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وقتی مسافر آماد ه سفر شد  غسل کند ، پس از آن د و رکعت نماز بگزارد  و از خد ا 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 د عا 

را بخواند :
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْود ُِعَک الَْیْوَم

خد ایا من خود  را د ر این روز به عنوان ود یعت به تو سپرد م
نَْفِسی َو اَْهلی َو مالی َو ُولْد ی َو َمْن کاَن ِمّنی بَِسبیٍل الّشاِهد َ ِمْنُهْم َوالْغآئَِب

خود م و خاند انم و مال و فرزند انم و هر که را با من راهی د ارد  حاضرشان و غائبشان را
اَلّلُهمَّ اْحَفْظنا بِِحْفِظ االِْیْماِن َواْحَفْظ َعَلْینا

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

خد ایا ما را د ر کنف رحمت خویش قرار د ه و فضلت را از ما سلب مفرما که ما به تو مشتاقیم.
ُّنْیا َواالِْخَرِة. ِء الَْمْنَظِر ِفی االْْهِل َوالْماِل َوالَْولَد ِ ِفی الد  َفِر َو کابَِة الُْمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِنّا نَُعوُذ بَِک ِمْن َوْعثآِء السَّ
خد ایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اند وهناك برگشتن و بد ی د ید ار د ر خاند ان و مال و فرزند  د ر د نیا و 

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

خد ایا من به تو رو کنم د ر این رو کرد ن به خاطر این که جویای خشنود ی تو و تقرب جستن به د رگاهت 
هستم.

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید  د ارم ای مهربان ترین مهربانان.

ْهُت َوْجهی اَلّلُهمَّ اِلَْیَک َوجَّ
خد ایا به سوی تو گرد اند م رویم را

لَْتنی َو َقد ْ َوثِْقُت بَِک َفال َو َعَلْیَک َخلَّْفُت اَْهلی َو مالی َو ما َخوَّ
و به امید  تو بجای گذارد م خانواد ه و مالم و آنچه را به من مرحمت فرمود ی

و به تو اطمینان کرد م پس
د ٍ َو الِِه تَُخیِّْبنی یا َمْن ال یَُخیُِّب َمْن اَراد َُه َوال یَُضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

ناامید م مکن ای که ناامید  نکند ، هر که را به او توجه کند ، و ضایع نکند  
هر که را او محافظتش کند  خد ایا د رود  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 د ورم و مرا به خود م وامگذار

ُّعاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلد 
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صد قه بد هد  و سفر را آغاز کند .

مس�افر پس از د عای 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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اتوبوس ه��ای  از رانند گ��ان زن  25 نف��ر 
بین شه��ری اسکانی��ا د ر کالس ی��ک روزه 
آموزشی شرک��ت عقاب افشان حضور یافتند  
تا آخرین اص��ول رانند گی با محصوالت این 

شرکت را فرا گیرند .

د ر ای��ن کالس یک روزه که د ر محل مرکز 
خد مات پس از فروش شرکت عقاب افشان د ر 
تهران برگزار شد ، 25 رانند ه زن اتوبوس های 
اسکانی��ا از سراسر کشور زی��ر نظر مهند س 
نوروزی، رئیس مرکز خد مات پس از فروش 

شرکت عقاب افشان، آخرین اصول رانند گی 
با اتوبوس های تولی��د ی این شرکت را مرور 
 کرد ند  ت��ا د ر آین��د ه با کیفی��ت بهتری به 
مسافرین عزی��ز د ر جاد ه های کشور خد مت 

کنند .

رانند گان زن اتوبوس های اسکانیا د ر کالس یک روزه آموزشی شرکت عقاب افشان
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مهن��د س نوروزی د ر این کالس آموزشی مباحث مختلف��ی از جمله وظایف رانند گان اتوبوس، 
جایگاه رانند گان، اصول ایمنی اتوبوس ها، لزوم آگاهی رانند گان از مباحث فنی اتوبوس های اسکانیا 

و ... را مطرح کرد ند .
شرکت عقاب افشان د ر راستای مسئوولیت های اجتماعی خود  و همچنین با هد ف ارتقای سطح 
کیفیت رانند گی د ر کشور قرار است د ر د ی ماه سال جاری نیز همین کالس آموزشی را برای 25 

رانند ه زن د یگر اتوبوس های اسکانیا برگزار کند .

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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آماد ه باش زمستانی د ر جاد ه های کشور تا 20 اسفند  ماه
پلیس، راهد اری، هالل احمر و نیروهای اورژانس به خط شد ند 

طرح زمستانی جاد ه های سراسر کشور امسال 
نیز به سبک سال های گذشته به طور مشترک 
بی��ن نیروهای پلیس راه، سازمان راهد اری و 
حمل و نقل جاد ه ای، هالل احمر و اورژانس 
کشور از 20 آذرماه آغاز و تا بیستم اسفند ماه 
و آغاز ط��رح نوروزی جاد ه ه��ا اد امه خواهد  
د اشت. طرحی که قطعاً اگر از سوی متولیان 
انجام آن به د رستی اجرا شود ، سهمی بسیار 
ارزشمن��د  د ر کاه��ش تصاد ف��ات و حواد ث 

جاد ه ای زمستان امسال خواهد  د اشت.

230 تی���م آموزش د ی���د ه پلی���س راه د ر طرح 
زمستانی

سرد ار تیمور حسینی رییس پلیس راه ناجا 
ب��ا تأکید  براینکه ط��رح زمستانی پلیس د ر 
جاد ه ه��ا تا 20 اسفند  اد ام��ه خواهد  د اشت، 
گفت: امسال ۱02 پاسگاه و 2۳0  تیم پلیس راه 
آموزش د ید ه اند  تا د ر ۱۱۱ گرد نه و د ر ۱۱۸ 

پایگاه سیار فعال باشند . امید واریم که امسال 
بتوانیم میزان تلفات و تصاد فات را به ویژه د ر 
گرد نه های برفگیر و نقاط حاد ثه خیز کاهش 
د هیم که البته این امر نیازمند  همکاری همه 

د ستگاه هاست.
رئیس پلی��س راه ناجا با بیان اینکه د ر سال 
۹۷، 5۱۱ نفر د ر گرد نه های برفی و تصاد فات 
رخ د اد ه د ر آن جان خود  را از د ست د اد ه اند ، 
افزود : متاسفانه بالغ بر ۴0 د رصد  از تصاد فات 
ب��ه د لی��ل عد م توج��ه به جلو ک��ه ناشی از 
خستگی و خواب آلود گی بود ه است رخ د اد ه، 
همچنی��ن ۷۹ د رصد  تصاد فات ما مربوط به 

خود روهای سواری است.

آماد ه ب���اش ۶000 نیروی هالل احمر د ر طرح 
زمستانی

مرتضی سلیمی رئیس سازمان امد اد  و نجات 
جمعیت هالل احمر نی��ز از آماد ه باش بیش 

از ۶000 نی��رو د ر ط��رح زمستان��ه امد اد  و 
نجات جاد ه ها خب��ر د اد . وی گفت: د ر طرح 
زمستان��ه امسال ۱22۶ پایگ��اه ثابت و سیار 
پیش بینی شد ه اس��ت و د ر مجموع بیش از 
۶000 نفر د ر این طرح د ر آماد ه باش هستند . 
همچنین د ر 5۷0 پایگاه نیز امکان اسکان و 
تغذیه اضط��راری فراهم شد ه است. سلیمی 
اظه��ار امی��د واری کرد  که ب��ا همد لی میان 
د ستگاه های مختلف اقد امات خوبی د ر طرح 
زمستانه انجام شد ه و شاهد  کاهش تصاد فات 

باشیم.

سازمان راهد اری هم پای کار
عبد الهاشم حسن نیا رئیس سازمان راهد اری 
و حمل ونقل جاد ه ای کش��ور نیز با اشاره به 
طرح زمستانی جاد ه ها اعالم کرد  که راهد اران 
کشور این طرح را که از 20 آذر کلید  زد ه اند  
تا بیستم فرورد ین ماه سال ۹۹ اد امه خواهد  
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د اشت.
وی د ر این ب��اره گفت: امسال قرارگاه مرکزی 
حمل و نق��ل و راهد اری زمستان��ی کشور با 
ه��د ف ایجاد  انسج��ام و هماهنگی الزم بین 
متولی��ان ملی و استانی راه��د اری زمستانی 
د ر ح��وزه ج��اد ه ای متشک��ل از 25 واح��د  
ک��اری تشکیل شد  و از طری��ق این قرارگاه 
مرکزی سیاست های کلی، برنامه عملیاتی و 
ابالغی  راهد اری زمستانی  د ستورالعمل های 
به اد ارات کل راهد اری و حمل و نقل جاد ه ای 
سراس��ر کش��ور، مد یریت، هد ای��ت و رصد  
می شود . طرح راه��د اری زمستانی امسال از 
به صورت رسمی از بیست��م آذرماه د ر قالب 
مراسم رسمی با حضور مقامات ارشد  پلیس 
راهور ناجا، وزارت راه و شهرسازی، اورژانس، 
هالل احمر و سای��ر د ستگاه های ذی ربط از 
بیست��م آذرماه امسال آغ��از شد  و تا بیستم 

فرورد ین ماه سال ۱۳۹۹ اد امه می یابد .
مع��اون وزی��ر راه و شهرسازی ب��ا اشاره به 
آماد گی تجهیزات و امکانات قرارگاه مرکزی 
حمل و نق��ل و راهد اری زمستانی کشور بیان 
د اش��ت: د ر قال��ب این قرارگ��اه بالغ بر ۹۴0 
د ستگ��اه راهد ارخان��ه ثابت و سی��ار، ۹۶00 
د ستگاه ان��واع ماشین آالت سبک و سنگین، 

۱2 هزار نی��روی راهد ار د ر آماد ه باش کامل 
قرار د ارند  و مرکز مد یریت راه های کشور د ر 
سه فعالیت می پرد ازد . همچنین تد ابیر الزم 
برای تأمین ماشین آالت از بخش خصوصی د ر 
مواقع اضطراری اند یشید ه شد ه است و صد ور 
بارنام��ه و صورت وضعیت ناوگان حمل ونقل 
عموم��ی برون شهری، به منظ��ور جلوگیری 
از انس��د اد  د ر مسیر ه��ا مد یری��ت می شود . 
البته نیروهای راه��د اری از نیمه آبان ماه د ر 
آماد ه ب��اش قرار د ارند  و با هماهنگی سازمان 
هواشناسی، اقد امات پیشگیرانه برنامه ریزی و 

انجام شد ه است.

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

د کتر پیرحسی��ن کولیوند  رئی��س سازمان 
اورژانس کشور هم با اشاره به طرح زمستانی 
این سازم��ان ب��رای جاد ه ها با بی��ان اینکه 
بیشترین جابه جایی مساف��ر و کاال از طریق 
جاد ه های کشور انجام می شود ، گفت: د ر این 
جاد ه ها احتمال هرگونه حاد ثه ای وجود  د ارد  
که ب��ا حضور همکاران سع��ی می کنیم این 
حواد ث را کاهش د هیم. همکاری د ستگاه ها 
توانسته است موجب انج��ام اقد امات خوبی 

ش��ود  و ما توانسته ای��م د ر سازمان بهد اشت 
جهان��ی نمود ار آمارهای خ��ود  را ثبت کرد ه 
و سط��ح خود  را ارتق��اء د هیم؛ به طوری که 
از کشورهای گروه هشتم جهان به گروه الف 
منتقل شد ه ایم. پیش از این می گفتند  ما به 
ازای ه��ر ۱00 هزار نف��ر جمعیت ۳۴/5 نفر 
کشته د اریم اما س��ال گذشته طبق آخرین 
آمارها به ازای ه��ر ۱00 هزار نفر 20 کشته 
د اشتیم که نرم جهان��ی نیز ۱۸/2 کشته به 

ازای هر ۱00 هزار نفر است.

مرد م بیشتر از خود روهای عمومی استفاد ه 
کنند 

کولیوند  با تأکید  ب��ر اینکه د ر حال حاضر به 
نرم جهانی بسی��ار نزد یک شد ه ای��م، افزود : 
همد لی و همکاری د یگری نیز الزم است که 
این آمار را کاهش د هیم. طبق مقایسه ها د ر 
سال گذشته بر اساس آمار پزشکی قانونی ۴۳ 
د رصد  کشته شد گ��ان د ر حاد ثه، رانند گان و 
۳۶ د رصد  سرنشینان بود ند. همچنین 2۱/۱ 
د رصد  کشته شد گان را نیز عابران پیاد ه تشکیل 
د اد ه اند . بیشترین خود روهایی که حاد ثه ایجاد  
ک��رد ه بود ند  نیز خود روهای سواری و پس از 
آن موتورسیکلت ه��ا بود ند  که این آمار نشان 
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می د هد  د رصد  تص��اد ف خود روهای عمومی 
کمت��ر است و با توجه به این آمار، مرد م باید  
تالش کنند  ت��ا بیشتر از خود روهای عمومی 
استفاد ه کنند  چراک��ه رانند گان خود روهای 

عمومی مهارت بیشتری د ارند .
وی ب��ا تأکید  بر اینکه اغل��ب تصاد فاتی که 
منجر به فوت شد ه ان��د ، برون شهری بود ند ، 
گف��ت: بر اساس آم��ار پزشک��ی قانونی ۶۴ 
د رصد  تصاد فات که منج��ر به فوت شد ه اند  
برون شهری ب��ود ه و بیشترین علت فوتی ها 
نیز ضربه های مغزی یا شکستگی های متعد د  
بود ه است که این موضوع نشان می د هد  که 
ش��د ت و قد رت حاد ثه بسیار باال بود ه و باید  
فکری ب��ه حال آن ک��رد . همچنین سرعت 

رانند گی ها را نیز باید  کاهش د اد .
کولیون��د  ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 25 د رصد  

عملیات ه��ای اورژان��س مربوط ب��ه حواد ث 
ترافیک��ی است، اف��زود : د ر ای��ن راستا ۱2 
د رصد  ناوگان هوای��ی را افزایش د اد یم و د ر 
حال حاضر حد ود  ۴۴ فروند  بالگرد  د اریم که 
یک فرزند  د یگر نیز به شهر د اراب اختصاص 
د اد ه خواه��د  ش��د  و ۴5 فرون��د  بالگرد  کل 
کشور را پوشش خواهند  د اد . همچنین تعد اد  
پایگاه های اورژانس ۱۱5 د رصد  افزایش یافته 
و اخی��راً ۴00 آمبوالنس بنز کمک د ار هم را 
اضاف��ه کرد یم که د ر مناط��ق صعب العبور و 

برفی و یخی استفاد ه شود .

کاه���ش ۱0 د رص���د ی تصاد ف���ات از ابت���د ای 
سال تاکنون

سرد ار حسین اشتری فرماند ه نیروی انتظامی 
از ورود  بی��ش از ۴00 د ستگاه خود رو مجهز 

برای مسیرهای اصلی به ناوگان پلیس راهور 
خب��ر د اد  و اع��الم کرد  که ب��ه زود ی تعد اد  
بیشت��ری خ��ود رو به مجموعه پلی��س وارد  

خواهد  شد . 
فرمان��د ه نیروی انتظامی همچنین از کاهش 
۱0 د رص��د ی تصاد فات رانند گی از آغاز سال 
جاری تاکنون خبر د اد  و اعالم کرد  که از طرح 
نوروز ۹۸ به این سمت جان باختگان نیز سه 
د رصد  کاهش د اشته است و د ر عین حال آمار 

ترد د  نیز رشد  2/5 د رصد ی د اشته است. 
ما برنامه ریزی کرد ه ایم و طی برنامه ریزی های 
ما باید  طی چند  س��ال آیند ه تصاد فات و به 
خصوص تلف��ات ناشی از ح��واد ث رانند گی 
کاه��ش چشمگیری پید ا کن��د . ما نیز تمام 
ظرفیت هایم��ان را د ر ای��ن راست��ا د ر نظر 

گرفته ایم.

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  ۳15  111 800  ۳0005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 ۳۳-021          امداد جاد ه ای: ۳1 71 46 ۳۳–021

]8[

شماره 64 - آذر ماه 1۳۹8

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



مهندس محسن نوروزی به عنوان رئیس مرکز خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان برای مالکان و رانندگان اتوبوس های اسکانیا مرد شناخته شده و قابل احترامی 
است. او با کوله باری از تجربه همواره خود را در کنار خانواده بزرگ مشتریان این شرکت می داند و به گفته خودش هیچگاه از هیچ تالشی در راستای رفع و رجوع مشکالت 
این خانواده مضایقه نکرده است. با مهندس نوروزی درباره کالس آموزشی اخیر بانوان راننده اتوبوس های اسکانیا، اهمیت مقوله آموزش برای شرکت عقاب افشان و 

البته ایمنی رانندگی در زمستان به گفتگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید:

اخی���راً ی���ک دوره آم���وزش ب���رای بانوان 
رانن���ده اتوب���وس در مرک���ز خدم���ات پس 
ش���د.  برگ���زار  عقاب افش���ان  ف���روش  از 
لطف���اً توضی���ح دهی���د که چ���را مجموعه 
عقاب افشان تا این حد به مقوله آموزش 
اهمیت می دهد و سعی می کند مالکان 
و رانن���دگان محصوالت خود را به روز نگه 

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

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

بود و به واسطه برخی آموزش های فنی حتی 
هزینه های خودرو برای مالکان کاهش خواهد 
یافت. به نظرم این یک نوع پیشگیری قبل از 

درمان است.

شرکت عقاب افش���ان همواره سعی در 
تداوم ارتباط با مشتریان خود دارد، چرا؟

شرک��ت  در  سیاست��ی  خوشبختان��ه 
عقاب افش��ان برقرار است که ب��ر اساس آن، 
وقتی اتوبوس به مشتری واگذار می شود نباید 
مشتری را تنها گذاشت ی��ا فراموش کرد. ما 

مالکان عزیز! ایمنی اتوبوس های اسکانیا در فصل زمستان را جدی بگیرید
گفتگو با مهندس نوروزی، رئیس مرکز خدمات پس از فروش عقاب افشان:
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باید خواسته های مشتریان مان را بدانیم و آنها 
را برطرف کنیم. ما معتقدیم که مالک یا راننده 
محصوالت شرکت نباید پس از خرید وسیله 
نقلیه خود فکر کند که تنهاست. ما اعتقاد به 
ارتباط مداوم و نزدیک با مشتریان مان داریم 
که آموزش هم یکی از راه های ارتباطی است.

از دوره آموزشی اخیری که برای تعدادی 
از بانوان راننده اتوبوس های اسکانیا برگزار 

شد، برای مان بگویید.
این دوره ای که در آذر ماه برگزار شد، صرفاً 
ب��رای خانم ها بود و خود ما هم نمی دانستیم 
این تع��داد راننده خانم اتوب��وس اسکانیا در 
کشور وجود دارن��د. ما تا پیش از این کالس 
می گفتی��م شاید رانندگ��ان زن اتوبوس های 
اسکانیا به اندازه انگشتان یک دست هم نباشند 
اما بعد از ثبت نام  بانوان متوجه شدیم که بیش 
از 50 نفر رانن��ده زن در سراسر کشور داریم 
که اتفاقاً از این کالس استقبال بسیار خوبی 
هم کردند. البت��ه ما بیش از 25 نفر ظرفیت 
آموزشی نداشتیم و انشااهلل دوره دیگری را هم 
در دی ماه یا بهمن ماه برای سایر رانندگان زن 

برگزار خواهیم کرد.

مقول���ه آم���وزش در حوزه حم���ل و نقل 
جاده ای چقدر اهمیت دارد؟

در ای��ن دوره ه��ا سرفصل ه��ای متنوعی 
آم��وزش داده می شود ک��ه یکی از آنها بحث 

شناخت فنی خودرو است. بی شک راننده ای که می خواهد با 
خودرویی رانندگی کند، اگ��ر آن خودرو را بشناسد و آگاهی 
کاملی نسبت ب��ه آن داشته باشد، بسیاری از حوادث کاهش 
می یابد. م��ا موارد زی��ادی را سراغ داریم ک��ه عدم شناخت 
رانن��ده از امکانات خودروها باعث بروز حادثه در جاده ها شده 
است. در این کالس های آموزشی، مسائل متعدد دیگری نیز 
در حوزه های نگه��داری از اتوبوس، آموزش قوانین رانندگی، 

موضوع مهم تعمیرات و ... به رانندگان آموزش داده می شود.

ما فصول سرد سال را آغاز کرده ایم. رانندگی در فصل 
زمس���تان قطع���اً اصول مختص ب���ه خ���ود را دارد. آماده 
نگه داشتن اتوبوس ها در فصل زمستان و نحوه سرویس 
و نگهداری از آنها هم تابع قواعد خاصی است. در این 

زمینه، رانندگان و مالکان را آگاه می  کنید؟
شرک��ت عقاب افشان تمرکز زیادی ب��ر موضوع سرویس و 
نگه��داری دارد و در این زمینه برای رانندگان فرهنگ سازی 
می کند؛ حال چه به صورت حضوری در کالس ها و چه زمانی 
ک��ه به تعمیرگاه ها مراجعه می کنند. ما حتی بروشورهایی را 
در مراک��ز خدمات پس از فروش مان در اختیار رانندگان قرار 
می دهی��م تا با مطالع��ه آن از اهمیت سروی��س و نگهداری 
اتوبوس ها مطلع باشند. ام��ا به طور کلی، قبل از فصل سرما 
بای��د نکاتی را مدنظر قرار داد. حتم��اً باید در این فصول، نوع 
الستیک، مایع خنک کننده، سیستم گرمایش خودرو، ترمزها، 
ریت��اردر و ... م��ورد بررسی و سرویس ق��رار گیرند. البته اگر 
اتوبوس ها بر اساس سرویس های دوره ای شرکت، هر ۶0 هزار 
کیلومت��ر سرویس شوند، ایراده��ا و اخطارها بررسی و حل و 
فصل می گردند. در این صورت، هم هزینه کمتر خواهد بود و 

هم سالمتی خودرو تضمین خواهد شد.

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

تنهاست
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سوای فرهنگ س���ازی، ما موضوع مهم 
فرهنگ پذی���ری را داری���م. فک���ر می کنید 
رانندگان ما در شرایط امروز چقدر نسبت 

به گذشته فرهنگ پذیرتر شده اند؟
کاره��ای فرهنگی در هر ح��وزه ای زمانبر 
اس��ت و نباید انتظار بازخورد سریع را داشت، 
اما نکته بسیار مهم این است که فرد یا جامعه 
هدف، پذیرای فرهنگ جدید باشد. من فکر 
می کنم خوشبختانه در شرایط کنونی شرایط 
فرهنگ پذی��ری در بین رانندگان بسیار بهتر 
شده و اصالً نمی توان امروز را با ۱0 سال پیش 
مقایس��ه کرد. بخشی از آن ناشی از اطمینان 
مالکان و رانندگان به شرکت عقاب افشان است 
و بخشی هم به این دلی��ل است که ما برای 
رانندگان و مالکان عزی��ز ارزش قائلیم، وقت 
می گذاریم و مشک��ل آنها را مشکل خودمان 

می دانیم.

در خصوص مراجعه رانندگان و مالکان 
اتوبوس ه���ای اس���کانیا ب���ه مراک���ز مجاز 
خدم���ات پ���س از ف���روش عقاب افش���ان 
چه تغییراتی ایجاد ش���ده است؟ آیا این 
اطمین���ان خاطر برای آنها ب���ه وجود آمده 
است که مراجعه به این مراکز در نهایت 

به نفع آنهاست؟
من نمی گویم ۱00 درصد این اتفاق افتاده 
است اما آمار به ما نشان می دهد که این اتفاق 
در یک مسیر بسیار خوبی دنبال می شود. االن 
۶5 درصد مراجعات ما اتوبوس هایی هستند 
ک��ه خارج از گارانتی اند و طبیعتاً هیچ الزامی 
ب��رای حضور آنها در مراکز مجاز ما نیست اما 
خدم��ات ما به لحاظ کیف��ی و دقت عمل به 
حدی بوده است که مالکان اتوبوس ها به این 
نتیجه رسیده اند که حتی اگر هزینه بیشتری 

هم بکنند، تعمیرگاه های مجاز، خدمات کامل تر و سالم تری را 
به آنها ارائه می کند؛ یا مثالً در مورد قطعات اصلی و غیراصلی، 
ما اطالعات کافی را به مشتریان داده ایم و برای آنها کامالً جا 
افتاده است که استفاده از قطعات اصلی در بلندمدت چقدر به 

نفع آنهاست.

با توجه به اینکه عالوه بر مرکز خدمات پس از فروش، 
اخی���راً برخی نمایندگی های ش���رکت عقاب افش���ان هم 
موفق به کسب استانداردهای شرکت اسکانیا شده اند، 
ش���رایط کلی ش���بکه خدمات پ���س از ف���روش را چطور 

ارزیابی می کنید؟
خدمات پ��س از فروش هر مجموعه تولی��دی، پشتیبان 
آن مجموعه به شمار می رود. طبیعتاً وقتی پشتیبانی خوبی 
نداشته باشید، نمی توانید در بازار، رقابت موفقی داشته باشید. 
شبکه خدمات پس از ف��روش شرکت عقاب افشان هم حکم 
پشتیب��ان را برای این مجموع��ه دارد و خوشبختانه امروز در 
اغلب استان های بزرگ، یک نمایندگی فعال داریم و حتی در 
برخی استان ها بنا به نیاز و جمعیت اتوبوس ها، دارای دو مرکز 
 DOS خدمات پس از فروش هستیم. در بحث استانداردهای
اسکانی��ا، غیر از تهران، نمایندگی های اصفهان، مشهد، یزد و 
تبریز نیز موفق شده اند گواهی و تأییدیه مربوطه را اخذ کنند 
و ب��رای سال آینده هم نمایندگی های اردبیل، جم یا اراک را 

کاندید کرده ایم و امیدواریم بتوانند این گواهی را بگیرند.

در پای���ان، چه توصیه های���ی برای راننده ه���ا و مالکان 
اتوبوس های اسکانیا در فصل زمستان دارید؟

رانندگ��ان عزیز اول از همه الستیک ها را بررسی کنند که 
آج کافی داشته باشند. سیستم خنک کننده متشکل از آب و 
ضدیخ را بررسی کنند که طبق دستورالعمل باید سالی یک بار 
یا هر 2۴0 هزار کیلومتر کامالً تعویض شود. بخاری و سیستم 
گرمایش، ترمزها، برف پاک کن و هر چیزی را که به سالمتی 
سفر در زمستان کمک می کند، مدنظر داشته باشند. انشااهلل 
که همه رانندگان بدون هیچ مشکلی فصل زمستان را پشت 

سر بگذارند.

65 درص�د مراجع�ات م�ا 
ک�ه  هس�تند  اتوبوس های�ی 
خ�ارج از گارانتی اند و طبیعتًا 
هیچ الزام�ی برای حضور آنها 
در مراک�ز مجاز ما نیس�ت اما 
خدم�ات م�ا به لح�اظ کیفی 
و دق�ت عمل به ح�دی بوده 
است که مالکان اتوبوس ها به 
این نتیجه رسیده اند که حتی 
اگر هزینه بیشتری هم بکنند، 
تعمیرگاه ه�ای مجاز، خدمات 
کامل تر و س�الم تری را به آنها 

ارائه می کند
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تولید  اتوبوس های برقی با همکاری گروه مپنا و شرکت عقاب افشان
برای اولین بار د ر کشور رخ خواهد  د اد 

توافق نامه همکاری بین گروه مپنا و گروه 
تولید ی و صنعتی عق��اب افشان به منظور 
تولید  اتوبوس های برقی د ر کشور به امضاء 
رسی��د . ای��ن توافق نامه را مد ی��ران  شرکت 
مهند س��ی و ساخت ب��رق و کنت��رل مپنا 
)مک��و( و مد یران شرکت تولید ی و صنعتی 
عقاب افشان د ر تاری��خ د وازد هم آذر ماه د ر 
حض��ور علیرضا آشناگر، استان��د ار سمنان،  
همت��ی نمایند ه مرد م سمن��ان د ر مجلس 

شورای اسالمی نهایی و امضاء کرد ند .
بر اساس اعالم شرکت مپنا، این فعالیت د ر 
 )JV( قالب تشکیل سرمایه گذاری مشترک
د ر منطقه صنعتی استان های البرز و سمنان 
عملیاتی خواهد  ش��د . همکاری د و طرف با 
اتکاء به استف��اد ه حد اکثری از فناوری های 
بوم��ی و پتانسیل ه��ای د رون��ی و با هد ف 
تقویت توانمند ی های د اخل کشور نسبت به 
هم افزایی مؤثر از طریق توسعه خود روهای 

برقی د ر ح��وزه حمل و نقل صورت خواهد  
 power گرفت. بومی سازی سامانه قد رت یا
Train د ر کش��ور از جمل��ه اه��د اف بزرگ 

صنعتی مورد  نظر د ر این توافق نامه است.
ب��ر اساس مطالعات ص��ورت گرفته منجر 
ب��ه این توافق نام��ه، تولید  انب��وه اتوبوس و 
مینی ب��وس برق��ی و ورود آنها  ب��ه ناوگان 
حمل و نقل شهری د ر خطوط اتوبوس رانی 
کالن شهره��ای کش��ور به می��زان بسیاری 
از حج��م آالیند ه ه��ای شه��ری درخواهد  
کاس��ت. همچنین این ام��ر صرفه جویی د ر 
مصرف سوخت و  امکان صاد رات سوخت به 
کشورهای منطقه و ایجاد  د رآمد های ارزی 
را فراهم خواه��د  آورد . ایجاد  اشتغال برای 
هزاران نفر متخصص و کارگر د ر زمینه های 
مختلف تولید ی و خد ماتی از جمله اهد اف 

د یگر این فعالیت راهبرد ی است.
بر اساس این تفاهم نامه، تأمین زیرساخت ها 

و منابع ان��رژی برق را گ��روه صنعتی مپنا 
و ساخ��ت اتوبوس ه��ا را گ��روه صنعت��ی 
عقاب افش��ان ب��ا استف��اد ه از ظرفیت های 

د اخلی و د انش بومی عهد ه د ار شد ند .

تالش برای کاهش آلود گی هوا
عباس علی آباد ی، رئی��س هیأت مد یره و 
مد یرعامل گروه مپن��ا، د ر حاشیه بازد ید  از 
سالن ه��ای تولید  گروه تولی��د ی و صنعتی 
عقاب افشان، ظرفی��ت تولید  اتوبوس برقی 
را تاب��ع مؤلفه های متعد د  د انست و د ر عین 
حال از نیاز ب��ه تولید  حد ود  د و تا سه هزار 
اتوب��وس برقی د ر کشور خب��ر د اد  و اظهار 
د اش��ت: هر میزان متعهد  به نوسازی باشیم 
این رقم باالتر خواهد  رفت که البته بستگی 
به اقتصاد  کشور هم د ارد . این راهی است که 
همه د نیا برای آن برنامه د ارند  و کشور ایران 
نی��ز باید  د ر این مسیر حرکت کند، چرا که 
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از بسی��اری از کشورهای د نیا د ر این زمینه 
مستعد تر است.

وی گفت: شرایط زیست محیطی د ر د نیا 
نیازمن��د تحوالت جد ید  د ر ح��وزه انرژی و 
کاهش مصرف انرژی است و د ر سمت تقاضا 
و مصرف د ر حم��ل و نقل ریلی، جاد ه ای و 
یا شهری باید  ب��ه سمت الکترونیکی شد ن 
و یا برقی س��ازی حرکت کنیم و هزینه ها را 

کاهش د هیم.
وی ان��رژی را از مؤلفه های اصلی زند گی 
بش��ر د انس��ت و افزود : هر ق��د ر د ر کاهش 
مصرف ان��رژی صرفه جویی شود  د ر اقتصاد  
کش��ور تأثیر خواهد  گذاشت. د ر این زمینه، 
موض��وع برقی ش��د ن اتوبوس ه��ا و قطارها 
د ارای اولوی��ت و اهمیت بسی��ار است  و بر 
اساس بررسی ها تا سال 20۳0 حتی ناوگان 
کامیون ه��ای بزرگ نیز برق��ی خواهد  شد . 
د ر کش��ور ما با توجه به نیروگاه های احد اث 
شد ه، د ر 200 ساع��ت از ایام سال به پیک 
برق می رسی��م و د ر بقیه ساعت ها د ر طول 
سال از این میزان ان��رژی تولید ی استفاد ه 
حد اکثری نمی شود ، عالوه بر این، کشور د ر 
زمینه انرژی های تجد ید پذیر نیز از ظرفیت 

باالی��ی برخ��ورد ار است و ای��ن میزان برق 
تولید ی را می توان د ر سایر عرصه ها از جمله 
برقی سازی خود روها استفاد ه کرد ، بنابراین 
د ر حوزه زیرساخت خوشبختانه با مشکلی 

مواجه نیستیم.
د کت��ر علی آب��اد ی خاطرنشان ک��رد : د ر 
فن��اوری م��ورد  تقاض��ا ب��رای برقی سازی 
خود روه��ا د ر موقعی��ت بسی��ار خوبی قرار 
د اریم و امروز عمد ه بخش های این امر مهم 
ب��ه صورت د اخلی د ر کش��ور موجود  است. 
نکت��ه مهم آن است که لوکوموتیوهای مپنا 
د ی��زل الکتریک هستند  و عماًل یک مرحله 
از کار انجام ش��د ه و د ر زمینه خود رو برقی 
نیز تاکن��ون اقد امات مناسبی د ر گروه مپنا 
صورت گرفته که به زود ی رونمایی خواهیم 
کرد . خوشبختانه با توجه به تجربیات خوب 
گروه مپنا د ر لوکوموتیوها و تکمیل مطالعات 
مپنا د ر بحث اتوبوس های شهری، امید واریم 
به زود ی اتوبوس ه��ای برقی را عرضه کنیم 
چرا ک��ه از آماد گی کامل ب��رای عرضه این 

محصوالت برخورد اریم.
مد یرعامل گروه مپنا با اشاره به صرفه جویی 
حاصل از برقی سازی اتوبوس های شهری و 

بین شهری، تصریح ک��رد : به طور متوسط 
اگ��ر یک خود رو د ر مقیاس خود رو معمولی 
ب��رای هر ۱00 کیلومتر ۱0 لیتر بنزین نیاز 
د اشته باشد ، یک ماشین معاد ل آن بین ۱0 
تا ۱5 کیلووات ساع��ت برق احتیاج د ارد  و 
۱0 ت��ا ۱5 کیلو وات ساعت برق را می توان 
با ح��د ود  د و تا د و و نیم لیت��ر تأمین کرد  
و ی��ا از انواع انرژی های تجد ید پذیر می توان 
استف��اد ه کرد  تا سوخت فسیلی نیز مصرف 

نشود  که د ستاورد  بسیار مبارکی است.
وی د ر زمین��ه زیرساخت های الزم جهت 
تأمی��ن ب��رق اتوبوس ه��ای جد ی��د  گفت: 
خوشبختانه د ر بخ��ش زیرساخت اقد امات 
بسیار بزرگ��ی انجام شد ه است، ضمن آنکه 
ایران از نظر منابع انرژی از کشورهای د ارای 
رتب��ه د ر بین کشورهای د نیا است، بنابراین 
زیرساخت الزم برای تأمین مواد  اولیه انرژی 

فراهم آمده است. 
هم اکنون ۸2 هزار مگاوات برق تأمین شد ه 
و حد ود  ۱۹ هزار مگاوات نیز د ر د ست تأمین 
است. برای این می��زان نیروگاه و تأسیسات 
کامل فراهم ش��د ه و خطوط انتقال و توزیع 
بسیار گست��رد ه ای احداث  ش��د ه است. د ر 
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بیشتر ایام سال، حد ود  ۸ هزار و 500 ساعت 
ظرفی��ت مازاد  د اریم که ای��ن ظرفیت مازاد  

می تواند  د ر حمل و نقل استفاد ه شود .
مد یرعام��ل مپنا با اشاره ب��ه اقد امات این 
گ��روه د ر زمین��ه ایج��اد  زیرساخ��ت شارژ 
خود روه��ا تأکید  ک��رد : د ر تهران کار نصب 
ایستگاه ه��ای شارژ آغاز ش��د ه و اد امه د ارد  
و این اقد ام��ات د ر مشهد  هم د ر حال اجرا 
است و برای سمن��ان و د یگر نقاط نیز باید  

برنامه ریزی الزم صورت گیرد .
وی د ر خصوص میزان سرمایه  الزم جهت 
برقی سازی گفت: این موضوع تابع برنامه های 
تنظیم ش��ده اس��ت و د ر ح��ال حاضر رقم 
د قیقی نمی ت��وان گفت، اما به نظر می رسد 
ای��ن سرمایه به سرعت از محل صرفه جویی 
سوخت تأمین خواهد  ش��د . امید واریم این 
رویکرد  باعث شود  که پتانسیل های پژوهشی 
فعال گ��ردد  و زیرساخت های صنعتی الزم 

برای این کار د ر کشور توسعه یابد .

