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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل كند ،پس از آن دو ركعت نماز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب نماید و

آیةالكرسى بخواند و حمد و ثناى الهى بجا آورد و صلوات بر حضرت رسول و آل او بفرستد .سپس این دعا
را بخواند:

اَل ّل ُه َّم اِن ّى ا َ ْس َت ْود ِ ُع َ
ك ال ْ َی ْو َم
خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم
بیل ّ
ِب
كان ِمنّى ب َِس ٍ
ن َ ْف ِسى َو اَهْلى َو مالى َو ُولْد ى َو َم ْن َ
الشاهِد َ ِم ْن ُه ْم َوالْغآئ َ

خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر كه را با من راهى دارد حاضرشان و غائبشان را
اح َف ْظنا بِحِ ْف ِظ ا ِْ
اح َف ْظ َع َل ْینا
الیْ ِ
مان َو ْ
اَل ّل ُه َّم ْ
خدایا حفظ كن ما را به حفظ ایمان و نگهبان بر ما باش
ك اِن ّا اِل َ ْی َ
ِك َوال ت َْس ُل ْبنا َف ْض َل َ
اج َع ْلنا فى َر ْح َمت َ
ون.
ك را ِغ ُب َ
اَل ّل ُه َّم ْ

خدایا ما را در كنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما كه ما به تو مشتاقیم.
مال َوال ْ َولَد ِفِى الدُّن ْیا َوا ْ
ب َو ُس َّو ِء ال ْ َمن َْظ ِر فِى ا ْ
اَل ّل ُه َّم اِن ّا ن َ ُعو ُذ ب َ
الخِ َرةِ.
الس َف ِر َو كابَةِ ال ْ ُم ْن َق َل ِ
ْل َوال ْ ِ
اله ِ
ِك م ْ
ِن َو ْعثآ ِء َّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بد ى دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و
آخرت.

ك َ
ِك َو تَ َق ُّرب ًا اِل َ ْی َ
هذا ال َّت َو ُّجهَ َط َلب ًا ل ِ َم ْرضات َ
اَل ّل ُه َّم اِن ّى اَتَ َو َّج ُه اِل َ ْی َ
ك.

خدایا من به تو رو كنم در این رو كردن به خاطر این كه جویاى خشنود ى تو و تقرب جستن به درگاهت
هستم.
فیك َوفى ا َ ْول ِیآئ َ
[اَل ّل ُه َّم] َف َبلِّغْنى ما ا ُ َؤم ِّ ُل ُه َو ا َ ْر ُجو ُه َ
ِك

خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان
مین.
یا ا َ ْر َح َم ال ّراحِ َ
امید دارم اى مهربانترین مهربانان.

مس�افر پس از دعای صفحه مقابل تس�بیحات

حضرت فاطمه سلام اهلل علیها را بخواند و سوره

حم�د را از پی�ش رو و از جانب راس�ت و از جانب

چپ بخواند و همچنین آیه الكرسى را از سه جانب
بخواند ،و بگوید:

اَل ّل ُه َّم اِل َ ْی َ
ت َو ْجهى
ك َو َّج ْه ُ

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

تب َ
َو َع َل ْی َ
ِك َفال
ت ا َ ْهلى َو مالى َو ما َخ َّولْتَنى َو َقد ْ َوثِ ْق ُ
ك َخ َّل ْف ُ

و به امید تو بجاى گذاردم خانواده و مالم و آنچه را به من مرحمت فرمود ى
و به تو اطمینان كردم پس

ب َم ْن اَراد َ ُه َوال یُ َضی ِّ ُع َم ْن َحف َِظ ُه اَل ّل ُه َّم َص ِّ
ل َعلى ُم َح َّمد ٍ َو ال ِهِ
ت َُخی ِّ ْبنى یا َم ْن ال یُ َخی ِّ ُ
ناامیدم مكن اى كه ناامید نكند ،هر كه را به او توجه كند ،و ضایع نكند
هر كه را او محافظتش كند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،
ت َعن ُْه َوال تَكِ ْلنى ا ِلى ن َ ْفسى
اح َف ْظنى فیما ِغ ْب ُ
َو ْ

و محافظت كن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار
مین اَلدُّعا َء
یا ا َ ْر َح َم ال ّراحِ َ

اىمهربانترینمهربانان.
سپس مسافر سوره توحید را یازده مرتبه و سوره اِن ّا اَن ْ َزلْنا ُه و آیة الكرسى و سوره
ناس و سوره فلق را بخواند

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.
منبع:مفاتیحالجنان

اسکانیا

گردشگری

علم و فناوری

فرهنگ و هنر

ورزش

سالمت

News

رانندگانزناتوبوسهایاسکانیادرکالسیکروزهآموزشیشرکتعقابافشان
 25نف��ر از رانندگ��ان زن اتوبوسه��ای
بینشه��ری اسکانی��ا در کالس ی��ک روزه
آموزشی شرک��ت عقابافشان حضور یافتند
تا آخرین اص��ول رانندگی با محصوالت این
شرکت را فرا گیرند.

در ای��ن کالس یک روزه که در محل مرکز
خدمات پس از فروش شرکت عقابافشان در
تهران برگزار شد 25 ،راننده زن اتوبوسهای
اسکانی��ا از سراسر کشور زی��ر نظر مهندس
نوروزی ،رئیس مرکز خدمات پس از فروش

شرکت عقابافشان ،آخرین اصول رانندگی
با اتوبوسهای تولی��دی این شرکت را مرور
کردند ت��ا در آین��ده با کیفی��ت بهتری به
مسافرین عزی��ز در جادههای کشور خدمت
کنند.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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مهن��دس نوروزی در این کالس آموزشی مباحث مختلف��ی از جمله وظایف رانندگان اتوبوس،
جایگاه رانندگان ،اصول ایمنی اتوبوسها ،لزوم آگاهی رانندگان از مباحث فنی اتوبوسهای اسکانیا
و  ...را مطرح کردند.
شرکت عقابافشان در راستای مسئوولیتهای اجتماعی خود و همچنین با هدف ارتقای سطح
کیفیت رانندگی در کشور قرار است در دی ماه سال جاری نیز همین کالس آموزشی را برای 25
راننده زن دیگر اتوبوسهای اسکانیا برگزار کند.

اسکانیا
علم و فناوری
گردشگری
فرهنگ و هنر
سالمت
ورزش
News

m

o

c

.

n

a

h

s

f

a

b

a

h

g

o

.

w

w

w

اسکانیا

گردشگری

علم و فناوری

فرهنگ و هنر

ورزش

سالمت

News

پلیس ،راهداری ،هالل احمر و نیروهای اورژانس به خط شدند

آمادهباشزمستانیدرجادههایکشورتا 20اسفندماه
طرح زمستانی جادههای سراسر کشور امسال
نیز به سبک سالهای گذشته بهطور مشترک
بی��ن نیروهای پلیس راه ،سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای ،هالل احمر و اورژانس
کشور از  20آذرماه آغاز و تا بیستم اسفندماه
و آغاز ط��رح نوروزی جادهه��ا ادامه خواهد
داشت .طرحی که قطعاً اگر از سوی متولیان
انجام آن به درستی اجرا شود ،سهمی بسیار
ارزشمن��د در کاه��ش تصادف��ات و حوادث
جادهای زمستان امسال خواهد داشت.
 230تی���م آموزشد ی���د ه پلی���س راه د ر طرح

زمستانی
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سردار تیمور حسینی رییس پلیس راه ناجا
ب��ا تأکید براینکه ط��رح زمستانی پلیس در
جادهه��ا تا  20اسفند ادام��ه خواهد داشت،
گفت :امسال  ۱۰۲پاسگاه و  ۲۳۰تیم پلیسراه
آموزش دیدهاند تا در  ۱۱۱گردنه و در ۱۱۸
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

پایگاه سیار فعال باشند .امیدواریم که امسال
بتوانیم میزان تلفات و تصادفات را به ویژه در
گردنههای برفگیر و نقاط حادثهخیز کاهش
دهیم که البته این امر نیازمند همکاری همه
دستگاههاست.
رئیس پلی��س راه ناجا با بیان اینکه در سال
 ۵۱۱ ،۹۷نفر در گردنههای برفی و تصادفات
رخ داده در آن جان خود را از دست دادهاند،
افزود :متاسفانه بالغ بر  ۴۰درصد از تصادفات
ب��ه دلی��ل عدم توج��ه به جلو ک��ه ناشی از
خستگی و خوابآلودگی بوده است رخ داده،
همچنی��ن  ۷۹درصد تصادفات ما مربوط به
خودروهای سواری است.
آماد هب���اش  ۶۰۰۰نیروی هالل احمر د ر طرح

زمستانی

مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات
جمعیت هالل احمر نی��ز از آمادهباش بیش

از  ۶۰۰۰نی��رو در ط��رح زمستان��ه امداد و
نجات جادهها خب��ر داد .وی گفت :در طرح
زمستان��ه امسال  ۱۲۲۶پایگ��اه ثابت و سیار
پیشبینی شده اس��ت و در مجموع بیش از
 ۶۰۰۰نفر در این طرح در آمادهباش هستند.
همچنین در  ۵۷۰پایگاه نیز امکان اسکان و
تغذیه اضط��راری فراهم شده است .سلیمی
اظه��ار امی��دواری کرد که ب��ا همدلی میان
دستگاههای مختلف اقدامات خوبی در طرح
زمستانه انجام شده و شاهد کاهش تصادفات
باشیم.
سازمان راهد اری هم پای کار

عبدالهاشم حسن نیا رئیس سازمان راهداری
و حملونقل جادهای کش��ور نیز با اشاره به
طرح زمستانی جادهها اعالم کرد که راهداران
کشور این طرح را که از  20آذر کلید زدهاند
تا بیستم فروردین ماه سال  ۹۹ادامه خواهد

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

داشت.
وی در اینب��اره گفت :امسال قرارگاه مركزی
لونق��ل و راهداری زمستان��ی كشور با
حم 
ه��دف ایجاد انسج��ام و هماهنگی الزم بین
متولی��ان ملی و استانی راه��داری زمستانی
در ح��وزه ج��ادهای متشك��ل از  ۲۵واح��د
ك��اری تشكیل شد و از طری��ق این قرارگاه
مركزی سیاستهای كلی ،برنامه عملیاتی و
دستورالعملهای راهداری زمستانی ابالغی
به ادارات كل راهداری و حمل و نقل جادهای
سراس��ر كش��ور ،مدیریت ،هدای��ت و رصد
میشود .طرح راه��داری زمستانی امسال از
به صورت رسمی از بیست��م آذرماه در قالب
مراسم رسمی با حضور مقامات ارشد پلیس
راهور ناجا ،وزارت راه و شهرسازی ،اورژانس،
هالل احمر و سای��ر دستگاههای ذیربط از
بیست��م آذرماه امسال آغ��از شد و تا بیستم
فروردین ماه سال  ۱۳۹۹ادامه مییابد.
مع��اون وزی��ر راه و شهرسازی ب��ا اشاره به
آمادگی تجهیزات و امکانات قرارگاه مركزی
لونق��ل و راهداری زمستانی كشور بیان
حم 
داش��ت :در قال��ب این قرارگ��اه بالغ بر ۹۴۰
دستگ��اه راهدارخان��ه ثابت و سی��ار۹۶۰۰ ،
دستگاه ان��واع ماشینآالت سبک و سنگین،

ش��ود و ما توانستهای��م در سازمان بهداشت
جهان��ی نمودار آمارهای خ��ود را ثبت کرده
و سط��ح خود را ارتق��اء دهیم؛ به طوری که
از کشورهای گروه هشتم جهان به گروه الف
منتقل شدهایم .پیش از این میگفتند ما به
ازای ه��ر  ۱۰۰هزار نف��ر جمعیت  34/5نفر
کشته داریم اما س��ال گذشته طبق آخرین
آمارها به ازای ه��ر  ۱۰۰هزار نفر  ۲۰کشته
داشتیم که نرم جهان��ی نیز  18/2کشته به
ازای هر  ۱۰۰هزار نفر است.

 ۱۲هزار نی��روی راهدار در آماده باش کامل
قرار دارند و مرکز مدیریت راههای کشور در
سه فعالیت میپردازد .همچنین تدابیر الزم
برای تأمین ماشینآالت از بخش خصوصی در
مواقع اضطراری اندیشیده شده است و صدور
بارنام��ه و صورت وضعیت ناوگان حملونقل
عموم��ی برونشهری ،به منظ��ور جلوگیری
از انس��داد در مسیره��ا مدیری��ت میشود.
البته نیروهای راه��داری از نیمه آبانماه در
آمادهب��اش قرار دارند و با هماهنگی سازمان
هواشناسی ،اقدامات پیشگیرانه برنامهریزی و
انجام شده است.

مرد م بیشتر از خود روهای عمومی استفاد ه
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کنند

 ۶۴د رص���د تصاد ف���ات منج���ر ب���ه ف���وت

کولیوند با تأکید ب��ر اینکه در حال حاضر به
نرم جهانی بسی��ار نزدیک شدهای��م ،افزود:
همدلی و همکاری دیگری نیز الزم است که
این آمار را کاهش دهیم .طبق مقایسهها در
سال گذشته بر اساس آمار پزشکی قانونی ۴۳
درصد کشتهشدگ��ان در حادثه ،رانندگان و
 ۳۶درصد سرنشینان بودند .همچنین 21/1
درصد کشتهشدگان را نیز عابران پیاده تشکیل
دادهاند .بیشترین خودروهایی که حادثه ایجاد
ک��رده بودند نیز خودروهای سواری و پس از
آن موتورسیکلته��ا بودند که این آمار نشان

برونشهری است

دکتر پیرحسی��ن کولیوند رئی��س سازمان
اورژانس کشور هم با اشاره به طرح زمستانی
این سازم��ان ب��رای جادهها با بی��ان اینکه
بیشترین جابهجایی مساف��ر و کاال از طریق
جادههای کشور انجام میشود ،گفت :در این
جادهها احتمال هرگونه حادثهای وجود دارد
که ب��ا حضور همکاران سع��ی میکنیم این
حوادث را کاهش دهیم .همکاری دستگاهها
توانسته است موجب انج��ام اقدامات خوبی
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میدهد درصد تص��ادف خودروهای عمومی
کمت��ر است و با توجه به این آمار ،مردم باید
تالش کنند ت��ا بیشتر از خودروهای عمومی
استفاده کنند چراک��ه رانندگان خودروهای
عمومی مهارت بیشتری دارند.
وی ب��ا تأکید بر اینکه اغل��ب تصادفاتی که
منجر به فوت شدهان��د ،برونشهری بودند،
گف��ت :بر اساس آم��ار پزشک��ی قانونی ۶۴
درصد تصادفات که منج��ر به فوت شدهاند
برونشهری ب��وده و بیشترین علت فوتیها
نیز ضربههای مغزی یا شکستگیهای متعدد
بوده است که این موضوع نشان میدهد که
ش��دت و قدرت حادثه بسیار باال بوده و باید
فکری ب��ه حال آن ک��رد .همچنین سرعت
رانندگیها را نیز باید کاهش داد.
کولیون��د ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه  ۲۵درصد
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

عملیاته��ای اورژان��س مربوط ب��ه حوادث
ترافیک��ی است ،اف��زود :در ای��ن راستا ۱۲
درصد ناوگان هوای��ی را افزایش دادیم و در
حال حاضر حدود  ۴۴فروند بالگرد داریم که
یک فرزند دیگر نیز به شهر داراب اختصاص
داده خواه��د ش��د و  ۴۵فرون��د بالگرد کل
کشور را پوشش خواهند داد .همچنین تعداد
پایگاههای اورژانس  ۱۱۵درصد افزایش یافته
و اخی��را ً  ۴۰۰آمبوالنس بنز کمکدار هم را
اضاف��ه کردیم که در مناط��ق صعبالعبور و
برفی و یخی استفاده شود.
کاه���ش  ۱۰د رص���د ی تصاد ف���ات از ابت���د ای
سال تاکنون

سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی
از ورود بی��ش از  ۴۰۰دستگاه خودرو مجهز

برای مسیرهای اصلی به ناوگان پلیس راهور
خب��ر داد و اع�لام کرد که ب��ه زودی تعداد
بیشت��ری خ��ودرو به مجموعه پلی��س وارد
خواهد شد.
فرمان��ده نیروی انتظامی همچنین از کاهش
 ۱۰درص��دی تصادفات رانندگی از آغاز سال
جاری تاکنون خبر داد و اعالم کرد که از طرح
نوروز  98به این سمت جان باختگان نیز سه
درصد کاهش داشته است و در عین حال آمار
تردد نیز رشد  2/5درصدی داشته است.
ما برنامهریزی کردهایم و طی برنامهریزیهای
ما باید طی چند س��ال آینده تصادفات و به
خصوص تلف��ات ناشی از ح��وادث رانندگی
کاه��ش چشمگیری پیدا کن��د .ما نیز تمام
ظرفیتهایم��ان را در ای��ن راست��ا در نظر
گرفتهایم.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

گفتگو با مهندس نوروزی ،رئیس مرکز خدمات پس از فروش عقابافشان:

مالکان عزیز! ایمنی اتوبوسهای اسکانیا در فصل زمستان را جدی بگیرید
مهندس محسن نوروزی به عنوان رئیس مرکز خدمات پس از فروش شرکت عقابافشان برای مالکان و رانندگان اتوبوسهای اسکانیا مرد شناخته شده و قابل احترامی
است .او با کولهباری از تجربه همواره خود را در کنار خانواده بزرگ مشتریان این شرکت میداند و به گفته خودش هیچگاه از هیچ تالشی در راستای رفع و رجوع مشکالت
این خانواده مضایقه نکرده است .با مهندس نوروزی درباره کالس آموزشی اخیر بانوان راننده اتوبوسهای اسکانیا ،اهمیت مقوله آموزش برای شرکت عقابافشان و
البته ایمنی رانندگی در زمستان به گفتگو نشستهایم که در ادامه میخوانید:
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اخی���را ًی���ک دوره آم���وزش ب���رای بانوان
رانن���ده اتوب���وس در مرک���ز خدم���ات پس
از ف���روش عقابافش���ان برگ���زار ش���د.
لطف���ا ًتوضی���ح دهی���د که چ���را مجموعه
عقابافشان تا این حد به مقوله آموزش
اهمیت میدهد و سعی میکند مالکان
و رانن���دگان محصوالت خود را بهروز نگه
دارد؟

ب��ه نظرم مبح��ث آموزش یک ن��وع الزام
حرف��های در رانندگی است و وقتی قرار است
کسی به عنوان راننده پشت فرمان خودرویی

از خانواده خودروه��ای تجاری مثل اتوبوس،
مینیبوس ،کامیون ی��ا  ...بنشیند ،باید یک
س��ری قواعد و قوانین را یاد گرفته باشد .این
موضوع تنها مربوط به ایران نیست و هماکنون
آموزشهای پیش و حین رانندگی در اروپا هم
یک الزام به شمار میرود .خوشبختانه شرکت
عقابافش��ان در زمین��ه آم��وزش مخصوصاً
آم��وزش رانندگان بسیار فعال و جدی است.
م��ا اطمین��ان داریم ک��ه اگر رانن��ده قبل از
آغاز راننده ش��دن و حین آن آموزش ببیند،
بسیاری از حوادث جادهای را شاهد نخواهیم

بود و به واسطه برخی آموزشهای فنی حتی
هزینههای خودرو برای مالکان کاهش خواهد
یافت .به نظرم این یک نوع پیشگیری قبل از
درمان است.
شرکت عقابافش���ان همواره سعی در
تداوم ارتباط با مشتریان خود دارد ،چرا؟

خوشبختان��ه سیاست��ی در شرک��ت
عقابافش��ان برقرار است که ب��ر اساس آن،
وقتی اتوبوس به مشتری واگذار میشود نباید
مشتری را تنها گذاشت ی��ا فراموش کرد .ما
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شناخت فنی خودرو است .بیشک رانندهای که میخواهد با
خودرویی رانندگی کند ،اگ��ر آن خودرو را بشناسد و آگاهی
کاملی نسبت ب��ه آن داشته باشد ،بسیاری از حوادث کاهش
مییابد .م��ا موارد زی��ادی را سراغ داریم ک��ه عدم شناخت
رانن��ده از امکانات خودروها باعث بروز حادثه در جادهها شده
است .در این کالسهای آموزشی ،مسائل متعدد دیگری نیز
در حوزههای نگه��داری از اتوبوس ،آموزش قوانین رانندگی،
موضوع مهم تعمیرات و  ...به رانندگان آموزش داده میشود.

باید خواستههای مشتریانمان را بدانیم و آنها
را برطرف کنیم .ما معتقدیم که مالک یا راننده
محصوالت شرکت نباید پس از خرید وسیله
نقلیه خود فکر کند که تنهاست .ما اعتقاد به
ارتباط مداوم و نزدیک با مشتریانمان داریم
که آموزش هم یکی از راههای ارتباطی است.
از دوره آموزشی اخیری که برای تعدادی
از بانوان راننده اتوبوسهای اسکانیا برگزار
شد ،برایمان بگویید.

این دورهای که در آذر ماه برگزار شد ،صرفاً
ب��رای خانمها بود و خود ما هم نمیدانستیم
این تع��داد راننده خانم اتوب��وس اسکانیا در
کشور وجود دارن��د .ما تا پیش از این کالس
میگفتی��م شاید رانندگ��ان زن اتوبوسهای
اسکانیا به اندازه انگشتان یک دست هم نباشند
اما بعد از ثبتنا م بانوان متوجه شدیم که بیش
از  50نفر رانن��ده زن در سراسر کشور داریم
که اتفاقاً از این کالس استقبال بسیار خوبی
هم کردند .البت��ه ما بیش از  25نفر ظرفیت
آموزشی نداشتیم و انشااهلل دوره دیگری را هم
در دی ماه یا بهمن ماه برای سایر رانندگان زن
برگزار خواهیم کرد.
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مقول���ه آم���وزش در حوزه حم���ل و نقل
جادهای چقدر اهمیت دارد؟

در ای��ن دورهه��ا سرفصله��ای متنوعی
آم��وزش داده میشود ک��ه یکی از آنها بحث

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

خوش�بختانه سیاستی در
ش�رکت عقابافش�ان برقرار
است که بر اس�اس آن ،وقتی
اتوبوس ب�ه مش�تری واگذار
میش�ود نبای�د مش�تری را
تنه�ا گذاش�ت ی�ا فرام�وش
ک�رد .ما بای�د خواس�تههای
مشتریانمان را بدانیم و آنها
را برطرف کنی�م .ما معتقدیم
که مالک یا راننده محصوالت
ش�رکت نباید پ�س از خرید
وسیله نقلیه خود فکر کند که
تنهاست

ما فصول سرد سال را آغاز کردهایم .رانندگی در فصل
زمس���تان قطع���ا ًاصول مختص ب���ه خ���ود را دارد .آماده
نگهداشتن اتوبوسها در فصل زمستان و نحوه سرویس
و نگهداری از آنها هم تابع قواعد خاصی است .در این
یکنید؟
زمینه ،رانندگان و مالکان را آگاه م 

شرک��ت عقابافشان تمرکز زیادی ب��ر موضوع سرویس و
نگه��داری دارد و در این زمینه برای رانندگان فرهنگسازی
میکند؛ حال چه به صورت حضوری در کالسها و چه زمانی
ک��ه به تعمیرگاهها مراجعه میکنند .ما حتی بروشورهایی را
در مراک��ز خدمات پس از فروشمان در اختیار رانندگان قرار
میدهی��م تا با مطالع��ه آن از اهمیت سروی��س و نگهداری
اتوبوسها مطلع باشند .ام��ا به طور کلی ،قبل از فصل سرما
بای��د نکاتی را مدنظر قرار داد .حتم��اً باید در این فصول ،نوع
الستیک ،مایع خنککننده ،سیستم گرمایش خودرو ،ترمزها،
ریت��اردر و  ...م��ورد بررسی و سرویس ق��رار گیرند .البته اگر
اتوبوسها بر اساس سرویسهای دورهای شرکت ،هر  60هزار
کیلومت��ر سرویس شوند ،ایراده��ا و اخطارها بررسی و حل و
فصل میگردند .در این صورت ،هم هزینه کمتر خواهد بود و
هم سالمتی خودرو تضمین خواهد شد.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

سوای فرهنگس���ازی ،ما موضوع مهم
فرهنگپذی���ری را داری���م .فک���ر میکنید
رانندگان ما در شرایط امروز چقدر نسبت
به گذشته فرهنگپذیرتر شدهاند؟

هم بکنند ،تعمیرگاههای مجاز ،خدمات کاملتر و سالمتری را
به آنها ارائه میکند؛ یا مث ً
ال در مورد قطعات اصلی و غیراصلی،
ما اطالعات کافی را به مشتریان دادهایم و برای آنها کام ً
ال جا
افتاده است که استفاده از قطعات اصلی در بلندمدت چقدر به
نفع آنهاست.

کاره��ای فرهنگی در هر ح��وزهای زمانبر
اس��ت و نباید انتظار بازخورد سریع را داشت،
اما نکته بسیار مهم این است که فرد یا جامعه
هدف ،پذیرای فرهنگ جدید باشد .من فکر
میکنم خوشبختانه در شرایط کنونی شرایط
فرهنگپذی��ری در بین رانندگان بسیار بهتر
شده و اص ً
ال نمیتوان امروز را با  10سال پیش
مقایس��ه کرد .بخشی از آن ناشی از اطمینان
مالکان و رانندگان به شرکت عقابافشان است
و بخشی هم به این دلی��ل است که ما برای
رانندگان و مالکان عزی��ز ارزش قائلیم ،وقت
میگذاریم و مشک��ل آنها را مشکل خودمان
میدانیم.

با توجه به اینکه عالوه بر مرکز خدمات پس از فروش،
اخی���را ًبرخی نمایندگیهای ش���رکت عقابافش���ان هم
موفق به کسب استانداردهای شرکت اسکانیا شدهاند،
ش���رایط کلی ش���بکه خدمات پ���س از ف���روش را چطور
ارزیابیمیکنید؟

خدمات پ��س از فروش هر مجموعه تولی��دی ،پشتیبان
آن مجموعه به شمار میرود .طبیعتاً وقتی پشتیبانی خوبی
نداشته باشید ،نمیتوانید در بازار ،رقابت موفقی داشته باشید.
شبکه خدمات پس از ف��روش شرکت عقابافشان هم حکم
پشتیب��ان را برای این مجموع��ه دارد و خوشبختانه امروز در
اغلب استانهای بزرگ ،یک نمایندگی فعال داریم و حتی در
برخی استانها بنا به نیاز و جمعیت اتوبوسها ،دارای دو مرکز
خدمات پس از فروش هستیم .در بحث استانداردهای DOS
اسکانی��ا ،غیر از تهران ،نمایندگیهای اصفهان ،مشهد ،یزد و
تبریز نیز موفق شدهاند گواهی و تأییدیه مربوطه را اخذ کنند
و ب��رای سال آینده هم نمایندگیهای اردبیل ،جم یا اراک را
کاندید کردهایم و امیدواریم بتوانند این گواهی را بگیرند.

 65درص�د مراجع�ات م�ا
اتوبوسهای�ی هس�تند ک�ه
خ�ارج از گارانتیاند و طبیعت ًا
هیچ الزام�ی برای حضور آنها
در مراک�ز مجاز ما نیس�ت اما
خدم�ات م�ا به لح�اظ کیفی
و دق�ت عمل به ح�دی بوده
است که مالکان اتوبوسها به
این نتیجه رسیدهاند که حتی
اگر هزینه بیشتری هم بکنند،
تعمیرگاهه�ای مجاز ،خدمات
کاملتر و س�المتری را به آنها
ارائه میکند

در خصوص مراجعه رانندگان و مالکان
اتوبوسه���ای اس���کانیا ب���ه مراک���ز مجاز
خدم���ات پ���س از ف���روش عقابافش���ان
چه تغییراتی ایجاد ش���ده است؟ آیا این
اطمین���ان خاطر برای آنها ب���ه وجود آمده
است که مراجعه به این مراکز در نهایت
به نفع آنهاست؟
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در پای���ان ،چه توصیههای���ی برای رانندهه���ا و مالکان
اتوبوسهای اسکانیا در فصل زمستان دارید؟

من نمیگویم  100درصد این اتفاق افتاده
است اما آمار به ما نشان میدهد که این اتفاق
در یک مسیر بسیار خوبی دنبال میشود .االن
 65درصد مراجعات ما اتوبوسهایی هستند
ک��ه خارج از گارانتیاند و طبیعتاً هیچ الزامی
ب��رای حضور آنها در مراکز مجاز ما نیست اما
خدم��ات ما به لحاظ کیف��ی و دقت عمل به
حدی بوده است که مالکان اتوبوسها به این
نتیجه رسیدهاند که حتی اگر هزینه بیشتری

رانندگ��ان عزیز اول از همه الستیکها را بررسی کنند که
آج کافی داشته باشند .سیستم خنککننده متشکل از آب و
ضدیخ را بررسی کنند که طبق دستورالعمل باید سالی یکبار
یا هر  240هزار کیلومتر کام ً
ال تعویض شود .بخاری و سیستم
گرمایش ،ترمزها ،برفپاککن و هر چیزی را که به سالمتی
سفر در زمستان کمک میکند ،مدنظر داشته باشند .انشااهلل
که همه رانندگان بدون هیچ مشکلی فصل زمستان را پشت
سر بگذارند.
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برای اولین بار در کشور رخ خواهد داد

تولیداتوبوسهایبرقیباهمکاریگروهمپناوشرکتعقابافشان
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توافقنامه همکاری بین گروه مپنا و گروه
تولیدی و صنعتی عق��اب افشان به منظور
تولید اتوبوسهای برقی در کشور به امضاء
ن شرکت
رسی��د .ای��ن توافقنامه را مدی��را 
مهندس��ی و ساخت ب��رق و کنت��رل مپنا
(مک��و) و مدیران شرکت تولیدی و صنعتی
عقابافشان در تاری��خ دوازدهم آذر ماه در
حض��ور علیرضا آشناگر ،استان��دار سمنان،
همت��ی نماینده مردم سمن��ان در مجلس
شورای اسالمی نهایی و امضاء کردند.
بر اساس اعالم شرکت مپنا ،این فعالیت در
قالب تشکیل سرمایهگذاری مشترک ()JV
در منطقه صنعتی استانهای البرز و سمنان
عملیاتی خواهد ش��د .همکاری دو طرف با
اتکاء به استف��اده حداکثری از فناوریهای
بوم��ی و پتانسیله��ای درون��ی و با هدف
تقویت توانمندیهای داخل کشور نسبت به
همافزایی مؤثر از طریق توسعه خودروهای
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

برقی در ح��وزه حمل و نقل صورت خواهد
گرفت .بومیسازی سامانه قدرت یا
 Trainدر کش��ور از جمل��ه اه��داف بزرگ
صنعتی مورد نظر در این توافقنامه است.
ب��ر اساس مطالعات ص��ورت گرفته منجر
ب��ه این توافقنام��ه ،تولید انب��وه اتوبوس و
مینیب��وس برق��ی و ورود آنها ب��ه ناوگان
حمل و نقل شهری در خطوط اتوبوسرانی
کالنشهره��ای کش��ور به می��زان بسیاری
از حج��م آالیندهه��ای شه��ری درخواهد
کاس��ت .همچنین این ام��ر صرفهجویی در
مصرف سوخت و امکان صادرات سوخت به
کشورهای منطقه و ایجاد درآمدهای ارزی
را فراهم خواه��د آورد .ایجاد اشتغال برای
هزاران نفر متخصص و کارگر در زمینههای
مختلف تولیدی و خدماتی از جمله اهداف
دیگر این فعالیت راهبردی است.
بر اساس این تفاهمنامه ،تأمین زیرساختها
power

و منابع ان��رژی برق را گ��روه صنعتی مپنا
و ساخ��ت اتوبوسه��ا را گ��روه صنعت��ی
عقابافش��ان ب��ا استف��اده از ظرفیتهای
داخلی و دانش بومی عهدهدار شدند.
تالش برای کاهش آلود گی هوا

عباس علیآبادی ،رئی��س هیأتمدیره و
مدیرعامل گروه مپن��ا ،در حاشیه بازدید از
سالنه��ای تولید گروه تولی��دی و صنعتی
عقاب افشان ،ظرفی��ت تولید اتوبوس برقی
را تاب��ع مؤلفههای متعدد دانست و در عین
حال از نیاز ب��ه تولید حدود دو تا سه هزار
اتوب��وس برقی در کشور خب��ر داد و اظهار
داش��ت :هر میزان متعهد به نوسازی باشیم
این رقم باالتر خواهد رفت که البته بستگی
به اقتصاد کشور هم دارد .این راهی است که
همه دنیا برای آن برنامه دارند و کشور ایران
نی��ز باید در این مسیر حرکت کند ،چرا که

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

از بسی��اری از کشورهای دنیا در این زمینه
مستعدتر است.
وی گفت :شرایط زیست محیطی در دنیا
نیازمن��د تحوالت جدید در ح��وزه انرژی و
کاهش مصرف انرژی است و در سمت تقاضا
و مصرف در حم��ل و نقل ریلی ،جادهای و
یا شهری باید ب��ه سمت الکترونیکی شدن
و یا برقیس��ازی حرکت کنیم و هزینهها را
کاهش دهیم.
وی ان��رژی را از مؤلفههای اصلی زندگی
بش��ر دانس��ت و افزود :هر ق��در در کاهش
مصرف ان��رژی صرفهجویی شود در اقتصاد
کش��ور تأثیر خواهد گذاشت .در این زمینه،
موض��وع برقی ش��دن اتوبوسه��ا و قطارها
دارای اولوی��ت و اهمیت بسی��ار است و بر
اساس بررسیها تا سال  2030حتی ناوگان
کامیونه��ای بزرگ نیز برق��ی خواهد شد.
در کش��ور ما با توجه به نیروگاههای احداث
شده ،در  200ساع��ت از ایام سال به پیک
برق میرسی��م و در بقیه ساعتها در طول
سال از این میزان ان��رژی تولیدی استفاده
حداکثری نمیشود ،عالوه بر این ،کشور در
زمینه انرژیهای تجدیدپذیر نیز از ظرفیت

