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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 ْو ِد ُع َ
ك ال ْ َی ْو َم
خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم
بیل ّ
ِب
الشاه َ
كان ِمنّى ب َِس ٍ
ن َ ْف ِسى َو اَهْلى َو مالى َو ُولْدى َو َم ْن َ
ِد ِ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.
الدن ْ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 ِ
مال َوال ْ َولَدِ فِى ُّ
ْل َوال ْ ِ
اله ِ
ِك م ْ
ِن َو ْعثآ ِء َّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بدى 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 خشنودى 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 َق ْد َوثِ ْق ُ
ك َخ َّل ْف ُ

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

ب َم ْن اَرا َد ُه َوال یُضَ ی ِّ ُع َم ْن َحف َِظ ُه اَل ّل ُه َّم َص ِّ
ل َعلى ُم َح َّمدٍ َ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
لدعا َء
مین ا َ ُّ
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
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سفیر ایران در سوئد از کارخانه عقابافشان بازدید کرد

احمد معصومیفر ،س�فیر جدی�د ایران در
سوئد که در صدر هیأتی به شهرستان سمنان
س�فر ک�رده ب�ود ،از روند تولی�د محصوالت
ش�رکت عقابافش�ان بازدید کرد .ش�رکت
تولیدی و صنعتی عقابافشان به عنوان یکی
از بزرگترین شرکای تجاری شرکت اسکانیای

سوئد در طول سالهای گذشته ،نقش بسیار
پررنگی در تعامالت اقتصادی دو کشور ایران
و سوئد داشته است و مدتهاست که خود را
به عنوان بزرگترین تولیدکننده اتوبوسهای
درون و برون ش�هری با برند عقاب -اسکانیا
به صنعت خودروسازی کش�ور معرفی کرده

است .از همین رو سفیر جدید ایران در سوئد
در یکی از اولین اقدامات خود به شهرس�تان
س�منان س�فر کرد و ضمن بازدی�د از تمامی
بخشهای کارخانه عقابافش�ان و رصد روند
تولید اتوبوسهای این شرکت ،از کارخانههای
زیرمجموعهعقابافشانهمبازدیدکرد.
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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 :

معصومیفر ،سفیر ایران در سوئد که دانش آموخته اقتصاد توسعه است ،پس از بازدید از خط تولید کارخانه عقابافشان در جلسهای با حضور برخی از
مدیران این مجموعه شرکت کرد و به بحث و تبادل نظر با آنها پرداخت .گفتنی است معصومیفر پیش از این ،مدیرکل اقتصادی وزارت امور خارجه بود
و با پیشنهاد محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان ،تأیید دکتر روحانی رئیس جمهور ،به عنوان سفیر جدید ایران در سوئد معرفی شد.
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تولیدیکدستگاهاتوبوسآمبوالنسعقاب-اسکانیابرایشرکتحکیممس
عقابافش��ان به درخواست شرکت حکیم
مس یک دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس تولید
کرد.
ش��رکت حکیم مس که به عن��وان یکی از
مجموعههای تابعه ش��رکت س��رمایهگذاری
مس سرچش��مه کرمان فعالیت خ��ود را در

حوزههای بهداشتی و درمانی از سال  73آغاز
کرده است ،با س��فارش و خرید این اتوبوس
آمبوالنس از ش��رکت عقابافشان سعی دارد
خدمات بهداش��تی و درمانی خ��ود به مردم
اس��تان کرمان را بیش از گذش��ته گسترش
دهد .تجهیزات پزشکی این اتوبوس آمبوالنس

توسط شرکت رمسآسا تعبیه شده است.
شرکت عقابافشان از جمله مجموعههایی
در کش��ور اس��ت که در زمینه تولید اتوبوس
آمبوالنس فعالیت دارد و تاکنون نیز سفارشات
متعددی را در این زمین��ه آماده و در اختیار
مشتریانش قرار 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 :
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بازدیدمدیراناتوبوسرانیشهرستانکاشانازکارخانهعقابافشان
جمع��ی از مدیران ش��هری و مس��ؤوالن
اتوبوس��رانی شهرس��تان کاش��ان با سفر به
س��منان از خط تولید محصوالت ش��رکت
عقابافش��ان بازدید کردند .این گروه بعد از

بازدید از مراحل تولید محصوالت ش��رکت
عقابافشان به بررسی جزئیات اتوبوسهای
ش��هری تولیدی این مجموعه پرداختند .بنا
به گفته مدیران ش��هری کاش��ان ،این شهر

نیاز به نوسازی و خرید اتوبوسهای شهری
جدید دارد و در این راستا هم مذاکراتی بین
مدیران شرکت عقابافشان و مدیران شهری
و اتوبوسرانی کاشان صورت گرفت.
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الزام رانندگان اتوبوس به اعالم حضور در پاسگا ه پلیس راه از 10شب تا 7صبح
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جانش��ین پلیس راه ناجا از همکاری با
س��ازمان راهداری برای الزام اعالم حضور
رانندگان اتوبوس از س��اعت  10ش��ب تا
 7صبح در پاس��گاههای پلیس خبر داد و
گفت :این کار با هدف کاهش سوانح برای
اتوبوسها انجام میشود .ایوب شرافتی با
یادآوری اینکه سال  95حدود  94درصد
ناوگان اتوبوس کش��ور به سامانه سپهتن
مجهز ش��دهاند ،گفت :بررس��ی فرآیندها
و تصادفات طی س��ه سال اخیر حاکی از
آن است که تصادفات رانندگی اتوبوسها
در مقایسه با قبل از نصب سامانه سپهتن
تقریباً  3برابر کاهش یافته اس��ت .وی با
تأکید بر اینکه با س��امانههای هوشمند
مخالف نیستیم ،افزود :نصب سامانههای
هوش��مند روی وس��ایل نقلی��ه عمومی
مسافربری ،باربری و خودروهای شخصی

قطعاً عالوه بر کاهش تصادفات رانندگی
باعث نظمبخش��ی به ترافی��ک و کاهش
ترافیک میش��ود .متأس��فانه طی حدود
دو ماه اخیر تصادف��ات واژگونی و خروج
از ج��اده اتوبوسها افزایش یافته که طی
بررس��یهای به عمل آم��ده عامل اصلی
حدود  53درصد دلیل این سوانح خستگی
و خوابآلودگی راننده بوده اس��ت .ضمن
اینکه سوانح مذکور بیشتر در ساعات بین
 12شب تا  6صبح اتفاق افتاده است.
شرافتی با بیان اینکه هنوز سامانههای
هوش��مند قدرت تش��خیص ح��االت و
خس��تگی رانن��ده را ن��دارد و نمیتواند
آالرمه��ای الزم را اعالم کند ،اظهار کرد:
این س��امانهها فع� ً
لا نمیتوانن��د قبل از
خستگی ،از رانندگی رانندههای اتوبوس
جلوگیری کنند .از این رو بر اساس توافق

با سازمان راهداری و حملونقل جادهای
از ساعت  10ش��ب تا  7صبح اتوبوسها
در مقابل پاسگاههای پلیس رصد و کنترل
میشوند .این کار باعث میشود تا راننده
از اتوبوس پیاده شده و به اصطالح هوایی
بخورد و مجددا ً به رانندگی ادامه دهد.
وی با اشاره به اینکه فع ً
ال تصمیم بر این
گرفته شده که برای پیشگیری از خستگی
و خوابآلودگی رانندگان این کار را انجام
دهیم ،افزود :در آینده نزدیک به س��امانه
س��پهتن -بر میگردیم و به هیچ عنوانمنکر آن نیستیم.
جانشین پلیس راه ناجا با تأکید بر اینکه
در صورت عدم توقف رانندگان و مراجعه
به پاسگاههای پلیس با آنها برخورد خواهد
شد ،اضافه کرد :این کار پلیس و سازمان
راهداری قطعاً به نفع مردم خواهد بود.
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رونماییازاتوبوسهایشهریعقاب-اسکانیادرکرج
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 14اتوب��وس ش��هری تولی��دی ش��رکت
عقابافش��ان در جریان دهه فجر امس��ال به
ش��هرداری کرج تحویل داده ش��د و مدیران
شهری کرج هم در مراسمی از این اتوبوسها
رونمایی کردند.
مجید استادکاظمی ،رییس سازمان حمل
و نقل بار و مسافر شهرداری کرج ،در حاشیه
رونمای��ی از این اتوبوسه��ای جدید ،گفت:
ق��رارداد خرید  70دس��تگاه اتوبوس جدید با
یک ش��رکت داخلی (ش��رکت عقابافشان)
منعقد ش��ده این خودروها به لحاظ کیفی با
اتوبوسهای کنونی فرق دارند .در فاز نخست
 ۱۴دس��تگاه اتوبوس جدید تحویل داده شد
و اگر توان مالی ش��هرداری اجازه دهد ،مابقی
خودروه��ای موض��وع ای��ن ق��رارداد  6ماهه
خریداری میش��ود .مهدی حاجی قاس��می،
رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر
ک��رج نیز در آیین رونمای��ی از این اتوبوسها
گفت :ب��ا همه مش��کالت موج��ود از جمله
تحریم و نوسان بسیار باالی قیمتها ،شورای

اسکانیا
علم و فناوری

پنجم تالش کرده است کار توسعه و نوسازی
ناوگان حمل و نقل عمومی این کالنشهر را به
انجام برساند .وی ،تزریق این تعداد اتوبوس را

مرهمی بر حمل و نقل عمومی کرج دانست و
عنوان کرد :امیدواریم سازمان شهرداریها در
این زمینه یاریرسان ما در شهر کرج باشد.
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شرکتعقابافشانبرایشهرداریمشهداتوبوسمیسازد

مدیران شهری کالنشهر مشهد با امضای
تفاهمنام�های خواس�تار خرید تع�دادی از
تولیدات درون ش�هری ش�رکت تولیدی و
صنعتی عقابافشان شدند.
این تفاهمنامه که بین سازمان اتوبوسرانی
مشهد و شرکت عقابافش�ان منعقد شده
اس�ت ،چندی پیش در جریان دیدار جمعی
از اعضای ش�ورای ش�هر و مدیران ش�هری
کالنش�هر مش�هد از خط تولید محصوالت

ش�رکت عقابافشان امضا ش�د به موجب
قرارداد مذکور ،سازمان اتوبوسرانی مشهد
بهدنبال خرید چند ده دس�تگاه از تولیدات
شهری این مجموعه صنعتی میباشند.
همچنین در جلسه امضای این تفاهمنامه،
مدیران مش�هد موض�وع بازس�ازي ناوگان
حمل و نقل ش�هري قديمي شهر مشهد را
كه سيس�تم سرمايش�ي ندارند براي خريد
سيستم سرمايشي از ش�ركت سرماگستر

قومس به عنوان یک�ی از زير مجموعههای
عقابافشان مطرح و به شركت سرما گستر
پيش�نهاد کردن�د ت�ا در مناقصه ب�ا همین
موضوع شرکت کند.
گفتنی اس�ت اتوبوسهای درونش�هری
شرکت عقابافشان از سالها پیش به مردم
ش�هر مش�هد و زائران امام رضا (ع) در این
شهر به صورت ش�بانهروزی خدمترسانی
میکنند.
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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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گفتگو با فرید عسکریان؛ راننده اتوبوس عقاب -اسکانیا

مارال جادههای کشور را جذابتر کرده است!
فرید عسکریان فرحانی یکی از رانندههای حرفهای خطه جنوب و اهل خرمشهر است .وی میگوید از سال  63با مهمانداری اتوبوس به دنیای مسافر و جاده وارد شده
اما بعدها به سرش زده که گواهینامه پایه یک بگیرد و در شغلش پیشرفت کند .او سالهاست خط بوشهر-شیراز را با اتوبوس طی میکند و امیدوار است روزی به
شغل رانندگی در داخل ایران هم قدری حرفهایتر و اصولیتر نگاه شود .با این راننده اتوبوس که سالهاست با محصوالت شرکت عقابافشان در جادهها فعالیت
دارد ،گفتگو کردهایم که در ادامه میخوانید:

همه چی�ز از مهمانداری اتوبوس ش�روع
شد
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برخ�لاف خیلیها که رانندگ��ی را از پدر،
برادر ،عمو یا یکی از اقوامشان یاد گرفتهاند،
من ب��ه تنهایی و صرفاً ب��ه خاطر عالقهای
که داش��تم پا در این عرصه گذاش��تم .سال
 1363ب��رای اولین بار به عن��وان مهماندار
(ک��ه آن روزها ش��اگرد خوانده میش��د)،
س��فر با اتوب��وس و گ��ذر از جادههای بین
ش��هری را ش��روع کردم .حتماً میدانید که
در س��الهای دهه  60هنوز جادهها خلوت
بودن��د و اتوبوسها هم با کیفیت و امکانات
امروزش��ان خیلی فرق داشتند .چند سالی
ب��ه مهمانداری ادام��ه دادم و بعدها تصمیم
گرفتم راننده ش��وم .فکر کنم سال  68بود
که بعد از پیگیریهای زیاد توانستم مدارکم
را کامل و به عنوان راننده ،حضور در داخل
اتوبوس را تجربه کنم.

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

اول ،خ�ط بوش�هر-تهران؛ ح�اال ،خ�ط
بوشهر-شیراز

در سالهای آغازین کارم به عنوان راننده
با اتوبوسهای  302بنز مس��یر بوش��هر به
ته��ران را ط��ی میکردم و ب��ا اینکه خیلی
مس��یر طوالنیای بود ،شور جوانی مسیر را
برایم ج��ذاب میکرد .حاال اما چند س��الی
است وارد خط بوشهر به شیراز شدهام و در
این مسیر به مس��افران عزیز خدمترسانی
میکنم.
شغل خیلی سختی داریم

من همیش��ه به خاطر ش��غلی ک��ه دارم
خ��دا را ش��کر میکن��م ،چ��ون تصمیم و
عالقه ش��خصیام بوده است اما انصافاً شغل
رانندگی بس��یار س��خت و خطرناک است.
م��ا در تمامی لحظ��ات مس��یر جانمان را
کف دس��ت میگیریم و به اس��تقبال خطر

میرویم .نه اینکه ناراضی باشم یا از خطرات
و سختیهای آن بترسم ،ولی انصاف نیست
ک��ه ما این همه زحمت بکش��یم ،این همه
خط��ر کنیم و تازه مس��ؤولیت ج��ان دهها
مسافر را هم در هر سرویس بر عهده بگیریم
اما حقوق و دس��تمزد کافی دریافت نکنیم.
ش��اید باور نکنید ام��ا خیل��ی از همکاران
م��ن که فق��ط راننده هس��تند و س��همی
از مالکی��ت اتوبوسه��ا ندارند به س��ختی
گذران زندگی میکنن��د و بعضاً نمیتوانند
هزینههای سرسامآور زندگیشان را تأمین
کنند.
متأس��فانه سالهاس��ت دول��ت و مجلس
ح��رف از س��خت و زیانآور ش��دن ش��غل
یزنند ام��ا در عمل هیچ اتفاقی
رانندگی م 
رخ نمیده��د .ما انتظار داریم مثل خیلی از
کشورهای دیگر دنیا قدری به شغل رانندگی
حرفهایتر نگاه شود.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

مارال ،اتوبوس زیبایی است

اتوبوس مارال را دوست دارم و سالهاست
پشت فرمان آن مینش��ینم و لذت میبرم.
بیاغ��راق مارال از هم��ه اتوبوسهای فعال
در جادههای کش��ور زیبایی بیشتری دارد و
باید به طراحان اتاق آن دستمریزاد گفت.
م��ن فکر میکنم اتوبوس م��ارال جادههای
کش��ور را جذابتر کرده است .با این وجود،
طبیعی است که در مباحث فنی و موتوری
خودروها نظرات با هم متفاوت باشد و خود
من هم ش��اید انتقادهایی نس��بت به برخی
قسمتهای مارال داشته باشم .البته در همه
این سالها اگر مشکلی هم در اتوبوس پیدا
ش��ده با مراجعه به نمایندگیهای خدمات
پس از فروش ش��رکت عقابافش��ان نسبت
ب��ه ح��ل و فصل آن اق��دام ک��ردهام .نکته
مه��م در این رابطه این اس��ت که میبینم
برخ��ی از هم��کاران ما وقتی مش��کلی در
اتوبوسش��ان ایجاد میشود به جای حضور
در نمایندگیه��ای مجاز ،اتوبوس خود را به
دست تعمیرکاران متفرقه میسپارند که این
اقدام در برخی موارد بس��یار مش��کلآفرین
میشود .تجربه نشان داده که نمایندگیهای
مجاز ،هم در وق��ت ،هم در هزینه و هم در
کیفیت ارائه خدمات بسیار قابل اطمینانتر
از تعمیرگاههای متفرقه است.
خیلی از ما ایرانیها قانونگریزیم

رانندگی در همه جای دنیا اصول مشخصی
دارد و ما به عنوان رانندههای برون ش��هری
که شغلمان رانندگی است باید این اصول و
قوانین را خیلی بیشتر از سایرین رعایت کنیم.
متأسفانه در کش��ور ما نوعی گارد در مقابل
رعایت کردن قوانین وجود دارد و این گارد در
حوزه رانندگی بسیار بیشتر است .برای مثال،
پلیس راه از چند سال پیش سامانه سپهتن
را ب��رای رصد لحظهای رانندگان راهاندازی و
آن را در داخل هم��ه اتوبوسها نصب کرد.
ش��اید باور نکنید بسیاری از همکاران ما در
حالی که میدانند این س��امانه برای افزایش
ضریب ایمنی اتوبوس و سالمت خود آنها و
مسافرانشان نصب شده اما به منظور تخلف
m
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c
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n

a

در ج��اده ،آن را به عمد خراب میکنند! من
شخصاً بارها به همکارانم تذکر دادهام اما کو
گوش شنوا؟!
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رعایت کوچکترین قوانین رانندگی در جاده

من شخصاً برای تغییر این نگرش ،رعایت
قوانین و مقررات رانندگی را از خودم شروع
ک��ردهام و تا جایی که ممکن باش��د آنها را
رعایت میکنم .حرکت با سرعت غیرمجاز،
صحب��ت ب��ا موبایل حین حرکت ،س��بقت
غیرمج��از و بس��یاری تخلف��ات دیگر از هر
کس��ی بر میآی��د و با دور ش��دن از تعقل
میش��ود همه این تخلفات را انجام داد .اما
آی��ا اینها نفعی به حال ما و مس��افری که
جانش را به ما سپرده دارد یا خیر؟ آیا اینها
به معنای اس��تقبال از خطر و خدایی نکرده
داغدارکردن خانوادهها نیست؟ من همیشه
معتقدم در صورتی که با سرعت باال رانندگی
کنم و سبقتهای خطرناک بگیرم ،اگر جان
س��الم به در ببرم ،در بهترین حالت ممکن
اس��ت نیم تا یک س��اعت زودت��ر به مقصد
برس��م اما آیا واقعاً این میزان مخاطره برای
نیم ساعت ارزشش را دارد؟!
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کیفیت جادهها عالی شده!

بیاغراق باید بپذیریم که وضعیت جادهها
نس��بت به س��الهای گذش��ته خیلی بهتر
ش��ده اس��ت .قب ً
ال بیش��تر جادهها دوطرفه
بود و حتماً میدانید که خطر در جادههای
دوطرفه چند برابر اس��ت .آس��فالت جادهها
کیفیت مناس��بی نداش��ت و نظارتها هم
خیلی کمتر بود .خوشبختانه امروزه بسیاری
از جادهها بزرگراه هستند؛ کیفیت آسفالت
جادهها بهتر و نظارت پلیس هم بیشتر شده
است .این عوامل قاعدتاً باید به کاهش سوانح
جادهای بینجامد اما متأس��فانه سهلانگاری
رانندگان ،تخلفات آنها و البته کیفیت پایین
برخ��ی خودروها س��االنه جان بس��یاری از
هموطنانمان را میگیرد که نباید اینگونه
باشد .امیدوارم روزی برسد که در هیچ نقطه
از جادهه��ا حتی یک تصادف هم نداش��ته
باشیم.
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سیستم ترمز ضد قفل یا ABSو هرآنچه درباره آن باید بدانید
میالدزنگانه
کارشناسمکانیکخودرو

سیس��تم ترمز ضد قفل یا  ABSچگونه کار
میکند؟ اجزای تشکیلدهندهی آن چیست؟
آیا خودروهای مجهز به این نوع سیستم ترمز،
ایمنی بیشتری دارند؟ توقف خودرو بهخصوص
بوهوای بارانی کار
در س��رعتهای باال و در آ 
آسانی نیست؛ سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
در این ش��رایط ،یکی از بهتری��ن گزینههای
موجود اس��ت که راننده میتواند به آن تکیه
کند .در حقیقت در جادههای خیس و بارانی،
حتی رانندههای حرفهای با ترمزهای معمولی
نمیتوانند به خوبی یک رانندهی متوس��ط با
ترمز  ABSخودرو را متوقف کنند .در این مقاله
قصد داریم همهچیز در مورد سیس��تم ترمز
 ABSرا به زبان ساده توضیح دهیم؛ از اهمیت
این سیس��تم ترمز ،اجزای تشکیلدهندهی و
نح��وهی کار آن تا مش��کالت معمول این نوع
سیستم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سیستم ترمز ضد قفل زیر ذرهبین
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فلس��فهی بهکارگیری ترمز  ABSپیچیده
نیس��ت .چرخی ک��ه در حال ُس��ر خوردن
اس��ت در مقابل چرخی که لی��ز نمیخورد،
چسبندگی کمتری با جاده دارد .اگر تابهحال
در مس��یرهای یخی رانندگی و احتماالً گیر
کرده باشید ،با تجربهی نداشتن چسبندگی
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

چرخها و درجا زدن بهخوبی آش��نا هستید.
ترمزهای  ABSبا جلوگیری از ُس��ر خوردن
چرخها در هنگام ترمزگیری ،دو فایدهی مهم
ن دادن خودرو در
دارند؛ توقف سریعتر و فرما 
هنگامترمزگیری.
بهطور کلی سیس�تم ترمز ضد قفل از چهار
بخش تشکیل شده است:

سنسورهای سرعت پمپ سوپاپها
کنترلکننده

سنسورهایسرعت

در سیستم ترمز  ABSبرای تشخیص قفل
ش��دن ناگهانی ترمزها بای��د اطالعات کافی
ردوبدل شود .سنسورهای سرعت که معموالً
در ه��ر چهار چرخ ی��ا در برخی خودروها در
دیفرانس��یل نصب ش��دهاند ،این اطالعات را
فراهم میکنند.
سوپاپها

در هر لولهی ترمز ،یک سوپاپ وجود دارد؛
در برخی سیستمهای  ،ABSسوپاپها در ۳
وضعیت قرار دارند:
وضعیتی که س��وپاپ باز اس��ت؛ در این
حالت فش��ار از طریق س��یلندر اصلی بهطور

مستقیم به ترمز میرسد (سیلندر اصلی فشار
غیر هیدرولیک را به فشار هیدرولیک تبدیل
میکند).
وضعیتی که س��وپاپ ،ارتباط بین ترمز و
سیلندر اصلی را بلوکه میکند؛ در این حالت
در صورت فش��ردن بیش از حد ترمز پدال ،از
فشار بیش از حد به ترمز جلوگیری میشود.
وضعیتی که س��وپاپ نق��ش دفعکننده
دارد؛ در این وضعیت س��وپاپ از فشار ترمزها
کم میکند.
پمپ

از آنجایی که سوپاپ قابلیت کم کردن فشار
ترم��ز را دارد ،باید راهی برای بازگش��ت این
فشار در سیستم وجود داشته باشد .کار پمپ،
برگشت دادن فشار در سیستم پس از کاهش
دادن فشار توسط پمپ است.
کنترلکننده

کنترلکننده اساساً کامپیوتر این سیستم
اس��ت که با نظارت بر سنسورهای سرعت و
کنترل کردن پمپها ،انجام وظیفه میکند.
نحو ه کارکرد ترمز ABS

سیس��تمهای متنوع و البته الگوریتمهای

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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مختلفی برای ترمزه��ای  ABSدر مدلها و
برندهای مختلف وجود دارد .در ادامه نحوهی
کارکرد یکی از س��ادهترین ن��وع از ترمزهای
 ABSرا بررسی میکنیم.
کنترلکنن��ده همیش��ه در حال بررس��ی
سنس��ورهای سرعت است و ب ه دنبال کاهش
س��رعت در چرخها میگ��ردد .در واقع دقیقاً
قبل از قفل ش��دن یک چرخ ،کاهش سرعت
شدیدی در آن اتفاق میافتد .در این شرایط،
س��رعت توقف چرخ در برابر س��رعت توقف
خودرو بسیار سریعتر است .در شرایط مناسب
ج��ادهای ،حدود پنج ثانی ه طول میکش��د تا
یک خودرو با سرعت  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت
به حالت توقف کامل برس��د؛ درحالیکه یک
چرخ قفلشده در کمتر از یک ثانیه از حرکت
دورانی باز میایستد .کنترلکننده سیستم ضد
قفل به واسطهی برنامهریزی خاصی که شده
است ،آگاهی دارد که چنین کاهش سرعت در
زمان کم غیرممکن است؛ بنابراین تا جایی که
افزایش ش��تاب و دوران در آن چرخ به وجود
بیاید ،از فشار ترمز کم میکند .سپس بالفاصله
فشار را زیاد میکند تا دوباره کاهش شتاب و
دوران در آن چرخ اتفاق بیافتد .کنترلکننده
این اعمال را با سرعت زیادی انجام میدهد و
تغییر سرعت چرخ ،روند ثابتی تجربه میکند.
ن کار ،کاهش سرعت چرخ به موازات
حاصل ای 
سرعت خودرو است؛ با وجود حداکثر سرعت
ترمزگی��ری ،چرخها ت��ا نزدیکترین حالت

دارد .در این طرح ،سنس��ور سرعت و سوپاپ
در ه��ر دو چرخ جلو وجود دارد؛ ولی برای دو
چرخ عقب فقط یک سنسور سرعت در اکسل
عقب و یک س��وپاپ قرار داده شده است .در
این سیس��تم سرعت هر دو چرخ جلو بهطور
جداگانه بررسی میشود که به همین دلیل،
حداکثر قدت ترمزگیری در محور جلو وجود
خواهد داشت .اما سرعت چرخهای عقب در
کنار هم بررسی میشوند که به همین دلیل
امکان قفل ش��دن یکی از چرخهای عقب در
ترمزگی��ری وجود دارد .در مقایس��ه با طرح
چه��ار کاناله ،ای��ن طرح ق��درت ترمزگیری
کمتری ارائه میدهد.

ممکن به قفل شدن کنترل میشوند .زمانی
که ترمز  ABSدر حال اس��تفاده باش��د ،در
پدال ترمز حالت تکانهای ضربانمانند حس
میشود .دلیل این امر باز و بسته شدن سریع
سوپاپها است .برخی سیستمها تا  ۱۵بار در
ثانیه میتوانند سوپاپها را باز و بسته کنند.
انواع مختلف ترمز ABS

سیس��تمهای ترم��ز ض��د قفل بر اس��اس
ترمزهای مختلف موج��ود در آنها ،به چند
طرح تقسیمبندی میشوند .در ادامه ردهبندی
مختصری بر اساس تعداد کانالها (سوپاپهای
مستقل) و سنس��ورهای سرعت از انواع ترمز
 ABSایجاد میکنیم.

سیس�تم یککاناله به همراه یک سنس�ور
سرعت

سیستم چهارکاناله به همراه چهار سنسور
سرعت

این نوع طرح بیش��تر در وانت پیکاپهای
مجهز به ترمز  ABSمحور عقب دیده میشود.
در این طرح یک س��وپاپ برای کنترل هر دو
چرخ عقب در کنار یک سنس��ور سرعت در
محور عقب قرار گرفته اس��ت .این سیس��تم
همانند نح��وهی کارکرد محور عقب در طرح
س��ه کاناله کار میکند ک��ه بنابراین احتمال
قفل ش��دن یک��ی از چرخه��ای عقب وجود
دارد .با نگاهی کوتاه به اتصال  Tش��کل ترمز
به دو چرخ عقب و وجود سنس��ور سرعت در
نزدیکی دیفرانس��یل در محور عقب ،میتوان
این خودروها را تشخیص داد.

در این طرح ،برای هر چهار چرخ سنس��ور
س��رعت و س��وپاپ مس��تقل وجود دارد که
بهترین طرح ترمز  ABSاست .کنترلکننده
س��رعت هر چرخ را بهطور جداگانه بررس��ی
میکند که حاصل آن ،حداکثر قدرت ممکن
در ترمزگیری است.
سیس�تم س�هکاناله به همراه س�ه سنسور
سرعت

این نوع طرح بیش��تر در وانت پیکاپهای
مجهز به ترمز  ABSدر هر چهار چرخ وجود

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

آیا میتوان در جادهه�ای لغزنده از تکنیک
ترمز پیدرپی در  ABSاستفاده کرد؟

مطلقاً خیر .تکنیک فشردن پیدرپی پدال
ترمز معموالً در جادهه��ای بارانی و لغزنده و
جهت جلوگی��ری از قفل ش��دن چرخها در
خودروی فاقد ترمز  ABSاستفاده میشود .در
خودروهایی که به ترمز  ABSمجهز هستند،
همانطور که واضح است چرخها قفل نمیشوند
و بنابراین استفاده از این تکنیک کامال بیهوده
است و صرفاً مدتزمان توقف و ترمزگیری را
افزایش میدهد.
در خودروهایی که ترم��ز  ABSدارند ،باید
پدال ترمز را فش��ار دهی��د و آن را در همین

حالت نگهدارید تا سیستم تمام کار را برایتان
انجام دهد .همانطور که قب ً
ال ذکر شد ،ممکن
اس��ت تکانهای ضربان مانند در پدال ترمز
حس کنید؛ این حالت کام ً
ال طبیعی اس��ت
پس نگران نش��وید و پای خ��ود را روی پدال
ترمز نگهدارید.
آیا ترمز  ABSواقعاً کاربردی است؟

بدیهی اس��ت که ترم��ز  ABSبهطور کلی
توقف خودرو را راحتتر و بهتر انجام میدهد،
از قفل ش��دن چرخهای جلوگیری میکند و
در کمترین مسافت ممکن ،خودرو را متوقف
میکند .ش��اید بهترین مالک برای آگاهی از

تأثیر ترمز  ،ABSبررسی آن در آمار تصادفات
جادهای باش��د .آیا واقعا این سیستم ترمز ،از
تصادفات شدید جلوگیری میکند؟
ترمز ABS

برای توجیه این نتایج ،موارد مختلفی گفته
ش��ده است .برخی کاشناسان معتقد هستند
که رانندگان خودروهای با ترمز  ABSاز این
نوع ترمز بهدرستی استفاده نمیکنند؛ بهعنوان
مثال تکنیک ترمز پیدرپی را بهکار میبرند یا
با حس کردن تکان ضربانی در پدال ترمز ،آن
را رها میکنند .از س��وی دیگر به دلیل اینکه
خودروه��ای مجهز به ترم��ز  ABSدر حین
ن دادن و هدایت دارند،
ترمزگیری قابلیت فرما 
برخی رانندگان در شرایط ترمزگیری به علت
دستپاچه ش��دن از جاده خارج میشوند .بر
اساس پژوهشهای امروزی ،ترمز  ABSبرای
جلوگیری از تصادف مفید اس��ت؛ البته هنوز
نتایج به قدر کافی نیس��تند و در واقع شواهد
الزم ب��رای اثبات ایمنی بیش��تر خودروهای
مجهز به ترمز  ABSوجود ندارد.
راننده رالی

بهطور کل��ی ترمز  ABSیک��ی از بهترین
سیس��تمهای ترمز برای رانن��دگان معمولی
اس��ت .از سوی دیگر در ش��رایطی که جاده
مناس��ب باش��د ،رانندگان حرفهای هنوز هم
ترمز معمولی را ترجیح میدهند.
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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 :

موفناوری
عل 
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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.