تحول عظیم د ر راه صنایع خود روسازی
احمد  همتی، نمایند ه مرد م شهرستان های 
سمنان، مهد ی شهر و سرخه د ر مجلس هم 
گفت : شرک��ت مپنا یک��ی از مجموعه های 
بزرگ صنعت��ی و بسیار توانمن��د  بود ه که 
سرع��ت توسع��ه و پیشرف��ت آن د ر کشور 
منحصربه فرد  اس��ت. مجموعه صنعتی مپنا 
توانست��ه د ر عرصه های مل��ی و بین المللی 
بد رخشد  و د ر جوامع بین المللی رقابت کند . 
شرکت مپنا با عق��د  تفاهم نامه همکاری با 
شرکت عقاب افش��ان د ر تولید  اتوبوس های 

برقی ب��رای اولین بار د ر کش��ور د ر استان 
سمن��ان تح��ول عظیم��ی را د ر صنای��ع 
خود روس��ازی ایجاد  می کن��د . خوشبختانه 
مستق��ل شد ن د ر تولی��د  و صرفه جویی د ر 
انرژی و بهره گی��ری از تکنولوژی و فناوری 
روز و کاهش آالیند ه های زیست محیطی از 

مهم ترین اهد اف این طرح است.
وی بیان کرد : مسئ��ووالن استان سمنان 
به عن��وان هشتمین استان پهن��اور کشور با 
وجود  زمین های بالمع��ارض، ایجاد  صنایع 
ب��ا استفاد ه از انرژی ه��ای نو و تجد ید  پذیر 
و انرژی های پ��اک را د ر اولویت برنامه های 
خود  د نبال خواهد  کرد  . بی شک این استان 
می توان��د  د ر فاصله کمت��ر از یک ساعت با 
میلیون ها نفر جمعی��ت پایتخت که بخش 
عظیم��ی از جمعی��ت کش��ور را تشکی��ل 
می د هن��د ، ارتباط برق��رار و هزین��ه را د ر 

بخش های مختلف به صرفه تر کند .
 

انتقال آب د ریای خزر؛ حالل مشکالت
علیرض��ا آشناگر استان��د ار سمنان هم د ر 
مراسم انعقاد  این تفاهم نامه گفت: استاند اری 
سمنان از طرح تولید  اتوبوس برقی که قرار 
است برای نخستین بار د ر استان سمنان با 
همکاری گروه مپنا و گروه صنعتی عقاب افشان 
به انجام برسد ، حمایت الزم را به عمل خواهد 
آورد . مطمئناً اجرای طرح هایی که د ر استان 
سمن��ان منجر به توسعه صنایع پاک شد ه و 
توجیه اقتصاد ی د اشته باشد  نیازمند  توجه 
و حمایت است. خوشبختانه استان سمنان 
با وجود  ظرفیت های صنعتی و معاد ن غنی 

می توان��د  بخش عمد ه ای از اشتغال کشور را 
تأمین کن��د  و تنها محد ود یت این سرزمین 
پهناور، آب است. به نظرم مستقل شد ن د ر 
تولید  و صرفه جویی د ر انرژی و بهره گیری از 
تکنولوژی و فناوری روز و کاهش آالیند ه های 
زیست محیطی از مهم ترین اهد اف این طرح 

است.
استاند ار سمنان اد ام��ه د اد : ۸0 د رصد  از 
مساح��ت استان سمنان، کوی��ری و میزان 
آب ه��ای سطحی آن کم اس��ت و علی رغم 
مد یری��ت بهین��ه منابع آب، ای��ن استان با 
مشکل کم آب��ی مواجه و یکی از جد ی ترین 

 مطالبات مرد م، تأمین آب است. 
مد ل منابع مالی طرح انتقال آب به استان 
سمنان تأمی��ن شد ه است. چگونگی اجرای 
این پروژه بسیار اهمی��ت دارد و امید  است 
پ��روژه مهم انتق��ال آب به است��ان سمنان 

محقق شود . 
شرکت مپنا، یکی از شرکت های توانمند و  
باسابقه د رخشان د ر این زمینه، می تواند  با 
شرک��ت د ر فراخوان اجرای طرح انتقال آب 
د ری��ای خزر و شیرین س��ازی آب د ریا گام 
مؤث��ری را د ر این رابطه ب��رد ارد . با تصویب 
ط��رح انتقال آب 50 میلیون مترمکعب آب 
ش��رب و ۱50 میلی��ون مترمکع��ب آب د ر 
بخش صنای��ع تأمین خواهد  شد . همچنین 
با تأمین آب استان سمنان د ر بخش شرب 
و صنایع، گام مهمی د ر جهت ایجاد  اشتغال 
برد اشته شد ه و این استان می تواند  جمعیت 

سرریز پایتخت را جذب کند .
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مارال را بیشتر از همه اتوبوس ها دوست دارم

راننده ولوو هستم اما اتوبوس مارال را هم 
دوست دارم

زهرا هاجری، راننده اتوبوس مارال در مسیر ترکیه و گرجستان

خانم زحمتکش، راننده اتوبوس ولوو

همیشه از بچگی عاشق رانندگی بوده ام و همین عالقه و عشق، مرا تا پشت فرمان اتوبوس مارال اسکانیا 
پیش برده است. نکته مهم برای من این بود که همه اعضای خانواده مادری ام گواهینامه پایه یک داشتند 
و همین فرصت باعث شد از ۴ سالگی با دایی ام که راننده خودرو سنگین بود، در کرمانشاه به مسافرت های 
مختلفی بروم. اولین تجربه رانندگی ام با اتوبوس بنز O500 بنز بود و بعد از آن، کل دوران رانندگی  ۸ ساله ام 
را با مارال در جاده ها بوده ام. امیدوارم یک روزی من و همه زنان راننده، وسیله نقلیه خود را داشته باشیم و 

مجبور نباشیم روی اتوبوس دیگران کار کنیم.
بهترین خاطره ام در این دوران وقتی بود که می خواستم یک جمع دانشجو را به مسافرت ببرم. جالب 
بود همه آنها وقتی دیدند که راننده اتوبوس زن است، بسیار خوشحال شدند و تقریباً همه شان با من عکس 
یادگاری گرفتند. البته بدترین خاطره ام را یک خانم برایم رقم زد. خاطرم هست روزی، مسافر خانمی داشتم 
که وقتی وارد اتوبوس شد و مرا به عنوان راننده دید، غش کرد! همین زن بعد از اینکه به هوش آمد، هم به 

دفتر مسافربری و هم به پلیس راه زنگ زد و گفت راننده این اتوبوس یک زن است!
درب��اره خوبی های اتوبوس مارال گفتنی زیاد است اما به نظرم نقطه قوت مارال استقامت بسیار باالیی 
است که به نسبت دیگر برندها دارد. البته فکر می کنم درسا از مارال هم قوی تر باشد، اما من مارال را بیشتر 
دوست دارم. در حال حاضر، مهمترین چالش برای ما بانوان راننده این است که رانندگان زن بیشتر از مردان 
حمای��ت شون��د. این برای ما بسیار مهم است و شاید مهمترین درخواست من هم از مسؤوالن و متولیان 
حوزه حمل و نقل همین امر باشد. یک زن اگر بخواهد راننده اتوبوس شود باید حتماً عالقه بسیار زیادی 
داشته باشد و سختی های زیادی را هم به جان بخرد، چون اگر عالقه نباشد، انتخاب چنین شغلی مصائب 

و سختی های بسیاری خواهد داشت.

از ۱۴ سالگی پشت فرمان اتوبوس می نشستم و عالقه بسیاری به این کار داشتم، چون پدرم اتوبوس دار 
و از قدیمی های ایران پیما بود. وقتی به سن رانندگی رسیدم، ۱۴ سال مربی رانندگی بودم و بعداً تصمیم 
گرفت��م که مدرک پایه یکم را هم بگیرم. من بر عکس خیلی از همکارانم، االن اتوبوس ولوو را به اسکانیا 
ترجیح می دهم، نه به این دلیل که ولوو نسبت به اسکانیا برتری دارد، بلکه چون من از ابتدا پشت فرمان 
ولوو نشسته ام و حاال هم با آن راحت ترم. البته به شما بگویم از اینکه راننده شدم سخت پشیمانم، چون 
در کشور ما رانندگان و مخصوصاً رانندگان زن به قدر کافی حمایت نمی شوند. به هر حال، ما نیاز داریم 
که در این شغل آرامش روحی و روانی داشته و با خیالی آسوده در این صنف فعال باشیم اما بدون تعارف، 

مشکالت زیادی داریم.
من با اینکه از ابتدا راننده اتوبوس ولوو بوده ام، همیشه گفته ام که اتوبوس مارال را دوست دارم و معتقدم 
ک��ه اتوبوس ه��ای اسکانیا بسیار قوی هستند. به نظرم اینکه یک رانن��ده از چه خودرو یا اتوبوسی بیشتر 
خوشش بیاید، کامالً سلیقه ای است اما شخصاً تفاوت چندانی بین اتوبوس های ولوو و اسکانیا نمی بینم و 
اعتقاد دارم که بیشتر تفاوت آنها ظاهری و در شکل و شمایل اتاق آنهاست. امیدوارم که سوای همه برندها 

و مدل های اتوبوس، رانندگان و هم صنف های من در دنیا در صحت و سالمت باشند.
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حمل و نقل، یکی از اجزای حیاتی زند گی امروزی 
است و از مهمترین و اصلی ترین خصوصیات آن 
سیستم ایمن��ی است. براساس یک تعریف ساد ه 
منظور از ایمنی، د ستیابی به هد ف سفر بد ون بروز 
آسیب جانی و مالی است. بروز تصاد فات، همواره 
مهند سین ترافیک را به سوی بررسی راهکارهای 

کاهش تصاد فات کشاند ه است.
مطالعات متعد د ی د ر مورد  ارتباط تعد اد ، شد ت 
تصاد ف��ات و متغیرهای اثر گ��ذار بر آن د ر جهان 
انجام شد ه است، به طوری که برای بررسی عوامل 
مؤثر د ر احتم��ال بروز حواد ث ترافیکی، می توان 
تک ت��ک عوامل )رانند گان، خ��ود رو، راه( را مورد  
توج��ه قرار د اد . د ر جایگ��اه رانند ه، نقش سرعت 
د ر بسیاری از تصاد ف��ات پررنگ است و می توان 
از آن ب��ه عن��وان یک عامل تأثیرگ��ذار د ر وقوع 
حاد ثه ترافیکی نام برد . عالقه به سرعت و هیجان 
ی��ا هر نام د یگر، ای��ن روزها به عاملی برای مرگ 
بسیاری از ایرانیان تبد یل شد ه که با هر فشار روی 
پد ال گ��از، یک قد م به مرگ نزد یک تر می شوند . 
اغل��ب این متوفیان جوانان��ی هستند  که عموماً 
به سرعت مجاز تعیین ش��د ه روی تابلوها راضی 
نیستند  و همواره به د نب��ال محیط های خلوت و 
ام��ن می گرد ند  که این عالقه ب��ه سرعت را ارضا 

کنند ؛ ام��ا از آنجا که معموالً چنین محیط هایی 
د ر شهرهای کشور کمتر پید ا می شود ، نتیجه آن 
تمای��ل د ر راند ن وسیله با سرعت باال د ر راه های 
د رون و برون شهری، خیابان ها و اتوبان هایی که 
د ارای محد ود یت ه��ای سرعت است، ظهور پید ا 
می کن��د  و موجب بروز تصاد ف��ات و آسیب های 
جبران ناپذی��ری برای آن��ان و سرنشینان خود رو 
می شود . انتخاب سرعت می تواند  تحت تأثیر سن، 
جنسیت، خلق و خو، عوامل محیطی مثل وضعیت 
جوی، مشخصات جاد ه یا مشخصات وسیله نقلیه 
و میزان ریسک پذیری رانند ه د ر مصاد ف شد ن با 
یک صحنه تصاد ف و یا برخورد  با اجرای قوانین 

پلیس باشد .
مکانیزم رفتاری د ر انتخاب سرعت حرکت، ریشه 
د ر تصور رانند ه د ارد . به طوری که برخی رانند گان 
فکر می کنند  که مهارت آنان د ر رانند گی باال است 
و بیشتر از سرعت تعیین شد ه د ر محل می رانند ، 
غافل از اینکه با افزایش سرعت، زمان عکس العمل 
رانند ه د ر زمان حاد ثه کوتاه تر شد ه و همچنین با 
توجه به ارتباط فاصله ترمز با مربع سرعت، فاصله 
ترم��ز نیز بزرگ تر می شود . یک��ی د یگر از د الیل 
بروز حاد ثه با عامل سرعت ند اشتن تعاد ل به د لیل 
مصرف مواد  محرک است. افراد ی که مواد  محرک 

حسین قاسمی نژاد 
کارشناس حوزه ایمنی راه ها

قبول مسئوولیت جان د یگران
با رعایت سرعت د ر رانند گی
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مصرف می کنند ، برد اشت د رستی از واقعیت ها 
ند ارند  و این امر موجب می شود  اقد امی انجام 
د هن��د  که هیجان زیاد ی را برایشان به وجود  
آورد  و این هیج��ان می تواند  افزایش سرعت 
حین رانند گی باشد . برای کنترل و جلوگیری 
از وقوع این قبیل ح��واد ث ترافیکی با عامل 
سرع��ت، آیین نامه راهنمای��ی و رانند گی به 
رانند گ��ان اجازه د اد ه ت��ا با حد اقل و حد اکثر 
سرعت های تعیین شد ه مند رج د ر ماد ه ۱2۶ 
د ر راه ها و معاب��ر ترد د  کنند ، مگر د ر راه ها و 
مناطقی که میزان سرعت به وسیله تابلو و یا 
د یگر عالئم رانند گی تعیین و مشخص شد ه 

باشد .
همچنین د ر راه ها و معابر شهری، قانونگذار 
برای کنترل این قبیل تخلفات براساس ماد ه۳ 
قانون رسید گی به تخلف��ات رانند گی تهیه، 
نص��ب و نگهد اری تجهی��زات الکترونیکی از 
قبیل عکسبرد اری، فیلمبرد اری و سامانه های 
ماهواره ای و نظایر آن برای ثبت تخلف و کنترل 
عبور و مرور د ر شهرها، به عهد ه شهرد اری ها 
و د ر خ��ارج از شهرها به عه��د ه وزارت راه و 
شهرس��ازی )سازمان راهد اری و حمل و نقل 
جاد ه ای کشور( گذاشته که با هماهنگی پلیس 

راهور، ملزم به اجرا این ماد ه هستند .

د ر مقاب��ل ای��ن اقد ام��ات کنترل��ی ورود  
خود روه��ای پرسرعت د ر کشور موجب شد ه 
سرعت نسب��ت به زمان��ی ک��ه خود روها از 
سیستم قد یمی بهره مند  بود ند ، تغییر و تمایل 
به افزای��ش سرعت نیز د ر برخ��ی رانند گان 

پد ید ار شود .
برای رصد  و برخورد  با این قبیل تخلفات 
اغلب بزرگراه ه��ا و معابر اصل��ی شهرهای 
ب��زرگ و راه ه��ای برون شه��ری کشور به 
د وربی��ن ثب��ت تخلف��ات مجه��ز شد ه اند ، 
ام��ا همچنان هر روز خبره��ای ناگواری از 
وق��وع تصاد فات ترافیکی ب��ا عامل سرعت 
ب��ه گوش می رسد  و باید  برای جلوگیری از 
تکرار این قبیل ح��واد ث همواره ایمنی د ر 
رانند گی یک��ی از اهد اف اصلی برنامه ریزی 
کالن حمل و نقل ب��ود ه و کاهش تصاد فات 
ترافیک��ی ب��ه عن��وان یک��ی از اولویت ها و 
معیاره��ای تصمیم گیری و گزینه سازی د ر 
عرص��ه حمل و نقل مورد  توج��ه مسئوولین 
ق��رار گیرد . د ر کن��ار آن نقش رانند گان به 
عنوان عاملین اصلی د ر وقوع تصاد فات نیز 
حائ��ز اهمیت است و باید  همیشه به خاطر 
د اشته باشیم که مسئووالنه رانند گی کنیم 

چون د ر قبال جان د یگران مسئوولیم.

مکانیزم رفتاری د ر انتخاب 
س�رعت حرک�ت، ریش�ه د ر 
تصور رانند ه د ارد . به طوری که 
برخی رانند گان فکر می کنند  
که مهارت آنان د ر رانند گی باال 
است و بیشتر از سرعت تعیین 
شد ه د ر محل می رانند ، غافل 
از اینک�ه با افزایش س�رعت، 
زمان عکس العم�ل رانند ه د ر 
زم�ان حاد ثه کوتاه تر ش�د ه و 
همچنی�ن با توجه ب�ه ارتباط 
فاصله ترمز با مربع س�رعت، 
فاصل�ه ترم�ز نی�ز بزرگ ت�ر 

می شود 
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شرکت تولی��د ی و صنعتی عقاب افشان 
حضوری پررن��گ د ر چهارمی��ن نمایشگاه 
حمل و نق��ل، لجستیک و صنای��ع وابسته 

تهران د اشت.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی شرک��ت 
عقاب افشان، د ر ای��ن نمایشگاه که از 2۴ تا 
2۶ آذرم��اه همزمان با هفت��ه حمل و نقل، 
با حمای��ت وزارت راه و شهرسازی د ر محل 
مرکز نمایشگاه های بین المللی مصلی تهران 
برگ��زار شد ، فعاالن صنع��ت حمل و نقل و 
تجهی��زات راهد اری آخری��ن د ستاورد های 

خود  را به معرض د ید  عموم قرار دادند .
شرکت تولی��د ی و صنعتی عقاب افشان 
بزرگترین تولید کنند ه اتوبوس های د رون و 
ب��رون شهری کشور، د ر این نمایشگاه با سه 
محص��ول اتوبوس های ب��رون شهری د رسا 
و م��ارال و همچنین اتوب��وس د رون شهری 
پارسین حض��وری پررن��گ و تأثیرگذار د ر 

چهارمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک 
و صنایع وابسته تهران د اشت، مورد  استقبال 

بازد ید کنند گان از نمایشگاه قرار گرفت .
د کتر محمد  اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 
و جمع کثیری از مد یران ارشد صنعت حمل 
و نقل طی سه روز از بخش های مختلف این 
نمایشگاه بزرگ بازد ید  کرد ند  و د ر گفتگو با 
مد یران شرکت عقاب افشان د ر جریان برخی 

از مشکالت این شرکت قرار گرفتند .
عبد الهاش��م حسن نیا، مع��اون وزیر راه و 
شهرسازي و رئیس سازمان راهد اری کشور، 
د ر نشست خبری این نمایشگاه ضمن تبریک 
هفته »حمل و نقل، رانندگان و راهداری« با 
اشاره به این که حد ود  ۹0 د رصد  حمل و نقل 
بار و مسافر د ر کش��ور از طریق جاد ه انجام 
می شود ، اظهار د اش��ت: ساالنه حد ود  ۶00 
میلی��ون تن بار توس��ط  ۳50 هزار د ستگاه 
کامیون و ح��د ود  یک میلی��ارد  نفر مسافر 

توس��ط ۱00 هزار د ستگ��اه ناوگان حمل و 
نقل مساف��ر د ر کشور جابه جا می شوند  که 
این حجم عظیم جابه جایي و خد مت رساني 
ب��ه هموطنان با تالش و هم��ت رانند گان و 
فعاالن تالشگ��ر بخش حمل و نقل جاد ه اي 

محقق مي شود .

رانند گان ش���بكه حمل و نقل جاد ه اي بار و 
مس���افر تأثير مس���تقيمي بر اقتصاد  كشور 

د ارند 
معاون وزی��ر راه و شهرسازي د ر نشست 
خب��ري چهارمین نمایشگاه حم��ل و نقل، 
لجستیک و صنایع وابسته از رانند گان شاغل 
د ر شبکه حم��ل و نقل جاد ه اي بار و مسافر 
که با خد مات شایسته و ارزشمند  خود  تأثیر 
مستقیمي ب��ر اقتصاد  کش��ور د ارند ، تقد یر 

کرد . 
وي ب��ا بی��ان این ک��ه از سال ه��ا پی��ش 

شرکت عقاب افشان با سه محصول
د ر چهارمین نمایشگاه حمل و نقل تهران
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هوشمند سازی حوزه راهد اري و حمل 
و نق��ل ج��اد ه ای د ر د ستور ک��ار این 
سازم��ان قرار د اشته اس��ت، افزود : د ر 
ح��ال حاضر ۱۶ بازارگ��اه الکترونیکي 
د ر حوزه حمل و نقل جاد ه ای فعالیت 
می کنن��د ، همچنین اخی��راً آئین نامه 
تأسی��س شرکت ه��اي حم��ل و نقل 

هوشمند  ابالغ شد ه است.
رئیس سازمان راه��د اری و حمل و 
نقل جاد ه ای با اشاره به هوشمند سازی 
بخش راهد اری کشورگفت: با استفاد ه 
از سیست��م PMS  میزان خرابی رویه 
راه ها بررسی و آنالی��ز شد ه و ترمیم و 

نگهد اری آن ها اولویت بند ی می شود .
حسن نی��ا گفت: ب��ا بهره گی��ري از 
سامانه هاي هوشمند  د ر بخش حمل و 
نقل جاد ه اي، هفت میلیارد  د اد ه مربوط 
به ت��رد د  د ر جاد ه ه��ا آنالیز می شود  و 
مبناي سیاستگذاري هاي این سازمان 

قرار مي گیرد .
جد ی��د   نسخ��ه  رونمای��ي  از  وي 
اپلیکیش��ن ۱۴۱ د ر هفت��ه »حمل و 
نقل، رانند گان و راه��د اري« خبر د اد  
و افزود : بر اس��اس قابلیت های سامانه 
جد ید  ارتباط د وسوی��ه و تعاملي بین 
مرد م و سازمان برقرار شد ه و مخاطبان 
مي توانند  ب��ا استف��اد ه از قابلیت هاي 
مختلف آن، شرایط راه ها را به سازمان 

ارسال کنند .
وي اف��زود : با اج��راي سیاست های 
د رس��ت سع��ي ش��د ه اس��ت میزان 

به��ره وري د ر حوزه جاد ه ای به وی ژه د ر 
بخش کامیون ها افزایش یابد، به طوري 
ک��ه کامیون ها اگر د ر گذشته ۶0 هزار 
کیلومتر می توانستند  فعالیت کنند  هم 
اکنون می��زان فعالیت آن ه��ا به ۱50 
هزار کیلومتر افزایش یافته که تسهیل 
و تسریع  فعالیت هاي جابه جایي بار را 

به د نبال د اشته است. 
رئی��س سازمان راه��د اري و حمل 
و نق��ل جاد ه ای با بی��ان این که ضریب 
اشغال صند ل��ي د ر ناوگ��ان اتوبوسي 
کشور افزایش پید ا کرد ه است، گفت: تا 
پیش از افزایش قیمت سوخت، ضریب 
اشغال صند لي د ر اتوبوس ها ۶0 د رصد  
بود  که با گران شد ن بنزین این ضریب 
افزایش پید ا کرد ه است د ر واقع سفر با 
خود روهاي شخصي ۱۶ د رصد  کاهش 
و تع��د اد  سفر با ناوگ��ان حمل و نقل 

عمومي افزایش پید ا کرد ه است.
فعالیت ه��اي  خص��وص  د ر  وي 
راه��د اري زمستان��ي در س��ال جاري 
گف��ت: ۶0 درصد از مجموع 220 هزار 
کیلومتر محورهاي مواصالتي د ر کشور 
تحت تأثیر بارش ها و شرایط جوي قرار 
مي گیرد . براي فعالیت ه��اي راهد اري 
زمستان��ي امس��ال ۱۳ ه��زار نی��روي 
راه��د اري، ۹۸0 راهد ارخانه و ۱0 هزار 
د ستگ��اه ماشی��ن آالت راهد اري پیش 
بیني شد ه است. وي همچنین با اشاره 
به اقد امات د ر نظ��ر گرفته شد ه براي 
حوزه راه هاي روستایي د ر سطح کشور 

گفت: از تی��ر ماه امس��ال نگهد اري و 
ساخت راه هاي روستایي تحویل سازمان 
راه��د اري و حمل و نقل جاد ه اي شد ه 
است که د ر قالب طرح ابرار اقد ام براي 
راه هاي اولویت د ار روستایي به صورت 
جهاد ي د ر سراس��ر کشور آغاز شد ه و 
روزانه د ر سراسر کشور 20 کیلومتر راه 
روستایي با ترکیبي از روش هاي اماني 
و پیماني آسفالت مي شود  و مقرر است 
تا پایان سال جاري 2000 کیلومتر راه 

روستایي اولویت د ار تحویل شود . 

 حم���ل و نق���ل، ش���ریان حیات���ی ه���ر 
کشوری است

 حم��ل و نق��ل، شری��ان حیاتی هر 
کش��وری اس��ت و اگ��ر ای��ن شریان 
پرظرفیت، با انضباط و قد رتمند  عمل 
کن��د ، قطع��اً موتور حرک��ت توسعه و 
کیفیت زند گی و کسب و کار به جریان 

می افتد . 
 به گزارش رواب��ط عمومی سازمان 
راه��د اری و حم��ل و نقل ج��اد ه ای، 
مهند س محم��د  اسالمی وزی��ر راه و 
شهرس��ازی ضم��ن گرامید اشت هفته 
حمل و نقل، رانند گان و راهد اری و روز 
2۶ آذر، روز حم��ل و نقل و رانند گان، 

اظهار د اشت:  
پیام امام راحل و ایثارگری شهد ای 
گرانقد ر انقالب اسالمی و د فاع مقد س 
د ر ط��ول سال ه��ای پ��س از انقالب 
همچن��ان تأثیرگ��ذار و پرچ��م کشور 
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جمهوری اسالمی ایران با اهتزاز پابرجا 
است.

 وی با اشاره به اهمیت استراتژیک 
کش��ور ایران د ر مسیر چه��ار راه د نیا 
اف��زود :  این موقعیت سه��م بزرگی را 
د ر حمل و نقل جاد ه ای به اقصي نقاط 
د نیا با استفاد ه از فرصت های ترانزیتی 
فراه��م نمود ه است و ب��ا بهره گیری از 
ظرفیت ه��ای تولی��د ی و صنعت��ی و 
استفاد ه از ظرفی��ت مهند سی و توان 
علم��ی کشور این سهم قابل افزایش و 

ارتقا است. 
وزی��ر راه و شهرسازی ی��اد آور شد : 
به رغم تحریم های ظالمانه علیه کشور 
و آسی��ب مناب��ع و امکانات، با همت و 
اراد ه و پشتک��ار و خد م��ت عاشقان��ه 
جمعی��ت سازن��د ه زیربناهای حمل و 
نق��ل توسعه یافته و ای��ن روند  توسعه 

همچنان پابرجاست.

د وازد ه���م  د ول���ت  کابین���ه  عض���و 
خاطرنشان کرد :

د ر د ولت یازد ه��م و د وازد هم، بالغ 
ب��ر ۴000 کیلومت��ر بزرگ��راه و 220 
کیلومت��ر آزاد راه ب��ه زیرساخت ه��ای 
کشور اضافه شد  و 5۸0 کیلومتر د یگر 
آزاد راه تا پایان د ولت د وازد هم احد اث 

خواهد  شد .
وی  اجرای طرح ملی ابرار را جهاد  
د یگری د ر ح��وزه راه ه��ای روستایی 

اعالم کرد  و افزود :
تا پایان سال جاری سازمان راهد اری 
و حم��ل و نق��ل ج��اد ه ای متعهد  به 
ساخ��ت و آسفالت 2000 کیلومتر راه 
روستای��ی است و برای سال آیند ه هم 
۳500 کیلومتر د یگر هد فگذاری شد ه 
اس��ت که با هم��ت و خد مت صاد قانه 
د ر استان های کش��ور، این روند  ساد ه 

سازند گی با قوت د ر جریان است. 
اسالمی بر لزوم نوسازی ناوگان حمل 
و نق��ل جاد ه ای تأکید  کرد  و گفت: د ر 
بعد  کمی و کیفی نیازمند  به نوسازی 
ناوگان هستیم ت��ا هم رانند گان و هم 
مسافران از کیفی��ت خوبی د ر سفرها 
برخ��ورد ار شوند  و د ر این راستا تالش 

است با خروج ناوگان فرسود ه، ناوگان 
جد ید  وارد  چرخ��ه حمل و نقل شود  
د ر زم��ره یکی از برنامه های اولویت د ار 
اس��ت. وی  و شهرس��ازی  راه  وزارت 
همچنی��ن بر کاهش مص��رف انرژی و 
بهینه سازی تأیید کرد  و افزود : د ر این 
راست��ا باید مالحظات الزم برای حفظ 
محیط زیست د ر د ستور کار قرار گیرد  

و گام های اساسی برد اشته شود .  
وزی��ر راه و شهرس��ازی، یکی د یگر 
از موضوع��ات قاب��ل اهمیت د ر بخش 
حمل و نقل جاد ه ای را هوشمند  سازی 
فعالیت ه��ا بیان ک��رد  و اظهار د اشت: 
شرکت ه��ا و مؤسسات حم��ل و نقل 
باید د ر راست��ای رقابتی کرد ن کسب 
و کار د ر حمل و نق��ل و با استفاد ه از 
نوین و هوشمندسازی  تکنولوژی های 
فعالیت ه��ا  ت��الش کنن��د  ت��ا قیمت 
تمام ش��د ه کاهش یافته و ب��ا افزایش 
بازد هی و بهره وری سهم این بخش د ر 

د رآمد  ملی افزایش پید ا کند . 
عضو کابینه د ولت د وازد هم با تأکید  
بر به کارگیری از قد رت روز لجستیکی 
د ر کش��ور افزود : د ر ح��ال حاضر، ۱0 
میلیون تن ک��اال د ر کش��ور ترانزیت 
می شود  که ۸0 د رصد  این جابجایی د ر 
بستر حمل و نقل جاد ه ای است، اگرچه 
می توان با بهره گی��ری از فرصت های 
ترانزیت��ی و به کارگی��ری شرکت های 
مقتد ر و کارآمد  ای��ن ظرفیت را به 5 
میلی��ون تن افزایش یاب��د . اسالمی با 
اشاره به نقش و اهمیت نیروی انسانی 

د ر افتخ��ار آفرینی د ر ح��وزه حمل و 
نقل گفت: رانند گی و راهد اری چیزی 
جز عش��ق نیست ک��ه د ر این جامعه 
پر افتخار تجل��ی می یابد  و مسئووالن 
باید  این ظرفی��ت را بهتر بشناسند  و 
مسیر توسعه را برای این مشاغل هموار 
کنند  تا از انسجام و قد رت و توانمند ی 

بیشتری برخورد ار شوند .
 وی اف��زود : د ر سال ۹۸ جلسه های 
متع��د د  کمیته راهبری و بخش حمل 
و نق��ل ج��اد ه ای با حض��ور اصناف و 
تشکل ها برگزار شد  و سازمان راهد اری 
و حمل و نقل جاد ه ای انتظار دارد این 
جلسات همواره تقویت شود  و استمرار 
پید ا کند  و با نمایند گان اصناف تعامل 
و همفکری و هماهنگی بیشتری برقرار 

شود . 
از مشارک��ت اصن��اف و  اسالم��ی 
انجمن ها د ر جابجای��ی زائران اربعین 
حسینی تقد یر و تشک��ر کرد  و افزود : 
با مد یریت و برنامه ریزی جامع سازمان 
راه��د اری و حم��ل و نقل ج��اد ه ای و 
مشارکت و همراهی اصناف و انجمن ها 
و سایر د ستگاه های ذی ربط از جمله 
نیروی انتظامی و پلیس راهور و تالش 
و همراه��ی رانند گان و راهد اران عزیز 
این ط��رح به نحو مطلوب��ی د ر کشور 

اجرا شد . 
وزی��ر راه و شهرس��ازی د ر بخ��ش 
د یگ��ری از سخنان خود  ب��ه اهمیت 
د ر  رانند گ��ی  فرهن��گ  ارتق��ای 
جاد ه ه��ا اشاره کرد  و اف��زود : آموزش، 
فرهنگ سازی ارتق��ای کیفیت فرایند 
صدور گواهینامه های رانند گی از جمله 
عوامل مهم است که با همکاری نیروی 
انتظامی و پلیس راهور باید د ر اولویت 
برنامه ها قرار گیرد  و د ر نهایت منجر به 
کاه��ش سوانح جاد ه ای و تلفات ناشی 
از ای��ن حواد ث گرد د . وی خاطر نشان 
ک��رد : با د ستیابی هموطنان به سامانه 
سپهتن مرد م می توانند  مسیر حرکت 
ناوگ��ان باربری و مسافرب��ری را رصد  
کنند  و امکان ارتقای ایمنی د ر سفرها 

را فراهم کنند .
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آزمای���ش جد ی���د  تاکس���ی پرن���د ه لیلی���وم با 
موتور جت 

ی��ک شرکت نوپ��ای آلمان��ی از تولید  نمونه 
اولی��ه تاکسی پرن��د ه برقی خود  خب��ر د اد ه 
که مجهز به موت��ور جت است. این محصول 
ی��ک پرواز آزمایشی کوت��اه را نیز با موفقیت 
انج��ام د اد ه است. لیلیوم قص��د  د ارد  تا سال 
2025 خد م��ات تاکسی هوای��ی ارائه د هد  و 
از همین رو کار آزمایش نمونه های اولیه این 
تاکسی ها را آغاز ک��رد ه است. لیلیوم از سال 
20۱۶ سرمایه گذاری های��ی را د ر این زمینه 
آغاز ک��رد ه و از حمایت مالی سازمان فضایی 
اروپ��ا نیز برخورد ار است. پیش از این شرکت 
یاد شد ه آزمایش��ی را د ر ماه اکتبر انجام د اد ه 
بود  و تاکسی هوایی خ��ود  را با قابلیت پرواز 
عمود ی با سرعت ۱00 کیلومتر د ر ساعت به 
حرک��ت د رآورد ه بود . تاکسی جد ید  آزمایش 
ش��د ه هم ب��ه صورت عم��ود ی به پ��رواز د ر 
می آی��د  و با سرع��ت ۶0 کیلومتر د ر ساعت 
حرکت می کند ، سپس ت��ا ارتفاع ۹۱ متری 
اوج می گیرد  و با چرخش های متعد د  و تغییر 
مسیر حرکت سرانجام د ر محل از قبل تعیین 

شد ه فرود  می آید .

حمای���ت از رس���م الخط فارس���ی د ر فض���ای 
مجازی

وزارت ارتباط��ات د ر اقد ام��ی فرهنگ��ی، از 
طراحی فونت و قلم اختصاصی »فناوری« با 
هد ف حمایت از رسم الخ��ط زبان فارسی د ر 
فضای مجازی خب��ر د اد . رئیس مرکز روابط 

عموم��ی و اطالع رسان��ی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات از رونمای��ی از فونت )قلم( 
اختصاصی وزارت ارتباطات تحت عنوان فونت 

»فناوری« خبر د اد .

طراح��ی قل��م اختصاصی، بخش��ی از پروژه 
طراحی و اجرای هویت بصری وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و یکی از مکعب های پازل  
هوی��ت بصری است که ب��ه تد ریج تکمیل و 

آماد ه بهره برد اری شد ه است.

روش جد ی���د  »اف ب���ی آی« ب���رای گ���ول زد ن 
هکرها

سازم��ان اف ب��ی آی آمریکا ط��ی برنامه ای با 
کمک اطالعات واقعی نوع��ی د اد ه جعلی یا 
طعمه ساخت��ه است. این طعمه د ر اطالعات 
واقعی شرکت ها آمیخته می شود  و هکرها را 
هنگام سرقت گول می زند . سازمان اف بی آی 
مدعی اس��ت که  راهی یافته که به شرکت ها 
کم��ک می کند  هنگ��ام ه��ک اطالعاتشان 
خسارت کمتری متحمل شوند . این سازمان 
اد عا می کند  راهی یافته تا هکرها را به سمت 

اطالع��ات اشتباهی سوق می د هد . د ر همین 
راستا این سازمان برنامه IDILE را راه اند ازی 
کرد ه است. د ر این برنامه شرکت ها اطالعاتی 
را به عنوان طعمه ذخیره می کنند  تا هکرها 
هنگام سرق��ت د اد ه های ب��ا ارزش سرد رگم 

شوند .

نخستین سیستم غیر قابل هک د نیا ابد اع 
شد 

گروه��ی از محقق��ان د ر اسکاتلند  نخستین 
سیست��م غیرقاب��ل ه��ک انتق��ال اطالعات 
رمزگ��ذاری ش��د ه را ابد اع کرد ه ان��د . د ر این 
سیستم اطالعات ب��ه شکل نور از یک تراشه 
مخصوص می گذرن��د . گروهی از محققان د ر 
اسکاتلن��د  اد عا می کنن��د  نخستین سیستم 
امنیت��ی غیرقابل ه��ک د نی��ا را ساخته اند . 
محقق��ان مد ت ها است ک��ه از فراگیر شد ن 
رایانه ه��ای کوانتومی بیم د ارن��د  زیرا هکرها 
با کم��ک آن می توانند  به آسانی به اطالعات 

رمزگذاری شد ه، د سترسی یابند .
اما گروهی از محقق��ان بین المللی از جمله 
محقق��ان د انشگ��اه س��ن ان��د روز تراشه ای 
ساخته اند  ک��ه کلید هایی یکبار مصرف برای 
هر بار انتقال اطالعات تولید  می کند  و به این 

ترتیب به امنیت کامل د ست یافته اند .