باالی��ی برخ��وردار است و ای��ن میزان برق
تولیدی را میتوان در سایر عرصهها از جمله
برقیسازی خودروها استفاده کرد ،بنابراین
در حوزه زیرساخت خوشبختانه با مشکلی
مواجه نیستیم.
دکت��ر علیآب��ادی خاطرنشان ک��رد :در
فن��اوری م��ورد تقاض��ا ب��رای برقیسازی
خودروه��ا در موقعی��ت بسی��ار خوبی قرار
داریم و امروز عمده بخشهای این امر مهم
ب��ه صورت داخلی در کش��ور موجود است.
نکت��ه مهم آن است که لوکوموتیوهای مپنا
دی��زل الکتریک هستند و عم ً
ال یک مرحله
از کار انجام ش��ده و در زمینه خودرو برقی
نیز تاکن��ون اقدامات مناسبی در گروه مپنا
صورت گرفته که به زودی رونمایی خواهیم
کرد .خوشبختانه با توجه به تجربیات خوب
گروه مپنا در لوکوموتیوها و تکمیل مطالعات
مپنا در بحث اتوبوسهای شهری ،امیدواریم
بهزودی اتوبوسه��ای برقی را عرضه کنیم
چرا ک��ه از آمادگی کامل ب��رای عرضه این
محصوالت برخورداریم.
مدیرعامل گروه مپنا با اشاره به صرفهجویی
حاصل از برقیسازی اتوبوسهای شهری و

بین شهری ،تصریح ک��رد :به طور متوسط
اگ��ر یک خودرو در مقیاس خودرو معمولی
ب��رای هر  ۱۰۰کیلومتر  ۱۰لیتر بنزین نیاز
داشته باشد ،یک ماشین معادل آن بین ۱۰
تا  ۱۵کیلووات ساع��ت برق احتیاج دارد و
 ۱۰ت��ا  ۱۵کیلو وات ساعت برق را میتوان
با ح��دود دو تا دو و نیم لیت��ر تأمین کرد
و ی��ا از انواع انرژیهای تجدیدپذیر میتوان
استف��اده کرد تا سوخت فسیلی نیز مصرف
نشود که دستاورد بسیار مبارکی است.
وی در زمین��ه زیرساختهای الزم جهت
تأمی��ن ب��رق اتوبوسه��ای جدی��د گفت:
خوشبختانه در بخ��ش زیرساخت اقدامات
بسیار بزرگ��ی انجام شده است ،ضمن آنکه
ایران از نظر منابع انرژی از کشورهای دارای
رتب��ه در بین کشورهای دنیا است ،بنابراین
زیرساخت الزم برای تأمین مواد اولیه انرژی
فراهم آمده است.
هماکنون  ۸۲هزار مگاوات برق تأمین شده
و حدود  ۱۹هزار مگاوات نیز در دست تأمین
است .برای این می��زان نیروگاه و تأسیسات
کامل فراهم ش��ده و خطوط انتقال و توزیع
بسیار گست��ردهای احداث ش��ده است .در
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بیشتر ایام سال ،حدود  ۸هزار و  ۵۰۰ساعت
ظرفی��ت مازاد داریم که ای��ن ظرفیت مازاد
میتواند در حمل و نقل استفاده شود.
مدیرعام��ل مپنا با اشاره ب��ه اقدامات این
گ��روه در زمین��ه ایج��اد زیرساخ��ت شارژ
خودروه��ا تأکید ک��رد :در تهران کار نصب
ایستگاهه��ای شارژ آغاز ش��ده و ادامه دارد
و این اقدام��ات در مشهد هم در حال اجرا
است و برای سمن��ان و دیگر نقاط نیز باید
برنامهریزی الزم صورت گیرد.
وی در خصوص میزان سرمای ه الزم جهت
برقیسازی گفت :این موضوع تابع برنامههای
تنظیمش��ده اس��ت و در ح��ال حاضر رقم
دقیقی نمیت��وان گفت ،اما به نظر میرسد
ای��ن سرمایه به سرعت از محل صرفهجویی
سوخت تأمین خواهد ش��د .امیدواریم این
رویکرد باعث شود که پتانسیلهای پژوهشی
فعال گ��ردد و زیرساختهای صنعتی الزم
برای این کار در کشور توسعه یابد.
تحول عظیم د ر راه صنایع خود روسازی

[]14
ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان
شماره  - 64آذر ماه 1398

احمد همتی ،نماینده مردم شهرستانهای
سمنان ،مهدیشهر و سرخه در مجلس هم
گفت :شرک��ت مپنا یک��ی از مجموعههای
بزرگ صنعت��ی و بسیار توانمن��د بوده که
سرع��ت توسع��ه و پیشرف��ت آن در کشور
منحصربهفرد اس��ت .مجموعه صنعتی مپنا
توانست��ه در عرصههای مل��ی و بینالمللی
بدرخشد و در جوامع بینالمللی رقابت کند.
شرکت مپنا با عق��د تفاهمنامه همکاری با
شرکت عقابافش��ان در تولید اتوبوسهای
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

برقی ب��رای اولین بار در کش��ور در استان
سمن��ان تح��ول عظیم��ی را در صنای��ع
خودروس��ازی ایجاد میکن��د .خوشبختانه
مستق��ل شدن در تولی��د و صرفهجویی در
انرژی و بهرهگی��ری از تکنولوژی و فناوری
روز و کاهش آالیندههای زیستمحیطی از
مهمترین اهداف این طرح است.
وی بیان کرد :مسئ��ووالن استان سمنان
بهعن��وان هشتمین استان پهن��اور کشور با
وجود زمینهای بالمع��ارض ،ایجاد صنایع
ب��ا استفاده از انرژیه��ای نو و تجدید پذیر
و انرژیهای پ��اک را در اولویت برنامههای
خود دنبال خواهد کرد  .بیشک این استان
میتوان��د در فاصله کمت��ر از یک ساعت با
میلیونها نفر جمعی��ت پایتخت که بخش
عظیم��ی از جمعی��ت کش��ور را تشکی��ل
میدهن��د ،ارتباط برق��رار و هزین��ه را در
بخشهای مختلف بهصرفهتر کند.
انتقال آب د ریای خزر؛ حالل مشکالت

علیرض��ا آشناگر استان��دار سمنان هم در
مراسم انعقاد این تفاهمنامه گفت :استانداری
سمنان از طرح تولید اتوبوس برقی که قرار
است برای نخستین بار در استان سمنان با
همکاری گروه مپنا و گروه صنعتی عقابافشان
به انجام برسد ،حمایت الزم را بهعمل خواهد
آورد .مطمئناً اجرای طرحهایی که در استان
سمن��ان منجر به توسعه صنایع پاک شده و
توجیه اقتصادی داشته باشد نیازمند توجه
و حمایت است .خوشبختانه استان سمنان
با وجود ظرفیتهای صنعتی و معادن غنی

میتوان��د بخش عمدهای از اشتغال کشور را
تأمین کن��د و تنها محدودیت این سرزمین
پهناور ،آب است .به نظرم مستقل شدن در
تولید و صرفهجویی در انرژی و بهرهگیری از
تکنولوژی و فناوری روز و کاهش آالیندههای
زیستمحیطی از مهمترین اهداف این طرح
است.
استاندار سمنان ادام��ه داد ۸۰ :درصد از
مساح��ت استان سمنان ،کوی��ری و میزان
آبه��ای سطحی آن کم اس��ت و علیرغم
مدیری��ت بهین��ه منابع آب ،ای��ن استان با
مشکل کمآب��ی مواجه و یکی از جدیترین
مطالبات مردم ،تأمین آب است.
مدل منابع مالی طرح انتقال آب به استان
سمنان تأمی��ن شده است .چگونگی اجرای
این پروژه بسیار اهمی��ت دارد و امید است
پ��روژه مهم انتق��ال آب به است��ان سمنان
محقق شود.
شرکت مپنا ،یکی از شرکتهای توانمند و
باسابقه درخشان در این زمینه ،میتواند با
شرک��ت در فراخوان اجرای طرح انتقال آب
دری��ای خزر و شیرین س��ازی آب دریا گام
مؤث��ری را در این رابطه ب��ردارد .با تصویب
ط��رح انتقال آب  ۵۰میلیون مترمکعب آب
ش��رب و  ۱۵۰میلی��ون مترمکع��ب آب در
بخش صنای��ع تأمین خواهد شد .همچنین
با تأمین آب استان سمنان در بخش شرب
و صنایع ،گام مهمی در جهت ایجاد اشتغال
برداشته شده و این استان میتواند جمعیت
سرریز پایتخت را جذب کند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

زهرا هاجری ،راننده اتوبوس مارال در مسیر ترکیه و گرجستان

مارالرابیشترازهمهاتوبوسهادوستدارم
همیشه از بچگی عاشق رانندگی بودهام و همین عالقه و عشق ،مرا تا پشت فرمان اتوبوس مارال اسکانیا
پیش برده است .نکته مهم برای من این بود که همه اعضای خانواده مادریام گواهینامه پایه یک داشتند
و همین فرصت باعث شد از  4سالگی با داییام که راننده خودرو سنگین بود ،در کرمانشاه به مسافرتهای
ی  8سالهام
مختلفی بروم .اولین تجربه رانندگیام با اتوبوس بنز  O500بنز بود و بعد از آن ،کل دوران رانندگ 
را با مارال در جادهها بودهام .امیدوارم یک روزی من و همه زنان راننده ،وسیله نقلیه خود را داشته باشیم و
مجبور نباشیم روی اتوبوس دیگران کار کنیم.
بهترین خاطرهام در این دوران وقتی بود که میخواستم یک جمع دانشجو را به مسافرت ببرم .جالب
بود همه آنها وقتی دیدند که راننده اتوبوس زن است ،بسیار خوشحال شدند و تقریباً همهشان با من عکس
یادگاری گرفتند .البته بدترین خاطرهام را یک خانم برایم رقم زد .خاطرم هست روزی ،مسافر خانمی داشتم
که وقتی وارد اتوبوس شد و مرا به عنوان راننده دید ،غش کرد! همین زن بعد از اینکه به هوش آمد ،هم به
دفتر مسافربری و هم به پلیس راه زنگ زد و گفت راننده این اتوبوس یک زن است!
درب��اره خوبیهای اتوبوس مارال گفتنی زیاد است اما به نظرم نقطه قوت مارال استقامت بسیار باالیی
است که به نسبت دیگر برندها دارد .البته فکر میکنم درسا از مارال هم قویتر باشد ،اما من مارال را بیشتر
دوست دارم .در حال حاضر ،مهمترین چالش برای ما بانوان راننده این است که رانندگان زن بیشتر از مردان
حمای��ت شون��د .این برای ما بسیار مهم است و شاید مهمترین درخواست من هم از مسؤوالن و متولیان
حوزه حمل و نقل همین امر باشد .یک زن اگر بخواهد راننده اتوبوس شود باید حتماً عالقه بسیار زیادی
داشته باشد و سختیهای زیادی را هم به جان بخرد ،چون اگر عالقه نباشد ،انتخاب چنین شغلی مصائب
و سختیهای بسیاری خواهد داشت.
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خانم زحمتکش ،راننده اتوبوس ولوو

راننده ولوو هستم اما اتوبوس مارال را هم
دوست دارم
از  14سالگی پشت فرمان اتوبوس مینشستم و عالقه بسیاری به این کار داشتم ،چون پدرم اتوبوسدار
و از قدیمیهای ایرانپیما بود .وقتی به سن رانندگی رسیدم 14 ،سال مربی رانندگی بودم و بعدا ً تصمیم
گرفت��م که مدرک پایه یکم را هم بگیرم .من بر عکس خیلی از همکارانم ،االن اتوبوس ولوو را به اسکانیا
ترجیح میدهم ،نه به این دلیل که ولوو نسبت به اسکانیا برتری دارد ،بلکه چون من از ابتدا پشت فرمان
ولوو نشستهام و حاال هم با آن راحتترم .البته به شما بگویم از اینکه راننده شدم سخت پشیمانم ،چون
در کشور ما رانندگان و مخصوصاً رانندگان زن به قدر کافی حمایت نمیشوند .به هر حال ،ما نیاز داریم
که در این شغل آرامش روحی و روانی داشته و با خیالی آسوده در این صنف فعال باشیم اما بدون تعارف،
مشکالت زیادی داریم.
من با اینکه از ابتدا راننده اتوبوس ولوو بودهام ،همیشه گفتهام که اتوبوس مارال را دوست دارم و معتقدم
ک��ه اتوبوسه��ای اسکانیا بسیار قوی هستند .به نظرم اینکه یک رانن��ده از چه خودرو یا اتوبوسی بیشتر
خوشش بیاید ،کام ً
ال سلیقهای است اما شخصاً تفاوت چندانی بین اتوبوسهای ولوو و اسکانیا نمیبینم و
اعتقاد دارم که بیشتر تفاوت آنها ظاهری و در شکل و شمایل اتاق آنهاست .امیدوارم که سوای همه برندها
و مدلهای اتوبوس ،رانندگان و همصنفهای من در دنیا در صحت و سالمت باشند.

اسکانیا
علم و فناوری
گردشگری
فرهنگ و هنر
سالمت
ورزش
News

m

o

c

.

n

a

h

s

f

a

b

a

h

g

o

.

w

w

w

اسکانیا

گردشگری

علم و فناوری

فرهنگ و هنر

ورزش

سالمت

News

قبولمسئوولیتجاندیگران
با رعایت سرعت در رانندگی

حسین قاسمی نژاد
کارشناسحوزهایمنیراهها

حمل و نقل ،یکی از اجزای حیاتی زندگی امروزی
است و از مهمترین و اصلیترین خصوصیات آن
سیستم ایمن��ی است .براساس يك تعريف ساده
منظور از ایمنی ،دستیابی به هدف سفر بدون بروز
آسیب جانی و مالی است .بروز تصادفات ،همواره
مهندسین ترافیک را به سوی بررسی راهکارهای
کاهش تصادفات کشانده است.
مطالعات متعددی در مورد ارتباط تعداد ،شدت
تصادف��ات و متغیرهای اثرگ��ذار بر آن در جهان
انجام شده است ،به طوری که برای بررسی عوامل
مؤثر در احتم��ال بروز حوادث ترافیکی ،میتوان
تکت��ک عوامل (رانندگان ،خ��ودرو ،راه) را مورد
توج��ه قرار داد .در جایگ��اه راننده ،نقش سرعت
در بسیاری از تصادف��ات پررنگ است و میتوان
از آن ب��ه عن��وان یک عامل تأثیرگ��ذار در وقوع
حادثه ترافیکی نام برد .عالقه به سرعت و هیجان
ی��ا هر نام دیگر ،ای��ن روزها به عاملی برای مرگ
بسیاری از ایرانیان تبدیل شده که با هر فشار روی
پدال گ��از ،یک قدم به مرگ نزدیکتر میشوند.
اغل��ب این متوفیان جوانان��ی هستند که عموماً
به سرعت مجاز تعیین ش��ده روی تابلوها راضی
نیستند و همواره بهدنب��ال محیطهای خلوت و
ام��ن میگردند که این عالقه ب��ه سرعت را ارضا

کنند؛ ام��ا از آنجا که معموالً چنین محیطهایی
در شهرهای کشور کمتر پیدا میشود ،نتیجه آن
تمای��ل در راندن وسیله با سرعت باال در راههای
درون و برون شهری ،خیابانها و اتوبانهایی که
دارای محدودیته��ای سرعت است ،ظهور پیدا
میکن��د و موجب بروز تصادف��ات و آسیبهای
جبرانناپذی��ری برای آن��ان و سرنشینان خودرو
میشود .انتخاب سرعت میتواند تحت تأثیر سن،
جنسیت ،خلق و خو ،عوامل محیطی مثل وضعیت
جوی ،مشخصات جاده یا مشخصات وسیله نقلیه
و میزان ریسکپذیری راننده در مصادف شدن با
یک صحنه تصادف و یا برخورد با اجرای قوانین
پلیس باشد.
مکانیزم رفتاری در انتخاب سرعت حرکت ،ریشه
در تصور راننده دارد .به طوری که برخی رانندگان
فکر میکنند که مهارت آنان در رانندگی باال است
و بیشتر از سرعت تعیین شده در محل میرانند،
غافل از اینکه با افزایش سرعت ،زمان عکسالعمل
راننده در زمان حادثه کوتاهتر شده و همچنین با
توجه به ارتباط فاصله ترمز با مربع سرعت ،فاصله
ترم��ز نیز بزرگتر میشود .یک��ی دیگر از دالیل
بروز حادثه با عامل سرعت نداشتن تعادل بهدلیل
مصرف مواد محرک است .افرادی که مواد محرک
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مصرف میکنند ،برداشت درستی از واقعیتها
ندارند و این امر موجب میشود اقدامی انجام
دهن��د که هیجان زیادی را برایشان به وجود
آورد و این هیج��ان میتواند افزایش سرعت
حین رانندگی باشد .برای کنترل و جلوگیری
از وقوع این قبیل ح��وادث ترافیکی با عامل
سرع��ت ،آیین نامه راهنمای��ی و رانندگی به
رانندگ��ان اجازه داده ت��ا با حداقل و حداکثر
سرعتهای تعیین شده مندرج در ماده ۱۲۶
در راهها و معاب��ر تردد کنند ،مگر در راهها و
مناطقی که میزان سرعت به وسیله تابلو و یا
دیگر عالئم رانندگی تعیین و مشخص شده
باشد.
همچنین در راهها و معابر شهری ،قانونگذار
برای کنترل این قبیل تخلفات براساس ماده۳
قانون رسیدگی به تخلف��ات رانندگی تهیه،
نص��ب و نگهداری تجهی��زات الکترونیکی از
قبیل عکسبرداری ،فیلمبرداری و سامانههای
ماهوارهای و نظایر آن برای ثبت تخلف و کنترل
عبور و مرور در شهرها ،به عهده شهرداریها
و در خ��ارج از شهرها به عه��ده وزارت راه و
شهرس��ازی (سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای کشور) گذاشته که با هماهنگی پلیس
راهور ،ملزم به اجرا این ماده هستند.
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در مقاب��ل ای��ن اقدام��ات کنترل��ی ورود
خودروه��ای پرسرعت در کشور موجب شده
سرعت نسب��ت به زمان��ی ک��ه خودروها از
سیستم قدیمی بهرهمند بودند ،تغییر و تمایل
به افزای��ش سرعت نیز در برخ��ی رانندگان
پدیدار شود.
برای رصد و برخورد با این قبیل تخلفات
اغلب بزرگراهه��ا و معابر اصل��ی شهرهای
ب��زرگ و راهه��ای برون شه��ری کشور به
د وربی��ن ثب��ت تخلف��ات مجه��ز شد هاند ،
ام��ا همچنان هر روز خبره��ای ناگواری از
وق��وع تصاد فات ترافیکی ب��ا عامل سرعت
ب��ه گوش میرسد و باید برای جلوگیری از
تکرار این قبیل ح��واد ث همواره ایمنی د ر
رانند گی یک��ی از اهد اف اصلی برنامهریزی
لونقل ب��ود ه و کاهش تصاد فات
کالن حم 
ترافیک��ی ب��ه عن��وان یک��ی از اولویتها و
معیاره��ای تصمیمگیری و گزینهسازی د ر
لونقل مورد توج��ه مسئوولین
عرص��ه حم 
ق��رار گیرد  .د ر کن��ار آن نقش رانند گان به
عنوان عاملین اصلی د ر وقوع تصاد فات نیز
حائ��ز اهمیت است و باید همیشه به خاطر
د اشته باشیم که مسئووالنه رانند گی کنیم
چون د ر قبال جان د یگران مسئوولیم.
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مکانیزم رفتاری در انتخاب
س�رعت حرک�ت ،ریش�ه در
تصور راننده دارد .به طوری که
برخی رانندگان فکر میکنند
که مهارت آنان در رانندگی باال
است و بیشتر از سرعت تعیین
شده در محل میرانند ،غافل
از اینک�ه با افزایش س�رعت،
زمان عکسالعم�ل راننده در
زم�ان حادثه کوتاهتر ش�ده و
همچنی�ن با توجه ب�ه ارتباط
فاصله ترمز با مربع س�رعت،
فاصل�ه ترم�ز نی�ز بزرگت�ر
میشود
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شرکتعقابافشانباسهمحصول
درچهارمیننمایشگاهحملونقلتهران
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شرکت تولی��دی و صنعتی عقاب افشان
حضوری پررن��گ در چهارمی��ن نمایشگاه
حمل و نق��ل ،لجستیک و صنای��ع وابسته
تهران داشت.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی شرک��ت
عقابافشان ،در ای��ن نمایشگاه که از  24تا
 26آذرم��اه همزمان با هفت��ه حمل و نقل،
با حمای��ت وزارت راه و شهرسازی در محل
مرکز نمایشگاههای بین المللی مصلی تهران
برگ��زار شد ،فعاالن صنع��ت حمل و نقل و
تجهی��زات راهداری آخری��ن دستاوردهای
خود را به معرض دید عموم قرار دادند.
شرکت تولی��دی و صنعتی عقاب افشان
بزرگترین تولیدکننده اتوبوسهای درون و
ب��رون شهری کشور ،در این نمایشگاه با سه
محص��ول اتوبوسهای ب��رون شهری درسا
و م��ارال و همچنین اتوب��وس درون شهری
پارسین حض��وری پررن��گ و تأثیرگذار در
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

چهارمین نمایشگاه حمل و نقل ،لجستیک
و صنایع وابسته تهران داشت ،مورد استقبال
بازدیدکنندگان از نمایشگاه قرار گرفت.
دکتر محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی
و جمع کثیری از مدیران ارشد صنعت حمل
و نقل طی سه روز از بخشهای مختلف این
نمایشگاه بزرگ بازدید کردند و در گفتگو با
مدیران شرکت عقابافشان در جریان برخی
از مشکالت این شرکت قرار گرفتند.
عبدالهاش��م حسننيا ،مع��اون وزير راه و
شهرسازي و رئيس سازمان راهداری کشور،
در نشست خبری این نمایشگاه ضمن تبریک
هفته «حمل و نقل ،رانندگان و راهداری» با
اشاره به اينكه حدود  90درصد حمل و نقل
بار و مسافر در كش��ور از طريق جاده انجام
میشود ،اظهار داش��ت :ساالنه حدود 600
ميلي��ون تن بار توس��ط  350هزار دستگاه
كاميون و ح��دود يك ميلي��ارد نفر مسافر

توس��ط  100هزار دستگ��اه ناوگان حمل و
نقل مساف��ر در كشور جابه جا میشوند كه
اين حجم عظيم جابهجايي و خدمت رساني
ب��ه هموطنان با تالش و هم��ت رانندگان و
فعاالن تالشگ��ر بخش حمل و نقل جادهاي
محقق ميشود.
رانند گان ش���بكه حمل و نقل جاد هاي بار و

مس���افر تأثير مس���تقيمي بر اقتصاد كشور

د ارند

معاون وزي��ر راه و شهرسازي در نشست
خب��ري چهارمين نمايشگاه حم��ل و نقل،
لجستيك و صنايع وابسته از رانندگان شاغل
در شبكه حم��ل و نقل جادهاي بار و مسافر
كه با خدمات شايسته و ارزشمند خود تأثير
مستقيمي ب��ر اقتصاد كش��ور دارند ،تقد ير
كرد.
وي ب��ا بی��ان اینک��ه از ساله��ا پی��ش

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

هوشمندسازی حوزه راهداري و حمل
و نق��ل ج��ادهای در دستور ک��ار این
سازم��ان قرار داشته اس��ت ،افزود :در
ح��ال حاضر  ۱۶بازارگ��اه الكترونيكي
در حوزه حمل و نقل جادهای فعالیت
میکنن��د ،همچنین اخی��را ً آئیننامه
تأسی��س شرکته��اي حم��ل و نقل
هوشمند ابالغ شده است.
رئیس سازمان راه��داری و حمل و
نقل جادهای با اشاره به هوشمندسازی
بخش راهداری كشورگفت :با استفاده
از سیست��م  PMSمیزان خرابی رویه
راهها بررسی و آنالی��ز شده و ترمیم و
نگهداری آنها اولویتبندی میشود.
حسننی��ا گفت :ب��ا بهرهگي��ري از
سامانههاي هوشمند در بخش حمل و
نقل جادهاي ،هفت ميليارد داده مربوط
به ت��ردد در جادهه��ا آناليز میشود و
مبناي سياستگذاري هاي اين سازمان
قرار ميگيرد.
وي از رونماي��ي نسخ��ه جد ي��د
اپليكيش��ن  141در هفت��ه «حمل و
نقل ،رانندگان و راه��داري» خبر داد
و افزود :بر اس��اس قابلیتهای سامانه
جد يد ارتباط دوسوي��ه و تعاملي بين
مردم و سازمان برقرار شده و مخاطبان
ميتوانند ب��ا استف��اده از قابليتهاي
مختلف آن ،شرايط راهها را به سازمان
ارسال كنند.
وي اف��زود :با اج��راي سیاستهای
درس��ت سع��ي ش��ده اس��ت ميزان

گفت :از تي��ر ماه امس��ال نگهداري و
ساخت راههاي روستايي تحويل سازمان
راه��داري و حمل و نقل جادهاي شده
است كه در قالب طرح ابرار اقدام براي
راههاي اولويت دار روستايي به صورت
جهادي در سراس��ر كشور آغاز شده و
روزانه در سراسر كشور  20كيلومتر راه
روستايي با تركيبي از روشهاي اماني
و پيماني آسفالت ميشود و مقرر است
تا پايان سال جاري  2000كيلومتر راه
روستايي اولويتدار تحويل شود.

به��رهوري در حوزه جادهای به ويژه در
بخش کامیونها افزايش يابد ،به طوري
ك��ه کامیونها اگر در گذشته  60هزار
كيلومتر میتوانستند فعاليت كنند هم
اكنون مي��زان فعاليت آنه��ا به 150
هزار كيلومتر افزايش يافته كه تسهيل
و تسريع فعاليتهاي جابهجايي بار را
به دنبال داشته است.
رئي��س سازمان راه��داري و حمل
و نق��ل جادهای با بي��ان اينكه ضريب
اشغال صندل��ي در ناوگ��ان اتوبوسي
كشور افزايش پيدا كرده است ،گفت :تا
پيش از افزايش قيمت سوخت ،ضريب
اشغال صندلي در اتوبوسها  60درصد
بود كه با گران شدن بنزين اين ضريب
افزايش پيدا كرده است در واقع سفر با
خودروهاي شخصي  16درصد كاهش
و تع��داد سفر با ناوگ��ان حمل و نقل
عمومي افزايش پيدا كرده است.
وي در خص��وص فعاليته��اي
راه��داري زمستان��ي در س��ال جاري
گف��ت 60 :درصد از مجموع  220هزار
كيلومتر محورهاي مواصالتي در كشور
تحت تأثیر بارشها و شرايط جوي قرار
ميگيرد .براي فعاليته��اي راهداري
زمستان��ي امس��ال  13ه��زار ني��روي
راه��داري 980 ،راهدارخانه و  10هزار
دستگ��اه ماشي��نآالت راهداري پيش
بيني شده است .وي همچنين با اشاره
به اقدامات در نظ��ر گرفته شده براي
حوزه راههاي روستايي در سطح كشور
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حم���ل و نق���ل ،ش���ریان حیات���ی ه���ر

کشوری است

حم��ل و نق��ل ،شری��ان حیاتی هر
کش��وری اس��ت و اگ��ر ای��ن شریان
پرظرفیت ،با انضباط و قدرتمند عمل
کن��د ،قطع��اً موتور حرک��ت توسعه و
کیفیت زندگی و کسب و کار به جریان
میافتد.
به گزارش رواب��ط عمومی سازمان
راه��داری و حم��ل و نقل ج��ادهای،
مهندس محم��د اسالمی وزی��ر راه و
شهرس��ازی ضم��ن گرامیداشت هفته
حمل و نقل ،رانندگان و راهداری و روز
 ۲۶آذر ،روز حم��ل و نقل و رانندگان،
اظهار داشت:
پیام امام راحل و ایثارگری شهدای
گرانقدر انقالب اسالمی و دفاع مقدس
در ط��ول ساله��ای پ��س از انقالب
همچن��ان تأثیرگ��ذار و پرچ��م کشور
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جمهوری اسالمی ایران با اهتزاز پابرجا
است.
وی با اشاره به اهمیت استراتژیک
کش��ور ایران در مسیر چه��ار راه دنیا
اف��زود :این موقعیت سه��م بزرگی را
در حمل و نقل جادهای به اقصي نقاط
دنیا با استفاده از فرصتهای ترانزیتی
فراه��م نموده است و ب��ا بهرهگیری از
ظرفیته��ای تولی��دی و صنعت��ی و
استفاده از ظرفی��ت مهندسی و توان
علم��ی کشور این سهم قابل افزایش و
ارتقا است.
وزی��ر راه و شهرسازی ی��ادآور شد:
بهرغم تحریمهای ظالمانه علیه کشور
و آسی��ب مناب��ع و امکانات ،با همت و
اراده و پشتک��ار و خدم��ت عاشقان��ه
جمعی��ت سازن��ده زیربناهای حمل و
نق��ل توسعهیافته و ای��ن روند توسعه
همچنان پابرجاست.
عض���و کابین���ه د ول���ت د وازد ه���م

خاطرنشان کرد :
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در دولت یازده��م و دوازدهم ،بالغ
ب��ر  4000کیلومت��ر بزرگ��راه و 220
کیلومت��ر آزادراه ب��ه زیرساخته��ای
کشور اضافه شد و  580کیلومتر دیگر
آزادراه تا پایان دولت دوازدهم احداث
خواهد شد.
وی اجرای طرح ملی ابرار را جهاد
دیگری در ح��وزه راهه��ای روستایی
اعالم کرد و افزود:
تا پایان سال جاری سازمان راهداری
و حم��ل و نق��ل ج��ادهای متعهد به
ساخ��ت و آسفالت  2000کیلومتر راه
روستای��ی است و برای سال آینده هم
 3500کیلومتر دیگر هدفگذاری شده
اس��ت که با هم��ت و خدمت صادقانه
در استانهای کش��ور ،این روند ساده
سازندگی با قوت در جریان است.
اسالمی بر لزوم نوسازی ناوگان حمل
و نق��ل جادهای تأکید کرد و گفت :در
بعد کمی و کیفی نیازمند به نوسازی
ناوگان هستیم ت��ا هم رانندگان و هم
مسافران از کیفی��ت خوبی در سفرها
برخ��وردار شوند و در این راستا تالش
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

است با خروج ناوگان فرسوده ،ناوگان
جدید وارد چرخ��ه حمل و نقل شود
در زم��ره یکی از برنامههای اولویتدار
وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت .وی
همچنی��ن بر کاهش مص��رف انرژی و
بهینهسازی تأیید کرد و افزود :در این
راست��ا باید مالحظات الزم برای حفظ
محیط زیست در دستور کار قرار گیرد
و گامهای اساسی برداشته شود.
وزی��ر راه و شهرس��ازی ،یکی دیگر
از موضوع��ات قاب��ل اهمیت در بخش
حمل و نقل جادهای را هوشمند سازی
فعالیته��ا بیان ک��رد و اظهار داشت:
شرکته��ا و مؤسسات حم��ل و نقل
باید در راست��ای رقابتی کردن کسب
و کار در حمل و نق��ل و با استفاده از
تکنولوژیهای نوین و هوشمندسازی
فعالیته��ا ت�لاش کنن��د ت��ا قیمت
تمامش��ده کاهش یافته و ب��ا افزایش
بازدهی و بهرهوری سهم این بخش در
درآمد ملی افزایش پیدا کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید
بر بهکارگیری از قدرت روز لجستیکی
در کش��ور افزود :در ح��ال حاضر۱۰ ،
میلیون تن ک��اال در کش��ور ترانزیت
میشود که  80درصد این جابجایی در
بستر حمل و نقل جادهای است ،اگرچه
میتوان با بهره گی��ری از فرصتهای
ترانزیت��ی و بهکارگی��ری شرکتهای
مقتدر و کارآمد ای��ن ظرفیت را به ۵
میلی��ون تن افزایش یاب��د .اسالمی با
اشاره به نقش و اهمیت نیروی انسانی

در افتخ��ار آفرینی در ح��وزه حمل و
نقل گفت :رانندگی و راهداری چیزی
جز عش��ق نیست ک��ه در این جامعه
پر افتخار تجل��ی مییابد و مسئووالن
باید این ظرفی��ت را بهتر بشناسند و
مسیر توسعه را برای این مشاغل هموار
کنند تا از انسجام و قدرت و توانمندی
بیشتری برخوردار شوند.
وی اف��زود :در سال  98جلسههای
متع��دد کمیته راهبری و بخش حمل
و نق��ل ج��ادهای با حض��ور اصناف و
تشکلها برگزار شد و سازمان راهداری
و حمل و نقل جادهای انتظار دارد این
جلسات همواره تقویت شود و استمرار
پیدا کند و با نمایندگان اصناف تعامل
و همفکری و هماهنگی بیشتری برقرار
شود.
اسالم��ی از مشارک��ت اصن��اف و
انجمنها در جابجای��ی زائران اربعین
حسینی تقدیر و تشک��ر کرد و افزود:
با مدیریت و برنامهریزی جامع سازمان
راه��داری و حم��ل و نقل ج��ادهای و
مشارکت و همراهی اصناف و انجمنها
و سایر دستگاههای ذی ربط از جمله
نیروی انتظامی و پلیس راهور و تالش
و همراه��ی رانندگان و راهداران عزیز
این ط��رح به نحو مطلوب��ی در کشور
اجرا شد.
وزی��ر راه و شهرس��ازی در بخ��ش
دیگ��ری از سخنان خود ب��ه اهمیت
ارتق��ای فرهن��گ رانندگ��ی در
جادهه��ا اشاره کرد و اف��زود :آموزش،
فرهنگسازی ارتق��ای کیفیت فرایند
صدور گواهینامههای رانندگی از جمله
عوامل مهم است که با همکاری نیروی
انتظامی و پلیس راهور باید در اولویت
برنامهها قرار گیرد و در نهایت منجر به
کاه��ش سوانح جادهای و تلفات ناشی
از ای��ن حوادث گردد .وی خاطر نشان
ک��رد :با دستیابی هموطنان به سامانه
سپهتن مردم میتوانند مسیر حرکت
ناوگ��ان باربری و مسافرب��ری را رصد
کنند و امکان ارتقای ایمنی در سفرها
را فراهم کنند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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آیندهای که در انتظار ماست!
در دنیای فناوری نمیتوان ادعا داشت که هر روز اتفاقا ًت تازهای رخ میدهد! شاید این تعبیر برای دنیای فناوری بهتر باشد که بگوییم در هر لحظه ،رخداد تازهای در این دنیا به
وقوع پیوسته که میتواند تمام معادالت پیش از خود را دستخوش تردید کند .امروز فناوری اطالعات یکی از مهمترین مولفههای قدرتهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و علمی
است .کشوری که توانایی فناورانه دارد میتواند در لیست قدرتهای بزرگ باشد .با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطرهای از دریاست اشاره میکنیم.

عموم��ی و اطالعرسان��ی وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات از رونمای��ی از فونت (قلم)
اختصاصی وزارت ارتباطات تحت عنوان فونت
«فناوری» خبر داد.