ب��رای ترمی��م رگه��ای حس��اس خونی و
عروق لنفاوی به کار میروند تا کارکردهای
بخشهای آس��یب دیده بدن مج��ددا ً احیا
شود .انجام این جراحیها نیازمند تخصص و
مهارت فراوان است و برای نخستین بار رباتی
به نام «موسی» عهدهدار این کار شده است.
دولت انگلیس شبکههای اجتماعی را جریمه
میکند

دولت انگلیس قصد دارد به قانونگذاران قدرت
دهد تا ش��بکههای اجتماعی را برای انتشار
مطالب مخرب ،تروریستی و سوءاستفاده از
کودکان جریمه کنند .دولت انگلیس اعالم
کرده اس��ت ب��ه قانونگذاران ای��ن قدرت را
میدهد تا ش��بکههای اجتماعی را به دلیل
مطالب مخرب در پلتفرمش��ان جریمه کند.
به این ترتیب س��ازمان نظارت بر مخابرات
انگلیس ( )OF comمیتواند ش��رکتهایی
مانند فیس بوک و توئیتر را وادار کند در برابر
محتوای مخرب ،تروریس��تی و سوءاستفاده
از ک��ودکان از کاربرانش��ان محافظت کنند.
شرکتهایی که اجازه دهند محتوای مخرب
در پلتفرمش��ان جریان داش��ته باشد یا این
مطالب را به س��رعت ح��ذف نمیکنند ،با
تحریمهایی روبرو میش��وند .در حال حاضر
 Ofcomمسئولیت رصد محتوای تلویزیون و
رادیو را برعه��ده دارد و میتواند در صورت
لزوم جریمههایی برای خاطیان تعیین کند.
دولت انگلیس مشغول تهیه الیحهای است
تا این طرح به قانون تبدیل شود.
ربات فوقدقیق برای جراحیهای حس�اس
طراحی شد
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برخی جراحیه��ای ترمیمی بدن انس��ان،
نیازمن��د دق��ت و ظرافت فراوان هس��تند و
برای اولی��ن بار رباتی به این منظور طراحی
شده است .جراحیهای ترمیمی فوقحساس
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

رب��ات یادش��ده میتواند رگه��ای خونی
به قط��ر  0/3تا  0/8میلیمت��ر را مجددا ً به
یکدیگر متصل کند و روند گردش خون در
آنها را به حال��ت عادی بازگرداند .مهمترین
مزیت انج��ام چنین جراحیهای��ی درمان
بیماریهایی همچون ورم لنفاوی است که
معموالً در جریان تزری��ق دارو برای درمان
بیماری س��رطان سینه رخ میدهد و منجر
به تورم و احتباس موضعی مایعات میشود
که خطر مرگ را در پی دارد.

اوقات صداها نیز خطرات پیش رو را هشدار
میدهند .یک سیس��تم هوش مصنوعی به
کشف این خطرات کمک میکند .محققان
آلمانی یک سیس��تم هوش مصنوعی جدید
ابداع کردهاند که با نص��ب آن در خودروها
میتوان با تش��خیص اصوات هشداردهنده
در مورد وجود خطر ،از شکل گیری فجایع
خطرن��اک جلوگی��ری کرد .این سیس��تم
به جای مش��اهده عالئم ج��ادهای و عابران
پیاده به سر و صداهای محیط اطراف توجه
میکند و از این طریق درک میکند که آیا
خطراتی در مسیر در حال حرکت خودرو در
کمین اس��ت یا خیر .این سیستم مبتنی بر
نصب تعدادی میکروفن روی خودرو اس��ت.
میکروفونهای یادش��ده اصوات دریافتی را
به یک نرمافزار پردازش��گر منتقل میکنند
و ای��ن نرمافزار با اس��تفاده از الگوریتمهای
ه��وش مصنوعی خطرآفرین بودن یا نبودن
صداهای اطراف را حدس میزند.

استتار هوشمند سربازان با الهام از هشتپا

شناس�ایی خطرات جاده با سیس�تم هوش
مصنوعی صوتی

خطراتی ک��ه در جاده رانن��دگان را تهدید
میکنن��د ،تنه��ا دیداری نیس��تند و گاهی

محققان پیش از این از ش��اخکهای هشت
پاها برای تولید رب��ات الهام گرفتهاند و این
ب��ار قصد دارن��د فناوری هوش��مندی را به
منظور اس��تتار سربازان با اس��تفاده از این
موج��ود دریایی ابداع کنند .هش��ت پاها و
اختاپوسه��ا از توانایی تغییر س��ریع رنگ
پوس��ت برای س��ازگار ش��دن آن با محیط
اط��راف برخوردارن��د و ارت��ش آمریکا قصد
دارد از هوش مصنوعی برای تقلید از قابلیت

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

یادشده استفاده کند .این آبزیان در صورت
احس��اس خطر به طور خودکار رنگ پوست
خود را به ش��کل محیط اط��راف درآورده و
از این طریق مخفی میش��وند .پوست بدن
این موجودات با کیس��ههایی پر از رنگدانه
به نام کروماتوفورها پوشانده شده است .هر
یک از این کیسهها به وسیله  ۱۸تا  ۳۰فیبر
عضالنی در برگرفته شده و تغییر رنگ آنها
به سرعت اتفاق میافتد.

روسیه توئیتر و فیس بوک را جریمه کرد

فیس ب��وک و توئیتر به دلیل ذخیره نکردن
اطالعات شخصی کاربران روس در سرورهای
داخل روس��یه جریمه ش��دند .دادگاهی در
مس��کو توئیتر و فیس ب��وک را برای ذخیره
نکردن اطالعات ش��خصی کاربران روس در
س��رورهای داخل این کش��ور جریمه کرده
اس��ت .بر اساس این حکم هر کدام از آنها ۴
میلیون روبل جریمه شدهاند .این بزرگترین
جریمهای اس��ت که روسیه در حوزه قوانین
اس��تفاده از اینترن��ت بر ش��رکتهای غربی
فناوری وضع کرده اس��ت .از  ۲۰۱۲میالدی
که روسیه قوانینی را برای کنترل فعالیتهای
آنالین وضع کرد ،این نخستین باری است که
چنین جریمهای برای شرکتها وضع میشود.
بر اساس این قوانین شرکتهای فناوری باید
س��رورهای ذخیرهس��ازی اطالعات شخصی
کاربران روس را داخل این کش��ور نگهداری
کنند .سال گذشته توئیتر و فیسبوک برای
نقض همین قوانین در روس��یه هرکدام ۳۶
پوند جریمه شدند.
تش�خیص بیم�اریاماس با کم�ک هوش
مصنوعی

فناوری جدیدی برای ردیابی حرکات چشم
ساخته شده که با ماشین یادگیری همخوان
میش��ود و با کمک آن میتوان بیماری «ام

اس» را تشخیص داد.

البته برای این منظور نیازی به اس��تفاده از
قطرههای چش��می برای باز کردن مردمک،
یا اجتناب از پلک زدن توسط بیمار ،نیست.
در مرحل��ه بعد تصاویر ویدیویی به دس��ت
آمده از چشم توسط سیستم مورد تجزیه و
تحلیل قرار میگیرد و حرکاتی به کوچکی
یک صدم قطر تار موی انس��ان توس��ط این
سیستم شناسایی میشود.
در واق��ع این سیس��تم  ۱۲۰براب��ر دقیقتر
از فناوریه��ای مورد اس��تفاده کنونی برای
تش��خیص حرکت چش��م از طریق حرکت
مردمک آن است.

به مدت چند دهه پزشکان با بررسی حرکات
چش��م س�لامت مغز را تعیی��ن میکردند.
الگوهای حرکات چشم نشان دهنده شرایطی
مانند سکته یا ضربه مغزی بوده است .اکنون
شرکت «سی الیت تکنولوژیز» تصمیم دارد
به پزشکان کمک کند تا بیماریهای عصبی
را با سرعت و دقت بیشتری ردیابی کنند .این
ش��رکت در حوزه نوروتک (فناوری عصبی) و
هوش مصنوعی فعالیت میکند« .سی الیت
تکنولوژی��ز» در همین راس��تا ی��ک فناوری
ردیابی چشم ساخته که با ماشین یادگیری
همخ��وان میش��ود و با کم��ک آن میتوان
بیماری «ام اس» را تش��خیص داد .برای این
منظور کافی است بیماران به مدت  ۱۰ثانیه
به نقطهای تعیین شده ،چشم بدوزند .سیستم
مذکور ویدئویی از این روند ثبت میکند و با
کمک ماشین یادگیری وجود اختالل عصبی
را پیشبینی میکند .سایر فناوریهای ردیابی
چشم ،حرکات مردمک را رصد میکنند ،اما
فناوری «س��ی الیت تکنولوژیز» ش��بکیه را
ردیابی میکن��د و میتواند حرکاتی به اندازه
یک صدم موی انسان را تشخیص دهد .در این
فرایند نیازی نیست بیماران از قطره چشمی
استفاده کنند و پلک زدن طی انجام این روند
هیچ اختاللی ایجاد نمیکند.
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سگ رباتیک به دکل نفتی میرود

یک ش��رکت نفت��ی نروژی قصد دارد س��گ
رباتیک اسپات را برای ارتقای ایمنی کارگران
در دکله��ای نفتی ب��ه کار گیرد .ش��رکت
بوستون دینامیکز س��گ رباتیک خود به نام
«اس��پات» ( )Spotرا س��پتامبر سال گذشته
رونمایی کرد .تواناییهای جالب این ربات توجه
شرکتهای نفتی را جلب کرده که قصد دارند
در آینده فرایندهای بیشتری در صنعت نفت را
اتوماتیککنند.
درهمین راستا شرکت نروژی «آکر بی پی»
( )Aker BPتصمیم دارد استفاده از ربات اسپات
را برای ایمنتر و کارآمدتر کردن عملیاتها در
دکلهای نفتی آزمایش کند .سگهای رباتیک
اسپات در سال جاری میالدی در دریای نروژ
آزمایش میشوند.

ارزیابی سلامت عصبی با ردیابی ش�بکیه
چشم

محققان دانشگاه برکلی در کالیفرنیا سیستم
هوش��مندی را توس��عه دادهاند که قابلیت
تشخیص اختالالت عصبی را با دقت بسیار
باال و تنها در ط��ول  ۱۰ثانیه دارد .فناوری
اصل��ی این سیس��تم Tracking Scanning
 Laser Ophthalmoscopeی��ا ب��ه اختصار
( )TSLOن��ام دارد که امکان فیلمبرداری از
شبکیه را فراهم میکند.
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عضوشورایعالیفضایمجازی:

اینترنتجایگزینپذیرنیست
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عض��و ش��ورای عالی فض��ای مجازی،
برداش��ت برخ��ی رس��انهها در خصوص
طرح «ایرانت» به عنوان جایگزینی برای
شبکه اینترنت را صحیح ندانست و گفت:
«اینترنت» جایگزینپذیر نیست.
رسول جلیلی دانشیار دانشکده مهندسی
کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و عضو
حقیق��ی ش��ورای عالی فض��ای مجازی
در گفتگ��و با مهر در خصوص برداش��ت
نادرس��ت برخی رس��انهها از اظهاراتش
در خصوص خبر «دات کام؛ ابزار فش��ار
بینالمللی بر ای��ران و ضرورت راهاندازی
ایرانت» توضیح داد.
وی گف��ت :در گفتگوی  ۱۲بهمن ۹۸
ب��ا خبرگزاری مه��ر ،تحلیل��ی در مورد
س��ناریوهای رخ داده در سال  ۱۳۹۸در

فضای مجازی کش��ور ارائه ش��د .محور
ش��اخص این گفتگ��و ،اس��تفاده ابزاری
دشمن از نام دامنه «دات کام» به عنوان
یک ابزار فشار بین المللی علیه برخی از
نهادهای رس��انهای نظیر «فارس نیوز» و
پس از آن «افکار نیوز» بود .به عنوان یک
راهکار بنیادی برای مواجهه با این پدیده
و ضربهناپذی��ری و اس��تحکام این بعد از
فضای مجازی کشور ،راهاندازی «ایرانت»
پیشنهاد میشود.
وی افزود« :ایرانت» نگاشت اینترنت در
ظرف جغرافیایی ایران است .با راهاندازی
«ایرانت» ،استفاده ایرانیان از ظرفیتها و
خدمات اینترنت در سطح ملی ،تضمین و
تصمیم دشمن به تحریم اینترنت علیه ما
غیرقابل اعمال و اجرا میشود.

جلیلی ادام��ه داد« :ایران��ت» در طول
اینترنت است و یکی از اصلیترین خدمات
در «ایرانت» ،دسترسی به محتوا و خدمات
بینالملل��ی موج��ود در اینترنت اس��ت.
وی گفت :راهاندازی و توس��عه «ایرانت»،
زیرساخت فضای مجازی کشور را مقاوم و
آسیبناپذیر کرده و بقای کسب و کارهای
ایرانی��ان در داخل و خارج از کش��ور را از
طری��ق فضای مج��ازی تضمین میکند.
جلیلی ادام��ه داد :جایگزینی اینترنت به
هیچ عنوان در «ایرانت» موضوعیت ندارد
و در گفتگوی بنده هم جایگزینی مطرح
نشده اس��ت .عنوان استخراج شده برخی
خبرگزاریها و فضای مجازی از گفتگوی
بنده سلیقهای و اشتباه سهوی بوده است
که انتظار اصالح دارم».
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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 :

بیلگیتساولینخریدارقایقتفریحیهیدروژنی
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سرمایهگذاری بیل گیتس روی محصوالت
سازگار با محیط زیس��ت باعث افزوده شدن
یک��ی از نماده��ای آن یعن��ی قایق تفریحی
هیدروژنی به اموال شخصی وی شد.
رئیس سابق مایکروس��افت سفارش خرید
قایقی به نام سینوت را به شرکت سازنده آن
یعنی آکوئا داده که اولین قایق تفریحی جهان
با سوخت هیدروژنی محسوب میشود.
برای ساخت این قایق هزینهای کالن و بالغ
بر  ۶۴۴میلیون دالر اختصاص یافته است .این
قایق حدود  ۱۱۲متر طول دارد و دارای پنج
بخش مجزا در عرش��ه برای حضور ،فضاهای
متنوع برای  ۱۴مهمان و سالن ژیمناستیک
اس��ت .این قای��ق میتوان��د در مجموع ۳۱
خدم��ه را در خود جای ده��د و قدرت موتور
آن ب��ه یک مگاوات میرس��د .مخازن عظیم
هی��دروژن با امنیت باال در این قایق تفریحی
نصب ش��ده و برای گرم نگهداشتن مسافران
در عرش��ه به جای آتش زدن زغال سنگ یا
چوب از کاسههای بزرگ دارای ژل آتش زنه
استفاده شده است .حداکثر سرعت این قایق
به  ۳۲کیلومتر در ساعت میرسد و با تکمیل
ظرفیت مخازن س��وخت هیدروژنی میتوان
از آن ب��رای پیمودن مس��یر حداکثر ۶۰۰۰
کیلومت��ری اس��تفاده کرد .در ح��ال حاضر
برنامهای برای فروش عمومی این قایق وجود

م��د یک روند کوتاه مدت نداش��ت و چندین
فصل ادامه پیدا کرد .عالوه بر اینکه بر اساس
مانیفس��ت حفظ محیط زیس��ت درصدی از
فروش محصوالت در دنیای مد به سازمانهای
خیریه اهدا میگ��ردد .طراحان مد نیز امروزه
س��عی میکنند با تولید ای��ن نوع محصوالت
که از طریق اس��تفاده از مواد اولیه س��ازگار با
محیط زیست ساخته میشوند آنها را بار دیگر
ب��ه بازارمعرفی کنند و در معرض نمایش قرار
دهند .امروزه سازمانهای مشخصی به وجود
آمدهاند که سعی در ایجاد و افزایش فرصتها
ب��رای طراحان مد پایدار دارند که انجمن ملی
طراحان مد پایدار یکی از این سازمانها است.
هدف اینگونه سازمانها کمک به کار آفرینان در
این زمینه برای رشد مدهای سازگار با محیط،
فرهنگ سازی ،هدایت و آگاهسازی جامعه در
این مس��یر است ،از دیگر وظایف این سازمان،
آموزش طراحان مد پایدار و افزایش دسترسی
آنها به ابزار و منابع صنعتی مورد نیازشان برای
پیشبرد کسب و کارهای خالق ،نوآورانه و مؤثر
در این زمینهاست و همچنین ایجاد تغییر در
جامع��ه از طریق فراهم آوردن بازار کار مرتبط
با طراحی و مد ارائه ش��ده از طریق آموزش و
پرورش افراد ،ایجاد برنامههایی که این صنعت
جدید را پرورش میدهند و به پایداری و رشد
اقتصادی آن کمک میکنند.

ندارد و انتظار میرود اس��تفاده از آن از سال
 ۲۰۲۴آغاز شود.
محصوالت س�ازگار با محیط زیست یا مد
سازگار با محیط زیست

مد س��ازگار با محیط زیس��ت یا مد پایدار
(پای��داری مناب��ع زیس��تمحیطی) ،که مد
دوستدار محیط زیس��ت نیز نامیده میشود
ش��یوۀ خاص��ی از طراحی اس��ت و به عنوان
قسمتی از فلس��فۀ طراحی شناخته میشود
که بر پایۀ مبانی زیستمحیطی ،اجتماعی و
اقتصادی بنیانگذاری شدهاست و هدف آن
ایجاد سیستمی در طراحی است که خود را در
برابر محیط زیست و اجتماع مسئول میداند.
م��د پای��دار بخش��ی از روند ب��زرگ طراحی
سازگار با محیط زیس��ت بهشمار میرود ،که
مطابق آن محصول ،ب��ا در نظر گرفتن اثرات
زیس��تمحیطی و اجتماعی که به جا خواهد
گذاش��ت ساخته میشود و س��عی این روش
طراحی بر این است که تا حد امکان تأثیرات
تخریبکنندۀ عملکردهای انسانی در محیط
طبیعی کاه��ش یابد بهعنوان مثال چگونگی
میزان کاهش وزن محصوالت برای کاستن از
انتشار کربن در محیط و حفظ منابع طبیعی
و بقای محیط زیست را مد نظر قرار میدهند.
بر طبق آمار م��ی ۲۰۰۷مجلۀ ووگ این یک
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پیشبینیسنتقویمی
ازرویمیکروبیومپوستی
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محقق��ان ابزار جدیدی ابداع کردهاند که
سن تقویمی فرد را از روی نمونه میکروبیوم
پوستی وی پیشبینی میکند.
ب��ه گزارش پای��گاه اینترنت��ی نیواطلس،
این ابزار که بطور مش��ترک توسط محققان
دانش��گاه «کالیفرنی��ا  -س��ن دیاگ��و» و
محققان ش��رکت «ای.بی.ام» ساخته شده،
میتواند بس��یار دقیق س��ن فرد را از روی
نمون��ه میکروبیوم پوس��تی وی پیشبینی
کند .مطالعات زیادی سرگرم بررسی ارتباط
میان پیری و میلیاردها میکروبی هس��تند
که در روده ما زندگی میکنند.
محققان سنگاپوری سال گذشته میالدی
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

آزمای��ش پیون��د میکروبی��وم روده را میان
موشهای پیر و جوان انج��ام دادند؛ نتایج
این مطالعه نشان داد که در یک میکروبیوم
پیر جمعی��ت باکتریها تغیی��ر میکند تا
نقصهای سیس��تماتیکتر پیری را در یک
ارگانیسم متعادل سازند.
اما در ای��ن تحقیق جدید با اس��تفاده از
روشهای مدرن فراگیری ماشینی ،بررسی
میش��ود که آیا میکروبیوم انسان میتواند
به عنوان یک نش��انگر پیری مورد استفاده
قرار گیرد یا نه .در این مطالعه سه جمعیت
مختلف میکروبیوم انس��انی  -پوست ،دهان
و روده مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق جدید تقریباً
 ۹ه��زار نمون��ه میکروبی��وم
از اف��راد  ۱۸ت��ا  ۹۰س��ال
جمعآوری شد.
جال��ب اینجاس��ت که این
مدل نشان داد که میکروبیوم
پوست دقیقترین پیشبینی
کننده س��ن تقویمی است و
سن را به طور صحیح در یک
پنجره  3/8سال تخمین زد.
میکروبی��وم ده��ان نی��ز
بط��ور مش��ابهی دقی��ق بود
و ارزیابیهای��ی صحیح��ی
در مورد س��ن در ی��ک بازه
 4/5س��ال ارائه م��یداد اما
میکروبی��وم روده کمتری��ن
دق��ت را داش��ت و بط��ور
متوس��ط تنها در بازه 11/5
سال صحیح بود.
میکروبی��وم پوس��ت ب��ا
استفاده از سواب (وسیلهای
شبیه گوش پاک کن که برای
نمونهگی��ری از آن اس��تفاده
میشود) از دست یا پیشانی
نمونه برداری میشود و این
تحقیق نش��ان داد که نتایج
منتج از نمونههای پوس��تی
گرفته ش��ده از ه��ر دو این
مکانها ب��ه یک اندازه دقیق
بودند.
تغیی��رات
محقق��ان
فیزیولوژی مرتبط با سن را در
وضعیت پوستی محتملترین
عل��ت پیشگوییکنندگ��ی
دقیق س��ن تقویمی توس��ط
میکروبیوم پوس��ت میدانند
و خاطرنش��ان کردن��د که با
افزایش سن ،پوست خشکتر
میشود و تولید سرم کاهش
مییاب��د و ای��ن تغییرات در
جمعی��ت میکروبیومه��ای
سطحی منعکس میشود.
ای��ن تحقی��ق در مجل��ه
 mSystemsمنتش��ر ش��ده
است.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

پس از بازگشت به زمین حس کودک  ۲هفتهای را داشتم

احساس کریستینا بعد از حضور ۱۱ماهه در فضا
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«کریس��تینا کخ» ،فضانورد ناسا اخیرا ً پس
از س��پری کردن  ۱۱ماه در فضا و بازگش��ت
به زمین ط��ی مصاحبهای اع�لام کرد :پس
از بازگش��ت به زمین حس ی��ک کودک دو
هفتهای را داشتم.
«کریستینا کخ» ،فضانورد  ۴۱ساله ناسا پس
از بازگشت از سفر  ۳۲۸روزه خود از ایستگاه
فضای��ی بینالمللی ( )ISSاظه��ار کرد :حالم
اکنون که پس از یک اقامت طوالنی در فضا به
زمین بازگشتهام ،بسیار خوب است.
وی گفت :گذشته از درد عضالنی و مشکل
در تع��ادل ،ب��ه خوبی میتوانم ب��دن خود را
با نی��روی جاذبه زمین تنظی��م کنم .من به
مدت یک روز گردن درد داش��تم و هنگامی
که به زمین بازگش��تم ،کمی طول کشید تا
تعادل خود را به دست بیاورم .وقتی به زمین
بازگش��تم ،همانند یک بچه دو هفتهای بودم
که در واقع س��خت تالش میکرد تا سر خود
را باال نگه دارد.
چندی پیش سه تن از فضانوردان مأموریت
m

o

c

.

n

a

h

s

f
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b
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«اکسپدیش��ن »۶۱
توانستند با استفاده از چتر نجات فضاپیمای
«س��ایوز» ( )Soyuz MS-13در قزاقس��تان
فرود آیند.
«کریستینا کخ» ( )Christina Kochاز ناسا،
«لوکا پارمیتانو» ( )Luca Parmitanoاز آژانس
فضایی اروپا و «الکس��اندر اسکوورتس��وف»
( )Alexander Skvortsovاز آژان��س فضایی
روسیه  ۱۷بهمن ایستگاه فضایی بینالمللی
را ب��ه مقصد زمین ترک کردن��د و در نهایت
توانستند روی زمین فرود آیند.
قرار است ناسا از تجربیات «کریستینا کخ»
اس��تفاده کند؛ زیرا وی با سپری کردن ۳۲۸
روز در فضا ،رکورد حضور یک فضانورد زن در
فضا (با یک پرواز) را شکست.
وی طی حض��ور مؤثر خ��ود در فضا چند
پیادهروی فضایی انجام داد و برای اولین بار در
تاریخ به همراه دوست و همکار خود «جسیکا
میر» ( )Jessica Meirاولین پیادهروی فضایی
کام ً
ال زنانه را با موفقیت به سرانجام رساند.
()Expedition61
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برای نخستین بار در جهان و با سامانه «نت سنج پالس» صورت گرفت؛

امکانمشاهدهوضعیت،کیفیتوشکایاتکاربرانازاینترنت
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وزی��ر ارتباطات گفت :برای نخس��تین بار
در جهان امکان مش��اهده وضعیت پوش��ش
و کیفی��ت و ش��کایات کاربران از س��رویس
اینترنتش��ان با س��امانه «نتسنج پالس»
فراهم شده است.
محمدجواد آذری جهرمی در اینس��تاگرام
گف��ت :ب��رای اولی��ن ب��ار در جه��ان ،برای
حقالناس و اینکه اپراتورها کیفیت اینترنت
بهتری به شما ارائه دهند ،سامانه «نتسنج
پ�لاس» را راهاندازی کردیم .در این س��امانه
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

میتوان وضعیت پوشش ،کیفیت و شکایات
مردم در نقشه و محلشان را مشاهده کرد.
وی گفت :هدیه یک س��ال اینترنت رایگان
برای  ۵۰نفر از مشارکتکنندگان در نظارت
بر این سامانه در نظر گرفته شده است.
وزیر ارتباطات افزود :سرعت اینترنت خانگی
در برخی اس��تانها به دلیل مش��کالت ارائه
خدمات پایین اس��ت اما در برنامه داریم که
تا پایان خردادماه س��ال  ۹۹بتوانیم سرویس
 VDSLرا جایگزین س��رویس  ADSLبرای

 ۲۵درصد مشترکان کنیم که این سرویس،
سرعت اینترنت را تا  ۴برابر افزایش میدهد.
وی ادام��ه داد :هم اکن��ون بخش زیادی از
شهر دزفول به این فناوری مجهز شده است
و در قم نیز این س��رویس در حال راهاندازی
است.
وزی��ر ارتباط��ات با بی��ان اینکه س��امانه
«نتسنجپالس» حاصل  ۲سال کار مجموعه
رگوالتوری اس��ت ،افزود :در چند سال اخیر
ت�لاش زیادی ش��د تا مجموعه دسترس��ی

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ارتباطات مردم به اینترنت را توس��عه دهیم.
در ابتدای دولت یازدهم مجموع مش��ترکان
اینترنت موبایل در کشور بیش از  ۳۰۰هزار
نبود و فق��ط یک اپراتور خدم��ات  ۳Gارائه
میداد اما هم اکنون هر  ۳اپراتور در سراس��ر
کشور این خدمات را ارائه میدهند.
وی ب��ا تاکید بر توس��عه کمیت و کیفیت
اینترنت در کش��ور اضافه کرد :امروز بیش از
 ۷۰میلیون ایرانی در  ۱۲۴۲شهر و در بیش
از  ۸۰درصد روس��تاهای باالی  ۲۰خانوار به
خدمات پهن باند موبایل دسترسی دارند.
جهرمی با اش��اره به اینکه کیفیت و قیمت
اینترن��ت مطالبه مهم کاربران اس��ت ،گفت:
کاربران بسیاری از کیفیت خدمات اینترنت
ش��کایت دارند و این ش��کایات را در سامانه
 ۱۹۵و فضای ش��بکههای اجتماعی منتشر
میکنند .براین اس��اس بهترین راه مدیریت
این درخواس��تها و نیازمن دیهای کاربران،
نظارت دقیق و ارزیابی از  ۳اپراتور موبایل۱۷ ،
ش��رکت خدمات دهنده اینترنت و مخابرات
ایران است.
وی گف��ت :طی  ۲س��ال گذش��ته بیش از
 ۱۲۴۲شهر و همه روستاها و تمام جادههای
کش��ور را از نظر کیفی��ت ارتباطات پایش و
اندازهگیری کردیم و  ۶هزار سنس��ور آنالین
که کیفی��ت ارتباط��ات را مورد رص��د قرار
میدهن��د ،نصب کردهایم ک��ه این اطالعات
و تمامی ش��کایات ،در سامانه نت سنج ثبت
شده است.
وزی��ر ارتباطات افزود :از امش��ب هر کاربر
ایرانی با مراجعه به سایت «نت سنج پالس»
در هر مکان میتواند ببیند چه شرکتهایی
چه خدماتی ارائه میدهند و کیفیت پوشش
آنه��ا چگونه اس��ت .در همین ح��ال میزان
س��رعتی که کاربر دریافت میکند و میزان
ش��کایت و اندازه گیری کیفیت شبکه ،قابل
مشاهده است و کاربر میتواند مشاهده کند
ک��ه کدام اپرات��ور با چه کیفیتی س��رویس
میدهد.
وی با اش��اره به اینکه تاکنون هیچکدام از
رگوالتوره��ای دنیا این چنین س��امانهای را
نداشتند و ما این طرح را در اتحادیه جهانی
مخابرات بهعنوان اولین کشور ثبت میکنیم،
خاطرنشان کرد :این موضوع باعث شفافیت
کیفیت ارتباطات میشود و حقوق مشترکان
اینترنت به رس��میت ش��ناخته خواهد شد.