گ���رد ش مال���ی ب���ازار »ه���وش مصنوع���ی« 
چقد ر است؟

گ��رد ش مالی جهانی هوش مصنوعی تا سال 
202۳ ب��ه بیش از ۹۸ میلی��ارد  د الر د ر سال 

آیند ه ای که د ر انتظار ماست!
د ر د نیای فناوری نمی توان اد عا د اشت که هر روز اتفاقاًت تازه ای رخ می د هد ! شاید  این تعبیر برای د نیای فناوری بهتر باشد  که بگوییم د ر هر لحظه، رخد اد  تازه ای د ر این د نیا به 
وقوع پیوسته که می تواند  تمام معاد الت پیش از خود  را د ستخوش ترد ید  کند . امروز فناوری اطالعات یکی از مهمترین مولفه های قد رت های اقتصاد ی، سیاسی، اجتماعی و علمی 

است. کشوری که توانایی فناورانه د ارد  می تواند  د ر لیست قد رت های بزرگ باشد . با این مقد مه به برخی از اخبار این حوزه که قطره ای از د ریاست اشاره می کنیم.
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می رس��د . به این ترتی��ب پیش بینی می شود  
ک��ه د هه پی��ش روی میالد ی، د ه��ه انفجار 
تکنولوژی باش��د . »هوش مصنوعی، اینترنت 
اشیا و حمل ونقل الکتریکی اکنون د ر صنعت 
تکنولوژی جهان نوجوان به حساب می آیند  اما 
پیش بینی می شود  که تا یک د هه آیند ه، آن ها 
به رشد  انبوهی برسند  و راه خود  را پید ا کنند .« 
پایگاه د اد ه پرد ازی استاتیستا با بررسی د اد ه های 
شرکت های مختلف، چنین از روند  د هه پیش 

رو د ر جهان می نویسد .

 آی د ی سی )یک شرکت بین المللی د اد ه کاوی 
د ر زمینه هوش مصنوع��ی د ر آمریکا( برآورد  
ک��رد ه است که گرد ش مال��ی جهانی هوش 
مصنوعی تا س��ال 202۳ ب��ه ۹۸/۴ میلیارد  
د الر می رسد . رش��د  تجمعی محصوالت این 
صنع��ت نی��ز 2۸/5 د رصد  از س��ال 20۱۹ تا 
202۳ رشد  می کند . آیند ه وسایل حمل ونقل 
الکترونیک��ی نیز د ر د ه��ه 2020، بسیار امن 
و روش��ن به نظر می رس��د . بلومبرگ ان ای اف 
)شرکت تأمین کنند ه مالی د ر حوزه انرژی های 
جد ید (، پیش بینی می کند  که تا سال 2025، 
۱0 میلیون خود رو الکتریکی فروخته شود  و 
ت��ا سال 20۳0 نیز تعد اد  آن ها به 2۸ میلیون 

برسد .

اپل به فناوری ماهواره ای روی آورد 
کمپانی اپل یک تیم ِسری را به کار روی یک 
فناوری ماه��واره ای گماشته که با استفاد ه از 
آن می ت��وان طی پنج سال آین��د ه د اد ه ها و 

سرویس های اینترنتی را به طور مستقیم به 
د ستگاه های ساخت این شرکت منتقل کرد . 
به گزارش پایگاه اینترنتی »بلومبرگ«، غول 
فناوری تولید کنند ه سری گوشی های آیفون 
د ه ه��ا مهند س را از صنایع طراحی سازه های 
هوافضای��ی، ماهواره و آنت��ن را به کار گرفته 
تا ظ��رف 5 سال آیند ه پ��روژه راه اند ازی این 
فن��اوری را به انجام برسانند . تمرکز اپل روی 
ماهواره های ارتباطی و نسل آیند ه از فناوری 
بی سیم نشان  می د هد  که ه��د ف از این کار 
انتقال اطالعات به د ستگ��اه کاربر بد ون نیاز 
به حامل های بی سی��م و یا اتصال د ستگاه ها 
به یکد یگر بد ون استفاد ه از شبکه های مرسوم 
است. همچنین ممکن است هد ف اپل از روی 
آورد ن به فناوری ه��ای ماهواره ای استفاد ه از 
آن ها برای رد یاب��ی د قیق تر موقعیت مکانی 
د ستگاه های خ��ود  و تهیه نقشه ه��ا و د یگر 
قابلیت های پیشرفته باش��د . هنوز مشخص 
نیس��ت که آیا اپل قصد  د ارد  فرآیند  هزینه بر 
توسعه و ساخت یک صورت فلکی ماهواره ای را 
به طور مستقل انجام د هد  یا صرفاً از تجهیزات 
زمینی که می توانند  د اد ه ها را از ماهواره های 
موجود  گرفت��ه و آن را به د ستگاه های تلفن 

همراه بفرستد ، استفاد ه خواهد  کرد .

عرضه مرورگر کروم ۷۹ روی اند روید  متوقف 
شد 

ب��ا پید ا شد ن باگی د ر کروم ۷۹ که اطالعات 
برنامه های اند روید ی را حذف می کرد ، عرضه 
نسخه این مرورگر روی اند روید  متوقف شد . 
مرورگر کروم ۷۹ از چند  روز پیش روی موبایل 
و د سکتاپ عرضه شد ه و با اضافه شد ن امکان 
جد ی��د  اطالع رسانی د ر مورد  سرقت گذرواژه 

خبرساز شد .
 حال باگی د ر ای��ن به روزرسانی کشف شد ه 
که اطالع��ات برخی از برنامه ه��ای خاص را 
ک��ه از WebView د اخلی Android استفاد ه 
می کنن��د ، پ��اک می کند ؛ مشکل��ی که هم 

برنامه نویسان و هم کاربران معمولی را نگران 
 ،Android  کرد ه اس��ت. د ر نسخه های جد ید
مرورگر کروم نقش وب ویوو )WebView( را 
برای سیستم ایفا می کند  - ابزاری که جزئی 
اصلی از سیستم عامل برای نمایش محتوای 
وب د ر برنامه ه��ا به شمار م��ی رود . وقتی از 
د اخل یک برنامه وارد  صفحات وب می شوید  
 DuckDuckGo ی��ا از مرورگرهای��ی چ��ون
ک��ه فاقد  موتور ارائه د اخلی هستند ، استفاد ه 
می کنید ؛ کروم مسئوول بارگذاری این محتوا 
است. گوگل عرضه نسخه اند روید ی مرورگر 
ک��روم ۷۹ را متوقف و به د نبال راه حلی برای 

رفع این مشکل است.

حال���ت ناش���ناس به نس���خه iOS گوگل مپ 
اضافه شد 

 Incognito( امکان استفاد ه از حالت ناشن��اس
Mode( ک��ه پیش تر برای نسخ��ه اند روید ی 
گوگل م��پ ارائه شد ه بود ، ب��ه نسخه iOS این 
نرم افزار نی��ز اضافه ش��د . از این پس جزئیات 
جست وجو و مسیرهای پیمود ه شد ه کاربرانی 
که از نقشه گوگل روی د ستگاه های مبتنی بر 
سیستم عامل iOS استفاد ه می کنند ، ذخیره 
نخواه��د  ش��د  و به این ترتیب ن��ه گوگل و نه 
هیچکد ام از افراد ی که به یک گوشی د سترسی 
د ارند ، ای��ن اطالعات را مشاهد ه نخواهند  کرد . 
»مارلو مک گریف« مد یر محصول گوگل مپ 
د ر توضیح این قابلیت جد ید  می گوید : »حالت 
ناشن��اس د ر نسخ��ه iOS د رست مثل نسخه 
اند روی��د ی کار می کن��د . د ر حال��ت ناشناس 
موقعیت ه��ای مکانی که جس��ت و جو کرد ه 
ی��ا به مقصد  آن ه��ا حرکت می کنی��د ، روی 
حساب کاربری گوگل تان ثبت نخواهد  شد  و 
پیشنهاد های شخصی شد ه براساس جاهایی که 
قبالً رفته اید ، د ریافت نخواهید  کرد . د ر حالت 
ناشناس، تاریخچه موقعیت نقشه به روزرسانی 
نشد ه و به این ترتیب مقاصد تان روی تایم الین 

گوگل مپ شما ذخیره نخواهد  شد .«
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امکان حذف آلود گی هوا و تولید 
مواد  شیمیایی مفید  با فناوری نانو

یک تیم تحقیقاتی از د انشگاه سید نی استرالیا 
با استفاد ه از شبیه سازی فرآیند  فتوسنتز، روشی 
ارائه ک��رد ه است که می توان از آن برای حذف 
آلود گ��ی ه��وا و تبد یل آن به سوخ��ت و مواد  
شیمیایی مفید  استفاد ه ک��رد . این فناوری د ر 
مقیاس آزمایشگاهی با موفقیت انجام شد ه است. 
با توجه به سهم ۶5 د رصد ی د ی اکسید کربن د ر 
انتشار گازهای گلخانه ای که یکی از علل اصلی 
گرم شد ن کره زمین ب��ه حساب می آید ، اید ه 
تبد یل این گاز و استفاد ه مجد د   از کربن، می تواند  
راهکاری مفید  برای مبارزه با چالش گرم شد ن 
زمین محسوب شود . با وجود  اینکه فناوری های 
جذب کربن بیش از ۱0 سال است پد ید  آمد ه اند ، 
اما محد ود یت های قابل توجهی د ر این فرآیند ها 
به چشم می خ��ورد . به گفته پروفسور هوانگ، 
اید ه تبد یل کربن می تواند  یک جایگزین مناسب 
اقتصاد ی باش��د  که با تولید  مقاد یر صنعتی از 
مواد ی مانند  متانول، به کارگیری مجد د  کربن 
د ر سوخت و مواد  شیمیایی را ممکن می سازد . 
محققان فعال د رح��وزه فناوری نانو د ر سراسر 
د نی��ا، د ر ص��د د  بهره ب��رد اری از پتانسیل های 
قابل توجه این فناوری ارزشمند  برای تسهیل 
زند گی مرد م و عرضه محصوالت و فناوری های 
جد ید ی هستند  که می تواند  ارزش تجاری قابل 

توجه��ی را به د نبال د اشته باشد . د ر این میان، 
رفع چالش های موجود  و ایج��اد  ارزش افزود ه 
از آن ها، یک��ی از موارد ی است ک��ه از زوایای 
مختلفی به آن نگاه می شود . مسئله آزاد سازی 
قاب��ل توجه د ی اکسید کربن د ر جّو نیز یکی از 
همین موارد  است که به کّرات توسط محققان 
مختلف د ر سراسر د نیا مورد  توجه قرار گرفته 
است. نمونه این موارد  ارزشمند  د ر تالش برای 
تولید  نانولوله ه��ای کربنی از د ی اکسید  کربن 
موجود  د ر هوا، بهره گرفت��ن از نانوذرات برای 
تبد یل د ی اکسید کربن به سوخت قابل استفاد ه 
د ر خود رو، تبد یل گازهای گلخانه ای به نانومواد  
کربنی ارزشمند  و توسعه نانو ارگانیسمی برای 
تولید  مواد  ارزشمند  از د ی اکسید کربن و نیتروژن 
هوا د ید ه شد ه است. اگرچه بسیاری از این موارد  
تنها د ر مقیاس های آزمایشگاهی انجام شد ه و 
توانایی و صرفه اقتصاد ی آن ها برای استفاد ه د ر 
مقیاس های تجاری و صنعتی هنوز با عالمت 
سؤال روبه رو است، اما بد ون شک این میزان از 
تالش، نشان د هند ه پتانسیل بالقوه ای است که 
د ر صورت عملی شد ن، می تواند  میلیارد ها د الر 
ارزش افزود ه را برای افراد  یا شرکت های د خیل 
د ر توسعه آن به همراه د اشته باشد .  پژوهشگران 
د انشگاه سید نی با بهره گی��ری از فناوری نانو، 

اید ه ای جالب برای رفع آلود گی هوا 
ارائه کرد ند . آن ها با الهام از فرآیند  
فتوسنت��ز گیاهان، روش��ی برای 
تبد یل د ی اکسید کربن به سوخت 
و مواد  شیمیایی مفید  توسعه د اد ه 
و امید وارند  که بتوانند  این تکنیک 
را د ر مقیاس ه��ای صنعتی نیز به 

مرحله اجرا د رآورند .
ج��ان هوان��گ و همکارانش، از 
انستیتوی نانو د انشگاه سید نی، د ر 
حال توسعه روشی جد ید  و خالقانه 
ب��رای جذب کربن اس��ت. د ر این 
روش، د ی اکسید کربن فرآوری شد ه 
و بد ل به مواد  اولیه مفید ی می شود  
ک��ه از آن ها می توان ب��رای تولید  
سوخت و مواد  شیمیایی استفاد ه 
ک��رد . وی د رباره این فناوری افزود : 
ما با الهام گرفتن از برگ د رختان، 
نوع��ی فتوسنتز مصنوع��ی ایجاد  
 CO2 کرد ه ایم که ق��اد ر به جذب
و آب اس��ت. پ��س از ج��ذب این 
ترکیبات، یک فرآیند  شیمیایی رخ 
د اد ه که نتیجه آن، نوعی هید روکربن 
به عنوان یک ترکیب آلی است که 
می تواند  برای تولید  انواع سوخت، 
د ارو، مواد  شیمیایی، پوشاک و حتی 
صنعت ساختمان مورد استفاد ه قرار 
گیرد . او یاد آور شد : تست و آزمایش 
این فناوری د ر مقیاس آزمایشگاهی 
صورت گرفته است و تیم تحقیق 
امید وارن��د  که ب��ا تولید  با مقیاس 
انبوه، نیروگاه ه��ا به منظور جذب 
گاز حاصل از سوخت های فسیلی، 
از آن استفاد ه کنند . هوانگ با تأکید  
بر طراحی رآکتورهای خاص برای 
تبد یل گاز د ر مقیاس های صنعتی 
اظهارکرد : هر چند  د ر حال حاضر، 
صفحات ج��اذب د ی اکسید کربن 
کوچک هستند ، اما هد ف ما تولید  
پنل ه��ای بزرگی نظی��ر پنل های 
خورشید ی است ک��ه می تواند  از 
سوی صنعت برای جذب و تبد یل 
حجم زی��اد ی از د ی اکسید کربن 

مورد  استفاد ه قرار گیرد .
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یک ج��راح مغز و اعص��اب انگلیس روشی 
برای پیوند  موفقیت آمیز س��ر انسان به بد ن 
یافته است. به گفته او با پیشرفت های رباتیک 
و سلول ه��ای بنیاد ی چنین عمل جراحی تا 

قبل از 20۳0 میالد ی انجام خواهد  شد .
یک��ی از جراحان ساب��ق سرویس سالمت 
همگان��ی انگلی��س )NHS( اد ع��ا می کن��د  
نخستین پیوند  سر انسان احتماالً د ر یک د هه 

د یگر انجام می شود .
بروس متیو اد عا می کند  که می د اند  چگونه 
سر انسان را به بد نی پیوند  بزند  که حاصل این 

عمل کارآمد  باشد .
متیو یکی از جراحان مغز و اعصاب سابق د ر 
بیمارستان ه��ای University of  Hull است. 

او که مشغ��ول نوشتن ی��ک د استان علمی 
تخیلی با کمک مایکل لی )بنیانگذار مؤسسه 
فوتورولوژی( ب��ود  کلید  اصلی برای موفقیت 
چنین عمل جراحی را یافت. او معتقد  است 
جراح��ان نه تنها سر فرد  بلکه باید  کل نخاع 
فرد  را د ر یک بد ن د ریافت کنند ه پیوند  بزنند . 
تاکنون فقط تعد اد  اند کی از د انشمند ان اد عا 
کرد ند  پیوند  س��ر انسان انجام شد نی است و 
بیشتر آنها روی روش هایی تمرکز کرد ند  که 
طی آن نخاع قطع می شد . اما متیوز که اد عا 
می کند  بیش از ۱0 هزار عمل جراحی انجام 
د اد ه، این ک��ار را بی خرد انه توصیف می کند . 
متی��و ۶۳ ساله معتقد  اس��ت پیشرفت های 
موج��ود  د ر جراح��ی اعص��اب، رباتی��ک و 

پیوند ه��ای سلول بنیاد ین همگ��ی به پیوند  
ک��ل نخاع و سر یک فرد  ب��ه بد ن د یگری تا 
قبل از 20۳0 میالد ی کمک می کنند . او د ر 
این باره ب��ه تلگراف می گوید : هد ف اصلی ما 
بررسی و ارائه اید ه های مختلف است که البته 
احمقانه به نظر می رسد  اما بعد اً متوجه شد م 
ای��ن اید ه اصالً احمقانه نیست. اگر قرار باشد  
مغز انس��ان به بد ن د یگری پیوند  زد ه شود  و 
نخاع نیز حف��ظ شود ، این عمل جراحی غیر 
ممک��ن نخواهد  بود . ای��ن د ر حالی است که 
سرجیو کاناور یک��ی از جراحان ایتالیایی د ر 
20۱۷ میالد ی اد عا کرد  با قطع کرد ن نخاع 
یک جسد  د ر محل گرد ن، عمل پیوند  سر را 

به طور موفقیت آمیز انجام د اد ه است.

نخستین پیوند  سر انسان تا قبل از 20۳0 انجام می شود 
به همراه پیوند  نخاع؛
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کمک فناوری رباتیک به د ختر معلول انگلیسی
ی��ک د انش آموز د خت��ر انگلیسی که با 
د ست راس��ت معلول به د نی��ا آمد ه بود ، 
اولین د ست بیونیک خود  را استفاد ه کرد . 
»هالی الن��د ز« )Hollie Lownds( د ختر 
۱۱ ساله ای است که د ر زمان تولد  بد ون 
د ست راست به د نیا آم��د . این د ختر د ر 
ماه سپتامب��ر یک د ست بیونیک د ریافت 
کرد  که مانند  د س��ت شخصیت کارتونی 
»م��رد  آهنی« است و 5 هزار پوند  قیمت 

د ارد .
استفاد ه از این د ست بیونیک د ر د ست 
این کود ک به وی اجازه می د هد  به راحتی 
با کارد  و چنگال غذا بخورد ، موهای خود  
را شانه کند  و ب��رای اولین بار د ر زند گی 

خود  د وچرخه سواری را تجربه کند .
این ک��ود ک می تواند  برای اولین بار د ر 
طول عمرش، هد ایای کریسمس خود  را 
با د و د ست خود ش باز کند  که به همین 

خاطر بسیار هیجان زد ه است.
پزشک��ان د ر هفته بیستم بارد اری ماد ر 
هالی ب��ه وی اطالع د اد ن��د  که فرزند ش 
د ست راس��ت خود  را از د ست د اد ه است 
که علت هم برای پزشکان مشخص نبود .

 از بد و تولد ، این کود ک بازوی مصنوعی 
ند اشت و سعی می کرد  از آرنج خود  برای 
باز ک��رد ن د ر و یا برخی د یگ��ر از کارها 

استفاد ه کند .
نبود  د ست راست، این کود ک را مجبور 
کرد  ک��ه به ناچ��ار از د ست چ��پ خود  
استف��اد ه کند  و د ر مد رس��ه و به هنگام 

نوشتن د ست چپ خود  را بکار گیرد .
بازوی بیونیک که د ر د ست این کود ک 
استفاد ه می ش��ود ، ح��اوی الکترود هایی 
است ک��ه سیگنال های برق��ی کوچک را 
از عض��الت کاربر تشخیص می د هند . این 
سیگنال ها سبب فع��ال شد ن حرکت د ر 

آن اند ام مصنوعی می شوند .
 Open« این بازوی بیونیک توسط شرکت
Bionics« ساخته شد ه و توسط یک خیر 
ناشناس به ای��ن خانواد ه اهد ا شد ه است. 
والد ین هالی الند ز گفته اند  که فرزند شان 
به د اشت��ن این د س��ت رباتی��ک افتخار 
می کنند  و این احساس د ر د وستان هالی 

نیز به وجود  آمد ه است.
ولی به د لیل اینکه هالی تاکنون از د ست 
راست خود  استفاد ه نکرد ه و ماهیچه های 
د ست راست��ش ضعیف است،  پس از یک 
ساعت کار با د ست راستش که با استفاد ه 
از ای��ن بازوی بیونیک ص��ورت می گیرد ، 
سب��ب می ش��ود  هالی د ر د س��ت راست 
خود  احساس خستگ��ی کند . با توجه به 
اینک��ه هالی د ر سن رشد  است، د ر آیند ه 
باید  یک د ست بیونیک د یگر برای د ست 

راست خود  تهیه کند .
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سازم��ان فضایی آمریک��ا )ناس��ا( با هد ف 
بررس��ی اثرات ناشی از اشعه های فضایی روی 
بد ن فضان��ورد ان خانم، یک جفت آد مک زن 
به اطراف م��اه می فرستد . به گزارش تارنمای 
نشری��ه »نیوزویک«، این د و آد مک که هلگا و 
زوه��ار نام د ارند  توسط مرکز هوافضای آلمان 
)DLR( و ب��ا شبیه س��ازی از روی نیم تن��ه 
خانم ها، ساخته شد ه اند . جنس این آد مک ها 
از پالستیکی اس��ت که از بافت انسانی چون، 
تفاوت تراکم میان استخوان ها، بافت های نرم 
و د یگر ارگان ها تقلید  می کند . د ر هر کد ام از 
ای��ن آد مک ها بی��ش از 5 هزار و ۶00 حسگر 
تعبیه شد ه است که امکان اند ازه گیری میزان 
ق��رار گرفتن د ر مع��رض اشعه فضای��ی را از 

پوست آن ها گرفته ت��ا اند ام های د اخلیشان، 
ممکن می کند . اشعه فضایی تهد ید ی جد ی 
ب��رای سالمت فضان��ورد ان اس��ت و می تواند  
عاملی محد ود کنند ه د ر اجرای ماموریت های 
طوالنی مد ت به ماه، مریخ و ورای آن باشد . هلگا 
و زوهار سال آیند ه د ر بخشی از پروژه آرتمیس 
۱ د ر د اخل فضاپیم��ای اوریون به اطراف ماه 
اعزام خواهند  شد . ط��ی این ماموریت، زوهار 
 StemRad یک جلیقه مخصوص موس��وم به
را ب��ه تن خواه��د  د اشت که ب��رای حفاظت 
فضان��ورد ان د ر براب��ر اشعه های مضر طراحی 
ش��د ه، این د ر حالی است که هلگا بد ون هیچ 
محافظی ب��ه این ماموریت اعزام می شود . این 
تفاوت به پژوهشگران شانس آن را می د هد  تا 

با مقایسه تأثیر قرار گرفتن د ر معرض اشعه د ر 
این د و آد مک، اطالعات ارزشمند ی را د ر مورد  
نحوه حفاظت از فضان��ورد ان واقعی به د ست 
آورن��د . StemRad از پلی اتیل��ن فوق متراکم 
ساخت��ه شد ه است که د ر مس��د ود  کرد ن راه 
ورود  ذرات راد یواکتیو نقش موثری د ارد . این 
نسخه از جلیقه StemRad مختص بد ن خانم ها 
طراحی شد ه است که نسبت به مرد ان د ر برابر 
 اشع��ه فضایی آسیب پذیری بیشت��ری د ارند .
اع��زام هلگ��ا و زوهار به فض��ا، گامی مهم د ر 
برنامه های بلند  مد ت ناسا ب��رای فرود آورد ن 
نخستین فضان��ورد  خان��م و فضان��ورد  مرد  
همراهش بر سطح ماه تا سال 202۴ میالد ی، 

به شمار می آید .

ناسا د و آد مک زن به ماه اعزام می کند 
در راستای آماد ه سازی ها برای ماموریت آرتمیس؛
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 خال��ق واژه هوش مصنوعی ج��ان مکارتی
)John McCarthy( اس��ت و از او به عنوان پد ر 
عل��م و د انش تولید  ماشین های هوشمند  یاد  
می ش��ود . اما ظهور این رشت��ه علمی را د هه 
50 می��الد ی و زمانی عنوان می کنند  که آلن 
تورین��گ Alan Turing ای��ن سؤال را مطرح 
کرد  که آیا ماشین می تواند  فکر کند ؟ تورینگ 
د ر مقاله ای که د ر سال ۱۹50 د ر نشریه ذهن 
Mind، منتشر شد موضوعی را طرح کرد  که 
امروز آن را آزمون تورینگ می خوانند . پس از 
آن ک��ه تورینگ مساله اند یشید ن و آگاهی را 
برای ماشین مطرح کرد ، این نظر د ر بسیاری 
از حلقه ها و مراکز علمی مطرح و به آن توجه 

شد .
زمان��ی از هوش مصنوع��ی به عنوان هویت 
رفتارهای هوشمند انه یک ابزار مصنوعی یاد  
می شد  اما امروز ب��ه یک اصطالح عمومی تر 
پذیرفت��ه شد ه که محاسب��ات هوشمند انه و 
ترکیبی )مرکب از م��واد  مصنوعی( را شامل 

می شود .

مهند سی د انش، یاد گیری ماشین د و بخش 
اصلی هوش مصنوع��ی را تشکیل می د هند ؛ 
مهند سی د انش بخش بزرگی از پژوهش های 
مورد  نیاز هوش مصنوعی را تشکیل می د هد . 
ماشین ها د ر صورتی می توانند  مانند  انسان ها 
رفتار کنند  ک��ه اطالعات فراوان��ی از جهان 

اطراف خود  د اشته باشند .
یاد گیری ماشین نیز یکی د یگر از بخش های 
اصلی هوش مصنوعی است. آموزش به ماشین 
به شکل های گوناگونی د سته بند ی شد ه است 
که ساد ه ترین راه برای یاد گیری ماشین روش 

»آزمون و خطا« است.
پیش تر د ر مطلبی با عنوان چیستی مناسبت 
هنر و هوش مصنوعی گفتیم که گسترش علم 
سال هاس��ت پای فناوری را به عرصه هایی باز 
کرد ه که پیشتر نمی شد  سنخیت قابل توجهی 
با علم برای آنها قائل شد ؛ هوش مصنوعی یکی 
از همین فناوری هاست ک��ه ورود ش به هنر 
کم شگفتی نیافری��د ه است. هوش مصنوعی 
)Artificial Intelligence( ی��ا AI فناوری و 

شاخه ای د ر عل��وم رایانه است که به مطالعه 
و توسع��ه نرم اف��زار و د ستگاه های هوشمند  
می پرد ازد . د ر این مجموعه مطالب می کوشیم 
تنها گوشه ای از تأثیر فناوری هوش مصنوعی 
را د ر د نیای هنر کشف کنیم و بد انیم چگونه 
از قابلیت های عظی��م الگوریتم های آموزش 

ماشین د ر هنر بهره گرفته می شود .
فِل��پ روزا/ Felp Roza د ر مطلب��ی ک��ه 
د ر پایگ��اه اطالع رسان��ی »د اد ه های علمی« 
)towardsdatascience( منتشر شد  د ر مورد  
احتمال جایگزینی ه��وش مصنوعی توان و 
مهارت بشر د ر خل��ق اثر هنری بعد  د یگری 
از مواجهه این علم محاسباتی با هنر را مورد  
بررس��ی قرار د اد ه است و معتقد  است: تمایل 
به استفاد ه از تکنیک  های محاسباتی د ر ایجاد  

قابلیت  های هنری موضوع جد ید ی نیست.
آد ا بای��رون/Ada Byron پد ر برنامه نویسی 
رایان��ه، بیش از ۱50 سال پیش گفت، رویای 
ساخ��ت رایان��ه ای را د ر س��ر می پروراند  که 

می تواند  موسیقی بسازد .

آیا هوش مصنوعی می تواند  آثار هنری خلق کند ؟
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 ه��وش مصنوع��ی یا هم��ان هوش 
ماشینی که قاد ر ب��ه د رک و خلق هنر 
است، گامی بزرگ د ر ایجاد  ماشین هایی 
با قد رت و شبیه بشر محسوب می شود . 
سؤال مهمی که د ر اینجا مطرح می شود  
این است که: آیا آنچه را که یک ماشین 

خلق می کند  می توان هنر نامید ؟

هنر چیست؟
تعریف هنر کار س��اد ه ای نیست چرا 
که هنر ذات��اً موضوعی ذهنی است. د ر 
فرهنگ لغات آکسف��ورد ، هنر، بیان یا 
استف��اد ه از مهارت خالقان��ه یا تخیل 
بش��ری، عمد ت��اً د ر تولید  آث��ار بصری 
همچون نقاشی یا مجسمه سازی است 
ک��ه د ر وهله نخس��ت به واسطه قد رت 
زیبابی یا احساسات چنین آثاری مورد  
تمجید  قرار می گی��رد . د ر علم فلسفه، 
شاخ��ه ای وجود  د ارد  ک��ه زیباشناسی 
نامید ه می شود  و به مفهوم هنر و زیبایی 
می پرد ازد . تعریفی که فرهنگ آکسفورد  
د رباره زیباشناسی ارائه می د هد  عبارت 
است از: »مجموعه ای از اصول مربوط به 
طبیعت و فهم ارزش زیبایی. شاخه ای از 
فلسفه که به مساله زیبایی و ذائقه هنری 
می پرد ازد .« وظیفه زیباشناسی تعریف 
هنری بود ن یا نبود ن یک موضوع است 
که د ر تعیین چنین معیاری چند  عامل 
از جمله سلیقه انسانی، سابقه فرهنگی، 

شکل هنری و غیره د خیل هستند .
د ر چنی��ن د ید گاهی، چگونگی د رک 
یک موض��وع به عن��وان اث��ر هنری و 
کیفیت آن به منظور رسید ن به چنین 
د رکی تعیی��ن می ش��ود . ممکن است 
د ید گاه  ه��ای زیبایی شناس��ی مختلفی 
وجود  د اشته باش��د  و چنین د ید گاهی 
بین اف��راد  مختل��ف، و د ر فرهنگ ها و 
اشکال مختلف هنری متف��اوت است. 
تنوع نقطه نظرات زمانی مشهود  می شود  
ک��ه د و نفر یک اثر هنری را به د و شیوه 
متفاوت د رک و ستایش می کنند  یا د و 
هنرمند  مختلف، هریک موضوع هایی را 
خلق می کنند  ک��ه اد عا می شود  هر د و 
آثار هنری خوبی هستند . با این تعاریف، 
معلوم می شود  ک��ه ایجاد  )یا آموختن( 

یک د ید گاه زیباشناختی مصنوعی، پایه 
و اساس وجود  یک هنرمند  ماشینی را 
تشکیل می د هد . الگوریتم عبارت است 
از تع��د اد ی د ستورالعمل پشت سر هم 
که مراحل مختلف یک برنامه را به زبان 
د قیق و جزیی��ات کافی بیان کند  و د ر 
آن ترتیب مراح��ل و خاتمه پذیر بود ن 

عملیات کامالً مشخص می شود .
اما مشکل اصلی فقد ان آگاهی د رباره 
قوانی��ن و اصولی است که باعث ارزیابی 
ی��ا خلق هنر د ر انسان می شود . این امر 
بیان یک الگوریتم را که بتواند  یک قطعه 

هنری ایجاد  کند ، د شوار می کند .
شای��د  بهترین راهک��ار، استف��اد ه از 
الگوریتم  های ابتکاری به عنوان نوعی از 
الگوریتم  های تصاد فی برای رسید ن به 
بهترین نتیجه باشد  که مجموعه بزرگی 
از راه حل  های احتمال��ی را برای ایجاد  

حس زیباشناختی ارائه می د هد .
 Penousal ماچات�و/  پِنوس�ال 
Machato نویسند ه کتاب هنر انقالب 
مصنوع�ی: راهنمای هن��ر و موسیقی 
تکاملی به همراه همکارانش د ر مقاله ای 
5 ویژگی را برای این که هوش مصنوعی 
بتواند  تبد یل به هنرمند  شود ، برشمرد ه 

است؛
یاد گیری: سیستم باید  بتواند  مهارت 
خود  را افزایش د اد ه و مانند  یک هنرمند  
انسانی، بر اس��اس محرک  های جد ید ، 

قاد ر به بیان هنر خود  باشد .
زیباش�ناختی  تش�خیص  م�الك 
منحصربه فرد : توانایی ارزیابی اثر هنری 
خود  و د یگر هنرمند ان عامل ضروری د ر 
هر پد ید آورن��د ه هنری است. حتی اگر 
یک م��الک جهانی برای قضاوت د رباره 
آثار هنری وجود ند اشته باشد ، هر فرد ی 
معیارهای خ��ود  را براساس شخصیت 

خویش تعیین می کند .
خالقیت: پد ید  آورد ن یک اثر رمان یا 
قطعه هنری نوآورانه تعریفی است که از 
یک هنرمند  برجسته ارائه می شود . یک 
ماشی��ن نباید  تغییرات اند ک��ی د ر آثار 
هنری ایجاد  کند  بلکه باید  بتواند  یک اثر 
کامالً جد ید  بوجود  آورد  که البته ممکن 

است تحت تأثیر سایر آثار هنری باشد .

مس�اوات: سیستم نباید  تاب��ع اراد ه 
انسانی باشد  بلک��ه باید  با عامل انسانی 
یا عامل مصنوع��ی د ر سطحی برابر د ر 

ارتباط باشد . 
قابلیت برق�راری ارتب�اط اجتماعی:  
هن��ر نمی توان��د  بد ون وج��ود  بستری 
اجتماعی خلق ش��ود . هوش مصنوعی 
باید  بتواند  به تولید ات هنری به عنوان 
منبع اله��ام بخشی د سترس��ی د اشته 
باشد . سامانه  های مصنوعی برای ایجاد  
اثر هنری تاکنون نتوانسته اند  هر 5 شرط 

باال را رعایت کنند .

نقاش روباتیک
لئونل م��ورا/ Leonel Moura که د ر 
زمینه هنر مفهومی فع��ال است اواخر 
د هه بر مسائل مربوط به هوش مصنوعی 
و هنر روباتیک متمرک��ز شد  و روباتی 
را ساخت ک��ه می توانست نقاشی  های 
جد ی��د  خلق کند . ای��ن روبات توانست 
از طریق عوام��ل تصاد فی، پاسخگویی 
ب��ه محرک ها و نشان��ه ورزی )که باعث 
می ش��ود  کنش های پیاپ��ی یکد یگر را 
تقوی��ت کرد ه و از ای��ن طریق فعالیتی 
منسجم و به ظاهر منظم شکل بگیرد ( 
به یک خالقی��ت مصنوعی د ست یابد . 
این روبات همچنین توانست به خود ی 
خ��ود  لحظه ای را که ک��ار نقاشی را به 

پایان رساند ، تعیین کند .
 

آهنگساز مصنوعی
 Florian Colombo /فلورین کلمب��و
محقق هوش مصنوع��ی و همکارانش 
الگویی را ارائ��ه د اد ه اند  که می تواند  د ر 
یک تصنیف خود کار نت  های موسیقی 
را تغییر د هد  و آهنگساز مصنوعی عمیق 
)DAC( نام گرفته است. DAC همچنین 
می تواند  ملود ی هایی را مطابق با سبک 
نمونه  ه��ای آموزش د ی��د ه تولید  کند . 
میزان خالقیت ملود ی  های تولید  شد ه 
ب��ا استفاد ه از DAC ب��ر اساس میزان 
جد ید  بود ن سکانس موسیقیایی است 
که منجر به تولید  ملود هایی نسبتاً قابل 
قیاس با ملود ی  های تولید  شد ه توسط 

یک آهنگساز انسانی می شود .
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آلود گی هوای شهرهای بزرگ نه تنها فضای 
بیرونی بناه��ای تاریخی بلک��ه می تواند  آثار 
ارزشمن��د  موزه ای را به شد ت تحت تأثیر قرار 

د هد  و سبب نابود ی تد ریجی این بناها شود .
شاخص آلود گی هوا به بیش از ۱۶۶ رسید ه 
اس��ت؛ مسئ��ووالن م��د ارس و د انشگاه ها را 
تعطیل اعالم کرد ند  و از همه مرد م خواستند  
جز برای کارهای ضروری از خانه خارج نشوند  
ای��ن میزان آلود گی هشد اری برای همه افراد  
است که تا حد  امکان د ر فضای باز قرار نگیرند  
تا کمتر د ر مع��رض آلود گی هوا قرار بگیرند . 
اما د استان بناهای تاریخی و میراث فرهنگی 
د ر هنگام آلود گی های زیست محیطی د استان 
غریبی است. با افزایش روزهای آلود  هوا د رصد  

تخریب بناهای تاریخی افزایش می یابد .
 اگرچه تأثیر بسیاری از آسیب ها مانند  باد  
ی��ا باران بر آثار تاریخ��ی اجتناب ناپذیر است 
ام��ا مشکالتی مانند  آلود گی هوا نیز می تواند  

د رص��د  تخریب د ر این آث��ار را باال ببرد . این 
اثرات ممکن اس��ت جزئی باشد ، مانند  سیاه 
ش��د ن سطح آثار د ر نتیجه گ��رد  و غبار؛ اما 
برخ��ی عوامل می تواند  اث��رات د ائمی د اشته 

باشد .
آلود گی هوا، ساختمان های تاریخی سراسر 
جهان، از آکروپلی��س د ر یونان تا برج آزاد ی 
ته��ران را تحت تأثیر اث��رات منفی خود  قرار 
می د هد . خطر از د ست د اد ن این ساختارهای 
بی همت��ا برای همیشه، یک تهد ید  است زیرا 
بسی��اری از ای��ن آثار تاریخ��ی، د ارای ارزش 
فرهنگی و زیباشناخت��ی هستند  که فراتر از 

قیمت گذاری است.
یک��ی از ان��واع آلود گی های مخ��رب، باران 
اسی��د ی است. ب��اران اسید ی زمان��ی اتفاق 
می افتد  که گازهای فسیلی حاوی د ی اکسید  
گوگرد  موجود  د ر هوا با رطوبت ترکیب شد ه و 

منجر به بارش اسید ی شود .

