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

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک الَْیْوَم

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

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

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

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

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

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

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

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

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:
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ش��رکت تولیدی و صنعتی عقاب افش��ان در قامت 
بزرگترین تولیدکننده اتوبوس و مینی بوس شهری و 
بین شهری ایران که سابقه صادرات محصوالت خود 
را به کشورهای متعددی دارد، در پنجمین نمایشگاه 
و کنفرانس بین المللی بازرگانی- صنعتی کشورهای 

حاشیه دریای خزر، حضوری پررنگ داشت.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��رکت تولیدی و 
صنعتی عقاب افش��ان، در این نمایشگاه که از 25 تا 
28 اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی شهر باکو 
در کشور آذربایجان برگزار شد، حدود 60 شرکت از 
کشورهای ایران، آذربایجان، ترکیه، روسیه، اوکراین و 
امارات متحده عربی مشارکت داشتند که 40 شرکت 
متعلق به کش��ور ایران بود و در حوزه های مختلف از 
جمله در حوزه های اتوبوس سازی، رنگ و رزین، مقاطع 
فوالدی، انواع ساندویچ پانل، مهندسی معدن و نفت و 
گاز، لوازم خانگی، محصوالت پالستیکی، ماشین آالت 
و خطوط تولید محصوالت غذایی، ام دی اف، سیمان، 
تجهیزات پزشکی و پوش��اک بیمارستانی، شیرینی 
و ش��کالت، انواع بیس��کویت و کوکی و محصوالت 

ارگانیک حضور داشتند.

چشمان عقاب به بازارهای صادراتی کشورهای CIS و حوزه قفقاز
شرکت عقاب افشان در نمایشگاه بین المللی صنعتی کشورهای حاشیه دریای خزر حضور یافت
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ش��رکت تولی��دی و صنعت��ی عقاب افش��ان به 
عن��وان بزرگترین مجموعه تولیدکننده اتوبوس و 
مینی بوس درون و برون شهری کشور نیز با هدف 
نمایش توانمندی های فنی و علمی خود با برپایی 
یک غرفه در این نمایشگاه، حضوری فعال داشت و 
مورد توجه بسیاری از فعاالن اقتصادی و صنعتی و 

همچنین تجار کشورهای مختلف قرار گرفت.
سیدعباس موسوی، س��فیر جمهوری اسالمی 
ایران در کشور آذربایجان، در جریان برگزاری این 
نمایشگاه در غرفه شرکت عقاب افشان حضور یافت 
و در گفتگو با مسؤول غرفه این شرکت در جریان 
جزئیات و کیفیت محصوالت شرکت عقاب افشان 

قرار گرفت.
گفتنی است، نمایش��گاه بین المللی بازرگانی - 
صنعتی کش��ورهای حاش��یه دریای خزر یکی از 
مهم ترین رویداد های صنعتی و بازرگانی کش��ور 
جمهوری آذربایجان و منطقه CIS  و حوزه قفقاز 
است و همچنین فرصتی برای صنعتگران خالق 
جهت معرفی محصوالت تولیدی و نیز آشنایی با 
صنایع مختلف سایر کشور ها در همسایگی ایران 

به شمار می رود.

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

]5[

شماره 86 - اردیبهشت ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



ترمز مهم ترین بخش سیستم 
ایمن���ی در خودروها اس���ت که 
باید به صورت دائم بررسی شود 
تا از بروز حوادث جبران ناپذیر 

جلوگیری شود.
هنگامی که در یک روز آفتابی 
کیلومت���ر   ۱۰۰ س���رعت  ب���ا 
برس���اعت در بزرگراه مشغول 
رانندگی هستید و از موسیقی 
ل���ذت می بری���د، احتم���االً ب���ه 
ای���ن نکته توج���ه نمی کنید که 
جن���س  از  محفظ���ه ای  درون 
فلز و شیشه حبس شده اید و 
فاصله تان میان مرگ و زندگی 
تنه���ا به عملک���رد صحیح چند 
قطعه  مکانیکی وابسته است. 
در ش���رایط عملک���رد صحیح و 
دقیق سیس���تم ترمز خ���ودرو، 
از لحظه  ترمزگیری در س���رعت 
۱۰۰ کیلومتر برساعت تا لحظه  
توق���ف کام���ل به طورمتوس���ط 

حدود ۹۱ متر طی می شود.
ای���ن اتفاق هر روز در سراس���ر 
دنیا به دلیل شرایط اضطراری 
می پیوندد  به وق���وع  مختل���ف 
از  یک���ی  در  اس���ت  کاف���ی  و 
ای���ن ش���رایط سیس���تم ترم���ز 
عملک���رد  از  دلیل���ی  ه���ر  ب���ه 
اس���تاندارد خود فاصله داشته 
باش���د ت���ا فاجع���ه رخ ده���د. 
از  مراقب���ت  به همین دلی���ل، 
سیس���تم ترم���ز در خودروها و 
رسیدگی به آن ها بسیار مهم 
است و رانندگان باید به محض 
وجود نشانه هایی از نقص در 
این سیس���تم آن را بررس���ی و 

رفع کنند.

سیستم ترمز
خوش��بختانه نش��انه های واضحی از ضعف در 
عملکرد سیستم ترمز وجود دارد که از مهم ترین 
آن ها می توان به روشن شدن چراغ هشدار سیستم 
ترمز روی صفحه ی کیلومترش��مار و احس��اس 
طوالنی ترش��دن مس��افت توقف خ��ودرو هنگام 
ترمزگیری اش��اره کرد. در هریک از این حاالت، 
راننده باید به سرعت به مکانیک مراجعه و سیستم 
ترمز را تعمیر کند. با این حال، نش��انه های ضعف 
در سیس��تم ترمز به این موارد محدود نمی شود 
و راننده باید با س��ایر نشانه ها نیز آشنا باشد. در 
این مقاله، س��عی می کنیم پنج نش��انه ی مهم و 
غیرمعمول برای شناس��ایی ضعف در سیس��تم 
ترمز خ��ودرو را معرفی کنیم تا از بروز تصادفات 

جبران ناپذیر جلوگیری شود.

خوردگی لنت ها
امروزه، اغلب خودروها به سیستم ترمز دیسکی 
مجهزن��د. در این سیس��تم، دیس��ک ترمز میان 
قطعه ای به نام کلیپ��ر )Caliper( قرار می گیرد. 
کلیپر ترمز به وس��یله ی پیس��تون تعبیه شده در 
آن وظیفه ی فش��ردن لنت ها به سطح دیسک را 
برعهده دارد و اصطکاک ناش��ی از تماس لنت ها 
با سطح دیس��ک موجب کاهش سرعت خودرو 
یا توقف آن می ش��ود. با گذشت زمان، اصطکاک 
س��بب خوردگی لنت ها و کاهش ضخامت آن ها 

می شود. برای اطمینان از ضخامت مناسب لنت ها، 
نیاز است گه گاه لنت ها و دیسک  ترمز بررسی شود. 
برای این امر کافی است فرمان را به طورکامل به 
یک  سو بچرخانید و سپس سطح دیسک را از نظر 

ظاهری کنترل کنید.

لنت ترمز
سطح دیس��ک باید صیقلی و عاری از هرگونه 
خط وخش عمیق یا سایر ایرادات واضح ظاهری 
باشد. س��پس باید از میان کلیپر لنت ها کنترل 
ظاهری ش��ود. در این حال��ت، تعیین ضخامت 
دقیق لنت ها ساده نیست؛ اما به طورکلی حداقل 
ضخامت ایم��ن لنت ها حدود هف��ت میلی متر 
اس��ت. کاه��ش بیش از ح��د ضخام��ت لنت ها 
می تواند سبب بروز نش��انه های هشدار دیگری 
نظیر افزایش طول توقف خودرو و سوت کشیدن 
شود. درصورت کاهش ضخامت لنت، بهتر است 
سریع تر آن ها را تعویض کنید تا عالوه بر افزایش 
ایمنی، از واردآمدن خس��ارت به سطح دیسک 

جلوگیری کنید.

صدای سوت یا جیغ
روی لنت ها قطعه ای فلزی وجود دارد که هنگام 
کاهش بیش ازحد ضخامت لنت با سطح دیسک 
تماس پیدا می کن��د و موجب تولید صدای بلند 
س��وت مانندی می ش��ود. عالوه براین، اگر هنگام 

پنج نشانه  مهم برای بازدید سیستم ترمز وسایل نقلیه سبک و سنگین
ترمز یکی از حیاتی ترین بخش های خودرو است
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ترمزگیری صدایی ش��بیه تم��اس دو فلز با 
یکدیگر و خراش��یدن سطوح حس شد، بهتر 
است هرچه سریع تر به مکانیک مراجعه شود. 
معم��والً این حال��ت زمان��ی رخ می دهد که 
لنت ها کامالً مصرف می شوند و سطوح فلزی 
کلیپر یا پایه ی لنت ها با دیسک ترمز تماس 
پیدا می کنند. در این وضعیت، ضمن تعویض 
لنت ها احتماالً باید هزینه ی هنگفت تعویض 

دیسک را نیز متحمل شوید.

کشیده شدن خودرو به یک سو
تمایل خودرو برای حرکت به جهتی خاص 
بدون آنکه فرمان به آن س��و چرخیده باشد، 
می تواند ناشی از وجود ایراد در سیستم ترمز 
باش��د. اگرچه این نقص دالیلی دیگری نظیر 
تنظیم نبودن باد تایرها، الستیک سایی، ایراد 
در سیس��تم فنربندی خودرو و تنظیم نبودن 
فرمان دارد، بررسی سیستم ترمز از مهم ترین 
کارهایی است که باید انجام شود. درصورتی که 
خودرو هنگام حرکت و بدون اعمال ترمزها به 
یک سو تمایل داشته باشد، امکان دارد یکی 
از کلیپرها گیر کرده و س��بب چسبیدن لنت 
به س��طح دیسک شده باش��د. در این حالت، 
خودرو تمایل دارد به س��وی چرخی حرکت 
کند که کلیپر آن گیر کرده است. اگر هنگام 
اعم��ال ترمزه��ا خودرو به یک س��و متمایل 
شود، می تواند نشان دهنده ی وجود نقص در 
سیستم توزیع فشار روغن ترمز یا برابرنبودن 
ضخامت لنت ها باش��د. در هر حالت، باید به 

مکانیک مراجعه و نواقص رفع شود.

لرزش
ترمزگیری اضط��راری در خودرو مجهز به 
سیس��تم ترمز ضدقفل )ABS( سبب لرزش 
ش��دید پدال زیر پ��ای راننده می ش��ود. این 
لرزش ه��ا به واس��طه ی قطع  و  وصل س��ریع 
اعمال فشار روغن روی کلیپرها ایجاد می شود 
و نش��ان دهنده ی س��المت سیس��تم ترم��ز 
ضدقفل است. در ش��رایط ترمزگیری عادی 
و غیراضطراری، اگر ل��رزش پدال وجود دارد 
می تواند بیانگر وجود ایراد در سیس��تم ترمز 

باشد. لرزش ترمز معموالً به دلیل تاب برداشتن 
و وجود نقص در دیسک ترمز ایجاد می شود.

دیس��ک ترمز، تنها در شرایط سخت نظیر 
افزایش بیش ازحد دما ناشی از ترمزگیری زیاد 
در شیب ها یا حمل بار سنگین و ترمزگیری های 
پی درپی دچار تغییرشکل می شود. اگر تاکنون 
دیس��ک خود را درمعرض چنین تنش هایی 
قرار نداده اید، احتمال دارد لرزش خودرو ناشی 
از تنظیم نبودن فرمان باشد. در هر حال بهتر 

است سریع تر به مکانیک مراجعه کنید.

نقص در پدال ترمز 
ب��روز نش��انه هایی در پدال ترم��ز یکی از 

اساسی ترین هش��دارها برای وجود نقص در 
سیس��تم ترمز اس��ت. درصورتی ک��ه هنگام 
ترمزگیری پ��دال به طور نامعمول پایین رود، 
می توان��د نش��ان دهنده ی کاه��ش ضخامت 
لنت ها یا وجود ایراد در سیس��تم هیدرولیک 
ترمز نظیر نش��تی روغن ترمز یا نفوذ هوا به 
سیستم ترمز باش��د. برای اطمینان از نقص 
نشت روغن ترمز می توان به دنبال نشانه های 

روغن روی محل پارک خودرو بود. 

سیستم ترمز 
درمقابل، اگر ترمز به کمترین اعمال فشار 
روی پدال حساسیت بیش ازحد نشان دهد، 
می تواند نشانه ای از خوردگی ناهمسان یکی 
از دیس��ک ها یا آلودگی یا جذب رطوبت به 
روغن ترمز باشد. برای رفع این ایراد، کافی 
اس��ت روغن ترمز خودرو کام��اًل تعویض و 
سیس��تم ترمز ب��رای وجود س��ایر نقص ها 

بازبینی شود.
اگر میان فشردن پدال ترمز و عکس العمل 
سیستم ترمز وقفه ی معناداری وجود داشته 
باشد، می تواند نشان دهنده  نقصی در سیستم 
بوستر ترمز یا لوله های هیدرولیک باشد. اغلب 
گرفتگی در لوله ها می تواند س��بب بروز این 
مشکل ش��ود. در هریک از حاالت ذکرشده، 
باید سریع تر به مکانیک حرفه ای و متخصص 

مراجعه کنید.
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مدیریت انب���ار و انبارداری از 
مهم تری���ن بخش ه���ای یک 
سازمان و یا مجموعه تولیدی 
هس���تند، زیرا بخش بزرگی 
س���ازمان ها  دارایی ه���ای  از 
انب���ار  موجودی ه���ای  در 
آن ها انباش���ته ش���ده است. 
انب���ار  کااله���ای  موج���ودی 
باید در محل ه���ای امن و به 
صورت منظم نگهداری شود، 
به گونه ای که دسترس���ی به 
آن در مواقع نیاز به آس���انی 
امکان پذیر باش���د. همچنین 
نوع و مق���دار مواد و حداقل 
ه���ر  موج���ودی  حداکث���ر  و 
اق���ام و همچنی���ن  از  ی���ک 
نقطه س���فارش مواد به طور 
مس���تمر بای���د م���ورد توج���ه 
واح���د انب���ارداری ق���رار گیرد. 
در شرکت تولیدی و صنعتی 
امیری  عقاب افشان، مهدی 
مدی���ر واح���د انب���ار اس���ت و 
تجرب���ه ای نزدیک به دو دهه 
در این مجموعه دارد. در این 
شماره ماهنامه کالسکه سبز 
ب���ا وی درب���اره فعالیت های 
ای���ن واح���د بس���یار مه���م در 
مجموعه بزرگ عقاب افشان 
به گفتگ���و پرداخته ایم که در 

ادامه آمده است. 

گفتگو با مهدی امیری، مدیر واحد انبار عقاب افشان

لطفاً در ابتدا معرفی کاملی از خودتان داش�ته 
باشید.

بنده مهدی امیری هس��تم، متول��د دوم مرداد 
1356 با مدرک تحصیلی کارشناس��ی مدیریت 
بازرگانی. از سال 1383 افتخار همکاری با شرکت 
تولیدی و صنعتی عقاب افشان را دارم و از این بابت 
خداوند را ش��اکرم که در این مدت نزدیک به 19 
سال توانسته ام در قسمت انبار از دانش و تجربیات 
مدیران خوبی مانند آقای مهندس محمود براتی 
و س��رکار خانم مهندس پریناز حکمتی بهره مند 

باشم.

بفرمایید ک�ه مدیر انبار کارخان�ه در مجموعه 
عقاب افشان چه وظایفی دارد و برچه فرآیندهایی 

نظارت می کند؟
مدیر انب��ار به عنوان رهبر ی��ک بخش مهم از 
مدیری��ت زنجیره تأمین، وظیفه همس��و کردن 
فعالیت ه��ای واح��د انبار با اهداف و خط مش��ی 
س��ازمان، برنامه ریزی مدون ب��رای این بخش و 
همچنین ارائه پیش��نهادات جهت بهبود مستمر 
وضعیت را برعه��ده دارد. مدی��ر انبار همچنین 
وظیفه ارائه گزارشات به مدیر ارشد و البته نظارت 
بر پرسنل و کلیه فرآیندهای انبار در جهت حصول 

امانت داری، سرلوحه فعالیت واحد انبار در عقاب افشان است
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اطمینان از انجام امور به بهترین نحو ممکن را 
برعهده دارد.

کارخان�ه  انباره�ای  مدی�ر  به عن�وان 
عقاب افشان بفرمایید که این مجموعه چند 
انبار دارد و هر انبار به طورکلی چه وظایفی را 

دنبال می کند؟
به طورکلی، انبارهای کارخانه به 3 دس��ته 
انبارهای اصلی، انبارهای فرعی و انبارهای پای 
کار خط تولید تقسیم بندی می شوند که البته 
انبارهای پای کار تولید، زیر نظر مدیریت تولید 
هستند و وظیفه نگهداری و کنترل موجودی 

بر عهده همان واحد است.
به طورکلی، انبارهای اصلی کارخانه با توجه 
به ماهیت و نوع کاال به 7 انبار تقسیم می شوند 

که عبارتند از:
- انب��ار فلزی: ورود، انب��ارش و نگهداری و 
تغذیه کلیه اقالم فلزی از جمله پروفیل های 
آهنی و آلومینیومی، ورق های آهنی، گالوانیزه 
و آلومینیومی، تس��مه و همچنین لوله های 
مس��ی، اس��تیل، برنجی و آهن��ی مربوط به 

محصول و ... در این انبار انجام می شود.
- انب��ار CKD: ورود، انبارش و نگهداری و 
آنپکینگ و تغذیه کلیه اقالم مربوط به شاسی، 
موتور و گیربکس که به نوعی از شرکت های 
اسکانیا و شرکت های چینی دریافت می شود، 

در این انبار انجام می گیرد.
- انب��ار مرکزی: ورود، انب��ارش و نگهداری 
و خ��روج کلیه اقالم الکتریکی و الکترونیکی، 
صوت��ی و تصویری، مکانیک��ی و پنوماتیکی، 
اتصاالت، پیچ ها و ... مربوط به محصول در این 

انبار انجام می شود.
- انبار ش��یمیایی: ورود، انبارش و نگهداری 
و تغذیه کلیه اقالم شیمیایی از جمله رنگ ها، 
هاردنره��ا، روغن و رزین، ش��یلنگ و عایق، 
مخمل و مشمع و ... مربوط به محصول در این 

انبار انجام می گیرد.
- انبار ملزوم��ات: ورود، انبارش و نگهداری 
و تغذیه کلیه اقالم حفاظت فردی پرس��نل، 
ابزاره��ای مصرف��ی و اس��تهالکی، ابزارهای 
جوش، برش و سنباده و همچنین لوازم اداری 
و الکتروموتور و س��اختمانی و ... در این انبار 

انجام می گیرد.
- انبار محص��ول: ورود، نگهداری و فروش کلیه محصوالت 
تولیدی از جمله اتوبوس های بین شهری، شهری، مینی بوس، 

میدل باس و ... در این انبار صورت می گیرد.
- انبار نگهداری و تعمیرات: ورود، انبارش، نگهداری و تغذیه 
کلیه اقالم مربوط به یدکی ابزارهای برقی و بادی، یدکی مربوط 
به اتاق رنگ و کوره، لوازم یدکی خودرو، موتوری، تأسیسات و 

شوفاژ و ... در این انبار انجام می پذیرد.
انباره��ای فرعی نیز ش��امل انب��ار موقت، انب��ار راکد، انبار 
دس��ته چندم، انبار ضایعات، انبار نمونه، انبار نامنطبق و انبار 
نیمه ساخته هستند که همانطور که از نام آن ها پیداست، اقالم 
دارای ش��رایط ویژه در یک��ی از انبارهای فوق تا زمان تعیین 

تکلیف نگهداری می شود. 
در ادامه پاسخ به این سؤال، باید عرض کنم که کلیه انبارها 

وظایف مشترکی را دنبال می کنند که شامل موارد زیر است:
1- اطالعات موجودی درست و به روز 

2- چیدمان منظم در انبار 
3- آدرس بندی دقیق موجودی ها

4- توان ارائه سرویس با سرعت متناسب نیاز 
5- آموزش پرس��نل و طراحی فرآیند مناس��ب با کمترین 

امکان درصد خطا 
 FIFO6- رعایت اصول انبارداری شامل رعایت اصول ایمنی
LIFO ، FEFO، و تم��ام مواردی که در دس��تورالعمل ها و 

روش های اولیه انبارش در سازمان وجود دارد.

ب�ا توجه به مدیریت اصولی انبار در هر مجموعه تولیدی و 
صنعتی، فکر می کنید داش�تن یک ساختار درست انبارداری 

چه تأثیری در میزان تولید آن شرکت خواهد داشت؟
انبارش صحیح، تحویل به موقع، قابلیت اتکا به موجودی انبار 
از طرف واحدهای ذینفع به خصوص واحد برنامه ریزی، تأمین 
قطعات و موارد مشابه و همچنین کاهش هر چه بیشتر نقش 
نیروی انسانی در فعالیت های انبار )استفاده از تجهیزات نوین 
و کاه��ش اتکا به یک نیروی خ��اص( و اجرای صحیح اصول 
انبارداری مانند چیدمان منظم، شناس��ایی و ردیابی دقیق و 
همچنین فرآیند پویا باعث ایجاد یک نقطه قوت در رسیدن به 
تولید باال و ارائه خدمات رسانی دقیق به تمام واحدها می شود.

نظم و دقت چقدر در مدیریت صحیح انبارداری یک کارخانه 
بزرگ مثل عقاب افشان مهم است؟

یک��ی از موارد مهم در مدیریت انبار و دغدغه امس��ال بنده 
در انبار، رعایت نظم و دقت در کنار سرعت در انجام کارهای 
انبار می باشد. با توجه به ماهیت کار انبار که در طول هفته و 

ورود،  ملزوم�ات:  انبار 
انب�ارش و نگه�داری و 
تغذیه کلیه اقالم حفاظت 
فردی پرسنل، ابزارهای 
مصرف�ی و اس�تهالکی، 
ابزارهای جوش، برش و 
سنباده و همچنین لوازم 
اداری و الکت�رو موتور و 
س�اختمانی و ... در این 

انبار انجام می گیرد.
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شبانه روزی است و حتی در مواقعی، کارها در 
پیک حداکثری و خارج از امکانات اولیه انبار 
می باش��د، به یک برنامه ریزی درست و دقیق 
در اسرع وقت و با رعایت نظم و دقت الزم در 
انجام کارها نیاز است. نکته مهم اینکه حفظ 
موج��ودی صحیح بین سیس��تم و موجودی 
واقع��ی، یک��ی از اساس��ی ترین موضوع��ات 
انبارداری است. خوشبختانه نتایج انبارگردانی 
پایان سال و همچنین چند سال اخیر نشان 
از دقت باالی پرس��نل تحت امر اینجانب در 
این واحد دارد که بدون هیچ مغایرتی صورت 

گرفته است. 

س�فارش و دریافت کااله�ا، قطعات، مواد 
ش�یمیائی و ... برای مصرف در خطوط تولید 
مجموعه عقاب افشان چگونه برای موجودی 

انبارها برنامه ریزی می شود؟
سفارش کاالها در س��ازمان به عهده واحد 
برنامه ری��زی و بخ��ش تأمین قطعات اس��ت 
و بدون هم��کاری متقابل انبار ب��ا این واحد 
نمی تواند به صورت ایده آل انجام پذیرد. واحد 
انبار با ارتباط مؤثر و انجام وظایف خود به نحو 
صحیح و دقیق نق��ش مهم و اصلی در انجام 

بی نقص سفارش��ات ایفا می کند. به عنوان مثال، عدم رعایت 
اصول FEFO با اقالم دارای تاریخ انقضا باعث ایجاد ضایعات 
و هزین��ه مضاعف در جه��ت جایگزینی اقالم ف��وق خواهد 
ش��د. همچنین موجودی درس��ت و به روز موجب ایجاد یک 
سازماندهی مؤثر در کنترل موجودی و سفارشات بهینه توسط 

تأمین قطعات خواهد شد.

نح�وه هماهنگ�ی انبار ب�ا خط�وط تولید کارخان�ه چگونه 
صورت می گیرد و فکر می کنید چقدر مهم است بخش انبار 
با واحده�ای مختلف تولید ارتباط صحیح و متقابلی داش�ته 

باشد؟
به طورکلی، واحد انبار هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم 
با خطوط تولید ارتباط مؤثر و متقابل دارد؛ به طوری که می توان 
گفت واحد تولید مهمترین واحد ذینفع انبار در سازمان است. 
طبیعتاً ارس��ال به موقع اقالم به خط تولید، جایگزینی اقالم 
مرجوعی، برگشت ضایعات و ... با هماهنگی واحد برنامه ریزی 
و بخش تغذیه خطوط انجام می شود که تک تک این موارد در 
روند سرعت بخش��ی به تولید و کیفیت انجام کار نقش بسیار 
مهمی را ایفا می کند. به طور مثال، تأخیر در تغذیه کاال، باعث 
توقف خط، ایجاد هزینه برای سازمان و مغایرت از برنامه تولید 

خواهد شد.

در  کااله�ا  س�فارش 
س�ازمان به عهده واحد 
بخ�ش  و  برنامه ری�زی 
تأمی�ن قطع�ات اس�ت 
هم�کاری  ب�دون  ک�ه 
متقابل انبار با این واحد 
نمی توان�د ب�ه ص�ورت 
ای�ده آل انج�ام پذی�رد. 
واحد انبار با ارتباط مؤثر 
و انج�ام وظایف خود به 
نحو صحیح و دقیق نقش 
مه�م و اصل�ی در انجام 
بی نقص سفارشات ایفا 

می کند.
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ب�ا توجه به اینکه انبار، ذخیره همه قطعات و 
م�واد را برعهده دارد، لطفاً بفرمایید که نظارت 
ب�ر روی کاالهای دریافت�ی و ورودی به انبار از 

لحاظ کیفی و اصالت چگونه است؟
با اس��تقرار سیس��تم ERP از س��ال 1397 
در س��ازمان، قابلیت اطمینان از ارس��ال کاالی 
باکیفی��ت در خط تولید به ط��رز قابل توجهی 
باالتر رفته و تمام ورودی های انبار توسط واحد 
کنترل کیفیت، نظارت و صحه گذاری می شود. 
انبار نی��ز به عنوان وظیفه اصلی خود، نگهداری 
موجودی، تحویل به واحد چک قطعات در اسرع 
وقت و انجام فرآیندهای بعدی تا زمان رسیدن 
سالم کاال به خط تولید، نقش خود را به خوبی 

ایفا می کند.

نحوه ارتباط انبار مرکزی کارخانه با واحدهای 
خدمات پس از فروش ش�رکت عقاب افش�ان 
چگونه است و فرآیند تأمین قطعات برای این 

واحدها چگونه صورت می گیرد؟
واحد انبار در صورت درخواست قطعه از سوی 
واح��د خدمات پ��س از ف��روش، از طریق واحد 
برنامه ریزی و در پی درخواست مجوز ارسال کاال، 
اقالم را طبق نظر کارشناس تأمین قطعات به واحد 

خدمات پس از فروش ارسال می کند.

به عنوان یکی از مدیران کارخانه عقاب افش�ان، لطفاً نظر 
ش�خصی خود را درب�اره کیفی�ت محصوالت تولی�دی این 

شرکت بفرمایید؟
کیفیت در صنایع خودروس��ازی همواره نقشی کلیدی در 
سهم بازار خودروسازان دارد. از این رو، بزرگترین خودروسازان 
دنیا در مس��یر توس��عه، همواره اهمیت وی��ژه ای برای مقوله 
کیفیت قائل هس��تند و لحظه ای از آن غافل نمی شوند، زیرا 
خ��وب می دانند لحظه ای تزلزل در ارائه محصوالت باکیفیت، 

زمینه را برای پیشرفت رقبای شان فراهم می کند.
بیشترین سهم بازارهای داخلی مربوط به شرکت عقاب افشان 
اس��ت؛ خود این موضوع، بیانگر کیفیت باالی محصوالت این 

مجموعه بزرگ است.

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

به نظ��رم یکی از بزرگترین خصوصیات انباردار، امانت داری 
و احساس مس��ؤولیت است. بنابراین، در طول سال ها توفیق 
همکاری با شرکت عقاب افشان، به جرأت می توانم بگویم که 
پرس��نل واحد انبار بدون ذره ای چشم داشت و با خلوص نیت 
در انجام امور س��ربلند بوده اند و کارها را به نحو احسن انجام 
داده ان��د. بنده به عنوان عضو کوچکی از این مجموعه بزرگ از 
زحمات تمامی کارکنان انبار تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم 

ذره ای از زحمات شان را جبران نمایم.

سیس�تم  اس�تقرار 
 1397 س�ال  از   erp
قابلی�ت  س�ازمان،  در 
اطمینان از ارسال کاالی 
با کیفیت در خط تولید به 
طرز قابل توجهی باالتر 
رفته و تمام ورودی های 
واح�د  توس�ط  انب�ار 
کنترل کیفی�ت نظارت و 

صحه گذاری می شود. 

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

]11[

شماره 86 - اردیبهشت ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



اولی��ن اتوبوس برقی س��اخت داخل با نام 
تجاری »زیما« برای اولین بار در شهر شیراز 
رونمایی شد و مورد بهره برداری آزمایشی قرار 
گرفت. در این مراسم، تفاهم نامه برقی سازی 
ناوگان حمل ونقل درون شهری این کالن شهر 

نیز به امضا رسید.
اتوبوس برقی زیما، همزمان با هفته شیراز 
و در حاشیه بیست ونهمین نشست تخصصی 
کمیس��یون حمل ونق��ل و ترافی��ک مجمع 
شهرداران کالن شهرهای ایران در شیراز آغاز 

به کار کرد.
مراسم رونمایی از این اتوبوس شهری تماماً 
برقی با حضور شهردار شیراز، مهندس عبداهلل  
اکبری راد، رئیس هیأت مدیره شرکت تولیدی 
و صنعتی عقاب افشان، اعضای شورای شهر و 

در مراسمی با حضور مسؤوالن برگزار شد

آغاز بهره برداری آزمایشی از اتوبوس برقی زیما در شهر شیراز
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برخی مسؤوالن استان فارس برگزار شد. قرار 
است اتوبوس زیما یک ماه به صورت آزمایشی 
در خیابان های شیراز مسافران را جابه جا کند.
سید احسان اصنافی، شهردار شیراز، در آیین 
امضای تفاهم نامه برقی سازی ناوگان حمل ونقل 
درون شهری این کالن شهر گفت: در صورت 
موفقیت اتوب��وس برق��ی در آزمایش ها، 50 

اتوبوس برقی خریداری می ش��ود و به ناوگان 
حمل ونقل شهری شیراز اضافه می گردد.

وی افزود: حمل ونقل از دغدغه های بس��یار 
مهم و اصلی کالن ش��هرهای کشور از جمله 
شیراز است که از روزهای نخست دوره جدید 
مدیریت شهری ش��یراز نیز در ابعاد مختلف 

پیگیری شده است.

ش��هردار شیراز با بیان اینکه تقویت ناوگان 
حمل ونقل عمومی به ص��ورت کیفی و کمی 
باید دنبال ش��ود، تصریح کرد: تقویت ناوگان 
حمل ونقل عموم��ی با کاهش آالیندگی هوا، 
تعداد س��فرهای تک نفره، ترافیک و تسهیل 

عبور و مرور همراه خواهد بود.
کامبیز مرادی، مدیرعامل شرکت شتاب نیز 
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در آیین امضای تفاهم نامه برقی سازی ناوگان 
حمل ونقل درون ش��هری کالن شهر شیراز، با 
اشاره به سیاست های کالن کشور در حمایت 
از تولید داخلی و رویکرد این شرکت بر همین 
اس��اس گفت: رویکرد جدی م��ا نیز همین 
سیاست اس��تفاده از توان و تجهیزات داخلی 
است؛ این موضوع مورد توجه شهرداری شیراز 

نیز قرار دارد.
وی ب��ا تأکید بر حمل ونق��ل الکتریکی به 
عنوان منظر م��ورد توجه مدیریت ش��هری 

افزود: با حمل ونقل الکتریکی، شاهد کاهش 
آلودگی ه��ای محیط��ی نظیر س��وخت های 
فس��یلی و آلودگ��ی صوتی در کالن ش��هرها 
خواهیم بود که از نگاه مدیریت شهری حائز 

اهمیت است.
گفتنی است، نام تجاری اتوبوس های شتاب 
یعن��ی »زیما« به معنای زمین اس��ت و این 
محصول نگرش زمین پاک و هوای پاک را در 
دل خود دارد. ش��رکت شتاب در سال 1399 
با سهام مشترک گروه مپنا و مجموعه تولیدی 

و صنعتی عقاب افشان راه اندازی شد. از اولین 
محصول این ش��رکت در اردیبهشت ماه سال 
1400 رونمایی شد که یک اتوبوس 12متری 
مجهز به پیشرانه تمام الکتریکی، برخوردار از 
باتری لیتیومی است و ظرفیت جابه جایی 80 
نفر مسافر را دارد. این اتوبوس قابلیت پیمایش 
250 کیلومتر را با هر بار ش��ارژ دارد و اگر به 
یک شارژر سریع پانتوگراف یا حتی معمولی 
600 کیلوواتی متصل گردد، طی نیم ساعت 

شارژ کامل انجام می شود.
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روش های اعالم مفقودی گواهینامه
بهتر اس��ت پی��ش از اقدام ب��رای دریافت 
گواهینامه المثنی، به دنبال یافتن آن باشید. 
اگر گواهینامه شما به همراه مدارک دیگری 
به س��رقت رفته باش��د، می توانید با مراجعه 
ب��ه کالنتری این س��رقت را اعالم کنید تا در 
صورت پیدا شدن سارق، مدارک شما به شما 
برگردد. اگر گواهینامه شما مفقود شده است، 
ممکن است فردی گواهینامه را پیدا کرده و 
به پست تحویل داده باشد. در این حالت بهتر 
است ابتدا به سامانه پست یاب شرکت پست 
 www.postyafteh.post.ir آدرس  ب��ه 
مراجعه کنید و از بخش پیدا ش��ده ها با وارد 
کردن اطالعاتی مانند نوع مدرک گم ش��ده، 
نام و نام خانوادگی، نام پدر و کد ملی استعالم 

پیدا شدن مفقودی بگیرید.
اگر گواهینامه ش��ما به این شکل پیدا نشد 
باید به همراه مدارک الزم به مراکز پلیس 10+ 
مراجعه کنید و درخواس��ت صدور گواهینامه 
المثنی ثبت کنید. بهتر است پس از گم شدن 
گواهینامه خود تا زمانی که درخواست خود را 
ثبت نکرده اید و فیش پستی ندارید رانندگی 
نکنید. همچنین بهتر است در این حالت در 
اولین فرصت گم ش��دن گواهینامه خود را به 
پلی��س اعالم کنید تا در صورت ثبت تخلفی 
با گواهینامه شما، فرد خاطی مورد تعقیب و 

پیگیری قرار بگیرد.