اطالع��ات اشتباهی سوق میدهد .در همین
راستا این سازمان برنامه  IDILEرا راهاندازی
کرده است .در این برنامه شرکتها اطالعاتی
را به عنوان طعمه ذخیره میکنند تا هکرها
هنگام سرق��ت دادههای ب��ا ارزش سردرگم
شوند.

آزمای���ش جد ی���د تاکس���ی پرن���د ه لیلی���وم با

موتور جت

ی��ک شرکت نوپ��ای آلمان��ی از تولید نمونه
اولی��ه تاکسی پرن��ده برقی خود خب��ر داده
که مجهز به موت��ور جت است .این محصول
ی��ک پرواز آزمایشی کوت��اه را نیز با موفقیت
انج��ام داده است .لیلیوم قص��د دارد تا سال
 ۲۰۲۵خدم��ات تاکسی هوای��ی ارائه دهد و
از همین رو کار آزمایش نمونههای اولیه این
تاکسیها را آغاز ک��رده است .لیلیوم از سال
 ۲۰۱۶سرمایهگذاریهای��ی را در این زمینه
آغاز ک��رده و از حمایت مالی سازمان فضایی
اروپ��ا نیز برخوردار است .پیش از این شرکت
یادشده آزمایش��ی را در ماه اکتبر انجام داده
بود و تاکسی هوایی خ��ود را با قابلیت پرواز
عمودی با سرعت  ۱۰۰کیلومتر در ساعت به
حرک��ت درآورده بود .تاکسی جدید آزمایش
ش��ده هم ب��ه صورت عم��ودی به پ��رواز در
میآی��د و با سرع��ت  ۶۰کیلومتر در ساعت
حرکت میکند ،سپس ت��ا ارتفاع  ۹۱متری
اوج میگیرد و با چرخشهای متعدد و تغییر
مسیر حرکت سرانجام در محل از قبل تعیین
شده فرود میآید.
حمای���ت از رس���مالخط فارس���ی د ر فض���ای

مجازی
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وزارت ارتباط��ات در اقدام��ی فرهنگ��ی ،از
طراحی فونت و قلم اختصاصی «فناوری» با
هدف حمایت از رسمالخ��ط زبان فارسی در
فضای مجازی خب��ر داد .رئیس مرکز روابط
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

طراح��ی قل��م اختصاصی ،بخش��ی از پروژه
طراحی و اجرای هویت بصری وزارت ارتباطات
ل
و فناوری اطالعات و یکی از مکعبهای پاز 
هوی��ت بصری است که ب��ه تدریج تکمیل و
آماده بهرهبرداری شده است.

روش جد ی���د «افب���یآی» ب���رای گ���ولزد ن

هکرها

سازم��ان افب��یآی آمریکا ط��ی برنامهای با
کمک اطالعات واقعی نوع��ی داده جعلی یا
طعمه ساخت��ه است .این طعمه در اطالعات
واقعی شرکتها آمیخته میشود و هکرها را
هنگام سرقت گول میزند .سازمان افبیآی
مدعی اس��ت که راهی یافته که به شرکتها
کم��ک میکند هنگ��ام ه��ک اطالعاتشان
خسارت کمتری متحمل شوند .این سازمان
ادعا میکند راهی یافته تا هکرها را به سمت

نخستین سیستم غیر قابل هک د نیا ابد اع

شد

گروه��ی از محقق��ان در اسکاتلند نخستین
سیست��م غیرقاب��ل ه��ک انتق��ال اطالعات
رمزگ��ذاری ش��ده را ابداع کردهان��د .در این
سیستم اطالعات ب��ه شکل نور از یک تراشه
مخصوص میگذرن��د .گروهی از محققان در
اسکاتلن��د ادعا میکنن��د نخستین سیستم
امنیت��ی غیرقابل ه��ک دنی��ا را ساختهاند.
محقق��ان مدتها است ک��ه از فراگیر شدن
رایانهه��ای کوانتومی بیم دارن��د زیرا هکرها
با کم��ک آن میتوانند به آسانی به اطالعات
رمزگذاری شده ،دسترسی یابند.
اما گروهی از محقق��ان بین المللی از جمله
محقق��ان دانشگ��اه س��ن ان��دروز تراشهای
ساختهاند ک��ه کلیدهایی یکبار مصرف برای
هر بار انتقال اطالعات تولید میکند و به این
ترتیب به امنیت کامل دست یافتهاند.
گ���رد ش مال���ی ب���ازار «ه���وش مصنوع���ی»
چقد ر است؟

گ��ردش مالی جهانی هوش مصنوعی تا سال
 ۲۰۲۳ب��ه بیش از  ۹۸میلی��ارد دالر در سال

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

میرس��د .به این ترتی��ب پیشبینی میشود
ک��ه دهه پی��ش روی میالدی ،ده��ه انفجار
تکنولوژی باش��د« .هوش مصنوعی ،اینترنت
اشیا و حملونقل الکتریکی اکنون در صنعت
تکنولوژی جهان نوجوان به حساب میآیند اما
پیشبینی میشود که تا یک دهه آینده ،آنها
به رشد انبوهی برسند و راه خود را پیدا کنند».
پایگاهدادهپردازی استاتیستا با بررسی دادههای
شرکتهای مختلف ،چنین از روند دهه پیش
رو در جهان مینویسد.

آیدیسی (یک شرکت بینالمللی دادهکاوی
در زمینه هوش مصنوع��ی در آمریکا) برآورد
ک��رده است که گردش مال��ی جهانی هوش
مصنوعی تا س��ال  ۲۰۲۳ب��ه  98/4میلیارد
دالر میرسد .رش��د تجمعی محصوالت این
صنع��ت نی��ز  28/5درصد از س��ال  ۲۰۱۹تا
 ۲۰۲۳رشد میکند .آینده وسایل حملونقل
الکترونیک��ی نیز در ده��ه  ،۲۰۲۰بسیار امن
و روش��ن به نظر میرس��د .بلومبرگانایاف
(شرکت تأمینکننده مالی در حوزه انرژیهای
جدید) ،پیشبینی میکند که تا سال ،۲۰۲۵
 ۱۰میلیون خودرو الکتریکی فروخته شود و
ت��ا سال  ۲۰۳۰نیز تعداد آنها به  ۲۸میلیون
برسد.

برنامهنویسان و هم کاربران معمولی را نگران
کرده اس��ت .در نسخههای جدید ،Android
مرورگر کروم نقش وب ویوو ( )WebViewرا
برای سیستم ایفا میکند  -ابزاری که جزئی
اصلی از سیستم عامل برای نمایش محتوای
وب در برنامهه��ا به شمار م��یرود .وقتی از
داخل یک برنامه وارد صفحات وب میشوید
ی��ا از مرورگرهای��ی چ��ون DuckDuckGo
ک��ه فاقد موتور ارائه داخلی هستند ،استفاده
میکنید؛ کروم مسئوول بارگذاری این محتوا
است .گوگل عرضه نسخه اندرویدی مرورگر
ک��روم  ۷۹را متوقف و به دنبال راهحلی برای
رفع این مشکل است.

سرویسهای اینترنتی را به طور مستقیم به
دستگاههای ساخت این شرکت منتقل کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی «بلومبرگ» ،غول
فناوری تولیدکننده سری گوشیهای آیفون
دهه��ا مهندس را از صنایع طراحی سازههای
هوافضای��ی ،ماهواره و آنت��ن را به کار گرفته
تا ظ��رف  ۵سال آینده پ��روژه راهاندازی این
فن��اوری را به انجام برسانند .تمرکز اپل روی
ماهوارههای ارتباطی و نسل آینده از فناوری
بیسیم نشانمیدهد که ه��دف از این کار
انتقال اطالعات به دستگ��اه کاربر بدون نیاز
به حاملهای بیسی��م و یا اتصال دستگاهها
به یکدیگر بدون استفاده از شبکههای مرسوم
است .همچنین ممکن است هدف اپل از روی
آوردن به فناوریه��ای ماهوارهای استفاده از
آنها برای ردیاب��ی دقیقتر موقعیت مکانی
دستگاههای خ��ود و تهیه نقشهه��ا و دیگر
قابلیتهای پیشرفته باش��د .هنوز مشخص
نیس��ت که آیا اپل قصد دارد فرآیند هزینهبر
توسعه و ساخت یک صورت فلکی ماهوارهای را
به طور مستقل انجام دهد یا صرفاً از تجهیزات
زمینی که میتوانند دادهها را از ماهوارههای
موجود گرفت��ه و آن را به دستگاههای تلفن
همراه بفرستد ،استفاده خواهد کرد.

اپل به فناوری ماهوارهای روی آورد
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حال���ت ناش���ناس به نس���خه  iOSگوگلمپ

اضافه شد

امکان استفاده از حالت ناشن��اس (Incognito
 )Modeک��ه پیشتر برای نسخ��ه اندرویدی
گوگلم��پ ارائه شده بود ،ب��ه نسخه  iOSاین
نرمافزار نی��ز اضافه ش��د .از این پس جزئیات
جستوجو و مسیرهای پیموده شده کاربرانی
که از نقشه گوگل روی دستگاههای مبتنی بر
سیستم عامل  iOSاستفاده میکنند ،ذخیره
نخواه��د ش��د و به این ترتیب ن��ه گوگل و نه
هیچکدام از افرادی که به یک گوشی دسترسی
دارند ،ای��ن اطالعات را مشاهده نخواهند کرد.
«مارلو مک گریف» مدیر محصول گوگل مپ
در توضیح این قابلیت جدید میگوید« :حالت
ناشن��اس در نسخ��ه  iOSدرست مثل نسخه
اندروی��دی کار میکن��د .در حال��ت ناشناس
موقعیته��ای مکانی که جس��ت و جو کرده
ی��ا به مقصد آنه��ا حرکت میکنی��د ،روی
حساب کاربری گوگلتان ثبت نخواهد شد و
پیشنهادهایشخصیشدهبراساسجاهاییکه
قب ً
ال رفتهاید ،دریافت نخواهید کرد .در حالت
ناشناس ،تاریخچه موقعیت نقشه بهروزرسانی
نشده و به این ترتیب مقاصدتان روی تایمالین
گوگلمپ شما ذخیره نخواهد شد».

عرضه مرورگر کروم  ۷۹روی اند روید متوقف

شد

کمپانی اپل یک تیم سِ ری را به کار روی یک
فناوری ماه��وارهای گماشته که با استفاده از
آن میت��وان طی پنج سال آین��ده دادهها و
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ب��ا پیدا شدن باگی در کروم  ۷۹که اطالعات
برنامههای اندرویدی را حذف میکرد ،عرضه
نسخه این مرورگر روی اندروید متوقف شد.
مرورگر کروم  ۷۹از چند روز پیش روی موبایل
و دسکتاپ عرضه شده و با اضافه شدن امکان
جدی��د اطالعرسانی در مورد سرقت گذرواژه
خبرساز شد.
حال باگی در ای��ن بهروزرسانی کشف شده
که اطالع��ات برخی از برنامهه��ای خاص را
ک��ه از  WebViewداخلی  Androidاستفاده
میکنن��د ،پ��اک میکند؛ مشکل��ی که هم

اسکانیا
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امکان حذف آلودگی هوا و تولید
موادشیمیاییمفیدبافناورینانو
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یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه سیدنی استرالیا
با استفاده از شبیهسازی فرآیند فتوسنتز ،روشی
ارائه ک��رده است که میتوان از آن برای حذف
آلودگ��ی ه��وا و تبدیل آن به سوخ��ت و مواد
شیمیایی مفید استفاده ک��رد .این فناوری در
مقیاسآزمایشگاهیباموفقیتانجامشدهاست.
با توجه به سهم  ۶۵درصدی دیاکسیدکربن در
انتشار گازهای گلخانهای که یکی از علل اصلی
گرم شدن کره زمین ب��ه حساب میآید ،ایده
تبدیل این گاز و استفاده مجدد از کربن ،میتواند
راهکاری مفید برای مبارزه با چالش گرم شدن
زمین محسوب شود .با وجود اینکه فناوریهای
جذب کربن بیش از ۱۰سال است پدید آمدهاند،
اما محدودیتهای قابل توجهی در این فرآیندها
به چشم میخ��ورد .به گفته پروفسور هوانگ،
ایده تبدیل کربن میتواند یک جایگزین مناسب
اقتصادی باش��د که با تولید مقادیر صنعتی از
موادی مانند متانول ،بهکارگیری مجدد کربن
در سوخت و مواد شیمیایی را ممکن میسازد.
محققان فعال درح��وزه فناوری نانو در سراسر
دنی��ا ،در ص��دد بهرهب��رداری از پتانسیلهای
قابل توجه این فناوری ارزشمند برای تسهیل
زندگی مردم و عرضه محصوالت و فناوریهای
جدیدی هستند که میتواند ارزش تجاری قابل

توجه��ی را به دنبال داشته باشد .در این میان،
رفع چالشهای موجود و ایج��اد ارزشافزوده
از آنها ،یک��ی از مواردی است ک��ه از زوایای
مختلفی به آن نگاه میشود .مسئله آزادسازی
قاب��ل توجه دیاکسیدکربن در ج ّو نیز یکی از
کرات توسط محققان
همین موارد است که به ّ
مختلف در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته
است .نمونه این موارد ارزشمند در تالش برای
تولید نانولولهه��ای کربنی از دیاکسید کربن
موجود در هوا ،بهره گرفت��ن از نانوذرات برای
تبدیل دیاکسیدکربن به سوخت قابل استفاده
در خودرو ،تبدیل گازهای گلخانهای به نانومواد
کربنی ارزشمند و توسعه نانو ارگانیسمی برای
تولید مواد ارزشمند ازدیاکسیدکربنونیتروژن
هوا دیده شده است .اگرچه بسیاری از این موارد
تنها در مقیاسهای آزمایشگاهی انجام شده و
توانایی و صرفه اقتصادی آنها برای استفاده در
مقیاسهای تجاری و صنعتی هنوز با عالمت
سؤال روبهرو است ،اما بدون شک این میزان از
تالش ،نشاندهنده پتانسیل بالقوهای است که
در صورت عملی شدن ،میتواند میلیاردها دالر
ارزشافزوده را برای افراد یا شرکتهای دخیل
در توسعه آن به همراه داشته باشد .پژوهشگران
دانشگاه سیدنی با بهرهگی��ری از فناوری نانو،

ایدهای جالب برای رفع آلودگی هوا
ارائه کردند .آنها با الهام از فرآیند
فتوسنت��ز گیاهان ،روش��ی برای
تبدیل دیاکسیدکربن به سوخت
و مواد شیمیایی مفید توسعه داده
و امیدوارند که بتوانند این تکنیک
را در مقیاسه��ای صنعتی نیز به
مرحله اجرا درآورند.
ج��ان هوان��گ و همکارانش ،از
انستیتوی نانو دانشگاه سیدنی ،در
حال توسعه روشی جدید و خالقانه
ب��رای جذب کربن اس��ت .در این
روش ،دیاکسیدکربن فرآوری شده
و بدل به مواد اولیه مفیدی میشود
ک��ه از آنها میتوان ب��رای تولید
سوخت و مواد شیمیایی استفاده
ک��رد .وی درباره این فناوری افزود:
ما با الهام گرفتن از برگ درختان،
نوع��ی فتوسنتز مصنوع��ی ایجاد
کردهایم که ق��ادر به جذب CO2
و آب اس��ت .پ��س از ج��ذب این
ترکیبات ،یک فرآیند شیمیایی رخ
دادهکهنتیجهآن،نوعیهیدروکربن
بهعنوان یک ترکیب آلی است که
میتواند برای تولید انواع سوخت،
دارو ،مواد شیمیایی ،پوشاک و حتی
صنعت ساختمان مورداستفاده قرار
گیرد .او یادآور شد :تست و آزمایش
این فناوری در مقیاس آزمایشگاهی
صورت گرفته است و تیم تحقیق
امیدوارن��د که ب��ا تولید با مقیاس
انبوه ،نیروگاهه��ا به منظور جذب
گاز حاصل از سوختهای فسیلی،
از آن استفاده کنند .هوانگ با تأکید
بر طراحی رآکتورهای خاص برای
تبدیل گاز در مقیاسهای صنعتی
اظهارکرد :هر چند در حال حاضر،
صفحات ج��اذب دیاکسیدکربن
کوچک هستند ،اما هدف ما تولید
پنله��ای بزرگی نظی��ر پنلهای
خورشیدی است ک��ه میتواند از
سوی صنعت برای جذب و تبدیل
حجم زی��ادی از دیاکسیدکربن
مورد استفاده قرار گیرد.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

به همراه پیوند نخاع؛

نخستین پیوند سر انسان تا قبل از ۲۰۳۰انجام میشود
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یک ج��راح مغز و اعص��اب انگلیس روشی
برای پیوند موفقیتآمیز س��ر انسان به بدن
یافته است .به گفته او با پیشرفتهای رباتیک
و سلوله��ای بنیادی چنین عمل جراحی تا
قبل از  ۲۰۳۰میالدی انجام خواهد شد.
یک��ی از جراحان ساب��ق سرویس سالمت
همگان��ی انگلی��س ( )NHSادع��ا میکن��د
نخستین پیوند سر انسان احتماالً در یک دهه
دیگر انجام میشود.
بروس متیو ادعا میکند که میداند چگونه
سر انسان را به بدنی پیوند بزند که حاصل این
عمل کارآمد باشد.
متیو یکی از جراحان مغز و اعصاب سابق در
بیمارستانه��ای  University of Hullاست.

او که مشغ��ول نوشتن ی��ک داستان علمی
تخیلی با کمک مایکل لی (بنیانگذار مؤسسه
فوتورولوژی) ب��ود کلید اصلی برای موفقیت
چنین عمل جراحی را یافت .او معتقد است
جراح��ان نه تنها سر فرد بلکه باید کل نخاع
فرد را در یک بدن دریافتکننده پیوند بزنند.
تاکنون فقط تعداد اندکی از دانشمندان ادعا
کردند پیوند س��ر انسان انجام شدنی است و
بیشتر آنها روی روشهایی تمرکز کردند که
طی آن نخاع قطع میشد .اما متیوز که ادعا
میکند بیش از  ۱۰هزار عمل جراحی انجام
داده ،این ک��ار را بیخردانه توصیف میکند.
متی��و  ۶۳ساله معتقد اس��ت پیشرفتهای
موج��ود در جراح��ی اعص��اب ،رباتی��ک و

پیونده��ای سلول بنیادین همگ��ی به پیوند
ک��ل نخاع و سر یک فرد ب��ه بدن دیگری تا
قبل از  ۲۰۳۰میالدی کمک میکنند .او در
این باره ب��ه تلگراف میگوید :هدف اصلی ما
بررسی و ارائه ایدههای مختلف است که البته
احمقانه به نظر میرسد اما بعدا ً متوجه شدم
ای��ن ایده اص ً
ال احمقانه نیست .اگر قرار باشد
مغز انس��ان به بدن دیگری پیوند زده شود و
نخاع نیز حف��ظ شود ،این عمل جراحی غیر
ممک��ن نخواهد بود .ای��ن در حالی است که
سرجیو کاناور یک��ی از جراحان ایتالیایی در
 ۲۰۱۷میالدی ادعا کرد با قطع کردن نخاع
یک جسد در محل گردن ،عمل پیوند سر را
به طور موفقیت آمیز انجام داده است.
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ی��ک د انشآموز د خت��ر انگلیسی که با
د ست راس��ت معلول به د نی��ا آمد ه بود ،
اولین د ست بیونیک خود را استفاد ه کرد .
«هالی الن��د ز» ( )Hollie Lowndsد ختر
 ۱۱سالهای است که د ر زمان تولد بد ون
د ست راست به د نیا آم��د  .این د ختر د ر
ماه سپتامب��ر یک د ست بیونیک د ریافت
کرد که مانند د س��ت شخصیت کارتونی
«م��رد آهنی» است و  ۵هزار پوند قیمت
د ارد .
استفاد ه از این د ست بیونیک د ر د ست
این کود ک به وی اجازه مید هد به راحتی
با کارد و چنگال غذا بخورد  ،موهای خود
را شانه کند و ب��رای اولین بار د ر زند گی
خود د وچرخهسواری را تجربه کند .
این ک��ود ک میتواند برای اولین بار د ر
طول عمرش ،هد ایای کریسمس خود را
با د و د ست خود ش باز کند که به همین

خاطر بسیار هیجانزد ه است.
پزشک��ان د ر هفته بیستم بارد اری ماد ر
هالی ب��ه وی اطالع د اد ن��د که فرزند ش
د ست راس��ت خود را از د ست د اد ه است
که علت هم برای پزشکان مشخص نبود .
از بد و تولد  ،این کود ک بازوی مصنوعی
ند اشت و سعی میکرد از آرنج خود برای
باز ک��رد ن د ر و یا برخی د یگ��ر از کارها
استفاد ه کند .
نبود د ست راست ،این کود ک را مجبور
کرد ک��ه به ناچ��ار از د ست چ��پ خود
استف��اد ه کند و د ر مد رس��ه و به هنگام
نوشتن د ست چپ خود را بکار گیرد .
بازوی بیونیک که د ر د ست این کود ک
استفاد ه میش��ود  ،ح��اوی الکترود هایی
است ک��ه سیگنالهای برق��ی کوچک را
از عض�لات کاربر تشخیص مید هند  .این
سیگنالها سبب فع��ال شد ن حرکت د ر

آن اند ام مصنوعی میشوند .

این بازوی بیونیک توسط شرکت «Open

 »Bionicsساخته شد ه و توسط یک خیر
ناشناس به ای��ن خانواد ه اهد ا شد ه است.
والد ین هالی الند ز گفتهاند که فرزند شان
به د اشت��ن این د س��ت رباتی��ک افتخار
میکنند و این احساس د ر د وستان هالی
نیز به وجود آمد ه است.
ولی به د لیل اینکه هالی تاکنون از د ست
راست خود استفاد ه نکرد ه و ماهیچههای
د ست راست��ش ضعیف است ،پس از یک
ساعت کار با د ست راستش که با استفاد ه
از ای��ن بازوی بیونیک ص��ورت میگیرد ،
سب��ب میش��ود هالی د ر د س��ت راست
خود احساس خستگ��ی کند  .با توجه به
اینک��ه هالی د ر سن رشد است ،د ر آیند ه
باید یک د ست بیونیک د یگر برای د ست
راست خود تهیه کند .
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

در راستای آمادهسازیها برای ماموریت آرتمیس؛

ناسا دو آدمک زن به ماه اعزام میکند
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سازم��ان فضایی آمریک��ا (ناس��ا) با هدف
بررس��ی اثرات ناشی از اشعههای فضایی روی
بدن فضان��وردان خانم ،یک جفت آدمک زن
به اطراف م��اه میفرستد .به گزارش تارنمای
نشری��ه «نیوزویک» ،این دو آدمک که هلگا و
زوه��ار نام دارند توسط مرکز هوافضای آلمان
( )DLRو ب��ا شبیهس��ازی از روی نیمتن��ه
خانمها ،ساخته شدهاند .جنس این آدمکها
از پالستیکی اس��ت که از بافت انسانی چون،
تفاوت تراکم میان استخوانها ،بافتهای نرم
و دیگر ارگانها تقلید میکند .در هر کدام از
ای��ن آدمکها بی��ش از  ۵هزار و  ۶۰۰حسگر
تعبیه شده است که امکان اندازهگیری میزان
ق��رار گرفتن در مع��رض اشعه فضای��ی را از

با مقایسه تأثیر قرار گرفتن در معرض اشعه در
این دو آدمک ،اطالعات ارزشمندی را در مورد
نحوه حفاظت از فضان��وردان واقعی به دست
آورن��د StemRad .از پلیاتیل��ن فوق متراکم
ساخت��ه شده است که در مس��دود کردن راه
ورود ذرات رادیواکتیو نقش موثری دارد .این
نسخه از جلیقه StemRadمختص بدن خانمها
طراحی شده است که نسبت به مردان در برابر
اشع��ه فضایی آسیبپذیری بیشت��ری دارند.
اع��زام هلگ��ا و زوهار به فض��ا ،گامی مهم در
برنامههای بلند مدت ناسا ب��رای فرودآوردن
نخستین فضان��ورد خان��م و فضان��ورد مرد
همراهش بر سطح ماه تا سال  ۲۰۲۴میالدی،
به شمار میآید.

پوست آنها گرفته ت��ا اندامهای داخلیشان،
ممکن میکند .اشعه فضایی تهدیدی جدی
ب��رای سالمت فضان��وردان اس��ت و میتواند
عاملی محدودکننده در اجرای ماموریتهای
طوالنیمدت به ماه ،مریخ و ورای آن باشد .هلگا
و زوهار سال آینده در بخشی از پروژه آرتمیس
 ۱در داخل فضاپیم��ای اوریون به اطراف ماه
اعزام خواهند شد .ط��ی این ماموریت ،زوهار
یک جلیقه مخصوص موس��وم به StemRad
را ب��ه تن خواه��د داشت که ب��رای حفاظت
فضان��وردان در براب��ر اشعههای مضر طراحی
ش��ده ،این در حالی است که هلگا بدون هیچ
محافظی ب��ه این ماموریت اعزام میشود .این
تفاوت به پژوهشگران شانس آن را میدهد تا
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خال��ق واژه هوش مصنوعی ج��ان مکارتی
( )John McCarthyاس��ت و از او بهعنوان پدر
عل��م و دانش تولید ماشینهای هوشمند یاد
میش��ود .اما ظهور این رشت��ه علمی را دهه
 ۵۰می�لادی و زمانی عنوان میکنند که آلن
تورین��گ  Alan Turingای��ن سؤال را مطرح
کرد که آیا ماشین میتواند فکر کند؟ تورینگ
در مقالهای که در سال  ۱۹۵۰در نشریه ذهن
 ،Mindمنتشر شد موضوعی را طرح کرد که
امروز آن را آزمون تورینگ میخوانند .پس از
آن ک��ه تورینگ مساله اندیشیدن و آگاهی را
برای ماشین مطرح کرد ،این نظر در بسیاری
از حلقهها و مراکز علمی مطرح و به آن توجه
شد.
زمان��ی از هوش مصنوع��ی بهعنوان هویت
رفتارهای هوشمندانه یک ابزار مصنوعی یاد
میشد اما امروز ب��ه یک اصطالح عمومیتر
پذیرفت��ه شده که محاسب��ات هوشمندانه و
ترکیبی (مرکب از م��واد مصنوعی) را شامل
میشود.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

مهندسی دانش ،یادگیری ماشین دو بخش
اصلی هوش مصنوع��ی را تشکیل میدهند؛
مهندسی دانش بخش بزرگی از پژوهشهای
مورد نیاز هوش مصنوعی را تشکیل میدهد.
ماشینها در صورتی میتوانند مانند انسانها
رفتار کنند ک��ه اطالعات فراوان��ی از جهان
اطراف خود داشته باشند.
یادگیری ماشین نیز یکی دیگر از بخشهای
اصلی هوش مصنوعی است .آموزش به ماشین
به شکلهای گوناگونی دسته بندی شده است
که سادهترین راه برای یادگیری ماشین روش
«آزمون و خطا» است.
پیشتر در مطلبی با عنوان چیستی مناسبت
هنر و هوش مصنوعی گفتیم که گسترش علم
سالهاس��ت پای فناوری را به عرصههایی باز
کرده که پیشتر نمیشد سنخیت قابل توجهی
با علم برای آنها قائل شد؛ هوش مصنوعی یکی
از همین فناوریهاست ک��ه ورودش به هنر
کم شگفتی نیافری��ده است .هوش مصنوعی
( )Artificial Intelligenceی��ا  AIفناوری و

شاخهای در عل��وم رایانه است که به مطالعه
و توسع��ه نرماف��زار و دستگاههای هوشمند
میپردازد .در این مجموعه مطالب میکوشیم
تنها گوشهای از تأثیر فناوری هوش مصنوعی
را در دنیای هنر کشف کنیم و بدانیم چگونه
از قابلیتهای عظی��م الگوریتمهای آموزش
ماشین در هنر بهره گرفته میشود.
فِل��پ روزا Felp Roza /در مطلب��ی ک��ه
در پایگ��اه اطالع رسان��ی «دادههای علمی»
( )towardsdatascienceمنتشر شد در مورد
احتمال جایگزینی ه��وش مصنوعی توان و
مهارت بشر در خل��ق اثر هنری بعد دیگری
از مواجهه این علم محاسباتی با هنر را مورد
بررس��ی قرار داده است و معتقد است :تمایل
به استفاده از تکنیکهای محاسباتی در ایجاد
قابلیتهای هنری موضوع جدیدی نیست.
آدا بای��رون Ada Byron/پدر برنامهنویسی
رایان��ه ،بیش از  ۱۵۰سال پیش گفت ،رویای
ساخ��ت رایان��های را در س��ر میپروراند که
میتواند موسیقی بسازد.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ه��وش مصنوع��ی یا هم��ان هوش
ماشینی که قادر ب��ه درک و خلق هنر
است ،گامی بزرگ در ایجاد ماشینهایی
با قدرت و شبیه بشر محسوب میشود.
سؤال مهمی که در اینجا مطرح میشود
این است که :آیا آنچه را که یک ماشین
خلق میکند میتوان هنر نامید؟

مس�اوات :سیستم نباید تاب��ع اراده
انسانی باشد بلک��ه باید با عامل انسانی
یا عامل مصنوع��ی در سطحی برابر در
ارتباط باشد.

یک دیدگاه زیباشناختی مصنوعی ،پایه
و اساس وجود یک هنرمند ماشینی را
تشکیل میدهد .الگوریتم عبارت است
از تع��دادی دستورالعمل پشت سر هم
که مراحل مختلف یک برنامه را به زبان
دقیق و جزیی��ات کافی بیان کند و در
آن ترتیب مراح��ل و خاتمهپذیر بودن
عملیات کام ً
ال مشخص میشود.
اما مشکل اصلی فقدان آگاهی درباره
قوانی��ن و اصولی است که باعث ارزیابی
ی��ا خلق هنر در انسان میشود .این امر
بیان یک الگوریتم را که بتواند یک قطعه
هنری ایجاد کند ،دشوار میکند.
شای��د بهترین راهک��ار ،استف��اده از
الگوریتمهای ابتکاری به عنوان نوعی از
الگوریتمهای تصادفی برای رسیدن به
بهترین نتیجه باشد که مجموعه بزرگی
از راه حلهای احتمال��ی را برای ایجاد
حس زیباشناختی ارائه میدهد.

هنر چیست؟

تعریف هنر کار س��ادهای نیست چرا
که هنر ذات��اً موضوعی ذهنی است .در
فرهنگ لغات آکسف��ورد ،هنر ،بیان یا
استف��اده از مهارت خالقان��ه یا تخیل
بش��ری ،عمدت��اً در تولید آث��ار بصری
همچون نقاشی یا مجسمهسازی است
ک��ه در وهله نخس��ت بهواسطه قدرت
زیبابی یا احساسات چنین آثاری مورد
تمجید قرار میگی��رد .در علم فلسفه،
شاخ��های وجود دارد ک��ه زیباشناسی
نامیده میشود و به مفهوم هنر و زیبایی
میپردازد .تعریفی که فرهنگ آکسفورد
درباره زیباشناسی ارائه میدهد عبارت
است از« :مجموعهای از اصول مربوط به
طبیعت و فهم ارزش زیبایی .شاخهای از
فلسفه که به مساله زیبایی و ذائقه هنری
میپردازد ».وظیفه زیباشناسی تعریف
هنری بودن یا نبودن یک موضوع است
که در تعیین چنین معیاری چند عامل
از جمله سلیقه انسانی ،سابقه فرهنگی،
شکل هنری و غیره دخیل هستند.
در چنی��ن دیدگاهی ،چگونگی درک
یک موض��وع به عن��وان اث��ر هنری و
کیفیت آن به منظور رسیدن به چنین
درکی تعیی��ن میش��ود .ممکن است
دیدگاهه��ای زیباییشناس��ی مختلفی
وجود داشته باش��د و چنین دیدگاهی
بین اف��راد مختل��ف ،و در فرهنگها و
اشکال مختلف هنری متف��اوت است.
تنوع نقطه نظرات زمانی مشهود میشود
ک��ه دو نفر یک اثر هنری را به دو شیوه
متفاوت درک و ستایش میکنند یا دو
هنرمند مختلف ،هریک موضوعهایی را
خلق میکنند ک��ه ادعا میشود هر دو
آثار هنری خوبی هستند .با این تعاریف،
معلوم میشود ک��ه ایجاد (یا آموختن)

قابلیت برق�راری ارتب�اط اجتماعی:

هن��ر نمیتوان��د بدون وج��ود بستری
اجتماعی خلق ش��ود .هوش مصنوعی
باید بتواند به تولیدات هنری به عنوان
منبع اله��ام بخشی دسترس��ی داشته
باشد .سامانههای مصنوعی برای ایجاد
اثر هنری تاکنون نتوانستهاند هر  ۵شرط
باال را رعایت کنند.
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نقاش روباتیک

لئونل م��ورا Leonel Moura /که در
زمینه هنر مفهومی فع��ال است اواخر
دهه بر مسائل مربوط به هوش مصنوعی
و هنر روباتیک متمرک��ز شد و روباتی
را ساخت ک��ه میتوانست نقاشیهای
جدی��د خلق کند .ای��ن روبات توانست
از طریق عوام��ل تصادفی ،پاسخگویی
ب��ه محرکها و نشان��هورزی (که باعث
میش��ود کنشهای پیاپ��ی یکدیگر را
تقوی��ت کرده و از ای��ن طریق فعالیتی
منسجم و به ظاهر منظم شکل بگیرد)
به یک خالقی��ت مصنوعی دست یابد.
این روبات همچنین توانست به خودی
خ��ود لحظهای را که ک��ار نقاشی را به
پایان رساند ،تعیین کند.

پِنوس�ال ماچات�وPenousal /
 Machatoنویسنده کتاب هنر انقالب
مصنوع�ی :راهنمای هن��ر و موسیقی

تکاملی به همراه همکارانش در مقالهای
 ۵ویژگی را برای این که هوش مصنوعی
بتواند تبدیل به هنرمند شود ،برشمرده
است؛
یادگیری :سیستم باید بتواند مهارت
خود را افزایش داده و مانند یک هنرمند
انسانی ،بر اس��اس محرکهای جدید،
قادر به بیان هنر خود باشد.

آهنگسازمصنوعی

ملاک تش�خیص زیباش�ناختی

کلمب��وFlorian Colombo /

فلورین
محقق هوش مصنوع��ی و همکارانش
الگویی را ارائ��ه دادهاند که میتواند در
یک تصنیف خودکار نتهای موسیقی
را تغییر دهد و آهنگساز مصنوعی عمیق
( )DACنام گرفته است DAC .همچنین
میتواند ملودیهایی را مطابق با سبک
نمونهه��ای آموزش دی��ده تولید کند.
میزان خالقیت ملودیهای تولید شده
ب��ا استفاده از  DACب��ر اساس میزان
جدید بودن سکانس موسیقیایی است
که منجر به تولید ملودهایی نسبتاً قابل
قیاس با ملودیهای تولید شده توسط
یک آهنگساز انسانی میشود.