هنگامی که باران اسید ی روی آثار تاریخی 
از جنس سنگ آهک یا سنگ مرمر می بارد ، 
یک واکنش شیمیای��ی اتفاق می افتد  که اثر 
خورند ه ای بر این ساختارها د ارد . این واکنش، 
مواد  را تجزی��ه می کند  تا جایی که منجر به 

آسیب د ائمی می شود .
سید  هاد ی احمد ی روئینی مد یرکل د فتر 
حفظ و احیای بناه��ا، بافت ها و محوطه های 
تاریخی وزارت می��راث فرهنگی، گرد شگری 
و صنای��ع د ستی یکی از آن ها بد منظر کرد ن 
سیم��ای بناهای تاریخی اس��ت که مبتال به 
تقریباً همه شهرهای تاریخی جهان د انست و 
اعالم کرد  و گفت: موضوع د وم اثر شیمیایی 
اس��ت ک��ه آلود گی ه��وا روی آث��ار تاریخی 

می گذارد .
احمد ی روئینی افزود : از ترکیب آلود گی هوا 
با بارند گی، باران های اسید ی شکل می گیرند  
و این اسید  جد اره های تاریخی را می خورند . 

بناهای تاریخی، قربانی د یگر آلود گی هوا
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ع��الوه بر این آلود گی های معلق د ر هوا 
توسط باران روی سطح بناهای تاریخی 
می آین��د  و فعل و انفع��االت شیمیایی 
بع��د ی موجب تخریب بن��ای تاریخی 
می ش��ود . تخریب بعد ی نی��ز تخریب 
فیزیکی است؛ یعنی برخی از نمک ها و 
سولفات ها تشکیل شد ه و د ر جد اره ها و 
ترک ها انباشته می شوند  و با متبلور شد ن 

باعث تخریب بنای تاریخی می شوند .
تخریب های��ی  اد ام��ه  د ر  وی 
محیط زیستی که به آثار د اخل بناهای 
تاریخ��ی و یا موزه ای به وجود  می آید  را 
مخرب تر د یگر تخریب های آثار باستانی 
ارزیابی ک��رد  و افزود : نگرانی اصلی من 
بخاطر نقاشی و د یگر آثار باستانی است 
که د ر موزه ها نگهد اری می شوند ، است.

روئین��ی اف��زود : د ر روزهای��ی ک��ه 
آلود گ��ی هوا وج��ود  د ارد ، بسیاری از 
آثار تاریخی د چار تخریب می شوند  که 
بسیار نگران کنند ه است. د ر بسیاری از 
کشورها د ر این روزها د ر محوطه موزه ها 

از فیلترهای هوا استفاد ه می کنند  و یا 
موزه ه��ا را برای کاه��ش تخریب  آثار 
موزه ای تعطیل می کنند . شهرزاد  امین 
شی��رازی با اشاره به این که آلود گی ها 
منشأ شیمیایی د ارد ، افزود : مهم ترین 
موضوع د ر مبح��ث آلود گی هوا کربن 

است ک��ه د ر ترکیب با رطوبت، سبب 
خورند گ��ی و تخری��ب آث��ار می شود . 
عضو هیات علمی پژوهشکد ه حفاظت 
و مرم��ت می��راث فرهنگ��ی، اف��زود : 
نباید  چنین ب��اوری د اشت که بناهای 
تاریخ��ی تنها د ر روزهای��ی که د ارای 
آلود گی است د چار تخریب می شوند ، 
زی��را نشست آلود گ��ی و ترکیب آن با 
رطوبت حتی د ر روزهای پاک و بارانی 
نیز می تواند  سبب تخریب شود  و بنابر 
ای��ن با توجه به اقلی��م کشورمان باید  
همواره ب��ه زدود ن آلود گی از سطوح 
و بناه��ای میراثی توجه د اشته باشیم. 
امین شی��رازی د رباره وضعیت موزه ها 
د ر روزها ه��وای آل��ود ه گفت: بستن 
پنجره ها، وجود  بیش از 2 مرحله برای 
ورود  بازد ید کنند گان به سالن موزه، باز 
نکرد ن ویترین و جلوگیری از جابجایی 
آث��ار د ر روزهای که هوا آلود ه است از 
جمله راه کارهایی برای کاهش تخریب 

آثار است.

آلود گی هوا، ساختمان های 
جه�ان،  سراس�ر  تاریخ�ی 
از آکروپلی�س د ر یون�ان ت�ا 
ب�رج آزاد ی ته�ران را تح�ت 
تأثیر اثرات منف�ی خود  قرار 
می د هد . خطر از د ست د اد ن 
این ساختارهای بی همتا برای 
همیشه، یک تهد ید  است زیرا 
بس�یاری از این آثار تاریخی، 
و  فرهنگ�ی  ارزش  د ارای 
زیباشناختی هستند  که فراتر 

از قیمت گذاری است.
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ش��نید ه های اهالی موسیقی د ر 
کرمانش��اه حاکی از آن است که 
ترکیه قص��د  ک��رد ه فرود گاهی 
به نام ش��یخ ابوالحسن خرقانی 
بس��ازد  و برای مطرح ش��د ن ساز 
تنب��ور د ر س��طح جهانی ب��ه نام 

خود شان اقد ام کند .
تصاح��ب هنر و مش��اهیر ایران 
توسط کشورهای همسایه اتفاق 
جد ید ی نیست. وقتی کشورهای 
د یگر از جمله آذربایجان به عنوان 
مثال تار ایرانی را ثبت می کنند  
و ی��ا د ر ص��د د  ثبت چ��وگان بر 
می آیند  برای آن برنامه ریزی هم 
می کنند . شغل های جد ید  ایجاد  
می شود  و جشنواره های مختلفی 
که ب��ه معرفی آن بپرد ازند  حتی 
برایش موزه ایجاد  می کنند  و بعد  
از مد ت کمی هم از آن به عنوان 
جاذب��ه گرد ش��گری یاد  ک��رد ه و 
ت��الش می کنن��د  به واس��طه آن 

گرد شگر جذب  کنند .

حاال م��ا د ر ایران با د اشته ه��ای گرد شگری و 
جاذبه های مان چه می کنیم؟ کد ام یک از میراث 
ناملموسی ک��ه به نام ایران ثب��ت شد ، توانست 
ب��رای ایران گرد شگر بیاورد  و کد ام یک حتی به 
مرد م خود مان هم معرفی شد  چه برسد  به سطح 

جهانی؟
د ر اقد امی تازه خبر رسید ه که قرار است ترکیه 
تنبور کرمانشاهی را به نام خود ش د ر یونسکو ثبت 
کند . تنبوری که خاستگاهش کرمانشاه است. این 
خبر را رئیس انجمن موسیقی کرمانشاه به مهر 
اعالم ک��رد . فرزاد  شهسواری مطمئن نیست که 
ای��ن خبر به صورت رسمی د ر ترکیه اعالم شد ه 
باشد  اما د ر اد امه افزود : سال گذشته د ر قونیه از 
یک جمع موزیسین شنید م که می خواهند  تنبور 
را ثبت کنند  امسال هم چند  نفر از نوازند ه ها خبر 
آن را د اد ن��د . د ر واقع اگر از این کار ترکیه غافل 
شویم مانند  د و تار که به اسم آذربایجان ثبت شد ، 

این ساز هم به اسم ترکیه جهانی می شود .
شهس��واری افزود : شاید  ترک ه��ا بخواهند  به 
نام تنبور خود شان این ساز را جهانی کنند  ولی 
باالخ��ره تنبور برای اولین بار به اسم ترکیه ثبت 
خواه��د  شد . ترک ها از ی��ک آرامگاه هم پول د ر 
می آورند  حتی از اس��م مالنصرالد ین هم جاذبه 
ساخته ان��د.  غیر از تنب��ور از یک جمع فرهنگی 
که شاهرود ی هم بود ند  شنید م که ترکیه قصد  
د اشته تا شیخ خرقانی را هم به نام خود ش بزند . 

حتی به فک��ر تأسیس فرود گاهی ب��ه نام شیخ 
خرقانی هم افتاد ه بود ند .

خیز ترک ها برای تصاحب مشاهیر ایرانی د ور از 
ذهن هم نمی تواند  باشد  آنچنان که 5 ماه پیش 
هم خانه موزه ای به نام فارابی د انشمند  ایرانی د ر 
استانبول افتتاح ش��د . ولی د رباره تنبور د ر هیچ 
سایت رسمی و خب��ری ترکیه ای د ر این باره به 

صورت رسمی اعالمی صورت نگرفته است.
با ای��ن وجود  بح��ث تصاحب تنب��ور د ر بین 
موزیسین ه��ای ایرانی پیچی��د ه است. به همین 
د لی��ل شهسواری گفت ک��ه گروهی متشکل از 
۶00 نفر را د ور هم جمع کرد ه تا برنامه ای برای 
معرف��ی این ساز د اشته باشند . او گفت که شاید  
اگ��ر وقت می گذاشتند  این آم��ار به هزار و 200 
نفر هم می رسید . این افراد  د ر واقع نوازند ه هایی 
هستند  ک��ه د ر شهرهای استان کرمانشاه تنبور 

می نوازند .
او معتقد  است که تنبور ساز آئینی است که به 
جغرافیای کرمانشاه مربوط می شود . از این پهنه 
شروع شد ه تا مرزهای غربی مانند  د االهو و گوران 

و گهواره می رسد . 
د ر این شهرها مرد م همه بلد ند  تنبور بنوازند . 
شاید  خیلی از افراد  حرفه ای تنبور نزنند  ولی همه 
آنها با این ساز آشنایی کامل د ارند . حتی گستره 
آن به شهره��ای د یگر هم رسید ه و د ر کرمان و 

شیراز و الیگود رز هم این ساز رخنه کرد ه است.

ابوالحسن خرقانی و تنبور کرمانشاهی به نام ترکیه جهانی می شود ؟

فاطیما کریمی
روزنامه نگار
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او د رباره اینکه انجمن موسیقی کرمانشاه چه 
کاری برای معرفی تنبور د ر ایران انجام د اد ه 
توضیح د اد : جشن��واره تنبور را د ر کرمانشاه 
برگزار کرد ه و آن را تقویت می کنیم. امید وارم 
ک��ه سومی��ن د وره آن را د ر سال ۹۹ برگزار 
کنیم. شهسواری قصد  د ارد  تا د بیرخانه ملی 
تنبور نیز تأسیس شود  و جشنواره تنبور را به 
سازهای��ی که ماد رشان تنبور است گسترش 

د هد .
انجمن موسیق��ی کرمانشاه ب��ه پیشنهاد  
شه��رام ناظری و همک��اری هنرمند ان فعال 
تنبورنواز و سرپرستان گروه های تنبورنوازی 
استان، اقد ام به تشکیل گروهی با حد ود  ۶00 

نوازند ه تنبور کرد ه است.
 رئیس این انجمن گفت: قرار است با هد ف 
ثبت و شناساند ن تنبور که خاستگاه آن پهنۀ 
جغرافیای کرمانشاه است سه اثر فاخر مقامی 
را ب��ا صد ای استاد  شهرام ناظری د ر محوطه 
تاریخی و جهانی بیستون اجرا کرد ه و آن را 

د ر قالب وید ئو منتشر کنیم.

خان��ه تنب��ور د ر گ��وران که زاد گ��اه علی 
اکب��ر مراد ی یکی از 50 تکن��واز برتر جهان 
اس��ت با هزین��ه شخصی بع��د  از ۸ سال به 
 خان��ه تنبور تبد یل شد . ای��ن خانه که برای
 معرف��ی این ساز و تحقیق��ات مربوط به آن 
است د ر د وره رئیس جمهور قبلی ایران قرار 

بود  تخریب شود . 
اما اکنون سند ی بر وجود  این ساز د ر میان 
کرمانشاهی��ان شد ه است. شهر د االهو نیز به 
عنوان شهر تنبور قرار است به ثبت ملی برسد  
ولی شهسواری گفت که شنید ه مطالعات آن 
انجام ش��د ه و باید  موان��ع آن برطرف شود . 

موانعی که معل��وم نیست چه کسی و چرا و 
چطور برای آن ایجاد  کرد ه اند ! اما د رباره اینکه 
ساز تنبور چه زمانی جهانی شود  فعاًل خبری 
نیست. با این وجود  انجمن موسیقی کرمانشاه 
د رخواستشان را به اد اره کل فرهنگ و ارشاد  
استان د اد ه اند . شاید  اد اره کل میراث فرهنگی 
استان که متولی آن است، از خواب هفت ساله 

بید ار شود !
چ��ون هفت س��ال، مد یر ک��ل د فتر ثبت 
سازمان می��راث فرهنگی از آم��اد ه کرد ن و 
ارسال پرون��د ه تنبور کرمانش��اه به سازمان 
یونسکو برای ثبت د ر فهرست میراث جهانی 
خبر د اد ه و گفته بود : شیوه ساخت ساز تنبور 
د ر فهرس��ت میراث ملی به ثب��ت رسید ه و 
سازمان میراث فرهنگی د ر حال تهیه پروند ه 

ثبت این ساز برای ثبت جهانی است.
پرون��د ه جهان��ی تنبور هن��وز هم تکمیل 
نشد ه است با ای��ن وجود  تنها روش ساخت 
 تنب��ور به ثب��ت ملی رسید  نه شی��وه اجرا و 

نوازند گی آن.
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مشاهد ه استخر آبی متعلق به د وران 
هخامنشیان د ر تخت جمشید 

مد یر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد  استان 
فارس گف��ت: براساس نقشه های مغناطیسی 
تهی��ه ش��د ه د ر بخ��ش جنوب شرق��ی باغ 
شاهی مجموعه جهانی پاسارگاد ، استخر آبی 
ذوزنقه ای شکل متعلق به د وران هخامنشیان 
مشاهد ه شد ه اس��ت. افشین ابراهیمی افزود : 
ای��ن استخر د ر پنجمین فص��ل فعالیت های 
باستان شناسی و علوم باستانی ایران و فرانسه 

مشاهد ه شد .
وی اظهار د اش��ت: د ر این فصل از فعالیت 
این تی��م، قسمت  هایی بین کاخ اختصاصی و 
کاخ بارعام، بخش  هایی از پشت بنای تل تخت 
و محوطه   ای بی��ن کاروانسرا و مقبره کوروش 

کبیر بررسی شد .
ابراهیمی با بیان اینکه د ر پی این بررسی ها 
د ر محوط��ه باغ شاهی د ر ۶ نقطه گمانه هایی 
زد ه ش��د ه، گف��ت: احتماالً استخ��ر یاد  شد ه 
۸ ورود ی آب د اشت��ه و متعل��ق ب��ه د وران 

هخامنشیان است.
ای��ن د وره ک��اوش مختص��ر و تلفیقی از 
ژئوفیزی��ک و گمانه ب��ود ه و آجرهای هاللی 
شکلی نیز د ر بخش  هایی از یکی از د هنه های 
ورود ی آب این استخر نیز مشاهد ه شد ه است. 
فصل پنجم فعالیت های باستان شناسی و علوم 
باستانی ای��ران و فرانسه د ر مجموعه جهانی 

پاسارگ��اد  تمام شد ه و الزم است فصل بعد ی 
سریعاً آغاز ش��ود  و روی این کشفیات جد ید  
بیشتر کار و بررس��ی صورت گیرد . ابراهیمی 
اضافه کرد : پنجمین فصل فعالیت های باستان 
شناس��ی و علوم باستانی ای��ران و فرانسه د ر 
مجموعه جهانی پاسارگاد  براساس تفاهم نامه ای 
انجام شد  که پنج سال پیش منعقد  شد ه بود .

وی با بیان اینکه د ر این مرحله کاوش د ر 
این مجموعه آثار تاریخی تازه فقط شناسایی 
ش��د ه و باید  د ر مراحل بع��د ی بیشتر مورد  
بررسی قرار گیرد ، گف��ت: محوطه های تازه 
شناسای��ی شد ه د ر ای��ن مرحله به د لیل د ر 
امان ماند ن از آسیب و عوامل طبیعی مانند  
بارند گ��ی و ... با روش ه��ای علمی پر شد ه 
اس��ت و باید  د ر کاووش ه��ای بعد ی بیشتر 

روی آن کار شود .
ابراهیمی بیان کرد : حد ود  باغ شاهی متعلق 
به د وران هخامنشی مشخص است و استخر 
ذوزنقه   ای شکل برای اولین بار مشاهد ه شد ه 
است. وی اد امه د اد : پنجمین فصل فعالیت های 
باستان شناسی و علوم باستانی ایران و فرانسه 
د ر مجموعه جهانی پاسارگاد  با مجوز رسمی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و با همکاری مرکز 
ملی پژوهش های علمی د انشگاه لیون فرانسه، 
پژوهشک��د ه باستان شناس��ی د انشگاه شهید  

بهشتی ته��ران، پایگ��اه جهانی 
پاسارگ��اد  و اد اره ک��ل می��راث 
فرهنگ��ی استان ف��ارس از نیمه 
آبان ماه ۹۸ تا اواخر آذرماه امسال 

انجام شد .
مد یر پایگ��اه می��راث جهانی 
پاسارگاد  ضمن بیان اینکه احتمال 
تمد ید  تفاهم نامه کاوش مشترک با 
فرانسه وجود  د ارد  گفت: پنجمین 
فصل فعالیت های باستان شناسی 
و عل��وم باستانی ای��ران و فرانسه 
ب��ا روش مغناطیس سنج��ی د ر 
مجموعه جهان��ی پاسارگاد  انجام 
شد  و د ر طول این پنج فصل تمام 
هزینه ه��ای بررس��ی و کاووش ها 
بر عه��د ه د انشگاه لی��ون فرانسه 
ب��ود ه اس��ت و تیم ایران��ی نیز از 
این فعالیت ها پشتیبانی می کرد ه 
است. وی تع��د اد  افراد  متخصص 
د ر این کاوش ه��ا را د ر طول پنج 
د وره گذشته بی��ن ۱0 تا 25 نفر 
متغی��ر عنوان ک��رد  و اف��زود : د ر 
فصل پنجم اغلب متخصصین تیم 
ک��اوش از باستان شناسان ایرانی 
و ب��ه سرپرستی د کت��ر کوروش 
محمد خانی بود ه است. وی جنبه 
آموزشی د ر انعقاد تفاهم نامه های 
باستان شناس��ی ب��ا کشوره��ای 
خارجی را اولویت اصلی و محوری 
د انست و گفت: د ر پنج د وره گذشته 
فعالیت های باستان شناسی و علوم 
باستانی ایران و فرانسه آموزش و 
انتقال تجربه و د انش نقش اصلی 
را د اشت��ه اس��ت. ابراهیمی اد امه 
د اد : تیم باستان شناس��ی ایران و 
فرانسه فعالیت��ی چند  وجهی د ر 
مجموعه جهانی پاسارگاد  د ارد  و 
د ر زمینه ژئوفیزی��ک و د ر حوزه 
باستان شناس��ی و د یرین  گی��اه 
اقلیم شناسی نیز فعالیت می کند  و 
د ر فصل پنجم این کاوش ها، نمونه 
برد اری  هایی نیز برای تاریخ گذاری 
مطل��ق رسوبات این مجموعه نیز 

انجام د اد ه است.
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مجله تخصصی فرهنگی هنری »آرت نیوز پیپر« با نزد یک شد ن به سال نو میالد ی فهرستی از مهم ترین خبرهای حوزه میراث د ر سال ۲۰۱۹ تهیه کرد ه است که از 
آتش سوزی کلیسای نوترد ام گرفته تا زیر آب رفتن مناطق د ید نی و تاریخی ونیز را د ر برمی گیرد . بی شک برجسته ترین خبر حوزه میراث سال ۲۰۱۹ آتشی بود  که د ر ماه 
آوریل به جان کلیسای »نوترد ام« افتاد . با آنکه بیشتر آثار مذهبی و هنری این کلیسا د ر جریان آتش سوزی از این مکان نجات د اد ه شد ند ، اما ساختار این بنای ۸۰۰ ساله 
به شد ت آسیب د ید . »امانوئل ماکرون«- رئیس جمهور فرانسه – موعد  ۵ ساله را برای بازسازی این بنای تاریخی تعیین کرد  اما بیش از هزار متخصص مرمت و بازسازی 

با امضای یک نامه اعتراضی نسبت به مد ت زمان تعیین شد ه هشد ار د اد ند  و بازسازی این کلیسا را د ر ظرف مد ت ۵ سال غیرممکن د انستند .

قانون گ��ذاران فرانس��ه د ر ماه 
جوالی برای تأسیس مؤسسه ای 
مختص نظارت بر مراحل بازسازی 
و مرمت کلیس��ای نوترد ام، رأی 
د اد ند . با این حال همچنان د رباره 
نحوه بازسازی این بنای تاریخی 
اختالف نظرهای بسیاری وجود  
د ارد . ب��رای مث��ال، بین این که 
آیا سقف این کلیسا که از چوب 
د رختان متعلق به قرن سیزد هم 
و د وازد هم ساخته شد ه بود ، باید  
ب��ا چوب هایی با هم��ان قد مت 
بازس��ازی شود  یا اینک��ه از مواد  
امروزی ت��ری همچ��ون ف��والد  
ب��رای این ک��ار استف��اد ه شود ، 
اختالف های��ی وج��ود  د ارد . این 
د رحالی است که بالفاصله پس از 
آنکه د ولت یک رقابت طراحی را 
برای مرمت مناره قرن نوزد همی 
این کلیسا معین کرد ، بسیاری 
از کارشناسان مرمت و بازسازی 
از جمله معم��ار ارشد  مسئوول 
بازسازی این کلیسا اعالم کرد ند  
این مناره باید  د قیقاً مشابه نسخه 

پیشینش ساخته شود .
 فع��االن حوزه می��راث نیز به 
آثار  فروخته ش��د ن غیرقانونی 
باستان��ی د ر فیسبوک اعتراض 
کرد ن��د  و این معضل را د ر سال 
20۱۹ د ر مرکز توجه قرار د اد ند . 
بر اس��اس نتایج ی��ک گزارش 
د رباره قاچ��اق آثار باستانی، ۹5 
گ��روه عرب زب��ان فیسبوک به 
خرید  و ف��روش غیرقانونی آثار 
باستانی مشغ��ول هستند . پس 
از آنکه نتای��ج این تحقیق تیتر 

اخبار شد ، فیسبوک ۴۹ گروه را 
مسد ود  کرد . د ر این بین زمانی 
که تحقیقات جد ی��د  نشان د اد  
افزایش سطح آب ه��ا می تواند  
ب��ه سال ه��ای گذشته  نسبت 
خط��رات بیشت��ری را به د نبال 
د اشته باش��د ، تغییرات اقلیمی 
به یک��ی از مهم تری��ن مسائل 
س��ال 20۱۹ تبد یل ش��د . این 
معضل به تهد ید ی جد ید  برای 
بسیاری از مکان های تاریخی و 
محوطه های باستان شناسی واقع 
د ر بخش های ساحلی کشورهای 
مختلف جهان یعنی از نیواورلئان 
گرفته تا شانگهای بد ل شد . ماه 
گذشته،  ونیز با بد ترین سیلی که 

از سال ۱۹۶۶ تاکنون د ر تاریخ 
این شهر رخ د اد ه است،  د ست و 
پنجه نرم کرد . شهرد ار ونیز این 
سیل را یکی از عواقب تغییرات 
اقلیمی د انست. م��وزه تاریخی 
»د اگز«، کلیس��ای جامعه سن 
مارک��و که ساخ��ت آن د ر قرن 
۱۱ میالد ی انجام شد ه، مید ان 
اصلی و تاریخی س��ن  مارکو از 
جمله مناطق��ی د ر ونیز بود ند  
که از آسیب های سیل اخیر د ر 
امان نماند ند . با این حال توسعه 
شه��ری همچنان به عنوان یک 
تهد ید  جد ی برای محوطه های 
تاریخی و آث��ار باستانی سراسر 
جهان محسوب می شود ؛ چراکه 

»صن��د وق جهانی بناه��ا و آثار 
تاریخ��ی« )WMF( همچن��ان 
تعد اد ی از بناها را د ر »فهرست 
مراقبت« 2020 - از محوطه ها و 
آثاری که باید  به طور ویژه تحت 
نظر قرار بگیرند  - منتشر کرد ه 

است. 
از جمله محوطه ها و مکان های 
تاریخی ک��ه د ر ای��ن فهرست 
قرار گرفته اند ، ب��ه د ره مقد س 
»اینک��اس« د ر نزد یکی »ماچو 
پیچ��و« که ب��ه د لی��ل برنامه 
ساخت یک فرود گاه د ر نزد یکی 
ویرانه ه��ای ق��رن پانزد هم��ی 
»اینک��ا« د ر خطر ناب��ود ی قرار 

د ارد ، می توان اشاره کرد .

نگاهی به برجسته ترین خبرهای میراث سال 201۹
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ب��ا  هم��واره  »تاری��خ«   
روید اد ه��ا،  ح��واد ث،  تم��ام 
و  د اس��تان ها  ش��خصیت ها، 
افس��انه هایش تعیین کنن��د ه 
است. رد  پایی که د ر جای جای 
د نیا، گذش��ته های د ور را برای 
مرد مان ام��روز فریاد  می زند  و 
آنان را به تماشای شگفتی های 
برج��ای گذاش��ته از تم��د ن و 
معماری، سبک زند گی و... فرا 

می خواند .
گ��ذر  د ر  هم��واره  ش��هرها 
از  ب��ارزی  نم��اد   د وران ه��ا، 
گوناگونی و شگفتی د ر زبان و 
گویش، فرهنگ و سبک زند گی 
بود ه اند .  انس��انی  تمد ن های 
امروزه بر پایه توس��عه صنعت 
گرد شگری، تجربه سفر د ر د ل 
کهن تری��ن ش��هرهای جهان، 
رؤیایی شیرین از سیر د ر تاریخ 
را برای انس��ان ها رقم می زند . 
ش��اید  طبقه بند ی ش��هرهای 
جه��ان ب��ه لحاظ قد م��ت کار 
چند ان س��اد ه ای نباشد ؛ اما با 
نگاهی به منشأ تاریخی آن ها 
می توان به اطالعات ارزشمند ی 
د ر این ب��اره د س��ت یافت. د ر 
اد ام��ه ب��ه معرف��ی برخ��ی از 
کهن تری��ن ش��هرهای جه��ان 

می پرد ازیم.

آتن- یونان
ن��ام آتن همواره به عنوان یک��ی از مهم ترین 
و بزرگ ترین شهره��ای تاریخی سرزمین یونان 
مطرح است که نخستین ساکنان آن د ر ۱۴00 
س��ال پیش از میالد  مسی��ح د ر این شهر اقامت 
گزید ند . طبق آنچه از مطالعه اسطوره های یونانی 
به د ست می آید ، نام آتن از الهه آتنا گرفته شد ه 

است.
 ای��ن شه��ر ک��ه اکن��ون پایتخت یون��ان به 
حس��اب می آی��د ، ام��روزه ب��ه یک��ی از مقاصد  
 پرطرفد ار گرد شگری ب��رای مرد م جهان تبد یل 

شد ه است. 
آکروپلیس، معبد  پارتنون، معبد  زئوس، موزه 
بناکی، معبد  هفائستوس و د یگر بناهای باشکوه 
آتن، گوش��ه ای از جلوه های تاریخی هستند  که 
هرساله مورد  توجه خیل عظی��م گرد شگران از 

سراسر د نیاست.

اربیل- عراق
اربیل، از شهرهای کرد ستان عراق، د ر شمال 
شه��ر کرکوک قرار گرفته اس��ت. گفته می شود  
زم��ان اسکان نخستین مرد م��ان د ر این منطقه 
به 2۳00 سال قبل از میالد  مسیح بازمی گرد د . 
آشوریان، ایرانیان، ساسانیان، اعراب و عثمانی ها 
هری��ک د ر د وره های��ی از تاری��خ د ر ای��ن شهر 

حکومت می کرد ند .
 ام��روزه اما اربی��ل با وجود  قد م��ت تاریخی 
خ��ود ، چهارمین شهر بزرگ عراق بود  و به یکی 
از مقاصد  گرد شگری تبد یل شد ه است. طبیعت 
زیبا و د ست نخورد ه و بناهای تاریخی و باستانی 
این شهر، از جمله ارگ اربیل، مرکز تاریخی این 
شه��ر که د ر زبان کرد ی ب��ه قلعه هاولر مشهور 
اس��ت، موزه باستان شناسی و عتیقه جات قبل از 
اسالم، گرد شگران بسی��اری را برای یک تجربه 

لذت بخش به این منطقه فرا می خواند .

د رباره کهن ترین شهرهای جهان
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بلخ- افغانستان

بلخ ی��ا باخت��ر، از کهن تری��ن شهرهای 
افغانستان اس��ت و بسیاری بر این باورند  که 
به لحاظ تاریخی، قد یمی ترین شهر جهان به 
حساب می آید  و بر طب��ق شواهد ، از ۶ هزار 
سال قد مت برخ��ورد ار است. شه��ر بلخ د ر 
شمال افغانستان که د ربرد ارند ه آثار د وره های 
ماقبل تاریخ، پیش از اسالم و د وران اسالمی 

است، د ارای ۱20 ساحه تاریخی است.
 قد م��ت این شه��ر به گون��ه ای است که 
»ماد ر شهره��ای جهان« ن��ام گرفته است. 
گورستان نوبهار، برج عی��اران، مد رسه  سید  
سبحان قلی خان، م��زار پیرنظام الد ین اولیا، 
مزار چهارگنبد ، م��زار خواجه باجگاهی، مزار 
خواجه کاش��اک، د یواره��ای باستان��ی بلخ، 
مسجد  قد یمی نه گنبد ، قد یمی ترین مسجد  
بل��خ بعد  از اسالم، مزار ابوحفص و مزار بلند ، 
بخشی از جاذبه های گرد شگری این شهر به 

حساب می آید .
 

بیروت- لبنان
بی��روت؛ پایتخت و نی��ز بزرگ ترین شهر 
لبن��ان، از جمل��ه شهرهای که��ن جهان به 
حساب می آید  که ساکنان آن برای اولین بار 
۳ هزار س��ال پیش از می��الد  مسیح د ر آن 
سکنی گزید ن��د . بیروت همچنین به یکی از 
زیباتری��ن شهرهای خاورمیان��ه نیز معروف 
اس��ت و د ر حال حاض��ر از مهم ترین مقاصد  

گرد شگری به حساب می آید .
م��وزه مل��ی بی��روت، حمام ه��ای رومی، 
صخره ه��ای کبوت��ر، مسجد  محم��د  امین، 
مناط��ق باستانی بعلب��ک، سیفی و بیبلوس 
و م��وزه سرسق، کلیس��ای بانوی مقد س ما، 
مید ان شه��د ا و... را می ت��وان از جاذبه های 

بیروت د انست.
 

پلوود یو- بلغارستان
پلوود یو د ومین شهر بزرگ بلغارستان است 
که د ر سال 20۱۹ به عنوان پایتخت فرهنگی 
اروپا انتخاب شد ه است. قد مت تپه ای به نام 
»نمت« که به ۶ ه��زار سال قبل از میالد  بر 

می گرد د ، نش��ان از تاریخ د یرین��ه آن د ارد . 
برخی منابع پلوود یو را قد یمی ترین شهر د ر 

اروپا می د انند .
پلوود یو نیز از جمل��ه مهم ترین شهرهای 
جاذب توریست د ر بلغارستان و اروپا به حساب 
می آید . سبک معماری پلوود یو مربوط به د وران 
رنسانس بلغاری اس��ت و خانه های رنگارنگ 
بسی��اری د ر ای��ن شهر به چش��م می خورد . 
پلوود یو قد یمی به لحاظ سبک معماری با آتن 
و روم مقایسه می شود . وجود  برج ها و مهند سی 
زیبای بناه��ا، این شهر را به مقصد  مهمی د ر 

صنعت توریسم بد ل کرد ه است.

شوش- ایران
ن��ام شوش هم��واره د ر می��ان کهن ترین 
شهره��ای جهان می د رخش��د . این شهر که 
پایتخت قد رت مند تری��ن امپراطوری  جهان 
بود ه، قد یمی ترین سکونت گاه تاریخ شناخته 
شد ه اس��ت. د ر حد ود  ۴ ه��زار و 200 سال 
پیش از میالد ، نخستین ساکنان د ر این شهر 
اقام��ت گزید ند . قد مت این شه��ر و بناهای 
باستانی آن نی��ز از د الیل حضور گرد شگران 

ایرانی و خارجی د ر شوش است.
زیگ��ورات چغازنبی��ل؛ پرستشگاه��ی د ر 
جنوب ش��وش، منطقه باستان��ی هفت تپه، 
قلعه شوش )آکروپل( که به شکل قلعه های 
قرون وسطی و ذوزنقه ای شکل است، آرامگاه 
د انی��ال نبی، کاخ آپاد انا؛ سازه ای باستانی که 
به د ستور د اریوش کبیر ساخته شد ، رود خانه 
کرخ��ه و...، همگی بخشی از شکوه و زیبایی 
ای��ن شهر است که آن را ب��ه یکی از مقاصد  
ارزشمن��د  توریستی د ر ایران و جهان تبد یل 

کرد ه است.
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از  برخ��ی  ک��ه  حال��ی  د ر 
کارشناس��ان مد عی شد ه اند  
تف��اوت رنگ گنبد مس��جد  
شیخ لطف اهلل پس از مرمت 
طبیعی است که برخی د یگر 
می گویند  این اتفاق، قصوری 

نابجاست.
مسجد  شیخ لطف اهلل یکی 
از مس��جد های تاریخ��ی و 
شناخته شد ه د ر ضلع شرقی 
مید ان امام خمینی)ره( است. 
این مس��جد  به فرمان شاه 
عباس اول و د ر مد ت هجد ه 
سال بنا شد  و مقابل عمارت 
عالی قاپ��و و د ر همس��ایگی 
مسجد  جامع عباسی است. 

معمار این مس��جد  اس��تاد  
محمد رض��ا اصفهانی پس��ر 
حس��ین بنا اصفهان��ی بود ه 
ب��ر  ای��ن مس��جد   اس��ت. 
خرابه های مسجد ی که قباًل 
د ر آن محل بود ه ساخته شد . 
مس��جد  ش��یخ لطف اهلل به 
نام یکی از علمای بزرگ عصر 
صفوی به نام شیخ لطف اهلل 
جبل عاملی نامید ه ش��د  که 
از علم��ای بزرگ د وره صفوی 

بود .

مدت��ی است که افکار عموم��ی و نخبگان د ر 
خصوص د و رنگ شد ن گنبد  این مسجد  هشد ار 
د اد ن��د ، نگرانی ها ب��ه اند ازه ای ب��ود  که اسحاق 
جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهوری د ر این 
ب��اره د ر جلس��ه ۱۶ آذر شورای عال��ی میراث 
فرهنگی،  صنایع د ست��ی و گرد شگری با اشاره 
به د غد غه افکار عموم��ی و برخی صاحبنظران 
ح��وزه میراث فرهنگی د ر خصوص نحوه مرمت 
مسجد  شی��خ لطف اهلل اصفه��ان که مثل یک 
گوهر ارزشمند  برای ایران و شهر اصفهان است، 
از وزی��ر میراث فرهنگ��ی، گرد شگری و صنایع 
د ستی خواست با تبیین و تشریح د قیق اقد امات 
انجام شد ه، د غد غه عالقه مند ان و صاحبنظران 
نسبت به مرمت این مسج��د  تاریخی را مرتفع 
سازد  و شخصاً بر این امر نظارت مستمر د اشته 
باش��د . نگرانی ه��ا زمانی باال گرف��ت که یکی از 
باالتری��ن مراجع می��راث فرهنگی کشور، یعنی 
رئی��س ایکوموس ایران از روند  مرمت این گنبد  
انتق��اد  کرد  و مد عی شد  که گنبد  مسجد  شیخ 

لطف اهلل را خراب کرد ه اند .
کارشناسان و د وستد اران میراث فرهنگی بیم 
ای��ن د ارند  که کار مرمت تَرک ها با همین روش 
مورد  انتق��اد  اد امه پید ا کند  و ای��ن اثر جهانی 
آسیب های جبران ناپذی��ری ببیند ؛ آسیب هایی 
که می توان��د  آن را د ر فهرست میراث د ر خطر 

یونسکو قرار د هد .
شی��وه انتخاب مرمت گر و ن��وع مرمت، پایین 

آورد ن یکب��اره ترک، تفاوت رنگ، جفت نبود ن 
لچکی ه��ا، د رست نب��ود ن ان��د ازه و د ر نتیجه 
بند کشی های زمخ��ت و نامتناسب د ر د و سوی 
ت��رک این بنای تاریخی از جمله انتقاد اتی است 
که ای��ن روزها متوج��ه مسئووالن ام��ر است. 
مسئووالن میراث فرهنگی د ر مقابل این نقد ها 
از پروژه مرمت گنبد  مسجد  شیخ لطف اهلل د فاع 
می کنن��د  و می گویند  شرایط نامطلوب سازه ای 
گنب��د  آنها را ناگزیر به ای��ن مرمت کرد ه است. 
آنان می گویند  تفاوت رنگ ایجاد  شد ه با مرمت 
ترک های بعد ی گنب��د  حل خواهد  شد  و جای 
نگران��ی نیست اما کارشناسان معتقد ند  این کار 
آسیب های جد ی به گنب��د  می زند  و باید  مانع 

د ور کامل مرمت گنبد  به این شیوه شد .
حاال وزارت می��راث فرهنگی جلس��ه ای را با 
حض��ور کارشناسان و مسئووالن مربوطه برگزار 
ک��رد ه ک��ه د ر آن صاحب نظران مرم��ت گنبد  

مسجد  شیخ را تأیید  کرد ند .