[]25
ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان
شماره  - 65بهمن ماه 1398

اعتراض کاربران به فعالیت اپراتورها به صورت آنالین نمایش
داده میشود.
جهرمی گفت :سرعت ارتباطات داخلی و اینترنت از طریق
سامانه«نتسنجپالس» برای هر کاربر قابل اندازه گیری در هر
منطقهای اس��ت و سایر کاربران نیز که در آن منطقه حضور
دارند میتوانند نتایج ارزیابی کاربر را مش��اهده کنند .نتیجه
این اقدام یک مکانیزم مناسب برای افزایش کیفیت ارتباطات
اس��ت و در این س��امانه فرقی میان مناطق محروم و شهری
وجود ندارد.
وزیر ارتباط��ات در مورد بهبود کیفی��ت بازیهای آنالین
به عن��وان یکی از مطالبات کاربران نیز گفت :برای  ۴۰بازی
رایانهای از حدود  ۲روز پیش ،بهبود جدی کیفیت داش��تیم
که از س��مت شرکت ارتباطات زیرساخت اطالع رسانی شد.
دوستان ما در زیرساخت قول دادند تا پایان این هفته ،موضوع
پینگ سایر بازیهای پرطرفدار بهبود جدی پیدا کند.
وی گفت :مقدمات پیاده س��ازی  5Gدر ایران انجام ش��ده
و مقرراتگ��ذاری الزم در ح��ال انجام از س��وی رگوالتوری
اس��ت .در این زمینه فراخوانی نیز برای اس��تفاده از نظرات
صاحبنظران منتشر شده است که امیدواریم اولین نسخه 5G
را سال آینده در ایران اجرا کرده و ارائه خدمات داشته باشیم.
این موضوع را به عنوان یک نیازمندی کسب و کارها در کشور
پیگیری میکنیم.
جهرمی در م��ورد خدمات ارزش افزوده نیز گفت :در حال
جمعبندی با مرک��ز ملی فضای مجازی برای تعیین تکلیف
کالهبرداریه��ای خدم��ات ارزش اف��زوده هس��تیم که در
کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات هفته آینده احتماال آن
را نهای��ی میکنیم و قول میدهیم که تا قبل از پایان س��ال
۹۸پرونده این کالهبرداریها تعیین تکلیف شود.
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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

ی  ۶۱۲میلیارد یورو!28/
درآمد آلمان از فروش صنایع دست 
حمام نواب؛ نگین معماری قاجار در قلب تهران30/
مردمی که با حصیر زندگی میبافند32/
نترسید و روی گردشگر داخلی حساب کنید!34/
بخشی از نتردام ماه آینده بازگشایی میشود36/
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آمار سال  ۲۰۱۸در یک کشور غربی و فقط در یک بخش از گردشگری

ی ۶۱۲میلیاردیورو!
درآمدآلمانازفروشصنایعدست 
فاطیماکریمی
خبرنگار

آمار اتحادیه مرکزی صنایع دستی
آلمان نش��ان میده��د که درآمد
ای��ن کش��ور از ف��روش صنای��ع
دس��تی در س��ال  ۲۰۱۸ح��دود
 ۶۱۲میلی��ارد یورو بوده اس��ت.
براس��اس گزارشه��ای اتحادیه
صنایع دس��تی آلمان ۱۰۰ ،هزار
ش��رکت در بخش صنایعدس��تی
فعالی��ت میکنن��د و بی��ش از
 ۵میلی��ون نف��ر در ای��ن بخ��ش
مشغول به کار هس��تند .آنطور
که این گزارش نش��ان میدهد،
صنایعدستی همزمان در توسعه
اقتصادی و فرهنگی آلمان نقش
مهمی ایفا میکند.
بس��یاری

معتقدن��د

ب��روز

انقالب صنعت��ی اروپ��ا در اواخر
ق��رن هجده��م می�لادی ،هن��ر
صنایعدس��تی را در بس��یاری از
کش��ورهای اروپایی به طرز قابل
توجهی متحول ک��رد .در آن زمان
ب��ه تدریج ،ماش��ینهای صنعتی
ج��ای خ��ود را به نیروی انس��انی
دادن��د و هنرهای دس��تی مانند
مجسمهس��ازی،

شیش��هگری،

س��فالگری و حکاکی روی چوب و
فلز وارد مرحله جدیدی ش��دند.
از آن زم��ان ،این هنره��ا از یک
س��و نش��اندهنده اعتق��ادات،
آداب و رس��وم ،سنن ،فرهنگ و
تمدن کشورهای مختلف به شمار
میآیند و از سوی دیگر در ایجاد
اش��تغال ،افزایش تولی��د ملی،
درآمد س��رانه کشور و همچنین
توس��عه صادرات ،نقش ویژهای
ایفا میکنند .آلمان نیز از این امر
مستثنی نیست .طبق اطالعات و
گزارشیکهرایزنیفرهنگیایران
در آلم��ان در اختی��ار خبرگزاری
مه��ر ق��رار داده ،آلمانیه��ا در
س��الهای اخیر تالش کردهاند تا
با حفظ کیفیت صنایعدستی خود،
نهتنها گردش��گران و شهروندان
کش��ورهای مختلف را با هنرهای
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بوم��ی و اصیل خود آش��نا کنند،
بلکه درآمد س��رانه کشور را نیز
در این بخش افزایش دهند.

آثار دستساز در صدر

هرچند آلم��ان با وج��ود کارخانههای متعدد
و پیش��رفته ،به تولید محصوالت مدرن معروف
اس��ت ،اما بین صنایعدس��تی این کش��ور ،آثار
دستساز ،هنوز هم محبوبیت بیشتری دارند .در
این میان ،شیشهگری دستی ،ساخت فراوردههای
سرامیکی و چاقوسازی هنوز هم در آلمان از رونق
بیشتری برخوردارند .شیشهگری دستی در آلمان
تا حد زیادی از صنعت شیشهگری در ونیز تأثیر
پذیرفته اس��ت .هرچند ،شیش��هگری در کشور
ژرمنها بر اثر رقابت صنعتگران انگلیس��ی در
قرن هیجدهم و هنرمندان چک در قرن نوزدهم،
رو به افول نهاد ،اما امروزه این صنعت در آلمان از
اهمیت زیادی برخوردار است.
چاقوس��ازی نیز از  ۷۰۰س��ال پیش در آلمان
رونق داشته است .امروزه در شهر زولینگن بیش
از هر جای دیگر کارگاههای کوچک و متوسطی
دیده میشوند که وسایل غذاخوری و چاقو تولید
میکنند .شهرت و اعتبار جهانی تولیدات زولینگن
موجب شده که بیش از  ۶۰درصد محصوالت آن
به سراسر جهان به ویژه سایر کشورهای اروپایی
صادر شود.

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

عالوه بر اینه��ا ،فرآوردههای س��رامیکی نیز
یکی دیگر از صنایع دس��تی پرطرفدار در آلمان
است .فنجان ،کاسه ،بشقاب ،لیوان و قوریهای
س��رامیکی آلمان ش��هرتی جهانی دارند و توجه
بسیاری از گردشگران را به خود جلب میکنند.
کارخانه مایزن که در س��ال  ۱۷۱۰در زاکس��ن
تأس��یس شده است ،قدیمیترین کارخانه تولید
محصوالت س��رامیکی در کل اروپا به حس��اب
میآید .در این کارخانه ظرفهای س��رامیکی به
شکلهای قدیمی و جدید و در رنگهای بسیار
متنوع تولید میشوند.
فعالیت  ۵۰هزار شرکت در بخش صادرات

آنطور که گزارش اتحادیه مرکزی صنایعدستی
آلمان نشان میدهد؛ کشورهای بسیاری در سطح
جهان خواهان صنایع دس��تی آلمان هستند .در
همینراس��تا ۵۰ ،هزار شرکت در سراسر آلمان،
صنای��ع دس��تی این کش��ور را به خ��ارج صادر
میکنند .این ش��رکتها ،صنایعدستی آلمان را
به بیش از  ۸۰کش��ور جهان ارس��ال میکنند و
در این میان ،کشورهای اروپایی بهترین خریدار
صنایعدس��تی آلمان هس��تند .عالوه بر اینها،

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

صنایعدستی آلمان ،در چند س��ال اخیر ،در حدود نیمی از
شرکتهای صنایعدس��تی فرصت پذیرش سفارشات تازه را
ندارند و با درماندگی دنبال نیروی کار میگردند .این در حالی
اس��ت که از ماه مارچ سال  ۲۰۲۰قانون مهاجرت نیروی کار
متخصص در آلمان اجرا میش��ود .این قانون قرار اس��ت راه
نیروهای متخصص از کش��ورهای خارج از اتحادیه اروپا را به
سوی آلمان هموار سازد .مسؤوالن دولت فدرال امیدوارند که
با این قانون ،کمبود نیروی کار در آلمان در بسیاری از حوزهها
مانند صنایعدستی کمتر شود.
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جایگاه ویژه آموزش

آلمانیها معتقدند که برگزاری دورههای آموزشی میتواند
در توسعه صنایعدستی نقش ویژهای ایفا کند و مشکل کمبود
نیروی کار متخصص را نیز کمتر کند .از این رو ،صنایعدستی
در می��ان آموزشهای فنیوحرفهای آلم��ان ،جایگاه ویژهای
دارد .در بسیاری از آموزشگاههای فنیوحرفهای ،آموزش در
این حوزه به صورت عملی و تئوری وجود دارد.
ن-وورتمبرگ ،بایرن ،هس��ن،
ای��ن دورهها در ایالتهای باد 
نوردراین-وس��تفالن ،زاکسن-آنهالت و زاکس��ن وجود دارد.
این دورههای آموزش��ی که بین سهسال تا سهسالونیم طول
میکش��د ،بیش��تر در رش��تههای حکاکی روی فلز و چوب،
شیشهگری ،بافندگی ،کار روی سنگهای قیمتی و کاشیکاری
است .شرکتکنندگان در پایان این دورهها ،گواهینامه دریافت
میکنند .همچنین فارغالتحصیالن این دورهها میتوانند در
دانشگاهها نیز به تحصیالت خود ادامه دهند.
ب��ا این وجود ،بر اس��اس برآوردهای جدی��د در آلمان ،در
س��الهای اخیر تعداد جوانان آلمانی ک��ه مایل به گذراندن
دورههای آموزش��ی در حوزه صنایعدستی هستند ،به شدت
کاهش یافته است .در این شرایط ،به نظر میرسد که جوانان
پناهجو و مهاجر بیشتر تمایل به شرکت در این دورهها دارند.
به گفته رئیس اتحادیه مرکزی صنایع دس��تی آلمان ،نیمی
از پناهجویانی که در دورههای آموزش��ی فنیوحرفهای سال
 ۲۰۱۹شرکت داشتهاند ،دورههای مربوط به صنایعدستی را
انتخاب کردهاند.
به گفته او ،بیش��تر این کارآموزان از کشورهای افغانستان،
س��وریه و عراق بودهاند .از این رو ،مسؤوالن اتحادیه مرکزی
صنایعدستی آلمان از مس��ؤوالن دولت فدرال خواستهاند تا
قوانین مربوط به پذیرش پناهجویان و مهاجران در دورههای
آموزشی را نیز تسهیل کنند .کارشناسان حوزه صنایعدستی
امیدوارند که با برگزاری دورههای آموزشی برای پناهجویان
و مهاجران و ورود نیروی تخصصی از خارج از آلمان ،مشکل
کمبود نیروی کار نیز برطرف شود.

آنطور که گزارش اتحادیه
مرکزی صنایعدس�تی آلمان
نش�ان میده�د؛ کش�ورهای
بس�یاری در س�طح جه�ان
خواهان صنایع دس�تی آلمان
هس�تند .در همینراستا۵۰ ،
هزار شرکت در سراسر آلمان،
صنایع دستی این کشور را به
خارج صادر میکنند

س��ازمانهای صنایعدس��تی آلمان با س��ایر
س��ازمانهای صنایع دس��تی جهان ارتباط
دارند .فعالیت این س��ازمانها بس��یار متنوع
و گس��ترده است و از برگزاری نمایشگاههای
صنایعدس��تی تا دورههای آموزشی را در بر
میگیرد.
کمبود نیروی کار

هرچند اکثر گزارشهای منتش��ر شده در
س��ایت اتحادیه مرکزی صنایعدستی آلمان
نشان میدهد که ش��رایط هنرهای صنعتی
و بوم��ی در ای��ن کش��ور خ��وب اس��ت ،اما
کارشناسان این بخش معتقدند که تا رسیدن
به ش��رایط ایدهآل فاصله زیادی وجود دارد.
براساس گزارش شبکه خبر آلمان ،شرکتها
و کارخانهه��ای مرتبط با صنایعدس��تی در
سالهای اخیر به دلیل کمبود نیروی انسانی
نمیتوانند سفارش��ات زیادی را بپذیرند .این
امر موجب شده تا شرکتهای چینی و سایر
کشورهای آسیایی بتوانند با نیروی کار کافی،
محصوالت آلمانی را با هزینه کمتری تولید
کنند .ب��ه گفته مس��ؤوالن اتحادیه مرکزی
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تهران در دوره قاجار  ۱۸۲حمام داشت

حمامنواب؛نگینمعماریقاجاردرقلبتهران
امینکمالیفر
خبرنگار

حم��ام ن��واب یک��ی از بناه��ای
زیبای قاج��ار در محله امام زاده
یحیی تهران اس��ت ک��ه بازدید
از ای��ن اث��ر تاریخ��ی میتواند
برای گردشگران و تهرانگردان
لحظات مفرحی ایجاد کند.
دوره قاج��ار ته��ران  ۱۸۲حمام
داش��ت که هم این��ک با تخریب
و از بی��ن رفتن آنه��ا تنها تعداد
اندک��ی از این آثار باق��ی مانده
است .حمام نواب یکی از بناهایی
به جا مان��ده قاجار در منطقه ۱۲
تهران میتواند به عنوان نگینی
در قل��ب پایتخت ،گردش��گران
زیادی را به س��مت خ��ود جذب
کند.
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مقصد؛ حمام نواب

از کوچههای پیچ در پیچ خیابان ری در حال
گذر هستیم ،تک بنا و بافتهای تاریخی زیادی
هر کدام یا به انبار مغازه داران تبدیل ش��ده و یا
اینکه بدون صاحب ،پاتوق برخی معتادین شده
است.
دالالن مس��کن با سودجویی و تغییر کاربری
درصدد هس��تند ت��ا در محل بناه��ای تاریخی
ساختمانهای تجاری جدیدی بسازند که ادامه
این روند به تدریج تاریخ تهران قدیم را از بینبرده
و آیندگان فقط در کتابها س��نتهای قدیم را
خواهند دید.
زمانی ک��ه از خیابان ری (منطق��ه  )۱۲وارد
محله عودالجان ش��رقی و انتهای خیابان شهید
محمدرضا مالباقری میش��ویم؛ ادامه این کوچه
از ش��مال به میدان باغ پس��ته بک ،کوچه بیک
دامغانی میرسد که چند بنای جذاب و مجتمع
تجاری چش��م هر تهرانگردی را به س��مت خود
معطوف میکند ،که در سر در یکی از بناها نوشته
شده حمام نواب.
ورودی این حمام تاریخی که با شیوه آجرکاری
ارزشمندش معماری ناب قاجار را برای بینندگان
خود معرفی خواهد کرد ک��ه وقتی وارد این اثر
تاریخی میشویم ،پلههای آن ما را به سمت زیر
زمی��ن هدایت خواهد کرد که ب��ا این عبور به از
هش��تی عبور خواهیم کردک��ه روزگاری مردم
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

در این محل منتطر بودند تا وس��ایل خود را به
کف��شداری تحویل و از فضای��ی پیچ در پیچ به
محل برس��ند که حوضهای بزرگی که هم آب
گرم و س��رد داشته ،وارد شوند .این فضا با تلفیق
سنت مدرنیته کم کم در محالت منسوخ و پس از
سالها متروکه بودن ،اوایل دهه  ۹۰جان دیگری
بهآن تزریق شد و با خریداری از سوی شهرداری،
مرمت اصولی و رویکرد فرهنگی (غرفههای صنایع
دستی) هم اینک به یکی از بناهای گردشگرپذیر
تبدیل شده است .در این رابطه یک تهرانگرد که
در ح��ال بازدید از حمام ن��واب بود اینگونه خود
را معرفی کرد :در حال حاضر تحصیلکرده رشته
مرمت بنا هستم و سرکشی و بازدید از جاذبههای
تاریخی تهران قدیم یکی از اولویتهای من بوده
تا س��وای دیدن بتوان ،نکات ارزشمندی را برای
فعالیتهای حرفهای خود برداشت کنم.
وی با اش��اره به اینکه حمام نواب میتواند به
عنوان جاذبه فاخر مقصد گردش��گران داخلی و
خارجی ش��ناخته ش��ود افزود :معماری و سقف
طراحی ش��ده بن��ای حمام نواب بس��یار دیدنی
اس��ت چرا که شیوه و س��بک آن با رج (باریکه
طاق با آجرنیمه) بر اس��اس هندس��ه کاربندی
(هشتضلعی آن) میتوان در مدل معماری دوره
صفوی و قاجار به وضوح آن را مشاهده کرد.
فاطم��ه مؤمنی با بیان اینکه س��اخت حمام
باتوجه به تزیینات آن بسیار ارزشمند است خاطر

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

نش��ان کرد :کاربندیهای هندس��ی (اجرای
طرحهای استاندارد ،هندسی و سه بعدی فکر
شده در دهانهها و ابعاد متفاوت فضا) که در
گذشته در این بنا به کار رفته وجه تمایز این
حمام با نمونههای دیگر آن محسوب میشود
که زمانی وارد این محل میش��ویم به وضوح
چیرهدستی و شیوه معماری خاص را مشاهده
میکنیم.
وی با بیان اینکه نمونه این کاربندیها با
توجه به رطوبت زیاد آن در گذشته از مالت
آهک استفاده میش��ده است گفت :به مرور
ایام دیگر این نوع ش��یوه معم��اری را در بنا
کمتر مشاهده میکنیم و مرمتی که در سال
 ۹۰انجام شده ،آجرکاری است.
مؤمنی س��قف این بن��ا را نمون��ه جالب
معماری ب��ه جا مان��ده قاجاری دانس��ت و
افزود :گنبدهای مختلفی در بنا ایجاد ش��ده
که با ش��یوه زیبای آجرچین��ی ،هورنوهایی
(روزنههای نور در س��قف که با شیش��ههای
رنگی) تعبیه شده اس��ت که از آن هم برای
هواکش و از طرفی برای انتقال نور بوده است.
به گفته وی اجرای ش��یوه آجر کاری باعث
شده تا خالقیت معماری ایرانی آن دوچندان
شود و ماندگاری بیشتری را برای این حمام
به ارمغان آورد.
یکی دیگ��ر از تهرانگردان ک��ه به صورت
خانوادگ��ی به ای��ن محل آمده ب��ود گفت:
بس��یاری از ش��هروندان تهران بنای تاریخی
پایتخت را نمیشناس��ند و رسانهها به ویژه
صداو سیما باید مفاخر و آثار ارزشمند تهران
قدیم را به مردم معرفی کنند.
وی ادامه داد که این حمام نمونه بارز میراث
فرهنگی و نحوه زیستن قدیم ساکنان تهران
را به خوبی برای نسل آینده بازگو کند.
این شهروند ضمن بازدید از حمام ،جانمایی
غرفههای صنایع دس��تی را ایده جذاب برای
گردش��گران دانس��ت و افزود :ای��ن غرفهها
میتوانند در جهت رونق صنایع دستی تهران
مؤثر باشند و الزم است این رویکرد در تمامی
بناهای تهران اجرایی شود.
وی بی��ان کرد :در این بازدید فهمیدم که
تهران مهد چندین رش��ته هن��ری از جمله
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از دیگر مصالح به کار رفته در این بنا وجود
کاش��یکاری و آجریچینی خاص آن است
که دید بصری آن را برای شناساندن این اثر
دوچندان کرده که به وضوح میتوان در جای
جای این اثر مشاهده کرد.
در دوره پهل��وی ،درباری��ان پهلوی از این
حمام اس��تفاده میکردن��د؛ حتی تا چندین
سال گذشته نیز حمام به فعالیت خود ادامه
م��یداد تا اینکه به علت اضافه ش��دن حمام
درخانه ها ،از مشتریهای این حمام کاسته
و متولی��ان آن دیگر از عه��ده مخارج آن بر
نیامدند تا در نهایت شهرداری مالکیت آن را
به عهده گرفت.
یکی دیگر از دالیل ش��هرت یافتن گرمابه
نواب ،س��اخت قسمتی از فیلم سیاه و سفید
قیصر ب��ه کارگردانی مس��عود کیمیایی در
ای��ن حمام بود که این اثر از جمله فیلمهای
ماندگار و جذاب سینمای ایران محسوب که با
گذشت سالها هنوز ماندگار است .حمام نواب
در س��ال  ۱۳۹۰به همت شهرداری منطقه
 ،۱۲اتحادیه صنایع دس��تی کشور و سازمان
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
اس��تان تهران به مرکز صنایع دس��تی شهر
تهران تبدیل شد.
این حمام تاریخی در سال  ۱۳۸۵با شماره
ثبت  ۱۶۲۲۵در فهرست آثار ملی قرار گرفت
که عالقه مندان همه روزه از ساعت  ۹الی ۱۷
و با تهیه کردن بلیت از این بنا دیدن کنند.

شیشه سنتی ،رودوزیها ،سفال و سرامیک
و سایر هنرهای سنتی است.
برپایی تورهای مختلف برای شهروندان

از اهداف مه��م در توره��ای تهرانگردی،
برپایی تورهای مختلف برای شهروندان است
تا بتوان آنان را از وجود این آثار باخبر کرد.
ه��م این��ک تورهای مختلفی ب��رای دهه
ش��صتیها ،ری گردی و ورامینگردی برای
شهروندان پایتخت نشین در حال انجام است
تا آثار تاریخی استان بیشتر برای گردشگران
معرفی ش��وند .هم اکنون برای بازدید هزینه
اندک��ی در نظر گرفته ش��ده تا عالقه مندان
بتوانند از این حمام دیدن کنند.
حمام نواب توس��ط زنانی به نامهای سارا
س��لطان خات��ون و س��ارا هاج��ر خاتون که
دختران نواب بودهاند س��اخته ش��د ،منظور
اس��تفاده از آب قنات محل��ه عودالجان این
حمام پایینتر از سطح زمین بنا شد.
حمام نواب دارای مس��احتی بالغ بر ۱۰۰۰
متر مربع اس��ت که آب مورد نی��از آن از قنات
حاج علیرضا تأمین میشد ،حمام نواب دارای
بخشهایی چون هش��تی ،س��ربینه ،تنظیف
گرمخانه ،س��رویس بهداشتی ،خزینه ،استخر
و س��تون مختلفی است که تنها چیزی که در
معم��اری این بنا قابل دیدن اس��ت را میتوان
کاربندی و وجود آهک روی سطح بنا دانست که
نشان از ذوق و استعداد هنری معمار آن دارد.
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مردمیکهباحصیرزندگیمیبافند
زنان و مردان ش��هر قلعهگنج
ی ک��ه
در جن��وب کرم��ان جای�� 
محرومیتش آنجا را به آخر دنیا
مشهور کرده بود ،با کارآفرینی
یک هتل��دار و با اس��تفاده از
بافتن حصیر ،به زندگیش��ان
امید دادند .محرومیت مناطق
روس��تایی قلعهگنج در جنوب
کرم��ان زبان��زد اس��ت .برخی
به دلیل گرمای زی��اد ،اینجا را
آفریقای ایران مینامند و برخی
دیگر نام یکی از روس��تاها را
نشانهای برای معرفی وضعیت
این منطقه کرده و میگویند که
اینجا «آدونیا» است یعنی آخر
دنی��ا .در همینمنطق��ه ،جایی
که مردمش بیکار شده بودند
و خشکس��الی ه��م امانش��ان
را بری��ده بود ،هتلی س��اخته
ش��د ت��ا ب��ا  ۴س��تاره از دور
بدرخشد .هتل تنها پروژه این
شهرستان نبود .برای قلعه گنج
برنامهریزی چندسالهای شده
ت��ا ای��ن منطق��ه از محرومیت
فاصل��ه بگی��رد .چ��ون مق��ام
معظم رهبری دستور داده بود
که این شهرس��تان ب��ه الگوی
اقتصاد مقاومتی تبدیل شود.
ایجاد هتل هم بخشی از پروژه
دورشدن از محرومیت و الگوی
اقتصاد مقاومتی بود؛ هتلی که
در ساخت آن از معماری بومی
شهرس��تان مانند حصیر و تنه
نخل الهام گرفته ش��د .وقتی
اولین هتل کپری جهان در سال
 ۹۵توس��ط بنیاد مستضعفان
س��اخته ش��د ،مردمی ک��ه در

اکرم قلندری مدیر داخلی هتلی در بم بود که
برای مدیریت داخلی اینهتل به قلعهگنج منتقل
ش��د .او برای خبرنگار مهر تعریف میکند :یک
روز زنی را در البی هتل با لباس مندرس دیدم.
گوش��ه چادر نداش��ت .بچههای مریضاحوالش
دنبالش میدویدند.
ش��وهرش با حال بد بی��رون البی منتظر بود.
آن زن شنیده بود هتل حصیر میخرد .گفت که
«بل��دم ببافم ».ما حصیرها را برای انداختن روی
اتاقهای کپر میخواس��تیم تا به شکل کپرهایی
که آنها زندگی میکردند ش��ود .به او گفتم دیگر
نیاز نداریم چون پروژه تمام شد .او هم مثل خیلی
از روس��تاییهای دیگر تص��ور میکرد اینجا یک
غذاخوری است که بنیاد ساخته تا به مستضعفها
کمک کند گفت« :ما هم مس��تضعف هس��تیم
آمدیم غذا بخوریم ».خودم کمک مختصری به او
کردم .رفت و چند روز بعد با یک زنبیل حصیری
آم��د و گفت به خاطر کمکی ک��ه آن روز به من
کردی برایت سوغات آوردم.

قلن��دری در ادامه میگوی��د :ایده خوبی بود.
من همیش��ه برای خانوادهام ک��ه در بم زندگی
میکنند ،س��وغات میبردم .این بار میتوانستم
برایشان از این زنبیلهای حصیری ببرم .قرار شد
برای من  ۵زنبیل دیگر ببافد؛ به این ش��رط که
پول��ش را بگیرد .قبول ک��رد و زنبیلها را آورد.
یکی از مس��افران هتل دید و گفت من اینها را
میخرم ش��ما برای خودت دوباره سفارش بده.
ای��ن بار س��فارش من به زن بافت��ن  ۲۰زنبیل
حصیری ب��ود .جرقهای در ذهنم زده ش��د که
میتوان این زنبیلها را فروخت و به مس��افرانی
که به هتل میآیند ،آنها را نش��ان داد .آن زن
رف��ت و دو نف��ر دیگر آمدند گفتند ش��نیدهایم
اینجا «کاردستی» میخرند .ما هم بلدیم درست
کنیم« .از ما هم ورگن» یعنی بخر .این بار میزی
در هتل گذاش��تم و با همکاری کارکنان هتل و
خانم ناصری که پاب��ه پای من آمد ،حصیرها را
روی آن چیدم .خیل��ی زود فروش رفت .تعداد
سفارشها بیشتر و بیشتر شد.

کپر زندگی میکردند به اینجا
آمدن��د .آنها ش��نیده بودند
مکانی توسط بنیاد ساخته شده
که شبیه به خانههای خودشان

[]32
ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان
شماره  - 65بهمن ماه 1398

اس��ت ،غ��ذا میده��د و آنه��ا
میتوانن��د از ای��ن مکان کمک
بگیرند.

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 :

مدیر هتل کپری قلعهگنج اضافه میکند:
یکروز آقای سعیدیکیا که آن زمان رئیس
بنیاد مس��تضعفان بود ،به هتل آمد و وقتی
فهمی��د اینها را با هزینه ش��خصی از زنان و
مردان روس��تا میخرم و میفروشم ،همه را
یکجا خرید .ش��اید آن زمان هزینه آنهمه
حصی��ر  ۳۰۰ه��زار تومان میش��د ولی او
 ۵۰۰هزار توم��ان داد .خیلی ذوق کردیم و
بیشتر سفارش دادیم .حاال هزار زن و مردم
تولیدکننده در روستاهای محروم شهرستان
قلعهگن��ج برایمان دههاهزار صنایع دس��تی
تولی��د میکنن��د .آن زن ب��رای خانوادهاش
درآمد کس��ب کرده و بازاری به دست آورده
که کارهایش را به تهران میفرستد.
فاطم��ه گمش��ادی یکی از ای��ن زنان در
روستای س��ور َدر اس��ت؛ باالی دشت تگدر
در حدفاص��ل روس��تای صوالن و رمش��ک
قلعهگنج ،زنی اس��ت که بیشتر از  ۶۰سال
نش��ان میده��د و پای��ش را آن طرفتر از
کرمان نگذاشته است.
او میگوید :به جای آب و دشت و رودخانه
تا چشم کار میکرد فقط درختچه داز یا همان
«پیش» دیدیم همهجا بودند حتی دستهای
تند داز به داخل کپرها میرسید .با آنها طنابی
یا حصیری ب��رای این کپرها میبافتیم .تنها
خاصیتش��ان این بود که زیراندازی ش��وند
بهجای فرش هزار شانه! یادم میآید کاردستی
هم درس��ت میکردیم ب��رای بازی بچهها .بز
حصیری درس��ت میکردیم و گاهی سبد به
جای ظرف چینی .ولی حاال باید دنبال داز با
کیفیت سر به کوه و بیابان بگذاریم تعدادشان
کم شده ،دازی که دستان درازی داشته باشد
و سبز و پهن باشد دیگر نیست .همه را برای
خانم قلن��دری چیدیم تا بتوانیم س��بدها و
حصیرهای بهتری ببافیم.
آن طرفتر همس��ایههای فاطمه در کپر
زندگی میکنند؛ همسایه که نه! اینجا همه
با هم فامیل هس��تند .میگوین��د« :فاطمه
ایراداتم��ان را میگوی��د .خان��م قلندری او
را اس��تاد ما کرده و گفته هر کس��ی ایرادی
داش��ت یا نتوانس��ت ببافد ،فاطمه به او یاد
میدهد».
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قلندری میگوید« :از زمانی به بعد ،کارها فروش نمیرفت.
خریداره��ا کامواه��ای رنگ��ی ب��ه کار رفت��ه در حصیرها را
نمیپسندیدند .تعداد زیادی حصیر معیوب و زشت روی دستم
مانده بود .ناچار بودم از این زنان کارها را بخرم .زنان روستاهای
مح��روم و حتی مردان ،با هزار امید و آرزو ،گونیگونی س��بد
و حصیر روی کولش��ان میانداختن��د و میآوردند و من باید
دانهدانه آنها را میفروختم .اگر بیکیفیت بود و میگفتم خوب
نیست یا نمیخرم ،آنها بیانگیزه میشدند .یک زمان دیدم
انبارها پر شده از محصوالت حصیری مثل قندان ،زنبیل ،زیر
قابلمهای ،سبد ،جامیوه ای حتی دستبند با نخ .گفتم هر کسی
میخواهد بیاید از این حصیرها بردارد .باز هم بود .ناچار شدم
همه را از بین ببرم.
او اینچنی��ن ادام��ه میدهد :با اینکه ض��رر کردم ،ولی
باید فکری ب��ه حال باال بردن کیفیت کارها میکردیم .بین
تولیدکنندگان ،فاطمه از همه بهتر حصیر میبافت .خالقیت
داش��ت .به خاطر همین از او خواس��تیم به دیگران آموزش
بدهد و بابت همان هم به او پول میدادیم .کیفیت کارها باال
رفت و خریدار بیشتر شد .در نتیجه عمدهفروش شدیم.
مدیر هتل روستای گنجقلعه میگوید :حاال وانتوانت کار
میآید به هتل و ما هم به نمایش��گاهها و شهرهای دیگر از
جمله تهران منتقلش��ان میکنیم .اجازه نداشتیم از بودجه
هتل ب��رای این خری��د و فروشها هزینه کنی��م .به خاطر
همین ،خودمان با هزینه شخصی آنها را میخریدیم؛ من و
خان��م ناصری از کارمندان هتل و بقیه کارگرها .ولی از حق
نگذریم وامی که بنیاد مس��تضعفان به ما داد خیلی از کارها
را سریعتر پیش برد .حاال خیلی از همان زنان و مردان دیگر
برای خودشان کار میکنند و بازار خودشان را پیدا کردند .از
روز اولی که ش��روع به خرید و فروش حصیر کردیم تا االن،
نزدیک به  ۲و نیم میلیارد تومان پول فقط به بخش رمشک
در قلعهگنج از طریق فروش حصیر رفته است.
قلندری در پایان میگوید :حاال طرح رونق صنایع دستی
هم به طرحهای بنیاد مستضعفان برای خارجشدن منطقه
قلعهگن��ج از محرومیت اضافه ش��ده اس��ت .طرحی که راه
زی��ادی دارد تا بتواند به بازاره��ای جهانی راه پیدا کند و با
کیفیتتر از آنچه که اکنون وجود دارد ،به بازار عرضه شود.
ضمن اینکه تهیه صنایع دستی حصیری زمان میبرد و کار
زیاد ولی اجرت کمی دارد .از آنطرف تورم به س��رعت باال
م��یرود و آنها هر چه میبافند ،دیرتر میرس��ند .به همین
دلیل اس��ت که هزینهای که از صنایع دستی در میآورند،
اگرچه وضع زندگیشان را بهتر کرده ،ولی نمیتواند تحولی
ایجاد کند تا زمانیکه فروش آنها بیش��تر و تولیداتش��ان با
کیفیتتر نشود.