ش�رایط الزم برای درخواست گواهینامه 
المثنی

در حالتی که گواهینامه شما منقضی یا به 
هردلیلی مخدوش شود، اطالعات شما تغییر 
کند یا شرایط مجاز شما برای رانندگی عوض 
شود، ش��ما می توانید برای تعویض یا تمدید 
گواهینام��ه خود اقدام کنی��د. در این حالت 
گواهینامه قبلی ش��ما موجود است و شما با 
تحوی��ل گواهینامه قبلی می توانید به راحتی 

گواهینامه خود را تعویض کنید و نسخه جدید 
آن را در آدرس خود دریافت کنید.

اما در حالتی که گواهینامه ش��ما گم شده 
باش��د، باید درخواس��ت گواهینام��ه المثنی 
ثبت کنید. در این حالت باید ابتدا گم شدن 
گواهینامه خود را به مراجع قانونی و قضایی 
اط��الع بدهی��د و س��پس برای درخواس��ت 

گواهینامه المثنی اقدام کنید.

مدارک الزم برای صدور گواهینامه المثنی
پس از گم ش��دن گواهینامه و برای صدور 

گواهینامه المثنی به مدارک زیر نیاز دارید:
• اصل و کپی شناس��نامه به همراه صفحه 

توضیحات
• اصل و کپی کارت ملی

• آدرس دقی��ق محل س��کونت ب��ه همراه 
کدپستی )برای ارسال گواهینامه جدید(

• 4 قطعه عکس رنگی 4×3 با زمینه سفید و 

مطابق شئونات اسالمی
• فرم استعالم مفقودی گواهینامه

• فرم تعهد دریافت گواهینامه المثنی
• انجام معاینات پزش��کی )چشم پزشکی و 
آزمایش عدم اعتیاد برای گواهینامه پایه یکم(

• ارائه مدرک گروه خونی
• فیش پرداختی هزینه های صدور گواهینامه 

المثنی

هزینه صدور گواهینامه المثنی
هزینه صدور گواهینامه المثنی در سال های 
مختلف متفاوت است. این مبلغ توسط نیروی 
انتظامی اعالم می شود و مراکز پلیس +10 نیز 
باید طبق همین مصوبه هزینه را دریافت کنند. 
آخرین مبلغ برای صدوری گواهینامه المثنی 
در صورت گم شدن گواهینامه، برابر با 51 هزار 
تومان است. این مبلغ برای صدور گواهینامه و 
الصاق تمبر پستی اس��ت. عالوه بر این مبلغ، 
هزینه ارسال پستی، معاینات چشم پزشکی و 
صدور گواهی عدم اعتیاد نیز به مبلغ فوق اضافه 
خواهد شد. توجه داشته باشید که اگر در زمان 
داشتن گواهینامه تغییراتی در اطالعات هویتی 
ش��ما یا مجوزهای رانندگی ش��ما ایجاد شده 
باشد، باید در زمان ثبت درخواست گواهینامه 

جدید این تغییرات را اعالم کنید.

همانطور که می دانید، داش���تن گواهینامه رانندگی معتبر برای رانندگی با تمام وس���ایل نقلیه موتوری الزامی اس���ت. اما در بعضی از موارد ما امکان اس���تفاده 
از گواهینامه را نداریم. گم ش���دن گواهینامه یکی از ش���رایطی اس���ت که ممکن اس���ت برای خیلی از ما اتفاق بیفتد. در این حالت ما باید به دنبال صدور مجدد 
گواهینامه خود به صورت المثنی باش���یم. ثبت درخواس���ت گواهینامه المثنی ش���رایط خاصی دارد و به مدارک مشخصی نیاز دارد که در ادامه به طور کامل این 

روند را توضیح می دهیم.

پس از گم شدن گواهینامه خود چه کنیم؟
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ش���ورای شش���م و مدیری���ت 
ش���هری جدی���د باره���ا اعام 
کرده ان���د ب���رای حمل ونق���ل 
برنامه های سریع،  عمومی، 
و  دارن���د  انقاب���ی  و  ف���وری 
اختص���اص اتوب���وس و واگن 
در اسرع وقت برای پایتخت 
آنهاس���ت.  اولویت ه���ای  از 
علیرضا زاکانی، شهردار جدید 
ته���ران، هم ب���ر این موضوع 
اس���ت  ق���رار  و  دارد  تأکی���د 
توس���عه حمل ونقل عمومی 
و تکمی���ل خط���وط مت���رو ب���ا 
برنامه ری���زی مورد توجه قرار 
گیرد تا به مطالبه شهروندان 
در ای���ن زمین���ه پاس���خ داده 
ش���ود. ش���هردار تهران تأکید 
ویژه ای بر تکمیل خطوط 6 و 
7 و اضافه ک���ردن واگن های 
جدید به مترو دارد و مدیران 
ش���هری می گویند ما س���عی 
کرده ایم اقدام���ات الزم را در 

این راستا انجام دهیم.
همزمان با کاهش آمار ابتا 
به کرونا و بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها، به آمار مسافران 
مترو و اتوبوس افزوده شده 
و در همی���ن راس���تا، ارتقای  
وضعیت حمل ونقل عمومی 
و کاه���ش ترافیک به یکی از 
مطالبات مردم تهران تبدیل 

گشته است.

سیدمجتبی شفیعی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، تشریح کرد

درباره موضوعات مختلف از جمله تأمین واگن برای 
مت���رو تهران، اوره���ال واگن های پایتخ���ت، بازنگری 
ط���رح ترافیک، خرید اتوبوس های جدید، نوس���ازی 
اتوبوس ه���ا و نوس���ازی تاکس���ی های فرس���وده در 
پایتخت، با سیدمجتبی شفیعی، معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری تهران، گفت وگویی صورت گرفته 

که گزیده ای از آن در ادامه آمده است.

این روزها به نظر می رس�د به آمار مس�افران 
حمل ونقل عمومی در پایتخت افزوده شده است. 
از طرف�ی، توس�عه حمل ونقل عموم�ی و تأمین 
اتوبوس و واگن برای پایتخت همواره از مطالبات 
مردم تهران بوده است. آیا خبرهای جدیدی در 

این زمینه دارید؟
حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری 
تهران در دوره جدید مدیریت شهری با بهره گیری 
از توان اجرایی شرکت ها و سازمان های تابعه و به 
منظور اتخاذ راهکاری کوتاه مدت جهت برون رفت 
از وضعیت فعلی حمل ونقل پایتخت و بهبود آن، 
نس��بت به برنامه ریزی اقدامات در سطح فوری و 
ضربتی و س��طح کوتاه مدت اقدام کرده است. بر 
این اس��اس و به عنوان راهکاری فوری و ضربتی، 
برنامه ری��زی الزم در 6 ماهه دوم س��ال 1400 و 
ماه های اخیر در محورهای متعدد از قبیل توسعه 
کمی و کیفی ارائه خدمات در سامانه مترو با تأکید 
بر افزایش دسترس��ی ها، توجه ویژه به بازسازی و 

اورهال ناوگان مترو و اتوبوس با هدف حفظ سطح 
فعل��ی خدمات و افزایش ایمنی در س��امانه های 
مذکور، توسعه ناوگان اتوبوسرانی از طریق خرید 
مستقیم، بهبود وضعیت و احیای ناوگان سامانه 
جانبازان و معلوالن، نوس��ازی ناوگان فرس��وده 
تاکس��یرانی با اهرم های تشویقی و سایر اقدامات 

مرتبط صورت پذیرفته است.

موافق�ت پیش پرداخ�ت تأمی�ن 630 واگ�ن 
توسط دولت 

به طور کلی، تأمین واگن برای مترو جزو کارهای 
کالن و بلندمدت است. برنامه ریزی ها به صورت 
جامع در این راستا انجام گرفته و در گام نخست، 
پیش پرداخت تأمین 630 واگن توسط دولت در 
نظر گرفته ش��ده، موافقت ها حاصل شده است و 
قرار است که 4 هزار میلیارد تومان به عنوان 15 
درص��د از پیش پرداخت خری��د 630 واگن برای 
فاینانس چین در نظر گرفته ش��ود که گام ها در 
این راس��تا در حال نهایی شدن است و به زودی 
اتفاق��ات و خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم 
داش��ت و زمانی که این پرداخت عملیاتی شود، 
قطعاً چندین گام برای تأمین واگن جلو خواهیم 
رفت. قراردادهای دیگری هم در این زمینه داریم؛ 
از جمل��ه تأمین 130 واگن بر اس��اس قرارداد با 
شرکت ملی واگن سازی، تا بتوانیم واگن های ملی 
را به چرخه بهره  برداری برسانیم. بر همین اساس، 
این 130 واگن در داخل کش��ور تولید می ش��ود. 

فاز جدید ورود اتوبوس های شهری عقاب افشان به خیابان های پایتخت از خرداد ماه
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پیش پرداخت این موضوع نیز در نظر گرفته 
شده و ارائه شده است.

قراردادی هم با ش��رکت مپن��ا داریم. البته 
منتظ��ر مت��ن ق��رارداد هس��تیم و طی این 
تفاهم نامه بین شهرداری و شرکت مپنا، قرار 
است 144 قطار مترو به تهران اختصاص داده 
شود. اگر همه این موضوعات در مورد واگن ها 
به نتیجه برس��د، می توانیم بگوییم به کفایت 
تأمین واگن رس��یده ایم و بار بزرگی از دوش 
شهرداری در حوزه حمل ونقل برداشته خواهد 

شد.
 

بر اس�اس برنامه ریزی ها امس�ال 1400 
اتوبوس اورهال می شوند

کمبود اتوبوس نیز از دیگر مشکالت حوزه 
حمل ونقل تهران اس��ت. در این راس��تا، چه 
گام هایی طی ماه های گذش��ته برداشته شده 

است؟
ب��رای بهب��ود وضعیت اتوبوس��رانی نیاز به 
چند اقدام ب��وده؛ یکی اوره��ال اتوبوس ها و 
دیگر خری��د اتوبوس های جدید. بر اس��اس 
برنامه ریزی ها، امسال 1400 دستگاه اتوبوس 

اورهال می ش��وند ک��ه بودجه آن از س��مت 
شورای شهر برای ش��هرداری در نظر گرفته 
شده است و ما درخواست کارهای اجرایی را 
داده ایم. با این موضوع، تحول بزرگی در حوزه 
اتوبوسرانی ایجاد می شود و با 2200 اتوبوس 
فعلی می توان گفت که به وضعیت بهتری در 
ارائه خدمات می توانیم دس��ت یابیم. در کنار 

این قضیه، حدود هزار اتوبوس نیاز به مخزن 
داش��ته اند و مخزن آنها دچار مش��کل بوده 
که با رفع مش��کالت در ای��ن زمینه به تعداد 
اتوبوس ها نیز افزوده می ش��ود. البته اش��تباه 
نش��ود که بخش��ی از این اتوبوس ها با همان 
1400 اتوبوس��ی که گفتیم برای اورهال در 

نظر گرفته ایم همپوشانی دارند.
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از خرداد تدریج�اً اتوبوس های جدید وارد 
چرخه حمل ونقل خواهد شد

همچنی��ن در قالب ق��رارداد تأمین 2 هزار 
دستگاه اتوبوس برای کشور، 900 مورد برای 
تهران در داخ��ل تولید می ش��ود و از خرداد 
تدریجاً این اتوبوس ها وارد چرخه حمل ونقل 
خواهد ش��د. ش��رکتی که قرار اس��ت 2 هزار 
دستگاه اتوبوس برای شهرهای مختلف تأمین 
کند، ش��رکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان 
است و اعالم ش��ده که ان شاءاهلل تا آخر سال 
همه اتوبوس ها به ش��هرها اختصاص می یابد. 
همچنین از محل تهاتر نف��ت، حدود 1600 
اتوب��وس برای تهران در نظر گرفته ش��ده که 
گش��ایش بزرگ��ی در زمینه تأمی��ن اتوبوس 
خواهد بود و اگر عملیاتی ش��ود، قطعاً امسال 
تحول بزرگی را در حوزه اتوبوس��رانی ش��اهد 

خواهیم بود.
در حال حاضر فشار بر روی ناوگان حمل ونقل 
عمومی بس��یار زیاد اس��ت. تراکم جمعیت، 
طوالنی بودن س��رفاصله حرکت اتوبوس ها و 
فرس��ودگی ناوگان دست به دست هم داده و 
ما درصددی��م با برنامه ریزی ها وضعیت را هر 
چه بهتر بهبود بخشیم و ان شاءاهلل با اقدامات 
انجام ش��ده از نظر تأمین اتوبوس به کفایت 
می رس��یم. همچنین، در حال حاضر در حال 
بازیابی و بازنگری خطوط اتوبوسرانی هستیم 
و از آنجایی که برخی از مسیرها، مسافر زیاد 
و برخی مس��یرها، مسافر بس��یار کم دارند، 
می خواهیم خط��وط کم مس��افر را بازنگری 

و تبدی��ل به خط ون و تاکس��ی کنیم. با این 
رویکرد، وضعیت در سایر خطوط که پُرمسافر 

هستند بسیار بهبود می یابد.
 

آیا اتوبوس هایی که قرار است خریداری و 
یا اورهال ش�ود، شامل بخش خصوصی هم 

خواهد بود؟
بله، به طور کلی از 1400 اتوبوسی که قرار 
است اورهال شود، هزار مورد آن برای بخش 
خصوصی و 400 مورد برای ش��هرداری است 
و ما بنا داریم با تس��هیالت، ارائه خدمات در 

بخش خصوصی را گسترش دهیم.

آغار بهره  ب�رداری از اتوبوس های برقی در 
ماه پایانی تابستان

اتوبوس  ه��ای  خری��د  س��رانجام 

 برق��ی ب��رای پایتخ��ت چ��ه ش��د و ای��ن
ماجرا به کجا رسید؟

ق��رارداد تأمین 50 دس��تگاه اتوبوس برقی 
ب��رای تهران در حال پیگیری اس��ت و طبق 
زمانبندی ه��ای انج��ام گرفت��ه، تا ش��هریور 
ای��ن موض��وع به س��رانجام می رس��د، البته 
 ممکن اس��ت تأخیری به همراه داشته باشد، 
 ول��ی ت��الش م��ا ای��ن اس��ت ک��ه آغ��از
 بهره  برداری از ای��ن اتوبوس ها در ماه پایانی 

تابستان باشد.
 البته وزارت کشور هم دنبال تأمین اتوبوس 
برقی است و آنها هم در صدد هستند که 500 
اتوبوس برقی، خریداری کنند، اما این موضوع 
زمانبر خواهد بود. از آنجایی که خط اتوبوس 
برقی در کش��ور نداری��م، این موضوع ممکن 

است مدتی به درازا بکشد.
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امروزه در هر جمع خانوادگی و دوستانه، کم 
و بیش صحبت هایی در مورد ارزهای دیجیتال 
و دنیای جدیدی آن می شنوید. در سال 2017 
جوانی به نام »جوآنا گارزیلی« در یک مهمانی 
متوجه شد که موضوع گفتگو تنها حول محور 
»ارزهای دیجیت��ال« می چرخد. حضور او در 
آن عمارت پر زرق و برق باعث شد که شروع 
به س��رمایه گذاری در این حوزه کند و اکنون 
به موفقیت بزرگی دست یافته است؛ 85 هزار 
دالر سود از یک ارز دیجیتال به نام GRT که 
رویای زندگی در اقامتگاه »ریتز کارلتون« را 
به ارمغان می آورد؛ اما او ادعا کرد که به مرور 

معامالتش بی پرواتر و جسورانه تر شدند.
گارزیلی 90 درصد از پس انداز زندگی خود را 
در سکه ای گذاشت که تنها در چند روز ده ها 
هزار دالر او را بر باد داد. او سرمایه گذاری های 
مخاطره آمیزی روی میم کوین ها )رمزارزهای 
رایج و پرطرفدار( انجام داد و مدام برنامه های 
معامالتی خود را بررس��ی می ک��رد تا ببیند 
چقدر پول به دس��ت آورده و یا از دست داده 
اس��ت. گارزیلی با اینکه که شب ها بی خواب 
می ش��د، اما همواره در فکر محاس��بات خود 
بود. او می گوید: »اگر ش��خصیت عادت پذیر 

داشته باشیم، بازار رمزارز می تواند تاریک ترین 
قس��مت ذات خودمان را آش��کار کند و من 
شخصیت بسیار عادت پذیری دارم«. با انتشار 
چنین گزارش هایی، خبرگزاری واشنگتن پست 
به بررسی مشکالت تاجران ارزهای دیجیتال 
پرداخته است تا مشکالتی که دامن گیر آن ها 

شده را کشف کند.
از آنجایی ک��ه ارزهای دیجیتال در صفوف 
سرمایه گذاران روزمره – که به دنبال زندگی 
در عمارت های مجل��ل و قایق های تفریحی 
هس��تند- رونق پیدا کرده است، کارشناسان 
بهداش��ت روان می گوین��د که ای��ن بحران 
س��بب افزایش اعتیاد ش��ده اس��ت. به گفته 
کارشناس��ان ماهیت بس��یار ناپایدار ارزهای 
دیجیتال می تواند س��ود را در یک لحظه به 
صفر برساند و سرمایه گذاران را با کوه هایی از 
بدهی، روابط گسسته و افکار خودکشی مواجه 
کند. درمان گرانی مانند »آرون استرنلیخت« 
از هجوم افرادی خبر می دهند که به رمزارزها 
معتاد ش��ده اند و نیاز به کمک دارند. اگرچه 
درمان فقط برای تعداد کمی از افراد خاص و 
ممتاز در دسترس است، اما بسیاری از افرادی 
که نیاز به درمان دارند، در نهایت تحت درمان 

قرار نخواهند گرفت.
 Coin Market Cap بر اس��اس گزارش
– سایتی که آمار ارزهای دیجیتال را ردیابی 
می کند- ارز دیجیتال در یک دهه گذش��ته، 
از حالت ناش��ناخته به بخش اصلی بازارهای 
مال��ی و فرهنگ عامه تبدیل ش��ده و اکنون 
ارزش ب��ازار آن از 5/4 میلی��ارد دالر به 1/8 
تریلی��ون دالر افزای��ش یافته اس��ت. بدیهی 
اس��ت که تأییدیه های افراد مشهور، بیلبورد 
مجللی را برای ش��یوه زندگ��ی مبتنی بر ارز 
دیجیت��ال ایجاد می کنند. به عنوان مثال، در 
ماه های اخیر، »مت دیمون« بازیگر محبوب 
 – Crypto.com آمریکایی برای اپلیکیشن
که می تواند ب��ه کاربران برای تجارت ارزهای 
دیجیتال کمک کن��د- و »تام بردی« مدافع 
تیم »تمپا بی بوکانیرز« و همس��رش »ژیزل 
بوندش��ن« ب��رای صرافی ارزه��ای دیجیتال 
FTX تبلیغ می کنند. همچنین اینفلوئنسرها 
در ش��بکه های اجتماعی یوتیوب، تیک تاک، 
اینس��تاگرام و توییت��ر، زندگی هایی مملو از 
پروازهای درجه یک و استخرهای لوکس روی 
پشت بام را به نمایش می گذارند تا تاکید کنند 
که رمزارزها بهترین راه برای ثروتمند کردن 

مشکالت روانی در عصر ارزهای دیجیتال
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آن ها بوده است.
به گفته محقق��ان اعتیاد، ارزهای دیجیتال 
دارای ویژگی هایی هستند که آنها را بیشتر از 
شرط بندی های ورزشی، قمار و سرمایه گذاری 
مالی س��نتی، اعتیادپذیر می کند. از س��وی 
دیگر، رمزارزها برخالف اکثر سهام ها می توانند 
به شکل ش��بانه روزی معامله شوند. نوسانات 
قیمت رمزارزه��ا، به ویژه ارزه��ای جایگزین 
مانند میم کوین ها، می تواند س��ریع باش��د و 
احساس پاداش س��ریع را در مغز ایجاد کند. 
در همین راس��تا »لیا ن��وور« مدیر مطالعات 
ش��رط بندی در دانش��گاه راتگ��رز، می گوید 
که اپلیکیش��ن های شیک س��رمایه گذاری، 
ن��رخ اعتیاد را افزایش می دهن��د. با توجه به 
نمودارهای رنگارنگ اپلیکیشن های معامالتی 
مانن��د Robinhood، خری��د ارز دیجیتال 
مانند ی��ک بازی ویدیویی به نظر می رس��د. 
نوور می گوید: »توسعه دهندگان می دانند که 
چه چیزی م��ردم را غرق می کند؛ به همین 
دلیل اس��ت که مردم بلیت های بخت آزمایی 
را دوست دارند، زیرا آنها می توانند با اشتیاقی 
دیوان��ه وار بارکد را خراش دهن��د، در همان 
ثانی��ه پاداش خ��ود را دریافت کنند و این به 
مغز ش��ما دوپامین )هورمون لذت و پاداش( 
می دهد«. اگرچه همچنان تحقیقات در این 
زمینه ادامه دارد، ام��ا چند مطالعه اخیر، در 
حال مستندس��ازی پیونده��ای بین تجارت 
ارزه��ای دیجیتال و اعتیاد هس��تند. در ماه 
آوریل، تیمی از محققان فنالندی دریافتند که 
معامله گران رمزارزها، نرخ باالیی از اعتیاد به 
قمار، بازی های ویدیویی و اینترنت دارند. آن ها 
دریافتند که معامله گران رمزارزها – که بیشتر 
مهاجر هس��تند- در مقایس��ه با معامله گران 
سهام، س��طح بیش��تری از ناراحتی روانی و 

تنهایی داشتند.
»استرنلیخت« و همسرش »لین«، یک تیم 
زوج درمانگر در نیویورک که اعتیاد به ارزهای 
دیجیتال را درمان می کنند، اذعان کردند که 
شاهد افزایش 40 درصدی مراجعین از سراسر 
جهان بوده اند که برای دریافت خدمات درمانی 
اختصاص��ی در این زمینه تم��اس گرفته اند. 
هزینه خدمات آنها 2500 دالر برای مشاوره 
و 25000 دالر ب��رای یک برنامه درمانی 45 
روزه اس��ت؛ برنامه ای فشرده تر از انواع سنتی 
گفت��ار درمان��ی. آن ها برای درم��ان این نوع 
اعتیاد، با اعضای خانواده مالقات می کنند، به 

حساب های بانکی این افراد دسترسی دارند و 
هفته ای چند بار با بیماران مالقات می کنند. 
واضح است که بس��یاری از مراجعه کنندگان 
آنه��ا زمانی برای کم��ک گرفتن می آیند که 
بده��ی ش��ش رقمی دارن��د، رواب��ط خود را 
خراب کرده اند، با حمالت ش��دید افسردگی 
مواجه ش��ده اند و اعتیادهای دیگری به ویژه 
ب��ه الکل، کوکائی��ن و بعض��ی قرص ها پیدا 
کرده اند. استرنلیخت اضافه کرد افرادی که به 
مطب آنه��ا می آیند دارای ثروت قابل توجهی 
هس��تند، اما برای کسانی که امکانات زیادی 
ندارند، جستجوی درمان اختصاصی می تواند 
دشوار باشد. او همچنین ادعا کرد که انجمن 
روانشناسی آمریکا اعتیاد به ارز دیجیتال را به 
عنوان زیرمجموعه اعتیاد به قمار طبقه بندی 
نکرده اس��ت و ب��ه همین دلیل بس��یاری از 
شرکت های بیمه پوشش درمان اعتیاد مرتبط 

با رمزنگاری را نمی پذیرند.
»درو ووسک« یک سرمایه گذار 30 ساله ارز 
دیجیتال که در نزدیکی ویرجینیای شمالی 
زندگی می کند، در س��ال 2017 و زمانی که 
ش��روع به س��رمایه گذاری در اتریوم کرد، به 
س��رمایه گذاری بیش��تر در ارزهای دیجیتال 
روی آورد. از همان جا بود که او به اس��تخراج 
ارز دیجیت��ال عالقه من��د ش��د و موجودی 
کارت ه��ای اعتب��اری خ��ود را ب��رای خرید 
تجهیزات مورد نیاز این کار به حداکثر رساند. 
او می گوید: »من تمام پولی را که داشتم، برای 
خرید ارزهای دیجیتال و ساخت دستگاه های 
استخراج رمرارز خرج کردم. من معتاد بودم و 
وسواس داشتم«. همچنین برای گارزیلی 49 

ساله، زندگی با اعتیاد به ارزهای دیجیتال یک 
نبرد روزانه اس��ت. هنگامی که او یک فرصت 
س��رمایه گذاری جدید را شناسایی می کند، 
اشتیاقش به سرمایه گذاری بیشتر می شود. با 
این حال اما ترس از دست دادن هم برای او با 
همین شدت افزایش پیدا می کند. او می گوید: 
»این حس مانند یک میل شدید در وجود من 
اس��ت؛ مثل اینکه تمام بدنم دستور می دهد: 
ب��رو انجامش بده، برو معامله کن«. به همین 
دلی��ل، گارزیلی برای مدیریت این بحران، در 
یک برنامه 12 مرحله ای مشابه با برنامه درمان 
الکلی های گمنام، ثبت نام کرده است. او خود 
را مجبور می کند ک��ه در طول روز از صفحه 
مانیتورش جدا ش��ود. پیاده روی و مدیتیشن 
می کن��د و اگر میل به س��رمایه گذاری روی 
یک رمزارز خیلی زیاد ش��ود، با ماش��ین به 
گردش می رود. حاال او روی ارزهای دیجیتال 
با ریسک کمتری سرمایه گذاری می کند و به 
خودش می گوید که باید سبد دارایی های خود 
را با چشم اندازی به سمت بازنشستگی بسازد. 
با این حال، گارزیلی گفت که الزم است دولت 
برای مهار کالهبردارانی که س��رمایه گذاران 
ارزهای دیجیتال را ش��کار می کنند، اقدامات 
بهت��ری انجام بده��د و ادعا ک��رد: »تا زمانی 
که مقررات قوی ت��ری را اعمال نکنیم، مردم 
همچنان قربانی کالهبرداری های بازار ارزهای 
دیجیتال می شوند«. ارزهای دیجیتال که به 
ش��دت توجه مردم را جلب می کنند و باعث 
ثروتمند ش��دن بس��یاری از آنها می ش��وند، 
می توانند خیلی خطرناک باشند و آنها را در 

دام خود گرفتار کنند.

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

]21[

شماره 86 - اردیبهشت ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



ایموجی ه���ا ای���ن روزه���ا ب���ه 
یک���ی از کاربردی ترین اجزای 
ارتباطات دیجیتال در دنیای 
م���درن تبدیل ش���ده اند و به 
کارب���ران اج���ازه می دهن���د تا 
احساس���ات خود را در فضای 
رسانه و دیجیتال به مخاطبان 

خود منتقل کنند.
تقریباً از دهه ۲۰۱۰ میادی 
بود که ش���رکت های گوگل و 
اپل، پشتیبانی از ایموجی ها 
را ب���ه پلتفرم ه���ای اندروید و 
آی او اس اضاف���ه کردن���د و 
این آغ���ازی بود بر محبوبیت 
و اس���تفاده بی���ش از پی���ش 
کارب���ران از این ابزار کاربردی 
و  احساس���ات  بی���ان  ب���رای 

نظرات کاربران.
در همین رابطه، اخیراً شرکت 
Crossword-Solver بررسی 
اس���تفاده  می���زان  روی  را 
در  ایموجی ه���ا  از  کارب���ران 
سراسر جهان صورت داده که 
نتایج نشان می دهد ایموجی 
ب���ا اش���ک ش���وق«  »چه���ره 
بیش���ترین استفاده را داشته 

است.
طبق نتایج این بررسی، این 
ایموج���ی در بین 7۵ کش���ور 
جه���ان، ب���ه عن���وان ایموجی 
پرطرفدار انتخاب شد و رتبه 

نخست را از آن خود کرد.

جای��گاه دوم این رده بن��دی را ایموجی »قلب 
قرمز« از آن خود کرد که به گفته این ش��رکت، 
ایموجی قلب قرمز با اختالفی 19 درصدی نسبت 
به چهره با اشک شوق، در جایگاه دوم جای گرفت. 
همچنین طبق این گزارش، در کشورهایی که این 
دو ایموج��ی به عنوان ایموجی های پراس��تفاده 
معرف��ی نش��دند، ایموجی مربوط ب��ه پرچم آن 

کشورها، رده نخست را از آن خود کرده است.
در آمریکا نیز چهره با اش��ک ش��وق به عنوان 
پرکاربردترین ایموجی معرفی شد. در تصویر زیر 
مشاهده می شود که در ایالت های مختلف آمریکا، 
کارب��ران بیش��تر از چه ایموجی هایی اس��تفاده 

کردند.
ب��ر اس��اس این گ��زارش، با توجه ب��ه حرکت 
روزاف��زون جهان به س��مت دیجیتالی ش��دن و 
ارتباط بیش��تر افراد از طریق این رسانه ها، میزان 
اس��تفاده از ایموجی ها نیز در سال های پیش رو 

افزایش خواهد یافت.
اخی��راً وات��س اپ ک��ه تحت مالکیت ش��رکت 
متا )فیس��بوک س��ابق( قرار دارد، ایموجی های 
واکنش��ی را به پلتفرم خود اضاف��ه کرده که این 
اجازه را به کاربر می دهد تا بدون نیاز به فرستادن 
پیامی جداگانه برای ارس��ال یک ایموجی، از این 
قابلیت برای بیان احساس��ات خود نسبت به یک 

پیام استفاده کنند.

ایموجی ها از کجا آمدند و چه تاریخی دارند؟
در عص��ر کنون��ی ایموجی ه��ا ب��ه ی��ک زبان 
بین المللی برای بیان احساس��ات تبدیل شده اند. 
کاربرد این زبان شکلکی ابتدا در دهه 90 میالدی 
در گوش��ی های موبایل ژاپنی ها دیده شد سپس 

به دلیل جذابیت در همه جای دنیا پخش شد.
ایموج��ی )Emoji( یک��ی از زبان ه��ای رایج 
در دنیاس��ت که ب��دون آن چت کردن در فضای 
مجازی چندان لطفی ندارد. ایموجی یک اصطالح 
ژاپنی اس��ت که به معنای کلمه تصویری است و 
در س��ال 1990 نام گذاری شد. استفاده درست 
از ایموجی بس��یار اهمیت دارد زیرا گاهی پیش 
می آید استفاده نابجا از این ایموجی ها باعث بروز 

سوءتفاهم شده است.

روز جهانی ایموجی
هر س��ال در 17 ج��والی روز جهانی ایموجی و 
وجود آیکون های س��مبولیک را در جهان، طبق 
تقویم دیجیتال جش��ن می گیرند. ایموجی پدیا 
در سال 2014 توسط مؤسس خود یعنی جرمی 
ب��ورگ روز جهانی ایموجی را نام گذاری کرد. 17 
جوالی مربوط به تاریخ ظهور ایموجی ها در سال 
2002 است در این روز افراد تشویق می شوند که 
برای ارسال پیام از ایموجی ها استفاده کنند در واقع 
این کلمات تصویری یک ویژگی برای بالگرها هم 
به حساب می آیند تا جذابیت کار خود را باال ببرند.

ایموجی »چهره با اشک شوق« پرکاربردترین ایموجی در جهان انتخاب شد
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کاربرد ایموجی
ایموجی شکلک هایی است که به وسیله آن 
مفهومی را در قالب لوگو بیان می کنیم، بیش از 
ده ها ایموجی مختلف وجود دارد و نکته جالب 
ای��ن که ما خیلی از این ایموجی ها را در جای 
غلط اس��تفاده می کنیم. شما با ایموجی ها به 
طرف مقابل تان می فهمانید که در حال حاضر 
چقدر خوشحال، خشمگین، ناراحت یا بی تفاوت 

هستید که برای خودش داستانی دارد.
ایموجی ها به دلیل محبوبیتی که پیدا کردند 
متناسب با فرهنگ های مختلف، زمان و نیاز 
مخاطبانش��ان در سراس��ر دنیا زیاد شدند به 
طوری که در حال حاضر چیزی در حدود هزار 
ایموجی وجود دارد که تنوع آن از شکلک های 
مختلف صورت تا تسبیح و پول و ساعت اپل 
متفاوت است. در واقع اکثر تصویرهایی که به 

آن ها نیاز دارید بین ایموجی ها پیدا می شود.
در آینده هر چه دنیا به س��مت دیجیتالی 
ش��دن پیش برود نقش ایموجی ها به عنوان 
یک زبان بین المللی برای رساندن مفاهیمی 
که در تمامی زبان ها قابل فهم باش��د بیشتر 
خواهد شد. وقتی که صحبت از جشن گرفتن 
روز ایموجی می شود طراحان سعی می کنند 
که تنوع بیش��تری به این ش��کل ها بدهند و 
عالق��ه خود را به این کار به بقیه نیز نش��ان 
بدهند. شما در هر موقعیت و هر روزی که قرار 
بگیرید می توانید با یک جستجوی کوتاه بین 
ایموجی ها، شکلک متناسب با شرایط خود را 

پیدا کرده و از آن استفاده کنید.

برداشت افراد مختلف از ایموجی ها
ایموجی های��ی داری��م که ب��رای هر کس 
معنی متفاوت��ی دارد. برای این که ریس��ک 
سوء برداش��ت را تا حد ممکن پایین بیاورید 
می توانید از دو روش استفاده کنید. در روش 
نخس��ت چند ش��کلک که معنای هم جهت 
دارد را کن��ار هم بگذارید. راه حل دوم به کار 
بردن ایموجی در بستری از کلمات است که 
نزدیک ترین وضعیت را نسبت به معنایی که 

در ذهن دارید منتقل می کند.
بعضی شکلک های ایموجی در معنای ذهنی 
ما یک معنی دارند ولی در واقعیت معنای آنها 

چیز دیگری اس��ت. در واقع ما بعضی از این 
شکلک ها را اشتباه استفاده می کنیم.

ایموجی ها تغییرات بزرگی نداشته و گوگل 
صرف��اً آن ه��ا را تا حدی دس��تکاری کرده تا 
مفهوم و معنای شان بهتر منتقل شود. گوگل 
در سیستم جدید اندروید، ایموجی ها را از خود 
سیس��تم عامل جدا کرده و آن ها را به عنوان 
بخشی از GMS یا »خدمات موبایلی گوگل« 
در اختیار کاربران قرار می دهد. این ش��رکت 
 EmojiCompat قبالً می خواس��ت از طری��ق
چنین کاری انجام ده��د ولی این بار به نظر 
می رس��د که روش اجرای کار عوض شده تا 
اکثر اپلیکیش��ن های پلی اس��تور بتوانند به 

ایموجی های مختلف دسترسی پیدا کنند.