منحصربهفرد :توانایی ارزیابی اثر هنری
خود و دیگر هنرمندان عامل ضروری در
هر پدیدآورن��ده هنری است .حتی اگر
یک م�لاک جهانی برای قضاوت درباره
آثار هنری وجودنداشته باشد ،هر فردی
معیارهای خ��ود را براساس شخصیت
خویش تعیین میکند.
خالقیت :پدید آوردن یک اثر رمان یا
قطعه هنری نوآورانه تعریفی است که از
یک هنرمند برجسته ارائه میشود .یک
ماشی��ن نباید تغییرات اندک��ی در آثار
هنری ایجاد کند بلکه باید بتواند یک اثر
کام ً
ال جدید بوجود آورد که البته ممکن
است تحت تأثیر سایر آثار هنری باشد.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

گردشگری

بناهای تاریخی ،قربانی دیگر آلودگی هوا32/

ابوالحسن خرقانی و تنبور کرمانشاهی به نام ترکیه جهانی میشود؟34/

مشاهده استخر آبی متعلق به دوران هخامنشیان در تخت جمشید36/
نگاهی به برجستهترین خبرهای میراث سال37/۲۰۱۹
دربارهکهنترینشهرهایجهان38/
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مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل؛ درست یا نادرست40/
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آلودگی هوای شهرهای بزرگ نه تنها فضای
بیرونی بناه��ای تاریخی بلک��ه میتواند آثار
ارزشمن��د موزهای را بهشدت تحت تأثیر قرار
دهد و سبب نابودی تدریجی این بناها شود.
شاخص آلودگی هوا به بیش از  ۱۶۶رسیده
اس��ت؛ مسئ��ووالن م��دارس و دانشگاهها را
تعطیل اعالم کردند و از همه مردم خواستند
جز برای کارهای ضروری از خانه خارج نشوند
ای��ن میزان آلودگی هشداری برای همه افراد
است که تا حد امکان در فضای باز قرار نگیرند
تا کمتر در مع��رض آلودگی هوا قرار بگیرند.
اما داستان بناهای تاریخی و میراث فرهنگی
در هنگام آلودگیهای زیست محیطی داستان
غریبی است .با افزایش روزهای آلود هوا درصد
تخریب بناهای تاریخی افزایش مییابد.
اگرچه تأثیر بسیاری از آسیبها مانند باد
ی��ا باران بر آثار تاریخ��ی اجتنابناپذیر است
ام��ا مشکالتی مانند آلودگی هوا نیز میتواند
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

درص��د تخریب در این آث��ار را باال ببرد .این
اثرات ممکن اس��ت جزئی باشد ،مانند سیاه
ش��دن سطح آثار در نتیجه گ��رد و غبار؛ اما
برخ��ی عوامل میتواند اث��رات دائمی داشته
باشد.
آلودگی هوا ،ساختمانهای تاریخی سراسر
جهان ،از آکروپلی��س در یونان تا برج آزادی
ته��ران را تحت تأثیر اث��رات منفی خود قرار
میدهد .خطر از دست دادن این ساختارهای
بیهمت��ا برای همیشه ،یک تهدید است زیرا
بسی��اری از ای��ن آثار تاریخ��ی ،دارای ارزش
فرهنگی و زیباشناخت��ی هستند که فراتر از
قیمتگذاری است.
یک��ی از ان��واع آلودگیهای مخ��رب ،باران
اسی��دی است .ب��اران اسیدی زمان��ی اتفاق
میافتد که گازهای فسیلی حاوی دیاکسید
گوگرد موجود در هوا با رطوبت ترکیب شده و
منجر به بارش اسیدی شود.

هنگامی که باران اسیدی روی آثار تاریخی
از جنس سنگ آهک یا سنگ مرمر میبارد،
یک واکنش شیمیای��ی اتفاق میافتد که اثر
خورندهای بر این ساختارها دارد .این واکنش،
مواد را تجزی��ه میکند تا جایی که منجر به
آسیب دائمی میشود.
سید هادی احمدی روئینی مدیرکل دفتر
حفظ و احیای بناه��ا ،بافتها و محوطههای
تاریخی وزارت می��راث فرهنگی ،گردشگری
و صنای��ع دستی یکی از آنها بدمنظر کردن
سیم��ای بناهای تاریخی اس��ت که مبتال به
تقریباً همه شهرهای تاریخی جهان دانست و
اعالم کرد و گفت :موضوع دوم اثر شیمیایی
اس��ت ک��ه آلودگی ه��وا روی آث��ار تاریخی
میگذارد.
احمدی روئینی افزود :از ترکیب آلودگی هوا
با بارندگی ،بارانهای اسیدی شکل میگیرند
و این اسید جدارههای تاریخی را میخورند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ع�لاوه بر این آلودگیهای معلق در هوا
توسط باران روی سطح بناهای تاریخی
میآین��د و فعل و انفع��االت شیمیایی
بع��دی موجب تخریب بن��ای تاریخی
میش��ود .تخریب بعدی نی��ز تخریب
فیزیکی است؛ یعنی برخی از نمکها و
سولفاتها تشکیل شده و در جدارهها و
ترکها انباشته میشوند و با متبلور شدن
باعث تخریب بنای تاریخی میشوند.
وی در ادام��ه تخریبهای��ی
محیطزیستی که به آثار داخل بناهای
تاریخ��ی و یا موزهای به وجود میآید را
مخربتر دیگر تخریبهای آثار باستانی
ارزیابی ک��رد و افزود :نگرانی اصلی من
بخاطر نقاشی و دیگر آثار باستانی است
که در موزهها نگهداری میشوند ،است.
روئین��ی اف��زود :در روزهای��ی ک��ه
آلودگ��ی هوا وج��ود دارد ،بسیاری از
آثار تاریخی دچار تخریب میشوند که
بسیار نگرانکننده است .در بسیاری از
کشورها در این روزها در محوطه موزهها

است ک��ه در ترکیب با رطوبت ،سبب
خورندگ��ی و تخری��ب آث��ار میشود.
عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت
و مرم��ت می��راث فرهنگ��ی ،اف��زود:
نباید چنین ب��اوری داشت که بناهای
تاریخ��ی تنها در روزهای��ی که دارای
آلودگی است دچار تخریب میشوند،
زی��را نشست آلودگ��ی و ترکیب آن با
رطوبت حتی در روزهای پاک و بارانی
نیز میتواند سبب تخریب شود و بنابر
ای��ن با توجه به اقلی��م کشورمان باید
همواره ب��ه زدودن آلودگی از سطوح
و بناه��ای میراثی توجه داشته باشیم.
امین شی��رازی درباره وضعیت موزهها
در روزها ه��وای آل��وده گفت :بستن
پنجرهها ،وجود بیش از  ۲مرحله برای
ورود بازدیدکنندگان به سالن موزه ،باز
نکردن ویترین و جلوگیری از جابجایی
آث��ار در روزهای که هوا آلوده است از
جمله راهکارهایی برای کاهش تخریب
آثار است.

آلودگی هوا ،ساختمانهای
تاریخ�ی سراس�ر جه�ان،
از آکروپلی�س در یون�ان ت�ا
ب�رج آزادی ته�ران را تح�ت
تأثیر اثرات منف�ی خود قرار
میدهد .خطر از دست دادن
این ساختارهای بی همتا برای
همیشه ،یک تهدید است زیرا
بس�یاری از این آثار تاریخی،
دارای ارزش فرهنگ�ی و
زیباشناختی هستند که فراتر
از قیمت گذاری است.

از فیلترهای هوا استفاده میکنند و یا
ب آثار
موزهه��ا را برای کاه��ش تخری 
موزهای تعطیل میکنند .شهرزاد امین
شی��رازی با اشاره به این که آلودگیها
منشأ شیمیایی دارد ،افزود :مهمترین
موضوع در مبح��ث آلودگی هوا کربن
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ابوالحسنخرقانیوتنبورکرمانشاهیبهنامترکیهجهانیمیشود؟
فاطیماکریمی
روزنامهنگار

ش��نیدههای اهالی موسیقی در
کرمانش��اه حاکی از آن است که
ترکیه قص��د ک��رده فرودگاهی
به نام ش��یخ ابوالحسن خرقانی
بس��ازد و برای مطرحش��دن ساز
تنب��ور در س��طح جهانی ب��ه نام
خودشان اقدام کند.
تصاح��ب هنر و مش��اهیر ایران
توسط کشورهای همسایه اتفاق
جدیدی نیست .وقتی کشورهای
دیگر از جمله آذربایجان به عنوان
مثال تار ایرانی را ثبت میکنند
و ی��ا در ص��دد ثبت چ��وگان بر
میآیند برای آن برنامهریزی هم
میکنند .شغلهای جدید ایجاد
میشود و جشنوارههای مختلفی
که ب��ه معرفی آن بپردازند حتی
برایش موزه ایجاد میکنند و بعد
از مدت کمی هم از آن به عنوان
جاذب��ه گردش��گری یاد ک��رده و
ت�لاش میکنن��د به واس��طه آن
گردشگر جذب کنند.
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حاال م��ا در ایران با داشتهه��ای گردشگری و
جاذبههایمان چه میکنیم؟ کدام یک از میراث
ناملموسی ک��ه به نام ایران ثب��ت شد ،توانست
ب��رای ایران گردشگر بیاورد و کدام یک حتی به
مردم خودمان هم معرفی شد چه برسد به سطح
جهانی؟
در اقدامی تازه خبر رسیده که قرار است ترکیه
تنبور کرمانشاهی را به نام خودش در یونسکو ثبت
کند .تنبوری که خاستگاهش کرمانشاه است .این
خبر را رئیس انجمن موسیقی کرمانشاه به مهر
اعالم ک��رد .فرزاد شهسواری مطمئن نیست که
ای��ن خبر به صورت رسمی در ترکیه اعالم شده
باشد اما در ادامه افزود :سال گذشته در قونیه از
یک جمع موزیسین شنیدم که میخواهند تنبور
را ثبت کنند امسال هم چند نفر از نوازندهها خبر
آن را دادن��د .در واقع اگر از این کار ترکیه غافل
شویم مانند دو تار که به اسم آذربایجان ثبت شد،
این ساز هم به اسم ترکیه جهانی میشود.
شهس��واری افزود :شاید ترکه��ا بخواهند به
نام تنبور خودشان این ساز را جهانی کنند ولی
باالخ��ره تنبور برای اولین بار به اسم ترکیه ثبت
خواه��د شد .ترکها از ی��ک آرامگاه هم پول در
میآورند حتی از اس��م مالنصرالدین هم جاذبه
ساختهان��د .غیر از تنب��ور از یک جمع فرهنگی
که شاهرودی هم بودند شنیدم که ترکیه قصد
داشته تا شیخ خرقانی را هم به نام خودش بزند.

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

حتی به فک��ر تأسیس فرودگاهی ب��ه نام شیخ
خرقانی هم افتاده بودند.
خیز ترکها برای تصاحب مشاهیر ایرانی دور از
ذهن هم نمیتواند باشد آنچنان که  ۵ماه پیش
هم خانه موزهای به نام فارابی دانشمند ایرانی در
استانبول افتتاح ش��د .ولی درباره تنبور در هیچ
سایت رسمی و خب��ری ترکیهای در این باره به
صورت رسمی اعالمی صورت نگرفته است.
با ای��ن وجود بح��ث تصاحب تنب��ور در بین
موزیسینه��ای ایرانی پیچی��ده است .به همین
دلی��ل شهسواری گفت ک��ه گروهی متشکل از
 ۶۰۰نفر را دور هم جمع کرده تا برنامهای برای
معرف��ی این ساز داشته باشند .او گفت که شاید
اگ��ر وقت میگذاشتند این آم��ار به هزار و ۲۰۰
نفر هم میرسید .این افراد در واقع نوازندههایی
هستند ک��ه در شهرهای استان کرمانشاه تنبور
مینوازند.
او معتقد است که تنبور ساز آئینی است که به
جغرافیای کرمانشاه مربوط میشود .از این پهنه
شروع شده تا مرزهای غربی مانند داالهو و گوران
و گهواره میرسد.
در این شهرها مردم همه بلدند تنبور بنوازند.
شاید خیلی از افراد حرفهای تنبور نزنند ولی همه
آنها با این ساز آشنایی کامل دارند .حتی گستره
آن به شهره��ای دیگر هم رسیده و در کرمان و
شیراز و الیگودرز هم این ساز رخنه کرده است.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

او درباره اینکه انجمن موسیقی کرمانشاه چه
کاری برای معرفی تنبور در ایران انجام داده
توضیح داد :جشن��واره تنبور را در کرمانشاه
برگزار کرده و آن را تقویت میکنیم .امیدوارم
ک��ه سومی��ن دوره آن را در سال  ۹۹برگزار
کنیم .شهسواری قصد دارد تا دبیرخانه ملی
تنبور نیز تأسیس شود و جشنواره تنبور را به
سازهای��ی که مادرشان تنبور است گسترش
دهد.
انجمن موسیق��ی کرمانشاه ب��ه پیشنهاد
شه��رام ناظری و همک��اری هنرمندان فعال
تنبورنواز و سرپرستان گروههای تنبورنوازی
استان ،اقدام به تشکیل گروهی با حدود ۶۰۰
نوازنده تنبور کرده است.
رئیس این انجمن گفت :قرار است با هدف
ثبت و شناساندن تنبور که خاستگاه آن پهنۀ
جغرافیای کرمانشاه است سه اثر فاخر مقامی
را ب��ا صدای استاد شهرام ناظری در محوطه
تاریخی و جهانی بیستون اجرا کرده و آن را
در قالب ویدئو منتشر کنیم.

موانعی که معل��وم نیست چه کسی و چرا و
چطور برای آن ایجاد کردهاند! اما درباره اینکه
ساز تنبور چه زمانی جهانی شود فع ً
ال خبری
نیست .با این وجود انجمن موسیقی کرمانشاه
درخواستشان را به اداره کل فرهنگ و ارشاد
استان دادهاند .شاید اداره کل میراث فرهنگی
استان که متولی آن است ،از خواب هفتساله
بیدار شود!
چ��ون هفت س��ال ،مدیر ک��ل دفتر ثبت
سازمان می��راث فرهنگی از آم��اده کردن و
ارسال پرون��ده تنبور کرمانش��اه به سازمان
یونسکو برای ثبت در فهرست میراث جهانی
خبر داده و گفته بود :شیوه ساخت ساز تنبور
در فهرس��ت میراث ملی به ثب��ت رسیده و
سازمان میراث فرهنگی در حال تهیه پرونده
ثبت این ساز برای ثبت جهانی است.
پرون��ده جهان��ی تنبور هن��وز هم تکمیل
نشده است با ای��ن وجود تنها روش ساخت
تنب��ور به ثب��ت ملی رسید نه شی��وه اجرا و
نوازندگی آن.

خان��ه تنب��ور در گ��وران که زادگ��اه علی
اکب��ر مرادی یکی از  ۵۰تکن��واز برتر جهان
اس��ت با هزین��ه شخصی بع��د از  ۸سال به
خان��ه تنبور تبدیل شد .ای��ن خانه که برای
معرف��ی این ساز و تحقیق��ات مربوط به آن
است در دوره رئیس جمهور قبلی ایران قرار
بود تخریب شود.
اما اکنون سندی بر وجود این ساز در میان
کرمانشاهی��ان شده است .شهر داالهو نیز به
عنوان شهر تنبور قرار است به ثبت ملی برسد
ولی شهسواری گفت که شنیده مطالعات آن
انجام ش��ده و باید موان��ع آن برطرف شود.
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مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد استان
فارس گف��ت :براساس نقشههای مغناطیسی
تهی��ه ش��ده در بخ��ش جنوب شرق��ی باغ
شاهی مجموعه جهانی پاسارگاد ،استخر آبی
ذوزنقهای شکل متعلق به دوران هخامنشیان
مشاهده شده اس��ت .افشین ابراهیمی افزود:
ای��ن استخر در پنجمین فص��ل فعالیتهای
باستانشناسی و علوم باستانی ایران و فرانسه
مشاهده شد.
وی اظهار داش��ت :در این فصل از فعالیت
این تی��م ،قسمتهایی بین کاخ اختصاصی و
کاخ بارعام ،بخشهایی از پشت بنای تل تخت
و محوطهای بی��ن کاروانسرا و مقبره کوروش
کبیر بررسی شد.
ابراهیمی با بیان اینکه در پی این بررسیها
در محوط��ه باغ شاهی در  ۶نقطه گمانههایی
زده ش��ده ،گف��ت :احتماالً استخ��ر یاد شده
 ۸ورودی آب داشت��ه و متعل��ق ب��ه دوران
هخامنشیاناست.
ای��ن دوره ک��اوش مختص��ر و تلفیقی از
ژئوفیزی��ک و گمانه ب��وده و آجرهای هاللی
شکلی نیز در بخشهایی از یکی از دهنههای
ورودی آب این استخر نیز مشاهده شده است.
فصل پنجم فعالیتهای باستانشناسی و علوم
باستانی ای��ران و فرانسه در مجموعه جهانی

پاسارگ��اد تمام شده و الزم است فصل بعدی
سریعاً آغاز ش��ود و روی این کشفیات جدید
بیشتر کار و بررس��ی صورت گیرد .ابراهیمی
اضافه کرد :پنجمین فصل فعالیتهای باستان
شناس��ی و علوم باستانی ای��ران و فرانسه در
مجموعهجهانیپاسارگادبراساستفاهمنامهای
انجام شد که پنج سال پیش منعقد شده بود.
وی با بیان اینکه در این مرحله کاوش در
این مجموعه آثار تاریخی تازه فقط شناسایی
ش��ده و باید در مراحل بع��دی بیشتر مورد
بررسی قرار گیرد ،گف��ت :محوطههای تازه
شناسای��ی شده در ای��ن مرحله به دلیل در
امان ماندن از آسیب و عوامل طبیعی مانند
بارندگ��ی و  ...با روشه��ای علمی پر شده
اس��ت و باید در کاووشه��ای بعدی بیشتر
روی آن کار شود.
ابراهیمی بیان کرد :حدود باغ شاهی متعلق
به دوران هخامنشی مشخص است و استخر
ذوزنقهای شکل برای اولین بار مشاهده شده
است .وی ادامه داد :پنجمین فصل فعالیتهای
باستانشناسی و علوم باستانی ایران و فرانسه
در مجموعه جهانی پاسارگاد با مجوز رسمی
پژوهشگاه میراث فرهنگی و با همکاری مرکز
ملی پژوهشهای علمی دانشگاه لیون فرانسه،
پژوهشک��ده باستانشناس��ی دانشگاه شهید

بهشتی ته��ران ،پایگ��اه جهانی
پاسارگ��اد و اداره ک��ل می��راث
فرهنگ��ی استان ف��ارس از نیمه
آبان ماه  ۹۸تا اواخر آذرماه امسال
انجام شد.
مدیر پایگ��اه می��راث جهانی
پاسارگاد ضمن بیان اینکه احتمال
تمدید تفاهمنامه کاوش مشترک با
فرانسه وجود دارد گفت :پنجمین
فصل فعالیتهای باستان شناسی
و عل��وم باستانی ای��ران و فرانسه
ب��ا روش مغناطیسسنج��ی در
مجموعه جهان��ی پاسارگاد انجام
شد و در طول این پنج فصل تمام
هزینهه��ای بررس��ی و کاووشها
بر عه��ده دانشگاه لی��ون فرانسه
ب��وده اس��ت و تیم ایران��ی نیز از
این فعالیتها پشتیبانی میکرده
است .وی تع��داد افراد متخصص
در این کاوشه��ا را در طول پنج
دوره گذشته بی��ن  ۱۰تا  ۲۵نفر
متغی��ر عنوان ک��رد و اف��زود :در
فصل پنجم اغلب متخصصین تیم
ک��اوش از باستانشناسان ایرانی
و ب��ه سرپرستی دکت��ر کوروش
محمدخانی بوده است .وی جنبه
آموزشی در انعقاد تفاهمنامههای
باستانشناس��ی ب��ا کشوره��ای
خارجی را اولویت اصلی و محوری
دانست و گفت :در پنج دوره گذشته
فعالیتهای باستانشناسی و علوم
باستانی ایران و فرانسه آموزش و
انتقال تجربه و دانش نقش اصلی
را داشت��ه اس��ت .ابراهیمی ادامه
داد :تیم باستانشناس��ی ایران و
فرانسه فعالیت��ی چند وجهی در
مجموعه جهانی پاسارگاد دارد و
در زمینه ژئوفیزی��ک و در حوزه
گی��اه باستانشناس��ی و دیرین
اقلیمشناسی نیز فعالیت میکند و
در فصل پنجم این کاوشها ،نمونه
برداریهایی نیز برای تاریخگذاری
مطل��ق رسوبات این مجموعه نیز
انجام داده است.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

نگاهی به برجستهترین خبرهای میراث سال۲۰۱۹
مجله تخصصی فرهنگی هنری «آرت نیوز پیپر» با نزدیک شدن به سال نو میالدی فهرستی از مهمترین خبرهای حوزه میراث در سال  ۲۰۱۹تهیه کرده است که از
آتشسوزی کلیسای نوتردام گرفته تا زیر آب رفتن مناطق دیدنی و تاریخی ونیز را در برمیگیرد .بیشک برجستهترین خبر حوزه میراث سال  ۲۰۱۹آتشی بود که در ماه
آوریل به جان کلیسای «نوتردام» افتاد .با آنکه بیشتر آثار مذهبی و هنری این کلیسا در جریان آتشسوزی از این مکان نجاتداده شدند ،اما ساختار این بنای  ۸۰۰ساله
به شدت آسیب دید« .امانوئل ماکرون» -رئیس جمهور فرانسه – موعد  ۵ساله را برای بازسازی این بنای تاریخی تعیین کرد اما بیش از هزار متخصص مرمت و بازسازی
با امضای یک نامه اعتراضی نسبت به مدت زمان تعیینشده هشدار دادند و بازسازی این کلیسا را در ظرف مدت  ۵سال غیرممکن دانستند.
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قانونگ��ذاران فرانس��ه در ماه
جوالی برای تأسیس مؤسسهای
مختصنظارتبرمراحلبازسازی
و مرمت کلیس��ای نوتردام ،رأی
دادند .با این حال همچنان درباره
نحوه بازسازی این بنای تاریخی
اختالف نظرهای بسیاری وجود
دارد .ب��رای مث��ال ،بین این که
آیا سقف این کلیسا که از چوب
درختان متعلق به قرن سیزدهم
و دوازدهم ساخته شده بود ،باید
ب��ا چوبهایی با هم��ان قدمت
بازس��ازی شود یا اینک��ه از مواد
امروزیت��ری همچ��ون ف��والد
ب��رای این ک��ار استف��اده شود،
اختالفهای��ی وج��ود دارد .این
درحالی است که بالفاصله پس از
آنکه دولت یک رقابت طراحی را
برای مرمت مناره قرن نوزدهمی
این کلیسا معین کرد ،بسیاری
از کارشناسان مرمت و بازسازی
از جمله معم��ار ارشد مسئوول
بازسازی این کلیسا اعالم کردند
این مناره باید دقیقاً مشابه نسخه
پیشینش ساخته شود.
فع��االن حوزه می��راث نیز به
فروخته ش��دن غیرقانونی آثار
باستان��ی در فیسبوک اعتراض
کردن��د و این معضل را در سال
 ۲۰۱۹در مرکز توجه قرار دادند.
بر اس��اس نتایج ی��ک گزارش
درباره قاچ��اق آثار باستانی۹۵ ،
گ��روه عربزب��ان فیسبوک به
خرید و ف��روش غیرقانونی آثار
باستانی مشغ��ول هستند .پس
از آنکه نتای��ج این تحقیق تیتر
m

o

c

.

اخبار شد ،فیسبوک  ۴۹گروه را
مسدود کرد .در این بین زمانی
که تحقیقات جدی��د نشان داد
افزایش سطح آبه��ا میتواند
نسبت ب��ه ساله��ای گذشته
خط��رات بیشت��ری را به دنبال
داشته باش��د ،تغییرات اقلیمی
به یک��ی از مهمتری��ن مسائل
س��ال  ۲۰۱۹تبدیل ش��د .این
معضل به تهدیدی جدید برای
بسیاری از مکانهای تاریخی و
محوطههای باستانشناسی واقع
در بخشهای ساحلی کشورهای
مختلف جهان یعنی از نیواورلئان
گرفته تا شانگهای بدل شد .ماه
گذشته ،ونیز با بدترین سیلی که
n
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s
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از سال  ۱۹۶۶تاکنون در تاریخ
این شهر رخ داده است ،دست و
پنجه نرم کرد .شهردار ونیز این
سیل را یکی از عواقب تغییرات
اقلیمی دانست .م��وزه تاریخی
«داگز» ،کلیس��ای جامعه سن
مارک��و که ساخ��ت آن در قرن
 ۱۱میالدی انجام شده ،میدان
ن مارکو از
اصلی و تاریخی س�� 
جمله مناطق��ی در ونیز بودند
که از آسیبهای سیل اخیر در
امان نماندند .با این حال توسعه
شه��ری همچنان به عنوان یک
تهدید جدی برای محوطههای
تاریخی و آث��ار باستانی سراسر
جهان محسوب میشود؛ چراکه
a

b
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h

g

«صن��دوق جهانی بناه��ا و آثار
تاریخ��ی» ( )WMFهمچن��ان
تعدادی از بناها را در «فهرست
مراقبت»  - ۲۰۲۰از محوطهها و
آثاری که باید بهطور ویژه تحت
نظر قرار بگیرند  -منتشر کرده
است.
از جمله محوطهها و مکانهای
تاریخی ک��ه در ای��ن فهرست
قرار گرفتهاند ،ب��ه دره مقدس
«اینک��اس» در نزدیکی «ماچو
پیچ��و» که ب��ه دلی��ل برنامه
ساخت یک فرودگاه در نزدیکی
ویرانهه��ای ق��رن پانزدهم��ی
«اینک��ا» در خطر ناب��ودی قرار
دارد ،میتوان اشاره کرد.
o

.

w

w

w

اسکانیا
علم و فناوری

گردشگری
فرهنگ و هنر
سالمت
ورزش
News

اسکانیا

علم و فناوری

گردشگری

فرهنگ و هنر

ورزش

سالمت

News

دربارهکهنترینشهرهایجهان
«تاری��خ» هم��واره ب��ا

تم��ام ح��وادث ،رویداده��ا،

ش��خصیتها ،داس��تانها و

افس��انههایش تعیینکنن��ده
است .رد پایی که در جایجای

دنیا ،گذش��تههای دور را برای
مردمان ام��روز فریاد میزند و

آنان را به تماشای شگفتیهای

برج��ای گذاش��ته از تم��دن و

معماری ،سبک زندگی و ...فرا
میخواند.

ش��هرها هم��واره در گ��ذر
دورانه��ا ،نم��اد ب��ارزی از

گوناگونی و شگفتی در زبان و

گویش ،فرهنگ و سبک زندگی
تمدنهای انس��انی بودهاند.
امروزه بر پایه توس��عه صنعت

گردشگری ،تجربه سفر در دل
کهنتری��ن ش��هرهای جهان،

رؤیایی شیرین از سیر در تاریخ
را برای انس��انها رقم میزند.
ش��اید طبقهبندی ش��هرهای

جه��ان ب��ه لحاظ قدم��ت کار

چندان س��ادهای نباشد؛ اما با

نگاهی به منشأ تاریخی آنها
میتوان به اطالعات ارزشمندی

در اینب��اره دس��ت یافت .در
ادام��ه ب��ه معرف��ی برخ��ی از

کهنتری��ن ش��هرهای جه��ان
میپردازیم.
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آتن -یونان

ن��ام آتن همواره به عنوان یک��ی از مهمترین
و بزرگترین شهره��ای تاریخی سرزمین یونان
مطرح است که نخستین ساکنان آن در 1400
س��ال پیش از میالد مسی��ح در این شهر اقامت
گزیدند .طبق آنچه از مطالعه اسطورههای یونانی
به دست میآید ،نام آتن از الهه آتنا گرفته شده
است.
ای��ن شه��ر ک��ه اکن��ون پایتخت یون��ان به
حس��اب میآی��د ،ام��روزه ب��ه یک��ی از مقاصد
پرطرفدار گردشگری ب��رای مردم جهان تبدیل
شده است.
آکروپلیس ،معبد پارتنون ،معبد زئوس ،موزه
بناکی ،معبد هفائستوس و دیگر بناهای باشکوه
آتن ،گوش��های از جلوههای تاریخی هستند که
هرساله مورد توجه خیل عظی��م گردشگران از
سراسر دنیاست.

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

اربیل -عراق

اربیل ،از شهرهای کردستان عراق ،در شمال
شه��ر کرکوک قرار گرفته اس��ت .گفته میشود
زم��ان اسکان نخستین مردم��ان در این منطقه
به  2300سال قبل از میالد مسیح بازمیگردد.
آشوریان ،ایرانیان ،ساسانیان ،اعراب و عثمانیها
هری��ک در دورههای��ی از تاری��خ در ای��ن شهر
حکومت میکردند.
ام��روزه اما اربی��ل با وجود قدم��ت تاریخی
خ��ود ،چهارمین شهر بزرگ عراق بود و به یکی
از مقاصد گردشگری تبدیل شده است .طبیعت
زیبا و دستنخورده و بناهای تاریخی و باستانی
این شهر ،از جمله ارگ اربیل ،مرکز تاریخی این
شه��ر که در زبان کردی ب��ه قلعه هاولر مشهور
اس��ت ،موزه باستانشناسی و عتیقهجات قبل از
اسالم ،گردشگران بسی��اری را برای یک تجربه
لذتبخش به این منطقه فرا میخواند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

میگردد ،نش��ان از تاریخ دیرین��ه آن دارد.
برخی منابع پلوودیو را قدیمیترین شهر در
اروپا میدانند.
پلوودیو نیز از جمل��ه مهمترین شهرهای
جاذب توریست در بلغارستان و اروپا به حساب
میآید .سبک معماری پلوودیو مربوط به دوران
رنسانس بلغاری اس��ت و خانههای رنگارنگ
بسی��اری در ای��ن شهر به چش��م میخورد.
پلوودیو قدیمی به لحاظ سبک معماری با آتن
و روم مقایسه میشود .وجود برجها و مهندسی
زیبای بناه��ا ،این شهر را به مقصد مهمی در
صنعت توریسم بدل کرده است.

بلخ -افغانستان

بلخ ی��ا باخت��ر ،از کهنتری��ن شهرهای
افغانستان اس��ت و بسیاری بر این باورند که
به لحاظ تاریخی ،قدیمیترین شهر جهان به
حساب میآید و بر طب��ق شواهد ،از  6هزار
سال قدمت برخ��وردار است .شه��ر بلخ در
شمال افغانستان که دربردارنده آثار دورههای
ماقبل تاریخ ،پیش از اسالم و دوران اسالمی
است ،دارای  120ساحه تاریخی است.
قدم��ت این شه��ر به گون��های است که
«مادر شهره��ای جهان» ن��ام گرفته است.
گورستان نوبهار ،برج عی��اران ،مدرس ه سید
سبحان قلی خان ،م��زار پیرنظامالدین اولیا،
مزار چهارگنبد ،م��زار خواجهباجگاهی ،مزار
خواجهکاش��اک ،دیواره��ای باستان��ی بلخ،
مسجد قدیمی نهگنبد ،قدیمیترین مسجد
بل��خ بعد از اسالم ،مزار ابوحفص و مزار بلند،
بخشی از جاذبههای گردشگری این شهر به
حساب میآید.
بیروت -لبنان

ن��ام شوش هم��واره در می��ان کهنترین
شهره��ای جهان میدرخش��د .این شهر که
ی جهان
پایتخت قدرتمندتری��ن امپراطور 
بوده ،قدیمیترین سکونتگاه تاریخ شناخته
شده اس��ت .در حدود  4ه��زار و  200سال
پیش از میالد ،نخستین ساکنان در این شهر
اقام��ت گزیدند .قدمت این شه��ر و بناهای
باستانی آن نی��ز از دالیل حضور گردشگران
ایرانی و خارجی در شوش است.
زیگ��ورات چغازنبی��ل؛ پرستشگاه��ی در
جنوب ش��وش ،منطقه باستان��ی هفتتپه،
قلعه شوش (آکروپل) که به شکل قلعههای
قرون وسطی و ذوزنقهای شکل است ،آرامگاه
دانی��ال نبی ،کاخ آپادانا؛ سازهای باستانی که
به دستور داریوش کبیر ساخته شد ،رودخانه
کرخ��ه و ،...همگی بخشی از شکوه و زیبایی
ای��ن شهر است که آن را ب��ه یکی از مقاصد
ارزشمن��د توریستی در ایران و جهان تبدیل
کرده است.

پلوود یو -بلغارستان

پلوودیو دومین شهر بزرگ بلغارستان است
که در سال  2019به عنوان پایتخت فرهنگی
اروپا انتخاب شده است .قدمت تپهای به نام
«نمت» که به  6ه��زار سال قبل از میالد بر
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شوش -ایران

بی��روت؛ پایتخت و نی��ز بزرگترین شهر
لبن��ان ،از جمل��ه شهرهای که��ن جهان به
حساب میآید که ساکنان آن برای اولینبار
 3هزار س��ال پیش از می�لاد مسیح در آن
سکنی گزیدن��د .بیروت همچنین به یکی از
زیباتری��ن شهرهای خاورمیان��ه نیز معروف
اس��ت و در حال حاض��ر از مهمترین مقاصد
گردشگری به حساب میآید.
م��وزه مل��ی بی��روت ،حمامه��ای رومی،
صخرهه��ای کبوت��ر ،مسجد محم��د امین،
مناط��ق باستانی بعلب��ک ،سیفی و بیبلوس
و م��وزه سرسق ،کلیس��ای بانوی مقدس ما،
میدان شه��دا و ...را میت��وان از جاذبههای
بیروت دانست.
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مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل؛ درست یا نادرست
در حال��ی ک��ه برخ��ی از
کارشناس��ان مدعی شدهاند

تف��اوت رنگ گنبد مس��جد

شیخلطفاهلل پس از مرمت

طبیعی است که برخی دیگر
میگویند این اتفاق ،قصوری
نابجاست.

مسجد شیخ لطف اهلل یکی
از مس��جدهای تاریخ��ی و

شناخته شده در ضلع شرقی

میدان امام خمینی(ره) است.
این مس��جد به فرمان شاه

عباس اول و در مدت هجده
سال بنا شد و مقابل عمارت
عالیقاپ��و و در همس��ایگی

مسجد جامع عباسی است.

