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

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک الَْیْوَم

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

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

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

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

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

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

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

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

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

مس�افر پس از دعای صفحه مقابل تس�بیحات 
حضرت فاطمه س�الم 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 الکرسی را از سه جانب 

بخواند، و بگوید:
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فرهاد معقول، مدیر امور شعب منطقه دو 
بانک ملی ایران، با مدیران ش��رکت تولیدی 
و صنعتی عقاب افش��ان در محل کارخانه این 
ش��رکت در س��منان دیدار و درباره مس��ائل 

مختلف گفتگو کرد.
وی که به همراه جمع��ی از مدیران بانک 

ملی ایران به س��منان س��فر کرده بود، طی 
جلس��ه ای با مهن��دس عبداهلل اکب��ری راد و 
جمعی از مسئوالن شرکت عقاب افشان دیدار 
و درباره مباحث مهمی از جمله لزوم حمایت 
بانک های ب��زرگ از مجموعه های تولیدی و 

صنعتی گفتگو کرد.

مدیر امور شعب منطقه دو بانک ملی ایران 
پس از این جلس��ه به خط تولید محصوالت 
ش��رکت عقاب افش��ان رف��ت و از روند تولید 
اتوبوس های درس��ا و مارال در این مجموعه 

صنعتی بازدید کرد.

حضور مدیر امور شعب منطقه دو بانک ملی ایران در کارخانه عقاب افشان
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اتوبوس بین شهری »مارال« 4 ستاره شد
برگ زرین دیگری در کارنامه گروه صنعتی عقاب افشان

یک��ی از راه های کس��ب اط��الع از میزان 
کیفیت خودروها و مشکالت احتمالی آن ها، 
گزارش های س��ازمان های مس��تقل ناظر بر 
کیفیت محصوالت تولیدی است. مؤسساتی 
نظیر جی دی پاور در این زمینه پیشتاز هستند 
و می توان ب��ا اعتماد به گزارش های آن ها که 
از طیف وسیعی از مش��تریان و خریداران به 
دس��ت آمده، تصمیم گیری کرد. در ایران نیز 
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که 
یک موسس��ه خصوصی اس��ت این وظیفه را 

برعهده دارد.

به طور کلی ارزیابی های ش��رکت بازرسی 
کیفی��ت و اس��تاندارد ب��رای تعیین س��طح 
کیفی��ت خودروه��ا از طریق بازرس��ی خط 
تولید ش��رکت ها با هماهنگی و اجازه آن ها و 
به س��فارش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
انجام می پذیرد. این شرکت با بررسی مواردی 
چون پیشرانه، سیستم تعلیق، تزئینات داخلی 
و خارج��ی، صداه��ای غیرع��ادی و ... میزان 
نزدیکی محصوالت تولیدی به استانداردهای 
تعریف ش��ده و البته میزان کیفی��ت آنها را 
بررسی می کنند و نتیجه را طی گزارش هایی 

تفکیک ش��ده در اختی��ار وزارت صمت قرار 
می ده��د و این وزارتخانه نیز اطالعات را عیناً 

در اختیار مردم و رسانه ها می گذارند.
اتفاق مهم و جالب توجه در آخرین گزارش 
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد خودروها، 
ارتقای کیفی اتوبوس بین شهری مارال تولیدی 
شرکت عقاب افشان بود که بعد از ارزیابی های 
صورت گرفته توانست سطح کیفی خود را از 3 
ستاره به 4 ستاره کیفی ارتقا دهد؛ اتفاقی که 
می تواند برگ زرین دیگری باشد بر کارنامه پر 
از موفقیت شرکت عقاب افشان که بزرگترین 
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شریک تجاری شرکت اسکانیای سوئد است.
در همین زمینه مهندس عبداهلل اکبری راد 
نائ��ب رئیس هیئ��ت مدیره گ��روه صنعتی 
عقاب افشان در جمع مدیران تولیدی کارخانه 
عقاب افش��ان با تبریک کس��ب این موفقیت 
اعالم کرد: اتوبوس بین شهری مارال از گروه 
صنعتی عقاب افشان با اس��تفاده از ظرفیت 
نخبگان علمی کش��ور و مهندس��ان متعهد 
و همچنی��ن با هدف افزای��ش کیفیت تولید 
محص��والت ش��رکت، موفق به اخ��ذ رتبه 4 

ستاره شده است.
وی تصریح کرد: این مهم در ش��رایطی به 
دس��ت آمده که بخش عم��ده تولیدات گروه 
صنعتی عقاب افش��ان توس��ط واحد تحقیق 
و توس��عه طراحی و تولید گردیده و اتوبوس 
بین ش��هری مارال نه مونتاژ و نه کپی برداری 
ش��ده اس��ت. به گفته مهندس اکب��ری راد، 
ارزش اصلی کسب این 4 ستاره کیفی توسط 
محصول مارال به تولید داخلی بودن آن است. 
در واقع، یکی از مهمترین امتیازات تولیدات 
گروه صنعتی عقاب افشان طبق اعالم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت طراحی و تولید بیش 
از 50 درصد اتوبوس ها در داخل کشور است.
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وی با اشاره به تحریم ها و شرایط سختی 
که برای تولید به وجود آمده اس��ت، تاکید 
کرد: این ش��رایط سخت حتماً گذراست و 
برای ما مهم حفظ و نگهداری این س��طح 
کیفی و پایداری و حتی افزایش آن جهت 
رقاب��ت در ب��ازار جهانی و ورود به س��ایر 

کشورها است.
 نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی 
عقاب افشان همچنین گفت: هدف متعالی 
ما اخذ کیفیت برتر برای تمامی محصوالت 
است و به اعتقاد ما هر چه سریعتر تمامی 
محصوالت عقاب افش��ان باید خ��ود را به 

سطح کیفی 4 ستاره برسانند.
وی در پایان تصریح کرد: سیاست اصلی 
ما کاهش سهم واردات و افزایش تولیدات 
داخلی است. به همین جهت، گام های مؤثر 
و موفقی را در راستای تولید سیستم های 
سرمایش، گرمایش و صندلی که پیش از 
این از خارج کشور وارد می شد، برداشته ایم. 
در همین رابطه، مهن��دس محمود براتی 
مدی��ر کارخان��ه عقاب افش��ان نیز ضمن 
تقدی��ر از مدیران و پرس��نل زحمت کش 
این مجموعه صنعتی در تمام سطوح اعالم 
کرد: خاطرم هس��ت در س��ال ۹۶ سطح 

کیفی محصوالت ما دو س��تاره بود که به 
لطف خدا و همت همکاران توانس��تیم در 
سال ۹۸ به استانداردهای الزم جهت اخذ 

4 ستاره برسیم.
در این جلسه که مدیران بخش تولیدی 
کارخان��ه عقاب افش��ان نی��ز در آن حضور 
داش��تند، مدی��ر کنترل کیفی��ت، رئیس 
کنترل کیفیت و مدیر تضمین کیفیت به 
ارائه گزارش هایی از عملکرد واحدهای خود 
پرداختند و از برنامه ها و اهداف گروه جهت 
ارتقای کیفیت محص��والت خود رونمایی 

کردند.
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امروز روزگار تحریم است، امروز روزگاری 
اس��ت که تولید داخل اگر بتواند حتی همان 
استانداردهای پیشین خود را هم نگه دارد باید 
آن را تحس��ین و به آن افتخار کرد. حاال اگر 
یک بخش��ی از صنعت بتوان��د از این مرحله 
گذرکرده و در ش��رایط کیفی مناس��ب تری 
هم قرار بگیرد که واقعاً کاری سترگ صورت 

پذیرفته است.
در خبرها آمده بود که اتوبوس بین شهری 
مارال عقاب-اسکانیا موفق به کسب 4 ستاره 
کیفی شده است؛ اتفاقی که حاال این محصول 
محبوب ش��رکت عقاب افش��ان را نزدیک به 
باالترین اس��تانداردهای خودروسازی کشور 
قرار داده اس��ت. اما این رخداد در کش��ور ما 
با وجود فش��ار تحریم ها چ��ه اهمیتی دارد و 
چگونه باید به آن نگریست؟ اهمیت این اتفاق 
به چند مس��اله باز می گردد. نخست این که 
دانش نظری، تالش و کار ایرانی، اهمیت توجه 
ب��ه تخصص بومی و ... تا آنجا ارتقاء یافته که 
توانسته نه تنها خود را در سطح دانش نظری 
دنیا نگه دارد، بلکه توانس��ته کیفیت خود را 
ارتقاء هم ببخشد. و البته دوم اینکه به تولیدات 
داخ��ل آن ه��م در روزگار س��خت تحریم ها 
اعتماد به نفس ویژه ای داده و تاکید کرده که 

»ما می توانیم« حرف بی راهی نیست.
بی تردی��د در این ش��رایط، صنایع بزرگ 
کش��ور می توانند تأثیر فراوانی بر رونق تولید 
داشته باشند، اما وظیفه دولت چیست؟ شاید 
نخس��تین کاری که دولت در ش��رایط فعلی 
می تواند برای تولیدکننده داخلی انجام دهد 
به ویژه آن هایی که توس��ط بخش خصوصی 
حضور دارند این است که تسهیل و رفع موانع 

تولید را برای آن ها در دستور کار قرار دهد.
به بیان دیگر، یک��ی از مهمترین مواردی 
که همیشه بخش خصوصی از آن ابراز نگرانی 
می کن��د، حض��ور بانک ها در ای��ن بخش به 
عنوان وام دهنده، بیمه ه��ا، مالیات، عوارض 

و ... است.
امروز اگر دولت در تالش است شعار مقام 
معظم رهبری را در پیش��انی کارهایش قرار 
دهد باید به این مهم توجه داش��ته باشد که 
رونق تولید، حمایت نی��از دارد، حمایت هم 
ب��ه معنای پ��ول دادن نیس��ت، بلکه معانی 
متعدد دیگ��ری در دنیای اقتص��اد دارد که 
یکی از آن ها تزریق پول اس��ت. تس��هیل در 
امور، ایجاد فضای سالم در بازار، تأمین بازار، 

شرایط مناس��ب ایجاد کردن برای صادرات، 
به روز کردن زیرساخت ها و ... می تواند بخش 

قابل توجهی از این حمایت ها باشد.
امروز به اذعان کارشناس��ان، بخش عمده 
تولیدات گروه صنعتی عقاب افش��ان توسط 
واحد تحقیق و توسعه این مجموعه صنعتی 
طراحی و تولید و اتوبوس بین ش��هری مارال 
نه مونتاژ و نه کپی برداری شده است و دقیقاً 
ارزش اصلی کسب این 4 ستاره کیفی توسط 
محص��ول مارال ب��ه تولید داخلی ب��ودن آن 

است.
امروز کشور شرایط تازه ای درباب گروه های 
دانش بنیان پیدا کرده است، موضوعات نظری، 
علمی و فناوری ه��ا در ایران وارد فاز جدیدی 
شده است، شرکت ها و کارخانه جات تولیدی 
اقب��ال زیادی به این نوع کنش علمی نش��ان 
داده اند و مردم هم نتایج آن را دیده اند، بنابراین 
مهمترین کاری که دولت در این بخش می تواند 
انجام دهد این اس��ت که زیرساخت ها را مهیا 
کند. نگاه دانش بنیان به تولید، دقیقاً همانی 
است که شرکت عقاب افشان در تولیداتش به 
آن توجه داش��ته است؛ این نگاه دانش بنیان 
کمک می کند کشور شرایط دیگری در تولید و 

صنعت را تجربه کند.
مگر نه این اس��ت که تحریم ها قرار است 
بخش صنعت، توس��عه و تکنول��وژی و ... را 
در مرحل��ۀ اول به چالش بکش��ند؟ مگر نه 
این اس��ت که ما می خواهیم اقتصادمان را از 
نفت جدا کنیم؟ چ��ه راهی بهتر از این نگاه 
دانش بنی��ان به صنع��ت، به تکنول��وژی، به 
توسعه. بر همین اساس و همانگونه که تاکید 
ش��د و کارشناسان اذعان دارند در واقع یکی 
از مهمترین امتیازات تولیدات گروه صنعتی 
عقاب افشان طبق اعالم وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، طراحی و تولید بیش از 50 درصد 
اتوبوس ها در داخل کش��ور است، موضوعی 
که بخش صنعت کش��ور و مخصوصاً صنعت 
خودروس��ازی ایران بیش از هر روزی به آن 
نیاز دارد. امروز صنعت خودروسازی ما چوب 
مونتاژکاری های گذش��ته خ��ود را می خورد 
و خودروس��ازان ب��زرگ ما اگر در گذش��ته 
فکری به حال داخلی سازی محصوالت خود 
می کردند حاال انگشت به دهان مجبور نبودند 
بخش زیادی از خطوط تولیدشان را به خاطر 
خداحافظی خودروسازان خارجی با بازار ایران 

تعطیل کنند.

عقاب افشان نماد 
خودباوری در 
سال رونق تولید

به بهانه 4 ستاره شدن 
اتوبوس بین شهری مارال

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

]9[

شماره 61 - مرداد ماه 1398

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



حاج هادی اکب��ری راد بنیانگذار ش��رکت 
تولیدی و صنعتی عقاب افشان با سفر به شهرک 
صنعتی سمنان از دو شرکت زیرمجموعه گروه 

صنعتی عقاب افشان بازدید کرد.
وی که به عنوان پدر صنعت اتوبوس سازی 
ایران مشهور است، در این سفر از شرکت های 

سرماگس��تر قوم��س و مجتم��ع صنعت��ی 
سمن آذین بازدید کرد و از نزدیک در جریان 

فعالیت های این دو مجموعه قرار گرفت.
ح��اج ه��ادی اکب��ری راد را در جریان این 
بازدید ها مهندس عبداهلل اکب��ری راد یکی از 
اعضای هیات مدیره گروه صنعتی عقاب افشان 

همراهی کرد.
گفتنی است، ش��رکت سرماگستر قومس 
تولیدکننده سیستم های سرمایشی اتوبوس 
است و مجتمع صنعتی س��من  آذین نیز در 
بخش تولی��د صندلی های اتوب��وس فعالیت 

دارد.

بازدید بنیان گذار شرکت عقاب افشان  ازشرکت های 
سرما گستر قومس و مجتمع صنعتی سمن آذین
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شاید در ابتدا با خواندن عنوان 
مطلب تعجب کرده باشید چراکه 
از شما خواسته ایم در تابستان و 
گرمای هوا از »ضدیخ« استفاده 
کنید. این تیتر اما اشتباه تایپی 
نیس��ت چراکه واقع��اً توصیه 
می شود در تابستان هم مانند 
زمستان در رادیاتور خودرو از 
مخل��وط آب و ضدیخ اس��تفاده 
کنی��د چراک��ه ضدی��خ خواص 
مهم دیگری غیر از جلوگیری از 

یخ زدگی آب دارد.

استفاده از ضد یخ در خودرو، تابستان ها هم الزم است

آرش انوری
فعال حوزه خودرو

ضدیخ دقیقاً چیست؟
مس��أله یخ زدن سیس��تم خنک کننده موتور 
خودرو از نخس��تین مس��ائلی بود که طراحان 
خودروهای اولیه با آن مواجه شدند. آن ها برای 
رفع این مش��کل به دنبال ماده ای مناس��ب و 
البته با قیمت ارزان بودند و بهترین گزینه هم 
متانول یا الکل چوب بود. متانول ساده ترین نوع 
الکل است و فرآیند تولید صنعتی ارزان قیمتی 
دارد ضمن آنکه به خوبی می تواند وظیفه خود 
به عنوان ضد یخ را انجام دهد و به همین دلیل 
هم اس��تفاده از آن به عنوان ضد یخ به س��رعت 

عمومیت یافت.
البته اس��تفاده از متانول محدودیت هایی هم 
داش��ت که مهم ترینش در آغاز، بخار شدن آن 
از سیستم خنک کننده خودرو بود. در رادیاتور 
خ��ودرو هرچند ب��رای خروج آب تحت فش��ار 
مناسب است اما به طور کامل آب بندی نیست 
و ب��ه همین دلی��ل متانول ک��ه در ۶5 درجه 
س��انتی گراد به ج��وش می آید، با گرم ش��دن 
موتور به مرور بخار می ش��د. به همین دلیل در 
صورت استفاده از متانول به عنوان ضد یخ باید 
چندین بار در طول فصل س��رد سال، ضد یخ 

به آب اضافه می کردید.
ای��ن مس��أله البت��ه در دوران خ��ود عادی 

بود و رانن��دگان چندان به این مس��أله توجه 
نمی کردند اما مشکل اصلی از جایی ناشی شد 
ک��ه بخش هایی از موتور )به ویژه سرس��یلندر( 
ب��رای کاه��ش وزن از قطع��ات آلومینیوم��ی 
س��اخته ش��د. موت��ور خودروه��ای قدیمی تر 
به طور کامل از چدن و فوالد ساخته می شدند 
ک��ه متانول تاثیری بر آن ها نداش��ت اما وقتی 
دوران استفاده از قطعات آلومینیومی در موتور 
فرارسید مشخص شد متانول سرعت خوردگی 
آن ها را تس��ریع می کند و این مس��أله ای نبود 
که بتوان به س��ادگی از آن گذشت و به همین 
دلیل بود که مهندسان شیمی به دنبال یافتن 
جایگزین��ی برای متانول رفتن��د و درنهایت با 
C2H4(OH)2 برگشتند! فرمولش شاید کمی 
پیچیده باش��د اما همه آن را با نام س��اده ترش 
»اتیلن گلیکول« می شناسند، ماده ای که بدون 
توجه به برند ضدیخی که می خرید، پایه تقریباً 

تمام محصوالت موجود در بازار است.
اتیلن گلیکول نخس��تین بار در سال 1۹2۶ 
ب��ه بازار معرفی ش��د و در تبلیغات اولیه از آن 
به عنوان »ضدیخ دائمی« یاد می کردند چراکه 
این ماده می توانس��ت هر دو مشکل متانول را 
حل کند. از یک سو اتیلن گلیکول دمای جوشی 
معادل 1۹7 درج��ه دارد و به همین دلیل در 

مایعی برای تمامی فصول!
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گرم ترین زمان کارک��رد موتور خودرو هم 
تبخی��ر نمی ش��ود و نیازی نیس��ت به طور 
پیوس��ته آن را به آب اضافه کنید، از طرف 
دیگ��ر این ماده روی قطع��ات آلومینیومی 

موتور تاثیری ندارد.

ضدیخ فقط ضد یخ نیست
ب��ا توجه به نام »ضد یخ« و آنچه تاکنون 
ش��رح داده ایم ش��اید به نظر برسد کارکرد 
ضد یخ تنها ب��ه جلوگیری از یخ زدگی آب 
در دم��ای صفر درجه محدود می ش��ود اما 
واقعیت آن اس��ت که ضد یخ خواص مهم 
دیگری ه��م دارد و به همین دلیل اس��ت 
که همیش��ه توصیه می ش��ود از آن نه تنها 
در زمس��تان که در هر چهار فصل استفاده 
کنید. نخستین و مهم ترین کارکرد ضد یخ 
)البته غی��ر از جلوگیری از یخ زدگی آب!(، 
خاصیت ضدجوش بودن آن است که باعث 
می شود توصیه کنیم حتی در این روزهای 
گرم ه��م از ضد یخ در خودروها اس��تفاده 

کنید.
ضدی��خ ع��الوه بر آنک��ه می توان��د نقطه 
انجماد آب را به اعدادی زیر صفر برس��اند، 

نقطه ج��وش آب را هم به باالی 100 درجه می رس��اند و 
به ای��ن ترتی��ب آب می تواند بدون آنکه ب��ه جوش بیاید 
دم��ای بیش��تری را تحمل کند. به عنوان نمونه بر اس��اس 
بررس��ی انجام گرفته، ترکیب 50-50 آب و ضد یخ دمای 
جوش��ی معادل 10۶ درجه دارد و در نس��بت 70 درصد 
ض��د ی��خ و 30 درصد آب دم��ای جوش ب��ه 113 درجه 
سانتی گراد می رسد. از سوی دیگر با توجه به آنکه سیستم 
خنک کننده موتور محیطی بس��ته با فشار باال است، دمای 
جوش بازه��م افزایش پیدا می کن��د )اتفاقی که در زودپز 
می افتد و با باال رفتن فشار، آب در دمای باالتری به جوش 
می آید و به همین دلیل مواد غذایی زودتر در آن می پزند( 
تا جایی که مخلوط آب و ضد یخ به راحتی می تواند دمای 
بیش از 120 درجه سانتی گراد را نیز در موتور تحمل کند 
ک��ه فراتر از دمای عادی موتور اس��ت و به این ترتیب این 

مخلوط در تابستان نیز مانع از جوش آمدن آب می شود.
در کنار این، س��ازندگان ضد یخ م��واد روغنی نیز به آن 
اضاف��ه می کنند تا در فرآیند کاری خ��ود بتواند واترپمپ 
را نی��ز روغن کاری کند تا مانع از آس��یب به آن ش��ود. از 
س��وی دیگر به دلیل رنگ خاص ضدیخ، هرگونه نش��تی 
در سیس��تم خنک کنندگی به راحتی قابل تشخیص است و 
در نهایت ضد ی��خ مانع از زنگ زدگی اجزای فلزی داخلی 
موتور توس��ط آب می ش��ود. با چنین دالیل��ی قطعاً قانع 

شده اید که ضد یخ را در همه فصول استفاده کنید.

م�واد  ضدی�خ  س�ازندگان 
روغن�ی نی�ز ب�ه آن اضاف�ه 
می کنن�د ت�ا در فرآیند کاری 
خود بتوان�د واترپم�پ را نیز 
روغ�ن کاری کن�د ت�ا مانع از 
آس�یب به آن ش�ود. از سوی 
دیگ�ر ب�ه دلیل رن�گ خاص 
ضدی�خ، هرگون�ه نش�تی در 
خن���ک کنندگی  سیس�تم 
است  قابل تشخیص  به راحتی 
و در نهای�ت ضدی�خ مان�ع از 
زنگ زدگی اجزای فلزی داخلی 

موتور توسط آب می شود
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از  کثی��ری  تع��داد  س��االنه 
ب��ه  رانن��دگان و سرنش��ینان، 
علت اخت��االت خواب رانندگان 
مصدوم ش��ده و جان خود را از 
دس��ت می دهند، در این مطلب 
مفی��د  و  کارب��ردی  ترفن��د  ده 
را ب��رای از بی��ن ب��ردن ح��س 
خواب آلودگ��ی حی��ن رانندگ��ی 
را برای تان آم��اده کرده ایم که 

درادامه خواهید دید.
ترافی��ک  امنی��ت  مل��ی  اداره 
آمری��کا در آغ��از س��ال 2019 
میادی از بررس��ی تازه ای پرده 
برداش��ت ک��ه نتای��ج آن چیزی 
ش��بیه کابوس است: از هر 2۴ 
ی��ا 2۵ نف��ر راننده یک��ی تایید 
ک��رده که در یک ماه آخر منتهی 
به س��ال جدید هنگام رانندگی 
ی��ک ب��ار خوابش برده اس��ت. 
ای��ن یعن��ی بی��ش از ۴ درصد 
رانندگان در آمریکا دس��ت کم 
یک ب��ار در م��اه پش��ت فرمان 
مقام��ات  می خوابن��د.  خ��ودرو 
آم��ار واقعی  رس��می می گویند 
بس��یار بیش��تر از اینهاست، به 
دو دلی��ل: اول اینک��ه ممک��ن 
رانن��دگان  از  تع��دادی  اس��ت 
خواب آلود به چنین اعترافی تن 
ندهن��د و دوم اینکه بس��یاری 
اوقات راننده تنها یک لحظه به 
خواب می رود و در نتیجه ممکن 
است آن را به یاد نیاورد، غافل 
از آنک��ه همین ی��ک لحظه برای 

وقوع فاجعه کافی است. 
به عل��ت اهمیت و گس��تردگی 
رانندگان  خواب آلودگی  معضل 
ب��ه هن��گام رانندگ��ی در ای��ن 
مقال��ه قص��د داریم  ش��ما را با 
چندین راه��کار برای جلوگیری 
هن��گام  در  خواب آلودگ��ی  از 
رانندگ��ی آش��نا س��ازیم، با ما 

همراه باشید. 

نوشیدنی های کافئین دار علی الخصوص قهوه 
را امتحان کنید

نوشیدن نوشیدنی های کافئین دار به خصوص 
قه��وه در جوامع غرب��ی رونق بیش��تری دارد و 
معموال هم در هوش��یار نگه داش��تن رانندگان  
موثرتر از س��ایر نوشیدنی ها عمل می کند. البته 
پزشکان عموما درباره نوشیدن مایعات کافئین دار 
قب��ل از خواب هش��دار می دهند. ام��ا در مورد 
رانندگی، اغلب نوش��یدن معادل دو فنجان قهوه 
می تواند س��طح هوشیاری را باال برده و منجر به 

افزایش تمرکز برای چند ساعت شود. 
 

 تخمه ی آفتاب گردان مصرف کنید  
هر دفعه چه یک دانه بخورید و چه یک مشت، 
عمل شکس��تن تخمه، بیرون آوردن مغز و دور 
انداخت��ن پوس��تش، ذهن را فع��ال و بیدار نگه 
می دارد. یادتان باش��د که یک فنجان یا کیس��ه 
پالستیکی در اتومبیل داش��ته باشید تا پوست 

تخمه ها را درون آن بریزید.
 

میوه های تازه بخورید
سعی کنید در حین رانندگی حس چشایی تان 
را بی��دار نگ��ه دارید، مکیدن یا جویدن س��یب، 

پرتقال یا حتی لیمو باعث بیدار نگه داشتن حس 
چشایی تان می ش��ود. مواد غذایی با طعم اندکی 
تند بهتر هستند )قبل از اینکه چیزی بخورید، در 
مکان امنی اتومبیل تان را متوقف کنید. خوردن 
در هنگام رانندگی ممکن است باعث بروز حادثه 

شود.(
 

وجود یک همسفر مفید است 
س��عی کنید برای س��فرهای بین شهری و یا 
مس��افت های دور ب��رای خودتان یک همس��فر 
خوب و قبراق دست و پا کنید. در صورت امکان 
تنه��ا رانندگی نکنید. همراهان به عنوان یک هم  

صحبت می  توانند شما را هوشیار نگه دارند.
 

از معجزه  هوای تازه غافل نشوید 
یک باد نس��بتاً ش��دید و کمی س��رد که به 
صورت تان برخورد می کند می تواند کمک کند 
تا بیدار بمانید. فقط مراقب باش��ید که برخورد 
زیاد باد به چش��م هایتان باعث خش��ک شدن 
آنها و در نتیجه مختل شدن دیدتان نشود )به 
خصوص اگر از لنز استفاده می کنید(. همچنین 
می توانید دست تان را کمی بیرون از پنجره نگه 

دارید.

راه هایی برای فرار از خواب آلودگی رانندگان
این مطلب کاربردی را بخوانید
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موزیک���ی گوش دهید که ب���ه آن عالقه ای 

ندارید
هر چه آهنگی که پیدا می کنید آزاردهنده تر 
باش��د بهتر است! هر چیزی به غیر از آهنگ 
مورد عالقه ت��ان را می توانید گوش دهید؛ به 
خصوص اگ��ر ریتمیک و ی��ا آرامش بخش 
باش��د. اگر برای تان ممکن اس��ت موج یک 
ایس��تگاه رادیویی که به ط��ور معمول به آن 
گوش نمی دهی��د را بگیرید. ع��وض کردن 
ایستگاه های رادیویی هم خوب است؛ صدا را 

هم زیاد کنید. 
 

آدامس بجوید 
این کار مانع خمیازه کشیدن می شود و میل 
به خوابیدن را از بین می برد. فقط حواستان 
باشد که به طور مداوم آن را بجوید؛ حتی اگر 
احساس کردید که فک تان کمی خسته شده 
اس��ت. ترفند آدامس را معم��والً راننده های 
اتوب��وس و کامیون اس��تفاده می کنند و به 

خوبی نتیجه می دهد! 

در ش���ب چ���راغ داخ���ل خ���ودرو را روش���ن 
کنید.

تاریکی باعث می شود بدن شروع به تولید 
مالتونی��ن (melatonin) کن��د. مالتونی��ن 
هورمونی اس��ت که موجب می شود سریعتر 
از زمانی که خس��ته هستید به خواب بروید. 
حواستان باشد که قبل از اینکه خسته شوید 
چراغ را روش��ن کنید. اگ��ر برای تان ممکن 
است آن را همیشه روشن نگه دارید زیرا پس 
از تولید مالتونین در بدن، به سختی می توان 

بدون یک چرت 15 دقیقه ای بیدار ماند.
 

خوراکی های شیرین ممنوع 
خوراکی های شیرین و شکر باعث می شود 
واکنش هایی در سیس��تم بدن ت��ان رخ دهد 
که اندکی بعد باعث خواب آلودگی و گیجی 
می گردد. شکر به سرعت جذب بدن می شود 

و تأثیری قوی دارد. 

توقف، خواب، حرکت 
اگر این توصیه  ها تاثیری نداش��ت و عالیم 

خطرناک خس��تگی در شما ظاهر شد، فقط 
ی��ک راه حل وجود دارد، )خواب(. یک محل 
استراحت مناسب پیدا کنید. حتی یک چرت 
20 دقیقه  ای ش��ما را س��رحال می  کند تا به 
یک مکان مناسب برای استراحت برسید. این 
کار یک اقدام اورژانسی است و نباید از آن به 
عنوان یک روش معمول در رانندگی استفاده 
کرد. رانندگی ایمن نیاز به توجه کامل دارد. 

 
چند پیشنهاد کارساز دیگر:

ص��ورت و گردن ت��ان را با یک دس��تمال 
مرط��وب پاک کنید. این کار خس��تگی را از 

بین می برد.
صندلی ت��ان را در موقعیت��ی ک��ه معموالً 
اس��تفاده نمی کنید، قرار دهید. اما مطمئن 
شوید موقعیت آن طوری نباشد که اگر کیسه 
هوا باز شد به ش��ما آسیب بزند. دقت کنید 
که موقعیت آن طوری باشد که دید کامل و 
خوبی نسبت به جاده و آینه ها داشته باشید. 
وقتی احساس کردید که به این موقعیت هم 

عادت کردید، مجدداً آن را عوض کنید!
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آلودگی محیط زیست از جمله پیامدهای ناخواسته تکنولوژی است. خودروها یکی از منابع اصلی تولید آالینده های هوا و همچنین ایجاد پدیده های ثانویه ناشی از 
آلودگی هوا از قبیل اثر گلخانه ای هستند. استفاده از تمامی سازوکارها، تکنیک ها و ابزارهایی که در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی پاسخگوی نیازها باشد، 
همواره مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این ابزارها و تکنیک ها، کاربرد مبدل های کاتالیستی در مسیر اگزوز خودروها است. مبدل کاتالیستی وسیله ای است 
که در سیس��تم خروجی موتور خودرو نصب می گردد و با اس��تفاده از کاتالیزورها، سه ترکیب مضر خروجی از موتور )هیدروکربن ها، مونوکسیدکربن و اکسیدهای 
نیتروژن( را به ترکیبات بی ضرر تبدیل می کند. جدید و تخصصی بودن فناوری مبدل های کاتالیستی از برجسته ترین عواملی است که لزوم انجام تحقیقات را در این 
حوزه مورد تأکید قرار می دهد. در این پژوهش، ابتدا اصول عملکرد و کاربرد مبدل های کاتالیستی در زمینه حفظ محیط زیست بررسی می گردد، سپس ضمن بررسی 

ساختار مبدل های کاتالیستی، عوامل مؤثر بر عملکرد این مبدل ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مقدمه
دنیای امروز با س��رعتی ماورای تصور به س��وی مدرنیسم صنعتی در 
حال پیشروی است که آهنگ این حرکت پرشتاب آنقدر سریع است که 
نمی توان برای آن حد و مرزی قائل شد. امروزه، افزایش قیمت سوخت در 
بازارهای جهانی و همچنین سخت شدن استانداردهای زیست محیطی 
باعث گردیده است تا شرکت های خودروسازی به دنبال راهکارهایی باشند 
تا بتوانند برای جذب مشتریان و همچنین دریافت کردن استانداردهای 
زیست محیطی، مصرف سوخت تولیدات خود و همچنین آالیندگی آنها 
را کاهش دهند. آلودگی هوای ناش��ی ازخودروها از جمله مسائلی است 
که به ش��دت مورد توجه اس��ت چرا که خودروها یک��ی از منابع اصلی 
تولید آالینده های هوا و همچنین ایجاد پدیده های ثانویه ناشی از آلودگی 
همچون اثر گلخانه ای هستند. در طی چند دهه گذشته تعداد خودروها 

از 400 میلیون به بیش از ۹20 میلیون افزایش یافته  است]1[.
طب��ق آمار، در ایتالیا وس��ایل نقلیه عامل تولید بیش��تر از 50 درصد 
آلودگی ش��یمیایی هوا به صورت مه، 30 درصد باران های اس��یدی، 7۶ 
درصد مونوکسید کربن، 55 درصد اکسیدهای نیترو، 47 درصد آلدئیدها، 

40 درصد گرد و غبار و 5 درصد دی اکس��ید سولفور هستند. در هوای 
شهرهای بزرگ به خصوص در زمستان می توان آلوده کننده های اصلی 
 (SO2, NOX, CO) و آلوده کنندگان ردیف دوم )آلدئیدها و ازن( و آثاری از

)Br, Mn, Cl, Zn( را مشاهده کرد]2[.

مبدل کاتالیستی )کاتالیزور( خودرو
بس��یاری از تولیدکنندگان خودرو متوجه ش��ده اند که نمی توانند به 
اس��تانداردهای کنونی آالینده ها، تنها با تغییر در موتور دست یابند. در 
نهایت آنها به این نتیجه رسیدند که بهترین روش این است که موتور را 
بدون توجه زیاد به آالینده های تولیدی طراحی کنند و سپس گازهای 
خروجی را به کمک کاتالیست به حد استانداردهای آلودگی تقلیل دهند. 
لذا، مبدل کاتالیستی به عنوان یکی از راه حل های کاهش آلودگی مطرح 
گردید]3[. مبدل کاتالیستی وسیله ای است که در سیستم خروجی موتور 
خودرو نصب می گردد و با استفاده از کاتالیزورها سه ترکیب مضر خروجی 
از موتور را به ترکیبات بی ضرر تبدیل می کند. این سه ترکیب عبارتند 
از: 1- هیدروکربن ها )ناشی از احتراق ناقص بنزین( 2- مونوکسید کربن 

مبدل کاتالیستی )کاتالیزور( خودرو و اثرات آن بر محیط زیست

حسن جعفری
واحد تحقیق و توسعه
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)ناش��ی از سوختن بنزین( و 3- اکس��یدهای نیتروژن )ناشی از ترکیب 
نیتروژن خروجی از موتور با اکسیژن هوا(.