تأیید  مرمت انجام شد ه د ر گنبد  مسجد  
ش���یخ لط���ف هللا از س���وی صاحب نظران و 

کارشناسان میراث فرهنگی
محمد حسن محبعلی پیشکسوت و صاحب نظر 
حوزه میراث فرهنگ��ی و عضو شورای تخصصی 
پایگاه های میراث مل��ی و جهانی کشور د ر این 
جلس��ه گفت: از نظ��ر قوانین مرمت��ی اقد امات 
انجام شد ه، صحیح بود ه و با توجه به وضع موجود  

مرمت گنبد  مسجد  شیخ لطف اهلل؛ د رست یا ناد رست
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و آسیب شد ید  ب��ه زیرسازی کاشی کاری و 
ناهمواری و پد ید اری موج د ر سطح گنبد ، بر 

چید ن کاشی ها، اجرای د وباره آن الزم بود .
او بر اد امه عملی��ات مرمت و نصب د وباره 
د اربست برای انج��ام گمانه زنی ها و بررسی 
آسیب کاشی ه��ای سایر ترک ه��ا به شکل 

ترک به ترک تأکید  کرد .
محبعل��ی تصریح کرد : متأسفانه باز کرد ن 
زود هنگام د اربست ها ای��ن تصور را به وجود  
آورد ه ک��ه مرمت پایان یافته و بخش مهمی 
از شائبه های موجود  ناشی از این اقد ام بود ه 
ای��ن د ر حالی اس��ت که با مرم��ت کامل و 
پاک سازی تزئین��ات گنبد  می توان سیمای 

موزون و یکپارچه گنبد  را مشاهد ه کرد .

د ر مرم���ت گنبد  هیچ  قص���وری انجام 
نشد ه است

عبد اهلل جبل عاملی پیشکسوت، صاحب نظر 

و عضو شورای فن��ی سازمان و عضو کمیته 
راهب��رد ی مید ان امام )ره( اظه��ار کرد : »با 
توجه ب��ه شناختی که از سواب��ق، مهارت و 
تجربه باالی مجری پروژه د ارم، انتخاب استاد  
رحمت اهلل رضایت د رست بود ه به طوری که 
د ر پروژه های متعد د  و مهم از جمله بازسازی 
بازار جنب مسجد  جام��ع که بر اثر بمباران 
تخریب ش��د ه بود ، تاالر تیم��وری، مد رسه 
مظف��ری و مسجد  جام��ع، اقد امات مرمتی 
شایست��ه ای را انج��ام د اد ه  است و د ر زمینه 
اجرای سازه های سنت��ی مهارت و تخصص 

د ارد .
او ب��ا اش��اره ب��ه انتخاب صحی��ح مجری 
و عملی��ات مرمت��ی انجام ش��د ه ب��ر نصب 
د اربست ها و اد امه عملیات مرمت ۱۴ ترک 

باقیماند ه تأکید  کرد .
جب��ل عاملی تصری��ح ک��رد : باقی ماند ن 
د اربست ه��ای کارگاه مرمت ت��ا پایان پروژه 

مشکلی ند ارد  ب��ه عنوان مثال د اربست های 
گنبد  مسجد  امام هشت س��ال نصب بود  و 
مشکلی هم ند اشت. د ر مرمت گنبد  مسجد  
شیخ لطف اهلل هیچ گونه قصوری انجام نشد ه 

است.

شیوه پیاد ه سازی، شماره گذاری برای 
حفظ اصالت بنا مورد  تأیید  است

سید مه��رد اد  حج��ازی است��اد  د انشگ��اه 
اصفهان و متخصص سازه های تاریخی نیز د ر 
این نشست گفت: از د و سال پیش د ر جریان 
مرم��ت گنبد  مسجد  شیخ لط��ف اهلل بود ه ام 
و هم��راه هیئت ه��ای مختلف بی��ن المللی 
از جمل��ه ایسکارسا د ر حین اج��رای پروژه 
از کارگ��اه بازد ید  کرد م. شی��وه پیاد ه سازی، 
شماره گ��ذاری برای حفظ اصال��ت بنا مورد  

تأیید  است.
او افزود : کار آزمایشگاهی و روند  کلی اجرا 
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بر مبنای اص��ول سنتی انجام شد ه و مشکل 
خاصی وجود  ن��د ارد . اظهارنظر د ر خصوص 
امور تخصصی، فنی و اجرایی باید  مبتنی بر 
بررسی، مشاه��د ه و مطالعه د قیق فرآیند ها 

باشد .
حجازی ضمن تأکید  بر تهیه گزارش های 
د وره ای و انتشار آنها، تصریح کرد : موقعیت 
خوب��ی است تا از ظرفیت تخصصی و علمی 
د انشگاه ها از جمله د انشگاه اصفهان د ر این 

زمینه استفاد ه کنیم.

اع���الم آماد گی پژوهش���کد ه حفاظت 
و مرم���ت ب���رای هم���کاری د ر پروژه های 

مرمتی
رضا رحمان��ی رئیس پژوهشکد ه حفاظت 
و مرم��ت آث��ار پژوهشگ��اه میراث فرهنگی 
و گرد شگری کشور پ��س از تبیین مراحل 
مختل��ف مرمت بر صحی��ح و اصولی بود ن 
مرم��ت انجام ش��د ه تأکی��د  و اظه��ار کرد : 
پژوهشک��د ه د رخص��وص انج��ام هرگون��ه 
همک��اری د ر پروژه ه��ای مرمت��ی آماد گی 

د ارد .

اس���تقبال  س���ازند ه  پیش���نهاد های  از 
می کنیم

فرید ون اهلل یاری مد یرکل میراث فرهنگی، 
گرد شگ��ری و صنایع د ستی استان اصفهان، 
حساسی��ت عموم��ی جامع��ه د ر خصوص 
میراث فرهنگی را سرمایه بزرگ و پشتوانه ای 
ب��رای حفظ می��راث ارزشمن��د  گذشتگان 
د انست و اف��زود : د رخصوص امور تخصصی، 
مباحث مطرح ش��د ه بای��د  د ر جایگاه های 
مناس��ب و محافل کارشناس��ی انجام شود . 
همکاران ما با آغوش باز از هر گونه پیشنهاد  
سازند ه ب��رای حفاظ��ت و مرم��ت بناهای 
ارزشمند  تاریخ��ی به ویژه می��راث جهانی 
استقبال می کنند  و برگزاری چنین جلساتی 
فرصتی ب��رای بهره مند ی از سرمایه تجربی، 
د انش و تخصص صاحب نظران و متخصصان 
د ر اج��رای صحیح طرح ها و پروژه های مهم 
میراثی است. اد اره کل امور پایگاه ها از همان 
ابت��دا د ر جری��ان روند  مرمت ق��رار گرفته 

است.
فرهاد  عزی��زی مد یرکل ام��ور پایگاه های 
میراث ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، 
گرد شگری و صنایع د ست��ی د ر جمع بند ی 

مباحث مطرح شد ه گفت: پس از طرح نقطه 
نظرات اخیر د ر فض��ای مجازی و رسانه ای، 
گروه کارشناسی به استان اعزام شد  تا گزارش 
اقد امات انجام شد ه توسط مد یر پایگاه جهانی 
مید ان ام��ام )ره( د ر این وزارتخانه را د وباره 
بررسی کند  به این منظور به همراه هیئتی از 
شورای تخصصی پایگاه های میراث فرهنگی 

کشور از این کارگاه بازد ید کرد یم.
او افزود : د وباره فرآیند های اجرایی پروژه د ر 
د و سطح مورد  بررسی قرار گرفت، د ر سطح 
نخس��ت بررسی مطالع��ات، مستند سازی و 
اقد امات اولیه قبل از اجرا و آسیب شناسی های 
تشخیصی همک��اران د ر اصفه��ان مبنی بر 
آسیب ه��ای وارد ه ب��ه پوش��ش کاشی کاری 
گنبد  و آسیب های زیرسازی تزئینات کاشی 
که موجب فرسای��ش و مواج شد ن و لغزش 
کاشی ها ب��ود ه و سپس مواجهه و تشخیص 
د ر خصوص سطح مد اخله و مرمت بر اساس 
تجربیات و پیشینه مرمت کاشی کاری گنبد  
د ر کشور و اصفه��ان رویکرد ی صحیح بود ه 
اس��ت. خوشبختانه اعضای جلسه به د رست 
ب��ود ن فرآیند  اقد ام��ات انجام ش��د ه تأکید  

کرد ند .
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فیلم »شاید  وقتی د یگر« ساخته بهرام بیضایی 
را که د ید م، گیج از س��الن  سینما آمد م بیرون. 
د اس��تانی غریب، ساختار قوی و بازی  بی نظیر 
سوسن تس��لیمی این فیلم را د ر فهرست آثار 
سینمای ایران قرار د اد  که آنها را د ر د فترچه ای 

می نوشتم.
یک��ی د و روزی که گذش��ت و س��کانس های 
کود ک��ی ش��خصیت اول فیل��م که م��د ام د ر 
ذهنم مرور می ش��د  و متوجه شد م آنچه این 
س��کانس ها را با همه ایهام��ش برایم جذاب 
کرد ه، موسیقی ای است که زند ه یاد  بابک بیات 
برای این فیلم ساخته. زیاد  شنید ه ایم که وقتی 
کالم ناتوان می ش��ود  یا به پایان می رسد ، این 

موسیقی است که آغاز می شود  برای بیان آنچه 
کلم��ه و زبان از بیان آن عاجز اس��ت و د ر این 
فیلم بابک بیات، با نت ها، ملود ی ها و ساز های 
انتخابی ا ش کاری کرد ه بود  تا تصویر کامل شود  
و مهم تر این که د ر ذهن بماند  با همان حجم 
ایهام و د لهره. بابک بیات که آذرماه هر س��ال 
یاد آور د رگذشت اوست، با آثار زیاد ی د ر ذهن 

ما زند ه است از ترانه بگیر تا موسیقی فیلم.
از ترانه هایی که د هه پنجاهی ها خیلی خوب 
آن ها را می شناسند  و با خود شان زمزمه می کنند  
تا فیلم هایی که موس��یقی آنها ماند گار شد ه و 
خوانند ه ای هم پای کار بود ه و برای آنها خواند ه 
اس��ت. برای بابک بیات نوش��تن ه��م د رباره 

کارهایش، هم د رباره خود ش و شخصیت  اش 
باید  خیلی مراقب می بود م. بیات آن قد ر ترانه 
و موسیقی فیلم د ر کارنامه  اش د ارد  و آن قد ر با 
آد م های معتبر کار کرد ه که کمی اشتباه نوشتن 

د رباره او، خبط بزرگی است.
خش��ایار اعتم��اد ی خوانن��د ه  ای ک��ه صد ای 
متفاوت��ی د ارد  و ب��رای اولی��ن آلبوم��ش که 
د لشوره نام د ارد ، بابک بیات موسیقی ساخته، 
یکی از افراد ی است که خوب می تواند  د رباره 
بابک بیات سخن بگوید . اعتماد ی ماه گذشته 
از د نیای حرفه ای موسیقی خد احافظی کرد . او 
می گوید : د نیای موسیقی آن قد ر فاسد  شد ه که 

د یگر جای کار ند ارد 

آغاز اعتماد  و رفاقت
اعتماد ی د رباره آشنایی اش با زند ه یاد  بابک 
بیات می گوید : م��ن ۱5 ساله بود م که آقای 
بیات برای کاری به انگلستان رفته بود ند . د ر 
آنجا آقای جنتی عطایی را د ید ه  بود ند  که با 

د ایی من د وست بود .

همین آشنایی باعث شد ه ب��ود  تا د ایی ام 
سوغات��ی را به آق��ای بیات بد هد  ت��ا برایم 
بی��اورد . روزی که آقای بیات به خانه ما آمد ، 
من با پیانو، موسیقی سریال سلطان و شبان 
را نواخت��م و او از من پرسی��د  می د انی این 
موسیقی را من ساخته  ام...؟ از همان جا بود  

که عالقه عجیبی نسبت به ایشان پید ا کرد م. 
شخصیت مع��روف و آهنگسازی به خانه ما 
آم��د ه بود  و این حض��ور به من حس خوبی 
د اد . بیشتر از 20 سال با ایشان اختالف سن 
د اشتم اما بع��د  از آن به قد ری به من توجه 
نشان د اد  و تشویق��م کرد  که خیلی زود  به 

گفت و گو با خشایار اعتماد ی د ربارة بابک بیات

نت  هایی که بیات نمی شوند 
د نیای موسیقی آن قد ر فاسد  شد ه که د یگر جای کار ند ارد 

طاهره آشیانی
روزنامه نگار
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یک��ی از بهترین د وستانم تبد یل شد . هر 
زمان برای موسیقی به مشورت نیاز د اشتم 
ب��ه او زنگ م��ی زد م و او آن ق��د ر بزرگوار 
بود  که جوابم را م��ی د اد . رفت و آمد  های 
خانواد گی  ما زیاد  شد  و من تصمیم گرفته 
بود م خوانند گی را به عنوان حرفه انتخاب 
کنم. زمانی که تصمیم گرفتم آلبوم منتشر 
کنم، شروع به صحبت با آقای بیات کرد م. 
از سال ۷2 بود  که کلنجار رفتن را شروع 
ک��رد م که بتوانم راضی اش کنم. اما قبول 
نمی کرد  و می گفت فض��ای کشور آماد ه 
ترانه پاپ نیست. این را هم بگویم بعد  از 
پیروزی انقالب تا آن زمان صد ا و سیما و 
وزارت ارشاد  بیشتر سرود  تولید  می کرد  تا 
ترانه. عاقبت توانستم که او را راضی کنم 
برای آلبوم د لشوره موسیقی بسازد  و سال 

۷۴ آن را منتشر کرد یم.

استاد  ملود ی سازی بود 
از اعتم��اد ی می پرس��م آق��ای بیات با 
ترانه سراها و خوانند ه های معروف زیاد ی 
کار کرد ه ب��ود  و برای فیلم های معتبری 
موسیقی ساخته بود ، چگونه توانستید  او 
را متقاعد  کنید  برای آلبوم شما موسیقی 

بسازد ؟
این خوانند ه پاپ می گوید : ما هر چند  
اخت��الف سنی زیاد ی با هم د اشتیم اما 
من توانستم اعتماد  ایشان را جلب کنم. 
کاش خود ش زند ه ب��ود  و می گفت د ر 
م��ن چه د ید  که اعتماد  کرد . ما به یک 
د ید گ��اه مشت��رک د ر زمینه موسیقی 
و انتخ��اب شعر و تران��ه رسید ه بود یم. 
وقتی د ید  من اشعاری از احمد  شاملو، 
شفیعی کد کنی و سه��راب سپهری را 
برای خواند ن انتخ��اب می کنم، به من 
اعتم��اد  کرد . من هنرست��ان موسیقی 
نرفته ام ام��ا شناخت خوبی از موسیقی 
د اشت��م. د رباره ساخت��ار موسیقی ها و 
ملود ی ها با او گفت و گو می کرد م و نظر 
م��ی د اد م. د ر تنظیم شع��ر و موسیقی 
د ق��ت زیاد ی د اشت��م و می د انستم که 
مثاًل چ��را د ر بخشی از این موسیقی از 
فلوت استفاد ه می کن��د . گاهی ملود ی 
را می شنی��د م و می گفتم مثاًل اگر این 

جوری باشد  به نظرت بهتر نیست؟ چون 
د ستش د ر ملود ی سا زی خیلی باز بود  و 
استاد  ملود ی سازی بود ، می گفت: صبر 
ک��ن امتحان کنم ببین��م چه می شود! 
زیبای��ی کارش این ب��ود  که د ر ساخت 
اثر خودرأی نبود، هر چند  بسیار باسواد  
ب��ود  و به همه فن��ون ساخت موسیقی 
آشن��ا بود  ام��ا به نظر د یگ��ران احترام 
می گذاش��ت و تا جایی که به کار لطمه 
نمی زد  و سطح کار او را پایین نمی آورد ، 
قب��ول می کرد . به اعتم��اد ی می گویم، 
آن های��ی ک��ه از نزد یک ب��ا آقای بیات 
آشنایند  از مرد م د اری و روابط خوب او با 
اطرافیانش می گویند  و مهربانی که گویا 

خیلی بی د ریغ بود ه. 
می گوید : مهربان بود  بسی��ار زیاد  اما 
به اصطالح زود  جوش نبود  و این جوری 
نبود  ک��ه زود  با د یگ��ران د وست شود . 

د وست ها و رفقایش محد ود  بود ند ؛ چون 
آد م محافظه کاری نبود  که بخواهد  همه 
را ب��رای خود ش نگه د ارد . اگر جایی د ر 
کار بای��د  اعتراض می کرد ، ای��ن کار را 
ب��د ون هیچ رودر بایستی انج��ام می د اد  
حتی اگ��ر آن کار و صاح��ب آن کار را 
از د س��ت م��ی د اد . رک ب��ود ن یکی از 
ویژگی ه��ای منحصر به فرد ش بود . الکی 
از کس��ی تعریف و تمجید  نمی کرد  اگر 
کسی استعد اد  خوانند گی یا آهنگسازی 
ی��ا نوازند گی ند اشت رک به او می گفت 
این  کاره نیستی یا اتفاق خاصی د ر این 
کار برایت رخ نمی د هد . با همه اینها قلب 
مهربانی د اشت. د ر مکان و زمان مناسب 
زود تر از همه گری��ه می کرد  یا زود تر از 
هم��ه می خند ید . زیبای��ی رفتارش د ر 
این بود  که منفع��ل نبود  و به کنش ها، 

د رست ترین واکنش را نشان می د اد .

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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م��رد م  پی��ش  مد ت��ی 
استان گیالن د ر اعتراض 
و  ب��ه س��ریال »واِرش« 
آنچ��ه اهان��ت ب��ه خود  
خواند ن��د ، تجمع کرد ند . 
و  استان  این  نمایند گان 
سایر مقامات آن منطقه، 
نس��بت به این موضوع 
د اد ند   نش��ان  واکن��ش 
و آن را بی حرمت��ی ب��ه 
گیلک ها توصیف کرد ند . 
و  »واِرش«  س��ریال 
جد ید ترین  آن،  حواشی 
این  از وضعی��ت  پ��رد ه 
صد اوس��یما  روزه��ای 
ب��ود  ک��ه س��ریال احمد  
کاوری را ب��ا چالش های 
پیش بینی ن���اپذی��ری 

مواجه کرد .
ک��ه  ش��رایطی  د ر  ام��ا 
بی��ن عبور از حواش��ی یا 
د رگیری با آن مرز باریکی 
»تحقی��ق  د ارد ،  وج��ود  
از  یک��ی  پژوه��ش«  و 
راه کارهای اساس��ی برای 
تلقی  از حواش��ی  پرهیز 
می تواند   ک��ه  می ش��ود  
سرنوش��ت یک سریال را 

تغییر د هد .
 � نعمت��ی  عب��اس 
از   � فیلمنامه نوی��س 
جمل��ه افراد ی اس��ت که 
بر اهمیت نقش تحقیق 
برای ساخت  پژوهش  و 
یک س��ریال تأکید  جد ی 
د ارد . او که نویس��ند گی 
چ��ون  س��ریال هایی 
»تکیه بر ب��اد «، »نون و 
ش��ب  »اولین  ریحون«، 
باران«  و »بوی  آرامش« 
بر عهد ه د اش��ته اس��ت، 
اینگونه عنوان می کند  که 
تحقیق  برای  متاس��فانه 
و پژوه��ش د ر تولید ات 
نمایشی هزینه ای د ر نظر 

گرفته نمی شود .

نعمتی د ر گفت وگو با ایسنا د رباره ی انتقاد هایی 
که نسبت به برخورد ار نبود ن سریال ها از پژوهش 
الزم مطرح می شود ، د ر پاسخ به اینکه چرا با اینکه 
این کمبود  را همه د رک می کنند ، این نقطه ضعف 
همچنان برطرف نمی شود ؟ اظهار کرد : این روند  
سه گلوگاه د ارد  که اگر حل بشود  به نظرم خیلی 
وضعیت بهتری می یابیم؛ اول ثبات مد یریت است. 
د ر هشت س��ال گذشته صد اوسیما سه رییس و 
سه معاون سیما به خود  د ید ه است. بیش از این 
مد یر شبکه عوض ش��د ه و بیش از آن هم مد یر 
گروه ه��ای فیلم و سری��ال تغیی��ر کرد ه اند . این 
تحوالت چند  س��ال گذشته باعث شد ه تیم های 
تولی��د ی د نب��ال سریال هایی برون��د  که صفر تا 
صد ش از است��ارت زد ن تا پخش یک سال تا د و 
س��ال باشد ؛ بنابراین این پروسه اصالً زمانی برای 
پژوهش باقی نمی گذارد . یک پژوهش چقد ر وقت 
می خواهد ؟ یک سال. تلویزیون یکسال تحقیق، 
یک سال نگارش و یک سال کار را بسازد  که روی 

هم رفته سه سال زمان می برد .
وی با اشاره به تغیی��رات مد یریتی متد اول د ر 
صد ا و سیما توضیح د اد : یک مد یر گروه جد ید  با 
توقعات جد ید  و انتظارات جد ید  می آید . طبیعی 
است آد م ها ریسک کمتر را انتخاب کنند . حال که 
یک ثبات سه ساله بعد  یک بی ثباتی چند  ساله به 
وجود  آمد ه، تد اوم این فضا می تواند  کمک کند  تا 
عوام��ل به هم اعتماد  کنند  و بتوانند  برنامه ریزی 

بلند  مد ت انجام د هند .
این نویسند ه با اشاره به اهمیت پژوهش د ر آثار 

تلویزیون��ی معتقد  است: پژوهش فارغ از تولید  یا 
خارج از هسته تولید  سریال فاید ه ند ارد . پژوهش 
زمانی جواب می د هد  که د ر د ل پروژه و چسبید ه 
به پروژه رخ د هد . تجربه نشان د اد ه پژوهش های 
مستقل از تولید ، به نتیجه نمی رسند ؛ مثالً فرض 
کنی��م سریالی قرار است د رب��اره د وره پهلوی یا 
قاجار یا صفویه ساخته شود . کشور ما پر از تحقیق 
د ر این خصوص است. تحقیقی به د رد  می خورد  
که د ر د ل پروژه و برای این نویسند ه انجام شود . 
ب��ه عنوان مثال نویسند ه با ح��واد ث تاریخی آن 
د وره آشناست و می خواهد  با مناسبات اقتصاد ی 
یا روابط اجتماع��ی آشنا شود . خود  این هم یک 
رف��ت و آمد  م��د اوم با تحقی��ق می خواهد . یک 
نویسند ه د یگ��ر ممکن است کمب��ود ش روایت 
حواد ث تاریخی باش��د ، اما با سیر اند یشه د ر آن 
عصر آشناست. غ��رض اینکه پژوهش مستقل از 

تولید  سود ی ند ارد .
نویسند ه »بوی باران« با اعتقاد  بر اینکه متاسفانه 
ب��رای تحقی��ق و پژوهش د ر تولی��د ات نمایشی 
هزینه ای د ید ه نمی ش��ود ، اظهار کرد : د ر جلسه 
برآورد  می نویسند  هزینه تحقیق و نگارش فالن 
قیم��ت. اما هزینه ای ک��ه می د هند  حتی هزینه 
فیلمنام��ه نوشتن به ص��ورت تیمی هم نیست، 
چه برسد  ب��ه هزینه تحقی��ق. از طرفی مد یر یا 
تهیه کنند ه مربوطه اگر صد  میلیارد  پول تحقیق 
بد هد  اما خود ش اهل تحقیق و مطالعه و جلسه 
گذاشتن نباشد ، تحقیق نمی شود  یا تحقیق ساری 

و جاری نمی شود .

حاشیه های »واِرش« از کجا آمد ؟
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ای��ن نویسند ه د ر پاسخ ب��ه اینکه آیا د لیل 
اعت��راض اق��وام به ی��ک سری��ال، از همین 
کمب��ود  عامل تحقیق د ر نگارش فیلمنامه ها 
برمی گرد د ؟ به سریال »وارش« و حواشی آن 
اشاره کرد  و توضیح د اد : بخشی از این اتفاق، 
به این برمی گرد د  ک��ه یکسری بد ون آن که 
بد انن��د  کارشان چقد ر خطرناک و ضد  ایرانی 
اس��ت، بر هویت قومی می د مند ، بجای اینکه 
اص��ل، هویت ملی باشد . هوی��ت قومی ذیل 
هویت ملی اعتبار د ارد  و اگر هویت ملی نباشد ، 
بیگانگان قومیت ه��ا را به راحتی می د رند ؛ به 
عنوان مثال همین سریال »وارش« که ساخته 
و پخش می شود ، چند  نفر اعتراض می کنند ، 
چرا کارگرد انش جنوب��ی است. د ر حالی که 
این افتخ��ار و نشانه انسج��ام ملی است که 
ی��ک جنوبی با افتخار برای یک شمالی فیلم 
بس��ازد  یا یک ترک برای قوم لر بسازد  یا یک 
لر فیلمی د ر جغرافیای ترک بسازد . این همان 
چیزی است ک��ه به آن می گوین��د ، »ایران، 
هویت مل��ی«. این عشق مرد م ما به یکد یگر 
را نشان می د ه��د . ولی متاسفانه بعضی افراد  
برای چید ن میوه فصل مثل اینکه االن فصل 
انتخابات است تالش می کنند  مسائل قومیتی 
را پررنگ کنند . من ای��ن حرکت ها را اصیل 
نمی بینم و به نظرم مرد م همان قومیت ها هم 
همراهی نمی کنند . او د ر پاسخ به اینکه چرا 
د ر شرایط فعل��ی جامعه، سریال های ما پر از 
تلخی های کاذب است و بر بازنمایی سیاهی 
تأکید  د ارند ؟ اظهار کرد : تفکر رایجی د ر د نیا 
وج��ود  د ارد  و آن اینکه وقتی مرد م ناراحتند  
بیشتر به طنز، کمد ی و شوخ طبعی نیاز د ارند . 
د ر حقیقت طنز و شوخ طبعی را ابزاری برای 
کنار آمد ن با د رماند گی و حال خراب می د انند ، 
اما برخالف این تصور رایج، تحقیقاتی که روی 
بیگ د یتاها و اطالعات استخراجی روی گوگل 
د ر آمریک��ا ش��د ه، نشان می د هد  م��رد م د ر 
روزهایی که بیشتر احساس ناشاد ی می کنند ، 
مثل روزه��ای ابری و بارانی، مث��ل روزهای 
د وشنبه )مرد م بیشترین ناش��اد ی را د ر روز 
د وشنبه ه��ا د ر آمریکا گزارش کرد ه اند (، مثل 
روزهای پس از بمب گذاری بوستون د ر سال 
20۱۳، میزان جستجو برای جوک و لطیفه به 

پایین ترین حد  خود  رسید ه است. د ر حقیقت 
مرد م متناسب ب��ا حالی که د ارند  برنامه شان 
را انتخاب می کنند . تحقیقات��ی که د ر مورد  
مطبوعات هم ش��د ه، تأیید  می کند  مرد م به 
مطبوع��ات و رسانه هایی رج��وع می کنند  و 
می خوانند  که با گرایش سیاسی و فکری شان 
هم راستا باش��د . به همین د لیل اینکه ما د ر 
این شرای��ط که شرایط سخ��ت اقتصاد ی و 
تحریم است، توق��ع د اشته باشیم چون حال 
مرد م ب��د  است مسائ��ل ج��د ی و د رد های 
مرد م گفت��ه نشود  و فقط بزن و بکوب باشد ، 
ای��ن خالف نیاز طبیعی م��رد م است. عباس 
نعمتی با بیان اینکه مرد م د وست د ارند  حرف 
د لشان و مسائل و مشکالتشان د ر رسانه بیان 
شود  و خ��ود  را د ر آینه رسانه ببینند ، گفت: 
نظرسنجی ها هم ای��ن نکته را تأیید  می کند  
که پر بییند ه ترین سریال های امسال تلویزیون 
)ستایش، بوی باران، براد رجان( ملود رام بود ند . 
د قیق��اً ایامی هم که ح��ال مرد م خوب است 
مثل نوروز د وست د ارند  د ر نتیجه از سریالی 
مانند  »پایتخت« استقبال می شود . کار طنز 
هم د ر نوروز جواب می د هد . باز تحلیل بیگ 
د یتاهای گوگل وجه د یگری از نیاز جامعه را 
نشان می د هد ، د ر د وره رکود  و باال رفتن نرخ 
بیکاری د ر آمریکا رج��وع به سایت های غیر 
اخالق��ی چند  برابر شد ه. یعن��ی مرد م د نبال 
فراموش کرد ن واقعیت زند گی بود ه اند . د ند ه 
خالصی. یک چیزهایی که حواسشان را پرت 
کند . از واقعیت بکَ�نند . به همین د لیل ما به 
د و جنس برنامه و سریال همزمان نیاز د اریم. 
سریال هایی که از د رد های واقعی مرد م بگوید . 
سریال هایی که کامالً د ر قطب مقابلش مرد م 
د ر آنها غرق شوند  و واقعیت و د رد هایشان را 
فراموش کنند . مثل د استان هایی که رویاهای 
بزرگ د ارد  مثل د استان پریان یا طنز و کمد ی 

و سرگرم کنند ه صرف.

ماجرای اعتراض گیالنی ها
ماجرای اعتراض گیالنی ها هنوز سه یا چهار 
قسم��ت بیشتر از سری��ال »وارش« نگذشته 
بود  که برخی مخاطب��ان از یک د یالوگ که 
شخصیت منفی گیالنی قصه یعنی »تراب« به 

بقیه همشهریانش گفته بود ، انتقاد ات فراوانی 
کرد ند  که البته می توان به این د یالوگ ایراد ات 
جد ی گرفت. همچنین بعد  از این که »تراب« 
و د ار و د سته اش، شخصیت سیستانی قصه به 
ن��ام »یارمحمد « را که شخصیت عد الت خواه 
و مثبتی بود  کشتند ، اعتراض��ات د وباره باال 
گرف��ت و مخاطبان از تصویری که د ر سریال 
از گیلک ها نشان د اد ه شد ه بود ، انتقاد  کرد ند  
و حت��ی خواستار توقف پخش سریال شد ند . 
بهنام تشکر بازیگر نقش »تراب«  د ر واکنش 
به اعتراضات از مخاطب��ان خواست که صبر 
کنن��د  تا د ر اد امه سریال ببینند  کاراکترهای 
گیالن��ی قصه چه می کنند . ای��ن اعتراضات، 
واکنش های��ی را هم برانگیخ��ت و گفته شد  
برای قضاوت د رباره یک سریال ۳0 قسمتی، 
اعتراض بعد  از سه قسمت بسیار زود  است. د ر 
این میان، برخی مسئووالن استانی و شهری 
منطقه نیز به محتوای این سریال انتقاد  کرد ند . 
اگرچه هنوز حواشی کامالً پایان نپذیرفته اما با 

پیش رفتن قصه، کمرنگ شد ه است.

یک برد اشت آزاد 
د استان سری��ال »وارش«، ب��ا قصه کتاب 
»مهاجران« به نویسند گی »هاوارد  فاوست« 
ک��ه اعالم شد ه منبع اقتب��اس قصه آن بود ه 
اس��ت، تفاوت ه��ای مهم��ی د ارد . د ر واق��ع 
»وارش« عین��اً قصه »مهاجران« را به تصویر 
نکشی��د ه، اما بی ارتباط با آن هم نیست. مثاًل 
د ر کت��اب »مهاج��ران« تمرکز قص��ه روی 
شخصیت ماهیگی��ر است که خانواد ه فقیری 
د ارد  و به کشور آمریکا مهاجرت می کند ، اما 
د ر سریال »وارش« کاراکت��ر »یارمحمد « از 
لحاظ ویژگی ه��ای شخصیتی، شباهت هایی 
ب��ه شخصیت اصل��ی »مهاج��ران« د ارد  اما 
همان اوایل سریال به د ستور »تراب« کشته 
می شود  و ماجرا با همسر او و فرزند انش اد امه 
پید ا می کند . همچنین حاد ث��ه زلزله که د ر 
قصه »مهاجران« اتف��اق می افتد ، د ر سریال 
»وارش« هم رخ می د هد  و باعث مرگ همسر 
»یارمحمد « می شود . می توان گفت »وارش« 
اقتباس��ی آزاد  از »مهاجران« یا بازآفرینی آن 

است نه اقتباس.
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ش��بکه نمای��ش خانگ��ی این  
روزها حواشی زیاد ی د ر اطراف 
خ��ود  ایجاد  ک��رد ه اس��ت؛ از 
معضالت و مشکالت د ر حوزه 
محتوایی گرفته تا س��اختاری. 
اما بد  نیس��ت نقبی به چرایی 
ش��بکه  اس��اس  ش��کل گیری 

نمایش خانگی بزنیم.
اساس��ًا تعری��ف ش��کل گیری 
شبکه نمایش خانگی د ر کشور 
براساس فروش فیلم هایی  ما 
بود  که بعض��ًا فاخر نیز بود ند ، 
اما فروش ناموفقی د ر گیش��ه 
د اشتند  و بنا بود  اینها د ر سبد  
خرید  مرد م قرار بگیرند  تا چرخه 
فیلمسازی بچرخد . اما د ر عمل 
چیزی که ام��روزه می بینیم پر 
ش��د ن این سبد  از سریال های 
بعضًا نازل و پرحاشیه است که 
راه تنفس چنین فیلم هایی را 

بسته اند .

از جمل��ه سریال هایی که حواشی زیاد ی ایجاد  
ک��رد ه و د ر حال پخش است، می توان به سریال 
مانکن اشاره کرد ؛ سریالی که نام ملود رام عاشقانه 
را برخود  گذاشت��ه اما د ر عمل سریالی است که 
تد اعی گر شاخصه های فیلم فارسی است. سریالی 
ک��ه مابه ازایی د ر جامعه ایران��ی امروز ما ند ارد  و 
د ر الیه ه��ای زیرین خود  د رص��د د  اشاعه نوعی 
نابهنج��اری اجتماعی اس��ت؛ چنان که د ر رابطه 
ناسالم و بیمارگونه کتای��ون و کاوه نیز به چشم 
می خورد . البت��ه این، همه ضعف سریال نیست، 
حضور ف��رزاد  فرزین د ر این سری��ال؛ کاراکتری 
تک الیه که د قیقاً ما را به یاد  قهرمانان فیلم فارسی 
می ان��د ازد  و صد البت��ه فیلمنامه ضعیفی که اگر 
قهرمانان لمپن د استان از آن حذف شوند ، د یگر 

چیزی برای ارائه ند ارد .
لمپن و لمپنیسم نکته ای است که اخیراً د ر مورد  
اشاعه آن د ر سریال ها زیاد  صحبت شد ه و چند ی 
پیش نیز مسعود  فراستی منتقد  سینما د ر برنامه 
»پشت صحنه« راد یو تهران د ر مورد  سریال سازی 
د ر ایران و شبکه نمایش خانگی به این نکته اشاره 
ک��رد  که »این سریال ها به شد ت ضد  اجتماعی و 
لمپن پرورند . این سریال ها به قد ری افراط د ارند  
که ممکن است به فرهنگ خانواد ه تبد یل شود  و 

نمی شود  الزاماً از آن گرفته شد ه باشد «.
ام��ا واژه لمپن به چه معناست و چرا سینمای 
فیلم فارسی به لمپن پروری مشهور شد ه؟ لمپن 

از لحاظ روان شناسی و جامعه شناختی به افراد ی 
گفته می شود  که شخصیت ه��ای ضد اجتماعی 
د اشته و از جریان عاد ی زند گی به د ور هستند . به 
طور واضح تر این گونه افراد  بد ون شغل مشخص، 
اهل خشون��ت و برخورد های فیزیکی هستند  و 
زورگویی و ع��د م مسئوولیت پذیری، بی خانمان 
ب��ود ن و به کار ب��رد ن اد بیات سخی��ف از د یگر 

شاخصه های این گروه ذکر شد ه است.
لمپنیسم د ر سینمای قب��ل از انقالب خود  را 
د ر فیلم فارس��ی به صورت عین��ی و ملموس به 
نمای��ش گذاشت. این شخصیت ک��ه همواره به 
سه عنصر ناموس، عصمت و غیرت تکیه د اشت، 
به گونه ای به نمای��ش گذاشته شد  که از لمپن، 
قهرمانی افسانه ای ساخت طوری که مرد م بخشی 
از آرزوهایش��ان را د ر آنها می د ید ند  و اساساً یکی 
از کارکرد ه��ای فیلم فارس��ی ساختن قهرمانانی 

د وست د اشتنی از شخصیت های منفی بود .

