار می کند، گفت: ایثار واژه ای 
بین المللی است و در تمام رنگ ها 
و نژادهای بشری )سیاه پوستان، 
و  آمریکایی ه��ا  سرخپوس��تان، 
انگلیس��ی ها و...( معنی و مفهوم 
دارد؛ یعن��ی هم��ه ملل اس��وه ها 
و اس��طوره هایی دارن��د که برای 

جامعه شان ایثار کرده اند.
وی اف��زود: در مملک��ت ما هم 
گروهی بودند که به معنای واقعی 
کلم��ه ایثار کردن��د آن آدم ها در 
دهه ۶۰ زمانی که با دست خالی 
به جنگ همه دنیا رفتند حقیقتاً 
ایثار کردند. انتظامی خاطرنشان 
کرد: در این جنگ بمب شیمیایی 
را آلمان ه��ا به ع��راق می دادند، 
تجهیزات دیگری را انگلیس ها و 
آمریکایی ها هم اطالعات جنگی 
ما را در اختیارشان قرار می دادند 
و ایثارگران ما در این نبرد با دست 

خالی با این ها می جنگیدند.
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اضطراب و افسردگی این روزها 
باالس���ت و ه���ر دو وضعیت با 
عصبانی���ت مرتبط اس���ت. من 
مراجعان���م  از  و  روانشناس���م 
بس���یار می ش���نویم که از کوره 
دررفته  و به اطرفیانشان ضربه 

زده اند.
احساس ترس، تحریک پذیری 
یا غم بسیار آزاردهنده است. 
حرکات کامی و جس���مانی در 
هنگام بروز خشم ممکن است 
آرامش موقتی به  همراه بیاورد 
اما در نهایت این کار به روابط 
م���ا و آدم های���ی که برایش���ان 
اهمیت قائلیم آس���یب می زند 
و به مراتب حس م���ان را بدتر 

می کند.
در حالی که پیشگیری از تبدیل 
شدِن درد به خشم کار سختی 
اس���ت اما خبر خوب آن است 
ک���ه م���ا می توانی���م پاس���خ به 
احساسات مان را تغییر دهیم.

برای این کار من پنج اس��تراتژی به مراجعانم 
معرفی می کنم که در اینجا آنها را با ش��ما هم به 

اشتراک می گذارم:

1. برای آنکه مهربانانه با دیگران برخورد کنید 
ابتدا با خودتان مهربان باشید

آدم های خوب وقتی ح��س می کنند به دلیِل 
خش��ِم آنی به عزیزان شان آس��یب زده اند، حس 
بدی پی��دا می کنند و این حس به حِس ش��رم 
منتهی می ش��ود و ش��رم، نیز باعث می ش��ود ما 
س��رمان را زیر برف فرو ببریم تا از مواجه ش��دن 
با واقعیت پرهیز کنیم. پس در وهله نخست باید 
بپذیرید که همه انسان ها اشتباه می کنند. این کار 

به دفِع انکار کمک می کند.
فهرستی از پیامدهای رفتارهای خشمگینانه ای 
که در قبال عزیزان تان داش��تید، تهیه کنید. اگر 
مطمئن نیستید رفتار خشمگینانه تان چه تأثیری 
روی آنها داشته اس��ت، از خودشان سؤال کنید. 
سپس خودتان را بررسی کنید. وقتی خشمگین 
می ش��وید چه احساس��ی پیدا می کنی��د؟ آیا با 
خشمگین ش��دن ب��ه اهدافی که مد نظ��ر دارید 
می رسید؟ آیا رفتار خشمگینانه ای که نسبت به 
عزیزان تان دارید با همس��ر، دوست، والد، رئیس، 
همکار، همسایه یا خویشاوندی که دوست دارید 

باشید، همخوانی دارد؟
پاسخ ها به شما نش��ان می دهند که عصبانیت 

و خشِم ش��ما تا چه  حدی به خودتان و دیگران 
صدمه زده اس��ت. خیلی مهم است پیش از آنکه 
مسیِر تغییر رفتار را در پیش بگیرید به این نکته 

واقف باشید.

2. محرک ه�ای خش�م و احساس�اتی ک�ه در 
زیرالیه ها وجود دارند را شناسایی کنید

فهرس��تی از موقعیت هایی ک��ه در آن ناگهان 
از ک��وره دررفتید را تهیه کنید. آیا بیش تر وقتی 
عصبانی ش��ده اید که خسته و گرس��نه از کار به 
خانه رس��یده اید؟ آیا نقطه ضعف تان زمانی است 
که حس می کنید طرد ش��ده و مورد بی توجهی 
قرار گرفته اید؟ شاید فرزندپرورِی سهل انگارانه تِر 
همس��رتان است که باعث می ش��ود انتقادهایی 
خش��مگینانه و تندوتی��ز نس��بت به همس��ر و 

فرزندان تان داشته باشید.
شناس��ایی این محرک ها ب��رای پیش گیری و 
اصالًح بافتارهایی که در آن ها تنش و خش��م به 
وجود می آید مفید اس��ت. ب��رای مثال اگر حس 
می کنید همیشه صحبت کردن درباره موضوعات 
چالش برانگیز در بافت خانه منجر به عصبانیت و 
خشم زیاد می شود، سعی کنید این گفتگوها را در 
فضای عمومی و در حاِل قدم زدن انجام دهید. یا 
اگر حس می کنید مزاحمت کسی وقتی غمگین 
هستید می تواند باعِث خشمگین شدن تان بشود، 
از او درخواس��ت کنید بگ��ذارد مدتی تنهایی و 

چطور از کوره در نرویم و صبوری کنیم؟
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خلوت داشته باشید.
بس��یاری از مراجعانم شگفت زده می شوند 
وقت��ی به آنها می گویم که خش��م اغلب یک 
احساِس ثانویه است که حِس اولیه دیگری را 
می پوشاند. سعی کنید بفهمید کدامیک از این 
موارد ش��امِل اضطراب، افسردگی، پشیمانی، 
درد یا ناامیدی در زیِر الیه های خشم خودش 
را پنهان کرده اس��ت. اگر چنین بود، س��عی 

کنید ابتدا با آن احساِس اولیه کنار بیایید.

3. گوش به زن�گ باش�ید ت�ا عالئ�م اولیه 
جسمانی خشم را شناسایی کنید

ای��ن راز متوقف کردِن خش��ِم ناگهانی در 
لحظه اس��ت. توجه کنید در لحظاِت ابتدایِی 
شکل گیرِی موِج خشم چه اتفاقی در بدن تان 
میفتد. هر دوره خش��می ب��ا واکنِش گریز یا 
جنگ آغاز می ش��ود. آیا در ناحیه ش��کم یا 
قفسه س��ینه انقباض حس می کنید؟ حس 
گرگرفتگی دارید؟ حس می کنید دندان ها یا 
مِچ دست تان قفل شده است؟ حس می کنید 
دهان تان خشک شده است؟ ضربان قلب تان 
باال رفته اس��ت؟ حتم��اً متوجه باش��ید که 
کدامیک از این حس ها در لحظاِت نخس��ِت 

بروز خشم در شما ظاهر می شوند.
سپس روی موج خشم موج سواری کنید و 
تالش کنید تا به لحاِظ اس��تعاری به ساحل 
آرامش برسید ]در روان شناسی خشم به شکِل 
موِج اقیانوس تشبیه می شود و افکار و شناخت 
ما در برابر این موج همان تخته موج س��واری 
اس��ت. این موج های احساس��ی گاهی بسیار 
مرتفع هستند به نحوی که شناخت ما در برابر 
آن ها بسیار ناچیز و کوچک است. به هر حال 
افراد باید بتوانند روی این موج ها موج سواری 
کنن��د و خودش��ان را ب��ه س��احِل آرام��ش 
برسانند.[ من همیشه به مراجعانم می گویم 
یکی از بارهایی که خش��مگین ش��دند را به 
خاطر بیاورند و موج سواری روی احساسات را 
روی آن وضعی��ت بارها و بارها تمرین کنند. 
مش��خص ش��ده که اگر ما روی مبنای حِس 
دلخوری و ناراحتی عمل نکنیم، عصبانیت و 
خش��م طوالنی نخواهد شد. اگر حس کردید 
که نمی توانی��د روی موج احساس��ات تان تا 

رس��یدن به ساحِل آرامش موج سواری کنید، 
دو اس��تراتژی ای که در ادامه می گویم را اول 

انجام دهید.

4. رفتارهای جایگزین را تمرین کنید
به جای فریاد زدن، ناسزا گفتن یا نشان دادِن 
خشم به شکل های فیزیکی، موقعیت را ترک 
کنید. این کار را باید در نخس��تین لحظه ای 
که حِس خشم روی شما ظاهر می شود انجام 
دهید و از قبل باید برنامه ای برای عذرآوردن 
به دلیِل ترک موقعیت داشته باشید و بگویید 

در آن لحظه کجا می روید.
می توانید به دوستان و خانواده از قبل خبر 
دهی��د که در حاِل کار ک��ردِن روی رفتارتان 
هس��تید و ممکن است مجبور باشید ناگهان 
یک موقعیت را ترک کنید. عذرخواهی برای 
رفتن به دستشویی یا تماس اضطراری همیشه 
روشی عالی برای حذف سریِع خودتان از یک 

موقعیت است.
اگر انتخاب��ی دارید، بهتر اس��ت از محیط 
بس��ته بیرون بروید، زیرا این فوای��د را دارد: 
منظره جدیدی برای متمرکز ش��دن دارید، 
می توانید از آرامش بخش��ِی طبیعت و حضور 
عابران برای خونسردی استفاده کنید که همه 
این ها احتمال عمل کردن روی اساِس خشم 

و عصبانیت را کاهش می دهد.
اگر این گزینه را ندارید، بهتر اس��ت از قبل 
برنامه ای داش��ته باش��ید تا در خانه یا محِل 

کار به خودتان برس��ید. برای مثال، هر جایی 
می توانید بروید و اطمینان حاصل کنید که تا 

کم شدِن شدِت خشم تان در آن جا می مانید.
برای آنکه با س��رعِت بیش تری به وضعیِت 
خونسردی برگردید، تنفس خود را آرام کنید. 
برای اینکار باید ت��ا ۴ ثانیه دم بگیرید و با ۸ 
ثانیه بازدم کنید و به جای تنفس از قفس��ه 
سینه، تنفِس عمیق دیافراگمی داشته باشید.

یا می توانید فعالیت های دیگری را امتحان 
کنید که شواهد علمی از آنها حمایت می کنند. 
برای مثال من به مراجعانم می گویم که ورزِش 
شدید بکنند، از ۱۰۰ شروع کنند و ۷ تا ۷ تا 
به عقب بیایند یا اس��م حیواناتی را که با یک 

حرف خاص شروع می شود، نام ببرند.
هم چنی��ن می توانید خودت��ان را در نقطه 
تفریحِی م��ورد عالقه تان تصور کنید و عالوه 
روی مناظر، س��عی کنید بوها و صداها را نیز 
تصور کنید. شما کم کم یاد می گیرید هر زمانی 
که در موقعیتی با قابلیِت برافروختِن خش��م 
قرار داشتید، این راهکارهای آرامش بخش را 

به صورِت خودکار انجام دهید.