مبدل های کاتالیستی از طریق فراهم آوردن یک محیط واکنش دهنده 
همانند یک راکتور شیمیایی عمل کرده و باعث اکسیداسیون گازهای 
HC و CO و احیای NOx می شوند]4[. در شکل 1 شماتیک یک مبدل 

کاتالیستی نشان داده شده است.
به طور مثال، مبدل کاتالیس��تی خودروهای گازوئیلی به شکلی است 
که در آن واکنش های اکسیداسیون انجام می شود. طی این واکنش ها، 
مونوکسیدکربن، مشتقات اکس��ید نیتروژن و کربوهیدرات های حاصل 
از احتراق ناقص س��وخت، به دی اکس��ید کربن، نیتروژن، و آب تبدیل 

می شوند.

شکل 1: شکل ساده مبدل کاتالیستی

تاریخچه استفاده از کاتالیست ها
امروزه در اروپا قوانین س��ختگیرانه ای در خصوص آالیندگی خودروها 
در نظ��ر گرفته می ش��ود. در جدول ش��ماره 1 آالینده های خروجی در 
استانداردهای مختلف اروپا و این نکته که این قوانین از چه سالی وضع 
گردیده اند، نشان داده شده است. در سال 1۹70، دولت آمریکا گزارش 
آژانس کنترل آلودگی هوا را بررس��ی و اصالحیه هوای تمیز را تصویب 
کرد. در سال 1۹74 در ایاالت متحده آمریکا قوانینی مصوب گردید که 
به تبعیت از آن اکثریت کمپانی های خودرو سازی، مجبور به استفاده از 
سیس��تم مبدل های کاتالیستی در خودروها شدند ]5[. شکل شماره 2 

کاتالیست تعبیه شده در خودرو را نمایش می دهد.

جدول شماره 1: آالینده های خروجی در استانداردهای مختلف اروپا

شکل 2: کاتالیست در خودرو سواری

کاتالیس��ت تا ۹0 درصد گازهای س��می را بی اث��ر می کند؛ به گونه ای 
که هیدروکربن های نس��وخته ای که از موتور خارج می ش��وند را به آب 
و دی اکسید کربن و همچنین اکسید ازت را به گاز ازت تبدیل می کند. 
بنابراین، کاتالیست در کاهش آلودگی هوا بسیار مؤثر است. عمر این قطعه 
با انسداد منافذ اسفنجی و یا پوشیده شدن سطح مؤثر آن به پایان رسیده 
و در این مرحله این قطعه قادر به کاهش آالینده های خروجی از اگزوز 
نخواهد بود. برداشتن این قطعه بسیار مؤثر در کاهش آلودگی خودرو و 
یا عدم تعویض به موقع پس از پایان یافتن عمر مفید آن می تواند تأثیر 
مخربی در هوایی که تنفس می کنیم داش��ته باشد. این قطعه در برخی 
موارد و بنا به مشاوره غیر صحیح برخی تعمیرکاران خودرو به مشتریان 
از سوی آنها برداشته می شود. این کار عالوه بر معایبی که در بلندمدت 
برای خودرو به وجود می آورد، برای محیط زیست نیز مضرات زیادی به 

همراه خواهد داشت.

اصول عملکرد مبدل های کاتالیستی
ب��رای اینکه یک واکنش ش��یمیایی آغاز گ��ردد، باید مق��دار انرژی 
فعال س��ازی به حد مشخصی برسد. مبدل کاتالیستی مقدار انرژی الزم 
برای اکسیداسیون HC و CO و احیاء NOx را پایین می آورد و نیز سرعت 
انجام واکنش را افزایش می دهد. با اس��تفاده از مبدل کاتالیستی، مقدار 
درجه حرارت الزم برای ش��روع واکنش های مذکور به نحو چشمگیری 

کاهش می یابد ]۶[.
 ،)NOx,CH,CO( با توجه به ماهیت متفاوت سه دسته اصلی آالینده ها
از نظر خواص اکسیداس��یون و احیا الزم اس��ت که به طور همزمان هم 
واکنش های اکسیداسیون و هم واکنش های احیا در کاتالیزگر اگزوز انجام 
شود. بعضی از این واکنش ها در جدول 2 خالصه شده است )این جدول 

فقط واکنش های مطلوب را شامل می شود(.
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جدول 2: واکنش هایی که روی کاتالیست اگزوز به وقوع می پیوندد.

از جمله واکنش های نامطلوب احیای NOx به آمونیاک، اکسیداسیون 
جزئی HC به آالینده ها و سایر ترکیبات سمی است. نظر به پیچیدگی 
محیط اگ��زوز، برای اینکه تنها واکنش های مطلوب پیش برده ش��ود، 

گزینش پذیری باالیی نیاز است ]3[.

گازهای آالیندۀ خروجی از موتور
گازهای خروجی از اگزوز شامل پارافین ها، اولفین ها، ترکیبات آروماتیک 
)که هر سه به عنوان هیدروکربن های نسوخته شناخته می شوند(، بخار آب، 
مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، نیتروژن، اکسیژن 
و دی اکسید کربن است که از میان آنها سه آالینده اصلی مونوکسید کربن، 
اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربن های نسوخته زیان بار و خطرناک هستند. 

شکل 3 اثرات زیان بار گازهای خروجی از اگزوز را نشان می دهد.

شکل 3: اثرات زیان بار گاز های خروجی از اگزوز
بر اس��اس اس��تانداردهای زیس��ت محیطی، تمامی خودروسازان باید 
اس��تانداردهای زیس��ت محیطی یورو 4، یورو 5 و یورو ۶ را در طراحی و 
ساخت خودروهای دیزلی در نظر بگیرند. به همین منظور به طور گسترده 

در خودرو های دیزلی از مایع اَدبلو استفاده می شود.

Adblue یا BlueTec سیستم
سیستم BlueTec جدید ترین سیستمی است که شرکت های بزرگ 
دنیا همچون اسکانیا و مرسدس بنز آن را به عنوان آخرین راهکار برای 
دس��تیابی به اس��تاندارد آالیندگی یورو 5 در موتورهای دیزلی معرفی 

کرده اند ]7[.

اَدبلو )Adblue( یا مایع اگزوز چیست؟
اَدبلو یا مایع اگزوز دیزل )Diesel Exhaust Fluid( که در ایران و اروپا 
به نام اَدبلو )AdBlue( معروف است، براساس استاندارد ISO 22241 یک 
محلول اوره اس��ت که از 32/5 درصد اوره خال��ص )AUS 32( و ۶7/5 

درصد آب دیونیزه تشکیل شده است.
اَدبل��و به طور گس��ترده در خودروهای دیزلی ی��ورو 5 و یورو ۶ مورد 

استفاده قرار می گیرد. این محلول یک مایع مصرفی در قسمت کاهش 
کاتالیس��تی انتخابی یا SCR خودروهای دیزلی است و میزان گازهای 
س��می اکس��یدهای نیتروژن NOx را تا درصد باالی��ی کاهش می دهد. 
محلول اَدبلو که در مخزنی اختصاصی در خودرو نگهداری می ش��ود، به 
گازهای خروجی حاصل از احتراق در مس��یر اگزوز تزریق ش��ده و پس 
از تبخیر به آمونیاک و دی اکس��ید کربن تجزیه می گردد. در کاتالیست 
 )NH3( در مجاورت کاتالیست با آمونیاک NOx گازهای SCR سیس��تم
واکن��ش داده و به آب و نیت��روژن )N2( تجزیه می گردد که هر دو آن ها 
 VDA بی ضررند و از اگزوز خارج می شوند. انجمن خودروسازان آلمان یا

نام تجاری اَدبلو را کنترل و مدیریت می کند ]۸[.

تکنولوژی SCR در خودروهای دیزلی چیست؟
تکنول��وژی SCR بر پایه حذف آالینده ه��ای گازهای خروجی موتور 
 Selective Catalytic پس از احتراق س��وخت و هوا و مخفف اصطالح
Reduction است. برای به کارگیری این تکنولوژی نیاز به محلولی به نام 
 NOx اس��ت که توس��ط آن ترکیبات آالینده و سمی AUS 32 اَدبلو یا
کاهش می یابد. تقریباً تمامی س��ازندگان خودروهای سنگین دیزلی از 
این سیستم برای کاهش آالینده های حاصل از احتراق استفاده می کنند 
و سایر تکنولوژی های مشابه از نظر فنی و اقتصادی قابل رقابت با این 
تکنولوژی نیستند. بنابراین، تکنولوژی SCR مقرون به صرفه ترین راه حل 
دستیابی به استانداردهای زیست محیطی یورو 5 و یورو ۶ خواهد بود و به 
این لحاظ به کارگیری آن روزبه روز رو به افزایش است. اجزای اصلی این 
تکنولوژی شامل کاتالیست، انژکتور اَدبلو، مخزن اَدبلو، سیستم کنترل 
اندازه گیری و پاشش اَدبلو است که به عنوان مغز سیستم عمل می کند. 
در واقع سیستم کنترل بر اساس شرایط کارکرد موتور میزان مناسبی 
از محلول اَدبلو را داخل لوله اگزوز قبل از کاتالیست می پاشد و طی این 
عملی��ات اَدبلو در اثر برخورد با گازهای داغ خروجی حاصل از عملیات 
احتراق به آمونیاک و دی اکسید کربن تجزیه می شود. بر اثر این واکنش، 
گازهای NOx حاصل از احتراق که جزو مواد خطرناک و سمی هستند 
 NOx در داخل کاتالیست با آمونیاک واکنش داده و مولکول های سمی
به نیتروژن و آب تبدیل می شوند که برای سالمتی انسان مضر نیستند. 
برای کارکرد صحیح و مؤثر سیستم SCR خودرو، باید اطمینان حاصل 
کنید که فقط اَدبلوی خالص و استاندارد در مخزن اَدبلو بریزید. استفاده 
از محصوالت بی کیفیت و ناخالص موجب آسیب رسیدن به کاتالیست و 
سیستم انژکتور اَدبلو خواهد گردید. تکنولوژی SCR و عملکرد سیستم 

اَدبلو در شکل شماره 4 نشان داده شده است ]۸[.

شکل شماره 4: شماتیک سیستم اَدبلو
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شرایط نگهداری
سیس��تم SCR نسبت به ناخالصی های موجود در محلول اَدبلو بسیار 
حس��اس بوده و به همین دلیل در آن از آب و اوره اس��تفاده می گردد. 
محلول اَدبلو بی رنگ و شفاف است. اَدبلو سمی نبوده و نیاز به تمهیدات 
خاص برای حمل و نگهداری ندارد. طول عمر این محلول کامالً وابسته 
به شرایط نگهداری است، با این حال عمر تقریبی آن تا 1۸ ماه پس از 

تولید است.
- دم��ا مهم ترین عامل در طول عمر ای��ن محلول بوده و نگهداری در 
محل خش��ک و خنک، با تهویه مناس��ب و به صورت دربسته از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
- این محلول نباید زیر نور مستقیم آفتاب قرار گیرد.

- اَدبلو نباید در مجاورت اکسیدکننده های غلیظ، اسیدها، نیترات ها و 
نیتریدها قرار گیرد.

- اَدبلو در یک مخزن اختصاصی در خودرو نگهداری می ش��ود و یک 
سیستم هوشمند مدیریت میزان پاشش اَدبلو را به عهده دارد.

نکات ایمنی و بهداشتی
- اَدبلو خوراکی نیست، بی رنگ اما غیر سمی و غیرقابل اشتعال است.

- در صورت مصرف خوراکی س��ریعاً ش��خص باید استفراغ کرده و به 
پزشک مراجعه کند.

- در صورت استنشاق، اتفاقی نمی افتد اگر عالئم سوزش بینی و گلو 
دیده شد، مدتی آن محیط را ترک کنید.

- ممکن است بوی تند شبیه آمونیاک داشته باشد، با این حال کاماًل 
بی ضرر است.

- از خرید اَدبلوی غیر استاندارد اجتناب کنید چون فرایند تولید در یک 
دمای خاص و حرفه ای انجام می شود.

- محل نگهداری باید خشک، خنک و دارای تهویه و دور از نور خورشید 
باشد.

بایدها و نباید ها
- در هنگام خرید و استفاده، به استاندارد بودن آن توجه کنید.

- از تم��اس و ترکیب موادی نظیر س��وخت، آب، روغن، گرد و غبار و 
شوینده ها با محلول خودداری کنید.

- برای جلوگیری از تشکیل کریستال، محلول را باید در دمای باالتر از 
11- درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

- از تجهیزات اختصاصی برای نگهداری و پرکردن باک اَدبلو استفاده 
شود.

تذکر: در صورت یخ زدن و تش��کیل کریس��تال، می توان محلول را به 
آرامی گرم کرده و بهم زد و از آن استفاده کرد. تنها باید توجه شود که 
هیچ کریس��تالی در محلول وجود نداشته باشد در غیر این صورت باعث 

گرفتگی نازل می شود.
هش�دار: هرگز سیس��تم مصرف اَدبلو را قطع نکنید، از جمله عواقب 
این کار کاهش قدرت موتور، کثیف شدن SCR، آلودگی محیط زیست، 
کاهش عمر مفید موتور و اگزوز و محروم شدن از خدمات پس از فروش 
اس��ت. از محصوالت سازندگانی که مدعی تولید AdBlue هستند ولی 
در اصل محلول اوره و آب تولید می کنند اس��تفاده نکنید چرا که باعث 

آسیب دیدگی سیستم کاتالیست و نازل خواهد گردید.
- از محصوالتی که آرم AdBlue روی آن درج نش��ده  اس��ت استفاده 

نکنید.
- اَدبلو مکمل سوخت نیست و به هیچ وجه نباید داخل مخزن سوخت 

ریخته شود چرا که باعث آسیب دیدگی موتور خواهد گردید.

نتیجه گیری
آلودگی هوا و مخصوصاً کاهش آن به سطحی قابل قبول، یک مسأله 
بس��یار مهم زیست محیطی است. از طرف دیگر وسایل نقلیه عامل نشر 
بی��ش از نیمی از کل آلودگی حاصل از CO و حدود 35 درصد آلودگی 
حاصل از HC و NOx هستند. اما تنها با تغییر در موتور خودرو نمی توان 
به اس��تانداردهای کنونی کاهش آلودگی دس��ت یافت. با اس��تفاده از 
مبدل های کاتالیستی می توان گازهای خروجی را تا حد استانداردهای 
آلودگی تقلیل داد. مبدل های کاتالیس��تی از طری��ق فراهم آوردن یک 
محیط واکنش دهنده، همانند یک راکتور شیمیایی عمل کرده و باعث 

اکسیداسیون گازهای HC و CO و احیای Nox می شوند.
ش��رکت عقاب افشان با همکاری شرکت اسکانیا همواره با به کارگیری 
روش ه��ا و تکنولوژی های نوین در جهت کاه��ش آلودگی هوا و حفظ 
محیط زیس��ت و داشتن آس��مان پاک و هوای سالم، اقدام به طراحی و 
تولید اتوبوس هایی با اس��تاندارد  یورو 5 در خاورمیانه کرده است. هدف 
ش��رکت عقاب افش��ان پیش��تازی در عرصه رقابت و رسیدن به کالس 

جهانی است.
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واحد خدم��ات پ��س از فروش 
یک��ی از مهم تری��ن بخش ها در 
اس��ت  خودروس��ازی  صنع��ت 
ک��ه نقش��ی کلی��دی در رضایت 
مشتریان دارد. به عبارتی، این 
بخش اس��ت ک��ه در مرحله بعد 
آن  ورود  و  خ��ودرو  تولی��د  از 
ب��ه ب��ازار باید به ط��ور دائم به 
مشتریان خدمات متنوعی ارائه 
کن��د و مطمئناً هرق��در کیفیت 
این خدمات غنی تر و باکیفیت تر 
باش��د، رضایت بیشتری هم به 

دنبال خواهد داشت.
ش��رکت  مرک��زی  تعمی��رگاه 
از واحدهایی  عقاب افشان یکی 
اس��ت ک��ه ب��ه ط��ور روزان��ه با 
مش��تریان بس��یاری در ارتب��اط 
اس��ت و قاعدتاً ب��رای مدیران 
ب��زرگ  مجموع��ه  ای��ن  ارش��د 
خودروس��ازی خیلی مهم اس��ت 
ک��ه عملک��رد مطلوب��ی داش��ته 
باش��د. مهندس فرهاد فصیحی 
تعمی��رگاه مرک��زی  سرپرس��ت 
ش��رکت عقاب افش��ان است که 
در گفتگوی خود با کالسکه سبز 
درباره فعالیت ها و توانمندی های 

این بخش توضیحاتی می دهد.

لطف���اً توضیحات���ی در مورد خودتان و س���ابقه 
عقاب افش���ان  ش���رکت  ب���ا  همکاری ت���ان 

بفرمایید.
من فرهاد فصیحی دارای مدرک کارشناس��ی 
مهندس��ی مکانیک، گرایش طراح��ی جامدات 
و کارشناس��ی ارش��د مدیری��ت هس��تم. پیش 
از هم��کاری با ش��رکت عقاب افش��ان مدتی در 
اتوبوس سازی شرکت ایران خودرو دیزل کار کردم 
و از سال 13۸2 با شرکت عقاب افشان همکاری 
داشته ام. 10 سال به عنوان مدیر کنترل کیفیت 
کارخانه در سمنان مشغول به کار بودم و ۶ سال 
اس��ت که به عنوان سرپرست تعمیرگاه مرکزی 

انجام وظیفه می کنم.

بخش تعمیرگاه مرکزی شرکت عقاب افشان 
چ���ه وظایفی را بر عه���ده دارد و در این بخش 
چ���ه خدمات���ی ب���ه مش���تریان ش���رکت ارائ���ه 

می شود؟
تعمیرگاه مرک��زی دارای بخش های مختلفی 
از قبیل پذیرش فنی و خدمات فنی )مکانیکی، 
الکتریکال و اتاقسازی( است که هریک با توجه به 
زیرمجموعه های خود در راستای ارائه خدمات به 

مشتریان محترم دارای وظایفی هستند.
در قسمت پذیرش، کارشناسان فنی ایرادات و 
مشکالت اتوبوس ها را تشخیص می دهند و ثبت 
می کنند. در حقیقت، مسئول ارتباط با مشتری 

در تعمیرگاه، پرسنل پذیرش هستند.
بخش مکانیکی تعمیرگاه ش��امل دو قسمت 
مکانیکی و جلوبندی اس��ت. انجام سرویس های 
ادواری، تعمیرات موتور، گیربکس، دیفرانس��یل 
و ... بخش��ی از وظایف قسمت مکانیکی به شمار 
می رود و ارائ��ه خدمات جلوبندی، عقب بندی و 

انجام لیزر جزو وظایف قسمت جلوبندی است.
بخش الکتریکال نیز به دو قسمت برق و تهویه 
مطبوع )کولر – بخاری( تقسیم می شود. در این 
بخش کلیه خدمات تست کامپیوتری و برقی بر 
عهده قسمت برق اس��ت و ارائه خدمات مربوط 
به س��رمایش )کولر( و گرمایش )شوفاژ و بخاری 

درجا( در قسمت تهویه مطبوع انجام می شود.
وظایف بخش اتاقسازی نیز شامل ارائه خدمات 
مربوط به اتاق و بدنه اس��ت. البته ارائه خدمات 
مربوط به تریم داخلی و داشبورد و صندلی ها را 

نیز می توان از وظایف این بخش برشمرد.

یک���ی از مهمتری���ن بخش های���ی ک���ه ب���ه طور 
مستقیم با مش���تریان ش���رکت عقاب افشان 
و مال���کان محصوالت این ش���رکت در ارتباط 
اس���ت، بخ���ش تعمی���رگاه اس���ت. کارکن���ان 
بخ���ش تعمی���رات در برخ���ورد ب���ا مش���تریان 
ش���رکت چقدر با س���عه ص���در و آرامش رفتار 

می کنند؟
ما معتقدیم تعمیرگاه مرکزی، ویترین شرکت 

مالکان محصوالت شرکت عقاب افشان از سرویس های دوره ای غافل نشوند
گفتگو با مهندس فصیحی، سرپرست تعمیرگاه مرکزی شرکت عقاب افشان
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عقاب افشان به شمار می رود و دیدگاه مشتری 
نسبت به کل مجموعه، با حضور فیزیکی در 
تعمیرگاه شکل می گیرد. با نگاهی به سوابق 
پرسنل تعمیرگاه می توان فهمید که در بخش 
تعمیرگاه، پرس��نل باتجربه و تحصیلکرده ای 
فعالی��ت دارند که امر مش��تری مداری را به 
خوب��ی درک کرده اند. ب��ه عبارتی، کارکنان 
این بخش در راس��تای حفظ حقوق مشتری 
گام برمی دارند و باتوجه به اینکه مش��تریان 
ما معموالً ش��ب ها در جاده هستند و ممکن 
اس��ت در زمان مراجعه به تعمیرگاه خسته و 
بی حوصله باشند، سعه صدر و برخورد خوب 
پرسنل با مش��تری کمک زیادی به افزایش 

رضایت آنها می کند.

ب���ا توجه به اینکه خدمات پس از فروش، 
یکی از ارکان مهم ش���رکت عقاب افش���ان 
اس���ت، فک���ر می کنی���د بخ���ش تعمی���رگاه 
مرک���زی چقدر توانس���ته در جلب رضایت 

مشتریان شرکت موفق عمل کند؟
به نظ��رم از مهم ترین دالی��ل محبوبیت 
ی��ک برند در عرصه خودروه��ای تجاری، در 
دسترس بودن، سرعت عمل، قیمت مناسب 
و البته کیفیت خدمات پس از فروش اس��ت. 
با این نگاه، تعمیرگاه مرکزی همیشه کیفیت 

و س��رعت را س��رلوحه کار خود قرار داده و 
با پاسخگویی 24 س��اعته در کنار شیفت و 
امداد جاده ای همیشه در دسترس مشتریان 
ق��رار دارد. در م��ورد قیم��ت هم اگ��ر نگاه 
بلندمدت به تعمیرات داش��ته باشیم، تعمیر 
در ش��بکه خدمات پس از فروش به صرفه تر 
از تعمیرگاه های متفرقه اس��ت، بنابراین فکر 
می کنم تعمیرگاه م��ا در این زمینه عملکرد 

مطلوبی داشته باشد.

آم���وزش کارکنان بخ���ش تعمیرگاه مرکزی 
ش���رکت عقاب افش���ان در چ���ه چارچوب���ی 
انج���ام می ش���ود و برای ت���ان چق���در مه���م 
اس���ت که تعمیرکاران ش���رکت همواره به 

لحاظ دانش فنی به روز باشند؟
آم��وزش یک��ی از مهمتری��ن ارکان ه��ر 
شرکتی اس��ت و تعمیرگاه مرکزی نیز خود 
را از این قاعده مس��تثنی نمی داند. به نظرم 
نگاه به آموزش پرسنل در تعمیرگاه یک نوع 
سرمایه گذاری است. خوشبختانه آموزش در 
تعمیرگاه مرکزی به دو صورت آموزش حین 
کار و آموزش کالسیک انجام می شود. البته 
در هنگام جذب پرسنل برای تعمیرگاه دقت 
می شود تا مدرک تحصیلی و سابقه کاری فرد 
متقاضی ش��غل با کار مرتبط باشد. در کنار 

این رویکرد، ارتباط تعمیرگاه مرکزی با واحد 
آموزش یک ارتباط دوطرفه است، به طوری 
که واحد آموزش از دانش و تجربیات پرسنل 
قدیمی تعمیرگاه مرکزی تحت عنوان مربی 
در دوره های فنی استفاده می کند و در طرف 
مقابل، کلیه پرس��نل با توجه به جایگاه خود 
می توانند از خدمات و امکانات آموزشی واحد 

آموزش بهره مند شوند.

مال���کان  و  رانن���دگان  می کنی���د  فک���ر 
محص���والت ش���رکت عقاب افش���ان چقدر 
در نگه���داری و اس���تفاده درس���ت از ای���ن 
محص���والت حرفه ای عم���ل می کنند؛ اگر 

توصیه ای به آنها دارید بفرمایید.
از قدی��م گفته ان��د که پیش��گیری بهتر 
از درم��ان اس��ت، بنابراین هر چ��ه مالکان و 
رانندگان عزیز در نگهداری اتوبوس خود بهتر 
عم��ل کنند، عمر خ��ودرو طوالنی تر خواهد 
ش��د و دیرتر نیاز به تعمیر پیدا خواهد کرد. 
البته متاسفانه برخی از مشتریان محترم هنوز 
اطالعات الزم و کاف��ی در خصوص ضرورت 
انجام سرویس های دوره ای، تعمیر و نگهداری 
و همچنین اس��تفاده صحی��ح از محصوالت 
ش��رکت را ندارن��د ک��ه ای��ن امر ی��ک کار 
فرهنگی-آموزشی را طلب می کند. به نظرم 
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اگر مالکان محترم اتوبوس ها می دانستند که 
انجام سرویس های دوره ای و تعویض به موقع 
فیلترها چق��در در کاه��ش هزینه های آنها 
تاثیرگذار اس��ت، هیچوقت از هیچ سرویس 

دوره ای چشم پوشی نمی کردند.

توصیه ت���ان ب���ه رانن���دگان و مالکان���ی ک���ه 
تعمیرگاه ه���ای  در  را  خ���ود  اتوبوس ه���ای 
متفرق���ه س���رویس می کنند ی���ا از قطعات 
غیراصل���ی در اتوبوس های خود اس���تفاده 

می کنند، چیست؟
انج��ام تعمیرات با اب��زار مخصوص مورد 
تأیید اس��کانیا و بر مبنای اس��تانداردهای 
اس��کانیا که برگرفته از اس��تانداردهای روز 
دنیاست و همچنین استفاده از قطعات اصلی، 
تأثیر بسیاری در طول عمر محصول خواهد 
داش��ت، بنابراین به تمام��ی مالکان محترم 
محص��والت ش��رکت عقاب افش��ان توصیه 
می شود که با مراجعه به نمایندگی های مجاز 
خدمات پس از فروش، از مزایای کیفیت در 
خدمات و قطعات بهره مند شوند. همچنین 
مال��کان عزیز با مراجعه ب��ه نمایندگی های 
مجاز می توانند از گارانتی قطعات و خدمات 
نی��ز نهای��ت اس��تفاده را ببرن��د و مطمئن 
باش��ند که مراجعه به نمایندگی های مجاز 
صرفه جویی در زم��ان و هزینه را برای آنها 

به دنبال خواهد داشت.

درباره خطرات دس���تکاری های خودسرانه 
اتوبوس ها هم توضیحاتی بفرمایید.

همانط��ور که مس��تحضرید، در طراحی 
خ��ودرو از دانش و اس��تانداردهای خاصی 
هرگون��ه  بنابرای��ن  می ش��ود،  اس��تفاده 
دس��تکاری خودس��رانه در خودرو باعث از 
بی��ن رفتن نظ��م موجود در خ��ودرو و به 
تبع آن، فرسودگی س��ریع قطعات و لوازم 
می گردد. خوب اس��ت بدانی��د که این امر، 
عالوه بر افزایش هزینه اس��تهالک خودرو 
می توان��د کاه��ش ایمنی را نیز ب��ه دنبال 
داشته باشد؛ این موضوع بسیار خطرناک و 
حائز اهمیت است. من اتوبوس های زیادی 
را دی��ده ام که به خاط��ر اضافه کردن چند 
چراغ یا چند قطعه تزئینی خس��ارت چند 

میلیونی دیده اند.
رانن��دگان عزی��ز می توانند ب��ا رجوع به 
پرونده های آتش س��وزی و یا تصادفات ناشی 
از نقص فنی، تاثیرات غیرقابل انکار دستکاری 
خودسرانه و یا انجام غیراستاندارد تعمیرات و 
همچنین استفاده از قطعات استوک تعمیری 

و غیراصلی را مشاهده کنند.

لطف���اً بفرمایی���د در حال حاض���ر روزانه به 
ط���ور میانگین چن���د دس���تگاه اتوبوس به 
تعمیرگاه مرکزی شرکت مراجعه می کنند 
و برای ت���ان چقدر مهم اس���ت که تعمیر و 

س���رویس محصوالت ش���رکت بر اس���اس 
انج���ام  ازپیش تعیین ش���ده  زمان بن���دی 

شود.
در ح��ال حاضر، روزانه ب��ه طور میانگین 
30 دس��تگاه از محصوالت مختلف ش��رکت 
عقاب افش��ان در قالب اتوبوس های شهری و 
بین شهری و همچنین مینی بوس های نویگو 
جه��ت دریافت خدمات به تعمیرگاه مرکزی 
مراجع��ه می کنند ک��ه نش��انه ای از اعتماد 
مش��تریان به خدمات ارائه ش��ده می باشد. 
کلیه پرس��نل خدوم تعمیرگاه، ارائه خدمات 
ب��ا کیفیت باال و در قال��ب برنامه زمان بندی 
ازپیش تعیین ش��ده به مش��تریان گرامی را 

سرلوحه کار خویش قرار داده اند.

در پایان اگر نکته ای هست، بفرمایید.
با توجه به آنکه ش��رکت عقاب افش��ان از 
تجهیزات مدرن و به روز در محصوالت جدید 
خ��ود بهره می گی��رد، از تمامی مالکان عزیز 
استدعا داریم که حتماً در دوره های آموزش 
راننده شرکت کنند تا با روش درست استفاده 
از امکانات خ��ودرو و روش نگهداری صحیح 
آن آش��نا ش��وند؛ و در آخر اینک��ه در انجام 
س��رویس های ادواری چ��ه در دوره گارانتی 
و چ��ه پ��س از دوره گارانتی کوتاهی نکنند، 
چراکه تأثیر بس��یاری در افزایش طول عمر 

محصول خواهد داشت.
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اپ���ل واچ با قاب س���رامیکی و تیتانیومی به 
بازار می آید

تصاوی��ری جدید نش��ان می دهن��د اپل در 
س��ال جاری ساعت های هوشمند با قاب های 

سرامیکی و تیتانیومی عرضه می کند.
وب سایت  تصاویری را منتشر 
کرده که نشان می دهد مدل های جدید ساعت 

هوشمند اپل نیز در راه هستند.
 این تصاویر نش��ان می دهند این شرکت از 
یک اپل واچ سرامیکی جدید و همچنین یک 
نسخه تیتانیومی آن رونمایی می کند. البته اپل 
قبالً نیز ساعت هایی با قاب سرامیکی را عرضه 
کرده بود؛ اما این نوع ساعت های هوشمند در 
سری 4 عرضه نشده بود. از سوی دیگر ساعت 
هوشمند تیتانیومی نیز بسیار جالب است زیرا 
قبالً اپ��ل از این ماده در قاب س��اعت هایش 

استفاده نکرده است.

ردیابی سالمتی با حسگر بی سیم
محققان دانشگاه استنفورد موفق به ساخت 
یک حسگر بی سیم ش��ده اند که روی پوست 

 RFID ق��رار می گیرد و با اس��تفاده از فناوری
نشانگرهای پوستی از جمله ضربان را ردیابی 
می کند. بسیاری از سیگنال های فیزیولوژیکی 
بدن از طریق پوس��ت قابل ردیابی هس��تند. 
محققان بر مبنای این واقعیت یک حس��گر 
بی سیم توس��عه داده اند که روی پوست قرار 
می گیرد. این حسگر BodyNet نام دارد. این 
فناوری در ابتدا برای ردیابی اختالل خواب و 

بررسی شرایط قلب مورد استفاده قرار گرفت.
محققان در تالش بودند تا حس��گرهایی 
طراحی کنند که اس��تفاده از آن س��اده و 
فاقد هرگونه باتری یا مدار س��خت باشد تا 
مانع کش��یدگی و خم شدن بدن نشود. در 
نتیجه تمام این تالش ها حس��گری توسط 
محققان اس��تنفورد طراحی شده است که 
بر مبن��ای فناوری س��امانه بازشناس��ی با 
امواج رادیویی یا RFID توسعه یافته است. 
س��امانه RFID از سیگنال های الکترونیکی 
و الکترومغناطیسی برای خواندن و نوشتن 
داده ه��ا ب��دون تم��اس اس��تفاده می کند. 
محقق��ان در تالش��ند تا از این حس��گرها 
در انواع فناوری های پوش��یدنی به منظور 
ردیابی س��المتی بهره برداری کنند. نتایج 
 Nature Electronics این مطالعه در نشریه

منتشر شده است.

کش���ف هش���ت انفجار رادیویی اس���رارآمیز 
در اعماق فضا

محققان موفق به کشف هشت انفجار جدید 
رادیویی اس��رارآمیز در اعماق فضا شدند؛ این 
موفقیت می تواند به کشف منشاء این انفجارها 

کمک کند.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه دیل��ی می��ل، این 
سیگنال های جدید که با استفاده از تلسکوپ 
رادیویی کانادایی CHIME کش��ف ش��دند، 
مجموع��ه داده های گس��ترده ای را در اختیار 
محققان قرار می دهد که در نهایت امیدوارند به 

مشخص کردن منشأ آنها کمک کند.
با این کش��ف ک��ه جزئی��ات آن در مجله 
Astrophysical منتشر شده، تعداد سیگنال 
انفجارهای تکرار ش��ونده رادیویی به 11 عدد 
رسیده است. یافته های جدید عالوه بر افزایش 
داده ه��ای موجود برای ستاره شناس��ان، برای 
شناسایی این نوع انفجارهای رادیویی نیز مهم 

هستند.

بر خالف س��یگنال های یک طرفه که تنها 
یک بار مش��اهده می ش��وند، س��یگنال های 
تک��راری را می توان ب��رای دوره ه��ای زمانی 
طوالنی تری م��ورد مطالعه ق��رار داد. ردیابی 
منشاء سیگنال های یک طرفه به دلیل ماهیت 
زودگذر آنها کار بس��یار دشواری است ولی در 

کل غیرممکن هم نیست.
محققان ماه گذشته در یک موفقیت بی سابقه 
توانس��تند یک انفجار یک طرف��ه رادیویی را 
به سمت منش��اء آن ردیابی کنند. گروهی از 
محققان به ریاس��ت استرالیایی ها که تصدی 
تلسکوپ Gemini South در شیلی را بر عهده 
دارند، این س��یگنال را در کهکش��انی ردیابی 
کردند که تقریباً در فاصله 3/۶ میلیاردی قرار 

دارد.
»ویک��رام راوی« اخترفیزیکدان دانش��گاه 
هاروارد - اسمیتسونین ماه گذشته در مقاله ای 
نوش��ت که تمام انفجارهای رادیویی به واقع 
می توانند تکرار شوند اما در فرکانس هایی که 

پیش از این شناسایی نشده اند.