مدی�ر هت�ل روس�تای
ج میگوی�د :ح�اال
قلعهگن� 
وانتوان�ت کار میآی�د ب�ه
هتل و ما هم به نمایشگاهها
و ش�هرهای دیگ�ر از جمله
تهران منتقلشان میکنیم.
اجازه نداشتیم از بودجه هتل
برای این خری�د و فروشها
هزینه کنیم .به خاطر همین،
خودمان با هزینه ش�خصی
آنه�ا را میخریدی�م؛ من و
خان�م ناص�ری از کارمندان
هتل و بقیه کارگرها
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چند نکته درباره مقاومسازی صنعت گردشگری و خروج از بحران

نترسید و روی گردشگر داخلی حساب کنید!
سیدمحمدموسوی
عضوهیئتعلمیپژوهشکدهحکمت

در دنیای گردشگری لغو تورهای
ورودی اگرچ��ه ی��ک اتف��اق تلخ
ب��رای جوامع میزبان گردش��گر
اس��ت اما ی��ک ام��ر طبیعی در
عرصه سیاسی و اقتصادی همه
کش��ورهای دنیاس��ت بنابراین
باید راههای خروج از آن را پیدا
کرد.
ش��واهد در دنیا نشان میدهد
که گردشگری صنعتی شیشهای
و بس��یار ش��کننده اس��ت و به
ش��دت تح��ت تأثی��ر تح��والت
بیرونی خود قرار میگیرد .یکی
از مهمترین تحوالتی که معموال ً
ای��ن صنع��ت را در کش��ورهای
مختلف دنیا دچ��ار چالش کرده،
تحوالت سیاسی و تبعات امنیتی
ناش��ی از آن در کش��ورهای
گردشگر پذیر است.
ش��اهد مثال کشور ترکیه است
که همزمان با بحرانهای امنیتی
و حمالت متعدد تروریس��تی به
وجود آمده به ویژه در سالهای
 ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶و همچنی��ن
کودت��ای نافرجام در آن کش��ور
و ب��ه دنبال آن تیرگ��ی روابط با
غرب ،مهمترین منبع اقتصادی
کش��ور ترکی��ه را ک��ه صنع��ت
گردشگری بود تحت تأثیر قرار
داد و ای��ن کش��ور را ب��ا بحران
ج��دی ج��ذب گردش��گر مواجه
ساخت ،به طوری که آمار و ارقام
اداره فرهن��گ و گردش��گری
ترکی��ه کاه��ش  ۳۰درص��دی
گردش��گر ورودی و کاهش ۲۵
درصدی درآمد حاصل از آن را
نشان میداد.
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ام��ا نهایتاً دولتمردان ترکی��ه بیکار نمانده و با
یافت��ن راه حلهای بالق��وه و جایگزین به مرور
مس��ئله جذب گردشگر خارجی را در این کشور
حل کردند .در کش��ورمان هم اخباری مبنی بر
لغو تورهای ورودی به کشور به خصوص در نوروز
 ۹۹به دنبال سقوط هواپیمای اوکراینی منتشر
شد که حتی جامعه هتلداران کشور را به واکنش
وا داش��ت به طوری که ح��رف از تعدیل نیرو و
حتی ورشکستگی هتلها به میان آمد .اما سؤال
مهم اینجاست مگر چقدر از ظرفیت هتلهای ما
در نوروز توسط خارجیها پر میشود؟
آن هم در تعطیالت رسمی عید نوروز در ایران
که قطعاً خود مردم ما بیشتر آمار سفر را به خود
اختص��اص میدهند و معموالً ظرفیت بیش��تر
هتلها توس��ط آنها پر میشود! حتی در صورتی
که هتلها بخش عمده ظرفیت اتاقهایش��ان را
برای چند ماه آینده ورود گردشگر خارجی پیش
بینی و رزرو کنند؛ خود این کار یک اشتباه بزرگ
است و حتماً باید برای آن یک جایگزین در نظر
داش��ت و برای شرایط غیر قابل پیشبینی آماده
بود تا کمترین آس��یبپذیری درآمدی را داشته
باشند.
بای��د توجه داش��ت در دنیای س��فر و صنعت
گردش��گری لغ��و توره��ای ورودی اگرچه یک
اتفاق تلخ و ناگوار برای دولتها و جوامع میزبان
گردش��گر اس��ت اما یک امر طبیع��ی در عرصه

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

سیاس��ی و اقتصادی همه کش��ورهای دنیاست
و قب� ً
لا نیز از این جنس اتفاقات در کش��ورهای
مختلف از جمله ترکیه به وقوع پیوس��ته اس��ت
تجربه هم نش��ان داده این وقایع معموالً موقتی
و کوتاه مدت خواهند بود .نکته حائز اهمیت این
است صنعت گردشگری یک کشور باید برای هر
اتفاقی در آینده به خصوص در حوزه گردشگری
بین المللی و ورود گردشگر خارجی آماده باشد
و کمترین آسیب پذیری ممکن را از خود نشان
دهد.
ب��ه نحوی میتوان اینگونه بیان کرد که باید از
درون مقامسازی شود تا به دنبال هر اتفاق دچار
بحران و چالش جدی نشود .یکی از راههایی که
سیاس��تگذاران کشورمان باید به آن توجه ویژه
داشته باش��ند نگاه جدی به توسعه گردشگری
داخلی است .بااینحال دولتها نه تنها در ایران
بلکه در تمامی کشورهای جهان توجه بسیار کم
و محدودی به گردشگری داخلی داشتهاند.
یک��ی از دالیل آن وجهه بینالمللی اس��ت که
گردشگری بینالمللی نزد دولتمردان برای نشان
دادن تب��ادالت تجاری و فرهنگی خود با س��ایر
کش��ورها دارد اما آمار رس��می ش��ورای جهانی
سفر و گردشگری نش��ان میدهد که حدود ۸۷
درصد تولید ناخالص داخلی کشورمان از صنعت
گردشگری مربوط به سفرهای داخلی است این
مهم نه تنها در ایران بلکه در کش��ورهای بزرگ

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

دنیا نیز از جمله چی��ن ( ۸۸درصد) ،آمریکا
( ۸۰درصد) و حتی اتحادیه اروپا ( ۷۷درصد)
و استرالیا ( ۷۴درصد) نیز صدق میکند.
از اینرو در راس��تای درونیس��ازی کردن
اقتصاد و کاهش وابستگی صنعت گردشگری
به خارج ،گردشگری داخلی میتواند بهعنوان
راهی برای توسعه این صنعت در داخل کشور
و کاهش اثرات خارجی سیاس��ی-امنیتی بر
کشور باشد .حتی عالوه بر توسعه گردشگری
در داخل کشور ،برای ورود گردشگر خارجی
نیز باید روی کشورهایی که به صورت بالقوه
کمترین اثرپذیری سیاس��ی را برای ورود به
کش��ورمان دارند س��رمایه گذاری کرد تا در
گردشگری بینالمللی کمترین آسیب پذیری
را داشته باشیم.
بنابراین سیاستگذاران صنعت گردشگری
کش��ور ابتدا باید همزمان ب��ا در نظر گرفتن
تهدیدهای مختلف خارجی اثرگذار بر صنعت
گردش��گری کش��ور و همچنین ش��ناخت
ظرفیتهای موجود گردش��گری در داخل،
فرصته��ا و چالشهای حوزه گردش��گری
را به صورت همهجانب��ه در نظر بگیرند تا با
یک سیاستگذاری درست مبتنی بر واقعیات
کشور تصمیمگیری کنند .باید این مهم را نیز
مورد توجه قرار داد که صنعت گردشگری نه
تنها در کشور ما بلکه در سراسر دنیا صنعتی
محدود به گردشگر خارجی و هتل نیست این
صنعت بسیار منعطف و گستردهتر از آن است
که میتوان از عوائد مختلف آن بهره برد.

چرا که طبق اطالعات منتشر شده آمار رزرو
در مناطق اصلی استرالیا توسط گردشگران
خارجی ح��دود  ۳۰الی  ۴۰کاهش داش��ته
اس��ت .آمار رزرو توس��ط گردشگران داخلی
استرالیا نیز با  ۷۰درصد کاهش رو به رو بوده
است.

ترکیه نیز پس از زلزله اخیر اقدام به کاهش
نرخ بلیت هواپیماهای خود کرد .به نحوی که
اکنون برای بلیت هواپیما از تهران به سمت
استانبول شاهد تغییر قیمت هستیم.
حتی گرجس��تان نیز که ای��ن روزها فصل
سردی را میگذراند اگرچه در بحران نیست
اما تدبی��ری که انجام داده این اس��ت که با
کاهش نرخ تورهای خ��ود ،ایرانیان را جذب
کند به نحوی که اکنون برای سفر چهار روزه
به تفلیس تنها میت��وان با هزینه هواپیما و
اقامت  ۷۰۰هزار تومان به مجری تور پرداخت
کرد .بنابراین باید برای هر شرایطی تدابیری
مناسب با آن اندیشید که اقتصاد گردشگری
دچار بحران نشود.
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کش�ورهای دیگ�ر در چنین ش�رایطی چه
کردند؟

کش��ورهای دیگ��ر در وضعی��ت بحران��ی
برنامههای مختلفی داش��تهاند حتی کمیته
بح��ران در گردش��گری تش��کیل میدهند
کمیتهای که جای خالی آن در ایران بس��یار
دیده میشود .به عنوان مثال دولت استرالیا
که به دلیل آتش س��وزیهای اخیر خسارت
زیادی دی��ده بود اعالم کرد  ۷۶میلیون دالر
اس��ترالیا (معادل  ۵۲میلی��ون دالر آمریکا)
را به عنوان کم��ک اولیه برای بهبود صنعت
گردشگری این کشور اختصاص خواهد داد.
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یک میلیارد و یکصد میلیون دالر برای بازسازی نتردام گردآوری شده

بخشیازنتردامماهآیندهبازگشاییمیشود
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مقامهای پاری��س اعالم کردند که محوطه
واقع در ورودی کلیس��ای جامع نتردام درپی
رف��ع آثار نش��ت مواد س��می بدنب��ال وقوع
آتشس��وزی در ای��ن بنا ،ماه آین��ده به روی
عموم باز میشود.
مقامهای مزب��ور گفتند ک��ه این محوطه
به محض پایان عملیات پاکس��ازی ماموران
بهداش��ت و س�لامت ک��ه همچن��ان نگران
وجود ذرات سمی در فضا هستند ،بازگشایی
میشود.
میشل کادو استاندار منطقه ایل دو فرانس
گفت :میخواهیم این میدان را در سریعترین
زمان ممکن در اختیار پاریسیها قرار دهیم و
همچنین میخواهیم که شهروندان با ایمنی
در این محوطه قدم بزنند.
پایگاه اینترنتی آرتنت در گزارشی در این
خصوص نوشت :وقتی کلیسای نتردام در سال
گذشته آتش گرفت ،مواد سمی از منارههای
ذوب شده آن نش��ت کرد و این ذرات در هوا

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

پخش شد .آلودگی به منبع اصلی نگرانی برای
ساکنان و کاسبان مناطق اطراف این کلیسا
تبدیل شد.
عملیات مرمت و بازس��ازی کلیسا در طول
تابستان سال گذش��ته متوقف شد تا فضا از
مواد سمی پاکسازی شود .همچنین یک گروه
مدافع محیط زیست از دولت فرانسه به دلیل
خطر جانی برای مردم به دلیل انتش��ار مواد
سمی ،شکایت کرد.
اگرچه بسیاری از کارشناسان و مردم عادی
مشتاقند در س��ریعترین زمان ممکن امکان

ورود به کلیسا را پیدا کنند ،مقامهای سالمت
و ایمن��ی هنوز از پاکس��ازی محوطه از مواد
سمی ،رضایت کامل ندارند.
روشهای مختلفی برای پاکسازی این میدان
به کار گرفته شده ،اما هیچ یک به اندازه کافی
مؤثر نبوده ،زیرا این ذرات در سطوح مختلف
کلیسا رس��وخ کردهاند و دسترس��ی به این
حفرههای کوچک ،دشوار است.
ح��ال کارشناس��ان روش جدی��دی را
آزمایش میکنند که ریختن مادهای ش��فاف
در قس��متهایی اس��ت ت��ا ذرات موجود در
بخشهایی که دستیابی به آن مشکل است،
از بین روند.
درپی آتشس��وزی در این بنای  ۸۰۰ساله،
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانس��ه در
س��ال  ۲۰۱۹وعده داد که کلیسا ظرف پنج
سال ،زیباتر از قبل بازسازی شود.
مقامهای فرهنگی در رأس عملیات بازسازی
کلیس��ا ،وزارت فرهنگ فرانس��ه و مدیریت

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

منطق��های امور فرهنگی مایلن��د عملیات را
منطبق با جدول زمانی مکرون پیش روند ،اما
نگرانیهای مربوط به ایمنی و س�لامت ،این
روند را کند کرده است.
مقامهای قضایی فرانسوی تحقیقاتی را در
مورد علت آتش سوزی در نتردام انجام دادند
و این گمانهزنی را مطرح کردند که ته سیگار
یا نقص الکتریکی ،عامل این حادثه باشد.
براساس اعالم وزارت فرهنگ فرانسه ،تقریباً
یک میلیارد یورو معادل یک میلیارد و یکصد
میلیون دالر برای بازس��ازی نتردام گردآوری
شده یا وعده تأمین آن داده شده است.
گفته میش��ود که حریق در بخش فوقانی
این بنا آغاز شد و سپس به سایر نقاط سرایت
کرد .تصاویر اینترنتی نش��ان میدهد که برج
مخروطی و بخشی از سقف کلیسا فرو ریخته
اس��ت .ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی در اثر
س��ال  ۱۸۳۱خود به نام گوژپشت نتردام که
فیلم مش��هوری نیز از روی آن س��اخته شد،
این کلیس��ا را محور داستانگوییاش قرار داد.
برجه��ای دوقلوی کلیس��ا در این رمان محل
زندگی کازیمودوی گوژپشت بود.
آخرین باری که کلیس��ا دچار آسیب جدی
ش��د در جریان انقالب فرانسه بود .این کلیسا
تقریباً بدون آس��یب از دو جنگ جهانی جان

به در برد .رافائل آنتوون Raphaël Enthoven

فیلسوف فرانسوی گفت که ویکتور هوگو همه
چیز را درمورد سرنوشت کلیسای نتردام تصور
کرده بود.

آتشسوزی کلیسای «نتردام» سوژه سریال
میشود

در همان زمان در خبرها آمد که یک سریال
درباره داس��تان آتشس��وزی س��ال گذشته
کلیس��ای قرون وس��طینتردام با استفاده از
تحقیقات نش��ریه نیویورکتایمز درخصوص
نحوه و علت این حادثه ساخته میشود.
شرکتهای فیلمس��ازی فرانسوی «پتی»
و «ون��دام پیکچ��رز» ب��ه ط��ور مش��ترک
تهیهکنندگی این سریال را که برای مخاطبان
بینالمللی ساخته میشود ،برعهده خواهند
داشت .این سریال درام که هنوز نامی برایش
در نظر گرفته نشده است ،اولین پروژه سریالی
مشترک «پنی» و «وندام » محسوب میشود.
این مجموعه تلویزیونی روند اتفاقات پانزدهم
آوری��ل وقتی زنگ هش��دار آتشس��وزی در
کلیسای نتردام به صدا درآمد را روایت خواهد
کرد .تهیهکنندگان این سریال برای پوشش
دادن وقای��ع و اقدامات قهرمانانه برای نجات
کلیس��ا با نش��ریه نیویورکتایمز در ارتباط
خواهند بود .یکی از تهیهکنندگان این سریال
در مصاحب��ه با «ورایتی » بیان کرد ،س��ریال
«چرنوبیل» که یک داستان را از دیدگاههای
مختلف روایت میکند ،الهامبخش ساخت این

آتشسوزی کلیسای «نتردام» عمدی بود؟

در همان زمان البته کارشناس��ان فرانسوی
پس از بررس��ی و تحقیقات گس��ترده اعالم
کردند ،آتشسوزی کلیسای «نتردا م » به هیچ
وجه عامدانه و مجرمانه نبوده و همانطور که
ذکر ش��د یک سیگار نیمه خاموش یا اتصال
برقی را عام��ل اصلی آغاز این آتشس��وزی
مهیب ارزیابی کردند.
کارشناسان فرانسوی همان زمان در بیانیهای
که ارائه دادند ،این فرضیه که ش��خصی عمدا ً
قصد آتشزدن کلیسای «نتردام» را داشته به
طور قطعی رد کردند.
در ماه آپریل یک سخنگو شرکت داربست که
برای بازسازیهای پیش از حادثه آتشسوزی
با این کلیس��ا همکاری داشته است ،اعتراف
ک��رد که کارکنان این ش��رکت گاهی در این
مکان سیگار میکشیدند .وی با اظهار تأسف
خود نس��بت به این موضوع ،این فرضیه که
یک ته سیگار توانسته عامل اصلی آتشسوزی
کلیسای «نتردام» باشد را رد کرد.
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مجموعه تلویزیونی بوده است .گفته میشود
بیشترسکانسهایاینسریالبهزبانانگلیسی
فیلمبرادی خواهد شد ،اما شخصیتهایی که
به زبانهایی غیر از انگلیسی صحبت میکنند
نیز در این مجموعه حضور خواهند داشت.
سقف کلیس�ای نتردام اس�تخر میشود یا
گلخانه!؟
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در اخب��ار پس از آتشس��وزی اعالم ش��د
که دولت فرانسه رقابتی برای ارائه طرحهای
بازسای کلیسای تاریخی نتردام به راه انداخته
و در ای��ن راس��تا معم��اران و ش��رکتهای
بینالمللی طرحهای متفاوت و بعضاً عجیب
و غریبی ارائه دادهاند.
در گزارشه��ا آمده بود که دولت فرانس��ه
در تالش اس��ت با بازسازی کلیسای تاریخی
نتردام پاریس ،شکوه و جالل گذشته را به آن
بازگردانند و به همین دلیل رقابتی بینالمللی
ب��رای ارائه بهتری��ن طرحهای معم��اری را
راهاندازی کرده اس��ت .بنا ب��ر اعالم «امانوئل
مکرون» رئیس جمهور فرانس��ه آنها پذیرای
طراحیها معاصر نیز هستند که کلیسا را زیباتر
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

از گذشته کند« .ادوارد فیلیپ» نخست وزیر
فرانسه نیز خواستار ساخت یک مناره جدید
روی سقف کلیسا شده که بر اساس تکنیکها
و چالشهای امروزی ساخته میشود.
پس از اینکه بخش عمدهای از سقف کلیسا
نتردام بر اثر آتش س��وزی بزرگ در این بنای
تاریخی از بین رفت ،حاال یک شرکت معماری
سوئیسی پیشنهاد داده به جای سقف تخریب
شده کلیسای نتردام ،یک استخر ایجاد شود.
ایدههایی که تاکنون برای بازسازی کلیسای
نتردام به صورت عمومی مطرح ش��ده است
چندان به مذاق س��نتگرایان خوش نیامده
چرا ک��ه آنها میخواهند این کلیس��ای قرن
دوازدهم��ی و مناره آنکه قدمتش به قرن ۱۷
بازمیگ��ردد ،همانطور که پی��ش از این بوده
بازس��ازی شود .یک هفته پس از آتشسوزی
مهیب  ۱۵آوریل ،استودیو معماری فرانسوی
« »NABنیز پیشنهاد س��اخت یک گلخانه
بزرگ را روی سقف نتردام مطرح کرد و برخی
دیگر نیز پیشنهاد ساخت پارک ،تراس و حتی
یک جنگل را در کنار یک مناره شیشهای و یا
فلزی عنوان کردند.

«نورمن فاستر» معمار بریتانیایی پیشنهاد
داده اس��ت که طرح مناره جدید کلیس��ای
نتردام باید معاصر و بسیار معنوی باشد .برخی
نیز معتقدند این مناره اص ً
ال نباید دوباره ساخته
ش��ود و به جای آن یک مناره ناپدیدشدنی با
اس��تفاده از پرتوهای نور ایجاد شود .در حالی
که کاربران اینترنتی برخی از این پیشنهادات
را به س��خره گرفتهاند اما متخصصان میراث
نسبت به این طرحها ابراز نگرانی کردهاند.
«فلورین رنوچی» اس��تاد معماری تجربی
بناهای قرون وسطایی معتقد است کلیسای
نتردام میتواند و باید به ش��کل اولیه خودش
مرمت و بازس��ازی ش��ود .بازسازی کلیسای
نتردام باید به تکنیکهای اصلی مورد استفاده
در س��اخت اولی��ه آن و همچنی��ن هارمونی
گوتیک آن که نتیجه نیروی انس��انی سازنده
و مصالح مورد استفاده شامل سنگ ،چوب و
آهن و شیشه است ،احترام بگذارد.
ما باید به روح این اثر احترام بگذاریم .دوره
گوتیک ،عصری بسیار مهم در معماری است و
اگر این کار را خوب انجام دهیم کلیسای نتردام
برای هزار سال دیگر نیز باقی خواهد ماند.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

فرهنگوهنر
«تتلو»های بیشتری در راهند40/
سرنوشت تلخ نشریهای که قبل از انقالب توقیف شد44/
لیست واقعا سیاه46/
رفتههاپشیمانند48/
پرواز سیمرغها بر فراز میالد50/
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سعید معدنی مطرح کرد؛

«تتلو»هایبیشتریدرراهند

س��عید معدنی ،جامعهش��ناس و
اس��تاد دانش��گاه معتقد اس��ت
تودهه��ای بیش��کل ،اگ��ر چ��ه
برای حاکمیته��ا مطلوب به نظر
میرسند ،ولی این تودهها «تیغ
دو لبه» هستند.
«جامع��ه ت��ودهای» از منظ��ر
جامعهش��ناختی در برابر «جامعه
مدن��ی» قرار میگیرد؛ بررس��ی
شاخصههای این دو نوع جامعه و
پیامدهای فرهنگی و سیاسی آنها
نیازمند تحلیلی جامعهش��ناختی
اس��ت .به ای��ن بهان��ه در قالب
پرون��ده «فرهن��گ عموم��ی در
جامعه تودهای» س��راغ «س��عید
معدنی» جامعهش��ناس و استاد
جامعهشناسی دانشگاه رفتیم تا
تحلیل او را از وضعیت فرهنگی
جامع��ه ایرانی که در س��الهای
اخی��ر ب��ه وض��وح نش��انهها و
نماده��ای یک جامعه ت��ودهای را
از خود نش��ان داده ،جویا شویم.
ای��ن م��درس دانش��گاه هم به
پیامده��ای احتمال��ی ت��ودهای
شدن جامعه در عرصه سیاست
پرداخته و هم وضعیت فرهنگی
در چنی��ن جوامعی را ،با تاکید بر
جامعه امروز ایران بررسی کرده
است.
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پرونده «فرهن�گ عمومی در جامع�ه تودهای»
با تاکی�د بر نقد س�اختاری رفتارهای ت�ودهوار و
یکدس�تکننده در جامعه ایرانی منتشر میشود
و بیش�تر هم ناظر به سبک زندگی طبقه متوسط
شهری در ایران است؛ این نقد میتواند حوزههای
مختلف�ی را در برگیرد از حوزههای فرهنگ و هنر
و دی�ن بگیرید تا سیاس�ت و مس�ائل اجتماعی
و...؛ آنچ�ه ب�رای م�ا اهمیت داش�ت فرایندهای
یکدستساز و سطحیکننده و غیرانتقادی موجود
در همه این حوزههاس�ت ک�ه در کل از جامعه ما
چیزی ساخته که میتوان آن را به عنوان «جامعه
تودهوار» خوانش کرد .به عنوان یک جامعهشناس
تا چه حد با این تحلیل از جامعه ایرانی موافقید و
مناسباتی که موجب بروز چنین وضعیتی شده از
نگاه شما چیست؟

م��ا باید جامع��ه ای��ران را با در نظ��ر گرفتن
تحوالتش در طول تاریخ ببینیم و فهم کنیم .از
زمانی که ما وارد فضای موسوم به مدرنیته شدیم
و اتفاقاتی که در پ��س این اتفاق رخ داد ،تقریباً

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

جامعه تودهای یا ت��ودهوار هم در ایران به وجود
آمد .ب ه نوعی اوج این پدیده را میتوانیم همزمان
ب��ا بروز «اصالحات ارضی» در ای��ران بدانیم؛ در
اصالحات ارضی ،جامعه روستایی متحول شد و
کمکم جامعه شهری به وجود آمد و بعد جامعه
تودهای و ت��ودهوار به طور همزمان با این پدیده
ش��کل گرفت ،زیرا وقتی افراد از نهادهای سنتی
جدا شوند و نتوانند جذب نهادهای مدرن شوند،
یا حداقل نهادهای مدرنی وجود داشته باشد که
به افراد شکل بدهد ،جامعه وضعیت بیشکلی پیدا
میکند که آن را «جامعه تودهوار» میگویند.
ب گروههای
در گذش��ته جامعه س��نتی در قال 
س��نتی مثل طایفه و قبیله و گروههای ارتباطی
مربوط به هم��ان فضا ،گروههای مذهبی و غیره
معنا میشدند ،ولی وقتی رها میشوند و وارد یک
جامعه بیشکل میش��وند این وضعیت تودهوار
ش��کل میگیرد .بویژه وقتی چنین تحوالتی در
حکومتهای دیکتاتوری انجام ش��ود ،از آنجا که
ای��ن حکومتها اجازه نمیدهند احزاب ش��کل

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

بگیرن��د ،نهادهای جدید به وج��ود بیایند و
نخبگان فعال شوند ،جامعه نمیتواند در بستر
مدرنیته نهادسازی کند و شکل ثانویه مدرن
را به خود بگی��رد .به همین خاطر تودههای
بیشکل رها هستند و اگرچه حکومتها فکر
میکنند در مدیریت آن موفق عمل میکنند،
اما ناخودآگاه احتمال دارد یکی از راه برس��د
و این افراد و تودههای بیشکل را به شیوهای
ش��کل بدهد که مطلوب همین حکومتها
نیس��ت .یعنی اتفاقات سیاس��ی و اجتماعی
سهمگینی به پش��توانه همین تودهها شکل
بگیرد و حکومتها را با خطر مواجه کند.
ش��ما اگر دقت کنید در ده��ه  ۵۰چنین
اتفاقی رخ داد؛ جامعه تودهوار و بیشکل رها
ش��د و این جامعهای بود که در لذایذ موجود
در شهرس��ازیهای مدرن و مدرنیزاس��یون
از باال غرق ش��ده بود؛ ش��اید صرفاً یکسری
خواننده و ...در آن دوره بودند که جوانان آن
زمان دنبالشان میرفتند .بعد گروههای نخبه
m

o

c

.

n

a

تحصیلکرده بهصورت مخفی یا آشکار وارد
س��ازمانها یا س��اختارهای جدی و سیاسی
شدند تا اینکه یک نسلی یا تیپی از نخبگان
به وجود آمد به عنوان تیپ انقالبی مسلمان
که نمون��ه ب��ارزش در بین روحانی��ت امام
خمینی (ره) و ...بودند و در غیرروحانیها هم
شریعتی و بازرگان و ...بودند .اینها توانستند
ت��وده بیش��کل را جذب خودش��ان کنند و
احتماالً یکی از دالیل مهم انقالب  ۵۷همین
امر بود .در چنین وضعیت کنترل از دس��ت
نهادهای حکومت خارج شد و انقالب شکل
گرف��ت .به عبارت دیگ��ر در آن زمان جامع ه
بیشکل ،س��یال و رها بود و یک گروه نخبه
به وجود آمد و توانستند آنها را به خود جذب
کند و انقالب  ۵۷را رقم بزند.
االن دوباره احس��اس میکن��م ما وارد یک
جامعه بیش��کل ش��دهایم؛ مث ً
ال م��ا اگر در
سال  ۷۰ ،۵۳درصد جمعیت روستایی و ۳۰
درصد جمعیت ش��هری داشتیم ،در انقالب
 ،۵۷این نس��بت تقریباً مساوی شد و  ۵۰به
 ۵۰ش��د .اما اآلن چیزی ح��دود  ۷۵درصد
جمعیت شهری داریم و  ۲۵درصد جمعیت
روس��تایی؛ آن هم روس��تاهایی که دیگر به
معنای روس��تایی سنتی ،روستا نیست ،بلکه
کام ً
ال تغییر کردهاند؛ آنها هم همه ابزارهای
مدرنی را که در شهرها موجود است دارند و
استفاده میکنند؛ آنها هم اینترنت و تلگرام
و اینستاگرام و توئیتر و باقی امکانات ارتباطی

زندگ��ی مدرن را دارن��د و در حال تجربه آن
هستند.
لذا اگر همان فرض پیشین را در نظر بگیریم،
این جامعهای که  ۷۸درصد جمعیتش شهری
هس��تند و نهادهای الزم با اقتضائات زندگی
مدرن هم در آن ش��کل نگرفته ،یک جامعه
تودهوار و رها اس��ت .ای��ن وضعیت میتواند
برای نهاد حاکم دش��واریهایی را ایجاد کند؛
یعن��ی همانطور که گفت��م در عینحال که
فقدان گروهها و احزاب قدرتمند ش��اید برای
سیس��تم وضعیت ظاهرا ً مناس��بی را ایجاد
کند ،اما از یک منظر خطرناک است .سیالن
و ت��ودهواری افراد در جامعه احتمال خطر را
برای حکومتها ب��اال میبرد و حکومت باید
فکری برای این وضعیت بکند.
اما به لحاظ فرهنگی که فکر میکنم هدف
شما بیشتر بررسی این وجه از موضوع باشد،
باید بگویم افراد در جامعه تودهوار بیس��ر و
بیلیدر هستند و به همین دلیل هم یک مدت
ی میروند ،مدتی بعد دنبال
دنبال این سلبریت 
ً
آن یکی س��لبریتی و کامال سیال و به نوعی
سرگردان هس��تند .مث ً
ال کسی باور نمیکرد
روزی کسی مثل «تتلو» بتواند اینهمه فالور
داشته باشد .یا مث ً
ال چه کسی تصور میکرد
که این ماهوارههایی که در غرب و کشورهای
مختلف فیلمه��ا و قصهه��ا و گفتوگوهای
س��طحی و مبتذل پخش میکنند ،اینهمه
مردم را به دنبال خودش��ان بکش��انند! چرا
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حکومتها را سرنگون کنند ،ولی میتوانند به
جامعه آسیبهای زیادی بزنند و مث ً
ال اقتصاد
و امنیت جامعه را به شدت تضعیف کنند و یا
روند رو به رشد جامعه را متوقف کنند.
بنابراین اشاره کردم حکومتها ممکن است
فکر کنند ک��ه این جامعه س��یال و تودهوار
برایش��ان مفی��د اس��ت ،ول��ی درعینحال
بهتدری��ج یک جامعه عقبمان��ده از خود به
جا میگذارد که در بزنگاهها شدیدا ً خطرناک
هستند.
یعنی یک تیغ دو لبه است!

چنین اتفاقی میافتد؟ چون جامعه تودهوار
اس��ت و جامعه تودهوار ،جامعهای اس��ت که
تربیت نشده است.
به همین خاطر یک فرهنگ سیال و سطحی
در جامع��ه ما ش��کل گرفته اس��ت که مث ً
ال
میبینید فالن موضوع س��طحی  ۲۰هزار بار
الیک میخورد یا  ۲میلیون آدم دنبالکننده
صفحاتی هستند که شدیدا ً سطحی و حتی
مبتذل اس��ت .بنابراین من فکر میکنم یک
بازگشت دوبارهای به دهه  ۵۰در شکل نوین
خودش در جامعه امروز ش��کل گرفته است
و یک جامعه تودهوار ،بیش��کل و رهایی در
جامعه ایجاد شده است.
منتق�دان رادی�کال جوامع جدی�د معتقدند
ک�ه خود نظامهای حاک�م و نهادههای قدرت
هس�تند که به تودهای ش�دن مردم و جامعه
دامن میزنند ،چون نفعشان در این است ،اما
تحلیل شما به نوعی است که گویی حکومت
اتفاقاً ی�ا جریان هژمونیک با تودهای ش�دن
جامعه متضرر میش�ود و در موضع خطر قرار
میگیرد!
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بله ،کام ً
ال درست است.