معروف ترین ایموجی ها و معنای آن ها
هر ایموجی و شکلک معنی و مفهوم مختص 
ب��ه خ��ودش را دارد هرچن��د ک��ه زبان های 
مختلفی در سراسر جهان وجود دارد اما معنا 
و مفهوم ایموجی ها در تمام زبان ها یکس��ان 
خواهد بود و به نظر می رسد این شکلک های 
کوچک گرافیکی به زبانی مشترک برای بروز 
احساسات افراد در موقعیت های مختلف تبدیل 
شده است. در این بخش به معرفی چند مورد 
از معروف ترین و پراستفاده ترین شکلک ها – 
در سال 2021 - پرداخته و معنای هریک را 
به اضافه کد تولید آنان را در اختیار شما قرار 

خواهیم داد.
صورت��ک خندان: این ایموج��ی را می توان 
از معروف تری��ن ایموج��ی و پرکاربردتری��ن 
شکلک در ش��بکه های اجتماعی دانست. در 
سراس��ر جهان آمار استفاده از این شکلک از 
سایر شکلک ها بسیار بیشتر بوده است و این 
نش��ان از محبوبیت آن می دهد. این ایموجی 
صورتکی خندان را نشان می دهد که از شدت 
خنده اشک از چش��مانش جاری شده است 
و معموالً در واکن��ش به مطلب یا موضوعی 

خنده دار استفاده می شود.
صورتک گریان: دومین ش��کلک پرکاربرد 
در شبکه های اجتماعی و کیبورد گوشی های 
هوشمند، صورتک گریان است. این ایموجی 
صورتکی را نمایش می دهد که به ش��دت در 
حال گریه کردن است و معموالً در موارد غم و 
اندوه و در واکنش به مطلبی غم انگیز، استفاده 
می ش��ود. هرچند ک��ه کاربرد معم��ول این 
ایموجی در موارد غم و اندوه است، اما برخی 
نیز به عنوان نمایش هیجان وافر یا اشک ذوق 

نیز از آن استفاده می کنند.
قل��ب قرمز: این ایموجی نماد جهانی، برای 
نمایش عش��ق و محبت و س��ومین ایموجی 
پرکاربرد در سراس��ر جهان است. بسیاری از 
افراد از این ایموجی برای نشان دادن عشق و 
محبت خود به دوست صمیمی، خواهر و برادر 

و یا همسر خود استفاده می کنند.
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فن���اوری  دیگ���ر  ام���روزه 
باک چی���ن نه تنه���ا برای 
ارزهای دیجیتال  کاربران 
دیجیتال���ی  بانک ه���ای  و 
ناآش���نا نیس���ت، بلکه به 
س���رعت در بی���ن گیمرها 
ه���م در ح���ال گس���ترش 
اس���ت. در همین راس���تا 
کارب���ردی  برنامه ه���ای 
بسیاری در این صنعت به 
ویژه در بخ���ش مدیریت 
ایج���اد  تأمی���ن  زنجی���ره 
ش���ده اس���ت که از طریق 
آن ها، فناوری باک چین 
زندگ���ی  ام���ور  می توان���د 
خانگی مانند اطمینان از 
کیفیت باالی مواد غذایی 
خری���د  از  جلوگی���ری  ی���ا 
داروه���ای تقلب���ی را ارتقا 
ببخش���د. ب���ا ای���ن وجود، 
ضری���ب نف���وذ باک چین 
در سطح خانوارها بسیار 
کم است و کاربرد روزمره 
آن برای توسعه دهندگان 
ان���دازه  ب���ه  باک چی���ن 
کاف���ی م���ورد توج���ه قرار 
ح���اال  اس���ت.  نگرفت���ه 
کوین تلگ���راف  رس���انه 
ب���ه   )Cointelegraph(
بررسی سرعت پیشرفت 
تاثیرات���ی  و  باک چی���ن 
پرداخت���ه اس���ت ک���ه ت���ا 
امروز بر زندگی بش���ریت 

گذاشته.

زهره اکرمی

»کریستوف«، »سیمون جنتزش« و »استفان 
توآل« که در سال 2016 اولین سازمان مستقل 
غیرمتمرک��ز )DAO( و کوتاه م��دت خ��ود را 
Slock. ایجاد کردند، در همان س��ال از فناوری
it با عنوان »اولین پیاده س��ازی فیزیکی فناوری 

بالک چین« رونمایی کردند.
فناوری Slock.it دستگاه هایی مانند قفل ها و 
 )loT( سیستم های پرداخت را در اینترنت اشیا
را به روشی ایمن و غیرواسطه ای متصل می کند 
که می توان از آن ها برای اموری چون اجاره اشیا 
و اموال استفاده کرد. این فناوری در سال 2019، 
توسط سایت رسمی بالک چین خریداری شد و تا 

به امروز به ارائه خدمات خود ادامه می دهد.
امروزه تعامل دستگاه های اینترنت اشیا در جهت 
بهبود زندگی در خانه با چالش بزرگی روبرو است؛ 
 Amazon چرا که ممکن است اکوسیستم های
 Alexa، Apple HomeKit، Google
 Samsung SmartThings و   Assistant
با هیچ یک از دس��تگاه های هوشمند موجود در 
خانه کار نکند. اتحادیه استانداردهای ارتباطات در 
تالش است تا برای بهبود مدیریت فناوری خانه 
هوشمند، یک پروتکل اتصال مبتنی بر بالک چین 
به ن��ام Matter را راه اندازی کند. انتظار می رود 
 Matter بعد از دو س��ال تأخیر، امسال فناوری

به نمایش درآید.
انرژی س��بز حوزه دیگری است که بالک چین 

می توان��د ب��ا اتکا ب��ه آن، از طری��ق راه حل های 
ب��زرگ مقیاس س��ر از خانه ه��ا درآورد. یکی از 
فناوری ه��ای انرژی س��بز، بالک چین مبتنی بر 
ابر )Whygrene( اس��ت که ب��ه کاربران اجازه 
می دهد تا »نیروگاه های مج��ازی« خود را برای 
معامله های بر پایه انرژی ایجاد کنند. با این حال، 
این پ��روژه در حال حاضر در مرحله آزمایش��ی 
ق��رار دارد. فن��اوری Whygrene در راس��تای 
فعالیت ه��ای خود ب��ا ش��رکت های آب و برق و 
صاحبان پنل های خورشیدی، باتری ها و وسایل 
نقلیه الکتریکی همکاری می کند. این شرکت با 
خدمات نوینی که به مشتریان خود ارائه می دهد، 
توانسته در جلب اعتماد آنها موفق عمل کند. از 
جمل��ه این افراد، کاربرانی هس��تند که از طریق 
برنام��ه Whygrene، برق خود را تأمین کنند؛ 
چ��را که آنه��ا می توانند خودروه��ای برقی خود 
را در س��اعات کم مص��رف روز ک��ه قیمت انرژی 
پایین تری دارند، ش��ارژ کنند. همچنین با اتکا به 
این فن��اوری، کاربران در س��اعات اوج مصرف و 
زمانی که قیمت ها باالتر است، انرژی ذخیره شده 
اضاف��ی را با ف��روش مجدد آن به ش��رکت برق 
تخلیه می کنند. »پاتریک فلپس« به کوین تلگراف 
گفت: »رانندگان خودروهای برقی به طور بالقوه 
می توانند از Whygrene نه تنها برای پوشش 
هزینه های شارژ خودروهای خود، بلکه حتی برای 

کسب سود استفاده کنند«.

نفوذ بالک چین به خانه ها
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نرم اف��زار Whygrene همچنین می تواند 
با نیازهای مصرف کنندگان مانند گرمایش و 
س��رمایش خانه که به طور معمول بزرگترین 
نیاز انرژی خانوار اس��ت، س��ازگار ش��ود. این 
سیستم با اس��تفاده از باتری خانگی می تواند 
خانه را درس��ت قبل از بازگش��ت ساکنان از 
محل کار یا مدرسه به خانه، گرم یا خنک کند. 
به گفته فلپس، با بهبود فناوری باتری، امکانات 
جدید آنالین رونمایی خواهند شد و می توان از 

آنها در سرگرمی های مجازی نیز بهره برد.
پلتفرم های اس��تریم مبتنی بر بالک چین 
می توانند نس��بت به فناوری Web2، به ویژه 
درحوزه موس��یقی، مزایای بی شماری داشته 
باشند. از جمله مزایاهای این پلتفرم ها می توان 
 Web3 به مدل اقتص��ادی جدید پخش زنده
که هزینه های فن��اوری را مقرون به صرفه تر 
می کند، اش��اره کرد. جالب اس��ت بدانید که 
کنترل روی محصوالت Web3 برای بازارهای 
خاص سازگارتر است، زیرا پخش رویدادهای 
کوچک، قابلیت اجرایی بیشتری دارد. با این 
که شرکت های بزرگ نیز درگیر این موضوع 
ش��ده اند، اما به نظر می رسد Web3 تاکنون 
تهدید کمی برای سیاست های تلویزیون کابلی 

و یوتیوب ایجاد کرده است.
برخالف Matter که استفاده از فناوری را 
در خانه ساده می کند و Whygrene که به 
کاربران امکان می دهد برنامه ای را انتخاب کنند 
که توس��ط یک ابزار اجرا می شود، سرگرمی 
مبتن��ی بر بالک چین به مقداری تس��لط در 

فناوری با درخواست پرداخت به ارز دیجیتال 
 OliveXT .نیاز دارد ،NFT یا اس��تفاده از
یک شرکت دیجیتالی سالمت و تناسب اندام و 
 Animoca یکی از شرکت های سازنده بازی
Brands است که از گیمیفیکیشن و واقعیت 
افزوده برای کسب درآمد از راه تشویق مردم به 
ورزش استفاده می کند. به عنوان مثال داستان 
 Dustland Runner OliveX ب��ازی 
در ویران ش��هری روایت می ش��ود که در آن 
سرنوشت جهان به شخصیت اصلی بستگی 
دارد که از یک منظره جهنمی می گذرد تا یک 
بسته را تحویل دهد. در دنیای واقعی، بازیکنان 
با استفاده از گوشی های هوشمند در دست و 
هدف��ون در گوش در حال دویدن هس��تند. 
 Dustland همچنی��ن یک بازی ب��ه ن��ام
Rider در متاورس برای دوچرخه سواران و با 

تم تناسب اندام نیز در دست ساخت است.
»کیث رومجان« هم بنیانگذار و مدیرعامل 
OliveX در بیانیه ای به کوین تلگراف گفت: 
 Dustland ما در م��ورد راه اندازی ب��ازی«
Runner خود در iOS بس��یار هیجان زده 

هستیم. در نهایت می توانیم قدرت و پتانسیل 
بازی خود را نشان دهیم و مردم را به تفریح و 
فعال ماندن تشویق کنیم«. این بازی برخالف 
بس��یاری از رقبای خود، برای شروع نیازی به 
سرمایه گذاری در NFT ندارد، اما در نهایت 
 Kettlemine بازیکنان باید حداقل یکی از
NFTs خود را داش��ته باش��ند تا ش��روع به 
کس��ب درآمد کند. الزم به ذکر اس��ت که تا 
ماه مه 2022، یک Kettlemine NTF در 
OpenSea متعل��ق به Animoca، قیمت 
متوسطی معادل 0.0014 اتر )ETH(، کمی 
کمتر از 4 دالر دارد. این شرکت به کوین تلگراف 
گفت که جزئیات سیس��تم درآم��دی آن به 
زودی معرفی خواهد شد و در نهایت، با وجود 
عالقمندان به تناس��ب اندام که تا این حد به 
دنیای رمزارز جذب شده اند، گفت: »امیدواریم 
با ارتقا خدمات و حمایت های شرکا، محیطی 
خالقانه برای بازیکنان ایجاد کنیم که روحیه 
همکاری را ارتقا دهد؛ چرا که این چیزی است 
ک��ه یک خانه معمولی را به خانه ای آس��وده 

تبدیل می کند«.

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

]25[

شماره 86 - اردیبهشت ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



ش���اید ت���ا چندین س���ال پیش 
تکنول���وژی ی���ک چی���ز اضاف���ه 
برای زندگی انس���ان ها بود اما 
امروزه تکنول���وژی عضوی جدا 
نش���دنی از زندگ���ی انس���ان ها 
اس���ت و تقریباً همه انسان ها 

با تکنولوژی سر و کار دارند.
تکنولوژی به ح���دی در زندگی 
اس���ت  ش���ده  وارد  انس���ان ها 
ک���ه ام���روزه حتی تا س���فارش 
دادن غ���ذا ی���ا تاکس���ی گرفتن 
نیز توس���ط تکنول���وژی صورت 
می گی���رد و ب���دون تکنول���وژی 
زندگ���ی انس���ان ب���ا مش���کات 
بس���یار زیادی مواج���ه خواهد 
ش���د. به همین دلیل آموزش 
دیدن تکنولوژی های روز نیز از 
اهمیت زیادی برخوردار است و 
به شما کمک می کند تا بتوانید 
کارهای خود را متناسب با علم 
روز و تکنولوژی هرچه سریع تر 
پی���ش ببری���د. ام���ا اینک���ه چه 
سایت هایی در حوزه تکنولوژی 
هس���تند،  مناس���ب  بس���یار 
موضوعی اس���ت که ام���روز در 
ای���ن مقال���ه می خواهی���م ب���ه 

بررسی آن بپردازیم.

چ�را باید با بهتری�ن س�ایت های تکنولوژی در 
جهان آشنا شویم؟

شاید سوالی که برای شما پیش آید این است که 
چرا باید این س��ایت ها را دنبال کنیم یا آیا نیازی 
است که بدانیم تکنولوژی های روز دنیا چیست؟ 
پاس��خ آن کامالً ب��ه خودتان بس��تگی دارد. اگر 
عالقمند و عاش��ق تکنولوژی باشید که خودتان 
به صورت خودکار ب��ه دنبال یادگیری و آموزش 
تکنولوژی خواهید رفت و اگر شغل شما متناسب 
با تکنولوژی باش��د که نیاز دارید تا با جدیدترین 
تکنولوژی های موجود در دنیا آش��نا شوید. برای 
مثال در ایران هم س��ایت های زیادی هستند که 
در حوزه تکنولوژی و آموزش��ی فعالیت می کنند 
مثل س��ایت برتر آموز که به خوبی در این زمینه 
فعالیت می کند، برای مثال کس��ی که با سایت و 
سئو سرو کار دارد، نیاز دارد تا آموزش وردپرس و 
مطالب مرتبط به آن را به خوبی فرا بگیرد تا بتواند 
هر گونه تغییری که در حوزه س��ایت، وردپرس و 
س��ئو پیش می آید را به س��رعت پیگیری کند و 

برای بهبود شغل خود از آن استفاده کند.

Thechradar سایت
این سایت یکی از معتبرترین و بهترین سایت ها در 
حوزه تکنولوژی اس��ت. اخباری که در این سایت 
منتش��ر می شود بدون هیچ گونه جانبداری است 
و ش��ما از بابت خواندن مطلبی که در این سایت 
می خوانید کامالً مطمئن هستید که هیچ اطالعات 
غلطی را به ش��ما نخواهد داد. مطالبی که در این 
وبس��ایت قرار می گیرد در حوزه موبایل، تبلت و 
لپ تاپ های جدید است و یک دسته بندی کاماًل 

دقیق و مناسب ارائه می دهد که هر کسی که به این 
حوزه عالقمند باشد می تواند به آن مراجعه کرده 
و اطالعات بسیار دقیقی درباره انواع تکنولوژی های 
موجود در این زمینه به دست آورد. همچنین این 
وبس��ایت اطالعات دقیقی را درب��اره اندروید و به 
روزرسانی های مربوط به آن و برنامه های مختلف 
ارائه می کند که می تواند برای کسانی که از اندروید 

استفاده می کنند، بسیار مفید باشد.

Techcrunch سایت
سایت بعدی که در زمینه تکنولوژی بسیار مناسب 
عمل کرده اس��ت، سایت Techcrunch است. 
این وب س��ایت تمامی اطالعات مربوط به حوزه 
تکنولوژی را به صورت آپدیت در اختیار افراد قرار 
می دهد و به شما کمک می کند تا به تمامی اخبار 
در سریع ترین زمان دسترسی داشته باشید. برای 
مثال در این س��ایت شما هر آنچه غول های بازار 
شامل دل، ماکروسافت، اپل و… انجام می دهند 

را در اختیار شما قرار می دهد.

Thenextweb سایت
این سایت ماهانه 7 میلیون بازدید کننده منحصر 
به فرد دارد که نشان از اعتبار باالی آن و همچنین 
ب��ه روز بودن آن دارد. موردی که در این س��ایت 

برترین سایت های تکنولوژی در دنیا کدامند؟
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بس��یار مورد بحث قرار می گی��رد، ابزارهایی 
است که روی کس��ب و کارهای بعدی تأثیر 
گذار است. یعنی بخش عمده ای از مطالب این 
سایت حول کسب و کار و ابزارهای تکنولوژی 
روز برای بهبود عملکرد ش��غل های مختلف 

می شود.
همچنی��ن این وب س��ایت تمام��ی مطالب 
مرب��وط به بازی ه��ا، نرم افزاره��ای مختلف، 
خدمات مرب��وط به وب مانند س��ئو را مورد 
بررس��ی قرار می دهد و به همین دلیل جزو 
محبوب ترین سایت ها در حوزه تکنولوژی به 

حساب می آید.

LifeHcacker سایت
این س��ایت در حوزه زیس��ت مدرن فعالیت 
می کند. اطالعاتی که در این سایت است فقط 
مرب��وط به تکنولوژی نیس��ت و در واقع یک 
مرجع اس��ت تا هر آنچه انسان برای زندگی 
امروزی به آن نیاز دارد را مورد بررس��ی قرار 
ده��د. یکی از س��ری مقاله هایی ک��ه در این 
 How سایت بسیار مورد توجه است، سایت
I work اس��ت. در این سری مقاالت با افراد 
مشهور با این سایت به مصاحبه پرداخته اند و 
مس��یر شغلی و شخصی خود را شرح داده اند 
ک��ه می تواند برای افرادی ک��ه در حوزه های 
مختلف تکنولوژی مش��غول به کار هستند، 

بسیار مناسب باشد.

TechNet سایت
TechNet در ح��وزه  IT یا همان فناوری 
اطالعات مش��غول ب��ه فعالیت اس��ت و هر 
مس��ئله ای که به این حوزه مربوط می شود را 
با کاربران خود به اش��تراک می گذارد. امروزه 
IT در همه  حوزه ها نمود پیدا کرده اس��ت! 
انجمن ه��ای TechNet امکان��ی را ب��رای 
کاربران فراهم کرده اس��ت ک��ه به راحتی و 
خیلی س��ریع کاربران به جواب مش��کالت و 
مس��ائل خود دست پیدا کنند. در این سایت 
س��ه عنوان اصل��ی وج��ود دارد و مطالب در 
یکی از این س��ه عنوان دسته بندی می شوند: 
 Cloud Platform / Mobility /

.Productivity

ArsTechnia سایت
ArsTechnia نه تنها در حوزه  ویندوز فعال 
اس��ت؛ بلکه از یک نظام شبکه ای قانونمند و 
منظم پیروی می کند. محتوای این سایت به 
راحتی در اختیار کاربران قرار می گیرد و تمام 
اطالعاتی که یک شخص در مورد تکنولوژی 

نیاز دارد؛ را به کاربران خود ارائه می کند.

CNET سایت
CNET یک��ی از بهتری��ن و مش��هورترین 
سایت ها است. سایتی که بازخوردهای برنامه ها 
و نرم افزاره��ای متف��اوت را به اطالع همگان 

می رساند. این کمپانی همچنین نرم افزارهای 
متفاوتی را بدون هیچ هزینه ای پش��تیبانی و 

تأمین می کند.

 CNET همواره در حال جمع آوری نظرات 
کاربران درباره  تکنولوژی های جدید موجود 
در بازار است و اطالعات خود را، روزانه با این 

بازخوردها به روز می کند.

Business Insider سایت
Business Insider صرف��اً مختص حوزه  
تکنولوژی نیس��ت؛ اما ش��امل پس��ت هایی 
پیرام��ون تکنول��وژی، چندرس��انه ای و بقیه  
صنایع است. این سایت در سال 2007 شروع 
 Business Insider.ب��ه کار ک��رده اس��ت 
همواه با اخباری جدید از سرتاسر جهان به روز 

است. 
این سایت برای بازاریابی کسب و کار و تجارت 

شما نیز بسیار کارآمد و مفید است.

WindowsCentral سایت
اگ��ر به دنبال ه��ر مطلب و س��والی پیرامون 
ویندوز می گردید، جواب شما اینجاست. انواع و 
اقسام سؤاالت و مشکالت ویندوز و همچنین 
آپدیت های آن خیلی س��ریع و بدون تأخیر در 
سایت WindowsCentral قرار می گیرند؛ 
بی ش��ک این سایت یکی از بی نظیرترین و بی 
تکرارترین سایت های تکنولوژی روز دنیاست! به 

این سایت مراجعه کنید و از آن لذت ببرید.

جمع بندی
در این مقاله سعی کردیم بهترین سایت ها را در حوزه تکنولوژی معرفی کنیم. البته سایت هایی که در حوزه تکنولوژی هستند بسیار زیاد هستند 

اما ما در اینجا سعی کردیم بهترین سایت هایی را مورد بررسی قرار دهیم که از سمت گوگل دارای اعتبار بیشتری هستند.
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روز گلون���ی ۲6 اردیبهش���ت 
است که به همت جمعی از 
دختران خرم آبادی، به عنوان 
روز سربند لری یعنی گُلوَنی 
نام گ���ذاری ش���د ت���ا زن���ان با 
در  س���ربند  ای���ن  پوش���یدن 
مراس���م نمادین آن ش���رکت 
کنن���د و در واق���ع ه���دف از 
برگزاری این جشنواره معرفی 
این پوش���ش اصیل و زیبا به 

مردم است.

»ُگلَونی« نماد تمدنی زاگرس نشینان است

گلونی چیست؟
ُگلَونی )به فارسی گلبندی( به گونه ای سربند و 
روس��رِی زنان لک و کرد و لر گفته می شود. این 
روسری حدود 3000 سال قدمت دارد و ریشه ی 
آن به زنان کاس��یت )اجداد قوم لر( می رسد و در 
زبان فارس��ی به صورت ُگلَبندی تلفظ می ش��ود 
که برگرفت��ه از واژه ُگل بَدن، نوعی پارچه هندی 

ابریشمی و لطیف است. 
س��عید ش��ادابی در کتاب خود به نام فرهنگ 
مردم لرس��تان در بخش مربوط به لباس عروس 
و پوشش زنان عشایر به سرون )Sarvan( اشاره 
کرده است که همان حجاب و پوشش موهای سر 
و گیس��وان عروس به وسیله چارقدهای ظریف و 
نازک گلدار ابریشمی در رنگ های مختلف است. 
این پوشش به نحو خاصی است زیرا سر عروس را 
با چند تخته از این چارقدها می پوشانند و دنباله 
آنها را از پش��ت س��ر آوی��زان می کنند. همان جا 
توضیح داده شده است که گلونی همان سرون های 
رنگی هس��تند و چارقدهای س��اده و بزرگتر که 
حاش��یه های رنگی دارد و ریشه دار هستند کت 

)Kat( نام دارد.

گلونی سربندی برای مردان و زنان
گلونی را بیشتر زنان لر و لک در هنگام مراسم 
شادی استفاده می کنند. اما از دوره قاجار به بعد 
مردان نیز ش��روع به استفاده از آن کردند. مردان 
گلونی را دور »شو کالو« یا همان کاله لری مرسوم 

در منطقه لرستان می بستند و به گاه مهمانی یا 
جن��گ، به منظور تزیین یا نگهدارنده کاله از آن 
استفاده می کرده اند. زنان لر در زمان گذشته کت 
و ُگلَونی را باهم می پوشیدند به طوری که »َکت« را 
جدا زیر گلونی می بستند تا موهای سر به خوبی 

پوشیده و مهار شوند.

ریشه کلمه گلونی
گلونی نوعی سربند است که از واژه »گلبندی« 
ب��ا تبدیل حرف »ب« به »و« و حذف حرف »د« 
گرفته شده است و به نوعی پارچه ابریشمی رنگین 
اطالق می شود. در گذشته نوعی پارچه ابریشمی 
هندی به اس��م »گل بدن« که س��طح روی آن 
متش��کل از فقط دو رنگ )مثالً زعفرانی و سیاه( 
بوده، از هندوستان به ایران وارد می شده است. واژه 
گلبدن در فارس��ی به صورت گلبندی و در زبان 
لکی و لری به صورت گلونی درآمد. به مرور زمان 
در بین لرهای واژه گلونی نه فقط برای پارچه های 
زعفرانی، بلکه برای تمام س��ربندهای رنگی )غیر 

سیاه( به کار رفت.

نگاهی به گلونی در بستر تاریخ
این سربند در گذشته در لباس مردان هم به کار 
می رفت و به طور کلی گفته می شود که سربند و 
دستار »پوششی با سه هزار سال قدمت« است و 
از زمان مادها و هخامنش��یان در لباس مردان و 

ستایش اصل اصالت
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زنان ایران زمین استفاده می شد.
در حفاری گورس��تان س��ه هزار س��اله بابا 
جیالن )باباجان( در غرب شهرس��تان دلفان 
انگشتری پیدا ش��ده که روی انگشتر انسانی 
دوبال از دل خورشیدی بیرون آمده که کفش 
مادی و شلوار مادی و باشلوق مادی که شبیه 
مقنعه های امروزی بر سر دارد که کالهی روی 
آن قرار دارد و دور کاله دس��تاری ش��بیه به 

گلونی امروزی قرار دارد.
در گزارش مردم نگاری شهرس��تان الش��تر 
آمده است که: »زنان مسن گلونی های سیاه به 
س��ر می کرده اند و زنان جوان رنگ های سبز، 
قرمز، نارنجی، آبی و … را به سر می بستند.«

رش��یدی مفرد نیز در گزارش مردم نگاری 
دورود در بخش سرپوش زنان به »چار گلونی« 
اشاره می کند و آن را این گونه توصیف می کند: 
»چهار عدد روسری ابریشمی چهار گوش به 
ضلع تقریبی 1/5 متر و با رنگ زمینه مشکی 
و حاشیه های قرمز، آبی و سبز که زنان مسن 
و ج��ا افتاده آنها را به هم دوخته و روی س��ر 
می بس��تند. الزم است ذکر شود که به شکل 
کلی بستن سرپوش های فوق روی سر، سرون 
sarvan یا س��اوه sâwa می گویند.« گلونی 
در شهریور 1397 به عنوان یکی از میراث های 

قوم لک به ثبت ملی رسید.

»ُگلَونی« نماد تمدنی زاگرس نشینان است
مع��اون صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی 
وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع 
دستی نیز گفت : ُگلَونی نماد تمدنی پوششی 
با طرح، نق��ش و نگاره های زیبا و بته جقه به 
عنوان پوشش بارز مردان و زنان زاگرس نشین 
و ابزاری برای اتحاد و همدلی ایرانیان و سفیر 

فرهنگی است.
پوی��ا محمودی��ان معاون صنایع دس��تی و 
هنرهای سنتی در جش��نواره ملی فرهنگی 
ُگلَونی در موزه ملی ایران، گفت: شیوه بستن 
گلونی به عنوان میراث ناملموس ثبت شده و 
تمام تالش ما این است که رشته های مشخص 
صنایع دس��تی را ثبت کنیم تا از این رشته ها 
حفاظت و صیانت کنیم و از این طریق بتوانیم 
داش��ته های این مرز و ب��وم را به نام ایران در 

سطح جهان معرفی کنیم.
وی افزود: صنایع دستی مثال عینی اقتصاد مقاومتی است، 
299 رشته صنایع دستی داریم، پوشاک سنتی به ویژه گلونی 
یکی از رشته های صنایع دس��تی منطقه زاگرس نشین است 
و امروز برای معرفی این صنایع دس��تی دور هم جمع شدیم. 
گلونی نماد تمدنی پوشش��ی با طرح، نقش و نگاره های زیبا 
و بته جقه به عنوان پوش��ش بارز مردان و زنان زاگرس نشین 
و اب��زاری ب��رای اتح��اد و همدلی تک تک ایرانیان و س��فیر 
فرهنگی است. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی تصریح 
کرد: خوشحالم این جشنواره به شکل ملی برگزار شد. چنین 
رویدادهایی می تواند به معرفی رش��ته های صنایع دس��تی از 
جمله گلونی کمک کند. این رشته عاملی برای اصالت بخشی 
و هویت افراد است. امیدوارم این جشنواره با ظرفیت هایی که 

دارد ادامه پیدا کند.

باید نگاه عاشقانه به شهرها داشته باشیم
شهرام گیل آبادی استاد دانشگاه و پژوهشگر در ادامه به قدمت 
پوشش گلونی پرداخت و گفت: می توان از جنبه های مختلف 
فرهنگی و هنری به گلونی پرداخت. این رشته صنایع دستی 
می تواند در منطقه زاگرس نشین نقطه عطفی برای گردشگری 
شود. همان طور که می دانید گردشگری در دنیا 1860 شغل 
ایجاد می کند. در استان لرس��تان میراث فرهنگی ملموس و 

ناملموس بسیاری وجود دارد.
وی ادامه داد: راه اس��تفاده از داشته های الهی، نگاه به شهر 
گردشگر است. آیین ها و مناسک زیادی در سطح کشور داریم 
با شناختن آن ها و معرفی اش به مردم می توانیم از داشته ها و 

ظرفیت های کشورمان استفاده کنیم.
گیل آبادی تصریح کرد: باید نگاه عاش��قانه به داش��ته ها و 
شهرها داشته باشیم. اگر عاشق فرهنگ نباشیم، نمی توانیم از 

آن فرهنگ استفاده کنیم.«

گلونی نوعی سـربند است 
که از واژه »گلبندی« با تبدیل 
حـرف »ب« بـه »و« و حذف 
حرف »د« گرفته شده اسـت 
و بـه نوعی پارچه ابریشـمی 
رنگیـن اطـالق می شـود. در 
گذشته نوعی پارچه ابریشمی 
هندی به اسـم »گل بدن« که 
از  سـطح روی آن متشـکل 
فقط دو رنگ )مثاًل زعفرانی و 
سیاه( بوده، از هندوستان به 
ایران وارد می شده است. واژه 
گلبدن در فارسـی به صورت 
گلبندی و در زبان لکی و لری 
به صـورت گلونـی درآمد. به 
مرور زمان در بین لرهای واژه 
گلونی نه فقط برای پارچه های 
زعفرانـی، بلکـه بـرای تمام 
سربندهای رنگی )غیر سیاه( 

به کار رفت.
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از روزگاران گذش���ته به عنوان 
تم���دن  دو  ارتباط���ی  حلق���ه 
بین النهرین و سند در باختر از 
اهمیت باالیی برخوردار بود. از 
سال های دور تا به امروز خلیج 
ف���ارس به دالی���ل جغرافیایی، 
سیاس���ی، اقتصادی، نظامی و 
... مورد توجه جهانیان بوده و 

هست.
پیون���د ۳ قاره آس���یا، آفریقا و 
اروپ���ا خلیج ف���ارس را از لحاظ 
اهمیت به جایگاهی رس���انده 
اس���ت ک���ه ب���رای کش���ورهای 
پیرامونش به خص���وص ایران 
همواره با دردس���رهایی همراه 
بوده اس���ت. برای مثال حضور 
پرتغالی ها به امید گشودن راه 
جدیدی به سوی خاورزمین از 
طریق دور زدن آفریقا بار دیگر 
باعث ش���د ک���ه خلی���ج فارس 

مورد توجه قرار گیرد.
البته این توجه سلطه  طلبانه 
ب���ود و پای بیگان���گان را به این 
منطق���ه ب���از کرد و باعث ش���د 
که بیگانگان پس از س���فرهای 
طوالنی با جیب های انباش���ته 
از ث���روت غارت ش���ده از خاور 
ب���ه باخت���ر ب���ار س���فر ببندند. 
در روزهای���ی ک���ه پرتغالی ه���ا 
ب���رای آرزوه���ای دیرین���ه خود 
)سلطه بر خلیج فارس( تاش 
می کردند، با اینکه این منطقه 
رونق گذش���ته خود را نداشت 
ام���ا همچن���ان در می���ان دیگر 
نقاط همتراز به شکلی عجیب 

خودنمایی می کرد.

