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

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک الَْیْوَم

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

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

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

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

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

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

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

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

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

مس�افر پس از دعای صفحه مقابل تس�بیحات 
حضرت فاطمه س�الم اهلل علیها را بخواند و سوره 
حم�د را از پی�ش رو و از جانب راس�ت و از جانب 
چپ بخواند و همچنین آیه الکرسی را از سه جانب 

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

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک الَْیْوَم

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

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

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

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

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

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

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

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

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

مس�افر پس از دعای صفحه مقابل تس�بیحات 
حضرت فاطمه س�الم اهلل علیها را بخواند و سوره 
حم�د را از پی�ش رو و از جانب راس�ت و از جانب 
چپ بخواند و همچنین آیه الکرسی را از سه جانب 

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

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

است. از همین رو سفیر جدید ایران در سوئد 
در یکی از اولین اقدامات خود به شهرس�تان 
س�منان س�فر کرد و ضمن بازدی�د از تمامی 
بخش های کارخانه عقاب افش�ان و رصد روند 
تولید اتوبوس های این شرکت، از کارخانه های 

زیرمجموعه عقاب افشان هم بازدید کرد.

سفیر ایران در سوئد از کارخانه عقاب افشان بازدید کرد
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 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021
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معصومی فر، سفیر ایران در سوئد که دانش آموخته اقتصاد توسعه است، پس از بازدید از خط تولید کارخانه عقاب افشان در جلسه ای با حضور برخی از 
مدیران این مجموعه شرکت کرد و به بحث و تبادل نظر با آنها پرداخت. گفتنی است معصومی فر پیش از این، مدیرکل اقتصادی وزارت امور خارجه بود 

و با پیشنهاد محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، تأیید دکتر روحانی رئیس جمهور، به عنوان سفیر جدید ایران در سوئد معرفی شد.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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عقاب افش��ان به درخواست شرکت حکیم 
مس یک دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس تولید 

کرد.
ش��رکت حکیم مس که به عن��وان یکی از 
مجموعه های تابعه ش��رکت س��رمایه گذاری 
مس سرچش��مه کرمان فعالیت خ��ود را در 

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

توسط شرکت رمس آسا تعبیه شده است.
شرکت عقاب افشان از جمله مجموعه هایی 
در کش��ور اس��ت که در زمینه تولید اتوبوس 
آمبوالنس فعالیت دارد و تاکنون نیز سفارشات 
متعددی را در این زمین��ه آماده و در اختیار 

مشتریانش قرار داده است.

تولید یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس عقاب- اسکانیا برای شرکت حکیم مس
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جمع��ی از مدیران ش��هری و مس��ؤوالن 
اتوبوس��رانی شهرس��تان کاش��ان با سفر به 
س��منان از خط تولید محصوالت ش��رکت 
عقاب افش��ان بازدید کردند. این گروه بعد از 

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

نیاز به نوسازی و خرید اتوبوس های شهری 
جدید دارد و در این راستا هم مذاکراتی بین 
مدیران شرکت عقاب افشان و مدیران شهری 

و اتوبوسرانی کاشان صورت گرفت.

بازدید مدیران اتوبوسرانی شهرستان کاشان از کارخانه عقاب افشان
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جانش��ین پلیس راه ناجا از همکاری با 
س��ازمان راهداری برای الزام اعالم حضور 
رانندگان اتوبوس از س��اعت 10 ش��ب تا 
7 صبح در پاس��گاه های پلیس خبر داد و 
گفت: این کار با هدف کاهش سوانح برای 
اتوبوس ها انجام می شود. ایوب شرافتی با 
یادآوری این که سال 95 حدود 94 درصد 
ناوگان اتوبوس کش��ور به سامانه سپهتن 
مجهز ش��ده اند، گفت: بررس��ی فرآیند ها 
و تصادفات طی س��ه سال اخیر حاکی از 
آن است که تصادفات رانندگی اتوبوس ها 
در مقایسه با قبل از نصب سامانه سپهتن 
تقریباً 3 برابر کاهش یافته اس��ت. وی با 
تأکید بر این که با س��امانه های هوشمند 
مخالف نیستیم، افزود: نصب سامانه های 
هوش��مند روی وس��ایل نقلی��ه عمومی 
مسافربری، باربری و خودروهای شخصی 

قطعاً عالوه بر کاهش تصادفات رانندگی 
باعث نظم بخش��ی به ترافی��ک و کاهش 
ترافیک می ش��ود. متأس��فانه طی حدود 
دو ماه اخیر تصادف��ات واژگونی و خروج 
از ج��اده اتوبوس ها افزایش یافته که طی 
بررس��ی های به عمل آم��ده عامل اصلی 
حدود 53 درصد دلیل این سوانح خستگی 
و خواب آلودگی راننده بوده اس��ت. ضمن 
اینکه سوانح مذکور بیشتر در ساعات بین 

12 شب تا 6 صبح اتفاق افتاده است.
شرافتی با بیان این که هنوز سامانه های 
هوش��مند قدرت تش��خیص ح��االت و 
خس��تگی رانن��ده را ن��دارد و نمی تواند 
آالرم ه��ای الزم را اعالم کند، اظهار کرد: 
این س��امانه ها فع��الً نمی توانن��د قبل از 
خستگی، از رانندگی راننده های اتوبوس 
جلوگیری کنند. از این رو بر اساس توافق 

با سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
از ساعت 10 ش��ب تا 7 صبح اتوبوس ها 
در مقابل پاسگاه های پلیس رصد و کنترل 
می شوند. این کار باعث می شود تا راننده 
از اتوبوس پیاده شده و به اصطالح هوایی 

بخورد و مجدداً به رانندگی ادامه دهد.
وی با اشاره به این که فعالً تصمیم بر این 
گرفته شده که برای پیشگیری از خستگی 
و خواب آلودگی رانندگان این کار را انجام 
دهیم، افزود: در آینده نزدیک به س��امانه 
-س��پهتن- بر می گردیم و به هیچ عنوان 

منکر آن نیستیم.
جانشین پلیس راه ناجا با تأکید بر این که 
در صورت عدم توقف رانندگان و مراجعه 
به پاسگاه های پلیس با آنها برخورد خواهد 
شد، اضافه کرد: این کار پلیس و سازمان 

راهداری قطعاً به نفع مردم خواهد بود.

الزام رانندگان اتوبوس به اعالم حضور در پاسگاه  پلیس راه از 10 شب تا 7 صبح
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14 اتوب��وس ش��هری تولی��دی ش��رکت 
عقاب افش��ان در جریان دهه فجر امس��ال به 
ش��هرداری کرج تحویل داده ش��د و مدیران 
شهری کرج هم در مراسمی از این اتوبوس ها 

رونمایی کردند.
مجید استادکاظمی، رییس سازمان حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری کرج، در حاشیه 
رونمای��ی از این اتوبوس ه��ای جدید، گفت: 
ق��رارداد خرید 70 دس��تگاه اتوبوس جدید با 
یک ش��رکت داخلی )ش��رکت عقاب افشان( 
منعقد ش��ده این خودروها به لحاظ کیفی با 
اتوبوس های کنونی فرق دارند. در فاز نخست 
14 دس��تگاه اتوبوس جدید تحویل داده شد 
و اگر توان مالی ش��هرداری اجازه دهد، مابقی 
خودروه��ای موض��وع ای��ن ق��رارداد 6 ماهه 
خریداری می ش��ود. مهدی حاجی قاس��می، 
رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر 
ک��رج نیز در آیین رونمای��ی از این اتوبوس ها 
گفت: ب��ا همه مش��کالت موج��ود از جمله 
تحریم و نوسان بسیار باالی قیمت ها، شورای 

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

مرهمی بر حمل و نقل عمومی کرج دانست و 
عنوان کرد: امیدواریم سازمان شهرداری ها در 

این زمینه یاری رسان ما در شهر کرج باشد.

رونمایی از اتوبوس های شهری عقاب- اسکانیا در کرج
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مدیران شهری کالنشهر مشهد با امضای 
تفاهم نام�ه ای خواس�تار خرید تع�دادی از 
تولیدات درون ش�هری ش�رکت تولیدی و 

صنعتی عقاب افشان شدند.
این تفاهم نامه که بین سازمان اتوبوسرانی 
مشهد و شرکت عقاب افش�ان منعقد شده 
اس�ت، چندی پیش در جریان دیدار جمعی 
از اعضای ش�ورای ش�هر و مدیران ش�هری 
کالنش�هر مش�هد از خط تولید محصوالت 

ش�رکت عقاب افشان امضا ش�د  به موجب 
قرارداد مذکور، سازمان اتوبوسرانی مشهد 
به دنبال خرید چند ده دس�تگاه از تولیدات 

شهری این مجموعه صنعتی می باشند. 
همچنین در جلسه امضای این تفاهم نامه، 
مدیران مش�هد موض�وع بازس�ازي ناوگان 
حمل و نقل ش�هري قدیمي شهر مشهد را 
که سیس�تم سرمایش�ي ندارند براي خرید 
سیستم سرمایشي از ش�رکت سرماگستر 

قومس به عنوان یک�ی از زیر مجموعه های 
عقاب افشان مطرح و به شرکت سرما گستر 
پیش�نهاد کردن�د ت�ا در مناقصه ب�ا همین 

موضوع شرکت کند.
 گفتنی اس�ت اتوبوس های درون ش�هری 
شرکت عقاب افشان از سال ها پیش به مردم 
ش�هر مش�هد و زائران امام رضا )ع( در این 
شهر به صورت ش�بانه روزی خدمت رسانی 

می کنند.

شرکت عقاب افشان برای شهرداری مشهد اتوبوس می سازد
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فرید عسکریان فرحانی یکی از راننده های حرفه ای خطه جنوب و اهل خرمشهر است. وی می گوید از سال 63 با مهمانداری اتوبوس به دنیای مسافر و جاده وارد شده 
اما بعدها به سرش زده که گواهینامه پایه یک بگیرد و در شغلش پیشرفت کند. او سال هاست خط بوشهر-شیراز را با اتوبوس طی می کند و امیدوار است روزی به 
شغل رانندگی در داخل ایران هم قدری حرفه ای تر و اصولی تر نگاه شود. با این راننده اتوبوس که سال هاست با محصوالت شرکت عقاب افشان در جاده ها فعالیت 

دارد، گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانید:

همه چی�ز از مهمانداری اتوبوس ش�روع 
شد

برخ��الف خیلی ها که رانندگ��ی را از پدر، 
برادر، عمو یا یکی از اقوام شان یاد گرفته اند، 
من ب��ه تنهایی و صرفاً ب��ه خاطر عالقه ای 
که داش��تم پا در این عرصه گذاش��تم. سال 
1363 ب��رای اولین بار به عن��وان مهماندار 
)ک��ه آن روزها ش��اگرد خوانده می ش��د(، 
س��فر با اتوب��وس و گ��ذر از جاده های بین 
ش��هری را ش��روع کردم. حتماً می دانید که 
در س��ال های دهه 60 هنوز جاده ها خلوت 
بودن��د و اتوبوس ها هم با کیفیت و امکانات 
امروزش��ان خیلی فرق داشتند. چند سالی 
ب��ه مهمانداری ادام��ه دادم و بعدها تصمیم 
گرفتم راننده ش��وم. فکر کنم سال 68 بود 
که بعد از پیگیری های زیاد توانستم مدارکم 
را کامل و به عنوان راننده، حضور در داخل 

اتوبوس را تجربه کنم.

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

در سال های آغازین کارم به عنوان راننده 
با اتوبوس های 302 بنز مس��یر بوش��هر به 
ته��ران را ط��ی می کردم و ب��ا اینکه خیلی 
مس��یر طوالنی ای بود، شور جوانی مسیر را 
برایم ج��ذاب می کرد. حاال اما چند س��الی 
است وارد خط بوشهر به شیراز شده ام و در 
این مسیر به مس��افران عزیز خدمت رسانی 

می کنم.

شغل خیلی سختی داریم
من همیش��ه به خاطر ش��غلی ک��ه دارم 
خ��دا را ش��کر می کن��م، چ��ون تصمیم و 
عالقه ش��خصی ام بوده است اما انصافاً شغل 
رانندگی بس��یار س��خت و خطرناک است. 
م��ا در تمامی لحظ��ات مس��یر جان مان را 
کف دس��ت می گیریم و به اس��تقبال خطر 

می رویم. نه اینکه ناراضی باشم یا از خطرات 
و سختی های آن بترسم، ولی انصاف نیست 
ک��ه ما این همه زحمت بکش��یم، این همه 
خط��ر کنیم و تازه مس��ؤولیت ج��ان ده ها 
مسافر را هم در هر سرویس بر عهده بگیریم 
اما حقوق و دس��تمزد کافی دریافت نکنیم. 
ش��اید باور نکنید ام��ا خیل��ی از همکاران 
م��ن که فق��ط راننده هس��تند و س��همی 
از مالکی��ت اتوبوس ه��ا ندارند به س��ختی 
گذران زندگی می کنن��د و بعضاً نمی توانند 

 

هزینه های سرسام آور زندگی شان را تأمین 
کنند. 

متأس��فانه سال هاس��ت دول��ت و مجلس 
ح��رف از س��خت و زیان آور ش��دن ش��غل 
رانندگی می  زنند ام��ا در عمل هیچ اتفاقی 
رخ نمی ده��د. ما انتظار داریم مثل خیلی از 
کشورهای دیگر دنیا قدری به شغل رانندگی 

حرفه ای تر نگاه شود.

مارال جاده های کشور را جذاب تر کرده است!
گفتگو با فرید عسکریان؛ راننده اتوبوس عقاب- اسکانیا
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مارال، اتوبوس زیبایی است
اتوبوس مارال را دوست دارم و سال هاست 
پشت فرمان آن می نش��ینم و لذت می برم. 
بی اغ��راق مارال از هم��ه اتوبوس های فعال 
در جاده های کش��ور زیبایی بیشتری دارد و 
باید به طراحان اتاق آن دست مریزاد گفت. 
م��ن فکر می کنم اتوبوس م��ارال جاده های 
کش��ور را جذاب تر کرده است. با این وجود، 
طبیعی است که در مباحث فنی و موتوری 
خودروها نظرات با هم متفاوت باشد و خود 
من هم ش��اید انتقادهایی نس��بت به برخی 
قسمت های مارال داشته باشم. البته در همه 
این سال ها اگر مشکلی هم در اتوبوس پیدا 
ش��ده با مراجعه به نمایندگی های خدمات 
پس از فروش ش��رکت عقاب افش��ان نسبت 
ب��ه ح��ل و فصل آن اق��دام ک��رده ام. نکته 
مه��م در این رابطه این اس��ت که می بینم 
برخ��ی از هم��کاران ما وقتی مش��کلی در 
اتوبوس ش��ان ایجاد می شود به جای حضور 
در نمایندگی ه��ای مجاز، اتوبوس خود را به 
دست تعمیرکاران متفرقه می سپارند که این 
اقدام در برخی موارد بس��یار مش��کل آفرین 
می شود. تجربه نشان داده که نمایندگی های 
مجاز، هم در وق��ت، هم در هزینه و هم در 
کیفیت ارائه خدمات بسیار قابل اطمینان تر 

از تعمیرگاه های متفرقه است.

خیلی از ما ایرانی ها قانون گریزیم
رانندگی در همه جای دنیا اصول مشخصی 
دارد و ما به عنوان راننده های برون ش��هری 
که شغل مان رانندگی است باید این اصول و 
قوانین را خیلی بیشتر از سایرین رعایت کنیم. 
متأسفانه در کش��ور ما نوعی گارد در مقابل 
رعایت کردن قوانین وجود دارد و این گارد در 
حوزه رانندگی بسیار بیشتر است. برای مثال، 
پلیس راه از چند سال پیش سامانه سپهتن 
را ب��رای رصد لحظه ای رانندگان راه اندازی و 
آن را در داخل هم��ه اتوبوس ها نصب کرد. 
ش��اید باور نکنید بسیاری از همکاران ما در 
حالی که می دانند این س��امانه برای افزایش 
ضریب ایمنی اتوبوس و سالمت خود آنها و 
مسافرانشان نصب شده اما به منظور تخلف 

در ج��اده، آن را به عمد خراب می کنند! من 
شخصاً بارها به همکارانم تذکر داده ام اما کو 

گوش شنوا؟!

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

نیم ساعت ارزشش را دارد؟!

کیفیت جاده ها عالی شده!
بی اغراق باید بپذیریم که وضعیت جاده ها 
نس��بت به س��ال های گذش��ته خیلی بهتر 
ش��ده اس��ت. قباًل بیش��تر جاده ها دوطرفه 
بود و حتماً می دانید که خطر در جاده های 
دوطرفه چند برابر اس��ت. آس��فالت جاده ها 
کیفیت مناس��بی نداش��ت و نظارت ها هم 
خیلی کمتر بود. خوشبختانه امروزه بسیاری 
از جاده ها بزرگراه هستند؛ کیفیت آسفالت 
جاده ها بهتر و نظارت پلیس هم بیشتر شده 
است. این عوامل قاعدتاً باید به کاهش سوانح 
جاده ای بینجامد اما متأس��فانه سهل انگاری 
رانندگان، تخلفات آنها و البته کیفیت پایین 
برخ��ی خودروها س��االنه جان بس��یاری از 
هم وطنان مان را می گیرد که نباید این گونه 
باشد. امیدوارم روزی برسد که در هیچ نقطه 
از جاده ه��ا حتی یک تصادف هم نداش��ته 

باشیم.
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سیس��تم ترمز ضد قفل یا ABS چگونه کار 
می کند؟ اجزای تشکیل دهنده ی آن چیست؟ 
آیا خودروهای مجهز به این نوع سیستم ترمز، 
ایمنی بیشتری دارند؟ توقف خودرو به خصوص 
در س��رعت های باال و در آب و هوای بارانی کار 
 )ABS( آسانی نیست؛ سیستم ترمز ضد قفل
در این ش��رایط، یکی از بهتری��ن گزینه های 
موجود اس��ت که راننده می تواند به آن تکیه 
کند. در حقیقت در جاده های خیس و بارانی، 
حتی راننده های حرفه ای با ترمزهای معمولی 
نمی توانند به خوبی یک راننده ی متوس��ط با 
ترمز ABS خودرو را متوقف کنند. در این مقاله 
قصد داریم همه چیز در مورد سیس��تم ترمز 
ABS را به زبان ساده توضیح دهیم؛ از اهمیت 
این سیس��تم ترمز، اجزای تشکیل دهنده ی و 
نح��وه ی کار آن تا مش��کالت معمول این نوع 

سیستم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سیستم ترمز ضد قفل زیر ذره بین
فلس��فه ی به کارگیری ترمز ABS پیچیده  
نیس��ت. چرخی ک��ه در حال ُس��ر خوردن 
اس��ت در مقابل چرخی که لی��ز نمی خورد، 
چسبندگی کمتری با جاده دارد. اگر تابه حال 
در مس��یرهای یخی رانندگی و احتماالً گیر 
کرده باشید، با تجربه ی نداشتن چسبندگی 

چرخ ها و درجا زدن به خوبی آش��نا هستید. 
ترمزهای ABS با جلوگیری از ُس��ر خوردن 
چرخ ها در هنگام ترمزگیری، دو فایده ی مهم 
دارند؛ توقف سریع تر و فرمان  دادن خودرو در 

هنگام ترمزگیری.

به طور کلی سیس�تم ترمز ضد قفل از چهار 
بخش تشکیل شده است:

 سنسورهای سرعت  پمپ  سوپاپ ها
 کنترل کننده

سنسورهای سرعت
در سیستم ترمز ABS برای تشخیص قفل 
ش��دن ناگهانی ترمزها بای��د اطالعات کافی 
ردوبدل شود. سنسورهای سرعت که معموالً 
در ه��ر چهار چرخ ی��ا در برخی خودروها در 
دیفرانس��یل نصب ش��ده اند، این اطالعات را 

فراهم می کنند.

سوپاپ ها
در هر لوله ی ترمز، یک سوپاپ وجود دارد؛ 
در برخی سیستم های ABS، سوپاپ ها در 3 

وضعیت قرار دارند:
 وضعیتی که س��وپاپ باز اس��ت؛ در این 
حالت فش��ار از طریق س��یلندر اصلی به طور 

مستقیم به ترمز می رسد )سیلندر اصلی فشار 
غیر هیدرولیک را به فشار هیدرولیک تبدیل 

می کند(.
 وضعیتی که س��وپاپ، ارتباط بین ترمز و 
سیلندر اصلی را بلوکه می کند؛ در این حالت 
در صورت فش��ردن بیش از حد ترمز پدال، از 

فشار بیش از حد به ترمز جلوگیری می شود.
 وضعیتی که س��وپاپ نق��ش دفع کننده 
دارد؛ در این وضعیت س��وپاپ از فشار ترمزها 

کم می کند.

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

دادن فشار توسط پمپ است.

کنترل کننده
کنترل کننده اساساً کامپیوتر این سیستم 
اس��ت که با نظارت بر سنسورهای سرعت و 

کنترل کردن پمپ ها، انجام وظیفه می کند.

ABS نحوه  کارکرد ترمز
سیس��تم های متنوع و البته الگوریتم های 

سیستم ترمز ضد قفل یا ABS و هرآنچه درباره آن باید بدانید

میالد زنگانه
کارشناس مکانیک خودرو
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مختلفی برای ترمزه��ای ABS در مدل ها و 
برندهای مختلف وجود دارد. در ادامه نحوه ی 
کارکرد یکی از س��اده ترین ن��وع از ترمزهای 

ABS را بررسی می کنیم.
کنترل کنن��ده همیش��ه در حال بررس��ی 
سنس��ورهای سرعت است و به  دنبال کاهش 
س��رعت در چرخ ها می گ��ردد. در واقع دقیقاً 
قبل از قفل ش��دن یک چرخ ، کاهش سرعت 
شدیدی در آن اتفاق می افتد. در این شرایط، 
س��رعت توقف چرخ در برابر س��رعت توقف 
خودرو بسیار سریع تر است. در شرایط مناسب 
ج��اده ای، حدود پنج ثانیه  طول می کش��د تا 
یک خودرو با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت 
به حالت توقف کامل برس��د؛ درحالی که یک 
چرخ قفل شده در کمتر از یک ثانیه از حرکت 
دورانی باز می ایستد. کنترل کنند ه سیستم ضد 
قفل به واسطه ی برنامه ریزی خاصی که شده 
است، آگاهی دارد که چنین کاهش سرعت در 
زمان کم غیرممکن است؛ بنابراین تا جایی که 
افزایش ش��تاب و دوران در آن چرخ به وجود 
بیاید، از فشار ترمز کم می کند. سپس بالفاصله 
فشار را زیاد می کند تا دوباره کاهش شتاب و 
دوران در آن چرخ اتفاق بیافتد. کنترل کننده 
این اعمال را با سرعت زیادی انجام می دهد و 
تغییر سرعت چرخ، روند ثابتی تجربه می کند. 
حاصل این  کار، کاهش سرعت چرخ به موازات 
سرعت خودرو است؛ با وجود حداکثر سرعت 
ترمزگی��ری، چرخ ها ت��ا نزدیک ترین حالت 

ممکن به قفل شدن کنترل می شوند. زمانی 
که ترمز ABS در حال اس��تفاده باش��د، در 
پدال ترمز حالت تکان های ضربان مانند حس 
می شود. دلیل این امر باز و بسته شدن سریع 
سوپاپ ها است. برخی سیستم ها تا 15 بار در 

ثانیه می توانند سوپاپ ها را باز و بسته کنند.

ABS انواع مختلف ترمز
سیس��تم های ترم��ز ض��د قفل بر اس��اس 
ترمزهای مختلف موج��ود در آن ها، به چند 
طرح تقسیم بندی می شوند. در ادامه رده بندی 
مختصری بر اساس تعداد کانال ها )سوپاپ های 
مستقل( و سنس��ورهای سرعت از انواع ترمز 

ABS ایجاد می کنیم.

سیستم چهارکاناله به همراه چهار سنسور 
سرعت

در این طرح، برای هر چهار چرخ سنس��ور 
س��رعت و س��وپاپ مس��تقل وجود دارد که 
بهترین طرح ترمز ABS است. کنترل کننده 
س��رعت هر چرخ را به طور جداگانه بررس��ی 
می کند که حاصل آن، حداکثر قدرت ممکن 

در ترمزگیری است.

سیس�تم س�ه کاناله به همراه س�ه سنسور 
سرعت

این نوع طرح بیش��تر در وانت پیکاپ های 
مجهز به ترمز ABS در هر چهار چرخ وجود 

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

کمتری ارائه می دهد.