آینده ای که در انتظار ماست!
در دنیای فناوری نمی توان ادعا داشت که هر روز اتفاقاًت تازه ای رخ می دهد! شاید این تعبیر برای دنیای فناوری بهتر باشد که بگوییم در هر لحظه، رخداد تازه ای در این دنیا به 
وقوع پیوسته که می تواند تمام معادالت پیش از خود را دستخوش تردید کند. امروز فناوری اطاعات یکی از مهمترین مولفه های قدرت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی 

است. کشوری که توانایی فناورانه دارد می تواند در لیست قدرت های بزرگ باشد. با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطره ای از دریاست اشاره می کنیم.

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

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

]24[

شماره 61 - مرداد ماه 1398

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



مدیرعامل اسپیس ایکس در فکر بمباران 
اتمی مریخ

ایالن ماسک مدیرعامل شرکت های بزرگی 
چون اس��پیس ایکس و تسال با انتشار توییتی 
بار دیگر بر دیدگاه خود مبنی بر بمباران اتمی 
مریخ با ه��دف تبدیل آن به س��یاره ای قابل 

سکونت برای بشر، پافشاری کرد.

ب��ه گ��زارش پای��گاه اینترنت��ی »بیزینس 
اینس��ایدر«، ماس��ک معتقد اس��ت با حمله 
اتمی به مریخ، کالهک های یخی این س��یاره 
آب ش��ده و حجم زیادی دی اکسید کربن در 
جو آن آزاد می ش��ود. این امر با ایجاد یک اثر 
گلخانه ای دما و فش��ار هوای مریخ را افزایش 
می دهد. ماس��ک از سال 2015 تاکنون بارها 
دیدگاه خود را در این باره به اشتراک گذاشته 
اس��ت. مدیرعامل کمپانی فضایی اس��پیس 
ایکس در س��ال 2017 می��الدی مقاله ای در 
م��ورد جزئیات این که چگونه بش��ر می تواند 
در کمتر از یک س��ده یک کلنی یک میلیون 
 New Space نفره در مریخ بس��ازد، در مجله
منتش��ر کرد. چند روز پیش وی برای تاکید 
دوب��اره بر ایده خود در این باره و همراه کردن 
شمار بیشتری از افراد با خود، توییت کرد »به 
مریخ حمله اتمی کنید« و چند س��اعت بعد 
در توییت دیگری نوشت که تی شرت هایی با 
این ش��عار به زودی عرضه می ش��وند. این که 
آیا ماسک واقعاً در مورد فروش تی شرت های 
»به مریخ حمله اتمی کنید!« جدی است یا نه 
روشن نیست اما تردیدی وجود ندارد که وی 
در ایده خود برای تبدیل بش��ر به »گونه های 
میان سیاره ای« مصمم اس��ت. کمپانی وی، 
اسپیس ایکس، اکنون در حال آزمایش نمونه 
اولیه ای از راکت های خود به مریخ اس��ت که 
ماسک امید دارد در نهایت بتوانند انسان ها را 

به این سیاره بفرستند.
نمون��ه اولیه ای��ن راکت ها که اس��تارهاپر 
از ی��ک  ن��ام دارد در پ��س   )Starhopper(

ت��الش ناموفق، به تازگی نخس��تین آزمایش 
موفقیت آمیز خود را پشت سر گذاشت. سازمان 
فضایی آمریکا )ناسا( امید دارد تا از راکت های 
اسپیس ایکس در سفرهای آتی به ماه و مریخ 

استفاده کند.

عین���ک آفتابی »اس���نپ « ب���ا دو دوربین و 
واقعیت افزوده

شرکت »اسنپ« در حال حاضر تولید لوازمی 
همچون عینک را با فناوری های پیشرفته ادغام 
کرده و آخرین نسخه از عینک های آفتابی خود 

را رونمایی کرد.
به نقل از گیزمگ، این محصول یک عینک 
آفتابی اس��ت که در طراحی جدید خود یک 
دوربین با کیفی��ت HD دارد که می تواند هم 
عکس بگیرد و هم ویدئو ضبط کند. این عینک 
آفتاب��ی هوش��مند »Spectacles 3« نام دارد 
و فن��اوری واقعیت اف��زوده را در هم در خود 

گنجانده است.

عرضه محصول از پاییز امس��ال و با قیمت 
3۸0 دالر آغ��از خواهد ش��د. ای��ن در حالی 
 »Spectacles« است که نسخه پیشین عینک
دویست دالر قیمت داشت. دو دوربین تعبیه 
ش��ده در این عینک ضدآب به نوعی هستند 
که عمق و بعد هم به تصاویر اضافه می کنند. 
این روزها اسنپ چت به دلیل خالقیت  و تنوع 
در محصوالت خود و اس��تفاده از ویژگی های 
واقعیت افزوده، میان جوانان محبوبیت زیادی 
پیدا ک��رده اس��ت. از میان ای��ن محصوالت 
می توان به لنزهایی اش��اره ک��رد که اجزایی 
همچون گ��وش یا بینی حیوانات را به تصویر 
کاربر اضافه یا حتی می توانند جنسیت کاربر را 

در تصویر تغییر دهند.

شناس���ایی خودروهای آالینده ه���وا با یک 
حسگر

پژوهش��گران اتریشی نوعی حس��گر ابداع 

کرده اند که می توان��د خودروهای آالینده هوا 
را شناس��ایی کند. به نقل از گیزمگ، در حال 
حاضر، ابزار بسیاری وجود دارند که می توانند 
وسایل نقلیه ای که س��رعت آنها بیش از حد 
باالس��ت و یا بیش از حد سر و صدا می کنند، 
تشخیص دهند. دانشمندان »دانشگاه صنعتی 
گرات��س« )TU Graz( اتریش، یک حس��گر 
خودکار ابداع کرده اند که می تواند خودروهای 

آالینده هوا را شناسایی کند.
این حس��گر، از دو دندانه تش��کیل ش��ده 
ک��ه طوری تنظیم ش��ده اند تا با اس��تفاده از 
پالس های لیزر، به ل��رزش درآیند. زمانی که 
ذرات هوا به اگزوز خودرو وارد می ش��وند و از 
میان این دندانه ها عبور می کنند، لرزش ناشی 
از پالس ه��ای لیزر، آن ها را تحریک می کند و 
هرکدام از آنها یک س��یگنال  قابل شنیدن را 

تولید می کنند.
هرچه تعداد ذرات وارد شده بیشتر باشد، 
صدایی که اگزوز تولید می کند، بلندتر خواهد 
بود. اگر این حس��گر، ب��ا دوربین مخصوص 
ثبت پ��الک خودروها ادغام ش��ود، کاربران 
می توانن��د خودروهای ش��خصی، کامیون ها 
یا موتورس��یکلت هایی که بیش از حد مجاز 
آلودگ��ی تولید می کنند، تش��خیص دهند. 
سازندگان این حسگر امیدوارند که فناوری 
آنها تا پایان س��ال 2022 برای تولید آماده 
باش��د و در کنار جاده های شهرهایی مانند 
میالن، پراگ و کراکوف در لهس��تان نصب 

شوند.

  ،)Alexander Bergmann( »الکساندر برگمن«
سرپرس��ت »موسسه سیس��تم های حسگر 
الکترونیک« (IES) در دانشگاه گراتس گفت: 
ما قصد داریم میزان آلودگی منتش��ر شده در 
شهرها را در شرایط واقعی کنترل کنیم. هدف 
ما این اس��ت که نتایج بررس��ی خود را برای 
تعیین سطح آلودگی که هر وسیله نقلیه ایجاد 

می کند، به کار ببریم.
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توسط شرکت های ایرانی؛

صندلی های نانویی نشکن
 برای ورزشگاه ها تولید شد

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق 
به تولید مواد پلیمری مختص صندلی های 
ورزش��گاه ش��دند. این صندلی ه��ا در برابر 

ضربه، سرما و گرما مقاوم هستند.
سید امیر گلچین مدیر عامل یک شرکت 
دانش بنی��ان ب��ا بی��ان اینکه ما توانس��تیم 
ماده ای را تولید کنیم که متناس��ب با نیاز 
صنعت اس��ت، بیان کرد: این ماده پلیمری 
در س��اخت صندلی ه��ای ورزش��گاه به کار 

می رود.
وی اف��زود: تقاضای تولید چنین ماده ای 
برای ساخت صندلی های ورزشگاه از سوی 
یک ش��رکت تولیدی در حوزه پالستیک به 
شرکتمان مطرح شد و ما نیز بعد از تحقیق 
و توس��عه توانستیم این ماده نهایی را برای 
س��اخت صندلی ه��ای مقاوم ورزش��گاه به 

تولید برسانیم.
مدیر این ش��رکت دانش بنی��ان با بیان 
اینکه این م��واد پلیمری ویژگی هایی را در 
صندلی های نهای��ی ورزش��گاه ها به وجود 
می آورد، بیان کرد: این ماده پلیمری، ماده 
نهایی ب��رای تولید صندلی های ورزش��گاه 

است؛ تولید کننده با کمک دستگاه تزریق، 
می توان��د صندلی های مقاوم��ی را به تولید 

برساند.
گلچی��ن با اش��اره ب��ه مزیت ه��ای این 
صندلی ها ک��ه با ماده پلیمری نانو به تولید 
می رس��د، گفت: این صندلی ه��ا از خواص 
مکانیک��ی باالیی برخوردار بوده و در مقابل 
ضرب��ه مقاوم اس��ت؛ همچنین نس��بت به 
تغیی��رات آب و هوایی مق��اوم بوده و وقتی 
در معرض گرما و سرما قرار می گیرد آسیب 

نمی بیند.
وی ب��ا بیان اینکه ای��ن صندلی ها که با 
مواد نانو تولید می شوند نسبت به نمونه های 
کنونی، طول عم��ر باالیی دارند، بیان کرد: 
بهتر است ورزشگاه ها برای وقتی که شرایط 
متش��نج و از س��وی برخی افراد، صندلی ها 
شکس��ته می ش��وند از محصولی اس��تفاده 
کنند که آس��یب نبین��د؛ اس��تفاده از این 
م��اده پلیمری باعث می ش��ود صندلی های 
ورزشگاه امکان شکس��تن نداشته باشند و 

حتی از جای خود کنده نشوند.
گلچین با تاکید بر اینکه تقاضا از س��وی 

ش��رکت تولیدی و ساخت ماده 
نهای��ی پلیمری با فن��اوری نانو 
منج��ر به س��اخت و اس��تفاده 
از ای��ن صندلی ه��ا در برخ��ی 
ورزشگاههای کشور شده است، 
بیان کرد: در حال حاضر از این 
صندلی ه��ا ب��ه ص��ورت روتین 
اس��تفاده می شود؛ این محصول 
از خرداد امس��ال وارد بازار شده 
و ت��ا کنون حدود 50 تن از این 
مواد را به ش��رکت تولید کننده 

صندلی فروخته ایم.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه این 
ش��رکت دانش بنیان در زمینه 
مهندسی مواد پلیمری صنعتی 
فعال است، بیان کرد: ما در این 
شرکت متناس��ب با کاربردهای 
تولی��د  ب��ه  را  مختل��ف م��واد 

می رسانیم.
گلچین در پاس��خ به اینکه آیا 
خاصیت آنتی باکتریالی یا خواص 
دیگر در این صندلی ها به غیر از 
پایداری و مقاوم به شکستگی در 
نظر گرفته شده است، بیان کرد: 
شرکت تولیدی از ما درخواستی 
مبنی بر آنتی باکتریالی صندلی ها 
نداش��ته؛ اما می توانیم بر اساس 
خ��واص  مش��تری  درخواس��ت 
مختل��ف را در تولید م��اده اولیه 

پلیمری به کار ببریم.
وی با تاکید ب��ر اینکه در این 
ش��رکت بعد از تحقیق و توسعه 
توانستیم دانش فنی ساخت این 
مواد را بدست آوریم، بیان کرد: در 
حال حاضر از موادی برای تولید 
استفاده  ورزش��گاه  صندلی های 
می ش��ود که وارداتی هستند و با 
کیفیت های مختلف برای ساخت 
صندلی به کار گرفته می ش��وند؛ 
بنابرای��ن محصولی که با فناوری 
نانو به تولید رساندیم و خروجی 
نهایی صندلی نانوی ورزشگاهی 
اس��ت و نسبت به گریدی که در 

بازار وجود دارد ارزان تر است.
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یک اس��تارت آپ آمریکایی اخیراً برنامه ای 
توس��عه داده اس��ت ک��ه دقیقه ب��ه دقیقه 
به روزرس��انی می ش��ود و اطالعات دقیقی از 
آب وه��وای جهان را در اختی��ار کاربران قرار 

می دهد.
ب��ه نق��ل از دیل��ی می��ل، اس��تارت آپ 
»کالیماسل« )ClimaCell( واقع در بوستون 
برنامه ای موس��وم ب��ه »آب و هوای اش��یا« 
)weather of things( توسعه داده است که به 
کاربران اجازه می دهد تا از آب و هوای دقیق 

کشورهای جهان آگاهی یابند.
استارت آپ کالیماسل گفت به روزرسانی های 
 hyperlocal weather( آب و هوایی فرامحلی
updates( ک��ه هم اکنون ب��رای مناطق 50 
کش��ور در سراسر جهان در دسترس هستند 
از حس��گرهای غیر س��نتی برای پیش بینی 

دقیق تر آب و هوا استفاده می کنند.
برنامه مذکور قابلیت این را دارد تا تلفن ها 
و پایگاه های سلولی را به حسگر تبدیل کند. 
این حسگرها نیز شامل دستگاه هایی است که 
روزانه با بسیاری از دستگاه ها از جمله تلفن های 
همراه، پایگاه های سلولی، اتومبیل های متصل 
و دوربین ه��ای خیابانی، که از طریق آنها این 

شرکت می تواند اندازه گیری های زمان واقعی 
بارندگ��ی دما و موارد دیگر را به دس��ت آورد، 

مرتبط هستند.
این ش��رکت پ��س از اتص��ال از الگوریتم 
خاص خود اس��تفاده می کند تا مدل خود را 
براس��اس این داده ها توسعه دهد و سپس آن 
را در برنامه ای که اعالن های به روز را در مورد 
پیش بینی محلی به کاربران ارائه می دهد، قرار 

می دهد.
به گفته این اس��تارت آپ، این برنامه پیش 
بینی ه��وا که این هفته منتش��ر ش��د و در 
گوش��ی های هوش��مند دارای سیستم عامل 
آی.او. اس قابل اجرا اس��ت ۶0 درصد دقیقتر 
از اب��زار پیش بینی هوای موجود پیش بینی 
هواشناسی اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا 

است.
به گفته شرکت کالیماسل مدل پیش بینی 
هوا برنامه مذکور به گونه ایس��ت که آن را از 
دیگر برنامه ها متایز می سازد زیرا مانند دیگر 
برنامه ها مبتنی بر مدل ه��ا و داده های دولت 
نیس��ت. برنامه مذکور از میلیون ها داده برای 
پیش بین��ی آب و هوا بین یک دوره ش��ش 
ساعت تا شش روزه استفاده می کند و دقیقه 

به دقیقه نیز به روزرسانی می شود.
به گفته روزنامه »واشنگتن پست« ابزارهای 
پیش بین��ی آب و هوای دول��ت مانند مانند 
»مدل تازه سازی با وضوح باال« )HRRR( در 
بهترین حالت هر ساعت به روز رسانی می شوند 
ام��ا این برنامه دقیقه به دقیقه به روزرس��انی 

می شود.
همچنی��ن به نظر می رس��د اس��تارت آپ 
کالیما س��ل قص��د دارد با چندین ش��رکت 
 بزرگ هواپیمایی آمری��کا مانند دلتا ایرالینز 
 )JetBlue( »جت بل��و« ،)Delta Air Lines(
و »یونایتد ایرالین��ز« )United Airlines( در 
توس��عه ای برنامه برای پیش بینی دقیق تر و 

سریعتر آب و هوا همکاری کند.
شرکت هواپیمایی آمریکایی جت بلو از این 
فناوری اس��تقبال زیادی کرده است و جذب 
آن ش��ده است و قصد دارد مبلغ 75 میلیون 
دالر به صندوق این استارت اپ اهدا کند. در 
حالیکه نس��خه کنونی تنها روی گوشی های 
دارای سیس��تم عام��ل آی.او. اس قابل اجرا 
است اما این شرکت وعده داده است تا نسخه 
اندروید این برنامه را نیز تا ماه سپتامبر سال 

جاری عرضه کند.

پیش بینی دقیق 
بارندگی با توسعه 

یک اپلیکیشن 
جدید شرایط جوی
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مریخ نورد 2020 س��ازمان فضایی آمریکا 
)ناسا( قطعه اصلی را برای سیستم جمع آوری، 
مه��ار و در نهایت ارس��ال نمونه هایی از این 

سیاره سرخ به زمین دریافت کرده است.
 مهندس��ان آزمایش��گاه پیش رانش جت 
در پاس��ادنا، گردون��ه ای را ب��ه »سیس��تم 
نمونه برداری« مریخ نورد 2020 اضافه کرده اند 
که از آن برای ذخیره و مرتب س��ازی ابزارها و 
ظروف نمونه های اصلی و همچنین انتقال آنها 
در داخل مریخ نورد جهت پردازش اس��تفاده 
می ش��ود. از س��ال 1۹7۶ که سطح نش��ین 
Viking بر مریخ فرود آمد، ماموریت های فرود 
از روش های به شدت پیچیده برای جمع آوری 
و تجزیه و تحلیل نمونه های س��نگ و خاک 
مریخ استفاده کرده اند. این موضوع امیدهای 
زیادی را در مورد کشف ماهیت مریخ و تاریخ 
جذاب آن به وجود آورده است، اما تاکنون این 
آزمایش ها تنها یک ماهیت جمع آوری نمونه 
و دور انداختن آنها را داش��ته است که در آن 
فضاپیمای رباتیک نمونه هایی را از سطح مریخ 

به دس��ت می آورد، آنها را مورد آزمایش قرار 
می داد و سپس آنها را دور می انداخت.

اما اکنون ناس��ا و ش��رکای بین المللی آن 
در مأموری��ت مریخ 2020 به دنبال آرزوهای 
بلندپروازانه تری هستند. این فضاپیمای بدون 
سرنشین در حین جستجوی سطح مریخ نه 
تنها اقدام به جم��ع آوری نمونه ها و تجزیه و 
تحلیل آنها می کند بلکه تعدادی از آنها را در 
یک کانتینر خاص بس��ته بندی خواهد کرد 
که در س��طح مریخ باقی می ماند تا بعداً این 
کاوشگر آن را بردارد و برای مطالعات مفصل 

به زمین بازگرداند.
این موض��وع چالش های زی��ادی را برای 
مهندسان به وجود آورد که کمترین آنها نحوه 
دس��تیابی به نمونه ها در زمانی است که آنها 
توسط بازوی رباتیک این کاوشگر جمع آوری 
شده اند. برای همین منظور مهندسان از یک 
گردونه در سیس��تم نمونه برداری مریخ نورد 
2020 اس��تفاده کرده اند که مهندسان ناسا 
عملکرد آن را مش��ابه یک پروژکتور قدیمی 

دهه 1۹۶0 می دانند.
طب��ق اعالم ناس��ا، این گردون��ه دارای ۹ 
ابزار حفاری اس��ت، دو مورد آنها برای سایش 
س��نگ ها هس��تند تا یک محیط پاک برای 
حفاری فراهم شود. در این میان یک مته برای 
س��وراخ کردن خاک ماه )یا رگولیت( است و 
شش ابزار دیگر برای جمع آوری نمونه به کار 

گرفته می شود.
ای��ن گردونه ش��بیه طراحی ه��ای قبلی 
اس��ت اما بخش هوشمندانه آن این است که 
نمونه های اصلی از بیت های یک طرفه سبک 
وزن اس��تفاده می کنند که توخالی هستند و 
یک لوله نمونه دارند. زمانی که مته وارد سنگ 
می شود، نمونه اصلی در این لوله جمع آوری 
می شود؛ س��پس مته و لوله نمونه به گردونه 
بازگردان��ده و ب��ه بخش دیگری از کاوش��گر 
منتقل می ش��وند در این قسمت یک بازوی 
رباتی مته و نمونه جمع آوری ش��ده را درون 
یک محفظه جداگانه قرار می دهد و در نهایت، 

این محفظه روی سطح سیاره رها می شود.

مریخ نورد 2020 به ابزار رباتیک مجهز شد
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رمزگشایی مغز
 به منظور کمک به 
بیماران روانی

پژوهش��گران »دانشکده پزشکی دانشگاه 
 University of Minnesota( مینه س��وتا« 
مطالع��ه  در  آمری��کا   )Medical School
اخیرش��ان دریافته اند فعالیت مغز در سطح 
ش��بکه می تواند انواع خاصی از بیماری های 

روانی را شناسایی کند.
به نقل از ساینس دیلی، در آمریکا تقریباً 
از ه��ر پنج فرد بالغ، یک نفر به بیماری های 
روانی مبتال است. بیماری های روانی شدید 
باعث می ش��ود که مغز در مواجهه با حاالت 
شناختی پرتالش مانند متمرکز کردن توجه 
در طوالنی مدت س��بب ایجاد تمایز بین دو 
چیز که جداسازی آنها دشوار است و پاسخ 
سریع به اطالعاتی که سریع اتفاق می افتد، 

می شود.
یافته ه��ای ای��ن مطالع��ه ک��ه در مجله 
"Journal of Neural Engineering" منتشر 
شد، نشان می دهد پژوهش��گران می توانند 
توانایی بیم��اران در مدیریت عالئم بیماری 

روانی را بهبود بخشند.
تحقیق��ات قبلی نش��ان داد ک��ه اعمال 
تحری��ک الکتریک��ی در زمان مناس��ب، به 
مغ��ز بیمار مبتال ب��ه یک بیم��اری روانی 
ش��دید کمک می کن��د تا بتوان��د کارهای 
دش��وار را انجام دهد. با این حال، این کار 
در یک آزمایشگاه و فارغ از پیچیدگی های 
فعالیت های دنیای واقع��ی زندگی روزمره 
 )Alik Widge( »انجام ش��د. »آلیک وی��ج
نویس��نده ارش��د ای��ن مطالع��ه و اس��تاد 
دانشکده روانپزش��کی دانشگاه مینه سوتا و 
محققان »بیمارستان عمومی ماساچوست« 
 Brown( ب��راون«  »دانش��گاه  و   )MGH(
University( نخس��تین اف��رادی بودند که 
فعالی��ت مغ��ز بیماران را تجزی��ه و تحلیل 
کردند تا دقیقاً وقتی بیمار متمرکز اس��ت 
و توجه آنها به طور کامل روی چیزی قرار 
دارد را ب��ا زمانیک��ه او در حال اس��تراحت 

است، مقایسه کنند.

طی این مطالعه، پژوهشگران بیمارانی را 
که به دلیل ابتال به صرع شدید تحت عمل 
جراحی ق��رار گرفته بودن��د و الکترودهای 
اندازه گی��ری در نواحی مرب��وط به مغز آنها 

کاشته شده بود، مورد مطالعه قرار دادند.
پژوهش��گران پس از بررسی ها دریافتند 
ک��ه امضاها و الگوریتم های خاص می توانند 
برای زمانی که شخصی متمرکز است و واقعاً 
در ح��ال تالش برای انجام یک کار که برای 
آنها سخت است، قرار دارد نشان دهنده این 
است که آنها می توانند از تحریک الکتریکی 

برای اعمال فشار بیشتر استفاده کنند.
این مطالعه همچنین نش��ان داد که هیچ 
منطقه واحدی از مغز وجود ندارد که بتواند 
بگوید ف��ردی در چه حالت��ی متمرکز و پر 
تالش اس��ت. به منظور تشخیص زمانی که 
بیمار شروع به تمرکز روی یک کار شناختی 
می کرد، محقق��ان مجبور بودند اطالعات را 

در سطح شبکه تحلیل کنند. 
آن ها قصد داشتند دریابند چگونه فعالیت 
ی��ک منطقه مغ��ز با فعالی��ت منطقه دیگر 

هماهنگ است.
 )Nicole Provenza( »نیکول پروون��زا«
یکی از پژوهشگران از دانشگاه براون گفت: 
با استفاده از همان سیگنال های عصبی که 
می توانن��د تحریک عمیق مغ��زی تطبیقی 
را به همراه داش��ته باشند، نش��ان داده ایم 
که می توان حالت ه��ای روانی را که ممکن 
 closed-loop) »است در »نظریه بسته کنترل
control) هس��تند، تشخیص داد. امیدواریم 
که این کار نهایتاً به توسعه روش های درمانی 
مؤثرتر برای تحریک مغز برای بیماری های 

روانی کمک کند.
ویج در انتها افزود: ما می خواهیم رویکرد 
بیمار محور را برای درمان بیماری روانی در 
پیش گیریم. کار یک محرک این نیست که 
عالئم را از بین ببرد، کار آن کمک به بیمار 

است تا عالئم خود را مدیریت کند. w
w
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»پارکر« یک ساله شد
کاوشگر خورشیدی، سریع ترین ساخته دست بشر

کاوشگر خورشیدی پارکر که سریع ترین 
س��اخته دس��ت بش��ر اس��ت ام��روز وارد 
دومین س��ال مأموریت خ��ود برای مالقات 
از نزدیکتری��ن فاصل��ه ممکن با خورش��ید 
ش��د. به نقل از ناس��ا، امروز یک سال تمام 
پارک��ر  خورش��یدی  کاوش��گر  پرت��اب   از 
(ParkerSolar Probe) به س��مت خورشید 
برای مطالعه س��تاره منظومه شمسی و تاج 
خورش��یدی از نزدیکتری��ن فاصل��ه ممکن 

می گذرد.
کاوشگر خورش��یدی پارکر در تاریخ 12 
اوت سال گذش��ته )201۸( روانه خورشید 
شد و امروز دومین سال از فعالیت خود را در 
حالی سپری می کند که تاکنون دوبار موفق 
به مالقات با خورشید شده است و به تازگی 
برای نخستین بار اولین اطالعات مشاهدات 
خود را به زمین فرس��تاد. قرار اس��ت پارکر 
طی س��فر 7 س��اله خود 7 بار از نزدیک با 
خورشید مالقات کند. در حالی که تاکنون 

و طی این یک س��ال 2 مالقات را پشت سر 
گذاشته است. کاوشگر خورشیدی »پارکر« 
)Parker( برای رسیدن به نقطه ای که تا به 
حال هیچ فضاپیمایی موفق به رس��یدن به 
آن نش��ده بود، دو ویژگ��ی منحصر به فرد 
دارد که موجب ش��ده عالقه مندان به نجوم، 
به اکتشافات راه گشای آن امید ببندند. اول 

اینکه این کاوشگر سریع ترین ساخته دست 
بشر است که با سرعت ۶۹2 هزار کیلومتر بر 
ساعت )430 هزار مایل بر ساعت( به سمت 
خورشید می رود. دوم اینکه پارکر دارای یک 
س��پر حرارتی اسرارآمیز اس��ت که با وجود 
دم��ای 1377 درجه س��انتی گرادی )2511 
درجه فارنهایت( در اتمسفر خورشید، تمام 
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وس��ایل داخلی این فضاپیما را در دمای 30 
درجه س��انتیگراد نگه می دارد! این کاوشگر 
به اندازه یک خودرو اس��ت که طی سفر 7 
س��اله خود، در مداری به دور خورشید قرار 
خواه��د گرفت و 7 بار از کنار س��یاره زهره 
عبور خواهد کرد تا از جاذبه آن برای نزدیک 
ش��دن مجدد به خورشید کمک بگیرد و به 
جایی برس��د که در آن، بادهای خورشیدی 
از س��رعت  فروصوت )subsonic( به سرعت 
فراص��وت )supersonic( می رس��ند. س��ال 
200۹ خبر طراحی و س��اخت این کاوشگر 
به دس��ت آزمایشگاه فیزیک دانشگاه »جانز 
هاپکین��ز«)Johns Hopkins( اعالم ش��د و 
اواسط خرداد ماه سال ۹۶ بود که »سازمان 
 )NASA( »ملی هوانوردی و فضایی آمریکا
اعالم کرد نخس��تین کاوش��گر خورشیدی 
خود را روانه مدار خورش��ید خواهد کرد تا 
بخش هایی از رازهای سر به  مهر این ستاره 

را کشف کند.
در ابت��دا قرار بود »پارکر« س��ال 2015 
به فضا پرتاب ش��ود. تاریخ پرتاب سپس تا 
تابس��تان 201۸ به تعویق افتاد و در نهایت 
11 اوت به عنوان تاریخ نهایی پرتاب انتخاب 
شد که در آخرین لحظات به 12 اوت 201۸ 
موکول ش��د. در حالی که این کاوش��گر در 
ابت��دا »Solar Probe Plus« ن��ام گرفت��ه 
بود، در نهایت با نام »کاوش��گر خورشیدی 
 پارک��ر« و ب��ه افتخ��ار »یوجی��ن پارک��ر« 
آمریکای��ی  دانش��مند   )Eugene Parker(

در رش��ته فیزی��ک نجومی ی��ا اخترفیزیک 
نام گذاری ش��د. این اولین بار است که یک 
فضاپیم��ای ناس��ا به نام یک ش��خص زنده 
نام گذاری می شود. کاوشگر خورشیدی پارکر 
تنه��ا حدود دو و نیم ماه پ��س از پرتاب به 
رکوردشکنی پرداخت و روز 2۹ اکتبر 201۸ 
در حالی که با سرعت خارق العاده 24۶ هزار 
و ۹۶0 کیلومتر بر ساعت در حرکت بود، به 
فاصله 42.73 میلیون کیلومتری از س��طح 
خورش��ید رس��ید که نزدیکتر از هر ش��یء 
ساخته شده به دست بشر به ستاره منظومه 
شمسی است. رکورد قبلی سرعت در دست 
یک فضاپیمای آلمانی-آمریکایی موسوم به 

»هلیوس Helios 2(»2( بود.
س��رانجام  14 م��رداد بود ک��ه اطالعات 
جمع آوری ش��ده از دو مالق��ات اول خود با 
خورش��ید را به زمین فرستاد. تیم مأموریت 
پارکر در آزمایشگاه فیزیک کاربردی »جانز 
هاپکینز« در مریلند 22 گیگابایت داده های 
علمی جمع آوری ش��ده طی این دو مالقات 
را دریافت کرد. این میزان انتقال اطالعات، 
50 درصد بیش��تر از چیزی است که انتظار 
می رف��ت تاکن��ون دریافت ش��ود. پارکر به 
زودی در تاریخ اول س��پتامبر برای سومین 
بار به دیدار خورش��ید خواه��د رفت. هدف 
مأموریت پارکر، درک بهتر خورش��ید و تاج 
خورش��یدی و تأثی��ر آن روی زمین و دیگر 
س��یاره ها است. همینطور که پارکر در حال 
گردش در م��دار خود اس��ت، ابزارهای آن 

برای حل 3 راز علمی اصلی درباره خورشید 
به کار گرفته می شوند؛

1. چ��را ج��و خورش��ید داغ تر از س��طح 
خورشید می شود؟

2. بادهای خورشیدی حاوی ذرات باردار 
که در فضا منتش��ر می شوند، چگونه متولد 

می شوند؟
انفجاره��ای  موج��ب  چی��زی  چ��ه   .3
غول پیکری می ش��ود که دانشمندان آن را 

»خروج جرم از تاج خورشیدی« می نامند؟
پاسخ این سؤاالت برای درک دانشمندان 
از چگونگی کارکرد ستاره های دیگر، بسیار 
مه��م اس��ت. »پارک��ر« همچنی��ن باید به 
دانش��مندان در درک و پیش بینی خطرات 

زندگی در نزدیکی یک ستاره کمک کند.
جال��ب توجه اس��ت که پارک��ر طی یک 
حرکت نمادین که توسط ناسا انجام شد، نام 
یک میلیارد نفر را به همراه خود به خورشید 
برده است. ناسا طی اطالعیه ای اعالم کرد که 
هرکس تمایل دارد نامش به همراه »پارکر« 
به خورش��ید س��فر کند، اطالع��ات خود را 
در س��ایت مخصوص این کاوش��گر به ثبت 
برس��اند. در نهایت 1.1 میلیارد نفر از سراسر 
دنی��ا ثبت نام کردند و اس��امی آنها به همراه 
عکس هایی از پروفسور پارکر که اکنون استاد 
دانشگاه شیکاگو است و یک رونوشت از مقاله 
معروف وی که در س��ال 1۹5۸ منتشر شد، 
روی یک کارت حافظه که زیر آنتن کاوشگر 

تعبیه شده، به فضا پرتاب شد.
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پرون��ده  مص��ادره مفاخ��ر، هنر 
و آث��اِر تاریخ��ی ای��ران توس��ط 
کش��ورهای همس��ایه س��نگین 
ش��ده و از آن ط��رف بی توجهی 
متولیاِن ایرانی به این موضوع. 
کش��ورهای برآم��ده از نقش��ه  
ای��راِن فرهنگی  با اس��تفاده از 
ای��ن بی دقت��ی، ه��ر روز گامی 
جدید برای مصادره شخصیت ها 
و مفاخر فرهنگی فارس��ی زباِن 

ایرانی برمی دارند.
»خانه-موزه فاراب��ی در ترکیه 
افتتاح ش��د!«؛ خب��ر کوتاه بود 
و ش��اید مانند خبره��ای زیادی 
از ای��ن دس��ت واکنش��ی را در 
مس��ئوالن ایران��ی برنیانگیزد. 
فیلس��وف  فارابی  خانه-م��وزه 
و دانش��مند ب��زرگ ایران��ی به 
هزاروصدوپنجاهمین  مناسبت 
س��الگرد تولد او که قرار است 
در س��ال 2020 توسط یونسکو 
توس��ط  گرفت��ه ش��ود،  جش��ن 
دانشگاه ملی فارابی قزاقستان 
و شهرداری استانبول، با حمایت 
کش��ورهای  هم��کاری  ش��ورای 
ترک زبان و س��فارت قزاقستان 

در ترکیه افتتاح شد.
ش��اید بگوین��د فقط ی��ک موزه 
افتتاح ش��ده در کش��وری غیر 
از ای��ران به نام یک ش��خصیت 
فارسی زباِن زاده  قزاقستان در 
ای��راِن فرهنگی؛ پ��س واکنش 

برای چیست؟

پاسخ به این پرسش نیاز به یک یادآوری در طول 
همین چند سال اخیر دارد، وقتی کشور آذربایجان 
قصِد ناِم »نظامی گنج��وی« را کرد، ترکیه زبان 
»ابن سینا« را ترکی دانست و »موالنا« را برای خود 
به یک برند تبدیل کرد، آذربایجان خیز برداشت 
تا »ش��اهنامه« را به نام خود کند و کشور امارات 
با ساخِت نمونه ای از »بادگیر« قصد کرد تا روش 
ساخِت آن را به نام خود به یونسکو بدهد، یا حتی 
وقت��ی آذربایجان برای ثبت نگارگ��ری ایرانی در 
یونسکو به نام خود قصد کرد یا در راه ثبِت جهانی 
»تار« و »چوگان« به نام خود قدم برداشت و حتی 
تاجیکستان تصویر »ابن سینا« را روی اسکناس 20 

سامانی خود ثبت کرد.
دالیلی که هر کدام به خودی خود می توانند قدم 
جدید ترکیه برای احداث موزه  »فارابی« را به یک 
هشدار تبدیل کنند، هشداری که نمونه های قبلی 
آن نشان داده به مرور ترکیه و قزاقستان »فارابی« 

فارسی زبان را به نام خود می دانند و الغیر.