معمار این مس��جد اس��تاد

محمدرض��ا اصفهانی پس��ر

حس��ین بنا اصفهان��ی بوده

اس��ت .ای��ن مس��جد ب��ر
ً
قبال
خرابههای مسجدی که

در آن محل بوده ساخته شد.

مس��جد ش��یخ لطف اهلل به

نام یکی از علمای بزرگ عصر

صفوی به نام شیخ لطف اهلل
جبل عاملی نامیده ش��د که

از علم��ای بزرگ دوره صفوی
بود.
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مدت��ی است که افکار عموم��ی و نخبگان در
خصوص دو رنگ شدن گنبد این مسجد هشدار
دادن��د ،نگرانیها ب��ه اندازهای ب��ود که اسحاق
جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهوری در این
ب��اره در جلس��ه  ۱۶آذر شورای عال��ی میراث
فرهنگی،صنایع دست��ی و گردشگری با اشاره
به دغدغه افکار عموم��ی و برخی صاحبنظران
ح��وزه میراث فرهنگی در خصوص نحوه مرمت
مسجد شی��خ لطف اهلل اصفه��ان که مثل یک
گوهر ارزشمند برای ایران و شهر اصفهان است،
از وزی��ر میراث فرهنگ��ی ،گردشگری و صنایع
دستی خواست با تبیین و تشریح دقیق اقدامات
انجام شده ،دغدغه عالقه مندان و صاحبنظران
نسبت به مرمت این مسج��د تاریخی را مرتفع
سازد و شخصاً بر این امر نظارت مستمر داشته
باش��د .نگرانیه��ا زمانی باال گرف��ت که یکی از
باالتری��ن مراجع می��راث فرهنگی کشور ،یعنی
رئی��س ایکوموس ایران از روند مرمت این گنبد
انتق��اد کرد و مدعی شد که گنبد مسجد شیخ
لطفاهلل را خراب کردهاند.
کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی بیم
ای��ن دارند که کار مرمت تَرکها با همین روش
مورد انتق��اد ادامه پیدا کند و ای��ن اثر جهانی
آسیبهای جبرانناپذی��ری ببیند؛ آسیبهایی
که میتوان��د آن را در فهرست میراث در خطر
یونسکو قرار دهد.
شی��وه انتخاب مرمتگر و ن��وع مرمت ،پایین

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

آوردن یکب��اره ترک ،تفاوت رنگ ،جفت نبودن
لچکیه��ا ،درست نب��ودن ان��دازه و در نتیجه
بندکشیهای زمخ��ت و نامتناسب در دو سوی
ت��رک این بنای تاریخی از جمله انتقاداتی است
که ای��ن روزها متوج��ه مسئووالن ام��ر است.
مسئووالن میراث فرهنگی در مقابل این نقدها
از پروژه مرمت گنبد مسجد شیخ لطفاهلل دفاع
میکنن��د و میگویند شرایط نامطلوب سازهای
گنب��د آنها را ناگزیر به ای��ن مرمت کرده است.
آنان میگویند تفاوت رنگ ایجاد شده با مرمت
ترکهای بعدی گنب��د حل خواهد شد و جای
نگران��ی نیست اما کارشناسان معتقدند این کار
آسیبهای جدی به گنب��د میزند و باید مانع
دور کامل مرمت گنبد به این شیوه شد.
حاال وزارت می��راث فرهنگی جلس��های را با
حض��ور کارشناسان و مسئووالن مربوطه برگزار
ک��رده ک��ه در آن صاحبنظران مرم��ت گنبد
مسجد شیخ را تأیید کردند.
تأیید مرمت انجامشد ه د ر گنبد مسجد
ش���یخ لط���فهللا از س���وی صاحبنظران و
کارشناسان میراثفرهنگی

محمدحسن محبعلی پیشکسوت و صاحب نظر
حوزه میراثفرهنگ��ی و عضو شورای تخصصی
پایگاههای میراث مل��ی و جهانی کشور در این
جلس��ه گفت :از نظ��ر قوانین مرمت��ی اقدامات
انجامشده ،صحیح بوده و با توجه به وضع موجود

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

و آسیب شدید ب��ه زیرسازی کاشیکاری و
ناهمواری و پدیداری موج در سطح گنبد ،بر
چیدن کاشیها ،اجرای دوباره آن الزم بود.
او بر ادامه عملی��ات مرمت و نصب دوباره
داربست برای انج��ام گمانهزنیها و بررسی
آسیب کاشیه��ای سایر ترکه��ا به شکل
ترک به ترک تأکید کرد.
محبعل��ی تصریح کرد :متأسفانه باز کردن
زودهنگام داربستها ای��ن تصور را بهوجود
آورده ک��ه مرمت پایان یافته و بخش مهمی
از شائبههای موجود ناشی از این اقدام بوده
ای��ن در حالی اس��ت که با مرم��ت کامل و
پاکسازی تزئین��ات گنبد میتوان سیمای
موزون و یکپارچه گنبد را مشاهده کرد.
چ قص���وری انجام
د ر مرم���ت گنبد هی 
نشد ه است

عبداهلل جبلعاملی پیشکسوت ،صاحبنظر

و عضو شورای فن��ی سازمان و عضو کمیته
راهب��ردی میدان امام (ره) اظه��ار کرد« :با
توجه ب��ه شناختی که از سواب��ق ،مهارت و
تجربه باالی مجری پروژه دارم ،انتخاب استاد
رحمتاهلل رضایت درست بوده به طوریکه
در پروژههای متعدد و مهم از جمله بازسازی
بازار جنب مسجد جام��ع که بر اثر بمباران
تخریب ش��ده بود ،تاالر تیم��وری ،مدرسه
مظف��ری و مسجد جام��ع ،اقدامات مرمتی
شایست��های را انج��ام داد ه است و در زمینه
اجرای سازههای سنت��ی مهارت و تخصص
دارد.
او ب��ا اش��اره ب��ه انتخاب صحی��ح مجری
و عملی��ات مرمت��ی انجامش��ده ب��ر نصب
داربستها و ادامه عملیات مرمت  ۱۴ترک
باقیمانده تأکید کرد.
جب��ل عاملی تصری��ح ک��رد :باقیماندن
داربسته��ای کارگاه مرمت ت��ا پایان پروژه

مشکلی ندارد ب��ه عنوان مثال داربستهای
گنبد مسجد امام هشت س��ال نصب بود و
مشکلی هم نداشت .در مرمت گنبد مسجد
شیخ لطفاهلل هیچگونه قصوری انجام نشده
است.
شیوه پیاد هسازی ،شمارهگذاری برای
حفظ اصالت بنا مورد تأیید است
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سیدمه��رداد حج��ازی است��اد دانشگ��اه
اصفهان و متخصص سازههای تاریخی نیز در
این نشست گفت :از دو سال پیش در جریان
مرم��ت گنبد مسجد شیخ لط��فاهلل بودهام
و هم��راه هیئته��ای مختلف بی��ن المللی
از جمل��ه ایسکارسا در حین اج��رای پروژه
از کارگ��اه بازدید کردم .شی��وه پیادهسازی،
شمارهگ��ذاری برای حفظ اصال��ت بنا مورد
تأیید است.
او افزود :کار آزمایشگاهی و روند کلی اجرا
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بر مبنای اص��ول سنتی انجامشده و مشکل
خاصی وجود ن��دارد .اظهارنظر در خصوص
امور تخصصی ،فنی و اجرایی باید مبتنی بر
بررسی ،مشاه��ده و مطالعه دقیق فرآیندها
باشد.
حجازی ضمن تأکید بر تهیه گزارشهای
دورهای و انتشار آنها ،تصریح کرد :موقعیت
خوب��ی است تا از ظرفیت تخصصی و علمی
دانشگاهها از جمله دانشگاه اصفهان در این
زمینه استفاده کنیم.
اع�ل�ام آماد گی پژوهش���کد ه حفاظت
و مرم���ت ب���رای هم���کاری د ر پروژههای
مرمتی

رضا رحمان��ی رئیس پژوهشکده حفاظت
و مرم��ت آث��ار پژوهشگ��اه میراثفرهنگی
و گردشگری کشور پ��س از تبیین مراحل
مختل��ف مرمت بر صحی��ح و اصولی بودن
مرم��ت انجامش��ده تأکی��د و اظه��ار کرد:
پژوهشک��ده درخص��وص انج��ام هرگون��ه
همک��اری در پروژهه��ای مرمت��ی آمادگی
دارد.

از پیش���نهاد های س���ازند ه اس���تقبال
میکنیم

فریدون اهللیاری مدیرکل میراثفرهنگی،
گردشگ��ری و صنایعدستی استان اصفهان،
حساسی��ت عموم��ی جامع��ه در خصوص
میراثفرهنگی را سرمایه بزرگ و پشتوانهای
ب��رای حفظ می��راث ارزشمن��د گذشتگان
دانست و اف��زود :درخصوص امور تخصصی،
مباحث مطرح ش��ده بای��د در جایگاههای
مناس��ب و محافل کارشناس��ی انجام شود.
همکاران ما با آغوش باز از هر گونه پیشنهاد
سازنده ب��رای حفاظ��ت و مرم��ت بناهای
ارزشمند تاریخ��ی به ویژه می��راث جهانی
استقبال میکنند و برگزاری چنین جلساتی
فرصتی ب��رای بهرهمندی از سرمایه تجربی،
دانش و تخصص صاحبنظران و متخصصان
در اج��رای صحیح طرحها و پروژههای مهم
میراثی است .ادارهکل امور پایگاهها از همان
ابت��دا در جری��ان روند مرمت ق��رار گرفته
است.
فرهاد عزی��زی مدیرکل ام��ور پایگاههای
میراث ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدست��ی در جمعبندی

مباحث مطرح شده گفت :پس از طرح نقطه
نظرات اخیر در فض��ای مجازی و رسانهای،
گروه کارشناسی به استان اعزام شد تا گزارش
اقدامات انجامشده توسط مدیر پایگاه جهانی
میدان ام��ام (ره) در این وزارتخانه را دوباره
بررسی کند به این منظور به همراه هیئتی از
شورای تخصصی پایگاههای میراثفرهنگی
کشور از این کارگاه بازدیدکردیم.
او افزود :دوباره فرآیندهای اجرایی پروژه در
دو سطح مورد بررسی قرار گرفت ،در سطح
نخس��ت بررسی مطالع��ات ،مستندسازی و
اقدامات اولیه قبل از اجرا و آسیبشناسیهای
تشخیصی همک��اران در اصفه��ان مبنی بر
آسیبه��ای وارده ب��ه پوش��ش کاشیکاری
گنبد و آسیبهای زیرسازی تزئینات کاشی
که موجب فرسای��ش و مواج شدن و لغزش
کاشیها ب��وده و سپس مواجهه و تشخیص
در خصوص سطح مداخله و مرمت بر اساس
تجربیات و پیشینه مرمت کاشیکاری گنبد
در کشور و اصفه��ان رویکردی صحیح بوده
اس��ت .خوشبختانه اعضای جلسه به درست
ب��ودن فرآیند اقدام��ات انجامش��ده تأکید
کردند.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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طاهرهآشیانی
روزنامهنگار

گفت و گو با خشایار اعتمادی دربارۀ بابک بیات

نتهاییکهبیاتنمیشوند
دنیای موسیقی آنقدر فاسد شده که دیگر جای کار ندارد
فیلم «شاید وقتی دیگر» ساخته بهرام بیضایی

موسیقی است که آغاز میشود برای بیان آنچه

کارهایش ،هم درباره خودش و شخصیتاش

ی بینظیر
داس��تانی غریب ،ساختار قوی و باز 

فیلم بابک بیات ،با نتها ،ملودیها و سازهای

و موسیقی فیلم در کارنامهاش دارد و آنقدر با

ن سینما آمدم بیرون.
را که دیدم ،گیج از س��ال 

سوسن تس��لیمی این فیلم را در فهرست آثار

سینمای ایران قرار داد که آنها را در دفترچهای

و مهمتر این که در ذهن بماند با همان حجم

یک��ی دو روزی که گذش��ت و س��کانسهای

یادآور درگذشت اوست ،با آثار زیادی در ذهن

متفاوت��ی دارد و ب��رای اولی��ن آلبوم��ش که

ذهنم مرور میش��د و متوجه شدم آنچه این

از ترانههایی که دهه پنجاهیها خیلی خوب

یکی از افرادی است که خوب میتواند درباره

تا فیلمهایی که موس��یقی آنها ماندگار شده و

از دنیای حرفهای موسیقی خداحافظی کرد .او

اس��ت .برای بابک بیات نوش��تن ه��م درباره

دیگر جای کار ندارد

کودک��ی ش��خصیت اول فیل��م که م��دام در

س��کانسها را با همه ایهام��ش برایم جذاب
کرده ،موسیقیای است که زندهیاد بابک بیات

برای این فیلم ساخته .زیاد شنیدهایم که وقتی

کالم ناتوان میش��ود یا به پایان میرسد ،این

آغاز اعتماد و رفاقت
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یاش کاری کرده بود تا تصویر کامل شود
انتخاب 

آدمهای معتبر کار کرده که کمی اشتباه نوشتن

درباره او ،خبط بزرگی است.

مینوشتم.

[]44

کلم��ه و زبان از بیان آن عاجز اس��ت و در این

باید خیلی مراقب میبودم .بیات آنقدر ترانه

اعتمادی درباره آشناییاش با زندهیاد بابک
بیات میگوید :م��ن  15ساله بودم که آقای
بیات برای کاری به انگلستان رفته بودند .در
آنجا آقای جنتی عطایی را دیده بودند که با
دایی من دوست بود.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

ایهام و دلهره .بابک بیات که آذرماه هر س��ال
ما زنده است از ترانه بگیر تا موسیقی فیلم.

آنها را میشناسند و با خودشان زمزمه میکنند

خوانندهای هم پای کار بوده و برای آنها خوانده

همین آشنایی باعث شده ب��ود تا داییام
سوغات��ی را به آق��ای بیات بدهد ت��ا برایم
بی��اورد .روزی که آقای بیات به خانه ما آمد،
من با پیانو ،موسیقی سریال سلطان و شبان
را نواخت��م و او از من پرسی��د میدانی این
موسیقی را من ساختهام...؟ از همان جا بود

خش��ایار اعتم��ادی خوانن��دهای ک��ه صدای

دلشوره نام دارد ،بابک بیات موسیقی ساخته،

بابک بیات سخن بگوید .اعتمادی ماه گذشته

میگوید :دنیای موسیقی آنقدر فاسد شده که

که عالقه عجیبی نسبت به ایشان پیدا کردم.
شخصیت مع��روف و آهنگسازی به خانه ما
آم��ده بود و این حض��ور به من حس خوبی
داد .بیشتر از  20سال با ایشان اختالف سن
داشتم اما بع��د از آن به قدری به من توجه
نشان داد و تشویق��م کرد که خیلی زود به

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

یک��ی از بهترین دوستانم تبدیل شد .هر
زمان برای موسیقی به مشورت نیاز داشتم
ب��ه او زنگ م��یزدم و او آنق��در بزرگوار
بود که جوابم را م��یداد .رفت و آمد های
ی ما زیاد شد و من تصمیم گرفته
خانوادگ 
بودم خوانندگی را به عنوان حرفه انتخاب
کنم.زمانیکهتصمیمگرفتمآلبوممنتشر
کنم ،شروع به صحبت با آقای بیات کردم.
از سال  72بود که کلنجار رفتن را شروع
ک��ردم که بتوانم راضیاش کنم .اما قبول
نمیکرد و میگفت فض��ای کشور آماده
ترانه پاپ نیست .این را هم بگویم بعد از
پیروزی انقالب تا آن زمان صدا و سیما و
وزارت ارشاد بیشتر سرود تولید میکرد تا
ترانه .عاقبت توانستم که او را راضی کنم
برای آلبوم دلشوره موسیقی بسازد و سال
 74آن را منتشر کردیم.

جوری باشد به نظرت بهتر نیست؟ چون
دستش در ملودیسازی خیلی باز بود و
استاد ملودیسازی بود ،میگفت :صبر
ک��ن امتحان کنم ببین��م چه میشود!
زیبای��ی کارش این ب��ود که در ساخت
اثر خودرأی نبود ،هرچند بسیار باسواد
ب��ود و به همه فن��ون ساخت موسیقی
آشن��ا بود ام��ا به نظر دیگ��ران احترام
میگذاش��ت و تا جایی که به کار لطمه
نمیزد و سطح کار او را پایین نمیآورد،
قب��ول میکرد .به اعتم��ادی میگویم،
آنهای��ی ک��ه از نزدیک ب��ا آقای بیات
آشنایند از مردمداری و روابط خوب او با
اطرافیانش میگویند و مهربانی که گویا
خیلی بیدریغ بوده.
میگوید :مهربان بود بسی��ار زیاد اما
به اصطالح زود جوش نبود و اینجوری
نبود ک��ه زود با دیگ��ران دوست شود.

استاد ملودیسازی بود

دوستها و رفقایش محدود بودند؛ چون
آدم محافظهکاری نبود که بخواهد همه
را ب��رای خودش نگه دارد .اگر جایی در
کار بای��د اعتراض میکرد ،ای��ن کار را
ب��دون هیچ رودربایستی انج��ام میداد
حتی اگ��ر آن کار و صاح��ب آن کار را
از دس��ت م��یداد .رک ب��ودن یکی از
ویژگیه��ای منحصربهفردش بود .الکی
از کس��ی تعریف و تمجید نمیکرد اگر
کسی استعداد خوانندگی یا آهنگسازی
ی��ا نوازندگی نداشت رک به او میگفت
اینکاره نیستی یا اتفاق خاصی در این
کار برایت رخ نمیدهد .با همه اینها قلب
مهربانی داشت .در مکان و زمان مناسب
زودتر از همه گری��ه میکرد یا زودتر از
هم��ه میخندید .زیبای��ی رفتارش در
این بود که منفع��ل نبود و به کنشها،
درستترین واکنش را نشان میداد.
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از اعتم��ادی میپرس��م آق��ای بیات با
ترانهسراها و خوانندههای معروف زیادی
کار کرده ب��ود و برای فیلمهای معتبری
موسیقی ساخته بود ،چگونه توانستید او
را متقاعد کنید برای آلبوم شما موسیقی
بسازد؟
این خواننده پاپ میگوید :ما هر چند
اخت�لاف سنی زیادی با هم داشتیم اما
من توانستم اعتماد ایشان را جلب کنم.
کاش خودش زنده ب��ود و میگفت در
م��ن چه دید که اعتماد کرد .ما به یک
دیدگ��اه مشت��رک در زمینه موسیقی
و انتخ��اب شعر و تران��ه رسیده بودیم.
وقتی دید من اشعاری از احمد شاملو،
شفیعی کدکنی و سه��راب سپهری را
برای خواندن انتخ��اب میکنم ،به من
اعتم��اد کرد .من هنرست��ان موسیقی
نرفتهام ام��ا شناخت خوبی از موسیقی
داشت��م .درباره ساخت��ار موسیقیها و
توگو میکردم و نظر
ملودیها با او گف 
م��یدادم .در تنظیم شع��ر و موسیقی
دق��ت زیادی داشت��م و میدانستم که
مث ً
ال چ��را در بخشی از این موسیقی از
فلوت استفاده میکن��د .گاهی ملودی
را میشنی��دم و میگفتم مث ً
ال اگر این
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حاشیههای «وا ِرش» از کجا آمد؟
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مدت��ی پی��ش م��ردم
استان گیالن در اعتراض
«وارش» و
ب��ه س��ریال
ِ
آنچ��ه اهان��ت ب��ه خود
خواندن��د ،تجمع کردند.
نمایندگان این استان و
سایر مقامات آن منطقه،
نس��بت به این موضوع
واکن��ش نش��ان دادند
و آن را بیحرمت��ی ب��ه
گیلکها توصیف کردند.
«وارش» و
س��ریال
ِ
حواشی آن ،جدیدترین
پ��رده از وضعی��ت این
روزه��ای صداوس��یما
ب��ود ک��ه س��ریال احمد
کاوری را ب��ا چالشهای
پیشبینینـــاپذی��ر ی
مواجه کرد.
ام��ا در ش��رایطی ک��ه
بی��ن عبور از حواش��ی یا
درگیری با آن مرز باریکی
وج��ود دارد« ،تحقی��ق
و پژوه��ش» یک��ی از
راهکارهای اساس��ی برای
پرهیز از حواش��ی تلقی
میش��ود ک��ه میتواند
سرنوش��ت یک سریال را
تغییر دهد.
عب��اس نعمت��ی ـ
فیلمنامهنوی��س ـ از
جمل��ه افرادی اس��ت که
بر اهمیت نقش تحقیق
و پژوهش برای ساخت
یک س��ریال تأکید جدی
دارد .او که نویس��ندگی
چ��ون
س��ریالهایی
«تکیه بر ب��اد»« ،نون و
ریحون»« ،اولین ش��ب
آرامش» و «بوی باران»
بر عهده داش��ته اس��ت،
اینگونه عنوان میکند که
متاس��فانه برای تحقیق
و پژوه��ش در تولیدات
نمایشی هزینهای در نظر
گرفته نمیشود.

نعمتی در گفتوگو با ایسنا دربارهی انتقادهایی
که نسبت به برخوردار نبودن سریالها از پژوهش
الزم مطرح میشود ،در پاسخ به اینکه چرا با اینکه
این کمبود را همه درک میکنند ،این نقطه ضعف
همچنان برطرف نمیشود؟ اظهار کرد :این روند
سه گلوگاه دارد که اگر حل بشود به نظرم خیلی
وضعیت بهتری مییابیم؛ اول ثبات مدیریت است.
در هشت س��ال گذشته صداوسیما سه رییس و
سه معاون سیما به خود دیده است .بیش از این
مدیر شبکه عوض ش��ده و بیش از آن هم مدیر
گروهه��ای فیلم و سری��ال تغیی��ر کردهاند .این
تحوالت چند س��ال گذشته باعث شده تیمهای
تولی��دی دنب��ال سریالهایی برون��د که صفر تا
صدش از است��ارت زدن تا پخش یک سال تا دو
س��ال باشد؛ بنابراین این پروسه اص ً
ال زمانی برای
پژوهش باقی نمیگذارد .یک پژوهش چقدر وقت
میخواهد؟ یک سال .تلویزیون یکسال تحقیق،
یک سال نگارش و یک سال کار را بسازد که روی
هم رفته سه سال زمان میبرد.
وی با اشاره به تغیی��رات مدیریتی متداول در
صدا و سیما توضیح داد :یک مدیر گروه جدید با
توقعات جدید و انتظارات جدید میآید .طبیعی
است آدمها ریسک کمتر را انتخاب کنند .حال که
یک ثبات سه ساله بعد یک بیثباتی چند ساله به
وجود آمده ،تداوم این فضا میتواند کمک کند تا
عوام��ل به هم اعتماد کنند و بتوانند برنامهریزی
بلند مدت انجام دهند.
این نویسنده با اشاره به اهمیت پژوهش در آثار

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

تلویزیون��ی معتقد است :پژوهش فارغ از تولید یا
خارج از هسته تولید سریال فایده ندارد .پژوهش
زمانی جواب میدهد که در دل پروژه و چسبیده
به پروژه رخ دهد .تجربه نشان داده پژوهشهای
مستقل از تولید ،به نتیجه نمیرسند؛ مث ً
ال فرض
کنی��م سریالی قرار است درب��اره دوره پهلوی یا
قاجار یا صفویه ساخته شود .کشور ما پر از تحقیق
در این خصوص است .تحقیقی به درد میخورد
که در دل پروژه و برای این نویسنده انجام شود.
ب��ه عنوان مثال نویسنده با ح��وادث تاریخی آن
دوره آشناست و میخواهد با مناسبات اقتصادی
یا روابط اجتماع��ی آشنا شود .خود این هم یک
رف��ت و آمد م��داوم با تحقی��ق میخواهد .یک
نویسنده دیگ��ر ممکن است کمب��ودش روایت
حوادث تاریخی باش��د ،اما با سیر اندیشه در آن
عصر آشناست .غ��رض اینکه پژوهش مستقل از
تولید سودی ندارد.
نویسنده «بوی باران» با اعتقاد بر اینکه متاسفانه
ب��رای تحقی��ق و پژوهش در تولی��دات نمایشی
هزینهای دیده نمیش��ود ،اظهار کرد :در جلسه
برآورد مینویسند هزینه تحقیق و نگارش فالن
قیم��ت .اما هزینهای ک��ه میدهند حتی هزینه
فیلمنام��ه نوشتن به ص��ورت تیمی هم نیست،
چه برسد ب��ه هزینه تحقی��ق .از طرفی مدیر یا
تهیهکننده مربوطه اگر صد میلیارد پول تحقیق
بدهد اما خودش اهل تحقیق و مطالعه و جلسه
گذاشتن نباشد ،تحقیق نمیشود یا تحقیق ساری
و جاری نمیشود.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ای��ن نویسنده در پاسخ ب��ه اینکه آیا دلیل
اعت��راض اق��وام به ی��ک سری��ال ،از همین
کمب��ود عامل تحقیق در نگارش فیلمنامهها
برمیگردد؟ به سریال «وارش» و حواشی آن
اشاره کرد و توضیح داد :بخشی از این اتفاق،
به این برمیگردد ک��ه یکسری بدون آن که
بدانن��د کارشان چقدر خطرناک و ضد ایرانی
اس��ت ،بر هویت قومی میدمند ،بجای اینکه
اص��ل ،هویت ملی باشد .هوی��ت قومی ذیل
هویت ملی اعتبار دارد و اگر هویت ملی نباشد،
بیگانگان قومیته��ا را به راحتی میدرند؛ به
عنوان مثال همین سریال «وارش» که ساخته
و پخش میشود ،چند نفر اعتراض میکنند،
چرا کارگردانش جنوب��ی است .در حالی که
این افتخ��ار و نشانه انسج��ام ملی است که
ی��ک جنوبی با افتخار برای یک شمالی فیلم
بس��ازد یا یک ترک برای قوم لر بسازد یا یک
لر فیلمی در جغرافیای ترک بسازد .این همان
چیزی است ک��ه به آن میگوین��د« ،ایران،
هویت مل��ی» .این عشق مردم ما به یکدیگر
را نشان میده��د .ولی متاسفانه بعضی افراد
برای چیدن میوه فصل مثل اینکه االن فصل
انتخابات است تالش میکنند مسائل قومیتی
را پررنگ کنند .من ای��ن حرکتها را اصیل
نمیبینم و به نظرم مردم همان قومیتها هم
همراهی نمیکنند .او در پاسخ به اینکه چرا
در شرایط فعل��ی جامعه ،سریالهای ما پر از
تلخیهای کاذب است و بر بازنمایی سیاهی
تأکید دارند؟ اظهار کرد :تفکر رایجی در دنیا
وج��ود دارد و آن اینکه وقتی مردم ناراحتند
بیشتر به طنز ،کمدی و شوخطبعی نیاز دارند.
در حقیقت طنز و شوخطبعی را ابزاری برای
کنار آمدن با درماندگی و حال خراب میدانند،
اما برخالف این تصور رایج ،تحقیقاتی که روی
بیگدیتاها و اطالعات استخراجی روی گوگل
در آمریک��ا ش��ده ،نشان میدهد م��ردم در
روزهایی که بیشتر احساس ناشادی میکنند،
مثل روزه��ای ابری و بارانی ،مث��ل روزهای
دوشنبه (مردم بیشترین ناش��ادی را در روز
دوشنبهه��ا در آمریکا گزارش کردهاند) ،مثل
روزهای پس از بمبگذاری بوستون در سال
 ،۲۰۱۳میزان جستجو برای جوک و لطیفه به
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بقیه همشهریانش گفته بود ،انتقادات فراوانی
کردند که البته میتوان به این دیالوگ ایرادات
جدی گرفت .همچنین بعد از این که «تراب»
و دار و دستهاش ،شخصیت سیستانی قصه به
ن��ام «یارمحمد» را که شخصیت عدالتخواه
و مثبتی بود کشتند ،اعتراض��ات دوباره باال
گرف��ت و مخاطبان از تصویری که در سریال
از گیلکها نشان داده شده بود ،انتقاد کردند
و حت��ی خواستار توقف پخش سریال شدند.
بهنام تشکر بازیگر نقش «تراب» در واکنش
به اعتراضات از مخاطب��ان خواست که صبر
کنن��د تا در ادامه سریال ببینند کاراکترهای
گیالن��ی قصه چه میکنند .ای��ن اعتراضات،
واکنشهای��ی را هم برانگیخ��ت و گفته شد
برای قضاوت درباره یک سریال  ۳۰قسمتی،
اعتراض بعد از سه قسمت بسیار زود است .در
این میان ،برخی مسئووالن استانی و شهری
منطقه نیز به محتوای این سریال انتقاد کردند.
اگرچه هنوز حواشی کام ً
ال پایان نپذیرفته اما با
پیش رفتن قصه ،کمرنگ شده است.

پایینترین حد خود رسیده است .در حقیقت
مردم متناسب ب��ا حالی که دارند برنامهشان
را انتخاب میکنند .تحقیقات��ی که در مورد
مطبوعات هم ش��ده ،تأیید میکند مردم به
مطبوع��ات و رسانههایی رج��وع میکنند و
میخوانند که با گرایش سیاسی و فکریشان
هم راستا باش��د .به همین دلیل اینکه ما در
این شرای��ط که شرایط سخ��ت اقتصادی و
تحریم است ،توق��ع داشته باشیم چون حال
مردم ب��د است مسائ��ل ج��دی و دردهای
مردم گفت��ه نشود و فقط بزن و بکوب باشد،
ای��ن خالف نیاز طبیعی م��ردم است .عباس
نعمتی با بیان اینکه مردم دوست دارند حرف
دلشان و مسائل و مشکالتشان در رسانه بیان
شود و خ��ود را در آینه رسانه ببینند ،گفت:
نظرسنجیها هم ای��ن نکته را تأیید میکند
که پر بییندهترین سریالهای امسال تلویزیون
(ستایش ،بوی باران ،برادرجان) ملودرام بودند.
دقیق��اً ایامی هم که ح��ال مردم خوب است
مثل نوروز دوست دارند در نتیجه از سریالی
مانند «پایتخت» استقبال میشود .کار طنز
هم در نوروز جواب میدهد .باز تحلیل بیگ
دیتاهای گوگل وجه دیگری از نیاز جامعه را
نشان میدهد ،در دوره رکود و باال رفتن نرخ
بیکاری در آمریکا رج��وع به سایتهای غیر
اخالق��ی چند برابر شده .یعن��ی مردم دنبال
فراموش کردن واقعیت زندگی بودهاند .دنده
خالصی .یک چیزهایی که حواسشان را پرت
بکـنند .به همین دلیل ما به
کند .از واقعیت َ
دو جنس برنامه و سریال همزمان نیاز داریم.
سریالهایی که از دردهای واقعی مردم بگوید.
سریالهایی که کام ً
ال در قطب مقابلش مردم
در آنها غرق شوند و واقعیت و دردهایشان را
فراموش کنند .مثل داستانهایی که رویاهای
بزرگ دارد مثل داستان پریان یا طنز و کمدی
و سرگرمکننده صرف.

داستان سری��ال «وارش» ،ب��ا قصه کتاب
«مهاجران» به نویسندگی «هاوارد فاوست»
ک��ه اعالم شده منبع اقتب��اس قصه آن بوده
اس��ت ،تفاوته��ای مهم��ی دارد .در واق��ع
«وارش» عین��اً قصه «مهاجران» را به تصویر
نکشی��ده ،اما بیارتباط با آن هم نیست .مث ً
ال
در کت��اب «مهاج��ران» تمرکز قص��ه روی
شخصیت ماهیگی��ر است که خانواده فقیری
دارد و به کشور آمریکا مهاجرت میکند ،اما
در سریال «وارش» کاراکت��ر «یارمحمد» از
لحاظ ویژگیه��ای شخصیتی ،شباهتهایی
ب��ه شخصیت اصل��ی «مهاج��ران» دارد اما
همان اوایل سریال به دستور «تراب» کشته
میشود و ماجرا با همسر او و فرزندانش ادامه
پیدا میکند .همچنین حادث��ه زلزله که در
قصه «مهاجران» اتف��اق میافتد ،در سریال
«وارش» هم رخ میدهد و باعث مرگ همسر
«یارمحمد» میشود .میتوان گفت «وارش»
اقتباس��ی آزاد از «مهاجران» یا بازآفرینی آن
است نه اقتباس.