سیس�تم یک کاناله به همراه یک سنس�ور 
سرعت

این نوع طرح بیش��تر در وانت پیکاپ های 
مجهز به ترمز ABS محور عقب دیده می شود. 
در این طرح یک س��وپاپ برای کنترل هر دو 
چرخ عقب در کنار یک سنس��ور سرعت در 
محور عقب قرار گرفته اس��ت. این سیس��تم 
همانند نح��وه ی کارکرد محور عقب در طرح 
س��ه کاناله کار می کند ک��ه بنابراین احتمال 
قفل ش��دن یک��ی از چرخ ه��ای عقب وجود 
دارد. با نگاهی کوتاه به اتصال T ش��کل ترمز 
به دو چرخ عقب و وجود سنس��ور سرعت در 
نزدیکی دیفرانس��یل در محور عقب، می توان 

این خودروها را تشخیص داد.
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آیا می توان در جاده ه�ای لغزنده از تکنیک 
ترمز پی درپی در ABS استفاده کرد؟

مطلقاً خیر. تکنیک فشردن پی درپی پدال 
ترمز معموالً در جاده ه��ای بارانی و لغزنده و 
جهت جلوگی��ری از قفل ش��دن چرخ ها در 
خودروی فاقد ترمز ABS استفاده می شود. در 
خودروهایی که به ترمز ABS مجهز هستند، 
همانطور که واضح است چرخ ها قفل نمی شوند 
و بنابراین استفاده از این تکنیک کامال بیهوده 
است و صرفاً مدت زمان توقف و ترمزگیری را 

افزایش می دهد.
در خودروهایی که ترم��ز ABS دارند، باید 
پدال ترمز را فش��ار دهی��د و آن را در همین 

حالت نگه  دارید تا سیستم تمام کار را برایتان 
انجام دهد. همانطور که قبالً ذکر شد، ممکن 
اس��ت تکان های ضربان مانند در پدال ترمز 
حس کنید؛ این حالت کامالً طبیعی اس��ت 
پس نگران نش��وید و پای خ��ود را روی پدال 

ترمز نگه  دارید.

آیا ترمز ABS واقعاً کاربردی است؟
بدیهی اس��ت که ترم��ز ABS به طور کلی 
توقف خودرو را راحت تر و بهتر انجام می دهد، 
از قفل ش��دن چرخ های جلوگیری می کند و 
در کمترین مسافت ممکن، خودرو را متوقف 
می کند. ش��اید بهترین مالک برای آگاهی از 

تأثیر ترمز ABS، بررسی آن در آمار تصادفات 
جاده ای باش��د. آیا واقعا این سیستم ترمز، از 

تصادفات شدید جلوگیری می کند؟

ABS ترمز
برای توجیه این نتایج، موارد مختلفی گفته 
ش��ده است. برخی کاشناسان معتقد هستند 
که رانندگان خودروهای با ترمز ABS از این 
نوع ترمز به درستی استفاده نمی کنند؛ به عنوان 
مثال تکنیک ترمز پی در پی را به کار می برند یا 
با حس کردن تکان ضربانی در پدال ترمز، آن 
را رها می کنند. از س��وی دیگر به دلیل اینکه 
خودروه��ای مجهز به ترم��ز ABS در حین 
ترمزگیری قابلیت فرمان  دادن و هدایت دارند، 
برخی رانندگان در شرایط ترمزگیری به علت 
دستپاچه ش��دن از جاده خارج می شوند. بر 
اساس پژوهش های امروزی، ترمز ABS برای 
جلوگیری از تصادف مفید اس��ت؛ البته هنوز 
نتایج به قدر کافی نیس��تند و در واقع شواهد 
الزم ب��رای اثبات ایمنی بیش��تر خودروهای 

مجهز به ترمز ABS وجود ندارد.

راننده رالی
به طور کل��ی ترمز ABS یک��ی از بهترین 
سیس��تم های ترمز برای رانن��دگان معمولی 
اس��ت. از سوی دیگر در ش��رایطی که جاده 
مناس��ب باش��د، رانندگان حرفه ای هنوز هم 

ترمز معمولی را ترجیح می دهند.
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دولت انگلیس شبکه های اجتماعی را جریمه 
می کند

دولت انگلیس قصد دارد به قانونگذاران قدرت 
دهد تا ش��بکه های اجتماعی را برای انتشار 
مطالب مخرب، تروریستی و سوءاستفاده از 
کودکان جریمه کنند. دولت انگلیس اعالم 
کرده اس��ت ب��ه قانونگذاران ای��ن قدرت را 
می دهد تا ش��بکه های اجتماعی را به دلیل 
مطالب مخرب در پلتفرمش��ان جریمه کند. 
به این ترتیب س��ازمان نظارت بر مخابرات 
انگلیس )OF com( می تواند ش��رکت هایی 
مانند فیس بوک و توئیتر را وادار کند در برابر 
محتوای مخرب، تروریس��تی و سوءاستفاده 
از ک��ودکان از کاربرانش��ان محافظت کنند. 
شرکت هایی که اجازه دهند محتوای مخرب 
در پلتفرمش��ان جریان داش��ته باشد یا این 
مطالب را به س��رعت ح��ذف نمی کنند، با 
تحریم هایی روبرو می ش��وند. در حال حاضر 
Ofcom مسئولیت رصد محتوای تلویزیون و 
رادیو را برعه��ده دارد و می تواند در صورت 
لزوم جریمه هایی برای خاطیان تعیین کند. 
دولت انگلیس مشغول تهیه الیحه ای است 

تا این طرح به قانون تبدیل شود.

ربات فوق دقیق برای جراحی های حس�اس 
طراحی شد

برخی جراحی ه��ای ترمیمی بدن انس��ان، 
نیازمن��د دق��ت و ظرافت فراوان هس��تند و 
برای اولی��ن بار رباتی به این منظور طراحی 
شده است. جراحی های ترمیمی فوق حساس 

ب��رای ترمی��م رگ ه��ای حس��اس خونی و 
عروق لنفاوی به کار می روند تا کارکردهای 
بخش های آس��یب دیده بدن مج��دداً احیا 
شود. انجام این جراحی ها نیازمند تخصص و 
مهارت فراوان است و برای نخستین بار رباتی 
به نام »موسی« عهده دار این کار شده است.

رب��ات یادش��ده می تواند رگ ه��ای خونی 
به قط��ر 0/3 تا 0/8 میلیمت��ر را مجدداً به 
یکدیگر متصل کند و روند گردش خون در 
آنها را به حال��ت عادی بازگرداند. مهم ترین 
مزیت انج��ام چنین جراحی های��ی درمان 
بیماری هایی همچون ورم لنفاوی است که 
معموالً در جریان تزری��ق دارو برای درمان 
بیماری س��رطان سینه رخ می دهد و منجر 
به تورم و احتباس موضعی مایعات می شود 

که خطر مرگ را در پی دارد.

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

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

اوقات صداها نیز خطرات پیش رو را هشدار 
می دهند. یک سیس��تم هوش مصنوعی به 
کشف این خطرات کمک می کند. محققان 
آلمانی یک سیس��تم هوش مصنوعی جدید 
ابداع کرده اند که با نص��ب آن در خودروها 
می توان با تش��خیص اصوات هشداردهنده 
در مورد وجود خطر، از شکل گیری فجایع 
خطرن��اک جلوگی��ری کرد. این سیس��تم 
به جای مش��اهده عالئم ج��اده ای و عابران 
پیاده به سر و صداهای محیط اطراف توجه 
می کند و از این طریق درک می کند که آیا 
خطراتی در مسیر در حال حرکت خودرو در 
کمین اس��ت یا خیر. این سیستم مبتنی بر 
نصب تعدادی میکروفن روی خودرو اس��ت. 
میکروفون های یادش��ده اصوات دریافتی را 
به یک نرم افزار پردازش��گر منتقل می کنند 
و ای��ن نرم افزار با اس��تفاده از الگوریتم های 
ه��وش مصنوعی خطرآفرین بودن یا نبودن 

صداهای اطراف را حدس می زند.

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

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

است. کشوری که توانایی فناورانه دارد می تواند در لیست قدرت های بزرگ باشد. با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطره ای از دریاست اشاره می کنیم.
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یادشده استفاده کند. این آبزیان در صورت 
احس��اس خطر به طور خودکار رنگ پوست 
خود را به ش��کل محیط اط��راف درآورده و 
از این طریق مخفی می ش��وند. پوست بدن 
این موجودات با کیس��ه هایی پر از رنگدانه 
به نام کروماتوفورها پوشانده شده است. هر 
یک از این کیسه ها به وسیله 18 تا 30 فیبر 
عضالنی در برگرفته شده و تغییر رنگ آنها 

به سرعت اتفاق می افتد.

روسیه توئیتر و فیس بوک را جریمه کرد
فیس ب��وک و توئیتر به دلیل ذخیره نکردن 
اطالعات شخصی کاربران روس در سرورهای 
داخل روس��یه جریمه ش��دند. دادگاهی در 
مس��کو توئیتر و فیس ب��وک را برای ذخیره 
نکردن اطالعات ش��خصی کاربران روس در 
س��رورهای داخل این کش��ور جریمه کرده 
اس��ت. بر اساس این حکم هر کدام از آنها 4 
میلیون روبل جریمه شده اند. این بزرگترین 
جریمه ای اس��ت که روسیه در حوزه قوانین 
اس��تفاده از اینترن��ت بر ش��رکت های غربی 
فناوری وضع کرده اس��ت. از 2012 میالدی 
که روسیه قوانینی را برای کنترل فعالیت های 
آنالین وضع کرد، این نخستین باری است که 
چنین جریمه ای برای شرکت ها وضع می شود. 
بر اساس این قوانین شرکت های فناوری باید 
س��رورهای ذخیره س��ازی اطالعات شخصی 
کاربران روس را داخل این کش��ور نگهداری 
کنند. سال گذشته توئیتر و فیس بوک برای 
نقض همین قوانین در روس��یه هرکدام 36 

پوند جریمه شدند.

تش�خیص بیم�اری ام اس با کم�ک هوش 
مصنوعی

فناوری جدیدی برای ردیابی حرکات چشم 
ساخته شده که با ماشین یادگیری همخوان 
می ش��ود و با کمک آن می توان بیماری »ام 

اس« را تشخیص داد.

به مدت چند دهه پزشکان با بررسی حرکات 
چش��م س��المت مغز را تعیی��ن می کردند. 
الگوهای حرکات چشم نشان دهنده شرایطی 
مانند سکته یا ضربه مغزی بوده است. اکنون 
شرکت »سی الیت تکنولوژیز« تصمیم دارد 
به پزشکان کمک کند تا بیماری های عصبی 
را با سرعت و دقت بیشتری ردیابی کنند. این 
ش��رکت در حوزه نوروتک )فناوری عصبی( و 
هوش مصنوعی فعالیت می کند. »سی الیت 
تکنولوژی��ز« در همین راس��تا ی��ک فناوری 
ردیابی چشم ساخته که با ماشین یادگیری 
همخ��وان می ش��ود و با کم��ک آن می توان 
بیماری »ام اس« را تش��خیص داد. برای این 
منظور کافی است بیماران به مدت 10 ثانیه 
به نقطه ای تعیین شده، چشم بدوزند. سیستم 
مذکور ویدئویی از این روند ثبت می کند و با 
کمک ماشین یادگیری وجود اختالل عصبی 
را پیش بینی می کند. سایر فناوری های ردیابی 
چشم، حرکات مردمک را رصد می کنند، اما 
فناوری »س��ی الیت تکنولوژیز« ش��بکیه را 
ردیابی می کن��د و می تواند حرکاتی به اندازه 
یک صدم موی انسان را تشخیص دهد. در این 
فرایند نیازی نیست بیماران از قطره چشمی 
استفاده کنند و پلک زدن طی انجام این روند 

هیچ اختاللی ایجاد نمی کند.

ارزیابی س�امت عصبی با ردیابی ش�بکیه 
چشم

 محققان دانشگاه برکلی در کالیفرنیا سیستم 
هوش��مندی را توس��عه داده اند که قابلیت 
تشخیص اختالالت عصبی را با دقت بسیار 
باال و تنها در ط��ول 10 ثانیه دارد. فناوری 
 Tracking Scanning اصل��ی این سیس��تم
Laser Ophthalmoscope ی��ا ب��ه اختصار 
)TSLO( ن��ام دارد که امکان فیلمبرداری از 

شبکیه را فراهم می کند. 

البته برای این منظور نیازی به اس��تفاده از 
قطره های چش��می برای باز کردن مردمک، 
یا اجتناب از پلک زدن توسط بیمار، نیست. 
در مرحل��ه بعد تصاویر ویدیویی به دس��ت 
آمده از چشم توسط سیستم مورد تجزیه و 
تحلیل قرار می گیرد و حرکاتی به کوچکی 
یک صدم قطر تار موی انس��ان توس��ط این 

سیستم شناسایی می شود.
در واق��ع این سیس��تم 120 براب��ر دقیق تر 
از فناوری ه��ای مورد اس��تفاده کنونی برای 
تش��خیص حرکت چش��م از طریق حرکت 

مردمک آن است.

سگ رباتیک به دکل نفتی می رود
یک ش��رکت نفت��ی نروژی قصد دارد س��گ 
رباتیک اسپات را برای ارتقای ایمنی کارگران 
در دکل ه��ای نفتی ب��ه کار گیرد. ش��رکت 
بوستون دینامیکز س��گ رباتیک خود به نام 
»اس��پات« )Spot( را س��پتامبر سال گذشته 
رونمایی کرد. توانایی های جالب این ربات توجه 
شرکت های نفتی را جلب کرده که قصد دارند 
در آینده فرایندهای بیشتری در صنعت نفت را 

اتوماتیک کنند.
 درهمین راستا شرکت نروژی »آکر بی پی« 
)Aker BP( تصمیم دارد استفاده از ربات اسپات 
را برای ایمن تر و کارآمدتر کردن عملیات ها در 
دکل های نفتی آزمایش کند. سگ های رباتیک 
اسپات در سال جاری میالدی در دریای نروژ 

آزمایش می شوند.
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عضو شورای عالی فضای مجازی:

عض��و ش��ورای عالی فض��ای مجازی، 
برداش��ت برخ��ی رس��انه ها در خصوص 
طرح »ایرانت« به عنوان جایگزینی برای 
شبکه اینترنت را صحیح ندانست و گفت: 

»اینترنت« جایگزین پذیر نیست.
رسول جلیلی دانشیار دانشکده مهندسی 
کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و عضو 
حقیق��ی ش��ورای عالی فض��ای مجازی 
در گفتگ��و با مهر در خصوص برداش��ت 
نادرس��ت برخی رس��انه ها از اظهاراتش 
در خصوص خبر »دات کام؛ ابزار فش��ار 
بین المللی بر ای��ران و ضرورت راه اندازی 

ایرانت« توضیح داد.
وی گف��ت: در گفتگوی 12 بهمن 98 
ب��ا خبرگزاری مه��ر، تحلیل��ی در مورد 
س��ناریوهای رخ داده در سال 1398 در 

فضای مجازی کش��ور ارائه ش��د. محور 
ش��اخص این گفتگ��و، اس��تفاده ابزاری 
دشمن از نام دامنه »دات کام« به عنوان 
یک ابزار فشار بین المللی علیه برخی از 
نهادهای رس��انه ای نظیر »فارس نیوز« و 
پس از آن »افکار نیوز« بود. به عنوان یک 
راهکار بنیادی برای مواجهه با این پدیده 
و ضربه ناپذی��ری و اس��تحکام این بعد از 
فضای مجازی کشور، راه اندازی »ایرانت« 

پیشنهاد می شود.
وی افزود: »ایرانت« نگاشت اینترنت در 
ظرف جغرافیایی ایران است. با راه اندازی 
»ایرانت«، استفاده ایرانیان از ظرفیت ها و 
خدمات اینترنت در سطح ملی، تضمین و 
تصمیم دشمن به تحریم اینترنت علیه ما 

غیرقابل اعمال و اجرا می شود.

جلیلی ادام��ه داد: »ایران��ت« در طول 
اینترنت است و یکی از اصلی ترین خدمات 
در »ایرانت«، دسترسی به محتوا و خدمات 
بین الملل��ی موج��ود در اینترنت اس��ت. 
وی گفت: راه اندازی و توس��عه »ایرانت«، 
زیرساخت فضای مجازی کشور را مقاوم و 
آسیب ناپذیر کرده و بقای کسب و کارهای 
ایرانی��ان در داخل و خارج از کش��ور را از 
طری��ق فضای مج��ازی تضمین می کند. 
جلیلی ادام��ه داد: جایگزینی اینترنت به 
هیچ عنوان در »ایرانت« موضوعیت ندارد 
و در گفتگوی بنده هم جایگزینی مطرح 
نشده اس��ت. عنوان استخراج شده برخی 
خبرگزاری ها و فضای مجازی از گفتگوی 
بنده سلیقه ای و اشتباه سهوی بوده است 

که انتظار اصالح دارم.«

اینترنت جایگزین پذیر نیست
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سرمایه گذاری بیل گیتس روی محصوالت 
سازگار با محیط زیس��ت باعث افزوده شدن 
یک��ی از نماده��ای آن یعن��ی قایق تفریحی 

هیدروژنی به اموال شخصی وی شد.
رئیس سابق مایکروس��افت سفارش خرید 
قایقی به نام سینوت را به شرکت سازنده آن 
یعنی آکوئا داده که اولین قایق تفریحی جهان 

با سوخت هیدروژنی محسوب می شود.
برای ساخت این قایق هزینه ای کالن و بالغ 
بر 644 میلیون دالر اختصاص یافته است. این 
قایق حدود 112 متر طول دارد و دارای پنج 
بخش مجزا در عرش��ه برای حضور، فضاهای 
متنوع برای 14 مهمان و سالن ژیمناستیک 
اس��ت. این قای��ق می توان��د در مجموع 31 
خدم��ه را در خود جای ده��د و قدرت موتور 
آن ب��ه یک مگاوات می رس��د. مخازن عظیم 
هی��دروژن با امنیت باال در این قایق تفریحی 
نصب ش��ده و برای گرم نگهداشتن مسافران 
در عرش��ه به جای آتش زدن زغال سنگ یا 
چوب از کاسه های بزرگ دارای ژل آتش زنه 
استفاده شده است. حداکثر سرعت این قایق 
به 32 کیلومتر در ساعت می رسد و با تکمیل 
ظرفیت مخازن س��وخت هیدروژنی می توان 
از آن ب��رای پیمودن مس��یر حداکثر 6000 
کیلومت��ری اس��تفاده کرد. در ح��ال حاضر 
برنامه ای برای فروش عمومی این قایق وجود 

ندارد و انتظار می رود اس��تفاده از آن از سال 
2024 آغاز شود.

محصوالت س�ازگار با محیط زیست یا مد 
سازگار با محیط زیست

مد س��ازگار با محیط زیس��ت یا مد پایدار 
)پای��داری مناب��ع زیس��ت محیطی(، که مد 
دوستدار محیط زیس��ت نیز نامیده می شود 
ش��یوۀ خاص��ی از طراحی اس��ت و به عنوان 
قسمتی از فلس��فۀ طراحی شناخته می شود 
که بر پایۀ مبانی زیست محیطی، اجتماعی و 
اقتصادی بنیان گذاری شده  است و هدف آن 
ایجاد سیستمی در طراحی است که خود را در 
برابر محیط زیست و اجتماع مسئول می داند. 
م��د پای��دار بخش��ی از روند ب��زرگ طراحی 
سازگار با محیط زیس��ت به شمار می رود، که 
مطابق آن محصول، ب��ا در نظر گرفتن اثرات 
زیس��ت محیطی و اجتماعی که به جا خواهد 
گذاش��ت ساخته می شود و س��عی این روش 
طراحی بر این است که تا حد امکان تأثیرات 
تخریب کنندۀ عملکردهای انسانی در محیط 
طبیعی کاه��ش یابد به عنوان مثال چگونگی 
میزان کاهش وزن محصوالت برای کاستن از 
انتشار کربن در محیط و حفظ منابع طبیعی 
و بقای محیط زیست را مد نظر قرار می دهند. 
بر طبق آمار م��ی 2007 مجلۀ ووگ این یک 

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

اقتصادی آن کمک می کنند.

بیل گیتس اولین خریدار قایق تفریحی هیدروژنی
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پیش بینی سن تقویمی
از روی میکروبیوم پوستی

 محقق��ان ابزار جدیدی ابداع کرده اند که 
سن تقویمی فرد را از روی نمونه میکروبیوم 

پوستی وی پیش بینی می کند.
ب��ه گزارش پای��گاه اینترنت��ی نیواطلس، 
این ابزار که بطور مش��ترک توسط محققان 
دانش��گاه »کالیفرنی��ا - س��ن دیاگ��و« و 
محققان ش��رکت »ای.بی.ام« ساخته شده، 
می تواند بس��یار دقیق س��ن فرد را از روی 
نمون��ه میکروبیوم پوس��تی وی پیش بینی 
کند. مطالعات زیادی سرگرم بررسی ارتباط 
میان پیری و میلیاردها میکروبی هس��تند 

که در روده ما زندگی می کنند.
محققان سنگاپوری سال گذشته میالدی 

آزمای��ش پیون��د میکروبی��وم روده را میان 
موش های پیر و جوان انج��ام دادند؛ نتایج 
این مطالعه نشان داد که در یک میکروبیوم 
پیر جمعی��ت باکتری ها تغیی��ر می کند تا 
نقص های سیس��تماتیک تر پیری را در یک 

ارگانیسم متعادل سازند.
اما در ای��ن تحقیق جدید با اس��تفاده از 
روش های مدرن فراگیری ماشینی، بررسی 
می ش��ود که آیا میکروبیوم انسان می تواند 
به عنوان یک نش��انگر پیری مورد استفاده 
قرار گیرد یا نه. در این مطالعه سه جمعیت 
مختلف میکروبیوم انس��انی - پوست، دهان 

و روده مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق جدید تقریباً 
9 ه��زار نمون��ه میکروبی��وم 
از اف��راد 18 ت��ا 90 س��ال 

جمع آوری شد.
جال��ب اینجاس��ت که این 
مدل نشان داد که میکروبیوم 
پوست دقیق ترین پیش بینی 
کننده س��ن تقویمی است و 
سن را به طور صحیح در یک 
پنجره 3/8 سال تخمین زد.

نی��ز  ده��ان  میکروبی��وم 
بط��ور مش��ابهی دقی��ق بود 
صحیح��ی  ارزیابی های��ی  و 
در مورد س��ن در ی��ک بازه 
4/5 س��ال ارائه م��ی داد اما 
کم تری��ن  روده  میکروبی��وم 
بط��ور  و  داش��ت  را  دق��ت 
متوس��ط تنها در بازه 11/5 

سال صحیح بود.
ب��ا  پوس��ت  میکروبی��وم 
)وسیله ای  سواب  از  استفاده 
شبیه گوش پاک کن که برای 
نمونه گی��ری از آن اس��تفاده 
می شود( از دست یا پیشانی 
نمونه برداری می شود و این 
تحقیق نش��ان داد که نتایج 
پوس��تی  نمونه های  از  منتج 
گرفته ش��ده از ه��ر دو این 
مکان ها ب��ه یک اندازه دقیق 

بودند.
تغیی��رات  محقق��ان 
فیزیولوژی مرتبط با سن را در 
وضعیت پوستی محتمل ترین 
پیش گویی کنندگ��ی  عل��ت 
دقیق س��ن تقویمی توس��ط 
میکروبیوم پوس��ت می دانند 
و خاطرنش��ان کردن��د که با 
افزایش سن، پوست خشک تر 
می شود و تولید سرم کاهش 
می یاب��د و ای��ن تغییرات در 
میکروبیوم ه��ای  جمعی��ت 

سطحی منعکس می شود.
مجل��ه  در  تحقی��ق  ای��ن 
ش��ده  منتش��ر   mSystems

است.
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»کریس��تینا کخ«، فضانورد ناسا اخیراً پس 
از س��پری کردن 11 ماه در فضا و بازگش��ت 
به زمین ط��ی مصاحبه ای اع��الم کرد: پس 
از بازگش��ت به زمین حس ی��ک کودک دو 

هفته ای را داشتم.
»کریستینا کخ«، فضانورد 41 ساله ناسا پس 
از بازگشت از سفر 328 روزه خود از ایستگاه 
فضای��ی بین المللی )ISS( اظه��ار کرد: حالم 
اکنون که پس از یک اقامت طوالنی در فضا به 

زمین بازگشته ام، بسیار خوب است.
وی گفت: گذشته از درد عضالنی و مشکل 
در تع��ادل، ب��ه خوبی می توانم ب��دن خود را 
با نی��روی جاذبه زمین تنظی��م کنم. من به 
مدت یک روز گردن درد داش��تم و هنگامی 
که به زمین بازگش��تم، کمی طول کشید تا 
تعادل خود را به دست بیاورم. وقتی به زمین 
بازگش��تم، همانند یک بچه دو هفته ای بودم 
که در واقع س��خت تالش می کرد تا سر خود 

را باال نگه دارد.
چندی پیش سه تن از فضانوردان مأموریت 

 )Expedition61(  »61 »اکسپدیش��ن 
توانستند با استفاده از چتر نجات فضاپیمای 
»س��ایوز« )Soyuz MS-13( در قزاقس��تان 

فرود آیند.
»کریستینا کخ« )Christina Koch( از ناسا، 
»لوکا پارمیتانو« )Luca Parmitano( از آژانس 
فضایی اروپا و »الکس��اندر اسکوورتس��وف« 
)Alexander Skvortsov( از آژان��س فضایی 
روسیه 17 بهمن ایستگاه فضایی بین المللی 
را ب��ه مقصد زمین ترک کردن��د و در نهایت 

توانستند روی زمین فرود آیند.
قرار است ناسا از تجربیات »کریستینا کخ« 
اس��تفاده کند؛ زیرا وی با سپری کردن 328 
روز در فضا، رکورد حضور یک فضانورد زن در 

فضا )با یک پرواز( را شکست. 
وی طی حض��ور مؤثر خ��ود در فضا چند 
پیاده روی فضایی انجام داد و برای اولین بار در 
تاریخ به همراه دوست و همکار خود »جسیکا 
میر« )Jessica Meir( اولین پیاده روی فضایی 

کاماًل زنانه را با موفقیت به سرانجام رساند.