5. روی خالِف میل عمل کنید
یک توصیه رایج در هنگام عصبانیت وجود 
دارد: وقتی عصبانی هس��تی به چیزی مشت 
بزن، به چیزی لگد بزن یا چیزی را بشکن تا 
شدت عصبانیتت کاهش پیدا کند و احتمال 
درگیر ش��دن با طرف مقابل کم تر ش��ود، اما 
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این توصیه به رغِم معروفیت، درس��ت نیست. 
دانشمندان دریافته اند که شما هر قدر رفتار 
خشمگینانه تری از خودتان بروز بدهید، روی 
شدِت خشم و عصبانیت خودتان می افزایید 
و در واقع خش��ِم خودتان را تقویت می کنید. 
درعوض، هرچه مهربان تر و آرام تر رفتار کنید، 

آتش خشم را بیش تر فرومی نشانید.
بنابراین، نخست تش��خیص دهید که چه 
زمانی ناراحتی تان تبدیل به خش��م می شود 
و بعد به عمد در جهِت عکِس این احس��اس 
رفتار کنید. اگر حس می کنید که میل دارید 
صدای تان را بلند کنی��د، آگاهانه صدای تان 
را پایین بیاورید و آهس��ته تر صحبت کنید. 
اگر میل به اخم ک��ردن دارید، لبخند بزنید. 
اگر حس می کنید می خواهید ناسزا بگویید، 
زبان ت��ان را گاز بگیری��د. اگر حس می کنید 
می خواهید با مش��ت های گره ک��رده به فرد 
مقاب��ل حمله کنید، س��عی کنی��د که کف 
دس��ت های تان را روی ران های تان بگذارید و 

ماهیچه ها را آرام کنید.

اگر کسی نس�بت به ما خشمگین شد چه 
کنیم؟

ممکن است در حاِل حاضر این پرسش در 
ذهن تان ایجاد شده باشد که اگر هدِف خشِم 
کس��ی بودید، چه باید بکنید. وقتی کسی به 
ش��ما یورش می آورد و حس می کنید که هر 

آن ممکن اس��ت به شما آسیب فیزیکی وارد 
شود، از او آرام بپرسید چه اتفاقی افتاده است. 
اگر این پرسش، آتش خشِم آن ها را افروخته تر 
کرد، س��عی کنید فضا را ترک کنید و دیگر 
هیچ س��ؤالی از آن ها نپرسید، زیرا آن ها فعاًل 

آماده پاسخ گویی نیستند.
اگر در واکنش به عصبانیت آنها، ش��ما هم 
عصبانی شدید و حس کردید میل دارید که 
مقابله به مثل کنید، از استراتژی های باال برای 
مهار خش��م استفاده کنید. زمانی که طرفین 
رابطه در اوج خشم هستند، هیچ گفت وگویی 

مؤثر نخواهد بود.

چند توصیه برای موج سواری روی موج های 
مرتفع احساس

الرا فیلدینگ، روان شناس بالینی است که 
برای موج سواری روی احساسات چندین گام 

را توصیه کرده است:
ق��دم اول: مکث کنید. به احس��اس تان نام 
بدهی��د. توجه تان را از محیط بیرون گرفته و 
به دروِن خودتان متمرکز ش��وید و احساسی 
که در آن لحظه تجربه می کنید را نام گذاری 
کنید. این کار شاید در گفتن آسان باشد، اما 
اغلب در عمل سخت است. ممکن است در آن 
لحظه چندین احساس را با هم تجربه کنید، 
اما باید فقط یک نام به احساس تان بدهید و 
آن احساسی است که در آن لحظه روی شما 
غلبه دارد. با خودتان بگویید: »در حاِل حاضر 
در حاِل تجربه احساِس ...... )خشم، ترس، غم، 

اضطراب و...( هستم.«
ق��دم دوم: به احس��اس تان اعتب��ار بدهید. 
هر احساس��ی به دلیلی در شما رخ می دهد. 
از خودتان این پرس��ش ها را بپرس��ید: ۱. آیا 
آدم های دیگر هم در چنین موقعیتی چنین 
احساس��ی را تجربه می کنن��د؟ ۲. آیا ممکن 
اس��ت این حس ناشی از یک مسئله زیستی 
مثل کم خوابی، خس��تگی، سرماخوردگی یا 
.. باش��د؟ ۳. آیا اتفاقی در گذشته من افتاده 
که باعث می شود در چنین موقعیتی چنین 

احساسی داشته باشم؟
نکته اینجاس��ت که به  محِض اینکه ش��ما 
دلیِل احساس��ی که دارید را کشف می کنید، 

آن احساس برای تان معنا پیدا می کند و دیگر 
درباه حس تان قضاوت نمی کنید. با خودتان و 
احساسی که دارید مهربان باشید. با خودتان 
بگویید: »مشخص است که چرا این احساس 
را دارم، این حس به دلیِل ..... اس��ت.« وقتی 
نامی برای احساس تان گذاشتید و به آن اعتبار 
دادید، می توانید وارد مرحله بعدی، که مرحله 

اشتیاق است بشوید.
قدم سوم: دستاِن اشتیاق ... همین  طور که 
در حاِل خواندِن این کلمات هستید، کِف دو 
پ��ای خود را روی زمی��ن بگذارید و با کمری 
صاف بنشینید. بعد، دو دست تان را در حالی 
ک��ه کِف آن ها رو به باالس��ت از خودتان دور 
کنید. اج��ازه بدهید که ش��انه ها از گوش ها 
فاصله بگیرد و رها ش��ود. شکم تان را بیرون 

بدهید و رها کنید. چه حسی دارید؟
حال��ِت بدن��ِی دس��تاِن اش��تیاق، یکی از 
خنثی تری��ن و طبیعی ترین حالت های بیانِی 
بدن است. به خاطر داشته باشید که پیام رسانی 
بین ذهن و بدن دوسویه است. این حالِت بدنی 
به مغزتان پیام می دهد که برای تجربه جدید 

آماده هستید.
قدم چهارم: مانترای اشتیاق. همان طور که 
حالِت بدن تان در وضعیِت دس��تاِن اش��تیاق 
اس��ت، آن کلمه ای که احس��اِس لحظه تان 
را توصی��ف می کند، به ذه��ن بیاورید. همان  
طور که در این موقعیت هس��تید، در ذهن و 
با صدای بلند بگویید: »من مش��تاقم که این 
ح��س ... را در این لحظ��ه تجربه کنم.« این 

مانترا را سه بار تکرار کنید.
مکث: اکنون چه حسی دارید؟ آیا تجربه تان 
تغییر کرد؟ یا مثل قبل هس��تید؟ ضعیف تر 
ش��دید یا قوی تر با تمرین متوجه می شویم 
که مبارزه کردن با موج های مرتفِع احس��اس 
به نفع مان نیس��ت و فقط با موج سواری روی 
این احساسات از طریِق آگاهی به لحظه اکنون 
است که می توانیم مؤثرترین پاسخ ها را به جذر 

و مد زندگی بدهیم.
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Lara Fielding& Jelena Kecmanovic
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هر چه در طول روز کمتر بنشینیم، شانس ما 
برای زندگی سالم بیشتر خواهد بود.  نشستن 
طوالنی مدت در هر صورتی مانند نشس��تن 
پش��ت میز، پش��ت فرمان ی��ا جلوی صفحه 
نمایش مضر اس��ت. زمانی ک��ه مدت زیادی 
پشت میز می نش��ینیم، به مرور در اندام های 
پشتی، فشار و درد احساس خواهیم کرد. این 
فشار از انتهای جمجمه تا استخوان خاجی را 
درگی��ر می کند. در این حالت مهره های کمر 
به  مراتب تحت فشار بیشتری قرار می گیرند 
و انعطاف خود را از دست می دهند. نشستن 
س��اعت های طوالنی در طول روز، عالوه روی 
آس��یب به مفاص��ل و اس��تخوان ها و ایجاد 
گردن درد، کم��ردرد، زانودرد، به هم ریختگی 
ساختار قامتی، پوکی استخوان و کاهش توان 
قلبی و عروقی زمینه ساز بیماری های مختلف 

جسمی و روحی است.
حتی اگر یک  بار هم به درد کمر دچار شده 
باش��ید حتماً می دانید کمردرد تا چه اندازه 
طاقت فرساست. دلیل بیشتر کمردردها ضعف 

عضالت یا وضعیت نامناس��ب بدن اس��ت. با 
توجه به موقعیت خاص ناحیه کمری، نشستن 
طوالنی مدت می تواند منجر به آسیب دیسک 

بین مهره ای بخش تحتانی کمر شود.
بدن ما باید به  طور مداوم در حرکت باشد؛ 
چرا که عضالت در اثر عدم  تحرک، اکسیژن و 
مواد مغذی کمتری از خون دریافت می کنند. 
برای همین باید بعد از هر ۳۰ دقیقه وضعیت 
بدن��ی خود را به  ط��ور مرتب و متوالی تغییر 

دهیم.
در تحقیقات جدید ثابت ش��ده کسانی که 
به  مدت یک یا دو س��اعت به  طور پیوس��ته 
می نشینند دو برابر کسانی که این مدت را با 
حرکت همراه می کنند در معرض خطر ابتال 

به درد کمر هستند.
افزایش بیش از حد انحنای فوقانی پش��ت 
از شایع ترین نوع گوژپشتی است که به  دلیل 
وضعیت نامناسب یا قوزکردن ایجاد می شود. 
اغلب گوژپشتی هایی که روی اثر رعایت نکردن 
بهداشت حرکتی و نشستن های طوالنی مدت 

ایجاد شده اند، برگشت پذیر هستند. اگر به این 
عارضه دچار ش��دید می توانید با انجام برخی 
تمرین های ورزش��ی مانند پیالتس، س��تون  

مهره ها را به وضعیت طبیعی بازگردانید.
راهکارهای ساده برای پشت میزنشین ها

* برخ��ی از کارهایت��ان را ایس��تاده انجام 
دهید.

* هر ۳۰دقیقه حرکتی به بدن تان بدهید و 
حرکات کششی انجام دهید.

*لم ندهید و صندلی را به س��مت میزتان 
بکشید.

* س��ر و گردن تان را ب��ه حالت خنثی، به  
طوری  ک��ه به جلو و عقب خم نش��وند، نگه  

دارید.
* ارتفاع میز را نسبت به قد خودتان تنظیم 

کنید.
* س��عی کنید هر روز مق��داری پیاده روی 

کنید.
* به جای اس��تفاده از آسانس��ور از راه پله 

استفاده کنید.

با صندلی تان قهر کنید!