مفاخ���ر کش���ورمان را فریز کرده ایم ت���ا بقیه از 
آن ها استفاده کنند

علی رضا دبیرنژاد – موزه دار و عضو ایکوم ایران 
– ایجاد چنین موزه ای را یک نشانه برای اتفاقات 
بعدی که می تواند با نام و شخصیِت »ابونصر محمد 
بن محمد طرخانی« ملقب به »فارابی« رخ دهد، 

می داند، یعنی حتی ثبت او برای کشور ترکیه!

او در گفت وگو با ایس��نا می گوید: چیزهایی در 
کش��ورمان وجود دارد که می��راث و افتخار همه 
کش��ور اس��ت، اما وقتی از آن ها هیچ استفاده ای 
نشود، در شرایطی که قابل بهره برداری هستند، به 
سرمایه ای برای کشورهای دیگر تبدیل می شوند، 
سرمایه های کشورمان از دست می روند و سودی 
ندارند، مانند ب��ذری که وقتی نکاریم به نتیجه و 

محصولی نمی رسد.
او بخشی از این میراث را که بیشتر مفاخر کشور 
هستند، غیرملموس می داند و ادامه می دهد: این 
مفاخر وقتی به میراث ملموس تبدیل نش��وند و 
از آن ها بهره فرهنگی معاصر گرفته نشده و ثبت 
و ضبط نش��وند، وارد حیات چرخ��ه امروزی هم 

نمی شوند.
او علمی مانند پزش��کی سنتی یا علوم مرتبط 
به گذش��ته را بخشی از سرمایه  کش��ور می داند 
که باید بین فضای زندگِی امروزی نقش��ی عملی 
داشته باشند و بیان می کند: این که فقط اسمی در 
گذشته را مطرح کنیم، فایده ندارد، این ها خود به 

خود فریز می شوند و به مرور از بین می روند.
دبیرنژاد بخِش دیگر این روایت را به فریز کردن 
مفاخر فرهنگی کش��ور مربوط می دان��د و ادامه 
می دهد: هجمه و بهره برداری دیگران از مفاخر ما 
با همین برخوردها انجام می ش��ود. در کشور این 
همه مفاخر فرهنگی و دستاوردهای علمی، ادبی 
و فرهنگی داریم، اما چقدر برای این دس��تاوردها 

ترکیه »فارابی« را هم مصادره می کند؟
ترکیه با بزرگان ما گردشگری را رونق می دهد!
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روش های جدیدی پی��دا کرده ایم که آن ها را 
ثب��ت و ضبط و از آن ه��ا بهره برداری کنیم و 
بتوانیم برای چرخه امروزی از آن ها برند جهانی 

درآوردیم؟

لوور از داوینچی ایتالیایی استفاده می کند 
و ترکیه موالنا را برند خود کرده

او با اش��اره به رفتارهای موزه لوور با تابلو 
»مونالی��زا« اثر لئون��اردو داوینچی و ایجاد 
یک برند جهانی برای خ��ود در این زمینه، 
تاکید می کند: موزه لوور با این رفتارها برای 
خود راه ارتزاق درس��ت کرده، در حالی که 
لئوناردو داوینچی اصال فرانس��وی نیست. از 
س��وی دیگر ایتالیا نیز امس��ال به مناسبت 
چندصدمین س��ال تولد این نقاش مشهور، 
در تدارک اجرایی کردن برنامه هایی اس��ت 
که تا بتواند برند لئوناردو را در سطح جهانی 
اس��تفاده و از آن بهره ب��رداری فرهنگ��ی و 

اقتصادی کند.
این موزه دار با اشاره به رفتارهای کشور ترکیه 
در استفاده از برند »موالنا« در طول سال های 
گذش��ته، ادامه می دهد: ترکیه هرساله با این 
برند یک چرخه گردش��گری برای خود ایجاد 

می کند و از آن برندی جهانی ساخته است.
او ای��ن س��وال را مطرح می کند ک��ه ما از 
دانش��مندان خ��ود از »ابن س��ینا« گرفته تا 
»فاراب��ی« در کدام موزه های کش��ور، تجلی، 
تحقق و نمودی برای این چهره های شاخص 

علمی و ادبی می توانیم داشته  باشیم؟

کِ���ی ب���رای مفاخرم���ان چرخ���ه  اقتص���ادی 
ایجاد کرده ایم؟

دبیرنژاد همچنین به رفتار کشور ترکیه در 
استفاده از رمان »معصومیت« اورهان پاموک 
و ایج��اد ی��ک چرخه  اقتصادی براس��اس آن 
اشاره می کند و می گوید: کافی است بشماریم 
ک��ه در ایران چند نویس��نده و مفاخ��ر و آثار 
برجس��ته داریم، که برای شان حتی یک قدم 
هم برنداش��ته ایم؟ به عنوان مثال چه زمانی 
آمده ایم برای »سندباد« در ایران کاری تولید 
کنیم، یا پهلوانان و مفاخرمان مانند »پوریای 
ولی« تا دانش��مندانی مثل »زکریای رازی«، 

»ابن س��ینا« یا »فاراب��ی« را به بقیه معرفی 
کنیم، این در حالی است که متاسفانه بسیاری 
از شخصیت های ما آن طرف شناخته شده تر از 

داخل کشور هستند.
او با تاکید بر این که براساس اصول جهانی، 
امروزه هر کش��ور که برای هر اثری زودتر گام 
جلو بگذارد، چه ترکیه برای فارابی باشد و چه 
آذربایجان برای نظامی، برای شان یک گام رو به 
جلو است، ادامه می دهد: برای این شخصیت ها 
موزه می سازند یا مدال در نظر می گیرند، گامی 
که در ایران برای فارابی در حد یک جشنواره 
س��االنه و یک عنوان تعریف شده و نه بیشتر 

از آن.

با ایجاد موزه فارابی، ترکیه او را به نام خود 
ثبت کرد

این م��وزه دار ایجاد موزه برای ش��خصیتی 
مانند فارابی و معرفی کردن او در کشورش را 
نوعی ثبت »فارابی« برای خود می داند و ادامه 
می دهد: در نقطه ای مانند فرانسه تابع یک برند 
به نام »مونالیزا« می شوند و به چرخه اقتصادی 
خود تزریق می کنند، اما ما در ایران نشسته ایم 
و برای هیچ کدام از شخصیت ها و مفاخرمان، 
موزه  یا برندی ایجاد نمی کنیم تا دست کم از 
این راه ها به مس��یری درست برسیم. این کار 
طبیعتا مانند بذری است که در دامن مان مانده 
و روز به روز خشک می شود و دیگران یک روز 
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آن را به شخصیتی برای خود تبدیل می کنند، 
حال این اثر می خواهد فرش ایرانی باشد، کتاب 

شاهنامه باشد یا شخصیتی فارسی زبان.
دبیرن��ژاد نمون��ه  دیگ��ر این ش��خیت ها را 
»میرسید علی همدانی« می داند که بیشترین 
آثارش در ایران است و موزه اش در تاجیکستان 
و مقب��ره اش در کش��میر. یا موالن��ا که همه 
چیزش را به ترکیه نس��بت می دهند و ما این 
همه ادعای موالنا داریم، اما کدام مکان و مرکز 
فرهنگی مان در ایران است که به رصد کردن 
و جمع کردن اطالعات مربوط به او می پردازد، 
حتی وقتی می خواهیم با موالنا مواجه شویم، 
به جز یک اس��م که روی تابلویی در کنار یک 

خیابان است، هیچ جای دیگری نداریم.

فردا منتظر مصادره »شاهنامه« باشید
این موزه دار با تاکید ب��ر این که از فردا باید 
منتظر »شاهنامه« باشیم که ناگهان کشوری 
با نام یک موزه یا یک برند یا جش��نواره آن را 
مصادره کند، اظهار می کند:  آن قدر که امکان 
دارد تا دیگر کشورها مانند تاجیکستان که با 
رس��تم و سهراب زندگی کرده و از آن ها فیلم 
 س��اخته اند با شاهنامه خود را مطرح کند، در 

ایران امکان پذیر نیست.
او با اش��اره به این ک��ه در هر حالت چیزی 
مانند »دنده کباب« یا یک شخصیت را ثبت 
می کنیم، اما در نهایت به نوع بهره برداری از آن 
شخصیت هیچ اهمیتی نمی دهیم، می گوید: 

در واق��ع ما هیچ نوع رویکرد و چش��م انداز و 
مدیریت��ی ب��رای بهره برداری و ثب��ت در این 
موارد نداریم. مهم اس��ت که توجه، سیاست و 
برنامه ای برای بهره برداری و برندسازی داشته 
باشیم، چون ثبت هر شخصیت فقط یک گام 
برای بهره برداری است، نه همه چیزی که باید 

به آن برسیم.

فارابی کیست؟
ابونصر محمد بن محمد طرخانی ملقب به 
فاراب��ی، در حدود س��ال 257 هجری قمری 
در دهک��ده »وس��یج« از ناحیه  فاراب ش��هر 
اُترار کنونی در جنوب قزاقس��تان به دنیا آمد. 
در جوان��ی برای تحصیل به بغ��داد رفت و در 
کنار »متی بن یونس« به فراگرفتن منطق و 
فلسفه آموخت، س��پس به حّران سفر کرد و 

شاگرد »یوحنا بن حیالن« ش��د. از آغاز کار، 
هوش سرشار و علم آموزی او باعث شد تا همه 
موضوعات��ی را که تدریس می ش��د، به خوبی 
یاد بگیرد. به زودی نام او به عنوان فیلس��وف 
و دانش��مند ش��هرت یافت و وقت��ی به بغداد 
برگشت، گروهی از شاگردان، گرد او آمدند که 
»یحیی بن عدی« فیلسوف مسیحی یکی از 
آنان بود. در سال 330 هجری قمری به دمشق 
رفت و به »سیف الدوله حمدانی« حاکم حلب 
پیوست و در زمره علمای دربار او درآمد. او در 
سال 33۸ هجری قمری در سن هشتادسالگی 

در دمشق درگذشت.
مورخان اس��المی معتقدن��د فارابی فردی 
زهدپیش��ه و عزلت گزی��ن و اه��ل تأمل بود. 
اع��راض او از امور دنیوی ب��ه حدی بود که با 
آن که سیف الدوله برایش از بیت المال حقوق 
بسیار تعیین کرده بود، به چهار درهم در روز 
قناعت می ورزید. فارابی در انواع علوم بی همتا 
بود. چنان که درباره ه��ر علمی از علوم زمان 
خویش کتاب نوشت و از کتاب های وی معلوم 
می شود که در علوم زبان و ریاضیات و کیمیا، 
هیئت، عل��وم نظامی، موس��یقی، طبیعیات، 
الهیات، علوم مدنی، فقه و منطق مهارِت زیادی 
داشت. ابن سینا او را استاد خود می دانست و 
ابن رشد و دیگر حکمای اسالم و عرب، برایش 
احترام قائل بودند. در س��نت فلسفه اسالمی، 
فارابی را بعد از ارسطو که ملقب به »معلم اول« 

بود، »معلم ثانی« لقب داده اند.
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گردش��گران با سفر به شهرس��تان رودبار 
عالوه بر آش��نایی با جاذبه ه��ای تاریخی این 
ش��هر می توانند بیش از پیش با قدیمی ترین 
س��کونتگاه تاریخ گذاری شده انسان در ایران 

آشنا شوند.
تاری��خ و ادوار مختل��ف آن هم��واره برای 
اقشار مختلف جوامع انسانی مهم بوده است، 
زیرا آدمی همواره تالش می کند که با کسب 
اطالع از گذشته خود، عالوه بر اثبات هویتش، 
آین��ده ای بهتر را برای خود ورق بزند، اما این 
تاری��خ را در کجا و با اس��تفاده از چه چیزی 
می ت��وان دید و احس��اس ک��رد؟ البته بهتر 
اس��ت بگوییم که انس��ان امروز در کجا و به 
چه وس��یله ای می تواند از گذشته خود مطلع 

شود؟
در اینج��ا باید گفت ما با س��فر می توانیم 
در نقطه نقطه جهان نش��انه هایی از گذشته 
خودم��ان را پیدا کنیم و ب��ا در کنار هم قرار 
دادن قطعات پازل به اطالعات نس��بتاً دقیق 
و کاملی از گذش��ته زندگی بش��ر دست پیدا 
کنی��م. یکی از قطعات این پ��ازل با توجه به 
مطالعات باستان شناسی در بخش رحمت آباد 
و بلوکت شهرستان رودبار در استان گلستان 
قرار گرفته است. در این نقطه از سرزمینمان، 
روستایی قرار گرفته که با نام روستای »رشی« 
شناخته می شود. افرادی که به این روستا سفر 
می کنند، غار های دربند رشی را در جنوب آن 
می بینند. غار های دربند رشی نخستین بار به 
دست ولی جهانی )باستان شناس( شناسایی و 

بررسی شدند.
س��کونتگاه  قدیمی تری��ن  دربن��د  غ��ار 
تاریخ گذاری ش��ده انس��ان در ایران اس��ت. 
مجموعه ای از بقایای باستان شناختی شامل 
سنگواره جانوران و دست ساخته های سنگی 

در غار دربند کشف شده اند.
گفتنی است، غار دربند براساس مطالعات 
انجام ش��ده بیش از 200 هزار س��ال پیش، 

مسکن شکارچیان عصر سنگ بوده است.

در دانشنامه آزاد ویکی پدیا هم درباره این 
مرکز زیست انسانی آمده است

غارهای دربند رش��ی در جنوب روس��تای 

رشی در بخش رحمت آباد و بلوکت شهرستان 
رودبار )استان گیالن(، در ارتفاع حدود 750 
متری از سطح دریا واقع شده است. قلۀ دلفک 
یا درفک با ارتفاع حدود 2733 متر از س��طح 
دریا، در این منطقه واقع است. این مکان های 
باس��تانی ش��امل غار بزرگ کویل گر با طول 
تقریبی ۶0 متر و غار جوکویله با طول تقریبی 
30 متر است که دهانه هر دو در جهت جنوب 
قرار دارد. غار دربند ب )جوکویله( نخس��تین 
بار به وسیلۀ دکتر ولی جهانی )باستان شناس( 
در س��ال 13۸4 شناس��ایی و بررسی شد که 
طی آن ش��ماری بقایای اس��تخوان جانوران 
و انس��ان و همچنین تعدادی قطعات سفال 
)هزاره اول ق.م( گردآوری ش��د. در بررس��ی 
غار مجاور )کویل گر( ش��ماری قطعات سفال 
گردآوری کرد که همانند سفال های غار دربند 

»ب« مربوط به هزاره اول ق.م هس��تند. پس 
از بررس��ی اولیه پروندة ثب��ت این غار آماده و 
در م��رداد ۸4 با ش��ماره 1321۹ به ثبت آثار 
ملی رسید. در بررس��ی های مجددی توسط 
بیگلری، جهانی و شیدرنگ در این غار عالوه 
بر بقایای سنگواره ای جانوران )از جمله خرس 
غار(، تعدادی ابزار سنگی شامل یک ساطور، 
تراش��ه روتوش شده، س��نگ مادر و ضایعات 
تراش س��نگ از سطح رسوبات گردآوری شد 
که مربوط به دوره پارینه س��نگی قدیم است. 
در اردیبهش��ت ماه 13۹1 نخس��تین فصل 
گمانه زنی در غار دربند ب به سرپرستی دکتر 
فریدون بیگلری از موزه ملی ایران و با معاونت 
دکتر ولی جهانی، مسئول مرکز باستان شناسی 
گیالن و مشارکت متخصصین میان رشته ای 

انجام شد. 

قدیمی ترین سکونتگاه انسان در ایران کجاست؟
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یک روزنامه فرانسوی با نگاهی نوگرایانه 
به معرفی کافه ها، هاس��تل ها و آثار مدرن 
تهران پرداخته و چهره ای روزآمد و پویا از 
ایران و مردم آن را به تصویر کش��یده و با 
اشاره ای به قیمت ها، سفری به نسبت ارزان 

را برای فرانسوی ها برآورد کرده است.
شمار سفر گردش��گران فرانسوی پس 
از خ��روج آمریکا از برج��ام و به دنبال آن 
سیاس��ت های محتاطانه فرانسه و توقف 
پروازهای مس��تقیم ایرفران��س به تهران 

کاهش یافته است.
این را آمارهای در اختیار سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری و 
بررسی های میدانی از آژانس های توریستی 
که از فرانس��ه به ایران تور می آورند، تأیید 

می کند.
ب��ا وج��ود چنی��ن ش��رایطی روزنامه 
چپ گرای »لیبراسیون« چاپ پاریس در 
گزارشی به جنبه های کمتر شناخته شده 
تهران، ش��هری که با رش��د مکان هایی با 
معماری آوانگارد روبرو شده پرداخته است 
و با توصیف فضایی که در نظر فرانسوی ها 
کمتر شناخته ش��ده، آن ها را برای کسب 

تجربه ای متفاوت در ایران تش��ویق کرده 
اس��ت. »لیبراس��یون« که تیراژ روزانه آن 
میانگین به ۹7 هزار و 23۸ نسخه چاپی 
و ۹۹00 نس��خه دیجیتالی می رس��د، به 
س��راغ پاتوق کافه ها در مرکز شهر تهران 
رفته است، گذر دانشجوها و محل برپایی 
محاف��ل ادبی و هنری و با توصیف فضای 
داخلی کافه ها و اشخاصی که به آنجا آمد 
و شد دارند، آن ها را با مکان های مشابهی 
که در کشورهای پیشرفته غربی وجود دارد 
هم ردیف و یا نزدیک دانسته، فضاهایی که 
کمی از شکل مرسوم غذاخوری های ایرانی 
و تزئینات ش��رقی آن ها، فاصله گرفته اند 
و در کش��ور کباب ه��ا، خوراک هایی برای 
»گیاهخواران« ی��ا غذاهای غیر کبابی اما 
سنتی مثل »زرشک پلو« و انواع خورشت ها 

را سرو می کنند.
چن��د کافه ن��ام دار در قلب پایتخت با 
شرح دکوراسیون آن ها، غالب انسان هایی 
که به آنجا رفت وآمد دارند و خوراک های 
زبانزدش��ان به همراه قیمت ها پیش��نهاد 
ش��ده اند تا انتخاب را برای فرانسوی های 
دوس��تدار کافه، راحت تر کند. نویس��نده 

فرانسوی لیبراسیون اشاره کرده که ده ها 
یا حتی سدها مکان شبیه این کافه ها در 
تهران وجود دارد. این گزارش حتی برای 
معرفی محل خواب، سراغ هتل های لوکس 
و حتی ارزان تهران نرفته و »هاستل ها« 
)مهمانپذیره��ا( را که پدیده ای نو در این 
شهر اما شناخته شده برای اروپایی ها است، 
معرفی کرده. قیمت یک تخت در یکی از 
این هاستل های واقع در مرکز تهران برای 
افرادی که می خواهند با بودجه کم سفر 
کنند، 10 ی��ورو و هزینه اتاق اختصاصی 
35 یورو است. برای شهرگردی هم آنچه 
معرفی ش��ده مثل همیشه کاخ گلستان، 
م��وزه ملی یا مجموعه س��عدآباد و حتی 
م��وزه جواهرات س��لطنتی نب��وده، بلکه 
مجموعه پ��ارک الله ب��ا پیرمردهایی در 
حال شطرنج بازی و یا جوانان مشغول به 
بازی والیبال در کنار موزه  هنرهای معاصر 
و موزه فرش، پل طبیعت که طراح آن یک 
بانوی جوان ایرانی بوده و دست آخر موزه 
دفاع مقدس که برای درک بهتر به نسخه 
مش��ابه آن در پاریس اشاره شده، معرفی 

شده اند.

فرانسوی ها در مورد ما چه می گویند؟!

به »کشور کباب ها« سفر کنید!
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انسان موجودی است که کشف ناشناخته ها 
برای��ش جذابیت باالی��ی دارد، حال اگر این 
ناش��ناخته ها با اس��رار خاصی همراه باشند 
جایگاه کاماًل متفاوتی پیدا می کنند. س��ازه 
»استون هنج« یکی از این ناشناخته ها است 
که هنوز هم رازهای زیاد کش��ف نشده ای با 

خود دارد.
»اس��تون هنج« یک��ی از بناهایی تاریخی 
اسرارآمیزی است که در فیلم ها و سریال های 
رازآلود زیاد نشان داده می شود. این بنا یکی از 
جاذبه های گردشگری عجیب در بریتانیا است 
که محبوبیت زیادی بین گردش��گران دارد و 
یکی از اسرارآمیزترین بناهای تاریخی جهان 

به شمار می آید.
این بنای تاریخی در دشت سالزبری، ویلت 
شایر انگلستان واقع شده است که قدمت آن 
به عصر نوسنگی باز می گردد؛ هم چنین گفته 
شده است این سازه س��نگی با بیش از پنج 
هزار سال از اهرام ثالثه مصر قدمت بیشتری 

دارد.
برخ��ی از کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه 
»اس��تون هنج« از س��ه هزار تا دو هزار سال 
پیش از میالد مس��یح ساخته ش��ده است؛ 
هم چنین بر اساس برخی از نظریه ها ساخت 
این بنای تاریخی حدود پنج هزار سال پیش 

آغاز ش��ده و پس از آن ها توسط قوم دیگری 
ادامه پیدا کرده است.

س��نگی  دای��ره  دو  از  »اس��تون هنج« 
متحدالمرکز س��اخته شده اس��ت که ارتفاع 
سنگ های دایره ای درون آن به ۶ متر و وزن 
آن ها به حدود 50 تن می رسد. دایره بیرونی 
این سازه سنگی قطری 115 متری دارد که 
از سنگ های کوچک تری ساخته شده است 

که به عنوان ورودی عمل می کرده اند.
این بنای سنگی از 74 تخته سنگ عظیم 
س��اخته شده اس��ت که 30 عدد آن ها دایره 
درونی به قطر 30 متر را تش��کیل می دهند، 
2۹ تخته س��نگ به صورت افقی روی تخته  
سنگ های ایس��تاده قرار گرفته  و 15 تخته 
س��نگ آخر که از بقیه س��نگ ها بزرگ ترند 
به ش��کل نعل اس��ب درون این دای��ره قرار 

گرفته اند.
ایده ها و نظریه های متفاوتی در مورد این که 
این سایت تاریخی برای چه منظوری ساخته 
شده اس��ت وجود دارد؛ عده ای بر این باورند 
که »استون هیج« در گذشته به عنوان معبد 
استفاده می شده است یا برخی معتقدند که 
بیماران زیادی زمان بیماری به دلیل خاصیت 
ش��فادهنگی س��نگ های این منطقه در آن 

حضور پیدا می کرده اند.

هم چنین اعتقاد برخی از کارشناس��ان در 
مورد این منطقه این است که »استون هیج« 
یک فضای نجومی بوده و از آن استفاده های 
نجومی می شده است، به این شکل که در روز 
21 ژوئن خورشید از شمالی ترین بخش دایره 
بیرونی طلوع می کند و اولین اش��عه های آن 
درست از میان نعل اسب درونی عبور می کند. 
با توجه به این نظریه، »ویلیام استاکرلی« در 
سال 1740 مطالعاتی را در این زمینه انجام داد 
و نخستین نقشه دقیق از این منطقه را تهیه 
کرد که با نگاه به این نقش��ه می توان متوجه 
ارتباط این بنا با حرکت خورشید و ستارگان 
شد. در سال های اخیر از »استون هیج« عکاسی 
زیرزمینی انجام گرفت که در آن مشخص شد 
سنگ های این منطقه در گذشته قسمتی از 
یک س��اختمان پیچیده تر بوده اند اما رازهای 
این بنای تاریخی شگفت انگیز هنوز که هنوز 
است مشخص نشده و دانشمندان و محققان 
می توانند تا سال ها روی این منطقه کار کنند 
تا ش��اید روزی رازهای آن کشف شوند. این 
بن��ای تاریخی س��نگی که یک��ی از عجایب 
جهان باستان و در حال حاضر از مشهورترین 
محوطه های باس��تانی جهان اس��ت از سال 
1۹۸۶ در فهرست میراث  جهانی یونسکو ثبت 

شده است.

یکی از اسرارآمیزترین بناهای تاریخی جهان

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

News

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

علم و فناوری

اسکانیا
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به نظر می رسد همه چیز خوب 
مرمت گران  م��ی رود،  پی��ش 
برای دومی��ن بار در طول دو 
سال گذشته س��راغ آرامگاه 
در  صف��اری  لی��ث  »یعق��وب 
جن��دی ش��اپور« رفته اند، تا 
آرام��گاه ناجی زبان فارس��ی 
را بعد از سال ها سروسامان 

دهن��د، ام��ا ...
ای��ن  در  ک��ه  تصاوی��ری  در 
می ش��ود  منتش��ر  گ��زارش 
تخری��ب یک��ی از دیواره��ای 
اصلی ای��ن آرام��گاه آن هم 
ب��ه ط��ور کام��ل جای س��ؤال 
باق��ی می گ��ذارد؛ به خصوص 
وقت��ی بن��ر کارفرمایی اداره 
کل می��راث فرهنگی اس��تان 
خوزس��تان ب��االی س��ر همان 
دی��وار تخریب ش��ده، نصب 

اس��ت!

اسفند سال 13۹۶ یعقوب زلقی �  مدیر پایگاه 
جندی ش��اپور � خبر از مرمت جدی این آرامگاه 
بعد از س��ال ها بی توجهی داده بود؛ اقدامی که در 
آس��تانه نورز 13۹7 این آرامگاه را به مس��یرهای 

گردشگری نوروزی اضافه می کرد.
او گفته بود: »یعقوب لیث بنیان گذار سلس��له 
صفاریان چ��ون با خلفای عباس��ی درگیر بود از 
سیستان به سمت خوزستان می آید و در جنگی 
زخمی شده و در بیمارستان گندی شاپور بستری 
می شود و در همین شهر می میرد. اکنون اقدامات 

خوبی درخصوص آرامگاه او انجام دادیم.«
ام��ا حاال بعد از 17 ماه، بار دیگر پروژه »مرمت 
و س��اماندهی آرامگاه یعقوب لی��ث صفاری« در 
دستور اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان خوزستان قرار گرفته و بر اساس 
عملکرد رخ داده تا امروز تخریب این دیوار نیز یکی 
از برنامه ها در روند مرمت این آرامگاه بوده اس��ت؛ 
آرامگاه کسی که بر اساس منابع زبان فارسی، ناجی 

زبان فارسی بعد از حمله اعراب به ایران است.
آن هم در ش��رایطی که به گفته مردم محلی 
این منطقه، نه دچار س��یل نوروز امسال شد که 
نم زدگی و ش��وره زدگی بالی جان این دیوار شده 
باشد و نه زلزله ای در کار بوده که به واسطۀ ترک 
خوردگی و سستی دیوارش امکان ریزش آن روی 

سر بازدیدکنندگان وجود داشته باشد.
آرامگاه یعقوب لیث صفاری در روستای شاه آباد 
قرار دارد؛ نقطه ای که فقط 10 کیلومتر با دزفوِل 

خوزستان فاصله دارد. یعقوب لیث در سال 247 
قمری اولین ش��هریار ایرانی بعد از اس��الم شد و 
سلسله صفاریان را تأسیس کرد. سلسله  صفاریان 
در سیس��تان حکومت می کردن��د و مرکز آن در 
زرنج بود که امروزه در افغانس��تان قرار دارد. گنبد 
دندانه دار آرامگاه او از دور قابل مش��اهده اس��ت و 

قبرستانی قدیمی نیز در اطراف آن قرار دارد.
گفته می ش��ود آرامگاه یعق��وب لیث صفاری 
تاکنون بارها بازس��ازی ش��ده و بنای آن متعلق 
ب��ه دوران س��لجوقیان تا قاجاریان اس��ت؛ یعنی 
بخش های قدیمی تر متعلق به دوران س��لجوقی 
اس��ت. گنبد این بنا س��اختاری دندان��ه دار دارد. 
براس��اس گفته های مردم محلی 20 تا 25 سال 
پیش کتیبه ای روی دیوار گنبد به خط عربی قدیم 
وجود داشته و در آن اسم یقعوب لیث سردار بزرگ 
و نخستین شهریار ایرانی )پس از اسالم( به روشنی 
نوشته شده بود. وجود گورستانی با سنگ قبرهای 
باس��تانی در اطراف آرامگاه یعقوب لیث صفاری 
گواهی ب��ر قدمت این اث��ر دارد. گنبد مخروطی 
شکل آرامگاه از بهترین نوع گنبدهای مخروطی در 
خوزستان است. این بنا تنها یک در ورودی دارد و 
برای ساخت آن از خشت خام استفاده شده است. 
برای زیبایی آن از نقوش برجس��ته و مالت گچ و 

خاک استفاده کرده اند.
در طول سال های گذشته، اعتراض های زیادی 
نسبت به شرایط نامطلوب این اثر تاریخی مطرح 
ش��ده بود؛ به گونه ای که در ضریح آهنی مقبره از 

مرمت یا تخریب آرامگاه ناجی زبان فارسی!؟
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چوب صندوق میوه ب��رای اتصال بخش های 
مختلف استفاده شده است و روی دیوار قدیمی 
آرامگاه میخ های زنگ زده، سیم ، تارعنکبوت ، 
موکت ه��ای رنگ و رو رفته و محوطه س��ازی 

نامناسب به چشم می آمد.
ت��ا این که زلقی در اس��فند ۹۶ اعالم کرد: 
»مرمت کامل قس��مت داخل��ی و بیرونی بنا، 
مرمت کامل پش��ت بام و قس��متی از گنبد، 
محوطه س��ازی و اضافه ک��ردن 500 مترکف 
فرش آجری فضای پیرامونی آرامگاه، توسعه 
انش��عاب آب و برق، تعمیر و بازسازی مجدد 
چهار چشمه سرویس بهداشتی به طور کامل، 
پاکسازی ورودی محوطه و شتسشوی کامل 
آرامگاه یعقوب لیث جهت فعالیت های ستادی 

پایگاه گندی شاپور انجام شده است.
قسمت اصلی بنای یعقوب لیث که سنگی 
اس��ت و اثر ش��اخص دوره تیموری با همان 
شمایل تاریخی گذشته خود حفاظت و مرمت 
ش��ده، رطوبت زدایی، تعویض ناودان ها و در و 
پنجره ها، اصالح ش��یب بندی پشت بام و… 
احیاء دوباره فضای سبز وگلکاری محوطه هم 
انجام ش��ده است.« اما مشخص نیست چرا با 
تعریف پروژة س��اماندهی جدید آن هم بعد از 
این مدت کوتاه، یک��ی از دیوارهای این بنای 
چند صد ساله که به شماره 2550 در فهرست 

آثار ملی به ثبت رسیده، تخریب شده است؟
پس از فروپاش��ی پادشاهی ساسانیان زبان 
فارسی کم کم رو به فراموشی می رفت و زبان 
رسمی کشور »عربی« شده بود. یعقوب لیث 
صفاری را اولین پادشاه پس از آن ها می دانند 
که زبان پارسی را زبان رسمی کشور اعالم کرد. 
پس از این که او در نبرد با خوارج پیروز شدف 
شاعری بنا بر رسم زمان قصیده ای به عربی در 
مدح او سرود، وی او را مالمت کرد که چرا به 
زبانی که نمی فهمد برایش شعر سروده  است 
)چیزی که من اندر نیابم، چرا باید گفت( پس 
او نخستین کسی بود که زبان پارسی را 200 
سال پس از ورود اسالم به ایران، به عنوان زبان 
رسمی ایران اعالم کرد. محسن ابوالقاسمی در 
کتاب »تاریخ زبان فارسی« نوشته  است: »در 
سال 254 هجری، یعقوب لیث صفاری، دولت 
مستقل ایران را در شهر زرنج سیستان تأسیس 

کرد و زبان فارس��ی دری را زبان رسمی کرد 
که این رسمیت تاکنون ادامه دارد. او کوشش 
کرد خالفت عباسی را سرنگون کند و حتی تا 
نزدیکی بغداد نیز پیش رفت ولی روزگار به او 
امان نداد و در ماه شوال 2۶5 قمری به بیماری 

قولنج مبتال و در گندی شاپور درگذشت.«

مرم���ت آرام���گاه یعق���وب لی���ث غیراصولی 
است

سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول 
با انتشار اطالعیه ای نسبت به مرمت غیراصولی 
آرامگاه یعقوب لیث صفاری در دزفول هشدار 
داد. س��ازمان نوسازی و بهس��ازی شهرداری 
دزف��ول با ص��دور اطالعیه ای آورده اس��ت: با 
توجه به مرمت غیراصولی آرامگاه یعقوب لیث 
در سایت تاریخی جندی شاپور ذکر چند نکته 
به منظ��ور تنویر افکار عموم��ی، حائز اهمیت 
اس��ت. در ادام��ه این اطالعیه تصریح ش��ده 
اس��ت: متأسفانه در اوایل س��ال جاری شاهد 
آتش س��وزی درختان مج��اور آرامگاه یعقوب 
لیث ب��وده و اکنون نیز مرمت غیراصولی این 
آرامگاه در حال اجرا است. با توجه به حوادث 
و مداخالت اخیر در این بنای تاریخی و ثبت 
ملی، باید که مسئوالن سازمان میراث فرهنگی 
استان خوزستان در این مسئله مهم ورود کرده 
و از تخریب این اثر جلوگیری کنند و شرایط 
را جهت و بازخواست عامالن و آمران تخریب 
رواق های دور آرامگاه یعقوب لیث میسر کنند.