احساس کریستینا بعد از حضور 11 ماهه در فضا
پس از بازگشت به زمین حس کودك 2 هفته ای را داشتم
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امکان مشاهده وضعیت ،کیفیت و شکایات کاربران از اینترنت
برای نخستین بار در جهان و با سامانه »نت سنج پالس« صورت گرفت؛

وزی��ر ارتباطات گفت: برای نخس��تین بار 
در جهان امکان مش��اهده وضعیت پوش��ش 
و کیفی��ت و ش��کایات کاربران از س��رویس 
اینترنت ش��ان با س��امانه »نت سنج پالس« 

فراهم شده است.
محمدجواد آذری جهرمی در اینس��تاگرام 
گف��ت: ب��رای اولی��ن ب��ار در جه��ان، برای 
حق الناس و اینکه اپراتورها کیفیت اینترنت 
بهتری به شما ارائه دهند، سامانه »نت سنج 
پ��الس« را راه اندازی کردیم. در این س��امانه 

می توان وضعیت پوشش، کیفیت و شکایات 
مردم در نقشه و محل شان را مشاهده کرد.

وی گفت: هدیه یک س��ال اینترنت رایگان 
برای 50 نفر از مشارکت کنندگان در نظارت 

بر این سامانه در نظر گرفته شده است.
وزیر ارتباطات افزود: سرعت اینترنت خانگی 
در برخی اس��تان ها به دلیل مش��کالت ارائه 
خدمات پایین اس��ت اما در برنامه داریم که 
تا پایان خردادماه س��ال 99 بتوانیم سرویس 
VDSL را جایگزین س��رویس ADSL برای 

25 درصد مشترکان کنیم که این سرویس، 
سرعت اینترنت را تا 4 برابر افزایش می دهد.

وی ادام��ه داد: هم اکن��ون بخش زیادی از 
شهر دزفول به این فناوری مجهز شده است 
و در قم نیز این س��رویس در حال راه اندازی 

است.
وزی��ر ارتباط��ات با بی��ان اینکه س��امانه 
»نت سنج پالس« حاصل 2 سال کار مجموعه 
رگوالتوری اس��ت، افزود: در چند سال اخیر 
ت��الش زیادی ش��د تا مجموعه دسترس��ی 
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ارتباطات مردم به اینترنت را توس��عه دهیم. 
در ابتدای دولت یازدهم مجموع مش��ترکان 
اینترنت موبایل در کشور بیش از 300 هزار 
نبود و فق��ط یک اپراتور خدم��ات 3G ارائه 
می داد اما هم اکنون هر 3 اپراتور در سراس��ر 

کشور این خدمات را ارائه می دهند.
وی ب��ا تاکید بر توس��عه کمیت و کیفیت 
اینترنت در کش��ور اضافه کرد: امروز بیش از 
70 میلیون ایرانی در 1242 شهر و در بیش 
از 80 درصد روس��تاهای باالی 20 خانوار به 

خدمات پهن باند موبایل دسترسی دارند.
جهرمی با اش��اره به اینکه کیفیت و قیمت 
اینترن��ت مطالبه مهم کاربران اس��ت، گفت: 
کاربران بسیاری از کیفیت خدمات اینترنت 
ش��کایت دارند و این ش��کایات را در سامانه 
195 و فضای ش��بکه های اجتماعی منتشر 
می کنند. براین اس��اس بهترین راه مدیریت 
این درخواس��ت ها و نیازمند ی های کاربران، 
نظارت دقیق و ارزیابی از 3 اپراتور موبایل، 17 
ش��رکت خدمات دهنده اینترنت و مخابرات 

ایران است.
وی گف��ت: طی 2 س��ال گذش��ته بیش از 
1242 شهر و همه روستاها و تمام جاده های 
کش��ور را از نظر کیفی��ت ارتباطات پایش و 
اندازه گیری کردیم و 6 هزار سنس��ور آنالین 
که کیفی��ت ارتباط��ات را مورد رص��د قرار 
می دهن��د، نصب کرده ایم ک��ه این اطالعات 
و تمامی ش��کایات، در سامانه نت سنج ثبت 

شده است.
وزی��ر ارتباطات افزود: از امش��ب هر کاربر 
ایرانی با مراجعه به سایت »نت سنج پالس« 
در هر مکان می تواند ببیند چه شرکت هایی 
چه خدماتی ارائه می دهند و کیفیت پوشش 
آنه��ا چگونه اس��ت. در همین ح��ال میزان 
س��رعتی که کاربر دریافت می کند و میزان 
ش��کایت و اندازه گیری کیفیت شبکه، قابل 
مشاهده است و کاربر می تواند مشاهده کند 
ک��ه کدام اپرات��ور با چه کیفیتی س��رویس 

می دهد.
وی با اش��اره به اینکه تاکنون هیچکدام از 
رگوالتوره��ای دنیا این چنین س��امانه ای را 
نداشتند و ما این طرح را در اتحادیه جهانی 
مخابرات به عنوان اولین کشور ثبت می کنیم، 
خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شفافیت 
کیفیت ارتباطات می شود و حقوق مشترکان 
اینترنت به رس��میت ش��ناخته خواهد شد. 

اعتراض کاربران به فعالیت اپراتورها به صورت آنالین نمایش 
داده می شود.

جهرمی گفت: سرعت ارتباطات داخلی و اینترنت از طریق 
سامانه»نت سنج پالس« برای هر کاربر قابل اندازه گیری در هر 
منطقه ای اس��ت و سایر کاربران نیز که در آن منطقه حضور 
دارند می توانند نتایج ارزیابی کاربر را مش��اهده کنند. نتیجه 
این اقدام یک مکانیزم مناسب برای افزایش کیفیت ارتباطات 
اس��ت و در این س��امانه فرقی میان مناطق محروم و شهری 

وجود ندارد.
وزیر ارتباط��ات در مورد بهبود کیفی��ت بازی های آنالین 
به عن��وان یکی از مطالبات کاربران نیز گفت: برای 40 بازی 
رایانه ای از حدود 2 روز پیش، بهبود جدی کیفیت داش��تیم 
که از س��مت شرکت ارتباطات زیرساخت اطالع رسانی شد. 
دوستان ما در زیرساخت قول دادند تا پایان این هفته، موضوع 

پینگ سایر بازی های پرطرفدار بهبود جدی پیدا کند.
وی گفت: مقدمات پیاده س��ازی 5G در ایران انجام ش��ده 
و مقررات گ��ذاری الزم در ح��ال انجام از س��وی رگوالتوری 
اس��ت. در این زمینه فراخوانی نیز برای اس��تفاده از نظرات 
 5G صاحبنظران منتشر شده است که امیدواریم اولین نسخه
را سال آینده در ایران اجرا کرده و ارائه خدمات داشته باشیم. 
این موضوع را به عنوان یک نیازمندی کسب و کارها در کشور 

پیگیری می کنیم.
جهرمی در م��ورد خدمات ارزش افزوده نیز گفت: در حال 
جمع بندی با مرک��ز ملی فضای مجازی برای تعیین تکلیف 
کالهبرداری ه��ای خدم��ات ارزش اف��زوده هس��تیم که در 
کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات هفته آینده احتماال آن 
را نهای��ی می کنیم و قول می دهیم که تا قبل از پایان س��ال 

98پرونده این کالهبرداری ها تعیین تکلیف شود.
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آمار اتحادیه مرکزی صنایع دستی 
آلمان نش��ان می ده��د که درآمد 
ای��ن کش��ور از ف��روش صنای��ع 
دس��تی در س��ال ۲۰۱۸ ح��دود 
6۱۲ میلی��ارد یورو بوده اس��ت. 
براس��اس گزارش ه��ای اتحادیه 
صنایع دس��تی آلمان، ۱۰۰ هزار 
ش��رکت در بخش صنایع دس��تی 
از  بی��ش  و  می کنن��د  فعالی��ت 
۵ میلی��ون نف��ر در ای��ن بخ��ش 
مشغول به کار هس��تند. آن طور 
که این گزارش نش��ان می دهد، 
صنایع دستی هم زمان در توسعه 
اقتصادی و فرهنگی آلمان نقش 

مهمی ایفا می کند.
ب��روز  معتقدن��د  بس��یاری 
انقالب صنعت��ی اروپ��ا در اواخر 
ق��رن هجده��م می��الدی، هن��ر 
صنایع دس��تی را در بس��یاری از 
کش��ورهای اروپایی به طرز قابل 
توجهی متحول ک��رد. در آن زمان 
ب��ه تدریج، ماش��ین های صنعتی 
ج��ای خ��ود را به نیروی انس��انی 
دادن��د و هنرهای دس��تی مانند 
شیش��ه گری،  مجسمه س��ازی، 
س��فال گری و حکاکی روی چوب و 
فلز وارد مرحله جدیدی ش��دند. 
از آن زم��ان، این هنره��ا از یک 
اعتق��ادات،  نش��ان دهنده  س��و 
آداب و رس��وم، سنن، فرهنگ و 
تمدن کشورهای مختلف به شمار 
می آیند و از سوی دیگر در ایجاد 
اش��تغال، افزایش تولی��د ملی، 
درآمد س��رانه کشور و همچنین 
توس��عه صادرات، نقش ویژه ای 
ایفا می کنند. آلمان نیز از این امر 
مستثنی نیست.  طبق اطالعات و 
گزارشی که رایزنی فرهنگی ایران 
در آلم��ان در اختی��ار خبرگزاری 
آلمانی ه��ا در  مه��ر ق��رار داده، 
س��ال های اخیر تالش کرده اند تا 
با حفظ کیفیت صنایع دستی خود، 
نه تنها گردش��گران و شهروندان 
کش��ورهای مختلف را با هنرهای 
بوم��ی و اصیل خود آش��نا کنند، 
بلکه درآمد س��رانه کشور را نیز 

در این بخش افزایش دهند.

آمار سال 2018 در یک کشور غربی و فقط در یک بخش از گردشگری

فاطیما کریمی
خبرنگار

آثار دست ساز در صدر
هرچند آلم��ان با وج��ود کارخانه های متعدد 
و پیش��رفته، به تولید محصوالت مدرن معروف 
اس��ت، اما بین صنایع دس��تی این کش��ور، آثار 
دست ساز، هنوز هم محبوبیت بیشتری دارند. در 
این میان، شیشه گری دستی، ساخت فراورده های 
سرامیکی و چاقوسازی هنوز هم در آلمان از رونق 
بیشتری برخوردارند. شیشه گری دستی در آلمان 
تا حد زیادی از صنعت شیشه گری در ونیز تأثیر 
پذیرفته اس��ت. هرچند، شیش��ه گری در کشور 
ژرمن ها بر اثر رقابت صنعت گران انگلیس��ی در 
قرن هیجدهم و هنرمندان چک در قرن نوزدهم، 
رو به افول نهاد، اما امروزه این صنعت در آلمان از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
چاقوس��ازی نیز از 700 س��ال پیش در آلمان 
رونق داشته است. امروزه در شهر زولینگن بیش 
از هر جای دیگر کارگاه های کوچک و متوسطی 
دیده می شوند که وسایل غذاخوری و چاقو تولید 
می کنند. شهرت و اعتبار جهانی تولیدات زولینگن 
موجب شده که بیش از 60 درصد محصوالت آن 
به سراسر جهان به ویژه سایر کشورهای اروپایی 

صادر شود.

عالوه بر این ه��ا، فرآورده های س��رامیکی نیز 
یکی دیگر از صنایع دس��تی پرطرفدار در آلمان 
است. فنجان، کاسه، بشقاب، لیوان و قوری های 
س��رامیکی آلمان ش��هرتی جهانی دارند و توجه 
بسیاری از گردشگران را به خود جلب می کنند. 
کارخانه مایزن که در س��ال 1710 در زاکس��ن 
تأس��یس شده است، قدیمی ترین کارخانه تولید 
محصوالت س��رامیکی در کل اروپا به حس��اب 
می آید. در این کارخانه ظرف های س��رامیکی به 
شکل های قدیمی و جدید و در رنگ های بسیار 

متنوع تولید می شوند.

فعالیت ۵۰ هزار شرکت در بخش صادرات
آن طور که گزارش اتحادیه مرکزی صنایع دستی 
آلمان نشان می دهد؛ کشورهای بسیاری در سطح 
جهان خواهان صنایع دس��تی آلمان هستند. در 
همین راس��تا، 50 هزار شرکت در سراسر آلمان، 
صنای��ع دس��تی این کش��ور را به خ��ارج صادر 
می کنند. این ش��رکت ها، صنایع دستی آلمان را 
به بیش از 80 کش��ور جهان ارس��ال می کنند و 
در این میان، کشورهای اروپایی بهترین خریدار 
صنایع دس��تی آلمان هس��تند. عالوه بر این ها، 

درآمد آلمان از فروش صنایع دستی  612 میلیارد یورو!
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س��ازمان های صنایع دس��تی آلمان با س��ایر 
س��ازمان های صنایع دس��تی جهان ارتباط 
دارند. فعالیت این س��ازمان ها بس��یار متنوع 
و گس��ترده است و از برگزاری نمایشگاه های 
صنایع دس��تی تا دوره های آموزشی را در بر 

می گیرد.

کمبود نیروی کار
هرچند اکثر گزارش های منتش��ر شده در 
س��ایت اتحادیه مرکزی صنایع دستی آلمان 
نشان می دهد که ش��رایط هنرهای صنعتی 
و بوم��ی در ای��ن کش��ور خ��وب اس��ت، اما 
کارشناسان این بخش معتقدند که تا رسیدن 
به ش��رایط ایده آل فاصله زیادی وجود دارد. 
براساس گزارش شبکه خبر آلمان، شرکت ها 
و کارخانه ه��ای مرتبط با صنایع دس��تی در 
سال های اخیر به دلیل کمبود نیروی انسانی 
نمی توانند سفارش��ات زیادی را بپذیرند. این 
امر موجب شده تا شرکت های چینی و سایر 
کشورهای آسیایی بتوانند با نیروی کار کافی، 
محصوالت آلمانی را با هزینه کمتری تولید 
کنند. ب��ه گفته مس��ؤوالن اتحادیه مرکزی 

صنایع دستی آلمان، در چند س��ال اخیر، در حدود نیمی از 
شرکت های صنایع دس��تی فرصت پذیرش سفارشات تازه را 
ندارند و با درماندگی دنبال نیروی کار می گردند. این در حالی 
اس��ت که از ماه مارچ سال 2020 قانون مهاجرت نیروی کار 
متخصص در آلمان اجرا می ش��ود. این قانون قرار اس��ت راه 
نیروهای متخصص از کش��ورهای خارج از اتحادیه اروپا را به 
سوی آلمان هموار سازد. مسؤوالن دولت فدرال امیدوارند که 
با این قانون، کمبود نیروی کار در آلمان در بسیاری از حوزه ها 

مانند صنایع دستی کمتر شود.

جایگاه ویژه آموزش
آلمانی ها معتقدند که برگزاری دوره های آموزشی می تواند 
در توسعه صنایع دستی نقش ویژه ای ایفا کند و مشکل کمبود 
نیروی کار متخصص را نیز کم تر کند. از این رو، صنایع دستی 
در می��ان آموزش های فنی وحرفه ای آلم��ان، جایگاه ویژه ای 
دارد. در بسیاری از آموزشگاه های فنی وحرفه ای، آموزش در 

این حوزه به صورت عملی و تئوری وجود دارد. 
ای��ن دوره ها در ایالت های بادن - وورتمبرگ، بایرن، هس��ن، 
نوردراین-وس��تفالن، زاکسن-آنهالت و زاکس��ن وجود دارد. 
این دوره های آموزش��ی که بین سه سال تا سه سال ونیم طول 
می کش��د، بیش��تر در رش��ته های حکاکی روی فلز و چوب، 
شیشه گری، بافندگی، کار روی سنگ های قیمتی و کاشی کاری 
است. شرکت کنندگان در پایان این دوره ها، گواهینامه دریافت 
می کنند. همچنین فارغ التحصیالن این دوره ها می توانند در 

دانشگاه ها نیز به تحصیالت خود ادامه دهند.
ب��ا این وجود، بر اس��اس برآوردهای جدی��د در آلمان، در 
س��ال های اخیر تعداد جوانان آلمانی ک��ه مایل به گذراندن 
دوره های آموزش��ی در حوزه صنایع دستی هستند، به شدت 
کاهش یافته است. در این شرایط، به نظر می رسد که جوانان 
پناهجو و مهاجر بیشتر تمایل به شرکت در این دوره ها دارند. 
به گفته رئیس اتحادیه مرکزی صنایع دس��تی آلمان، نیمی 
از پناهجویانی که در دوره های آموزش��ی فنی وحرفه ای سال 
2019 شرکت داشته اند، دوره های مربوط به صنایع دستی را 

انتخاب کرده اند. 
به گفته او، بیش��تر این کارآموزان از کشورهای افغانستان، 
س��وریه و عراق بوده اند. از این رو، مسؤوالن اتحادیه مرکزی 
صنایع دستی آلمان از مس��ؤوالن دولت فدرال خواسته اند تا 
قوانین مربوط به پذیرش پناهجویان و مهاجران در دوره های 
آموزشی را نیز تسهیل کنند. کارشناسان حوزه صنایع دستی 
امیدوارند که با برگزاری دوره های آموزشی برای پناهجویان 
و مهاجران و ورود نیروی تخصصی از خارج از آلمان، مشکل 

کمبود نیروی کار نیز برطرف شود.

آن طور که گزارش اتحادیه 
آلمان  صنایع دس�تی  مرکزی 
نش�ان می ده�د؛ کش�ورهای 
جه�ان  س�طح  در  بس�یاری 
خواهان صنایع دس�تی آلمان 
هس�تند. در همین راستا، 50 
هزار شرکت در سراسر آلمان، 
صنایع دستی این کشور را به 

خارج صادر می کنند
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حم��ام ن��واب یک��ی از بناه��ای 
زیبای قاج��ار در محله امام زاده 
یحیی تهران اس��ت ک��ه بازدید 
از ای��ن اث��ر تاریخ��ی می تواند 
برای گردشگران و تهرانگردان 

لحظات مفرحی ایجاد کند.
دوره قاج��ار ته��ران ۱۸۲ حمام 
داش��ت که هم این��ک با تخریب 
و از بی��ن رفتن آنه��ا تنها تعداد 
اندک��ی از این آثار باق��ی مانده 
است. حمام نواب یکی از بناهایی 
به جا مان��ده قاجار در منطقه ۱۲ 
تهران می تواند به عنوان نگینی 
در قل��ب پایتخت، گردش��گران 
زیادی را به س��مت خ��ود جذب 

مقصد؛ حمام نوابکند.
از کوچه های پیچ در پیچ خیابان ری در حال 
گذر هستیم، تک بنا و بافت های تاریخی زیادی 
هر کدام یا به انبار مغازه داران تبدیل ش��ده و یا 
اینکه بدون صاحب، پاتوق برخی معتادین شده 

است.
دالالن مس��کن با سودجویی و تغییر کاربری 
درصدد هس��تند ت��ا در محل بناه��ای تاریخی 
ساختمان های تجاری جدیدی بسازند که ادامه 
این روند به تدریج تاریخ تهران قدیم را از بین برده 
و آیندگان فقط در کتاب ها س��نت های قدیم را 

خواهند دید.
زمانی ک��ه از خیابان ری )منطق��ه 12( وارد 
محله عودالجان ش��رقی و انتهای خیابان شهید 
محمدرضا مالباقری می ش��ویم؛ ادامه این کوچه 
از ش��مال به میدان باغ پس��ته بک، کوچه بیک 
دامغانی می رسد که چند بنای جذاب و مجتمع 
تجاری چش��م هر تهرانگردی را به س��مت خود 
معطوف می کند، که در سر در یکی از بناها نوشته 

شده حمام نواب.
ورودی این حمام تاریخی که با شیوه آجرکاری 
ارزشمندش معماری ناب قاجار را برای بینندگان 
خود معرفی خواهد کرد ک��ه وقتی وارد این اثر 
تاریخی می شویم، پله های آن ما را به سمت زیر 
زمی��ن هدایت خواهد کرد که ب��ا این عبور به از 
هش��تی عبور خواهیم کردک��ه روزگاری مردم 

در این محل منتطر بودند تا وس��ایل خود را به 
کف��ش داری تحویل و از فضای��ی پیچ در پیچ به 
محل برس��ند که حوض های بزرگی که هم آب 
گرم و س��رد داشته، وارد شوند. این فضا با تلفیق 
سنت مدرنیته کم کم در محالت منسوخ و پس از 
سال ها متروکه بودن، اوایل دهه 90 جان دیگری 
به آن تزریق شد و با خریداری از سوی شهرداری، 
مرمت اصولی و رویکرد فرهنگی )غرفه های صنایع 
دستی( هم اینک به یکی از بناهای گردشگرپذیر 
تبدیل شده است. در این رابطه یک تهرانگرد که 
در ح��ال بازدید از حمام ن��واب بود اینگونه خود 
را معرفی کرد: در حال حاضر تحصیلکرده رشته 
مرمت بنا هستم و سرکشی و بازدید از جاذبه های 
تاریخی تهران قدیم یکی از اولویت های من بوده 
تا س��وای دیدن بتوان، نکات ارزشمندی را برای 

فعالیت های حرفه ای خود برداشت کنم.
وی با اش��اره به اینکه حمام نواب می تواند به 
عنوان جاذبه فاخر مقصد گردش��گران داخلی و 
خارجی ش��ناخته ش��ود افزود: معماری و سقف 
طراحی ش��ده بن��ای حمام نواب بس��یار دیدنی 
اس��ت چرا که شیوه و س��بک آن با رج )باریکه 
طاق با آجرنیمه( بر اس��اس هندس��ه کاربندی 
)هشت ضلعی آن( می توان در مدل معماری دوره 

صفوی و قاجار به وضوح آن را مشاهده کرد.
فاطم��ه مؤمنی با بیان اینکه س��اخت حمام 
باتوجه به تزیینات آن بسیار ارزشمند است خاطر 

حمام نواب؛ نگین معماری قاجار در قلب تهران

امین کمالی فر
خبرنگار

تهران در دوره قاجار 182 حمام داشت
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نش��ان کرد: کاربندی های هندس��ی )اجرای 
طرح های استاندارد، هندسی و سه بعدی فکر 
شده در دهانه ها و ابعاد متفاوت فضا( که در 
گذشته در این بنا به کار رفته وجه تمایز این 
حمام با نمونه های دیگر آن محسوب می شود 
که زمانی وارد این محل می ش��ویم به وضوح 
چیره دستی و شیوه معماری خاص را مشاهده 

می کنیم.
وی با بیان اینکه نمونه این کاربندی ها با 
توجه به رطوبت زیاد آن در گذشته از مالت 
آهک استفاده می ش��ده است گفت: به مرور 
ایام دیگر این نوع ش��یوه معم��اری را در بنا 
کمتر مشاهده می کنیم و مرمتی که در سال 

90 انجام شده، آجرکاری است.
مؤمنی س��قف این بن��ا را نمون��ه جالب 
معماری ب��ه جا مان��ده قاجاری دانس��ت و 
افزود: گنبد های مختلفی در بنا ایجاد ش��ده 
که با ش��یوه زیبای آجرچین��ی، هورنوهایی 
)روزنه های نور در س��قف که با شیش��ه های 
رنگی( تعبیه شده اس��ت که از آن هم برای 
هواکش و از طرفی برای انتقال نور بوده است. 
به گفته وی اجرای ش��یوه آجر کاری باعث 
شده تا خالقیت معماری ایرانی آن دوچندان 
شود و ماندگاری بیشتری را برای این حمام 

به ارمغان آورد.
یکی دیگ��ر از تهرانگردان ک��ه به صورت 
خانوادگ��ی به ای��ن محل آمده ب��ود گفت: 
بس��یاری از ش��هروندان تهران بنای تاریخی 
پایتخت را نمی شناس��ند و رسانه ها به ویژه 
صداو سیما باید مفاخر و آثار ارزشمند تهران 

قدیم را به مردم معرفی کنند.
وی ادامه داد که این حمام نمونه بارز میراث 
فرهنگی و نحوه زیستن قدیم ساکنان تهران 

را به خوبی برای نسل آینده بازگو کند.
این شهروند ضمن بازدید از حمام، جانمایی 
غرفه های صنایع دس��تی را ایده جذاب برای 
گردش��گران دانس��ت و افزود: ای��ن غرفه ها 
می توانند در جهت رونق صنایع دستی تهران 
مؤثر باشند و الزم است این رویکرد در تمامی 

بناهای تهران اجرایی شود.
وی بی��ان کرد: در این بازدید فهمیدم که 
تهران مهد چندین رش��ته هن��ری از جمله 

شیشه سنتی، رودوزی ها، سفال و سرامیک 
و سایر هنرهای سنتی است.