ماجرای اعتراض گیالنیها هنوز سه یا چهار
قسم��ت بیشتر از سری��ال «وارش» نگذشته
بود که برخی مخاطب��ان از یک دیالوگ که
شخصیت منفی گیالنی قصه یعنی «تراب» به
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یک برد اشت آزاد

ماجرای اعتراض گیالنیها
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سریالمانکن؛تداعیگرشاخصههایفیلمفارسی
مهدی یک ه سادات
روزنامهنگار

ن
ش��بکه نمای��ش خانگ��ی ای 

روزها حواشی زیادی در اطراف
خ��ود ایجاد ک��رده اس��ت؛ از

معضالت و مشکالت در حوزه
محتوایی گرفته تا س��اختاری.
اما بد نیس��ت نقبی به چرایی
ش��کلگیری اس��اس ش��بکه
نمایش خانگی بزنیم.
اساس� ً
�ا تعری��ف ش��کلگیری

شبکه نمایش خانگی در کشور

ما براساس فروش فیلمهایی
بود که بعض� ً
�ا فاخر نیز بودند،

اما فروش ناموفقی در گیش��ه

داشتند و بنا بود اینها در سبد

خرید مردم قرار بگیرند تا چرخه

فیلمسازی بچرخد .اما در عمل
چیزی که ام��روزه میبینیم پر
ش��دن این سبد از سریالهای
ً
بعضا نازل و پرحاشیه است که

راه تنفس چنین فیلمهایی را
بستهاند.
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از جمل��ه سریالهایی که حواشی زیادی ایجاد
ک��رده و در حال پخش است ،میتوان به سریال
مانکن اشاره کرد؛ سریالی که نام ملودرام عاشقانه
را برخود گذاشت��ه اما در عمل سریالی است که
تداعیگر شاخصههای فیلمفارسی است .سریالی
ک��ه مابهازایی در جامعه ایران��ی امروز ما ندارد و
در الیهه��ای زیرین خود درص��دد اشاعه نوعی
نابهنج��اری اجتماعی اس��ت؛ چنانکه در رابطه
ناسالم و بیمارگونه کتای��ون و کاوه نیز به چشم
میخورد .البت��ه این ،همه ضعف سریال نیست،
حضور ف��رزاد فرزین در این سری��ال؛ کاراکتری
تکالیه که دقیقاً ما را به یاد قهرمانان فیلمفارسی
میان��دازد و صدالبت��ه فیلمنامه ضعیفی که اگر
قهرمانان لمپن داستان از آن حذف شوند ،دیگر
چیزی برای ارائه ندارد.
ً
لمپن و لمپنیسم نکتهای است که اخیرا در مورد
اشاعه آن در سریالها زیاد صحبت شده و چندی
پیش نیز مسعود فراستی منتقد سینما در برنامه
«پشت صحنه» رادیو تهران در مورد سریالسازی
در ایران و شبکه نمایش خانگی به این نکته اشاره
ک��رد که «این سریالها بهشدت ضد اجتماعی و
لمپن پرورند .این سریالها به قدری افراط دارند
که ممکن است به فرهنگ خانواده تبدیل شود و
نمیشود الزاماً از آن گرفته شده باشد».
ام��ا واژه لمپن به چه معناست و چرا سینمای
فیلمفارسی به لمپنپروری مشهور شده؟ لمپن

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

از لحاظ روانشناسی و جامعهشناختی به افرادی
گفته میشود که شخصیته��ای ضداجتماعی
داشته و از جریان عادی زندگی بهدور هستند .به
طور واضحتر اینگونه افراد بدون شغل مشخص،
اهل خشون��ت و برخوردهای فیزیکی هستند و
زورگویی و ع��دم مسئوولیتپذیری ،بیخانمان
ب��ودن و به کار ب��ردن ادبیات سخی��ف از دیگر
شاخصههای این گروه ذکر شده است.
لمپنیسم در سینمای قب��ل از انقالب خود را
در فیلمفارس��ی به صورت عین��ی و ملموس به
نمای��ش گذاشت .این شخصیت ک��ه همواره به
سه عنصر ناموس ،عصمت و غیرت تکیه داشت،
به گونهای به نمای��ش گذاشته شد که از لمپن،
قهرمانی افسانهای ساخت طوری که مردم بخشی
از آرزوهایش��ان را در آنها میدیدند و اساساً یکی
از کارکرده��ای فیلمفارس��ی ساختن قهرمانانی
دوستداشتنی از شخصیتهای منفی بود.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

در واق��ع هشداری که فراست��ی به عنوان
منتق��د اع�لام میکند کام ً
ال بجاس��ت؛ زیرا
برخی سازندگان شبکه نمایش خانگی فضای
اینگونه آثار را به فیلمفارسی نزدیک کردهاند؛
قهرمانپ��ردازی از شخصیتهای لمپنی که
رفتار لوطیوار ،شخصیته��ای غیرواقعی و
تکیهکالمه��ای مخاطب سادهپسن��د ،تمام
داشت��ه آنهاست و بهوضوح آثار قهرمانمحور
ث بردهاند.
سینمای قب��ل از انقالب را ب��ه ار 
آثاری که چنین شاخصههای��ی دارند اغلب
از چن��ان فیلمنامه ضعیف��ی برخوردارند که
اگر شخصی��ت لمپن داست��ان از آن حذف
شود چیزی از سریال باقی نمیماند .پرواضح
است که این رفتار در حیطه فرهنگ خانواده
ایران��ی  -اسالم��ی نمیگنجد ام��ا ترس از
فرهنگسازیای که اینگونه آثار خواسته یا
ناخواسته درپیش گرفتهاند موجب انتقاداتی
مانند آنچه فراستی گفت ،شده است.
حواشی سریال مانکن

«مانکن» برای اینکه ثابت کند سریال ناامید
کنندهای است ،خیلی ما را منتظر نمیگذارد.
در هم��ان سکانس اول و حضور کاوه و همتا
زیر برف که با افکتهای ضعیف همراه است،
دیالوگهایی رد و بدل میشود که نمونه آن
را امروز میتوانید در کلیپهای اینستاگرامی
که هدفشان برانگیختن احساسات مخاطب
است مشاهده کنید .دیالوگهایی که با موزیک
سوزن��اک بیان میشون��د و مطابق انتظار در
ادامه بخش زیادی از سریال به پخش موزیک
ویدئو میگ��ذرد .موزیک ویدئویی که در آن
تاب بازی و دویدن به چشم میخورد که قرار
اس��ت این پیام را به مخاطب انتقال دهد که
دو شخصیتی که دیدیم بسیار عاشق هستند!
شخصیته��ای سری��ال تیپه��ای تکراری
هستند که کوچکترین کلیشهها درباره آنها
رعایت شده است .مرد پیری که معتاد است
و میدانیم ک��ه قرار است چه اقداماتی انجام
دهد و باید چه انتظ��اری از او داشته باشیم.

مادری که در فقر مطلق به سر میبرد و دختر
عاشقی که هیچ کار دیگری جز فکرکردن به
کاوه و شنیدن نصیحتهای اطرافیانش ندارد.
شخصی��ت منفی داستان هم ب��ا بازی مریال
زارع��ی ،پازل سریال را تکمی��ل کرده است.
زنی پولدار ک��ه ظالمانهترین رفتار ممکن را
پیش گرفته اس��ت و سازندگان سریال وجه
انسانی ب��رای او در نظ��ر نگرفتهاند! عیجب
است که سازندگ��ان هیچگونه پیچیدگی را
برای شخصیتهای سریال در نظر نگرفته و
آنان را در سادهترین حالت ممکن در سریال
گنجاندهان��د« .مانکن» همانطور که در متن
گفت��ه شد ،ب��ا الگوب��رداری از سطحیترین
سریاله��ای ملودرامی ساخت��ه شده شروع
مناسبی نداشت و ادامۀ خوبی هم پیدا نکرد.
سازندگ��ان سریال کماک��ان به دنبال کسب
موفقیته��ای سری��ال «عاشقانه» هستند و
ظاهرا ً به خالقیتها خود برای روایت قصهای
تازه اعتقادی ندارند.

یورش فیلمسازان و سریالسازان به ساخت
سریال برای شبکه نمایش خانگی سبب سیر
نزولی شدی��د کیفیت این آث��ار شده است.
شاید میش��د در سالهای اولی��ه راهاندازی
و رش��د شبکه نمایش خانگ��ی ،آثاری نظیر
«شه��رزاد» را مشاهده کرد که توانست یک
تنه سهم بهسزایی در رشد فرهنگ تماشای
آث��ار از طریق شبکه نمای��ش خانگی داشته
باشد ،ام��ا رفتهرفته شاهد ظهور سریالهای
بسیار سطحی بودیم که در حال ضربه زدن
به عرصه سریالسازی هستند.
سریال «مانکن» جدیدترین سریال شبکه
نمایش خانگی است که توسط حسین سهیلی
کارگردانی شده است .سریالی که به تنهایی
مرزهای سطحیبودن را در عرصه سریالهای
شبکه نمایش خانگی چندین پله افزایش داده
و با روایت یک قصله ملودرام به شدت زننده
که کپی ناشیان��های از سریالهای ماهوارهای
است ،ما را در همان ابتدای راه غافلگیر کرده
است .داستان سریال درباره پسری به نام کاوه
اس��ت که عاشق دختری دیگ��ر به نام همتا
است .ای��ن دو نمیتوانند به عشق خودشان
پایبند باشن��د چراکه ک��اوه مشکالت مالی
بسی��اری دارد و یک زن پولدار به نام کتایون
هم کاوه را خریده تا همسر او باشد و در عوض
بدهیهای خانوادگی او پرداخت شود.
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خسرو معتضد پاسخ میدهد

دلیل تقویت شب یلدا در سالهای اخیر چیست؟!
تاریخنگار ،مجری و کارشناس
«برنامههای تاریخ معاصر» از

ریشههای تاریخی و باستانی

شب یلدا میگوید.

خس��رو معتض��د تاریخن��گار،

مجری و کارشناس «برنامههای
تاریخ معاصر» درباره فلسفه و
پیدایش شب یلدا به جام جم

آنالین گفت :به ش��ب یلدا در
واق��ع ش��ب زایش خورش��ید

میگوین��د و ای��ن در مناب��ع

مختلف نوش��ته ش��ده است.
ول��ی مهمترین منبع��ی که در

ای��ن رابط��ه در اختی��ار داریم
کتاب «آثار الباقیه عن القرون

الخالی��ه» از ابوریحان بیرونی
است.

معتضد عنوان کرد :مردم ایران

مردمی ش��اد بودن��د و وقتی

کتاب آثار الباقی��ه عن القرون
الخالیه را مطالعه کنید ،متوجه

میش��وید ک��ه این م��ردم از

آغاز فروردین دو جش��ن نوروز

داش��تند؛ یکی نوروز بزرگ بود

و دیگ��ری ن��وروز کوچک .این

جشنهای کوچک و بزرگ در

تمام طول ماههای دیگر سال
هم وجود داشت.

وی در ادامه گفت :ایران ملت

شاد و مطایبهگویی بود .حتی

اگ��ر به آثار باس��تانی هم نگاه

کنی��د آث��ار جش��ن میبینید.
حتی ما جش��نی موس��وم به

اردیبهشتگان داشتیم که عیدی
با طول  80روز بوده است.
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این کارشن��اس امور تاریخی بی��ان داشت :ما
عی��دی هم به ن��ام خردادگ��ان داشتیم .جشن
دیگ��ری به نام نیلوفر در این ماه برپا شده است.
ما جشنی هم در تیرگان داشتیم .عید مردادگان
هم برگزار میشد که فلسفه آن دور کردن مرگ
ب��وده است .ملت ایران عی��د شهریورگان را هم
داشته است .روز چهارم شهریور را در باستان به
روز فرشته طال و نقره میشناختند.
م��ا عیدی هم موسوم به عید مهرگان داشتیم
ک��ه روز شانزدهم مهر برگ��زار میشد .مهرگان
بزرگ نیز  21همین ماه برپا میشده است.
عید آبانگان ه��م دهم آبان ب��ود .این عید به
صاحبخان��ه شدن مردم ایران مربوط و به همین
دلی��ل برگزار میشد .فری��دون آن را ابداع کرد.
وقتی فریدون موفق به شکست ضحاک تازی و یا
همان بیوراسب شد ،به مردم ایران باستان گفت
که خانه بسازید .به صاحبخانه هم کدخدا گفته
میشد.
وی خاطرنشان کرد :عید آذر هم برای فروزان

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

نگه داشتن آتش خانهها بود چون در آن فرهنگ،
آتش اهمیت زی��ادی داشت .ایرانیها از تاریکی
میترسیدند و نسلهای بعدی که بعد از اختراع
برق آمدند معنی تاریکی را نفهمیدند .برق و گاز
که آم��د خانهها همیشه روشن بود و اکنون هم
 95درصد خانههای ایرانی گاز و روشنایی دارند.
معتضد اظهار داشت :عید دیگری در آذر وجود
داشت ک��ه مردم در آن ش��ادی میکردند ،غذا
میپختند و میخوردند .میگویند این جشن به
این دلیل برپا میشده که جمشید جم مرواریدی
را از دری��ا ب��ه در آورد .آذر ماه جشن فروزندگی
بوده است.
روز چهاردهم آذر سیرسوران برگزار میشد .در
آن روز تم��ام غذاها از سیر درست میشد چون
این میوه خاصیت زیادی دارد.
در دی ماه ،خ��رمروز برگزار میشد که در آن
حکام باید لباس سفید میپوشیدند و میان مردم
میرفتند .قراول و یساول و دربار باید کنار او راه
میرفتند و آزادانه در میان مردم گام میگذاشتند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

به این ترتیب مردم میتوانستند به راحتی با
فرمانروایان صحبت کنند .به همین ترتیب در
دی ماه ،بهمن ماه و اسفندماه نیز جشنهای
دیگری برگزار میش��د .اینها نکات جالبی
داشتند.
معتضد گفت :این جشنها متوالی و روحیه
مردم ای��ران شاد بود .کسی که فکر میکند
م��ردم ایران فقط باید غمگین باشند اشتباه
میکند .مردم ایران بسی��ار خوش اخالق و
خوشرو بودند و خوش طبع و مهربان هم به
شمار میرفتن��د .عالوه بر همه اینها مردمی
خوش خ��وراک ه��م محس��وب میشدند.
مهماننوازی هم جز دیگر خصوصیات خوب
آنها بود.
حاال در ادامه این جشنها جشنی موسوم
به شب یلدا برگ��زار میشد .شب یلدا یعنی
بلندترین شب سال .بر اساس اعتقادات گفته
میشد که در این شب آمادگی برای زمستان
سرد به وجود میآمد.
زمست��ان ایران بسیار سخت و سرد و البته
طوالنی بود .هوا وقتی روی به گرمی میرفت
باز هم جشن میگرفتند که همان نوروز بود.
بعد از آن هم جشنهای دیگری همانند گل
سرخ ،آبریزان و نیلوفر و سایر جشنهایی که
ذکر کردم ،برگزار میشد.
متعض��د تصریح کرد :در رابطه با شب یلدا
خیل��ی صحبت میشود .گفت��ه میشود که
زم��ان داریوش کبیر یعنی  512سال قبل از

میالد مسیح این جشن در ایران متداول شد.
طوالنیترین شب سال را شب یلدا نامگذاری
کردند.
وی گف��ت :شعری در اینب��اره وجود دارد
که در واقع یک شاعر اصفهانی آن را سروده
است« :درازی شب یلدا و چهار باغ اصفهان،
چو سرهمش کنی نیم زلف یار من است» .در
واقع زلف یار او به قدری بلند بوده که درازی
شب یلدا و چهار باغ اصفهان به اندازه نیم آن
میرسیده است!
کارشناس «برنامهه��ای تاریخ معاصر» در
صدا و سیما گفت :دی ماه را در ایران باستان
خورم��اه هم میگفتند .ش��ب چله زمستان
در تمامی روستاه��ا و شهرهای ایران جشن
داش��ت .نکته جالب این است که این جشن
را به نام جشن مهر هم میشناختند ،در واقع
جشن تولد مهر.
ایرانیها در دورانی بسیار دور «میترائیسم»
بودند ،یعنی زایش خورشید .گمان میکنم
در دوران اشکانیان این جشن بسیار متداولتر
ش��د چون اشکانی��ان میترائیس��ت بودند و
خورشید را میپرستیدند .مهرپرستی از ایران
به رم رفت چون سربازان رومی با ایران بسیار
جنگ میکردند و به ایران میآمدند و ایران
هم در مقابل زیاد به آنجا لشکرکشی میکرد.
کوم��ودوس امپرات��ور روم مهرپرست شد و
میترائیسم در اروپا رواج یافت .این اتفاق قبل
از مسیحیت افتاد.
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جش��ن درازترین شب س��ال  30آذر ماه
برگزار میشود .ب��ه این تاریخ هم شب چله
میگوین��د .بر اساس اعتق��اد باستانی گفته
میش��د که هوا بسیار سرد است و همه باید
با آمادگ��ی و البته جشن ب��ه استقبال این
زمستان سخت و سرد و طوالنی بروند.
ن��ور و شعله مشعلها در ش��ب یلدا چند
براب��ر میشد .اج��اق در ای��ران باستان نیز
ارزش زی��ادی داش��ت ،اجاقی ک��ه روی آن
غ��ذا میپختند و محی��ط را روشن میکرد.
در سالهای بسیار بسیار دور میگفتند که
خانواده صفوی اج��اق هستند ،اجاق یعنی
دوده .دوده یعنی خانواده .خانواده هم مرکز
زندگی بود و به همین دلیل مرد یا زنی که
ازدواج نمیک��رد این ازدواج نکردن او بسیار
زشت پنداشت��ه میشد .بنا به همین دالیل
بود که این شب را جشن میگرفتند.
در این شب به مناسبت آمدن زمستان دور
ه��م جمع میشدند که ای��ن حرکت زیبا از
هم��ان زمان شروع شد .ش��ب چله در تمام
روستاه��ا و شهرهای ایران این جشن برگزار
میشد و هنوز ه��م مردم ایران شب چله را
جشن میگیرند.
معتضد ی��ادآور شد :شب یل��دا تا همین
پنجاه ،شصت سال پیش در شب اول ژانویه
برگ��زار میشد .متاسفان��ه ایرانیها در شب
ژانوی��ه اف��راط میکردن��د و دو هفته مانده
به ژانوی��ه تمامی درختهای ک��اج را قطع
میکردن��د و در خیابان ن��ادری و حافظ به
نمایش میگذاشتند.

عدهای از مسیحیان شامل ارامنه و آشوریان
و سایر مذاهب مسیحی در این جشن کاج را
چراغانی میکردند و ولی خود ِایرانیها افراط
میکردند .اف��راد هوشمندی در این شرایط
جشن شب یلدا را کم کم تجدید کردند.
وی با بیان اینکه تجدید و تقویت جشنها
به منظ��ور ارتقای روحیه م��ردم انجام شد
اف��زود :دولت بسیار کار خوبی کرد و جشن
شب یل��دا را به ج��ای جشن ش��ب ژانویه
گذاشتن��د ،حرکتی ک��ه سالها پیش انجام
ش��د .در این ش��ب میوه و آجی��ل استفاده
میشود .آجیل ،هندوانه ،خربزه ،انار ،سیب،
به و انواع خشکبار به خصوص آجیل شیرین
و تخم��ه بو داده در جشن ش��ب یلدا مورد
استفاده قرار میگیرد.
معتض��د ادامه داد :بسی��ار نیکو است که
خانواده در این شب دور هم جمع میشوند.
شب بسی��ار قشنگی رقم میخورد و همه با
هم صحبت میکنند .قدیم در قهوه خانهها
نق��ال صحبت میک��رد و لحظ��ات سرگرم
کنندهای به وجود میآورد .این مورخ تأکید
کرد :این شب به مبارزه ملت ایران با سرمای
زمستان تلقی میشود .جالب است بدانید که
آداب شب یلدا را مسیحیان تقلید کردند .در
کتابهای تاریخی آمده است که مسیحیان
روز  25دسامب��ر را روز تولد حضرت مسیح
نامیدن��د و در واقع در تاریخ تولد آن پیامبر
تغییر به وجود آوردن��د .این در حالی است
که روز تولد حض��رت مسیح اص ً
ال مشخص
نبوده است و این شب چله را به عنوان تولد

مسیح در نظر گرفتن��د .نشانههای دیگری
وجود دارد ک��ه مسیحیت از روی شب یلدا
الگوبرداریهایی را انجام داده است.
آیی��ن جشنهای باستانی ایران یکی ،دوتا
نیست .از آیین عید ن��وروز که در زیباترین
فص��ل ق��رار دارد گرفته تا همی��ن طور که
جلوتر برویم با آیینها و اعیاد دیگری روبرو
میشویم .ای��ن آیین در دیگر نقاط خارج از
ای��ران همانند افغانست��ان ،کردستان عراق،
تاجیکستان و بسیاری دیگ��ر از کشورهای
آسیای مرکزی دیده میشود.
ای��ن مورخ با تأکید ب��ر اینکه جشن شب
یلدا در سالهای اخیر تجدید و تقویت شده
است تأکید کرد :دولت باید تا میتواند مردم
را تشوی��ق به برگزاری ای��ن جشن باستانی
کند .مردم باید این جشنها را گرامی بدارند
و ب��ا کمک همین جشنه��ا روحیه خود را
تقویت کنند.
وی با بیان اینکه نشاط مردم باید از طریق
حل مسائل اقتص��ادی به وجود بیاید گفت:
رقم انواع آجیل برای شب یلدا بسیار باالست
و در ت��وان مردم ایران نیس��ت و به همین
دلیل بسیاری نمیخواهند این شب را جشن
بگیرن��د .باید مقدماتی فراهم آورد که مردم
شاد باشند .خس��رو معتضد در پایان گفت:
این ضرر به همه مردم است اگر گمان کنیم
شادی نباید وجود داشته باشد .مردم ایران
باشد شاد باشند و این شادی در وجود آنها
دیده ش��ود و برگزاری جشن شب یلدا یک
بهانه برای این شاد بودن است.
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شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

سالمت

کمحافظه شدهاید؟ اینجا را بخوانید54/

درمان های خانگی برای مشکالت زمستانی56/

اختالل کندن پوست60/
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کمحافظهشدهاید؟اینجارابخوانید
از دست دادن حافظه میتواند

س��وای آلزایمر ،با بس��یاری از

دالی��ل در ارتب��اط باش��د و در

هر س��نی رخ دهد .افسردگی

قابل توجه ،بدخواب��ی و  ...از
دالیلی هس��تند که میتوانند

منجر به شکایات حافظه شوند

و عملک��رد مغ��ز را تحت تأثیر
منف��ی ق��رار دهن��د .در اینجا

برخ��ی از رایجترین دالیلی که

منجر به کاهش سطح حافظه
میشوند ،ذکر شدهاند:

سکته مغزی خاموش

آپنه خواب
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ای��ن اختالل خواب بسیار شای��ع و البته قابل
درمان است و منجر به قطع تنفس در زمانهای
کوتاه و در طول خواب شبانه میشود .افراد مبتال
به آپنه خ��واب ،بعد از بی��دار شدن خستگی و
س��ردرد در تمام طول روز را ممکن است تجربه
کنند .آپنه خواب اگر درمان نشود ،حافظه مربوط
ب��ه تعیین مسیر را تحت تأثیر قرار میدهد .این
نوع حافظ��ه در واقع توانایی یادآوری جهتها یا
مکان اشیایی مانند کلیدهایتان است .طبق یک
تحقیق ،خواب عمیق که به عنوان حرکت سریع
چشم یا  REMنیز شناخته میشود ،نقش مهمی
در حافظ��ه دارد .علت ارتباط آپن��ه خواب با از
دس��ت دادن حافظه این است که در افراد مبتال
به آپنه خواب ،انتقال اکسیژن به مغز چند صدبار
در طول شب متوق��ف میشود .مغز تحتفشار
قرار میگیرد و فرد از خواب بیدار میشود.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

تغیی��رات واض��ح در توانای��ی فکر ک��ردن و
حرک��ت ب��ه ط��ور معم��ول میتوان��د ناشی از
سکته مغزی باشد ک��ه در آن عروق خونی مغز
مسدود میشوند .مشکالت حافظه خفیف نیز از
نشانههای دیگر سکته مغزی خاموش هستند که
عروق خونی کوچکتر را تحت تأثیر قرار میدهد.
این تغییرات در عملک��رد مغز از سیر خفیف تا
شدید متغیر هستند و اختالل شناختی عروقی
نامیده میشوند .مغز نسبت ب��ه انسداد جریان
خ��ون و یا محرومیت از اکسی��ژن و مواد مغذی
حس��اس و آسیبپذیر است .ع�لاوه بر این افراد
با کاهش میزان حافظه ،بیشتر در معرض خطر
ابتال به سکته مغزی هستند.
د اروها

از دس��ت دادن حافظ��ه میتوان��د با مصرف
برخ��ی داروه��ا و مخدرها از جمل��ه قرصهای
خواب ،آنتیهیستامینها ،داروهای ضد اضطراب،
داروهای ضد افسردگی ،کاهندههای کلسترول
خ��ون ،مسکنهای خاص ،داروه��ای دیابت و ...
در ارتب��اط باشد .سازمان غ��ذا و داروی آمریکا
همچنین هشدار میده��د که داروهای کاهنده
کلست��رول شناخته شده ب��ه ن��ام استاتینها،
خطر ابتال به ع��وارض شناختی برگشتپذیر را
افزایش میدهند؛ یعنی از دست دادن حافظه و

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

و کاهش حافظه مفید است.
* کمآب��ی ،مهمترین عام��ل از دست دادن
حافظه اس��ت .پس برای پیشگیری از ضعف
حافظه به مقدار کافی مایعات بنوشید.
* پرهیز از مصرف زیاد گوشت ،قهوه ،الکل و
سیگار که به تخلیه ذخایر انواع ویتامین منجر
میشود ،برای جلوگیری از تحلیل رفتن قوای
ذهنی و آلزایمر بسیار مفید است.
* بهتر است زبان دیگری بیاموزید .افرادی
ک��ه در زندگی روزمره ب��ه دو زبان مختلف
صحبت میکنند ،توان مغزی بیشتری پیدا
میکنند و ذهن آنها قویتر میشود.
* حل کردن جدول ،بازی شطرنج و کامل
کردن پ��ازل و حل مسأله و بازیهای فکری
و آموخت��ن چیزهای جدید نی��ز ذهن شما
را فع��ال نگ��ه داشته و با کاه��ش حافظه و
فراموشی مقابله میکند.
* پزشک شما باید از تمام داروهای تجویزی و
غیرتجویزی که مصرف میکنید آگاه باشد .زیرا
ترکیب بعضی از داروها باعث گیجی ،فراموشی
یا آسیب بلندمدت به حافظه میشود.

سردرگمی .مصرف داروی دیابت نوع  2مانند
متفورمین نیز با مشکالت حافظه در ارتباط
است.
کمبود های تغذیهای

مطالعات نش��ان دادهاند که کاهش میزان
ویتامین ب  12در بدن و در واقع کم خونی
ناشی از این ویتامین با کاهش سطح حافظه
مرتبط اس��ت .این ویتامین ب��رای عملکرد
عصبی طبیعی ضروری اس��ت و کمبود آن
حت��ی میتواند منج��ر ب��ه زوال عقل شود.
مص��رف روزانه  2/4میکروگ��رم ویتامین ب
 12از طری��ق مناب��ع طبیعی غذای��ی مانند
محص��والت لبنی ،گوشت و ماهی و یا غالت
غنی شده ضروری است.
استرس ،اضطراب و افسرد گی

همانط��ور که این سه فاکت��ور در افزایش
مشک�لات حافظ��ه مؤثر هستن��د ،کاهش
آنه��ا نیز سطح حافظ��ه را بهبود میبخشد.
است��رس مزمن درمان نشده ،میتواند منجر

به افسردگی شود و عملکرد مغز را تحت تأثیر
منفی قرار دهد.
راهکارهای پیشگیرانه

* از ذه��ن خود کار بکشید ،زیاد بخوانید و
بنویسید و بگذارید که سلولهای خاکستری
مغزتان فعال باشند.
* تغذی��ه سالمی داشته باشی��د و مصرف
مرتب انواع میوه ،سبزی و ماهی را در برنامه
غذایی خود بگنجانید.
* استف��اده روزانه چهار تا پنج فنجان میوه
و سبزیج��ات پهنبرگ مث��ل کلم بروکلی،
اسفن��اج و کاهو برای پیشگیری از فراموشی
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سالمت

ورزش

News

سالمتی فقط با خوردن داروی شیمیایی حاصل نمیشود

درمان های خانگی برایمشکالت زمستانی
این متن را بخوانید تا بدانید
که چگونه با م��واد معمولی
مانند نمک ،عس��ل و روغن
نارگی��ل میتوانی��د عفونت
گل��و را درم��ان و پوس��تتان
را مرط��وب و بس��یاری از
مش��کالتتان را ح��ل کنی��د!
صرفنظر از جایی که زندگی
میکنید ،زمستان همیشه با
خودش باد های سرد و سرما
و آنفلوانزاه��ای جورواجور و
خطرناک به همراه دارد و این
برای والدین دش��وارتر است؛
چرا که آنه��ا نه تنها باید از
فرزندان خردسالشان مراقبت
کنند بلکه باید مواظب باشند
که خودشان هم بیمار نشوند.
داروهای بدون نسخه باعث
بهبودی میشوند ،اما احتمال
اینک��ه دوب��اره بیمار ش��وید
وجود دارد.
از آنجا که درمانهای پزشکی
م��درن ب��ا ع��وارض جانبی
ناخواس��تهای همراه اس��ت،
خیلی از م��ردم برای بهبودی
و درم��ان مشکالتش��ان به
روشهای خانگی و طبیعی
روی آوردهان��د .یک��ی از این
روشه��ای درمانی طبیعی،
طب آیورودا است که بیش از
 ۵۰۰۰سال قدمت دارد .آنها
با آزمون و خطا ،ثابت کردند
گیاهانی که در زندگی روزمره
از آنه��ا اس��تفاده میکنیم،
توانایی مبارزه با بیماریهای
شایع و فصلی را دارند.

طبق ای��ن سیستم کهن ،بدن انس��ان از پنج
عنصر تشکیل شده است :فض��ا ،هوا ،آتش ،آب
و زمین .اینها با نسبته��ای مختلفی در افراد
ترکیب میشون��د تا سه نی��روی زندگی به نام
دوشاها ( )doshasرا تشکیل دهند که عبارتاند
از واتا ،پیتا و کافا .هر دوشا یا همان نیروی زندگی
عملکرد هایی از بدن ما را در ظرفیتهای مختلف
کنترل میکند .آیورودا با نشانیدهی و تغذیه آن
عملکرده��ا ،با مشکالت جسمی مقابله میکند.
بسی��اری از افراد با کم��ک آی��ورودا در درمان
بیماریها به نتایج استثنایی دست یافتهاند.
اکنون که زمستان فرا رسیده است ،همهی افراد
در یک مقطع زمانی ممکن است مشکالت شایع
زمستان��ی را تجربه کنند ک��ه میتواند در طول
فصل غیرقابل تحمل شود .از طرفی برای درمان
مشکالت و بیماریه��ای زمستان مواد طبیعی
وجود دارند که به راحتی در آشپزخانه شما یافت
میشوند .در ادامه به چند روش طبیعی و مؤثر
برای درمان مشکالت شایع در فصل سرما اشاره
کردهایم ،با ما همراه باشید.
د رمانهای خانگی گلود رد
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غالب��اً اولی��ن نشان�� ه ش��روع سرماخوردگی،
گلودردی است که با احساس خارش و یا گاهی
درد شدی��د همراه است .شم��ا میتوانید از این
درمانهای خانگی برای زمانی که آبریزش بینی
دارید یا زمانی که در هنگام بلع غذا احساس درد
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

میکنید نیز استفاده کنید.
غرغ��ره کردن با آب نمک یکی از معروفترین
روشهای آزمایش ش��ده برای تسکین درد گلو
که حت��ی مادربزرگهایمان ه��م آن را توصیه
میکنند غرغ��ره با آب نمک اس��ت .این امر به
دلیل دارا بودن خواص ضد باکتریایی نمک است
که اسید های موج��ود در گلو را خنثی میکند
و باعث کاه��ش احساس سوزش میشود .بدین
منظ��ور  ۴/۱قاشق غذاخوری نم��ک را در یک
لیوان آب گرم هم زده و حداقل روزی دو بار آن
را غرغره کنید تا احساس سوزش از بین برود.
شیر زرد چوبه

همه افراد از کودکان تا بزرگساالن باید شیر را
با زردچوبه و زعفران بنوشند تا از سرماخوردگی
و سرفه جلوگیری شود .یک لیوان شیر زردچوبه
یا شیرطالیی گرم هنگ��ام خواب باعث تسکین
گلودرد و حتی سرفههای مداوم میشود.
چای گیاهی

چای گیاهی برای خالص شدن از شر آنفلوانزا
بسیار مفید اس��ت .بدین منظور  ۲تکه ریشهی
زنجبیل ۲ ،تکه چوب دارچین و  ۳تکه ریشهی
شیرینبیان را به فنجان چایتان بیفزایید تا آن را
به راحتی به یک چای گیاهی تبدیل کنید! از این
نوشیدنی حداقل سه بار در روز بنوشید.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

عسل

ش��وره سر میشود ،چریش یا همان نیم ( )neemبه شما در
رفع این مشکل کمک میکند .از آنجا که درخت نیم خاصیت
ضدقارچی دارد ،به بدن در مبارزه با شوره سر کمک میکند.
روغ��ن نیم به عن��وان یک عنصر در بسی��اری از محصوالت
آرایشی استفاده میشود .همچنین میتوانید از «نیم» برای
تهیه ماسک مو در خانه استفاده کنید.
برگها را له کنید تا به شکل خمیری در بیاید ،سپس آن را
با کشک مایع مخلوط کنید و به پوست سر خود بمالید۱۵ .
تا  ۲۰دقیقه صبر کنید و سپس مویتان را بشویید.

اگر سرما خوردهاید ،وقت آن است شیشهی
عسلی ک��ه در کابین��ت آشپزخانهتان چند
وقت��ی است ب��دون استفاده مان��ده است را
بی��رون بیاورید .یکی از مزای��ای این مادهی
غذای��ی ماندگ��اری طوالنیم��دت آن است
و اینکه میتواند ت��ورم گلو را کاهش دهد.
میتوانید آن را همینطوری مصرف کنید و
یا این که با آب گرم ،زنجبیل ،عسل و مقدار
کمی لیمو معجونی آماده کنید تا گلویتان را
نرم کند.

غرغ�ره ک�ردن ب�ا آب
نم�ک یک�ی از معروفتری�ن
روشهای آزمایش شده برای
تس�کین درد گل�و ک�ه حتی
مادربزرگهایم�ان ه�م آن را
توصیه میکنند غرغره با آب
نمک است

آمال (انگور فرنگی هند ی)

آمال یا آمله سرشار از ویتامین  Cاست و از ایجاد شوره سر و
احساس خارش روی پوست سر جلوگیری میکند .در ادامه
نحوه تهی��ه ماسک مو با استفاده از پ��ودر آمال و چند برگ
ریحان  Tulsiآورده شده است :هر دو را له کنید تا به شکل
خمیر درآیند ،سپس خوب با هم مخلوط کنید و به همهی
قسمتهای پوس��ت سرتان بمالید .در نهایت بعد از گذشت
حدود  ۳۰دقیقه ،با آب و یک شامپوی مالیم بشویید.

د رمانهای خانگی شوره سر د ر زمستان

اگرچه برخی از خانمها در تمام طول سال
با مشکل شوره سر روبرو هستند؛ اما در طول
زمست��ان ای��ن اوضاع وخیمت��ر میشود .در
بعضی مواقع ،شامپوها و نرمکنندههای مو که
ادعا میکنند شوره سر شما را از بین میبرند،
نتایج مطلوبی را نش��ان نمیدهند .در ادامه
چند روش خانگ��ی برای رهایی موهایتان از
این پوستههای برفی شکل ذکر شده است:
روغن خوب یا روغن حیوانی یکی دیگر از
درمانهای خانگی عالی برای درمان خشکی
پوست در زمست��ان است .چند قطره از این
روغن را روی پوست لبتان بمالید و بگذارید
چند دقیق��ه روی آن بماند .حتی میتوانید
بگذارید ی��ک شب تا صب��ح روی پوستتان
باشد ،زیرا خوردن آن هیچ اشکالی ندارد.

تخم شنبلیله

این دانهها اگرچه کوچک هستند؛ اما انواع مشکالت مویی
مانن��د ریزش بیش از حد مو ،ش��وره سر ،خشکی ،طاسی و
نازک شدن موها را درمان میکنند.
تخم شنبلیله را میتوان به روشهای مختلفی مصرف کرد
یا میتوانید آنها را به مدت یک شب خیس کنید و صبحها
با معدهی خالی بخورید و یا یک ماسک موی شنبلیله درست
کنید .ب��رای تهیهی ماسک مو ،دانهه��ا را خوب له کنید تا
به ص��ورت خمیر درآید سپس به آن مقداری آب لیموترش
اضافه کنید .این خمیر را روی پوست سر و انتهای موهایتان
بمالید و بگذارید  ۳۰دقیقه بماند .در نهایت پوست سرتان را
با شامپوی مالیم بشویید.