حاال س�ؤال اینجاس�ت که آیا در کش�ور ما
این فرایند ت�ودهای کردن/ش�دن جامعه بر
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

مبنای نوعی غفلت رقم خورده یا اتفاقاً بهطور
مدیریتش�ده برای همراه ک�ردن تودههای
سطحی در حال شکلگیری است؟

من احس��اس میکنم در اینج��ا هیچ نوع
فکری از قبل وجود ن��دارد! ولی درعینحال
سیس��تم و جریان غالب از این موضوع سود
میبرد .مث ً
ال نهادهای مسلط معتقدند یا فکر
میکنند که بهاصطالح توانستهاند جامعه را
کنترل کنند و موفق ش��دند کاری کنند که
اح��زاب و افراد قدرتمن��د و نخبگان نتوانند
گروهه��ای اجتماع��ی و افراد جامع��ه را به
خودشان جذب کنند.

مث ً
ال من حوادث دی ماه دو س��ال پیش را
در همین راس��تا میبینم؛ یعنی حرکتهای
بیس��ری که در جامعه و شهرهای کوچک
اتفاق افتاد و نهادهای حکومتی هم توانستند
ت��ا حدودی آن را کنت��رل کنند .ولی همین
حرکتهای بیسر اگر فراگیر شود چه اتفاقی
میافتد؟! میش��ود مثل عراق کنونی؛ چون
در ع��راق کنون��ی هم نه رهبری ب��رای این
اعتراضات وجود دارد ،و نه ایدئولوژی خاصی
در کار است.
جامعه ،جامعه سیالی است و اینها میتوانند
در بزنگاهها ،خسارت بسیاری به حکومتها
وارد کنند؛ یعنی اگر چه ش��اید اینها نتوانند

همینطور است؛ اگر دقت کرده باشید در
چنین جوامعی نخبگان در اقلیت هس��تند و
به جای آن س��لبریتیها تبدیل به رهبرانی
عوامزده میشوند .بهنوعی سلبریتیها تبدیل
به نخبگان جامعه میش��وند که فقط ظاهرا ً
نخبه هس��تند ،و در باطن خودش��ان شدیدا ً
عوامزدهاند .اما به هر حال این س��لبریتیها
در یک جامعه تودهوار بُرد و تأثیر بیش��تری
نسبت به نخبگان واقعی و فرهیختگان اهل
فکر پیدا میکنند.
ممکن اس��ت حکومت فکر کند که با این
ش��یوه جامعه قابلکنترل اس��ت و میتواند
تودهه��ا را کنترل کند .ول��ی در بزنگاههای
مهم��ی خود این وضعیت کام� ً
لا به ضررش
تمام میش��ود! مث��ل دوره ش��اه که کنترل
تودهها از دس��ت رژیم خارج میشود یا مثل
سرنگونی صدام که باز کنترل از دست رژیم
حاکم خارج شد.
در ای�ن وضعیت تحلیل ش�ما در خصوص
فعالیتهای مطلوب اهالی فرهنگ و رس�انه
چیس�ت؟ یعنی اهل فرهنگ و هنر و رسانه و
حتی دانشگاهیان چطور میتوانند از تودهای
ش�دن بیش�تر جامعه ایرانی جلوگیری کنند
یا آن را به س�مت ساختارهایی ببرند که این
تودهواری نفی شود؟

به طبع ،اگر امکانات فرهنگی و رس��انهای
دس��ت حاکمان و جریانهای مسلط باشد،
افرادی که شما نام بردید (اعم از اهل فرهنگ
و هنر و رسانه و )...کمتر میتوانند فراوردههای
فرهنگی خودش��ان را نشان دهند و با آنها بر

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

جری��ان غالب تأثیر بگذارن��د .اما اینطور هم
نیس��ت که کام ً
ال بیدس��توپا یا دس��توپا
بسته باشند .اینها هم همین امروز دارند کار
خودش��ان را انجام میدهند ،اما به هر حال
تاثیرشان شاید چندان زیاد نباشد.
میدانید ،مسئله این است که در جامعهای
که رسانهها و صداوسیما در دست حاکمیت
اس��ت ،بخش اعظم��ی از همی��ن نخبگان
نمیتوانند وارد این سیستم رسانهای بشوند و
از طریق آن بتوانند کارهای هنری و فرهنگی
خ��ود را معرفی کنند و تاثی��رات مثبتی بر
تودهه��ا بگذارند .ولی باز اینها دارند فعالیت
خود را انجام میدهند یعنی از طریق نوشتن
کتاب و یا در حوزه س��ینما و ...کارهای خود
را پیش میبرند و من معتقدم ناخودآگاه و به
تدریج مسائل مثبت فرهنگی پیش میرود؛
مث ً
ال من فکر نمیکردم که صدا و سیما هیچ
وقت فیلمی مانن��د «ورود آقایان ممنوع» را
پخش کند ،ولی دیدیم که پخش ش��د .این
نش��ان میدهد که فعالیته��ای فرهنگی و
هن��ری آرام آرام تأثی��ر میگذارند و راه خود
را ه��م باز میکنند .یعنی کس��انی که واقعاً
نخب��ه و فرهنگ��ی هس��تند راههای��ی برای
بیان اظهارنظرها و راهحلهای پیش��نهادی
خودش��ان پیدا میکنند و اینها هم تاثیرات
خود را میگذارد.
احساس میکنم این نوع فرهنگسازیها را
همین نخبگان انجام میدهند و ناخودآگاه و به
طور ضمنی دارند کار خود را پیش میبرند؛ اما
این تدریجی است و بهاصطالح در یک فرایند
طوالنیمدت اثربخش خواهد بود .پس به این
ترتیب ،اگرچه ممکن اس�ت نخبگان و اهالی
فرهنگ مح�روم از ابزارهای مهم رس�انهای
باش�ند ،اما در از طری�ق روزنههایی که وجود
دارد ،دارند کار خود را پیش میبرند

مث ً
ال ممکن اس��ت ما دزد و قاچاقچی نخبه
داشته باشیم! در جامعهشناسی گفته میشود
که نخبگان لزوماً افراد خوبی نیس��تند ،مث ً
ال
«هیتلر» هم در جای��گاه خودش یک نخبه
است!
پس کس��انی که اینطرف قضیه هستند،
لزوماً آدمهای متعهد یا فرهنگساز و مثبتی
نیستند و احتمال دارد فرهنگسازان منفی
برای جامعه باشند .از طرف دیگر دسته دومی
هم هستند که در راس��تای ایجاد آثار فاخر
گام برمیدارند ،نه اینکه همان عوامزدگی را
بهنوعی غیرحکومتی پیش ببرند.

کردن ذه��ن مخاطب از مس��ائل اصلیتر و
بنیادیتر اس��ت و با برساخت نوعی جذابیت
برای موضوعات فرعی تالش میکند تودهها
را به اینس��و و آنسو بکشاند و باز به روحیه
تقلید تودهها از سلبریتیها دامن میزند.
ً
اصلا  ۱۰۰درصد
ش�کی در این نیس�ت.
همین است و در این مقطع نخواستم وارد این
موضوع بشوم .اتفاقاً ما در همانجا هم تشکل
و احزاب فرهنگی و لیدرهای فکری و فرهنگی
نداریم و نتیجهاش همین چیزی میشود که
شماگفتید.

عرضم این اس��ت که اهال��ی فرهنگ هم
خودش��ان به چند قسم تقسیم میشوند؛ ما
اهل فرهن��گ و هنر تودهوار ه��م داریم که
اتفاقاً به تودهای شدن جامعه دامن میزنند.
نمونه بارز آن تتلو اس��ت .آنها هم بیشکل
هس��تند و لیدر ندارند و احتمال زیادی دارد
که عوامزدگی را بیشتر کنند.
پس الزم اس��ت اینجا موض��وع را تفکیک
کنیم .یکی اینک��ه خود جریانها و نهادهای
مس��لط دارند از طریق رس��انه و غیره تبلیغ
میکنند که درب��اره آن صحبت کردیم .ولی
خارج از این سیستم ،بقیه افرادی که فعالیت
میکنن��د ،لزوم��اً نخب��گان فرهنگی مثبت
نیستند .ممکن است نخبه فرهنگی باشند،
اما نخبه لزوماً به مفهوم خوب بودن نیس��ت.

[]43
ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان
شماره  - 65بهمن ماه 1398

پس قبول دارید که معتقدید در جریانهای
فرهنگی ،هنری امروز ،مث ً
ال کسانی که حجم
باالیی از آثار کمدی ،که بهتر اس�ت با عنوان
«لودگی» نامیده ش�وند را تولی�د میکنند در
حال بازتولید همان تودهگرایی هستند که گاه
به دلیل وجود ساختارهای تودهساز نهادهای
حاکمیت�ی در برابر آنها ژس�ت اپوزیس�یونی
میگیرند؟

بل��ه ،ص��د درص��د .اص� ً
لا ای��ن جوکها
و طنزهای��ی ک��ه میبینی��م ،حت��ی برخی
ش��بکههای ماهوارهای ک��ه از خارج پخش
میشود هم همین هس��تند؛ یعنی بهنوعی
دارند س��طحیگرایی و عوامزدگی را تبلیغ و
ترویج میکنند .شکی در این نیست.

اگر بخواهیم با کمی چالش به این موضوع
ورود پیدا کنیم ،عرض میکنم که تصور حقیر
در خصوص همی��ن فعالیتهای فرهنگی و
هنری که شما به بخشی از آنها اشاره کردید
تا نمونههایی برای نفی تودهواری از جامعه را
مورد اشاره قرار بدهید ،این است که در خود
نمونهها و مثالهایی از این دست ،رد پایی از
تودهای کردن مضاعف جامعه دیده میشود!
ب��ه این معنا که چنی��ن تولیدات فرهنگی و
هن��ری یا اقدامات اجتماع��ی ،به نوعی پرت
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واکنش عباس توفیق به احتمال تخریب بنای چاپخانه «توفیق»

سرنوشتتلخنشریهایکهقبل از انقالبتوقیفشد
عب��اس توفی��ق ـ س��ردبیر و
رییس هیأت تحریریه نش��ریه
«توفیق» ـ از اخبار منتشرشده
دربارهاحتمالتخریبساختمان
دفت��ر تحریری��ه و چاپخان��ه
ای��ن نش��ریه اظه��ار ناراحتی
میکند و میگوید کش��ورهای
پیش��رفته دنی��ا ب��ه تاری��خ
مطبوعاتشان اهمیت میدهند
و س��اختمانهای قدیم��ی را
تبدیل ب��ه موزه میکنن��د ،اما
در کش��ور ما ساختمان چاپخانه
قدیمی نشری ه مستقلی همانند
«توفیق» را میخواهند تخریب
کنند.
عب��اس توفی��ق در واکن��ش
ب��ه احتمال تخریب س��اختمان
تحریری��ه و چاپخان��ه نش��ریه
«توفیق» که س��ال  ۵۰و پس
از نی��م ق��رن انتش��ار ب��رای
همیشه توقیف شد ،میگوید:
اینکه دنیا ب��ا روزنامهنگاران و
طنزپردازانش چه میکند و ما
در ایران با روزنامهنگاران چه
میکنیم،داستانمفصلیاست.
در تمام کش��ورهای پیشرفته
دنی��ا ب��ه تاری��خ مطبوع��ات و
روزنامهن��گاران و طنزپردازان
بسیار اهمیت داده میشود.
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او ادام��ه میدهد :به عنوان مثال در زمان انقالب
مشروطه ایران یک مجله طنز ایرانی بسیار خوب به
نام «مال نصرالدین» در قفقاز منتشر میشد که بعد
از  ۱۳س��ال هم تعطیل شد؛ اما مدتی بعد با وجود
اینکه مجلهمتعلقبهآنکشورنبود،چاپخانهیآنرا
به موزه تبدیل کردند؛ اما در کشور ما به رویکردهای
اینچنینی توجهی نمیشود؛ چراکه «توفیق» را که
یکی از شریفترین روزنامههای کشور بود و نیم قرن
بدون هرگونه وابستگی مالی منتشر میشد و صریح
و درس��ت انتقاد میکرد را آن زمان توقیف کردند
و االن هم میخواهند س��اختمان دفتر تحریریه و
چاپخانه قدیمیاش را تخریب کنند.
توفی��ق درب��اره قدمت س��اختمان تحریریه و
چاپخانه «توفیق» در خیابان سپهس��االر تهران
نیز با بیان اینکه «این چاپخانه نخستین چاپخانه
رنگ��ی ایران بود و قدمت تاریخ��ی زیادی دارد»،
اظهار میکند :چاپخانه رنگین در آن دوره زمانی
از تجهیزات خوبی برخوردار بود حتی برای برخی
از شمارههای مجله ماهانه «توفیق فکاهی» برای
نخس��تین بار عینکهایی با تلقهای رنگی برای
عکسهای سه بعدی آن چاپ منتشر میکرد.
او ب��ا بیان اینکه «در ابت��دا چاپخانه متعلق به
عدهای س��هامدار بود که از اعض��ای دیوان عالی
کش��ور بودند» ،ی��ادآور میش��ود :پیشتر مجله
«توفیق» در چاپخانه آفتاب چاپ میشد ،اما پس
از مدتی به چاپخانه رنگین منتقل ش��د و حدود
سال  ۱۳۴۰توانستیم اکثر سهام چاپخانه رنگین را

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

خریداری کنیم .دفتر هیأت تحریریه را نیز به این
چاپخانه منتقل کردیم تا از این طرق ارتباط میان
آنها و بخش حروفچینی راحتتر باشد.
رئیس هی��أت تحریریه «توفیق» درباره توقیف
این نشریه در سالهای پیش از انقالب اسالمی،
میگوید:به دلیل تمام اتفاقاتی که در آن سالها
در چاپخانه رنگین رخ میداد ،این س��اختمان از
پیشنیه تاریخی زیادی برخوردار است .آن زمان
ی معروف آن
چاپخانه رنگین ،پاتوق سانس��ورچ 
زم��ان (محرمعلی خان) ش��ده ب��ود .در تمام آن
س��الها به خاطر اینکه حاضر نشدیم روزنامه را
به دولت و شخص امیرعباس هویدا (نخست وزیر
وقت کشور) بفروشیم ،توانستیم همچنان استقالل
نشریه را حفظ کنیم؛ اما در نهایت تمام نشریات
«توفیق» (هفتهنامه ،ماهنامه ،سالنامه و کتاب و
غیره) را با وجود اینکه اکثر آنها سیاسی نبودند،
برخالف قانون مطبوعات و قانون اساسی توقیف
کردن��د .حتی به چاپخانه رنگی��ن همانند اینکه
میخواهند یک پای��گاه چریکی را تصرف کنند،
حمله ،همه م��ا و کارگران را از چاپخانه بیرون و
آنجا را الک و مهر کردند و ما آن را به چاپخانهدار
دیگری به قیمت مفت فروختیم.
توفیق خاطرنش��ان میکند :چاپخانه را با این
عنوان دروغ که مدیر مسؤول آن صالحیت ندارد،
بستند و متاسفانه این ساختمان قدیمی مدتی بعد
به یک انباری تبدیل شد و اکنون نیز میخواهند
آن را تخریب کنند .هفتهنامۀ فکاهی و طنزآمیز

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

فارسیزبان ایران با حدود نیم قرن فعالیت از
س��ال  ۱۳۰۲تا  ۱۳۵۰خورشیدی ( ۱۹۲۳تا
 ۱۹۷۱میالدی) دایر بود.

فرزندش ،محمدعلی توفیق ،دورۀ دوم توفیق
آغاز ش��د و تا کودتای  ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲
ادامه یافت.
بیثباتی سیاسی به سبب ناپایداری دولتها
دستمایۀ اصلی توفیق برای انتقاد روزافزون از
دستگاه حاکم بود که به توقیفهای مکرر آن
نیز انجامید .دالیل توقیف متعدد بود ،از جمله
در اسناد سالهای  ۱۳۲۴و  ۱۳۲۵آمدهاست
که فرمانداری نظامی مندرجات نشریۀ توفیق را
خالف مصالح کشور و سیاست دولت تشخیص
داده و دس��تور توقیف آن را به ش��هربانی کل
کش��ور صادر کردهاست .موضوع اصلی توفیق
انتقاد از عملکرد نخستوزیران بود؛ توفیق در
س��الهای اوجگیری ملیشدن صنعت نفت،
ضمن حمایت از ملیش��دن نفت و ملیشدن
شیالت ،همچنان از دولتها انتقاد میکرد.

دورۀ نخست

نخستین ش��مارۀ توفیق در  ۳۰اردیبهشت
ماه سال  ۱۳۰۲منتشر ش��د و انتشار آن در
س��ه دورۀ ناپیوسته ادامه یافت .دورۀ نخست
از  ۱۳۰۲تا  ۱۳۱۸به مدیریت حسین توفیق
ب��ود که با درگذش��ت وی در  ۱۳۱۸به پایان
رس��ید .توفیق در اوایل این دوره ،نش��ریهای
جدی بود .از اواس��ط سال
نیمهفکاهی و نیمه ّ
پنجم ،با کسب امتیاز چاپ کاریکاتور در آن،
بیشتر صورت فکاهی گرفت و پس از مدتی از
س��ال  ۱۳۱۱کام ً
ال ادبی شد .طی شش سال
فعالیت ادبی ،اغلب مطالب توفیق منظوم بود.
از س��ال  ،۱۳۱۷توفیق دوباره بهصورت کام ً
ال
فکاهی-اجتماع��ی درآمد .تقارن نخس��تین
دورۀ توفیق با حاکمیت پهلوی اول (-۱۳۰۴
 ،)۱۳۲۰س��بب ش��د که مطالب نش��ریه با
سانسور همراه شود .توفیق در دورۀ اول بیشتر
به مس��ائل اخالقی و اجتماعی میپرداخت و
ازاینرو بدون وقفه منتشر میشد.
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دورۀ سوم

برادران توفیق :حس��ن ،حس��ین و عباس
توفیق که در دورۀ دوم توفیق کاریکاتوریست،
نویسنده ،شاعر و سردبیر و در سالهای آخر
آن دوره گردانن��دگان اصلی تحریریۀ توفیق
بودند در  ۲۹اسفند  ۱۳۳۶روزنامهای فکاهی
و طنزآمیز را به نام «فکاهی» منتش��ر کردند
که به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفت.
در سال  ۱۳۳۷محمدعلی توفیق نام روزنامۀ
توفیق و حقالتألیف  ۳۲س��ال مندرجات آن
را رس��ماً به برادران توفیق واگذار کرد .انتشار
این دورۀ پرس��روصدای توفیق در زیر فش��ار
شدید سانس��ور و با توقیفهای مکرر تا سال
 ۱۳۵۰شمسی ادامه یافت .در این دوره ظاهر
نشریه تغییراتی کرد ،از جمله جلدش رنگی و
صفحاتش بتدریج بیشتر شد.

دورۀ دوم

پس از مرگ حس��ین توفیق ،مجلۀ توفیق
دچار توقف شد و باالخره از  ۱۳۱۹با مدیریت

شخصیتهایتوفیق

ش��خصیتهای اصلی توفیق ،کاکاتوفیق،
گش��نیزخانم (عی��ال کاکا) ،ممولی (میمون
کاکا) و ملت بود .در دورۀ سوم ،توفیق توانست
پس از دو-سه سال ،انتقادات طنزآمیز خود را
متوجه دولت (خصوصاً شخص نخستوزیر و
وزرا) و وکال و سناتورها یا سیاستهای آمریکا
و انگلیس و اسرائیل کند.
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ایرانهراسی در مجموعه مشهور انبیسی

لیستواقعاسیاه
مهدی یک ه سادات
روزنامهنگار

ردینگتون ،جنایتکاری بزرگ
ک��ه خود را تس��لیم افبیآی
میکن��د و در ازای ارائ��ه
اطالعات درباره فهرس��تی از
خطرناکتری��ن جنایت��کاران
دنی��ا که خودش تهی��ه کرده،
درخواست مصونیت قضایی
دارد.
ای��ن درواق��ع ،خ��ط اصل��ی
داستان «لیست سیاه» است؛
مجموعهای تلویزیونی در ژانر
جنای��ی -امنیتی که ش��بکه
انبیسی از س��ال  2013در
حال پخش آن است؛ سریالی
که در واقع ملغمهای است از
سریال  24و هانیبال.
اما آنچ��ه باعث ش��د در این
یادداش��ت به سریال لیست
س��یاه بپردازی��م ،رویک��رد
ی
ایرانهراسی و سپاههراس 
اس��ت که این اث��ر در پیش
گرفت��ه و ظاه��را ب��ه یکی از
اج��زای مه��م فیلمنام��ه این
سریال تبدیل شده است که
چندانهمغیرمنتظرهنیست،
چ��را ک��ه ش��بکه انبیس��ی
یدطوالی��ی در تحریف اخبار و
ساختن گزارشهای جعلی در
جهت منفی نشان دادن چهره
ایران دارد.

این شبکه همواره در تولیدات خود با برجسته
ک�ردن نقش آمریکا بهعنوان ناج�ی دنیا و ارائه
چهرهای منفی از ایران در چارچوب دس�تیابی
ب�ه بمب اتم�ی ،دخالت در منطق�ه و حمایت از
تروریس�م ،س�عی در ایجاد ایرانهراسی دارد،
تاجایی که حتی در زمان امضای برجام ،مدعی
شده بود توافق هستهای میتواند صلح جهانی را
به خطر بیندازد و خاورمیانه را با بدترین تنشها
مواجه س�ازد و صدالبته این نظرات را با ساخت
فیلمها و سریالهای مختلف به خورد بینندگان
خود میدهد.
در س�ریال لیست س�یاه نیز این استراتژی از
فصل س�وم کلید میخورد :حض�ور یک مامور
موس�اد به نام ثم�ر نوابی [با بازی م�ژان مارنو،
بازیگ�ر ایرانیاالصل] در گروه وی�ژه افبیآی،
بازمان�ده خان�وادهای ایرانی که پ�در و مادرش
بهدلیل همکاری با اسرائیل بدون محاکمه توسط

نیروهای امنیتی کشته میشوند.
اما این همه ماجرا نیست ،چرا که باپیشرفتن
سریال متوجه میشویم زال بنحسن ،برادر ثمر
از فرماندهان سپاه قدس است.
بهزعمسازندگان این سریال ،او بهعنوان یک
تروریس�ت بینالمللی قصد دارد ماموران  -در
سریال  -مظلوم و بیگناه موساد را در آمریکا به
قتل برساند و برای اینکه مخاطب سریال کامال
قساوت و سنگدلی نیروهای نظامی ایران را باور
کند ،در سکانس�ی دیگر افراد زال بنحس�ن با
حمله به شرکت الزاروم ،دانشمندان آمریکایی
وابسته به رژیم صهیونیستی را کشته و در واقع
داستان ش�هادت دانشمندان هستهای ایران را
وارونه و به نفع خود نمایش میدهند .سازندگان
این مجموعه پا را از این فراتر گذاشته و حسن را
ی در یک جلسه مناظره
به عنوان عامل بمبگذار 
روحانیون و دانشجویان معترض در زاهدان با 41
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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 :

کشته معرفی میکنند.
ن هراسی و سپا ه هراسی در
فاز بعدی ایرا 
فصل هفتم اتفاق میافتد؛ اس�تقرار پایگاه
مخفی س�یآیای در زاهدان ،عملیات یک
پهپاد آمریکایی در خ�اک ایران ،مخروبه و
ی نش�اندادن ایران و در نهایت چیزی
بدو 
ت
که س�ریال ب�ه دنب�ال آن اس�ت؛ عملیا 
خرابکاران�های را ک�ه تروریس�تی بدنام در
خاورمیان�ه و مناط�ق مختل�ف جهان علیه
ماموران و منافع آمری�کا انجام میدهد ،در
اصل توس�ط نیروی قدس س�پاه پاسداران
صورت گرفته و آن تروریست بدنام در واقع
ماموری آمریکایی اس�ت که  30سال پیش
به دس�ت ایرانیها اس�یر و بر اثر شکنجه و
توش�وی مغزی به یکی از فرماندهان
شس 
سپاه قدس تبدیل شده است.
ج�ون بوکنکام�پ و ج�و کارنه�ان،
کارگردانهای مجموعه لیست سیاه همانند
برخی اسالفهالیوودی خود و با اینکه سعی
کردهاند غیرمستقیم اهداف سیاسی خود را
به مخاطب القا کنن�د ،کامال مبتدیانه عمل
کردهاند و با کمی دقت این اهداف مشخص
میش�ود؛ القای نف�وذ و اش�راف اطالعاتی
ت نش�اندادن
آمری�کا در ایران ،تروریس� 
سپاه پاسداران و فاسد نشاندادن ماموران
امنیت�ی ای�ران و بدوی نش�ان دادن جامعه
ی است که این سریال
ایرانی از اهداف سیاس 
دنبال میکند.
س�ازندگان ای�ن س�ریال چن�ان درب�اره
اس�تانهای کردس�تان و سیس�تان و
بلوچس�تان و بهخص�وص ش�هر زاه�دان
سیاهنمایانه داستانپردازی کردهاند؛ گویی
ناامن�ی و نارضایت�ی در ای�ن دو اس�تان به
اندازهای است که جو نظامی حاکم بر آن نیز
نمیتواند آرامشی برقرار کند.
صدالبته این نشان از ضربه سنگینی دارد
ک�ه دس�تگیری و از هم پاش�یدن گروهک
ریگ�ی به آمری�کا و متحدان صهیونیس�ت
آن وارد آورد .تلاش س�ازندگان لیس�ت
س�یاه و در مقیاس�ی بزرگتر؛ اینگونه آثار
برای تحریف حقایق در جوامع مختلفی که
زورگویی سردمداران صهیونیست آمریکا را
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تلویزیونی جنایی آمریکایی است که از ۲۳
س�پتامبر  ۲۰۱۳از شبکه انبیسی تا کنون
در ح�ال پخش اس�ت .ریمون�د ردینگتون
«رد» (جیمز اس�پیدر) ،افس�ر سابق نیروی
دریایی ایاالت متحده که به یک جنایتکار
برجس�ته تبدیل شدهاس�ت پس از فرار از
دس�تگیری ب�رای چندین ده�ه ،به صورت
داوطلبانه خود را تس�لیم افب�یآی []FBI
میکند .او به افبیآی میگوید که لیس�تی
از خطرناکترین جنایتکاران دنیا را دارد که
در طی سالها جمع کردهاست و مایل است
در مقابل مصونیت از پیگرد قانونی ،عملیات
تک تک آنها را اطلاع دهد .در هر فصل،
سرنخ هایی درباره اسرار قدیمی ردینگتون
فاش میشود.

برنمیتابند ،چنان بر روح هنر سایه میاندازد
که رس�الت اصلی خود را فرام�وش کرده و
تبدیل به تریبون سیاستمداران میشوند.
بدیهی اس�ت آثار هنریای در دنیا موفق
و مان�دگار ش�دهاند که توانس�تهاند فاصله
خود را با اهداف و اغراض سیاسی حاکمان،
نهادهای امنیتی و البیگران حفظ کنند .این
نکته مهمی است که متاسفانه سریال لیست
سیاه با وجود بودجه گزافی که برای ساخت
آن هزینه ش�ده ،نتوانسته به آن عمل کند
و در ورطه سیاس�تبازی و سفارشیسازی
گرفتار شده است.
درباره سریال به روایت ویکیپدیا

لیس�ت س�یاه ( )The Blacklistمجموع�ه
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گفتوگوباعنایتبخشی

رفتههاپشیمانند
یکی از کارگردانانی که خیلی زود از این دنیا رفت ،زنده یاد امیر قویدل بود؛ یکی از بهترین کارگردانان سینمای ایران .هم او که فیلم ترن را در
کارنامه خود دارد ،فیلمی که چند سال قبل در یک نظرسنجی به عنوان بهترین فیلم با موضوع انقالب اسالمی معرفی شد .فرامرز قریبیان نقش
اصلی این فیلم را بازی میکند ،بازی درخش��انی که به خاطرهای بهیاد ماندنی تبدیل ش��ده .نقش مقابل او عنایت بخشی است ،یک ساواکی که با
گروهش در تالش است ترن را متوقف کند ،اما ترن با انقالبیون پیش میرود و تصمیم ندارد بایستد و عاقبت به مقصد میرسد با همه سختیها
و سنگاندازیها.

طاهرهآشیانی
روزنامهنگار

ستاره نقشهای منفی
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عنای��ت بخش��ی ،در دهه  ،60س��تاره
سینما بود .بدمنی که خیلی خوب از پس
نقشهایش برمیآمد .هر چه نقش ساواکی
و ضد قهرمان بود ،بخش��ی ،اولین گزینه
برای بازی بود.
خودش میگوید :قبل از پیروزی انقالب
م��ن در تئاتر بازی میکردم و در س��ینما
حضور چندانی نداشتم .در تئاتر هم نقش
منفی بازی نمیکردم .ت��ا این که انقالب
به پیروزی رس��ید و کارگردانانی که با من
دوس��ت بودند مرا به سینما دعوت کردند.
اوایل نقش س��اواکی به من میدادند و به
مرور در این نقشها جا افتادم .ذات سینما
و تلویزی��ون ای��ران چنین اس��ت .در یک
نقش ک��ه جا بیفتی آنقدر همان نقش را
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

به تو میدهند که دیگر کلیشه میشوی.
کارگردانها برای دادن نقشهای متفاوت
به بازیگران قدرت ریسک ندارند .تا این که
در سریال سایه همسایه ،یک نقش مثبت را
بازی کردم و دوباره شدم کلیشه نقشهای
مثبت و اینب��ار از آن طرف بام افتادم! هر
چه نقش مثبت و معتمد خانواده و محله
بود به من پیش��نهاد میدادند و میدهند.
راس��تش کمتر پی��ش آمد کارگ��ردان و
تهیهکنندهای ریس��ک کن��د و یک نقش
متفاوت ب��ه من بدهد تا تواناییهای دیگر
خودم را به نمایش بگذارم.
بخشی درباره فیلم ترن میگوید :من با
آقای قویدل از قدیم دوست بودم و ایشان
برای ب��ازی در فیلم ترن دعوتم کرد .ترن
فیلم س��ختی بود .فیلمی جادهای که هر

سکانسش در منطقهای فیلمبرداری میشد
و ما مدام با آن قطار در حرکت بودیم .یادم
هست در یکی از سکانسها که من داخل
هلیکوپتر نشس��ته و کمربند نبسته بودم،
خلبان یکباره تیکآف کرد و اگر من پایم را
به پایه صندلی گیر نداده بودم بیرون پرت
میشدم .یکبار هم نزدیکیهای فیروزکوه
فیلمبرداری داش��تیم که م��ن در یکی از
س��کانسهای تعقیب و گریز ،سالحی که
دستم بود را گم کردم .مسوولش گفت باید
پیدایش کنی و گرنه برای من بد میشود.
کل منطقهای که فیلمبرداری کرده بودیم
را تک و تنها گشتم .آنقدر تشنه شده بودم
ک��ه از آب رودخانه خوردم .وقتی به کمپ
برگشتم مسموم شده بودم و درمانگاه هم
نزدیک ما نبود که مرا ببرند و درمان کنند.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

فردایش رفتیم یک درمانگاه کوچک که
در ش��یرگاه بود .ب��رای تولید یک فیلم
کلی سختی میکشیدیم .مثل االن نبود
که همه چیز راحت باشد.

دربیاوری��م و معروف ش��ویم .میرفتیم
روی صحن��ه یا مقابل دوربین و از همه
وجودمان مایه میگذاش��تیم تا نقش را
عالی بازی کنیم.
مصداق همان ش��عر که میگوید :در
بیاب��ان گر به ش��وق کعب��ه خواهی زد
قدم  ...قض��اوت و نمره دادن به زندگی
و حرفه بازیگری بستگی به این دارد که
چه عینکی به چشم زدهای و با آن دنیا
را نگاه میکنی .من زیاد بدبین نیستم و
دنیا را سیاه و تار نمیبینم.
از مس��یری ک��ه ط��ی ک��ردهام ،هم
راضیام ه��م نه .جاهایی نقشها خوب
بودهان��د و من برای اجرایش��ان زحمت
کشیدهام و نقش و اثر به یادماندنی شده
و برخ��ی اوقات هم ن��ه .دورهای خوب
پ��ول درآوردهام و چ��رخ زندگی خوب
چرخی��ده ،بعض��ی اوقات ه��م چندان
راضی کننده نبوده .بههرحال گذش��ته،
اما با همه اینها خوشحالم که در کشورم
ماندم و بین مردم احترام و اعتبار دارم؛
همین کفایت میکند.