برپایی تورهای مختلف برای شهروندان
از اهداف مه��م در توره��ای تهرانگردی، 
برپایی تورهای مختلف برای شهروندان است 

تا بتوان آنان را از وجود این آثار باخبر کرد.
ه��م این��ک تورهای مختلفی ب��رای دهه 
ش��صتی ها، ری گردی و ورامین گردی برای 
شهروندان پایتخت نشین در حال انجام است 
تا آثار تاریخی استان بیشتر برای گردشگران 
معرفی ش��وند. هم اکنون برای بازدید هزینه 
اندک��ی در نظر گرفته ش��ده تا عالقه مندان 

بتوانند از این حمام دیدن کنند.
حمام نواب توس��ط زنانی به نام های سارا 
س��لطان خات��ون و س��ارا هاج��ر خاتون که 
دختران نواب بوده اند س��اخته ش��د، منظور 
اس��تفاده از آب قنات محل��ه عودالجان این 

حمام پایین تر از سطح زمین بنا شد.
 حمام نواب دارای مس��احتی بالغ بر 1000 
متر مربع اس��ت که آب مورد نی��از آن از قنات 
حاج علیرضا تأمین می شد، حمام نواب دارای 
بخش هایی چون هش��تی، س��ربینه، تنظیف 
گرمخانه، س��رویس بهداشتی، خزینه، استخر 
و س��تون مختلفی است که تنها چیزی که در 
معم��اری این بنا قابل دیدن اس��ت را می توان 
کاربندی و وجود آهک روی سطح بنا دانست که 

نشان از ذوق و استعداد هنری معمار آن دارد.

از دیگر مصالح به کار رفته در این بنا وجود 
کاش��ی کاری و آجری چینی خاص آن است 
که دید بصری آن را برای شناساندن این اثر 
دوچندان کرده که به وضوح می توان در جای 

جای این اثر مشاهده کرد.
در دوره پهل��وی، درباری��ان پهلوی از این 
حمام اس��تفاده می کردن��د؛ حتی تا چندین 
سال گذشته نیز حمام به فعالیت خود ادامه 
م��ی داد تا اینکه به علت اضافه ش��دن حمام 
درخانه ها، از مشتری های این حمام کاسته 
و متولی��ان آن دیگر از عه��ده مخارج آن بر 
نیامدند تا در نهایت شهرداری مالکیت آن را 

به عهده گرفت. 
یکی دیگر از دالیل ش��هرت یافتن گرمابه 
نواب، س��اخت قسمتی از فیلم سیاه و سفید 
قیصر ب��ه کارگردانی مس��عود کیمیایی در 
ای��ن حمام بود که این اثر از جمله فیلم های 
ماندگار و جذاب سینمای ایران محسوب که با 
گذشت سالها هنوز ماندگار است.  حمام نواب 
در س��ال 1390 به همت شهرداری منطقه 
12، اتحادیه صنایع دس��تی کشور و سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان تهران به مرکز صنایع دس��تی شهر 

تهران تبدیل شد.
این حمام تاریخی در سال 1385 با شماره 
ثبت 16225 در فهرست آثار ملی قرار گرفت 
که عالقه مندان همه روزه از ساعت 9 الی 17 

و با تهیه کردن بلیت از این بنا دیدن کنند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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زنان و مردان ش��هر قلعه گنج 
در جن��وب کرم��ان جای��ی  ک��ه 
محرومیتش آنجا را به آخر دنیا 
مشهور کرده بود، با کارآفرینی 
یک هتل��دار و با اس��تفاده از 
بافتن حصیر، به زندگی ش��ان 
امید دادند. محرومیت مناطق 
روس��تایی قلعه گنج در جنوب 
کرم��ان زبان��زد اس��ت. برخی 
به دلیل گرمای زی��اد، اینجا را 
آفریقای ایران می نامند و برخی 
دیگر نام یکی از روس��تاها را 
نشانه ای برای معرفی وضعیت 
این منطقه کرده و می گویند که 
اینجا »آدونیا« است یعنی آخر 
دنی��ا. در همین منطق��ه، جایی 
که مردمش بیکار شده بودند 
و خشکس��الی ه��م امان ش��ان 
را بری��ده بود، هتلی س��اخته 
ش��د ت��ا ب��ا ۴ س��تاره از دور 
بدرخشد. هتل تنها پروژه این 
شهرستان نبود. برای قلعه گنج 
شده  چندساله ای  برنامه ریزی 
ت��ا ای��ن منطق��ه از محرومیت 
فاصل��ه بگی��رد. چ��ون مق��ام 
معظم رهبری دستور داده بود 
که این شهرس��تان ب��ه الگوی 
اقتصاد مقاومتی تبدیل شود. 
ایجاد هتل هم بخشی از پروژه 
دورشدن از محرومیت و الگوی 
اقتصاد مقاومتی بود؛ هتلی که 
در ساخت آن از معماری بومی 
شهرس��تان مانند حصیر و تنه 
نخل الهام گرفته ش��د. وقتی 
اولین هتل کپری جهان در سال 
بنیاد مستضعفان  ۹۵ توس��ط 
س��اخته ش��د، مردمی ک��ه در 
کپر زندگی می کردند به اینجا 
آمدن��د. آن ها ش��نیده بودند 
مکانی توسط بنیاد ساخته شده 
که شبیه به خانه های خودشان 
اس��ت، غ��ذا می ده��د و آنه��ا 
می توانن��د از ای��ن مکان کمک 

بگیرند.

 اکرم قلندری مدیر داخلی هتلی در بم بود که 
برای مدیریت داخلی این هتل به قلعه گنج منتقل 
ش��د. او برای خبرنگار مهر تعریف می کند: یک 
روز زنی را در البی هتل با لباس مندرس دیدم. 
گوش��ه چادر نداش��ت. بچه های مریض احوالش 

دنبالش می دویدند. 
ش��وهرش با حال بد بی��رون البی منتظر بود. 
آن زن شنیده بود هتل حصیر می خرد. گفت که 
»بل��دم ببافم.« ما حصیرها را برای انداختن روی 
اتاق های کپر می خواس��تیم تا به شکل کپرهایی 
که آنها زندگی می کردند ش��ود. به او گفتم دیگر 
نیاز نداریم چون پروژه تمام شد. او هم مثل خیلی 
از روس��تایی های دیگر تص��ور می کرد اینجا یک 
غذاخوری است که بنیاد ساخته تا به مستضعف ها 
کمک کند گفت: »ما هم مس��تضعف هس��تیم 
آمدیم غذا بخوریم.« خودم کمک مختصری به او 
کردم. رفت و چند روز بعد با یک زنبیل حصیری 
آم��د و گفت به خاطر کمکی ک��ه آن روز به من 

کردی برایت سوغات آوردم.

قلن��دری در ادامه می گوی��د: ایده خوبی بود. 
من همیش��ه برای خانواده ام ک��ه در بم زندگی 
می کنند، س��وغات می بردم. این بار می توانستم 
برایشان از این زنبیل های حصیری ببرم. قرار شد 
برای من 5 زنبیل دیگر ببافد؛ به این ش��رط که 
پول��ش را بگیرد. قبول ک��رد و زنبیل ها را آورد. 
یکی از مس��افران هتل دید و گفت من اینها را 
می خرم ش��ما برای خودت دوباره سفارش بده. 
ای��ن بار س��فارش من به زن بافت��ن 20 زنبیل 
حصیری ب��ود. جرقه ای در ذهنم زده ش��د که 
می توان این زنبیل ها را فروخت و به مس��افرانی 
که به هتل می آیند، آن ها را نش��ان داد. آن زن 
رف��ت و دو نف��ر دیگر آمدند گفتند ش��نیده ایم 
اینجا »کاردستی« می خرند. ما هم بلدیم درست 
کنیم. »از ما هم ورگن« یعنی بخر. این بار میزی 
در هتل گذاش��تم و با همکاری کارکنان هتل و 
خانم ناصری که پاب��ه پای من آمد، حصیرها را 
روی آن چیدم. خیل��ی زود فروش رفت. تعداد 

سفارش ها بیشتر و بیشتر شد.

مردمی که با حصیر زندگی می بافند
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مدیر هتل کپری قلعه گنج اضافه می کند: 
یک روز آقای سعیدی کیا که آن زمان رئیس 
بنیاد مس��تضعفان بود، به هتل آمد و وقتی 
فهمی��د اینها را با هزینه ش��خصی از زنان و 
مردان روس��تا می خرم و می فروشم، همه را 
یک جا خرید. ش��اید آن زمان هزینه آن همه 
حصی��ر 300 ه��زار تومان می ش��د ولی او 
500 هزار توم��ان داد. خیلی ذوق کردیم و 
بیشتر سفارش دادیم. حاال هزار زن و مردم 
تولیدکننده در روستاهای محروم شهرستان 
قلعه گن��ج برایمان ده هاهزار صنایع دس��تی 
تولی��د می کنن��د. آن زن ب��رای خانواده اش 
درآمد کس��ب کرده و بازاری به دست آورده 

که کارهایش را به تهران می فرستد.
فاطم��ه گمش��ادی یکی از ای��ن زنان در 
روستای س��ورَدر اس��ت؛ باالی دشت تگدر 
در حدفاص��ل روس��تای صوالن و رمش��ک 
قلعه گنج، زنی اس��ت که بیشتر از 60 سال 
نش��ان می ده��د و پای��ش را آن طرف تر از 

کرمان نگذاشته است.
او می گوید: به جای آب و دشت و رودخانه 
تا چشم کار می کرد فقط درختچه داز یا همان 
»پیش« دیدیم همه جا بودند حتی دست های 
تند داز به داخل کپرها می رسید. با آنها طنابی 
یا حصیری ب��رای این کپرها می بافتیم. تنها 
خاصیت ش��ان این بود که زیراندازی ش��وند 
به جای فرش هزار شانه! یادم می آید کاردستی 
هم درس��ت می کردیم ب��رای بازی بچه ها. بز 
حصیری درس��ت می کردیم و گاهی سبد به 
جای ظرف چینی. ولی حاال باید دنبال داز با 
کیفیت سر به کوه و بیابان بگذاریم تعدادشان 
کم شده، دازی که دستان درازی داشته باشد 
و سبز و پهن باشد دیگر نیست. همه را برای 
خانم قلن��دری چیدیم تا بتوانیم س��بدها و 

حصیرهای بهتری ببافیم.
آن طرف تر همس��ایه های فاطمه در کپر 
زندگی می کنند؛ همسایه که نه! اینجا همه 
با هم فامیل هس��تند. می گوین��د: »فاطمه 
ایراداتم��ان را می گوی��د. خان��م قلندری او 
را اس��تاد ما کرده و گفته هر کس��ی ایرادی 
داش��ت یا نتوانس��ت ببافد، فاطمه به او یاد 

می دهد.«

قلندری می گوید: »از زمانی به بعد، کارها فروش نمی رفت. 
خریداره��ا کامواه��ای رنگ��ی ب��ه کار رفت��ه در حصیرها را 
نمی پسندیدند. تعداد زیادی حصیر معیوب و زشت روی دستم 
مانده بود. ناچار بودم از این زنان کارها را بخرم. زنان روستاهای 
مح��روم و حتی مردان، با هزار امید و آرزو، گونی گونی س��بد 
و حصیر روی کولش��ان می انداختن��د و می آوردند و من باید 
دانه دانه آنها را می فروختم. اگر بی کیفیت بود و می گفتم خوب 
نیست یا نمی خرم، آن ها بی انگیزه می شدند. یک زمان دیدم 
انبارها پر شده از محصوالت حصیری مثل قندان، زنبیل، زیر 
قابلمه ای، سبد، جامیوه ای حتی دستبند با نخ. گفتم هر کسی 
می خواهد بیاید از این حصیرها بردارد. باز هم بود. ناچار شدم 

همه را از بین ببرم.
او این چنی��ن ادام��ه می دهد: با این که ض��رر کردم، ولی 
باید فکری ب��ه حال باال بردن کیفیت کارها می کردیم. بین 
تولیدکنندگان، فاطمه از همه بهتر حصیر می بافت. خالقیت 
داش��ت. به خاطر همین از او خواس��تیم به دیگران آموزش 
بدهد و بابت همان هم به او پول می دادیم. کیفیت کارها باال 

رفت و خریدار بیشتر شد. در نتیجه عمده فروش شدیم.
مدیر هتل روستای گنج قلعه می گوید: حاال وانت وانت کار 
می آید به هتل و ما هم به نمایش��گاه ها و شهرهای دیگر از 
جمله تهران منتقل ش��ان می کنیم. اجازه نداشتیم از بودجه 
هتل ب��رای این خری��د و فروش ها هزینه کنی��م. به خاطر 
همین، خودمان با هزینه شخصی آنها را می خریدیم؛ من و 
خان��م ناصری از کارمندان هتل و بقیه کارگرها. ولی از حق 
نگذریم وامی که بنیاد مس��تضعفان به ما داد خیلی از کارها 
را سریع تر پیش برد. حاال خیلی از همان زنان و مردان دیگر 
برای خودشان کار می کنند و بازار خودشان را پیدا کردند. از 
روز اولی که ش��روع به خرید و فروش حصیر کردیم تا االن، 
نزدیک به 2 و نیم میلیارد تومان پول فقط به بخش رمشک 

در قلعه گنج از طریق فروش حصیر رفته است.
قلندری در پایان می گوید: حاال طرح رونق صنایع دستی 
هم به طرح های بنیاد مستضعفان برای خارج شدن منطقه 
قلعه گن��ج از محرومیت اضافه ش��ده اس��ت. طرحی که راه 
زی��ادی دارد تا بتواند به بازاره��ای جهانی راه پیدا کند و با 
کیفیت تر از آنچه که اکنون وجود دارد، به بازار عرضه شود. 
ضمن اینکه تهیه صنایع دستی حصیری زمان می برد و کار 
زیاد ولی اجرت کمی دارد. از آن طرف تورم به س��رعت باال 
م��ی رود و آنها هر چه می بافند، دیرتر می رس��ند. به همین 
دلیل اس��ت که هزینه ای که از صنایع دستی در می آورند، 
اگرچه وضع زندگی شان را بهتر کرده، ولی نمی تواند تحولی 
ایجاد کند تا زمانی که فروش آنها بیش��تر و تولیداتش��ان با 

کیفیت تر نشود.

روس�تای  هت�ل  مدی�ر 
قلعه گن�ج  می گوی�د: ح�اال 
وانت وان�ت کار می آی�د ب�ه 
هتل و ما هم به نمایشگاه ها 
و ش�هرهای دیگ�ر از جمله 
تهران منتقل شان می کنیم. 
اجازه نداشتیم از بودجه هتل 
برای این خری�د و فروش ها 
هزینه کنیم. به خاطر همین، 
خودمان با هزینه ش�خصی 
آنه�ا را می خریدی�م؛ من و 
خان�م ناص�ری از کارمندان 

هتل و بقیه کارگرها
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در دنیای گردشگری لغو تورهای 
ورودی اگرچ��ه ی��ک اتف��اق تلخ 
ب��رای جوامع میزبان گردش��گر 
اس��ت اما ی��ک ام��ر طبیعی در 
عرصه سیاسی و اقتصادی همه 
بنابراین  دنیاس��ت  کش��ورهای 
باید راههای خروج از آن را پیدا 

کرد.
ش��واهد در دنیا نشان می دهد 
که گردشگری صنعتی شیشه ای 
و بس��یار ش��کننده اس��ت و به 
تح��والت  تأثی��ر  تح��ت  ش��دت 
بیرونی خود قرار می گیرد. یکی 
از مهم ترین تحوالتی که معموالً 
ای��ن صنع��ت را در کش��ورهای 
مختلف دنیا دچ��ار چالش کرده، 
تحوالت سیاسی و تبعات امنیتی 
کش��ورهای  در  آن  از  ناش��ی 

گردشگر پذیر است.
ش��اهد مثال کشور ترکیه است 
که همزمان با بحران های امنیتی 
و حمالت متعدد تروریس��تی به 
وجود آمده به ویژه در سال های 
همچنی��ن  و   ۲۰۱6 و   ۲۰۱۵
کودت��ای نافرجام در آن کش��ور 
و ب��ه دنبال آن تیرگ��ی روابط با 
اقتصادی  منبع  غرب، مهم ترین 
کش��ور ترکی��ه را ک��ه صنع��ت 
گردشگری بود تحت تأثیر قرار 
داد و ای��ن کش��ور را ب��ا بحران 
ج��دی ج��ذب گردش��گر مواجه 
ساخت، به طوری که آمار و ارقام 
گردش��گری  و  فرهن��گ  اداره 
درص��دی   3۰ کاه��ش  ترکی��ه 
گردش��گر ورودی و کاهش ۲۵ 
درصدی درآمد حاصل از آن را 

نشان می داد.

ام��ا نهایتاً دولتمردان ترکی��ه بیکار نمانده و با 
یافت��ن راه حل های بالق��وه و جایگزین به مرور 
مس��ئله جذب گردشگر خارجی را در این کشور 
حل کردند. در کش��ورمان هم اخباری مبنی بر 
لغو تورهای ورودی به کشور به خصوص در نوروز 
99 به دنبال سقوط هواپیمای اوکراینی منتشر 
شد که حتی جامعه هتلداران کشور را به واکنش 
وا داش��ت به طوری که ح��رف از تعدیل نیرو و 
حتی ورشکستگی هتل ها به میان آمد. اما سؤال 
مهم اینجاست مگر چقدر از ظرفیت هتل های ما 

در نوروز توسط خارجی ها پر می شود؟
آن هم در تعطیالت رسمی عید نوروز در ایران 
که قطعاً خود مردم ما بیشتر آمار سفر را به خود 
اختص��اص می دهند و معموالً ظرفیت بیش��تر 
هتل ها توس��ط آنها پر می شود! حتی در صورتی 
که هتل ها بخش عمده ظرفیت اتاق هایش��ان را 
برای چند ماه آینده ورود گردشگر خارجی پیش 
بینی و رزرو کنند؛ خود این کار یک اشتباه بزرگ 
است و حتماً باید برای آن یک جایگزین در نظر 
داش��ت و برای شرایط غیر قابل پیش بینی آماده 
بود تا کمترین آس��یب پذیری درآمدی را داشته 

باشند.
بای��د توجه داش��ت در دنیای س��فر و صنعت 
گردش��گری لغ��و توره��ای ورودی اگرچه یک 
اتفاق تلخ و ناگوار برای دولت ها و جوامع میزبان 
گردش��گر اس��ت اما یک امر طبیع��ی در عرصه 

سیاس��ی و اقتصادی همه کش��ورهای دنیاست 
و قب��الً نیز از این جنس اتفاقات در کش��ورهای 
مختلف از جمله ترکیه به وقوع پیوس��ته اس��ت 
تجربه هم نش��ان داده این وقایع معموالً موقتی 
و کوتاه مدت خواهند بود. نکته حائز اهمیت این 
است صنعت گردشگری یک کشور باید برای هر 
اتفاقی در آینده به خصوص در حوزه گردشگری 
بین المللی و ورود گردشگر خارجی آماده باشد 
و کمترین آسیب پذیری ممکن را از خود نشان 

دهد.
ب��ه نحوی می توان اینگونه بیان کرد که باید از 
درون مقام سازی شود تا به دنبال هر اتفاق دچار 
بحران و چالش جدی نشود. یکی از راه هایی که 
سیاس��ت گذاران کشورمان باید به آن توجه ویژه 
داشته باش��ند نگاه جدی به توسعه گردشگری 
داخلی است. بااین حال دولت ها نه تنها در ایران 
بلکه در تمامی کشورهای جهان توجه بسیار کم 

و محدودی به گردشگری داخلی داشته اند.
یک��ی از دالیل آن وجهه بین المللی اس��ت که 
گردشگری بین المللی نزد دولتمردان برای نشان 
دادن تب��ادالت تجاری و فرهنگی خود با س��ایر 
کش��ورها دارد اما آمار رس��می ش��ورای جهانی 
سفر و گردشگری نش��ان می دهد که حدود 87 
درصد تولید ناخالص داخلی کشورمان از صنعت 
گردشگری مربوط به سفرهای داخلی است این 
مهم نه تنها در ایران بلکه در کش��ورهای بزرگ 

نترسید  و  روی گردشگر داخلی حساب کنید!

سید محمد موسوی
عضو هیئت علمی پژوهشکده حکمت

چند نکته درباره مقاوم سازی صنعت گردشگری و خروج از بحران
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دنیا نیز از جمله چی��ن )88 درصد(، آمریکا 
)80 درصد( و حتی اتحادیه اروپا )77 درصد( 

و استرالیا )74 درصد( نیز صدق می کند.
از این رو در راس��تای درونی س��ازی کردن 
اقتصاد و کاهش وابستگی صنعت گردشگری 
به خارج، گردشگری داخلی می تواند به عنوان 
راهی برای توسعه این صنعت در داخل کشور 
و کاهش اثرات خارجی سیاس��ی-امنیتی بر 
کشور باشد. حتی عالوه بر توسعه گردشگری 
در داخل کشور، برای ورود گردشگر خارجی 
نیز باید روی کشورهایی که به صورت بالقوه 
کمترین اثرپذیری سیاس��ی را برای ورود به 
کش��ورمان دارند س��رمایه گذاری کرد تا در 
گردشگری بین المللی کمترین آسیب پذیری 

را داشته باشیم.
بنابراین سیاست گذاران صنعت گردشگری 
کش��ور ابتدا باید همزمان ب��ا در نظر گرفتن 
تهدیدهای مختلف خارجی اثرگذار بر صنعت 
گردش��گری کش��ور و همچنین ش��ناخت 
ظرفیت های موجود گردش��گری در داخل، 
فرصت ه��ا و چالش های حوزه گردش��گری 
را به صورت همه جانب��ه در نظر بگیرند تا با 
یک سیاست گذاری درست مبتنی بر واقعیات 
کشور تصمیم گیری کنند. باید این مهم را نیز 
مورد توجه قرار داد که صنعت گردشگری نه 
تنها در کشور ما بلکه در سراسر دنیا صنعتی 
محدود به گردشگر خارجی و هتل نیست این 
صنعت بسیار منعطف و گسترده تر از آن است 

که می توان از عوائد مختلف آن بهره برد.

کش�ورهای دیگ�ر در چنین ش�رایطی چه 
کردند؟

کش��ورهای دیگ��ر در وضعی��ت بحران��ی 
برنامه های مختلفی داش��ته اند حتی کمیته 
بح��ران در گردش��گری تش��کیل می دهند 
کمیته ای که جای خالی آن در ایران بس��یار 
دیده می شود. به عنوان مثال دولت استرالیا 
که به دلیل آتش س��وزی های اخیر خسارت 
زیادی دی��ده بود اعالم کرد 76 میلیون دالر 
اس��ترالیا )معادل 52 میلی��ون دالر آمریکا( 
را به عنوان کم��ک اولیه برای بهبود صنعت 
گردشگری این کشور اختصاص خواهد داد. 

چرا که طبق اطالعات منتشر شده آمار رزرو 
در مناطق اصلی استرالیا توسط گردشگران 
خارجی ح��دود 30 الی 40 کاهش داش��ته 
اس��ت. آمار رزرو توس��ط گردشگران داخلی 
استرالیا نیز با 70 درصد کاهش رو به رو بوده 

است.