در ح��ال حاضر نیز همه ما می دانیم که خلیج 
فارس به عنوان گلوگاه حس��اس و حیاتی ایران 
همچنان در تحرکات سیاسی و اقتصادی نقشی 
ارزنده و فعال ایف��ا می کند. البته این منطقه به 
غیر از موارد سیاسی و اقتصادی برای گردشگران 
نیز از جذابیت های باالیی برخوردار است و ساالنه 
تعداد زیادی از عالقه مندان به سفر، این منطقه را 

برای تجربه های جدید انتخاب می کنند.
همانطور که گفته شد اهمیت این منطقه باعث 
شد سفرنامه نویسان اروپایی از زمان صفویه به بعد 
با حضور در خلیج ف��ارس تجربه های خود را در 
قالب هایی چون انج��ام مأموریت تجاری، اداری، 

نظامی و در آخر سفر یادداشت و ارائه کنند.
از شناخته شده ترین افرادی که در سفرنامه های 
خود به خلیج فارس اشاره کرده اند و در مورد این 
منطقه مطالب زیادی را در اختیار خوانندگان قرار 
داده اند می توان به »لودویکو دی وارتما«، »پدرو 

تکسیرا«، »مارکوپولو« و »کالویخو« اشاره کرد.
لودویکو دی وارتما در بین افرادی که به ایران 
س��فر کرده اند یک استثناست؛ سفر او به خلیج 
فارس به قبل از س��لطه پرتغالی ها بر این منطقه 
مربوط می ش��ود. س��فر وارتما به خلیج فارس از 
مسقط آغاز ش��ده و او در راه رسیدن به هرمز از 
نزدیک شاهد تالش صیادان مروارید و چگونگی 
کار آن ها بوده اس��ت. هرمز از نظر وارتما شهری 
زیبا و ثروتمند تلقی می شد که تنها کمبود آب و 

غذا در جزیره از نواقص محسوب می شد.
پدرو تکس��یرا از دیگر ماجراجویانی بود که 3 
بار به ایران س��فر کرد. اولین سفر پدرو به خلیج 
فارس با آغاز حکومت شاه عباس اول همزمان شد 
و در این سفر نیز شروع به یادگیری زبان فارسی 
کرد. پدرو در شرحی از سومین سفرش به خلیج 
فارس وضعیت نابس��امان این منطقه را به اطالع 

می رساند.
مارکوپول��و نیز در س��فرنامه خود جزیره هرمز 
را محلی برای مبادالت تج��اری معرفی کرده و 
به شرایط خاص خلیج فارس نیز اشاره می کند. 
او در س��فرنامه خ��ود نوش��ته »ش��رایط خاص 
خلیج ف��ارس از دوران قدیم م��ورد توجه تجار، 
س��وداگران و جهانگشایان قرار گرفته و از طریق 
همین ش��اهراه آبی بوده است که کاالها ازجمله 
س��نگ های قیمتی، مروارید، منسوجات زربفت، 

عاج و کاالهای دیگر مبادله می شده«.
کالویخو س��یاح و سفیر اسپانیایی نیز ازجمله 
سیاحان قبل از روزگار صفویه است که از طرف 
دربار اسپانیا، جهت س��فر به ایران انتخاب شده 
بود. او در س��فرنامه اش به کش��تی های تجاری 
خلیج فارس و چگونگی نقل و انتقال کاال اشاره 
می کند و می نویس��د، »همه کشتی هایی که در 
خلیج فارس هس��تند از الوار س��اخته می شوند، 
بدون آنکه در آن ها میخ آهنی به کار رود. به جای 
آن میخ چوبی اس��تعمال می کنن��د و نیز تخته 

دریای پارس در سفرنامه اروپاییان
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را دم چلچل��ه وار در هم می کنند تا اس��توار 
و محکم ش��ود و از هم نگس��لد. اگر آن ها را 
به این طریق نمی ساختند یعنی میخ آهنی 
ب��ه کار می بردند بی درنگ از اثر س��نگ های 
آهن ربایی که در ژرفای دریاست، جدا می شد 
و کشتی متالشی می گش��ت. این کشتی ها 
مروارید به ش��هر هرمز می آورند تا در آن جا 
آن ها را پرداخت کرده و سوراخ کنند و با این 
کشتی ها، یاقوت که بهترین نوع آن فقط در 
چین یافت و همچنین ادویه، آورده می شود«. 
از دیگر افرادی که سفرنامه اش به ایران اهمیت 
باالیی دارد و از منابع معتبر محسوب می شود 
می توان به »دن گارس��یا دسیلوا تروآ« سفیر 

اسپانیا در دربار شاه عباس اول اشاره کرد.
تروآ در س��فرنامه خود به وضع جغرافیای 
خلیج فارس اشاره می کند و می نویسد، »این 
خلیج از جایی که مصبش بسیار تنگ است، 
یعنی بین دماغه رأس المس��ندام و س��احل 
مقابل موغس��تان، به س��وی مغرب و جنوب 
غربی گسترده می ش��ود و تا نیالو که پنجاه 
فرسنگ آن سوتر قرار گرفته است لنگرگاهی 
بزرگ را در طول جزیره قشم تشکیل می دهد 
و پ��س از آن تا بصره و س��پس تا مصب رود 
فرات بیش��تر به طرف مغرب و شمال غربی 
کشیده می شود. در وسط خلیج، که در ازای 
آن خیلی بیش��تر از پهنای آن است، جزیره 
حاصل خی��ز بحرین ق��رار دارد و به س��بب 
مرواریده��ای گرانبهای��ی که در س��واحلش 
صید می شود، در سراسر مشرق زمین نام آور 

است«.
در نهایت می توان گفت که با ورود گسترده 
اروپائی��ان ب��ه ش��رق، نخس��تین توصیفات 
جغرافیایی از منطقه خلیج فارس آغاز شد و 
عصر جدیدی در اکتشافات علمی و جغرافیایی 
به وجود آمد. نوشته ها و سفرنامه های اروپائیان 
در دوران اولیه حضورشان در شرق از جمله 
مهم ترین اسناد باقی مانده در مورد اسامی و 
اماکن جغرافیایی اس��ت. بنابراین تفحص در 
سفرنامه های بس��یاری که امروزه در اختیار 
ما ق��رار دارد یکی از مهم تری��ن منابع برای 

شناخت واقعیت آن روزگاران است.

نام بنادر و جزایر پیش�ین خلیج فارس چه 
بود؟

همانط��ور ک��ه می دانید خلیج ف��ارس در 
س��ده اخیر بدون تردید یکی از مهمترین و 
حس��اس ترین مناطق جهان در نگرش های 
ژئوپولتیک و محاس��بات ژئواستراتژیک بوده 
اس��ت با توجه به تح��والت و دگرگونی های 
عمیق و جاری در عرصه مناسبات بین المللی 
در آغ��از قرن 21 مهم ترین کانون توجه قرار 
گرفت و به تعبیر کالسیک ژئوپلتیک هارتلند 

یا قلب زمین نام می گیرد.
خلی��ج ف��ارس از قدیم االی��ام موردنظ��ر 
سیاستمداران بزرگ جهان قرار داشته و چه 
بسا که می توانیم این منطقه را محل انعکاس 
سیاس��ت های بین المللی بنامی��م متفکر و 
نظریه پرداز نظامی اروپای��ی »یوردیس فون 
لوه��ازن« در مورد اهمیت ژئواس��تراتژیک و 
سوق الجیش��ی منطقه خلیج ف��ارس تعبیر 
و تعری��ف بس��یار جالبی دارد ک��ه اهمیت 
اس��تراتژیکی ای��ن منطقه و عم��ق مطامع 
استعماری کشورهای سلطه گر غربی به ویژه 
اس��تکبار جهانی در خلیج فارس را روش��ن 

می سازد.
وی می گوید: می��ان دو نوار اروپا و افریقا و 
آس��یا سرزمین های روسی س��یبریه ای واقع 
ش��ده و درمرزه��ای جنوب��ی آن خاورمیانه 

قراردارد خاورمیانه مرکز دنیای قدیم اس��ت 
مرکزی ک��ه در دل آن منطقه خلیج فارس 

قرار دارد و به منزله مرکز شناخته می شود.
جالب اس��ت بدانیم در گذش��ته جزایری 
در خلیج فارس مس��تقر بوده ان��د که هم از 
لحاظ تجاری و هم سکونتی از اعتبار ویژه ای 
برخوردار بوده و ش��اید ام��روز دیگر نامی از 

آن ها باقی نمانده است.
ابتدا به نام »بُرخت و آرکتا« می رس��یم از 
بنادر فعال در شهرس��تان قشم کنونی که از 
لحاظ تجاری رونق بسیاری در گذشته یدک 

می کشید.
سپس به »اپوس��تانا« بندر هخامنشی در 
شهرستان پارس��یان کنونی می رسیم که در 
دوران هخامنش��ی نیز رونق زیادی داش��ته 
و از ای��ن لحاظ نامی برای خود دس��ت و پا 
کرده بود. »کجاران« شهری کهن در نزدیک 
شهرستان بندرلنگه مروارید خلیج فارس که 
از لحاظ صید و صیادی نیز ش��هری شناخته 

شده در زمان خود بود.
»کیان« نام دیگر جزیره کیش در گذشته، 
»هرموز« نام اصلی جزیره هرمز و »ش��یالو« 
نام قدیمی س��یراف از دیگر جزایر با اعتبار و 
پر رونق در طول تاریخ بوده که نشان دهنده 
اهمیت خلیج ف��ارس در ط��ول تاریخ بوده 

است.
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بن���د  کاوش  دوم  فص���ل 
هخامنش���ی دیدگان )بس���تان 
خان���ی( با مج���وز پژوهش���گاه 
میراث فرهنگی و گردشگری در 
حال انجام است و سامان دهی، 
مرمت و حفاظت این شاهکار 
ایران باس���تان  آب  مهندس���ی 
پ���س از پای���ان کاوش توس���ط 
پایگاه میراث جهانی پاس���ارگاد 

آغاز خواهد شد.
محمدرض���ا کرمی، سرپرس���ت 
هیأت باستان شناسی مستقر 
در منطقه، بند )س���د( دیدگان 
را از سازه های آبی هخامنشی 
ناحیه پاس���ارگاد خوان���د که در 
حوضه آبریز رود پلوار، بخشی 
از آبریز »بختگان« و »طشک« 

جای گرفته است.

این باستان شناس با بیان این که در این حوضه 
آبریز دو مرکز مهم هخامنش��ی پاسارگاد و تخت 
جمش��ید ق��رار دارد که ای��ن س��ازه ها با هدف 
فراهم کردن آب مورد نیاز این دو مرکز س��اخته 
ش��ده است، اظهار کرد: بیش از 10 بند، آب راه ها 
و ش��بکه های آبرس��انی با درازای بی��ش از 100 
کیلومتر و چندین چش��مه و آبگیر این مجموعه 

سازه های آبی را تشکیل می دهد.
او بند دیدگان را که »بستان خانی« نیز نامیده 
می شود، بزرگ ترین بند تاریخی ایران دانست که 
با بلندای تاج 21 متر و گستره دریاچه نزدیک به 

200 هکتار تاکنون شناسایی شده است.
کرم��ی با بی��ان این که در س��ال 1399 فصل 
نخس��ت کاوش بند دیدگان انجام و بخش هایی 
از س��ازه های معماری موجود در این بند کاوش 
شد، افزود: فصل دوم کاوش بند دیدگان هم اکنون 
در حال انجام اس��ت که در این برنامه پژوهش��ی 
تالش می شود بقایای س��اختار معماری مرتبط 
با آب، ش��امل الیروبی آب راه و آواربرداری بخش 

آب پخش بند کاوش و مستندنگاری شود.
سرپرس��ت هیأت باستان شناسی بند دیدگان 
گفت: کاوش اطراف س��ازه معماری درون هسته 
بند نیز که به دلیل حفاری غیرمجاز تخریب شده 
و آسیب دیده در این پروژه انجام می شود تا بتوانیم 

اطالعات درس��ت و بیشتری از چگونگی نقشه و 
طرح این سازه و کارکرد آن به دست آوریم.

او بیان کرد: س��امان دهی، مرم��ت و حفاظت 
بن��د دیدگان به عنوان ش��اهکار مهندس��ی آب 
ایران باستان یکی از برنامه های پایگاه میراث جهانی 
پاسارگاد است که پس از پایان کاوش آغاز خواهد 

شد.
کرمی همچنین اظه��ار کرد: با توجه به میزان 
تخری��ب و آس��یب های وارد ش��ده ب��ه این بند، 
مس��اعدت و مشارکت پژوهشگاه میراث فرهنگی 
وگردشگری و وزارت نیرو برای سامان دهی، مرمت 
و بازسازی بند دیدگان بسیار ضروری و سودمند 

خواهد بود.

باستان شناسان کالبد سد خاکی هخامنشی ها 
را شکافتند

حمیدرضا کرمی - باستان شناس پایگاه میراث 
جهانی پاسارگاد و سرپرست کاوش باستان شناسی 
س��د بس��تان خانی دیدگان – پیش تر این سد را 
یک��ی از باارزش ترین آثار و س��اختارهای دوران 
هخامنشی دانسته بود که در منطقه دیدگان در 
فاصله نزدیکی از شمال شرق پاسارگاد قرار دارد و 
گفته بود: این سد به همراه چندین سد دیگر، به 
عنوان آبراهه و شبکه توزیع آب محسوب می شود 

از »شاهکار مهندسی آب ایران باستان« چه خبر؟
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ک��ه با کارک��رد مدیری��ت مناب��ع آِب دوران 
هخامنشی و به عنوان یکی از زیرساخت های 
برجسته و تاثیرگذار در شکل گیری و توسعه 
پایتخت هخامنش��ی پاسارگاد در نظر گرفته 

شده است.
او با بیان این که س��د بس��تان خانی از گونه 
س��دهای خاکی با هس��ته خاکی و پوس��ته 
الش��ه سنگی اس��ت که با پالن مستقیم در 
دهانه دره کوهس��تانی اجرا شده است، افزود: 
بر پایه بررس��ی ها و پژوهش های میدانی آب 
ذخیره شده در دریاچه سد از چشمه سارهای 
پیرامون و رودخانه پلوار فراهم می شده است 
ک��ه در پایین ترین بخش س��د و همس��طح 
کف دره، بقایای یک س��اختار معماری فاخر 
با بکارگیری بلوک های سنگی تراش خورده 
چهارگ��وش وج��ود دارد و مانن��د بناه��ای 
 پاس��ارگاد به روش خشکه چین و استفاده از 

 بست های فلزی ایجاد شده است.
کرمی با اشاره به اینکه متاسفانه بخش هایی 
از کالبد سد و ساختار معماری آن در سال های 
گذشته به دست سودجویان و حفاران غیرمجاز 
تخریب شده و آسیب های جدی دیده است، 
افزود: با توجه به وضعیت موجود س��د و نیاز 
به آگاهی از چگونگی ساختار سد، ساماندهی، 
مرمت و شناس��اندن این اث��ر، برنامه ای چند 
مرحله ای در پایگاه میراث جهانی پاس��ارگاد 

تهیه و تدوین شد که گام نخست آن کاوش 
باستان شناس��ی دیواره س��د و بقایای س��ازه 

معماری آن است.
سرپرست هیئت باستان شناسی با تاکید بر 
این که در این پژوهش میدانی بقایای ساختار 
معماری س��د کاوش ش��ده و تالش می شود 
پالن و نقشه معماری سازه سد تهیه و ترسیم 
ش��ود، اضافه کرد: این کاوش دانش و فهم ما 
را در ارتباط با روش ها و شگردهای سدسازی 
و س��ازه معماری موجود در این سد به عنوان 
یکی از بی همتاترین سازه های آبی هخامنشی 
افزای��ش خواه��د داد و ج��ای آن را در هنر 
معماری و مهندسی سازه های هخامنشی باز 

خواهد کرد.
وی ب��ا تاکید بر این که بررس��ی و مطالعه 
دقیق هس��ته خاکی و پوس��ته الشه سنگی 
س��د و همچنین جزئیات س��ازه معماری آن 
باستان شناس��ان را به تاریخ س��اخت سد که 
یکی از اهداف کاوش اس��ت، نزدیک تر کند، 
ادامه داد: آگاهی از کارکرد سازه معماری که 
دارای خروجی های چندگانه آب است نیز جزو 

اهداف پرویه در دستور کار قرار گرفته است.
کرمی ب��ا بیان این نکته که تع��داد زیادی 
بلوکهای سنگی مربوط به سازه خروجی آب 
پیرامون سد پراکنده شده، افزود: اگر بتوانیم 
در این کاوش نقش��ه و پالن ساختار معماری 

سد را بازسازی کنیم، در مرحله ساماندهی و 
مرمت سد می توان بلوکهای پراکنده شده را 
در جای اصلی سازه قرار داد و ساختار تخریب 

شده را ساماندهی و بازسازی کرد.
به گفته وی، در چند روز نخس��ت کاوش، 
تع��داد کمی تکه ه��ای س��فال در الیه های 
س��طحی محدوده کاوش به دس��ت آمد که 
با توجه به ت��ک دوره بودن این اثر، امیدواریم 
سفالهای بیشتری به دس��ت آید تا شناخت 
و دانش بهتری از س��فال های هخامنشی به 

دست آوریم.
سرپرست هیئت باس��تان شناسی با اشاره 
ب��ه این ک��ه کنت��رل س��یالب های فصلی، 
ذخیره سازی آب در ماه های بارندگی و توزیع 
آن با استفاده از شبکه های آبرسانی در مناطق 
پایین دس��ت از مهمترین دالیل ساخت سد 
بس��تانخانی است، گفت: این س��د به همراه 
دیگر سازه های آبی تاریخی شناسایی شده در 
ناحیه پاسارگاد و تخت جمشید از شاهکارهای 
مهندسی دوران هخامنشی با کارکرد آبادانی 
و سازندگی بخشی از قلمرو جهان هخامنشی 
در زمینه مدیریت منابع آب محسوب می شود 
که به گون��ه ای با دانش، س��نجش و با دوام 
ساخته شده که پس از گذشت 25 سده هنوز 
سدهای خاکی با الگوی مهندسی هخامنشی 

ساخته می شوند.
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امس��ال جام جهان��ی 2022 در قطر 
برگزار می شود. نزدیک ترین شهر ایران 
به مرزهای آبی قطر بندر دیر در استان 
بوش��هر اس��ت. از دیر تا قطر 4 ساعت 
دریانوردی فاصله اس��ت. فاصله دریایی 
ایران تا قطر نی��ز در مجموع به بیش از 
161 کیلومتر نمی رس��د لذا مس��ؤوالن 
گردشگری بوش��هر در تالشند تا از این 
فرصت پیش آمده برای رونق گردشگری 
داخلی و خارجی در این استان استفاده 

کنند.
به همین منظور به تازگی نخس��تین 
کش��تی کروز مسافری جام جهانی قطر 
وارد بندر بوشهر شد و قرار است بزودی 
با حضور وزیر گردشگری از این کشتی 
خریداری ش��ده از فرانس��ه در آب های 
خلیج فارس از مقصد بوش��هر رونمایی 

 شود.
این کشتی با داشتن 9 طبقه، ظرفیت 
حم��ل یک هزار و 700 نفر گردش��گر و 
700 خودرو س��واری را دارد. همچنین 
ظرفیت اقامت شبانه 520 نفر گردشگر 

را نیز در هر س��فر دریایی داراست. این 
کشتی کروز همچنین به رستوران، سالن 
ورزشی، سینما و سایر امکانات رفاهی و 

تفریحی مجهز است.
مدی��رکل دفت��ر گردش��گری داخلی 
وزارت می��راث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دستی گفت: چندی قبل با هدف 
رفع برخی موانع و تسهیل در راه اندازی 
نخس��تین کروز کش��ور در قالب هیأتی 
از کارشناس��ان وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی از این کشتی 

بازدید کردیم.
مصطف��ی فاطمی اف��زود: ط��ی این 
بازدید مشخص ش��د این کشتی بزرگ 
نیازمند میزان باالیی از س��وخت است 
که با تصویب اعطای یارانه س��وخت به 
کشتی های تفریحی دارای مجوز از سوی 
وزارت میراث فرهنگی، مشکل سوخت 
این کشتی برای آغاز به کار در آب های 

خلیج فارس هم اکنون برطرف شد.
وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های 
در ح��ال انجام قرار اس��ت این کش��تی 

در مس��یرهای مختلفی از جمله مسیر 
ساحلی خوزستان، بندرعباس و چابهار 
به گردش��گران خدمات گش��ت دریایی 

ارائه دهد.
فاطمی با اش��اره به انجام تردد و انجام 
س��فرهای دریایی به مقصد قطر در ایام 
برگ��زاری جام جهانی به عن��وان یکی از 
مهم ترین اهداف راه اندازی این کش��تی، 
گفت: بدون ش��ک ب��ا اس��تفاده از این 
کش��تی می توان گردشگران زیادی را از 

کشور قطر به ایران وارد کرد.
وی آب اندازی کشتی کروز در آب های 
خلیج فارس را نقطه عطف گردش��گری 
دریای��ی کش��ور عن��وان ک��رد و گفت: 
امیدواری��م با افزایش ورود ش��ناورهای 
بزرگ و کوچک تفریحی در خلیج فارس 
در آینده ای نزدیک شاهد تحول صنعت 

توریسم دریایی کشور باشیم.
سرپرس��ت معاونت گردشگری استان 
بوشهر در این خصوص به »ایران« گفت: 
این کش��تی دارای 2 هزار تخت است و 
با داشتن س��الن های ورزشی، سینما و 

۴ ساعت موج نوردی از دَیّر تا قطر
نخستین کشتی کروز آماده جا به جایی مسافران جام جهانی 2022 می شود

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

علم و فناوری

اسکانیا

گردشگری

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021

]36[

شماره 86 - اردیبهشت ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



چندین رس��توران مختلف، ظرفیت بار 
کانتینری و خودرویی را نیز دارد.

وحید جمالی با اشاره به اینکه استان 
بوشهر هفته ای یکبار پرواز دوبی- بوشهر 
دارد، تصری��ح ک��رد: در ح��ال حاض��ر 
گردش��گرانی که می خواهند به کش��ور 
قطر س��فر کنند با هواپیما می روند ولی 
با استفاده از گردشگری دریایی می توان 
ب��ه گون��ه ای برنامه ریزی ک��رد که هم 
گردشگران خارجی و هم ایرانی اگر یک 
طرف مسیر را با هواپیما می روند، مسیر 
دیگر را با کش��تی بروند و با قرار گرفتن 
در محیط کشتی و فضای دریا و استفاده 
از امکانات داخل کش��تی نظیر امکانات 
اقامتی، سرگرمی ها و... سفر متفاوتی را 
تجربه کنند. این برنامه در قالب بس��ته 
سفر با کمک دفاتر خدمات گردشگری 
اس��تان و رایزنی ها با س��فیران در حال 

آماده سازی است.
وی درباره مس��یر حرکت این کشتی 
نی��ز گف��ت: ای��ن مس��یرها می تواند از 
شهرستان های بوش��هر، دیر یا عسلویه 
باش��د ام��ا هن��وز مس��یرها به صورت 
قطعی مشخص نشده اس��ت و در حال 
برنامه ریزی هس��تیم چرا که بخشی از 
آن به ظرفیت زیرساخت های اداره های 

بنادر و وزارت راه بس��تگی دارد بنابراین 
باید مورد بررسی قرار گیرد.

جمالی اظهار داش��ت: سرمایه گذاران 
زی��ادی در ح��ال رایزن��ی و اخذ مجوز 
هس��تند که بتوانند در اس��تان بوشهر 
س��رمایه گذاری کرده و کش��تی هایی را 
خریداری کنند تا در این مسیر فعالیت 

داشته باشند.
 ه��م اکنون نیز کش��تی دیگ��ر با نام 
»روی��ای دری��ا« آمادگ��ی الزم را برای 
استفاده گردش��گران داخلی و خارجی 
دارد و کاره��ای مقدمات��ی آن در حال 
 انج��ام اس��ت ک��ه ممکن اس��ت خط 
حرکت این کش��تی را در قشم یا کیش 

بگذاریم.
وی با اش��اره ب��ه اینکه این کش��تی 
امکانات اقامتی ندارد اما دارای 4 طبقه و 
سالن های پذیرایی و... است، افزود: از این 
کشتی می توان به صورت گشت دریایی 
و س��فرهای تفریحی کوتاه چند ساعته 

استفاده کرد.
جمالی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه یکی از 
ظرفیت های استان بوشهر، »گردشگری 
دریایی« است و مردم بسیاری از استان ها 
به دلیل نزدیک نبودن به دریا، تمایل به 
اس��تفاده از این نوع گردشگری و تجربه 

جدید س��وار شدن بر کش��تی و قایق را 
دارند، تصریح کرد: استقبال مردم سایر 
اس��تان های کشور از گردشگری دریایی 
در تعطی��الت نوروز به گون��ه ای بود که 
حدود 100 هزار نفر از 10 لنج اس��تان 

بوشهر استفاده کردند. 
همچنین 5 کشتی نیز به صورت مداوم 
فعالیت گردش��گری را برای مس��افران 
نوروز انجام دادند؛ هر چند آماده س��ازی 
و استانداردسازی کشتی های گردشگری 
ب��رای پای��ان س��ال گذش��ته به دلیل 
محدودیت های کرونایی، سخت بود اما 
توانستیم با فراهم کردن زیرساخت های 
گردشگری مناس��ب، آن را به سرانجام 

برسانیم.
این مس��ؤول گفت: برای اس��تفاده از 
فرصت پی��ش رو جام جهان��ی قطر، در 
حال ایجاد و آماده س��ازی هتل های 4 و 
5 ستاره برای اقامت گردشگران داخلی 
و خارج��ی در اس��تان هس��تیم که در 
این زمین��ه اداره کل میراث فرهنگی و 
گردشگری استان، استانداری و... در حال 
تالش هستند تا بتوانند آمادگی الزم را 
برای جذب گردشگران ایرانی و خارجی 
در فاصله زمانی رویداد جام جهانی قطر 

داشته باشند.
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تع���دادی از نمایندگان مجلس 
طرحی را ب���ا عنوان »اس���تفاده 
و  باس���تانی  اش���یاء  از  بهین���ه 
ک���ه  کرده ان���د  ارائ���ه  گنج ه���ا« 
باستان شناس���ی و  در جامع���ه 
میراث فرهنگی واکنش برانگیز 
ش���ده اس���ت. بس���یاری بر این 
عقیده اند این طرح به حفاری ها 
و قاچاق های غیرمجاز، رسمیت 

و وجاهت قانونی می بخشد.
تبدیل ای���ران به ه���اب خرید و 
فروش آثار باستانی و جلوگیری 
از حفاری های غیرمجاز درحالی 
از س���وی برخ���ی نماین���دگان در 
قال���ب ط���رح »اس���تفاده بهینه 
از اش���یاء باس���تانی و گنج ه���ا« 
پیگیری می شود که سال ۱۳۸۹ 
دقیقاً همین طرح از سوی حمید 
بقای���ی � ریی���س وقت س���ازمان 
می���راث فرهنگی و گردش���گری � 
ارائه ش���ده بود. او قصد داشت 
در جزای���ر کی���ش و قش���م بازار 
خری���د و فروش اش���یاء تاریخی 
راه ان���دازی کند که در آن مقطع 
زمان���ی، ط���رح به دلیل ش���دت 
مخالفت ها و تع���ارض قانونی، 
متوقف و از مدار رسیدگی خارج 
ش���ده بود. ح���اال هم���ان طرح، 
در ش���رایطی ک���ه حفاری ه���ای 
گ���واه  ب���ه  قاچ���اق و غیرمج���از 
یگان حفاظ���ت میراث فرهنگی 
رو ب���ه فزونی رفت���ه و قانون در 
برخورد ب���ا افرادی ک���ه آزادانه و 
بدون محدودی���ت درحال تبلیغ 
حفاری ه���ا و اکتش���افات کاذب 
خود در فضای مجازی هس���تند 
و حت���ی اردوهای آموزش���ی هم 
برگزار می کنند با ضعف و خاء 
مواجه اس���ت، از سوی تعدادی 
از نمایندگان مجلس دوباره به 

جریان انداخته شده است.

آنچه درباره طرح »استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها« گذشت

 در مقدم��ه و ضرورت اج��رای این طرح که از 
س��وی 46 نماینده یازدهمین مجلس ش��ورای 
اسالمی امضا ش��ده، با عنوان »دالیل توجیهی« 

آمده است:
»رویکرد قانونی فعلی درباره گنج ها و آثار باستانی 
به نظر می رسد به لحاظ تجربه رخ داده در سنوات 
گذش��ته نیاز به بازنگری هایی داشته باشد. آنچه 
عمالً رخ داده این است که بخش زیادی از تراث 
]میراث[ معنوی کشور به خاطر ترس از برخورد 
قانونی یا در جابه جایی های پنهانی در خشکی و 
دریا نابود ش��ده، گاهی فلزاتی که ارزش باستانی 
آن ها هزاران برابر ارزش طال یا نقره بودنشان بوده 
تنها آب ش��ده و به قیمت فلز خام فروخته شده، 
گاه��ی نیز به ثمن بخس ]کم بها[ به قاچاقچیان 
اش��یاء باستانی فروخته شده و س��ر از موزه های 
کلکس��یون داران شخصی یا موزه های کشورهای 

دیگر درآورده است.
درباره اشیاء باستانی و گنج ها رویکرد دولت ها 
متفاوت است. در برخی کشورها نظیر کشور مصر، 
کسب وکار برخی روستاییان کنار رود نیل منحصراً 
فروش آثار باس��تانی اس��ت. در کشور انگلستان 
یابنده این اشیاء تنها باید ظرف دو هفته به پلیس 
اطالع دهد و پس از این اطالع، از سوی دولت به 
موزه های کش��ور فراخوان می شود و اگر موزه ای 
داوطلب خریداری شیئی بود با رقم توافقی یابنده 
به موزه می فروشد و اگر نبود یابنده حق دارد راساً 

اقدام به فروش آن بکند.

به هر روی، طرح حاضر در نظر دارد با رویکردی 
بینابین، ضمن حفظ این سرمایه ملی با رویکرد 
اشتغال زاینده به کاوش های باستان شناسانه سر 

و سامان جدیدی ببخشد.«

مزایایی که برای این طرح برشمرده شده نیز 
به این شرح است:

1 - تبدیل شدن ایران به هاب منطقه ای خرید 
و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور

2 - ایج��اد ردیف درآم��دی جدید برای وزارت 
گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ 

آثار باستانی
3- اش��تغال زایی فراوان برای فارغ التحصیالن 
رش��ته های مرتب��ط ب��ا تاریخ، گوهرشناس��ی و 

باستان شناسی
4 - حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از 

تخریب ها و کاوش های غیرکارشناسی
5 - حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از 

فروش به ثمن بخس به دالالن و قاچاقچیان

خروج پنج نماینده از طرح بحث برانگیز
در تازه ترین موضع گیری 26 اردیبهش��ت پنج 
نماین��ده مجلس که طرح بحث انگیز »اس��تفاده 
بهینه از اش��یاء باستانی و گنج ها« را امضاء کرده 
بودند، از جمع امضاکنندگان این طرح خارج شده 
و در نامه ای به رییس مجلس ش��ورای اس��المی 

فراز و فرود بازار زیرخاکی!
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درخواس��ت کردند: این طرح از دس��تور کار 
کمیسیون مربوطه و مجلس خارج شود.

ط��رح با مخالفت و اعتراض های گس��ترده 
باستان شناسان، کارشناسان میراث فرهنگی، 
مقامات وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری 
و صنایع دس��تی و افکار عمومی مواجه شده 
است. بیشتر انتقادها هم به رویکرد نمایندگان 
به میراث فرهنگی به مثابه گنج است. برخی 
دیگر همچون انجمن علمی باستان شناس��ی 
ای��ران ای��ن طرح به وی��ژه مف��اد آن را که به 
حفاری ه��ا و قاچاق های غیرمجاز، رس��میت 
و وجاه��ت قانونی می بخش��د، »خطرناک« 
و »ش��رم آور« توصی��ف کرده ان��د و بعض��ی 
کارشناس��ان، همچون پی��روز حناچی آن را 
یک عقب گرد به دوران قاجار که بیش��ترین 
تاراج میراث تاریخی ای��ران در آن دوره طی 
توافق های دولتی رخ داد، دانسته اند. نامه های 
متع��ددی نیز درباره توقف و باطل کردن این 
طرح از سوی استادان،  دانشجویان و تشکل های 
باستان شناسی خطاب به محمدباقر قالیباف 
نوشته شده و حتی رایزنی هایی با نمایندگانی 
که این طرح را امضا کرده اند صورت گرفته تا 

انصراف دهند.
اینک، پنج نماینده که طرح »استفاده بهینه 

از اشیاء باستانی و گنج ها« را امضا کرده بودند، 
در نامه ای به محمدباقر قالیباف درخواس��ت 
کردن��د این طرح از دس��تور خارج ش��ود. از 
بین امضاها اسامی ذبیح اله اعظمی ساردویی 
� نماین��ده جیرف��ت و عنبرآب��اد )کرمان( �، 
مجتبی توانگر � نماینده اسالمش��هر، تهران، 
ری و ش��میرانات �، محمدمهدی فروردین � 
نماینده فیروزآباد، کارزین و فراشبند )فارس( 
� و عباس جهانگیرزاده �  نماینده پارس آباد و 

بیله سوار )اردبیل( � خوانا است.

طرح حراج اشیاء تاریخی در مجلس باطل 
می شود؟

ط��رح نماین��دگان مجل��س ب��ا توجی��ه 
ب��ه  دادن  و س��امان  و س��ر  اش��تغال زایی 
کاوش های باستان شناس��انی و با برشمردن 
مزایایی چون تبدیل ایران به هاب منطقه ای 
خری��د و ف��روش آثار باس��تانی و ورود ارز به 
کش��ور، ایج��اد ردیف درآم��دی جدید برای 
وزارت گردش��گری و می��راث فرهنگی برای 
خرید و حفظ آثار باستانی، اشتغال زایی فراوان 
ب��رای فارغ التحصیالن رش��ته های مرتبط با 
تاریخ، گوهرشناسی و باستان شناسی، حفظ 
گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب ها 

و کاوش های غیرکارشناسی و حفظ گنجینه 
تمدن��ی و میراث باس��تانی از فروش به ثمن 
بخس به دالالن و قاچاقچیان، به جریان افتاده 

است.
هرچند نمایندگان گفته اند این طرح هنوز 
در دستور کار کمیس��یون ها قرار نگرفته، اما 
نگرانی هایی از این نظر وجود دارد که با دستور 
کار ق��رار گرفتن در مجلس و کمیس��یون ها 
نتوان از پیش روی این ط��رح که در تعارض 
کامل با الیحه قانون��ی راجع به جلوگیری از 
انجام اعمال حفاری ه��ای غیرمجاز و کاوش 
به قصد به دس��ت آوردن اشیاء عتیقه و آثار 
تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی مدت 
یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت 
آن گذشته باشد مصوب 18/02/1358 است، 

جلوگیری کرد.