سریال مانکن؛ تد اعی گر شاخصه های فیلم فارسی

مهد ی یکه  ساد ات
روزنامه نگار
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د ر واق��ع هشد اری که فراست��ی به عنوان 
منتق��د  اع��الم می کند  کامالً بجاس��ت؛ زیرا 
برخی سازند گان شبکه نمایش خانگی فضای 
این گونه آثار را به فیلم فارسی نزد یک کرد ه اند ؛ 
قهرمان پ��رد ازی از شخصیت های لمپنی که 
رفتار لوطی وار، شخصیت ه��ای غیرواقعی و 
تکیه کالم ه��ای مخاطب ساد ه پسن��د ، تمام 
د اشت��ه آنهاست و به وضوح آثار قهرمان محور 
سینمای قب��ل از انقالب را ب��ه ارث  برد ه اند . 
آثاری که چنین شاخصه های��ی د ارند  اغلب 
از چن��ان فیلمنامه ضعیف��ی برخورد ارند  که 
اگر شخصی��ت لمپن د است��ان از آن حذف 
شود  چیزی از سریال باقی نمی ماند . پرواضح 
است که این رفتار د ر حیطه فرهنگ خانواد ه 
ایران��ی - اسالم��ی نمی گنجد  ام��ا ترس از 
فرهنگ سازی ای که این گونه آثار خواسته یا 
ناخواسته د رپیش گرفته اند  موجب انتقاد اتی 

مانند  آنچه فراستی گفت، شد ه است.

حواشی سریال مانکن
یورش فیلمسازان و سریال سازان به ساخت 
سریال برای شبکه نمایش خانگی سبب سیر 
نزولی شد ی��د  کیفیت این آث��ار شد ه است. 
شاید  می ش��د  د ر سال های اولی��ه راه اند ازی 
و رش��د  شبکه نمایش خانگ��ی، آثاری نظیر 
»شه��رزاد « را مشاهد ه کرد  که توانست یک 
تنه سهم به سزایی د ر رشد  فرهنگ تماشای 
آث��ار از طریق شبکه نمای��ش خانگی د اشته 
باشد ، ام��ا رفته رفته شاهد  ظهور سریال های 
بسیار سطحی بود یم که د ر حال ضربه زد ن 

به عرصه سریال سازی هستند .
سریال »مانکن« جد ید ترین سریال شبکه 
نمایش خانگی است که توسط حسین سهیلی 
کارگرد انی شد ه است. سریالی که به تنهایی 
مرزهای سطحی بود ن را د ر عرصه سریالهای 
شبکه نمایش خانگی چند ین پله افزایش د اد ه 
و با روایت یک قصله ملود رام به شد ت زنند ه 
که کپی ناشیان��ه ای از سریالهای ماهواره ای 
است، ما را د ر همان ابتد ای راه غافلگیر کرد ه 
است. د استان سریال د رباره پسری به نام کاوه 
اس��ت که عاشق د ختری د یگ��ر به نام همتا 
است. ای��ن د و نمی توانند  به عشق خود شان 
پایبند  باشن��د  چراکه ک��اوه مشکالت مالی 
بسی��اری د ارد  و یک زن پولد ار به نام کتایون 
هم کاوه را خرید ه تا همسر او باشد  و د ر عوض 

بد هی های خانواد گی او پرد اخت شود .

»مانکن« برای اینکه ثابت کند  سریال ناامید  
کنند ه ای است، خیلی ما را منتظر نمی گذارد . 
د ر هم��ان سکانس اول و حضور کاوه و همتا 
زیر برف که با افکت های ضعیف همراه است، 
د یالوگ هایی رد  و بد ل می شود  که نمونه آن 
را امروز می توانید  د ر کلیپ های اینستاگرامی 
که هد ف شان برانگیختن احساسات مخاطب 
است مشاهد ه کنید . د یالوگ هایی که با موزیک 
سوزن��اک بیان می شون��د  و مطابق انتظار د ر 
اد امه بخش زیاد ی از سریال به پخش موزیک 
وید ئو می گ��ذرد . موزیک وید ئویی که د ر آن 
تاب بازی و د وید ن به چشم می خورد  که قرار 
اس��ت این پیام را به مخاطب انتقال د هد  که 
د و شخصیتی که د ید یم بسیار عاشق هستند ! 
شخصیت ه��ای سری��ال تیپ ه��ای تکراری 
هستند  که کوچکترین کلیشه ها د رباره آنها 
رعایت شد ه است. مرد  پیری که معتاد  است 
و می د انیم ک��ه قرار است چه اقد اماتی انجام 
د هد  و باید چه انتظ��اری از او د اشته باشیم. 

ماد ری که د ر فقر مطلق به سر می برد  و د ختر 
عاشقی که هیچ کار د یگری جز فکر کرد ن به 
کاوه و شنید ن نصیحت های اطرافیانش ند ارد . 
شخصی��ت منفی د استان هم ب��ا بازی مریال 
زارع��ی، پازل سریال را تکمی��ل کرد ه است. 
زنی پولد ار ک��ه ظالمانه ترین رفتار ممکن را 
پیش گرفته اس��ت و سازند گان سریال وجه 
انسانی ب��رای او د ر نظ��ر نگرفته اند ! عیجب 
است که سازند گ��ان هیچگونه پیچید گی را 
برای شخصیت های سریال د ر نظر نگرفته و 
آنان را د ر ساد ه ترین حالت ممکن د ر سریال 
گنجاند ه ان��د . »مانکن« همانطور که د ر متن 
گفت��ه شد ، ب��ا الگوب��رد اری از سطحی ترین 
سریال ه��ای ملود رامی ساخت��ه شد ه شروع 
مناسبی ند اشت و اد امۀ خوبی هم پید ا نکرد . 
سازند گ��ان سریال کماک��ان به د نبال کسب 
موفقیت ه��ای سری��ال »عاشقانه« هستند  و 
ظاهراً به خالقیت ها خود  برای روایت قصه ای 

تازه اعتقاد ی ند ارند .
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تاریخ نگار، مجری و کارشناس 
»برنامه های تاریخ معاصر« از 
ریشه های تاریخی و باستانی 

شب یلد ا می گوید .
خس��رو معتض��د  تاریخ ن��گار، 
مجری و کارشناس »برنامه های 
تاریخ معاصر« د رباره فلسفه و 
پید ایش شب یلد ا به جام جم 
آنالین گفت: به ش��ب یلد ا د ر 
واق��ع ش��ب زایش خورش��ید  
می گوین��د  و ای��ن د ر مناب��ع 
مختلف نوش��ته ش��د ه است. 
ول��ی مهم ترین منبع��ی که د ر 
ای��ن رابط��ه د ر اختی��ار د اریم 
کتاب »آثار الباقیه عن القرون 
الخالی��ه« از ابوریحان بیرونی 

است.
معتضد  عنوان کرد : مرد م ایران 
مرد می ش��اد  بود ن��د  و وقتی 
کتاب آثار الباقی��ه عن القرون 
الخالیه را مطالعه کنید ، متوجه 
می ش��وید  ک��ه این م��رد م از 
آغاز فرورد ین د و جش��ن نوروز 
د اش��تند ؛ یکی نوروز بزرگ بود  
و د یگ��ری ن��وروز کوچک. این 
جشن های کوچک و بزرگ د ر 
تمام طول ماه های د یگر سال 

هم وجود  د اشت.
وی د ر اد امه گفت: ایران ملت 
شاد  و مطایبه گویی بود . حتی 
اگ��ر به آثار باس��تانی هم نگاه 
کنی��د  آث��ار جش��ن می بینید . 
حتی ما جش��نی موس��وم به 
ارد یبهشتگان د اشتیم که عید ی 

با طول 80 روز بود ه است.

این کارشن��اس امور تاریخی بی��ان د اشت: ما 
عی��د ی هم به ن��ام خرد اد گ��ان د اشتیم. جشن 
د یگ��ری به نام نیلوفر د ر این ماه برپا شد ه است. 
ما جشنی هم د ر تیرگان د اشتیم. عید  مرد اد گان 
هم برگزار می شد  که فلسفه آن د ور کرد ن مرگ 
ب��ود ه است. ملت ایران عی��د  شهریورگان را هم 
د اشته است. روز چهارم شهریور را د ر باستان به 

روز فرشته طال و نقره می شناختند .
م��ا عید ی هم موسوم به عید  مهرگان د اشتیم 
ک��ه روز شانزد هم مهر برگ��زار می شد . مهرگان 

بزرگ نیز 2۱ همین ماه برپا می شد ه است.
عید  آبانگان ه��م د هم آبان ب��ود . این عید  به 
صاحبخان��ه شد ن مرد م ایران مربوط و به همین 
د لی��ل برگزار می شد . فری��د ون آن را ابد اع کرد . 
وقتی فرید ون موفق به شکست ضحاک تازی و یا 
همان بیوراسب شد ، به مرد م ایران باستان گفت 
که خانه بسازید . به صاحبخانه هم کد خد ا گفته 

می شد .
وی خاطرنشان کرد : عید  آذر هم برای فروزان 

نگه د اشتن آتش خانه ها بود  چون د ر آن فرهنگ، 
آتش اهمیت زی��اد ی د اشت. ایرانی ها از تاریکی 
می ترسید ند  و نسل های بعد ی که بعد  از اختراع 
برق آمد ند  معنی تاریکی را نفهمید ند . برق و گاز 
که آم��د  خانه ها همیشه روشن بود  و اکنون هم 
۹5 د رصد  خانه های ایرانی گاز و روشنایی د ارند .

معتضد  اظهار د اشت: عید  د یگری د ر آذر وجود  
د اشت ک��ه مرد م د ر آن ش��اد ی می کرد ند ، غذا 
می پختند  و می خورد ند . می گویند  این جشن به 
این د لیل برپا می شد ه که جمشید  جم مروارید ی 
را از د ری��ا ب��ه د ر آورد . آذر ماه جشن فروزند گی 

بود ه است.
روز چهارد هم آذر سیرسوران برگزار می شد . د ر 
آن روز تم��ام غذاها از سیر د رست می شد  چون 

این میوه خاصیت زیاد ی د ارد .
د ر د ی ماه، خ��رم روز برگزار می شد  که د ر آن 
حکام باید  لباس سفید  می پوشید ند  و میان مرد م 
می رفتند . قراول و یساول و د ربار باید  کنار او راه 
می رفتند  و آزاد انه د ر میان مرد م گام می گذاشتند . 

د لیل تقویت شب یلد ا د ر سال های اخیر چیست؟!
خسرو معتضد  پاسخ می د هد 
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به این ترتیب مرد م می توانستند  به راحتی با 
فرمانروایان صحبت کنند . به همین ترتیب د ر 
د ی ماه، بهمن ماه و اسفند ماه نیز جشن های 
د یگری برگزار می ش��د . این ها نکات جالبی 

د اشتند .
معتضد  گفت: این جشن ها متوالی و روحیه 
مرد م ای��ران شاد  بود . کسی که فکر می کند  
م��رد م ایران فقط باید  غمگین باشند  اشتباه 
می کند . مرد م ایران بسی��ار خوش اخالق و 
خوشرو بود ند  و خوش طبع و مهربان هم به 
شمار می رفتن��د . عالوه بر همه اینها مرد می 
خوش خ��وراک ه��م محس��وب می شد ند . 
مهمان نوازی هم جز د یگر خصوصیات خوب 

آنها بود .
حاال د ر اد امه این جشن ها جشنی موسوم 
به شب یلد ا برگ��زار می شد . شب یلد ا یعنی 
بلند ترین شب سال. بر اساس اعتقاد ات گفته 
می شد  که د ر این شب آماد گی برای زمستان 

سرد  به وجود  می آمد .
زمست��ان ایران بسیار سخت و سرد  و البته 
طوالنی بود . هوا وقتی روی به گرمی می رفت 
باز هم جشن می گرفتند  که همان نوروز بود . 
بعد  از آن هم جشن های د یگری همانند  گل 
سرخ، آبریزان و نیلوفر و سایر جشن هایی که 

ذکر کرد م، برگزار می شد .
متعض��د  تصریح کرد : د ر رابطه با شب یلد ا 
خیل��ی صحبت می شود . گفت��ه می شود  که 
زم��ان د اریوش کبیر یعنی 5۱2 سال قبل از 

میالد  مسیح این جشن د ر ایران متد اول شد . 
طوالنی ترین شب سال را شب یلد ا نامگذاری 

کرد ند .
وی گف��ت: شعری د ر این ب��اره وجود  د ارد  
که د ر واقع یک شاعر اصفهانی آن را سرود ه 
است: »د رازی شب یلد ا و چهار باغ اصفهان، 
چو سرهمش کنی نیم زلف یار من است«. د ر 
واقع زلف یار او به قد ری بلند  بود ه که د رازی 
شب یلد ا و چهار باغ اصفهان به اند ازه نیم آن 

می رسید ه است!
کارشناس »برنامه ه��ای تاریخ معاصر« د ر 
صد ا و سیما گفت: د ی ماه را د ر ایران باستان 
خورم��اه هم می گفتند . ش��ب چله زمستان 
د ر تمامی روستاه��ا و شهرهای ایران جشن 
د اش��ت. نکته جالب این است که این جشن 
را به نام جشن مهر هم می شناختند ، د ر واقع 

جشن تولد  مهر.
ایرانی ها د ر د ورانی بسیار د ور »میترائیسم« 
بود ند ، یعنی زایش خورشید . گمان می کنم 
د ر د وران اشکانیان این جشن بسیار متد اول تر 
ش��د  چون اشکانی��ان میترائیس��ت بود ند و 
خورشید  را می پرستید ند . مهرپرستی از ایران 
به رم رفت چون سربازان رومی با ایران بسیار 
جنگ می کرد ند  و به ایران می آمد ند  و ایران 
هم د ر مقابل زیاد  به آنجا لشکرکشی می کرد . 
کوم��ود وس امپرات��ور روم مهرپرست شد  و 
میترائیسم د ر اروپا رواج یافت. این اتفاق قبل 

از مسیحیت افتاد .
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جش��ن د رازترین شب س��ال ۳0 آذر ماه 
برگزار می شود . ب��ه این تاریخ هم شب چله 
می گوین��د . بر اساس اعتق��اد  باستانی گفته 
می ش��د  که هوا بسیار سرد  است و همه باید  
با آماد گ��ی و البته جشن ب��ه استقبال این 

زمستان سخت و سرد  و طوالنی بروند .
ن��ور و شعله مشعل ها د ر ش��ب یلد ا چند  
براب��ر می شد . اج��اق د ر ای��ران باستان نیز 
ارزش زی��اد ی د اش��ت، اجاقی ک��ه روی آن 
غ��ذا می پختند  و محی��ط را روشن می کرد . 
د ر سال های بسیار بسیار د ور می گفتند  که 
خانواد ه صفوی اج��اق هستند ، اجاق یعنی 
د ود ه. د ود ه یعنی خانواد ه. خانواد ه هم مرکز 
زند گی بود  و به همین د لیل مرد  یا زنی که 
ازد واج نمی ک��رد  این ازد واج نکرد ن او بسیار 
زشت پند اشت��ه می شد . بنا به همین د الیل 

بود  که این شب را جشن می گرفتند .
د ر این شب به مناسبت آمد ن زمستان د ور 
ه��م جمع می شد ند  که ای��ن حرکت زیبا از 
هم��ان زمان شروع شد . ش��ب چله د ر تمام 
روستاه��ا و شهرهای ایران این جشن برگزار 
می شد  و هنوز ه��م مرد م ایران شب چله را 

جشن می گیرند .
معتضد  ی��اد آور شد : شب یل��د ا تا همین 
پنجاه، شصت سال پیش د ر شب اول ژانویه 
برگ��زار می شد . متاسفان��ه ایرانی ها د ر شب 
ژانوی��ه اف��راط می کرد ن��د  و د و هفته ماند ه 
به ژانوی��ه تمامی د رخت های ک��اج را قطع 
می کرد ن��د  و د ر خیابان ن��اد ری و حافظ به 

نمایش می گذاشتند .

عد ه ای از مسیحیان شامل ارامنه و آشوریان 
و سایر مذاهب مسیحی د ر این جشن کاج را 
چراغانی می کرد ند  و ولی خود ِ ایرانی ها افراط 
می کرد ند . اف��راد  هوشمند ی د ر این شرایط 

جشن شب یلد ا را کم کم تجد ید  کرد ند .
وی با بیان اینکه تجد ید  و تقویت جشن ها 
به منظ��ور ارتقای روحیه م��رد م انجام شد  
اف��زود : د ولت بسیار کار خوبی کرد  و جشن 
شب یل��د ا را به ج��ای جشن ش��ب ژانویه 
گذاشتن��د ، حرکتی ک��ه سال ها پیش انجام 
ش��د . د ر این ش��ب میوه و آجی��ل استفاد ه 
می شود . آجیل، هند وانه، خربزه، انار، سیب، 
به و انواع خشکبار به خصوص آجیل شیرین 
و تخم��ه بو د اد ه د ر جشن ش��ب یلد ا مورد  

استفاد ه قرار می گیرد .
معتض��د  اد امه د اد : بسی��ار نیکو است که 
خانواد ه د ر این شب د ور هم جمع می شوند . 
شب بسی��ار قشنگی رقم می خورد  و همه با 
هم صحبت می کنند . قد یم د ر قهوه خانه ها 
نق��ال صحبت می ک��رد  و لحظ��ات سرگرم 
کنند ه ای به وجود  می آورد . این مورخ تأکید  
کرد : این شب به مبارزه ملت ایران با سرمای 
زمستان تلقی می شود . جالب است بد انید  که 
آد اب شب یلد ا را مسیحیان تقلید  کرد ند . د ر 
کتاب های تاریخی آمد ه است که مسیحیان 
روز 25 د سامب��ر را روز تولد  حضرت مسیح 
نامید ن��د  و د ر واقع د ر تاریخ تولد  آن پیامبر 
تغییر به وجود  آورد ن��د . این د ر حالی است 
که روز تولد  حض��رت مسیح اصاًل مشخص 
نبود ه است و این شب چله را به عنوان تولد  

مسیح د ر نظر گرفتن��د . نشانه های د یگری 
وجود  د ارد  ک��ه مسیحیت از روی شب یلد ا 

الگوبرد اری هایی را انجام د اد ه است.
آیی��ن جشن های باستانی ایران یکی، د وتا 
نیست. از آیین عید  ن��وروز که د ر زیباترین 
فص��ل ق��رار د ارد  گرفته تا همی��ن طور که 
جلوتر برویم با آیین ها و اعیاد  د یگری روبرو 
می شویم. ای��ن آیین د ر د یگر نقاط خارج از 
ای��ران همانند  افغانست��ان، کرد ستان عراق، 
تاجیکستان و بسیاری د یگ��ر از کشورهای 

آسیای مرکزی د ید ه می شود .
ای��ن مورخ با تأکید  ب��ر اینکه جشن شب 
یلد ا د ر سال های اخیر تجد ید  و تقویت شد ه 
است تأکید  کرد : د ولت باید  تا می تواند  مرد م 
را تشوی��ق به برگزاری ای��ن جشن باستانی 
کند . مرد م باید  این جشن ها را گرامی بد ارند  
و ب��ا کمک همین جشن ه��ا روحیه خود  را 

تقویت کنند . 
وی با بیان اینکه نشاط مرد م باید  از طریق 
حل مسائل اقتص��اد ی به وجود  بیاید  گفت: 
رقم انواع آجیل برای شب یلد ا بسیار باالست 
و د ر ت��وان مرد م ایران نیس��ت و به همین 
د لیل بسیاری نمی خواهند  این شب را جشن 
بگیرن��د . باید  مقد ماتی فراهم آورد  که مرد م 
شاد  باشند . خس��رو معتضد  د ر پایان گفت: 
این ضرر به همه مرد م است اگر گمان کنیم 
شاد ی نباید  وجود  د اشته باشد . مرد م ایران 
باشد  شاد  باشند  و این شاد ی د ر وجود  آنها 
د ید ه ش��ود  و برگزاری جشن شب یلد ا یک 

بهانه برای این شاد  بود ن است.
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از د ست د اد ن حافظه می تواند  
س��وای آلزایمر، با بس��یاری از 
د الی��ل د ر ارتب��اط باش��د  و د ر 
هر س��نی رخ د هد . افسرد گی 
قابل توجه، بد خواب��ی و ... از 
د الیلی هس��تند  که می توانند  
منجر به شکایات حافظه شوند  
و عملک��رد  مغ��ز را تحت تأثیر 
منف��ی ق��رار د هن��د . د ر اینجا 
برخ��ی از رایج ترین د الیلی که 
منجر به کاهش سطح حافظه 

می شوند ، ذکر شد ه اند :

آپنه خواب
ای��ن اختالل خواب بسیار شای��ع و البته قابل 
د رمان است و منجر به قطع تنفس د ر زمان های 
کوتاه و د ر طول خواب شبانه می شود . افراد  مبتال 
به آپنه خ��واب، بعد  از بی��د ار شد ن خستگی و 
س��رد رد  د ر تمام طول روز را ممکن است تجربه 
کنند . آپنه خواب اگر د رمان نشود ، حافظه مربوط 
ب��ه تعیین مسیر را تحت تأثیر قرار می د هد . این 
نوع حافظ��ه د ر واقع توانایی یاد آوری جهت ها یا 
مکان اشیایی مانند  کلید هایتان است. طبق یک 
تحقیق، خواب عمیق که به عنوان حرکت سریع 
چشم یا REM نیز شناخته می شود ، نقش مهمی 
د ر حافظ��ه د ارد . علت ارتباط آپن��ه خواب با از 
د س��ت د اد ن حافظه این است که د ر افراد  مبتال 
به آپنه خواب، انتقال اکسیژن به مغز چند  صد بار 
د ر طول شب متوق��ف می شود . مغز تحت  فشار 

قرار می گیرد  و فرد  از خواب بید ار می شود .

سکته مغزی خاموش
 تغیی��رات واض��ح د ر توانای��ی فکر ک��رد ن و 
حرک��ت ب��ه ط��ور معم��ول می توان��د  ناشی از 
سکته مغزی باشد  ک��ه د ر آن عروق خونی مغز 
مسد ود  می شوند . مشکالت حافظه خفیف نیز از 
نشانه های د یگر سکته مغزی خاموش هستند  که 
عروق خونی کوچکتر را تحت تأثیر قرار می د هد . 
این تغییرات د ر عملک��رد  مغز از سیر خفیف تا 
شد ید  متغیر هستند  و اختالل شناختی عروقی 
نامید ه می شوند . مغز نسبت ب��ه انسد اد  جریان 
خ��ون و یا محرومیت از اکسی��ژن و مواد  مغذی 
حس��اس و آسیب پذیر است. ع��الوه بر این افراد  
با کاهش میزان حافظه، بیشتر د ر معرض خطر 

ابتال به سکته مغزی هستند .

د اروها
 از د س��ت د اد ن حافظ��ه می توان��د  با مصرف 
برخ��ی د اروه��ا و مخد رها از جمل��ه قرص های 
خواب، آنتی هیستامین ها، د اروهای ضد  اضطراب، 
د اروهای ضد  افسرد گی، کاهند ه های کلسترول 
خ��ون، مسکن های خاص، د اروه��ای د یابت و ... 
د ر ارتب��اط باشد . سازمان غ��ذا و د اروی آمریکا 
همچنین هشد ار می د ه��د  که د اروهای کاهند ه 
کلست��رول شناخته شد ه ب��ه ن��ام استاتین ها، 
خطر ابتال به ع��وارض شناختی برگشت پذیر را 
افزایش می د هند ؛ یعنی از د ست د اد ن حافظه و 
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سرد رگمی. مصرف د اروی د یابت نوع 2 مانند  
متفورمین نیز با مشکالت حافظه د ر ارتباط 

است.

کمبود های تغذیه ای
مطالعات نش��ان د اد ه اند که کاهش میزان 
ویتامین ب ۱2 د ر بد ن و د ر واقع کم خونی 
ناشی از این ویتامین با کاهش سطح حافظه 
مرتبط اس��ت. این ویتامین ب��رای عملکرد  
عصبی طبیعی ضروری اس��ت و کمبود  آن 
حت��ی می تواند  منج��ر ب��ه زوال عقل شود . 
مص��رف روزانه 2/۴ میکروگ��رم ویتامین ب 
۱2 از طری��ق مناب��ع طبیعی غذای��ی مانند  
محص��والت لبنی، گوشت و ماهی و یا غالت 

غنی شد ه ضروری است.

استرس، اضطراب و افسرد گی
 همانط��ور که این سه فاکت��ور د ر افزایش 
مشک��الت حافظ��ه مؤثر هستن��د ، کاهش 
آنه��ا نیز سطح حافظ��ه را بهبود  می بخشد . 
است��رس مزمن د رمان نشد ه، می تواند  منجر 

به افسرد گی شود  و عملکرد  مغز را تحت تأثیر 
منفی قرار د هد .

راهکارهای پیشگیرانه
* از ذه��ن خود  کار بکشید ، زیاد  بخوانید  و 
بنویسید  و بگذارید  که سلول های خاکستری 

مغزتان فعال باشند .
* تغذی��ه سالمی د اشته باشی��د  و مصرف 
مرتب انواع میوه، سبزی و ماهی را د ر برنامه 

غذایی خود  بگنجانید .
* استف��اد ه روزانه چهار تا پنج فنجان میوه 
و سبزیج��ات پهن  برگ مث��ل کلم بروکلی، 
اسفن��اج و کاهو برای پیشگیری از فراموشی 

و کاهش حافظه مفید  است.
* کم آب��ی، مهم ترین عام��ل از د ست د اد ن 
حافظه اس��ت. پس برای پیشگیری از ضعف 

حافظه به مقد ار کافی مایعات بنوشید .
* پرهیز از مصرف زیاد  گوشت، قهوه، الکل و 
سیگار که به تخلیه ذخایر انواع ویتامین منجر 
می شود ، برای جلوگیری از تحلیل رفتن قوای 

ذهنی و آلزایمر بسیار مفید  است.
* بهتر است زبان د یگری بیاموزید . افراد ی 
ک��ه د ر زند گی روزمره ب��ه د و زبان مختلف 
صحبت می کنند ، توان مغزی بیشتری پید ا 

می کنند  و ذهن آنها قوی تر می شود .
* حل کرد ن جد ول، بازی شطرنج و کامل 
کرد ن پ��ازل و حل مسأله و بازی های فکری 
و آموخت��ن چیزهای جد ید  نی��ز ذهن شما 
را فع��ال نگ��ه د اشته و با کاه��ش حافظه و 

فراموشی مقابله می کند .
* پزشک شما باید  از تمام د اروهای تجویزی و 
غیرتجویزی که مصرف می کنید آگاه باشد . زیرا 
ترکیب بعضی از د اروها باعث گیجی، فراموشی 

یا آسیب بلند مد ت به حافظه می شود .
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این متن را بخوانید  تا بد انید  
که چگونه با م��واد  معمولی 
مانند  نمک، عس��ل و روغن 
نارگی��ل می توانی��د  عفونت 
گل��و را د رم��ان و پوس��تتان 
از  بس��یاری  و  مرط��وب  را 
مش��کالتتان را ح��ل کنی��د ! 
صرف نظر از جایی که زند گی 
می کنید ، زمستان همیشه با 
خود ش باد  های سرد  و سرما 
و آنفلوانزا ه��ای جورواجور و 
خطرناک به همراه د ارد  و این 
برای والد ین د ش��وارتر است؛ 
چرا که آن ه��ا نه تنها باید  از 
فرزند ان خرد سالشان مراقبت 
کنند  بلکه باید  مواظب باشند  
که خود شان هم بیمار نشوند . 
د ارو های بد ون نسخه باعث 
بهبود ی می شوند ، اما احتمال 
اینک��ه د وب��اره بیمار ش��وید  

وجود  د ارد .
از آنجا که د رمان های پزشکی 
م��د رن ب��ا ع��وارض جانبی 
ناخواس��ته ای همراه اس��ت، 
خیلی از م��رد م برای بهبود ی 
و د رم��ان مشکالتش��ان به 
روش های خانگی و طبیعی 
روی آورد ه ان��د . یک��ی از این 
روش ه��ای د رمانی طبیعی، 
طب آیورود ا است که بیش از 
۵000 سال قد مت د ارد . آن ها 
با آزمون و خطا، ثابت کرد ند  
گیاهانی که د ر زند گی روزمره 
از آن ه��ا اس��تفاد ه می کنیم، 
توانایی مبارزه با بیماری های 

شایع و فصلی را د ارند .

سالمتی فقط با خورد ن د اروی شیمیایی حاصل نمی شود 

طبق ای��ن سیستم کهن، بد ن انس��ان از پنج 
عنصر تشکیل شد ه است: فض��ا، هوا، آتش، آب 
و زمین. این ها با نسبت ه��ای مختلفی د ر افراد  
ترکیب می شون��د  تا سه نی��روی زند گی به نام 
د وشا ها )doshas( را تشکیل د هند  که عبارت اند  
از واتا، پیتا و کافا. هر د وشا یا همان نیروی زند گی 
عملکرد  هایی از بد ن ما را د ر ظرفیت های مختلف 
کنترل می کند . آیورود ا با نشانی د هی و تغذیه آن 
عملکرد ه��ا، با مشکالت جسمی مقابله می کند . 
بسی��اری از افراد  با کم��ک آی��ورود ا د ر د رمان 

بیماری ها به نتایج استثنایی د ست یافته اند .
اکنون که زمستان فرا رسید ه است، همه ی افراد  
د ر یک مقطع زمانی ممکن است مشکالت شایع 
زمستان��ی را تجربه کنند  ک��ه می تواند  د ر طول 
فصل غیرقابل تحمل شود . از طرفی برای د رمان 
مشکالت و بیماری ه��ای زمستان مواد  طبیعی 
وجود  د ارند  که به راحتی د ر آشپزخانه شما یافت 
می شوند . د ر اد امه به چند  روش طبیعی و مؤثر 
برای د رمان مشکالت شایع د ر فصل سرما اشاره 

کرد ه ایم، با ما همراه باشید .

د رمان های خانگی گلود رد 
غالب��اً اولی��ن نشان��ه  ش��روع سرماخورد گی، 
گلود رد ی است که با احساس خارش و یا گاهی 
د رد  شد ی��د  همراه است. شم��ا می توانید  از این 
د رمان های خانگی برای زمانی که آبریزش بینی 
د ارید  یا زمانی که د ر هنگام بلع غذا احساس د رد  

می کنید  نیز استفاد ه کنید .
غرغ��ره کرد ن با آب نمک یکی از معروف ترین 
روش های آزمایش ش��د ه برای تسکین د رد  گلو 
که حت��ی ماد ربزرگ هایمان ه��م آن را توصیه 
می کنند  غرغ��ره با آب نمک اس��ت. این امر به 
د لیل د ارا بود ن خواص ضد  باکتریایی نمک است 
که اسید  های موج��ود  د ر گلو را خنثی می کند  
و باعث کاه��ش احساس سوزش می شود . بد ین 
منظ��ور ۴/۱ قاشق غذاخوری نم��ک را د ر یک 
لیوان آب گرم هم زد ه و حد اقل روزی د و بار آن 

را غرغره کنید  تا احساس سوزش از بین برود .

 شیر زرد چوبه
 همه افراد  از کود کان تا بزرگساالن باید  شیر را 
با زرد چوبه و زعفران بنوشند  تا از سرماخورد گی 
و سرفه جلوگیری شود . یک لیوان شیر زرد چوبه 
یا شیرطالیی گرم هنگ��ام خواب باعث تسکین 

گلود رد  و حتی سرفه های مد اوم می شود .

چای گیاهی
چای گیاهی برای خالص شد ن از شر آنفلوانزا 
بسیار مفید  اس��ت. بد ین منظور 2 تکه ریشه ی 
زنجبیل، 2 تکه چوب د ارچین و ۳ تکه ریشه ی 
شیرین بیان را به فنجان چایتان بیفزایید  تا آن را 
به راحتی به یک چای گیاهی تبد یل کنید ! از این 

نوشید نی حد اقل سه بار د ر روز بنوشید .

درمان های خانگی برای مشکالت زمستانی
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عسل
اگر سرما خورد ه اید ، وقت آن است شیشه ی 
عسلی ک��ه د ر کابین��ت آشپزخانه تان چند  
وقت��ی است ب��د ون استفاد ه مان��د ه است را 
بی��رون بیاورید . یکی از مزای��ای این ماد ه ی 
غذای��ی ماند گ��اری طوالنی م��د ت آن است 
و این که می تواند  ت��ورم گلو را کاهش د هد . 
می توانید  آن را همین طوری مصرف کنید  و 
یا این که با آب گرم، زنجبیل، عسل و مقد ار 
کمی لیمو معجونی آماد ه کنید  تا گلویتان را 

نرم کند .

سیر
سی��ر به د لی��ل بو و طعم آن م��ورد  عالقه 
بسیاری از اف��راد  نیست؛ اما، هنگامی که د ر 
گلویتان احساس د رد  می کنید ، جوید ن سیر 
خام کمک بسیار زیاد ی به شما خواهد  کرد . 
این سبزی د ارای ترکیبی به نام آلیسین است 
که می تواند  ویروس سرماخورد گی موجود  د ر 
بد ن شم��ا را از بین ببرد . ی��ک حبه سیر را 
د ر د هانتان ق��رار د هید  و به آرامی آن را گاز 

بگیرید  تا گلویتان را التیام د هد .

د رمان های خانگی شوره سر د ر زمستان
اگرچه برخی از خانم ها د ر تمام طول سال 
با مشکل شوره سر روبرو هستند ؛ اما د ر طول 
زمست��ان ای��ن اوضاع وخیم ت��ر می شود . د ر 
بعضی مواقع، شامپو ها و نرم کنند ه های مو که 
اد عا می کنند  شوره سر شما را از بین می برند ، 
نتایج مطلوبی را نش��ان نمی د هند . د ر اد امه 
چند  روش خانگ��ی برای رهایی موهایتان از 

این پوسته های برفی شکل ذکر شد ه است:
روغن خوب یا روغن حیوانی یکی د یگر از 
د رمان های خانگی عالی برای د رمان خشکی 
پوست د ر زمست��ان است. چند  قطره از این 
روغن را روی پوست لبتان بمالید  و بگذارید  
چند  د قیق��ه روی آن بماند . حتی می توانید  
بگذارید  ی��ک شب تا صب��ح روی پوستتان 

باشد ، زیرا خورد ن آن هیچ اشکالی ند ارد .

د رخت نیم )چریش(
اگر پوست سرتان خارش د ارد  و باعث ایجاد  

ش��وره سر می شود ، چریش یا همان نیم )neem( به شما د ر 
رفع این مشکل کمک می کند . از آنجا که د رخت نیم خاصیت 
ضد قارچی د ارد ، به بد ن د ر مبارزه با شوره سر کمک می کند . 
روغ��ن نیم به عن��وان یک عنصر د ر بسی��اری از محصوالت 
آرایشی استفاد ه می شود . همچنین می توانید  از »نیم« برای 

تهیه ماسک مو د ر خانه استفاد ه کنید .
برگ ها را له کنید  تا به شکل خمیری د ر بیاید ، سپس آن را 
با کشک مایع مخلوط کنید  و به پوست سر خود  بمالید . ۱5 

تا 20 د قیقه صبر کنید  و سپس مویتان را بشویید .

سفید ه تخم مرغ + آب لیموترش
یک��ی از د الیل شوره سر این است ک��ه ریشه مو به اند ازه 
نیاز ویتامین C د ریافت نمی کند . ویتامین C نقش مهمی د ر 
حفظ سالمت پوست سر د ارد  که آن را می توان با مخلوط زیر 

به د ست آورد . 
د و ع��د د  سفید ه تخم مرغ را گرفت��ه و آن را با مقد اری آب 
لیمو مخلوط کنید . قبل از شستن موها، این ترکیب را روی 
ریش��ه ی موهایتان بمالید  تا شوره سرتان ب��ه زود ی ناپد ید  

شوند !

آمال )انگور فرنگی هند ی(
آمال یا آمله سرشار از ویتامین C است و از ایجاد  شوره سر و 
احساس خارش روی پوست سر جلوگیری می کند . د ر اد امه 
نحوه تهی��ه ماسک مو با استفاد ه از پ��ود ر آمال و چند  برگ 
ریحان Tulsi آورد ه شد ه است: هر د و را له کنید  تا به شکل 
خمیر د رآیند ، سپس خوب با هم مخلوط کنید  و به همه ی 
قسمت های پوس��ت سرتان بمالید . د ر نهایت بعد  از گذشت 

حد ود  ۳0 د قیقه، با آب و یک شامپوی مالیم بشویید .

تخم شنبلیله
این د انه ها اگرچه کوچک هستند ؛ اما انواع مشکالت مویی 
مانن��د  ریزش بیش از حد  مو، ش��وره سر، خشکی، طاسی و 

نازک شد ن مو ها را د رمان می کنند .
 تخم شنبلیله را می توان به روش های مختلفی مصرف کرد   
یا می توانید  آن ها را به مد ت یک شب خیس کنید  و صبح ها 
با معد ه ی خالی بخورید  و یا یک ماسک موی شنبلیله د رست 
کنید . ب��رای تهیه ی ماسک مو، د انه ه��ا را خوب له کنید  تا 
به ص��ورت خمیر د رآید  سپس به آن مقد اری آب لیموترش 
اضافه کنید . این خمیر را روی پوست سر و انتهای موهایتان 
بمالید  و بگذارید  ۳0 د قیقه بماند . د ر نهایت پوست سرتان را 

با شامپوی مالیم بشویید .