نیامد .م��ن در این خاک ریش��ه دارم.
هر جا بروم چون از خاکم دور ش��دهام،
خشک میشوم.
در سن و سالی که داشتم رفتن ریسک
بزرگی بود .باید میرفتم و از صفر شروع
میک��ردم .ماندم و با خ��ودم فکر کردم
اگر قرار است ادامه دهم همینجا ادامه
میدهم ،بین مردم خودم که پیش آنها
اعتبار دارم .دوس��تانم ک��ه رفتند اص ً
ال
ش��رایط خوبی را تجربه نکردند .دلشان
برای وطنش��ان لک زده اس��ت .یکی از
آنها گفت��ه بود دوس��ت دارد برگردد و
حداق��ل در گوش��های از خاک وطنش
دفن شود .رفتن و بریدن از وطن سخت
است .آنها که رفتند هم بعد پشیمان
شدند.

ریشهام در این خاک است

به بخشی میگویم اوایل انقالب بعضی
از بازیگرانی که در سینما و تئاتر فعالیت
داش��تند از ایران رفتند .چه ش��د شما
ماندید و به کارتان ادامه دادید؟
میگوید :م��ن اول انقالب برای رفتن
به آمریکا موقعیتهای زیادی داش��تم.
خواهرم و فرزن��دش در آمریکا بودند و
موقعیتهای شغلی خوبی هم داشتند.
از طرف��ی خ��ودم در نی��روی هوای��ی
الکترونیک خوانده بودم و در دانش��گاه
نیروی هوایی تدری��س هم میکردم و
زبان انگلیسیام خیلی خوب بود .ما باید
به انگلیسی تدریس میکردیم و همین
باعث شده بود زبانم خوب باشد .با این
توانمندیها میتوانستم به آمریکا بروم
و ش��غل خوبی به دس��ت آورم ،اما دلم

بازیگری برای ما عشق بود

از بخشی میپرسم از مسیری که برای
بازیگری طی کردهاید ،راضی هستید؟
میگوی��د :بازیگری برای نس��ل من
عشق بود .شغل نبود که فقط با آن پول
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اختتامیه جش�نواره فیلمفج�ر در حالی
برگزار ش�د ک�ه هیچ ک�دام از عوامل فیلم
«روز صف�ر» ب�ه مراس�م نیامدن�د و هجوم
مهمانان غیرسینمایی با رفتارهایی عجیب
به س�الن همایشهای برج میلاد بار دیگر
نشان داد که مدیرانبرگزارکننده جشنواره
فیلم فجر برای دورههای آینده باید فکری
جدی برای محل مراسم اختتامیه کنند.
آیی�ن پایان�ی جش�نواره فیل�م فجر ۲۲
ج میالد
بهمنماه در س�الن همایشهایبر 
با تالوت آیاتی از قرآن کریم آغاز ش�د ،آن
ِ
دست پشت
هم در حالی که مردم کارت به
درهای سالن با شنیدن صدای سرود و قرآن
به داخلهجوم آوردند و با فریاد دادن ،الفاظ
نامناس�ب به مأمورانی که جل�و درها اجازه
ورود مهمانهای غیرمرتبط با طبقه همکف
را نمیدادند و با پریدن از روی صندلیها در
جاهای خال�ی باقیمانده که مختص عوامل
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

فیل�م و اهالی رس�انه ب�ود ،نشس�تند .در
صورتیکه بالکن سالن همایشها خالی بود.
نکته جالب توجه ادبیات کالمی نامناسب
برخ�ی از این اف�راد بود که حت�ی در حین
خواندن قرآن ،با ناسزا گفتن به جماعتی که
جلوتر از آنها نشس�ته بودند ،دنبال جایی
برای نشستن میگشتند.
مش�ابه ای�ن اتفاق دو س�ال قب�ل هم در
اختتامیه جش�نواره فیلم فجر فجر رخ داد
و آن زمان هم دس�تاندرکاران جش�نواره
از حض�ور همراهان و مهمان�ان اجباری که
ب�ه آنها تحمیل میش�د گلهمن�د بودند و
اینکه حت�ی خیلی از مس�ؤوالن و مدیران
غیرهن�ری ی�ا خانوادههایش�ان عالق�ه به
حضور در اختتامیه دارند .با این حال بهنظر
میرس�د از آنجا که کنترل این جمعیت در
برج میالد میسر نیس�ت ،باید مکانی دیگر
مثل ت�االر وحدت که حاش�یههای کمتری

دارد ،انتخاب شود.
اما از حاش�یههای ورود مهمانها و شروع
مراس�م که اتفاق� ًا با حضور پی�روز حناچی
ش�هردار تهران و اسپانسر اصلی جشنواره
ه�م هم�راه ب�ود بگذری�م ،ب�ه اختتامی�ه
میپردازیم که امسال دکوری ساده و مزین
به سه تندیس بزرگ سیمرغ برایش طراحی
ش�ده بود .این مراس�م با اجرای محمدرضا
ش�هیدیفر و اش�اره او ب�ه اتفاقهای اخیر
جامعه همراه بود و بعد هنگامی که فرش�ته
طائرپور به عنوان یکی از داوران بخش نگاه
نو،کوتاه و مستند روی س�ن آمد ،در ادامه
صحبته�ای مجری ب�ه گفتهه�ای بازیگر
برنده جایزه اس�کار واکین فلیکس اش�اره
ک�رد که گفت�ه ب�ود ،از صدای خ�ود برای
بیصداها استفاده کنیم.
طائرپ�ور همچنی�ن اف�زود :ای کاش
هنرمندان س�ینمای ما ه�م وقتی صحبت

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

میکنند نگاه جامع گرایانه و خیرخواهانه داش�ته
باشند گرچه اکثر آنها دارند.
پس از اهدای جوایز اولیه این مراس�م که ش�امل
اقالم تبلیغاتی و فیلمهای مستند و کوتاه و نگاه نو
میشد ،شهردار تهران یک سخنرانی نسبت ًا طوالنی
از تاریخ ایران و فرهنگ آن و همکاری شهرداری با
جشنواره در مسائل شهری داشت.
ی از بخشهای ویژه اینمراس�م اهدای جایزه
یک 
س�رباز وطن حاج قاس�م س�لیمانی بود که پس از
شهادت سردار سلیمانی به جوایز دیگر اضافه شد.
در همین بخش اعالم ش�د تع�دادی از خانوادههای
شهدای ترور ،آتشنش�ان ،مقاومت و خانوادههایی
از هواپیمای اوکراینی حضوردارند که مادر شهیدان
خالقی پور و همسر شهید آتشنشان از جمله آنها
بودند .ش�هیدیفر در این بخش گفت که قرار بوده
دختر شهید س�لیمانی هم در این مراسم باشد که
شرایط مهیا نشد.
حاتمیکی�ا و فرام�رز قریبی�ان از غایب�ان مهم
جش�نواره بودند که برند ه جلوهه�ای ویژه بصری
ت که
فیلم «خروج» بارها با تأس�ف و حس�رت گف 
ایکاش ای�ن دو در مراس�م حضور داش�تند .البته
این دو سینماگر تنها غایبان جشنواره نبودند چرا
م «روز صفر» در
ک�ه هیچ ی�ک از برگزیدگان فیل� 
مراس�م حضور نداشتند و در میانههای برنامه تینو
صالحی (بازیگر) با انتشار پستی در صفحه شخصی
اینستاگرامش نوش�ت که عوامل فیلم «روز صفر»
ب�ه اختتامیه نمیروند و از ش�رکت در آن انصراف
دادهاند چون فیلم را برای مردم ساختهاند نه صرف ًا
جش�نواره ،گرچهگویا این مس�ئله به اطالع دبیر
جشنواره رسیده بود.
از اتفاقه�ای جالب این مراس�م تقدی�ر از چهار
کودک کار فیلم «خورش�ید» مجی�د مجیدی بود
ک�ه با توجه به حرفهای آنها در نشس�ت خبری
فیل�م ،تعداد زیادی از حاضران مش�تاق ش�نیدن
صحبتهای دوباره آنها بودند .این بچهها با تقدیر
از مجی�دی و عوامل فیلم به هم س�ن و س�الهای
مشابه خود گفتند که از زندگی ناامید نشوند.
ش�هیدی فر با اش�اره به فراموش شدن بعضی از
بازیگران کودک سینما ،ابراز امیدواری کرد که این
اتفاق با همراهی مجیدی و دیگر دس�تاندرکاران
فیلم برای بچههای فیلم «خورشید» تکرار نشود.
س�عید راد ک�ه پ�س از صحبت بچهه�ای فیلم
«خورشید» قصد خواندن نام بهترین بازیگر نقش
اول را داش�ت ،ب�ا دلخ�وری از بعض�ی همکارانش
گفت« :سینما ،هستی است .ما هیچ کدام آدمهای
شکست خورده نیستیم و متاسفم کسانی که باید

بهتری���ن فیلم جش���نواره فیلم

مرد

خورش�ید (مجی�د مجیدی،
امیر بنان)

بهتری���ن بازیگر نق���ش مکمل

زن

محمدحس�ین مهدوی�ان
(درخت گردو)

بهترینفیلمبرداری

فجر 98

امیر آقایی (شنای پروانه)

بهترین کارگردان

طن�از طباطبای�ی (ش�نای
پروانه)

جایزه هنر و تجربه
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بهترین موسیقی متن

پوست (برادران آرک)

جایزه ویژه هیات داوران

بامداد افشار (پوست)

بهترین تدوین

روز صفر (سعید ملکان)

بهترینفیلمنامه

اس�ماعیل علیزاده (ش�نای
پروانه)

خورش�ید (نیم�ا جاوی�دی،
مجیدمجیدی)

بهترین صداگذاری

نامزدها

مه�دی صالحکرمانی و آرش
قاسمی برای فیلم شنای پروانه

سعید ملکان و بهرام توکلی
برای فیل�م روز صف�ر ،محمد
کارت ،حسین دوماری و پدرام
پورامی�ری برای فیلم ش�نای
پروانه ،بهتاش صناعیها ،مریم
مقدم و مهرداد کورشنیا برای
فیلم قصیده گاو س�فید ،علی
زرنگار برای فیلم مغز استخوان،
بهنام بهزادی و س�حر سخایی
برای فیلم من میترسم

بهترین چهرهپردازی

نازنین احمدی (اب�ر بارانش
گرفته)

بهترین جلوههای ویژه بصری

بهترین صدابرداری

مه�دی صالحکرمانی و آرش
قاسمی برای فیلم شنای پروانه
بهترین طراحی صحنه

کی�وان مق�دم ب�رای فیلم
خورشید
بهترین طراحی لباس

روز صفر

بهترین بازیگر نقش اول زن

مهرداد میرکیانی برای فیلم
خروج

نامزدها

خروج

بهترین جلوههای ویژه میدانی

پرین�از ایزدی�ار ب�رای فیلم
سهکام حبس
مریم مقدم برای فیلم قصیده
گاو سفید
ندا جبرئیلی برای فیلم مردن
در آب مطهر
الناز شاکردوست برای فیلم
من میترسم

روز صفر

س���یمرغ زرین بهترین فیلم از

نگاه ملی

روز صفر (سعید ملکان)

م
بهتری���ن فیلم ن���گاه ن���و (فیل 

اولیها)

روز صفر (سعید ملکان)

جایزهی سردار قاسم سلیمانی

بهترین بازیگر نقش اول مرد

آب�ادان ی�ازده ( ۶۰مه�رداد
خوشبخت)

پیمان معادی (درخت گردو)

بهتری���ن بازیگر نق���ش مکمل

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

ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان
شماره  - 65بهمن ماه 1398

گردشگری

علم و فناوری

فرهنگ و هنر

ورزش

سالمت

News

اسکانیا

[]52

در اینجا باشند نیستند ،کسانی مثل آقای
حاتمیکی�ا ،درویش ..که من از دس�ت این
اس�اتید جایزه گرفتم ».او افزود :من ناامید
میش�وم از اینکه برخی دوستان نیستند.
کج�ای دنیا برای ما دس�ت زدند جز اینجا؟
قهر یعن�ی چه؟ وقتی ای�ن گروهمتخصص
داوری کارها را بررس�ی کردهاند چرا نباید
اینجا حضور داشته باشند؟
در ای�ن بخ�ش پیم�ان مع�ادی برگزیده
معرفی شد که چون در سالن نبود مهدویان
جای�زهاش را گرفت .او با ش�وخی از مجری
مراسمپرسیدکه «این سیمرغها که ایرانی
هس�تند با سرد و گرم ش�دن نمیشکنند؟
چون اولین س�یمرغ پیمان را باید سالم به
او برسانیم».
او گف�ت که معادی در ایران نیس�ت ولی
م
همراهی کرده و در نشست خبری فیلم ه 
با ارسال صوت ش�رکت کرد و برای مراسم
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

اختتامیه ه�م ویدیویی به احت�رام داوران
فرستاده اس�ت .مهدویان در بخشی دیگر
برای دریافت جایزه بهترین کارگردانی هم
روی س�ن آمد که در س�خنانی با اشاره به
پدری ک�ه در فیلمش داغ فرزند میبیند از
تمام پدران داغدار امس�ال کشور ،از سیل
گرفت�ه تا حادثه آبان م�اه و هواپیما و جان
باختگان مراس�م تشییع س�ردار سلیمانی
در کرم�ان که این گروه آخ�ر در دو قطبی
پیش آم�ده در جامعه مورد بیتوجهی قرار
گرفتند ،یاد کرد.
این بخش از صحبتهای مهدویان در پخش
تلویزیونی قطع ش�د همانن�د صحبتهای
امیر آقایی ک�ه وقتی از صحبتهای مجری
تلویزی�ون که گفته بود اگر کس�ی ناراحت
است از ایران برود ،انتقاد کرد.
ی با بیان اینک�ه «یک دلگیری
امیر آقائ� 
دارم» گفت :چندی پیش خانمی از رس�انه

مل�ی اظهار کرد اگر کس�ی ناراضی اس�ت
برود .رفتن را به کس�ی خطاب میکنند که
آمده باش�د اما ما بودیم و ریش�ه در خاک
سرزمینمان داریم.
از دیگر اتفاقهای حاش�یهای این مراسم
ب�ه کنای�ه امیر بن�ان تهی�ه کنن�ده فیلم
«خورشید» باید اشارهکرد که پس از تکرار
این گفته مجری که «سازنده فیلم روز صفر
هنوز نرس�یده» گفت :آقای ملکان هنوز در
ترافیک هستند؟
او پ�س از صحبتهای خ�ود تمام عوامل
فیل�م را روی س�ن دع�وت ک�رد تا عکس
یادگاری بگیرند و همین س�بب شد خیلی
از مهمانان غیرسینمایی مراسم تصور کنند
برنامه تمام ش�ده و نظم بخش�ی از سالن را
بهم ریختند و جای�زه بهترین فیلم مردمی
در همهم�ه و ازدح�ام اهدا ش�د .البته قرار
بود طبق اعالم قبلی سه فیلم برتر در آرای
مردمی معرفی شوند که فقط برگزیده نهایی
اعالم ش�د و جزییات آرای تمام فیلمها نیز
براس�اس اعالم روابط عمومی جشنواره در
روزهای آینده منتشر میشود.
غ س�اخت ایرانکه پیش
تندیس س�یمر 
از ای�ن خ�ارج از کش�ورتولی�د میش�د،
بارهامورد تاکیدو تمجید مجری مراس�م
ق�رار گرفت و جالب اس�ت که عس�گرپور
داور جش�نوارهه�م هر باری که خواس�ت
برگزیدهای را معرفی کند با لحنی خاص به
سیمرغ ساخت ایران اشارهمیکرد .از دیگر
اتفاقه�ای م�ورد نقد برخی اهالی رس�انه
ج
در این مراس�ماین بود که مس�ؤوالن بر 
میالد حتی به خبرنگاران اجازه استفاده از
ی که
پارکینگمجموع�ه را ندادند و آنهای 
ماشین نداش�تند هم برای برگشت ،امکان
اس�تفاده از تاکس�یهای اینترنتیرا پیدا
نکردند چون این تاکس�یها اجازه ورود به
جمیالد را ندارند و تجربه س�ال
محوطهبر 
قبل بسیاری از خبرنگاراناز قیمت گزاف
آژان�س این مجموعه آنه�ا را پس از تمام
شدن برنامهسرگردان کرد.
اینمراسمس�اعت  ۲۲به پایان رسید در
حالی که به نظرمیرس�د داروغه زاده پس
از س�ه دورهبرگزاری جش�نواره تمایلی به
پذیرش دوباره این مسئولیت نداشته باشد
و طی جدیدترین مصاحبهاش در یک برنامه
اینترنتی این موضوع را اعالم کرده است.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

سالمت

این چینیهای نابغه54/
کاهش عمر با  ۸عادت روزانه!58/
هورمونهای شادیآورتان را تقویت کنید!60/
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مبارزه با «ویروس کرونا» با ساخت بیمارستانی بزرگ در  9روز

اینچینیهاینابغه
دو ن��وع «مه��ارت» در کن��ار
س��ه «رم��ز» چین��ی باع��ث
ش��د مأموری��ت غیرممک��ن
«س��اخت بیمارستان ۱۰۰۰
تختخواب��ی ظ��رف  ۹روز»
در چین امکانپذیر ش��ود و
در زمان برنامهریزیش��ده،
عملی��ات «پذیرش ،قرنطینه
و درم��ان» اف��راد مبت�لا به
کرونا در ش��هر کانون انتشار
ویروس به اجرا دربیاید.
س��ـــاخت بیــــــــمارس��تان
«هوشنش��ان» دومیـــــــ��ن
تجربه موفق چی��ن در حوزه
«واکنش س��ریع در بحران»
محسوب میش��ود که بعد از
ماجرای ویروس س��ارس در
س��ال  ۲۰۰۳در کارنامه این
کشور به ثبت رسیده است.
«اس��کان موقت» مهمترین
مأموری��ت عوام��ل مدیریت
بح��ران یک کش��ور در زمان
ب��روز ح��وادث اس��ت ک��ه
هرچقدر با کیفیت و سرعت
ب��اال انجام ش��ود ،ع��وارض
ثانویه آن حادثه کاهش پیدا
میکن��د .ای��ن مأموریت در
چین برای اسکان بیمارستانی
افراد مبتال به ویروس کرونا
انج��ام ش��د و دو مه��ارت
«سریعس��ازی س��اختمان با
اس��تفاده از فن��اوری تولید
واحده��ای پیشس��اخته در
کارخانه» و همچنین «واکنش
سریع به نیاز آسیبدیدگان
ب��ه اس��کان موق��ت» باعث
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موفقیت عوامل پروژه شد.

مجموعه دولت چی��ن و تیمهای فنی-اجرایی
پروژه بیمارس��تان  ۱۰۰۰تختخوابی ،از سه رمز
حرفهای برای تضمین ساخت  ۹روزه این مجموعه
استفاده کردند که شامل «بانک اطالعاتی قوی از
نیروهای مهندس��ی و ماشینآالت ساختمانی»،
«عبور از بوروکراسیهای دولتی هنگام مدیریت
بحران» و همچنین «تخصیص بدون مانع منابع
مالی» بوده است.
چین برای دومین بار ظرف  ۱۸س��ال گذشته
توانست رکورد جهانی «اسکان سریع حین بحران
با ساختمانسازی برقآسا» را به نام خود ثبت کند.
چند هفته پیش تنها ساعاتی پس از فاش شدن
ابعاد گس��ترش ویروس کرونا در شهر «ووهان»
چین ،دولت این کش��ور تصمی��م میگیرد یک
بیمارس��تان هزار تختخوابی را ظرف  ۹روز برای
«پذیرش ،قرنطینه و درمان افراد مبتال به بیماری
واگیردار» در کانون انتش��ار کرونا بس��ازد .برنامه
چین درس��ت سر زمان تعیینشده محقق شد و
 9روز بعد از آغاز پروژه با استقرار  ۱۴۰۰نفر تیم
درمانی در بیمارستان تازهتاسیس «هوشنشان»،
عملی��ات پذیرش مبتالیان به وی��روس کرونا در
این مجتمع آغاز ش��د .بررس��یهای مهندسان
ساختمانی در چین از جمله مدیر پروژه ساخت
بیمارستان «هوشنشان» ،قبل از شروع به ساخت
این بیمارستان نشان میداد ،برای احداث چنین
مجموعهای با مساحت زیربنای  ۲۵هزار مترمربع

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

در زمین��ی به ابع��اد نزدیک  ۱۰هکت��ار ،بهطور
معمول دو س��ال زمان نیاز دارد .محاسبات فنی
همچنین مشخص کرد حتی در بهترین حالت،
ساخت یک بیمارستان موقت در ابعادی نه چندان
بزرگ حداقل یک ماه زمان میبرد .اکنون با همه
فروض و برآوردهای خالف جهت طرح «ساخت
 ۹روزه یک بیمارستان» ،این مأموریت غیرممکن
به س��رانجام رسیده است .دولت چین ،پیشتر و
در سال  ۲۰۰۳نیز توانست برای «مدیریت بحران
ناشی از انتشار ویروس سارس» ،یک بیمارستان
مجه��ز را ظ��رف  ۷روز در پک��ن اح��داث کند.
«هوشنش��ان» دومین تجربه چینی در «اسکان
موقت حین بحران ملی از جنس ویروس» است.
طی روزهایی که اخبار مربوط به س��اخت یک
بیمارس��تان ظرف  ۹روز در چین ،در شبکههای
خبری بینالمللی منتش��ر ش��د عم��ده نگاهها
به س��مت «مه��ارت چینیها در سریعس��ازی
س��اختمان» چرخید .اما س��ابقه این کش��ور در
مه��ارت «سریعس��ازی» از مرحله «رک��ورد» یا
«رویداد جدید» گذش��ته ،چرا که ش��رکتهای
س��اختمانی چینی سالهاس��ت ب��ا تکنولوژی
«قطعات پیشس��اخته» ،بیش از نیمی از اجزای
یک س��اختمان را در کارخانه –خ��ارج از زمین
محل ساخت س��ازه -تولید میکنند و سپس با
مونتاژ آنها در محل ،س��رعت ساخت و ساز را تا
 ۱۰۰براب��ر (به لحاظ زمان اجرای پروژه) افزایش

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

میدهند .سال  ۲۰۱۰یک هتل  ۱۵طبقه به
نام آرک ظرف  ۶روز در شانگهای چین ساخته
شد .آن زمان ،فیلم ساخت این هتل با سرعت
باال در شبکههای اینترنتی بسیار بازنشر شد
و مهارت سریعسازی شرکتهای ساختمانی
چین همان  ۱۰س��ال پیش در جهان مطرح
شد .سال  ۲۰۱۱نیز بخش خصوصی فعال در
صنعت ساختمانسازی چین موفق شد یک
برج  ۳۰طبقه را در  ۱۵روز با ساخت  ۱۷هزار
مترمربع زیربنا بسازد .ساخت برج  ۵۷طبقه در
 ۱۹روز ،نمونه دیگری از توانایی سریعسازی
چینیها در سال  ۲۰۱۵بود .اکنون اما تجربه
 ۲۰۲۰اح��داث بیمارس��تان «هوشنش��ان»
و نمون��ه قبل��ی آن در س��ال  ،۲۰۰۳ن��وع
تکاملیافته مهارت سریعسازی ساختمان در
چین است« .هوشنشان» توسط دولت چین
– نه بخش خصوصی -ساخته شد .این پروژه
ساختمانی توسط شرکت ملی عمران چین،
مدیریت و ساخته ش��د .پروژه «هوشنشان»
از آفت مش��ترک پروژههای دولتی کام ً
ال در
امان ماند و به جای اقدامات کند و آهس��ته و
پیشرفت الکپشتی ،ساخت آن حتی سریعتر
از س��اختههای بخش خصوصی به سرانجام
رسید.
«هوشنش��ان» نم��اد «مه��ارت چی��ن در
مدیری��ت بحران» محس��وب میش��ود .در
این کش��ور یک بحران ملی ناش��ی از حادثه
ناگهانی -انتشار جهشی ویروس کرونا -باعث
شکلگیری وضعیت فوقالعاده شد .در حالی
که تصور میشد دولت چین همه توان خود را
برای تولید واکسن ویروس کرونا بسیج کند،
اما بخش��ی از اقدامات برای «اس��کان موقت
آس��یبدیدگان از این بحران» صرف ش��د و
در نهایت به س��اخت  ۹روزه این بیمارستان
انجامید .سه رمز ساخت در این پروژه نهفته
اس��ت که میتوان��د برای عوام��ل «مدیریت
بح��ران» در ایران هنگام حوادث غیرمترقبه،
الگو ش��ود .رمز اول ،دسترس��ی دولت چین
به بانک اطالعاتی همه فعاالن س��اختمانی،
مهندس��ان و از همه مهمتر ماش��ینآالت و
تجهیزات سبک و سنگین دومنظوره -مورد
استفاده در زمان «ساخت و ساز» و «امداد و
m

o

c

.

n

a

نجات» -است .رمز دوم که باعث شد کلید «هوشنشان» در ۹
روز باز شود «عبور دولت چین از بوروکراسی و چارچوبهای
اداری س��رعتگیر» بود .در این پروژه ،مدیران دولتی منتظر
اجازه و جلس��ات پی درپی و حواله دادن تصمیمات اولیه به
جمعبندیهای ثانویه و صورتجلسات فرسایشی نشدند بلکه
باجسارت نس��بت به اقدامات س��ریع در وقت طالیی دست
زدند.
رمز سوم نیز «تخصیص بدون محدودیت منابع مالی» است.
«هوشنشان» ابعادی معادل  ۲۵ساختمان مسکونی از جنس
غالب ساختمانهای مس��کونی تهران را دارد .در تهران برای
احداث هر یک ساختمان مسکونی ،حداقل  ۶۰روز زمان فقط
صرف میش��ود تا پروانه س��اختمانی مربوطه صادر شود .این
مقایسه س��اده ،به خوبی تفاوت ایران و چین در نحوه اجرای
ضوابط و قواعد اداری را نشان میدهد.
همچنین یک مقایس��ه معنادار بین «اسکان موقت» بعد از
کرونا در چین و بعد از زلزله در ایران ،فاصله مهارت دو کشور
در مدیریت بحران را نیز به س��ادگی معلوم میسازد .در ایران
عمده مهارت «مدیریت بحران» در حوزه «واکنش سریع» در
مناطق زلزل��هزده ،به نصب «چادر» برای حادثهدیدگان ختم
میش��ود که انواع مشکالت را در این حالت «اسکان موقت»
به وجود میآورد .اما در چین با همان س��ه رمز اصلی ،نس��ل
پیشرفته «اسکان موقت» شکل گرفته است.
ظاهرا ً مقامات دولتی کش��ورمان هن��وز «اهمیت» موضوع
«اس��کان موقت» را درک نکردهاند .دو س��ال پیش یک طرح
پیشرفته «اسکان موقت» توسط یکی از مراکز تحقیقاتی وابسته
به یکی از وزارتخانههای مس��ؤول رسیدگی به حادثهدیدگان
هن��گام بروز س��یل و زلزله ،برای «تأمین اعتب��ار برای انجام

دول�ت چی�ن ،پیشتر
و در س�ال  ۲۰۰۳نی�ز
توانس�ت برای «مدیریت
بحران ناش�ی از انتش�ار
وی�روس س�ارس» ،یک
بیمارستان مجهز را ظرف
 ۷روز در پک�ن اح�داث
کند« .هوشنشان» دومین
تجربه چینی در «اسکان
موقت حین بحران ملی از
جنس ویروس» است
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مطالعات تکمیلی و ساخت آزمایشی خانههای
موقت» ،به دولت پیشنهاد شد تا اعتبار ۲۰۰
میلیون تومانی برای ای��ن منظور اختصاص
پیدا کند .هنوز هیچ پاسخی از طرف سازمان
دریافتکننده پیشنهاد که باید اعتبار مربوطه
را تأمین کند ،به آن مرکز داده نش��ده است.
الگوی مواجهه چین با بحران کرونا میتواند
سرمشق چنین سازمانهایی برای حرکت در
مسیر کسب مهارت مؤثر برای واکنش سریع
قرار بگیرد.
مأموری�ت «غیرممکن» چگون�ه «ممکن»
شد؟
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مقام��ات چین اع�لام کردهاند ک��ه وعده
خود برای س��اخت ی��ک بیمارس��تان هزار
تختخواب��ی ویژه مبتالیان به ویروس کرونا
را به اتمام رس��اندهاند؛ ویروس��ی که تنها با
گذشت چند روز از اعالم همهگیر شدن آن
در چین ،همچنان در سرتاس��ر جهان نظیر
قلب اروپا و ایاالتمتح��ده جوالن میدهد.
ای��ن ویروس تاکنون هزاران نفر را در جهان
مبتال ساخته و آمار جان باختگان آن هر روز
بیشتر میشود.
پکن اما نش��ان داده است که در زمان بروز
ش��رایط اضطراری نظیر شیوع ویروسهای
مرگبار در کوتاهترین زمان ،بزرگترین کارها
را انجام میدهد.
پی��ش از ای��ن و در زمان ش��یوع ویروس
س��ارس در سال  ،۲۰۰۳دولت چین تنها در
هفت روز یک بیمارس��تان را در ش��هر پکن
بن��ا کرد و رک��ورد جهان را شکس��ت .حاال
بیمارستان هزار تخت خوابی هوشنشان در
ووهان ظرف  ۹روز به پایان رسیده و تیمهای
پزشکی برای درمان مبتالیان در آن مستقر
شدهاند .بیمارستانی که با سرعت خیرهکننده
بنا شد حاصل بسیج تمامی منابع انسانی و
کنار گذاش��تن محدودیتهای مالی و اداری
است.
روند ساخت بیمارستان هزار تخت خوابی
هوشنش��ان از  ۲۳ژانوی��ه و ب��رای درم��ان
مبتالیان به ویروس کرونا آغاز ش��د و صبح
روز یکشنبه ( ۲فوریه) و پس از  ۹روز آماده
بهرهداری ش��د .نخس��تین تصاوی��ر از روند
س��اخت این بیمارس��تان در روز  ۲۴ژانویه
بر وبسایت ش��رکت ملی عمران چین قرار
گرفت تا اذهان عمومی در جریان پیشرفت
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

پیش از این و در زمان شیوع
ویروس سارس در سال ،۲۰۰۳
دولت چین تنها در هفت روز
یک بیمارس�تان را در ش�هر
پکن بنا ک�رد و رکورد جهان
را شکس�ت .حاال بیمارستان
هزار تخت خوابی هوشنشان
در ووهان ظرف  ۹روز به پایان
رس�یده و تیمهای پزش�کی
برای درم�ان مبتالیان در آن
مستقر ش�دهاند .بیمارستانی
ک�ه ب�ا س�رعت خیرهکننده
بنا ش�د حاصل بسیج تمامی
منابع انسانی و کنار گذاشتن
محدودیته�ای مالی و اداری
است.