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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نان در سراسر دنیا، یک غذای 
می ش���ود  محس���وب  اصل���ی 
کربوهی���درات،  ح���اوی  ک���ه 
فیب���ر، روغ���ن، ام���اح و برخی 
ویتامین هاست؛ اما همین نان 
هم انواع مختلفی دارد و بسته 
به شیوه پخت و مواد به کاررفته 
در آن می تواند ارزش بیشتر یا 

کمتری پیدا کند.
گندم از غنی ترین غاتی است 
که در طبیعت یافت می ش���ود 
 B و اغل���ب ویتامین های گروه
و مواد معدن���ی ازجمله آهن، 
کلسیم، منیزیوم و روی در این 
نعمت الهی وجود دارد. یک دانه 
گندم از سه قسمت اصلی به 
نام های سبوس، آندوسپرم و 

جوانه تشکیل شده است.
سبوس خارجی ترین الیه دانه 
است که امروزه فواید آن روی 
هیچ کس پوشیده نیست و روی 
اساس مطالعات مختلف هیچ 
م���اده غذایی جهت تس���هیل و 
بهبود عملکرد دستگاه گوارش 

با سبوس برابری نمی کند. 
معم���والً در تهی���ه ن���ان از آرد 
گندم استفاده می کنند، چون 
می���زان گلوتن آن بس���یار زیاد 
اس���ت. گلوت���ن ی���ک ترکی���ب 
پروتئین���ی اس���ت ک���ه س���بب 
حالت اس���فنجی، پ���ف کردن 
خمی���ر و ت���ردی نان می ش���ود. 
محتوای گلوتن ن���ان می تواند 
به عنوان یک���ی از عوامل بیات 
ش���دن نان موردتوجه  باش���د.  
وجود گلوتن روی نرمی و کش 
آم���دن بافت محص���ول نهایی 
تأثی���ر دارد و یک���ی از راه ه���ای 
تشخیص مرغوبیت آرد میزان 

گلوتن آن است.

ارزش غذایی نان
هر بزرگس��ال با مصرف روزان��ه ۳۰۰ گرم نان 
می تواند نزدی��ک به ۵۰ درصد ان��رژی، بیش از 
۶۰، تیامین و نیاس��ین، ۳۰ -۴۰، کلسیم و ۸۰، 
آهن موردنیاز روزانه خود را تأمین کند. همچنین 
۴۵درصد، پروتئین موردنیاز برای سطح متوسط 
جامعه و به می��زان ۶۰درصد برای فقرا، از طریق 

مصرف نان به دست می آید.

روش صحیح نگهداری نان
نان س��الم ویژگی هایی دارد که نبود هرکدام از 
آن ها می تواند کیفی��ت و ارزش غذایی نان را زیر 
س��ؤال ببرد.  نان سالم کامالً پخته و برشته است 
اما سطح آن باید فاقد هرگونه نشانه ای از سوختگی 
باش��د.  یک نان خ��وب، بافت ن��رم و یکنواختی 
دارد، عطروطعم آن مقبول است، به راحتی بریده 
می شود و زود بیات نمی شود.  چیدن نان های داغ 
روی هم منجر به کپک زدگی، بیات شدگی و فساد 
زودرس نان می شود که ضایعات نان و بیماری های 
گوارش��ی را افزایش می دهد.  بهترین روش برای 
نگهداری نان این اس��ت که اجازه دهیم تا پس از 
پخت به دمای اتاق برس��د و سپس در بسته های 
پالستیکی در فریزر نگهداری کنیم. اما قرار دادن 
نان در یخچال به دلیل کریستاله شدن سلول های 

آبی آن بیات شدن نان را تسریع می کند. 
یادتان باش��د در هنگام خرید نان های صنعتی 

بسته بندی ش��ده به برچس��ب تغذیه ای آن نگاه 
بیندازید و به نشان سازمان غذا و دارو و نشانگرهای 

سالمت آن توجه داشته باشید.
 

انواع نان
 به طورکلی نان ها به دودسته تقسیم می شوند:

۱- نان سفید یا همان نان گندم، پرکالری  ترین 
نان است.  بخش اعظم این نان حاوی کربوهیدرات 
ساده است و به سرعت س��بب افزایش قند خون 
پ��س از مصرف می ش��ود.  این نان ب��رای افراد با 
مشکل اضافه وزن و یا بیماری زمینه ای دیابت مضر 
است و باید نان قهوه ای )نان سبوس دار( جایگزین 

آن شود.
۲- نان س��بوس دار یا قهوه ای، نان تهیه شده از 
آرد حاوی سبوس است. سبوس با ایجاد احساس 
س��یری منجر به مصرف وعده های غذایی کمتر 
می شود. از طرفی فیبر موجود در این نان منجر به 
بهبود عملکرد و رفع مشکالت گوارشی می گردد و 
عمل دفع را تسهیل می کند. سبوس نان که سرشار 
از ویتامین های گروه B می باشد باعث تنظیم قند 
خون، کلس��ترول و چربی می شود و در یک کالم، 
بهترین نان ب��رای همه افراد، به ویژه اف��راد دارای 
اضاف��ه وزن و دیابتی هاس��ت. در این نان ها پس از 
فرآیند تخمیر، اسید فیتیک آن تخریب، کلیه مواد 
موجود در آن آزاد و جذب بدن می گردد.  اس��ید 
 »)IP6( فیتیک یا فیتات »هگزا فسفات اینوزیتول

کدام نان بیشترین ارزش تغذیه ای را دارد؟

محدثه آصفری
کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

نان خورها بخوانند
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ذخیره اصلی فسفر در دانه های گیاهی است.
هنگامی که دانه ها در حال جوانه زدن هستند 
فیتات تخریب می شود و فسفر برای استفاده 
توسط گیاه جوان آزاد می شود. فیتات خواص 
مهارکنندگی و ضد تغذیه ای دارد. این اسید در 
مجاورت عناصری مانند کلسیم، آهن و روی با 
آن ها ترکیب شده و موجب کمبود و نقصان این 
عناصر در بدن می شود. نان های تیره )حاوی 
سبوس بیش��تر( ارزش غذایی باالتری نسبت 
به نان های س��فید و روشن دارند. خوردن نان 
سبوس دار مانع از جذب سریع قند و چربی در 

خون می گردد.

خطرات ناشی از مصرف سبوس فله
در هنگام س��بوس گیری از آردها، س��بوس 
م��ازاد آن به عنوان دورری��ز از کارخانه خارج 
می ش��ود؛ درنتیجه دقت و حساس��یت الزم 
درزمینه بهداش��تی را نخواهد داش��ت و انواع 
آلودگ��ی ش��یمیایی، میکروب��ی و قارچی را 
داراس��ت. معموالً این س��بوس های فله ای به 
مصرف دام می رس��د که ازنظر میکروبی برای 
انس��ان قابل مصرف نیس��ت. خوردن نان های 
حاوی این نوع سبوس سموم شیمیایی را وارد 
بدن کرده و موجب بیماری سرطان می شود. 

ع��الوه روی این، انواع آلودگی های قارچی و 
کپکی که در سبوس های فله ای یا دامی موجود 
اس��ت موجب افزایش بیماری ه��ای کبدی و 
کلیوی ش��ده اس��ت. رواج مصرف سبوس در 
کش��ور نتیجه تبلیغات نادرست و بیش ازحد 
است که به دنبال آن سبوس را ماده شفابخشی 
شناخته اند؛ درحالی که س��بوس در کشور ما 
به ویژه در پخت نان های با تخمیر کامل، نه تنها 
سودمند نیست بلکه زیان آور است. عالوه روی 
این؛ در رابطه باارزش غذایی نان هایی با پخت 
طوالنی مدت مانند سنگک و بربری و نان های 
حاوی سبوس مازاد، به دلیل تشکیل آکریالمید 
ازنظر تغذیه ای و بهداش��تی سالمت خود را تا 
حدی از دست می دهند. مواد نشاسته ای زمانی 
که در مقابل حرارت زیاد قرار بگیرند و برشته 
شوند، ماده ای به نام آکریالمید تولید می کنند 
که در فرایند س��لولی ایجاد اختالل می کند و 

می تواند منجر به سرطان شود.

نان سنگک
غنی تری��ن نان ازنظر تغذیه ای اس��ت که 
حاوی بیشترین میزان سبوس است. میزان 
س��بوس گیری مجاز از آرد این نان ۷ درصد 
اس��ت و تقریباً آرد آن کامل و س��بوس دار 
به حس��اب می آی��د.  به همی��ن دلیل رنگ 
آن تیره ت��ر و هض��م آن کم��ی طوالنی ت��ر 
است. بنابراین دارای خاصیت سیرکنندگی 
بیش��تری اس��ت.  ۱۰۰ گرم این نان حاوی 
۲۵۸ کال��ری و بهترین ن��ان تولیدی ازنظر 
وجود ویتامین ها، مواد معدنی و پروتئین های 
ضروری بدن اس��ت.  این ن��ان تقریباً کامل 
اس��ت و تقریباً تمام ام��الح و ویتامین های 

خود را حفظ کرده است.

نان لواش و تافتون
آرد این نان ها نس��بت به سنگک از سبوس 
پایین تری برخوردار بوده و در ۱۰۰ گرم آن ها 
۲۸۳ تا ۲۹۳ کالری نهفته است.معموالً میزان 
جوش ش��یرین و نمک موج��ود در این نان ها 
بیشتر و میزان سبوس گیری از این آرد مصرفی 
۱۲درصد است. فقدان تخمیر کامل و طوالنی 
در برخی از نان های لواش و تافتون، به همراه 
اس��تفاده از جوش شیرین که به شدت قلیایی 
بوده و س��بب تخمیر سریع می شود منجر به 
بروز عوارضی نظیر کم خونی، پوکی استخوان، 
س��وءهاضمه، افس��ردگی، بی حالی، افزایش 
فش��ارخون، سوزش جدار داخلی معده و سوء 

جذب آهن و کلسیم در بدن می شود.

نان بربری
بیش��ترین درصد س��بوس گیری از آرد نان 
برب��ری و به میزان ۱۸ درصد اس��ت و درواقع 
س��فیدترین آرد از نان های س��نتی محسوب 
می ش��ود.  در هنگام تهیه این ن��ان مقداری 
س��بوس به آن اضافه می ش��ود ک��ه تا حدی 
این کمبود س��بوس جب��ران ش��ود، اما این 
عمل زیان بارترین اقدام و آفتی برای سالمتی 
است. ازآنجاکه آرد باید مستقیماً در تولید نان 
مورداستفاده قرار گیرد و هرگونه افزودنی مانند 
سبوس، غیرقانونی و غیربهداشتی بوده و نباید 
مورد مصرف قرار بگی��رد، زیرا گاهی اوقات از 

سبوس استریل نش��ده یا دامی در پخت نان 
استفاده می شود.