موضع ضرغامی درباره طرح حراج اش�یاء 
تاریخی در مجلس

اما عزت اهلل ضرغامی در این باره می گوید: در 
جریان طرح »استفاده بهینه از اشیاء باستانی 
و گنج ها« که از س��وی تعدادی از نمایندگان 
مجلس ارائه ش��ده اس��ت، نبودم و از طریق 

رسانه ها از آن مطلع شدم.
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ی��ک روز پ��س از رس��انه ای ش��دن طرح، 
وزی��ر میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع 
دس��تی نظر خود را درباره ای��ن طرح اعالم 
کرد. ضرغامی در حاش��یه صدور شناسنامه 
بین المللی برای دو خودو تاریخی در ایران، در 
جمع خبرنگاران گفت: درباره طرح تعدادی از 
نمایندگان مجلس خبر نداشتم و از جزییات 
آن نی��ز بی اطالع ب��ودم. ما هم در رس��انه ها 

بندهایی از این قانون را دیدیم.
او تاکید کرد: اگر قرار باشد در حوزه میراث 
فرهنگی به خصوص در حوزه مهم اکتشاف و 
حفاری ها که مس��أله پیچیده و دقیقی است، 
وارد شوند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی با توجه به اشرافی که به لحاظ 
تجرب��ی و علمی دارد باید نظ��رات خود را به 
صورت کارشناس��ی با نمایندگان مجلس در 
جلسات و به ویژه در کمیسیون های مربوطه 

مطرح کند تا آن خالء و نیاز ما رفع شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دس��تی درباره مواضع ش��خصی اش نس��بت 
به این طرح که گفته می ش��ود به حفاری ها 
و قاچ��اق آثار تاریخی وجاهت قانونی خواهد 
بخشید،  اظهار کرد: به هر حال چون ارتباطی 
با این طرح نداش��تم و در جریان آن نیستم، 
نظری درباره آن ندارم و اجازه بدهید قضاوتی 

نداشته باشم.
او در عی��ن ح��ال تاکید ک��رد: آنچه االن 
وجود دارد این است که هر گونه حفاری باید 
براساس مطالعات دقیق قبلی و پژوهش های 
که انجام می دهیم و در چارچوب حریم های 
تعیین ش��ده توسط کارشناس��ان رسمی و 
قانونی میراث فرهنگی انجام شود و هر قانون 
دیگری باید این اصل را مورد توجه قرار دهد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دس��تی در پاسخ به این س��ؤال ایسنا درباره 
این که آیا قانون جامع این وزارتخانه در صورت 

تصویب، طرح نمایندگان مجلس را به حاشیه 
می ران��د و ملغی می کند و یا مانع از تکرار به 
جریان افتادن طرح های مش��ابه خواهد شد؟ 
گفت: قوانین متعددی از قب��ل از انقالب در 
حوزه ماموریت ه��ای وزارت میراث فرهنگی 
وجود داش��ته است، آن قدر تعداد این قوانین 
زیاد اس��ت که اگر کسی بخواهد توجیه شود 
باید یک دوره تخصصی دکتری بگذراند. قوانین 
مفصلی است و من وقت زیادی برای خواندن 
این قوانین، دس��تورالعمل ها و شیوه نامه ها و 
آیین نامه ها گذاش��تم که هنوز بخش زیادی 
مانده اس��ت، اما قانونی که ما نوش��ته ایم به 
گونه ای است که مسائل اصلی حوزه ماموریتی 
ما را روش��ن می کند که اگر حل ش��ود بقیه 
ش��یوه نامه ها و آیین نامه ها و قوانین به راحتی 
انجام می ش��ود. این قان��ون جامع موضوعات 
کلی ماموریتی این وزارتخانه را دربرمی گیرد 

که باید تکلیف شان روشن می شد.
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ج���زو  ضیای���ی  مه���رداد  س���ید 
بازیگران���ی اس���ت ک���ه عاش���ق 
نوشتن است و دنیای خودش را 
فقط محدود به بازیگری نکرده 
است. از سریال های او می توان 
به آشپزباشی، جست وجوگران، 
راه بی پای���ان، ی���ک مش���ت پ���ر 
عق���اب، چرخ فل���ک، زعفران���ی، 
یادآوری، مادرانه و... اشاره کرد 
که در هر یک از این سریال ها، 
لباس شخصیت های مختلف را 

تن کرده است.
ای���ن هنرمند عاوه ب���ر بازی در 
تلویزیون، در سینما و تئاتر هم 
حض���ور پررنگ���ی دارد. البت���ه در 
سال های قبل بیشتر گزیده کار 
بود و سعی می کرد با حساسیت 
بیشتری نقش هایش را انتخاب 
کند اما در سال های اخیر، خیلی 
فعال ش���ده و بینن���دگان مرتب 
ش���اهد بازی او در س���ریال های 

مختلف هستند.
نکت���ه قاب���ل تأمل درباره س���ید 
مهرداد ضیایی این اس���ت که او 
ابتدا در دانش���گاه، رشته حقوق 
را انتخ���اب ک���رده ب���ود و حت���ی 
یکی دو س���ال هم در این رشته 
درس خوان���د ام���ا آن را رها کرد 
و س���راغ رش���ته های دیگر رفت 
و آنها را هم نیمه کاره گذاش���ت 
ب���ه کاره���ای دیگ���ری چ���ون  و 
داستان نویس���ی،  ویراس���تاری، 
نمایشنامه نویس���ی  بازیگ���ری، 
و... مش���غول ش���د. او تاکن���ون 
چند کتاب داس���تان و پژوهشی 
منتشر کرده است. گفت وگوی 
ما با سیدمهرداد ضیایی درباره 
س���ریال های از سرنوش���ت ۴ و 

نجا ۲ را بخوانید.

گفتگو با مهرداد ضیایی

سحر صمدزاده

ب�ا نگاهی ب�ه کارنامه ت�ان متوج�ه نقش های 
متفاوتی که تاکنون در سریال های مختلف از جمله 
آشپزباشی، جست وجوگران، راه بی پایان، یلدا، از 
سرنوشت 4 و نجال بازی کرده اید، می شویم. این 
اتفاق تا چه میزان حاصل صبر ش�ما برای ایفای 

یک نقش خوب و تا چه حد، تصادفی است؟
دوس��تانی که من را بعد از این همه س��ال کار 
می شناسند و با شخصیتم آشنایی دارند، می دانند 
اگر قرار باش��د برای گذران زندگی نقشی را بازی 
کنم، حتماً نقشی خالقانه را انتخاب می کنم. طی 
این س��ال ها در رادیو، تلویزیون، تئاتر و س��ینما، 
نقش ه��ای مختلفی بازی کرده ام و این تفاوت به 
اندازه کافی، مش��اهده می شود. فکر می کنم این 
تفاوت، حاصل ارتباط روحی و دوس��تانه ای است 
که ب��ا نقش هایم برقرار می کنم. از س��وی دیگر، 
وقتی کسی که مسوولیت انتخاب بازیگران را در 
ی��ک اثر به عهده دارد، ب��ه مجموع کارهایم نگاه 
کند، متوجه این تفاوت می شود بنابراین، تصادف، 
کمتری��ن نقش را در طول این س��ال ها داش��ته 
اس��ت. در غیر این ص��ورت فکر می کنم به جای 
این که ضیایی باشم باید س��تاره ای بودم که از او 
برای فروش گیش��ه یا مخاطب بیشتر روی آنتن 
یا مخاطب گسترده تر در تئاتر استفاده می کردند. 
همیشه خودم هستم و تالش می کنم برای ایفای 
نقش هایم صداقت داش��ته باش��م. البته دوستان 
می دانن��د کارهایی هم که ب��رای بازی، گزینش 

می کنم برای گذران زندگی است.

یعنی اگر مجبور نبودید و زندگی تان تأمین بود، 
دیگر بازی نمی کردید؟

یکی از دالیلم برای بازیگری به مسائل اقتصادی 
مربوط می ش��ود. م��ن در کنار حرف��ه بازیگری، 
نویسندگی، ویراس��تاری، تحقیق و پژوهش هم 
می کنم. این روزها با یک شغل نمی توان زندگی 
را گذراند و آدم ها به ناچار چند ش��غله هستند و 
مشاغلی را انتخاب می کنند که امنیت بیشتری 
داش��ته باش��د. من س��ال ها در رادی��و به عنوان 
نویس��نده، بازیگر و گاهی هم پژوهشگر فعالیت 
کردم. در رادیو، اوقات خوش تری دارم. در مجموع 
س��عی می کنم کارهای متنوع را انتخاب کنم که 

مجالی برای خالقیت فراهم شود.

ش�ما فصل چهارم س�ریال »از سرنوشت« را 
روی آنت�ن داش�تید و در فص�ل دوم »نجال« هم 
بازی کرده بودید که پخش آن تمام شده است. 

درباره حضور در این دو مجموعه بگویید.
چ��ون در فصل ه��ای قب��ل مجموعه ه��ای از 
سرنوش��ت و نجال حضور داشتم، به همین دلیل 

بازی کردم.

یعن�ی اخالق حرفه ای برایتان حکم کرد که در 
این اثر بازی کنید؟

بله. اخالق حرفه ای حک��م می کرد برای آن که 
داس��تان ش��کل بگیرد و به جایی برسد در این 
مجموعه ها ایفای نقش کنم. البته داس��تان های 

برای گذران زندگی بازیگری می کنم
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ج��ذاب و نه لزوم��اً فیلمنام��ه و متن، یکی 
دیگر از انگیزه های حضورم در این س��ریال ها 
بود. چرا که انتقادهایی به فیلمنامه مجموعه 
از سرنوش��ت دارم. البته حضور آقای س��عید 
سعدی در مجموعه نجال هم در انتخاب من 

برای بازی در این مجموعه بسیار مؤثر بود.

یعنی فکر می کنید سریال های دنباله دار در 
تلویزیون سرنوشت خیلی خوشی ندارند؟

ش��بکه های تلویزیون��ی در هرج��ای دنیا 
نیازمند تهیه و تولید مجموعه های پر قسمت 
با مخاطبان بیش��تر هس��تند که در حقیقت 
هدفشان عموم مردم و بخش میانی مخاطبان 
تلویزیون اس��ت. بخش میانی، از نظر آماری 
و کمی و نه الزام��اً از نظر کیفی، بزرگ ترین 

بخش مخاطبان را تشکیل می دهند.

ش�ما نمی توانی�د کیفیت ی�ک مجموعه را 
ک�ه در چند فصل تهیه و تولید ش�ده با یک 
فیلم سینمایی یا یک مجموعه تلویزیونی کم 
قسمت مساوی قلمداد کنید. چنین انتظاری 

نمی توان داشت.

همچنین وضعیت اقتصادی که اساس تولید 
یک مجموعه تلویزیونی را تش��کیل می دهد، 
متغیر است و مدیریت دولتی که حامی اصلی 
تولید چنین مجموعه هایی است با الیه های 
مختلف از سالیق، دائم درحال تغییر و تحول 
اس��ت. بنابراین در مورد ادام��ه دار بودن این 
مجموعه ه��ا نمی توانم چی��زی بگویم که به 

حقیقت نزدیک باشد.

شما در سریال »از سرنوشت« با هنرمندان 
جوانی همچون هاشم و سهراب )دارا حیایی 
و کیس�ان دیباج( بازی داش�تید که با فراز و 

نشیب های زیادی در قصه روبه رو بودند.
گرچه نصیحت خاصی ندارم اما چالش هایی 
که در مجموعه از سرنوش��ت می بینید فقط 
بخش��ی از چالش ه��ای عاطف��ی اس��ت که 
شخصیت هایی مانند هاشم و سهراب در کار 

و زندگی دارند.
 البته قرار نیست زندگی واقعی را تنها معیار 
یک کار قرار بدهیم. در این صورت، کار هنری 
بی معنی است. اما به هر حال تا حدود زیادی 

به زندگی واقعی هم اشاره دارد.

نق�ش ش�یخ ابراهی�م نج�ال برایت�ان چه 
جذابیتی داشت؟

شیخ ابراهیم، عرب نیست و به خودی خود 
از س��وی نظام طایفه ای آن منطقه نمی تواند 
شیخ باش��د اما به سبب حسن سلوک، رفتار 
و روابط��ش آنقدر م��ورد عالقه مردم منطقه 
قرار می گیرد که او را شیخ ابراهیم می نامند و 

همیشه به آرا و نظرش رجوع می کنند.

آیا نقدی هم به ش�خصیت ش�یخ ابراهیم 
داشتید؟

ای کاش به گذش��ته ش��یخ ابراهیم بیشتر 
پرداخته می شد. متاسفانه این قسمت حذف 
شده و این یکی از نقاط ضعف در مورد نقش 

شیخ ابراهیم است.

آیا پیشنهادی دارید که به آن فکر کنید؟
طبق صحبت هایی، در کاری به کارگردانی 
حسین تبریزی -که داس��تانش در دهه 40 
و 50 می گ��ذرد و تابس��تان در گی��الن آغاز 

می شود- ایفای نقش خواهم کرد.
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تانیا جوهری بعد از مدت ها سکوت، لب به 
سخن گشود؛ از احواالت این روزهایش گفت، 
به گذش��ته سرکی کشید و از حسرتش برای 

بازی در نمایش »باغ آلبالو« صحبت کرد.
در یک دهه گذش��ته کمت��ر تانیا جوهری 
را دیده ایم. او بیش از ده س��ال است فعالیت 
هنری نداشته و از آنجاکه اهل گفتگو و شرکت 
در برنامه ها هم نیست، کمتر در مجامع هنری 
یا رس��انه ها حضور داشته اس��ت، اما کسانی 
که در دهه های گذش��ته پیگی��ر رویدادهای 
هنری بوده اند، پیش��ینه درخشان او را خوب 
به یاد دارند. همین پیش��ینه س��بب شده تا 
انجمن صنفی بازیگ��ران تئاتر در هفدهمین 
گردهمایی خود که با عنوان »ش��ب بازیگر« 
برگزار می ش��ود، از این چهره هنری در کنار 
محمد ساربان، دیگر بازیگر پیشکسوت تقدیر 

کنند.
ای��ن بزرگداش��ت بهانۀ خوبی ش��د تا تانیا 
جوهری سکوت طوالنی خود را بشکند و برای 

دقایقی با ایسنا هم کالم شود.
او در این گفتگو از دغدغه هایش برای تئاتر 

گفت و آرزو کرد تئاتر ایران دوباره به روزهای 
پر فروغ خود بازگردد.

آنچه پی��ش رو دارید، ماحصل گپ و گفت 
نه چن��دان طوالنی ما با این هنرمند اس��ت. 
بازیگری پیشکسوت که با مهربانی و صبوری 

با ما هم صحبت شد.
دختر جوانی ب��ود که پدرش در گروه تئاتر 
»آناهیت��ا« به سرپرس��تی مهین و مصطفی 
اس��کویی بازی می ک��رد. پدر او را به پش��ت 
صحنه تئاترهایشان می برد و از نوجوانی شوق 
کار هنری در وجود دخترک جوانه زد. دوست 
داش��ت روی صحنه برود و هم نفس شدن با 

تماشاگر را تجربه کند.
بع��د از اینکه دیپلم��ش را گرفت، دو تن از 
دوستان صمیمی پدرش، زنده یاد محمد علی 
کشاورز و اسماعیل ش��نگله، او را برای بازی 
در نمایش��ی دعوت کردند و این دختر جوان 
ب��ه اداره تئاتر راه پیدا کرد و به گروه جوان به 

سرپرستی اسماعیل شنگله پیوست.
جوهری درباره نخستین سال های حضوش 
در تئاتر چنین می گوید: آن زمان هنرمندان 

تئاتر در قال��ب گ��روه در اداره تئاتر فعالیت 
می کردند. ه��ر گروه س��الی دو نمایش اجرا 
می کرد و من هم عضو گروه تئاتر جوان بودم.

این دختر جوان که برای خواندن کتاب های 
تئاتری و نمایش��نامه ها ش��وق بسیار داشت، 
نتیج��ه مطالعات خ��ود را دی��د و در آزمون 
ورودی دانش��کده هنرهای زیبا پذیرفته شد. 
او هم یکی از دانش��جویانی بود که در دوران 
طالیی این دانش��کده نزد استادانی همچون 
دکتر محمد کوثر، حسین پرورش، دکتر علی 
رفیعی، زنده یاد حمید سمندریان و ... درس 

تئاتر خواند.
در همین دانش��کده با دکتر رفیعی آش��نا 
ش��د و در اولین نمایش��ی که رفیعی بعد از 
بازگش��تش به ایران در مجموعه تئاتر ش��هر 
روی صحنه برد، بازی کرد. نمایش »خاطرات 
و کابوس ه��ای جام��ه دار از زندگ��ی و مرگ 
میرزاتقی خان فراهانی«، که خوش درخشید 
و بعدها این همکاری در نمایش های دیگری 
مانند »آنتیگون«، »شیوه و استغاثه پای دیوار 
بزرگ شهر« ادامه پیدا کرد و آخرین همکاری 

تانیا جوهری بعد از مدت ها سکوت:

مدت هاست از تئاتر ایران چیزی نشنیده ام
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آنان در نمایش »یادگار سال های شن« بود.
جوهری که در آن سال ها بسیار پرکار بوده 
و به طور همزمان در اداره تئاتر و دانش��کده 
هنرهای زیبا فعالیت می کرده، می گوید: »در 
دوران فعالیتم، اکثر مواقع س��ر کار بودم و با 
بس��یاری از کارگردان های ب��زرگ آن زمان 
همکاری کردم؛ ب��ا دکتر علی رفیعی، آقایان 
اسماعیل شنگله، اکبر زنجان پور، هادی مرزبان 

و ... همکاری های متعددی داشتم.«
برای بازیگ��ری که ش��یرینی حضور روی 
صحنه و هم نفس شدن با تماشاگر را چشیده 
باشد، دوری از صحنه هیچ هم آسان نیست. 
مطلبی ک��ه جوهری این گون��ه توضیحش 
می ده��د: »دلم برای لحظ��ه رورانس )لحظه 
پایان��ی نمایش که بازیگ��ران روی صحنه در 
مقابل تماشاگران تعظیم می کنند و تماشاگران 
آنان را تشویق می کنند( تنگ می شود. دوست 
دارم دوب��اره این لحظه را تجربه کنم و مقابل 
تماشاگران تعظیم کنم. برای این لحظه خیلی 

دلتنگ می شوم.«
او همه نقش هایی را که بازی کرده دوست 
دارد و نمی توان��د یک نق��ش بخصوص را به 
عن��وان محبوب ترین نقش خود معرفی کند: 
»در هر یک از نقش ها، یک بُعد از وجود انسان 
را پیدا کردم. به همین دلیل همه ی نقش هایم 
را دوست دارم. پیدا کردن ابعاد گوناگون انسان 

و ارائه آن روی صحنه، بسیار شیرین است.«
اما هر بازیگری هر چقدر هم که موفق بوده 
باشد، حس��رت هایی هم دارد؛ نقش هایی که 
مجال بازی در آنها نیافته است و تانیا جوهری 
هم از این قاعده مس��تثنی نیست: »قرار بود 
در نمای��ش »باغ آلبالو« ب��ه کارگردانی آقای 
زنجان پور نقش اصلی را بازی کنم اما آن زمان 
سوء تفاهمی بین ما پیش آمد و این همکاری 

انجام نشد و هنوز حسرتش را دارم.«
او گرچه کمت��ر تئاتر می بیند، اما از حال و 
روز این هنر بی خبر هم نیست: »دوست دارم 
تئاتر دوباره جان بگیرد. مدت هاس��ت از تئاتر 
ایران چیزی نش��نیده ام. دلم می خواهد تئاتر 
دوباره اوج بگیرد مانند زمان ما. البته می دانم 
این روزها شرایط اقتصادی بسیار سخت است. 
وقتی پش��توانه مالی محکمی نداشته باشی، 
وقتی حتی کرایه رفت و آمد به سالن تئاتر را 
نداشته باشی، کار کردن خیلی سخت می شود. 
البته زمان هم ما همین بود. تئاتر نمی توانست 
ما را به لحاظ مالی تأمین کند. ولی خود تئاتر 

رونق داشت. ما سی شب اجرا می رفتیم و هر 
ش��ب س��الن پر بود. گاهی در آخرین اجراها 
تماش��اگران به س��الن هج��وم می آوردند و 
حتی بعضی اوقات شیشه های سالن شکسته 
می شد و تماش��اگران روی زمین، روی پله ها 
می نشس��تند تا نمایش را ببینند. عشق آنها 
برای دیدن تئاتر و عش��ق ما برای اجرای آن، 
کمبود پول را کمرنگ می کرد اما حاال وضعیت 
سخت تر شده، جوانان با عشق به تئاتر می آیند 

ولی خیلی از آنان پشیمان می شوند.«
جوهری نه تنها در تئاتر بلکه در س��ینما و 

تلویزیون هم غیبتی طوالنی دارد. او دلیل این 
دوری را این چنین توضیح می دهد: »آخرین 
کار س��ینمایی ام فیل��م »ش��یش و بش« به 
کارگردانی آقای گودرزی بود. تقریباً 12 سال 
است که کار نکرده ام. بسیاری از پیشنهادها را 
دوست نداشته ام و شرایط هم خیلی دلپذیر 
نیس��ت. وقتی شما در فیلمی بازی می کنید، 
حتم��اً تعدادی جوان هم در آن حضور دارند. 
خیلی اوقات می بینیم که جوانان طوری به ما 
نگاه می کنند که انگار حق شان را خورده ایم یا 
نگاه شان این گونه است که شما که کارهای 
خود را کرده اید و بهتر اس��ت کنار بکش��ید. 
وقتی این نگاه وجود دارد، کار کردن خوشایند 
نیست. ضمن اینکه تعدادی از جوانانی که وارد 
بازیگری ش��ده اند، نه دانش کافی دارند و نه 
شناخت درس��تی از این حرفه. مگر می شود 
بدون هیچ ش��ناخت و تجربه ای، بدون هیچ 
مطالع��ه  و تمرینی وارد کار ش��د، به همین 
دلیل ترجیح می دهم در خانه بمانم تا اینکه 

با افراد ناشناس کار کنم چون حتماً آنها هم 
مرا نمی شناسند. البته که گروه سازنده فیلم 
»ش��یش و بش« چنین نبودند و گروه بسیار 
خوبی بودند ولی وضعیت کلی، معموالً چنین 
است.« او که حتی در دوران پیش از کرونا هم 
در مجامع هنری حضور نداشته است، درباره 
این موضوع هم می گوید: »واقعیت این است 
که به خیلی از مراسم ها دعوت می شوم ولی 
جایی نمی روم و بیش��تر در خان��ه ام. دخترم 
می گوید تو آنقدر جای��ی نمی روی که مردم 
اصالً یادشان رفته تو هم وجود داری. حاال هم 
چون مراسم مربوط به تئاتر بود، پذیرفتم که 

شرکت کنم.«
جوهری نه تنها به خواندن و مطالعه عالقه مند 
است، گاهی هم دست به قلم می برد و مدتی 
مشغول نوش��تن زندگی نامه خود بوده است: 
»گاهی به گذش��ته فکر می کنم و گاهی هم 
می نویسم. می خواستم سرنوشتم را بنویسم. تا 
جاهایی هم پیش رفتم ولی حس کردم این 
روزها در این دوران تکنولوژی کسی حوصله 
ندارد سرنوش��ت یک هنرپیشه را بخواند و به 
همین دلیل آن را کنار گذاشتم. اما نمی دانم 
شاید هم دوباره دست به قلم شدم و سعی ام را 

کردم که تمامش کنم.«
تنها توصیه این بازیگر باس��ابقه به جوانان 
عالقه مند ب��ه بازیگری، خوان��دن و خواندن 
اس��ت: »می دانم کتاب گران شده است. ولی 
جوانان می توانند از کتابخانه یا از دوستان شان 
کت��اب قرض بگیرن��د. خواندن نمایش��نامه 
بخص��وص به آین��ده کاری آدم خیلی کمک 
می کند. خود من از همان آغاز عالقه مندی ام، 
مدام کتاب می خواندم و نت برداری می کردم 
و تاریخ می زدم که هر کتابی را در چه مقطعی 
خوان��ده ام. بعداً همین خواندن ها باعث ش��د 
در کنکور دانشکده هنرهای زیبا قبول شوم. 
بچه های ج��وان هر چه بیش��تر بخوانند، به 
نفع شان است. اگر هم نمی توانند کتاب بخرند، 
می توانند قرض بگیرند، به شرط اینکه بعد از 

خواندن، کتاب ها را پس بدهند!«
آخرین بخ��ش گفتگوی ما این اس��ت که 
نسل ما نتوانست بعضی از بازیگران درخشان 
کشورمان را روی صحنه ببیند و تانیا جوهری 
با خنده می گوید: »خدا را چه دیدید، ش��اید 
هم دوباره توانس��تم در تئاتر بازی کنم. همه 

چیز ممکن است!«
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کافی است قاب های ماندگار 
و اثرگذار سریال های تاریخی 
که از تلویزیون پخش شده را 
کنار هم بگذاریم. بدون شک 
بسیاری از قاب های ماندگار 
مدی���ون کس���ی نیس���ت جز 
داوود میرباق���ری که در تمام 
این سال ها تاش کرده تا به 
بهترین شکل، روایتگر تاریخ 

اسام و ایران باشد.
مخت���ار  از  می ش���ود  مگ���ر 
ح���رف زد و مخاط���ب ب���ه یاد 
صحنه های تاثیرگذار عاشورا 
در این اثر نیفتد یا سخنرانی 
»دومه الحسنا«، مادر مختار 
ثقف���ی در مس���جد که نقش 
آن را ژال���ه علو بازی می کرد، 
تداعی نشود. وقتی از سریال 
امام علی )ع( حرف می زنیم، 
ب���ه ی���اد صحن���ه ای خواهیم 
افت���اد که امام عل���ی )ع( روز 
ش���هادتش به سمت مسجد 
می رود؛ پرنده ها جلو پایش 
می رفتند و نمی گذاشتند امام 
وارد مسجد شود... یا صحنه 
بعد از شهادت امام علی که 
قطام )ویشکا آسایش( چهره 
خودش را در آینه می بیند که 
کریه ش���ده ب���ود. اگر نگاهی 
دس���ت  از  معصومی���ت  ب���ه 
رفته داش���ته باشیم، مسلماً 
نقش ماریا و چالش هایش 
را به ی���اد می آوریم که فریبا 
کوثری ب���ازی کرد. تعداد این 
قاب های ماندگار کم نیست 
و برای آنهایی که بیشتر اهل 
تماش���ای س���ریال هس���تند، 
داوود میرباقری و پروژه های 
ماندگارش همچون امام علی 
)ع(، مختارنامه و معصومیت 
از دست رفته به خاطراتشان 
پیوند خورده اس���ت ولی این 
هنرمند در س���ینما نیز آثاری 
چ���ون آدم برف���ی، س���احره و 
مس���افر ری را نی���ز دارد ک���ه 
ج���زو آثار ماندگار محس���وب 

می شوند.

گفت وگو با داوود میرباقری

فاطمه عودباشی

اما آنهایی که آش��نایی بیش��تری ب��ا او دارند، 
می دانند میرباقری س��ال ها پی��ش نمایش هایی 
چون »عش��ق آباد« و »دندون طال« را به صحنه 
برده اس��ت؛ نمایش هایی که در زمان خودشان با 
استقبال بس��یار خوبی روبه رو شدند و مخاطبان 
برای دیدنشان صف می کشیدند. داوود میرباقری 
چندان اهل مصاحبه نیست و از آنهایی است که 
حرف��ش را در آثارش می زند اما هن��گام بازدید 
رئیس رس��انه ملی از کارگاه های سلمان فارسی 
فرصتی فراهم شد تا با او گفت وگو داشته باشیم. 
همچنین با حس��ین طاهری، تهیه کننده سریال 
سلمان فارسی هم گپ کوتاهی زدیم. آن ها درباره 
پروژه سلمان فارسی صحبت کردند. پروژه ای که 
به نام ش��خصیت تاریخی سلمان فارسی یکی از 
صحاب��ه حضرت محمد )ص( رقم خورده اس��ت. 
داستان سریال از تولد سلمان شروع می شود و تا 

پایان واقعه غدیر خم ادامه دارد.

ش�نیده ایم ش�ما در صحبت هایی که با رئیس 
رس�انه ملی داش�تید، اع�الم کرده اید س�لمان 
فارس�ی از دیگر کارهای تاریخی تان یعنی امام 
علی )ع( و مختارنامه برایتان جذاب تر اس�ت. از 
چه لحاظ این س�ریال تاریخی برایتان جذابیت 

بیشتری دارد؟
مقطع تاریخی ای که سلمان فارسی در آن زندگی 
می کرد، بسیار پرحادثه و پرتنش بود. طبیعی است 
در آن مقطع حوادث سیاسی و اجتماعی متفاوتی 

هم رقم خورده بود. بنابراین وقتی می خواس��تم 
سریال سلمان فارسی را بسازم، حوادث سیاسی، 
اجتماعی و مختصات آن خیلی جذاب تر از مقاطع 
تاریخی س��ریال های امام عل��ی )ع( و مختارنامه 
بود. ما در آن مقاطع خیلی حادثه نداش��تیم اما 
در این دوره از تاریخ که س��لمان زندگی می کرد، 
حوادث زیادی روبه رو هستیم. حوادثی که باعث 
شد زندگی س��لمان هم فرازونشیب های زیادی 
داشته باشد. به همین دلیل ساخت سریال سلمان 
فارسی برایم جذابیت زیادی به همراه داشته است. 
وقتی تاریخ 100 ساله از انوشیروان تا خسرو پرویز 
و اتفاقات را مرور می کنیم، خواندن این بخش ها 
از تاریخ هم جذاب است. به ویژه برای ما ایرانی ها 
بنابراین به تصویر کشیدن تاریخ هم جذاب است و 

ویژگی های خودش را برای مخاطبان دارند.

به نظرتان سریال سلمان فارسی می تواند هم 
نظ�ر مخاطبان عام را جذب کند و هم مخاطبان 

خاص؟
مسلماً وقتی از همه پرسیده شود که قصه خسرو 
و شیرین را دوست دارند یا نه، پاسخ مثبت خواهند 
داد. جنگ بهرام چوبین و خسرو پرویز و... این ها 
مواردی اس��ت که برای تاریخ ایران جذاب است. 
به همین دلیل سریال س��لمان فارسی می تواند 
برای همه جذاب باش��د، حتی ب��رای خودم هم 
این جذابیت زیاد بود. وقتی در تاریخ جست وجو 
می کردم و درباره این شخصیت پژوهش داشتم، 

سلمان فارسی جذاب ترین سریال من است
N
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برایم جالب بود که این کار را بسازم. روایت ما 
در این سریال به گونه ای است که مخاطب با 
یک اثر تاریخی روبه رو می ش��ود و قصه هایی 

خواهد دید که برایش جالب خواهد بود.

جذابیت های زندگی س�لمان فارس�ی کم 
نیست، حتی به فرموده پیامبر )ص(، صاحب 
عل�وم بود و اش�راف زی�ادی ب�ه حوزه های 
گوناگ�ون داش�ت. پ�س ما مقاط�ع مختلف 

زندگی سلمان را شاهد هستیم؟
س��لمان، زندگی پرفرازونش��یبی داشته و 
داستان س��ریال تلویزیونی سلمان فارسی از 
ابتدای تولد سلمان شروع می شود و تا پایان 
واقعه غدیر خم ادامه دارد. در این س��ریال به 

مهم ترین اتفاقات تاریخ پرداخته می شود.

س�لمان در حقیقت پروژه بررس�ی تاریخ 
ادیان هم هست؟

س��لمان با توجه به عش��ق به حقیقتی که 
داش��ت تقریباً همه ادی��ان را درنوردید تا در 
کنار پیامبر )ص( آرام بگیرد و این نکته مهمی 
است. پس بررسی سلمان فارسی یعنی بررسی 

تاریخ ادیان.

س�اخت س�ریال سلمان فارس�ی مساوی 
است با دش�واری های فراوان، چطور تا این 
میزان نسبت به تاریخ دغدغه دارید که باعث 

می شود سراغ ساخت چنین آثاری بروید؟
کارهای س��خت را دوس��ت دارم و همیشه 
دنبال کارهای س��خت رفته ام. من همیش��ه 
حریف کارهای سخت می شوم و فی نفسه این 

موضوع برایم جذاب است.
 بنابراین، این موضوع، پیچیده نیس��ت که 
بخواهم به پیچیدگی هایش فکر کنم. سر هر 
کاری که می روم و می خواهم بسازم، عاشقانه 
و باانگی��زه کار می کن��م. به این دلیل اس��ت 
که خودم مس��اله دارم و برای بهتر و بیش��تر 
فهمیدن، دارم تالش می کنم جهان وسیع تری 
را کشف کنم. از سوی دیگر این مجال را پیدا 
کرده ام که درباره تاریخ بس��ازم و این موضوع 

چیز عجیبی نیست.

رئیس رس�انه ملی به عنوان اولین دیدار از 
آثار نمایش�ی تلویزیون سراغ پروژه سلمان 
آمد و از کارگاه های ساخت وساز این سریال 
بازدید کرد. حضور رئیس صداوسیما برای تان 

با چه حس و حالی همراه بود؟
آقای جبلی در جایگاه و مسؤولیت خودشان 
این تش��خیص را دادند که از پروژه س��لمان 
بازدید کنند. ما خوش��حالیم مدیریت ارشد 
سازمان مساله اش این سریال است و از فضای 
ساخت وس��از سریال س��لمان فارسی بازدید 
ک��رد. این دیدار برای ما هم اهمیت داش��ت 

که بیش��تر انرژی بگیریم و پرتالش تر از قبل 
باشیم تا یک کار کیفی بهتر ارائه بدهیم. ما به 
همه اتفاقات زندگی سلمان در سریال سلمان 
فارسی پرداخته ایم. قصه سریال جذاب است 
و روی فیلمنامه هم خیلی کار ش��ده است. 
همچنین در اجرا به جزئیات هم بسیار توجه 
می کنیم. س��ریال به لحاظ پروداکشن بسیار 
عظیم است و در هر صحنه کلی اتفاق دیده 

می شود.

درحال حاض�ر بخش ه�ای بیزان�س را کار 
می کنید. تا چه می�زان از این فصل کار باقی 

مانده است؟
بیزان��س س��راغ  ب��رای س��اخت فص��ل 
لوکیش��ن های متفاوت��ی رفته ایم و همچنان 
این فصل از کار باقی مانده اس��ت. حدود 25 
درصد از تصویربرداری سریال انجام شده است. 
از فص��ل بیزانس حدود 8-7 درصد مانده که 
جزو بخش های سخت کار است. ایده آل من 
این اس��ت که بعد از بیزانس، ایران را بتوانیم 
ش��روع کنیم. به دلیل این که هرچقدر جلوتر 
می رویم، این قس��مت ها س��خت می شود و 
نیاز به انرژی بیش��تری دارد. بنابراین تا هنوز 
دوس��تان انرژی دارند بهتر است این بخش از 
کار را انجام دهیم. اما اگر نتوانیم طبق برنامه 
بخش ه��ای مربوط به ایران را ش��روع کنیم، 
ادامه کار را از حجاز ش��روع خواهیم کرد که 
به لحاظ بخش های ساخت وسازی اش کمی به 

نسبت ایران آماده تر است. 
چون شهرک ساخته شده داریم و می توانیم 
در آنجا کار کنیم. از سوی دیگر وقتی درباره 
بخش های مختلف زندگی س��لمان تحقیق 
می کردم به نش��انه هایی دست پیدا کردم که 
ش��خصیت او را نشان می داد و من هم تالش 
کردم به این موارد در س��ریال سلمان فارسی 
بپردازم. من س��ال ها درباره س��لمان تحقیق 
کردم و می خواستم بدانم مساله این شخص 

چه بوده است. 
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ی���ک اس���تاد ادبیات دانش���گاه 
فردوس���ی مشهد با اش���اره به 
اینکه شاهنامه بزرگترین موزه 
ایران شناس���ی اس���ت، گف���ت: 
در ش���اهنامه فردوسی هویت 
و  آیین ه���ا  فرهن���گ،  مل���ی، 
رس���ومات ایرانیان بازتاب پیدا 
ک���رده که ای���ن از نش���انه های 
ای���ران  ب���ه  فردوس���ی  عاق���ه 

است.
علیرض���ا قیامت���ی در گفت وگو 
ب���ه مناس���بت روز  ب���ا ایس���نا 
ابوالقاسم  بزرگداش���ت حکیم 
فردوس���ی و پاسداش���ت زبان 
فارس���ی، در رابطه با شاهنامه 
فردوس���ی اظهار ک���رد: وطن و 
میهن در شاهنامه مجموعه ای 
از پسندهای آرمانی، اخاق و 
گنجین���ه  فرهنگ، تم���دن، داد 
و خ���رد اس���ت. در ش���اهنامه 
میهن و مفهوم میهن دوستی 
به معنی نژادپرس���تی نیس���ت 
بلکه وطن دوستی آغاز دوست 
داش���تن تم���ام م���ردم جه���ان 

است.
وی اف���زود: ش���اهنامه کت���اب 
صلح و خرد است و هیچ کتابی 
در جهان نتوانس���ته در تدوین 
هویت ملی یک کش���ور به این 
اندازه مفید باشد. از این جهت 
شاهنامه از آثاری چون »ایلیاد 
و  »مهابهارات���ا«  ادیس���ه«،  و 
آث���ار »ش���کپیر« و »گوته« در 
این زمینه بیش���تر مطرح شده 

است.