د رخت نیم (چریش)

اگر پوست سرتان خارش دارد و باعث ایجاد
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سفید ه تخممرغ  +آب لیموترش

سی��ر به دلی��ل بو و طعم آن م��ورد عالقه
بسیاری از اف��راد نیست؛ اما ،هنگامی که در
گلویتان احساس درد میکنید ،جویدن سیر
خام کمک بسیار زیادی به شما خواهد کرد.
این سبزی دارای ترکیبی به نام آلیسین است
که میتواند ویروس سرماخوردگی موجود در
بدن شم��ا را از بین ببرد .ی��ک حبه سیر را
در دهانتان ق��رار دهید و به آرامی آن را گاز
بگیرید تا گلویتان را التیام دهد.

n
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یک��ی از دالیل شوره سر این است ک��ه ریشه مو به اندازه
نیاز ویتامین  Cدریافت نمیکند .ویتامین  Cنقش مهمی در
حفظ سالمت پوست سر دارد که آن را میتوان با مخلوط زیر
به دست آورد.
دو ع��دد سفیده تخممرغ را گرفت��ه و آن را با مقداری آب
لیمو مخلوط کنید .قبل از شستن موها ،این ترکیب را روی
ریش��هی موهایتان بمالید تا شوره سرتان ب��ه زودی ناپدید
شوند!
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ریتا (آجیل صابون) و شیکاکی

آم�لا ،ریتا و شیکاک��ی از گیاهان باستانی
هندی و ح��اوی مقدار زی��ادی ویتامین C
هستند .آنها پوست سرتان را تمیز میکنند
و همچنین از ایجاد شوره سر و سایر عفونتها
جلوگیری میکنند ۳-۲ .عدد آمال ۶-۵ ،عدد
ریت��ا و  ۷-۶تکه شیکاک��ی را در طول شب
خی��س کنید .سپ��س صبح ،مخل��وط را به
جوش بیاورید و بگذارید خنک شود .سپس
ترکی��ب را مخلوط ک��رده ،آن را صاف کنید
و تفالهاش را دور بریزید .شامپو گیاهی شما
آماده است!
د رمانهای خانگی برای خش���کی ،خارش و

تحریکپذیری پوست

ب��رای آن دسته افرادی که به طور طبیعی
پوست خشک��ی دارند ،سرم��ای زمستان به
مشکالتشان میافزاید .خشکی و پوستهپوسته
شدن پوست منجر به خارش و بثورات پوستی
میش��ود و ی��ک ماده طبیعی خ��وب همان
چیزی است که شما نیاز دارید تا پوستتان را
مرطوب سازید تا صاف و براق به نظر برسد .در
ادامه برخی از درمانهای خانگی که میتواند
به تسکین خشک��ی پوست و جلوگیری یا از
بین بردن تحریکپذیری آن در طول زمستان
کمک کند ،آورده شده است:
روغن د انه آفتابگرد ان

روغ��ن دان��ه آفتابگردان مناف��ذ پوست را
باز میکن��د و هنگام استف��اده روی پوست
هیدراتاسیون آن را بهبود میبخشد.
روغن نارگیل

یک مطالعه نشان داد که روغن نارگیل به
ان��دازه ژله نفتی یا همان وازلین برای ترمیم
خشکی پوست مؤثر است .به این دلیل که این
روغن حاوی اسید ه��ای چرب اشباعشدهای
ِ
پوست
است که ب��ه عنوان مرطوبکنن��ده
خشک عمل میکند.
آلوئه ورا

[]58
ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان
شماره  - 64آذر ماه 1398

اگر یک گلدان گیاه آلوئهورا در خانه دارید،
خوشبخت هستی��د! برای استفاده از خواص
این گیاه فوقالعاده ابتدا یک برگ بیرونی آن
را ببرید .سپس پوست رویش را جدا کنید و
ژل آن را با قاشق خارج کنید .توصیه میشود
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

بع��د از استف��اده از ژل آلوئ��ه ورا ،ناحیهی
آسیبدی��ده را با لباسهای��ی مانند جوراب
یا دستکش بپوشانی��د .ماساژ دادن دست و
پاهایتان با ای��ن ژل ،درست قبل از رفتن به
رختخواب ،روش دیگری است که برای رفع
خشکی و زبری پوست استفاده میشود.
عسل

از عسل میتوان به عنوان یک درمان خانگی
ب��رای رفع خشکی پوست استف��اده کرد .این
شهد ک��ه توسط زنبورها تولید میشود دارای
خواص مرطوبکنندگی ،درمانی و ضدالتهابی
است .میتوانید آن را مستقیماً روی پوستتان
بمالید.
جو دوسر

ج��و دوسر عالوه بر اینکه ماده اصلی مورد
استفاده در پورهها و سوپهاست ،به تسکین
خشکی پوس��ت نیز کمک میکن��د .بدین
ترتی��ب که میتوانید بلغور ج��و دوسر را به
شکل پودر به آب حمام اضافه کنید یا با آن
ماسک صورت تهیه کنید.
د رمانهای خانگی برای آکنههای زمستانی

مشکالت پوستی که معموالً در زمستانها
تجربه میشون��د میتوانند آکنههای موجود
را بدت��ر کنند .بعضی اوق��ات ،تغییرات رژیم
غذای��ی در طول زمستان نیز میتواند منجر
به آکنههایی شود که احتم��االً هرگز وجود
نداشته است .با این حال ،در ادامه چند روش
درمانی خانگی وجود دارد که میتوانید برای
درمان آکنههای زمستان��ی از آنها استفاده
کنید.

چای سبز

چای سبز نوشیدنی خوبی برای سمزدایی
و پاکسازی بدن است .آکن��ه نشانهی وجود
سم��وم در بدن است و چای سبز میتواند به
خالص شدن از شر این سموم کمک کند .از
مواد طبیعی مانن��د ریحان  ،tulsiعلف لیمو،
بابونه ،اسطوخودوس و  ...میتوان برای تهیه
چای سبز در خانه استفاده کرد .عالوه بر این،
شما همچنین میتوانید یک توپ پنبهای را
در چای سبز فرو کنید و مستقیم آن را روی
آکنه بمالید .حدود  ۱۰دقیقه بگذارید بماند و
سپس بشویید .فقط اطمینان حاصل کنید که
در آن هیچ قند و شکری وجود نداشته باشد.
سرکه سیب

سرک��ه سیب خ��واص ضدباکتریایی دارد؛
بنابرای��ن ی��ک درم��ان خانگی عال��ی برای
آکنههای زمستان��ی است .حدود یک قاشق
چایخوری سرکه سیب را در یک فنجان آب
بریزید و با استفاده از یک توپ پنبهای ،آن را
مستقیماً روی آکنهتان بگذارید.
زرد چوبه و کشک مایع

زردچوبه یک ضدعفونیکننده طبیعی است
و کشک مایع نیز خاصیت مرطوبکنندگی
دارد .هنگام��ی که این م��واد طبیعی با هم
مخلوط میشوند ،ی��ک درمان خانگی عالی
برای آکنههای زمستان��ی و درخشان شدن
پوست در زمستان میسازند.
د رمانه���ای خانگ���ی ب���رای پاش���نههای

ترکخورد ه د ر زمستان

پوس��ت پاها معموالً خشن و زبر میشوند،

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

مخصوص��اً در زمست��ان .در واق��ع با کاهش
دما و خش��ک شدن پوس��ت ،پاشنههای پا
ت��رک خورده و این یک��ی دیگر از مشکالت
شایع فصل زمستان اس��ت که اکثر مردم از
آن شکای��ت دارند؛ اما نگ��ران نباشید .برای
بهبود و یا حتی درمان ترک پاشنههای پا در
زمستان ،میتوانید از این روشهای طبیعی
خانگی استفاده کنید:
عسل

عسل دارای خواص طبیعی است که میتواند
موجب مرطوب کردن ،پاکسازی و همچنین
بهب��ود زخمها ش��ود؛ بنابراین ی��ک داروی
خانگی عالی برای پاشنههای ترک خورده در
زمستان است .میتوانید آن را به تنهایی روی
پاشنههای خود بمالید ،چند دقیقه بگذارید
بماند و سپس با آب ولرم بشویید .برخی نیز
ترجیح میدهند عسل را به اسکرابهای پا یا
ماسکهای پا اضافه کنند.
روغن نارگیل

روغن نارگیل یکی از مواد طبیعی است که
در طول زمستان مورد استفاده قرار میگیرد.
میتوان از آن ب��رای درمان خشکی پوست،
ش��وره سر ،خشکی پوس��ت سر و همچنین
ترک پاشنههای پا استفاده کرد .خوب است
بدانید که روغن نارگیل بکر تهیه شده با فشار
سرد نتایج بهتری را نسبت به دیگر شکلهای
روغن نارگیل نشان میدهد .کافی است آن
را مستقیماً روی ترکهای پاشنههای پایتان
بمالی��د و بگذارید چند دقیقه و یا حتی یک
شب بماند تا بهترین نتیجه را بگیرید.
اسکراب روغنزیتون و جو د وسر

اسک��راب روغنزیتون و جو دوسر میتواند
پوس��ت را مرط��وب و الیهب��رداری کن��د.
روغنزیت��ون به خودی خ��ود به عنوان یک
مرطوبکنن��ده عمل میکن��د و جو دوسر
میتواند به آرامی الیهبرداری کند .بنابراین،
ترکی��ب ای��ن دو یک درم��ان خانگی خوب
برای درمان پاشنههای ترک خورده در طول
زمستان است.
د رمانه���ای خانگ���ی ب���رای خش���کی و ت���رک
لبها د ر زمستان

لبها حساس هستند و مهم نیست که آنها

را چقدر مرطوب میکنید ،آنها معموالً تمایل
به خشک شدن دارند به ویژه در فصل زمستان.
بهتری��ن راه برای نرم نگ��ه داشتن و تغذیهی
لبه��ا ،استفاده از مواد طبیعی است .در ادامه
برخ��ی از درمانهای خانگ��ی برای خشکی و
ترک لبها در زمستان آورده شده است.

در صورت ابتال به عفونت گوش بهتر است به
پزشک متخصص گوش ،حلق و بینی مشورت
کنی��د؛ اما میتوانید ای��ن روشهای درمانی
خانگ��ی را برای تسکی��ن آن قبل از مراجعه
مستقیم به پزشک امتحان کنید.
سیر

اسکراب لب ،شکر و روغنزیتون

شک��ر و روغنزیتون در کنار هم میتوانند
لبهای خشک را مرط��وب کنند و آنها را
الیهبرداری کنند .به طور کلی این یک درمان
خانگی برای خشک��ی پوست است؛ اما برای
تم��ام بدن قابل استفاده نیست .با این وجود
میتوانید از آن به عنوان اسکراب دست و پا
استفاده کنید .یک قاشق چایخوری شکر نرم
را در چند قطره روغنزیتون مخلوط کرده و
به صورت حرکات دایرهای شکل کوچک آن
را به آرامی روی لبها ماساژ دهید.

سیر ی��ک راهحل عالی ب��رای آسیبهای
گوش ،بینی و گلو است .آیا میخواهید بدانید
که چگونه قطره گوش طبیعی درست کنید؟
دو حب��ه سیر را خرد کرده ب��ه آن مقداری
روغن خ��ردل اضافه کنید .ای��ن مخلوط را
گ��رم کنید تا سیر قهوهای طالیی شود .پس
از خنک شدن ،چند قطره از آن را در گوش
آسیبدیده بریزی��د .روش دیگر تهیه روغن
سیر ،خردکردن و جوشاندن غالفها با روغن
کنجد است .این قطرههای حاوی سیر باعث
تسکین فوری گوشدرد میشوند.

اسکراب لب ،عسل و نمک

ریحان

اسک��راب عسل و نمک یکی دیگر از راههای
مؤث��ر برای درم��ان خشکی لبه��ا در فصل
زمستان است .ح��دود  ۲/۱قاشق چایخوری
نمک را در  ۱قاشق چایخوری عسل مخلوط
کنید و این مخلوط را به آرامی برای چند ثانیه
روی لبها ماساژ دهید .عسل دارای خاصیت
ضدعفونیکنندگ��ی اس��ت و میت��وان از آن
مستقیماًرویلبهایخشکشده،ترکخورده
و یا حتی زخم شده نیز استفاده کرد.
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ریح��ان گیاهی است که ب��ه دلیل داشتن
خواص دارویی از محبوبیت باالیی برخوردار
است ،که یکی از آنه��ا درمانی برای گوش
درد اس��ت .به سادگی چند ب��رگ ریحان را
له کنی��د و به آن روغن نارگیل اضافه کنید.
میتوانید از این ترکیب به طور مرتب استفاده
کنید تا زمانی که دردتان از بین برود.
روغن خرد ل

ب��رای تسکین ف��وری ،چند قط��ره روغن
خردل ولرم را در گوش آسیب دیده بچکانید.
روغن خردل ی��ک داروی قدیمی و آزمایش
شده برای تسکین گوش درد است.

روغن خوب

روغن خوب یا روغن حیوانی یکی دیگر از
درمانهای خانگی عالی برای درمان خشکی
پوست در زمست��ان است .چند قطره از این
روغن را روی پوست لبتان بمالید و بگذارید
چند دقیق��ه روی آن بماند .حتی میتوانید
بگذاری��د یک شب تا صب��ح روی پوستتان
باش��د ،زیرا خوردن آن هی��چ اشکالی ندارد.
سپس آن را با یک حولهی نمدار شده با آب
گرم از روی لبتان پاک کنید.

سرکه سیب

مطمئن شوید ک��ه از سرکه سیب ارگانیک
استف��اده میکنید و از مصرف محصوالتی که
افزودنی دارند خودداری کنید .میتوانید یک
سه��م سرکه سی��ب را با یک سه��م مساوی
آب تمی��ز و گرم رقیق کنید و ب��ا استفاده از
قطرهچک��ان  ۵-۴قطره از ای��ن مایع را داخل
گوشت��ان بریزید .اطمین��ان حاصل کنید که
گوشت��ان بعد از چکان��دن قطرهها به مدت ۵
دقیقه در همان حالت باقی میماند .این داروی
خانگی pH ،کانال گ��وش را تغییر میدهد و
بقای باکتریهای بد را دشوار میکند.

د رمانه���ای خانگی برای عفون���ت گوش د ر
زمستان

صبحه��ای س��رد تقریباً همیش��ه موجب
گ��وشدرد و تحریک گوشهایتان میشود و
مهم نیست که چقدر آنها را بپوشانید .اگرچه
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اختاللکندنپوست
نازنینشادابی
روانشناس و مشاور خانواده

ش��اید در بین اطرافی��ان خود

افرادیرادیدهباشیدکهدربعضی

مواقع در حال کندن پوست خود

مثل پوس��ت سر یا پوست لب

یا پوس��ت کف پا و حتی کندن

زخمهای خود هس��تند .شاید

متعجب ش��وید که بدانید آنها

از کار خود ل��ذت هم میبرند و

دردی احساس نمیکنند .برخی
از اف��راد بهط��ور مرتب س��عی

دارند تا ناهمواریهای س��طح
ً
مثال
پوس��ت خود را جدا کنند.
زخمهایی که روی پوستشان

ایجاد شده یا پوستههای اطراف
ناخن خ��ود را می َ
کنند .نام این
اختالل« ،اختالل پوست َ
کنی»

است و عبارت اس��ت از میل و
هوس شدید و مکرر برای کندن
پوست خود تا جایی که باعث

آس��یب رس��اندن به پوست و
گوشت میش��ود .این اختالل

میتواند با وس��واس و اختالل

کندن مو و اختالل افس��ردگی
نیز همراه باش��د .البته پوست
کندن موقت��ی را نمیتوان جزء

این اختالالت به حس��اب آورد.

پوس��تکنی عودکننده باید به

ضایعات پوس��تی مث��ل زخم

منجر ش��ود .ف��رد از انجام این

کار باید خسته شده و این رفتار

بهصورت اجباری درآمده باشد،

به ش��کلی ک��ه او بارها س��عی
ک��رده تا مانع از انجام این عمل
ش��ود .درصورتی میتوان رفتار
پوستکنی را اختالل به حساب

آورد که در عملک��رد اجتماعی،
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شغلی و یا زمینههای دیگر ،فرد
را دچار مشکل کند.

ً
مثال فرد از حضور در اجتماع به خاطر مشکل پوستی

اجتن��اب کند یا اگر در اجتماع حاضر ش��ود س��عی

میکند محلی را که کنده اس��ت ب��ا آرایش ،کاله یا

روس��ری بپوشاند تا کس��ی متوجه عوارض ناشی از

کندن نشود.

در اجتماع عواطفی مانند احس��اس از دست دادن

کنترل ،خجالت و شرم در فرد دیده میشوند .به هر
حال ،کندن پوس��ت چه به ش��کل اختالل باشد و یا

برچس��ب اختالل نگرفته باش��د به مرور زمان فرد را
دچار مش��کل میکند .بهعنوان مثال فردی که دچار
رفت��ار مکرر و اجبارگونه کندن لب اس��ت ،آنقدر این

رفتار را انجام میدهد تا پوس��ت لب او خون بیاید

و حس��اس شود .در آنصورت ش��اید شبها آن را

چ��رب کند تا بهبود یابد ولی در روز بعد دوباره رفتار

اجبارگونه خود را تکرار میکند تا جایی که خود نیز از

فرم لبش احساس نارضایتی میکند .پس بهتر است
اگر دچار چنین رفتاری هس��تید ی��ا در عزیزان خود

آن را مش��اهده میکنید ،هر چه سریعتر برای بهبود
ً
غالبا
وضع موجود اقدام کنید .باید بدانید این افراد

در تنهایی و در حضور افراد نزدیک خود به این رفتار

روی میآورن��د و در حضور دیگران میتوانند خود را

کنترل کنند .پس تنها شما هستید که میتوانید به
نزدیکان خود کمک کنید.

علل ایجاد اختالل کند ن پوست و مو

این اختالل در بین خانمها بیشتر شایع است.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

یعنی نزدیک به سهچهارم افراد مبتال زن هستند.
بررسی علل ایجاد این اختالل میتواند در جهت
پیشگیری و حتی درمان نیز کمککننده باشد.
از لح��اظ بیولوژیک��ی ،این اخت�لال میتواند بر
اث��ر کارکرد نادرست دوپامی��ن که انتقالدهنده
شیمیای��ی در مغز است ،ایجاد ش��ود که در این
صورت میتوان لزوم دارودرمانی را در این اختالل
توجی��ح کرد .اما از جنبه روانشناختی به گونهای
دیگر میتوان این قضیه را بررسی کرد.
ه��ر فردی در زندگی خ��ود دورههایی از فشار
روان��ی را متحمل میشود که برای رهایی از این
فش��ار و رسیدن ب��ه آرامش ،رفت��اری را انتخاب
میکند .بعضی از افراد کندن پوست و مو را انتخاب
میکنند .وقتی پوست خود را میکنند ،درد روانی
اضط��راب کمرنگ میشود و در نتیجه آرامش را
پاداش میگیرند .برای رسیدن به پاداش بیشتر
که همان فرار از اضط��راب است ،کندن پوست،
م��و و ناخن را بیشتر انجام میدهند .به مرور این
رفت��ار تبدیل به عادت میشود .همه ما میدانیم
که ترک عادت سخ��ت است .این رفتار تا جایی
ادامه مییابد که فرد دچار مشکالت پوست ،مو و
ناخ��ن میشود .پس در واقع احساس اضطراب و
کندن پوست بهعنوان راهی برای فرار از اضطراب
بهص��ورت چرخه مداوم ص��ورت میپذیرد و در
نهایت منج��ر به ضایعات پوستی میشود .با این
حال ،افراد ناچارا ً و اجبارگونه به رفتار خود ادامه

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

میدهند و شاید در طی این مدت چندین بار
هم بخواهند مانع از این رفتار خود شوند و در
راه درمان نیز امکان دارد دچار شکست شوند.
همانطور که گفته ش��د در ابتدا این رفتار به
صورت رفتار اجتنابی برای فرار از فشار روانی
هنگام بروز اضطراب رخ میدهد .مث ً
ال هنگام
امتحان کنکور ،در سالهای آخر دبیرستان،
بعضی از اف��راد دچار این مشکل میشوند تا
فشار روانی حاصله از غول کنکور را کم کنند،
ولی این رفت��ار حتی سالها بعد از این فشار
روانی (مث ً
ال کنکور) ادامه پیدا میکند .هنگام
دیدن تلویزیون ،هنگام گوش دادن به آهنگ
م��ورد عالقه که هیچ فش��ار روانی محسوس
نیست نیز باز این رفتار از فرد سر میزند .البته
اگر فرد همچنان دچار استرس باشد نیز مدت
و شدت این رفتار میتواند بیشتر شود .برخی
از روانشناسان اعتقاد دارند این اختالل نتیجه
خشم سرکوب شده فرد است .فرد نسبت به
والدین ،رخدادها ،مشکالت زندگی و فشارهای
روان��ی احس��اس خش��م میکند .ام��ا چون
نمیتواند خشم خود را به شیوه کارآمد ابراز
کند ،آن را سرکوب میکند و به شکل کندن
پوست خود آن را نشان میدهد .متأسفانه این
رفتار در کودکان نیز سر میزند .شیوه تربیتی
والدین در این امر میتواند مؤثر باشد .والدین
کمالگرا و سختگیر ک��ه فرزند خود را برای
بهتر بودن تحت فشار قرار میدهند باید بدانند
که فرزند خود را برای مبتال شدن به این گونه
اخت�لاالت آماده میکنند .بچهها برای جلب
ت
توجه هر کاری میکنند حتی کندن پوس 
مو و ناخن را انجام میدهند تا توجه والدین را
جلب کنند .پس برآورده نشدن نیازهای اولیه
کودکان امری تأثیرگذار در شروع و ادامه این
اختالل است.

باشد ،سعی میکند با رفتارهای تخریبی آن
را از والدین دریافت کند .حتی فریاد زدن بر
سر او در جهت متوقف کردن رفتارش ،برای
او توجه محسوب میشود و رفتارش را تقویت
میکند .پس بهتر است هنگام مشاهده رفتار
پوستکن��ی او ،توجه نش��ان ندهید .دومین
کاری ک��ه میتوان کرد توجه به قسمتهای
زیبای بدن اوست .مث ً
ال اگر ناخنهای خود را
میکند ،میتوان به تنها ناخن سالم او اشاره
کرد و آن را زیبا نامید .بهتر است دست کودک
را همیشه مشغول نگه دارید .میتوانید توپی
برای او بگیرید تا بتواندآن را فشار دهد یا با نخ
بازی کند .انگشتان او باید مشغول کار دیگری
ب��ه جز کندن پوست و م��و باشند .در نهایت
میتوان از الک تل��خ یا پوشیدن دستکش و
چسب زدن استفاده کرد .در بزرگساالن قضیه
میتواند متفاوت باشد .البته یکی از عادیترین
راهها هم��ان پوشیدن دستک��ش است ولی
روانشناس میتواند به شکلهای دیگر نیز به
بیمار کمک کند.

پوست خود میکند.
ب��رای درم��ان باید نوع اخت�لال مشخص
و بررسی شود ،آی��ا اختالل دیگری از جمله
افسردگ��ی ،اضطراب و وسواس در فرد وجود
دارد ی��ا خیر .الزم به ذکر است که تشخیص
این اخت�لال روانی با روانشناس و روانپزشک
اس��ت و مطالب گفته ش��ده در این متن در
جهت باال بردن آگاهی و اطالعات افراد است
تا با دیدن این رفتار ،از کناران آسان نگذرند و
تا مشکل به شکلی پیچیدهای در نیامده است
در جهت درمان آن اقدام کنند.
همانطور که گفته شد« ،دارو درمانی» در
جهت کمک به عملکرد بهتر انتقالدهندههای
شیمیایی مغ��ز میتواند مؤثر باشد که حتماً
در ص��ورت لزوم روانشن��اس و مشاور شما از
روانپزشک در این زمینه کمک خواهد گرفت.
لطفاً از استفاده سرخ��ود داروهای اعصاب و
روان پرهی��ز کنید .از جمله دیگر درمانهای
این مشکل به «رفتاردرمانی» میتوان اشاره
کرد.
رفتارد رمانی د ر کود کان
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در ابتدا باید زمانهایی را که این رفتار انجام
میشود بررسی کرد .حتی مکانهایی که این
رفتار انجام میشود هم مؤثر است .آگاهی در
پیشگیری از وقوع کمککننده است ،چرا که
میتوان با «جایگزین کردن» رفتاری دیگر در

اگر ک��ودک شما دچار ای��ن مشکل است،
بهتر است هنگام��ی که او مشغول کندن مو
ی��ا پوست خود است خنثی و بیتفاوت رفتار
کنید .چرا؟ زی��را کودکی که محبت و توجه
الزم را ب��ه شیوهای مناس��ب دریافت نکرده

پوستکنی به دو حالت اتفاق میافتد:
 پوستکنی متمرکز :در این حالت فرد قبلاز اقدام به کندن پوست خود دچار تنش است
و بعد از کندن پوست خود آرام میشود.
 پوستکنی غیر ارادی :در این حالت فردبدون وجود تنش و ناخودآگاه شروع به کندن
n
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آن لحظات ب��ه مرور این عادت را از بین برد.
بدین شکل ،با شناسایی شرایطی که طی آن
شما اقدام به کندن میکنید روش جایگزینی
مانند چرخاندن یک فرفره ،فشار دادن موم یا
توپ پیشنهاد میشود.
مد یریت اضطراب و تنش

بعض��ی از افراد به عل��ت اضطراب شروع به
انجام این رفتار میکنند .پس بررسی موقعیت
زمانی و مکانی و علل ایجاد اضطراب ،درمانی
مؤث��ر اس��ت .در حقیقت درم��ان اضطراب
زمینهای تا حد زیادی میتواند درمانکننده
این اختالل باشد .داشتن قلم و کاغذ در کنار
خود در زمان وقوع این رفتار ،کمک میکند
تا افک��ار و احساسات خ��ود را بنویسید و از
رواشناس خود در جهت کمک به بهتر دیدن
مشکالت کمک بخواهید .با درمان اضطراب یا
کمک به مدیریت اضطراب ،یکی از بزرگترین
عل��ل ایجاد ای��ن رفت��ار را از بی��ن خواهید
ب��رد .در این راستا انج��ام روزانه مدیتیشن،
ریلکسیشن ،ذهنآگاهی ،یوگا ،سایر ورزشها
و حتی پی��ادهروی و بودن در طبیعت بسیار
کمککننده است.

رفتار د رمانی

در مواقعی که فرد به صورت ناآگاهانه شروع
به کندن میکن��د ،این روش کارب��رد دارد.
شما میتوانید همیشه کش مخصوص مو یا
کش قیطانی در دست خود داشته باشید .در
مواقعی ک��ه متوجه میشوید در حال کندن
مو یا پوست هستید ،آن کش را کشیده تا به

صورت محکم به دست شما ضربه زند .به این
شک��ل ،لذت کندن پوست را با درد لحظهای
هم��راه میکنید و به م��رور به علت دردناک
بودن ،این عادت برطرف خواهد شد .البته باید
بدانید که در این امر باید استقامت و پشتکار
داشته باشید تا نتیجه مطلوب عاید شود و با
انجام چند روز و آن هم بهصورت غیرمتناوب،
انجام ای��ن درمان فایده نخواهد داشت .علت
شکستهایی که اف��راد از درمان خود تجربه

میکنند نداشتن پشتکار در امر درمان است.
اختصاص زمان برای کند ن پوست

گاهی این روش میتواند کاربرد داشته باشد.
در ای��ن روش ده دقیق��ه از روز را برای کندن
پوست به خود اختصاص دهید .این زمان باید
ال مشخص شود و قابل تغییر نباشد .مث ً
کام ً
ال
ه��ر روز از ساعت چهار تا چهارو ده دقیقه در
طول روز هرگاه خود را مشغول کندن یافتید
ب��ا کشیدن کش از این کار جلوگیری کنید و
به خود بگویید زمان خاصی برای کندن پوست
دارید و کندن را به تعویق بیندازید .خواهید دید
که در زمان تعیین شده نیز این کار را نخواهید
کرد .همه روشهای ذکر شده در صورتی مفید
خواهن��د بود که خود ف��رد از رفتارش خسته
ش��ده باشد و دارای انگیزه کافی باشد ،در غیر
این صورت چون رفتار فرد با لذت همراه است
ب��ا درمانگر همراهی نخواه��د کرد مگر اینکه
درمانگر حاذق ،در ابتدا انگیزه الزم برای تغییر
رفتار مو و پوستکنی را در فرد ایجاد کند .لطفاً
از خوددرمانی بپرهیزید و از مشاوران متخصص
در این زمینه کمک بگیرید تا مشکل به سادگی
قابل درمان شود.
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 ۴ستارهی فوتبال ایران که خیلی زود خاموش شدند
نادر نامدار
روزنامه نگار

همین چند سال پیش بود که
ً
تقریبا همزمان چند
به شکلی
ستاره تکنیکی و جوان ناگهان

در فوتب��ال ایران ظهور کردند.

آنها آنقدر درخش��یدند که

به نظر میرس��ید یک نس��ل
طالی��ی دیگ��ر از هافبکهای
جوان در فوتبال ایران به وجود

آم��ده که تا س��الها تیم ملی
را در ای��ن خط بیم��ه خواهند

ک��رد ،اما تنها چند س��ال بعد،
ً
تقریبا هیچ اثری از هیچکدام
آنها نیست .صحبت از پیام

صادقیان ،محس��ن مسلمان،

بختی��ار رحمان��ی و س��روش
رفیعی است ،اما چرا سرنوشت
آنها به این شکل رقم خورد؟

[]64
ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان
شماره  - 64آذر ماه 1398

پیام صاد قیان

او یک��ی از پدیدههای��ی بود که توس��ط زوران
جورجویچ به فوتب��ال ایران معرفی شد .حرکات
تکنیک��ی و ریز او باعث شد تا خیل��ی زود به او
لقب نیمار فوتبال ایران را بدهند .در  ۲۱سالگی
به پرسپولیس پیوست و شروع خوبی در این تیم
داش��ت .در این تیم به خوب��ی دیده شد و حتی
گفته میش��د از بوروسیا دورتموند هم پیشنهاد
دارد ،ام��ا پی��ام خیل��ی زود وارد حاشیه شد .در
همان روزها در یک مصاحبه عجیب مدعی شد
که هر ماه نزدیک به  ۲۰میلیون تومان فقط خرج
لباسهایشمیکند.
ای��ن یک زنگ خطر برای او بود ،اما نه خودش
متوجه آن شد و نه اطرافیانش توانستند راه درست
را ب��ه او نشان بدهند .چشمهایی که گاهی قرمز
بودند ،خمیازههای گاه و بیگاه ،پیدا شدن وسایلی
مثل فندکهای خاص ،قلی��ان و  ...در خانهاش،
رفاقت نزدیک با امیر تتل��و ،درگیری با داوران و
بازیکنان حریف ،محرومیتهای انضباطی و کلی
حاشیه دیگر ،صادقیان را قب��ل از  ۲۵سالگی از
روزهای اوج دور کرد.
او در این م��دت بارها تیم عوض کرد ،اما هیچ
کدام از مربیانش مث��ل برانکو ،دایی ،منصوریان،
عل��ی کریم��ی و  ...نتوانستن��د او را ب��ه فوتبال
برگردانن��د .او در آخری��ن مصاحب��هاش مدعی
شد ک��ه به دلیل تعصب به پرسپولیس ،همیشه

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

خودش را به مصدومیت میزد تا مقابل این تیم
بازی نکند!
دو سال پیش به ترکیه رفت تا شاید احیا شود،
ام��ا حاشیههایی مثل رابطه با ی��ک خانم نامدار
اینستاگرامی نش��ان داد که فوتبال بهانهای برای
خوشگذرانی او در ترکیه است .صادقیان سرانجام
با راهاندازی یک سایت شرطبندی ،آخرین میخ را
به تابوت فوتبال خودش کوبید و چند روز پیش
هم به مدت  ۱۵سال از کلیه فعالیتهای فوتبالی
محروم شد.
محسن مسلمان

او همزمان با صادقیان در فوتبال ایران چهره شد.
در  ۱۶سالگی ب��ا پیراهن ذوبآهن ،در ورزشگاه
آزادی به پرسپولیس گ��ل زد و نام خودش را بر
سر زبانها انداخت .سربازیاش را در ملوان پشت
س��ر گذاشت و به ص��ورت قرضی به پرسپولیس
پیوست .یک نیمفصل درخشان را سپری کرد و
بعد از اینکه یک فصل در این تیم بازی کرد ،این
بار بهصورت قطع��ی پیراهن پرسپولیس را برتن
کرد .او سه فص��ل در پرسپولیس حضور داشت
ولی هرگز در این تیم به ثبات نرسید.
فص��ل اول او درخش��ان ب��ود ،در فص��ل دوم
نتوانست به اندازه فصل قبل بدرخشد و در فصل
سوم توسط برانکو ناگهان نیمکتنشین شد .او هم
در پرسپولیس حاشیههایی داشت .بارها تصاویر و

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

فیلمهایی از او در حال کشیدن قلیان منتشر
شد و همین او را به دردسر انداخت.
در فصل آخ��ر حض��ورش در پرسپولیس
ب��ا برانکو دچار مشکل ش��د و فیلمی که در
اینستاگرام مترجم برانکو منتشر شد و توهین
مسلمان به برانکو را نشان میداد ،کار او را در
این تیم تمام کرد.
به ذوبآهن بازگش��ت ،اما امید نمازی هم
نتوانس��ت زیاد او را تحم��ل کند! به سپاهان
رفت تا بلکه زیر نظر امیر قلعهنویی اوج بگیرد،
اما در این یک س��ال و نیم ،بیشتر وقتش را
روی نیمک��ت ذخیرهه��ا و اماک��ن تفریحی
اصفهان گذرانده است.
چند وق��ت پیش خبر رسی��د که گلگهر
سیرج��ان او را میخواه��د! ای��ن خبر نشان
میدهد که او ب��ه سرعت در حال دور شدن
از سطح اول فوتبال ایران است .با روندی که
مسلمان در پیش گرفته ،پیشبینی میشود او
هم تا یکی ،دو سال آینده فوتبال را کام ً
ال کنار
بگذارد و به مسائل و امور مهمتری بپردازد!
بختیار رحمانی

او ستاره تیم فوالد خوزستان در فصلی بود
که قهرمان لیگ برتر ایران شد .درخشش او
باع��ث شد تا مورد توجه همه تیمهای بزرگ
ای��ران ق��رار بگیرد .در حال��ی که پیشبینی
میشد به استقالل ی��ا پرسپولیس بپیوندد،
ماجرای جنجال��ی کارتهای معافیت جعلی
سرنوشت او را هم عوض کرد.
بختی��ار مجبور شد ب��رای گذراندن دوران
خدمت سربازیاش به تراکتورسازی برود .در
ای��ن تیم روزهای پر فراز و نشیبی داشت و با
اینکه در بعضی از بازیها ستاره تیمش بود،
اما درنهایت به عنوان یک خائن و کمکار از این
تیم جدا شد و سرانجام به استقالل پیوست.
در استقالل ،اما خب��ری از درخشش نبود.
در تی��م پرستاره منصوری��ان ،بختیار یکی از
ضعیفترینه��ا بود و بع��د از یک نیم فصل
فاجعهب��ار ،از ای��ن تیم جدا ش��د .او به فوالد
برگشت تا احیا شود .رحمانی اگر چه در فوالد
بهتر ب��ود ،اما با بختیار لیگ سیزدهم فاصله

داشت.
او در ادامه به پیکان ،ذوبآهن و سپاهان هم
رفت ،اما در هیچکدام از این تیمها بخت با او
یار نب��ود .او در ابتدای فصل تصمیم عجیبی
گرفت و به تیم الشمال در لیگ دو قطر رفت
و در حالی که مدام از خوبیهای بازی در قطر
میگفت ،یک ماه بعد از این تیم جدا شد و با
اینکه مدعی بود سپاه��ان او را میخواهد ،به
صنع��ت نفت آبادان پیوس��ت ،اما حاال کار به
جایی رسیده ک��ه او در صنعت نفت هم یک
بازیکن کام ً
ال نیمکتنشین و معمولی است .او
در عرض چند سال از بازیکنی که حتی به تیم
ملی هم رسید و کیروش بر سر او با فدراسیون
دعوا کرد ،به بازیکنی تبدیل شده که در همه
تیمهای لیگبرتری نیمکتنشین است!