نان های حجیم
ای��ن نوع نان ها ک��ه از آرد گندم س��فید 
یا س��بوس گرفته تهی��ه می ش��وند بافتی 
یکنواخ��ت و ضخامت��ی مناس��ب دارن��د. 
همچنین پوس��ته آن تردی خوب��ی دارد و 
برای تهیه انواع س��اندویچ مناسب است. در 
هر برش ۳۰ گرمی از نان صنعتی )ش��یرین 
نش��ده( حدود ۷۵ کیلوکالری انرژی وجود 
دارد. نان ه��ای صنعتی به دلی��ل تولید در 
کارگاه ها و کارخانه های بهداش��تی به دلیل 
مکانیزه بودن و دخالت کمتر نیروی انسانی 
بهداشتی تر هستند.  اما در رقابت با نان های 
سنتی به دلیل فرهنگ و ذائقه خاص مردم 
ایران در س��فره های آن ه��ا راه نیافته اند. در 
پخت نان های صنعتی معموالً زمان تخمیر 
بیش��تر است. همه قس��مت های این نان ها 
حتی خمیرشان قابل استفاده است، بنابراین 
نان ه��ای حجی��م هی��چ دورری��زی ندارند. 
مغذی ترین قسمت نان  حجیم، مغز آن است 

که به اشتباه دور ریخته می شود.
علیرغم سفید بودن آرد این نان ها می توان 
با اف��زودن مواد مختلف ازجمله آرد جو و آرد 
گندم، یا آرد س��یب زمینی و پروتئین سویا به 
آن ها و حتی استفاده از سبزیجات و دانه های 
روغنی در پخت آن ها، نان ارزش غذایی بسیار 
بیشتری خواهد داش��ت. درصورتی که با آرد 
س��بوس دار و تقریباً کامل تهیه شوند دارای 
ارزش تغذیه ای باال و هضم آسان خواهند بود.

محاسن نان سنگک
فیبر زی��اد این نان برای دس��تگاه گوارش 
سودمند اس��ت. عالوه روی آن از بسیاری از 
امراض و عوارض عروقی، گوارشی و سرطان 
جلوگیری می کند و یک نان سنتی مطلوب 
برای بیم��اران دیابت��ی به حس��اب می آید. 
همچنین نان سنگک ازنظر استفاده نمک در 
ترکیبات آن با نس��بت یک گ��رم به ازای هر 
صد گرم نان، از کیفیت بهتری نسبت به سایر 

نان ها برخوردار است.
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 روز س���ه شنبه ۲۵ مرداد ماه، 
اولی���ن م���ورد آبله میم���ون در 
ایران شناسایی شد. بیمار یک 
زن ۳۴ س���اله س���اکن جن���وب 
غرب اهواز اس���ت ک���ه پس از 
مثبت شدن نتیجه آزمایشش، 
گرف���ت. ق���رار  قرنطین���ه  در 
شناسایی این مورد با همکاری 
ش���خص مبت���ا و خان���واده او 
از طری���ق مش���اهده ضایعات 
پوس���تی بیم���ار ص���ورت گرفته 
است؛ بیمار بافاصله قرنطینه 
ش���ده و با تأیی���د آزمایش های 
اولی���ه و نهای���ی، در ح���ال طی 
ک���ردن دوره بیم���اری خ���ود در 

منزل است.

آبله میمون چیست؟
آبله میمون عفونتی اس��ت که توسط ویروسی 
مش��ابه ویروس آبله ]که اکنون ریش��ه کن شده 
اس��ت[ ایجاد می ش��ود. این بیماری در برخی از 
کشورهای آفریقایی شایع بوده، اما هر از گاهی هم 
در مناطق دیگر ش��یوع پیدا کرده است. سازمان 
بهداش��ت جهانی به تازگ��ی، وضعیت اضطراری 
بهداش��تی جهانی برای این وی��روس اعالم کرد 
زی��را آبله میم��ون از طریق تعام��الت اجتماعی 
و تماس ه��ای نزدیک میان افراد در بس��یاری از 

کشورها گسترش یافته است.
 

آبله میمون چگونه منتقل می شود؟
ای��ن بیم��اری از طریق تماس نزدی��ک و قرار 
گرفت��ن در معرض قط��رات تنفس��ی، ضایعات 
پوستی یا مایعات بدِن فرد آلوده منتقل می شود. 
انتقال ویروس همچنین می تواند از طریق جفت 
از مادر به جنین )که می تواند منجر به آبله میمون 
مادرزادی ش��ود( یا طی تماس نزدیک در حین 

تولد و پس از تولد رخ دهد.
 

آبله میمون چه عالئمی دارد؟
عالئم اولیه آبله میمون شامل تورم غدد لنفاوی، 
تب، دردهای عضالنی و ضایعات پوس��تی است 
که ممکن اس��ت در ابتدا ب��ا آبله مرغان یا حتی 
بیماری های مقاربتی اش��تباه گرفته ش��ود )اگر 

ضایعات پوس��تی در ناحیه تناس��لی یا مقعدی 
باشد(.

 چند روز بعد، تاول های پوستی ظاهر می شود 
که شبیه آبله مرغان است. بثورات پوستی ممکن 
است از صورت شروع ش��ود و به تدریج در سایر 

نقاط بدن گسترش یابد.
 

از زم�ان ابت�ال به عفونت تا ب�روز عالئم چقدر 
طول می کشد؟

آبله میمون مدت زمان کمون )نهفتگی( طوالنی 
دارد. این بدان معناست که پس از قرارگرفتن در 
معرض ویروس ممکن اس��ت بی��ن ۴ تا ۲۱ روز 

طول بکشد تا بیماری ایجاد شود.
 

طول درمان بیماری چقدر است؟
ضایعات پوس��تی یک یا دو هفته بعد خش��ک 
می شوند و روند بهبودی ادامه می یابد. در مجموع، 
عفون��ت آبل��ه میم��ون دو تا چه��ار هفته طول 

می کشد.
اف��راد آل��وده پ��س از بهبودی تم��ام ضایعات 
پوستی شان دیگر ناقل نیستند و در این مرحله، 

ویروس قابلیت سرایت به دیگران را ندارد.
 

ص�ورت  چگون�ه  میم�ون  آبل�ه  تش�خیص 
می پذیرد؟

به گفت��ه محقق��ان متخص��ص اپیدمیولوژی 

آیا باید از بیماری آبله میمون بترسیم؟
الهه جعفرزاده

خبرنگار

پاسخ به 14 سؤال مهم درباره آبله میمون
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دقیق تری��ن و بهترین روش برای تش��خیص 
آبله میمونی تهیه نمونه از تاول های پوستی 
ایجاد شده است. این نوع آزمایش باید توسط 
پرس��نل تخصص��ی و از طریق انجام تس��ت 
PCR در آزمایش��گاه انج��ام ش��ده و ایمنی 
افراد به طور کامل رعایت شود. به این صورت 
که از س��طح ضایعه نمونه برداشته می شود و 
آزمایش ویروس شناس��ی برای تشخیص آبله 

انجام می گیرد.
 *این وی��روس برخالف کرونا تش��خیص 
اختصاصی چندانی ندارد؛ چرا که تست های 
مبتن��ی روی آنت��ی ژن و آنتی ب��ادی برای 
تشخیص این ویروس کارساز نیست. بنابراین 
نمی ت��وان از طریق نمونه خ��ون راهی برای 

شناسایی این بیماری پیدا کرد.
 

آیا ویروس آبله میمون انواع مختلفی دارد؟
بله، دو گونه آبله میمون وجود دارد؛ سویه ای 
که در چندین کشور در غرب آفریقا بومی است 
و در سال ۲۰۲۲ در خارج از آفریقا شیوع پیدا 

کرده است، شدت کمتری نسبت به سویه ای 
دارد که در حوضه کنگو رخ می دهد. سویه ی 
فعلی شبیه به آنچه در کشورهای غرب آفریقا 
دیده می شود، است؛ این سویه تا کنون باعث 
بیماری خفیف در اکثِر افراِد آلوده به ویروس 

شده است.
 

آیا آبله میمون قابل درمان است؟
اگرچه بس��یاری از موارد ابتال خود به خود 
برطرف می شوند، اما افرادی که شدت بیماری 
در آنها بیشتر است، می توانند با داروهای ضد 
ویروسی درمان شوند. ممکن است از درمان های 
آبله نیز استفاده شود، اگرچه داده های مربوط 
به اثربخش��ی آنها برای ای��ن بیماری محدود 
اس��ت. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
)CDC( پیش��نهاد می کند که افراد مبتال به 
بیماری آبله میمون در سطح شدید، بیمارانی 
که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، کودکان زیر ۸ 
سال و زنان باردار باید پس از مشورت با پزشک 

برای درمان ضد ویروسی اقدام کنند.

  چگون�ه از ابت�ال به وی�روس آبله میمون 
جلوگیری کنیم؟

بهترین راه ها برای جلوگیری از ابتال به آبله 
میمون عبارتند از:

• از تماس نزدیک با افراد آلوده یا وس��ایل 
شخصی آنها خودداری کنید.

• دس��ت های خود را به طور مکرر و کامل 
بشویید.

• هنگام مراقبت از فرد مبتال به آبله میمون 
یا فردی که عالئم بیماری را داراست، از ماسک 

و دستکش استفاده کنید.
 

اگ�ر در معرض ویروس ق�رار گرفتید، چه 
اقداماتی الزم است؟

طبق گفت��ه CDC، افرادی که در معرض 
فرد یا حیوان آلوده قرار گرفته اند، باید وضعیت 
س��المت خود را به مدت س��ه هفته پس از 
قرارگیری در معرض ویروس، تحت نظر داشته 
باشند. برای نظارت کافی ست دمای بدن خود 
را دو ب��ار در روز ان��دازه بگیرید؛ اگر تب، لرز، 
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تورم غدد لنفاوی یا ضایعات پوس��تی جدید 
داشتید، فوراً خود را قرنطینه کنید.

اگر فقط لرز و تورم غدد داش��تید اما تب یا 
بثورات پوستی نداشتید، به مدت ۲۴ ساعت 
در خانه قرنطینه ش��وید. اگ��ر در این مدت 
دچار تب شدید، بهتر است به پزشک مراجعه 

کنید.
اگر تب نداشتید اما بعد از ۲۴ ساعت همچنان 
لرز ادامه پیدا کرد یا غدد متورم شدند، برای 
تشخیص بهتر با پزشک خود تماس بگیرید یا 

به مراکز درمانی مراجعه کنید.
اگر هم عالئمی مشاهده نکردید، می توانید 

به زندگی عادی خود ادامه دهید.
نکت��ه قاب��ل توجه این اس��ت ک��ه در این 
دوره ی س��ه هفته ای از اهدای خون یا سلول 
و بافت، شیردهی به نوزاد و حتی اهدای عضو 

خودداری کنید.
 