ساخت بیمارس��تان قرار بگیرند .این تصاویر نشان میدادند
که دهها نوع ماش��ینآالت سنگین در حال کار شبانهروزی
هس��تند .این بیمارس��تان دارای دو طبقه اس��ت و پیش از
ساخت بنا ،تمامی روندهای بتنریزی آن بهطور کامل انجام
شدهاند و سپس واحدهای مجزا و از پیشساخته شده روی
یکدیگر قرار گرفتهاند .هر یک از این واحدهای پیشساخته
مساحتی حدود  ۹و نیم متر مربع دارند و قادر به جای دادن
دو تخت خواب هستند.
این واحدها از هوا تخلیه شدهاند و بنابراین اکسیژن و هوای
الزم به آنها وارد میشود و خروج آن نیز کنترل میشود تا به
این ترتیب مانع از شیوع میکروارگانیزمها (ویروس کرونا) به
فضای بیرونی واحدها شود.
بیمارس��تان هوشنش��ان دارای واحده��ای مختلفی نظیر
بخش مراقبتهای ویژه ،اتاق بستری بیماران ،اتاق کنفرانس،
واحدهای تجهیزات پزش��کی و آزمایش��گاه اس��ت .بهعالوه
اتاقهای قرنطینه مجزا نیز تعبیه میشوند تا ریسک انتقال
بیماریها بین بیماران کاهش یابد.
این بیمارستان که با مشارکت  ۷هزار و  ۵۰۰نفر تکمیل
شد ،اکنون در اختیار تیمهای پزشکی و درمانی قرار دارد و
از روز س��وم فوریه روند بستری افراد در آن آغاز شده است.
هماکنون یکه��زار و  ۴۰۰نفر تیم درمانی در هوشنش��ان
مستقر شدهاند .این بیمارستان در مساحت  ۲۵هزار مترمربع
و با گنجایش یکهزار تختخواب بنا شده است .با این حال
این تنها بیمارس��تان اضطراری برای مقابله با شیوع بیشتر
کرونا نیس��ت و چهل کیلومتر آنطرفت��ر ،چینیها در حال
ساخت یک بیمارستان دیگر اما اینبار با ظرفیت یک هزار و
 ۶۰۰تخت خواب هستند.
اما راز و رمز پاسخ برقآسای مقامات و نهادهای چینی در
شرایط اضطراری چیست؟

یانژون��گ هوآن ،تحلیلگر ارش��د ش��ورای روابط خارجی
آمریکا در پاس��خ به این پرس��ش میگوی��د« :چین رکورد

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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س��اخت برقآس��ای پرو ژههایی عظیم نظیر
همین بیمارستان را دارد ».او به سال ۲۰۰۳
و س��اخت بیمارستان پکن اش��اره میکند
ک��ه ی��ک هفتهای بنا ش��د .به گفت��ه او در
ساخت بیمارس��تان ووهان نیز از سازههای
پیشساخته اس��تفاده شده اس��ت .او ادامه
میدهد« :این کش��ور ک��ه دارای حکومتی
اقتدارطلب اس��ت ،بر اس��اس بسیج منابع و
نیروهای انسانی و از باال به پایین کار میکند.
این شیوه میتواند در چنین مواقعی ماهیت
بوروکراتیک موجود و محدودیتهای مالی را
کنار بزند و تمامی منابع را بهس��وی نیل به
هدف بسیج کند».
هوآن��گ میگوی��د دول��ت چی��ن تمامی
مهندس��ان را مانن��د آنچه در س��ال ۲۰۰۳
رخ داد به س��وی ووهان گس��یل داش��ت تا
ای��ن پ��روژه در موعد مقرر به اتمام برس��د.
وی افزود« :علم مهندس��ی چیزی است که
چینیها در آن بیبدیل هستند .آنها رکورد
ساخت آسمانخراشها با سرعت چشمگیر را
در اختیار دارند ،کاری که غربیها نمیتوانند
تص��ور انجام آن را هم داش��ته باش��ند» .در
زمینه تأمین منابع دارویی و بیمارستانی نیز،
ووهان بهسادگی آنها را یا از بیمارستانهای
دیگر یا از شرکتها سفارش میدهد .روزنامه
گلوبالتایمز چین تأیید کرده است که تعداد
 ۱۵۰نفر از پرسنل نظامی ارتش آزادیبخش
خلق چین در بیمارستان هوشنشان مستقر
شدهاند.
زمان��ی که به فانگ ش��یانگ ،مدیر پروژه

س��اخت بیمارستان هوشنشان گفته ش��د که برای ساخت
بیمارس��تان تنها  ۱۰روز فرصت دارند ،او پاسخ داد که این
کار غیرممکن است.
ای��ن مهن��دس چینی اما پس از اتمام  ۹روز س��اخت این
توگو با خبرگزاری شینهوا میگوید« :برای
بیمارستان در گف 
س��اخت پروژهای در این مقیاس دو س��ال زمان الزم است.
حتی برای س��اخت یک بیمارستان موقت نیز یک ماه زمان
الزم اس��ت ،حاال تصور کنید بیمارس��تانی را باید با تمامی
تجهیزات و در جهت مقابله با بیماریهای واگیردار در کمتر
از  ۱۰روز بنا کنید».
ام��ا در جریان ش��یوع ویروس س��ارس در س��ال ،۲۰۰۳
چینیها چگونه توانستند ظرف یک هفته بیمارستان عظیمی
را بنا کنند؟ در س��ال  ،۲۰۰۳حدود  ۴هزار نفر از پرس��نل
چینی ،با کار شبانهروزی توانستند بیمارستان ژیائوتانگشن
را در هف��ت روز به بهرهبرداری برس��انند و رکورد جهان در
س��ریعترین ساخت بیمارستان را به نام خود ثبت کنند .در
این بیمارس��تان ،تمامی امکانات بیمارستانهای روز جهان
نظیر اتاقهای عکسبرداری با اشعه ایکس ،اتاقهای سیتی
اسکن ،واحد مراقبت ویژه و آزمایشگاه تعبیه شده بودند و هر
اتاق بستری نیز دارای حمام مختص به خود بود.
اما س��اخت این بیمارستان در س��ال  ۲۰۰۳توسط وزارت
بهداش��ت چین کلید خورد و پرستاران و پزشکان نیز با در
اختیار داشتن پروتکل نحوه مقابله با شیوع ویروس سارس،
به س��وی این بیمارستان گسیل ش��دند .اگرچه در جریان
شیوع ویروس سارس هم اغلب هزینهها و سازماندهی منابع
توسط دولت محلی صورت گرفت ،اما یارانههای قابلتوجهی
نیز توس��ط دولت چین به آنها اعطا شد که از باال تا پایین و
تمای روند ساخت و دستمزد کارکنان مهندسی و پزشکی را
شامل میشد .این بیمارستان پس از ریشهکن شدن سارس
بهطور کامل تخلیه و جمعآوری شد.

ای�ن بیمارس�تان که با
مش�ارکت  ۷هزار و ۵۰۰
نفر تکمیل شد ،اکنون در
اختیار تیمهای پزشکی و
درمانی قرار دارد و از روز
سوم فوریه روند بستری
اف�راد در آن آغاز ش�ده
است .هماکنون یکهزار
و  ۴۰۰نف�ر تی�م درمانی
در هوشنش�ان مس�تقر
ش�دهاند .این بیمارستان
در مس�احت  ۲۵ه�زار
مترمرب�ع و ب�ا گنجایش
یکه�زار تختخواب بنا
شده است
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مراقب سالمت خود باشید

کاهشعمربا ۸عادتروزانه!
بیشتر ما میدانیم که عاداتی مانند سیگار کشیدن یا ورزش نکردن میتوانند به سالمتمان آسیب برسانند اما برخی عادات روزانه دیگر نیز وجود دارند
که ممکن است کمتر مورد توجه قرار گرفته اما آثار منفی مشابه بر سالمت و طول عمر انسان داشته باشند .عادات ما سهم قابل توجهی از اقداماتی که در
طول روز انجام میدهیم را تشکیل میدهند .این اقدامات مانند انجام ورزش ،نوشیدن آب کافی ،رعایت بهداشت دهان و دندان ،خواب کافی و با کیفیت
باال و دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم میتوانند به سود سالمت و طول عمرمان باشند؛ در شرایطی که عادات ناسالم به ضرر ما تمام خواهند شد .در
ادامه با برخی عادات رایج که میتوانند طول عمر انسان را کاهش دهند بیشتر آشنا میشویم.

نشستن بیش از حد

دیرزمانی است که پژوهشگران میدانند که
یک سبک زندگی کمتحرک میتواند طول عمر
انسان را کاهش دهد .نتایج یک مطالعه نشان
داد که اگر کمتر از سه ساعت از روز خود را در
حالت نشسته سپری کنیم و تماشای تلویزیون
را به کمتر از دو س��اعت در روز محدود کنیم،
میتوانیم تقریباً  2/5سال به عمر متوسط خود
اضافه کنیم .یک س��بک زندگی کمتحرک با
چاقی ،دیابت ،بیم��اری قلبی و برخی از انواع
سرطان پیوند خورده است که میتوانند عمر
انسان را کاهش دهند.
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وقتگذرانی بیش از حد در برابر نمایشگرها

در این مورد انواع مختلف نمایشگرها مانند

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

تلویزیون ،رایانه ،تبلت و گوش��ی هوشمند را
ش��امل میش��ود .صرف زمان زی��اد در برابر
نمایشگرها میتواند به افت سالمت و کاهش
طول عمر انسان منجر شود.
ن��ور آبی ک��ه از نمایش��گر دس��تگاههای
الکترونیکی مانند رایانه ،گوش��ی هوش��مند
و تلویزیون ساطع میش��ود میتواند به مغز
و س��لولهای شبکیه چشم آس��یب برساند.
نور آبی چه به نمایش��گر نگاه کنید یا نکنید
میتواند اثر منفی بر س�لامت انسان داشته
باش��د .به مدت زمانی که روبروی نمایش��گر
دستگاههای الکترونیکی سپری میکنید توجه
داش��ته باشید و اگر مجبور به استفاده از آنها
هستید ،زمانهای استراحت کوتاهی را برای
خود در نظر گرفت��ه و طی آنها از جای خود

بلند شده و مقداری پیادهروی کنید.
عدم مدیریت اضطراب و استرس

پژوهشه��ای مختل��ف نش��ان دادهاند که
اضطراب و اس��ترس میتواند به کوتاهش��دن
تلومرها ،س��اختارهای محاف��ظ در نوک هر
کروم��وزوم ،منجر ش��ود .تلومره��ا از DNA
محافظت میکنند .مطالع��های در دانمارک
نش��ان داد ک��ه تلومرهای کوتاهت��ر احتمال
م��رگ زودرس را به میزان  ۲۵درصد افزایش
میده��د .فعالیتهای��ی مانند مدیتیش��ن،
یوگا ،تکنیکهای تنفس عمیق و حتی شنا
میتوانند به آرامش ذهن انسان کمک کرده
و زندگی سالمتر برای مدت زمانی طوالنیتر
را ممکن سازد.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

خواب ناکافی و بی کیفیت
خواب ناکافی و بیکیفیت میتواند در تشکیل پالک در سرخرگها و افزایش سطوح سلولهای التهابی در رگهای خونی نقش داشته باشد.
به طور همزمان ،خواب ضعیف سطوح هورمونی که این سلولهای التهابی را کنترل میکند ،کاهش میدهد .این میتواند زمینه را برای یک
سکته مغزی فراهم کند .میزان خواب کافی برای هر فرد میتواند متفاوت باشد اما هفت تا هشت ساعت خواب خوب شبانه برای بزرگساالن
توصیه شده است و خواب نامنظم میتواند فرد را در معرض خطر مواردی مانند بیماری قلبی ،نارسایی قلبی ،دیابت ،سکته مغزی و حتی زوال
عقل قرار دهد.

مصرفالکل

مصرف الکل ،بویژه زی��ادهروی در این کار،
میتواند احتمال ابتال به مش��کالت سالمت
مختلف و کاهش طول عمر انسان را افزایش
ده��د .مصرف الکل با افزایش س��ن میتواند
خطر بیشتری برای فرد ایجاد کند زیرا جذب
و گوارش الکل با س��رعت کمتری نسبت به
زمانی ک��ه وی جوانت��ر بوده اس��ت ،انجام
میشود.
مصرف الکل با افزایش خطر مشکالت کبد،
پرفش��اری خون ،حمله قلبی و سکته مغزی
پیوند خورده اس��ت .برخی مطالعات نش��ان
دادهاند که زی��ادهروی در مصرف الکل حتی
میتواند چهار تا پنج س��ال از عمر متوس��ط
انسان را کاهش دهد.
عدم تأمین آب مورد نیاز بدن

ما درباره نوشیدن آبمیوهها یا نوشیدنیهای
ورزش��ی صحبت نمیکنیم بلکه آب س��اده
م��د نظر قرار دارد .گاهی اوقات فکر میکنیم
گرس��نهایم اما در واقع این احساس تشنگی
است که با گرسنگی اشتباه گرفته میشود.
اما نیازی نیست تا منتظر احساس تشنگی

باشید تا متوجه شوید باید آب بنوشید .بدن
ممکن اس��ت با کمآبی مزمن سازگار شده و
ارسال س��یگنالهای تشنگی را متوقف کند.
در این ش��رایط به آن میزان که باید احساس
تشنگی را تجربه نمیکنید.
از اینرو ،آبرس��انی به بدن حتی در صورت
عدم احس��اس تش��نگی اهمیت دارد .آب به
تنظیم دمای ب��دن کمک میکند و از مغز و
نخاع محافظت میکند .همچنین ،آب امکان
رشد و بازتولید را برای سلولهای بدن فراهم
میکند .در غیر این صورت ،شما با خطر پیری
زودرس مواجه خواهید شد.
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تنه��ا محدودک��ردن مص��رف محصوالت
حیوانی مانند گوش��ت قرمز و نوشیدنیهای
شیرین مانند نوشابههای گازدار برای اطمینان
حاصلکردن از مصرف یک رژیم غذایی سالم
کفای��ت نمیکند و باید به مصرف کافی مواد
غذایی مغذی مانند میوه و سبزیجات و غالت
کامل نیز توجه داشت.
ان��واع مختل��ف میوهها و س��بزیجات ،نان
یا پاس��تای غ�لات کام��ل ،برنج قه��وهای،
کینوآ ی��ا حتی جو دوس��ر از جمله بهترین
گزینههایی هستند که میتوانید مد نظر قرار
دهید.
رعایتنکردن بهداشت دهان و دندان

مصرف غذاهای ناسالم

مطالعات متعدد پیون��د بین بیماری لثه با
برخی از انواع س��رطان ،بیماری قلبی ،دیابت
و بیم��اری کلی��وی را نش��ان دا دهان��د .عدم
رعایت بهداش��ت ده��ان و دن��دان میتواند
تأثیر چشمگیری بر کاهش طول عمر انسان
داشته باشد .بیماری لثه و بیماری ریوی نیز با
یکدیگر پیوند خوردهاند که سفر باکتریهای
مضر از دهان به ریهها از دالیل احتمالی این
پیوند است.

دنبالکردن یک رژیم غذایی ناس��الم بیش
از مجموع سیگارکش��یدن و فش��ار خون باال
موجب مرگ افراد میشود .رژیم غذایی نقش
قابل توجهی در افزایش طول عمر ش��ما ایفا
میکند .مصرف ناکافی غذاهای کامل و مصرف
بیش از حد غذاهای فرآوریشده که در برخی
رژیمهای غذایی مانند رژیم غذایی غربی رایج
است میتواند آثاری منفی بر سالمت انسان
داشته باشد.
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راهکارهاییبرایمبارزهباافسردگی

هورمونهایشادیآورتانراتقویتکنید!
نازنینشادابی
روانشناسومشاورخانواده

افس��ردگی یک��ی از
ش��ایعترین بیماریهای
قرن حاضر است که هر
ف��ردی ام��کان دارد در
طول زندگی خ��ود با آن
مواجه شود و متأسفانه
از شروع بیماری تا زمان
تش��خیص آن حدود ده
سال به طول میانجامد.
زیرا بسیاری از افراد آن
را با غم و ناراحتی اشتباه
میگیرند و به متخصص
مراجعهنمیکنندومنتظر
میش��وند تا این بیماری
آرام ،بهص��ورت خود به
خ��ودی از بین ب��رود در
صورتیک��ه ای��ن چنی��ن
نخواهد شد .امکان دارد
داس��تان سگ س��یاه را
شنیده باش��ید .در این
داستان که توسط فردی
افس��رده نقل میشود،
افسردگی به سگی سیاه
تشبیه شده است.
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«من یک سگ سیاه داشتم .اسمش افسردگی
بود .ه��ر زمانی که میآمد ان��گار همه چیز در
زندگیم کند میش��د و احساس��اتم را از دست
میدادم .هیچ زمان معینی نداش��ت .یهو سر و
کلهاش پیدا میشد .سگ سیاه ظاهرم را پیرتر
کرده بود و از درون هم مسنتر شده بودم .مثل
یک عینک سیاهی بود که همه چیز رو از پشت
اون تیره میدیدم .همه از زندگی لذت میبردند
اما واس��ه من همه کارها بدون لذت ش��ده بود.
وقتی این س��گ س��یاه میآمد ک ً
ال اشتهایم را
از دس��ت م��یدادم ،تمرکز نداش��تم .حافظهام
مختل میش��د .هر کاری که میخواستم انجام
دهم این س��گ سیاه مانع میش��د .مث ً
ال وقتی
میخواس��تم از خانه بیرون بروم ،س��گ چنان
پاچ��هام را میگرف��ت که نمیتوانس��تم تکان
بخورم .در جمعهای دوس��تانه اعتماد به نفسم
را میگرف��ت .انرژی زیادی را صرف میکردم تا
بتوانم این سگ س��یاه را قایم کنم .همه چیزم

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

منفی و غیر قابل تحمل شده بود .بداخالق شده
بودم و روابط عاشقانهام مختل شده بود .شبها
دائم در س��رم واقواق میکرد و وقتی از خواب
میپریدم ،ذهنم پر از افکار منفی بود .داش��تن
سگ س��یاه مثل غم نیس��ت ،انگار هیچ حسی
نداشته باشید.
با افزایش س��ن ،سگ س��یاه بزرگتر میشد و
همیشه همراهم بود .تا جائیکه دست از مبارزه
برداشتم و باالخره سگ س��یاه کام ً
ال زندگیام
را دزدی��د .هی��چ لذت��ی در زندگ��یام نبود و
میخواس��تم به زندگیام پایان بدم .اما باالخره
یک روز تصمیم گرفتم س��گ س��یاه رو از بین
ببرم».
تفاوت احساس غم و افسردگی

احس��اس غم احساس��ی طبیعی است که در
ط��ول روز ،هفته و ماه هر ف��ردی آن را تجربه
میکند .اما افس��ردگی احس��اس غ��م پایدار و

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

مش��اور و م��ددکار با ه��م به درم��ان فرد
افس��رده بپردازند .این موض��وع که آیا همه
افراد افس��رده به دارو احتی��اج دارند یا خیر
را فقط شخص متخصص میتواند تشخیص
دهد ولی در عین حال آش��نایی با عملکرد
مغز نیز میتواند کمککننده باشد و شاید با
بهرهگیری از پیشنهادهایی که گفته خواهد
ش��د تا حدود بس��یاری بتوانید ب��ه درمان
افسردگی خود کمک کنید.

وزن میشوند.
وقتی مقدار سروتونین در مغز باالست شما
احساس میکنید فرد «مهم و تأثیرگذاری»
هس��تید .همچنین وقتی میزان سروتونین
قابل توجه نیس��ت ش��ما احساس تنهایی و
افسردگی میکنید.
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راههای افزایش سروتونین
 -1ماساژ بدن :هنگام ماساژ ،بدن ریلکس

میش��ود و سطح اس��ترس پایین میآید و
باعث کاهش کورتیزول میش��ود ،در نتیجه
ش��ما با مقدار خوبی از س��روتونین مواجه
میشوید .کورتیزول هورمون استرس است
و آرام��ش را در ش��ما کم میکن��د .مقدار
سروتونین و کورتیزول برعکس هم هستند.
با ماس��اژ میتوانید مقدار کورتیزول را کم و
سروتونین را افزایش دهید و آرامش را برای
خود به ارمغان بیاورید.
 -2دریافت تریپتوفان بیشتر :تریپتوفان
نوعی اس��ید آمینه اس��ت که برای ساختن
س��روتونین در بدن الزم و ضروری اس��ت.
افزایش این ماده باعث افزایش س��روتونین
میش��ود .در برخی مواد غذای��ی میتوانید
تریپتوفان را پیدا کنید .گوشت بدون چربی،
تخم مرغ ،لبنیات ،آجیل و دانهها ،سرشار از
این مواد غذایی هستند.
 -3مص�رف ویتامی�ن  :Bب��ا مصرف این

هورمونهای شادیآور

در مغ��ز انتقالدهندهه��ای عصبی وجود
دارد ک��ه در عملک��رد مغز مؤثر هس��تند.
ای��ن انتقالدهندههای عصب��ی در اصطالح
عموم به هورمونهای شادی معروفاند که
میتوانید مقدار آنها را در بدن باال برده و از
این طریق بر خلق افسرده غلبه کنید.
سروتونین

طوالنیم��دت و خارج از اختیار اس��ت که
بیش��تر از دو هفته به ط��ول میانجامد و با
عالئم زیر همراه است:
 خستگی زیاد درد زیاد عضالنی و استخوانی عدم تمرکز اختالل در خواب اختالل در اشتها میل جنسی پائین کاهش توانایی تصمیمگیری گوشهگیری و انزوا عملکرد کاری پائین -خلق بیقرار و عصبانی
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این م��اده نزد عموم بهعنوان جاریکننده
«احساس خوب» ش��ناخته شده است .این
هورمون ،در تولید احساس سیری نیز نقش
دارد .تأثیرات س��یرکنندگی آن بسیار زیاد
است و باعث میشود فرد از مصرف غذاهای
چرب پرهیز کند .به همین علت اس��ت که
بعض��ی از داروه��ای ضد افس��ردگی که در
تولید سروتونین نقش دارند باعث کم شدن
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چگونه سگ سیاه را مهار کنم؟

گردشگری

مهمتری��ن قدم ب��رای درمان افس��ردگی
مراجعه به متخصص اس��ت که بهتر اس��ت
گروهی متش��کل از روانپزشک ،روانشناس،
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اُکسیتوس�ین ،هورمون�ی
اس�ت که باعث تقویت روابط
عاش�قانه و دوستانه میشود.
هن�گام اوج ل�ذت جنس�ی،
ه�م در زن ه�م در مرد تولید
میش�ود .موقع زایم�ان و در
ط�ول دوران ش�یردهی در
بدن زن ترش�ح میشود .این
هورم�ون ،هورم�ون عش�ق
نامیده میشود.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

ویتامین میتوانید در ترش��ح سروتونین به
خود کمک کنید.
 -4دریافت نور خورشید :یکی از مؤثرترین
کارها گذراندن حداقل روزی نیم ساعت در
بیرون از خانه و زیر نور آفتاب اس��ت .حتی
اگر هوا ابری باش��د ،تابش غیر مستقیم نور
هم میتواند در ترشح سروتونین کمککننده
باشد.
 -5غذا خ�وردن بی�رون از خانه :هر روز
میتوانید قهوه ،چای یا غذای خود را بیرون
از خانه بخورید.
 -6منیزیم :این ماده به ترشح سروتونین
کمک میکند و باعث بهبود عملکرد اعصاب
میشود .در سبزیجات تیرهرنگ ،ماهی ،موز
و حبوبات میتوانید این ماده را پیدا کنید.
 -7تصور کردن :مغز بین واقعیت ،تصور و
خیال نمیتواند تفاوتی قائل شود .به همین
دلیل میتوانید به دستاوردها و موفقیتهای
گذش��ته خود فکر کنید .مغز ش��ما هنگام
فکر کردن به موفقیتهایتان ،س��روتونین
بیشتری تولید میکند.
 -8قدردانی و تش�کر :هر چقدر به خاطر
چیزهایی که دارید بیشتر شکرگزاری کنید
س��روتونین بیش��تری در مغز ش��ما تولید

میشود.

 -9مثبتاندیش�ی :ب��ا معاش��رتهای
دلنش��ین و کت��اب خوان��دن و تفریح��ات
میتوانید تفکرات مثبت در خود ایجاد کنید
تا سروتونین بیشری تولید شود.
 -10کاه�ش مص�رف قند :یک��ی از عالئم
کمبود سروتونین ،میل به مصرف قند است.
زیرا انسولین برای ساخت سروتونین ضروری
است .بهرغم ضرورت وجود قند برای تولید
س��روتونین ،مصرف بیش از حد آن موجب
اثرات منفی بر خلق و خو میشود.
 -11مدیتیش�ن :مدیتیش��ن هورم��ون
اس��ترس را کم میکن��د و باع��ث افزایش
سروتونین میشود.
 -12ورزش :ه��ر فعالیتی که ضربان قلب
شما را افزایش دهد باعث ترشح سروتونین
میگردد.
 -13م�واد غذایی :با خ��وردن این منابع
میتوانید س��روتونین را افزایش دهید :تخم
مرغ ،پنی��ر ،آناناس ،آجی��ل ،دانهها ،ماهی
سالمون ،بوقلمون ،پروبیوتیکها.
دوپامین

این هورمون کارهای زیادی انجام میدهد.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

در حافظه ،تمرکز ،حتی تنظیم حرکات بدن
و همچنین ایجاد انگیزه مؤثر است .دوپامین
انگیزه میدهد تا برای خواستهها و هدفهای
خود تالش کنیم و همچنین وقتی به هدف
خود رسیدیم به ما لذت و شادمانی میدهد.
کمب��ود دوپامین باعث میش��ود تا «عزت
نفس» فرد کم ش��ود .خودش را دست کم
بگی��رد و کارهای امروز را به ف��ردا بیاندازد
(اهمالکاری).
اگر دوپامین کم باش��د همیشه به دنبال
راههای آس��ان هستیم و چالشی در زندگی
نخواهیم داش��ت و در حقیق��ت توقع خود
را ک��م میکنی��م و ب��ه چیزهای ک��م قانع
میشویم.
راههای افزایش دوپامین

 -1هدف :بعد از رس��یدن ب��ه هدف ،مقدار
زیادی دوپامین ترش��ح میشود .پس بهتر
اس��ت اهداف کل��ی را به اه��داف کوچکتر
تقس��یم کنیم تا بعد از رسیدن به هر هدف
کوچکی هم دوپامین ترشح شود .همچنین
برای ترشح مداوم دوپامین ،بهتر است قبل
از رسیدن به هدف کلی ،هدف دیگری را در
نظر بگیریم .پس داش��تن اهداف کوچکتر و
اینکه همیشه هدفی در سر داشته باشید در
ترشح دوپامین مؤثر است.

مورفی��ن طبیعی بدن اس��ت اضط��راب را
کاهش میدهد .نشاط یک دونده ،یا نیرویی
که بعد از ورزش در خود احساس میکنید
به خاطر ترشح اندورفین است.

 -2خوردن پروتئین :برای تولید اس��یدهای
آمینه مؤثر در تولید دوپامین نیاز دارید که
مقدار مناسبی پروتئین بخورید .سویا ،تخم
مرغ ،حبوبات ،لبنیات و کلم بروکلی از جمله
مواد غذایی با پروتئین باال هستند.
 -3چربی اش�باع شده کمتر مصرف کنید :چرا
ک��ه این روغنها مثل روغ��ن حیوانی ،کره،
روغ��ن پال��م و روغن نارگی��ل باعث مختل
شدن تولید دوپامین میشوند.
 -4مص�رف پروبیوتی�ک :روده مغ��ز دوم
محسوب میشود .چون شامل تعداد زیادی
از س��لولهای عصبی است که مولکولهای
انتقالدهن��ده عصبی از جمل��ه دوپامین را
تولید میکنند .با مص��رف پروبیوتیکها به
این فرایند در روده کمک کنید.
 -5ورزش کنید .ورزش حتی اگر  20دقیقه
در روز باشد ،میتواند سطح دوپامین را باال
ببرد.

راههای افزایش اندورفین

 -1گل اسطوخودوس و وانیل را بو کنید :بوییدن
ای��ن دو باع��ث ترش��ح هورمون ض��د درد
میشود .از اسانس وانیل میتوانید استفاده
کنید.
همچنین روغن اسطوخودوس را میتونید
به پش��ت گوش یا نبض دس��تتان بزنید و
همیشه این دو عصاره را بو کنید.
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 -2استفاده از جنسینگ

 -3کالسهای ورزش گروهی بروید.

 -4خندی�دن :خندیدن ه��م مانند ورزش
کردن در تولید اندورفین مؤثر اس��ت .حتی
انتظار خندی��دن هم کمک کننده اس��ت.
ش��رکت در برنامههای خن��دهدار یا دیدن
فیلمهای کم��دی که انتظ��ار دارید خیلی
خندهدار باش��ند ،حتی اگر شما را نخندانند
نیز در ترشح اندورفین مؤثر است.
 -5شکالت بخورید :البته شکالت تلخ خیلی
بهتر و مؤثرتر است.
 -6موسیقی :به موسیقی شاد گوش کنید.
 -7خوراکیهای تن�د :خوردن خوراکیهای
تند باعث آزاد شدن اندورفین میشود.

 -6به اندازه کافی بخوابید.

 -7موسیقی گوش دهید.

-8مدیتیشنکنید.

 -9دریافت نور خورشید.

اندورفین

اندورفینه��ا یا مس��کنهای طبیعی بدن
در واکنش به درد ش��دید و تنشها در بدن
تولید میش��وند .تولید اندورفین که همان
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اُکسیتوسین

هورمونی اس��ت که باع��ث تقویت روابط
عاش��قانه و دوس��تانه میش��ود .هنگام اوج
لذت جنس��ی ،هم در زن هم در مرد تولید
میش��ود .موق��ع زایمان و در ط��ول دوران
ش��یردهی در بدن زن ترش��ح میشود .این
هورمون ،هورمون عشق نامیده میشود.
راههای افزایش اکسیتوسین

یک�ی از عالئ�م کمب�ود
س�روتونین ،میل ب�ه مصرف
قند است .زیرا انسولین برای
س�اخت س�روتونین ضروری
اس�ت .بهرغم ضرورت وجود
قن�د برای تولید س�روتونین،
مصرف بیش از حد آن موجب
اث�رات منف�ی بر خل�ق و خو
میشود.

 -1تماس جس�می داش�ته باش�ید :در آغوش
گرفت��ن و ن��وازش کردن باعث ترش��ح این
هورمون میش��ود .به جای دس��ت دادن با
افراد آنها را بغل کنید .گفته شده بغل کردن
 8نفر در طول روز س��طح اکسیتوس��ین را
باال میبرد.
 -2تماس جنس�ی داشته باشید :همانطور که
گفته ش��د رابطه جنس��ی باعث ترشح این
هورمون میشود.
 -3س�خنان تشویقکننده بر زبان جاری کنید:

هم تعریف از خودتان و هم تعریف از دیگران
باعث ترشح این هورمون میشود.
 -4هدیه گرفتن :بیمناس��بت یا بامناسبت
برای خود و دیگ��ران هدیه بگیرید و هدیه
از آنها قبول کنید.
 -5به سخنان و حرفهای دیگران گوش دهید:

وقتی به سخنان طرف مقابل گوش میدهید،
احس��اس پاداش��ی را تجرب��ه میکنید که
ارزشمند اس��ت و این باعث ترشح هورمون
عشق میشود.
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ترش��ح اکسیتوسین میش��ود .نگه داشتن
احساس��ات و سرکوب آنها باعث ایجاد تنش
در بدن میشود.
ب��ا آزاد ک��ردن اش��کها به ب��دن اجازه
میدهید به وضعیت آرامش برگردد.
 -8حیوان خانگی داش�ته باش�ید :وارد خانه
میش��وید و سگ و یا گربه شما با بیقراری
منتظر شماس��ت .او را در آغوش میگیرید
و ن��وازش میکنی��د .این کار باعث ترش��ح
هورمون عشق میشود.
لمس حیوانات خانگی فش��ار خون را نیز
پایین م��یآورد و اکسیتوس��ین را افزایش
میدهد.
 -9از یک کودک مراقبت کنید.