گذاشت و با این تیم قهرمان شد ،اما در پایان
فصل به تیم الخور قطر رفت.
جدای��ی او دلخوری ه��واداران پرسپولیس
را ب��ه دنبال داشت ول��ی همچنان بین آنها
محبوب بود .پس از یک فصل کام ً
ال معمولی،
به پرسپولیس برگش��ت ،اما چون این تیم از
نقل و انتقاالت محروم بود به صورت قرضی به
فوالد خوزستان برگشت .در این تیم نتوانست
روزه��ای خوب گذشتهاش را تکرار کند و در
نیمفصل به پرسپولی��س برگشت ،اما باز هم
خب��ری از آن سروش خالق و تکنیکی نبود.
او در بسی��اری از بازیها یکی از ضعیفترین
بازیکنان پرسپولیس بود و برانکو هم اعتمادش
به او را از دست داده بود.
برانکو رفت و کالدرون سرمربی پرسپولیس
ش��د و در حال��ی که همه منتظ��ر احیای او
بودند ،ناگهان توسط کالدرون در لیست مازاد
پرسپولیس قرار گرفت و بعد از مدتی به شهر
خودرو پیوست ،ام��ا در این تیم هم به ثبات
نرسید .همین هفت��ه گذشته بود که یحیی
در لفافه از او انتقاد کرد   تا مشخص شود گل
محمدی هم از او راضی نیست .البته سروش
مثل صادقیان ،مسلمان و حتی رحمانی خیلی
به پای��ان خط نزدیک نشده و هنوز این امید
وجود دارد که تالش کند و قبل از  ۳۰سالگی
خودش را نجات بدهد و به سطح اول فوتبال
ایران برگردد.

سروش رفیعی

سروش هم عضو هم��ان تیم رؤیایی فوالد
در لی��گ سیزدهم بود .مث��ل بختیار پس از
درخشش در این تی��م ،پیشنهاد های زیادی
داشت ،اما برای گذران��دن دوران سربازی به
تراکتورس��ازی رف��ت .پ��س از یک نیمفصل
درخشان به پرسپولی��س منتقل شد و امیر
قلعهنویی که سرمربی تراکت��ور بود ،جدایی
او را عام��ل قهرمان نش��دن تیمش در پایان
فصل اعالم ک��رد .در پرسپولیس شماره  ۷را
بر تن کرد و یک فصل فوقالعاده را پشت سر
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نیکالسلطیفی؛شوماخریایرانی
با اعالم رس��می مس��ئووالن تی��م فرمولیک

«نیکالس» ،جوانی  ۲۴س��اله اس��ت و حاال ۱۱

کانادای��ی از فص��ل بع��د راننده ای��ن تیم در

او که آرام آرام مس��یر پیش��رفت در این حرفه

«ویلیامز» ،نی��کالس لطیفی ،رانن��ده ایرانی-
مس��ابقات فرمولیک خواهد ب��ود .افزون بر
اینکه نیکالس ،اولی��ن ایرانی خواهد بود که

در فرمول یک شرکت خواهد کرد ،تیم ویلیامز

هم یکی از قدیمیترین و پرآوازهترین تیمهای

فرمول یک جهان است که از سال  ۱۹۷۷در این
مسابقات ش��رکت دارد و  ۹بار عنوان قهرمانی

تیمی جهان و هفت بار عنوان قهرمانی جهان
رانندهها را کسب کرده است.

همیش���ه ب���ه تب���ار ایران���ی خ���ود م
افتخار کرد هام
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«نیک�لاس» متول��د س��ال  ۱۹۹۵در
تورنتو است و درب��اره این که آیا تاکنون
ب��ه ایران سفر کرده است یا نه؟ میگوید:
«من تا کنون ایران نیامدهام .در واقع بعد
از بازگشت پدرم به کانادا وقتی که او ۱۵

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

تبار ایرانیاش ،مس��یری که تا به امروز آمده،

سالی میش��ود که وارد این حرفه شده است.

زندگ��ی حرف��های و البت��ه برنامههایش برای

را طی کرده ،از فصل بعد قرار اس��ت به عنوان

اما ش��روع حرفهای و پرفش��ار ب��ا رانندگی در

رانن��ده دوم تیم ویلیامز در مس��ابقات فرمول

یک ش��رکت کند .پدر نیکالس ایرانی است و
مادرش ایتالیایی ،دو برادر و یک خواهر دارد.

فرزن��د دوم خانواده اس��ت و متولد مونترال و
بزرگ شده کاناداست.

توگ��وی او با
در این مصاحب��ه که اولین گف 
رس��انههای فارس��یزبان اس��ت ،نی��کالس از

سال��ه ب��ود ،او هم دیگر سف��ری به ایران
نداشته است .اما پدرم برای ما از ایران زیاد
گفته است .حتی میتوانم بگویم بسیاری
از ارزشهای��ی که در زندگ��ی به آن باور
دارم و بخشی از شخصیت من تحت تأثیر
همی��ن چیزهایی است که پ��درم درباره
ایران و فرهنگ ایرانی به ما گفته است.

آینده میگوید .هر چند نیکالس جوان است،

مس��ابقات اتومبیلرانی در س��نین پایین ،او را
پختهتر از همساالنش کرده است.

پیش��نهاد میکنی��م حتی اگر عالق��ه چندانی

به س��رعت و مس��ابقات اتومبیلرانی ندارید،

مصاحبه نیکالس را از دس��ت ندهید .اگر هم

عشق سرعت و پیست هستید که تکلیفتان

مشخص است!

نرگسعزیزی
روزنامهنگار

البته متاسفانه نه بل��دم فارسی حرف
بزن��م و نه اگر کسی صحبت کند ،متوجه
آن میش��وم .خواندن فارس��ی را هم بلد
نیست��م .نه فقط م��ن که هیچ ک��دام از
برادرها و خواهرهایم هم بلد نیستند .دلیل
آن هم ساده اس��ت؛ پدر ما هیچ وقت در
خانه فارسی صحبت نمیکند .این را هم

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

بگویم که همیشه به تبار ایرانی خودم
افتخار کردهام و امیدوارم این حمایتی
که از ایرانیهای عزیز دریافت میکنم،
بیشتر شود».

میرفت��م و دروس��ی درب��اره اقتصاد،
تجارت و کارآفرین��ی میگذراندم .بعد
از آن ه��م به احتمال زیاد در مجموعه
اقتصادی خانوادگیمان مشغول به کار
میشدم».

د ر نوجوان���ی بیخی���ال تفری���ح
شد م!

کافی نیست.
در ای��ن بی��ن و ای��ن روزه��ا شاید
مهمتری��ن عاملی که باع��ث تغییراتی
در زندگ��ی من شده اس��ت ،دور بودن
از کان��ادا و زندگی جای��ی دور از خانه،
خانواده و دوستان قدیمیام است .این
عوامل که مرتب��ط با زندگی اجتماعی
هستند ،اهمیت زیادی دارند .البته من
قص��د گله و شکای��ت از شرایط خودم
را ن��دارم ،چرا که ب��ر اساس آن چه در
زندگ��یام میخواه��م و ب��ه آن عشق
میورزم ،زندگی میکنم .بر این اساس
نه تنها گل��های بابت ای��ن فداکاریها
ن��دارم که از ای��ن دشواریها لذت هم
میبرم».

اس���تعد اد با سختکوش���ی معنا
مییابد

نوجوانی از دورههای حساس زندگی
است ک��ه بعضی افراد ب��ا انتخابها یا
تصمیمهای اشتباه ،آن را تباه میکنند
و این فرصت خوب را از دست میدهند،
ام��ا ماج��رای نیکالس ف��رق میکند:
«وقتی من در اوایل نوجوانی این حرفه
را انتخاب کردم ،مانند بسیاری از افراد
دیگر که حرفهای را در کودکی یا اوایل
نوجوانی آغاز میکنند ،بار زیادی را بر
دوش خ��ود حس میکردم .من تجربه
ی��ک نوجوان��ی معمول��ی را نداشتم.
شرایط��م باعث شده ب��ود که بسیاری
از تفریحه��ای معمول��ی دوره نوجوانی
را نتوان��م تجربه کن��م .امکان رفتن به
مهمانی را نداشتم .فرصتم برای بیرون
رفت��ن با دوستانم و صرف وقت با آنها
به شدت محدود بود .حتی آخر هفتهها
ه��م امکان خیلی از کاره��ا را نداشتم.
عجی��ب هم نبود چراکه در طول هفته
آنقدر درگیر کار بودم که دیگر انرژی
برای دنبال کردن برخی کارها در آخر
هفته برایم نمیماند».

رانندگی در پیست برای بسیاری از
ما ایرانیها با عشق به سرعت و کشیدن
تیک آف ،گره خ��ورده است .نیکالس
هم ب��ا تأیید ای��ن موض��وع میگوید:
«برای ش��روع این حرفه و موفقیت در
آن ،عشق به سرعت و ماشین ضروری
است .البته مشخ��ص است که داشتن
عشق ب��ه سرعت برای ای��ن کار کافی
نیس��ت و باید موضوع��ات دیگری هم
در نظ��ر گرفته ش��ود .استعداد چیزی
است که در کنار تالش و سخت کوشی
معنا مییابد .بله ،ما استعداد طبیعی و
مادرزادی ه��م داریم ،اما سختکوشی،
داشتن اخالق حرف��های و تعهد است
که میتواند به این استعداد فرصت بروز
بده��د .پس بگذارید ای��ن طور بگویم،
برای شروع ،عش��ق به سرعت ضروری
است ،اما در ادامه داشتن عشق و عالقه
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اتومبیلرانی،تکراریوخستهکنند ه
است!

نیکالس درب��اره این رشت��ه ،نحوه
ورودش ب��ه آن و اینکه چقدر برایش
جذابی��ت دارد هم میگوی��د« :شروع
این حرفه ب��رای من ،مسیری مشابه با
دیگر افراد شاغل در این حرفه داشت.
حدود چه��ار سال کارتین��گ کردم و
بعد از آن ،وارد مسابقه با خودرو شدم.
ابتدای مسابقههایم ،شرکت در فرمول

اگ���ر رانن���د ه نمیش���د م ،تاج���ر
میشد م!

ای��ن راننده موف��ق در پاسخ به این
سؤال که اگر رانن��ده نمیشد ،دوست
داش��ت که چه کاره شود هم میگوید:
«اگر من رانن��ده مسابقات اتومبیلرانی
نمیشدم ،قطع��اً دانشگاه میرفتم و از
آن جا که به تجارت و اقتصاد هم عالقه
دارم بعد از دبیرستان حتماً به دانشگاه
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 ۳ایتالی��ا بود .چند وقتی هم در فرمول ۳
اروپا مسابقه دادم .آرام آرام و طی سالها
مهارتهایم بهبود یافت و پیشرفت کردم
و مراحل را باال آمدم .بعد هم وارد فرمول
 ۲ش��دم .در نهایت هم ک��ه امسال نتایج
خیلی خوبی گرفتم و توانستم وارد فرمول
یک شوم.
اتفاقی که بابت آن بسیار هیجانزدهام،
چراک��ه شرک��ت در فرمول ی��ک چیزی
است که نیم��ی از عمرم برای رسیدن به
آن ت�لاش کردم .در این بین و به صورت
معمول درباره بسیاری از کارها در زندگی
رانندههای حرفهای حرفی زده نمیشود،
شای��د ،چ��ون تک��راری و خستهکنن��ده
هستن��د .شرک��ت در جلس��ات گروهی
کارخان��ه ،جلسات شبیهس��ازی ،جلسات
بخ��ش مهندسی که اهمی��ت زیادی در
آماده شدن برای مسابقات دارد ،بخشی از
برنامه روزانه و تکراری ماست .در کنار آن
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

حج��م باالیی از تمرین برای این کار الزم
اس��ت .صرف زمان زی��ادی برای ورزش و
باشگاه و تمرینات کاردیو .البته تمرینات،
محدود به تمرینهای ورزشی نیست بلکه
شامل تمرینهای ذهنی هم میشود».
ماد رم ایتالیایی اس���ت ،اما عاش���ق
غذاهای ایرانی!

وصف خوشمزه ب��ودن غذاهای ایرانی
در تمام دنی��ا شنیده میشود .این راننده
فرمول یک در این باره میگوید« :غذاهای
ایران��ی از غذاهای محب��وب من هستند.
البته نمیتوانم بگویم که خیلی زیاد غذای
ایرانی میخورم ،اما خب ،همین گهگداری
خوردن آنه��ا باعث شده است تا با لذت
بیشتری آنه��ا را بخ��ورم .البته نه فقط
من که حتی م��ادر و خانواده مادری من
که ایتالیایی هستن��د هم عاشق غذاهای
ایرانیاند».

روزه���ای تعطیل���م را با فیل���م و بازی
رایانهای میگذرانم!

یکی از نکاتی که همه دوست دارند تا
درب��اره آدمهای موف��ق بدانند ،این است
که روزه��ای تعطیلشان را چه میکنند:
«وقتی روز تعطی��ل داشته باشم ،ترجیح
میده��م استراحت کنم ،فیل��م ببینم یا
برنامهه��ای تلویزیونی .گاه��ی هم البته
بازیهای رایانهای انجام میدهم .هرچند
واقعی��ت ای��ن است که داشت��ن یک روز
کامل ک��ه هیچ برنام��های نداشته باشم،
اتفاقی نادر است.
نکته مهمی که هست اینکه هرچه در
این حرفه پیشرفت کنی و برنامهات شلوغتر
شود ،برنامههای ریکاوری و بازیابی اهمیت
بیشتری مییابد .اینطور بگویم که طبق
آن چیزی که از افراد شاغل در فرمول یک
شنی��دهام ،برگ برن��ده در این مسابقات،
روش��ی است که شما ریک��اوری خودتان

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

رم���ز موفقیت���م ،کس���ب تجرب���ه از
گذشته است

را پیش میبری��د چراکه با پیشرفت شما
در ای��ن حرفه ،برنامهتان شلوغتر میشود
و ناچار از رفتن به مسافرتهای پیدرپی
هستی��د و دیگر زمان بسی��ار کمی برای
صرف کردن در کن��ار خانواده و دوستان
و استراحت دارید».

نیک�لاس درباره اهدافش برای آینده و
رازهای موفقیتش میگوید« :اولین کاری
که این روزها تصمیم دارم انجام دهم ،مرور
عملکرد خ��ودم در فصل قبل و مسابقات
فرمول  ۲است؛ این که ببینم از فصل قبل
چه چیزهایی میتوانم یاد بگیرم و اینکه
در آن فصل چط��ور میتوانستم عملکرد
بهتری داشته باشم .در ابتدای سال بعد،
با کمک تیم ویلیام��ز ،بخش مهندسی و
مدیریت این تیم جلساتی را خواهم داشت
تا بتوانم اهدافم را برای فصل بعد تنظیم

ماجراهای من و تیم «ویلیامز»

تی��م ویلیامز هم یکی از قدیمیترین و
پرآوازهترین تیمه��ای فرمول یک جهان
است و ی��ک راننده ایرانی-کانادایی ،سال
 ۲۰۲۰صاحب یکی از دو صندلی این تیم
در فرمول یک خواهد بود .نیکالس درباره
این تیم میگوید« :درباره تیم ویلیامز ،خب
م��ن از روز اول در این مجموعه احساس
راحتی کردهام .ج��و تیم ،تعامالت داخل
تیم ،بخ��ش مهندسی و نحوه رفتار همه،
از همان روز اول خوب بود و همه به نوعی
با رفتارش��ان به من خوشامد گفتهاند .در
تی��م انگیزه باالیی برای تالش و پیشرفت
در فصل بعدی وجود دارد.
رفتن به فرمول ی��ک به معنی داشتن
انتظاری باالت��ر از خود است ،این موضوع
البته احساس فشار بیشتری هم به دنبال
دارد .آس��ان نیست که بگوی��م چطور با
این حجم فشار کن��ار خواهم آمد چراکه
این مسئله نی��از به مهارتهای گوناگونی
دارد .م��ن متوجه هستم فش��اری که در
فرم��ول یک وج��ود دارد ،با آن چه پیش
از ای��ن در فرمول  ۲تجربه کردهام تفاوت
خواهد داشت .اما در عین حال مطمئنام
شباهتهای��ی هم در این بین وجود دارد
که من میتوانم با کمک آن چه تا به حال
انجام دادهام و ای��ن روزها انجام میدهم،
از عهده آنها ب��ر بیایم .در عین حال که
سعی میکن��م قدم به قدم با این موضوع
جلو بروم و برای حل مسئله فشار ،مسابقه
به مسابقه کار را جلو ببرم».

کنم .ای��ن برنامهریزیها از جمله کارهای
مهم برای من است.
در نهایت اینکه برای فصل بعد ،ما مطمئن
نیستیم که وضعیت تیم به چه صورت خواهد
بود .تیم سال سختی را در فصل قبل پشت
سر گذرانده است و امیدواریم که سال بعد،
وضعی��ت بهبود یابد .برای من البته رابطه با
همتیمیام ،جرج راسل اهمیت زیادی دارد.
جرج اهل رقابت و تا به امروز نتایج خوبی هم
کسب ک��رده است و من امیدوارم که بتوانم
همپای او در این مسیر حرکت کنم .اما خب
این چیزی است که در گذر زمان مشخص
خواهد شد».
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 ۱۰هافبک برتر تاریخ فوتبال را بشناسید
رسول گل افالک
روزنامهنگار

هنگامی که در مورد برترین
بازیکن��ان تاری��خ فوتب��ال

صحب��ت میکنی��م ،ب��دون

تردید به اسامی بزرگی برخورد

میکنیم .پس��ت هافبک نیز
مانند سایر پستهای دیگر

در فوتبال ،بازیکنان بزرگی را

در تاریخ به خود دیده است.

البته انتخاب کردن تعداد ۱۰

بازیکن از بی��ن بهترینهای
تاری��خ قطع� ً
�ا کار دش��واری
خواهد بود و ب��دون تردید

اسامی دیگری نیز میتوانند

در این فهرست حضور داشته

باشند .در انتخاب این اسامی

به فاکتورهایی مثل سالهای

بازی ،تع��داد جام ،تکنیک و
فاکتورهای دیگر توجه شده

اس��ت .در ادامه با ما همراه
باشید تا به معرفی  ۱۰هافبک

برتر تاری��خ فوتب��ال از نگاه
بلیچرریپورتبپردازیم.
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ژاوی هرناند ز

این فهرست را با نام یکی از هافبکهای مدرن
در فوتبال آغاز میکنیم .ژاوی هرناندز بازیکن اهل
اسپانیا و محصول آکادمی معروف باشگاه بارسلونا،
«الماسیا» بوده اس��ت .او نخستین بازی خود را
برای تیم اول بارسلونا در سال  ۱۹۹۸انجام داد و تا
سال  ۲۰۱۵که از این تیم خداحافظی کرد۵۰۵ ،
ب��ازی برای این تیم انجام داد .بازیکنان معدودی
در تاری��خ فوتبال وج��ود دارند ک��ه کلکسیون
افتخارات تیمی آنها ،به اندازهی افتخارات ژاوی
بوده باشد.
او جزء نسل طالیی تیم بارسلونا بود که به همراه
بازیکنهایی نظیر کارلوس پویول ،لیونل مسی و
آندرس اینیست��ا به تمام افتخارات تیمی ممکن
رسید .ژاوی تحت مربیگری پپ گواردیوال بهترین
بازیهای خود را به نمایش گذاشت .تأثیر حضور
ژاوی در دوران حض��ورش در بارسلونا و تیم ملی
اسپانی��ا غیر قابل انکار بود .او با هوش باالی خود
و پاسهای طالیی خود ،لحظات ماندگاری را در
ذهن عالقمندان به فوتبال بر جای گذاشت .ژاوی
در انتقالی در سال  ۲۰۱۵از تیم بارسلونا جدا شد
و به تیم السد قطر پیوست.
زینالد ین زید ان

بازیکن بزرگ دیگر این لیست ،زینالدین زیدان
است که هافب��ک زادهی کشور الجزایر و بازیکن
تیم ملی فرانسه بود .او به خاطر بازیسازی ،دید

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

و دق��ت باال و تکنیک ناب��ش در فوتبال معروف
بود .او در دوران ب��ازیاش برای تیمهای بزرگی
مانند ،یوونتوس و رئالمادرید بازی کرد و به نوعی
اسطورهی هر دو باشگاه به حساب میآید .او یکی
از مع��دود بازیکنانی است ک��ه توانسته است در
فینال جام جهانی دو گل به ثمر برساند.
زیدان  ۱۰۸ب��ازی برای تیم ملی فرانسه انجام
داد و توانس��ت  ۳۱گل نیز به ثمر برساند .زیدان
نیز به مانند ژاوی به تمام افتخارات تیمی و فردی
ممکن در فوتبال دست یافت .او از جمله بازیکنانی
اس��ت که توانسته است توپ طالی فوتبال را نیز
دریافت کند .از زیدان به عنوان یکی از کاملترین
بازیکن��ان تاریخ فوتبال یاد میش��ود و او الگوی
بسیاری از بازیکنان کنونی فوتبال است .زیدان در
حال حاضر سرمربیگری تیم فوتبال رئال مادرید
را بر عهده دارد.
زیک و

نمیش��ود فهرست��ی از بهتری��ن هافبکهای
تاری��خ فوتبال تهیه کرد و بازیکنی برزیلی در آن
حضور نداشته باشد .زیکو بازیکن سابق فوتبال و
باشگاههای فالمینگو و اودینزه بود که مردم برزیل
به او لقب «پلهی سفی��د» را داده بودند .او یکی
از دوستداشتنیترین بازیکنان دههی  ۷۰و ۸۰
می�لادی بهشمار میرفت .ع�لاوه بر بازیخوانی
فوقالعاده و شوتهای مهلکی که زیکو به سمت
دروازهی حری��ف م��یزد ،وی همچنین یکی از

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

رقم زد .بدون تردید نام چارتون در میان یکی از برترینهای
تاریخ فوتبال جای دارد.

بهترین کاشتهزنه��ا در تاریخ فوتبال نیز به
شمار میرود.
اوج بازیه��ای او در جام جهانی  ۱۹۸۲بود
که به همراه تیم ملی برزیل یکی از بختهای
قهرمانی ب��ه شمار میرفت ،ول��ی در نهایت
به ای��ن عنوان نرسی��د .در آن ساله��ا او با
بازیکنهایی نظیر سوکراتس ،فالکائو و تونینیو
سرز در خط هافبک برزیل ،به قدری چشمنواز
فوتبال بازی میکردند که امروزه نیز از آنها
به عنوان یکی بهترین خطوط هافبک تاریخ
ی��اد میشود .از آن تیم برزیل در جام جهانی
 ۱۹۸۲به عن��وان بهترین تیم برزیل تاریخ و
یک��ی از بهترین تیمهای تاری��خ فوتبال یاد
میش��ود .زیکو پس از دوران فوتبال خود ،به
سرمربیگری روی آورد و تیمهای متعددی را
در این قامت ،رهبری کرد.

یوهان کرایف

یوهان کرایف احتماالً یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال
به شمار میرود که هرگ��ز موفق به قهرمانی در جام جهانی
نشد .وی یکی از بااستعدادترین بازیسازان تاریخ فوتبال و نماد
تیم ملی هلن��د در دههی  ۷۰میالدی ب��ود .ﮐﺮﺍﯾﻒ پیش ﺍﺯ
ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ تکنی��ک ،ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻫﺒﺮﯼ��ﺍﺵ ﺷﻬﺮﺕ
د  ﺍﺷﺖ .ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮد   ،بزرگترین نقطهی قوت ﺍﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻠﯽﺍﺵ ﺑﻪ
ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻮد   ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺑﺎﺯیساز ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ میساخت.
او بازیکن��ی است که  ۳بار توانست��ه است جایزهی بهترین
بازیکن اروپا را کسب کن��د .در یک نظرسنجنی که در سال
 ۱۹۹۹انج��ام شد او بعد پله ،دومین بازیکن برتر قرن بیستم
انتخاب شد .کرایف همچنین مرب��ی بزرگی بود که توانست
افتخارات متعددی با تیم آژاکس و بارسلونا کسب کند .از او به
عنوان یکی از پایهگذاران «توتال فوتبال» یاد میشود .متاسفانه
کرایف در سال  ۲۰۱۶و در سن  ۶۸سالگی درگذشت.

زینالدین زی�دان به خاطر
بازیس�ازی ،دی�د و دقت باال
و تکنی�ک ناب�ش در فوتبال
مع�روف ب�ود .او در دوران
بازیاش برای تیمهای بزرگی
مانند ،یوونتوس و رئالمادرید
بازی کرد و به نوعی اسطورهی
ه�ر دو باش�گاه ب�ه حس�اب
میآی�د .او یک�ی از مع�دود
بازیکنانی اس�ت که توانسته
است در فینال جام جهانی دو
گل به ثمر برساند

سر بابی چارتون

هافبک افسانهای منچستر یونایتد و تیم ملی
انگلستان در ده��هی  ۶۰ ،۵۰و  ۷۰میالدی
یکی از بهترین بازیکنهای زمان خود بهشمار
میرفت .از چارتون به عنوان یکی از بهترین
شماره ۱۰ه��ای تاریخ فوتبال یاد میشود .او
برای تیم منچست��ر یونایتد  ۲۴۹گل و برای
تیم ملی انگلستان  ۴۹گل به ثمر رساند.
او یک��ی از اف��رادی ب��ود ک��ه در سانحهی
هوایی سال  ۱۹۵۸در بین بازماندگان حضور
داشت .ولی او بسیاری از هم تیمیهای خود
را در آن اتف��اق از دست داد .چارتون در جام
جهان��ی  ۱۹۶۶توانست تیم ملی انگلستان را
با بازیه��ای درخشان خود به مقام قهرمانی
برسان��د .او ب��ه همراه جرج بس��ت و دنیس
الو یک��ی از موفقتری��ن دورهه��ای تاری��خ
منچستریونایتد از نظر تع��داد کسب جام را
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فرانک ریکارد

بازیکن هلندی دیگر این فهرست ،فرانک ریکارد است که در
دوران بازی و مربیگری به افتخارات متعددی دست یافت .او
عناوین مختلفی را با تیمهای آژاکس ،میالن ،بارسلونا و تیم
ملی هلند کسب کرد .او هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان
مربی ۳ ،بار لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرده است .با این حال
نمیتوان ریکارد را تنها با عناوین کسب شده قضاوت کرد .او
یک��ی از بهترینهای زمان خودش بود و به نوعی با بازیهای
درخشان خود تعریفی نوین از هافبک دفاعی ارائه داد.
ریکارد با فیزیک بدن��ی خاص و تکنیک ناب خود ،همواره
کابوسی برای بازیکنان تیم رقیب به شمار میرفت .بازیهای
او در تیم میالن به همراه دو بازیکن هلندی دیگر یعنی ،رود
گولیت و فان باستن هرگز از ذهن عالقمندان به فوتبال محو
نخواهد شد .ریکارد  ۷۳بازی برای تیم ملی هلند انجام داد و
موفق شد  ۱۰گل نیز به ثمر برساند.
زیزینیو

ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺳﻮﺍﺭﺯ د  ﺍﺳﯿﻠﻮﺍ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺯﯾﺰﯾﻨﯿﻮ ﻫﺎﻓﺒﮏ ﻫﺠﻮﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺯﯾﻞ ب��ود ﮐﻪ د  ﺭ ﺟﺎﻡﺟﻬﺎﻧﯽ  ۱۹۵۰ﺣﻀﻮﺭ د  ﺍﺷﺖ .او
در  ۵۳ب��ازی برای تیم ملی برزیل موفق شد  ۳۰گل به ثمر
برساند .پله طی مصاحبهای اعالم کرده بود که زیزینیو یکی
از الگوه��ای او در فوتبال بوده است .زیزینیو در پست هافبک
تهاجمی بازی میکرد و به خاطر قدرت دریبلزنی و مهارت
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باال در گلزنی ،مشهور بود.
او یکی از بازیکنانی است که با وجود اینکه
ب��ا برزیل موفق به فتح جامی معتبر نشد ،اما
نام��ش در فهرست برترینهای تاریخ فوتبال
برزیل جای میگی��رد .زیزینیو هرچند که با
برزیل به افتخ��اری قابل توجه دست نیافت،
اما با تیمهای فالمینگو ،بانگو و سائوپائولو به
افتخارات باشگاهی متعددی دست یافت .او به
خاطر تسلط باال در کار با توپ به «داوینچی
فوتبال» معروف بود .زیزینیو در سال  ۲۰۰۲و
در سن  ۸۰سالگی درگذشت.
میشل الد روپ

یکی دیگر از برجستهترین بازیکنان تاریخ
فوتبال ،میشل الدروپ دانمارکی است .بدون
شک او برترین بازیکن تاریخ فوتبال دانمارک
به شمار میآید .او از جمله معدود باریکنانی
است ک��ه هم در تیم رئ��ال مادرید و هم در
بارسلونا بازیهای موفقی را انجام داده است و
نزد هواداران دو تیم نیز محبوب است.
او ب��ا ق��درت دریبلزنی ب��اال و پاسهای
خالقانهی خ��ود کابوس رقیبان بود .روماریو،
بازیکن برزیلی از الدروپ به عنوان یکی از ۵
بازیکن برتر تاریخ ی��اد میکند .او طی ۱۰۴
بازی برای تیم ملی دانمارک توانست  ۳۷گل
به ثمر برسان��د .دوران حضور او در تیم ملی
دانمارک را میتوان موفقترین دورهی تاریخ
این تیم دانست .الدروپ پس از خداحافظی
از فوتب��ال به مربیگری روی آورد که البته به
اندازهی دوران بازی خود در این حرفه موفق
نبود.
د یگو ماراد ونا

بازیکن آرژانتینی نیازی به تعریف و تمجید
ندارد .ب��دون تردید او یک��ی  ۵بازیکن برتر
تاریخ فوتبال به شمار میآید و حتی بسیاری
او را برترین بازیک��ن تاریخ فوتبال مینامند.
اسطورهی دو باشگاه بارسلونا و ناپولی به نوعی
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

هافبک افسانهای منچستر
یونایتد و تیم ملی انگلستان
در دههی  ۶۰ ،۵۰و  ۷۰میالدی
یکی از بهتری�ن بازیکنهای
زمان خود بهش�مار میرفت.
از چارتون به عن�وان یکی از
بهترین ش�ماره ۱۰های تاریخ
فوتبال یاد میش�ود .او برای
تیم منچستر یونایتد  ۲۴۹گل
و برای تیم ملی انگلستان ۴۹
گل به ثمر رساند

پادشاه میانهی می��دان بهشمار میرفت .میتوان گفت که او
به طور انفرادی آرژانتین را به قهرمانی در جام جهانی ۱۹۸۶
رساند.
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍد   ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﭼﺎﺑﮑﯽ ،د  ﯾﺪ ﻗﻮﯼ ،پاسهای د  ﻗﯿﻖ ،ﻣﻬﺎﺭﺕ
د  ﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﭖ ﻭ د  ﺭﯾﺒﻞﺯﻧﯽ فوقالع��ادهی ﻣﺎﺭﺍد  ﻭﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد   ﺗﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮد   ﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ د  ﺍﺭد   ،د  ﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ سرآمد ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻟﻘﺐ ﭘﺴﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻨﺪ .او طی یک نظرسنجی انجام
شده مشترکاً به همراه پله در جایگاه نخست برترین بازیکنان
قرن  ۲۰معرفی شدند.
رایان گیگز

ای��ن فهرست را ب��ا یک نام غیر قابل پی��ش بینی به پایان
میرسانی��م .بازیکنان مح��دودی در فوتب��ال هستند که به
ان��دازهی رایان گیگ��ز توانستهاند جام کس��ب کنند و تعداد
سالهای زی��ادی در فوتبال ،حضوری موفق داشته باشند .او
پرافتخارترین بازیکن بریتانیا محسوب میشود و توانسته است
ب��ه همراه تیم منچستر یونایتد  ۱۳عنوان قهرمانی لیگ برتر
انگلیس را کسب کند .او طی  ۶۷۲بازی برای منچستر یونایتد
توانست  ۱۱۴گل به ثمر برساند.
سرعت باال ،دید قوی ،پاسهای بلند و قدرت رهبری گیگز ،او
را به یکی از خاصترین هافبکهای تاریخ فوتبال تبدیل کرده
اس��ت .او یکی از آخرین بازیکنان «تک باشگاهی» در فوتبال
نوین به حساب میآمد که تمام دوران حرفهای خود را در تیم
منچستر یونایتد گذراند .او با وجود کسب افتخارات باشگاهی
متعدد هرگز نتوانست افتخاری با تیم ملی ولز کسب کند .گیگز
در حال حاضر سرمربیگری تیم ملی ولز را برعهده دارد.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