 آیا آبله میمون کشنده است؟
بله می تواند کشنده باشد. برخی از گونه های 
آبله میم��ون دارای نرخ مرگ و میر از ۱٪ تا 
۱۰٪ ]بر اساس داده های موجود[ در برخی از 

کشورهای آفریقایی هستند.
  آی�ا آبل�ه میمون نی�ز مانند کرون�ا به یک 

همه گیری جهانی تبدیل خواهد شد؟

همه گیر ش��دن آبله میمون به چند دلیل 
بعید است:

اول اینکه ویروس آبله میمون جدید نیست. 
معموالً ویروس های جدید و ناشناخته تبدیل 

به معضل همه گیری می شوند.
دوم، واکسن ها و داروهایی که می توانند به 
کاهش تأثیر این بیماری کمک کنند، در حال 

حاضر در دسترس هستند.
در نهایت، از آنجایی که انتقال آبله میمون 
نیاز به تماس فرد به فرد دارد، کمتر از س��ایر 
ویروس ها )مانند SARS-CoV-۲، که عامل 
ایجاد کووید-۱۹ اس��ت( بین تعداد زیادی از 
افرادی ک��ه تماس فیزیکی نزدی��ک ندارند، 

شیوع پیدا می کند.
 

کدام گروه بیش�تر در مع�رض ابتال به آبله 
میمون هستند؟

آبله میمون ممکن است در کودکان خردسال 
شدیدتر باشد، به خصوص اگر وضعیت تغذیه 
ضعیفی داشته باش��ند. در سال های گذشته 
موارد مرگبار، عمدتاً در میان کودکان آفریقایی 

رخ داده است.

 آیا واکسن می تواند با آبله میمون مقابله کند؟
واکسن ها می توانند از آبله میمون جلوگیری 

کنند؛ اما در حال حاضر به طور گس��ترده در 
دسترس نیستند و بیشتر برای جلوگیری از 
ایجاد بیماری در افرادی که در معرض ویروس 
قرار گرفته اند استفاده می شوند. واکسن آبله 
نیز ایمنی و محافظ��ت در برابر ویروس آبله 

میمون ایجاد می کند.
بیماری آبله میمون ممکن است افرادی را 
که هرگز علیه آبله واکسینه نشده اند، بیشتر 
تحت تأثیر قرار دهد. برنامه واکسیناسیون آبله 
در سال ۱۹۷۲ در ایاالت متحده پایان یافت.

آمری��کا  داروی  و  غ��ذا  س��ازمان  اخی��راً 
واکس��ن هایی برای پیشگیری از آبله میمون 
از جمله واکسن دوگانه ی Jynneos را تأیید 

کرده است. 
اثربخشی واکس��ن ها زمانی بهتر است که 
بالفاصل��ه پ��س از قرار گرفت��ن در معرض 
ویروس )درعرض چهار روز( تزریق ش��وند؛ 
در این صورت می توانند ش��دت بیماری را 
کاهش دهند. جامعه پزشکی تزریق واکسن  
را اول از هم��ه برای کس��انی که در تماس 
نزدیک با فرد آلوده بوده اند توصیه می کند. 
همچنین، داروهای ضد ویروسی نیز در حال 
آزمایش و بررس��ی هستند تا مشخص شود 
ک��ه آی��ا در کاهش عالئم، بی خط��ر و مؤثر 

هستند یا خیر.
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ورزش
مقصر کیست؛ تحریم ها یا مدیران فوتبالی و غیرفوتبالی؟/6۲

رفت و برگشتی که کار اسکوچیچ را دشوار کرد/64
آیا لیگ برتر فوتبال ایران به اهدافش رسیده است؟/66

جام، عشق و پوئن هزار!/6۸
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w w w . o g h a b a f s h a n . c o m

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش

]61[

شماره ۸9 - مرداد ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



پی���ش  چن���دی  اس���تقالی ها 
صبح ش���ان را ب���ا ی���ک ش���وک 
میلی���اردی آغاز کردن���د. آندره آ 
استراماچونی، سرمربی سابق 
ماه ه���ا  از  پ���س  اس���تقال، 
کش وق���وس موف���ق ش���د در 
دادگاه بین الملل���ی ورزش هم 
آبی پوشان پایتخت را محکوم 
کند. دادگاه بین المللی ورزش 
)CAS( پس از چند بار تعویق 
در صدور حکم پرونده شکایت 
آندره آ استراماچونی از استقال 
و در مقابل، اعتراض آبی ها به 
رأی ص���ادره از س���وی فیف���ا در 
نهایت حکم نهایی این پرونده 
را اعام کرد. حکم ابتدایی فیفا 
که جریمه یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار دالری بود از سوی دادگاه 
عالی ورزش تأیید ش���د. ضمن 
اینکه با احتساب دیرکرد و سایر 
هزینه ها باشگاه استقال باید 
ی���ک میلی���ون و ۴۰۰ هزار دالر 
به این مربی ایتالیایی بپردازد. 
جریمه ای بیشتر از ۴۰ میلیارد 

تومان.

غرامت سنگین برای کمتر از نیم فصل
استراماچونی سه سال پیش هدایت استقالل را 
روی عهده گرفت و پس از ش��روع ضعیف، نتایج 
خوبی را کسب کرد و به مربی محبوب هواداران 
تبدیل ش��د. »استرا« موفق شد در لیگ نوزدهم 
اس��تقالل را پس از ماه ها ب��ه صدر جدول لیگ 
ایران برس��اند؛ صدرنشینی ای که خیلی تلخ شد 
و این مربی به دلیل عدم دریافت مطالبات خود 
در پایان هفته سیزدهم ایران را ترک کرد و دیگر 
برنگشت. استراماچونی که به فیفا شکایت کرده 
بود، توانست با ارائه ادله کافی علیه استقالل حکم 
بگیرد و در آبان ماه سال ۱۳۹۹ با رأی فیفا، باشگاه 
اس��تقالل به پرداخت یک میلی��ون و ۳۰۰ هزار 
یورو جریمه شد. استقاللی ها با توجه به جدایی 
ناگهانی سرمربی ایتالیایی خود، درخواست اعمال 
تجدی��د نظر از س��وی دادگاه بین المللی ورزش 
را داش��تند که در این پرونده شکس��ت خوردند. 
حاال با حکم صادرش��ده در صورت عدم پرداخت 
مطالبات سرمربی ایتالیایی، با توجه به حکم فیفا 
و تأیی��د دادگاه بین المللی ورزش، خطر کس��ر 
امتیاز و بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتی، آبی ها 

را تهدید می کند.

غرامت پشت غرامت
پرداخت غرامت به اس��تراماچونی تنها بدهی 
سنگین فوتبال ایران در این سال ها نبوده است. 

پرس��پولیس در یک دهه اخیر ب��ه مانوئل ژوزه، 
برانکو ایوانکوویچ و گابریل کالدرون غرامت های 
س��نگین داده اس��ت. از حکم س��نگین مارک 
ویلموت��س علیه تیم ملی هم تنه��ا چند هفته 
گذش��ته است؛ حکمی که ایران را با یک غرامت 
س��ه میلیون و ۲۰۰ هزار یوروی��ی روبه رو کرد. 
تراکت��ور هم در این س��ال ها بارها چنین احکام 
س��نگینی را پی��ش  روی خود دیده اس��ت. در 
پرونده ویلموتس، برانکو، کالدرون و استراماچونی 
ش��باهت هایی دیده می ش��ود. این مربیان چند 
ماهی حقوق خود را دریافت نکردند. طبق قوانین 
فیفا یک مربی اگ��ر دو ماه حقوق دریافت نکند 
می تواند قراردادش را فس��خ و کل مبلغ قرارداد 
را مطالبه کند. مدی��ران ایرانی در واقع با تأخیر 
در پرداخت، شرایط فسخ قرارداد و دادن غرامت 
سنگین را ایجاد کردند؛ مدیرانی که تحریم ها و 
نبود امکان انتقال پ��ول را دلیل تأخیر پرداخت 
دستمزد مربیانشان عنوان می کنند. استراماچونی 
قراردادی دوس��اله با استقالل داشت و به همین 
دلیل موفق ش��د کل مبلغ قراردادش را مطالبه 
کند. معموال پس از محکوم شدن تیم های ایرانی 
در فیفا، مدیران هزینه زیادی برای شکسته شدن 
رأی در دادگاه عال��ی ورزش می کنند که به غیر 
از م��ورد ویلموتس هرگز در آنج��ا هم به جایی 
نرسیدند و تنها هزینه وکالی دو طرف و جریمه 

دیرکرد نصیبشان شده است.

مقصر کیست؛ تحریم ها یا مدیران فوتبالی و غیرفوتبالی؟
پول و سرمایه ایرانی ها که به پای مربیان خارجی دور ریخته می شود
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آیا فقط تحریم  مقصر است؟
درست است که تحریم بانکی عامل اصلی 
پرداخت نشدن حقوق مربیان و ایجاد شرایط 
فس��خ قرارداد عنوان می شود اما سؤال اصلی 
این است که چرا مدیرانی که می دانند مشکل 
انتقال پول وجود دارد چنین قراردادهایی با 
مربیان و بازیکنان خارجی بستند و می بندند. 
از طرفی همیشه این خطر وجود دارد که یک 
سرمربی با دریافت نکردن مطالباتش به دنبال 
فس��خ قرارداد برود و مدیران بای��د از ایجاد 
ش��رایطی که بند فسخ فعال شود جلوگیری 
کنند که در این س��ال ها بارها دیده شده در 
این زمینه دوراندیش��ی نش��ده است. بستن 
قراردادهای دوس��اله و بلندمدت هم ریسک 

دیگری اضافه می کند.
در پرونده استراماچونی و شکست استقالل، 
موارد دیگری هم مطرح ش��ده است. معاون 
حقوقی باشگاه اس��تقالل می گوید که عدم 
حضور امیرحس��ین فتحی مدیرعامل سابق 
آبی ها در جلسه دادگاه CAS، یکی از عوامل 
صدور رأی سنگین علیه این باشگاه بوده است. 
فرشید سمیعی در این باره گفت: »ما در این 
مدت تالش کردیم به این وکال کمک کنیم 

ولی آنها مس��تقل کار می کردند و ما فقط از 
آنها گزارش کار می گرفتیم. تا اینکه به جلسه 
آنالین رس��یدیم و از ما درخواس��ت کردند 
یک سری شهود پیدا کنیم از جمله پزشکان 
تیم و پزش��کان یک بیمارستان. ما همه این 
افراد را در جلس��ه آنالین حاض��ر کردیم اما 
مهم ترین شاهد که می توانست در جلسه رأی 
را به نفع اس��تقالل تغییر دهد، آقای فتحی، 
مدیرعامل سابق، بود. متأسفانه ایشان بنا به 
دالیلی در جلسه شرکت نکردند. همان زمان 
ب��ه وزیر ورزش وقت گ��زارش دادیم که این 
یک مس��ئله ملی بوده و شخصی نیست ولی 
ایشان به هر دلیلی در جلسه شرکت نکردند. 
ب��ه قول وکالی خارجی، این امر به ضرر آنها 
تمام شد و مهم ترین شاهدشان در جلسه را 

از دست دادند.«
اس��تقالل با خطر بسته ش��دن پنجره نقل 
و انتقاالت��ی روبه روس��ت و ب��ه همین دلیل 
باید س��ریعا بازیکنان مدنظرش را به خدمت 

بگیرد.
به نظر می رس��د اس��تقالل حدود ۲۰ روز 
برای پرداخت این جریمه ۴۲ میلیارد تومانی 
وقت داشته باشد. ضمن اینکه این تمام ماجرا 