ترکیه نیز پس از زلزله اخیر اقدام به کاهش 
نرخ بلیت هواپیماهای خود کرد. به نحوی که 
اکنون برای بلیت هواپیما از تهران به سمت 

استانبول شاهد تغییر قیمت هستیم.
حتی گرجس��تان نیز که ای��ن روزها فصل 
سردی را می گذراند اگرچه در بحران نیست 
اما تدبی��ری که انجام داده این اس��ت که با 
کاهش نرخ تورهای خ��ود، ایرانیان را جذب 
کند به نحوی که اکنون برای سفر چهار روزه 
به تفلیس تنها می ت��وان با هزینه هواپیما و 
اقامت 700 هزار تومان به مجری تور پرداخت 
کرد. بنابراین باید برای هر شرایطی تدابیری 
مناسب با آن اندیشید که اقتصاد گردشگری 

دچار بحران نشود.
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بخشی از نتردام ماه آینده بازگشایی می شود
یک میلیارد و یکصد میلیون دالر برای بازسازی نتردام گردآوری شده

مقام های پاری��س اعالم کردند که محوطه 
واقع در ورودی کلیس��ای جامع نتردام درپی 
رف��ع آثار نش��ت مواد س��می بدنب��ال وقوع 
آتش س��وزی در ای��ن بنا، ماه آین��ده به روی 

عموم باز می شود.
مقام های مزب��ور گفتند ک��ه این محوطه 
به محض پایان عملیات پاکس��ازی ماموران 
بهداش��ت و س��المت ک��ه همچن��ان نگران 
وجود ذرات سمی در فضا هستند، بازگشایی 

می شود.
میشل کادو استاندار منطقه ایل دو فرانس 
گفت: می خواهیم این میدان را در سریعترین 
زمان ممکن در اختیار پاریسی ها قرار دهیم و 
همچنین می خواهیم که شهروندان با ایمنی 

در این محوطه قدم بزنند.
پایگاه اینترنتی آرت نت در گزارشی در این 
خصوص نوشت: وقتی کلیسای نتردام در سال 
گذشته آتش گرفت، مواد سمی از مناره های 
ذوب شده آن نش��ت کرد و این ذرات در هوا 

پخش شد. آلودگی به منبع اصلی نگرانی برای 
ساکنان و کاسبان مناطق اطراف این کلیسا 

تبدیل شد.
عملیات مرمت و بازس��ازی کلیسا در طول 
تابستان سال گذش��ته متوقف شد تا فضا از 
مواد سمی پاکسازی شود. همچنین یک گروه 
مدافع محیط زیست از دولت فرانسه به دلیل 
خطر جانی برای مردم به دلیل انتش��ار مواد 

سمی، شکایت کرد.
اگرچه بسیاری از کارشناسان و مردم عادی 
مشتاقند در س��ریع ترین زمان ممکن امکان 

ورود به کلیسا را پیدا کنند، مقام های سالمت 
و ایمن��ی هنوز از پاکس��ازی محوطه از مواد 

سمی، رضایت کامل ندارند.
روش های مختلفی برای پاکسازی این میدان 
به کار گرفته شده، اما هیچ یک به اندازه کافی 
مؤثر نبوده، زیرا این ذرات در سطوح مختلف 
کلیسا رس��وخ کرده اند و دسترس��ی به این 

حفره های کوچک، دشوار است.
را  جدی��دی  روش  کارشناس��ان  ح��ال 
آزمایش می کنند که ریختن ماده ای ش��فاف 
در قس��مت هایی اس��ت ت��ا ذرات موجود در 
بخش هایی که دستیابی به آن مشکل است، 

از بین روند.
درپی آتش س��وزی در این بنای 800 ساله، 
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانس��ه در 
س��ال 2019 وعده داد که کلیسا ظرف پنج 

سال، زیباتر از قبل بازسازی شود.
مقام های فرهنگی در رأس عملیات بازسازی 
کلیس��ا، وزارت فرهنگ فرانس��ه و مدیریت 
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منطق��ه ای امور فرهنگی مایلن��د عملیات را 
منطبق با جدول زمانی مکرون پیش روند، اما 
نگرانی های مربوط به ایمنی و س��المت، این 

روند را کند کرده است.
مقام های قضایی فرانسوی تحقیقاتی را در 
مورد علت آتش سوزی در نتردام انجام دادند 
و این گمانه زنی را مطرح کردند که ته سیگار 

یا نقص الکتریکی، عامل این حادثه باشد.
براساس اعالم وزارت فرهنگ فرانسه، تقریباً 
یک میلیارد یورو معادل یک میلیارد و یکصد 
میلیون دالر برای بازس��ازی نتردام گردآوری 

شده یا وعده تأمین آن داده شده است.
گفته می ش��ود که حریق در بخش فوقانی 
این بنا آغاز شد و سپس به سایر نقاط سرایت 
کرد. تصاویر اینترنتی نش��ان می دهد که برج 
مخروطی و بخشی از سقف کلیسا فرو ریخته 
اس��ت. ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی در اثر 
س��ال 1831 خود به نام گوژپشت نتردام که 
فیلم مش��هوری نیز از روی آن س��اخته شد، 
این کلیس��ا را محور داستان گویی اش قرار داد. 
برج ه��ای دوقلوی کلیس��ا در این رمان محل 

زندگی کازیمودوی گوژپشت بود. 
آخرین باری که کلیس��ا دچار آسیب جدی 
ش��د در جریان انقالب فرانسه بود. این کلیسا 
تقریباً بدون آس��یب از دو جنگ جهانی جان 

 Raphaël Enthoven به در برد. رافائل آنتوون
فیلسوف فرانسوی گفت که ویکتور هوگو همه 
چیز را درمورد سرنوشت کلیسای نتردام تصور 

کرده بود.

آتش سوزی کلیسای »نتردام« عمدی بود؟
در همان زمان البته کارشناس��ان فرانسوی 
پس از بررس��ی و تحقیقات گس��ترده اعالم 
کردند،  آتش سوزی کلیسای » نتردام «  به هیچ 
وجه عامدانه و مجرمانه نبوده و همانطور که 
ذکر ش��د یک سیگار نیمه خاموش یا اتصال 
برقی را عام��ل اصلی آغاز این آتش س��وزی 

مهیب ارزیابی کردند.
کارشناسان فرانسوی همان زمان در بیانیه ای 
که ارائه دادند، این فرضیه که ش��خصی عمداً 
قصد آتش زدن کلیسای »نتردام« را داشته به 

طور قطعی رد کردند. 
در ماه آپریل یک سخنگو شرکت داربست که 
برای بازسازی های پیش از حادثه آتش سوزی 
با این کلیس��ا همکاری داشته است، اعتراف 
ک��رد که کارکنان این ش��رکت گاهی در این 
مکان سیگار می کشیدند. وی با اظهار تأسف 
خود نس��بت به این موضوع، این فرضیه که 
یک ته سیگار توانسته عامل اصلی آتش سوزی 

کلیسای » نتردام« باشد را رد کرد.

آتش سوزی کلیسای »نتردام« سوژه سریال 
می شود

در همان زمان در خبرها آمد که یک سریال 
درباره داس��تان آتش س��وزی س��ال گذشته 
کلیس��ای قرون وس��طی  نتردام با استفاده از 
تحقیقات نش��ریه نیویورک تایمز درخصوص 

نحوه و علت این حادثه ساخته می شود.
شرکت های فیلمس��ازی فرانسوی »پتی« 
و »ون��دام پیکچ��رز« ب��ه ط��ور مش��ترک 
تهیه کنندگی این سریال را که برای مخاطبان 
بین المللی ساخته می شود، برعهده خواهند 
داشت. این سریال درام که هنوز نامی برایش 
در نظر گرفته نشده است،  اولین پروژه سریالی 
مشترک »پنی« و »وندام«  محسوب می شود. 
این مجموعه تلویزیونی روند اتفاقات پانزدهم 
آوری��ل وقتی زنگ هش��دار آتش س��وزی در 
کلیسای نتردام به صدا درآمد را روایت خواهد 
کرد. تهیه کنندگان این سریال برای پوشش 
دادن وقای��ع و اقدامات قهرمانانه برای نجات 
کلیس��ا با نش��ریه نیویورک تایمز در ارتباط 
خواهند بود. یکی از تهیه کنندگان این سریال 
در مصاحب��ه با » ورایتی«  بیان کرد، س��ریال 
»چرنوبیل« که یک داستان را از دیدگاه های 
مختلف روایت می کند، الهام بخش ساخت این 
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مجموعه تلویزیونی بوده است. گفته می شود 
بیشتر سکانس های این سریال به زبان انگلیسی 
فیلمبرادی خواهد شد،  اما شخصیت هایی که 
به زبان هایی غیر از انگلیسی صحبت می کنند 

نیز در این مجموعه حضور خواهند داشت.

سقف کلیس�ای نتردام اس�تخر می شود یا 
گلخانه!؟

 در اخب��ار پس از آتش س��وزی اعالم ش��د 
که دولت فرانسه رقابتی برای ارائه طرح های 
بازسای کلیسای تاریخی نتردام به راه انداخته 
و در ای��ن راس��تا معم��اران و ش��رکت های 
بین المللی طرح های متفاوت و بعضاً عجیب 

و غریبی ارائه داده اند.
در گزارش ه��ا آمده بود که دولت فرانس��ه 
در تالش اس��ت با بازسازی کلیسای تاریخی 
نتردام پاریس، شکوه و جالل گذشته را به آن 
بازگردانند و به همین دلیل رقابتی بین المللی 
ب��رای ارائه بهتری��ن طرح های معم��اری را 
راه اندازی کرده اس��ت. بنا ب��ر اعالم »امانوئل 
مکرون« رئیس جمهور فرانس��ه آنها پذیرای 
طراحی ها معاصر نیز هستند که کلیسا را زیباتر 

از گذشته کند. »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر 
فرانسه نیز خواستار ساخت یک مناره جدید 
روی سقف کلیسا شده که بر اساس تکنیک ها 

و چالش های امروزی ساخته می شود.
پس از اینکه بخش عمده ای از سقف کلیسا 
نتردام بر اثر آتش س��وزی بزرگ در این بنای 
تاریخی از بین رفت، حاال یک شرکت معماری 
سوئیسی پیشنهاد داده به جای سقف تخریب 
شده کلیسای نتردام، یک استخر ایجاد شود.  
ایده هایی که تاکنون برای بازسازی کلیسای 
نتردام به صورت عمومی مطرح ش��ده است 
چندان به مذاق س��نت گرایان خوش نیامده 
چرا ک��ه آنها می خواهند این کلیس��ای قرن 
دوازدهم��ی و مناره آنکه قدمتش به قرن 17 
بازمی گ��ردد، همانطور که پی��ش از این بوده 
بازس��ازی شود. یک هفته پس از آتش سوزی 
مهیب 15 آوریل، استودیو معماری فرانسوی 
»NAB« نیز پیشنهاد س��اخت یک گلخانه 
بزرگ را روی سقف نتردام مطرح کرد و برخی 
دیگر نیز پیشنهاد ساخت پارک، تراس و حتی 
یک جنگل را در کنار یک مناره شیشه ای و یا 

فلزی عنوان کردند.

»نورمن فاستر« معمار بریتانیایی پیشنهاد 
داده اس��ت که طرح مناره جدید کلیس��ای 
نتردام باید معاصر و بسیار معنوی باشد. برخی 
نیز معتقدند این مناره اصالً نباید دوباره ساخته 
ش��ود و به جای آن یک مناره ناپدیدشدنی با 
اس��تفاده از پرتوهای نور ایجاد شود. در حالی 
که کاربران اینترنتی برخی از این پیشنهادات 
را به س��خره گرفته اند اما متخصصان میراث 

نسبت به این طرح ها ابراز نگرانی کرده اند.
»فلورین رنوچی« اس��تاد معماری تجربی 
بناهای قرون وسطایی معتقد است کلیسای 
نتردام می تواند و باید به ش��کل اولیه خودش 
مرمت و بازس��ازی ش��ود. بازسازی کلیسای 
نتردام باید به تکنیک های اصلی مورد استفاده 
در س��اخت اولی��ه آن و همچنی��ن هارمونی 
گوتیک آن که نتیجه نیروی انس��انی سازنده 
و مصالح مورد استفاده شامل سنگ، چوب و 

آهن و شیشه است، احترام بگذارد.
 ما باید به روح این اثر احترام بگذاریم. دوره 
گوتیک، عصری بسیار مهم در معماری است و 
اگر این کار را خوب انجام دهیم کلیسای نتردام 

برای هزار سال دیگر نیز باقی خواهد ماند.
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س��عید معدنی، جامعه ش��ناس و 
اس��تاد دانش��گاه معتقد اس��ت 
توده ه��ای بی ش��کل، اگ��ر چ��ه 
برای حاکمیت ه��ا مطلوب به نظر 
می رسند، ولی این توده ها »تیغ 

دو لبه« هستند.
منظ��ر  از  ت��وده ای«  »جامع��ه 
جامعه ش��ناختی در برابر »جامعه 
مدن��ی« قرار می گیرد؛ بررس��ی 
شاخصه های این دو نوع جامعه و 
پیامدهای فرهنگی و سیاسی آنها 
نیازمند تحلیلی جامعه ش��ناختی 
اس��ت. به ای��ن بهان��ه در قالب 
پرون��ده »فرهن��گ عموم��ی در 
جامعه توده ای« س��راغ »س��عید 
معدنی« جامعه ش��ناس و استاد 
جامعه شناسی دانشگاه رفتیم تا 
تحلیل او را از وضعیت فرهنگی 
جامع��ه ایرانی که در س��ال های 
و  نش��انه ها  ب��ه وض��وح  اخی��ر 
نماده��ای یک جامعه ت��وده ای را 
از خود نش��ان داده، جویا شویم. 
ای��ن م��درس دانش��گاه هم به 
ت��وده ای  احتمال��ی  پیامده��ای 
شدن جامعه در عرصه سیاست 
پرداخته و هم وضعیت فرهنگی 
در چنی��ن جوامعی را، با تاکید بر 
جامعه امروز ایران بررسی کرده 

است.

پرونده »فرهن�گ عمومی در جامع�ه توده ای« 
با تاکی�د بر نقد س�اختاری رفتارهای ت�وده وار و 
یکدس�ت کننده در جامعه ایرانی منتشر می شود 
و بیش�تر هم ناظر به سبک زندگی طبقه متوسط 
شهری در ایران است؛ این نقد می تواند حوزه های 
مختلف�ی را در برگیرد از حوزه های فرهنگ و هنر 
و دی�ن بگیرید تا سیاس�ت و مس�ائل اجتماعی 
و...؛ آنچ�ه ب�رای م�ا اهمیت داش�ت فرایندهای 
یکدست ساز و سطحی کننده و غیرانتقادی موجود 
در همه این حوزه هاس�ت ک�ه در کل از جامعه ما 
چیزی ساخته که می توان آن را به عنوان »جامعه 
توده وار« خوانش کرد. به عنوان یک جامعه شناس 
تا چه حد با این تحلیل از جامعه ایرانی موافقید و 
مناسباتی که موجب بروز چنین وضعیتی شده از 

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

جامعه توده ای یا ت��وده وار هم در ایران به وجود 
آمد. به  نوعی اوج این پدیده را می توانیم همزمان 
ب��ا بروز »اصالحات ارضی« در ای��ران بدانیم؛ در 
اصالحات ارضی، جامعه روستایی متحول شد و 
کم کم جامعه شهری به وجود آمد و بعد جامعه 
توده ای و ت��وده وار به طور همزمان با این پدیده 
ش��کل گرفت، زیرا وقتی افراد از نهادهای سنتی 
جدا شوند و نتوانند جذب نهادهای مدرن شوند، 
یا حداقل نهادهای مدرنی وجود داشته باشد که 
به افراد شکل بدهد، جامعه وضعیت بی شکلی پیدا 

می کند که آن را »جامعه توده وار« می گویند.
در گذش��ته جامعه س��نتی در قالب  گروه های 
س��نتی مثل طایفه و قبیله و گروه های ارتباطی 
مربوط به هم��ان فضا، گروه های مذهبی و غیره 
معنا می شدند، ولی وقتی رها می شوند و وارد یک 
جامعه بی شکل می ش��وند این وضعیت توده وار 
ش��کل می گیرد. بویژه وقتی چنین تحوالتی در 
حکومت های دیکتاتوری انجام ش��ود، از آنجا که 
ای��ن حکومت ها اجازه نمی دهند احزاب ش��کل 

»تتلو« های بیشتری در راهند
سعید معدنی مطرح کرد؛
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بگیرن��د، نهادهای جدید به وج��ود بیایند و 
نخبگان فعال شوند، جامعه نمی تواند در بستر 
مدرنیته نهادسازی کند و شکل ثانویه مدرن 
را به خود بگی��رد. به همین خاطر توده های 
بی شکل رها هستند و اگرچه حکومت ها فکر 
می کنند در مدیریت آن موفق عمل می کنند، 
اما ناخودآگاه احتمال دارد یکی از راه برس��د 
و این افراد و توده های بی شکل را به شیوه ای 
ش��کل بدهد که مطلوب همین حکومت ها 
نیس��ت. یعنی اتفاقات سیاس��ی و اجتماعی 
سهمگینی به پش��توانه همین توده ها شکل 

بگیرد و حکومت ها را با خطر مواجه کند.
ش��ما اگر دقت کنید در ده��ه 50 چنین 
اتفاقی رخ داد؛ جامعه توده وار و بی شکل رها 
ش��د و این جامعه ای بود که در لذایذ موجود 
در شهرس��ازی های مدرن و مدرنیزاس��یون 
از باال غرق ش��ده بود؛ ش��اید صرفاً یکسری 
خواننده  و... در آن دوره بودند که جوانان آن 
زمان دنبالشان می رفتند. بعد گروه های نخبه 

تحصیل کرده به صورت مخفی یا آشکار وارد 
س��ازمان ها یا س��اختارهای جدی و سیاسی 
شدند تا اینکه یک نسلی یا تیپی از نخبگان 
به وجود آمد به عنوان تیپ انقالبی مسلمان 
که نمون��ه ب��ارزش در بین روحانی��ت امام 
خمینی )ره( و... بودند و در غیرروحانی ها هم 
شریعتی و بازرگان و... بودند. این ها توانستند 
ت��وده بی ش��کل را جذب خودش��ان کنند و 
احتماالً یکی از دالیل مهم انقالب 57 همین 
امر بود. در چنین وضعیت کنترل از دس��ت 
نهادهای حکومت خارج شد و انقالب شکل 
گرف��ت. به عبارت دیگ��ر در آن زمان جامعه  
بی شکل، س��یال و رها بود و یک گروه نخبه 
به وجود آمد و توانستند آنها را به خود جذب 

کند و انقالب 57 را رقم بزند.
االن دوباره احس��اس می کن��م ما وارد یک 
جامعه بی ش��کل ش��ده ایم؛ مثاًل م��ا اگر در 
سال 53، 70 درصد جمعیت روستایی و 30 
درصد جمعیت ش��هری داشتیم، در انقالب 
57، این نس��بت تقریباً مساوی شد و 50 به 
50 ش��د. اما اآلن چیزی ح��دود 75 درصد 
جمعیت شهری داریم و 25 درصد جمعیت 
روس��تایی؛ آن هم روس��تاهایی که دیگر به 
معنای روس��تایی سنتی، روستا نیست، بلکه 
کاماًل تغییر کرده اند؛ آن ها هم همه ابزارهای 
مدرنی را که در شهرها موجود است دارند و 
استفاده می کنند؛ آن ها هم اینترنت و تلگرام 
و اینستاگرام و توئیتر و باقی امکانات ارتباطی 

زندگ��ی مدرن را دارن��د و در حال تجربه آن 
هستند.

لذا اگر همان فرض پیشین را در نظر بگیریم، 
این جامعه ای که 78 درصد جمعیتش شهری 
هس��تند و نهادهای الزم با اقتضائات زندگی 
مدرن هم در آن ش��کل نگرفته، یک جامعه 
توده وار و رها اس��ت. ای��ن وضعیت می تواند 
برای نهاد حاکم دش��واریهایی را ایجاد کند؛ 
یعن��ی همانطور که گفت��م در عین  حال که 
فقدان گروه ها و احزاب قدرتمند ش��اید برای 
سیس��تم وضعیت ظاهراً مناس��بی را ایجاد 
کند، اما از یک منظر خطرناک است. سیالن 
و ت��وده واری افراد در جامعه احتمال خطر را 
برای حکومت ها ب��اال می برد و حکومت باید 

فکری برای این وضعیت بکند.
اما به لحاظ فرهنگی که فکر می کنم هدف 
شما بیشتر بررسی این وجه از موضوع باشد، 
باید بگویم افراد در جامعه توده وار بی س��ر و 
بی لیدر هستند و به همین دلیل هم یک مدت 
دنبال این سلبریتی  می روند، مدتی بعد دنبال 
آن یکی س��لبریتی و کاماًل سیال و به نوعی 
سرگردان هس��تند. مثالً کسی باور نمی کرد 
روزی کسی مثل »تتلو« بتواند این همه فالور 
داشته باشد. یا مثاًل چه کسی تصور می کرد 
که این ماهواره هایی که در غرب و کشورهای 
مختلف فیلم ه��ا و قصه ه��ا و گفت وگوهای 
س��طحی و مبتذل پخش می کنند، این همه 
مردم را به دنبال خودش��ان بکش��انند! چرا 
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چنین اتفاقی می افتد؟ چون جامعه توده وار 
اس��ت و جامعه توده وار، جامعه ای اس��ت که 

تربیت نشده است.
به همین خاطر یک فرهنگ سیال و سطحی 
در جامع��ه ما ش��کل گرفته اس��ت که مثاًل 
می بینید فالن موضوع س��طحی 20 هزار بار 
الیک می خورد یا 2 میلیون آدم دنبال کننده 
صفحاتی هستند که شدیداً سطحی و حتی 
مبتذل اس��ت. بنابراین من فکر می کنم یک 
بازگشت دوباره ای به دهه 50 در شکل نوین 
خودش در جامعه امروز ش��کل گرفته است 
و یک جامعه توده وار، بی ش��کل و رهایی در 

جامعه ایجاد شده است.

منتق�دان رادی�کال جوامع جدی�د معتقدند 
ک�ه خود نظام های حاک�م و نهاده های قدرت 
هس�تند که به توده ای ش�دن مردم و جامعه 
دامن می زنند، چون نفعشان در این است، اما 
تحلیل شما به نوعی است که گویی حکومت 
اتفاقاً ی�ا جریان هژمونیک با توده ای ش�دن 
جامعه متضرر می ش�ود و در موضع خطر قرار 

می گیرد!
بله، کاماًل درست است.

حاال س�ؤال اینجاس�ت که آیا در کش�ور ما 
این فرایند ت�وده ای کردن/ش�دن جامعه بر 

مبنای نوعی غفلت رقم خورده یا اتفاقاً به طور 
مدیریت ش�ده برای همراه ک�ردن توده های 

سطحی در حال شکل گیری است؟
من احس��اس می کنم در اینج��ا هیچ نوع 
فکری از قبل وجود ن��دارد! ولی درعین حال 
سیس��تم و جریان غالب از این موضوع سود 
می برد. مثاًل نهادهای مسلط معتقدند یا فکر 
می کنند که به اصطالح توانسته اند جامعه را 
کنترل کنند و موفق ش��دند کاری کنند که 
اح��زاب و افراد قدرتمن��د و نخبگان نتوانند 
گروه ه��ای اجتماع��ی و افراد جامع��ه را به 

خودشان جذب کنند.

مثاًل من حوادث دی ماه دو س��ال پیش را 
در همین راس��تا می بینم؛ یعنی حرکت های 
بی س��ری که در جامعه و شهرهای کوچک 
اتفاق افتاد و نهادهای حکومتی هم توانستند 
ت��ا حدودی آن را کنت��رل کنند. ولی همین 
حرکت های بی سر اگر فراگیر شود چه اتفاقی 
می افتد؟! می ش��ود مثل عراق کنونی؛ چون 
در ع��راق کنون��ی هم نه رهبری ب��رای این 
اعتراضات وجود دارد، و نه ایدئولوژی خاصی 

در کار است. 
جامعه، جامعه سیالی است و این ها می توانند 
در بزنگاه ها، خسارت بسیاری به حکومت ها 
وارد کنند؛ یعنی اگر چه ش��اید اینها نتوانند 

حکومت ها را سرنگون کنند، ولی می توانند به 
جامعه آسیب های زیادی بزنند و مثاًل اقتصاد 
و امنیت جامعه را به شدت تضعیف کنند و یا 

روند رو به رشد جامعه را متوقف کنند.
بنابراین اشاره کردم حکومت ها ممکن است 
فکر کنند ک��ه این جامعه س��یال و توده وار 
برای ش��ان مفی��د اس��ت، ول��ی درعین حال 
به تدری��ج یک جامعه عقب مان��ده از خود به 
جا می گذارد که در بزنگاه ها شدیداً خطرناک 

هستند.

یعنی یک تیغ دو لبه است!
همین طور است؛ اگر دقت کرده باشید در 
چنین جوامعی نخبگان در اقلیت هس��تند و 
به جای آن س��لبریتی ها تبدیل به رهبرانی 
عوام زده می شوند. به نوعی سلبریتی ها تبدیل 
به نخبگان جامعه می ش��وند که فقط ظاهراً 
نخبه هس��تند، و در باطن خودش��ان شدیداً 
عوام زده اند. اما به هر حال این س��لبریتی ها 
در یک جامعه توده وار بُرد و تأثیر بیش��تری 
نسبت به نخبگان واقعی و فرهیختگان اهل 

فکر پیدا می کنند.
 ممکن اس��ت حکومت فکر کند که با این 
ش��یوه جامعه قابل کنترل اس��ت و می تواند 
توده ه��ا را کنترل کند. ول��ی در بزنگاه های 
مهم��ی خود این وضعیت کام��اًل به ضررش 
تمام می ش��ود! مث��ل دوره ش��اه که کنترل 
توده ها از دس��ت رژیم خارج می شود یا مثل 
سرنگونی صدام که باز کنترل از دست رژیم 

حاکم خارج شد.

در ای�ن وضعیت تحلیل ش�ما در خصوص 
فعالیت های مطلوب اهالی فرهنگ و رس�انه 
چیس�ت؟ یعنی اهل فرهنگ و هنر و رسانه و 
حتی دانشگاهیان چطور می توانند از توده ای 
ش�دن بیش�تر جامعه ایرانی جلوگیری کنند 
یا آن را به س�مت ساختارهایی ببرند که این 

توده واری نفی شود؟
به طبع، اگر امکانات فرهنگی و رس��انه ای 
دس��ت حاکمان و جریان های مسلط باشد، 
افرادی که شما نام بردید )اعم از اهل فرهنگ 
و هنر و رسانه و...( کمتر می توانند فراورده های 
فرهنگی خودش��ان را نشان دهند و با آنها بر 
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جری��ان غالب تأثیر بگذارن��د. اما اینطور هم 
نیس��ت که کامالً بی دس��ت وپا یا دس��ت وپا 
بسته باشند. این ها هم همین امروز دارند کار 
خودش��ان را انجام می دهند، اما به هر حال 

تاثیرشان شاید چندان زیاد نباشد.
می دانید، مسئله این است که در جامعه ای 
که رسانه ها و صداوسیما در دست حاکمیت 
اس��ت، بخش اعظم��ی از همی��ن نخبگان 
نمی توانند وارد این سیستم رسانه ای بشوند و 
از طریق آن بتوانند کارهای هنری و فرهنگی 
خ��ود را معرفی کنند و تاثی��رات مثبتی بر 
توده ه��ا بگذارند. ولی باز این ها دارند فعالیت 
خود را انجام می دهند یعنی از طریق نوشتن 
کتاب و یا در حوزه س��ینما و... کارهای خود 
را پیش می برند و من معتقدم ناخودآگاه و به 
تدریج مسائل مثبت فرهنگی پیش می رود؛ 
مثاًل من فکر نمی کردم که صدا و سیما هیچ 
وقت فیلمی مانن��د »ورود آقایان ممنوع« را 
پخش کند، ولی دیدیم که پخش ش��د. این 
نش��ان می دهد که فعالیت ه��ای فرهنگی و 
هن��ری آرام آرام تأثی��ر می گذارند و راه خود 
را ه��م باز می کنند. یعنی کس��انی که واقعاً 
نخب��ه و فرهنگ��ی هس��تند راه های��ی برای 
بیان اظهارنظرها و راه حل های پیش��نهادی 
خودش��ان پیدا می کنند و اینها هم تاثیرات 

خود را می گذارد.