در ادامه این اطالعیه عنوان ش��ده اس��ت: 
مسئوالن پایگاه جندی ش��اپور باید پاسخگو 
باشند که آیا برای تعمیر و اصالح این اثر ملی، 
پروانه اجرای مرمت صادر شده است؟ پیمانکار 
آن دارای صالحیت الزم است؟ دستور کارهای 
اجرایی از س��وی چه کسی صادر می شود؟ آیا 
اداره میراث شهرستان و سازمان میراث استان 
خوزستان از نحوه عملکرد و مرمت این اثر ثبت 

ملی مطلع هستند؟
اطالعی��ه س��ازمان نوس��ازی و بهس��ازی 
ش��هرداری دزفول تصریح می کند: با توجه به 
اینکه بناهای تاریخی هر ش��هری پیشینه و 
هویت تاریخی آن ش��هر محسوب می شود، از 
این رو الزم اس��ت ب��ه منظور حفظ و صیانت 

از این بناها اهتمام و تالش بیش��تری صورت 
گیرد؛ به همین منظور س��ازمان نوس��ازی و 
بهس��ازی شهرداری دزفول، با داشتن رتبه دو 
صالحیت از وزارت راه و شهرس��ازی آمادگی 
همکاری و مش��ورت به منظور مرمت این اثر 

تاریخی را اعالم می دارد.

توضیح درخصوص تخری���ب دیوار آرامگاه 
یعقوب لیث صفاری

مدیر پایگاه میراث فرهنگی و گردش��گری 
جندی شاپور و ایوان کرخه درخصوص تخریب 
دیوار ضلع جنوبی آرامگاه یعقوب لیث صفاری 
توضیحاتی ارائه داد. یعقوب زلقی اظهار داشت: 
این بخش از دیوار آرامگاه یعقوب لیث صفاری 
دارای الحاقاتی بود که در سال های نه چندان 
دور به بنا اضافه شده بودند. وی با بیان اینکه 
ای��ن الحاقات بای��د در روند مرمت برداش��ته 
می ش��دند، افزود: آجرهای سنتی متناسب با 
جایگاه تاریخی بنا جایگزین آنها می شود. مدیر 
پایگاه میراث فرهنگی و گردش��گری جندی 
ش��اپور و ایوان کرخه گفت: فصل سوم مرمت 
آرامگاه یعقوب لیث صف��اری از ابتدای مرداد 
ماه آغاز ش��ده و تا 2 ماه دیگر ادامه دارد. وی 
با بیان اینک��ه این مرمت با یک میلیارد ریال 
اعتبار زیر نظر میراث فرهنگی انجام می شود، 
افزود: مرمت دیواره ضلع جنوبی بنا به منظور 
حفظ اصالت تاریخی آن با مصالح سنتی انجام 
می ش��ود. برخی فعاالن فرهنگی شهرستان 
دزفول نس��بت به تخریب دیوار ضلع جنوبی 
آرام��گاه یعقوب لیث صفاری واکنش نش��ان 
دادند. یکی از این فعاالن که نخواس��ت نامش 
در خبر ذکر ش��ود، گفت: طبق پیگیری های 
انجام ش��ده مجوزی برای تخریب این دیوار از 
س��وی میراث فرهنگی دزفول یا استان داده 
نش��ده اس��ت. وی افزود: آرامگاه یعقوب لیث 
صف��اری، یک اثر ثبت ملی اس��ت و انجام هر 
کاری در این بنا نیازمند کار کارشناسی و اخذ 

مجوزهای الزم است.
آرامگاه یعقوب لیث صفاری در شهر جندی 
شاپور در 10 کیلومتری دزفول به شوشتر قرار 
دارد. در کن��ار این آرامگاه بازمانده های ش��هر 

باستانی گندی شاپور دیده می شوند.
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اتاق رو به کعبه 300 میلیون تومان!
قیمت اتاق های سوپرلوکس هتل � برج های 
مشرف به کعبه در حج برای مسلمانان ثروتمند 

تا شبی 25 هزار دالر آب می خورد.
هتل های پنج س��تاره ک��ه پنجره های آن 
بر مقدس ترین مکان مس��لمانان یعنی کعبه 
مش��رف اس��ت، همراه با پکیج ه��ای لوکس 
زیارتی برای برخی مشتریان ثروتمند آن قدر 
گزینه ی جذابی است که برای یک شب اقامت 
در این اتاق ها تا 25 هزار دالر )نزدیک به 300 

میلیون تومان( هزینه کنند.
هتل های لوکس مکه با س��نگ های مرمر 
درخش��ان، چوب کاری های زیبا و لوسترهای 
بزرگ میزبان زائران بسیار ثروتمند از سراسر 

جهان هستند.
یکی از مهم تری��ن ویژگی های یکی از این 
هتل ها، س��ه نمازخانه در طبقه  بیست و نهم 
اس��ت ک��ه دارای نمایی کام��ل از خانه خدا 
است. به گفته نماینده ی این هتل، آرزوی هر 
میهمان اس��ت که بتواند 24 ساعته نمایی از 

کعبه را در مقابل خود داشته باشد.
اقامت های لوکس در چند سال اخیر در مکه 
رشد قارچ گونه ای داشته اند و هم اکنون تعداد 
زیادی آسمان خراش اطراف مسجدالحرام را 

احاطه کرده اند که دیدی پاناروما و وس��یع از 
منطقه برای مسافران فراهم می کنند.

س��ایر هتل های مکه نه تنها برای ایام حج 
امسال و همچنین سال بعد به صورت کامل 
رزرو ش��ده اند، بلکه چندین روز پیش و پس 
از مراس��م حج نیز جای خالی برای پذیرش 
مسافر ندارند و متوسط هزینه اقامت در آن ها 

شبی یک هزار دالر است.
گران تری��ن هتل ه��ای مک��ه در برج های 
س��لطنتی س��اعت مکه )ابراج البی��ت( واقع 
ش��ده اند که در س��ال 2012 برای اس��تفاده 
عموم مردم افتتاح ش��د. س��ازنده این برج ها 
گروه س��عودی بن الدن اس��ت که با خانواده 
اسامه بن الدن، رهبر پیشین گروه تروریستی 
القاعده، رابطه خویشاوندی دارند. ساخت این 
برج ها در این موقعیت مکانی با تخریب قلعه 
تاریخی اجیاد عثمانی میس��ر شد که موجب 
تنش دیپلماس��ی میان دو کشور عربستان و 

ترکیه نیز شد.
متخصص��ان بر این باورند ک��ه حدود ۹5 
درصد از س��اختمان های تاریخی ش��هر مکه 
برای ساخت سازه های مدرن تخریب شده اند. 
»لوک ش��انتره« استاد دانش��گاه که تاکنون 

چند کتاب درباره مکه معاصر نوش��ته است، 
می گوی��د: از ده��ه 1۹30 می��الدی، حج به 
تدری��ج به ی��ک پدیده گردش��گری مذهبی 
تبدیل شده است و رشد زیرساخت های مکه 
در کنار توسعه فعالیت های غیرمذهبی چون 
خرید، گردشگری فرهنگی و بازدید از مناطق 

طبیعی روی داده است.
عربستان سعودی که پیش از این درهای 
خ��ود را ت��ا حد زی��ادی ب��ه روی خارجی ها 
می بست، حاال گرش��گری را در مرکز برنامه 
توسعه »2030« خود قرار داده است و قصد 
دارد از این طرق وابس��تگی خ��ود را به نفت 
کاهش دهد. همچنین قرار اس��ت 50 جزیره 
در دریای سرخ به مناطق گردشگری تبدیل 
ش��وند و یک پارک گردشگری نیز در ریاض 

افتتاح شود.
امس��ال ح��دود 2/5 میلیون مس��لمان از 
سراسر جهان به مکه سفر کرده اند تا فریضه 
حج را که یکی از پایه های اصلی دین اس��الم 
است را به جا آورند. مراسم حج از تاریخ ۹ تا 
14 اوت )1۸ ت��ا 23 مرداد( برگزار ش��د. حج 
و عمره س��االنه میلیارده��ا دالر درآمد برای 

عربستان سعودی به ارمغان می آورد.
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آخرین وضعیت خانه موزه انتظامی به روایت یک مدیر
یک سال پس از درگذشت عزت اهلل انتظامی

مدیر خانه موزه انتظامی به فعالیت هایی که در 
خانه موزه عزت اهلل انتظامی در اولین سالگرد 
درگذشت این هنرمند انجام شده، اشاره کرد 
و گفت: از مدتی پیش کارگروهی تشکیل شد 
و تصمیماتی گرفته ش��د تا ارتباط این موزه 
با زندگی شخصی این هنرمند بسیار بیشتر 

شود.
ش��کرخدا گودرزی در گفت وگویی با ایس��نا 
درباره تغییرات و فعالیت هایی که در یک سال 
اخیر و بعد از فوت این هنرمند در خانه موزه 
صورت گرفته اس��ت، توضیح داد: ما در این 
مدت به خصوص س��ه ماهه اخی��ر کارهای 
مفصلی برای خانه موزه انجام دادیم. به همین 
منظ��ور کارگروهی متش��کل از کارش��ناس 
ارشد موزه داری از سازمان میراث فرهنگی، 
خانم فکور کارشناس موزه، خانه موزه مختار 
شبرنگ و بنده، تشکیل شد و بعد از برگزاری 
جلس��ات متعدد، تولید محتوا صورت گرفت 

و گفتی��م این  موزه تا امروز درباره تئاتر مانور 
داده اما چندان موفق نبوده، بنابر این نه موزه 
تئاتر است و نه موزه استاد انتظامی و متاسفانه 

هیچ کدام شان کامل نیست.
او ادام��ه داد: ما بعد از ف��وت آقای انتظامی 
از مجید انتظامی پس��ر این هنرمند وسایل 
شخصی دیگری را هم گرفته بودیم. بنابراین با 
توجه به برنامه ریزی هایی که انجام دادیم، یک 
طرح محتوایی نقطه به نقطه استخراج شد. 
درواقع ما مشخص کردیم چه چیزهایی باید 

از نقطه ورودی تا آخرین سالن را دربربگیرد. 
س��پس این طرح را با آقای زندوکیلی معاون 
هن��ری ش��هرداری و آقای اوح��دی رئیس 
سازمان فرهنگی هنری ش��هرداری تهران و 
همچنین رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
اس��المی ش��هر تهران در میان گذاش��تیم 
زی��را فعالیت های عمرانی ما نی��از به بودجه 
داش��ت. بعد از تأیید رئیس سازمان با آقای 
حق شناس یک جلس��ه تشکیل شد و چون 
آنها نیز می خواستند از نام خیابان انتظامی و 
سردیس رونمایی صورت بگیرد پیشنهاد شد 
این مراس��م را تبدیل به یک مجموعه کنیم 
و همه را با ه��م انجام دهیم. بنابراین بخش 
پشتیبانی و شکل گیری طرح محتوایی ما از 
طرف شهرداری منطقه 1 آقای موسوی انجام 

شد.
مدی��ر خانه م��وزه انتظام��ی اف��زود: یکی از 
بحث های تولید محتوای ما بازسازی بخشی 

یگانه قاسمی
خبرنگار
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از فعالیت های تئاتری و س��ینمایی اس��تاد 
انتظامی بود. ما دو نمونه از کاراکترهای این 
هنرمند را به عنوان مدل الگو انتخاب کردیم، 
ناصرالدین شاه در کمال الملک و پهلوان کچل 
در بنگاه تئاترآل. طراحی لباس آنها بس��یار 
سخت بود و پارچه هایشان اصاًل در بازار پیدا 
نمی شد بنابراین ما سعی کردیم آن را چاپ 

کنیم تا نزدیک به طرح پارچه شود. 
در کنار اینها ما بخش��ی را به توضیح مراحل 
تش��کیل این خانه م��وزه اختص��اص دادیم. 
باغچه ای که در حیاط وجود داش��ت و گاهی 
به س��الن تئاتر هم نم پس می داد، به س��کو 
تبدیل کردیم که هم یک فضای سنتی ایجاد 
کند و هم فضای��ی برای نمایش ها در فضای 
باز داشته باشیم. همچنین سردیس برنزی از 
استاد انتظامی که توسط آقای ایرج محمدی 
س��اخته ش��ده بود را از زیباس��ازی گرفتیم 
و در حی��اط نص��ب کردیم و ع��الوه بر این، 
مجسمه  دیگری که در خانه هنرمندان قرار 
داشت، با نامه نگاری های متعدد توانستیم به 
این خانه م��وزه منتقل کنیم و برایش فضای 

مشخصی تعبیه شد.
گ��ودرزی درباره فعالیت های��ی که در داخل 
موزه انجام ش��ده هم بیان کرد: اولین بخش 
در داخ��ل موزه به زندگی خصوصی اس��تاد 
از تول��د تا مرگش��ان  می پ��ردازد و لباس ها، 
وسایل شخصی ، عصا، عینک، عطر و ... را در 
فضاسازی های مشخص قرار دادیم. در مرحله 
بع��د وارد تونل زمان می ش��ویم که کمترین 
تغییرات را نسبت به قبل پیدا کرد. در بخش 
بعد به 5۶ فیلم سینمایی او پرداخته شد. بعد 
از عبور از آیینه جادویی به فضایی می رسیم 
که مجسه اس��تاد در وسط سالن قرار گرفته 
و روی دیواره��ا ب��ا نمایه هایی ک��ه طراحی 
ش��د چرخش زندگی حرفه ای ایشان نشان 
داده ش��ده است. سپس فعالیت های تئاتری 
و تله تئات��ری او با نمایه های��ی به نمایش در 
می آید. در کنار همه اینها ما اسناد و مدارکی 
هم از کارنامه های دوران مدرس��ه تا مدرک 
درج��ه یک هنری ش��ان را گ��ردآوری کرده 
بودیم؛ این ها هم با تعبیه فضاهایی به نمایش 

گذاشته شد.
در ادامه مس��یر، ویترینی طراحی شد تا آن 
دو کاراکت��ر ناصرالدین ش��اه و پهلوان کچل 
به نمایش گذاش��ته ش��ود. به ای��ن ترتیب 
لباس ها را ب��ه تن مانکن هایی کردیم و ایرج 

محمدی که سردیس اس��تاد را ساخته بود، 
قالب ص��ورت او را برای ما تهیه کرد و آقای 
کنگرانی  سازنده مجسمه تمام قد استاد روی 
ه��ر کدام نوعی گریم انج��ام داد تا به چهره 
این دو نقش نزدیک ش��ود و توانس��ت یک 
چهره غضبناک ملوکانه و یک چهره خندان 
پهلوان کچل را برای ما ایجاد کند. درنهایت 
بخش دیالوگ ه��ای ماندگار، جوایز، کارهای 
عام المنفعه مثل ساختن مدارس و کمک هایی 
ک��ه صورت گرفته بود بخش انتهایی موزه را 

تشکیل می دهد. در کنار همه این فعالیت ها 
ما اس��نادی را گردآوری کردیم که می تواند 
محل رجوع محققان و پژوهش��گران نیز قرار 

بگیرد.
شکرخدا گودرزی در پایان صحبت های خود 
بیان کرد: اسماعیل فالح خیر مدیر پیشین 
و ج��واد حیدری پور مدی��ر فرهنگی هنری 
فعلی منطقه یک، همکاری های بسیاری با ما 
داشتند. نکته دیگری که باید بگویم این است 
که تا پیش از این ارتباط موزه با زندگی آقای 
انتظامی خیلی کم ب��ود اما االن با تغییرات 
ایجاد ش��ده، شرایط بهتری پیدا کرده و قرار 
است همزمان با اولین سالگرد فوت عزت اهلل 
انتظام��ی این مجموعه با حضور مس��ئولین 
ش��هرداری و خان��واده این هنرمن��د مجدداً 
بازگشایی شود و از سردیس و خیابانی به نام 

او رونمایی می شود.
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»وقتی از فرانس��ه برگش��تم 
مهدی هاش��می مرا ب��ه بهرام 
بیضای��ی معرف��ی ک��رد. فک��ر 
ب��ا  مقایس��ه  در  او  می ک��ردم 
ایده آل ه��ای م��ن، آدم بزرگی 
نیس��ت، به همی��ن علت گفتم 
دوس��ت ن��دارم ب��ا ی��ک آدم 
معمولی کارم را شروع کنم. بعد 
از آن بار ها گفتم فکر می کردم 
»مرگ یزدگرد« ضعیف ترین کار 
رزومه من خواهد بود، اما االن 
بعد از ۴0 سال درخشان ترین 
کار من اس��ت. جالب این است 
ک��ه آن را با اک��راه قبول کرده 
ب��ودم و اگ��ر اص��رار مه��دی 
هاشمی نبود احتماالً در آن بازی 

نمی کردم.«
علیرض��ا خمس��ه، کارگ��ردان، 
نویسنده و بازیگر سینما، تئاتر 
و تلویزی��ون به گفت��ه خودش 
نهم بهمن سال 1۳۳1 در محله 
پامنار تهران به دنیا آمده است. 
پدرش معمار بوده و در شرکت 
راهس��ازی کار می کرده و مدام 
به مأموریت می رفته و خانواده 
هم همراه او از این شهر به آن 

شهر می رفته اند.
او می گوی��د ب��ه ج��ای آن ک��ه 
اولین بار تئاتری را روی صحنه 
ببیند خودش در آن بازی کرده 
و تجربیاتش در تئاتر لزوماً تنها 
دلیل موفقیت��ش در بازیگری 
نب��وده، چ��ون معتق��د اس��ت 
تحصیل در رشته روان شناسی 
که برای کمک ب��ه فعالیت های 
ادام��ه  ب��وده و  بازیگ��ری اش 
تحصیل در فرانسه باعث شده 
در این حرفه موفقیت بیشتری 

به دست بیاورد.

خمسه:

خمس��ه که بیش��تر به عنوان بازیگ��ری در ژانر کمدی و 
همچنین س��ینمایی کودک و نوجوان شناخته می شود و 
در س��ابقه کاری خود نقش آفرینی در بیش از ۳0 فیلم 
س��ینمایی و ۶0 تله فیلم، س��ریال و برنامه تلویزیونی و 
چندین تئاتر را دارد، اکنون درحال اجرای یک تور جهانی 
تئاتری به نام »بگومگو« اس��ت و برای روی صحنه بردن 
آن به کش��ور های متعددی س��فر می کن��د و البته قصد 

اجرای آن در ایران را هم دارد.
او چند هفته قبل برای بررسی پیشنهاد بازی در یک فیلم 
سینمایی مجبور شد با وقفه ای در برپایی تور تئاتری اش، 
به تهران برگردد و اگرچه آن پروژه سینمایی به سرانجام 
نرسید و حتی ادامه حضورش در »پایتخت ۶« هم منتفی 
شد، اما فرصت را غنیمت شمردیم تا گپ و گفتی با این 

هنرمند داشته باشیم.
علیرضا خمس��ه از تول��دش در پامنار ته��ران، خاطرات 
کودک��ی، نحوه آش��نایی با تئات��ر و س��ینما، تحصیل در 
دانش��گاه ملی )شهید بهشتی کنونی(، ادامه تحصیل در 
پاریس، کار ب��ا بهرام بیضایی، کیان��وش عیاری، یداهلل 
صمدی و ... تا حاِل این روز های هنر کش��ور را در قالب 
سیری تاریخی در س��ینما، تئاتر و تلویزیون مرور کرد و 
همچنین از نقاط ضعف امروز سینمای ایران گفت که در 

ادامه مشروح این مصاحبه را می خوانید:

آقای خمس���ه، برای مان از تول���د و کودکی تان 
بگویید. در چه تاریخی و کجا به دنیا آمدید؟

م��ن نهم بهمن س��ال 1331 در محله پامنار 
ته��ران به دنیا آمدم. چون پ��درم معمار بود و در 
شرکت راهس��ازی کار می کرد مدام به مأموریت 
می رفت و ما هم همراه او می شدیم؛ بنابراین بعد 
از آن که من س��ال اول ابتدایی را در کرج خواندم 

به بروجن در چهارمحال و بختیاری رفتیم و بعد 
دوباره به ته��ران برگش��تیم و همان جا ماندگار 
ش��دیم تا این که دیپلمم را هم در تهران گرفتم. 
در حقیقت دوره دبس��تان من تقس��یم شد بین 
تهران، کرج و چهارمحال و بختیاری. س��ال اول 
را کرج بودم، سال دوم و سوم بروجن و از کالس 
چهارم و پنجم دوباره به تهران برگشتیم. در نهایت 
من بزرگ ش��ده ناف تهران هستم که در واقع به 
بخش مرکزی یعنی بازار و خیابان ناصرخس��رو 

می گفتند.

فرزند چندم خانواده هستید؟
قبل از من سه بچه به دنیا آمدند که همه فوت 
ش��دند و من اولین پسر بعد از آن متوفیان بودم 
)می خندد(. اکنون هم ۹ خواهر و برادر دارم که در 
واقع من بزرگترین شان ام. متاسفانه پدرم را خیلی 
سال پیش از دست دادم، ولی مادرم سال گذشته 

فوت کرد.

از خاط���رات کودکی تان چیزی به یاد دارید که 
تعریف کنید؟

خاطرات کودکی من خیلی هایش غیرقابل گفتن 
است، حتی برای همسرم هم تعریف نکرده ام، زیرا 
بچه بسیار شیطونی بودم )می خندد(. اما یکی از 
آن ها که می توانم تعریف کنم برمی گردد به زمانی 
ک��ه در کرج بودیم و ب��ا بچه های دیگر به مزرعه 
گوجه فرنگ��ی که در نزدیکی م��ا بود می رفتیم و 

خاطراتی دارم که حتی همسرم هم نمی داند!
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آن ها را از زمین می کندیم و می خوردیم. طعم 
آن ها هنوز زیر دندانم اس��ت و دیگر هیچ گاه 
گوجه فرنگ��ی ای نخوردم که هم��ان طعم را 

داشته باشد.
خاطره دیگری که یادم می آید برمی گردد 
به یکی از تابستان های دوران کودکی ام. من از 
همان ابتدا عادت داشتم در سه ماه تعطیلی 
تابستان ها سر کار بروم. اولین بار بسته ای را از 
کنار یک س��طل زباله پیدا کرده بودم و فکر 
می کردم که اتفاق بس��یار خوبی است و سه 
ماه تابستان را مش��غول فروختن آن ها بودم. 
هر روز به میدان اصلی کرج می رفتم و آن ها 
را پهن می کردم که بفروش��م، اما هیچ کس 
هیچ چیزی از م��ن نمی خرید؛ این در حالی 
بود که من نمی دانستم چه می فروشم و چرا 
هی��چ ک��س آن را نمی خرد! وقت��ی بزرگ تر 
ش��دم فهمیدم تعدادی فیلم های رادیولوژی 
از قس��مت های مختلف بدن پیدا کرده بودم 
و می خواستم بفروشم و آن هایی که از مقابل 
بس��اط من رد می ش��دند این فیلم ها را جلو 
آفتاب ن��گاه می کردند و دوباره س��ر جایش 

می گذاشتند.

اولین باری که به سینما رفتید یا تئاتری را 
روی صحنه دیدید به خاطر دارید؟

وقتی به شهر بروجن رفتیم کالس دوم و 
سوم دبستان بودم. در آن زمان برای کشاورزان 
و دامداران از تهران واحد س��یار می فرستادند 
و در فض��ای ب��از پرده می زدن��د و به محض 
آن که هوا تاریک می ش��د فیلم های آموزشی 
درباره دامداری و این قبیل موضوعات پخش 
می کردند. در حقیقت اولین بار که من با پدیده 
سینما آشنا شدم زمانی بود که نشسته بودیم، 
یک پرده برای ما زده بودند و روی آن تصویر 
یک گاو پخش ش��د که به گوس��اله اش شیر 
می داد. آن زمان دیدن عظمت گاو روی پرده 
نمایش باعث ش��ده بود این موجود برای من 
مقدس ش��ود تا جایی که حتی می توانستم 
مثل هندو ها گاوپرست شوم )می خندد(. در 
کودکی ام عظم��ت گاو و نورانی بودنش روی 

یک پرده سفید برایم بسیار جالب شد.
ام��ا اولی��ن فیل��م ج��دی ای ک��ه دیدم 

»اسپارتاکوس« بود که به همراه مادرم در یکی از سینما های 
الل��ه زار دیدم. من که حدوداً هشت س��اله بودم همان جا آرزو 
کردم کاش من پسر اسپارتاکوس بودم. زیرا او قهرمان بود و در 
صحنه پایانی، همسرش بچه ای را در آغوش داشت که نشان 
می داد مبارزه ادامه پیدا خواهد کرد. آن جا من آرزو کردم کاش 

به جای اوس احمد معمار )پدرم(، اسپارتاکوس پدرم بود.
اولین تئاتری را که دیدم دقیق به یاد نمی آورم، اما ش��اید 
بتوانم بگویم اولین تئاتری که بازی کردم 13 س��اله بودم. در 
حقیقت به جای این که اولین تئاتر را ببینم، خودم در آن بازی 
کردم. ماجرا این گونه بود که من یک پس��رخاله داش��تم و او 
پیشنهاد کرد بیایید تا تئاتری اجرا کنیم. ما با هم نمایشنامه ای 
به نام »عیددیدنی« نوشتیم و سپس اجرا کردیم، اما در نهایت 
کتکش را هم خوردیم، زی��را در حیاط منزل خودمان آن را 
اج��را کردیم، مادرم خانه نبود و برای این که پرده جلو س��ن 
داشته باشیم پرده خانه مان را کنده بودیم و جلو ایوان نصب 
کرده بودیم. وقتی مادرم این ها را دید با جارو دنبال مان کرد 
)می خندد(. برای آن حتی بلیت هم فروخته بودیم، البته پولی 
دریافت نکردیم، بلکه روی کاغذ هایی با خط خودمان نوشتیم 
دو ریال و به همس��ایه ها دادیم، مثل همین کاری که اکنون 
برای باال بردن فروش فیلم ها و تئاتر ها می کنند و بلیت هایی را 
در سازمان ها پخش می کنند، ما هم آن زمان از همین ترفند 
اس��تفاده کردیم. همس��ایه ها هم آمدند و این اجرا را دیدند. 
من نقش مهمان پرخوری را ب��ازی می کردم که به مهمانی 
رفته بود. با این حال به نظرم اولین تئاتری که به یاد دارم به 
صورت جدی آن را دیدم دبیرستانی بودم، در کارگاه نمایش 
تهران تئاتری به نام »منصور ابن حالج« به کارگردانی خانم 
خجس��ته کیا. از هنرپیشه های آن زمان رضا رویگری بود که 

در آن اجرا، آواز می خواند.

ش���ما در دانش���گاه رش���ته روان شناس���ی خواندی���د. علت 
خاصی داشت؟

بل��ه. برای تحصیل در دانش��گاه رش��ته روان شناس��ی را 
انتخاب کردم تا به بازیگری ام کمک کند. یعنی می دانس��تم 
که نمی خواهم بروم در رشته روان شناسی کار کنم، اما آن را 

خواندم تا در بازیگری به من کمک کند.
خانواده ام مخالف این بودند که من موسیقی را دنبال کنم و 
گفتند ما خانواده ای مذهبی هستیم و باید صدای قرآن خواندن 
تو به گوش برس��د. من وقتی در دانشگاه رشته روان شناسی 
قبول ش��دم مادرم به همه دوس��تانم گفته بود پسرم پزشک 
ش��ده و تا زمانی که مادرم زنده بود تمام دوس��تانش به من 
می گفتند آقای دکتر و به این ش��کل در بین مردم و دوستان 

قابل قبول بودم.

پیشنهاد کاهانی در کارنامه 
کاری من تاثیرگذار بود. همین 
االن ه�م نگاه کنی�د تئاتری 
که از طرف آتیال پس�یانی به 
من پیش�نهاد شد بعد از بازی 
در س�ریال پایتخت بود. او به 
من گفت این نقش�ی که به تو 
پیش�نهاد می دهم، تو در آن 
تخص�ص داری و آن هم بازی 
در سکوت است! در آن تئاتر 
نی�ز نق�ش رهب�ر مظلومی را 
داش�تم که با س�کوت مبارزه 

می کند
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با این اوصاف شما فعالیت هنری تان را با 
تئاتر آغاز کردید.

بله. من دانش��جوی روان شناسی دانشگاه 
ملی بودم که روی تابلو اعالنات دیدم نوشته اند 
عالقه من��دان بازیگری به دفت��ر فعالیت های 
فوق برنامه مراجعه کنن��د. وقتی آن جا رفتم 
دیدم دو نفر مرب��ی تئاتر پذیرای هنرجویان 
هس��تند. ناهید ارسباران که آن زمان همسر 
پرویز پورحس��ینی بود و بعد ه��ا در اثر یک 
بیماری فوت شد و مهدی هاشمی. این دو نفر 
از من تست گرفتند و گفتند شما کارت فراتر 
از یک کار دانش��جویی است. آن ها یک گروه 
تئاتری داشتند که گالب آدینه، مدیا کاشیگر، 
مس��عود صفرنیا، علیرضا همتی و... بودند. اما 
با توجه به آن که آن زمان گرایش��ات سیاسی 
هم وجود داش��ت باعث شد عده ای به مبارزه 
بروند و یا در جبهه ها شهید شدند، عده ای هم 
مهاجرت کردند و از آن تعداد مدیا کاش��یگر، 
گالب آدینه و م��ن مانده بودیم که به همراه 
خانم آدینه جزء گروه تئاتر »پیاده« شدیم که 

یک گروه حرفه ای تر بود.
اولین نمایش��ی که بازی کردیم در س��ال 
5۶، 57 »داس��تانی نه تازه« نام داش��ت و به 
نظرم نمایش خوبی بود و درواقع اولین نمایش 
حرفه ای من ش��د. این گروه متش��کل بود از 
سوسن تس��لیمی، مهدی هاشمی و داریوش 
فرهنگ که هس��ته مرکزی بودند. داستان را 
مهدی هاشمی نوشته بود و داریوش فرهنگ 
آن را کارگردانی کرد و سوسن تسلیمی بازیگر 
اصلی آن بود. تا سال 57 با این گروه تئاتری 

فعالیتم را ادامه دادم.
همزمان با دوران دانش��جویی ام هنرجوی 
کارگاه نمایش هم ب��ودم. آن زمان در کارگاه 
نمایش فردوس کاویانی، س��یاوش طهمورث 
و سوس��ن تس��لیمی م��درس بودن��د و من 
شاگردش��ان بودم. وقتی س��ال 57 درسم در 
دانشگاه ملی )شهید بهشتی( تمام شد، برای 
ادامه تحصیل به فرانسه رفتم و حدود دو سال 

تئاتر خواندم.

یعنی پس از بازگشت به ایران وارد سینما 
شدید؟

بله همین طور است. وقتی به ایران برگشتم 
مهدی هاشمی مرا به بهرام بیضایی برای فیلم 
»مرگ یزدگرد« معرفی کرد و در س��ال ۶0 
در این فیلم ب��ازی کردم که به اولین حضور 

سینمایی من تبدیل شد.
همزمان در همان سال ۶0، کار تلویزیونی ام 
هم آغاز شد که بیشتر اجرای کار های آموزشی 
و پانتومیم بود. اما دیده شدنم در تلویزیون به 
برنامه »هوشیار و بیدار« برمی گردد. سه سری 

اجرا شد و برنامه موفقی هم بود. 

آیا سابقه تئاتری شما باعث شد در سینما 
و تلویزیون هم موفق شوید؟

یک س��ال و نیمی ک��ه در فرانس��ه بودم 
بیش از س��وابق تئاتری ام به من کمک کرد، 
زیرا در آن جا همزمان با آدم های بزرگی آشنا 
شدم و با آن ها همکاری کردم. وقتی به ایران 
بازگشتم مهدی هاشمی مرا به بهرام بیضایی 
معرفی کرد و من فکر می کردم او در مقایسه 
با ایده آل های من آدم بزرگی نیست، به همین 
علت به مهدی هاشمی می گفتم دوست ندارم 
با یک آدم معمولی کارم را شروع کنم و او در 
ج��واب به من گفت حاال با یک آدم معمولی 
ش��روع کن، بعد از آن با آدم های بزرگتر هم 
کار خواهی کرد )می خن��دد(. فکر می کردم 
حاال که از فرانسه آمده ام باید با آدم های درجه 
یک جهانی کار کنم. بعد از همه این اتفافات 
بار ها گفتم من فکر می کردم »مرگ یزدگرد« 
ضعیف ترین کار رزومه من خواهد بود، اما االن 
بعد از 40 سال کار وقتی می گویند اگر بخواهی 
یک کار انتخاب کن��ی، من می گویم »مرگ 
یزدگرد«، یعنی همچنان درخشان ترین کار 
من اس��ت. جالب این اس��ت که آن را با اکراه 
قبول کرده بودم و اگر اصرار مهدی هاش��می 

نبود احتماالً در آن بازی نمی کردم.

ش���ما یک فیلم دیگر هم با بهرام بیضایی 
کار کردید؟

بهرام بیضایی دو سال بعد وقتی می خواست 
فیلم »ش��اید وقت��ی دیگر را بس��ازد« دنبال 
هنرپیشه ای می گشت که پانتومیم بلد باشد و 
این گونه بود که یکی از قهرمان ها در استودیو 
تلویزیون��ی کار می کند و در بک گراندش یک 
بازیگر پانتومیم اجرا می کند. پالن های زیادی 
گرفت��ه بودند، اما آقای بیضایی بازی بازیگر را 
نپس��ندیده بود و در نهایت پالن های من هم 
حذف ش��د. این را دستیار کارگردان بیضایی 
بعد ها به من گفت. در نهایت دو س��ال پیش 
که به آمریکا رفته بودم بهرام بیضایی یک کار 
نمایشی روی صحنه داشت و توفیق تماشای 
آن تئاتر و ایشان را بعد از 40 سال پیدا کردم.

بعد از این که اولین بار خودتان را روی پرده 
سینما دیدید چه حسی داشتید؟

معموالً همه هنرپیش��ه ها اولین بازخورد 
تماش��ای خودش��ان روی پرده منفی است و 
فکر می کنند چقدر زشت هستند و بد بازی 

می کنند، اما بعد از مدتی عادی می شود.