نیست و به زودی حکم دستیاران استراماچونی 
نیز ابالغ می شود و غرامت استقالل به حدود 
۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید. در این میان 
مشخص نیست که این مبلغ سنگین از چه 
محل��ی پرداخ��ت خواهد ش��د. روی خالف 
ش��ایعات استقالل نمی تواند این جریمه را از 
بورس پرداخت کند. سمیعی دراین باره گفت: 
»بر خالف گفته ه��ا این پول را نمی توانیم از 
بورس پرداخت کنیم. مبلغ حاصله از فروش 
آتی سهام مستقیم به خزانه واریز می شود و 
ربطی به پرداخت بدهی های استقالل ندارد. 
پول قبلی نیز صرف سرمایه گذاری بلندمدت 
ش��ده تا از منافع حاصله برای باشگاه هزینه 
ش��ود. سیاست باشگاه این است که با تالش 
ش��بانه روزی و س��رعت هر چه بیشتر، نقل 
و انتق��االت را به پایان برس��اند ولی هم زمان 
هم به فکر پرداخت این مبلغ هستیم و باید 

بهترین راهکار را پیدا کنیم.«
این فصل چند س��رمربی خارجی به لیگ 
ایران اضافه ش��ده اند و باید دید چند پرونده 
دیگر به پرونده ه��ای متعدد فوتبال ایران در 

فیفا اضافه خواهد شد.
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همی���ن االن ه���م خیلی دیر 
ش���ده اس���ت. وقتی که برای 
انجام کاری دیر ش���ده باشد 
خیلی کارها را دیگر نمی توان 
انج���ام داد ام���ا حداق���ل این 
اس���ت که در زمان باقیمانده 
می ش���ود برخی مشکات را 
مدیریت کرد. ماجرای نیمکت 
تی���م  مل���ی فوتبال ای���ران به 
حل نش���دنی ترین  از  یک���ی 
مسائل فوتبال ایران تبدیل 
ش���ده بود. اسکوچیچ پس از 
سلس���له وقایع متعدد از کار 
برکنار شد و آن استوری های 
تفرقه افک���ن  و  ناهماهن���گ 
هم ش���رایط را بدتر کرد. اما 
در ادام���ه باز ه���م همه چیز 
دراگان  و  ریخ���ت  ه���م  ب���ه 
اس���کوچیچ دوباره س���رمربی 
تیم ملی شد. حاال اسکوچیچ 
اس���ت و یک بازه زمانی کمتر 
از سه ماه. توقع زیادی است 
اگ���ر فک���ر کنی���م اس���کوچیچ 
می توان���د در این مدت زمان 
کمتر از سه ماهه جادو کند. 
او کار خیل���ی س���ختی دارد؛ 
س���خت و پیچی���ده و البت���ه 
بسیار حساسیت برانگیز. چه 
چالش های���ی پی���ش روی او 

قرار دارد؟

چالش اول: با هم دوست باشیم
نخستین چالش اسکوچیچ این است: برقراری 
ارتب��اط با بازیکنان تیم مل��ی فوتبال ایران؛ به 
خص��وص س��تاره های اصلی همچون س��ردار 
آزم��ون، مهدی طارم��ی، علیرضا جهانبخش و 

چند تای دیگر.
 شانس اینجا با او یار نیست. اخیرا بازی های 
اینستاگرامی و انتشار استوری های بحث برانگیز 
در رابطه با حمایت از اسکوچیچ شکاف عمیقی 
بین س��تاره های تیم  ملی ایج��اد کرده بود. در 
واقع س��ردار آزمون و یک س��ری بازیکن دیگر 

در ی��ک طرف ماج��را قرار گرفتن��د و طارمی، 
جهانبخش و چند بازیکن دیگر یک طرف دیگر 
ماجرا. اگر این اسمش تفرقه و اختالف نیست، 

پس چیست؟ 
به هر حال اس��کوچیچ در این برهه حساس 
پی��ش از ه��ر چی��زی باید ب��ا ای��ن مجموعه 
تناقض ه��ا از اخالق ها و اختالف��ات کنار بیاید 
و س��عی کند با همه ارتباط برق��رار کند. دود 
ماندگاری این اختالفات پیش از هر کس��ی به 
چش��م خود اسکوچیچ می رود و این اصاًلً برای 

او و برنامه هایش خوب نیست.

رفت و برگشتی که کار اسکوچیچ را دشوار کرد
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چالش دوم: پیش بردن برنامه
ک��دام برنام��ه؟ ک��دام ب��ازی تدارکاتی؟ 
تیم مل��ی فوتبال ایران در می��ان تیم های 
صعودکننده به جام جهانی یکی از بدترین 
موقعیت ه��ا را از لحاظ آماده س��ازی جهت 
حض��ور در رقابت ه��ای جام  جهان��ی دارد. 
روزه��ای فیفا ب��رای برگ��زاری دیدارهای 
دوس��تانه یکی پ��س از دیگری از دس��ت 
می رود و از سویی دیگر بازی های تدارکاتی 
نیز در ماه های گذش��ته با ش��رایط عجیبی 
روب��ه رو ش��دند. این دیدارها م��دام منتفی 
می شد و برگزاری دیدار دوستانه با الجزایر 
نهایت تالش فدراس��یونی ها بود. اسکوچیچ 
خوب می دان��د در این فرص��ت باقیمانده، 
تیم تحت  هدایتش س��هم بس��یار اندکی از 
دیدارهای دوستانه فوتبال در سطح جهان 
خواهد داش��ت. بنابراین باید سعی کند در 
فرصت باقیمانده به بهترین ش��کل ممکن 
تتمه به اصطالح برنامه های موجود در تیم 
ملی فوتبال ایران را به خوبی اجرا کند. یکی 
از بزرگ ترین فرصت های پیش رو دیدارهای 

تدارکاتی با اروگوئه و سنگال است.

چالش سوم: ارتباط با رسانه ها و مردم
سرمربی تیم  ملی فوتبال ایران این پتانسیل 
را دارد تا به سرعت به سیبل اصلی انتقادات 
تبدیل ش��ود. پس حداق��ل کاری که اکنون 
می توان��د انجام بدهد این اس��ت که از تمام 
چیزهایی که قابل پیش بینی است جلوگیری 
کند. هم از لحاظ رفتار و هم از لحاظ انضباط، 
حاشیه ها و به خصوص نتیجه گیری تیم  ملی 
فوتب��ال ای��ران باید کلی تدبی��ر و مدیریت 
داش��ته باش��د در غیر این  صورت به سرعت 
کل��ی هجمه و انتق��اد برابر خ��ود می بیند. 
اسکوچیچ واقعاً باید استاد باشد که در چنین 
شرایط بسیار حساسی ارتباط خوب با رسانه 
و هواداران فوتبال را بلد باش��د. واقعیت این 
اس��ت که در ماجرای رفت و برگشت به تیم  
ملی ش��رایط برای او خیلی س��خت تر شد و 
اکنون انتقادات و مخالفان بیشتری را  پیش 

روی خود می بیند.

چالش چهارم: آماده برای حمله به اسکوچیچ
این درس��ت است که اسکوچیچ تیم  ملی را به سریع ترین 
صعود تاریخ فوتبال ای��ران به جام  جهانی رهنمون کرد اما 
در تمام مدت اخیر کس��ی معرفی ش��ده که در حد و اندازه 
تیم  ملی نیست و باید جای خود را به دیگری می داد. رفت 
و برگشت به نیمکت تیم  ملی کار را برایش سخت کرد. اگر 
می رفت و فرد دیگری به جای او روی نیمکت می نشس��ت 
مخالفان اسکوچیچ کمتر می شدند که هیچ حتی ممکن بود 
تعریف و تمجید از او را شروع کنند. فاصله انتقاد و تعریف و 
تمجید در فوتبال ایران به اندازه یک تار موست. کافی است 
که اسکوچیچ قدم کج بردارد یا با تیم  ملی بد نتیجه بگیرد یا 
هر اتفاق بد دیگری هم بیفتد. همه چیز حی و حاضر است 
تا حمله ای همه جانبه به س��مت اسکوچیچ صورت گیرد. او 
روزهای بسیار سختی را پیش روی خود دارد. به راستی در 
تاریخ فوتبال ایران کدام یک از سرمربیان ملی را سراغ دارید 

که تا این اندازه تحت فشار باشد؟

بـه هر حال اسـکوچیچ در 
این برهه حسـاس پیش از هر 
چیـزی باید با ایـن مجموعه 
و  اخالق هـا  از  تناقض هـا 
اختالفات کنار بیاید و سـعی 
کند با همه ارتباط برقرار کند. 
دود مانـدگاری این اختالفات 
پیش از هر کسـی به چشـم 
خود اسکوچیچ می رود و این 
اصـاًل بـرای او و برنامه هایش 

خوب نیست.
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آیا لیگ برتر فوتبال ایران به اهدافش رسیده است؟

۲1 سال پیش با تغییر نام مسابقات فوتبال 
سراسـری، فصـل جدیـدی در این رشـته 
ورزشی در ایران گشوده شد؛ راه اندازی لیگ 
برتر. محسـن صفایی  فراهانی، رئیس وقت 
فدراسـیون فوتبال، قصد داشت با برگزاری 
لیگ برتر، فوتبال ایـران را از حالت آماتور 
به سـمت حرفه ای شدن حرکت دهد. همان 
موقع پس از متولدشـدن لیگ برتر وقتی از 
ناصر حجازی، سرمربی وقت استقالل رشت، 
پرسـیده شـد چه تفاوتی بین لیگ برتر و 

لیگ قبلی می بیند، او با همان صراحت لهجه 
همیشگی عنوان کرد که هیچ، فقط شماره 
پشت پیراهن ها التین شده است! هم اکنون 
در آستانه بیست ودومین دوره لیگ برتر باز 
هم می توان پاسـخ مرحوم حجـازی درباره 

تفاوت لیگ برتر با گذشته را تکرار کرد.
هـدف از ایجاد لیگ برتر حرفه ای شـدن 
فوتبال ایران بود. مسابقات سطح باالی لیگ 
در اکثر کشـورهای دنیا به صورت حرفه ای 
و بـدون دخالـت ارگان های دولتـی برگزار 
می شود. فوتبال تبدیل به صنعتی درآمدزا 

شـده و این همان آرزویی است که هنوز در 
فوتبال ایران محقق نشـده است. لیگ برتر 
ایران پـس از ۲1 دوره فعالیـت همچنان از 
بودجـه دولتی ارتزاق می کند. باشـگاه های 
دولتی و صنعتـی بدون هیچ گونـه نگرانی 
قراردادهای چند میلیارد تومانی با بازیکنان 
و مربیان شـان امضا می کنند و کسی هم به 
این سـؤال مهم جواب نمی دهد که چرا باید 
بودجـه دولـت و صنایع بزرگ کشـور پای 

فوتبالیست ها ریخته شود؟
در  ایـران  در  خصوصـی  باشـگاه داری 
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۲۲سـالگی لیـگ برتـر یـک خودکشـی 
محسوب می شـود. باشـگاه های خصوصی 
سرنوشتی به غیر از نابودی ندارند. مسیری 
که استیل آذین، نفت تهران، سیاه جامگان، 
گسـترش فوالد، راه آهن و  ... در سـال های 
قبل طی کردند و سـال گذشته شهرخودرو 

مشهد در آن پای گذاشت. 
از 16 باشـگاه لیگ برتر تنها سـه باشگاه 
نساجی، هوادار مشهد و تراکتور را می توان 
خصوصی دانسـت. ملوان هم شکلی تقریبًا 

خصوصی دارد.