احساس می کنم این نوع فرهنگ سازی ها را 
همین نخبگان انجام می دهند و ناخودآگاه و به 
طور ضمنی دارند کار خود را پیش می برند؛ اما 
این تدریجی است و به اصطاح در یک فرایند 
طوالنی مدت اثربخش خواهد بود. پس به این 
ترتیب، اگرچه ممکن اس�ت نخبگان و اهالی 
فرهنگ مح�روم از ابزارهای مهم رس�انه ای 
باش�ند، اما در از طری�ق روزنه هایی که وجود 

دارد، دارند کار خود را پیش می برند
اگر بخواهیم با کمی چالش به این موضوع 
ورود پیدا کنیم، عرض می کنم که تصور حقیر 
در خصوص همی��ن فعالیت های فرهنگی و 
هنری که شما به بخشی از آنها اشاره کردید 
تا نمونه هایی برای نفی توده واری از جامعه را 
مورد اشاره قرار بدهید، این است که در خود 
نمونه ها و مثال هایی از این دست، رد پایی از 
توده ای کردن مضاعف جامعه دیده می شود! 
ب��ه این معنا که چنی��ن تولیدات فرهنگی و 
هن��ری یا اقدامات اجتماع��ی، به نوعی پرت 

کردن ذه��ن مخاطب از مس��ائل اصلی تر و 
بنیادی تر اس��ت و با برساخت نوعی جذابیت 
برای موضوعات فرعی تالش می کند توده ها 
را به این س��و و آن سو بکشاند و باز به روحیه 

تقلید توده ها از سلبریتی ها دامن می زند.

ش�کی در این نیس�ت. اص�ًا ۱۰۰ درصد 
همین است و در این مقطع نخواستم وارد این 
موضوع بشوم. اتفاقاً ما در همان جا هم تشکل 
و احزاب فرهنگی و لیدرهای فکری و فرهنگی 
نداریم و نتیجه اش همین چیزی می شود که 

شما گفتید.
عرضم این اس��ت که اهال��ی فرهنگ هم 
خودش��ان به چند قسم تقسیم می شوند؛ ما 
اهل فرهن��گ و هنر توده وار ه��م داریم که 
اتفاقاً به توده ای شدن جامعه دامن می زنند. 
نمونه بارز آن تتلو اس��ت. آن ها هم بی شکل 
هس��تند و لیدر ندارند و احتمال زیادی دارد 

که عوام زدگی را بیشتر کنند. 
پس الزم اس��ت اینجا موض��وع را تفکیک 
کنیم. یکی اینک��ه خود جریان ها و نهادهای 
مس��لط دارند از طریق رس��انه و غیره تبلیغ 
می کنند که درب��اره آن صحبت کردیم. ولی 
خارج از این سیستم، بقیه افرادی که فعالیت 
می کنن��د، لزوم��اً نخب��گان فرهنگی مثبت 
نیستند. ممکن است نخبه فرهنگی باشند، 
اما نخبه لزوماً به مفهوم خوب بودن نیس��ت. 

مثاًل ممکن اس��ت ما دزد و قاچاقچی نخبه 
داشته باشیم! در جامعه شناسی گفته می شود 
که نخبگان لزوماً افراد خوبی نیس��تند، مثاًل 
»هیتلر« هم در جای��گاه خودش یک نخبه 

است!
پس کس��انی که این طرف قضیه هستند، 
لزوماً آدم های متعهد یا فرهنگ ساز و مثبتی 
نیستند و احتمال دارد فرهنگ سازان منفی 
برای جامعه باشند. از طرف دیگر دسته دومی 
هم هستند که در راس��تای ایجاد آثار فاخر 
گام برمی دارند، نه اینکه همان عوام زدگی را 

به نوعی غیرحکومتی پیش ببرند.

پس قبول دارید که معتقدید در جریان های 
فرهنگی، هنری امروز، مثاً کسانی که حجم 
باالیی از آثار کمدی، که بهتر اس�ت با عنوان 
»لودگی« نامیده ش�وند را تولی�د می کنند در 
حال بازتولید همان توده گرایی هستند که گاه 
به دلیل وجود ساختارهای توده ساز نهادهای 
حاکمیت�ی در برابر آنها ژس�ت اپوزیس�یونی 

می گیرند؟
بل��ه، ص��د درص��د. اص��اًل ای��ن جوک ها 
و طنزهای��ی ک��ه می بینی��م، حت��ی برخی 
ش��بکه های ماهواره ای ک��ه از خارج پخش 
می شود هم همین هس��تند؛ یعنی به نوعی 
دارند س��طحی گرایی و عوام زدگی را تبلیغ و 

ترویج می کنند. شکی در این نیست.
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� س��ردبیر و  عب��اس توفی��ق 
رییس هیأت تحریریه نش��ریه 
»توفیق« � از اخبار منتشرشده 
درباره احتمال تخریب ساختمان 
چاپخان��ه  و  تحریری��ه  دفت��ر 
ای��ن نش��ریه اظه��ار ناراحتی 
می کند و می گوید کش��ورهای 
تاری��خ  ب��ه  دنی��ا  پیش��رفته 
مطبوعاتشان اهمیت می دهند 
را  قدیم��ی  س��اختمان های  و 
تبدیل ب��ه موزه می کنن��د، اما 
در کش��ور ما ساختمان چاپخانه 
قدیمی نشریه  مستقلی همانند 
»توفیق« را می خواهند تخریب 

کنند.
واکن��ش  در  توفی��ق  عب��اس 
ب��ه احتمال تخریب س��اختمان 
تحریری��ه و چاپخان��ه نش��ریه 
»توفیق« که س��ال ۵۰ و پس 
از نی��م ق��رن انتش��ار ب��رای 
همیشه توقیف شد، می گوید: 
اینکه دنیا ب��ا روزنامه نگاران و 
طنزپردازانش چه می کند و ما 
در ایران با روزنامه نگاران چه 
می کنیم، داستان مفصلی است. 
در تمام کش��ورهای پیشرفته 
دنی��ا ب��ه تاری��خ مطبوع��ات و 
روزنامه ن��گاران و طنزپردازان 

بسیار اهمیت داده می شود.

واکنش عباس توفیق به احتمال تخریب بنای چاپخانه »توفیق«

او ادام��ه می دهد: به عنوان مثال در زمان انقالب 
مشروطه ایران یک مجله طنز ایرانی بسیار خوب به 
نام »مال نصرالدین« در قفقاز منتشر می شد که بعد 
از 13 س��ال هم تعطیل شد؛ اما مدتی بعد با وجود 
اینکه مجله متعلق به آن کشور نبود، چاپخانه ی آن را 
به موزه تبدیل کردند؛ اما در کشور ما به رویکردهای 
اینچنینی توجهی نمی شود؛ چراکه »توفیق« را که 
یکی از شریف ترین روزنامه های کشور بود و نیم قرن 
بدون هرگونه وابستگی مالی منتشر می شد و صریح 
و درس��ت انتقاد می کرد را آن زمان توقیف کردند 
و االن هم می خواهند س��اختمان دفتر تحریریه و 

چاپخانه قدیمی اش را تخریب کنند.
توفی��ق درب��اره قدمت س��اختمان تحریریه و 
چاپخانه »توفیق« در خیابان سپه س��االر تهران 
نیز با بیان اینکه »این چاپخانه نخستین چاپخانه 
رنگ��ی ایران بود و قدمت تاریخ��ی زیادی دارد«، 
اظهار می کند: چاپخانه رنگین در آن دوره زمانی 
از تجهیزات خوبی برخوردار بود حتی برای برخی 
از شماره های مجله ماهانه »توفیق فکاهی« برای 
نخس��تین بار عینک هایی با تلق های رنگی برای 

عکس های سه بعدی آن چاپ منتشر می کرد.
او ب��ا بیان اینکه »در ابت��دا چاپخانه متعلق به 
عده ای س��هام دار بود که از اعض��ای دیوان عالی 
کش��ور بودند«، ی��ادآور می ش��ود: پیش تر مجله 
»توفیق« در چاپخانه آفتاب چاپ می شد، اما پس 
از مدتی به چاپخانه رنگین منتقل ش��د و حدود 
سال 1340 توانستیم اکثر سهام چاپخانه رنگین را 

خریداری کنیم. دفتر هیأت تحریریه را نیز به این 
چاپخانه منتقل کردیم تا از این طرق ارتباط میان 

آنها و بخش حروف چینی راحت تر باشد.
رئیس هی��أت تحریریه »توفیق« درباره توقیف 
این نشریه در سال های پیش از انقالب اسالمی، 
می گوید:  به دلیل تمام اتفاقاتی که در آن سال ها 
در چاپخانه رنگین رخ می داد، این س��اختمان از 
پیشنیه تاریخی زیادی برخوردار است. آن زمان 
چاپخانه رنگین، پاتوق سانس��ورچی  معروف آن 
زم��ان )محرمعلی خان( ش��ده ب��ود. در تمام آن 
س��ال ها به خاطر اینکه حاضر نشدیم روزنامه را 
به دولت و شخص امیرعباس هویدا )نخست وزیر 
وقت کشور( بفروشیم، توانستیم همچنان استقالل 
نشریه را حفظ کنیم؛ اما در نهایت تمام نشریات 
»توفیق« )هفته نامه، ماهنامه، سالنامه و کتاب و 
غیره( را با وجود اینکه اکثر آنها سیاسی نبودند، 
برخالف قانون مطبوعات و قانون اساسی توقیف 
کردن��د. حتی به چاپخانه رنگی��ن همانند اینکه 
می خواهند یک پای��گاه چریکی را تصرف کنند، 
حمله، همه م��ا و کارگران را از چاپخانه بیرون و 
آن جا را الک و مهر کردند و ما آن را به چاپخانه دار 

دیگری به قیمت مفت فروختیم.
توفیق خاطرنش��ان می کند: چاپخانه را با این 
عنوان دروغ که مدیر مسؤول آن صالحیت ندارد، 
بستند و متاسفانه این ساختمان قدیمی مدتی بعد 
به یک انباری تبدیل شد و اکنون نیز می خواهند 
آن را تخریب کنند. هفته نامۀ فکاهی و طنزآمیز 

سرنوشت تلخ نشریه ای که قبل از انقالب توقیف شد
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فارسی زبان ایران با حدود نیم قرن فعالیت از 
س��ال 1302 تا 1350 خورشیدی )1923 تا 

1971 میالدی( دایر بود.

دورۀ نخست
نخستین ش��مارۀ توفیق در 30 اردیبهشت 
ماه سال 1302 منتشر ش��د و انتشار آن در 
س��ه دورۀ ناپیوسته ادامه یافت. دورۀ نخست 
از 1302 تا 1318 به مدیریت حسین توفیق 
ب��ود که با درگذش��ت وی در 1318 به پایان 
رس��ید. توفیق در اوایل این دوره، نش��ریه ای 
نیمه فکاهی و نیمه جّدی بود. از اواس��ط سال 
پنجم، با کسب امتیاز چاپ کاریکاتور در آن، 
بیشتر صورت فکاهی گرفت و پس از مدتی از 
س��ال 1311 کامالً ادبی شد. طی شش سال 
فعالیت ادبی، اغلب مطالب توفیق منظوم بود. 
از س��ال 1317، توفیق دوباره به صورت کاماًل 
فکاهی-اجتماع��ی درآمد. تقارن نخس��تین 
دورۀ توفیق با حاکمیت پهلوی اول )1304-
1320(، س��بب ش��د که مطالب نش��ریه با 
سانسور همراه شود. توفیق در دورۀ اول بیشتر 
به مس��ائل اخالقی و اجتماعی می پرداخت و 

ازاین رو بدون وقفه منتشر می شد.

دورۀ دوم
پس از مرگ حس��ین توفیق، مجلۀ توفیق 
دچار توقف شد و باالخره از 1319 با مدیریت 

فرزندش، محمدعلی توفیق، دورۀ دوم توفیق 
آغاز ش��د و تا کودتای 28 مرداد سال 1332 

ادامه یافت.
بی ثباتی سیاسی به سبب ناپایداری دولت ها 
دستمایۀ اصلی توفیق برای انتقاد روزافزون از 
دستگاه حاکم بود که به توقیف های مکرر آن 
نیز انجامید. دالیل توقیف متعدد بود، از جمله 
در اسناد سال های 1324 و 1325 آمده است 
که فرمانداری نظامی مندرجات نشریۀ توفیق را 
خالف مصالح کشور و سیاست دولت تشخیص 
داده و دس��تور توقیف آن را به ش��هربانی کل 
کش��ور صادر کرده است. موضوع اصلی توفیق 
انتقاد از عملکرد نخست وزیران بود؛ توفیق در 
س��ال های اوج گیری ملی شدن صنعت نفت، 
ضمن حمایت از ملی ش��دن نفت و ملی شدن 

شیالت، همچنان از دولت ها انتقاد می کرد.

دورۀ سوم
برادران توفیق: حس��ن، حس��ین و عباس 
توفیق که در دورۀ دوم توفیق کاریکاتوریست، 
نویسنده، شاعر و سردبیر و در سال های آخر 
آن دوره گردانن��دگان اصلی تحریریۀ توفیق 
بودند در 29 اسفند 1336 روزنامه ای فکاهی 
و طنزآمیز را به نام »فکاهی« منتش��ر کردند 
که به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفت. 
در سال 1337 محمدعلی توفیق نام روزنامۀ 
توفیق و حق التألیف 32 س��ال مندرجات آن 
را رس��ماً به برادران توفیق واگذار کرد. انتشار 
این دورۀ پرس��روصدای توفیق در زیر فش��ار 
شدید سانس��ور و با توقیف های مکرر تا سال 
1350 شمسی ادامه یافت. در این دوره ظاهر 
نشریه تغییراتی کرد، از جمله جلدش رنگی و 

صفحاتش بتدریج بیشتر شد.

شخصیت های توفیق
توفیق، کاکاتوفیق،  اصلی  ش��خصیت های 
گش��نیزخانم )عی��ال کاکا(، ممولی )میمون 
کاکا( و ملت بود. در دورۀ سوم، توفیق توانست 
پس از دو-سه سال، انتقادات طنزآمیز خود را 
متوجه دولت )خصوصاً شخص نخست وزیر و 
وزرا( و وکال و سناتورها یا سیاست های آمریکا 

و انگلیس و اسرائیل کند.

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

News

ورزش

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

فرهنگ و هنر

]45[

شماره 65 - بهمن ماه 1398

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



بزرگ  جنایتکاری  ردینگتون، 
ک��ه خود را تس��لیم اف بی آی 
ارائ��ه  ازای  در  و  می کن��د 
اطالعات درباره فهرس��تی از 
جنایت��کاران  خطرناک تری��ن 
دنی��ا که خودش تهی��ه کرده، 
درخواست مصونیت قضایی 

دارد.
 ای��ن درواق��ع، خ��ط اصل��ی 
داستان »لیست سیاه« است؛ 
مجموعه ای تلویزیونی در ژانر 
جنای��ی -امنیتی که ش��بکه 
ان بی سی از س��ال ۲۰۱3 در 
حال پخش آن است؛ سریالی 
که در واقع ملغمه ای است از 

سریال ۲۴ و  هانیبال.
اما آنچ��ه باعث ش��د در این 
یادداش��ت به سریال لیست 
رویک��رد  بپردازی��م،  س��یاه 
ایران هراسی و سپاه هراسی  
اس��ت که این اث��ر در پیش 
گرفت��ه و ظاه��را ب��ه یکی از 
اج��زای مه��م فیلمنام��ه این 
سریال تبدیل شده است که 
چندان هم غیرمنتظره نیست، 
چ��را ک��ه ش��بکه ان بی س��ی 
ید طوالی��ی در تحریف اخبار و 
ساختن گزارش های جعلی در 
جهت منفی نشان دادن چهره 

ایران دارد.

این شبکه همواره در تولیدات خود با برجسته 
ک�ردن نقش آمریکا به عنوان ناج�ی دنیا و ارائه 
چهره  ای منفی از ایران در چارچوب دس�تیابی 
ب�ه بمب اتم�ی، دخالت در منطق�ه و حمایت از 
تروریس�م، س�عی در ایجاد ایران هراسی دارد، 
تا جایی که حتی در زمان امضای برجام، مدعی 
شده بود توافق هسته ای می تواند صلح جهانی را 
به خطر بیندازد و خاورمیانه را با بدترین تنش  ها 
مواجه س�ازد و صدالبته این نظرات را با ساخت 
فیلم ها و سریال های مختلف به خورد بینندگان 

خود می دهد.
در س�ریال لیست س�یاه نیز این استراتژی از 
فصل س�وم کلید می خورد: حض�ور یک مامور 
موس�اد به نام ثم�ر نوابی ]با بازی م�ژان مارنو، 
بازیگ�ر ایرانی االصل[ در گروه وی�ژه اف بی آی، 
بازمان�ده خان�واده ای ایرانی که پ�در و مادرش 
به دلیل همکاری با اسرائیل بدون محاکمه توسط 

نیروهای امنیتی کشته می شوند.
اما این همه ماجرا نیست، چرا که با  پیش  رفتن 
سریال متوجه می شویم زال بن حسن، برادر ثمر 

از فرماندهان سپاه قدس است.
به زعم  سازندگان این سریال، او به عنوان یک 
تروریس�ت بین المللی قصد دارد ماموران - در 
سریال - مظلوم و بی گناه موساد را در آمریکا به 
قتل برساند و برای این که مخاطب سریال کامال 
قساوت و سنگدلی نیروهای نظامی ایران را باور 
کند، در سکانس�ی دیگر افراد زال بن حس�ن با 
حمله به شرکت الزاروم، دانشمندان آمریکایی 
وابسته به رژیم صهیونیستی را کشته و در واقع 
داستان ش�هادت دانشمندان هسته ای ایران را 
وارونه و به نفع خود نمایش می دهند. سازندگان 
این مجموعه پا را از این فراتر گذاشته و حسن را 
به عنوان عامل بمبگذاری  در یک جلسه مناظره 
روحانیون و دانشجویان معترض در زاهدان با 41 

لیست واقعا سیاه

مهد ی یکه  ساد ات
روزنامه نگار

ایران هراسی در مجموعه مشهور ان بی سی
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کشته معرفی می کنند.
فاز بعدی ایران  هراسی و سپاه  هراسی در 
فصل هفتم اتفاق می افتد؛ اس�تقرار پایگاه 
مخفی س�ی  آی ای در زاهدان، عملیات یک 
پهپاد آمریکایی در خ�اك ایران،  مخروبه و 
بدوی  نش�ان دادن ایران و در نهایت چیزی 
که س�ریال ب�ه دنب�ال آن اس�ت؛ عملیات  
خرابکاران�ه ای را ک�ه تروریس�تی بدنام در 
خاورمیان�ه و مناط�ق مختل�ف جهان علیه 
ماموران و منافع آمری�کا انجام می دهد، در 
اصل توس�ط نیروی قدس س�پاه پاسداران 
صورت گرفته و آن تروریست بدنام در واقع 
ماموری آمریکایی اس�ت که 30 سال پیش 
به دس�ت ایرانی ها اس�یر و بر اثر شکنجه و 
شست و ش�وی مغزی به یکی از فرماندهان 

سپاه قدس تبدیل شده است.
کارنه�ان،  ج�و  و  بوکنکام�پ  ج�ون 
کارگردان های مجموعه لیست سیاه همانند 
برخی اسالف هالیوودی خود و با این که سعی 
کرده اند غیرمستقیم اهداف سیاسی خود را 
به مخاطب القا کنن�د، کامال مبتدیانه عمل 
کرده اند و با کمی دقت این اهداف مشخص 
می ش�ود؛ القای نف�وذ و اش�راف اطالعاتی 
آمری�کا در ایران، تروریس�ت  نش�ان دادن 
سپاه پاسداران و فاسد نشان دادن ماموران 
امنیت�ی ای�ران و بدوی نش�ان دادن جامعه 
ایرانی از اهداف سیاسی  است که این سریال 

دنبال می کند. 
س�ازندگان ای�ن س�ریال چن�ان درب�اره 
و  سیس�تان  و  کردس�تان  اس�تان های 
بلوچس�تان و به خص�وص ش�هر زاه�دان 
سیاه نمایانه داستان پردازی کرده اند؛ گویی 
ناامن�ی و نارضایت�ی در ای�ن دو اس�تان به 
اندازه ای است که جو نظامی حاکم بر آن نیز 

نمی تواند آرامشی برقرار کند.
صدالبته این نشان از ضربه سنگینی دارد 
ک�ه دس�تگیری و از هم پاش�یدن گروهک 
ریگ�ی به آمری�کا و متحدان صهیونیس�ت 
آن وارد آورد.  ت�الش س�ازندگان لیس�ت 
س�یاه و در مقیاس�ی بزرگ تر؛ این گونه آثار 
برای تحریف حقایق در جوامع مختلفی که 
زورگویی سردمداران صهیونیست آمریکا را 

برنمی تابند، چنان بر روح هنر سایه می اندازد 
که رس�الت اصلی خود را فرام�وش کرده و 

تبدیل به تریبون سیاستمداران می شوند.
بدیهی اس�ت آثار هنری ای در دنیا موفق 
و مان�دگار ش�ده اند که توانس�ته اند فاصله 
خود را با اهداف و اغراض سیاسی حاکمان، 
نهادهای امنیتی و البیگران حفظ کنند. این 
نکته مهمی است که متاسفانه سریال لیست 
سیاه با وجود بودجه گزافی که برای ساخت 
آن هزینه ش�ده، نتوانسته به آن عمل کند 
و در ورطه سیاس�ت بازی و سفارشی سازی 

گرفتار شده است.

 درباره سریال به روایت ویکیپدیا
لیس�ت س�یاه )The Blacklist( مجموع�ه 

تلویزیونی جنایی آمریکایی است که از 23 
س�پتامبر 2013 از شبکه ان بی سی تا کنون 
در ح�ال پخش اس�ت. ریمون�د ردینگتون 
»رد« )جیمز اس�پیدر(، افس�ر سابق نیروی 
دریایی ایاالت متحده که به یک جنایت کار 
برجس�ته تبدیل شده اس�ت پس از فرار از 
دس�تگیری ب�رای چندین ده�ه، به صورت 
 ]FBI[ داوطلبانه خود را تس�لیم اف ب�ی آی
می کند. او به اف بی آی می گوید که لیس�تی 
از خطرناك ترین جنایتکاران دنیا را دارد که 
در طی سال ها جمع کرده است و مایل است 
در مقابل مصونیت از پیگرد قانونی، عملیات 
تک تک آن ها را اط�الع دهد. در هر فصل، 
سرنخ هایی درباره اسرار قدیمی ردینگتون 

فاش می شود.
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ستاره نقش های منفی
عنای��ت بخش��ی، در دهه 60، س��تاره 
سینما بود. بدمنی که خیلی خوب از پس 
نقش هایش برمی آمد. هر چه نقش ساواکی 
و ضد قهرمان بود، بخش��ی، اولین گزینه 

برای بازی بود.
خودش می گوید: قبل از پیروزی انقالب 
م��ن در تئاتر بازی می کردم و در س��ینما 
حضور چندانی نداشتم. در تئاتر هم نقش 
منفی بازی نمی کردم. ت��ا این که انقالب 
به پیروزی رس��ید و کارگردانانی که با من 
دوس��ت بودند مرا به سینما دعوت کردند. 
اوایل نقش س��اواکی به من می دادند و به 
مرور در این نقش ها جا افتادم. ذات سینما 
و تلویزی��ون ای��ران چنین اس��ت. در یک 
نقش ک��ه جا بیفتی آن قدر همان نقش را 

به تو می دهند که دیگر کلیشه می شوی. 
کارگردان ها برای دادن نقش های متفاوت 
به بازیگران قدرت ریسک ندارند. تا این که 
در سریال سایه همسایه، یک نقش مثبت را 
بازی کردم و دوباره شدم کلیشه نقش های 
مثبت و این ب��ار از آن طرف بام افتادم! هر 
چه نقش مثبت و معتمد خانواده و محله 
بود به من پیش��نهاد می دادند و می دهند. 
راس��تش کمتر پی��ش آمد کارگ��ردان و 
تهیه کننده ای ریس��ک کن��د و یک نقش 
متفاوت ب��ه من بدهد تا توانایی های دیگر 

خودم را به نمایش بگذارم.
بخشی درباره فیلم ترن می گوید: من با 
آقای قویدل از قدیم دوست بودم و ایشان 
برای ب��ازی در فیلم ترن دعوتم کرد. ترن 
فیلم س��ختی بود. فیلمی جاده ای که هر 

سکانسش در منطقه ای فیلمبرداری می شد 
و ما مدام با آن قطار در حرکت بودیم. یادم 
هست در یکی از سکانس ها که من داخل 
هلیکوپتر نشس��ته و کمربند نبسته بودم، 
خلبان یکباره تیک آف کرد و اگر من پایم را 
به پایه صندلی گیر نداده بودم بیرون پرت 
می شدم. یک بار هم نزدیکی های فیروزکوه 
فیلمبرداری داش��تیم که م��ن در یکی از 
س��کانس های تعقیب و گریز، سالحی که 
دستم بود را گم کردم. مسوولش گفت باید 
پیدایش کنی و گرنه برای من بد می شود. 
کل منطقه ای که فیلمبرداری کرده بودیم 
را تک و تنها گشتم. آن قدر تشنه شده بودم 
ک��ه از آب رودخانه خوردم. وقتی به کمپ 
برگشتم مسموم شده بودم و درمانگاه هم 
نزدیک ما نبود که مرا ببرند و درمان کنند. 