این استاد ادبیات دانشگاه فردوسی با تاکید بر 
اینکه 1700 بار تکرار نام ایران و ایرانی در شاهنامه 
نشان دهنده عشق فردوسی به میهن است، عنوان 
کرد: علت ستایش ایران در شاهنامه خودستایی 
و احساسات ملی نیست بلکه نشان این است که 
فردوس��ی باور دارد که نژاد ایرانی به دنیا خدمت 
کرده، پیام آور صلح بوده، توانسته علم و دانش دنیا 
را متحول کند و فرهنگ و سخن اخالق محور و 

انسان دوستانه به جهان ارزانی داشته است.
قیامتی ادامه داد: در نتیجه ش��اهنامه بهترین 
کتابی اس��ت که می تواند درس میهن دوس��تی 
به ما بدهد، آن ه��م در روزگار کنونی که هویت 
ملی ما دس��تخوش یورش بیگانگان شده است. 
در این زمان بیش از هر زمانی نیازمند ش��اهنامه 
هستیم که بتوانیم ایرانی بمانیم و خود را در آیینه 

شاهنامه ببینیم.
وی تصریح کرد: هیچ نش��انی در ش��اهنامه از 
جانبداری ه��ای قومی، ن��ژادی، دینی و مذهبی 
نمی بینیم. در این کتاب نژادی باالتر است که در 
مبارزه با بیدادگری و ستم بیشتر کوشیده باشد. از 
جایی که فرهنگ ایرانی همیشه در مبارزه با ستم 
سرآمد بوده فردوسی به ایران عشق ورزیده است 

و شاهنامه تجلی این عشق است.

میهن دوستی در ش�اهنامه مانع جهان دوستی 
نیست

این اس��تاد ادبیات دانشگاه فردوسی با اشاره به 
میهن دوستی در شاهنامه بیان کرد: هیچ شاهکار 
ادبی به این اندازه نتوانس��ته عشق به میهن را به 
تصویر بکشد. البته که میهن دوستی در شاهنامه 
مانع جهان دوس��تی نیست. پاسداش��ت ایران و 
ایرانی ب��ه مفهوم بی ارج کردن دیگران نیس��ت؛ 
یعنی فردوسی در شاهنامه نمی خواهد دیگران را 
زشت و بد جلوه دهد و میهن دوستی او با ارتباط 

با جهانیان مغایرتی ندارد.
قیامتی افزود: فردوس��ی خواهان پیروزی ظالم 
نیس��ت حتی اگر ایرانی باشد و معتقد است که 
باید حق به حق دار برس��د. در داستان خوشنواز 
و پیروزش��اه نیز فردوسی طرف یک غیرایرانی را 

می گیرد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ایرانی��ان و تورانیان هر 
دو فرزن��دان فریدون هس��تند، گفت: جنگ های 
شاهنامه جنگ های نژادی نیست بلکه رویارویی 
خ��رد و نادانی و ظلم و دادگری اس��ت. تورانیان 
و ایرانیان اگر در مقابل هم می ایس��تند به خاطر 
خوی و منش شان است و اگر ضحاک و افراسیاب 
نکوهش می شوند به خاطر نژادشان نیست بلکه 

شاهنامه کتاب صلح و خرد است
به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
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به خاطر در خطر قرار دادن انسان و انسانیت 
است.

 این استاد ادبیات دانشگاه فردوسی با تاکید 
بر اینکه جنگ های ش��اهنامه برای برقراری 
ع��دل و داد اس��ت، تصری��ح ک��رد: در زمان 
صلح می بینیم که شخصیت های شاهنامه از 
کمک به دشمنان ایران هم دریغ نمی کنند. 
همچنین برخ��ی از پهلوانان ش��اهنامه رگ 
تورانی دارند؛ مانند رس��تم، سهراب، سیاوش 
و زال. اگر فردوس��ی ای��ران را مطرح می کند 
می خواه��د آن را به عنوان ی��ک ظرف برای 

نیکی ها نگه دارد.
قیامتی در خصوص نشانه های وطن دوستی 
فردوس��ی در ش��اهنامه عنوان ک��رد: حضور 
یگانه پرستی که نماد آیین مزدیسنا یا زرتشت 
است و س��وگندهای آیین زرتش��ت و آیین 
مهر در ش��اهنامه نشانه هایی از وطن دوستی 
فردوس��ی اس��ت. »به دادار دارنده س��وگند 
خورد/ به روز س��پید و شب الجورد« یکی از 

سوگندهای آیین مهر است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��اهنامه بزرگترین 
موزه ایران شناسی اس��ت، افزود: در شاهنامه 
فردوسی هویت ملی، فرهنگ، آیین ها و رسم 
و رسومات ایرانیان بازتاب پیدا کرده است که 
این هم از دیگر نشانه های عالقه فردوسی به 
ایران اس��ت. در واقع شاهنامه آیینه است که 

ایران را در آن به زیبایی می بینیم.
این استاد ادبیات دانشگاه فردوسی تشریح 
کرد: در شاهنامه جش��ن هایی مانند نوروز و 
مه��رگان را می بینیم. همچنی��ن راه و روش 
خواستگاری و س��وگواری ایرانی، نیایش های 
ایرانی، تاریخ، فرهنگ، اعتقادات و اسطوره های 
ایرانی در ش��اهنامه نمایش داده شده است. 
تمام آیین های ایرانی در مراسم ازدواج مانند 
عروسی، پاتختی، ش��اباش، گل آرایی مرکب 
عروس و داماد و نثار کردن زر، نقره، زعفران و 
گل بر سر عروس و داماد ریختن در شاهنامه 

به چشم می خورد.

ش�خصیت های ش�اهنامه جلوه عش�ق به 
ایران هستند

قیامتی با اش��اره به اینکه عشق به ایران در 

واژه واژه شاهنامه مشخص است، تصریح کرد: 
در جایی از ش��اهنامه رس��تم گفته است که 
جان��ش را برای ایران و ایرانی فدا می کند. در 
واقع تمام پهلوانان شاهنامه نماد میهن دوستی 
هس��تند. ابتدا رستم است و سپس پهلوانانی 
چون بیژن، گیو، گودرز، طوس و ش��هریارانی 
چون کیخس��رو، بهرام و نوش��یرون عادل و 
دادگ��ر که همگی در راه ای��ران از جان خود 
دری��غ نمی کردن��د. وی اف��زود: در جایی از 
شاهنامه بهرام می گوید »که دادار کیهان مرا 
یاور اس��ت/ که از دانش برتران برتر است/ به 
نیروی آن پادش��اه بزرگ/ من ایران نگه دارم 
از چنگ گرگ«. در جایی دیگر نوشته است 
که رس��تم در هنگام بازگشت به ایران وقتی 
خاک ایران را می بیند اش��ک از چش��مانش 
جاری می شود. همچنین بهرام نیز می خواسته 
در ایران دفن شود. این استاد ادبیات دانشگاه 
فردوسی بیان کرد: در شاهنامه عشق به ایران، 
عشق به انسانیت و ارتباط با خدا پیوند خورده 
است. فردوس��ی نمی گوید ایرانی برتر است، 
بلکه ای��ران را ظرف خوبی ها قرار داده چراکه 
هویت ایرانی در خطر بوده و از هر س��و مورد 

هجمه قرار می گرفته است.

داس�تان های ش�اهنامه پندی برای امروز 
است

قیامتی با بیان اینکه شاهنامه ما را در گذشته 
محدود نمی کند، گفت: شاهنامه کتابی برای 
آینده است و آینده را می سراید. قطعاً شاهنامه 
بهترین کتاب اس��ت که می تواند هویت ملی 
ما و وحدتمان را حفظ کند. در ش��اهنامه نه 
تنه��ا ایران امروز که جغرافیای وس��یع ایران 
تاریخی به نمایش درآمده اس��ت و سمرقند، 

بخارا، سیستان، آذربایجان، مازندران، خراسان 
و سپاهان را به هم متصل می بیند. هر پهلوانی 
از هر نقطه ای برای هدفی مشترک کار می کند 

و هر بخشی جایگاه واالیی دارد.
وی از زبان فردوس��ی در پاسخ کسانی که 
ش��اهنامه را افس��انه می دانند بیان کرد: »تو 
مر دیو را مردم بد ش��ناس/ کسی کو ندارد به 
یزدان سپاس/ هر آن کس گذشت از ره آدمی/ 
ز دیوان ش��مر، مش��مر از آدمی« یا در جایی 
گفته است »خردمند کائن داستان بشنود/ به 
دانش گراید بدین نگرود/ ولیکن چون معنیش 

یادآوری/ شود رام و کوته کند داوری«.
این استاد ادبیات دانشگاه فردوسی تصریح 
کرد: در بخش��ی دیگر از شاهنامه آمده است 
»تو این را دروغ و فسانه مدان/ به رنگ فسون 
و بهان��ه مدان/ از او هر چه اندر خورد با خرد/ 
دگ��ر بر ره رمز و معنی برد« این داس��تان ها 
نماد و رمز است. شاهنامه حقیقت مطلق است 
نه افس��انه. شاهنامه ترویج خردورزی است و 

انسان خردمند اخالق مدار است.
قیامتی با تاکید بر اینک��ه بنیان اخالق در 
ش��اهنامه خردورزی است، گفت: کسی که با 
اخالق آشنا باشد به سوی جنگ نخواهد رفت. 
»به دانش نیاید سر جنگجوی/ نباشد به جنگ 
اندرون آبروی/ سر مرد جنگی خرد نسپرد/ که 
هرگز نیامیخت کین با خردبه دانش«. خرد با 

ایران پیوند خورده است. 
»خرد رهنمای و خرد دلگشای/ خرد دست 
گیرد به هر دو س��رای« خرد زیربنای اخالق 
اس��ت و اخالق زیربنای دی��ن داری و قدرت 
است. شاهنامه، امروزمی تواند خردورزی را به 
ما یاد دهد و این به اخالق مدار شدن ما خواهد 

انجامید.
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خانه بعضی از س��لبریتی های هالیوودی گنجینه ای از یادگاری های منحصربه فردی اس��ت که ش��امل هر چیزی از تاکس��یدرمی گرفته تا کفش و حش��رات مرده 
می ش��ود؛ مجموعه هایی که گاهی عجیب و گاهی هم بس��یار گران است. به گزارش ایسنا، »داشتن یک سرگرمی جانبی مانند جمع آوری تمبر، سکه یا بلیت قطار 
ش��اید طبیعی به نظر برس��د اما برای برخی از افراد ثروتمند و مش��هور، این کار جنبه  دیگری دارد. حتی شاید این موضوع که بعضی از آنها کلکسیونی از چاقو، 
رخت آویز، عروسک یا ... داشته باشند، دور از ذهن به نظر برسد. در این بین، خانه بعضی از سلبریتی های هالیوودی گنجینه ای از یادگاری های منحصربه فردی 
اس��ت که ش��امل هر چیزی از تاکسیدرمی گرفته تا کفش و حشرات مرده می ش��ود؛ مجموعه هایی که گاهی عجیب و گاهی هم بسیار گران است. شاید هم این 
کار بیش��تر متمرکز بر جنبه های خرید و مصرف گرایی بیش از حد بازیگران یا حتی جنبه های تبلیغاتی برای برندها باش��د. هر چه هس��ت، گاهی این مجموعه ها 
تنه به عجیب بودن می زنند و گاهی هم در تضاد با موضوعاتی مثل حمایت از حیوانات در عین عالقه به تاکسیدرمی  هستند. با عجیب وغریب ترین سلبریتی های 

کلکسیون دار آشنا شوید.

کریستیانو رونالدو / بوگاتی و ِفراری های 
خاص

این فوتبالیست سرش��ناس سال  به  سال 
ب��ه کلکس��یون خودروه��ای خ��ود اضافه 
می کند؛ کلکس��یونی که پ��ر از خودروهای 
گران قیمت، پرس��رعت و خاص است. فوق  
ستاره منچس��تریونایتد، 8.5 میلیون پوند 
برای بوگات��ی چنتودیچی که تنها 10 عدد 
از آن ساخته شده، هزینه کرده است تا یک 
خودرو دیگر به کلکس��یون باورنکردنی اش 
اضاف��ه کن��د. رونالدوی 37 س��اله در حال 
گش��ت وگذار در ش��رکت ف��راری و پس از 
عکس گرفتن با خودروهای فرمول یک، یک 
خودرو فِراری مونزا ب��ه ارزش 1.4 میلیون 
پوند هم س��فارش داده است. این سفارش 
باع��ث ش��د ارزش کلکس��یون خودروهای 
رونال��دو به مبلغ خیره کنن��ده 17 میلیون 

پوند برسد.

آنجلین�ا جولی / چاقوه�ای عتیقه در خانه 
»آنجلینا«

ای��ن بازیگر مع��روف هالی��وود مجموعه 
بزرگ��ی از چاقوهای عتیقه دارد. این بازیگر 
و کارگ��ردان هالی��وودی عالق��ه زیادی به 
جمع آوری اشیای قدیمی دارد اما کلکسیون 
خنجر و چاقوی او از همه معروف تر اس��ت. 
این بازیگر اولین مجموعه خنجرهای خود 
را در حدود 11 سالگی، همراه با مادرش در 
نمایش��گاه های چاقوی رنسانس به نمایش 
گذاشت. سال ها بعد، مجموعه او متشکل از 
چاقوهای پروانه ای به چاقوهای تاشو تبدیل 
ش��د. قیمت برخی از اقالم ای��ن مجموعه 

بیش از 24 هزار دالر گزارش شده است.

کیفر س�اترلند / نگهداری از 4۸ گیتار در 
استودیوی شخصی

»کیف��ر س��اترلند« نه تنها ی��ک بازیگر با 
اس��تعداد اس��ت بلکه عالقه مند به گیتاری 
به نام »گیبس��ون« هم هست. تعداد فعلی 
مجموع��ه گیت��ار او 48 عدد اس��ت و همه 
آنه��ا در اس��تودیویی که خودش س��اخته 
اس��ت، نگه��داری می ش��ود تا جوان��ان را 
تشویق کند که وارد موسیقی شوند. عالقه 
او به حدی بود که س��ازنده مع��روف گیتار 
 گیبس��ون ب��ه افتخ��ار او یک گیت��ار با نام 

»Gibson Kiefer« ساخت.

نیک�ول کیدمن / صاحب س�که ای از قرن 
چهارم قبل از میالد

بر خالف س��ن بیش��تر »کیدمن« نسبت 
ب��ه بقیه افراد این فهرس��ت، او هم از دیگر 
مجموعه های س��لبریتی ها ک��م نمی آورد و 
به جمع آوری سکه  به ویژه از نوع عتیقه آن 
می پردازد. او از س��که ای نگهداری می کند 
که مربوط به دوران یهودیت اس��ت؛ یعنی 

زمانی در قرن چهارم قبل از میالد.
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الت�ون ج�ان / نگه�داری از عینک های 
آفتابی در موزه

»الت��ون ج��ان«، عینک آفتاب��ی اش را 
عالمت تج��اری خود قرار داده اس��ت. او 
مجموعه عظیمی از صدها عینک آفتابی 
چند رن��گ دارد ک��ه در مناس��بت های 
مختلف اس��تفاده می کن��د. در یک موزه 
انگلیسی، قفسه های چوبی ویژه ای ساخته 
شده تا مجموعه شگفت انگیز عینک های 

آفتابی این خواننده را نگهداری کند.

س�ردار آزم�ون / اصطب�ل 10 میلی�ارد 
تومانی »آزمون« با ۲3 اسب

شناختی که مهاجم تیم  ملی از اسب ها 
دارد، آن  قدر تخصصی است که در چشم 
به هم زدنی می تواند نوع خوب و بد آنها و 
ویژگی هایش��ان را برشمرد. البته عالقه و 
تبحر سردار آزمون در رشته اسب دوانی او 
را به جایی کشانده که به صورت حرفه ای 
ه��م در این عرص��ه فعالی��ت می کند. او 
این روزها صاحب اس��بی مش��هور به نام 
سریک است که در رقابت های اسب دوانی 
اس��ترالیا، یکی از مطرح تری��ن رقابت ها، 
مس��ابقه می دهد. طبق ش��نیده ها سردار 
آزمون 23 اس��ب دارد که هر یک عناوین 
قهرمانی متعددی را به دست آورده اند. به 
همین دلیل ارزش اسب های سردار روی 
ه��م باید نزدی��ک به 10 میلی��ارد تومان 

باشد.

پنه لوپه کروز / عشق به رخت آویزهای 
غیر فلزی!

برای یک ستاره سینما که تبدیل به نماد 
مد هم ش��ده است، شاید کمتر تعجب آور 
باشد که کلکس��یونی خاص داشته باشد 
ام��ا »ک��روز« تع��داد ش��گفت انگیزی از 
رخت آویزهای متف��اوت دارد. این بازیگر 
اس��پانیایی ک��ه در دنیای م��د هم فعال 
است، طبق گزارش ها بیش از 500 چوب 
لباس��ی غیر فل��زی دارد که هم��ه را در 
خانه اش نگهداری می کند و عالقه زیادی 

به آنها دارد.
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آمان�دا س�یفرید / زندگی در کن�ار جغد و 
گورخر ُمرده!

جوج��ه ای به نام لین��دا، گورخری به نام 
کوین اس��پارکل و جغدی به نام بئاتریس، 
مجموع��ه  می��ان  در  حیوانات��ی  همگ��ی 
تاکس��یدرمی غیرمعمول »آماندا سیفرید« 
هستند. وسواس خرید این ستاره هالیوودی 
درب��اره خرید حیوانات م��رده از اواخر دهه 
2000 پ��س از بازدید او از یک فروش��گاه 
معروف تاکس��یدرمی در پاریس آغاز ش��د. 
»سیفرید« به عنوان یک دوستدار حیوانات، 
تح��ت تأثی��ر حیوانات مرده ق��رار گرفته و 

نگهداری از آنها را یک هنر می داند.

تام هنکس / آرامش در کنار ماشین های 
تایپ!

در مصاحبه ای با نیویورک تایمز در س��ال 
2019، ستاره سینما و برنده جایزه آکادمی 
اسکار از داشتن مجموعه ای از ماشین های 
تحریر خبر داد که تا قبل از آن، درباره این 
موضوع چیزی به رس��انه ها نگفت��ه بود. او 
اولین دس��تگاه خ��ود را زمانی که فقط 19 
سال داش��ته، خریده و اکنون مجموعه اش 
به بیش از 120 دس��تگاه رس��یده است. او 
درب��اره این که چرا تصمی��م به جمع آوری 
چنین کلکس��یونی گرفته اس��ت، گفته که 
ماش��ین های قدیمی ب��ه او کمک کردند تا 
احس��اس آرامش کند. به نظر او هر ماشین 
تایپ ب��ه اندازه مجموعه ای از اثر انگش��ت 

فردی است که با آن کار می کند.

ف�ارل ویلیام�ز / مجس�مه های هنری در 
خانه »فارل«

خانه س��تاره هیپ هاپ »ف��ارل ویلیامز«، 
مملو از هنرهای معاصر است. او از طرفداران 
بزرگ مجسمه س��ازان و نقاشان هنر معاصر 
است که مجموعه ای چش��مگیر از بیش از 
700 قطعه هنری در خانه اش دارد. فارل در 
سال 2014 به عنوان یکی از صد شخصیت 

تاثیرگذار سال مجله تایم انتخاب شد.

جانی  دپ / عروس�ک بازی توس�ط بازیگر 
دزدان دریایی کارائیب

ظاهراً باربی ها فقط برای بچه ها نیس��تند. 
هنوز دقیقاً تأیید نشده است که »دپ« چند 
عروسک در مجموعه خود دارد، با این حال 
مناب��ع معتبر گزارش داده اند که این بازیگر 
بیش از صدها باربی دارد. اما مس��ئله برای 
بازیگ��ر دزدان دریایی کارائی��ب به این جا 
ختم نمی ش��ود زیرا او مدل های مینیاتوری 
از افراد مشهور از جمله دانی آزموند، بیانسه 
و الوی��س پریس��لی را ه��م دارد. در س��ال 
2015، »جان��ی دپ« در مصاحبه ای گفت: 
»از عروسک ها برای آزمایش شخصیت های 
فیلم استفاده می کنم. من و دخترم با باربی 
زیاد بازی کردیم. من قباًل ش��خصیت ها را 
روی او آزمایش می کردم، بله، بازی با باربی، 

چرا که نه؟«
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س���بزیجات  می دانی���م  هم���ه 
سرشار از فیبر، ویتامین، مواد 
معدنی و انواع آنتی اکسیدان 
هس���تند و آنها را بای���د در یک 
رژی���م غذای���ی س���الم گنجاند. 
از ای���ن خوراکی ه���ای مغ���ذی 
ان���واع  تهی���ه  در  می توانی���م 
ساالدها، سوپ ها، اسموتی و 

ساندویچ ها استفاده کنیم.
اگر چه تمام س���بزی ها س���الم 
و مفید هس���تند، برخی از آنها 
بی���ش از دیگ���ران ح���اوی مواد 
مغذی اند که بهتر است مصرف 
آنه���ا را در برنام���ه غذایی م���ان 

قرار دهیم.

1. اسفناج
این سبزی برگدار در صدر 
جدول سبزی های مغذی قرار 
می گی��رد؛ چراکه فقط یک 
فنجان )30 گرم( از اسفناج 
خام، به  ترتی��ب 16 و 120 
درص��د از نیاز روزم��ان را به 
ویتامین های A و K تأمین 
می کند و در ضمن فقط هفت 
کالری دارد. اس��فناج حاوی 
آنتی اکسیدان های کاروتن و 
لوتئین است که از خطر ابتال 
به ان��واع بیماری هایی چون 
سرطان می کاهد. این سبزی 
با کاهش فشار خون، موجب 

سالمت قلب هم می شود.

۲. هویج
هویج مملو از ویتامین A اس��ت و مصرف فقط 
ی��ک فنجان هویج خردش��ده )128 گرم(، 119 
درصد نیاز روزانه م��ان به این ویتامین را برطرف 
می کند. همچنین این سبزی حاوی آنتی اکسیدان 
بتاکاروتن است که از ابتال به سرطان پیشگیری 
 A می کند. بدن این آنتی اکسیدان را به ویتامین
تبدیل می کند. رنگ نارنجی هویج به  دلیل وجود 

بتاکاروتن است.

3. کلم بروکلی
بروکلی سرش��ار از نوعی ترکیب گیاهی حاوی 
سولفور به نام گلوکوسینوالت و محصول جانبی 
آن س��ولفورافان است. بررسی ها نشان داده است 
ک��ه این ترکیب گیاهی می توان��د از فرد در برابر 
س��رطان محافظ��ت کند. این س��بزی چلیپایی 
می تواند در پیش��گیری بیماری های مزمن دیگر 
مانند بیماری های قلبی مؤثر باش��د. یک فنجان 
)91 گ��رم( بروکل��ی حاوی به  ترتی��ب 77 و 90 
درصد نیاز روز ویتامین های K و C است و مقدار 

خوبی فوالت، منگنز و پتاسیم دارد.

4. سیر
هزاران س��ال است که از س��یر به  صورت یک 
داروی گیاهی اس��تفاده می ش��ود. ترکیب اصلی 
این گیاه، آلیسین است که برای بهبود قند خون 

و س��المت قلب مفید اس��ت. پودر سیر می تواند 
مقاومت انسولینی که منجر به ابتال به دیابت نوع 
دو می شود را تا حد زیادی درمان کند. همچنین 
این گیاه در کاهش کلسترول، درمان بیماری های 

قلبی و مقابله با سرطان مؤثر است.

۵. کلم بروکسل
کلم بروکس��ل مانند کلم بروکلی نوعی سبزی 
چلیپایی اس��ت و حاوی همان ترکیبات گیاهی 
مفید اس��ت. کلم بروکسل عالوه  بر آن ترکیبات 
مفید موج��ود در بروکلی، حاوی ترکیب دیگری 
ب��ه ن��ام کائمف��رول اس��ت. این ترکی��ب نوعی 
آنتی اکسیدان است که جلوی صدمات سلولی را 
می گی��رد. این ترکیب ضد التهاب بوده و در برابر 

سرطان می ایستد.
کلم بروکس��ل منبعی عالی از فیبر اس��ت که 
می تواند به منظم بودن عملکرد روده، سالمت قلب 
و کنترل قند خون کمک کند. این سبزی حاوی 
فوالت، منیزیم، پتاس��یم و ویتامین های C، A و 

K است.

6. کلم پیچ
این سبزی مانند سبزی های برگدار به دلیل حجم 
باالی مواد مغذی و محتوای آنتی اکس��یدانی خود 
معروف اس��ت. یک فنجان )21 گرم( کلم پیچ خام 
 A، سرشار از پتاسیم، کلسیم، مس و ویتامین های
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B، C و K است. بررسی های علمی نشان داده 
که مصرف آب کلم پیچ در کاهش فشار خون، 

کلسترول و سطح قند خون بسیار مؤثر است.

7. نخود سبز
نخ��ود فرنگی نوعی س��بزی نشاس��ته ای 
اس��ت و به همین دلیل بیشتر از سبزیجات 
غیر نشاس��ته ای، کربوهیدرات و کالری دارد. 
بنابراین مصرف زیاد این سبزی ممکن است 
اثر بد روی س��طح قند خون بگذارد اما نخود 
فرنگی بس��یار مغذی است. فقط یک فنجان 
)160 گ��رم( از آن حاوی 9 گرم فیبر، 9 گرم 
پروتئین، ویتامین ه��ای A و K و همچنین 

ریبوفالوین، تیامین، نیاسین و فوالت است.
از آنجا که این سبزی سرشار از فیبر است، با 
بهبود مقدار باکتری های مفید روده و حرکات 
منظم روده، سالمت دستگاه گوارش را حفظ 
می کند. همچنین خود فرنگی حاوی ترکیباتی 
به نام س��اپونین است که اثرات ضد سرطانی 
دارند و با از بین بردن س��لول های س��رطانی 

جلوی رشد تومورها را می گیرند.

۸. برگ چغندر سوئیسی )چارد(
برگ چغندر سوئیس��ی کالری بسیار کمی 
دارد اما سرشار از ویتامین های ضروری و مواد 
معدنی است. یک فنجان )36 گرم( از آن فقط 
هفت کالری، اما ح��دود یک گرم فیبر، یک 
گ��رم پروتئین و مقدار زیادی منگنز، منیزیم 
و ویتامین های A، C و K دارد. برگ چغندر 
سوئیس��ی حاوی مقدار باالیی آنتی اکسیدان 
و ترکیب��ات گیاه��ی تقویت کنن��ده افزایش 
سالمتی بدن مانند بتالین و فالونوئیدهاست. 
این س��بزی حتی می تواند از صدمات ناشی 
از دیاب��ت نوع دو پیش��گیری کند و از تنش 
اکسایشی بکاهد. عدم تعادل بین رادیکال های 
تن��ش  را  ب��دن  آنتی اکس��یدان های  و  آزاد 
اکسایشی می گویند که منجر به ابتالی فرد 

به بیماری های گوناگون می شود.

9. چغندر
چغندر نوعی سبزی ریشه ای سرشار از فیبر، 
فوالت و منگنز اس��ت که کالری کمی دارد. 

این س��بزی نیترات فراوان دارد که بدن آن را 
به اکسیدنیتریک تبدیل می کند. این ترکیب 
رگ ه��ای خونی را باز می کند. در بررس��ی ها 
مش��خص ش��ده آب چغندر از فش��ار خون 
می کاهد که در نتیجه از خطر ابتال به سکته 
قلبی کاسته می شود. عالوه  بر این، چغندر و 
آب آن برای بهبود عملکرد ورزشی و استقامت 

فرد عالی است.

10. مارچوبه
مارچوبه ممل��و از ویتامین و مواد معدنی و 
مکملی عالی برای هر نوع رژیم غذایی است. 
فقط یک و نیم فنجان )90 گرم( از مارچوبه 
پخته ش��ده 33 درصد از نی��از روزانه بدن به 
ف��والت را تأمین می کند. همچنین مارچوبه 
مقدار زیادی س��لنیم، ویتامی��ن K، تیامین 
و ریبوفالوی��ن دارد. مصرف مق��دار کافی از 
خوراکی هایی مانند مارچوبه می تواند از بدن 
در براب��ر بیماری های مختل��ف و همچنین 
اختالل در رش��د لوله های عصب��ی در دوران 
بارداری محافظت کند. این سبزی همچنین 
با کاهش استرس اکسایشی جلوی صدمه به 

کبد و کلیه را می گیرد.

11. کلم قرمز
کلم قرمز یکی دیگر از سبزیجات چلیپایی 
است سرش��ار از آنتی اکسیدان و بسیار مفید 
اس��ت. فقط یک فنجان )89 گرم( کلم قرمز 
حاوی دو گرم فیبر و 56 درصد نیاز روزانه مان 
به ویتامین C اس��ت. همچنی��ن کلم قرمز 

مقادیر زیادی آنتوسیانین دارد. این ترکیب که 
موجب رنگ متمایز این کلم می ش��ود، فواید 
متعددی به بدن می رساند. مصرف کلم قرمز 
از تنش اکسایشی در بدن پیشگیری کرده و 
از کلس��ترول بد خون و همچنین اضافه وزن 

می کاهد.

1۲. سیب زمینی شیرین
س��یب زمینی ش��یرین فواید بسیاری برای 
بدن دارد. یک س��یب زمینی شیرین متوسط 
حاوی حدود چهار گرم فیبر، دو گرم پروتئین 
و مقدار خوبی پتاسیم، منگنز و ویتامین های 
B6 و C اس��ت. این س��بزی ریشه ای حاوی 
مقدار فراوانی بتاکاروتن است که پس از ورود 
به بدن به ویتامین A تبدیل می شود. در واقع 
132 درصد نیاز روزانه مان به این ویتامین با 
مصرف یک عدد سیب زمینی متوسط تأمین 
می ش��ود. عالوه  بر این، مصرف بتاکاروتن از 
خطر ابتال به برخی سرطان های خاص مانند 

سرطان ریه می کاهد.

13. گل کلم
یک فنجان )155 گرم( گل کلم حاوی سه 
گرم فیبر، سه گرم پروتئین و مقدار زیادی مواد 
 K و C مغذی مهم مانند ف��والت و ویتامین
اس��ت. این سبزی مانند سبزی های چلیپایی 
دیگر منبعی غنی از ترکیبات گلوکوسینوالت و 
ایزوتیوسیانات ضد سرطان است. همچنین گل  
کلم مقدار کمی کربوهیدرات دارد و کم کالری 

است و در کاهش وزن بسیار مؤثر است.
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انج���ام چن���د مرحل���ه س���اده 
کمک می کند تا الغر شوید؛ 
به وی���ژه پس از ۴۰ س���الگی. 
تغییر میزان فعالیت، عادات 
غذای���ی، هورمون ها و نحوه 
ب���دن  در  چربی ه���ا  ذخی���ره 
می تواند به سن مربوط باشد 
اما انجام چند مرحله س���اده 

کمک می کند تا الغر شوید.

اگر می خواهید وزن ایده آل داشته باشید، این نکات را بخوانید

میوه و سبزیجات مصرف کنید
در هر وعده غذایی نصف بش��قاب تان را با میوه و 
سبزیجات پر کنید. زیرا موجب تولید مواد مغذی 
بیش��تر و چربی و کالری کمتر نسبت به گوشت، 
محصوالت لبنی یا غالت می شود. حتی اگر کمتر 
غذا بخورید، کمک می کند تا احساس سیری کنید. 
مصرف میوه های تازه مانند سیب و انواع توت ها نیز به 

جای تنقالت پرچرب یا بسیار شیرین عالی است.

از خوردن صبحانه غافل نشوید
کارشناسان مصرف یک وعده صبحانه سالم مانند 
جو دوسر یا نان تست گندم کامل را به همراه میوه 
توصیه می کنند. چون به مهار گرسنگی در اواسط 
صبح کمک می کند و نیز فرد را ترغیب به خوردن 
خوراکی ناسالم در حین کار یا پرخوری در موقع 
صرف ناهار نمی کند. وعده های غذایی یا مصرف 
میان وعده ه��ای کوچک هر چند س��اعت یک بار 
می تواند اشتهای فرد را در طول روز کنترل کند.

شام سبک بخورید
اگر بیشتر کالری روزانه تان را در وعده ناهار )قبل 
از ساعت س��ه بعدازظهر( دریافت کنید، ممکن 

است بیش��تر وزن کم کنید، نسبت به زمانی که 
یک وعده غذایی سنگین را بعد از این زمان میل 
می کنید. اما مهم ترین مس��ئله این است که چه 
چیزی می خورید نه این که چه زمانی می خورید.

غذاهای سالم درست کنید
مقدار زیاد چربی و کالری اضافی ممکن اس��ت 
ناشی از روش تهیه غذا باشد. به جای سرخ کردن 
غذا ی��ا تف��ت دادن آن در کره یا روغ��ن زیاد، از 
کباب کردن، پختن یا آب پزکردن استفاده کنید. 
این توصیه مهم به رستوران ها نیز می شود که از 
تهیه غذاهای سرخ شده یا ترکیب شده با سس های 

غلیظ خودداری کنند.

در هر وعده، دوبار غذا نخورید
با افزایش سن، فعالیت کمتر می شود و ممکن 
است به چند صد کالری کمتر از قبل نیاز داشته 
باشید. برای کاهش وزن شاید الزم باشد کالری تان 
را حتی بیش��تر از قبل کاهش دهید. وعده های 
کوچک تر و کنترل می��زان کالری  یا ثبت آن در 
یک دفترچه غذایی یا در یادداشت گوشی همراه 

کمک می کند تا کمتر غذا بخورید.

چند راهکار ساده برای الغری
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به آن چه می خورید، توجه کنید
وقتی مش��غول کار، بچه ها و زندگی تان 
هستید، ممکن است وسوسه شوید که در 
حین انجام کار خوراکی بخورید یا به همراه 
وعده غذایی تان چند کار را همزمان انجام 
دهید. اما اگر روی غذایتان تمرکز داش��ته 
باش��ید، به احتمال زیاد دچ��ار پرخوری و 
بالفاصله بعد از آن دوباره گرسنه نخواهید 
شد. بنابراین برای صرف غذا بنشینید و به 
آن چه در بشقابتان است )نه آن چه صفحه 
نمایش تلویزیون یا کامپیوتر نشان می دهد( 
توجه کنید. این کار به مغز کمک می کند تا 

بداند چه زمانی خوب سیر می شوید.

نوشابه را حذف کنید
اگر قهوه، چ��ای، نوش��ابه های گازدار یا 
نوش��یدنی های انرژی زا می نوشید، به جای 
آن آب یا نوشیدنی های بدون کالری دیگر 
مصرف کنید. نوشیدنی های شیرین حاوی 
مق��دار زیادی قن��د افزودنی هس��تند که 
موجب افزایش وزن و افزایش خطر ابتال به 

دیابت می شوند.