ش���ما درواقع بعد از بازی و دیده شدن در 
ای���ن دو فیلم ب���ه کارگردانی بهرام بیضایی 

شناخته شدید؟
نه. ای��ن فیلم به دلیل بی حجابی بازیگران 
زن��ش نمایش پیدا نک��رد و زمانی دنبال من 
آمدن��د که از من تئات��ر تلویزیونی ای پخش 
ش��د که در آن محمدعلی کشاورز هم بازی 
می ک��رد و من در آن درخش��یده بودم و بعد 
از آن آق��ای مهرجویی دنبال من آمد تا برای 
فیلم »اجاره نش��ین ها« بازی کنم. من بعد از 
»هوشیار و بیدار« بیشتر شناخته شدم و سیل 

پیشنهادات سینمایی بود که به من می شد.
در آن زم��ان آقای فخرالدی��ن انوار معاون 
س��ینمایی ب��ود و اجازه نم��ی داد چهره های 
تلویزیونی وارد سینما شوند، به همین دلیل 
ما به سینما ممنوع الورود بودیم. این موضوع 
را به هیچ کس اعالم نمی کردند، اما اگر کسی 
می رفت و می گف��ت می خواهم از این بازیگر 
اس��تفاده کنم اج��ازه نمی دادند. م��ن این را 
نمی دانس��تم تا روزی که عبداهلل اسکندری 
)گریمور( به من گفت به دفتر آقای انوار برو و 
بپرس چرا ممنوع الکار هستی؟ من وقتی رفتم 
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با او صحبت کنم منشی به من گفت شماره ات 
را به من بده تا با ش��ما تم��اس بگیریم. االن 
بیش از 30 سال است که منتظرم زنگ بزنند 

)می خندد(.

در نهایت این طلس���م چه زمانی شکسته 
شد؟

این طلسم زمانی شکس��ته شد که آقای 
کیانوش عیاری برای فیلم »روز باشکوه« پیش 
آقای انوار می روند و می گویند من از خمسه 
یک چهره جدید س��ینمایی می سازم و آقای 
انوار هم در جواب می گوید اگر قول می دهی 
این اتفاق بیفتد و نقشی ماندگار باشد من این 
اجازه را می دهم بنابراین اولین کسی که این 
اجازه را گرفت آقای کیانوش عیاری بود و به 
نظرم هم آن فیلم موفق ش��د. در آن مقطع 
دیگر فرصت تئاتر نداش��تم و عمده فعالیتم 

سینما بود و کمتر در تلویزیون بودم.
معم��والً به خیلی از بازیگران بعد از ایفای 
یک نقش خوب، پیشنهاد های مشابهی داده 
می شود و به نظر می رسد برای شما هم بعد 
از بازی در فیلم هایی مثل »آپارتمان شماره 
13« یا »روز باش��کوه« این اتفاق تکرار شد 
تا زمانی که فیلم »بیس��ت« کاهانی را بازی 

کردید.
بله همیشه همین طور است؛ کاراکتر های 
مش��ابه زیادی بع��د از یک اثر ب��ه هنرمند 
پیشنهاد می ش��ود. بازیگر به هدایت درست 
نی��از دارد، برای همین ب��ه کارگردان خوب 
نیاز است. کاهانی در آن مقطع و در آن فیلم 
کارگردان خوبی بود و من را هدایت کرد که 

حاصلش نقشی ماندگار شد.

یعنی اگر آن پیش���نهاد به ش���ما نمی ش���د 
همان مسیر را پیش می گرفتید؟

بله. پیش��نهاد کاهانی در کارنامه کاری من 
تاثیرگذار بود. همین االن هم نگاه کنید تئاتری 
که از طرف آتیال پسیانی به من پیشنهاد شد 
بعد از بازی در س��ریال پایتخت بود. او به من 
گفت این نقشی که به تو پیشنهاد می دهم، تو 
در آن تخصص داری و آن هم بازی در سکوت 
اس��ت! در آن تئاتر نیز نقش رهبر مظلومی را 
داش��تم که با سکوت مبارزه می کند؛ بنابراین 
بعض��ی از کارگردان ها چ��ه در تئاتر و چه در 
س��ینما می فهمند مهارت تو بیش از چیزی 
است که تاکنون دیده شده، برای همین نقش 

تازه ای از ت��و می خواهند. برخ��ی دیگر اصاًل 
حوصله تمری��ن با بازیگر را ندارن��د و به طور 
مثال نق��ش پیرمرد های از کار افتاده را به من 
پیشنهاد می کردند و منتظر یک لقمه آماده اند. 
این درحالی است که ما دنبال کار های جدید 

هستیم.

س���ینمای ای���ران چق���در این فرص���ت را در 
اختیار ش���ما گذاش���ته تا نقش هایی را که 

دوست داشتید بازی کنید؟
به نظر من سینمای ایران به پیش نرفته، 
گاه درجا زده و گاهی پسرفت داشته است، به 
همین دلیل افتخارات من هنوز در دهه ۶0 و 
70 است. یکی از امید های من این است که 
جوانانی که اکنون وارد این حوزه می ش��وند 
با موانعی که وجود دارد بتوانند مبارزه کنند 
و به ش��رایطی که بتوانیم بگوییم این سینما 

ایده آل است، برسند.

نقش���ی ک���ه هن���وز آرزو داری���د در آن بازی 
کنید، چیست؟

من همیشه دوست داشتم آثار »شکسپیر« 
مثاًل »شاه لیر« را کار کنم و نقش دلقک شاه 
لیر را بازی کنم. یک شخصیت خاص است. 
من ایده آلیست هستم و احساس نمی کنم که 
پیر ش��ده ام و نقش هایی هست که منتظرم 

آن ها را بازی کنم.

ب���ا توجه ب���ه اهمیت و گس���تردگی فضای 
مجازی و فعالیت هنرمندان و سلبریتی ها 
در ش���بکه های اجتماع���ی فک���ر می کنی���د 
ام���روزه چق���در خ���ودِ هنرمن���دان در دامن 
زدن به حاش���یه ها، اخبار زرد و ش���ایعه ها 

مقصرند؟
مولوی داستان جالبی دارد. او مسجدی را 
توصیف می کند ک��ه یکی از نمازگزاران بین 
نماز صحبت می کند و نمازش را می شکند، 
دوم��ی برمی گ��ردد و می گوید ح��رف زدی 

نمازت شکس��ت و س��ومی هم همین کار را 
می کند. داس��تان فضای مجازی هم همین 
اس��ت؛ وقتی ی��ک نفر می گوید ب��ه زندگی 
خصوصی ما چ��ه کار دارید، همان نمازگزار 
است که به بغل دستی اش می گوید بین نماز 
حرف زدی و نمازت باطل شد، در صورتی که 
خودش هم دقیقاً مرتکب همین خطا ش��ده 

است.
من وقتی سکوت کنم بهترین کار را انجام 
داده ام. وقتی تکلیف فضای واقعی مان معلوم 
نیس��ت چگونه به فضای مج��ازی می رویم؟ 
وقتی فضای مجازی با یک اتفاق غیرمتعارف 
می تواند تع��داد دنبال ش��وندگانش را اضافه 
کند پس دیگر چه اعتم��ادی می توان به آن 
داش��ت؟! در عین حال مردم در پی شنیدن 
یک س��ری اخبار و اطالعات منفی و بد پیش 
خ��ود می گویند »اگر مرهم نه ای زخم دلم را 
/ نمک پاش دل ریشم چرایی؟« مِن هنرمند 
اگ��ر نمی توانم کاری برای م��ردم انجام دهم 
بیایم بگویم که من 20 س��ال اس��ت به زنم 
خیانت می کردم و با کس دیگری بودم؟ بنابر 
این چرا آن ها را از اتفاقات روزمره آزرده خاطر 

کنم؟!

و نکته پایانی این که، جای تأمل دارد که ما 
در این سال ها دیگر فیلمی شبیه »معجزه 
خنده« در س���ینمای ایران نداش���تیم تا به 
م���ردم بگوییم خنده می تواند در زندگی ما 

معجزه کند!
بله. شاید همین طور باشد. مخصوصاً که 
این فیلم بر اس��اس علم روان شناس��ی هم 
ساخته شد. در واقع »معجزه خنده« طرح 
من و بر اس��اس داس��تان یکی از دوستان 
روان شناس��م ب��ود که س��ال ها در انگلیس 
تحصی��ل ک��رده ب��ود و بع��د در امین آباد 
کار می ک��رد. من ه��م آن جا ب��ا بیماران، 
تئاتردرمان��ی کار می ک��ردم. حاص��ل آن 
تئاتردرمانی و بودن با دکتر نیک رو س��بب 
ش��د در حوزه هنری فیلمنامه ای بنویسیم 
به نام »معجزه خنده« که آن را بسازیم، اما 
آقای یداهلل صمدی که روحش شاد دوست 
داشت آن را بسازد و گفتیم او آن را بسازد. 
او نی��ز فیلمنامه را به آقای داوود میرباقری 
داد تا دیالوگ نویس��ی آن را انجام دهد و از 
دل آن نمایش��نامه »عشق آباد« هم نوشته 

شد که من هر دو را هم دوست دارم.
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از  عروس��کی  نمایش ه��ای 
نمایش  ان��واع  قدیمی تری��ن 
در سراس��ر جه��ان و به ویژه 
شرق که کهن ترین شیوه های 
نمایشی عروسکی در آن یافت 
شده اند، به شمار می آید. در 
ای��ران نیز نمایش عروس��کی 
قدمتی دیرین��ه دارد تا جایی 
ک��ه نظامی گنجوی نیز در یکی 
از اش��عار خود به ای��ن نکته 
اش��اره ک��رده ک��ه در دوران 
به��رام گور ساس��انی ش��ش 
ه��زار اس��تاد سرگرمی س��از 
ک��ه بخش��ی از آنه��ا نی��ز در 
لعبت بازی مهارت داش��ته اند 
از هندوستان به ایران آورده 
می شوند تا به سرگرم کردن 

خلق بپردازند.
در دوران پس از اس��ام نیز 
به ویژه از قرن چهارم هجری 
دیوان ش��عرای نامداری چون 
اس��دی  و  فردوس��ی  خی��ام، 
طوسی پر است از اشارتی به 
ان��واع نمایش های عروس��کی 
ام��ا محکم تری��ن س��ندی که 
در ای��ن رابط��ه وج��ود دارد 
اش��اره ماحسین واعظ کاشف 
»فتوت نام��ه  در  س��بزواری 
سلطانی« است که لعبت بازان 
از  ب��ازی  اه��ل  نس��خ  در  را 
اصح��اب اه��ل معرک��ه ذک��ر 
ان��واع  م��ورد  در  و  می کن��د 
روزگار  عروس��کی  نمای��ش 
خ��ود که در ش��ب و روز اجرا 
می شده  و اصطاحاً »خیمه« و 
نامیده می شدند  »پیش��بند« 
مطالب��ی ه��ر چن��د کوت��اه را 
می نویس��د و ی��ک مجلس را 
نیز به ط��ور مختص��ر معرفی 

می کند.

خیمه  شب بازی از »نظامی« ، »خیام« و »فردوسی« تا برخی از قهوه خانه های جنوب شهر تهران

رونق پس از دوران صفویه
فعالیت گروه های عروس��ک باز پس از دوران 
صفوی��ه رون��ق می گی��رد و ان��واع نمایش های 
عروسکی در نقاط مختلف ایران رواج می یابند. 
این نمایش ها نی��ز دوران اوج خود را در دوران 
حکومت قاجار تجربه کردن��د چنان که روایت 
کرده اند که در این دوران ش��خصی به نام کاکا 
محمد ش��یرازی با ورود تعدادی عروسک که با 
خ��ود از چین آورده بود این هنر را دچار تحول 
ک��رد و پس از آن در دوره پهلوی به دلیل ورود 
سرگرمی های جدید کم کم از دور خارج شدند. 
هر چند که هنوز تا پای��ان حکومت پهلوی در 
بنگاه های ش��ادمانی و برخ��ی از قهوه خانه های 
جنوب ش��هر تهران و بعضی از شهرهای بزرگ 
هن��وز گروه ه��ای کوچکی وجود داش��تند که 
نمایش های عروس��کی سنتی را اجرا می کردند. 
اما به مرور با فوت این اس��اتید، صحنه از وجود 
پیشکسوتان نمایش های عروسکی سنتی خالی 
ش��د و اکنون در کنار معدود اساتید باقی مانده، 
تنها برخی از فارغ التحصی��الن تئاتر که امکان 
بهره بردن از محضر آخرین بازماندگان این هنر 
را داش��ته اند در جشنواره ها و مدارس به اجرای 
یکی از ش��یوه های رایج در این نمایش ها یعنی 

خیمه شب بازی نخی مشغولند.

»سایه بازی« و »خیمه شب بازی«
ب��ا دو عن��وان  را  نمایش ه��ای عروس��کی 

»س��ایه بازی« و »خیمه ش��ب بازی« از هم جدا 
می کنی��م اما در قدیم ای��ن دو نمایش به دلیل 

شباهت های ظاهری مجموعه واحدی بودند.
امروز دیگر کسی نیست که بتواند »سایه بازی« 
س��نتی را اج��را کن��د و از می��ان نمایش های 
عروس��کی دستکش��ی تنها »جی جی وی جی« 
ش��یراز که ردپای نمایش »پهلوان کچل« را در 
آن می توان دید توس��ط مطربان اجرا می ش��ود 
و نمایش عروس��کی نخی که گفته می شود در 
آن داس��تان های فراوانی اجرا می ش��ده اس��ت 
اکنون تنها منحصر به اجرای داس��تان »بارگاه 

سلیم خان« است.
در »س��ایه بازی« داس��تان با ح��رکات چند 
عروس��ک که در برابر یک منبع نور سایه ش��ان 
ب��ر پ��رده می افتاد، نش��ان داده می ش��دند اما 
مس��تقیماً  تماش��اگر  »خیمه ش��ب بازی«  در 
عروسک های متحرک با بعد و رنگ را برصحنه 
می دید. از اس��اتید بنام نمایش های عروس��کی 
که نام آنها در س��فرنامه های مستش��رقین در 
دوره قاج��ار و همچنی��ن گزارش ه��ای موجود 
در دوران متأخر آمده اس��ت می ت��وان به کاکا 
محمد ش��یرازی، لوطی عظیم، لوطی رمضان، 
احمد خمس��ه ای، علی اصغر و علی اکبر احمدی 

)احمدعلی( اشاره کرد.

یادواره استاد کاکا محمد شیرازی
اس��تاد کاکا محمد ش��یرازی به عنوان پدر 

هنرهای فراموش شده!
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خیمه ش��ب بازی معاصر ش��ناخته می شود. 
کم��ال محم��د ش��یرازی معروف ب��ه کاکا 
محم��د یا کاکا ممد ش��یرازی اس��تاد همه 
خیمه ش��ب بازان ایرانی در 200 سال اخیر 
است. وی بسیاری از اساتید خیمه شب بازی 
از جمل��ه پس��ران و نوه ه��ای خ��ودش و 
همینطور برخی از استادان برجسته دیگر از 
جمله احمد شیخ احمد خمسه ای را آموزش 

داده و تربیت کرده است.
پوپک عظیم پور مدرس و پژوهشگر تئاتر 
در کتاب »فرهنگ عروسک ها و نمایش های 
عروس��کی آیینی و س��نتی ایران« به شرح 
مختص��ری از زندگی کاکا محمد ش��یرازی 
می پردازد. در این کتاب نیز گفتگویی با علی 
اصغ��ر احمدعلی معروف ب��ه اصغر احمدی 
درباره کاکا محمد ش��ده اس��ت. وی فرزند 
حس��ین احمدی معروف به کاکا حسین از 
خیمه شب بازان قدیمی دوران پهلوی و نوه 
کاکا محمد شیرازی است که در واقع آخرین 
وارث سلسلس��ه خیمه ش��ب بازان ایرانی به 
حساب می آید که این هنر را سینه به سینه 
از پدران خویش آموخته اند. البته متاسفانه 

این هنرمند دیگر در قید حیات نیست.
عظیم پ��ور درب��اره کاکا محمد ش��یرازی 
بی��ان می کند: اصغر احمدی نوه کاکا محمد 
ش��یرازی در خاطرات��ش تعریف می کند که 
پدربزرگش در سن 17 – 1۸ سالگی به دلیل 
اختالفات خانوادگی ترک دیار می کند و بعد 
از 2 سال خبر می رسد که کاکا ممد در چین 
است. پس از حدود 10 سال که خبری از وی 
نبوده است این هنرمند با یک صندوق پر از 
عروسک و وسایل صحنه به ایران بازمی گردد 
و مش��خص می ش��ود ک��ه وی در طول این 
س��ال ها فقط در چین س��اکن نبوده اس��ت 
بلکه سفرهایی به روس��یه و هند نیز داشته 
اس��ت و در آنجا با اساتیدی که هنر نمایش 
عروس��کی را آموزش می دادند، آشنا شده و 

فنون خیمه شب بازی را فرا گرفته است.
وی ادام��ه می دهد: اصغر احمدی تعریف 
می کند که پدربزرگش خیمه ش��ب بازی را 
در چین و هند و روس��یه یاد گرفته است و 
سال ها نزد استادان این هنر شاگردی کرده 

و فنون این هنر را آموزش دیده است و زمانی که به درجه 
اس��تادی می رسد و با این شیوه نمایش��ی به شکلی اصیل 
آش��نا می ش��ود، تعدادی عروس��ک جمع آوری و خریداری 
می کند و به ایران می آورد. این عروس��ک ها، عروسک هایی 
نخ��ی بودند که در خیمه به نمای��ش در می آمدند. پس از 
آن، عالوه بر صندوقی که کاکا محمد با خود به ایران آورده 
بوده صندوق ها و همچنین عروسک های دیگری نیزساخته 

می شود و خیمه شب بازی رونق بیشتری می گیرد.
عظیم پور در کتاب »فرهنگ عروس��ک ها و نمایش های 
عروس��کی آیینی و س��نتی ایران« آورده است: »بخشی از 
ارمغان سفر کاکا محمد همان شد که ما امروز ابزار نمایش 
سنتی خیمه شب بازی ایران می نامیم. تعدادی از عروسک ها 
که از شخصیت های اصلی نمایش ها هستند روسی اند که از 
نظر تیپ شناسی با فرهنگ بومی و جغرافیایی ما همخوانی 
ندارند، از همین رو بعدها به ضرورت، عروسک های دیگری 
نیز اضافه ش��د و یا لباس های عروس��ک هایی که فرسوده 
شده بودند در اینجا تعویض یا ترمیم شدند اما آنچه ثابت 
مانده است متن های نمایش��ی است که از دیرباز تا کنون 
در ادبیات ش��فاهی و سنتی ما موجود بوده است. زنده یاد 
اصغر احمدی که ادامه دهنده راه پدربزرگش بود بسیاری 
از عروس��ک های زیب��ای مجموعه کاکامحم��د را به ارث 
برده و دارای یک��ی از اصیل ترین و زیباترین صندوق های 
خیمه ش��ب بازی بود. پ��س از فوت وی، می��راث فرهنگی 
تبری��ز یکی از صندوق های او را جهت برپایی موزه نمایش 

عروسکی خریداری کرد.«
عظیم پ��ور در ادامه صحبت هایش یادآور می ش��ود: البته 
قبل از کاکا محمد، خیمه ش��ب بازی در ایران رواج داش��ته و 
سفرنامه نویسان خارجی به حضور خیمه شب بازی در دوران 
صفویه در ایران اشاره کرده اند اما کاکا محمد شیرازی از جمله 
اف��رادی بوده که در دوران قاجار نام و نش��ان پیدا می کند و 
نامش در تاریخ ماندگار می شود. می توان گفت که شیوه کاکا 
محمد شیرازی شیوه خیمه شب بازی قاجاری بوده است. وی 
بعدها صاحب فرزندانی می شود و به همه آنها نیز فوت و فن 
خیمه شب بازی را می آموزد. ُشکرعلی، حسن معروف به لوطی 
حس��ن، حسین معروف به کاکا حس��ین، حاجی معروف به 
حاجی دلشاد یا حاجی قلیچ و محمد معروف به ممد نازدار 5 
فرزند کاکاممد هستند که همگی نزد خودش آموزش دیدند 
و درقهوه خانه ها و مناس��بت های مختلف از آنها برای اجرای 
خیمه شب بازی دعوت می شد. در میان پسران وی نیز پسران 
کاکاحس��ین ادامه دهنده راه پدر و پدربزرگشان هستند که 
زن��ده یاد اصغر احمدی و زنده ی��اد اکبر احمدی وامدار هنر 

خیمه شب بازی پدربزرگشان بودند.

در »س�ایه بازی« داستان با 
حرکات چند عروس�ک که در 
برابر یک منبع نور سایه شان 
بر پرده می افتاد، نش�ان داده 
می ش�دند اما در »خیمه شب 
ب�ازی« تماش�اگر مس�تقیمًا 
عروسک های متحرک با بعد و 

رنگ را برصحنه می دید.
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بازیگ��ر »هیوال« با بی��ان اینکه مخاطبان 
با شخصیت های این س��ریال ارتباط خوبی 
برقرار کرده ان��د، »نقدهایی که به زبان طنز 
گفته می ش��ود«، »ایرادهای��ی که به جامعه 
وارد است و با ظرافت به آنها اشاره می شود« 

را از جمله این دالیل برشمرد.
آزیتا ترکاشوند که همزمان در سریال های 
»هی��وال« و »ب��وی ب��اران« ب��ازی دارد، در 
گفت وگوی��ی با ایس��نا، درباره هم��کاری با 
مهران مدیری، اظهار کرد: حضور در سریال 
»هیوال« و همکاری با مهران مدیری بهترین 
فرص��ت برایم بود؛ چرا که خیلی ها دوس��ت 

دارند با مهران مدیری کار کنند.
او با بیان اینکه مخاطبان با شخصیت های 
»هیوال« ارتباط خوبی برقرار کرده اند، گفت: 
از آقای مدیری تش��کر می کن��م که به من 
اعتماد کردن��د و این نقش را من ایفا کردم. 
هر لحظه کار کردن با ایشان دانشگاه است و 
بازیگر واقعاً یاد می گیرد. نگاه ایشان حرفه ای 
است. انرژی مثبت در پشت و مقابل دوربین 
یکی از ویژگی های کار آقای مدیری اس��ت 
و این ح��س را مخاطب از کارهای ایش��ان 

می گیرد.
بازیگ��ر نق��ش »خان��م زحمتک��ش« در 

»هیوال« درباره  پایان این س��ریال گفت: این 
سریال طنزی س��ت که واقعیت های جامعه 
را بیان می کن��د و تلخی های خودش را هم 
دارد. آق��ای پیمان قاس��م خانی زبان طنز را 
می شناسند؛ شخصیت  پردازی هایی که شده 
و حت��ی نقدهایی ک��ه به زب��ان طنز گفته 
می ش��ود، ایرادهایی که به جامعه وارد است 

و با ظرافت به آنها اشاره می شود.
ترکاش��وند در پایان درباره  علت س��پردن 
ایفای نقش های منفی به او، اظهار کرد: اتفاقاً 

بیش��تر نقش هایی که به من پیشنهاد شده، 
مثبت اس��ت. من جایزه بهترین بازیگری را 
برای نقش مثبت در مراکز استان ها گرفتم، 
اما نقش های منفی من بیشتر دیده می شود؛ 
چرا که مردم ضد قهرمان و شخصیت منفی 
را دوس��ت دارند و دنبال می کنند و بیش��تر 
دیده می ش��ود. سلیقه ش��خصی خودم  هم 
نقش های منفی و خاکستری است. به نظرم 
خیلی س��خت اس��ت که نفرت در وجود تو 

نیست اما باید آن را باورپذیر ایفا کنی.

»هیوال« واقعیت های جامعه را بازگو می کند
آزیتا ترکاشوند � بازیگر نقش خانم »زحمتکش«:
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خواب زیاد چه بالیی سرتان می آورد؟

چه میزان خواب بیش از حد محسوب 
می شود؟

میزان خواب کافی برای حفظ سطوح مطلوب 
سالمت می تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت 

باشد و به عوامل مختلفی بستگی دارد.
 

ژنتیک
ژن های م��ا در خواب درون��ی و ریتم های 
شبانه روزی ما نقش دارند که دو سیستم خواب 
بیولوژیکی اصلی انس��ان محسوب می شوند. 
مطالعات نشان داده اند برخی افراد دارای یک 
جهش ژنی هس��تند که تنها با چهار س��اعت 
خواب نیز احس��اس رضایت از اس��تراحت در 
آن ها شکل می گیرد. این ژن نادر است و به ارث 
می رس��د. با این وجود، بیشتر افراد حداقل به 
هفت تا هشت ساعت خواب شبانه برای کسب 

احساس آرامش و تجدید انرژی نیاز دارند.

سن
ک��ودکان به خواب بیش��تری نس��بت به 
بزرگس��االن نیاز دارند. از س��وی دیگر، افراد 
مسن به خواب بیشتری نسبت به بزرگساالن 

جوان نیاز دارند.
 

سطح فعالیت
هرچه فرد از سطح فعالیت بیشتری برخوردار 
باشد، به خواب بیشتری نیز نیاز خواهد داشت. 
خواب این فرصت را برای بدن فراهم می کند تا 
روند ریکاوری و افزایش سطوح انرژی را پس از 

انجام فعالیت بدنی تجربه کند.
 

سالمت
زمانی که فردی با مشکالت سالمت مواجه 
است، به طور معمول به خواب بیشتری نیاز 
خواهد داش��ت. این درباره بیماری های کوتاه 

مدت، مانند آنفلوآنزا و همچنین شرایط مزمن 
بلند مدت، مانند دیابت صادق است.

 
تغییرات زندگی

اس��ترس و تغییرات زندگی می توانند نیاز 
ی��ک فرد برای خ��واب را افزای��ش داده یا به 
خواب رفتن را دش��وار س��ازند. بدون در نظر 
گرفت��ن این که اس��ترس و تغییرات زندگی 
مثبت یا منفی هستند، این شرایط بر خواب 
یک فرد تاثیرگ��ذار خواهد بود. به طور کلی، 
یک فرد بالغ که به طور مداوم 10 س��اعت یا 
بیشتر در شب می خوابد، احتماالً بیش از حد 
می خوابد و باید برای بررسی دقیق تر شرایط 

به پزشک مراجعه کند.
 

دالیل خواب بیش  از اندازه
دالیل مختلفی برای توضیح خواب بیش از 

 خواب خوب ش��بانه برای حفظ س��امت مطلوب ضروری اس��ت، اما خواب بیش از حد با برخی مشکات پزشکی پیوند خورده است. در شرایطی که حصول 
اطمینان از خواب کافی اهمیت دارد، باید از خواب بیش از حد نیز پرهیز کرد، زیرا می تواند اثر منفی بر سامت انسان داشته باشد. آگاهی از این که هر 

شب به چه میزان خواب نیاز دارید می تواند معیاری برای درک بهتر از این که در معرض خطر آثار منفی خواب بیش از حد قرار نمی گیرید، فراهم کند.
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حد یک فرد وجود دارند.
 

هایپرسومنیا
هایپرسومنیا یا پُرخوابی اصطالح پزشکی 
ب��رای خواب بیش از ح��د و خواب آلودگی در 
طول روز است. همانند اینسومنیا یا بی خوابی، 
خواب بیش از حد نشانه ای از بروز اختالل در 
خواب است. هایپرسومنیا زمانی تشخیص داده 
می شود که خواب بیش از حد توضیح مشخصی 
ن��دارد. خواب آلودگی همراه با هایپرس��ومنیا 
ب��ا چرت زدن بهبود نمی یاب��د. افزون بر این، 
هایپرسومنیا موجب خوابیدن فرد در بازه های 
زمانی طوالنی هنگام شب می شود. همچنین، 
هایپرسومنیا س��طوح پایین انرژی، مشکالت 

حافظه و اضطراب را در پی دارد.
 

نارکولپسی
نارکولپس��ی یا حمله خ��واب یک اختالل 
خواب عصبی اس��ت ک��ه در آن مغز قادر به 
کنترل چرخه های خواب و بیداری نیس��ت. 
افراد مبتال به نارکولپسی خواب آلودگی شدید 
طی روز را تجربه می کنند و ممکن است حین 
انجام فعالیت های عادی روزانه، مانند رانندگی 

به خواب بروند.
 

آپنه خواب انسدادی
این اختالل خواب موجب توقف تنفس فرد 
برای بازه های زمانی کوتاه می شود. آپنه خواب 
انس��دادی می تواند نیاز به خ��واب را افزایش 
دهد، زیرا در چرخ��ه طبیعی خواب اختالل 

ایجاد می کند.
 

افسردگی
افسردگی یکی از شایع ترین دالیل خوابیدن 
بیش از حد یک فرد است. افسردگی موجب 
احساس خستگی دائمی و افت سطوح انرژی 
می ش��ود. از این رو، افراد افس��رده به خواب 

بیشتر نیاز دارند.
 

دارو ها
برخ��ی دارو ه��ا که ب��رای درم��ان برخی 
بیماری ه��ا تجویز می ش��وند ممکن اس��ت 
احساس خس��تگی و خواب آلودگی را در فرد 
ایجاد کنن��د. از این رو، این افراد به خوابیدن 
بیشتر تمایل دارند که اغلب میزان آن بیش از 

حد در نظر گرفته می شود.

مشکالت سالمت مرتبط
خواب بیش از حد می تواند به اندازه خواب 
ناکافی آسیب رس��ان باش��د. خ��واب بیش از 
ح��د می تواند ف��رد را در معرض خطر برخی 

مشکالت سالمت قرار دهد.
 

بیماری قلبی
خواب بیش از حد می تواند خطر بیماری 
قلبی را افزایش دهد که یکی از دالیل اصلی 
مرگ و میر انسان ها در جهان است. این خطر 
برای زنان بیش��تر از مردان است، زیرا آن ها 

بیشتر از مردان می خوابند.
 

اضافه وزن
پژوهش ها نشان داده اند افرادی که بیش از 
حد می خوابند، به طور معمول وزن بیشتری 
دارند. این احتمال وجود دارد که وزن بیشتر 
به واسطه خواب بیشتر و فعالیت بدنی کمتر 
ش��کل بگیرد، زیرا فرد هرچه بیشتر بخوابد، 
تح��رک کمتری داش��ته و کال��ری کمتری 

می سوزاند.
 

دیابت
خواب بیش از حد می تواند س��طوح قند 
خون را افزای��ش دهد و خطر ابتال به دیابت 
نوع 2 را افزایش دهد. البته، این خطر ممکن 
است بیش��تر با س��بک زندگی کم تحرک و 
اضافه وزن مرتبط باش��د تا ه��ر گونه ارتباط 

خاص بین دیابت و خواب بیش از حد.
 

مشکالت تمرکز
خواب بیش از حد می تواند موجب پیری 

سریع تر مغز شود و انجام ساده ترین وظایف 
روزانه را دشوار س��ازد. این می تواند با تعداد 
دفع��ات بیدار ش��دن از خواب هنگام ش��ب 
مرتبط باشد که ممکن است به معنای خواب 
ناکاف��ی و عدم تجدید ق��وای مورد نیاز برای 

احیا و بازسازی مغز باشد.
 

افسردگی
افس��ردگی و خواب به طور معمول با هم 
مرتبط هستند. افس��ردگی می تواند موجب 
خوابی��دن فرد برای م��دت زمانی طوالنی تر 
ش��ود. در عوض، خ��واب طوالنی تر می تواند 

وضعیت افسرده فرد را حفظ کند.
 
درد

زمانی که افرادی که مستعد ابتال به سردرد 
هس��تند، بی��ش از حد می خوابند، س��ردرد 
بیشتر را تجربه خواهند کرد. پژوهشگران فکر 
می کنند که خواب موجب تحریک برخی از 
انتقال دهنده های عصبی در مغز شده و دلیل 

این شرایط است.
خواب بیش از حد می تواند به احس��اس 
خ��ارش نیز منج��ر ش��ود، به وی��ژه برای 
افرادی که با مش��کالت پشت و کمر مواجه 
هس��تند. کمبود تحرک، دراز کش��یدن در 
یک وضعیت برای مدت��ی طوالنی یا حتی 
لوازم خواب نامناس��ب می توانند همگی به 
درد بیشتر منجر ش��وند. افرادی که با درد 
مواجه هس��تند از شرایط خواب ضعیف نیز 
رنج می برند که تمایل به خوابیدن بیشتر را 

در آن ها ایجاد می کند.
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کمبود خواب برای سامت انسان 
مضرات بسیاری به همراه دارد 
و یکی از عوامل برخورداری از 
بدن، داش��تن هشت  س��امت 
س��اعت خواب ش��بانه باکیفیت 
اس��ت. بس��یاری از اف��راد ب��ه 
دلیل مص��رف ب��االی کافئین و 
داش��تن س��طوح باالی استرس 
خواب ش��بانه کمتری دارند که 
این ام��ر در طوالنی مدت منجر 
به کاهش س��طوح ان��رژی بدن، 
کاهش سرعت عملکرد، اختال 
مش��کات  و  تصمیم گی��ری  در 
بسیاری برای سامتی جسمی و 

ذهنی آنان می شود.

در حالت ای��ده آل چرخه خواب 
باید ت��ا حد ام��کان از الگو های 
طبیع��ی غ��روب و طل��وع آفتاب 
پیروی کن��د. در صورت اصاح 
چرخ��ه خ��واب و ع��ادت به آن 
می توانید بدون نیاز به هشدار 
س��اعت هر روز با ان��رژی کامل 
رأس زمانی مقرر بیدار شوید. 
عاوه ب��ر م��دت زمان خ��واب، 
کیفی��ت خواب نیز بس��یار مهم 
اس��ت. چرخه خواب از س��طوح 
مختلفی تشکیل ش��ده است و 
خواب عمیق به عنوان مرحله ای 
که بیش��ترین بازیاب��ی بدن در 
آن رخ می دهد، از اهمیتی ویژه 
برخ��وردار اس��ت. در ص��ورت 
ایجاد اخت��ال در خواب، مرحله 
عمیق خواب با بیشترین مشکل 

مواجه می شود.

در ادام���ه نکات���ی ب���رای داش���تن خواب���ی 
باکیفیت تر آورده شده است:

طی دو یا سه ساعت قبل از خواب 
ورزش نکنید1

اگر چه ورزش بدن را خس��ته می کند، اما در 
عین حال منج��ر به افزایش آدرنالی��ن در بدن، 
افزایش هوشیاری ذهن، همچنین افزایش دمای 
بدن می شود. زمان ورزش کردن با داشتن خوابی 
با کیفیت ارتباطی مس��تقیم دارد. از این رو بهتر 
اس��ت به جای ش��ب ها زمان ورزش خ��ود را به 

صبح ها یا بعدازظهر جابه جا کنید.