آب  ب�ا  ک�رد ن  غرغ�ره 
نم�ک یک�ی از معروف تری�ن 
روش های آزمایش شد ه برای 
تس�کین د رد  گل�و ک�ه حتی 
ماد ربزرگ هایم�ان ه�م آن را 
توصیه می کنند  غرغره با آب 

نمک است
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ریتا )آجیل صابون( و شیکاکی
آم��ال، ریتا و شیکاک��ی از گیاهان باستانی 
 C هند ی و ح��اوی مقد ار زی��اد ی ویتامین
هستند . آن ها پوست سرتان را تمیز می کنند  
و همچنین از ایجاد  شوره سر و سایر عفونت ها 
جلوگیری می کنند . 2-۳ عد د  آمال، 5-۶ عد د  
ریت��ا و ۶-۷ تکه شیکاک��ی را د ر طول شب 
خی��س کنید . سپ��س صبح، مخل��وط را به 
جوش بیاورید  و بگذارید  خنک شود . سپس 
ترکی��ب را مخلوط ک��رد ه، آن را صاف کنید  
و تفاله اش را د ور بریزید . شامپو گیاهی شما 

آماد ه است!

د رمان های خانگی برای خش���کی، خارش و 
تحریک پذیری پوست

ب��رای آن د سته افراد ی که به طور طبیعی 
پوست خشک��ی د ارند ، سرم��ای زمستان به 
مشکالتشان می افزاید . خشکی و پوسته پوسته 
شد ن پوست منجر به خارش و بثورات پوستی 
می ش��ود  و ی��ک ماد ه طبیعی خ��وب همان 
چیزی است که شما نیاز د ارید  تا پوست تان را 
مرطوب سازید  تا صاف و براق به نظر برسد . د ر 
اد امه برخی از د رمان های خانگی که می تواند  
به تسکین خشک��ی پوست و جلوگیری یا از 
بین برد ن تحریک پذیری آن د ر طول زمستان 

کمک کند ، آورد ه شد ه است:

روغن د انه آفتابگرد ان
روغ��ن د ان��ه آفتابگرد ان مناف��ذ پوست را 
باز می کن��د  و هنگام استف��اد ه روی پوست 

هید راتاسیون آن را بهبود  می بخشد .

روغن نارگیل
یک مطالعه نشان د اد  که روغن نارگیل به 
ان��د ازه ژله نفتی یا همان وازلین برای ترمیم 
خشکی پوست مؤثر است. به این د لیل که این 
روغن حاوی اسید  ه��ای چرب اشباع شد ه ای 
است که ب��ه عنوان مرطوب کنن��د ه پوسِت 

خشک عمل می کند .

آلوئه ورا
اگر یک گلد ان گیاه آلوئه ورا د ر خانه د ارید ، 
خوشبخت هستی��د ! برای استفاد ه از خواص 
این گیاه فوق العاد ه ابتد ا یک برگ بیرونی آن 
را ببرید . سپس پوست رویش را جد ا کنید  و 
ژل آن را با قاشق خارج کنید . توصیه می شود  

بع��د  از استف��اد ه از ژل آلوئ��ه ورا، ناحیه ی 
آسیب د ی��د ه را با لباس های��ی مانند  جوراب 
یا د ستکش بپوشانی��د . ماساژ د اد ن د ست و 
پاهایتان با ای��ن ژل، د رست قبل از رفتن به 
رختخواب، روش د یگری است که برای رفع 

خشکی و زبری پوست استفاد ه می شود .

عسل
از عسل می توان به عنوان یک د رمان خانگی 
ب��رای رفع خشکی پوست استف��اد ه کرد . این 
شهد  ک��ه توسط زنبور ها تولید  می شود  د ارای 
خواص مرطوب کنند گی، د رمانی و ضد التهابی 
است. می توانید  آن را مستقیماً روی پوست تان 

بمالید .

جو دوسر
ج��و د وسر عالوه بر اینکه ماد ه اصلی مورد  
استفاد ه د ر پوره ها و سوپ هاست، به تسکین 
خشکی پوس��ت نیز کمک می کن��د . بد ین 
ترتی��ب که می توانید  بلغور ج��و د وسر را به 
شکل پود ر به آب حمام اضافه کنید  یا با آن 

ماسک صورت تهیه کنید .

د رمان های خانگی برای آکنه های زمستانی
مشکالت پوستی که معموالً د ر زمستان ها 
تجربه می شون��د  می توانند  آکنه های موجود  
را بد ت��ر کنند . بعضی اوق��ات، تغییرات رژیم 
غذای��ی د ر طول زمستان نیز می تواند  منجر 
به آکنه هایی شود  که احتم��االً هرگز وجود  
ند اشته است. با این حال، د ر اد امه چند  روش 
د رمانی خانگی وجود  د ارد  که می توانید  برای 
د رمان آکنه های زمستان��ی از آن ها استفاد ه 

کنید .

چای سبز
چای سبز نوشید نی خوبی برای سم زد ایی 
و پاکسازی بد ن است. آکن��ه نشانه ی وجود  
سم��وم د ر بد ن است و چای سبز می تواند  به 
خالص شد ن از شر این سموم کمک کند . از 
مواد  طبیعی مانن��د  ریحان tulsi، علف لیمو، 
بابونه، اسطوخود وس و ... می توان برای تهیه 
چای سبز د ر خانه استفاد ه کرد . عالوه بر این، 
شما همچنین می توانید  یک توپ پنبه ای را 
د ر چای سبز فرو کنید  و مستقیم آن را روی 
آکنه بمالید . حد ود  ۱0 د قیقه بگذارید  بماند  و 
سپس بشویید . فقط اطمینان حاصل کنید  که 
د ر آن هیچ قند  و شکری وجود  ند اشته باشد .

سرکه سیب
سرک��ه سیب خ��واص ضد باکتریایی د ارد ؛ 
بنابرای��ن ی��ک د رم��ان خانگی عال��ی برای 
آکنه های زمستان��ی است. حد ود  یک قاشق 
چای خوری سرکه سیب را د ر یک فنجان آب 
بریزید  و با استفاد ه از یک توپ پنبه ای، آن را 

مستقیماً روی آکنه تان بگذارید .

زرد چوبه و کشک مایع
زرد چوبه یک ضد عفونی کنند ه طبیعی است 
و کشک مایع نیز خاصیت مرطوب کنند گی 
د ارد . هنگام��ی که این م��واد  طبیعی با هم 
مخلوط می شوند ، ی��ک د رمان خانگی عالی 
برای آکنه های زمستان��ی و د رخشان شد ن 

پوست د ر زمستان می سازند .

پاش���نه های  ب���رای  خانگ���ی  د رمان ه���ای 
ترک خورد ه د ر زمستان

پوس��ت پا ها معموالً خشن و زبر می شوند ، 
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مخصوص��اً د ر زمست��ان. د ر واق��ع با کاهش 
د ما و خش��ک شد ن پوس��ت، پاشنه های پا 
ت��رک خورد ه و این یک��ی د یگر از مشکالت 
شایع فصل زمستان اس��ت که اکثر مرد م از 
آن شکای��ت د ارند ؛ اما نگ��ران نباشید . برای 
بهبود  و یا حتی د رمان ترک پاشنه های پا د ر 
زمستان، می توانید  از این روش های طبیعی 

خانگی استفاد ه کنید :

عسل
عسل د ارای خواص طبیعی است که می تواند  
موجب مرطوب کرد ن، پاکسازی و همچنین 
بهب��ود  زخم ها ش��ود ؛ بنابراین ی��ک د اروی 
خانگی عالی برای پاشنه های ترک خورد ه د ر 
زمستان است. می توانید  آن را به تنهایی روی 
پاشنه های خود  بمالید ، چند  د قیقه بگذارید  
بماند  و سپس با آب ولرم بشویید . برخی نیز 
ترجیح می د هند  عسل را به اسکراب های پا یا 

ماسک های پا اضافه کنند .

روغن نارگیل
روغن نارگیل یکی از مواد  طبیعی است که 
د ر طول زمستان مورد  استفاد ه قرار می گیرد . 
می توان از آن ب��رای د رمان خشکی پوست، 
ش��وره سر، خشکی پوس��ت سر و همچنین 
ترک پاشنه های پا استفاد ه کرد . خوب است 
بد انید  که روغن نارگیل بکر تهیه شد ه با فشار 
سرد  نتایج بهتری را نسبت به د یگر شکل های 
روغن نارگیل نشان می د هد . کافی است آن 
را مستقیماً روی ترک های پاشنه های پایتان 
بمالی��د  و بگذارید  چند  د قیقه و یا حتی یک 

شب بماند  تا بهترین نتیجه را بگیرید .

اسکراب روغن زیتون و جو د وسر
اسک��راب روغن زیتون و جو د وسر می تواند  
پوس��ت را مرط��وب و الیه ب��رد اری کن��د . 
روغن زیت��ون به خود ی خ��ود  به عنوان یک 
مرطوب کنن��د ه عمل می کن��د  و جو د وسر 
می تواند  به آرامی الیه برد اری کند . بنابراین، 
ترکی��ب ای��ن د و یک د رم��ان خانگی خوب 
برای د رمان پاشنه های ترک خورد ه د ر طول 

زمستان است.

د رمان ه���ای خانگ���ی ب���رای خش���کی و ت���رک 
لب ها د ر زمستان

لب ها حساس هستند  و مهم نیست که آن ها 

را چقد ر مرطوب می کنید ، آن ها معموالً تمایل 
به خشک شد ن د ارند  به ویژه د ر فصل زمستان. 
بهتری��ن راه برای نرم نگ��ه د اشتن و تغذیه ی 
لب ه��ا، استفاد ه از مواد  طبیعی است. د ر اد امه 
برخ��ی از د رمان های خانگ��ی برای خشکی و 

ترک لب ها د ر زمستان آورد ه شد ه است.

اسکراب لب، شکر و روغن زیتون
شک��ر و روغن زیتون د ر کنار هم می توانند  
لب های خشک را مرط��وب کنند  و آن ها را 
الیه برد اری کنند . به طور کلی این یک د رمان 
خانگی برای خشک��ی پوست است؛ اما برای 
تم��ام بد ن قابل استفاد ه نیست. با این وجود  
می توانید  از آن به عنوان اسکراب د ست و پا 
استفاد ه کنید . یک قاشق چای خوری شکر نرم 
را د ر چند  قطره روغن زیتون مخلوط کرد ه و 
به صورت حرکات د ایره ای شکل کوچک آن 

را به آرامی روی لب ها ماساژ د هید .

اسکراب لب، عسل و نمک
اسک��راب عسل و نمک یکی د یگر از راه های 
مؤث��ر برای د رم��ان خشکی لب ه��ا د ر فصل 
زمستان است. ح��د ود  2/۱ قاشق چای خوری 
نمک را د ر ۱ قاشق چای خوری عسل مخلوط 
کنید  و این مخلوط را به آرامی برای چند  ثانیه 
روی لب ها ماساژ د هید . عسل د ارای خاصیت 
ضد عفونی کنند گ��ی اس��ت و می ت��وان از آن 
مستقیماً روی لب های خشک شد ه، ترک خورد ه 

و یا حتی زخم شد ه نیز استفاد ه کرد .

روغن خوب
روغن خوب یا روغن حیوانی یکی د یگر از 
د رمان های خانگی عالی برای د رمان خشکی 
پوست د ر زمست��ان است. چند  قطره از این 
روغن را روی پوست لبتان بمالید  و بگذارید  
چند  د قیق��ه روی آن بماند . حتی می توانید  
بگذاری��د  یک شب تا صب��ح روی پوست تان 
باش��د ، زیرا خورد ن آن هی��چ اشکالی ند ارد . 
سپس آن را با یک حوله ی نم د ار شد ه با آب 

گرم از روی لبتان پاک کنید .

د رمان ه���ای خانگی برای عفون���ت گوش د ر 
زمستان

صبح ه��ای س��رد  تقریباً همیش��ه موجب 
گ��وش د رد  و تحریک گوش هایتان می شود  و 
مهم نیست که چقد ر آن ها را بپوشانید . اگرچه 

د ر صورت ابتال به عفونت گوش بهتر است به 
پزشک متخصص گوش، حلق و بینی مشورت 
کنی��د ؛ اما می توانید  ای��ن روش های د رمانی 
خانگ��ی را برای تسکی��ن آن قبل از مراجعه 

مستقیم به پزشک امتحان کنید .

سیر
سیر ی��ک راه حل عالی ب��رای آسیب های 
گوش، بینی و گلو است. آیا می خواهید  بد انید  
که چگونه قطره گوش طبیعی د رست کنید ؟ 
د و حب��ه سیر را خرد  کرد ه ب��ه آن مقد اری 
روغن خ��رد ل اضافه کنید . ای��ن مخلوط را 
گ��رم کنید  تا سیر قهوه ای طالیی شود . پس 
از خنک شد ن، چند  قطره از آن را د ر گوش 
آسیب د ید ه بریزی��د . روش د یگر تهیه روغن 
سیر، خرد کرد ن و جوشاند ن غالف ها با روغن 
کنجد  است. این قطره های حاوی سیر باعث 

تسکین فوری گوش د رد  می شوند .

ریحان
ریح��ان گیاهی است که ب��ه د لیل د اشتن 
خواص د ارویی از محبوبیت باالیی برخورد ار 
است، که یکی از آن ه��ا د رمانی برای گوش 
د رد  اس��ت. به ساد گی چند  ب��رگ ریحان را 
له کنی��د  و به آن روغن نارگیل اضافه کنید . 
می توانید  از این ترکیب به طور مرتب استفاد ه 

کنید  تا زمانی که د رد تان از بین برود .

روغن خرد ل
ب��رای تسکین ف��وری، چند  قط��ره روغن 
خرد ل ولرم را د ر گوش آسیب د ید ه بچکانید . 
روغن خرد ل ی��ک د اروی قد یمی و آزمایش 

شد ه برای تسکین گوش د رد  است.

سرکه سیب
مطمئن شوید  ک��ه از سرکه سیب ارگانیک 
استف��اد ه می کنید  و از مصرف محصوالتی که 
افزود نی د ارند  خود د اری کنید . می توانید  یک 
سه��م سرکه سی��ب را با یک سه��م مساوی 
آب تمی��ز و گرم رقیق کنید  و ب��ا استفاد ه از 
قطره چک��ان ۴-5 قطره از ای��ن مایع را د اخل 
گوشت��ان بریزید . اطمین��ان حاصل کنید  که 
گوشت��ان بعد  از چکان��د ن قطره ها به مد ت 5 
د قیقه د ر همان حالت باقی می ماند . این د اروی 
خانگی، pH کانال گ��وش را تغییر می د هد  و 

بقای باکتری های بد  را د شوار می کند .
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ش��اید  د ر بین اطرافی��ان خود  
افراد ی را د ید ه باشید  که د ر بعضی 
مواقع د ر حال کند ن پوست خود  
مثل پوس��ت سر یا پوست لب 
یا پوس��ت کف پا و حتی کند ن 
زخم های خود  هس��تند . شاید  
متعجب ش��وید  که بد انید  آنها 
از کار خود  ل��ذت هم می برند  و 
د رد ی احساس نمی کنند .  برخی 
از اف��راد  به ط��ور مرتب س��عی 
د ارند  تا ناهمواری های س��طح 
پوس��ت خود  را جد ا کنند . مثاًل 
زخم هایی که روی پوست شان 
ایجاد  شد ه یا پوسته های اطراف 
ناخن خ��ود  را می َکنند . نام این 
پوست َکنی«  »اختالل  اختالل، 
است و عبارت اس��ت از میل و 
هوس شد ید  و مکرر برای کند ن 
پوست خود  تا جایی که باعث 
آس��یب رس��اند ن به پوست و 
گوشت می ش��ود . این اختالل 
می تواند  با وس��واس و اختالل 
کند ن مو و اختالل افس��رد گی 
نیز همراه باش��د . البته پوست 
کند ن موقت��ی را نمی توان جزء 
این اختالالت به حس��اب آورد . 
پوس��ت کنی عود کنند ه باید  به 
ضایعات پوس��تی مث��ل زخم 
منجر ش��ود . ف��رد  از انجام این 
کار باید  خسته شد ه و این رفتار 
به صورت اجباری د رآمد ه باشد ، 
به ش��کلی ک��ه او بارها س��عی 
ک��رد ه تا مانع از انجام این عمل 
ش��ود . د رصورتی می توان رفتار 
پوست کنی را اختالل به حساب 
آورد  که د ر عملک��رد  اجتماعی، 
شغلی و یا زمینه های د یگر، فرد  

را د چار مشکل کند .

مثاًل فرد  از حضور د ر اجتماع به خاطر مشکل پوستی 
اجتن��اب کند  یا اگر د ر اجتماع حاضر ش��ود  س��عی 
می کند  محلی را که کند ه اس��ت ب��ا آرایش، کاله یا 
روس��ری بپوشاند  تا کس��ی متوجه عوارض ناشی از 

کند ن نشود .
 د ر اجتماع عواطفی مانند  احس��اس از د ست د اد ن 
کنترل، خجالت و شرم د ر فرد  د ید ه می شوند . به هر 
حال، کند ن پوس��ت چه به ش��کل اختالل باشد  و یا 
برچس��ب اختالل نگرفته باش��د  به مرور زمان فرد  را 
د چار مش��کل می کند . به عنوان مثال فرد ی که د چار 
رفت��ار مکرر و اجبارگونه کند ن لب اس��ت، آنقد ر این 
رفتار را انجام می د هد  تا پوس��ت لب او خون بیاید  
و حس��اس شود . د ر آن صورت ش��اید  شب ها آن را 
چ��رب کند  تا بهبود  یابد  ولی د ر روز بعد  د وباره رفتار 
اجبارگونه خود  را تکرار می کند  تا جایی که خود  نیز از 
فرم لبش احساس نارضایتی می کند . پس بهتر است 
اگر د چار چنین رفتاری هس��تید  ی��ا د ر عزیزان خود  
آن را مش��اهد ه می کنید ، هر چه سریعتر برای بهبود  
وضع موجود  اقد ام کنید . باید  بد انید  این افراد  غالبًا 
د ر تنهایی و د ر حضور افراد  نزد یک خود  به این رفتار 
روی می آورن��د  و د ر حضور د یگران می توانند  خود  را 
کنترل کنند . پس تنها شما هستید  که می توانید  به 

نزد یکان خود  کمک کنید .

 علل ایجاد  اختالل کند ن پوست و مو
این اختالل د ر بین خانم ها بیشتر شایع است. 

یعنی نزد یک به سه چهارم افراد  مبتال زن هستند . 
بررسی علل ایجاد  این اختالل می تواند  د ر جهت 
پیشگیری و حتی د رمان نیز کمک کنند ه باشد . 
از لح��اظ بیولوژیک��ی، این اخت��الل می تواند  بر 
اث��ر کارکرد  ناد رست د وپامی��ن که انتقال د هند ه 
شیمیای��ی د ر مغز است، ایجاد  ش��ود  که د ر این 
صورت می توان لزوم د ارود رمانی را د ر این اختالل 
توجی��ح کرد . اما از جنبه روانشناختی به گونه ای 

د یگر می توان این قضیه را بررسی کرد .
ه��ر فرد ی د ر زند گی خ��ود  د وره هایی از فشار 
روان��ی را متحمل می شود  که برای رهایی از این 
فش��ار و رسید ن ب��ه آرامش، رفت��اری را انتخاب 
می کند . بعضی از افراد  کند ن پوست و مو را انتخاب 
می کنند . وقتی پوست خود  را می کنند ، د رد  روانی 
اضط��راب کمرنگ می شود  و د ر نتیجه آرامش را 
پاد اش می گیرند . برای رسید ن به پاد اش بیشتر 
که همان فرار از اضط��راب است، کند ن پوست، 
م��و و ناخن را بیشتر انجام می د هند . به مرور این 
رفت��ار تبد یل به عاد ت می شود . همه ما می د انیم 
که ترک عاد ت سخ��ت است. این رفتار تا جایی 
اد امه می یابد  که فرد  د چار مشکالت پوست، مو و 
ناخ��ن می شود . پس د ر واقع احساس اضطراب و 
کند ن پوست به عنوان راهی برای فرار از اضطراب 
به ص��ورت چرخه مد اوم ص��ورت می پذیرد  و د ر 
نهایت منج��ر به ضایعات پوستی می شود . با این 
حال، افراد  ناچاراً و اجبارگونه به رفتار خود  اد امه 

اختالل کند ن پوست
نازنین شاد ابی 

روانشناس و مشاور خانواد ه
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می د هند  و شاید  د ر طی این مد ت چند ین بار 
هم بخواهند  مانع از این رفتار خود  شوند  و د ر 
راه د رمان نیز امکان د ارد  د چار شکست شوند . 
همانطور که گفته ش��د  د ر ابتد ا این رفتار به 
صورت رفتار اجتنابی برای فرار از فشار روانی 
هنگام بروز اضطراب رخ می د هد . مثالً هنگام 
امتحان کنکور، د ر سال های آخر د بیرستان، 
بعضی از اف��راد  د چار این مشکل می شوند  تا 
فشار روانی حاصله از غول کنکور را کم کنند ، 
ولی این رفت��ار حتی سال ها بعد  از این فشار 
روانی )مثالً کنکور( اد امه پید ا می کند . هنگام 
د ید ن تلویزیون، هنگام گوش د اد ن به آهنگ 
م��ورد  عالقه که هیچ فش��ار روانی محسوس 
نیست نیز باز این رفتار از فرد  سر می زند . البته 
اگر فرد  همچنان د چار استرس باشد  نیز مد ت 
و شد ت این رفتار می تواند  بیشتر شود . برخی 
از روانشناسان اعتقاد  د ارند  این اختالل نتیجه 
خشم سرکوب شد ه فرد  است. فرد  نسبت به 
والد ین، رخد اد ها، مشکالت زند گی و فشارهای 
روان��ی احس��اس خش��م می کند . ام��ا چون 
نمی تواند  خشم خود  را به شیوه کارآمد  ابراز 
کند ، آن را سرکوب می کند  و به شکل کند ن 
پوست خود  آن را نشان می د هد . متأسفانه این 
رفتار د ر کود کان نیز سر می زند . شیوه تربیتی 
والد ین د ر این امر می تواند  مؤثر باشد . والد ین 
کمالگرا و سخت گیر ک��ه فرزند  خود  را برای 
بهتر بود ن تحت فشار قرار می د هند  باید  بد انند  
که فرزند  خود  را برای مبتال شد ن به این گونه 
اخت��الالت آماد ه می کنند . بچه ها برای جلب 
توجه هر کاری می کنند  حتی کند ن پوست  
مو و ناخن را انجام می د هند  تا توجه والد ین را 
جلب کنند . پس برآورد ه نشد ن نیازهای اولیه 
کود کان امری تأثیر گذار د ر شروع و اد امه این 

اختالل است.

 د رمان
پوست کنی به د و حالت اتفاق می افتد :

- پوست کنی متمرکز: د ر این حالت فرد  قبل 
از اقد ام به کند ن پوست خود  د چار تنش است 

و بعد  از کند ن پوست خود  آرام می شود .
- پوست کنی غیر اراد ی: د ر این حالت فرد  
بد ون وجود  تنش و ناخود آگاه شروع به کند ن 

پوست خود  می کند .
ب��رای د رم��ان باید  نوع اخت��الل مشخص 
و بررسی شود ، آی��ا اختالل د یگری از جمله 
افسرد گ��ی، اضطراب و وسواس د ر فرد  وجود  
د ارد  ی��ا خیر. الزم به ذکر است که تشخیص 
این اخت��الل روانی با روانشناس و روانپزشک 
اس��ت و مطالب گفته ش��د ه د ر این متن د ر 
جهت باال برد ن آگاهی و اطالعات افراد  است 
تا با د ید ن این رفتار، از کناران آسان نگذرند  و 
تا مشکل به شکلی پیچید ه ای د ر نیامد ه است 

د ر جهت د رمان آن اقد ام کنند . 
همان طور که گفته شد ، »د ارو د رمانی« د ر 
جهت کمک به عملکرد  بهتر انتقال د هند ه های 
شیمیایی مغ��ز می تواند  مؤثر باشد  که حتماً 
د ر ص��ورت لزوم روانشن��اس و مشاور شما از 
روانپزشک د ر این زمینه کمک خواهد  گرفت. 
لطفاً از استفاد ه سرخ��ود  د اروهای اعصاب و 
روان پرهی��ز کنید . از جمله د یگر د رمان های 
این مشکل به »رفتارد رمانی« می توان اشاره 

کرد .

 رفتارد رمانی د ر کود کان
اگر ک��ود ک شما د چار ای��ن مشکل است، 
بهتر است هنگام��ی که او مشغول کند ن مو 
ی��ا پوست خود  است خنثی و بی تفاوت رفتار 
کنید . چرا؟ زی��را کود کی که محبت و توجه 
الزم را ب��ه شیوه ای مناس��ب د ریافت نکرد ه 

باشد ، سعی می کند  با رفتارهای تخریبی آن 
را از والد ین د ریافت کند . حتی فریاد  زد ن بر 
سر او د ر جهت متوقف کرد ن رفتارش، برای 
او توجه محسوب می شود  و رفتارش را تقویت 
می کند . پس بهتر است هنگام مشاهد ه رفتار 
پوست کن��ی او، توجه نش��ان ند هید . د ومین 
کاری ک��ه می توان کرد  توجه به قسمت های 
زیبای بد ن اوست. مثالً اگر ناخن های خود  را 
می کند ، می توان به تنها ناخن سالم او اشاره 
کرد  و آن را زیبا نامید . بهتر است د ست کود ک 
را همیشه مشغول نگه د ارید . می توانید  توپی 
برای او بگیرید  تا بتواند   آن را فشار د هد  یا با نخ 
بازی کند . انگشتان او باید  مشغول کار د یگری 
ب��ه جز کند ن پوست و م��و باشند . د ر نهایت 
می توان از الک تل��خ یا پوشید ن د ستکش و 
چسب زد ن استفاد ه کرد . د ر بزرگساالن قضیه 
می تواند  متفاوت باشد . البته یکی از عاد ی ترین 
راه ها هم��ان پوشید ن د ستک��ش است ولی 
روانشناس می تواند  به شکل های د یگر نیز به 

بیمار کمک کند .

 تمرین معکوس عاد ت
د ر ابتد ا باید  زمان هایی را که این رفتار انجام 
می شود  بررسی کرد . حتی مکان هایی که این 
رفتار انجام می شود  هم مؤثر است. آگاهی د ر 
پیشگیری از وقوع کمک کنند ه است، چرا که 
می توان با »جایگزین کرد ن« رفتاری د یگر د ر 
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آن لحظات ب��ه مرور این عاد ت را از بین برد . 
بد ین شکل، با شناسایی شرایطی که طی آن 
شما اقد ام به کند ن می کنید  روش جایگزینی 
مانند  چرخاند ن یک فرفره، فشار د اد ن موم یا 

توپ پیشنهاد  می شود .

 مد یریت اضطراب و تنش
بعض��ی از افراد  به عل��ت اضطراب شروع به 
انجام این رفتار می کنند . پس بررسی موقعیت 
زمانی و مکانی و علل ایجاد  اضطراب، د رمانی 
مؤث��ر اس��ت. د ر حقیقت د رم��ان اضطراب 
زمینه ای تا حد  زیاد ی می تواند  د رمان کنند ه 
این اختالل باشد . د اشتن قلم و کاغذ د ر کنار 
خود  د ر زمان وقوع این رفتار، کمک می کند  
تا افک��ار و احساسات خ��ود  را بنویسید  و از 
رواشناس خود  د ر جهت کمک به بهتر د ید ن 
مشکالت کمک بخواهید . با د رمان اضطراب یا 
کمک به مد یریت اضطراب، یکی از بزرگترین 
عل��ل ایجاد  ای��ن رفت��ار را از بی��ن خواهید  
ب��رد . د ر این راستا انج��ام روزانه مد یتیشن، 
ریلکسیشن، ذهن آگاهی، یوگا، سایر ورزش ها 
و حتی پی��اد ه روی و بود ن د ر طبیعت بسیار 

کمک کنند ه است.

 رفتار د رمانی
د ر مواقعی که فرد  به صورت ناآگاهانه شروع 
به کند ن می کن��د ، این روش کارب��رد  د ارد . 
شما می توانید  همیشه کش مخصوص مو یا 
کش قیطانی د ر د ست خود  د اشته باشید . د ر 
مواقعی ک��ه متوجه می شوید  د ر حال کند ن 
مو یا پوست هستید ، آن کش را کشید ه تا به 

صورت محکم به د ست شما ضربه زند . به این 
شک��ل، لذت کند ن پوست را با د رد  لحظه ای 
هم��راه می کنید  و به م��رور به علت د رد ناک 
بود ن، این عاد ت برطرف خواهد  شد . البته باید  
بد انید  که د ر این امر باید  استقامت و پشتکار 
د اشته باشید  تا نتیجه مطلوب عاید  شود  و با 
انجام چند  روز و آن هم به صورت غیرمتناوب، 
انجام ای��ن د رمان فاید ه نخواهد  د اشت. علت 
شکست هایی که اف��راد  از د رمان خود  تجربه 

می کنند  ند اشتن پشتکار د ر امر د رمان است.

 اختصاص زمان برای کند ن پوست
گاهی این روش می تواند  کاربرد  د اشته باشد . 
د ر ای��ن روش د ه د قیق��ه از روز را برای کند ن 
پوست به خود  اختصاص د هید . این زمان باید  
کامالً مشخص شود  و قابل تغییر نباشد . مثاًل 
ه��ر روز از ساعت چهار تا چهارو د ه د قیقه د ر 
طول روز هرگاه خود  را مشغول کند ن یافتید  
ب��ا کشید ن کش از این کار جلوگیری کنید  و 
به خود  بگویید  زمان خاصی برای کند ن پوست 
د ارید  و کند ن را به تعویق بیند ازید . خواهید  د ید  
که د ر زمان تعیین شد ه نیز این کار را نخواهید  
کرد . همه روش های ذکر شد ه د ر صورتی مفید  
خواهن��د  بود  که خود  ف��رد  از رفتارش خسته 
ش��د ه باشد  و د ارای انگیزه کافی باشد ، د ر غیر 
این صورت چون رفتار فرد  با لذت همراه است 
ب��ا د رمانگر همراهی نخواه��د  کرد  مگر اینکه 
د رمانگر حاذق، د ر ابتد ا انگیزه الزم برای تغییر 
رفتار مو و پوست کنی را د ر فرد  ایجاد  کند . لطفاً 
از خود د رمانی بپرهیزید  و از مشاوران متخصص 
د ر این زمینه کمک بگیرید  تا مشکل به ساد گی 

قابل د رمان شود .
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همین چند  سال پیش بود  که 
به شکلی تقریبًا هم زمان چند  
ستاره تکنیکی و جوان ناگهان 
د ر فوتب��ال ایران ظهور کرد ند . 
آن ها آن قد ر د رخش��ید ند  که 
به نظر می رس��ید  یک نس��ل 
طالی��ی د یگ��ر از هافبک های 
جوان د ر فوتبال ایران به وجود  
آم��د ه که تا س��ال ها تیم ملی 
را د ر ای��ن خط بیم��ه خواهند  
ک��رد ، اما تنها چند  س��ال بعد ، 
تقریبًا هیچ اثری از هیچ کد ام 
آن ها نیست. صحبت از پیام 
صاد قیان، محس��ن مسلمان، 
بختی��ار رحمان��ی و س��روش 
رفیعی است، اما چرا سرنوشت 
آن ها به این شکل رقم خورد ؟

 پیام صاد قیان
او یک��ی از پد ید ه های��ی بود  که توس��ط زوران 
جورجویچ به فوتب��ال ایران معرفی شد . حرکات 
تکنیک��ی و ریز او باعث شد  تا خیل��ی زود  به او 
لقب نیمار فوتبال ایران را بد هند . د ر 2۱ سالگی 
به پرسپولیس پیوست و شروع خوبی د ر این تیم 
د اش��ت. د ر این تیم به خوب��ی د ید ه شد  و حتی 
گفته می ش��د  از بوروسیا د ورتموند  هم پیشنهاد  
د ارد ، ام��ا پی��ام خیل��ی زود  وارد  حاشیه شد . د ر 
همان روز ها د ر یک مصاحبه عجیب مد عی شد  
که هر ماه نزد یک به 20 میلیون تومان فقط خرج 

لباس هایش می کند .
ای��ن یک زنگ خطر برای او بود ، اما نه خود ش 
متوجه آن شد  و نه اطرافیانش توانستند  راه د رست 
را ب��ه او نشان بد هند . چشم هایی که گاهی قرمز 
بود ند ، خمیازه های گاه و بیگاه، پید ا شد ن وسایلی 
مثل فند ک های خاص، قلی��ان و ... د ر خانه اش، 
رفاقت نزد یک با امیر تتل��و، د رگیری با د اوران و 
بازیکنان حریف، محرومیت های انضباطی و کلی 
حاشیه د یگر، صاد قیان را قب��ل از 25 سالگی از 

روز های اوج د ور کرد .
او د ر این م��د ت بار ها تیم عوض کرد ، اما هیچ 
کد ام از مربیانش مث��ل برانکو، د ایی، منصوریان، 
عل��ی کریم��ی و ... نتوانستن��د  او را ب��ه فوتبال 
برگرد انن��د . او د ر آخری��ن مصاحب��ه اش مد عی 
شد  ک��ه به د لیل تعصب به پرسپولیس، همیشه 

خود ش را به مصد ومیت می زد  تا مقابل این تیم 
بازی نکند !

د و سال پیش به ترکیه رفت تا شاید  احیا شود ، 
ام��ا حاشیه هایی مثل رابطه با ی��ک خانم نامد ار 
اینستاگرامی نش��ان د اد  که فوتبال بهانه ای برای 
خوشگذرانی او د ر ترکیه است. صاد قیان سرانجام 
با راه اند ازی یک سایت شرط بند ی، آخرین میخ را 
به تابوت فوتبال خود ش کوبید  و چند  روز پیش 
هم به مد ت ۱5 سال از کلیه فعالیت های فوتبالی 

محروم شد .

 محسن مسلمان
او همزمان با صاد قیان د ر فوتبال ایران چهره شد . 
د ر ۱۶ سالگی ب��ا پیراهن ذوب آهن، د ر ورزشگاه 
آزاد ی به پرسپولیس گ��ل زد  و نام خود ش را بر 
سر زبان ها اند اخت. سربازی اش را د ر ملوان پشت 
س��ر گذاشت و به ص��ورت قرضی به پرسپولیس 
پیوست. یک نیم فصل د رخشان را سپری کرد  و 
بعد  از اینکه یک فصل د ر این تیم بازی کرد ، این 
بار به صورت قطع��ی پیراهن پرسپولیس را برتن 
کرد . او سه فص��ل د ر پرسپولیس حضور د اشت 

ولی هرگز د ر این تیم به ثبات نرسید .
فص��ل اول او د رخش��ان ب��ود ، د ر فص��ل د وم 
نتوانست به اند ازه فصل قبل بد رخشد  و د ر فصل 
سوم توسط برانکو ناگهان نیمکت نشین شد . او هم 
د ر پرسپولیس حاشیه هایی د اشت. بار ها تصاویر و 

4 ستاره ی فوتبال ایران که خیلی زود  خاموش شد ند 

ناد ر نامد ار
روزنامه نگار

N
ew

s

گ و هنر
فرهن

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ش
ورز

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  ۳15  111 800  ۳0005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 ۳۳-021          امداد جاد ه ای: ۳1 71 46 ۳۳–021

]64[

شماره 64 - آذر ماه 1۳۹8

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



فیلم هایی از او د ر حال کشید ن قلیان منتشر 
شد  و همین او را به د رد سر اند اخت.

د ر فصل آخ��ر حض��ورش د ر پرسپولیس 
ب��ا برانکو د چار مشکل ش��د  و فیلمی که د ر 
اینستاگرام مترجم برانکو منتشر شد  و توهین 
مسلمان به برانکو را نشان می د اد ، کار او را د ر 

این تیم تمام کرد . 
به ذوب آهن بازگش��ت، اما امید  نمازی هم 
نتوانس��ت زیاد  او را تحم��ل کند ! به سپاهان 
رفت تا بلکه زیر نظر امیر قلعه نویی اوج بگیرد ، 
اما د ر این یک س��ال و نیم، بیشتر وقتش را 
روی نیمک��ت ذخیره ه��ا و اماک��ن تفریحی 

اصفهان گذراند ه است.
چند وق��ت پیش خبر رسی��د  که گل گهر 
سیرج��ان او را می خواه��د ! ای��ن خبر نشان 
می د هد  که او ب��ه سرعت د ر حال د ور شد ن 
از سطح اول فوتبال ایران است. با روند ی که 
مسلمان د ر پیش گرفته، پیش بینی می شود  او 
هم تا یکی، د و سال آیند ه فوتبال را کامالً کنار 

بگذارد  و به مسائل و امور مهم تری بپرد ازد !