گفت وگو با عنایت بخشی

رفته ها پشیمانند

طاهره آشیانی
روزنامه نگار

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

و سنگ اندازی ها.
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فردایش رفتیم یک درمانگاه کوچک که 
در ش��یرگاه بود. ب��رای تولید یک فیلم 
کلی سختی می کشیدیم. مثل االن نبود 

که همه چیز راحت باشد.

ریشه ام در این خاک است
به بخشی می گویم اوایل انقالب بعضی 
از بازیگرانی که در سینما و تئاتر فعالیت 
داش��تند از ایران رفتند. چه ش��د شما 

ماندید و به کارتان ادامه دادید؟
می گوید: م��ن اول انقالب برای رفتن 
به آمریکا موقعیت های زیادی داش��تم. 
خواهرم و فرزن��دش در آمریکا بودند و 
موقعیت های شغلی خوبی هم داشتند. 
از طرف��ی خ��ودم در نی��روی هوای��ی 
الکترونیک خوانده بودم و در دانش��گاه 
نیروی هوایی تدری��س هم می کردم و 
زبان انگلیسی ام خیلی خوب بود. ما باید 
به انگلیسی تدریس می کردیم و همین 
باعث شده بود زبانم خوب باشد. با این 
توانمندی ها می توانستم به آمریکا بروم 
و ش��غل خوبی به دس��ت آورم، اما دلم 

نیامد. م��ن در این خاک ریش��ه دارم. 
هر جا بروم چون از خاکم دور ش��ده ام، 

خشک می شوم. 
در سن و سالی که داشتم رفتن ریسک 
بزرگی بود. باید می رفتم و از صفر شروع 
می ک��ردم. ماندم و با خ��ودم فکر کردم 
اگر قرار است ادامه دهم همین جا ادامه 
می دهم، بین مردم خودم که پیش آنها 
اعتبار دارم. دوس��تانم ک��ه رفتند اصاًل 
ش��رایط خوبی را تجربه نکردند. دلشان 
برای وطنش��ان لک زده اس��ت. یکی از 
آنها گفت��ه بود دوس��ت دارد برگردد و 
حداق��ل در گوش��ه ای از خاک وطنش 
دفن شود. رفتن و بریدن از وطن سخت 
است. آن ها که رفتند هم بعد پشیمان 

شدند.

بازیگری برای ما عشق بود
از بخشی می پرسم از مسیری که برای 

بازیگری طی کرده اید، راضی هستید؟
می گوی��د: بازیگری برای نس��ل من 
عشق بود. شغل نبود که فقط با آن پول 

دربیاوری��م و معروف ش��ویم. می رفتیم 
روی صحن��ه یا مقابل دوربین و از همه 
وجودمان مایه می گذاش��تیم تا نقش را 

عالی بازی کنیم. 
مصداق همان ش��عر که می گوید: در 
بیاب��ان گر به ش��وق کعب��ه خواهی زد 
قدم ... قض��اوت و نمره دادن به زندگی 
و حرفه بازیگری بستگی به این دارد که 
چه عینکی به چشم زده ای و با آن دنیا 
را نگاه می کنی. من زیاد بدبین نیستم و 

دنیا را سیاه و تار نمی بینم. 
از مس��یری ک��ه ط��ی ک��رده ام، هم 
راضی ام ه��م نه. جاهایی نقش ها خوب 
بوده ان��د و من برای اجرایش��ان زحمت 
کشیده ام و نقش و اثر به یادماندنی شده 
و برخ��ی اوقات هم ن��ه. دوره ای خوب 
پ��ول درآورده ام و چ��رخ زندگی خوب 
چرخی��ده، بعض��ی اوقات ه��م چندان 
راضی کننده نبوده. به هرحال گذش��ته، 
اما با همه اینها خوشحالم که در کشورم 
ماندم و بین مردم احترام و اعتبار دارم؛ 

همین کفایت می کند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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پرواز سیمرغ ها بر فراز میالد
حاشیه نگاری بر مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

اختتامیه جش�نواره فیلم  فج�ر در حالی 
برگزار ش�د ک�ه هیچ ک�دام از عوامل فیلم 
»روز صف�ر« ب�ه مراس�م نیامدن�د و هجوم 
مهمانان غیرسینمایی با رفتارهایی عجیب 
به س�الن همایش های برج می�الد بار دیگر 
نشان داد که مدیران  برگزارکننده جشنواره 
فیلم فجر برای دوره های آینده باید فکری 

جدی برای محل مراسم اختتامیه کنند.
آیی�ن پایان�ی جش�نواره فیل�م فجر 22 
بهمن ماه در س�الن همایش های  برج  میالد 
با تالوت آیاتی از قرآن کریم آغاز ش�د، آن 
هم در حالی که مردم کارت به دسِت پشت 
درهای سالن با شنیدن صدای سرود و قرآن 
به داخل  هجوم آوردند و با فریاد دادن، الفاظ 
نامناس�ب به مأمورانی که جل�و درها اجازه 
 ورود مهمان های غیرمرتبط با طبقه همکف 
را نمی دادند و با پریدن از روی صندلی ها در 
جاهای خال�ی باقی مانده که مختص عوامل 

فیل�م و اهالی رس�انه ب�ود، نشس�تند. در 
صورتیکه بالکن سالن همایش ها خالی بود.

نکته جالب توجه ادبیات کالمی نامناسب 
برخ�ی از این اف�راد بود که حت�ی در حین 
خواندن قرآن، با ناسزا گفتن به جماعتی که 
جلوتر از آن ها نشس�ته بودند، دنبال جایی 

برای نشستن می گشتند.
مش�ابه ای�ن اتفاق دو س�ال قب�ل هم در 
اختتامیه جش�نواره فیلم فجر فجر رخ داد 
و آن زمان هم دس�ت اندرکاران جش�نواره 
از حض�ور همراهان و مهمان�ان اجباری که 
ب�ه آن ها تحمیل می ش�د گله من�د بودند و 
اینکه حت�ی خیلی از مس�ؤوالن و مدیران 
غیرهن�ری ی�ا خانواده هایش�ان عالق�ه به 
حضور در اختتامیه دارند. با این حال به نظر 
می رس�د از آنجا که کنترل این جمعیت در 
برج میالد میسر نیس�ت، باید مکانی دیگر 
مثل ت�االر وحدت که حاش�یه های کمتری 

دارد، انتخاب شود.
اما از حاش�یه های ورود مهمان ها و شروع 
مراس�م که اتفاق�اً با حضور پی�روز حناچی 
ش�هردار تهران و اسپانسر اصلی جشنواره 
ه�م هم�راه ب�ود بگذری�م،  ب�ه اختتامی�ه 
می پردازیم که امسال دکوری ساده و مزین 
به سه تندیس بزرگ سیمرغ برایش طراحی 
ش�ده بود. این مراس�م با اجرای محمدرضا 
ش�هیدی فر و اش�اره او ب�ه اتفاق های اخیر 
جامعه همراه بود و بعد هنگامی که فرش�ته 
طائرپور به عنوان یکی از داوران بخش نگاه 
نو، کوتاه و مستند روی س�ن آمد، در ادامه 
صحبت ه�ای مجری ب�ه گفته ه�ای بازیگر 
برنده جایزه اس�کار واکین فلیکس اش�اره 
ک�رد که گفت�ه ب�ود، از صدای خ�ود برای 

بی صداها استفاده کنیم.
کاش  ای  اف�زود:  همچنی�ن  طائرپ�ور 
هنرمندان س�ینمای ما ه�م وقتی صحبت 
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می کنند نگاه جامع گرایانه و خیرخواهانه داش�ته 
باشند گرچه اکثر آن ها دارند.

پس از اهدای جوایز اولیه این مراس�م که ش�امل 
اقالم تبلیغاتی و فیلم های مستند و کوتاه و نگاه نو 
می شد، شهردار تهران یک سخنرانی نسبتاً طوالنی 
از تاریخ ایران و فرهنگ آن و همکاری شهرداری با 

جشنواره در مسائل شهری داشت.
یکی  از بخش های ویژه این  مراس�م اهدای جایزه 
س�رباز وطن حاج قاس�م س�لیمانی بود که پس از 
شهادت سردار سلیمانی به جوایز دیگر اضافه شد. 
در همین بخش اعالم ش�د تع�دادی از خانواده های 
شهدای ترور،  آتش نش�ان، مقاومت و خانواده هایی 
از هواپیمای اوکراینی حضور  دارند که مادر شهیدان 
خالقی پور و همسر شهید آتش نشان از جمله آن ها 
بودند. ش�هیدی فر در این بخش گفت که قرار بوده 
دختر شهید س�لیمانی هم در این مراسم باشد که 

شرایط مهیا نشد.
حاتمی کی�ا و فرام�رز قریبی�ان از غایب�ان مهم 
جش�نواره بودند که برنده  جلوه ه�ای ویژه بصری 
فیلم »خروج« بارها با تأس�ف و حس�رت گفت  که 
 ای کاش ای�ن دو در مراس�م حضور داش�تند. البته 
این دو سینماگر تنها غایبان جشنواره نبودند چرا 
ک�ه هیچ ی�ک از برگزیدگان فیل�م  »روز صفر« در 
مراس�م حضور نداشتند و در میانه های برنامه تینو 
صالحی )بازیگر( با انتشار پستی در صفحه شخصی 
اینستاگرامش نوش�ت که عوامل فیلم »روز صفر« 
ب�ه اختتامیه نمی روند و از ش�رکت در آن انصراف 
داده اند چون فیلم را برای مردم ساخته اند نه صرفًا 
جش�نواره، گرچه  گویا این مس�ئله به اطالع دبیر 

 جشنواره رسیده بود.
از اتفاق ه�ای جالب این مراس�م تقدی�ر از چهار 
کودك کار فیلم »خورش�ید« مجی�د مجیدی بود 
ک�ه با توجه به حرف های آن ها در نشس�ت خبری 
فیل�م، تعداد زیادی از حاضران مش�تاق ش�نیدن 
صحبت های دوباره آن ها بودند. این بچه ها با تقدیر 
از مجی�دی و عوامل فیلم به هم س�ن و س�ال های 

مشابه خود گفتند که از زندگی ناامید نشوند.
ش�هیدی فر با اش�اره به فراموش شدن بعضی از 
بازیگران کودك سینما، ابراز امیدواری کرد که این 
اتفاق با همراهی مجیدی و دیگر دس�ت اندرکاران 

فیلم برای بچه های فیلم »خورشید« تکرار نشود.
س�عید راد ک�ه پ�س از صحبت بچه ه�ای فیلم 
»خورشید« قصد خواندن نام بهترین بازیگر نقش 
اول را داش�ت، ب�ا دلخ�وری از بعض�ی همکارانش 
گفت: »سینما، هستی است. ما هیچ کدام آدم های 
شکست خورده نیستیم و متاسفم کسانی که باید 

بهتری���ن فیلم جش���نواره فیلم 
فجر 98

خورش�ید )مجی�د مجیدی، 
امیر بنان(

بهترین کارگردان
مهدوی�ان  محمدحس�ین 

)درخت گردو(
جایزه هنر و تجربه

پوست )برادران آرك(
جایزه ویژه هیات داوران

روز صفر )سعید ملکان(
بهترین فیلمنامه

خورش�ید )نیم�ا جاوی�دی، 
مجید مجیدی(

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

برای فیلم من می ترسم
بهترین بازیگر نقش اول زن

نازنین احمدی )اب�ر بارانش 
گرفته(
نامزدها

پرین�از ایزدی�ار ب�رای فیلم 
سه کام حبس

مریم مقدم برای فیلم قصیده 
گاو سفید

ندا جبرئیلی برای فیلم مردن 
در آب مطهر

الناز شاکردوست برای فیلم 
من می ترسم

بهترین بازیگر نقش اول مرد
پیمان معادی )درخت گردو(

بهتری���ن بازیگر نق���ش مکمل 

مرد
امیر آقایی )شنای پروانه(

بهتری���ن بازیگر نق���ش مکمل 
زن

)ش�نای  طباطبای�ی  طن�از 
پروانه(

بهترین فیلمبرداری
مرتضی نجفی )تومان(

بهترین موسیقی متن
بامداد افشار )پوست(

بهترین تدوین
اس�ماعیل علیزاده )ش�نای 

پروانه(
بهترین صداگذاری

مه�دی صالح کرمانی و آرش 
قاسمی برای فیلم شنای پروانه

بهترین صدابرداری
مه�دی صالح کرمانی و آرش 
قاسمی برای فیلم شنای پروانه

بهترین طراحی صحنه
فیلم  ب�رای  کی�وان مق�دم 

خورشید
بهترین طراحی لباس

روز صفر
بهترین چهره پردازی

مهرداد میرکیانی برای فیلم 
خروج

بهترین جلوه های ویژه بصری
خروج

بهترین جلوه های ویژه میدانی
روز صفر

س���یمرغ زرین بهترین فیلم از 
نگاه ملی

روز صفر )سعید ملکان(
بهتری���ن فیلم ن���گاه ن���و )فیلم  

اولی ها(
روز صفر )سعید ملکان(

جایزه ی سردار قاسم سلیمانی
آب�ادان ی�ازده 60 )مه�رداد 

خوشبخت(
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در اینجا باشند نیستند، کسانی مثل آقای 
حاتمی کی�ا، درویش.. که من از دس�ت این 
اس�اتید جایزه گرفتم.« او افزود: من ناامید 
می ش�وم از اینکه برخی دوستان نیستند. 
کج�ای دنیا برای ما دس�ت زدند جز اینجا؟ 
قهر یعن�ی چه؟ وقتی ای�ن گروه  متخصص 
داوری کارها را بررس�ی کرده اند چرا نباید 

اینجا حضور داشته باشند؟
در ای�ن بخ�ش پیم�ان مع�ادی برگزیده 
معرفی شد که چون در سالن نبود مهدویان 
جای�زه اش را گرفت. او با ش�وخی از مجری 
 مراسم  پرسید  که »این سیمرغ ها که ایرانی 
هس�تند با سرد و گرم ش�دن نمی شکنند؟ 
چون اولین س�یمرغ پیمان را باید سالم به 

او برسانیم.«
او گف�ت که معادی در ایران نیس�ت ولی 
همراهی کرده و در نشست خبری فیلم هم  
با ارسال صوت ش�رکت کرد و برای مراسم 

اختتامیه ه�م ویدیویی به احت�رام داوران 
فرستاده اس�ت. مهدویان در بخشی دیگر 
برای دریافت جایزه بهترین کارگردانی هم 
روی س�ن آمد که در س�خنانی با اشاره به 
پدری ک�ه در فیلمش داغ فرزند می بیند از 
تمام پدران داغدار امس�ال کشور، از سیل 
گرفت�ه تا حادثه آبان م�اه و هواپیما و جان 
باختگان مراس�م تشییع س�ردار سلیمانی 
در کرم�ان که این گروه آخ�ر در دو قطبی 
پیش آم�ده در جامعه مورد بی توجهی قرار 

گرفتند، یاد کرد.
 این بخش از صحبت های مهدویان در پخش 
تلویزیونی قطع ش�د همانن�د صحبت های 
امیر آقایی ک�ه وقتی از صحبت های مجری 
تلویزی�ون که گفته بود اگر کس�ی ناراحت 

است از ایران برود، انتقاد کرد.
امیر آقائ�ی  با بیان اینک�ه »یک دلگیری 
دارم« گفت: چندی پیش خانمی از رس�انه 

مل�ی اظهار کرد اگر کس�ی ناراضی اس�ت 
برود. رفتن را به کس�ی خطاب می کنند که 
آمده باش�د اما ما بودیم و ریش�ه در خاك 

سرزمینمان داریم.
از دیگر اتفاق های حاش�یه ای این مراسم 
ب�ه کنای�ه امیر بن�ان تهی�ه کنن�ده فیلم 
»خورشید« باید اشاره  کرد که پس از تکرار 
این گفته مجری که »سازنده فیلم روز صفر 
هنوز نرس�یده « گفت: آقای ملکان هنوز در 

ترافیک هستند؟
او پ�س از صحبت های خ�ود تمام عوامل 
فیل�م را روی س�ن دع�وت ک�رد تا عکس 
یادگاری بگیرند و همین س�بب شد خیلی 
از مهمانان غیرسینمایی مراسم تصور کنند 
برنامه تمام ش�ده و نظم بخش�ی از سالن را 
بهم ریختند و جای�زه بهترین فیلم مردمی 
در همهم�ه و ازدح�ام اهدا ش�د. البته قرار 
بود طبق اعالم قبلی سه فیلم برتر در آرای 
مردمی معرفی شوند که فقط برگزیده نهایی 
اعالم ش�د و جزییات آرای تمام فیلمها نیز 
براس�اس اعالم روابط عمومی جشنواره در 

روزهای آینده منتشر می شود.
تندیس س�یمرغ  س�اخت ایران  که پیش 
از ای�ن خ�ارج از کش�ور  تولی�د می ش�د، 
بارها  مورد تاکید  و تمجید مجری مراس�م 
ق�رار گرفت و جالب اس�ت که عس�گرپور 
داور جش�نواره  ه�م هر باری که خواس�ت 
 برگزیده ای را معرفی کند با لحنی خاص به 
سیمرغ ساخت ایران اشاره  می کرد. از دیگر 
اتفاق ه�ای م�ورد نقد برخی اهالی رس�انه 
 در این مراس�م  این بود که مس�ؤوالن برج  
میالد حتی به خبرنگاران اجازه استفاده از 
پارکینگ  مجموع�ه را ندادند و آنهایی  که 
ماشین نداش�تند هم برای برگشت، امکان 
اس�تفاده از تاکس�ی های اینترنتی  را پیدا 
نکردند چون این تاکس�ی ها اجازه ورود به 
محوطه  برج   میالد را ندارند و تجربه س�ال 
قبل بسیاری از خبرنگاران  از قیمت گزاف 
آژان�س این مجموعه آن ه�ا را پس از تمام 

شدن برنامه  سرگردان کرد.
این  مراسم  س�اعت 22 به پایان رسید در 
حالی که به نظر  می رس�د داروغه زاده پس 
از س�ه دوره  برگزاری جش�نواره تمایلی به 
پذیرش دوباره این مسئولیت نداشته باشد 
و طی جدیدترین مصاحبه اش در یک برنامه 

اینترنتی این موضوع را اعالم کرده است.
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دو ن��وع »مه��ارت« در کن��ار 
س��ه »رم��ز« چین��ی باع��ث 
غیرممک��ن  مأموری��ت  ش��د 
»س��اخت بیمارستان ۱۰۰۰ 
روز«  ظ��رف ۹  تخت خواب��ی 
در چین امکان پذیر ش��ود و 
برنامه ریزی ش��ده،  زمان  در 
عملی��ات »پذیرش، قرنطینه 
و درم��ان« اف��راد مبت��ال به 
کرونا در ش��هر کانون انتشار 

ویروس به اجرا دربیاید.
س�����اخت بی��������مارس��تان 
»هوشنش��ان« دومی���������ن 
تجربه موفق چی��ن در حوزه 
»واکنش س��ریع در بحران« 
محسوب می ش��ود که بعد از 
ماجرای ویروس س��ارس در 
س��ال ۲۰۰3 در کارنامه این 
کشور به ثبت رسیده است. 
مهم ترین  موقت«  »اس��کان 
مأموری��ت عوام��ل مدیریت 
بح��ران یک کش��ور در زمان 
ک��ه  اس��ت  ح��وادث  ب��روز 
هرچقدر با کیفیت و سرعت 
ب��اال انجام ش��ود، ع��وارض 
ثانویه آن حادثه کاهش پیدا 
ای��ن مأموریت در  می کن��د. 
چین برای اسکان بیمارستانی 
افراد مبتال به ویروس کرونا 
مه��ارت  دو  و  ش��د  انج��ام 
با  س��اختمان  »سریع س��ازی 
اس��تفاده از فن��اوری تولید 
واحده��ای پیش س��اخته در 
کارخانه« و همچنین »واکنش 
سریع به نیاز آسیب دیدگان 
ب��ه اس��کان موق��ت« باعث 

موفقیت عوامل پروژه شد.

مجموعه دولت چی��ن و تیم های فنی-اجرایی 
پروژه بیمارس��تان 1000 تخت خوابی، از سه رمز 
حرفه ای برای تضمین ساخت 9 روزه این مجموعه 
استفاده کردند که شامل »بانک اطالعاتی قوی از 
نیروهای مهندس��ی و ماشین آالت ساختمانی«، 
»عبور از بوروکراسی های دولتی هنگام مدیریت 
بحران« و همچنین »تخصیص بدون مانع منابع 

مالی« بوده است.
چین برای دومین بار ظرف 18 س��ال گذشته 
توانست رکورد جهانی »اسکان سریع حین بحران 
با ساختمان سازی برق آسا« را به نام خود ثبت کند. 
چند هفته پیش تنها ساعاتی پس از فاش شدن 
ابعاد گس��ترش ویروس کرونا در شهر »ووهان« 
چین، دولت این کش��ور تصمی��م می گیرد یک 
بیمارس��تان هزار تختخوابی را ظرف 9 روز برای 
»پذیرش، قرنطینه و درمان افراد مبتال به بیماری 
واگیردار« در کانون انتش��ار کرونا بس��ازد. برنامه 
چین درس��ت سر زمان تعیین شده محقق شد و 
9 روز بعد از آغاز پروژه با استقرار 1400 نفر تیم 
درمانی در بیمارستان تازه تاسیس »هوشنشان«، 
عملی��ات پذیرش مبتالیان به وی��روس کرونا در 
این مجتمع آغاز ش��د. بررس��ی  های مهندسان 
ساختمانی در چین از جمله مدیر پروژه ساخت 
بیمارستان »هوشنشان«،  قبل از شروع به ساخت 
این بیمارستان نشان می داد، برای احداث چنین 
مجموعه ای با مساحت زیربنای 25 هزار مترمربع 

در زمین��ی به ابع��اد نزدیک 10 هکت��ار، به طور 
معمول دو س��ال زمان نیاز دارد. محاسبات فنی 
همچنین مشخص کرد حتی در بهترین حالت، 
ساخت یک بیمارستان موقت در ابعادی نه چندان 
بزرگ حداقل یک ماه زمان می برد. اکنون با همه 
فروض و برآوردهای خالف جهت طرح »ساخت 
9 روزه یک بیمارستان«، این مأموریت غیرممکن 
به س��رانجام رسیده است. دولت چین، پیش تر و 
در سال 2003 نیز توانست برای »مدیریت بحران 
ناشی از انتشار ویروس سارس«، یک بیمارستان 
مجه��ز را ظ��رف 7 روز در پک��ن اح��داث کند. 
»هوشنش��ان« دومین تجربه چینی در »اسکان 
موقت حین بحران ملی از جنس ویروس« است.