هنگام شام پرخوری نکنید
پرخوری در وعده ش��ام خواب را با 2

اختالل مواجه می کند. در حال��ت ایده آل، زمان 
ش��ام را باید حداکثر س��ه س��اعت قبل از خواب 
برنامه ریزی کرد. برای ش��ام بیش��تر پروتئین و 
چربی های س��الم مصرف کنید و کربوهیدرات را 
در این وعده کاهش دهید. س��عی کنید ش��ام را 
سبک بخورید چرا که برای ادامه روز مانند ناهار 
به ذخی��ره انرژی زیادی نی��ازی ندارید. غذا های 

سنگین تر را به صبحانه و ناهار اختصاص دهید.

ساعت خواب ثابت داشته باشید
برای برخورداری از خوابی باکیفیت 3

بهتر است ساعت خواب ثابتی داشته باشید. اگر 

چه نظریات مختلفی درمورد بهترین زمان برای 
خوابی��دن وجود دارد و گفته می ش��ود س��اعت 
ایده آل برای خوابیدن برای هر فرد متفاوت است، 
اما به طور کلی بهترین س��اعات برای خواب بین 
س��اعات 21 تا 22 است و کیفیت خواب پیش از 
نیمه ش��ب دو برابر بیشتر از ساعات پس از نیمه 
شب محسوب می شود. سعی کنید حدود زمانی 
که بدنتان شروع به ترشح مالتونین می کند یعنی 
پ��س از س��اعت 21 و 30 دقیقه بخوابید. هنگام 
خواب وسایل الکترونیک را از خود دور نگه دارید 

و سعی کنید در محیطی آرام بخوابید.

در اتاق تاریک بخوابید
نور بی��ش از حد در ات��اق، نور آبی 4

ناش��ی از وسایل الکترونیک یا نوری که از پرده ها 
به داخل اتاق می تابد، در خواب و ترشح مالتونین 
اختالل ایج��اد می کند. اگر نمی توانید وس��ایل 
الکترونی��ک خاصی را از اتاق خود حذف کنید یا 
پرده های تیره تری برای اتاق خود انتخاب کنید، از 
یک چشم بند خوب استفاده کنید. استفاده از این 
چشم بند ها در پرواز های طوالنی در هواپیما ها نیز 

توصیه می شود.

در یک اتاق سرد بخوابید
بدن هنگام خ��واب به طور طبیعی 5

خنک می ش��ود بنابراین دمای پایین اتاق تا حد 

8 راهکار ساده برای خواب راحت شبانه
به خواب تان اهمیت دهید
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ممکن کیفی��ت خواب را تضمی��ن می کند. 
از گ��رم ک��ردن بیش از حد اتاق در ش��ب ها 
خ��ودداری کنی��د، چرا که ممکن اس��ت در 
مرحله عمیق خواب، ش��ما را از خواب بیدار 
کند. تهویه هوا را در اتاق به کار بگیرید و حتی 
در زمستان ها روزنه ای برای ورود و خروج هوا 
و تأمین اکسیژن کافی باز بگذارید. دمای اتاق 
ایده آل برای خواب 12 درجه سانتیگراد است، 
ام��ا برخی متخصصان دمای بی��ن 15 تا 1۸ 

درجه سانتیگراد را نیز توصیه می کنند.

چن�د تکنی�ک برای داش�تن 
خواب عمیق6

بخاطر داشته باش��ید نباید انتظار داشت 
که تنها با خاموش کردن چراغ ها به س��رعت 
بتوانید به خوابی عمیق و باکیفیت دست یابید. 
اما می توان با انجام فعالیت های آرامش بخش 
پیش از خواب مانند خاطره نویس��ی، مطالعه 
کتاب، حرکات کششی و مدیتیشن ذهن خود 
را برای داشتن خوابی راحت آماده کنید. با کم 

کردن نور چراغ ها نیم س��اعت تا یک ساعت 
قبل از خواب فضایی آرامش بخش برای خواب 
فراهم کنید. همچنین می توانید با گوش دادن 
به موس��یقی های آرام بخش، پوشیدن لباسی 
راحت پیش از خواب و نوش��یدن شیر داغ یا 
دمنوش های گیاهی خود را برای خوابی راحت 

آماده کنید.

تأثیر چیدمان ات�اق در خواب 
آرام7

اگر فض��ای کافی برای انج��ام این کار در 
خانه دارید، تمام وسایل الکترونیک از جمله 

تلویزی��ون را از اتاق خواب خود خارج کنید و 
آن را برای خواب خود به یک پناهگاه تبدیل 
کنی��د. اتاق خواب خود را ب��ا تصاویر آرامش 
بخش تزئین کنید. از تختخواب و بالش های 
طبی و راحت و ملحفه های تمیز برای خواب 
استفاده کنید. سعی کنید فضای اتاق را خلوت 

و مرتب نگه دارید.

کار های روز بعد را در ذهن تان 
برنامه ریزی کنید8

روز بع��د خ��ود را قبل از رفت��ن به خواب 
برنامه ریزی کنید تا هنگام تالش برای خوابیدن 
ذهنتان تا حد امکان آرام و بدون استرس باشد. 
در ص��ورت لزوم، نگرانی های خ��ود را قبل از 
خواب بنویسید. در حالت ایده آل، اهداف خود 
را ب��رای روز بعد تا پایان روز کاری بنویس��ید 
و برنامه های تان را مرتب کنید. س��عی کنید 
پیش از خواب بر نکات و افکار مثبت تمرکز و 
موفقیت های خود در طول روز گذشته را مرور 
کنید تا ذهن تان به آرامشی مثبت دست یابد.
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پیری امری اجتناب ناپذیر است و بروز نشانه هایی مثل سفیدی و ریزش مو ها و چروک شدن پوست را به دنبال دارد. ما نمی توانیم جلو پیر شدن خود را بگیریم، اما می توانیم 
کاری کنیم که نشانه های آن دیرتر بروز پیدا کنند. اما این کار چگونه امکان پذیر می شود؟ داشتن یک سبک زندگی سالم و رژیم غذایی حساب شده می تواند به این کار کمک 

کند. در این مطلب می خواهیم به 10 نوشیدنی معجزه آسایی بپردازیم که به برخورداری از یک بدن و ذهن سالم و کم کردن سرعت روند پیری کمک می کنند.

تحقیقات جدید نش��ان می دهد 1 قهوه
کافئین از بدن در برابر التهاب مزمن محافظت 
می کند، یعنی همان مشکل رایجی که با باال 
رفتن به آن گرفتار می شویم. به عالوه، مصرف 
قهوه، ریسک ابتال به سرطان پوست را کاهش 
می دهد. تحقیقی نشان داد کسانی که هر روز 
یک فنجان قهوه می نوشیدند، ریسک ابتال به 
سرطان پوست غیر مالنوم در آن ها در حدود 

10 درصد کاهش پیدا کرد.

با مخلوط کردن میوه هایی مثل 2 اسموتی ماست چکیده و میوه
موز و میوه ه��ای توت مانند )ت��وت فرنگی، 
تمش��ک و غیره( با ماست چکیده، می توانید 

از یک اسموتی خوشمزه با خاصیت ضد پیری 
برخوردار ش��وید. موز های رس��یده سرشار از 
ماده ای به نام پکتین هس��تند که سطح قند 
خ��ون در بدن را تحت کنت��رل نگه می دارد. 
به عالوه، پکتین به حذف مواد سمی مضر از 
بدن کمک می کند، مسأله ای که برای کاهش 
س��رعت روند پیری ضروری اس��ت. از طرفی 
دیگر، میوه های توت مانن��د منبع غنی ای از 
ویتامین  هستند که به حفظ انعطاف پذیری 

و درخشندگی پوست کمک می کند.
 

نزدی��ک ب��ه ۶5 درص��د از بدن 3 آب
یک انس��ان بزرگسال را آب تشکیل می دهد، 
بنابراین، حفظ آب بدن برای عملکرد مناسب 

اندام های مختلف بدن ضروری است. پوست، 
بزرگ ترین اندام قابل مش��اهده ی بدن است. 
اگر آب کافی به بدن نرس��د، پوست می تواند 
خش��ک و چروکیده شود و پیر به نظر برسد. 
به عالوه، خوردن آب به ما کمک می کند مواد 
سمی مضر را از بدن خود دفع کنیم و ظاهری 

شاداب و جوان داشته باشیم.
 

چای سبز سرش��ار از نوعی آنتی 4 چای
اکس��یدان با خاصیت ضد پیری اس��ت که با 
بیشتر کردن فرآیند تکثیر و تقسیم سلولی، 
جلو ظاهر ش��دن چین و چروک روی پوست 
را می گیرد. به عالوه، شما می توانید با ترکیب 
پودر چای س��بز و چای سفید دم کرده، یک 

10 نوشیدنی که اکسیر جوانی هستند!
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ماس��ک صورت برای خودتان درست کنید. 
تحقیقات مختلفی هم نشان داده کسانی که 
به طور منظم چای های س��بز و سیاه مصرف 
می کنند، ریس��ک ابتال به بیم��اری قلبی در 

آن ها کاهش پیدا می کند.
 

لبو سرش��ار از نیترات طبیعی و 5 آب لبو
سالم است که طبق تحقیقی در سال 2011، 
باعث افزایش گردش خون در لوب پیشانی مغز 
می ش��ود و در نتیجه، احتمال بروز زوال عقل 
و تحلیل توانایی های شناختی بر اثر باال رفتن 
س��ن را کاهش می دهد. آنتی اکس��یدان های 
موج��ود در لبو می توانن��د از ب��دن در برابر 
رادیکال های آزاد محافظت کنند و با چین و 

چروک ها مقابله کنند.
 

آووکادو6 اسموتی شیر بادام و موز و 
 E و A، D ش��یر بادام حاوی ویتامین های
اس��ت که می توانند پوس��ت را سالم و جوان 
نگه دارند. این نوش��یدنی سرش��ار از کلسیم 
و پروتئی��ن اس��ت که به حفظ اس��تحکام و 
انعطاف پذیری ناخن ها و مو ها کمک می کنند. 
آووکادو حاوی چربی های تک غیر اشباع است 
که به پوست درخشندگی می دهند و موز هم 
از ویتامین های A، B و E برخوردار است که 

همگی برای پوست بسیار مفید هستند.
 

ب��دن ما ب��رای تولی��د کالژن به 7 آب گریپ فروت تازه
ویتامی��ن C نیاز دارد. همی��ن ماده ی کالژن 
اس��ت که باعث می ش��ود پوس��ت م��ا پُر و 
انعطاف پذیر باشد. میوه گریپ فروت سرشار از 
ویتامین C است، بنابراین، نوشیدن یک لیوان 
آب گریپ فروت ن��ه تنها چین و چروک ها را 
کاهش می دهد، بلکه باعث می ش��ود پوست 

پُرتر و جوان تر به نظر برسد. به عالوه، از آنجایی 
که این میوه سرشار از نوعی آنتی اکسیدان به 
نام رتینول است، به ترمیم پوست آسیب دیده 

و رفع تغییر رنگ پوست کمک می کند.
 

آب نارگیل سرشار از مواد معدنی و 8 آب نارگیل
الکترولیت است، که برای سوخت و ساز صحیح 
اسید های آمینه، لیپید ها و کربوهیدرات ها و 
همچنین بهبود روند توزی��ع مواد مغذی به 
دس��ت آمده از مواد غذایی در بدن، ضروری 
هس��تند. به ع��الوه، آب نارگیل حاوی نوعی 
هورمون گیاهی به نام سیتوکینین است که 
رشد سلولی را بیشتر می کند. سیتوکینین ها 

به خاصیت ضد سرطانی شان هم مشهورند.
 

آب آلوئه ورا حاوی مقادیر زیادی 9 آب آلوئه ورا
اس��ید های آمینه و مواد مغذی اس��ت که به 
افزایش تولید کالژن در بدن کمک می کنند. 
آنتی اکسیدان های موجود در آب آلوئه ورا به 
احیاء پوس��ت و حفظ انعطاف پذیری آن هم 

کمک می کند.
 

تحقیقات نشان می دهد از زمانی 10 شیر
که ب��ه دهه  30 زندگی خود پ��ا می گذاریم، 
هر س��اله تا یک درصد از ماهیچه های عضله 
ش��ده ی خود را از دست می دهیم. به عالوه، 
در هر دهه، 12 تا 15 درصد از قدرت عضالت 
کاهش پیدا می کند. لوسین، یکی از ۹ اسید 
آمینه ی موجود در بدن انس��ان، به ویژه برای 
مقابله با این مس��أله بس��یار مؤثر اس��ت. در 
حقیقت، این ماده ن��ه فقط به تنظیم میزان 
رشد عضالت، بلکه به تنظیم سطح قند خون 
و ترمیم زخم ها کمک می کند. ش��یر حاوی 
پروتئین هم هس��ت که یکی از منابع بسیار 

خوب لوسین به شمار می رود.
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ازدواج یک پدیده اجتماعی است. 
بدون تردید انتخاب همسر یکی از 
مهم ترین تصمیم ها در طول زندگی 
هر فرد اس��ت و در حقیقت همه 
هیجانات، تولید مثل، تربیت نسل 
آینده، درآمد، مس��ؤولیت، تأمین 
نیازها و چالش های آینده زندگی ما 
به آن بستگی دارد. ازدواج کردن 
یک انتخاب اس��ت، یعنی هستند 
افرادی که تجرد را انتخاب می کنند 
و عاقه ندارند ک��ه ازدواج کنند. 
باید به انتخاب آنها احترام گذاشت 
زی��را که تجرد خیلی بهت��ر از یک 
ازدواج اجباری و آس��یب های آتی 
آن است. هدف این مقاله، انتخابی 
آگاهانه اس��ت. انتخابی که منجر 
ب��ه ازدواجی آگاهانه ش��ود. طبق 
برخی از نظریه های روانشناس��ی، 
عاش��ق ش��دن و ازدواج بیش��تر 
برپایه ناخودآگاه است و فرآیندی 
آگاهانه نیس��ت. بدین صورت که 
ذهن فرد با دیدن معش��وق برای 
اولین بار متوجه می ش��ود که این 
فرد دقیقاً همان کس��ی است که 
می تواند ناکامی های دوران کودکی 
او را بازسازی کند. در حقیقت فرد 
خود را به چالشی هر روزه گرفتار 
می کن��د. مب��ارزه برای به دس��ت 
آوردن عاقه مندی فردی که نمادی 
از پدر یا مادر طردکننده اوست که 
در زمان کودکی رهایش کرده اند. 
ی��ا ب��ه دس��ت آوردن احس��اس 
ارزش��مندی از طری��ق ازدواج ب��ا 
ف��ردی که مانند یک��ی از والدین، 
تحقیرکننده است. ش��اید بتوان 
نام این پدیده را جذب طرح واره ای 
نامید. با این توصیف، ذهن آگاه ما 
قدرت انتخاب نخواهد داشت و ما 
عاشق فردی می شویم که با او دچار 
مشکات فراوانی خواهیم شد. اما 
با وج��ود آگاه��ی از قدم هایی که 
ب��ر می داریم، تا ح��دی می توانیم 
ازدواج خ��ود را با منط��ق و عاقه 

تدریجی توأم کنیم.

مواردی که قبل از اقدام به ازدواج باید نسبت 
به آنها آگاهی کافی داشته باشید

چ�را می خواهی�د ازدواج کنید؟ بهتر  است با خود صادق باشید. هدف اصلی 1
شما از ازدواج چیست؟ بهتر است در خلوت خود 
به ای��ن موض��وع فکر کنی��د و اهداف خ��ود را 
بنویسید. با نوشتن بیش��تر و عمیق تر می توانید 
علت اصلی را کش��ف کنید. بس��یاری از افراد به 
خاطر فرار ازدواج می کنند. فرار از تنهایی، فرار از 
پدر و مادر، فرار از شرایط نامطلوب خانه پدری و 
... بعض��ی دیگر بعد از شکس��ت عاطفی تصمیم 
می گیرند ازدواج کنند چرا که غم از دست دادن 
یا رها ش��دن را نمی توانند تحمل کنند و ش��یوه 
جایگزین��ی را برمی گزینند. بعضی دیگر به علت 
تأمین نیاز جنسی ازدواج می کنند. یکی از دالیل 
ازدواج می توان��د فش��ار اطرافیان یا حتی فش��ار 
اجتماع یا باال رفتن س��ن باش��د. بعضی از افراد 
ازدواج را درمان ناراحتی های روانی مثل اضطراب 
یا افسردگی می دانند. پیشنهاد ما این است که با 
دقت بررسی کنید، دلیل شما چیست و آیا ازدواج 
می تواند راه حل واقعی این گونه مش��کالت شما 

باشد.

آی�ا آمادگی و توان ازدواج را دارید؟ باز  هم در خلوت با خود صادق باشید و در 2
این مورد تعمق کنید. کسانی که آمادگی ازدواج 

را دارن��د می دانند که چرا بای��د ازدواج کنند. از 
جمله آمادگی های الزم برای ازدواج، رس��یدن به 

بلوغ است.
 بلوغ فیزیولوژیک: بدن انسان در سن خاصی به 
مرحله ای از رشد می رسد که غدد و هورمون های 
جنس��ی شروع به ترشح می کنند و بدن آمادگی 
ارتباط جنسی را پیدا می کند که البته این سن، از 
فردی به فرد دیگر امکان دارد متفاوت باشد. بلوغ 
جنسی شرط الزم ولی ناکافی برای ازدواج است.

 بلوغ عاطفی: شاید با واژه هوش هیجانی آشنا 
باش��ید. هوش هیجانی باال، در ه��ر زمینه ای به 
موفقیت افراد کمک می کند. ش��اید بتوان هوش 

هیجانی و بلوغ هیجانی را در یک راستا دانست.
- توانایی شناس��ایی هیجانات در خود )در حال 
حاضر من چه هیجانی دارم؟ ترس، غم، حسادت، 

خشم ...(.
- توانایی شناخت هیجانات دیگران.

- توانایی بیان هیجان��ات و عواطف به دیگران و 
پذیرش مسؤولیت احساسات خود.

- توانای��ی مدیریت احساس��ات »وقتی عصبانی 
می شوم چکار می کنم؟ سرم را به دیوار می کوبم یا 
با مشت به دهن فرد مقابل می زنم یا قهر می کنم 
یا خشم خود را به ش��یوه ای قاطع بدون توهین 
بیان می کنم« مجموع این مهارت ها نشان دهنده 

وجود یا عدم وجود بلوغ عاطفی در شماست.
 بلوغ اقتص�ادی: یعنی توانایی کس��ب درآمد 

معیارهایی مهم برای انتخاب همسر

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده

آگاهانه تصمیم بگیرید
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به صورت مس��تقل و از مسیر درست، توانایی 
برنامه ری��زی و مدیریت مالی، داش��تن ثبات 
ش��غلی از جمله مواردی هس��تند که نشان 
می دهد آیا شما دارای بلوغ اقتصادی هستید 

یا خیر.
 بلوغ اجتماعی: یعنی توانایی برقراری ارتباط 
مناسب با دیگران، توانایی برقراری تعادل بین 
زندگ��ی دوران تجرد و تأهل. فردی که از این 
نظر بالغ است روی همه روابط قبل از ازدواج 
خود خط نمی کشد و البته مانند دوران قبل 
از تأهل نیز رفیق بازی نمی کند. فردی که به 
بلوغ اجتماعی و عاطفی رسیده باشد، بند ناف 
عاطفی خود را از والدین و دیگران پاره کرده 
و به عنوان ش��خصیتی جداگان��ه در اجتماع 

شناخته می شود.
چه تعریف�ی از خ�ود دارید؟ »من  کیس��تم؟« یکی از مسائل ضروری 3
قبل از ازدواج ش��ناخت خود است؛ شناخت 
ویژگی ه��ای مثبت و منفی خود، ش��ناخت 
نیازه��ا و عالیق خ��ود، دانس��تن چگونگی 
برآوردن نیازهای خ��ود بدون تحمیل کردن 
چیزی ب��ه دیگ��ران، ش��ناخت تفریحات و 
موضوعات م��ورد عالقه و داش��تن دیدگاه و 
عقیده درباره مس��ائل مختلف. حتماً دیده اید 
که بعضی از پس��رها به خواستگاری دختران 
گوناگون و متفاوت می روند. این نشان می دهد 
که این فرد نگ��رش و آیتم های خاصی برای 
خود ن��دارد، به بیان س��اده نمی داند که چه 
می خواهد. پس خود آگاهی مسأله مهمی در 

حیطه ازدواج است.

زندگ�ی  مهارت ه�ای  دارای  آی�ا  هس�تید؟ از جمله مهارت هایی که 4
برای زندگی الزم اس��ت مهارت حل مسأله، 
حل تعارض و همدلی است. این مهارت ها در 
فرایند تش��کیل خانواده پرکاربرد هس��تند و 
برای درک و تفاهم شریک زندگی، الزامی اند.

بررسی ظرفیت عش�ق ورزی. برای  تش��کیل خان��واده بای��د توانمندی 5
عشق ورزیدن را داشته باشید. عشق از منظر 
علمی دارای س��ه مؤلفه صمیمیت، اشتیاق 

)اشتیاق جنس��ی( و تعهد است. باید درنظر 
داشته باشید که آیا شما خواهان صمیمیت با 
ف��ردی هس��تید؟ خواهان متعهد ب��ودن در 
رابطه اید؟ و آیا اشتیاقی به برقراری ارتباط با 

نامزد خود دارید یا خیر؟
بع��د از مرحله ش��ناخت خ��ود و درک این 
مطلب که آیا آمادگی های الزم برای اقدام به 
ازدواج را دارا هس��تید، مرحله بررسی تطابق 
و تناس��ب با فرد مورد نظر فرا می رسد. بهتر 
اس��ت به کوچکترین جزئیات در این زمینه 
بها داده ش��ود چرا که حتی کم اهمیت ترین 
موضوع��ات می توانند مش��کالت فراوانی در 
زندگی زناش��ویی ایجاد کنند. تمام مطالبی 
که بیان شد ش��ما را به سمت مشاوره پیش 
از ازدواج س��وق می دهد. در جامعه کنونی ما 
مشاوره پیش از ازدواج امری لوکس و تزئینی 
قلمداد می شود که تعداد معدودی از زوجین، 
آن هم وقتی تصمیم نهایی خود را برای ازدواج 
گرفتند، فقط ب��رای گرفتن مهر تأیید به آن 
مراجعه می کنند. اما بای��د بدانیم که آگاهی 
از خ��ود و ف��رد مورد نظر پی��ش از ازدواج به 
مراتب کمک کننده تر از مش��اوره های بعد از 
ازدواج اس��ت. درحقیقت مصداق بارز جمله 
»پیش��گیری بهتر از درمان است« را در این 
مورد می توان مشاهده کرد. الزم به ذکر است 
که کمک گرفتن از مشاور در زمانی که هیچ 
گفتگویی بین دختر و پس��ر صورت نگرفته 
و هیچ اطالعاتی از هم ندارند، میس��ر نیست 

و بای��د حتماً چندین س��اعت با هم صحبت 
کرده باشند تا حداقل شناختی نسبت به هم 
کسب کنند. مش��اور جلسات فردی و زوجی 
برگزار می کن��د و گاهی بعضی از آزمون های 
شخصیت گرفته می ش��ود و حتی اگر زوج با 
وجود تفاوت ها، اصرار به ازدواج داشته باشند، 
مش��اور با آگاهی دادن و آموزش مهارت ها به 
آنها کمک می کند تا زندگی بهتری را در کنار 
هم بگذرانند. در ادامه به بعضی از فاکتورهایی 
اشاره می شود که برای بررسی تطابق و تناسب 

زوج مؤثر هستند:
 سن: بهترین تفاوت سنی بین دختر و پسر 
محدوده 3 تا 5 سال مشخص شده است. البته 
این بدان معنا نیست که اگر تفاوت سنی بیشتر 
یا کمتر بود قطعاً خوش��بختی ایجاد نخواهد 
ش��د. بهتر است در این آیتم بیشتر به میزان 
پختگی فرد اهمیت داده ش��ود. گاهی مردی 
25 ساله، بلوغ و پختگی بیشتر از سن خود را 
دارد. همین طور دیده شده، افراد در سنین باال 
هنوز به هیچ گونه استقاللی نرسیده اند. پس 
بهتر اس��ت قبل از ازدواج، سن خود و طرف 
مقابل را با در نظر گرفتن سایر شرایط بررسی 
کنید. تناس��ب سنی بین زن و مرد، عالیق و 
نیازهای مشترک درک و فهم بهتری از طرف 

مقابل ایجاد می کند.
 وضعیت ظاه�ری: یکی از فاکتورهای مهم 
برای ازدواج ظاهر و زیبایی اس��ت. اگرچه در 
جامع��ه ما این باور وج��ود دارد که »به مرور 
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به ظاهر دیگری عادت می کنی«، این اعتقاد 
درست نیست. منظور این نیست که نامزد شما 
باید زیباترین فرد ممکن باشد بلکه »منظور به 
دل نشستن است«. اگر قبل از ازدواج به هیچ 
عنوان از ظاهر فرد مورد نظر خوش تان نیامده 
باشد، خود را مجبور به ازدواج نکنید، چرا که 
این موضوع عادی نخواهد ش��د و مش��کالت 
فراوانی از جمله خیانت یا تحقیر طرف مقابل 
و از بی��ن بردن عزت نفس او به وجود خواهد 

آورد.
 تحصی�الت: تشابه تحصیالت نیز در ایجاد 
تفاه��م بی��ن زن و مرد عامل مهمی اس��ت. 
منظور فقط مدرک گرایی نیست. بلکه فردی 
که به دانش��گاه می رود با جهان گسترده تری 
آشنا می ش��ود. البته بدون دانشگاه رفتن نیز 
با خواندن کتاب و کس��ب عل��م می توان به 
همان هدف رس��ید. به هر حال هر چه تشابه 
تحصیالتی بیشتر باشد حجم موضوعات برای 
گفتگو و اظهار نظر بیش��تر می ش��ود و زوج 
مسائل مشترک بیشتری خواهند داشت. پس 
ای��ن موضوع مهم عامل موفقی��ت در ازدواج 

است.
 وضعی�ت فرهنگی و اجتماع�ی: اصطالح 
هم کفو ب��ودن این معنی را می دهد که زن و 

مرد بیشترین تشابه را از نظر فرهنگی و طبقه 
اجتماعی با هم داشته باشند. ذات ازدواج، افراد 
را با چالش های فراوانی درگیر می کند، وقتی 
طرفین از فرهنگ های مختلف باشند، آداب 
و رس��وم و ارزش های بسیار متفاوتی داشته 
باشند، از نظر ثروت و طبقه اجتماعی در یک 
تراز نباشند، مسائل پیچیده تر هم خواهند شد. 
تفاوت زبان یا گویش های مختلف امکان دارد 
مشکالتی را فراهم کند چرا که اکثر مشکالت 
ارتباطی از سوء  تفاهمات و کج فهمی ها و عدم 

درک طرف مقابل ناشی می شود.
 درون گرای�ی و برون گرایی: امکان دارد در 
ابتدا فرد درون گرا /برون گرا به ش��دت جذب 
فردی متفاوت با خود شود. مثالً مرد درون گرا 
که ماندن در خانه را به گردش و مهمانی رفتن 
ترجیح می دهد، به شدت جذب دختری پرشور 
و هیجان و اهل رفت و آمد ش��ود. ولی بعد از 
ازدواج همین تفاوت ها دردسرس��از خواهند 
ش��د. یکی از زوجین مجبور می شود خود را 
سانسور کند و این فاجعه به بار خواهد آورد. 
پس همانطور که گفته شد از جذب شدن های 
ناخ��ودآگاه فاصله بگیرید و به س��مت فردی 
با تش��ابهات بیشتر بروید. ش��اید در ابتدا آن 
هیجان افراطی را تجربه نکنید ولی در مسیر 

ازدواج دچار شکست نیز نخواهید شد.
عوامل بسیاری برای بررسی تفاوت ها، تشابهات  
و سالیق وجود دارد که حتماً باید با مراجعه با 
مشاور، هر یک از آنها جداگانه بررسی شوند. 
از آیتم هایی نظیر تصمیم گیری درباره محل 
سکونت و چگونگی ارتباط با فامیل گرفته تا 
عالقه مندی به بچه دار ش��دن و تعداد آنها بر 
کیفیت رابطه تأثیرگذارند. به یاد داشته باشید 
که هیچ گاه مشاور به شما نمی گوید که با این 
فرد ازدواج کنید یا خیر. بلکه میزان تفاوت ها و 
احتمال شکست و مشکالت را به شما گوشزد 
می کن��د و در نهایت تصمیم گی��ری با خود 
شماست. تنها در بعضی موارد، مشاور تأکید 
خواه��د کرد که ص��د  در صد با چنین فردی 

ازدواج نکنید:
1- فردی با بیماری اعتیاد

2- ف��رد پارانوئی��د )بدبین و ش��کاک بودن 
بیمارگونه(

3- فردی که کنترل عصبانیت خود را نداشته 
و کتک می زند

ازدواج را می توان همراه شدن ابدی تلقی کرد. 
قرار است یک عمر در تمامی امور فکری، مالی 
و جنسی ... با فرد دیگری شریک شوید. پس 

عجله نکنید و آگاهانه انتخاب کنید.
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ب��ازی در ی��ک لی��گ اروپای��ی، 
فرصت��ی نیس��ت ک��ه گی��ر هر 
دخت��ر 18 س��اله ای در ورزش 
ایران بیاید. گلنوش خس��روی 
این را خوب می داند. ش��اید به 
همین خاطر است که وقتی دارد 
از فص��ل رو ب��ه آغ��از فوتبال 
ترکی��ه و احتم��ال قهرمان��ی و 
صع��ود به لی��گ قهرمانان اروپا 
ح��رف می زند، به نظر می رس��د 
کمی استرس دارد. خبر توافق 
گلن��وش با تی��م کون��اک بلدیه 
اس��پور ترکی��ه، چن��دی پی��ش 
مهم ترین خبر ورزش ایران بود 
و عکس��ش با پیراهن این تیم 
را میلیون ها نفر در ش��بکه های 
اجتماعی دیدن��د. گفتگو با این 
بازیک��ن جوان و مس��تعد را در 

ادامه بخوانید.

 لژیونرشدن یک فوتبالیست زن ایرانی شاید 
خیل���ی عجی���ب نباش���د، در این س���ال ها چند 
بازیکن در رش���ته های مختلف به کش���ورهای 
دیگر رفته اند اما اینکه یک بازیکن 18 س���اله 
در لی���گ ترکیه که فوتبالی بهتر از ایران دارد، 

بازی کند، اتفاقی ویژه است.
واقعیت این اس��ت که من س��ال های قبل هم 
پیش��نهادهایی داشتم ولی چون س��نم  کم بود 
و نمی توانس��تم این پیش��نهادها را بررسی کنم، 
اهمیتی به آنها نمی دادم اما امس��ال که 1۸ ساله 
شدم، تصمیم گرفتم جدی تر به این موضوع نگاه 

کنم.

 کس���ی ه���م کمک ک���رد که انتخاب درس���تی 
داشته باشی یا قرارداد خوبی ببندی؟

بله. من که چم وخم کار را نمی دانستم. باشگاه 
ذوب آه��ن و ش��خص آق��ای آذری خیلی کمک 
کردند. بازیکنان خارج��ی زیادی برای ذوب آهن 
گرفته اند و می دانس��تند که برای انتقال من چه 
کارهایی الزم اس��ت. خیلی از جاها کنارم بودند. 

حتی تلفنی هم که شده، کمک می کردند.

از قراردادی که بسته ای، راضی کننده است؟
همه ش��رایطی که می خواس��تم مهیا شده. در 
فوتبال مردان هم س��عی می کنند در س��ن های 
باالتر یک بازیکن را به کشورهای دیگر بفرستند. 

به من می گویند نیمار فوتبال زنان ایران!

لیلی خرسند
روزنامه نگار

گفتگو با گلنوش خسروی، فوتبالیست 18 ساله که به لیگ ترکیه منتقل شد
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چون من سنم کم اس��ت، قراردادم را طوری 
بس��ته اند که اگر مش��کلی پیش آمد، بتوانم 

راحت فسخ کنم.
 

از نظر مالی چطور است؟
از پول حرف نزنیم بهتر است، اما مطمئناً 
همه  چیز خیل��ی بهتر از ایران اس��ت. برای 
من که 4 س��ال برای ذوب آهن بازی کردم، 
خداحافظی از این تیم س��خت بود اما اینجا 
همه  چیز بهتر از ایران است. تیم ما سال قبل 
در لیگ 10 تیمی ترکیه س��وم شد و امسال 
برای قهرمانی بسته شده. ۶ بازیکن خارجی 
دارد؛ بازیکنانی از نیجریه، مقدونیه و رومانی. 
پارس��ال هم تا هفته آخر با بشیکتاش برای 
قهرمانی رقابت داش��ت. هدف تیم قهرمانی 
در ای��ن فصل و صع��ود به لی��گ قهرمانان 

اروپاست.
 

شما و بازی هایت را کجا دیده  بودند؟
دقیق��اً نمی دانم. بازی های ملی، کلیپ هایی 
که پخش می ش��ود و... من از 14 سالگی برای 
ذوب آهن بازی می کنم. از 10 س��الگی هم که 
فوتبالم را ش��روع کرده ام، در تیم های زیر 14 
سال و زیر 1۶ سال و تیم جوانان بازی کرده ام.

 در فوتبال ایران تو لقب خاصی داشتی؟
ب��ه من می گویند نیمار! راس��تش به نیمار 
خیلی عالقه دارم ولی از کسی نخواسته ام به 
من نیمار بگوید. بیشتر به خاطر اینکه صورتم 
و بعضی از حرکت هایم ش��بیه اش است، این 
لقب را بهم داده اند. الگوی من نیمار نیس��ت 
ولی اسم سنگینی روی من است. هرچقدر هم 
نیمار حاشیه داشته باشد، ولی بازیکن بزرگی 

است.
 

چه پس���تی بازی می کردی و در ترکیه هم 
می توانی در همان پست بازی کنی؟

من  بازیکن دو پا هستم. هم هافبک راستم 
و هم چپ. اروپایی ها بیش��تر تیم های قدرتی 
دارند ولی من بیشتر سرعتی ام. سعی می کنم 

در تمرینات خودم را به کادر فنی ثابت کنم.