فوتبال ایران کجای راه را اشتباه رفته که 
نتوانسـته در این ۲1 سال حداقل 10 باشگاه 
خصوصی موفق داشته باشد؟ سوءمدیریت و 
درآمدزا نبودن فوتبال ایران دالیل اصلی به 
قهقرا رفتن باشگاه های خصوصی در فوتبال 

ایران بوده است.
دو دهه اسـت که وعده خصوصی شدن و 
تصویب قوانین حـق پخش تلویزیونی داده 
می شود؛ اما اصل ماجرا هنوز با آنچه در دهه 
70 در لیگ آزادگان رخ می داد، تفاوتی نکرده 
است. به نظر می رسد اراده ای هم برای اصالًح 

این امور وجود ندارد. نه مدیرانی می آیند که 
طـرح اقتصادی داشـته باشـند، نه تکلیف 
حق پخش تلویزیونی مشخص می شود و نه 

شفافیت مالی ایجاد شده است.
قـرار اسـت ایـن چرخـه ادامـه داشـته 
باشـد؛ وزارت ورزش و جوانان، اسـتقالل و 
پرسپولیس را تر و خشک کند، وزارت نفت 
هم به شـکلی دیگر تیم داری می کند، پول 
کارخانجات پیکان، گل گهـر، فوالد مبارکه 
سـپاهان، ذوب  آهن و... هم برای فوتبال به  

ظاهر حرفه ای خرج شود.
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»اگ���ر از بزرگ تری���ن مربیان 
دنیا بپرس���ید که چ���ه چیزی 
هم���ه  از  شغل ش���ان  در 
چالش برانگیزتر است، احتماالً 
پاس���خی به جز »اس���تمرار« 
نخواهید شنید. استمرار برای 
یک مربی، تجربه سختی به  
نظر می رس���د؛ چراکه فوتبال 
می کن���د،  تغیی���ر  روز  ه���ر 
بازیکن ه���ا ه���ر روز ع���وض 
می شوند و تطبیق با ایده های 
ت���ازه و حریص مان���دن ب���رای 
تکرار موفقیت های گذشته، 
ماموریت نفسگیری خواهد 

بود.
در فوتب���ال باش���گاهی ایران 
و از زم���ان ش���روع لیگ برتر 
به ش���کل و ش���یوه امروزی، 
هیچ مربی دیگری اس���تمرار 
»امیر قلعه نویی« را نداشته 
است؛ کسی که با دو باشگاه 
مختلف)استقال و سپاهان( 
قهرم���ان لی���گ برت���ر ای���ران 
ش���ده، به تنهای���ی یک چهارم 
ب���ه   را  لی���گ  قهرمانی ه���ای 
دست آورده، بیشترین امتیاز 
در تاریخ سه باشگاه مختلف 
در لیگ برتر را کسب کرده و 
حاال در ش���روع فصل جدید، 
همراه با تیم گلگهر سیرجان 
چهاررقمی شدن امتیازهایش 
به  عنوان یک مربی را در لیگ 
جشن گرفته است. فاصله او 
با تعقیب کننده ها نیز آنقدر 
زیاد به  نظر می رس���د که این 
رکورد برای سال ها در اختیار 

خودش باقی خواهد ماند.

برای امیر قلعه نویی که به هزارمین امتیاز خود در تاریخ لیگ برتر رسید

امیر قلعه نویی شروع کننده یک جریان تازه در 
مربیگری در فوتبال ایران بود. او از یک س��و به 
استفاده از روش های مدرن تر فنی عالقه داشت 
و از سوی دیگر س��عی می کرد رگه های سنتی 
ناش��ی از عالقه به مربیان��ی مثل علی پروین را 
هم حفظ کند. این ترکیب به ش��دت در فوتبال 
ایران جواب داد؛ چراک��ه بازیکنان تیم همواره 
می دانستند که می توانند به عنوان یک مربی فنی 
روی امیر حساب کنند و نباید با اشتباه کردن در 

زمین، موجبات خشم او را فراهم بیاورند.
قلعه نویی در حالی س��رمربی اس��تقالل ش��د 

که معموالً باور عموم��ی در لیگ فوتبال ایران، 
س��پردن نیمکت چنین باشگاهی به یک مربی 
کم تجربه نبود. او در شرایطی یک پروژه سه ساله 
را در استقالل تعریف کرد که معموالً نقشه های 
درازمدت در این فوتبال جواب نمی دادند. موفقیت 
و قهرمانی لیگ در سومین سال اما مسیر خوبی 
برای این مربی ساخت. او را بیشتر از هر چیزی 
با جاه طلبی اش می شناسیم. دو دهه بعد از شروع 
لیگ برتر تا همین فصل گذشته قلعه نویی تنها 
کس��ی به شمار می رفت که توانسته استقالل را 

به سکوی اول لیگ برتر برساند.

جام، عشق و پوئن هزار!
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 او ی��ک دوره طالی��ی را هم در س��پاهان 
تجربه کرد و در بازگشت دوباره به استقالل 
باز هم قهرمان لیگ برتر شد. زمانی تماشای 
ای��ن مربی در کن��ار جام قهرمان��ی، عادت 
همیش��ه تعقیب کنندگان مسابقه های لیگ 

به  حساب می آمد.
دوران مربیگ��ری امی��ر قلعه نوی��ی، تنها 
به پی��روزی و افتخار گره نخورده اس��ت. او 
شکست هایی را تجربه کرده که شاید بسیاری 
از مربی��ان دیگر را از پا دربیاورند. از دس��ت  
دادن نیمکت تیم ملی بعد از س��پری کردن 
یک دوره بسیار کوتاه در این تیم، دورماندن 
از جام قهرمانی با تراکتورس��ازی و جدایی 
ناخوش��ایند ب��ا نتای��ج ضعی��ف در آخرین 
روزهای حضور در اس��تقالل، اتفاقات تلخی 
برای این مربی به  نظر می رس��یدند اما هیچ 
اتفاق��ی نتوانس��ت او را از فوتبال جدا کند. 
قلعه نویی در لیگ ماند و به جس��ت وجوی 
همیشگی اش برای موفقیت ادامه داد. شاید 
هی��چ مربی دیگری در همه این س��ال ها به 
اندازه او م��ورد نقد و قضاوت ق��رار نگرفته 
است. اتهام هایی مثل کارکردن در تیم های 
ثروتمند یا فقدان جزئیات پرش��مار فنی در 
زمین مس��ابقه، بارها علیه این مربی شکل 
گرفته ان��د اما همه این زمزمه ها نیز س��دی 
بین او و فوتبال نس��اخته اند. آنچه سرمربی 
فعل��ی تیم گلگهر س��یرجان را هم��واره به 
فوتبال متصل نگه م��ی دارد، نوعی از عالقه 
انکارنش��دنی به این ورزش است. اگر هدف 
او تنها تغییردادن شرایط مالی بود، چندین 
سال قبل قید ادامه دادن این ماراتن را می زد 
و اگر برنامه ای به جز دیده ش��دن نداش��ت، 
خیلی زودتر از اینه��ا از فوتبال رفته بود. او 
می خواهد بخش��ی از بازی باشد؛ بخشی از 

رقابت همیشگی در لیگ برتر.
 قلعه نوی��ی به جای دیگ��ری تعلق ندارد. 
او نه به س��کوها و جای��گاه وی آی پی، نه به 
اس��تودیوهای کارشناس��ی تلویزیونی و نه 
حتی به مبل خانه اش وقت تماشای فوتبال، 
بلکه به نیمکت های لیگ برتری تعلق دارد. 
این مهم ترین محل زندگی این مربی است.

او را دوس��ت داشته باش��یم یا نه، سبک 

کاری اش را بپس��ندیم یا نه، باید بپذیریم که ژنرال بخشی 
جدانشدنی از تاریخ لیگ برتر است؛ موفق ترین مربی ایرانی 
تاریخ این لیگ و کس��ی که هنوز هم از جاه طلبی دس��ت 
برنداشته و برنمی دارد. برای باور این حقیقت کافی است به 
یاد بیاوریم که ای��ن مربی تا همین چند هفته قبل، گزینه 

جدی نشستن روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی بود. 
کار امیر با رویاهای بزرگش هنوز تمام نشده است. او یک 
مربی در واپس��ین سال های کاری نیست. او کسی است که 
می خواهد دوباره نیمکت تیم ملی و استقالل را از آن خودش 
کند. او کسی است که می خواهد دوباره به حرارت سال های 
جوانی برگردد؛ چیزی ش��بیه یک تولد دوباره با فوت کردن 
شمع هزار. این مهم ترین انگیزه او برای ادامه دادن مربیگری 

است.

امیـر  مربیگـری  دوران 
قلعه نویی، تنهـا به پیروزی و 
افتخار گره نخورده اسـت. او 
شکسـت هایی را تجربه کرده 
که شـاید بسـیاری از مربیان 

دیگر را از پا دربیاورند
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ش���روع  ت���ا  زی���ادی  زم���ان 
رقابت ه���ای ج���ام جهانی قطر 
باقی نمانده اس���ت؛ دیدارهای 
حساسی که ایران باید در گروه 
دوم آن با تیم های گردن کلفتی 
همچون انگلیس، آمریکا و ولز 
مقابله کند. از لحاظ ساختاری، 
تیم ملی فوتبال ایران شانس 
زی���ادی برای موفقی���ت در جام 
پیش  رو ندارد. هر س���ه رقیب 
از لحاظ امکانات و البته شرایط 
مالی و اقتصادی اوضاع بهتری 
نسبت به ایران داشته و مجدداً 
در مقایسه با ایران، ستاره های 
اختی���ار  در  سرش���ناس تری 
دارند که بعض���اً در بزرگ ترین 
تیم های باش���گاهی دنیا بازی 
می کنن���د. همی���ن پیش فرض 
کش���یدن  تصوی���ر  ب���ه  ب���رای 
دشواری کار بازیکنان تیم ملی 
در ج���ام جهانی پیش  رو کافی 
اس���ت. با وجود این، نمی توان 
ایران را از پیش بازنده توصیف 
ک���رد. حتی با توج���ه به همین 
س���اختار معی���وب فوتب���ال در 
ایران نمی ش���ود به س���ادگی از 
کنار اصل »غیر قابل پیش بینی 
بودن« بازی فوتبال عبور کرد. 
درست است که نشانه ها خبر 
از اوضاع آشفته ساختار فوتبال 
ایران می دهد ول���ی الزاما این 
موض���وع به آن معنی نیس���ت 
که ایران قرار است در جدال با 
رقبا تیمی از پیش بازنده باشد. 
فوتبال ایران هم در مقایس���ه 
با دوره های قبل���ی لژیونرهای 
زی���ادی دارد ک���ه بعض���اً طع���م 
حض���ور در لیگ قهرمانان اروپا 
به عن���وان مهم ترین بازی های 

باشگاهی دنیا را چشیده اند.