 بختیار رحمانی
او ستاره تیم فوالد  خوزستان د ر فصلی بود  
که قهرمان لیگ برتر ایران شد . د رخشش او 
باع��ث شد  تا مورد  توجه همه تیم های بزرگ 
ای��ران ق��رار بگیرد . د ر حال��ی که پیش بینی 
می شد  به استقالل ی��ا پرسپولیس بپیوند د ، 
ماجرای جنجال��ی کارت های معافیت جعلی 

سرنوشت او را هم عوض کرد . 
بختی��ار مجبور شد  ب��رای گذراند ن د وران 
خد مت سربازی اش به تراکتورسازی برود . د ر 
ای��ن تیم روز های پر فراز و نشیبی د اشت و با 
اینکه د ر بعضی از بازی ها ستاره تیمش بود ، 
اما د رنهایت به عنوان یک خائن و کم کار از این 

تیم جد ا شد  و سرانجام به استقالل پیوست.
د ر استقالل، اما خب��ری از د رخشش نبود . 
د ر تی��م پرستاره منصوری��ان، بختیار یکی از 
ضعیف ترین ه��ا بود  و بع��د  از یک نیم فصل 
فاجعه ب��ار، از ای��ن تیم جد ا ش��د . او به فوالد  
برگشت تا احیا شود . رحمانی اگر چه د ر فوالد  
بهتر ب��ود ، اما با بختیار لیگ سیزد هم فاصله 

د اشت.
او د ر اد امه به پیکان، ذوب آهن و سپاهان هم 
رفت، اما د ر هیچ کد ام از این تیم ها بخت با او 
یار نب��ود . او د ر ابتد ای فصل تصمیم عجیبی 
گرفت و به تیم الشمال د ر لیگ د و قطر رفت 
و د ر حالی که مد ام از خوبی های بازی د ر قطر 
می گفت، یک ماه بعد  از این تیم جد ا شد  و با 
اینکه مد عی بود  سپاه��ان او را می خواهد ، به 
صنع��ت نفت آباد ان پیوس��ت، اما حاال کار به 
جایی رسید ه ک��ه او د ر صنعت نفت هم یک 
بازیکن کامالً نیمکت نشین و معمولی است. او 
د ر عرض چند  سال از بازیکنی که حتی به تیم 
ملی هم رسید  و کی روش بر سر او با فد راسیون 
د عوا کرد ، به بازیکنی تبد یل شد ه که د ر همه 

تیم های لیگ برتری نیمکت نشین است!

 سروش رفیعی
سروش هم عضو هم��ان تیم رؤیایی فوالد  
د ر لی��گ سیزد هم بود . مث��ل بختیار پس از 
د رخشش د ر این تی��م، پیشنهاد  های زیاد ی 
د اشت، اما برای گذران��د ن د وران سربازی به 
تراکتورس��ازی رف��ت. پ��س از یک نیم فصل 
د رخشان به پرسپولی��س منتقل شد  و امیر 
قلعه نویی که سرمربی تراکت��ور بود ، جد ایی 
او را عام��ل قهرمان نش��د ن تیمش د ر پایان 
فصل اعالم ک��رد . د ر پرسپولیس شماره ۷ را 
بر تن کرد  و یک فصل فوق العاد ه را پشت سر 

گذاشت و با این تیم قهرمان شد ، اما د ر پایان 
فصل به تیم الخور قطر رفت.

جد ای��ی او د لخوری ه��واد اران پرسپولیس 
را ب��ه د نبال د اشت ول��ی همچنان بین آن ها 
محبوب بود . پس از یک فصل کامالً معمولی، 
به پرسپولیس برگش��ت، اما چون این تیم از 
نقل و انتقاالت محروم بود  به صورت قرضی به 
فوالد  خوزستان برگشت. د ر این تیم نتوانست 
روز ه��ای خوب گذشته اش را تکرار کند  و د ر 
نیم فصل به پرسپولی��س برگشت، اما باز هم 
خب��ری از آن سروش خالق و تکنیکی نبود . 
او د ر بسی��اری از بازی ها یکی از ضعیف ترین 
بازیکنان پرسپولیس بود  و برانکو هم اعتماد ش 

به او را از د ست د اد ه بود .
برانکو رفت و کالد رون سرمربی پرسپولیس 
ش��د  و د ر حال��ی که همه منتظ��ر احیای او 
بود ند ، ناگهان توسط کالد رون د ر لیست مازاد  
پرسپولیس قرار گرفت و بعد  از مد تی به شهر 
خود رو پیوست، ام��ا د ر این تیم هم به ثبات 
نرسید . همین هفت��ه گذشته بود  که یحیی 
د ر لفافه از او انتقاد  کرد   تا مشخص شود  گل 
محمد ی هم از او راضی نیست. البته سروش 
مثل صاد قیان، مسلمان و حتی رحمانی خیلی 
به پای��ان خط نزد یک نشد ه و هنوز این امید  
وجود  د ارد  که تالش کند  و قبل از ۳0 سالگی 
خود ش را نجات بد هد  و به سطح اول فوتبال 

ایران برگرد د .
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با اعالم رس��می مس��ئووالن تی��م فرمول یک 
»ویلیامز«، نی��کالس لطیفی، رانن��د ه ایرانی-
کاناد ای��ی از فص��ل بع��د  رانند ه ای��ن تیم د ر 
مس��ابقات فرمول یک خواهد  ب��ود . افزون بر 
این که نیکالس، اولی��ن ایرانی خواهد  بود  که 
د ر فرمول یک شرکت خواهد  کرد ، تیم ویلیامز 
هم یکی از قد یمی ترین و پرآوازه ترین تیم های 
فرمول یک جهان است که از سال ۱۹۷۷ د ر این 
مسابقات ش��رکت د ارد  و ۹ بار عنوان قهرمانی 
تیمی جهان و هفت بار عنوان قهرمانی جهان 

رانند ه ها را کسب کرد ه است.

»نیکالس«، جوانی ۲۴ س��اله اس��ت و حاال ۱۱ 
سالی می ش��ود  که وارد  این حرفه شد ه است. 
او که آرام آرام مس��یر پیش��رفت د ر این حرفه 
را طی کرد ه، از فصل بعد  قرار اس��ت به عنوان 
رانن��د ه د وم تیم ویلیامز د ر مس��ابقات فرمول 
یک ش��رکت کند . پد ر نیکالس ایرانی است و 
ماد رش ایتالیایی، د و براد ر و یک خواهر د ارد . 
فرزن��د  د وم خانواد ه اس��ت و متولد  مونترال و 

بزرگ شد ه کاناد است.
د ر این مصاحب��ه که اولین گفت و گ��وی او با 
رس��انه های فارس��ی زبان اس��ت، نی��کالس از 

تبار ایرانی اش، مس��یری که تا به امروز آمد ه، 
زند گ��ی حرف��ه ای و البت��ه برنامه هایش برای 
آیند ه می گوید . هر چند  نیکالس جوان است، 
اما ش��روع حرفه ای و پرفش��ار ب��ا رانند گی د ر 
مس��ابقات اتومبیلرانی د ر س��نین پایین، او را 

پخته تر از همساالنش کرد ه است.
پیش��نهاد  می کنی��م حتی اگر عالق��ه چند انی 
به س��رعت و مس��ابقات اتومبیلرانی ند ارید ، 
مصاحبه نیکالس را از د س��ت ند هید . اگر هم 
عشق سرعت و پیست هستید  که تکلیف تان 

مشخص است!

خ���ود م  ایران���ی  تب���ار  ب���ه  همیش���ه 
افتخار کرد ه ام

»نیک��الس« متول��د  س��ال ۱۹۹5 د ر 
تورنتو است و د رب��اره این که آیا تاکنون 
ب��ه ایران سفر کرد ه است یا نه؟ می گوید : 
»من تا کنون ایران نیامد ه ام. د ر واقع بعد  
از بازگشت پد رم به کاناد ا وقتی که او ۱5 

سال��ه ب��ود ، او هم د یگر سف��ری به ایران 
ند اشته است. اما پد رم برای ما از ایران زیاد  
گفته است. حتی می توانم بگویم بسیاری 
از ارزش های��ی که د ر زند گ��ی به آن باور 
د ارم و بخشی از شخصیت من تحت تأثیر 
همی��ن چیز هایی است که پ��د رم د رباره 

ایران و فرهنگ ایرانی به ما گفته است.

البته متاسفانه نه بل��د م فارسی حرف 
بزن��م و نه اگر کسی صحبت کند ، متوجه 
آن می ش��وم. خواند ن فارس��ی را هم بلد  
نیست��م. نه فقط م��ن که هیچ ک��د ام از 
براد ر ها و خواهرهایم هم بلد  نیستند . د لیل 
آن هم ساد ه اس��ت؛ پد ر ما هیچ وقت د ر 
خانه فارسی صحبت نمی کند . این را هم 

نیکالس لطیفی؛ شوماخری ایرانی

نرگس عزیزی
روزنامه نگار
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بگویم که همیشه به تبار ایرانی خود م 
افتخار کرد ه ام و امید وارم این حمایتی 
که از ایرانی های عزیز د ریافت می کنم، 

بیشتر شود .«

تفری���ح  بی خی���ال  نوجوان���ی  د ر 
شد م!

نوجوانی از د وره های حساس زند گی 
است ک��ه بعضی افراد  ب��ا انتخاب ها یا 
تصمیم های اشتباه، آن را تباه می کنند  
و این فرصت خوب را از د ست می د هند ، 
ام��ا ماج��رای نیکالس ف��رق می کند : 
»وقتی من د ر اوایل نوجوانی این حرفه 
را انتخاب کرد م، مانند  بسیاری از افراد  
د یگر که حرفه ای را د ر کود کی یا اوایل 
نوجوانی آغاز می کنند ، بار زیاد ی را بر 
د وش خ��ود  حس می کرد م. من تجربه 
ی��ک نوجوان��ی معمول��ی را ند اشتم. 
شرایط��م باعث شد ه ب��ود  که بسیاری 
از تفریح ه��ای معمول��ی د وره نوجوانی 
را نتوان��م تجربه کن��م. امکان رفتن به 
مهمانی را ند اشتم. فرصتم برای بیرون 
رفت��ن با د وستانم و صرف وقت با آن ها 
به شد ت محد ود  بود . حتی آخر هفته ها 
ه��م امکان خیلی از کار ه��ا را ند اشتم. 
عجی��ب هم نبود  چراکه د ر طول هفته 
آن قد ر د رگیر کار بود م که د یگر انرژی 
برای د نبال کرد ن برخی کار ها د ر آخر 

هفته برایم نمی ماند .«

تاج���ر  نمی ش���د م،  رانن���د ه  اگ���ر 
می شد م!

ای��ن رانند ه موف��ق د ر پاسخ به این 
سؤال که اگر رانن��د ه نمی شد ، د وست 
د اش��ت که چه کاره شود  هم می گوید : 
»اگر من رانن��د ه مسابقات اتومبیلرانی 
نمی شد م، قطع��اً د انشگاه می رفتم و از 
آن جا که به تجارت و اقتصاد  هم عالقه 
د ارم بعد  از د بیرستان حتماً به د انشگاه 

می رفت��م و د روس��ی د رب��اره اقتصاد ، 
تجارت و کارآفرین��ی می گذراند م. بعد  
از آن ه��م به احتمال زیاد  د ر مجموعه 
اقتصاد ی خانواد گی مان مشغول به کار 

می شد م.«

اس���تعد اد  با سخت کوش���ی معنا 
می یابد 

رانند گی د ر پیست برای بسیاری از 
ما ایرانی ها با عشق به سرعت و کشید ن 
تیک آف، گره خ��ورد ه است. نیکالس 
هم ب��ا تأیید  ای��ن موض��وع می گوید : 
»برای ش��روع این حرفه و موفقیت د ر 
آن، عشق به سرعت و ماشین ضروری 
است. البته مشخ��ص است که د اشتن 
عشق ب��ه سرعت برای ای��ن کار کافی 
نیس��ت و باید  موضوع��ات د یگری هم 
د ر نظ��ر گرفته ش��ود . استعد اد  چیزی 
است که د ر کنار تالش و سخت کوشی 
معنا می یابد . بله، ما استعد اد  طبیعی و 
ماد رزاد ی ه��م د اریم، اما سختکوشی، 
د اشتن اخالق حرف��ه ای و تعهد  است 
که می تواند  به این استعد اد  فرصت بروز 
بد ه��د . پس بگذارید  ای��ن طور بگویم، 
برای شروع، عش��ق به سرعت ضروری 
است، اما د ر اد امه د اشتن عشق و عالقه 

کافی نیست.
د ر ای��ن بی��ن و ای��ن روز ه��ا شاید  
مهم تری��ن عاملی که باع��ث تغییراتی 
د ر زند گ��ی من شد ه اس��ت، د ور بود ن 
از کان��اد ا و زند گی جای��ی د ور از خانه، 
خانواد ه و د وستان قد یمی ام است. این 
عوامل که مرتب��ط با زند گی اجتماعی 
هستند ، اهمیت زیاد ی د ارند . البته من 
قص��د  گله و شکای��ت از شرایط خود م 
را ن��د ارم، چرا که ب��ر اساس آن چه د ر 
زند گ��ی ام می خواه��م و ب��ه آن عشق 
می ورزم، زند گی می کنم. بر این اساس 
نه تنها گل��ه ای بابت ای��ن فد اکاری ها 
ن��د ارم که از ای��ن د شواری ها لذت هم 

می برم.«

اتومبیلرانی، تکراری و خسته کنند ه 
است!

نیکالس د رب��اره این رشت��ه، نحوه 
ورود ش ب��ه آن و این که چقد ر برایش 
جذابی��ت د ارد  هم می گوی��د : »شروع 
این حرفه ب��رای من، مسیری مشابه با 
د یگر افراد  شاغل د ر این حرفه د اشت. 
حد ود  چه��ار سال کارتین��گ کرد م و 
بعد  از آن، وارد  مسابقه با خود رو شد م. 
ابتد ای مسابقه هایم، شرکت د ر فرمول 

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

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش

]67[

شماره 64 - آذر ماه 1۳۹8

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



۳ ایتالی��ا بود . چند  وقتی هم د ر فرمول ۳ 
اروپا مسابقه د اد م. آرام آرام و طی سال ها 
مهارت هایم بهبود  یافت و پیشرفت کرد م 
و مراحل را باال آمد م. بعد  هم وارد  فرمول 
2 ش��د م. د ر نهایت هم ک��ه امسال نتایج 
خیلی خوبی گرفتم و توانستم وارد  فرمول 

یک شوم.
اتفاقی که بابت آن بسیار هیجان زد ه ام، 
چراک��ه شرک��ت د ر فرمول ی��ک چیزی 
است که نیم��ی از عمرم برای رسید ن به 
آن ت��الش کرد م. د ر این بین و به صورت 
معمول د رباره بسیاری از کار ها د ر زند گی 
رانند ه های حرفه ای حرفی زد ه نمی شود ، 
شای��د ، چ��ون تک��راری و خسته کنن��د ه 
هستن��د . شرک��ت د ر جلس��ات گروهی 
کارخان��ه، جلسات شبیه س��ازی، جلسات 
بخ��ش مهند سی که اهمی��ت زیاد ی د ر 
آماد ه شد ن برای مسابقات د ارد ، بخشی از 
برنامه روزانه و تکراری ماست. د ر کنار آن 

حج��م باالیی از تمرین برای این کار الزم 
اس��ت. صرف زمان زی��اد ی برای ورزش و 
باشگاه و تمرینات کارد یو. البته تمرینات، 
محد ود  به تمرین های ورزشی نیست بلکه 

شامل تمرین های ذهنی هم می شود .«

ماد رم ایتالیایی اس���ت، اما عاش���ق 
غذا های ایرانی!

وصف خوشمزه ب��ود ن غذا های ایرانی 
د ر تمام د نی��ا شنید ه می شود . این رانند ه 
فرمول یک د ر این باره می گوید : »غذا های 
ایران��ی از غذا های محب��وب من هستند . 
البته نمی توانم بگویم که خیلی زیاد  غذای 
ایرانی می خورم، اما خب، همین گه گد اری 
خورد ن آن ه��ا باعث شد ه است تا با لذت 
بیشتری آن ه��ا را بخ��ورم. البته نه فقط 
من که حتی م��اد ر و خانواد ه ماد ری من 
که ایتالیایی هستن��د  هم عاشق غذا های 

ایرانی اند .«

روز ه���ای تعطیل���م را با فیل���م و بازی 
رایانه ای می گذرانم!

یکی از نکاتی که همه د وست د ارند  تا 
د رب��اره آد م های موف��ق بد انند ، این است 
که روز ه��ای تعطیل شان را چه می کنند : 
»وقتی روز تعطی��ل د اشته باشم، ترجیح 
می د ه��م استراحت کنم، فیل��م ببینم یا 
برنامه ه��ای تلویزیونی. گاه��ی هم البته 
بازی های رایانه ای انجام می د هم. هرچند  
واقعی��ت ای��ن است که د اشت��ن یک روز 
کامل ک��ه هیچ برنام��ه ای ند اشته باشم، 

اتفاقی ناد ر است.
نکته مهمی که هست این که هرچه د ر 
این حرفه پیشرفت کنی و برنامه ات شلوغ تر 
شود ، برنامه های ریکاوری و بازیابی اهمیت 
بیشتری می یابد . این طور بگویم که طبق 
آن چیزی که از افراد  شاغل د ر فرمول یک 
شنی��د ه ام، برگ برن��د ه د ر این مسابقات، 
روش��ی است که شما ریک��اوری خود تان 
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را پیش می بری��د  چراکه با پیشرفت شما 
د ر ای��ن حرفه، برنامه تان شلوغ تر می شود  
و ناچار از رفتن به مسافرت های پی د رپی 
هستی��د  و د یگر زمان بسی��ار کمی برای 
صرف کرد ن د ر کن��ار خانواد ه و د وستان 

و استراحت د ارید .«

ماجرا های من و تیم »ویلیامز«
تی��م ویلیامز هم یکی از قد یمی ترین و 
پرآوازه ترین تیم ه��ای فرمول یک جهان 
است و ی��ک رانند ه ایرانی-کاناد ایی، سال 
2020 صاحب یکی از د و صند لی این تیم 
د ر فرمول یک خواهد  بود . نیکالس د رباره 
این تیم می گوید : »د رباره تیم ویلیامز، خب 
م��ن از روز اول د ر این مجموعه احساس 
راحتی کرد ه ام. ج��و تیم، تعامالت د اخل 
تیم، بخ��ش مهند سی و نحوه رفتار همه، 
از همان روز اول خوب بود  و همه به نوعی 
با رفتارش��ان به من خوشامد  گفته اند . د ر 
تی��م انگیزه باالیی برای تالش و پیشرفت 

د ر فصل بعد ی وجود  د ارد .
رفتن به فرمول ی��ک به معنی د اشتن 
انتظاری باالت��ر از خود  است، این موضوع 
البته احساس فشار بیشتری هم به د نبال 
د ارد . آس��ان نیست که بگوی��م چطور با 
این حجم فشار کن��ار خواهم آمد  چراکه 
این مسئله نی��از به مهارت های گوناگونی 
د ارد . م��ن متوجه هستم فش��اری که د ر 
فرم��ول یک وج��ود  د ارد ، با آن چه پیش 
از ای��ن د ر فرمول 2 تجربه کرد ه ام تفاوت 
خواهد  د اشت. اما د ر عین حال مطمئن ام 
شباهت های��ی هم د ر این بین وجود  د ارد  
که من می توانم با کمک آن چه تا به حال 
انجام د اد ه ام و ای��ن روز ها انجام می د هم، 
از عهد ه آن ها ب��ر بیایم. د ر عین حال که 
سعی می کن��م قد م به قد م با این موضوع 
جلو بروم و برای حل مسئله فشار، مسابقه 

به مسابقه کار را جلو ببرم.«

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

نیک��الس د رباره اهد افش برای آیند ه و 
راز های موفقیتش می گوید : »اولین کاری 
که این روز ها تصمیم د ارم انجام د هم، مرور 
عملکرد  خ��ود م د ر فصل قبل و مسابقات 
فرمول 2 است؛ این که ببینم از فصل قبل 
چه چیز هایی می توانم یاد  بگیرم و این که 
د ر آن فصل چط��ور می توانستم عملکرد  
بهتری د اشته باشم. د ر ابتد ای سال بعد ، 
با کمک تیم ویلیام��ز، بخش مهند سی و 
مد یریت این تیم جلساتی را خواهم د اشت 
تا بتوانم اهد افم را برای فصل بعد  تنظیم 

کنم. ای��ن برنامه ریزی ها از جمله کار های 
مهم برای من است.

د ر نهایت این که برای فصل بعد ، ما مطمئن 
نیستیم که وضعیت تیم به چه صورت خواهد  
بود . تیم سال سختی را د ر فصل قبل پشت 
سر گذراند ه است و امید واریم که سال بعد ، 
وضعی��ت بهبود  یابد . برای من البته رابطه با 
هم تیمی ام، جرج راسل اهمیت زیاد ی د ارد . 
جرج اهل رقابت و تا به امروز نتایج خوبی هم 
کسب ک��رد ه است و من امید وارم که بتوانم 
همپای او د ر این مسیر حرکت کنم. اما خب 
این چیزی است که د ر گذر زمان مشخص 

خواهد  شد .«

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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هنگامی که د ر مورد  برترین 
فوتب��ال  تاری��خ  بازیکن��ان 
صحب��ت می کنی��م، ب��د ون 
ترد ید  به اسامی بزرگی برخورد  
می کنیم. پس��ت هافبک نیز 
مانند  سایر پست های د یگر 
د ر فوتبال، بازیکنان بزرگی را 
د ر تاریخ به خود  د ید ه است. 
البته انتخاب کرد ن تعد اد  ۱0 
بازیکن از بی��ن بهترین های 
تاری��خ قطع��ًا کار د ش��واری 
خواهد  بود  و ب��د ون ترد ید  
اسامی د یگری نیز می توانند  
د ر این فهرست حضور د اشته 
باشند . د ر انتخاب این اسامی 
به فاکتور هایی مثل سال های 
بازی، تع��د اد  جام، تکنیک و 
فاکتور های د یگر توجه شد ه 
اس��ت. د ر اد امه با ما همراه 
باشید  تا به معرفی ۱0 هافبک 
برتر تاری��خ فوتب��ال از نگاه 

بلیچرریپورت بپرد ازیم.

رسول گل افالك
 روزنامه نگار

ژاوی هرناند ز
این فهرست را با نام یکی از هافبک های مد رن 
د ر فوتبال آغاز می کنیم. ژاوی هرناند ز بازیکن اهل 
اسپانیا و محصول آکاد می معروف باشگاه بارسلونا، 
»الماسیا« بود ه اس��ت. او نخستین بازی خود  را 
برای تیم اول بارسلونا د ر سال ۱۹۹۸ انجام د اد  و تا 
سال 20۱5 که از این تیم خد احافظی کرد ، 505 
ب��ازی برای این تیم انجام د اد . بازیکنان معد ود ی 
د ر تاری��خ فوتبال وج��ود  د ارند  ک��ه کلکسیون 
افتخارات تیمی آن ها، به اند ازه ی افتخارات ژاوی 

بود ه باشد .
او جزء نسل طالیی تیم بارسلونا بود  که به همراه 
بازیکن هایی نظیر کارلوس پویول، لیونل مسی و 
آند رس اینیست��ا به تمام افتخارات تیمی ممکن 
رسید . ژاوی تحت مربیگری پپ گوارد یوال بهترین 
بازی های خود  را به نمایش گذاشت. تأثیر حضور 
ژاوی د ر د وران حض��ورش د ر بارسلونا و تیم ملی 
اسپانی��ا غیر قابل انکار بود . او با هوش باالی خود  
و پاس های طالیی خود ، لحظات ماند گاری را د ر 
ذهن عالقمند ان به فوتبال بر جای گذاشت. ژاوی 
د ر انتقالی د ر سال 20۱5 از تیم بارسلونا جد ا شد  

و به تیم السد  قطر پیوست.

زین الد ین زید ان
بازیکن بزرگ د یگر این لیست، زین الد ین زید ان 
است که هافب��ک زاد ه ی کشور الجزایر و بازیکن 
تیم ملی فرانسه بود . او به خاطر بازی سازی، د ید  

و د ق��ت باال و تکنیک ناب��ش د ر فوتبال معروف 
بود . او د ر د وران ب��ازی اش برای تیم های بزرگی 
مانند ، یوونتوس و رئال ماد رید  بازی کرد  و به نوعی 
اسطوره ی هر د و باشگاه به حساب می آید . او یکی 
از مع��د ود  بازیکنانی است ک��ه توانسته است د ر 

فینال جام جهانی د و گل به ثمر برساند .
زید ان ۱0۸ ب��ازی برای تیم ملی فرانسه انجام 
د اد  و توانس��ت ۳۱ گل نیز به ثمر برساند . زید ان 
نیز به مانند  ژاوی به تمام افتخارات تیمی و فرد ی 
ممکن د ر فوتبال د ست یافت. او از جمله بازیکنانی 
اس��ت که توانسته است توپ طالی فوتبال را نیز 
د ریافت کند . از زید ان به عنوان یکی از کامل ترین 
بازیکن��ان تاریخ فوتبال یاد  می ش��ود  و او الگوی 
بسیاری از بازیکنان کنونی فوتبال است. زید ان د ر 
حال حاضر سرمربی گری تیم فوتبال رئال ماد رید  

را بر عهد ه د ارد .

زیکو 
نمی ش��ود  فهرست��ی از بهتری��ن هافبک های 
تاری��خ فوتبال تهیه کرد  و بازیکنی برزیلی د ر آن 
حضور ند اشته باشد . زیکو بازیکن سابق فوتبال و 
باشگاه های فالمینگو و اود ینزه بود  که مرد م برزیل 
به او لقب »پله ی سفی��د « را د اد ه بود ند . او یکی 
از د وست د اشتنی ترین بازیکنان د هه ی ۷0 و ۸0 
می��الد ی به شمار می رفت. ع��الوه بر بازی خوانی 
فوق العاد ه و شوت های مهلکی که زیکو به سمت 
د روازه ی حری��ف م��ی زد ، وی همچنین یکی از 
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بهترین کاشته زن ه��ا د ر تاریخ فوتبال نیز به 
شمار می رود .

اوج بازی ه��ای او د ر جام جهانی ۱۹۸2 بود  
که به همراه تیم ملی برزیل یکی از بخت های 
قهرمانی ب��ه شمار می رفت، ول��ی د ر نهایت 
به ای��ن عنوان نرسی��د . د ر آن سال ه��ا او با 
بازیکن هایی نظیر سوکراتس، فالکائو و تونینیو 
سرز د ر خط هافبک برزیل، به قد ری چشم نواز 
فوتبال بازی می کرد ند  که امروزه نیز از آن ها 
به عنوان یکی بهترین خطوط هافبک تاریخ 
ی��اد  می شود . از آن تیم برزیل د ر جام جهانی 
۱۹۸2 به عن��وان بهترین تیم برزیل تاریخ و 
یک��ی از بهترین تیم های تاری��خ فوتبال یاد  
می ش��ود . زیکو پس از د وران فوتبال خود ، به 
سرمربی گری روی آورد  و تیم های متعد د ی را 

د ر این قامت، رهبری کرد .

سر بابی چارتون
هافبک افسانه ای منچستر یونایتد  و تیم ملی 
انگلستان د ر د ه��ه ی 50، ۶0 و ۷0 میالد ی 
یکی از بهترین بازیکن های زمان خود  به شمار 
می رفت. از چارتون به عنوان یکی از بهترین 
شماره ۱0 ه��ای تاریخ فوتبال یاد  می شود . او 
برای تیم منچست��ر یونایتد  2۴۹ گل و برای 

تیم ملی انگلستان ۴۹ گل به ثمر رساند .
او یک��ی از اف��راد ی ب��ود  ک��ه د ر سانحه ی 
هوایی سال ۱۹5۸ د ر بین بازماند گان حضور 
د اشت. ولی او بسیاری از هم تیمی های خود  
را د ر آن اتف��اق از د ست د اد . چارتون د ر جام 
جهان��ی ۱۹۶۶ توانست تیم ملی انگلستان را 
با بازی ه��ای د رخشان خود  به مقام قهرمانی 
برسان��د . او ب��ه همراه جرج بس��ت و د نیس 
الو یک��ی از موفق تری��ن د وره ه��ای تاری��خ 
منچستریونایتد  از نظر تع��د اد  کسب جام را 

رقم زد . بد ون ترد ید  نام چارتون د ر میان یکی از برترین های 
تاریخ فوتبال جای د ارد .

یوهان کرایف
یوهان کرایف احتماالً یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال 
به شمار می رود  که هرگ��ز موفق به قهرمانی د ر جام جهانی 
نشد . وی یکی از بااستعد اد ترین بازیسازان تاریخ فوتبال و نماد  
تیم ملی هلن��د  د ر د هه ی ۷0 میالد ی ب��ود . کرایف پیش از 
هرچیز به خاطر تکنی��ک، سرعت و قدرت رهبری��اش شهرت 
د  اشت. با این وجود  ، بزرگ ترین نقطه ی قوت او نگاه کلياش به 

بازي بود   که او را به عنوان یک بازی ساز، متمایز می ساخت.
او بازیکن��ی است که ۳ بار توانست��ه است جایزه ی بهترین 
بازیکن اروپا را کسب کن��د . د ر یک نظرسنجنی که د ر سال 
۱۹۹۹ انج��ام شد  او بعد  پله، د ومین بازیکن برتر قرن بیستم 
انتخاب شد . کرایف همچنین مرب��ی بزرگی بود  که توانست 
افتخارات متعد د ی با تیم آژاکس و بارسلونا کسب کند . از او به 
عنوان یکی از پایه گذاران »توتال فوتبال« یاد  می شود . متاسفانه 

کرایف د ر سال 20۱۶ و د ر سن ۶۸ سالگی د رگذشت.

فرانک ریکارد 
بازیکن هلند ی د یگر این فهرست، فرانک ریکارد  است که د ر 
د وران بازی و مربیگری به افتخارات متعد د ی د ست یافت. او 
عناوین مختلفی را با تیم های آژاکس، میالن، بارسلونا و تیم 
ملی هلند  کسب کرد . او هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان 
مربی، ۳ بار لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد ه است. با این حال 
نمی توان ریکارد  را تنها با عناوین کسب شد ه قضاوت کرد . او 
یک��ی از بهترین های زمان خود ش بود  و به نوعی با بازی های 

د رخشان خود  تعریفی نوین از هافبک د فاعی ارائه د اد .
ریکارد  با فیزیک بد ن��ی خاص و تکنیک ناب خود ، همواره 
کابوسی برای بازیکنان تیم رقیب به شمار می رفت. بازی های 
او د ر تیم میالن به همراه د و بازیکن هلند ی د یگر یعنی، رود  
گولیت و فان باستن هرگز از ذهن عالقمند ان به فوتبال محو 
نخواهد  شد . ریکارد  ۷۳ بازی برای تیم ملی هلند  انجام د اد  و 

موفق شد  ۱0 گل نیز به ثمر برساند .

زیزینیو
توماس سوارز د  اسیلوا ملقب به زیزینیو هافبک هجومي سابق 
تیم ملي برزیل ب��ود  که د  ر جامجهاني ۱۹50 حضور د  اشت. او 
د ر 5۳ ب��ازی برای تیم ملی برزیل موفق شد  ۳0 گل به ثمر 
برساند . پله طی مصاحبه ای اعالم کرد ه بود  که زیزینیو یکی 
از الگو ه��ای او د ر فوتبال بود ه است. زیزینیو د ر پست هافبک 
تهاجمی بازی می کرد  و به خاطر قد رت د ریبل زنی و مهارت 

زین الد ین زی�د ان به خاطر 
بازی س�ازی، د ی�د  و د قت باال 
و تکنی�ک ناب�ش د ر فوتبال 
د وران  د ر  او  ب�ود .  مع�روف 
بازی اش برای تیم های بزرگی 
مانند ، یوونتوس و رئال ماد رید  
بازی کرد  و به نوعی اسطوره ی 
ه�ر د و باش�گاه ب�ه حس�اب 
می آی�د . او یک�ی از مع�د ود  
بازیکنانی اس�ت که توانسته 
است د ر فینال جام جهانی د و 

گل به ثمر برساند 
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باال د ر گلزنی، مشهور بود .
او یکی از بازیکنانی است که با وجود  اینکه 
ب��ا برزیل موفق به فتح جامی معتبر نشد ، اما 
نام��ش د ر فهرست برترین های تاریخ فوتبال 
برزیل جای می گی��رد . زیزینیو هرچند  که با 
برزیل به افتخ��اری قابل توجه د ست نیافت، 
اما با تیم های فالمینگو، بانگو و سائوپائولو به 
افتخارات باشگاهی متعد د ی د ست یافت. او به 
خاطر تسلط باال د ر کار با توپ به »د اوینچی 
فوتبال« معروف بود . زیزینیو د ر سال 2002 و 

د ر سن ۸0 سالگی د رگذشت.

میشل الد روپ
یکی د یگر از برجسته ترین بازیکنان تاریخ 
فوتبال، میشل الد روپ د انمارکی است. بد ون 
شک او برترین بازیکن تاریخ فوتبال د انمارک 
به شمار می آید . او از جمله معد ود  باریکنانی 
است ک��ه هم د ر تیم رئ��ال ماد رید  و هم د ر 
بارسلونا بازی های موفقی را انجام د اد ه است و 

نزد  هواد اران د و تیم نیز محبوب است.
او ب��ا ق��د رت د ریبل زنی ب��اال و پاس های 
خالقانه ی خ��ود  کابوس رقیبان بود . روماریو، 
بازیکن برزیلی از الد روپ به عنوان یکی از 5 
بازیکن برتر تاریخ ی��اد  می کند . او طی ۱0۴ 
بازی برای تیم ملی د انمارک توانست ۳۷ گل 
به ثمر برسان��د . د وران حضور او د ر تیم ملی 
د انمارک را می توان موفق ترین د وره ی تاریخ 
این تیم د انست. الد روپ پس از خد احافظی 
از فوتب��ال به مربیگری روی آورد  که البته به 
اند ازه ی د وران بازی خود  د ر این حرفه موفق 

نبود .

د یگو ماراد ونا
بازیکن آرژانتینی نیازی به تعریف و تمجید  
ند ارد . ب��د ون ترد ید  او یک��ی 5 بازیکن برتر 
تاریخ فوتبال به شمار می آید  و حتی بسیاری 
او را برترین بازیک��ن تاریخ فوتبال می نامند . 
اسطوره ی د و باشگاه بارسلونا و ناپولی به نوعی 

پاد شاه میانه ی می��د ان به شمار می رفت. می توان گفت که او 
به طور انفراد ی آرژانتین را به قهرمانی د ر جام جهانی ۱۹۸۶ 

رساند .
استعداد  ، تکنیک، چابکي، د  ید قوي، پاس های د  قیق، مهارت 
د  ر کنترل توپ و د  ریبلزني فوق الع��اد ه ی ماراد  ونا باعث شده 
بود   تا با وجود   قامت کوتاهي که د  ارد  ، د  ر فوتبال سرآمد  باشد 
و به او لقب پسر طالیي را بدهند. او طی یک نظرسنجی انجام 
شد ه مشترکاً به همراه پله د ر جایگاه نخست برترین بازیکنان 

قرن 20 معرفی شد ند .

رایان گیگز
ای��ن فهرست را ب��ا یک نام غیر قابل پی��ش بینی به پایان 
می رسانی��م. بازیکنان مح��د ود ی د ر فوتب��ال هستند  که به 
ان��د ازه ی رایان گیگ��ز توانسته اند  جام کس��ب کنند  و تعد اد  
سال های زی��اد ی د ر فوتبال، حضوری موفق د اشته باشند . او 
پرافتخارترین بازیکن بریتانیا محسوب می شود  و توانسته است 
ب��ه همراه تیم منچستر یونایتد  ۱۳ عنوان قهرمانی لیگ برتر 
انگلیس را کسب کند . او طی ۶۷2 بازی برای منچستر یونایتد  

توانست ۱۱۴ گل به ثمر برساند .
سرعت باال، د ید  قوی، پاس های بلند  و قد رت رهبری گیگز، او 
را به یکی از خاص ترین هافبک های تاریخ فوتبال تبد یل کرد ه 
اس��ت. او یکی از آخرین بازیکنان »تک باشگاهی« د ر فوتبال 
نوین به حساب می آمد  که تمام د وران حرفه ای خود  را د ر تیم 
منچستر یونایتد  گذراند . او با وجود  کسب افتخارات باشگاهی 
متعد د  هرگز نتوانست افتخاری با تیم ملی ولز کسب کند . گیگز 

د ر حال حاضر سرمربیگری تیم ملی ولز را برعهد ه د ارد .

هافبک افسانه ای منچستر 
یونایتد  و تیم ملی انگلستان 
د ر د هه ی 50، 60 و 70 میالد ی 
بازیکن های  بهتری�ن  از  یکی 
به ش�مار می رفت.  زمان خود  
از چارتون به عن�وان یکی از 
بهترین ش�ماره 10 های تاریخ 
فوتبال یاد  می ش�ود . او برای 
تیم منچستر یونایتد  24۹ گل 
و برای تیم ملی انگلستان 4۹ 

گل به ثمر رساند 
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