 برخ���ورد ترک ه���ا چط���ور اس���ت، بازیک���ن 
خارجی و به خصوص بازیکنی را که از ایران 

آمده باشد، قبول دارند؟
روزهای اول اس��ترس داشتم اما مربی تیم 
علی آالنک و مدیر تی��م برهان ایلماز خیلی 
حواس ش��ان به من هس��ت. مدام می پرسند 

مشکلی نداری، چیزی نیاز نداری. بازیکنان هم 
خیلی خوب اند. من همیشه یک قرآن پیشم 
دارم و موقع��ی که اس��ترس دارم، می خوانم. 
روزهای اول احتیاط می کردم که نبینند، اما 
وقتی فهمیدند من ق��رآن می خوانم، خیلی 
خوش��حال ش��دند. 2 نفر از آنها گفتند برای 
ما قرآن بخوان. بعضی ها می گفتند ما دوست 
داریم ولی نمی توانیم بخوانیم. 2 نفر هم مثل 
من قرآن می خوانند. احساس غربت نمی کنم 

از نظر فرهنگی به هم نزدیک هستیم.

 مشکل زبان نداری؟
روزهای اول سخت بود. دست و پا شکسته 

انگلیسی و ترکی حرف می زنم.

 ب���رای خان���واده س���خت نیس���ت دختر 18 
ساله شان کشور دیگری زندگی کند؟

من فقط مادرم را دارم. ما از نظر مالی خانواده 
ضعیفی داریم. من همه کار برای مادرم می کنم 

و هدفم حل مشکالت خانواده ام است.

 تمرینات را شروع کرده ای؟
بله، مدتی است که ازمیرم. اینجا همه  چیز 
با برنامه است. سطح تمرینات خیلی باالست. 
خیلی فشار نمی آورند و پله به پله بازیکنان را 

آماده می کنند.

 با تمرینات ایران خیلی فرق می کند؟
خیلی. در ایران یک هفته مانده به مسابقات 
بعضی از تیم ها بسته می شد. تاریخ لیگ را هم 
مدام جابه جا می کردند و تیم ها نمی توانستند 

برنامه داشته باشند.
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ورزش��کاران پس  از  برخ��ی 
از بازنشس��تگی یا در دوران 
حرف��ه ای به دلیل اس��ترس 
متعدد  آس��یب دیدگی های  یا 
دچ��ار افس��ردگی می ش��وند 
ک��ه ممک��ن اس��ت ب��ه پایان 
ش��ود.  منج��ر  زندگی ش��ان 
از  یک��ی  فلپ��س  مای��کل 
ورزش��کاران  بزرگتری��ن 
تاریخ محس��وب می ش��ود که 
اعام کرد از افس��ردگی رنج 
م��دال   28 برن��ده  می ب��رد. 
المپی��ک پ��س از خداحافظی 
از دنیای ش��نا اظه��ار کرد که 
در ط��ول دوران حرفه ای اش 
بارها با استرس و افسردگی 
مواجه شده است. این اتفاق 
موجب ش��د به مص��رف مواد 
الکل��ی روی بی��اورد. ش��ناگر 
رابط��ه  ای��ن  در  آمریکای��ی 
گفت: من را برای موفق ترین 
ورزش��کار دنیا بودن که همه 
تحس��ینش می کردن��د، آماده 
می کردن��د اما بع��د از مدتی 
دیگر دوس��ت نداشتم کسی 
باش��م ک��ه دیگ��ران انتظ��ار 
داش��تند. می خواستم خودم 
باشم و این موضوع مرا تحت 
تأثی��ر ق��رارداد ت��ا جایی که 

نمی خواس��تم زنده باش��م.

فرشته تقی زاده
مترجم

فلپس مانند برخی از ورزشکاران با هر دو جنبه 
جهان ورزش روبرو ش��د. ش��ناگر آمریکایی در 
س��پتامبر 2014 به دلیل رانندگی با سرعت باال 
در حالت مس��تی دستگیر شد. او از تیم المپیک 
اخراج شد و در یک مرکز توانبخشی بستری شد. 
هدفش بازی های المپیک ریو بود. ناامید نش��د، 
دوب��اره خود را پیدا کرد و به اوج قدرت رس��ید. 

فلپس توانست ۶ مدال دیگر کسب کند.
ش��ناگر آمریکای��ی تنها ورزش��کاری نبود که 
درباره افس��ردگی اش صحبت ک��رد. کوین الو، 
قهرمان NBA نیز اعالم کرد از حمله های عصبی 
در ش��رایط عادی و حتی در جریان بازی ها رنج 
می برده است. بسکتبالیست آمریکایی گفت: در 
طول 2۹ سال تصور می کردم سالمت روحی یک 
مشکل برای دیگران است اما اکنون می دانم این 
چنین نیس��ت. همه ما درون خود چیزی داریم 
که می تواند به ما آس��یب بزند و کس��انی که در 
کنارمان هس��تند متوجه آن نمی شوند. صحبت 
ک��ردن درب��اره آن مهمتری��ن کاری اس��ت که 

می توان انجام داد.
 آندرس اینیستا و خسوس ناواس، دو فوتبالیست 
اس��پانیایی نیز دچار این مشکل شدند. بازیکن 
سابق بارس��لونا اعالم کرد که مرگ دنی خارکه 
و آسیب دیدگی های متعدد او را در یک شرایط 
بد قرار داد. اینیس��تا گفت: شرایط خیلی بدی را 
تجربه کردم. درک این موضوع برای کس��انی که 
تصور می کنند ما همه چیز داریم س��خت است. 

خیلی سخت بود اما به لطف پزشکان توانستم از 
آن بحران خارج شوم.

در حالی که اغلب ورزشکاران توانستند به لطف 
پزشکان دوران افسردگی خود را با موفقیت پشت 
س��ر بگذارند برخی از آن ها نتوانستند خود را از 
این مش��کل رها سازند. چند ماه پیش وینسنت 
س��ونی گارس��یا، موج س��وار آمریکای��ی به طور 
اورژانسی بستری شد. ابتدا دلیلش مشخص نبود 
اما نزدیکان و اغلب رسانه های محلی اعالم کردند 
قصد خودکش��ی داشته اس��ت. در سال 2004 
ورزشکار آمریکایی اعالم کرده بود افسردگی یک 
شوخی نیست. روبرت آنکه، دروازه بان آلمانی در 
س��ال 200۹ به زندگی خود پای��ان داد. آنکه از 
افسردگی رنج می برد و از شکست می ترسید که 

مرگش جهان ورزش را تحت تأثیر قرار داد.

زمانی که حریفت افسردگی است
»یک تجربه وحشتناک داشتم. برخی مسائل 
بد پیش می رفتند اما متوجه نمی شدم. پزشکان 
تنش را در من می دیدند، روی من آزمایش انجام 
می دادند و متوجه چیزی نمی ش��دند. به رقابت 
خود ادامه م��ی دادم در حالی که در ورزش غرق 
می ش��دم به کار خود ادامه می دادم. با این حال 
نگرانی هایم آغاز شد چون باید چیزی را کنترل 
می ک��ردم که بدنم آن را کنت��رل نمی کرد و آن 
برایم گران تمام ش��د.« این ه��ا اظهارات آنتونیو 
کورگوس مهم ترین ورزش��کار اس��پانیا در دهه 

زمانی که افسردگی حریف ورزشکاران می شود
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۹0 بود. او قهرمان سه دوره المپیک )مسکو، 
لس آنجلس و سئول( در ماده پرش طول بود. 
او رکورد ۸/23 س��انتیمتر را به ثبت رسانده 
بود و نایب قهرمان اروپا نیز محسوب می شد. 
با این حال بارها با آسیب دیدگی های متعدد 
روبه رو ش��د. به همین خاطر مجبور شد در 
آن س��ال زیر تیغ جراحی ب��رود. این وقفه با 
مشکالت خانوادگی متعدد همراه شد و به او 
احساس بدی دست داد. کورگوس گفت: یک 
شب به دلیل حالت تهوع مجبور شدم سینما 
را ترک کنم. احس��اس می کردم یک قطار از 
روی من رد ش��ده اس��ت. مرا به بیمارستان 
بردند اما مشکلی نداشتم. به من گفتند یک 
حمله عصبی بوده است اما خیلی مهم نیست. 
با گذشت زمان در تمرینات حاضر شدم. این 
کار روتی��ن به من کمک کرد و همیش��ه از 

لحاظ ذهنی قوی بودم.
کورگوس در س��ال 1۹۹5 تصمیم گرفت 
بازنشس��ته شود. ۶ س��ال بعد یعنی در سال 
2001 سرمربی اش به دلیل سانحه رانندگی 
جانش را از دست داد. دونده اسپانیایی در این 
رابطه اظهار کرد: جایگاه او را به من پیشنهاد 
دادند و در آنجا مش��کالت دوباره ظاهر شد. 
بدن من تحلیل رفت و ابتدا به صورت مشکل 
جس��مانی خود را بروز داد. ب��ا این حال من 
بازنشسته ش��ده بودم و دیگر ورزش مدافعی 
ب��رای من بود. همه چیز برای غلبه کردن بر 

این مشکل شروع شده بود.
ناراحتی، بی ق��راری، نبود ان��رژی، عصبی 
بودن ممکن اس��ت پس از بازنشستگی دیده 
ش��ود، این در حالی اس��ت که ورزش باعث 
می شود این عالئم از بین برود یا در فرد دیده 
نش��ود. ورزشکاران از پیامدها نمی توانند رها 
شوند. خوس��ه کارلوس خائنس، روانشنانس 
ورزش��ی در ای��ن رابط��ه گف��ت: در ورزش 
حرفه ای مش��اهده این عالئ��م بعید به نظر 
می رسد و ما را خیلی متعجب می کند شاید 
چون ویژگی های اصلی آنان باید س��المتی، 
جوانی، جنگندگی و... باشد. با این حال آن ها 

نیز انسان هستند.
نحوه کار روانشناس��ان در باالترین س��طح 
با گذش��ت زم��ان تغییر یافته اس��ت. تونی 

مارتوس، روانشناس ورزشی که بیش از دو دهه در این حرفه 
مش��غول بوده برخی تغییرات را تجربه کرده است. او گفت: 
چارچوب کار برای روانشناسان با توجه به شرایط تغییر یافته 
است و ما در سال های اخیر بهتر شدیم. به ورزشکاران کمک 
می کنیم تا عملکرد خود را کنترل کنند اما کار ما فراتر از آن 
است. باید خود را برای دوران کلیدی زندگی ورزشی )پایه یا 

بازنشستگی( آماده کنیم.
پس از سال ها فعالیت فشرده ورزشی، خداحافظی ورزشکار 
را با یک فقدان روبرو می کند که برخی از قهرمانان نمی توانند 
ب��ا آن کنار آیند. مارتوس در این رابط��ه اظهار کرد: ما خود 
را ب��رای این لحظ��ه آماده کردیم که دیر ی��ا زود فرا خواهد 
رس��ید. خداحافظی مانند از دست دادن اس��ت. بدن و روح 
برای رس��یدن به ی��ک رؤیا و هدف در تالش اس��ت. در این 
سال ها تمام زندگی ورزشکار برنامه ریزی شده است. از طریق 
برخی تمرین های گروهی از خود محافظت می کند و ناگهان 
همه چیز تغییر پیدا می کند. برای نخستین بار باید خود را با 
تصمیماتی که می گیرد وفق دهد. نحوه زندگی اش به شدت 
تغییر می کند. او فعالیت هایی را کنار می گذارد که به عادت 

روزانه اش تبدیل شده بود.

خالء ناشی از بازنشستگی
نبود تمرینات روتین، مسابقه، سفرها یا برنامه ریزی برای هر 
فصل یک خالء را ایجاد می کند که پر کردنش سخت است. 
این موضوع مش��کالتی همچون ناراحتی و افس��ردگی را به 
وجود می آورد. کورگوس که سال ها از افسردگی رنج می برد 
گفت: مش��کل بزرگ من این بود که نمی دانستم چه زمانی 
دوش بگیرم. هرگز برای رقابت کردن احساس بدی نداشتم. 
از حضور در پیست لذت می بردم اما ورزش یک کار با اهداف 
باال اس��ت و همیشه در یک قدمی شکست قرار دارید. تصور 
می کنید روی  شما تأثیر نمی گذارد اما این اتفاق رخ می دهد. 

زمانی که ورزش را رها می کنید خالء را احساس می کنید.
بیماری های روحی آسیب هایی هستند که گاهی اوقات در 
سکوت پیشرفت می کنند. به همین خاطر روانشناسان آنها را 
آشکار و شرایط را بررسی و تنظیم می کنند تا ورزشکاران به 
بهترین شکل ممکن با این چالش منفی روبرو شوند. زمانی 
که مش��کل شدیدتر می شود می دانند که چگونه درخواست 
کمک کنند. پابلو دل ریو، روانش��ناس ورزشی در این رابطه 
اظه��ار کرد: نبای��د دوران بازنشس��تگی را مانند یک ضربه 
دانس��ت بلکه باید آن را شروع عصر جدیدی دانست که هر 
ورزشکار با روش متفاوتی با آن برخورد می کند. با این حال 
تنها خداحافظی از ورزش حرفه ای مش��کالت روحی ایجاد 
نمی کند. رقابت در باالترین س��طح استرس زیاد، ناامیدی، 

ناراحت�ی، بی ق�راری، نبود 
ان�رژی، عصبی ب�ودن ممکن 
اس�ت پ�س از بازنشس�تگی 
دیده شود، این در حالی است 
که ورزش باعث می ش�ود این 
عالئ�م از بین ب�رود یا در فرد 
دیده نش�ود. ورزش�کاران از 
پیامدها نمی توانند رها باشند
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مسئولیت و... را به همراه می آورد. به همین 
خاطر در هر دوران ش��رایط خاص است. رافا 
مونیوس، شناگر سابق اسپانیایی که توانست 
در س��ال 200۹ رک��ورد 50 مت��ر پروانه را 
بشکند، گفت: نمی دانستم چگونه با موفقیت 
روبرو ش��وم. ماه ها بود که احس��اس خوبی 
نداشتم و آن برایم گران تمام شد. همیشه از 
شنا کردن لذت می بردم اما به یک شکنجه 
برایم تبدیل شد. می دانستم اتفاقی برای من 
افتاده اس��ت. سپس خود را پشت نوشیدنی 
پنهان ک��ردم. روزهای زیادی مس��ت بودم. 
باید در نظر داش��ت که عملکرد ما بس��تگی 
ب��ه وضعیت جس��مانی مان دارد اما روح هم 

درگیرش است و باید مراقب هر دو بود.
اعتیاد به الکل یا مواد پش��ت مش��کالت 
روحی برخی از ورزشکاران بزرگ قرار دارد. 
یک��ی از آن ها خس��وس روی��ان )ملی پوش 
واترپولو( بود که در س��ال 2005 از کمیته 
ملی المپیک اسپانیا درخواست کمک کرد. 
این سازمان نیز از او حمایت کرد و ورزشکار 
اسپانیایی در یک کلینیک تخصصی بستری 

شد.
الخاندرو بالنکو، رییس کمیته ملی المپیک 
اس��پانیا در ای��ن رابطه اظهار کرد: مس��اله 
خس��وس پیچیده بود. او به هم��راه رییس 
فدراس��یون ش��نا به دنبال من آمد و به من 
گفت که 32 س��ال دارم و از هش��ت سالگی 
تنها کاری که می دانس��تم بودن در آب بود. 

می خواهم باز هم در آب باشم. به بیلبائو سفر 
کردم چون همسرم در آنجا است و به دنبال 
یک شغل در اس��تخر بودم. رویان در مدت 
یک هفته وارد بحران ش��د و او را بس��تری 
کردی��م ام��ا پ��س از چند ماه نتوانس��ت بر 
بیماری اش غلبه کند و در نهایت خودکشی 
کرد. زمانی که درگذشت متوجه شدم کمیته 
هزینه های بیمارستان را پرداخت کرده است. 
ما که به کسی نگفته بودیم چون تنها چیزی 

که اهمیت داشت خسوس بود.
ماج��رای رویان ک��ه یک��ی از بزرگترین 
واترپولوئیست های دهه ۹0 محسوب می شد 
و توانسته بود قهرمانی در المپیک آتالنتا و 
نقره بارسلونا را به دست آورد و همچنین دو 

بار قهرمان جهان شود اتفاق تلخی بود.

بازنشستگی در 35 سالگی
ورزش حرف��ه ای ویژگی های خاصی دارد 
و متفاوت با هر ش��غل دیگری است. رامون 
س��ید مربی س��ابق دوومیدانی و مدیر فنی 
پیشین فدراسیون اس��پانیا گفت: به عنوان 
یک ورزش��کار حرفه ای بای��د در 30 یا 35 
س��الگی بازنشسته ش��وید که ضربه روحی 
سختی خواهد بود. بازنشستگی یک انتقال 
است و در حقیقت درصد ورزشکارانی که در 
این دوران دچار افس��ردگی می شوند خیلی 
کم اس��ت. باید از تمام کس��انی که به این 

مشکل بر می خورند حمایت کرد.

دوران ورزشی اغلب ورزشکاران از کودکی 
آغ��از می ش��ود و نوجوان��ی ش��روع گرفتن 
تصمیم��ات مهم اس��ت، مانن��د نقل مکان 
کردن به یک شهر برای حضور در یک مرکز 
ورزش��ی. پابلو ریو در ای��ن رابطه گفت: در 
مرکز بلوم 30 درصد ورزش��کاران کم س��ن 
و سال هس��تند. آن ها به حمایت نیاز دارند 
و ب��ه همین خاطر برای نیازهای ش��ان باید 
یک بررسی جامع داشت چون شرایط برای 

گروه های سنی متفاوت است.
ی��ا  بیماری ه��ا  افس��ردگی،  ب��ر  ع��الوه 
وابس��تگی هایی وج��ود دارند ک��ه اغلب در 
میان جوانان دیده می ش��ود. دل ریو گفت: 
در کنت��رل رژیم غذایی ب��اال و پایین وجود 
دارد مانند بی اش��تهایی یا پرخوری. اعتیاد 
به تکنول��وژی هم دیده می ش��ود. در میان 
ورزشکاران چنین مسائلی کمتر وجود دارد 
اما پی��ش از این که اتفاق��ی بیفتد باید در 
زمینه تغذیه و استفاده از موبایل و شبکه های 
اجتماعی دست به کار شویم. بررسی نیازهای 
یک ورزشکار در دوران حرفه ای مهم است. 
باید یک برنامه برای تمرینات درس��ت کرد 
ام��ا باید برای تحصیل و اوق��ات فراغت نیز 
باید برنامه داش��ت. پشت ورزشکار مستعد، 
موفق و فعال فردی اس��ت که ممکن است 
با شکست، لحظات بد، آسیب دیدگی ها و یا 
مشکالت روبرو ش��ود. به همین خاطر باید 

مراقب بیماری های روحی بود.
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 چندی پیش راجر فدرر تنیسور نام آشنای 
سوییس��ی 3۸ س��اله ش��د و در حال حاضر 
مش��خص نیس��ت چه زمانی دوران موفقش 
به پایان خواهد رس��ید. تنیس��ور سوییسی 
حت��ی با وجود این ک��ه آخرین فینال یعنی 
فینال مسابقات تنیس ویمبلدون را به نواک 
جوکوویچ واگذار کرد پرافتخارترین ورزشکار 
در فت��ح گرند اس��لم اس��ت. برندهای مهم 
می دانند که راجر فدرر می تواند نقش مهمی 
در آشنایی مردم با محصوالتشان داشته باشد 
و به همین خاطر هزینه های زیادی را صرف 
می کنند تا برندش��ان در تم��ام جهان دیده 
شود. بر اس��اس اعالم مجله فوربس، فدرر از 
یکم ژانویه 201۸ تا 12 ماه بعد تنها از طریق 
تبلیغات ۸۶ میلیون دالر به دست آورد. فدرر 
در طول دوران بازی اش از برند نایکی استفاده 
می کرد اما ناگه��ان در میان تعجب همگان 
چن��د ماه پی��ش اعالم کرد ب��ا برند یونیکلو 

همکاری می کند.
سایت »مانی کنترل« همه اسپانسرهایی 
ک��ه از تصویر فدرر بهره می برن��د را معرفی 
کرد. برند ژاپنی یونیکلو قراردادی 10 س��اله 
با تنیسور سوییسی بست و قرار است سالیانه 
30 میلیون دالر ب��ه او بپردازد. با این توافق 
درآمد فدرر نسبت به قراردادش با نایکی سه 

برابر شد.
دیگر برندی که تنیسور سوییسی بیش از 
همه از آن درآمدزایی می کند رولکس است. 
این قرارداد در س��ال 2003 بس��ته شد. این 
شرکت ساعت سازی هر سال ۸ میلیون دالر 
ب��ه او می دهد. در دس��تان فدرر از زمانی که 
دوران حرفه ای اش ش��روع شد )سال 1۹۹۸( 
راک��ت برند ویلس��ون دیده می ش��ود. او هر 
سال از این ش��رکت 350 هزار دالر دریافت 

می کند.
قهرمان 20 گرند اسلم همچنین با شرکت 
مرس��دس بنز تا س��ال 2027 قرارداد دارد و 
سالیانه 5 میلیون دریافت می کند. همچنین 
ه��ر ۶ ماه یک خ��ودرو دریافت می کند. این 
فهرس��ت با برند موئت اند شندون ادامه پیدا 
می کند که از س��ال 2012 هم��کاری اش را 

ب��ا فدرر آغاز کرد و هر س��ال به او ۶ میلیون 
می دهد. تنیسور سوییس��ی امسال به مبلغ 

قراردادش 2 میلیون )سالیانه( اضافه کرد.
ش��رکت های سوییس��ی نمی خواس��تند 
فرصت را از دست بدهند و برای تبلیغاتشان 
از مشهورترین چهره ورزشی کشورشان بهره 
نبرند. شرکت ش��کالت لیندت قراردادی از 
س��ال 200۹ با این تنیسور بست که تا سال 
2022 ارزش دارد. او هر سال 4 میلیون یورو 
دریافت می کند. فدرر در سال 200۹ با بانک 
کردیت سوییس قراردادی به ارزش 2 میلیون 

)سالیانه( بست. او همچنین به مرکز کمک به 
کودکان آفریقایی کمک می کند. دیگر قرارداد 
تنیسور سوییسی با شکست سانرایز است که 

سالیانه 7 میلیون کسب می کند.
آخرین قرارداد فدرر در سال 2017 به امضا 
رسید او از کارخانه پاس��تا باریا سالیانه ۸/1 
میلیون دالر به دس��ت می آورد. این قرارداد 
تا س��ال 2022 اس��ت. همچنین از شرکت 
نتجتس س��الیانه ۶ میلیون کسب می کند. 
پرافتخارترین تنیسور جهان در سفرهایش از 

چمدان هایی با برند ریمووا استفاده می کند.

درآمد 86 میلیون دالری فدرر از تبلیغات در یک سال
عجیب اما واقعی
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مزدک حیف شد ...
به بهانه مهاجرت یکی از باسابقه ترین گزارشگران فوتبال رسانه ملی

معم��والً غی��ر از آنچه الزم باش��د حرف 
دیگری نمی زن��م و به فضای نت و مجازی 
هم اصاًل وارد نمی شوم. یا کتاب می خوانم. 
یا کتاب و مقاله می نویسم و یا درباره تاریخ 
کشورم می خوانم و فیلم خودم درباره تاریخ 
مس��تند ورزش ای��ران را تدوین می کنم و 
این کاری اس��ت که در 10 س��ال گذشته 
مدام مشغولم کرده و در کنارش درس هم 
می خوانم. وقتی تدریس هم می کنم باز هم 
ی��اد می گیرم و در ماه چن��د تا فوتبال هم 
گ��زارش می کنم و کار دیگری نیس��ت که 

انجام دهم.
چرا می نویسم برای مزدک؟ دوست خوب 
و قدیم��ی و عزیزم. راس��تش هیچ اطالعی 
از مزدک ندارم و نمی دانم کجاس��ت. حقی 

هم ب��رای اظهار نظر ن��دارم، چون اگر هم 
می دانس��تم معم��والً درب��اره هیچکس��ی 
قضاوت نکرده و نمی کنم، چون هر انسانی 
مختار است آنگونه که خودش دوست دارد 
تصمیم بگیرد و زندگی کند. فقط می توانم 

برای مزدک عزیزم آرزوی موفقیت کنم.
مزدک، دوست خوب من بود که از ایران 
رفت، چند روز پی��ش فکر کردم که کاش 

نمی رف��ت و س��ختی های اینج��ا را تحمل 
می ک��رد، اما این به من مربوط نیس��ت. او 
آنگونه که دوس��ت داشته عمل کرده و در 
این راه مختار اس��ت. او در بین ما بهترین 
بود. ب��ا ادب بود. دروغ نمی گفت. توانا بود. 
با دانش بود. تمیز و س��الم بود. محترم بود 
و ط��وری رفت��ار می کرد که هم��ه را وادار 
به احترام می کرد، ل��ذا تصور می کنم حق 
ندارم به جای او بیاندیش��م. همین دو سه 
ماه قبل بود که در باره فیلم مستندش که 
در ایران می س��اخت با او همراه شده بودم 
و آن گفتگ��و آخرین باری بود که دیدمش. 
دل��م می خواه��د س��ختی های زندگ��ی او 
برطرف بش��ود، زیرا او الیق بهترین هاست. 
همانطور که عادل هم هست. همانگونه که 

چندی پیش مزدک میرزایی یکی از گزارشگران معروف تلویزیون ایران برای حضور در یک شبکه تلویزیونی ماهواره ای رخت بر بست و ایران را با قصد 
مهاجرت به لندن ترک کرد. اتفاقی که اگرچه در فضایی کاماً شخصی گرفته شد اما واکنش های بسیاری را در رسانه های رسمی و غیر رسمی در پی داشت. 

در همین رابطه جواد خیابانی همکار و یکی از دوستان نزدیک مزدک میرزایی به بهانه ترک ایران یادداشتی نوشته است که در ادامه می خوانید.
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پیمان هم هست و محمدرضا هم.
از ته دلم می نویس��م که همه مردم ایران 
الیق بهترین ها هس��تند و نباید با این همه 
سختی زندگی کنند. برای من هم در اینجا 
کار کردن، خیلی س��خت است. کار که نه، 
چه کاری؟ م��ا کاری نداریم. همه به نوعی 
بیکاریم. دو تا گزارش در ماه که نش��د کار. 
اگر این س��ینما و فوتبال هم نبود واقعاً در 
انزوایی عجیب و گوشه نش��ینی و س��کوت 
می م��ردم. این گزارش و فوتبال اس��ت که 
زنده نگاهم داش��ته و گرم هستم به همین 
عشق وگرنه باید همین االن سرمایی سوزان 
در همین تابس��تان تمام تنم را بگیرد و یخ 

بزنم و فنا بشوم، چون نیستم.
پارس��ال در همین روز ه��ا بود که مزدک 
با آن آرامش همیش��گی و در عین حال با 
شکوه و قدرتش فینال جام جهانی را گزارش 
کرد و من همیش��ه از او می آموختم. اینکه 
می گویند مزدک ش��اگرد من بوده و تحت 
نظر من گزارش��گر شده کاماًل اشتباه است. 
من خ��ودم هنوز هم ش��اگردم. تنها کاری 
که کردم جوان های عاش��قی مثل عادل و 
مزدک را به جلو دوربین و پشت میکروفون 
ب��ردم تا همه ببینند که جوانان ما چقدر با 
اس��تعدادند. بعد از آن، خودشان بودند که 
هنرنمای��ی کردند و م��ن هنوز هم از آن ها 

یاد می گیرم.
خواس��تم بنویس��م که مزدک حیف شد 
و نوش��تم، اما نه این اش��تباه است، مزدک 
عزیز من حیف نش��د. سازمان من است که 
حیف می ش��ود و نیروهایش را یکی یکی از 
دس��ت می دهد و حیف و حیف تر می شود. 

من عاشق این سازمانم. 
سازمانی که مرا ساخته و مشهورم کرده. 
هرگز این س��ازمان را از ی��اد نخواهم برد. 
س��ازمانی که بای��د متعلق به س��رزمین و 
مردمش باشد. من هم کارمند معمولی این 
س��ازمانم که با این همه مدرک تحصیلی و 
30 س��ال سابقه و هزاران ساعت گزارش و 
اج��را و تجربه، االن بیکارم و مثل مزدک و 
بقی��ه همکارانم و مثل همه مردم کش��ورم 
سعی کرده ام سالم باشم و با شرافت زندگی 
کنم. دوست داشتم برای سازمانم بیشتر و 
بیشتر کار کنم؛ نه در جوانی و خامی بلکه 
االن ک��ه تجربه و هزاران س��اعت بیداری 
و مطالع��ه داش��ته ام. ده ه��ا و صد ها نفر از 

همکاران من در س��ازمان همی��ن قصه را 
دارند که من دارم و مزدک داشت.

واقع��اً حیف نه از م��زدک، حیف از اینکه 
س��ازمان من قدر او را ندانس��ت. به پول و 
ثروت آدم هم مربوط نیست، بعضی نفرات 
هس��تند که خیلی نفرند. مزدک هم فقط 
یک نفر نبود. او چن��د نفر بود. چند نفری 

که خیلی هم با سواد بود. 
او کار خود را عاش��قانه دوس��ت داشت. 
پارس��ال ک��ه در ی��ک مس��ابقه در ج��ام 
ملت های آس��یا به ش��بکه ورزش و برنامه 
فوتبال آس��یایی آمد به ش��هاب قاس��می 
گفتم ب��ه حرکات و کالم مزدک دقت کن. 
مزدک یک گزارشگر تمام عیار بود. همیشه 
بهترین جمالت را داشت. کوتاه و سنجیده 
حرف می زد. به موقع و با اس��تناد به تاریخ 

گزارشش.

ش��اید دلم می خواس��ت م��زدک قبل از 
مهاجرت با من مش��ورت می کرد، اما حتماً 
خودش کاری کرده که دوس��ت می داشته، 
پ��س قضاوتش نکنیم. ام��ا کاش مزدک از 

طرف سازمان حمایت می شد. 
البت��ه این هم قضاوت اس��ت، چون اصاًل 
نمی دان��م که مزدک چ��را رفت و نمی دانم 
قرار اس��ت چه کند؟ دوس��ت دارم هر جا 
که هست همانی بش��ود که خودش دلش 

می خواهد بشود.
م��زدک ک��ه رفت ت��ا ب��ا امی��دواری به 

توانایی هایش امیدوار بماند. 
فرقی نمی کند در کجا. همین که در کنار 
خانواده اش ش��اد باش��د همانجا هم خوب 
اس��ت. حاال ما بقیه را امیدوار نگاه داریم و 
نگذاریم که غمگین باشند. این وظیفه من 

است. وظیفه تو. وظیفه ما …
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 تیم ملی والیبال ایران برای صعود به 
المپیک 2020 توکیو مس��ابقات قاره ای 
را پی��ش رو دارد. مس��ابقات مرحله اول 
انتخابی المپی��ک 2020 توکیو از 1۸ تا 
20 م��رداد م��اه 13۹۸ در ۶ گروه چهار 
تیمی برگزار ش��د که تیم ملی ایران در 
گروه E این مس��ابقات حضور داشت، اما 
با باخت برابر روس��یه میزبان از راهیابی 
به توکی��و بازماند تا ایران خ��ود را برای 
صع��ود از بازی های قاره ای آماده کند. به 
این ترتیب ملی پوشان والیبال ایران برای 
صعود به المپیک یک ش��انس دیگر را از 

طریق مسابقات قاره ای دارند. 
مسابقات قهرمانی آس��یا از 22 تا 30 
شهریور ماه به میزبانی تهران برگزار خواهد 
شد. ۸ تیم برتر قهرمانی آسیا به مسابقات 
مرحل��ه نهایی انتخابی ه��ای المپیک در 
قاره آس��یا صعود می کنن��د و این ۸ تیم 
باید از ۶ دی ماه س��ال جاری در چین به 
مصاف یکدیگر بروند تا در نهایت قهرمان 
مسابقات، به عنوان نماینده قاره آسیا راهی 
المپیک شود. سخت ترین رقبای شاگردان 

ایگور کوالکوویچ در مس��ابقات قهرمانی 
آسیا و انتخابی المپیک قاره ای را می توان 
تیم های چین )میزبان(، استرالیا و حتی 
قطر چند ملیتی اعالم کرد. حساسیت این 
مسابقات از آن جهت بسیار باال است که 
طبق اعالم فدراسیون جهانی تنها یک تیم 
از هر قاره می تواند جواز حضور در المپیک 
را از طریق مس��ابقات گزینش��ی قاره ای 
کسب کند. پس تیم ملی ایران برای اینکه 
بتواند راهی توکیو ش��ود باید میان ۸ تیم 
برتر آسیا مقام نخست را کسب کند. )ژاپن 
به دلیل میزبانی المپیک، سهمیه حضور 
در بازیهای 2020 را دارد.( امیر خوشخبر 
سرپرس��ت تیم ملی والیبال ایران نیز در 
مورد مس��ابقات انتخابی المپیک قاره ای 
و شانس صعود ایران گفت: قطعاً شرایط 
راحتی برای تیم ملی ایران وجود ندارد و 
از پیش صعود کرده نیستیم. با بازی هایی 
که چین و استرالیا در رقابت های مرحله 
اول انتخابی از خود به نمایش گذاشتند، 
مطمئناً رقبای ساده ای نخواهند بود. قطر 
نیز احتماالً با بازیکنان چند ملیتی خود 

برای کسب سهمیه وارد مسابقات خواهد 
ش��د که کار را س��خت می کند. امیدوارم 
عملکرد خوبی داش��ته و بتوانیم سهمیه 

المپیک را برای ایران کسب کنیم.
در ادامه نگاهی داریم به عملکرد رقبای 

ایران در مرحله نخست انتخابی المپیک:
عملکرد چین در گروه F مرحله نخست 

انتخابی المپیک:
چین 2 - 3 آرژانتین 

چین 3 - 1 فنالند
چین 2 - 3 کانادا

هدایت تیم ملی والیبال چین را لوزانو 
سرمربی س��ابق تیم ملی ایران بر عهده 
دارد که به عقیده تعدادی از کارشناسان 
همین موض��وع می تواند کار را برای تیم 
مل��ی ای��ران در دیدار با چین س��خت تر 
کند. ناصر ش��هنازی در این مورد گفت: 
مطمئن��اً حضور لوزانو روی ترکیب چین 
کار را سخت تر از قبل می کند. به همین 
دلیل امیدوارم تیم مل��ی ایران برای این 
مسابقات با برنامه ای بهتر وارد تورنمنت 

شود تا کسب سهمیه کنیم.

چشم شاگردان ایگور به بازی های قاره ای

والیبال ایران چگونه به المپیک می رود؟
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