زمانی را به ورزش اختصاص دهید
از میان مشاغل پشت میز نشینی، رفت وآمد 
و انجام فعالیت های خانوادگی، بسیاری از 
افراد 40 س��اله وقت آزاد زیادی برای انجام 
تمرینات ورزشی ندارند. اما انجام آن برای 
کاهش و کنترل وزن و برای س��المت کلی 
بدن مهم است. هر هفته حداقل یک ساعت 
و نیم تا دو س��اعت فعالیت بدنی متوسط 
)مانند پیاده روی تند یا فعالیت س��بک در 
حیاط( داشته باش��ید. زمان انجام و تکرار 
تمرینات را در دفترچه ای یادداشت کنید و 

انجام تمرینات را در اولویت قرار دهید.

عضله سازی کنید
افراد به طور طبیعی به خصوص زنان پس 
از یائسگی، بعد از 40 سالگی رشد عضله شان 
کمتر می شود. از آنجا که ماهیچه ها کالری 
بیشتری نس��بت به چربی می سوزانند، در 

نتیجه میزان متابولیسم کاهش یافته و کم کردن وزن اضافی 
و چربی بیشتر، سخت تر می شود. تمرینات قدرتی، بلندکردن 
وزنه یا انجام تمریناتی مانند شنا و بدنسازی حداقل دو بار 

در هفته به حفظ عضالت بدن کمک می کند.

آرام باشید و استرس نداشته باشید
اس��ترس ممکن است فرد را بیش��تر در معرض خوردن 
غذاه��ای ناس��الم قرار ده��د و تجزیه چرب��ی را برای بدن 
سخت تر کند. یوگا، تنفس عمیق، مدیتیشن، پیاده روی یا 
خواندن یک کتاب خوب را امتحان کنید. کاهش استرس 
برای هر فردی متفاوت است، بنابراین فعالیتی را انجام دهید 

که برایتان مفید باشد.

خوب بخوابید
عوام��ل مختلفی مانند بیماری ها، اس��ترس، داروها و در 
م��ورد زنان، یائس��گی می تواند میزان خ��واب را بعد از 40 
س��الگی مختل کند. اما افرادی که خواب باکیفیت ندارند 

بیشتر در معرض افزایش وزن قرار می گیرند.
 اگر به دلیل مشغله کاری یا استرس خواب کمی دارید، 
سعی کنید عادت هایتان را تغییر دهید و به انجام یک برنامه 

عادی عادت کنید.

آزمایش تیروئید انجام دهید
اگر سالم غذا می خورید و به طور منظم ورزش می کنید 
ولی هن��وز هم نمی توانی��د وزن کم کنید، ممکن اس��ت 
تیروئیدتان به درس��تی کار نکن��د. این اتفاق ح��دوداً در 
5٪ اف��راد رخ می دهد و بیش��تر در زن��ان و افراد باالی 60 
س��ال دیده می شود. عالوه بر افزایش وزن می تواند موجب 
خس��تگی، درد مفاصل یا ماهیچه ها و افسردگی نیز شود. 
داروها می توانند به درم��ان کمک کنند، بنابراین اگر فکر 
می کنید ممکن است مشکلی وجود داشته باشد، به پزشک 

مراجعه کنید.

کمک گرفتن از دیگران
برای بسیاری از افراد، کم کردن وزن با همراهی افراد دیگر 
آس��ان تر از انجام آن به تنهایی است. ممکن است در محل 
کارتان با همکاران مس��ابقه کاهش بدهید، به یک گروه در 
شبکه های اجتماعی ملحق شوید یا از یک دوست بخواهید 
صبح زود برای پیاده روی شما را همراهی کند یا به باشگاه 
بروید. س��ایر افرادی که مانند ش��ما قص��د دارند وزن کم 
کنند، می توانند ش��ما را یاری کنند تا در حین پیشرفت، 

مسئولیت پذیر باشید و مشوق  شما باشند.

اگر قهوه، چای، نوشابه های 
نوشـیدنی های  یـا  گازدار 
انـرژی زا می نوشـید، به جای 
آن آب یا نوشیدنی های بدون 
کالـری دیگر مصـرف کنید. 
نوشـیدنی های شیرین حاوی 
مقدار زیـادی قنـد افزودنی 
هسـتند که موجـب افزایش 
وزن و افزایـش خطـر ابتال به 

دیابت می شوند.
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انتق���ال  پرترافی���ک  زنجی���ره 
ویروس کرون���ا پس از ۲7 ماه 
ج���دال نفس���گیر در نهایت در 
نیمه اول اردیبهش���ت ۱۴۰۱ با 
تک رقمی ش���دن موارد فوتی و 
کاه���ش قاب���ل توج���ه بیماران 
بستری شکسته و موج اپیدمی 
در کشور با صفرشدن شهرهای 
قرمز و افزایش شهرهای زرد و 
آب���ی وارد مرحله آرام ش���د. در 
حال���ی ک���ه پ���س از تعطیات 
نوروز منتظ���ر رقم خوردن پیک 
هفتم بیماری در کشور بودیم 
ام���ا آم���ار ابت���ا و فوتی ه���ا به 
کمترین می���زان خود از ابتدای 
شیوع کرونا در کشور در اواخر 
هفته گذشته رسید؛ به  طوری 
ک���ه در دو روز پی درپ���ی یعنی 
۱۴ و ۱۵ اردیبهشت تنها هفت 
م���ورد م���رگ ناش���ی از کرون���ا 
گزارش شد و موارد بستری نیز 
به شکل بی س���ابقه ای طلسم 
اعداد س���ه رقمی را شکس���ت. 
س���اعت   ۲۴ در  همچنی���ن 
منتهی به روز گذشته نیز تنها 
۱۲ نف���ر از بیماران بس���تری در 
بخش های مراقبت ویژه راهی 
 ۳7۵ ش���دند،  آرامس���تان ها 
بیمار جدید شناس���ایی ش���د و 
از این تعداد تنها 76 نفرشان 
بس���تری شدند که بیش از ۸۰ 

درصدشان واکسن نزده اند. 

۹۵۲ نف���ر از بیم���اران مبت���ا ب���ه کووی���د-۱۹ ه���م در 
بخش ه���ای مراقبت های ویژه بیمارس���تان ها تحت 
مراقب���ت قرار دارن���د. حاال این آمار را ب���ا آخرین روز 
مرداد س���ال پیش مقایس���ه کنی���د: »۳6 ۴۱۹ بیمار 
جدید، ۵۰۰7 بیمار بستری، 766۲ بیمار بستری در 
آی سی یوها و 6۸۴ فوتی.« همین زنجیره پرترافیک 
بیماران بس���تری و مبتایان به س���ویه دلتا و سپس 
اُمیک���رون ب���ا واکسیناس���یون نزدیک ب���ه 7۰ درصد 
جمعی���ت به کمترین می���زان خود در ط���ول پاندمی 
کووید-۱۹ رسیده است؛ به  طوری که دو شاخص مهم 
یعنی موارد بس���تری جدید و بستری در بخش های 

ویژه نیز کاهش قابل ماحظه ای یافته است.

در همین حال به نقل از رؤس��ای بیمارستان ها 
در استان های مختلف کشور نیز خبر می رسد که 
بخش مراقبت های ویژه بیماران کووید-19 خالی 
از بیمار اس��ت. بنابر شواهد و آمار رسمی اکنون 
روند بیم��اری رو به کاهش اس��ت و پیش بینی 
می شود تعداد فوتی ها در روزهای آینده همچنان 
حول و حوش همین اعداد بچرخد. هر چند طبق 
اعالم سازمان بهداشت جهانی اثر واکسن ها بعد 
از چن��د ماه کاه��ش می یابد و با توج��ه به بروز 
زیرگونه های��ی از کرون��ا و همچنین پیش بینی 
سازمان جهانی بهداشت ممکن است جهان موج 
جدیدی از ویروس را در تابس��تان تجربه کند. بر 
همین اس��اس وزیر بهداش��ت نیز از آمادگی این 

وزارتخانه برای دپوی واکس��ن ب��رای تزریق دوز 
چهارم واکسن از پاییز خبر داده است. همچنین 
تزریق دوز چهارم واکس��ن ب��رای کادر درمان و 
افراد باالی 80 سال نیز آغاز شده است. از طرفی 
مسئوالن وزارت بهداشت مدام هشدار می دهند، 
کسانی که نوبت آخر واکسن خود را نزده اند حتماً 

برای تزریق اقدام کنند.

خط�ر  پ�ر  گروه ه�ای  شناس�ایی  ض�رورت 
غیرواکسینه در جامعه

به این اعداد توجه کنید! در 24 ساعت منتهی 
به روز گذشته 375 بیمار جدید و 76 نفر بستری 
ش��دند. عدد اول تع��داد افراد تازه آلوده ش��ده به 
ویروس کرون��ا و عدد دوم تعداد موارد محتاج به 
بستری شدن در بیمارستان است. چنانچه در این 
مدت و بر اساس همین اعداد به آمار بیماران تازه 
مبتال شده و محتاج به بستری دقت کنیم می توان 
این  گونه برآورد کرد که تقریباً 20 درصد افراد تازه 
مبتال به کووید نیاز به تخت بیمارس��تانی دارند. 
البته این محاس��بات نمی تواند دقیق باشد، زیرا 
نسبت بس��تری در بیمارستان بر تعداد موارد در 
مخرج استفاده می شود و مشکل آمار رسمی این 
است که کل موارد عفونت را دست کم می گیریم 
زی��را افراد ب��دون عالمت و مبتالی��ان خفیف به 
ندرت تست پی سی آر می دهند؛ هر چند که این 
روند از همان ابتدای پاندمی وجود داش��ت و آمار 

ایران در مرحله طالیی کنترل کرونا
پاندمی کووید 19 هنوز تمام نشده اما...
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واقعی را نمی توان محاس��به کرد با این حال 
آن طور که متخصصان ویروس شناس تأکید 
دارند اگر بخواهیم ش��یب شاخص های کرونا 
صعودی نش��ود باید سطح آنتی بادی افراد در 
مع��رض خطر آلودگی با ویروس را در جامعه 
بسنجیم. یعنی از یک طرف باید 30 میلیون 
نفر از کسانی که دوز سوم را تزریق نکرده اند 
هر چه زودتر واکسینه شوند و از طرفی کادر 
درمان و س��المندانی که بیش از سه تا شش 
ماه )بس��ته به نوع واکس��ن ها( از تزریق دوز 
سوم شان گذشته نسبت به تزریق دوز چهارم 
اقدام کنند. انجام تحقیقاتی در زمینه میزان 
سطح خطر جامعه در برابر ویروس کرونا حتی 
می تواند مدل های پیش بینی تقاضای نیاز به 
بستری شدن در بیمارس��تان ها را هم بهبود 
بخش��د. در ایران هم با این ک��ه رقم خوردن 
پیک هفتم پیش بینی می شد اما اکنون روند 
بیماری رو به کاهش است و می توان گفت ما 
در حال گذر از مرحله حاد پاندمی کووید-19 
هستیم. البته این به معنای تمام شدن پاندمی 
نیست و مطابق اعالم محققان هنوز نمی توان 
پایان کرونا را پیش بینی کرد و ش��اید بتوان 
گفت که ما وارد مرحل��ه جدیدی از پاندمی 

شده ایم.
رصد اخب��ار جهانی کرونا نی��ز بیانگر این 
 BA.2 و BA.4 واقعیت است که زیرسویه های
اُمیکرون نیز برای افرادی که سه دوز واکسن 
زده اند مشکل خاصی در برابر این زیرسویه ها 
نخواهند داشت. از طرفی رؤسای دانشگاه های 
علوم پزش��کی کش��ور نیز از ت��داوم روزهای 
بدون بیم��اران س��رپایی و بس��تری جدید 
مبتال به کووید-19 در بیمارستان های تحت 
پوشش دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر 

می دهند.
دکتر علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات 
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهش��تی، در پاسخ به این که آیا می توان ادعا 
کرد که ایران نیز همچون بسیاری از کشورها در 
مرحله گذار از مرحله پاندمی کووید-19 است، 
می گوید: ایران در ش��رایط طالیی قرار دارد و 
االن بهترین زمان برای تکمیل واکسیناسیون 
است. ما در س��طح پایین از فعالیت ویروس 
کووید-19 هس��تیم و در بهترین زمان برای 
تکمیل دوره واکسیناسیون، دوزهای بوستر و 
باالبردن پوشش واکسیناسیون در دانش آموزان 

قرار داریم.

به گفته او با این اقدامات و رعایت بهداشت 
اجتماعی می ت��وان در برابر واریانت هایی که 
ممکن اس��ت در آینده ب��ه وجود آیند خیال 

راحت تری داشته باشیم.
دکتر ناجی تأکید می کند که پاندمی تمام 
نش��ده اس��ت و پایانش نیز قابل پیش بینی 
نیس��ت اما برای ادامه این حالت آرام اقدامات 

ضروری فراموش نشود.
این ویروس ش��ناس می گوید: پاندمی تمام 
نشده و ش��اید بتوان گفت که ما وارد مرحله 
جدیدی از پاندمی ش��ده ایم: مرحله کنترلی 
کووید. حتی کشورهایی هم که در اوج درگیری 
و شیوع بیماری هستند تعداد موارد بستری و 
مرگ و میرشان باال نیست. اگر از منظر جهانی 
به این موضوع نگاه کنیم مطمئناً پاندمی به 
پایان نرس��یده اس��ت. ش��اید تفاوت ایران با 
کشوری مانند چین این است که درصد باالیی 
از مردم با توجه به عفونت حاصله و چرخش 
باالی ویروس در این مدت گذش��ته و سطح 
پوشش باالی 70 درصد واکسیناسیون، دارای 
آنتی بادی علیه این ویروس هستند و این خود 
جلوی چرخش باالی واریانت اُمیکرون را در 

کشور گرفته است.

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

News

ورزش

فرهنگ و هنر

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

]59[

شماره 86 - اردیبهشت ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



مصرف س���یگار قبل از کرونا 
در م���ردان ۲۵ درص���د و در 
زنان پنج درص���د بود، حاال به  
ترتی���ب ب���ه ۳۰ و ۱۰ درص���د 
رسیده است، مصرف قلیان 
هم که قباً در هر دو جنس، 
۲۰ درص���د بود، اکنون تا ۳۰ 

درصد باال رفته است.
دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهش���تی، آم���ار جدی���دی از 
مصرف س���یگار و قلی���ان در 
کشور منتشر کرده که نشان 
می ده���د می���زان گرایش به 
مص���رف س���یگار و قلیان باال 
رفته و س���ن مصرف کاهش 
پیدا کرده اس���ت. بر اس���اس 
این گزارش، پیش از ش���یوع 
کرونا، حدود ۱۵ درصد افراد 
باالی ۱۵ سال کشور، مصرف 
س���یگار داش���تند ک���ه س���هم 
م���ردان ۲۵ درص���د و زن���ان 
حدود پنج درصد بود. مصرف 
قلیان هم در زن���ان و مردان 
حدود ۲۰ درصد بود. حاال اما 
بررسی ها حکایت از این دارد 
که حدود ۳۰ درصد مردان و 
۱۰ درصد زنان سیگار مصرف 
می کنن���د و مصرف قلیان در 
ه���ر دو جنس ب���ه ۳۰ درصد 
رسیده اس���ت. این ها نتیجه 
تحقیقی اس���ت که از س���وی 
غامرضا حیدری، رئیس مرکز 
تحقیق���ات کنت���رل دخانیات 
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی اعام شد.

وقتی پاندمی کووید 19 مردم را به مصرف دخانیات سوق داد

وی به اس��تناد این آمار تأکید کرد که مصرف 
دخانیات در دوران کرونا باال رفته است: »برخی از 
افرادی که قلیان مصرف می کردند، سیگار را ترک 
کرده بودند اما در پاندمی کرونا به  دلیل شرایطی 
که ایج��اد ش��د، بس��یاری از مصرف کننده های 
ترک کرده، دوباره شروع مجدد به مصرف سیگار 

داشتند.«
البته این تمام ماجرا نیست. بر اساس اعالم این 
مسؤول در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
سن شروع مصرف دخانیات هم تغییراتی داشته 
است؛ به  طوری  که بر اساس آخرین بررسی ها، سن 
شروع مصرف دخانیات در مردان به کمتر از 15 
سال و در زنان به 17 سال رسیده است.  کاهش 
سن مصرف دخانیات در مردان و زنان منجر شد 
تا فرهاد بهزادی، کارشناس درمان و حمایت های 
اجتماعی ش��ورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر اس��تان تهران، نس��بت به س��رویس دهی 
قهوه خانه ها به دبیرستانی ها هشدار دهد: »اگر به 
یکی از قهوه خانه های شهر مراجعه کنید، خواهید 
دید افراد کمتر از 18 س��ال نی��ز در آنجا حضور 
دارند. متأسفانه شاهد هستیم بچه های کوچک تر 
ازجمله دبیرستانی ها از قلیان استفاده می کنند و 

قهوه خانه دار نیز به آنها سرویس می دهد.«
حاال به این صحبت ها باید نتیجه یک بررس��ی 
که نش��ان می دهد 70 درصد معتادان قبل از 18 
سالگی مصرف الکل و سیگار و قلیان داشته اند را 
هم اضافه کرد؛ مواد دودزا و اعتیادآوری که گفته 

می شود حدود 75 درصد در ابتال به بیماری های 
ریوی، 60 درصد در بیماری های قلبی و بیش از 
50 درصد در سرطان های تمام بدن، نقش دارند.

کرونا عامل تشدیدکننده بود نه ایجادکننده
دایره بزرگی از آسیب های اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی به ماجرای پاندمی کرونا گره زده می شود. 
از ابتدای شیوع تاکنون، ابتال به انواع بیماری های 
مرتبط و غیر مرتبط سالمت روان و بدن، چالش 
جدید نظام سالمت به  شمار می رفت و حاال هم با 
انتشار این آمارها، بر نقش کرونا در افزایش مصرف 
مواد دودزا تأکید می شد؛ هر چند که متخصصان 
نظر دیگری دارند. اردشیر گراوند، جامعه شناس، 
معتقد اس��ت پاندمی کرونا عام��ل ایجادکننده 
افزایش مصرف دخانیات و مواد اعتیادآور نیست 
بلکه به عنوان عامل تشدیدکننده در این ماجرا به  

شمار می رود.
او در توضیح بیش��تر می گوید: »برخی مسائل 
مانند طالق، خودکشی، مهاجرت، اعتیاد و ... در 
طول سال ها به صورت آرام با نتیجه قطعی اتفاق 
می افتد، یعنی این مسائل به  گونه ای نیستند که 
بش��ود آنها را به مس��ائل یکی - دو سال گذشته 
مثل شیوع کرونا مرتبط دانست. ما پیش از این در 
دهه های اخیر هم با افزایش مصرف مواد دخانی 
و حت��ی مواد اعتیادآور مواجه  بوده ایم و از قبل از 
انقالب به  عنوان یکی از نگرانی ها مطرح می شد. 
بنابراین این مسئله را نمی توان تنها به شیوع کرونا 

دود از »کرونا« برخاست!
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و تبعات ناشی از آن تقلیل داد.«
به گفته این جامعه ش��ناس گاهی پدیده ها 
رخ می دهند و شرایط بحران به  عنوان عامل 
تش��دیدکننده در آن نقش پیدا می کنند اما 
برای موضوعی مانند افزایش مصرف دخانیات 
یا مواد اعتیادآور، ش��اید پاندمی کرونا، دو تا 
س��ه درصد در افزایش آن نقش داشته باشد. 
گراوند می گوید که عوامل تشدیدکننده یک 
پدیده می توانند بیکاری، گرانی، تجرد قطعی 
و ... باشند اما اینکه یک بحران چقدر در ایجاد 
آن نقش داشته، عدد بسیاری باالیی نخواهد 
بود: »شرایط جامعه ما به  طور کلی به سمتی 
پی��ش می رفت که مصرف س��یگار باال رود و 
اعتیاد تشدید شود، حاال در بحران کرونا، این 
اعداد شاید یک تا دو درصد هم افزایش پیدا 

کرده است.«
این جامعه شناس به نکته دیگری هم اشاره 
می کند و آن هم نقش چسبندگی رفتارهای 
آسیب زاست: »برخی از رفتارها مانند اعتیاد، 
خودکش��ی، مهاجرت و ... چسبندگی دارند. 
یعن��ی منجر ب��ه تقلید می ش��وند. البته این 

موضوع تنها برای رفتارهای آسیب زا نیست، 
رفتارهای مثبت مثل ورزش یا تغذیه سالم هم 
می توانند چسبندگی داشته باشند. نابراین در 
این شرایط باید فضا طوری طراحی شود که 
چسبندگی مسائل مثبت زیاد شود تا آسیب ها 

محدود شود.«

رفتارهای خودویرانگر در ش�رایط ناپایدار 
روانی - اجتماعی

امیرحسین جاللی، روانپزشک  اجتماعی هم 
درباره دالیل افزایش مصرف دخانیات و میزان 
تأثیرگذاری ش��یوع کرونا در آن توضیح هایی 
می ده��د. او به همش��هری می گوید: »در هر 
جامعه ای درصدی از اف��راد دخانیات یا انواع 
مواد دیگر را مصرف می کنند. افرادی هستند 
که از نظر زیست ش��ناختی، زمینه گرایش به 
انواع این مواد را دارند، اما مس��ئله اینجاست 
که بیولوژیک، تنها عامل تعیین کننده نیست. 
یعن��ی از ی��ک طرف تم��ام اف��رادی که این 
زمینه زیس��تی را دارن��د، در حالت متعارف 
مصرف کنن��ده نمی ش��وند و می تواند عوامل 

دیگ��ری ه��م در گرایش افراد ب��ه مصرف و 
وابس��تگی به مواد تعیین کننده باش��د. مثل 

عوامل اجتماعی- روانشناختی.«
به  گفته این روانپزش��ک، در شرایط پایدار 
اجتماعی، افراد در وضعیت بهتری از سالمت 
روان هم به  سر می برند و رفتارهای متعادل تری 
از خود نشان می دهند: »وقتی شرایط پایدار 
باشد و افراد بتوانند وضعیت متعادلی از آینده  
را برای خود متصور شوند، تعادل روانی بهتری 
هم خواهند داش��ت، اما در ش��رایط ناپایدار، 
زمانی که فرد تصور روش��نی از آینده ندارد و 
این تصورش همراه با اضطراب باشد، یک نوع 
بی تعادل��ی در روان را تجربه خواهد کرد. در 
این شرایط یکی از راهکارهایی که افراد تصور 
می کنند می تواند توازن و تعادل شان را به آنها 
بازگرداند، راهکار غیر انطباقی با اس��تفاده از 

دخانیات و مواد اعتیادآور است.«
با این حال او تأکید می کند: »این که گفته 
ش��ود در دوران کرونا، ش��یوع ای��ن ویروس 
به تنهایی منجر ب��ه افزایش مصرف دخانیات 
و مواد دیگر ش��ده، علمی نیس��ت. اصوالً این 
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موضوعات تک متغیره نیستند، می توان گفت 
ک��ه در دوران کرون��ا، افراد تن��ش فراوانی را 
تجربه کردند یا قبل از کرونا، برخی از تنش ها 
مرئ��ی نبودند و ... به  ه��ر حال یک وضعیت 
هستی ش��ناختی و وجودشناختی و در عین 
حال یک وضعیت بهداشتی پزشکی در دوران 
کرونا ایجاد شد که هم افراد را با مسئله مرگ 
و ت��رس از آن روب��ه رو کرد و ه��م آنها را در 
برابر مس��ئله بهداشتی - پزشکی قرار داد که 
پیامدهای خیلی روشنی داشت. مثل زمانی 
که افراد مقابل چش��مان ما بیمار می شدند و 

جان می باختند.«
جاللی معتقد است: »این تنش ها تصویری 
از وضعیت شکننده انسانی ایجاد می کند که 
می تواند بر فرد بعد از دوران کرونا تأثیر بگذارد. 
به هر حال این طور که پیش بینی می ش��ود، 

نسلی که ما هستیم از این پس، با نوعی تنش 
و اضط��راب فراتر از تنش های روزمره زندگی 
خواهیم کرد؛ چراکه تص��ور پاندمی بعدی و 
مشکالت گرمایشی و تغییرات آب و هوایی در 
زمین همراه ما خواهد بود و دوباره این کابوس 
وحش��ت و انزوای همگانی تکرار می شود. در 
چنین اتمسفری تنش روانی باالست؛ در حالی 

که ظرفیت ما انسان ها محدود است.«
به  گفته جاللی، جامعه با یک انباشتگی روانی 
مواجه است که در پس بحران های اقتصادی 
و اجتماعی که از چهار س��ال پیش رخ داده، 
پنهان ش��ده اس��ت. جامعه در شرایطی وارد 
بحران کووید-19 ش��د که مردم هنوز درگیر 
موضوعات جدی قبلی بودند که بخشی از آنها 
حل نش��ده بود: »بعید نیست که هم در این 
دوران و هم بعد از کرونا، زمینه افزایش مصرف 

مواد اعتیادآور از جمله دخانیات افزایش پیدا 
کند و در کنار آن مشکالت سالمت روان هم 
بیشتر شود و پارامترهای اجتماعی تحت تأثیر 

قرار گیرد.«
به  گفته این روانپزشک اجتماعی، در شرایط 
فعلی، دیگر مصرف سیگار یا سایر مواد، نوعی 
لذت جویی نیس��ت، بلکه به عن��وان خودزنی 
شناخته می ش��ود. افرادی که احساس منفی 
زی��ادی دارند و انگی��زه زندگی را از دس��ت 
داده اند، ش��روع به رفتاره��ای خودویرانگر و 

آسیب رسان می کنند.
 در این شرایط خودمراقبتی کم می شود و 
مسئله سالمت در اولویت افراد قرار نمی گیرد. 
حتی ممکن اس��ت گروه��ی از اف��راد برای 
معاینه های دوره ای هم مراجعه نکنند؛ اتفاقی 

که تنها به دلیل ناتوانی مالی نیست.
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بیش از سه سال می شود که 
علی دایی، اسطوره ایران، از 
زمین های فوتبال دور ش���ده 
اس���ت؛ حرف وحدیث درباره 
جدایی عل���ی دایی از فوتبال 
بس���یار اس���ت. ع���ده ای قویاً 
ممنوع الفعالیت  می گوین���د 
ش���ده و ع���ده ای دیگ���ر، این 
خودخواس���ته  را  دوری 
توصیف می کنن���د. برای هر 
دو ادع���ا هم ب���ه اندازه کافی 
دلیل و برهان وجود دارد. با 
این حال، معمای غیبت علی 
دای���ی در فوتبال ایران بیش 
از سه سال است که الینحل 
مانده اس���ت. اما در این سه 
سال دایی از دل عاقه مندان 
فوتبالی و غیرفوتبالی بیرون 
نرفته هیچ، بلکه محبوبیتش 

بیشتر هم شده است.
او فعالیت های زیادی خارج 
از ح���وزه فوتبال در این س���ه 
س���ال داش���ته که هرکدام از 
آنها بیانگر بخشی از خلقیات 
خاص���ش اس���ت؛ از فعالیت 
در فض���ای مج���ازی در وقایع 
ب���ه  اجتماع���ی و کنای���ه زدن 
مس���ئوالن ایرانی ت���ا حضور 
و  فیف���ا  برنامه ه���ای  در 
کنفدراس���یون فوتبال آس���یا 
ای���ران.  نماین���ده  به عن���وان 
عجی���ب آنک���ه دای���ی هرقدر 
کم لطف���ی  م���ورد  ای���ران  در 
ق���رار گرفت���ه ارزش���ش برای 
خارجی ه���ا به وی���ژه آنهای���ی 
 AFC ک���ه در دو مقر فیف���ا و
هستند بیش���تر شده است. 
با وج���ود این، معمای اصلی 
چرا  پابرجاس���ت:  همچن���ان 
علی دایی خانه نش���ین شده 

است؟

آیا خانه نشینی شهریار پایان می یابد

فاش کردن دردسرساز
12 اردیبهش��ت 1398 بود که باش��گاه سایپا 
که آن روزها علی دایی را به عنوان س��رمربی در 
اختیار داش��ت، با صدور بیانیه ای عجیب خبر از 
اخراج علی دایی داد؛ در بخشی از آن بیانیه مبهم، 
اشاره شده بود که علی دایی منشور اخالقی و مفاد 
قرارداد فی مابین با باشگاه سایپا را زیر پا گذاشته 
و علی رغ��م تذک��رات قبلی، بی احترامی ایش��ان 
به مجموعه گروه خودروس��ازی س��ایپا، موجب 
ناراحت��ی و تکدر خاطر مجدد قش��ر عظیمی از 
کارگران شریف و زحمتکش این مجموعه صنعتی 

بزرگ شده است!
س��ایپا دلیل برکناری علی دایی را بی احترامی 
به کارگران این مجموعه توصیف کرده بود. امری 
ک��ه با مرور اظهارات او بع��د از بازی با ذوب آهن، 
قویاً با ادعای مس��ئوالن این باشگاه در تضاد بود. 
یک روز بعد یعنی 13 اردیبهش��ت 1398، علی 
دایی کنفرانسی خبری تش��کیل داد و به شدت 
به مسئوالن این باشگاه تاخت. دایی در آن زمان 
گف��ت: »در حکم اخراج من از واژه مقدس کارگر 
سوءاس��تفاده می کنند. از ای��ن واژه مقدس برای 
خودش��ان سنگر درست می کنند و پشتش قایم 
می ش��وند. ش��ما می دانید که در این چند سال 
افتخارم بوده که همیشه کنار کارگر و قشر پایین 
ب��ودم. اگر غیر از این ب��وده بگویید! من از آقایان 
می پرسم که ش��ما کجا بودید؟ حداقل من علی 
دایی، به خاطر کارهایی که کردم، دل کارگران را 

خوشحال کردم. در تیم  ملی خیلی اوقات اتفاقاتی 
افتاد که توانستیم دل کارگران را خوشحال کنیم. 
من به خاطر اینکه حرف حق زدم اخراج ش��دم. 
مگر من در این مصاحبه به کسی توهین کردم؟ 
اصالً اسم کارگری وسط بوده؟ من گفتم که حق 
م��ن را ندهید و حق بازیکن��ان را بدهید. کجای 
حرف من اش��تباه ب��وده؟ به حرف های��م افتخار 
می کنم و 100 س��ال دیگر ه��م دوباره می گویم 
که دو نفر به من کمک کردند تا بتوانیم قهرمان 
لیگ برتر بش��ویم. من گفتم پراید 50 میلیون و 
تیبا 80 میلیون ش��ده، اش��تباه ب��وده؟ من درد 
جامعه را گفت��م. آقایی که ادعا می کنی، کجا به 
تعهداتتان به مردم عمل کردید؟ هر روز یک قول 
می دهید؟ طرف رنو ثبت نام کرده، ولی می خواهید 
ماشین های دیگر در یک تاریخ نامشخص بدهید. 
جلوی کارخانه شما تحصن مردم بوده نه جلوی 

خانه و محل کار من.«
این بخش از صحبت های علی دایی در مقایسه 
با اظهارات جنجال��ی او که در ادامه آمد، هیچ به 
نظر می رس��ید. دایی به مدیرعامل وقت باش��گاه 
سایپا تاخت و هویت اصلی او را فاش کرد: »آقای 
مصطف��ی مدبر برای من وج��ود خارجی ندارد و 
آدم حقیقی ای به این اسم نمی شناسم. تا جایی 
ک��ه ذهن ناقصم یاری می کند و او را از زمانی که 
ریاس��ت حراست صداوس��یما را داشت، به عنوان 
سردار غفور می شناس��م. برای من جالب بود که 
در یک برنامه نود خودش را مدبر معرفی کرد. بعد 

معمای علی دایی در فوتبال ایران
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که صحبت کرد تن صدایش برای من آش��نا 
بود و دیدم همین سردار غفور خودمان است 
و اردبیلی است. چطور او مصطفی مدبر شده 
است؟ کاش یک نفر از ثبت احوال اینجا بود 
و س��ؤال کنم که یک نفر می تواند کل اسم و 
فامیلش را عوض کند؟ من دیدم که اس��م یا 
فامیل را ع��وض کردند، ولی فکر نکنم، البته 
ش��اید اش��تباه کنم، ولی مگر می شود که با 
شناس��نامه عوض کردن گذشته طالیی ات را 

عوض کنی؟«
اش��اره علی دایی ب��ا کلیدواژه »گذش��ته 
طالی��ی« س��رآغازی ب��رای راه افت��ادن این 
ش��ایعه بود که او ب��زودی در فوتب��ال ایران 
»ممنوع الفعالیت« می شود. همان صحبت ها 
کافی بود تا اخبار »20:30« بالفاصله برنامه ای 
سفارش��ی علیه دای��ی بس��ازد؛ در آن برنامه 
کلیپی چهار دقیقه ای با نریشن علی رضوانی 
پخش شد که در یک طرفه ترین حالت ممکن 
تصوی��ری از علی دایی مخابره ک��رد که او را 
فردی عصبی و عاش��ق پول توصیف می کرد. 
گزارش مذکور چنان »بودار« بود که ش��ایعه 
ش��د عده ای از بیرون دستور حمله به دایی را 

صادر کرده اند. یکی دو روز بعد روزنامه کیهان 
هم ضمن انتقاد از رفتار مدیران سایپا در اینکه 
می توانستند علی دایی را چند هفته بعد اخراج 
کنند، به علی دایی تاخت و از اینکه اشاره ای 
به گذشته  طالیی فرد مذکور کرده، او را مورد 
انتقاد قرار داد. کیهان نوشت: »علی دایی که 
همین چند روز پیش از مس��ئوالن قضائی و 
امنیتی خواسته بود که برای مبارزه با فساد در 
فوتبال وارد عمل شوند، چرا با بعضی اظهارات 
نسنجیده خود که نه اخالقی بود و نه ورزشی 
- و بعید هم نیست با تحریک این و آن صورت 
گرفته باشد - افرادی را زیر سؤال می برد که 
در روزگاری که او و امثال او در زمین فوتبال 
باال و پایین می پریدند و امثال ما نیز زیر کولر 
نشس��ته  و اندر فضائل فوتبال و سالمتی و ... 
قلم فرسایی می کردند، آن ها جان بر کف وسط 
معرکه مقابل دش��من غ��دار این آب و خاک 
و این مردم مردانه ایس��تاده بودند تا برای ما 
و دایی آرامش و امنیت الزم برای نوش��تن و 

بازی کردن را فراهم آورند.«
عاقبت چنین جبهه گیری هایی علیه دایی، 
ش��ایعه موجود را پررنگ کرد. دیگر نوش��تن 

اشاره علی دایی با کلیدواژه 
»گذشـته طالیی« سرآغازی 
برای راه افتادن این شایعه بود 
کـه او بزودی در فوتبال ایران 
می شـود.  »ممنوع الفعالیت« 
بود  کافـی  همـان صحبت ها 
تـا اخبـار »30: 20« بالفاصله 
برنامه ای سفارشی علیه دایی 
بسـازد؛ در آن برنامـه کلیپی 
چهار دقیقه ای با نریشن علی 
رضوانـی پخش شـد کـه در 
یک طرفه تریـن حالت ممکن 
تصویری از علی دایی مخابره 
کرد که او را فـردی عصبی و 

عاشق پول توصیف می کرد
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از اینکه علی دایی ممنوع الفعالیت اس��ت چندان 
عجیب به نظر نمی رس��ید. خود دایی هم همان 
روزها در گفت وگو با فرهیختگان عنوان کرد که 
ممکن است چنین موضوعی صحت داشته باشد: 
»چنین مس��ائلی بعید نیست و ش��اید هم این 
مسائل خیلی محتمل باشد، اما من مگر وابسته 
به فوتبال هس��تم که بخواهم ناراحت شوم؟ من 
همیشه حرف حق را می زنم و تا آخرش هم پای 

حرفم هستم.«

جنجال حضور علی دایی در تیم ملی
شاید اگر عده ای همچنان نسبت به محرومیت 
علی دایی پس از صحبت هایش درباره مدیرعامل 
وقت باش��گاه سایپا تردید داشتند، با اتفاقاتی که 
در راستای حضورش روی نیمکت تیم ملی رقم 
خورد، به یقین رسیدند. ماجرا از این قرار بود که 
فدراسیون فوتبال بعد از اخراج مارک ویلموتس، 
قوی��اً عن��وان کرد قرار اس��ت یک مرب��ی ایرانی 
جانشین او شود. علی دایی جدی ترین گزینه بود 
و با مسئوالن فدراسیون فوتبال و البته مهدی تاج، 
رئیس وقت فدراسیون هم مذاکره کرد. درحالی که 
بس��یاری منتظر اعالم رس��می این خبر بودند، 
به ناگاه عنوان ش��د صالحیت علی دایی از سوی 
وزارت ورزش رد شده و او نمی تواند روی نیمکت 
تیم ملی بنش��یند. دایی آن روزها از این گفت تا 
زمانی که آقازاده ها در این فوتبال باش��ند، اجازه 

نمی دهند او روی نیمکت بنش��یند. صحبت های 
دای��ی با ایس��نا از این ه��م تندتر ش��د: »وقتی 
صالحیت فردی مثل من را حراست رد می کند و 
نمی خواهند من در تیم ملی باشم، دیگر نمی دانم 
چه بگویم. البته دالیل این رد صالحیت را خودم 
می دانم. مخالف اصلی حض��ور من در تیم ملی، 
وزارت ورزش بود. نهادهایی که باید صالحیت من 
را تأیید کنند، نهادهای اطالعاتی رس��می کشور 
هس��تند که از فدراس��یون فوتبال می خواهم از 
این نهادها صالحیت من را بگیرند. این مس��ائل 
دخیل نیست بلکه مسائل پشت پرده وجود دارد. 
متأس��فانه فدراسیون فوتبال آزادی عمل ندارد و 
نمی تواند خودش مربی تیم ملی را انتخاب کند. 
البته مسائل دیگر هم در انتخاب ها دخیل است 
که واقعاً واویال است. آقایانی که خوردند و بردند، 
صالحیت دارند اما صالحیت من را تأیید نکردند. 
این موضوع است که آدم را ناراحت می کند. شاید 
اگر با فدراس��یون فوتبال هم صحبت های نهایی 
را هم انجام می دادم، به توافق نمی رس��یدیم، اما 
اینکه می گویند صالحیتت تأیید نش��د، فشار به 

آدم می آورد.«
اگرچه وزارت ورزش صحبت های علی دایی را 
تکذیب کرد ولی حرف های بعدی اسطوره فوتبال 
ایران نشان می داد نیرویی بیرونی مانع از حضور او 
روی نیمکت تیم ملی شده است. اشاره او به این 
مورد که باید نهادهای اطالعاتی رسمی درباره اش 

متأسفانه فدراسیون فوتبال 
آزادی عمل ندارد و نمی تواند 
خـودش مربـی تیم ملـی را 
انتخاب کند. البته مسائل دیگر 
هم در انتخاب ها دخیل است 
که واقعاً واویال اسـت. آقایانی 
که خوردند و بردند، صالحیت 
دارند اما صالحیت من را تأیید 
نکردند. این موضوع است که 
آدم را ناراحت می کند. شـاید 
اگـر بـا فدراسـیون فوتبـال 
هـم صحبت هـای نهایـی را 
هم انجام مـی دادم، به توافق 
اینکـه  امـا  نمی رسـیدیم، 
می گوینـد صالحیتـت تأیید 

نشد، فشار به آدم می آورد
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نظر دهند، به شایعه ای برمی گشت که به مسئوالن 
وقت فدراسیون گفته اند نباید علی دایی فعالیتی در 

فوتبال ایران داشته باشد.