در کنار این مورد، تیم ملی کنونی چندین ستاره 
بین المللی دارد که مهدی طارمی و سردار آزمون 
گل سرسبد آنها هستند؛ بازیکنانی که به ترتیب 
ای��ن روزه��ا در بازار اروپ��ا ارزش مالی ۲۰ و ۲۲ 
میلیون یورویی دارند. درس��ت است که می شود 
به بند غیر قابل پیش بینی بودن یا داشتن یکی، 
دو ستاره بین المللی در جام جهانی دلخوش بود 
ولی متأسفانه اتفاقاتی که اخیرا در فوتبال ایران 
خاصه در سطح ملی اش رخ داده، منعکس کننده 
جنبه های منفی و نهایت��اً آمادگی برای ناکامی 
در جام جهانی اس��ت. داس��تان اتفاقات رخ داده 
در س��طح ریاست فدراس��یون فوتبال رفته رفته 
امری قدیمی ش��ده اس��ت ولی همین موضوع و 
تعلل در انتخاب رئیس جدید، فرصت آماده سازی 
بهین��ه را از تیم ملی گرفت. بدتر از آن، دلخوری 
و دودستگی موجود در تیم ملی برای همکاری یا 
عدم همکاری با دراگان اسکوچیچ است. این یکی 
کاماًل تازه است و هنوز مشخص نیست تا چه اندازه 
قرار است روی سرنوشت تیم ملی تأثیرگذار باشد. 
از آنجا که ستاره های کنونی دو دسته شده اند و 
عده ای حامی و بقیه مخالف دراگان برای حضور 
روی نیمکت تیم ملی هس��تند، می شود حدس 
زد که عاقبت چندان خوش��ی در انتظار نخواهد 
بود. فارغ از اینکه سرنوش��ت دراگان در یکی، دو 
ماه باقی مانده تا ش��روع جام جهانی چه خواهد 
ش��د، با فرض در نظر گرفتن حض��ور او در تیم، 
دغدغه مهم تری هم شاید شکل می گیرد؛ اینکه 

تکه پارچه بازوبن��د کاپیتانی در جام جهانی قرار 
است به دست چه کسی بسته شود؟

این پرسش فقط به شرط بقای دراگان در تیم 
ملی بحران زاس��ت؛ چون در عصر او دودس��تگی 
به وجود آمده اس��ت. خ��ودش که روی نیمکت 
اس��ت ول��ی بازیکنی که ق��رار اس��ت بازوبند را 
ببندد و نماینده مربی در زمین مس��ابقه باش��د، 
قرار اس��ت چه کسی باشد؟ این سؤالی است که 
به تازگ��ی روی ابهامات موجود در فضای فوتبال 
ایران دامن زده اس��ت. دلی��ل ابهام به وجودآمده 
هم دقیقاً بزرگان تیم هس��تند که اکثریت آنها 
با حضور دراگان اسکوچیچ در تیم ملی مخالفت 
کرده ان��د. در بی��ن بازیکنانی که شانس��ی برای 
بس��تن بازوبند کاپیتانی ایران دارن��د، تا به االن 
فقط یک نفر از دراگان اسکوچیچ حمایت کرده 
و به غیر از ی��ک رأی ممتنع، بقیه همگی علیه 
او شده اند. کریم انصاری فرد، احسان حاج صفی، 
علیرضا جهانبخش، امید ابراهیمی، وحید امیری، 
سردار آزمون و مهدی طارمی بازیکنانی بودند که 
بازوبند را به دس��ت بس��ته و در این جمع فقط 
س��ردار آزمون است که حامی دراگان اسکوچیچ 
از آب درآمده. اتفاق عجیب تر اینکه سردار آزمون 
در رده ششم شانس بستن بازوبند کاپیتانی است 
و باید مع��ادالت زیادی رقم بخورد تا او کاپیتان 

تیم ملی ایران در جام جهانی شود.
موض��وع دیگ��ر اینکه اگ��ر دراگان ب��ه عنوان 
س��رمربی تیم ملی ایران به جام جهانی برود، آیا 

کاپیتان تیم ملی ایران در جام جهانی کیست؟
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بازیکن جوان تری ش��انس بس��تن بازوبند را 
خواهد داشت؟ این پرسشی است که شخص 
اس��کوچیچ به آن پاسخ داده و می گوید: »نه، 
قرار نیس��ت بازیکن جوانی کاپیتان تیم ملی 
ایران در جام جهانی باش��د. ضمن اینکه هر 
بازیکنی هم نمی تواند انتظار بس��تن بازوبند 

کاپیتانی تیم ملی را داشته باشد.«
حال با بررس��ی گزینه های موجود ش��اید 
بتوان تا حدود زیادی به جمع بندی رسید که 
کدام یک شانس بیش��تری دارند. اگر دراگان 
بخواهد این فرصت را در اختیار بازیکن مورد 
اعتمادش قرار دهد، بازوبند باید مستقیما به 
سردار آزمون برسد ولی این موضوع چندان 
با عرفی ک��ه دراگان تعریف کرده همخوانی 
ن��دارد: »بازوبند کاپیتانی غالب��ا به بازیکنی 
می رس��د ک��ه تجربه بیش��تری در تیم ملی 
داش��ته باش��د.« با این تعریف، آزمون دوباره 
ش��انس گزینه نخس��ت ب��ودن را از دس��ت 

می دهد و به همان رتبه ششم می رسد. البته 
که ششِم ششم هم نه! همین حاال و با توجه 
ب��ه اردو و ترکیب های اخی��ری که تیم ملی 
با دراگان داش��ته، مشخص است که شانس 
حضور کریم انصاری فرد در تیم ملی کم است. 
او در اردوهای آخر هم دعوت نش��ده و حتی 
زمان هایی هم که حاضر بوده به عنوان بازیکن 
ذخی��ره در زمین حضور پیدا کرده اس��ت. با 
توجه به همین نکات و برجس��ته کردن این 
مورد ک��ه هنوز با تیم باش��گاهی اش هم به 
توافق نرسیده و اصوالًً بدون تیم مانده است، 
س��خت اس��ت که انصاری فرد شانسی برای 
رس��یدن به جام جهانی داشته باشد. پس او 

نمی تواند گزینه نخست باشد.
به این ترتیب باید بخت احسان حاج صفی 
م��ورد ارزیابی ق��رار بگیرد. او ب��ه تیم ملی 
دعوت می ش��ود ولی با توجه به تغییراتی که 
در ترکیب رخ داده، احس��ان رفته رفته قافیه 

فیکس بودن را به امید نورافکن باخته است. 
با توجه به تع��دد بازیکنانی که قابلیت بازی 
در پست هافبک تدافعی را دارند، بعید است 
حاج صفی شانس زیادی برای بازی کردن در 
خط میانی هم داش��ته باشد. پس حتی اگر 
او دعوت هم ش��ود، بعید اس��ت در ترکیب 
اصلی ق��رار بگیرد که بخواه��د بازوبند را به 
بازو ببندد. امید ابراهیمی چهارمین بازیکنی 
اس��ت که می تواند امیدوار به بستن بازوبند 
کاپیتانی باش��د ولی او هم در اردوهای اخیر 
حضور چندانی نداش��ته و ب��ا توجه به تعدد 
هافبک های مورد عالقه دراگان، بعید اس��ت 
ش��انس زیادی برای دعوت به تیم ملی ایران 
در جام جهانی داش��ته باش��د. به این ترتیب 
بیش��ترین بخت متوجه علیرضا جهانبخش، 
س��ومین کاپیتان تیم ملی و دومین مخالف 
جدی حضور دراگان اسکوچیچ )بعد از مهدی 
طارمی( است. علی جهان در بیشتر بازی های 
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اخیر تی��م ملی در همین عصر اس��کوچیچ 
بازوبند را به دس��ت بسته و طبیعی است که 
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، شانس شماره یک 
کاپیتانی باشد. با این حال اگر دراگان نخواهد 
به بازیکنی که در جمع مخالفانش ایس��تاده 
بازوبند را بدهد چاره کار چیس��ت؟ شاید در 
ایده آل ترین حالت ممکن، وحید امیری، پسر 
خوش اخ��الق فوتبال ای��ران، بهترین گزینه 
برای کاپیتانی در تیم ملی باش��د. او نه علیه 
اسکوچیچ پستی گذاشت و نه اینکه خودش 
را در ص��ف حامیانش جا ک��رد، بلکه با یک 
پست خواس��تار اتحاد و همدلی شد. وحید 
پل میان این بحران اس��ت ولی برای بستن 
بازوبند کاپیتانی یکی، دو مش��کل دارد؛ اول 

اینکه قدمت حضورش از علیرضا جهانبخش 
کمتر است و دوم اینکه مصدوم شده و اصاًلً 
مشخص نیس��ت به جام جهانی برسد یا نه. 
اگر هم برس��د، با توجه ب��ه ترافیک موجود، 
اصاًل مشخص نیس��ت شانسی برای فیکس 

بازی کردن داشته باشد یا نه.
پس با مرور س��اده اتفاقات رخ داده، تکلیف 
تکه پارچه کاپیتانی را قرار است مثلث ارزشمند 
تیم ملی فوتبال ایران یعنی علیرضا جهانبخش، 
س��ردار آزمون و مهدی طارمی روشن کنند. 
بازیکنانی که هر کدام در صورت حضورشان در 
ترکیب، وزنه ای برای تیم خواهند بود. اینجاست 
که شانس س��ردار آزمون از گزینه ششمی به 
رتبه دوم��ی ارتقا پیدا می کن��د و اگر دراگان 

بخواهد زهرچشمی از مخالفانش بگیرد، بازوبند 
را به سردار می سپارد. اما مسئله اینجاست که 
اس��کوچیچ اصالً چنین چیزی را می خواهد؟ 
بعید اس��ت. جهانبخش و طارمی یک ش��به 
مخالف دراگان نش��ده و از زمانی که او هدایت 
تیم را روی عهده گرفته است، هر دو در صف 
منتقدانش بوده اند، ولی اتفاقا هر دو بازیکن با 
وجود نگاه منفی ای که نس��بت به صالحیت 
فنی اسکوچیچ داش��ته اند، بهترین بازی ها را 
انجام داده و هر دو به ویژه علیرضا جهانبخش 
در ترکیب درخش��یده اند. حاال هم با توجه به 
اختالف  نظر موجود، بعید است دراگان بخواهد 
با گرفتن بازوبند کاپیتانی از جهانبخش، ماجرای 

جدیدی در تیم ملی فوتبال ایران رقم بزند.
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