 -10به فعالیتهای مثبت و اجتماعی بپردازید.
 -11مصرف کافئین را افزایش دهید.

 -12خانمها ،سطح استروژن خود را باال ببرید.
 -13بابونه مصرف کنید.

تمام موارد گفته شده باعث افزایش ترشح
چهار هورمون شادیآور هستند .با افزایش
می��زان هورمونهای س��روتونین ،دوپامین،
اکسیتوس��ین و اندورفین میتوانید خلق و
خوی بهتری تجربه کنید و شادی و تنوع را
وارد زندگی خود کنید.
البته همانط��ور که گفته ش��د در بعضی
موارد تنها با بهکارگیری این موارد نمیتوانید
حس خوب را تجربه کنی��د و حتماً نیاز به
مش��اورههای داروی��ی و رواندرمانی وجود
دارد .پس بهتر است افسردگی را در خود و
اطرافیان جدی گرفته و حتماً از متخصصین
کمک بگیرید.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ورزش

وقتی یک ایرانی «رستم هند» شد!66/
همه کرواتهای فوتبال ایران68/
«بیماری حاد کوهستان» چیست؟70/
سرمربی کروات روی نیمکت تیم ملی نشست72/
اسکوچیچ ،ارزان ،دم دست و البته خارجی72/
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اخراج جنجالی رستم از هندوستان

وقتییکایرانی«رستمهند»شد!
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چندی پیش خبر قهرمان��ی پویا رحمانی
کش��تیگیر ایرانی در جام رستم هند منتشر
شد؛ اتفاقی که بیش از همه در رسانههای این
کشور س��روصدا به پا کرد و باعث ایجاد یک
جریان و حتی جنجال در کش��تی هند شد.
اینطور که خ��ود او روایت میکند ،هندیها
ب��ه ش��دت از قهرمانی یک خارج��ی در این
مسابقات شاکی هستند ،چون به هیچ عنوان
فکر نمیکردند یک کشتیگیر خارجی عنوان
«رستم» هند را از آن خود کند .حتی کار به
جایی رسیده که هندیها قوانین مسابقات را
تغییر دادند و کشتیگیر ایرانی هم مجبور به
بازگشت شده است.
ای��ن کش��تیگیر آزادکار ایرانی که چندی
پی��ش در بازیهای س��احلی جهان هم تنها
مدال طالی کاروان ایران را کسب کرد ،بیشتر
درب��اره جزییات اتفاقات جالبی که برایش در
هند رخ داده ،توضیح میدهد.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

در هر باش�گاه کشتی هند یک زمین خاکی
هم هست

چند س��الی است که به هند میآیم و شهر
به شهر میروم و در مسابقات مختلف شرکت
میکنم .هر ش��هری آکادمی کشتی خودش
را دارد و ه��ر آکادمی هم ی��ک پهلوان دارد.
هندیه��ا بیش از چیزی ک��ه فکر میکنید
به کش��تی عالقه دارند .در ه��ر آکادمی یک
تش��ک برای آزادکاران وج��ود دارد و در کنار
آن هم یک زمین خاکی هم هست .آنهایی
که میخواهند پهلوان باشند و پول دربیاورند،

در خاک تمرین میکنند و مسابقه میدهند.
هندیها اس��طورهای به نام «گاما» دارند که
میگویند الگوی بروسلی بوده است.

در  ۲۴ساعت برای یک مسابقه پول جمع
میکنند

در مسابقات جام رس��تم که در هند برگزار
میشود ،برخالف پاکستان خارجیها هم اجازه
حضور دارند .هر س��ال کشتیگیرانی از کوبا،
ترکیه و گرجس��تان را به این مسابقات دعوت
میکنند؛ برای اینکه کالس کشتی خودشان
ه��م باالتر برود .بعد از اینکه کش��تیهای مرا
دیده بودند ،من هم به جام رستم دعوت شدم.
هندیها برای کشتی خیلی هزینه میکنند و
در این جام هر کش��تی چه برنده باشد و چه
بازنده ،مبلغی را دریافت میکند .سیستم هر
مسابقه هم اینطور است که بزرگان محل جمع
میش��وند و در عرض  ۲۴س��اعت پول جمع
میکنند تا مسابقه را برگزار کنند .گروههایی

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

در واتساپ دارند که فیلمهای کشتیگیران را
در آنجا میگذارند و طبق آن از کشتیگیران
مختل��ف دع��وت میکنند .علت دعوتش��ان
از خارجیها هم این اس��ت ک��ه میخواهند
مس��ابقات جذابتر ش��ود .مث ً
ال وقتی من برابر
یک کشتیگیر هندی قرار میگیرم ،جوسازی
میکنند و هیجان مسابقه خیلی باال میرود.
هر روز  ۸۰هزار نفر برای تماش�ای کش�تی
جمعمیشوند

میکردم و مسابقه میدادم تا پولی دربیاورم
و زندگیام را بچرخانم .در بازیهای ساحلی
جهان تنها طالیی ایران بودم ،اما به جز تقدیر
جزیی کمیته ملی المپیک کسی دیگر به من
پاداشی نداد.

برای گذراندن زندگی مجبور ش�دم به هند
بروم

م��ن وقتی در ای��ران بودم ۲ ،ب��ار قهرمان
جهان شدم ولی هیچ پاداشی نگرفتم .در لیگ
ایران هم که بخواهم کشتی بگیرم باید وقت
بیشتری بگذارم و پول کمتری بگیرم .در هند
ماهیانه درآمد خوبی از حضور در مس��ابقات
داش��تم؛ البته که اینجا هم اص ً
ال کارم آسان
نیس��ت .هر روز در خ��اک و کثیفی تمرین

در تیم ملی کشتی بودن برایم هزینه دارد

من  ۶ ،۵س��ال در دوران مدیریت رس��ول
خ��ادم در تی��م ملی کش��تی آزاد ب��ودم ،اما
ملیپوش بودن در کشتی درآمدی که ندارد
هیچ؛ هزینه هم دارد.
باید مکمل استفاده کنی و تمام وقت خودت
را در اردوی تیم ملی بگذاری .به هر حال من
راه دیگری را انتخاب کردم و نتوانس��تم دیگر
در تیم ملی کش��تی آزاد باش��م .دغدغههای
مالی زی��ادی دارم و فقط به خاطر همین به
هند آمدم.

واقعاً استقبال از کشتیها بسیار زیاد و قابل
توجه است .یک نفر به من میگفت که در گود
زینل خان اسفراین هم هر سال جمعیت زیادی
جمع میشود که من به او گفتم در هند هر روز
این اتفاق میافتد .یعنی شاید  ۴روز در هفته
جمعیت��ی نزدیک به  ۷۰تا  ۸۰هزار نفر جمع
میشوند تا کشتیهای پهلوانی را تماشا کنند.
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ب�رای قهرمان�ی از هفتخان رس�تم عبور
کردم

در مسابقات جام رستم که سومین دورهاش
بود ،به عنوان یکی از از کشتیگیران خارجی
ش��رکت کردم .در  ۲دوره قبلی  ۲کشتیگیر
هندی قهرمان ش��ده بودند و عنوان «رستم
هند» را یدک میکش��یدند .جالب اینجاست
که هندیها از تاریخ ما اس��تفاده میکنند و
گرز رس��تم را هم به قهرم��ان اهدا میکنند.
حتی سیستم مسابقات اینطور است که برای
قهرمانی باید از هفتخان رستم بگذری .خدا
را شکر من با شکست دادن تمامی رقبایم از
هند توانستم قهرمان و رستم هند شوم.
گفتند چرا یک غریبه را راه دادید؟!

بعد از قهرمانی من در جام رستم ،بحثهای
زی��ادی ب��ه وجود آم��د .خیل��ی از هندیها
اعتراض کردند که چ��را یک غریبه را به این
مس��ابقات راه دادید تا بیاید و قهرمان شود؟!
کار ب��ه جایی رس��یده ک��ه میگویند دیگر
نمیگذاریم تو در هند کش��تی بگیری و باید
به کش��ورت بروی! من هم به ایران بازگشتم
چون با من لج کردند .خیلی از بزرگان کشتی
هند جمع شدند و در نهایت تصمیم گرفتند از
سال آینده جام رستم بدون حضور خارجیها
برگزار شود .شرایط برای من خیلی سخت شد
و مدیر برنامههای من گفت فع ً
ال  ۴ ،۳ماه به
کشورت برگرد تا آبها از آسیاب بیفتد.
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وقتی دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میشود

همهکرواتهایفوتبالایران
بررس��ی کارنامه  ١٣مربی اهل
کرواس��ی در فوتبال ایران ما را
به  ١٢ج��ام قهرمانی و  ٢صعود
م جهانی میرساند؛ هرچند
به جا 
ک��ه  ٧افتخار مهم با ایوانکوویچ
بوده است.
از دهه  ٧٠ب��ود که پای مربیان
ک��روات به فوتب��ال ای��ران باز
ش��د .عملکرد نسبتا ً قابل قبول
آنه��ا باع��ث ش��د س��یر ورود
مربی��ان بلوک ش��رق ب��ه ایران
چندبراب��ر ش��ود؛ ت��ا جای��ی که
گ برتری هم
خیلی از تیمهای لی 
برای ای��ن که موفقیتی کس��ب
کنند ،س��راغ مربیانی از کش��ور
کرواس��ی رفتند .نایبقهرمانی
کرواس��ی با یک مرب��ی بومی در
م جهان��ی  ٢٠١٨مهر تأییدی
جا 
بر شایستگی مربیان این کشور
م
ب��ود؛ اتفاق��ی که البت��ه در جا 
جهان��ی  ١٩٩٨نی��ز ب��ا هدایت
بالژویچ و برانکو برای کرواتها
بهعنوان یک شگفتیساز و تیم
س��وم جام رقم خ��ورد .حاال که
ن بار فدراس��یون
ب��رای چندمی 
م
فوتبال ایران برای هدایت تی 
ملی ب��ه مربیان ک��روات اعتماد
ک��رده ،ب��د نیس��ت نگاه��ی به
کارنام��ه مربیان��ی بیندازیم که
در دو ،س��ه دهه اخیر از کشور
کرواس��ی وارد ایران ش��دند و
در تیمه��ای مختل��ف مربیگری
کردند؛ مربیانی که تعدادش��ان
فعال ً روی عدد  ١٣متوقف شده
است.
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اس�تانکو پوکلهپووی�چ؛ دوران درخش�ان در
پرسپولیس

این مرب��ی باتجربه کروات که ح��اال دیگر به
حیات خود پای��ان داده ،اولین مربی از کش��ور
کرواس��ی بود که سابقه کار در تی م ملی ایران و
باشگاه پرسپولیس را دارد .حضور او روی نیمکت
تیممل��ی خیلی کوتاه بود و در چهار دیداری که
استانکو هدایت ایران را بر عهده داشت ،یک برد،
دو تس��اوی و ی��ک باخت به دس��ت آمد .با این
حال اوج کار این مربی کروات در پرس��پولیس
بود که دو قهرمانی را با سرخها در لیگ آزادگان
در دهه ٧٠کسب کرد؛ اگرچه چند هفته قبل از
دومین قهرمانی جای خود را به حمید درخشان
داد.
تومیسالو ایویچ؛ خاطره تلخ بازی با رم

هنوز هم ماجرای برکناری او بعد از شکس��ت
عجیب به تی��م رم ایتالیا ح��رف و حدیثهای
زیادی را به همراه دارد .از ایویچ با وجود حضور
کوتاهمدت روی نیمکت تی م ملی ایران همواره به
نیکی یاد میشود.
میروسلاو بالژویچ؛ خاطرات تل�خ بحرین و
ایرلند

بع��د از کس��ب یک نتیج��ه تاریخ��ی در تی م
ملی کرواس��ی و قرارگرفتن در رده س��وم جا م

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

جهانی  ١٩٩٨میروس�لاو بالژویچ به اس��تخدام
فدراسیون فوتبال ایران درآمد .به اعتقاد خیلی
از کارشناس��ان ،تیم تحت هدایت بالژویچ یکی
از بهتری��ن تیمهای تاریخ فوتبال ایران با حضور
بازیکنان��ی همچ��ون علی دایی ،عل��ی کریمی،
مهدی مهدویکیا ،خداداد عزیزی ،کریم باقری
و ...ب��ود که همگی در اوج قرار داش��تند .با این
حال بالژویچ به علت آن باختهای کذایی برابر
بحرین و ایرلند نتوانست تی م ملی ایران را راهی
جا م جهان��ی  ٢٠٠٢کند و ب��ا خاطرات تلخی،
ته��ران را ترک کرد .چن د س��ال بعد این مربی
که لقب چیرو را هم یدک میکش��ید ،ب ه عنوان
ن بار
سرمربی مس کرمان به ایران بازگشت که ای 
هم نتایج او ضعیف بود و برکنار شد.
برانکو ایوانکوویچ؛ پرافتخارترین

بع��د از جدای��ی چی��رو از تی م مل��ی ،برانکو
ایوانکوویچ ،دستیار او هدایت تی م ملی ایران را بر
عهده گرفت .برانکو در ابتدا با تیم امید ایران در
بازیهای آس��یایی  ٢٠٠٢یک قهرمانی شیرین
را کس��ب کرد و تجربه بع��دی او حضور در جا م
ملته��ای  ٢٠٠٤بود ک��ه در آنجا نیز تیمش با
نمایشی قابل قبول به مقام سوم دست پیدا کرد.
مأموریت بعدی برانکو هدایت تی م ملی ایران در
ن بار هم
راه صع��ود به جا م جهانی  ٢٠٠٦بود .ای 
این مربی کروات سربلند از آزمایش بزرگ بیرون

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

آم��د و تی م مل��ی یک بازی مان��ده به پایان
مرحله مقدماتی بلیت آلمان را برای خودش
رزرو کرد .البته که برانکو پایان خوش��ی در
تی م ملی نداش��ت و بعد از کسب یک امتیاز
از سه بازی مرحله گروهی جا م جهانی ،دیگر
به ایران بازنگش��ت .بعد از گذش��ت کمتر از
ن بار در قامت سرمربی
 ١٠س��ال ،برانکو ای 
پرس��پولیس وارد تهران شد .اوایل حضور او
وضع بحرانی بود و حتی کار به جایی رسید
که زمزمههای برکناریاش شنیده میشد.
در همان روزهای س��خت ،برانکو و تیمش
اس��تارت یک دوران طالیی را زدند؛ دورانی
ک��ه در آن فصل به نایبقهرمانی و در س��ه
گ برتر ایران
فصل بعدی ب��ه قهرمانی در لی 
انجامید .اولین راهیابی پرسپولیس به فینال
لیگ قهرمانان آسیا نیز با هدایت برانکو بود؛
اگرچه به قهرمانی ختم نشد.
برانکو در مقطعی خودش را بهترین مربی
کروات تاریخ فوتبال ایران نامید؛ ادعایی که
البت��ه با توج��ه به فتح  ٦ج��ام ( ٣قهرمانی
در لی��گ ،یک قهرمان��ی در جامحذفی و ٢
قهرمان��ی در س��وپرجام) کام ً
ال درس��ت به
حساب میآید.
وینگو بگوویچ؛ دو دهه ماندگاری

حاال دیگ��ر ب��ا قاطعیت میت��وان وینگو
بگوویچ را باسابقهترین مربی کروات فوتبال
ای��ران نامی��د .وینگ��و قبل ا ز س��ال ٢٠٠٠
هدای��ت فوالد را بر عه��ده گرفت ،با حضور
روی نیمکت پرس��پولیس چهره شد و حاال
گ برتر و
نزدیک به ٢٠س��ال است که در لی 
لیگ دسته اول فوتبال ایران فعالیت میکند.
البته در این میان او در برههای هدایت تیم
فوتبال امید ایران را هم بر عهده داشت .شاید
بزرگترین دستاورد بگوویچ در فوتبال ایران
را بتوان لیگبرتریکردن گلگهر س��یرجان
دانست.

گ برتر بود که توانس��ت
مربی خارجی در لی 
قهرمان��ی را تجرب��ه کن��د .او با وج��ود این
موفقیت ،دیگر هیچوقت به ایران بازنگشت.

در چند مقطع بهعنوان دستیار علی دایی در
تیمهای مختلف ازجمله پرسپولیس در ایران
حاضر ش��د ،یک دوره هم هدایت راهآهن را
برعهده گرفت.

یک��ی دیگ��ر از مربی��ان پرکار و باس��ابقه
کروات در فوتبال ایران لوکا بوناچیچ اس��ت.
ن بار هدایت فوالد را درس��ال
او ب��رای اولی 
 ٢٠٠٣برعهده گرفت و بعد از آن در تیمهای
مختلفی همچون اس��تقالل اهواز ،سپاهان،
ش فوالد
مس کرم��ان ،ذوبآهن و گس��تر 
کارش را پیش برد .شاید بهترین دوران لوکا
در م��س کرمان بود ک��ه در لیگ قهرمانان
توانست به دور دوم راه یابد.

زالتک�و کرانچار؛ ن�اکام در پرس�پولیس،
موفق در سپاهان

لوکا بوناچیچ؛ پرکار اما نهچندان موفق

ش��اید برخی یادش��ان نباش��د که زالتکو
ایوانکووی��چ ،ب��رادر برانک��و دورانی خودش
بهعنوان سرمربی تیم برق شیراز در فوتبال
ایران فعالیت میکرد و اص ً
ال هم موفق نبود.
البته او بعدا ً هم��راه با برادرش روی نیمکت
پرسپولیس نشست .نناد نیکولیچ در دورانی
که باشگاه فوالد عالقه زیادی به کار با مربیان
کروات داشت ،در چند مقطع هدایت این تیم
را برعهده گرفت .این مربی کروات که حضور
در تیم فوتبال جوانان و امید ایران را هم در
کارنامه دارد ،را نمیتوان جزو مربیان موفق
وارداتی به ایران دانس��ت .ژلکو میاچ هم که

ایگور استیماچ؛ پرسروصدا و ناموفق

م ملی
دراگان اسکوچیچ؛ از ملوان تا تی 

وقتی دراگان اس��کوچیچ هدای��ت ملوان
انزل��ی را برعه��ده گرفت و یک��ی از بهترین
نتایج این تیم در تاریخ لیگ را کس��ب کرد،
شاید کس��ی فکر نمیکرد او به آرزویش که
نشس��تن روی نیمکت تی م ملی بود ،برسد.
دراگان در س��الهای اخیر هدایت تیمهایی
همچون فوالد ،خونهبهخون��ه و نفت آبادان
را ه��م در اختیار داش��ته و حاال جدیدترین
س��رمربی تیمملی ای��ران و پنجمین کروات
تاریخ نیمک��ت تی م ملی به ش��مار میرود.
باید نشس��ت و دید جدیدترین کروات تیم
ملی فوتبال ایران در این شرایط سخت چه
نتایجی در مسیر جام جهانی  2020کسب
خواهد کرد.

مالدن فرانچیچ؛ قهرمانی با فوالد
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ب��ا این که اس��تیماچ ق��رار ب��ود در ابتدا
سرمربیگری تیم استقالل را بر عهده بگیرد،
اما بعد از حضور در تهران این پروژه کنسل
شد؛ در نهایت او را روی نیمکت سرمربیگری
سپاهان دیدیم .این حضور کام ً
ال پرسروصدا
بود ،اما در نهایت با نتایج ضعیفی همراه شد
تا استیماچ خیلی زود ایران را ترک کند.

حضور دوس��اله م�لادن فرانچیچ در لیگ
ایران ب ه عنوان س��رمربی فوالد با قهرمانی او
در لیگ  ٨٤-٨٣همراه ش��د .فرانچیچ اولین
b

ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان

ورود کرانچار به فوتبال ایران با پرسپولیس
و کام ً
ال پرحاش��یه بود .این مربی که زندگی
ش��خصیاش ه��م س��وژه برخی رس��انهها
ش��ده بود ،بعد از مدت کوتاه��ی از هدایت
سرخپوشان کنار رفت اما در سپاهان توانست
یک قهرمانی در لیگ و یک قهرمانی در جا م
حذفی را به نام خود ثبت کند .کرانچار البته
در س��الهای اخیر هدایت تی��م امید را هم
ب��ر عهده گرفت ،اما به ش��کل عجیبی کنار
گذاشته شد.

زالتکو ،نیکولیچ و میاچ؛ حضور بیاثر

a

[]69

h

g

o

.

w

w

w

اسکانیا
علم و فناوری
گردشگری
فرهنگ و هنر
سالمت

ورزش
News

اسکانیا

گردشگری

علم و فناوری

سالمت

فرهنگ و هنر

ورزش

News

«بیماری حاد کوهستان» چیست؟

اقامت کوهنوردان و ورزشکاران در مناطق
کوهس�تانی که فش�ار بارومتریک کم بوده
و مقدار اکس�یژن هوا هم کم اس�ت ،افراد
را دچ�ار کمبود اکس�یژن و یا هیپواکس�ی
میکند که موجب سندرم ارتفاعات بلند و
یا بیماری حاد کوهستان میشود.
رش�د روز اف�زون عالقمندان ب�ه بازدید از
مناطق زیبا و جذاب کوهس�تانی و استفاده
از هوای پاک طبیعت ،موجب شده مسافرت
ب�ه مناط�ق مرتفع ب�ه ص�ورت برنامههای
کوهنوردی ،ترکینگ و اس�کیبازی توسعه
زیادی پی�دا کند و به دنب�ال آن اقامت در
این مناطق کوهستانی که فشار بارومتریک
کم بوده و مقدار اکسیژن هوا هم کم است،
افراد را دچار کمبود اکسیژن و یا هیپواکسی
میکند که موجب سندرم ارتفاعات بلند و
یا بیماری حاد کوهستان میشود.
عموم ًا عالئم این بیماری از ارتفاع  ۲۵۰۰متر
شروع میش�ود و با باال رفتن ارتفاع شدت

عالئم بیشتر و در موارد شدید میتواند ایجاد
ورم مغزی ارتفاعات بلند ( )HAGEو یا آدم
ریوی ارتفاعات بلن�د ( )HAPEرا به دنبال
داش�ته باش�د و از آنجا که مغز بیشترین

مقدار اکس�یژن را در بدن استفاده میکند
در اثر هیپواکس�ی در مناطق کوهس�تانی
مرتفع ،دچار عالئم اختالل سیستم عصبی
مرکزی میش�ویم و در هنگام خوابیدن در
شب ،سیستم تنفسی هم ضعیفتر شده و
خطر ابتال به بیماری حاد کوهس�تان بیشتر
میش�ود .بنابراین ش�بمانی در ارتفاع باال،
خصوص� ًا ارتفاع باالی پنج ه�زار متر نفر را
مستعد آدم مغزی ارتفاعات بلند ()HACE
و ی�ا آدم ری�وی ارتفاعات بلن�د ()HAPE
میکند ک�ه فوقالعاده خطرناک ب�وده و با
مرگ و میر زیادی نیز همراه است.
عالئم بالینی

شایعترین عالمت ،س�ردرد است
ولی عالئم�ی مثل حال�ت تهوع،
اس�تفراغ ،ضعف ،خستگی،
س�رگیجه ،بیاش�تهایی،
بیخواب�ی ،نفخ ش�کم،
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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 :

سوزش معده ،و مشکل عصبی پس از چند
س�اعت اقامت در ارتفاع باال ایجاد میشود
و در اغل�ب موارد حتی بدون درمان پس از
یک تا سه روز رفع میشود .در بعضی موارد
عالئم با گذش�ت زمان ش�دیدتر میشود و
عموم ًا در نیمه شب مصدوم دچار آدم مغزی
ارتفاع�ات بلن�د ( )HACEو ی�ا آدم ریوی
ارتفاعات بلند ( )HAPEمیشود.
پیشگیری
هم هوایی ،مهمترین پیش�گیری از بیماری
حاد کوهس�تان هست که باید قبل از رفتن
به مناطق مرتفع انجام شود تا کوهنورد در
ارتفاع باال بتواند هیپواکسی موجود را بهتر
تحم�ل کند و برای هم هوای�ی ،ورزشهای
منظ�م و مرت�ب ه�وازی مث�ل راهپیمایی،
دوومیدانی ،دوچرخهس�واری ،کوهپیمایی
و ش�ناهای اس�تقامتی از چندی�ن ماه قبل
از رفت�ن ب�ه ارتفاع ب�اال توصیه میش�ود.
همزمان اگر مش�کالت زمین�های هم مثل
بیماری ،اضافه وزن ،دیابت ،فشار خون باال،
بیماریهای تنفس�ی ،کم خون�ی و  ...وجود
دارد باید آنها را کنترل و درمان کند تا در
ارتفاع مشکالت کمتری داشته باشد.
گفتن�ی اس�ت ه�ر چق�در صع�ود ب�ه
کوهس�تانهای مرتفع آرامتر باشد ،شانس
همهوای�ی و تطابق با هیپواکس�ی بیش�تر
میشود ،به طوری که روزانه بیشتر از پانصد
متر نباید ارتفاع گرفت و همچنین در مناطق
مرتفع از فعالیت سنگین ورزشی و مصرف
الکل و سیگار هم باید پرهیز کرد.

میکن�د تا عالئ�م مص�دوم کمتر ش�ود و
در صورتی ک�ه پس از چند س�اعت عالئم
مصدوم شدیدتر ش�ود ،قبل از فرا رسیدن
ش�ب انتقال مصدوم ب�ه پایی�ن ارتفاعات
بهترین اقدام است.
ضمن ًا در ش�رایطی که به علت فرا رسیدن
شب ،هوای نامناس�ب و یا نبودن امدادگر،
نتوانیم مصدوم را به پایین منتقل کنیم در
موارد ش�دیدی مثل ورممغزی ( )HACEو
یا ورمری�وی ( )HAPEمیتوان همزمان از
اکسیژن مکمل ،کیس�ه گامبوبک ،کپسول
ن�ی ف�ی دی پی�ن ( ،)ADALATآمپ�ول
دگزامتازون ،آمپول س�یتی کولین ،آمپول
الزیک�س ب�ه عن�وان درم�ان نگهدارن�ده
اس�تفاده کرد تا ش�رایط انتق�ال مصدوم با
هلیکوپتر ،قاطر و یا توس�ط همنوردانش به
پایین مهیا شود.

درمان

فری�دون بیاناتی-عضو کارگروه پزش�کی
فدراسیون کوهنوردی با بیان مطالب مربوط
به بیماری حاد کوهستان ،در خصوص راهحل
درم�ان آن نیز بی�ان کرد که بای�د از ادامه
صعود صرف نظر ش�ود و هر چه سریعتر از
ارتفاع�ات باال به پایین بازگش�ت .عالوه بر
این فقط کافی اس�ت که پانصد تا هزار متر
ارتفاع کم کنیم ت�ا عالئم ارتفاعزدگی حاد
برط�رف ش�ود و در این ش�رایط اس�ت که
مصدوم اصرار دارد که حالش خوب است و
میخواه�د مجدد به ارتفاع باال بازگردد! اما
به هیچ عنوان نباید اجازه بازگش�ت مجدد
را به وی داد.
در م�وارد خفیف درمانه�ای دارویی مثل
ق�رص اس�تازوالمید ( ،)DIAMOXق�رص
ایبوبروف�ن و مایعات گرم و ش�یرین کمک
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سرمربیکرواتروینیمکتتیمملینشست

اسکوچیچ ،ارزان ،دم دست و البته خارجی
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ب ه نظر میرسد فدراسیون برای انتخاب
اس��کوچیچ دو فاکتور نهایی داشته است؛
قیمت پایین و گزینه دم دست بودن.
فدراس��یون فوتبال عاقبت س��رمربی
تیم مل��ی را معرفی کرد تا بعد از مدتها
بالتکلیف��ی وضعی��ت ای��ن تیم روش��ن
شود .بعد از ماهها جس��توجو برای پیدا
کردن جانشین ویلموتس ،اعالم شد این
مس��ئولیت بر عهده دراگان اس��کوچیچ
گذاش��ته شده تا او حاال جدیدترین مربی
تیم ملی ش��ود .فدراسیون در شرایطی به
این انتخاب رسید که پیش از این انبوهی
از مربیهای داخل��ی و خارجی برای این
منظور یا گزینه بودند و با آنها مذاکره شد
یا طرح معرفی آنها تنها از س��وی برخی
رس��انهها انجام گرفته بود .حاال در حالی
ک��ه تیم ملی باید خود را آماده چند بازی
سخت در مرحله پیشمقدماتی مسابقات
جا م جهانی فوتبال قطر کند ،بزرگترین
وظیفه اس��کوچیچ عبور تی��م ملی از این
مرحله و رس��یدن به جا م جهانی خواهد
بود .اما به محض معرفی این مربی کروات
جبهه موافقان و مخالفان او ب ه وجود آمد.
موافق��ان او را یک مرب��ی برنامهمحور
میشناس��ند و مهمترین فاکتور مثبت او
را ش��ناختش از فوتبال ایران میدانند .اما

در مقابل مخالفان تاکید دارند اسکوچیچ
انتخاب ضعیفی برای هدایت تیم ملی بوده؛
چراکه کارنامه او نشان میدهد موفقیتی
با تیمهای خود نداشته است .در حقیقت
اس��تدالل هر دو طرف درست و منطقی
است.
اما باید در نظر داش��ت که فدراسیون
فوتبال در ش��رایطی به اسکوچیچ رسید
که پیش از ای��ن بحث حضور هموطن او
یعنی برانکو ایوانکووی��چ مطرح بود اما به
چن��د دلیل این اتفاق رخ ن��داد؛ از جمله
این ک��ه قیمت برانکو باالتر بود یا این که
او شرط کرد در صورتی به تیم ملی ملحق
خواهد ش��د که مطالباتش از پرسپولیس
پرداخت ش��ود .برانکو قرارداد کوتاهمدت
هم نمیبست و سر آخر مجموع این عوامل
باعث عدم تفاهم شد.
البته فدراسیون در این بین گزینههای
دیگری مثل دایی و قلعهنویی هم داشت و
گفته میشد قلعهنویی به عقد قرارداد بسیار
نزدیک شد اما باشگاه سپاهان رضایت نداد.
هرچند افکار عمومی هم نسبت به بازگشت
مجدد قلعهنویی خوشبین نبودند و عد م
تمایل خود را بارها نشان دادند .در چنین
فضایی فدراسیون که زمان را از دست رفته
میدید ترجیح داد گزینهای مثل اسکوچیچ

را اس��تخدام کند که هم ارزانتر بود و هم
به فوتبال ایران اشراف داشت .در خصوص
مبلغ دستمزد اسکوچیچ گفته میشود او
با قراردادی سه ساله و دریافتی  ۵میلیارد
تومان در هر سال سرمربی تیم ملی شده
است .قرارداد این مربی به صورت «ریالی»
بسته شده است .اسکوچیچ بعد از انتخاب
خود عنوان کرده که نشستن روی نیمکت
تیم ملی ایران مطمئناً افتخار بزرگی برای
او خواهد ب��ود .او که به خوبی میداند در
بازی با بحرین و عراق در استادیوم آزادی
کار بسیار سختی خواهد داشت از همین
حاال سعی کرده تماش��اگران را تشویق و
تهییج کند تا استادیوم را پر کنند.
قبول هدایت تیم ملی توسط اسکوچیچ
البت��ه بازتاب گس��تردهای ه��م در میان
رس��انههای مختلف دنیا داش��ته اس��ت.
مث ً
ال نش��ریه معتبر فرانس فوتبال نوشته
مأموریت بزرگ اس��کوچیچ ،بازگرداندن
تیم ملی ایران به نوار برد خواهد بود یا یک
رسانه ایتالیایی از این که فدراسیون فوتبال
ایران اسکوچیچ را به دیبیاسی ترجیح داده
ابراز تعجب کرده است .به هر شکل ب ه نظر
میرسد فدراسیون برای انتخاب اسکوچیچ
دو فاکتور نهایی داشته است؛ قیمت پایین
و گزینه دم دست بودن».
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