حاال دایی تکذیب می کند
ماجرای نبودن علی دایی در فوتبال ایران و شایعه 
ممنوع الفعالیتی اش سه س��اله شده است؛ او گرچه 
روزهای نخست چنین شایعاتی را رد نمی کرد، ولی 
در ماه های اخیر، گفته چنین موضوعی صحت ندارد. 
ش��اید یکی از دالیلی که دایی به این باور رس��یده 
پیش��نهاداتی است که از س��وی تیم های باشگاهی 
مختلف در این مدت به دس��تش رس��یده است، از 
ذوب آهن گرفته تا تراکتور. با این حال، دایی آنها را 
رد کرده و دلیلش را هم تمرکز روی بیزینسی عنوان 
کرده که مقرش در تهران است. دایی دیگر عالقه ای 
به کارکردن بی��رون از تهران ندارد. در این بین هم 
پیش��نهاد خوبی از تیم های تهرانی به او نرسیده تا 
مش��خص کند آیا دایی واقعاً ممنوع الفعالیت است 
ی��ا می تواند هدایت تیمی را بر عه��ده بگیرد. دایی 
آذر 1399 در گفت وگ��و ب��ا ورزش س��ه، با تردید 
درباره ش��ایعه محرومیتش حرف زد و گفت: »فکر 
می کنم جریان این دوری را تمام مردم خوب بدانند. 
زمانی که در س��ایپا بودم متأسفانه صداوسیما قصد 
سوءاستفاده از این مس��ئله را داشت. خیلی تالش 
ک��رد تا به نوعی وجهه من را در جامعه خراب کند. 
من همیشه س��الم کار کردم. به این نتیجه رسیدم 
که سالم زندگی کردن و سالم کارکردن در مملکت 
ما خیلی س��خت شده است. من با مدیرعامل سایپا 
از س��ال 81 تا 84 سر مسأله ای به مشکل خوردیم، 

کارمان به دادگاه کش��یده شد که خودم از قبل این 
اتف��اق را پیش بین��ی می کردم. ی��ک مثل معروفی 
هس��ت که می گوید: »عدو شود سبب خیر اگر خدا 
خواهد«. این کاماًل درمورد من صدق می کند، چراکه 
باعث شد من از فوتبال بیرون بیایم. واقعاً جا دارد از 
تیم هایی تشکر کنم که امسال و سال گذشته آمدند 
دنبالم و دوست داشتند که با آنها کار کنم. با اینکه 
فوتبال از بچگی عشق من بوده، اما صالح دیدم که 
در این برهه زمانی، مدتی از آن دور باش��م، چراکه 
معتقدم خیلی وقت ها باید از چیزهایی که دوس��ت 
داری دل بکنی تا به یک سری چیزهای دیگر برسی. 
خدا را ش��کر این دوری باعث ش��د در فعالیت های 
دیگ��رم و از همه مهم ت��ر در زندگی خانوادگی ام به 
یک باالنسی برسم. در حال حاضر هم که از فوتبال 

دور هستم اصاًل احساس بدی ندارم.«
اس��فند 1400 اما دای��ی دیگر تردیده��ا را کنار 
گذاش��ت و در پاسخ به این س��ؤال که دوری شما از 
فوتب��ال ایران تصمیم خودتان اس��ت یا ارتباطی به 
موضوع ممنوع الکاری دارد؟، گفت: »اصالً و ابداً من 
ممنوع الکار نیستم. صفر تا صد این تصمیم به اراده 
خودم صورت گرفته اس��ت. بله، شاید دلم هم برای 
حضور در فوتبال تنگ شده باشد. مگر می شود دل 
یک فوتبالی برای فوتبال تنگ نشود؟ اما االن صالح 
و خیر زندگی ام را در این می بینم که از فوتبال ایران 

دور باشم.«
حال، مجموع این اتفاقات و صدالبته اظهارنظرها، 
دست به دست هم داده تا معما و سؤال موجود درباره 
شهریار پابرجا باشد: آیا خانه نشینی او خودخواسته 

است؟

ماجرای نبـودن علی دایی 
در فوتبـال ایـران و شـایعه 
ممنوع الفعالیتی اش سه ساله 
شده اسـت؛ او گرچه روزهای 
نخسـت چنین شایعاتی را رد 
نمی کرد، ولی در ماه های اخیر، 
گفته چنین موضوعی صحت 
ندارد. شـاید یکـی از دالیلی 
کـه دایی به این باور رسـیده 
پیشنهاداتی است که از سوی 
تیم های باشگاهی مختلف در 
این مدت به دسـتش رسیده 
اسـت، از ذوب آهـن گرفته تا 

تراکتور.
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ش���امگاه شنبه ۲۴ اردیبهشت 
۱۴۰۱ خورش���یدی و سه هفته  
مانده به پایان مسابقات لیگ 
برتر فوتبال ایران تیم استقال 
تهران با اقت���دار کامل و بدون 
باخت بعد از ۹ س���ال قهرمان 
شد؛ شکس���ت ناپذیری ای که 
ممکن است یک رکورد تاریخی 
برج���ای  تیم���ش  و  او  ب���رای 

بگذارد.
ای���ن  ب���ا  را  آن  اهمی���ت 
ی���ادآوری می ت���وان دریاف���ت: 
ه���واداران  ک���ه  سال هاس���ت 
و  قهرمان���ی  طع���م  آرس���نال 
موفقی���ت را نچش���یده اند ام���ا 
هنوز بزرگ ترین افتخار خود را 
قهرمانی بدون باخت در فصل 
۲۰۰۳-۲۰۰۴ می دانند و به آن 
می بالن���د؛ کاری ک���ه تیم های 
مع���دودی چ���ون یونت���وس در 
۲۰۱۱، گاالتاس���رای در ۱۹۸۵، 
و   ۱۹6۳ در  پاناتینایک���وس 
اینترناسیونال برزیل در ۱۹7۹ 
موف���ق به انجام آن ش���ده اند؛ 
هر چند لقب شکست ناپذیران 

تنها به آرسنال رسیده است.

پنج قهرمانی پیاپی پرسپولیس در ایران هم البته از 
اتفاقات نادر است؛ اگر چه ناکامی امسال چنان بر 
کام هواداران تلخ و ناگوار نشسته که بسیاری شان 
خواهان به کارگیری مربی خارجی ش��ده اند. این 
در حالی است که یحیی گل محمدی به واقع خود 
را و توانایی های خود را ثابت کرده و به افتخارات 
قابل توجهی دس��ت یافته اس��ت. او در تیم های 
مختلف س��بک های متفاوت را به اجرا گذاش��ته 
و همین نش��ان دهندۀ توانایی و شناخت او از هر 
تیم و انتظارات بیرونی از آن است. البته همیشه 
هنگام شکس��ت در فوتبال کمتر ی��اد افتخارات 
گذشته تازه می ش��ود و به حال می اندیشند. اما 
چرا به رغم اینکه نام دو پرسپولیسی محبوب بر 
س��ر زبان ها افتاده - مهدوی کیا و علی کریمی - 
اکثر هواداران قرمز اقبال نشان نمی دهند و مربی 
خارجی می خواهند؟ راز موفقیت فرهاد مجیدی را 
هم می توان در شباهت های او به مربیان خارجی و 
پاره ای ویژگی های شخصی دانست. در این نوشته 

10 فقره برشمرده شده است:
برخی از کارهای فرهاد مجیدی ش��اید  نزد بعضی ش��گفت آور و غیر متعارف و 1
حتی پوپولیس��تی به نظر برس��د ام��ا از مربیان 
موفقی چون یورگن کلوپ هم سر می زده که در 
پای��ان هر بازی نفر به نف��ر بازیکنان را در آغوش 
می گرفت. البته نه چون علیرضا منصوریان آن قدر 

اغراق آمیز!

دس��تیار از مهم ترین ارکان تیم اس��ت؛  کمااینکه نقش پررنگ مربی بادانش��ی 2
چون حمید مطهری را نمی توان در موفقیت های 
پرس��پولیس انکار ک��رد. با این حال اس��تفاده از 
توانایی های دستیار هنر سرمربی و مدیریت اصلی 
دورۀ  در  مطه��ری  کمااینک��ه  اوس��ت؛   ب��ا 
دس��تیاری مجید جاللی در نس��اجی مازندران 

کامیاب نبود.
فرهاد مجیدی هم به خوبی این نکته را می دانست 
ن��ه مثل پروی��ز مظلومی که افتخ��ار می کرد به 
حرف های دستیار خود - میشاییل هنکه - گوش 

نمی داد و البته نتیجه اش را هم دید.

از  مش��خص  اس��تراتژی  داش��تن  شاخصه های مربی موفق است. مورینیو 3
باور داش��ت کلید موفقیت در تساوی با تیم های 
بزرگ و از دس��ت ندادن امتیاز در برابر تیم های 

ضعیف تر است.
یورگن کلوپ وقتی در دومین س��ال مربی گری 
در لیورپول تمام پنج تی��م بزرگ لیگ جزیره را 
شکست داد اما در پایان قهرمان نشد، استراتژی 
خ��ود را تغییر داد و اولوی��ت را تنها قهرمانی در 
 لیگ برتر اعالم کرد و گف��ت اوج ما را بعد از آن 
می بینید. بعد از 30 س��ال موفق به کس��ب جام 
ش��د و لذت ناب فوتبال را کم��اکان به هواداران 

می چشاند.

۱۰ راز موفقیت فرهاد مجیدی در استقالل
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مربی واجد استراتژی، انتقادات را تا  حدی می پذیرد ک��ه در چهارچوب 4
سیاست او باشد. فرهاد مجیدی به رغم تمام 
انتقادها به برخی بازیکنان، محکم پشت آنها 
ایس��تاد و آنها هم پاسخ درخوری به او دادند. 
اینکه برخی مربیان با فش��ار رسانه ای تغییر 
تاکتیک می دهند از نش��انه های مربی بزرگ 

نیست.

علم نوی��ن »کوچینگ« در دنیای  فوتب��ال دیگر تنها ی��اددادن پاس 5
درس��ت و کرنرزدن و اینگونه موارد نیست. 
بلک��ه مربی ی��ار دوازدهم زمین اس��ت و با 
جنب وج��وش و دخال��ت در جری��ان بازی 
می توان��د اثرگ��ذار باش��د. به ح��رکات پپ 
گواردی��وال و یورگن کل��وپ در کنار زمین 
دق��ت کنی��د و ببینی��د چگون��ه کال��ری 
می سوزانند. دوران مربیانی چون لوانوفسکی 
به سرآمده است که فقط یاد بدهند و هنگام 

بازی بنشینند.

اص��رار فره��اد مجیدی ب��ر نقش  مدیریت و تش��کیل تیم مربی گری 6
یک دل همچون دکتر نوش��ادی بدن س��از، 
صالح مصطف��وی و بهزاد غالمپ��ور در کنار 
»پین« که همچون نیمکت های خارجی کاماًل 

هم دل بودند از دیگر دالیل موفقیت است.

مربیان ب��زرگ خارجی رفاقت را در  عین انضباط می بینند و شعارگونه با 7
این م��ورد مهم برخورد نمی کنن��د. برخورد 
فرهاد مجیدی با بی انضباطی برادر خود مورد 
مهمی است که کمتر در مربیان داخلی شاهد 

بوده ایم. او فرزاد را مستثنا نکرد.

همچون مربیان خارجی فوتبال را  با عش��ق می دید و به ق��ول زنده یاد 8
دکتر حمیدرضا صدر فوتبال را در چهارچوب 
تاکتیک ه��ا محبوس نمی ک��رد و روح آن را 
نمی کشت. سرزندگی بازیکن باید برای مربی 
مهم باشد. این نکته را از آقای صدر یاد گرفتم 
و شعر سهراب سپهری را که خواندم: بگذاریم 

که احس��اس هوایی بخ��ورد با همان هیجان 
همیشگی گفت: بله، بله. همین!

همچ��ون مربی��ان خارج��ی اصرار  داش��ت تیم را خ��ود او »ببندد.« با 9
سبک مورد عالقه و با اکثریت بازیکنان جوان 
و تع��دادی با تجربه مثل وریا غفوری و روزبه 
چش��می و البته باور عمیق به ایده ها. مربیان 

خ��وب خارجی در شکس��ت ها ه��م خود را 
ش��ریک می دانند و نمی گوین��د: »آنچه را ما 
گفتیم بچه ها انجام ندادند.« حتی در ضربات 
پنالتی که س��هم اصلی متوجه بازیکن تصور 
 می ش��ود و پ��س از باخ��ت ب��ه نس��اجی

از همی��ن رویه پیروی ک��رد و خود را مقصر 
دانست.

س��رانجام این که فره��اد مجیدی  بیش��تر س��ال های زندگ��ی را در 10
محیط ه��ای آرام س��پری کرده ن��ه در بطن 
جامعۀ پرتنش و پرخاش و همین نیز او را در 
رفتار به مربیان خارجی ش��بیه کرده اس��ت؛ 
کمااینکه نیمکت استقالل در دورۀ او جنجالی 
نیس��ت. )جا دارد جواد نکونام نیز که بنیۀ و 
َجَن��م یک مربی ب��زرگ را دارد اگر نه فرهاِد 
رقیب که مربیان خود در اس��پانیا را الگو قرار 
ده��د و نیمک��ت را آرام کن��د ن��ه آن که در 

تنش ها دستیاران جلودار باشند.(
با این روحیات اس��ت که فره��اد مجیدی با 
بازیکنان��ی که در آغاز جوان ت��ر از آن به نظر 
می آمدند که بتوانند رؤیای شکستن طلسم 9 
س��اله را محقق کنند به جام قهرمانی رسید. 
چون از فرهنگ ایرانی عش��ق را برگزید و در 
دیگ��ر مؤلفه ها به س��نجه های جهانی توجه 
نشان داد و با همان عشق و همین تفاوت ها به 

رؤیای شیرین خود رسید؛ به خوِد شیرین!
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پس از قطعی شدن صعود تیم ملی ایران به جام  جهانی ۲۰۲۲ قطر ستاره های فوتبال در تاشند تا بتوانند یکی از ۲۳ بازیکنی باشند که به انتخاب 
دراگان اسکوچیچ شانس حضور در این تورنمنت مهم را خواهند داشت و به همین دلیل تاش خود را چند برابر کرده اند تا در فرصت نه چندان زیاد 
باقی مانده تا این مسابقات بتوانند نظر مثبت سرمربی تیم ایران را به خود جلب کنند. تا پایان فصل جاری فرصت زیادی باقی نمانده است و با توجه 
به این که جام  جهانی در اواسط فصل آینده فوتبالی برگزار می شود، اسکوچیچ احتماالً بیشتر نفرات تیمش را بر اساس عملکردشان در همین فصل و 
بازی های تدارکاتی که تیمش قرار است در خردادماه برگزار کند، انتخاب خواهد کرد. البته درخشش در شروع فصل بعد هم می تواند در تغییر تصمیم 
این مربی کروات اثرگذار باشد اما او احتماالً خیلی زود تاش می کند فهرست اصلی تیمش را تکمیل و پس از آن برای تاکتیک ها و برنامه های تیمش در 
سه دیدار دور گروهی برنامه ریزی کند. در این میان برخی لژیونرها و ستاره های ایرانی هستند که در تیم های باشگاهی خود نمایش چندان درخشانی 
در هفته های اخیر نداشته اند و ادامه این روند ممکن است به خط خوردن آن ها از فهرست نهایی تیم ملی منجر شود و شانس حضور در جذاب ترین 

تورنمنت فوتبال را از دست بدهند. در ادامه متن به بررسی برخی از این بازیکنان می پردازیم.

علیرضا بیرانوند
گلر نخست تیم ملی در سال های اخیر که 
رویایش برای بازی در فوتبال اروپا خیلی زود 
ب��ه کابوس بدل ش��د و در دومین فصلی که 
راهی این قاره شده هم نتوانسته جایگاه ثابتی 
در تیم باشگاهی اش پیدا کند. بیرو با نمایش 
خوبی که در سال های گذشته در چهارچوب 
پرسپولیس داشت، خیلی زود توانست شماره 
یک تیم ملی را به تن کرده و مدت ها در این 
پس��ت بدون رقیب بود. ب��ا این حال وقتی با 
دریاف��ت پیش��نهاد آنت��ورپ تصمیم گرفت 
راهی لیگ بلژیک شود، شاید تصور نمی کرد 
به سختی بتواند در این تیم نه چندان مطرح به 
ترکیب اصلی برسد. مصدومیت و افت او باعث 
شد در این تیم فرصت زیادی برای بازی پیدا 

نکند و در پایان فصل به  صورت قرضی راهی 
بواویشتا شد تا شاید در لیگ پرتغال شرایط 
برای او تغییر کند اما در آنجا هم نتوانس��ت 
وضعیت بهت��ری پیدا کن��د. بیرانوند پس از 
ش��ش بازی باالخره فیکس شد و حضورش 
در ترکیب اصلی تنها هش��ت مس��ابقه طول 
کش��ید و دوب��اره در این تی��م میانه  جدولی 
هم به نیمکت چسبید. در چنین شرایطی او 
حتی در تیم ملی نیز ذخیره امیر عابدزاده شد 
ت��ا خطر خروج از ترکیب تی��م ایران در جام  
جهانی را نیز به خوبی حس کند. گفته می شود 
او تصمیم دارد برای فصل بعد به پرسپولیس 
برگردد تا هم مشکل این تیم را درون دروازه 
حل کند و هم شانس خود برای جام  جهانی 

را افزایش دهد.

پیام نیازمند
گل��ر جوان و آین��ده داری که در س��پاهان 
خیلی زود چهره ش��د و توانس��ت عملکردی 
بسیار خوب در این تیم اصفهانی داشته باشد. 
نیازمند در ابتدای این فصل با س��ودای بازی 
در اروپا و رسیدن به تیم های بزرگ این قاره 
به پورتیموننزه پرتغ��ال رفت اما این گلر 27 
ساله فقط در سه بازی تیمش در جام حذفی 
فرصت ب��ازی پیدا کرد که اگ��ر چه نمایش 
نسبتاً خوبی هم داشت، باز در دیدارهای لیگ 
به او اعتماد نمی شد. در نهایت پائولو سرجیو، 
سرمربی این تیم - که سابقه حضور در نفت 
آبادان را نی��ز در کارنامه مربیگری خود دارد 
- تصمی��م گرفت درمصاف با پورتو که هفته 
پیش برگزار شد، او را درون دروازه تیمش قرار 
ده��د اما نیازمند در این دیدار یکطرفه هفت 
ب��ار دروازه اش را باز ش��ده دید که البته روی 
بیشتر گل ها مقصر نبود. در چنین شرایطی 
او ک��ه معموالً پس از بیرانوند و عابدزاده، گلر 
سوم تیم ایران بوده، ممکن است رقابت برای 
حضور در جام  جهانی را به حسین حسینی یا 

محمدرضا اخباری واگذار کند.

میالد محمدی
مدافع چپ ایران در جام  جهانی روسیه در 
این فصل بسیار پرنوسان ظاهر شده و اگر چه 
در ابتدای فصل یکی از نفرات اصلی آ.ا.ک آتن 
بود، در برخی دیدارها هم نیمکت نشین شد تا 
جایگاهش در این تیم یونانی به  خطر بیفتد. 
محمدی در ابتدای این فصل از لیگ بلژیک 

افت محسوس بسیاری از بازیکنانی ایرانی شاغل در لیگ های خارجی

لژیونرهایی که شاید به قطر سفر نکنند
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جدا ش��د تا به سومین ایرانی آ.ا.ک بدل شود 
و به س��رعت جای حاج صفی در جناح چپ را 
گرف��ت. او در هفته های اخیر در دو مس��ابقه 
تیمش نیمکت نش��ین بود و یک بازی را هم 
فقط یک نیمه در زمین حضور داشت اما در 
چهار بازی نخست پلی آف انتهای فصل دوباره 
به ترکیب برگش��ته است. با این حال نمایش 
نه چندان مطمئن او در تیم ملی باعث ش��د 
اسکوچیچ در دفاع چپ بارها ترکیب تیمش 
را دچار تغییر ک��رده و در دیدارهای مختلف 
از نفراتی چون نورافکن، امیری و محمدی به 
تناوب استفاده کند. محمدی اگر می خواهد 
دومین جام  جهانی اش را هم تجربه کند باید 
در ماه های باقی مانده باانگیزه بیشتری تمرین 

کند.

مرتضی پورعلی گنجی
مداف��ع 30 س��اله تی��م مل��ی ای��ران که 
مدت هاس��ت در لیگ های چی��ن، بلژیک و 
قطر بازی کرده و البته بازگش��ت دوباره او به 
چین برایش چندان خوش یمن نبود؛ چراکه 
با مصدومیتی شدید ادامه فصل را تنها پس از 
هفت بار حضور در ترکیب شنزن از دست داد 
و همچنان مش��غول مداوای پای آسیب دیده 
خود است. حضور پورعلی گنجی در تمرینات 
پرس��پولیس این شائبه را به  وجود آورد که او 
می خواهد در فصل جدید راهی این تیم شود 
و اگر چه خودش هم رس��ماً گفته که روزی 
به این باشگاه خواهد پیوست، مشخص نیست 
آی��ا می خواهد پیش از جام  جهانی این کار را 
انجام دهد یا همچنان به  دنبال لژیونرش��دن 
خواهد بود. با توجه به شرایط او شاید حضور 
مقابل چشم اسکوچیچ بیشتر به نفعش باشد 
تا بتواند یکی از مدافعان ایران در جام  جهانی 

لقب گیرد.

صادق محرمی
مدافع راست محبوب اسکوچیچ که با وجود 

افت محسوس��ی ک��ه در این فصل داش��ته، 
همچن��ان این مربی ک��روات از او در ترکیب 
تیم��ش اس��تفاده می کند. محرم��ی پس از 
مصدومیت شدیدی که در میانه های فصل قبل 
نصیبش شد و همچنین تغییراتی که در کادر 
فنی دینامو زاگرب ایجاد شد، نتوانست مانند 
گذشته روند خوبش در این تیم را ادامه دهد. 
او در این فصل تنها در هشت بازی تیمش از 
ابتدا در ترکیب دینامو قرار گرفته و مجموعاً 
فقط 634 دقیقه بازی کرده است که حاصل 
آن یک پاس گل بوده است. تنها یک حضور 
19 دقیقه ای در 9 بازی آخر تیمش شرایط او 
را در تیم ملی کامالً به خطر انداخته اس��ت و 
با ادامه این روند شاید حتی در فهرست نهایی 
تیم ملی هم جایی نداشته باشد. به خصوص 
که سامان قدوس در دیدار اخیر برنتفورد برابر 
تاتنهام در پس��ت جدیدش در دفاع راس��ت 
خوش درخشید و خطری جدی برای محرمی 

محسوب می شود.

احسان حاج صفی
کاپیتان 32 ساله تیم ملی امیدوار است بتواند 
خاط��ره ای خوش از آخرین جام  جهانی خود 

داشته باشد؛ چراکه در دوره بعدی بعید است 
در 36 س��الگی بتواند جایی در ترکیب یوزها 
پیدا کند. او در همین دوره هم شاید جایگاه 
خیلی مطمئنی در ترکیب تیم نداشته باشد و 
به خصوص با توجه به نیمکت نشینی هایی که 
در آ.ا.ک در طول این فصل داشته شاید یکی 
از تردیدهای اسکوچیچ برای قطر 2022 باشد. 
حاج صفی اگر چه در آ.ا.ک به  صورت متناوب 
بین ترکیب اصلی و نیمکت در حرکت بوده، 
شاید تجربه باالیش باعث شود یکی از نفرات 
منتخب سرمربی کروات برای حضور در جام  
جهانی باشد. گفته می شود شاید او در انتهای 
این فصل از آاک جدا ش��ود و دوباره به لیگ 
ایران برگردد که در این  صورت شاید شانس 

بهتری برای سفر به قطر داشته باشد.

علی کریمی
هافبک سابق استقالل و سپاهان در دومین 
دوره لژیونر شدنش با بدشانسی هایی مواجه 
ش��د که ش��انس او برای بازگشت به ترکیب 
تیم ملی را بس��یار کم کرده اس��ت. کریمی 
در الدحی��ل نمایش قاب��ل  قبولی به خصوص 
در لیگ قهرمانان آس��یا داشت اما در انتهای 
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فصل قبل تصمیم گرف��ت حضور در فوتبال 
اروپ��ا را تجربه کند و ب��ه همین دلیل راهی 
کایسری اس��پور ترکیه شد تا همبازی مجید 
حسینی و مامه تیام شود. البته کریمی در این 
تیم با مصدومیتی غیر منتظره مواجه و مجبور 
شد به مداوای پای آسیب دیده خود بپردازد. 
به این ترتیب کریمی از لیست کایسری خارج 
شد و عمالً در این فصل هیچگاه فرصت بازی 
برای تیمش را پیدا نکرد. در چنین شرایطی 
و با توجه به این که یک فصل از میادین دور 
بود، بعید اس��ت فرصتی برای رقابت با سایر 
هافبک های تیم ملی برای حضور در فهرست 
تیم داشته باشد. مگر این که در فصل جدید 
بتواند با درخشش فوق العاده دوباره نامش را 
مطرح کند که این اتف��اق برای یک هافبک 

دفاعی به سختی رخ می دهد.

مهرداد محمدی
برادر میالد در حالی  که فصل را بسیار خوب 
ش��روع کرده و امیدوار بود تا درخشش خود 
را همچنان ادامه دهد، با پارگی رباط  صلیبی 
مواجه ش��د تا عمالً فصل را از دس��ت بدهد. 
مه��رداد در العربی یک��ی از بهترین بازیکنان 
تیمش بود اما این مصدومیت ناخواسته باعث 
شد در بهترین شرایط مجبور به خانه نشینی 
شود. محمدی که در این فصل شانسی برای 
بازگشت به میادین ندارد و پس از خارج شدن 
نامش از لیست العربی فرشید اسماعیلی را به  
عنوان جانشین خود می بیند، امیدوار است تا 
شاید در فصل جدید و در فرصت کم باقی مانده 
تا جام  جهانی بتواند خود را به فهرس��ت تیم 

ملی نزدیک کند. البته با توجه به ترافیکی که 
در خط حمله و همچنین وینگرها وجود دارد، 
این ستاره 28 س��اله کار بسیار سختی برای 

متقاعدکردن سرمربی تیم ملی دارد.

کاوه رضایی
مهاجم ایرانی شاغل در لیگ بلژیک که حتی 
در بدترین ش��رایط هم همچنان در لیس��ت 
اس��کوچیچ در اردوهای اخیر قرار داشت، در 
آخرین فهرست تیم ملی به  دلیل مصدومیت 
غایب بود و شاید با توجه به اعتقاد عجیبی که 
سرمربی تیم به او دارد دوباره او را با لباس تیم 

ملی ببینیم. 
رضایی ک��ه در لیگ بلژیک و در ش��ارلروا 
نمایش بس��یار خوبی داشت با ترک این تیم 
و رفتن به بروژ دچار افت شد اما در بازگشت 
دوباره به ش��ارلروا توانس��ت فرم خوبش را به 
دست آورد. رضایی در ابتدای امسال تصمیم 
گرف��ت به تیم ناش��ناخته اودهورلی برود اما 
این انتق��ال برایش چندان خوب پیش نرفت 
و تا پیش از مصدومیت اخیرش تنها در چهار 
مسابقه از 12 بازی که برای تیمش به میدان 
رفته، فیکس بود و حاصل عملکردش در این 
فصل فقط یک پاس گل بوده اس��ت. چنین 
آمار ضعیفی برای یک مهاجم هم سبب نشد تا 
اسکوچیچ از دعوت کردن او به تیم ملی ناامید 
شود اما شاید بردن رضایی با چنین فرمی به 
جام  جهانی ریسک بسیار بزرگی باشد که بعید 

است سرمربی تیم آن را قبول کند.

مهدی قایدی

پدیده س��ال های گذشته اس��تقالل، برای 
لژیونرش��دن لیگ امارات را انتخاب کرد و از 
همان ابتدای فصل هم بسیاری از این انتخاب 
او خ��رده گرفتند و معتق��د بودند بازیکنی با 
تکنیک او می تواند در تیم های خوب اروپایی 

به میدان برود.
 قایدی اما در کنار احمد نوراللهی به شباب 
االهلی رفت و شروع خوبی در این تیم داشت 
اما به تدریج دچار افت ش��د ت��ا جایی  که در 
دیداره��ای اخیر تیمش در لی��گ قهرمانان 
آسیا تنها در یک بازی حضوری یک نیمه ای 
داشت و در ادامه حتی از فهرست 18 نفره هم 
کنار گذاشته شد. قایدی که گفته می شود از 
سلتیک اسکاتلند هم پیشنهادهایی دارد حتی 
وضعیتش در شباب االهلی هم نامشخص است 
و شاید در انتهای فصل از این تیم جدا شود. 
در این شرایط او با وجود این که اخیراً بیشتر 
به تیم ملی دعوت می شد اما برای قرارگرفتن 
در فهرست نهایی تیم ملی کار سختی پیش  

رو خواهد داشت.
 این مهاجم ریزنقش و 23 ساله اگر بتواند 
در این مدت باقی مان��ده عملکرد خوبی ارائه 
کن��د و به  همراه ایران به جام  جهانی برود، با 
درخشش در این تورنمنت می تواند مشتریان 

خوبی برای خود دست وپا کند.

کریم انصاری فرد
مهاج��م باتجربه تیم ملی ایران فصل پیش 
یکی از بهترین ه��ای آاک آتن بود اما در این 
فصل کمتر توانسته نمایش خوب خود را تکرار 
کند و تا اینجای مسابقات در 23 بازی تیمش 
در لیگ چهار گل و یک پاس گل داش��ته اما 
در دیدارهای پلی آف بیشتر نیمکت نشین بوده 

است. 
البت��ه مصدومیت عجیبی ک��ه در جریان 
جش��ن تولدش در اردوی تیم ملی نصیب او 
ش��د و آسیب جدی به چشمش وارد شد هم 
یکی از دالیلی اس��ت که در هفته های پایانی 
کمت��ر برای تیمش بازی ک��رده، اما با وجود 
این در این فصل بیش��تر به  عنوان جانشین 
آرائوخو، مهاجم اصلی آاک ایفای نقش کرده 
است. با این وضعیت او هم برای تجربه آخرین 
جام  جهانی خود می تواند امیدوار باش��د که 
اسکوچیچ روی تجربه اش بیشتر از آمادگی اش 

حساب باز کند.

N
ew

s

گ و هنر
فرهن

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ش
ورز
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