طی روزهایی که اخبار مربوط به س��اخت یک 
بیمارس��تان ظرف 9 روز در چین، در شبکه های 
خبری بین المللی منتش��ر ش��د عم��ده نگاه ها 
به س��مت »مه��ارت چینی ها در سریع س��ازی 
س��اختمان« چرخید. اما س��ابقه این کش��ور در 
مه��ارت »سریع س��ازی« از مرحله »رک��ورد« یا 
»رویداد جدید« گذش��ته، چرا که ش��رکت های 
س��اختمانی چینی سال هاس��ت ب��ا تکنولوژی 
»قطعات پیش س��اخته«، بیش از نیمی از اجزای 
یک س��اختمان را در کارخانه –خ��ارج از زمین 
محل ساخت س��ازه- تولید می کنند و سپس با 
مونتاژ آنها در محل، س��رعت ساخت و ساز را تا 
100 براب��ر )به لحاظ زمان اجرای پروژه( افزایش 

این چینی های نابغه
مبارزه با »ویروس کرونا« با ساخت بیمارستانی بزرگ در 9 روز
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می دهند. سال 2010 یک هتل 15 طبقه به 
نام آرک ظرف 6 روز در شانگهای چین ساخته 
شد. آن زمان، فیلم ساخت این هتل با سرعت 
باال در شبکه های اینترنتی بسیار بازنشر شد 
و مهارت سریع سازی شرکت های ساختمانی 
چین همان 10 س��ال پیش در جهان مطرح 
شد. سال 2011 نیز بخش خصوصی فعال در 
صنعت ساختمان سازی چین موفق شد یک 
برج 30 طبقه را در 15 روز با ساخت 17 هزار 
مترمربع زیربنا بسازد. ساخت برج 57 طبقه در 
19 روز، نمونه دیگری از توانایی سریع سازی  
چینی ها در سال 2015 بود. اکنون اما تجربه 
2020 اح��داث بیمارس��تان »هوشنش��ان« 
و نمون��ه قبل��ی آن در س��ال 2003،  ن��وع 
تکامل یافته مهارت سریع سازی ساختمان در 
چین است. »هوشنشان« توسط دولت چین 
– نه بخش خصوصی- ساخته شد. این پروژه 
ساختمانی توسط شرکت ملی عمران چین، 
مدیریت و ساخته ش��د. پروژه »هوشنشان« 
از آفت مش��ترک پروژه های دولتی کامالً در 
امان ماند و به جای اقدامات کند و آهس��ته و 
پیشرفت الک پشتی، ساخت آن حتی سریع تر 
از س��اخته های بخش خصوصی به سرانجام 

رسید.
»هوشنش��ان« نم��اد »مه��ارت چی��ن در 
مدیری��ت بحران« محس��وب می ش��ود. در 
این کش��ور یک بحران ملی ناش��ی از حادثه 
ناگهانی -انتشار جهشی ویروس کرونا- باعث 
شکل گیری وضعیت فوق العاده شد. در حالی 
که تصور می شد دولت چین همه توان خود را 
برای تولید واکسن ویروس کرونا بسیج کند، 
اما بخش��ی از اقدامات برای »اس��کان موقت 
آس��یب دیدگان از این بحران« صرف ش��د و 
در نهایت به س��اخت 9 روزه این بیمارستان 
انجامید. سه رمز ساخت در این پروژه نهفته 
اس��ت که می توان��د برای عوام��ل »مدیریت 
بح��ران« در ایران هنگام حوادث غیرمترقبه، 
الگو ش��ود. رمز اول، دسترس��ی دولت چین 
به بانک اطالعاتی همه فعاالن س��اختمانی، 
مهندس��ان و از همه مهم تر ماش��ین آالت و 
تجهیزات سبک و سنگین دومنظوره -مورد 
استفاده در زمان »ساخت و ساز« و »امداد و 

نجات«- است. رمز دوم که باعث شد کلید »هوشنشان« در 9 
روز باز شود »عبور دولت چین از بوروکراسی و چارچوب های 
اداری س��رعت گیر« بود. در این پروژه، مدیران دولتی منتظر 
اجازه و جلس��ات پی درپی و حواله دادن تصمیمات اولیه به 
جمع بندی های ثانویه و صورت جلسات فرسایشی نشدند بلکه 
باجسارت نس��بت به اقدامات س��ریع در وقت طالیی دست 

زدند.
رمز سوم نیز »تخصیص بدون محدودیت منابع مالی« است. 
»هوشنشان« ابعادی معادل 25 ساختمان مسکونی از جنس 
غالب ساختمان های مس��کونی تهران را دارد. در تهران برای 
احداث هر یک ساختمان مسکونی، حداقل 60 روز زمان فقط 
صرف می ش��ود تا پروانه س��اختمانی مربوطه صادر شود. این 
مقایسه س��اده، به خوبی تفاوت ایران و چین در نحوه اجرای 

ضوابط و قواعد اداری را نشان می دهد.
همچنین یک مقایس��ه معنادار بین »اسکان موقت« بعد از 
کرونا در چین و بعد از زلزله در ایران، فاصله مهارت دو کشور 
در مدیریت بحران را نیز به س��ادگی معلوم می سازد. در ایران 
عمده مهارت »مدیریت بحران« در حوزه »واکنش سریع« در 
مناطق زلزل��ه زده، به نصب »چادر« برای حادثه دیدگان ختم 
می ش��ود که انواع مشکالت را در این حالت »اسکان موقت« 
به وجود می آورد. اما در چین با همان س��ه رمز اصلی، نس��ل 

پیشرفته »اسکان موقت« شکل گرفته است.
ظاهراً مقامات دولتی کش��ورمان هن��وز »اهمیت« موضوع 
»اس��کان موقت« را درک نکرده اند. دو س��ال پیش یک طرح 
پیشرفته »اسکان موقت« توسط یکی از مراکز تحقیقاتی وابسته 
به یکی از وزارتخانه های مس��ؤول رسیدگی به حادثه دیدگان 
هن��گام بروز س��یل و زلزله، برای »تأمین اعتب��ار برای انجام 

دول�ت چی�ن، پیش تر 
نی�ز   2003 س�ال  در  و 
توانس�ت برای »مدیریت 
بحران ناش�ی از انتش�ار 
یک  س�ارس«،  وی�روس 
بیمارستان مجهز را ظرف 
7 روز در پک�ن اح�داث 
کند. »هوشنشان« دومین 
تجربه چینی در »اسکان 
موقت حین بحران ملی از 

جنس ویروس« است
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مطالعات تکمیلی و ساخت آزمایشی خانه های 
موقت«،  به دولت پیشنهاد شد تا اعتبار 200 
میلیون تومانی برای ای��ن منظور اختصاص 
پیدا کند. هنوز هیچ پاسخی از طرف سازمان 
دریافت کننده پیشنهاد که باید اعتبار مربوطه 
را تأمین کند، به آن مرکز داده نش��ده است. 
الگوی مواجهه چین با بحران کرونا می تواند 
سرمشق چنین سازمان هایی برای حرکت در 
مسیر کسب مهارت مؤثر برای واکنش سریع 

قرار بگیرد.

 مأموری�ت »غیرممکن« چگون�ه »ممکن« 
شد؟

مقام��ات چین اع��الم کرده اند ک��ه وعده 
خود برای س��اخت ی��ک بیمارس��تان هزار 
تخت خواب��ی ویژه مبتالیان به ویروس کرونا 
را به اتمام رس��انده اند؛ ویروس��ی که تنها با 
گذشت چند روز از اعالم همه گیر شدن آن 
در چین، همچنان در سرتاس��ر جهان نظیر 
قلب اروپا و ایاالت متح��ده جوالن می دهد. 
ای��ن ویروس تاکنون هزاران نفر را در جهان 
مبتال ساخته و آمار جان باختگان آن هر روز 

بیشتر می شود. 
پکن اما نش��ان داده است که در زمان بروز 
ش��رایط اضطراری نظیر شیوع ویروس های 
مرگبار در کوتاه ترین زمان، بزرگ ترین کارها 

را انجام می دهد. 
پی��ش از ای��ن و در زمان ش��یوع ویروس 
س��ارس در سال 2003، دولت چین تنها در 
هفت روز یک بیمارس��تان را در ش��هر پکن 
بن��ا کرد و رک��ورد جهان را شکس��ت. حاال 
بیمارستان هزار تخت خوابی هوشنشان در 
ووهان ظرف 9 روز به پایان رسیده و تیم های 
پزشکی برای درمان مبتالیان در آن مستقر 
شده اند. بیمارستانی که با سرعت خیره کننده 
بنا شد حاصل بسیج تمامی منابع انسانی و 
کنار گذاش��تن محدودیت های مالی و اداری 

است.
 روند ساخت بیمارستان هزار تخت خوابی 
هوشنش��ان از 23 ژانوی��ه و ب��رای درم��ان 
مبتالیان به ویروس کرونا آغاز ش��د و صبح 
روز یکشنبه )2 فوریه( و پس از 9 روز آماده 
بهره داری ش��د. نخس��تین تصاوی��ر از روند 
س��اخت این بیمارس��تان در روز 24 ژانویه 
بر وب سایت ش��رکت ملی عمران چین قرار 
گرفت تا اذهان عمومی در جریان پیشرفت 

ساخت بیمارس��تان قرار بگیرند. این تصاویر نشان می دادند 
که ده ها نوع ماش��ین آالت سنگین در حال کار شبانه روزی 
هس��تند. این بیمارس��تان دارای دو طبقه اس��ت و پیش از 
ساخت بنا، تمامی روندهای بتن ریزی آن به طور کامل انجام 
شده اند و سپس واحدهای مجزا و از پیش ساخته شده روی 
یکدیگر قرار گرفته اند. هر یک از این واحدهای پیش ساخته 
مساحتی حدود 9 و نیم متر مربع دارند و قادر به جای دادن 

دو تخت خواب هستند. 
این واحدها از هوا تخلیه شده اند و بنابراین اکسیژن و هوای 
الزم به آنها وارد می شود و خروج آن نیز کنترل می شود تا به 
این ترتیب مانع از شیوع میکروارگانیزم ها )ویروس کرونا( به 

فضای بیرونی واحدها شود. 
بیمارس��تان هوشنش��ان دارای واحده��ای مختلفی نظیر 
بخش مراقبت های ویژه، اتاق بستری بیماران، اتاق کنفرانس، 
واحدهای تجهیزات پزش��کی و آزمایش��گاه اس��ت. به عالوه 
اتاق های قرنطینه مجزا نیز تعبیه می شوند تا ریسک انتقال 

بیماری ها بین بیماران کاهش یابد.
 این بیمارستان که با مشارکت 7 هزار و 500 نفر تکمیل 
شد، اکنون در اختیار تیم های پزشکی و درمانی قرار دارد و 
از روز س��وم فوریه روند بستری افراد در آن آغاز شده است. 
هم اکنون یک ه��زار و 400 نفر تیم درمانی در هوشنش��ان 
مستقر شده اند. این بیمارستان در مساحت 25 هزار مترمربع 
و با گنجایش یک هزار تخت خواب بنا شده است. با این حال 
این تنها بیمارس��تان اضطراری برای مقابله با شیوع بیشتر 
کرونا نیس��ت و چهل کیلومتر آنطرف ت��ر، چینی ها در حال 
ساخت یک بیمارستان دیگر اما این بار با ظرفیت یک هزار و 

600 تخت خواب هستند.

اما راز و رمز پاسخ برق آسای مقامات و نهادهای چینی در 
شرایط اضطراری چیست؟

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

پیش از این و در زمان شیوع 
ویروس سارس در سال 2003، 
دولت چین تنها در هفت روز 
یک بیمارس�تان را در ش�هر 
پکن بنا ک�رد و رکورد جهان 
را شکس�ت. حاال بیمارستان 
هزار تخت خوابی هوشنشان 
در ووهان ظرف 9 روز به پایان 
رس�یده و تیم های پزش�کی 
برای درم�ان مبتالیان در آن 
مستقر ش�ده اند. بیمارستانی 
ک�ه ب�ا س�رعت خیره کننده 
بنا ش�د حاصل بسیج تمامی 
منابع انسانی و کنار گذاشتن 
محدودیت ه�ای مالی و اداری 

است.
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س��اخت برق آس��ای پروژ ه هایی عظیم نظیر 
همین بیمارستان را دارد.« او به سال 2003 
و س��اخت بیمارستان پکن اش��اره می کند 
ک��ه ی��ک هفته ای بنا ش��د. به گفت��ه او در 
ساخت بیمارس��تان ووهان نیز از سازه های 
پیش ساخته اس��تفاده شده اس��ت. او ادامه 
می دهد: »این کش��ور ک��ه دارای حکومتی 
اقتدار طلب اس��ت، بر اس��اس بسیج منابع و 
نیروهای انسانی و از باال به پایین کار می کند. 
این شیوه می تواند در چنین مواقعی ماهیت 
بوروکراتیک موجود و محدودیت های مالی را 
کنار بزند و تمامی منابع را به س��وی نیل به 

هدف بسیج کند.«
هوآن��گ می گوی��د دول��ت چی��ن تمامی 
مهندس��ان را مانن��د آنچه در س��ال 2003 
رخ داد به س��وی ووهان گس��یل داش��ت تا 
ای��ن پ��روژه در موعد مقرر به اتمام برس��د. 
وی افزود: »علم مهندس��ی چیزی است که 
چینی ها در آن بی بدیل هستند. آن ها رکورد 
ساخت آسمان خراش ها با سرعت چشمگیر را 
در اختیار دارند، کاری که غربی ها نمی توانند 
تص��ور انجام آن را هم داش��ته باش��ند«. در 
زمینه تأمین منابع دارویی و بیمارستانی نیز، 
ووهان به سادگی آنها را یا از بیمارستان های 
دیگر یا از شرکت ها سفارش می دهد. روزنامه 
گلوبال تایمز چین تأیید کرده است که تعداد 
150 نفر از پرسنل نظامی ارتش آزادی بخش 
خلق چین در بیمارستان هوشنشان مستقر 

شده اند.
 زمان��ی که به فانگ ش��یانگ، مدیر پروژه 

س��اخت بیمارستان هوشنشان گفته ش��د که برای ساخت 
بیمارس��تان تنها 10 روز فرصت دارند، او پاسخ داد که این 

کار غیرممکن است. 
ای��ن مهن��دس چینی اما پس از اتمام 9 روز س��اخت این 
بیمارستان در گفت و گو با خبرگزاری شینهوا می گوید: »برای 
س��اخت پروژه ای در این مقیاس دو س��ال زمان الزم است. 
حتی برای س��اخت یک بیمارستان موقت نیز یک ماه زمان 
الزم اس��ت، حاال تصور کنید بیمارس��تانی را باید با تمامی 
تجهیزات و در جهت مقابله با بیماری های واگیردار در کمتر 

از 10 روز بنا کنید.«
ام��ا در جریان ش��یوع ویروس س��ارس در س��ال 2003، 
چینی ها چگونه توانستند ظرف یک هفته بیمارستان عظیمی 
را بنا کنند؟ در س��ال 2003، حدود 4 هزار نفر از پرس��نل 
چینی، با کار شبانه روزی توانستند بیمارستان ژیائوتانگشن 
را در هف��ت روز به بهره برداری برس��انند و رکورد جهان در 
س��ریع ترین ساخت بیمارستان را به نام خود ثبت کنند. در 
این بیمارس��تان، تمامی امکانات بیمارستان های روز جهان 
نظیر اتاق های عکسبرداری با اشعه ایکس، اتاق های سی تی 
اسکن، واحد مراقبت ویژه و آزمایشگاه تعبیه شده بودند و هر 

اتاق بستری نیز دارای حمام مختص به خود بود. 
اما س��اخت این بیمارستان در س��ال 2003 توسط وزارت 
بهداش��ت چین کلید خورد و پرستاران و پزشکان نیز با در 
اختیار داشتن پروتکل نحوه مقابله با شیوع ویروس سارس، 
به س��وی این بیمارستان گسیل ش��دند. اگرچه در جریان 
شیوع ویروس سارس هم اغلب هزینه ها و سازماندهی منابع 
توسط دولت محلی صورت گرفت، اما یارانه های قابل توجهی 
نیز توس��ط دولت چین به آنها اعطا شد که از باال تا پایین و 
تمای روند ساخت و دستمزد کارکنان مهندسی و پزشکی را 
شامل می شد. این بیمارستان پس از ریشه کن شدن سارس 

به طور کامل تخلیه و جمع آوری شد.

ای�ن بیمارس�تان که با 
مش�ارکت 7 هزار و 500 
نفر تکمیل شد، اکنون در 
اختیار تیم های پزشکی و 
درمانی قرار دارد و از روز 
سوم فوریه روند بستری 
اف�راد در آن آغاز ش�ده 
است. هم اکنون یک هزار 
و 400 نف�ر تی�م درمانی 
در هوشنش�ان مس�تقر 
ش�ده اند. این بیمارستان 
ه�زار   25 مس�احت  در 
مترمرب�ع و ب�ا گنجایش 
یک ه�زار تخت خواب بنا 

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

ادامه با برخی عادات رایج که می توانند طول عمر انسان را کاهش دهند بیشتر آشنا می شویم.

نشستن بیش از حد
دیرزمانی است که پژوهشگران می دانند که 
یک سبک زندگی کم تحرک می تواند طول عمر 
انسان را کاهش دهد. نتایج یک مطالعه نشان 
داد که اگر کمتر از سه ساعت از روز خود را در 
حالت نشسته سپری کنیم و تماشای تلویزیون 
را به کمتر از دو س��اعت در روز محدود کنیم، 
می توانیم تقریباً 2/5 سال به عمر متوسط خود 
اضافه کنیم. یک س��بک زندگی کم تحرک با 
چاقی، دیابت، بیم��اری قلبی و برخی از انواع 
سرطان پیوند خورده است که می توانند عمر 

انسان را کاهش دهند.

وقت گذرانی بیش از حد در برابر نمایشگرها
در این مورد انواع مختلف نمایشگرها مانند 

تلویزیون، رایانه، تبلت و گوش��ی هوشمند را 
ش��امل می ش��ود. صرف زمان زی��اد در برابر 
نمایشگرها می تواند به افت سالمت و کاهش 

طول عمر انسان منجر شود.
 ن��ور آبی ک��ه از نمایش��گر دس��تگاه های 
الکترونیکی مانند رایانه، گوش��ی هوش��مند 
و تلویزیون ساطع می ش��ود می تواند به مغز 
و س��لول های شبکیه چشم آس��یب برساند. 
نور آبی چه به نمایش��گر نگاه کنید یا نکنید 
می تواند اثر منفی بر س��المت انسان داشته 
باش��د. به مدت زمانی که روبروی نمایش��گر 
دستگاه های الکترونیکی سپری می کنید توجه 
داش��ته باشید و اگر مجبور به استفاده از آنها 
هستید، زمان های استراحت کوتاهی را برای 
خود در نظر گرفت��ه و طی آنها از جای خود 

بلند شده و مقداری پیاده روی کنید.

عدم مدیریت اضطراب و استرس
پژوهش ه��ای مختل��ف نش��ان داده اند که 
اضطراب و اس��ترس می تواند به کوتاه ش��دن 
تلومرها، س��اختارهای محاف��ظ در نوک هر 
 DNA کروم��وزوم، منجر ش��ود. تلومره��ا از
محافظت می کنند. مطالع��ه ای در دانمارک 
نش��ان داد ک��ه تلومرهای کوتاه ت��ر احتمال 
م��رگ زودرس را به میزان 25 درصد افزایش 
می ده��د. فعالیت های��ی مانند مدیتیش��ن، 
یوگا، تکنیک های تنفس عمیق و حتی شنا 
می توانند به آرامش ذهن انسان کمک کرده 
و زندگی سالم تر برای مدت زمانی طوالنی تر 

را ممکن سازد.

مراقب سالمت خود باشید

کاهش عمر با 8 عادت روزانه!
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مصرف الکل
مصرف الکل، بویژه زی��اده روی در این کار، 
می تواند احتمال ابتال به مش��کالت سالمت 
مختلف و کاهش طول عمر انسان را افزایش 
ده��د. مصرف الکل با افزایش س��ن می تواند 
خطر بیشتری برای فرد ایجاد کند زیرا جذب 
و گوارش الکل با س��رعت کمتری نسبت به 
زمانی ک��ه وی جوان ت��ر بوده اس��ت، انجام 

می شود.
مصرف الکل با افزایش خطر مشکالت کبد، 
پرفش��اری خون، حمله قلبی و سکته مغزی 
پیوند خورده اس��ت. برخی مطالعات نش��ان 
داده اند که زی��اده روی در مصرف الکل حتی 
می تواند چهار تا پنج س��ال از عمر متوس��ط 

انسان را کاهش دهد.

عدم تأمین آب مورد نیاز بدن
ما درباره نوشیدن آبمیوه ها یا نوشیدنی های 
ورزش��ی صحبت نمی کنیم بلکه آب س��اده 
م��د نظر قرار دارد. گاهی اوقات فکر می کنیم 
گرس��نه ایم اما در واقع این احساس تشنگی 

است که با گرسنگی اشتباه گرفته می شود.
اما نیازی نیست تا منتظر احساس تشنگی 

باشید تا متوجه شوید باید آب بنوشید. بدن 
ممکن اس��ت با کم آبی مزمن سازگار شده و 
ارسال س��یگنال های تشنگی را متوقف کند. 
در این ش��رایط به آن میزان که باید احساس 

تشنگی را تجربه نمی کنید. 
از این رو، آبرس��انی به بدن حتی در صورت 
عدم احس��اس تش��نگی اهمیت دارد. آب به 
تنظیم دمای ب��دن کمک می کند و از مغز و 
نخاع محافظت می کند. همچنین، آب امکان 
رشد و بازتولید را برای سلول های بدن فراهم 
می کند. در غیر این صورت، شما با خطر پیری 

زودرس مواجه خواهید شد.

مصرف غذاهای ناسالم
دنبال کردن یک رژیم غذایی ناس��الم بیش 
از مجموع سیگارکش��یدن و فش��ار خون باال 
موجب مرگ افراد می شود. رژیم غذایی نقش 
قابل توجهی در افزایش طول عمر ش��ما ایفا 
می کند. مصرف ناکافی غذاهای کامل و مصرف 
بیش از حد غذاهای فرآوری شده که در برخی 
رژیم های غذایی مانند رژیم غذایی غربی رایج 
است می تواند آثاری منفی بر سالمت انسان 

داشته باشد. 

تنه��ا محدودک��ردن مص��رف محصوالت 
حیوانی مانند گوش��ت قرمز و نوشیدنی های 
شیرین مانند نوشابه های گازدار برای اطمینان 
حاصل کردن از مصرف یک رژیم غذایی سالم 
کفای��ت نمی کند و باید به مصرف کافی مواد 
غذایی مغذی مانند میوه و سبزیجات و غالت 

کامل نیز توجه داشت. 
ان��واع مختل��ف میوه ها و س��بزیجات، نان 
یا پاس��تای غ��الت کام��ل، برنج قه��وه ای، 
 کینوآ ی��ا حتی جو دوس��ر از جمله بهترین 
گزینه هایی هستند که می توانید مد نظر قرار 

دهید.

رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان
مطالعات متعدد پیون��د بین بیماری لثه با 
برخی از انواع س��رطان، بیماری قلبی، دیابت 
و بیم��اری کلی��وی را نش��ان داد ه ان��د. عدم 
رعایت بهداش��ت ده��ان و دن��دان می تواند 
تأثیر چشمگیری بر کاهش طول عمر انسان 
داشته باشد. بیماری لثه و بیماری ریوی نیز با 
یکدیگر پیوند خورده اند که سفر باکتری های 
مضر از دهان به ریه ها از دالیل احتمالی این 

پیوند است.

خواب ناکافی و بی کیفیت
خواب ناکافی و بی کیفیت می تواند در تشکیل پالك در سرخرگ ها و افزایش سطوح سلول های التهابی در رگ های خونی نقش داشته باشد. 
به طور همزمان، خواب ضعیف سطوح هورمونی که این سلول های التهابی را کنترل می کند، کاهش می دهد. این می تواند زمینه را برای یک 
سکته مغزی فراهم کند. میزان خواب کافی برای هر فرد می تواند متفاوت باشد اما هفت تا هشت ساعت خواب خوب شبانه برای بزرگساالن 
توصیه شده است و خواب نامنظم می تواند فرد را در معرض خطر مواردی مانند بیماری قلبی، نارسایی قلبی، دیابت، سکته مغزی و حتی زوال 

عقل قرار دهد.
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از  یک��ی  افس��ردگی 
بیماری های  ش��ایع ترین 
قرن حاضر است که هر 
ف��ردی ام��کان دارد در 
طول زندگی خ��ود با آن 
مواجه شود و متأسفانه 
از شروع بیماری تا زمان 
تش��خیص آن حدود ده 
سال به طول می انجامد. 
زیرا بسیاری از افراد آن 
را با غم و ناراحتی اشتباه 
می گیرند و به متخصص 
مراجعه نمی کنند و منتظر 
می ش��وند تا این بیماری 
آرام، به ص��ورت خود به 
خ��ودی از بین ب��رود در 
صورتیک��ه ای��ن چنی��ن 
نخواهد شد. امکان دارد 
داس��تان سگ س��یاه را 
شنیده باش��ید. در این 
داستان که توسط فردی 
نقل می شود،  افس��رده 
افسردگی به سگی سیاه 

تشبیه شده است.

راهکارهایی برای مبارزه با افسردگی

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده

»من یک سگ سیاه داشتم. اسمش افسردگی 
بود. ه��ر زمانی که می آمد ان��گار همه چیز در 
زندگیم کند می ش��د و احساس��اتم را از دست 
می دادم. هیچ زمان معینی نداش��ت. یهو سر و 
کله اش پیدا می شد. سگ سیاه ظاهرم را پیرتر 
کرده بود و از درون هم مسن تر شده بودم. مثل 
یک عینک سیاهی بود که همه چیز رو از پشت 
اون تیره می دیدم. همه از زندگی لذت می بردند 
اما واس��ه من همه کارها بدون لذت ش��ده بود. 
وقتی این س��گ س��یاه می آمد کاًل اشتهایم را 
از دس��ت م��ی دادم، تمرکز نداش��تم. حافظه ام 
مختل می ش��د. هر کاری که می خواستم انجام 
دهم این س��گ سیاه مانع می ش��د. مثاًل وقتی 
می خواس��تم از خانه بیرون بروم، س��گ چنان 
پاچ��ه ام را می گرف��ت که نمی توانس��تم تکان 
بخورم. در جمع های دوس��تانه اعتماد به نفسم 
را می گرف��ت. انرژی زیادی را صرف می کردم تا 
بتوانم این سگ س��یاه را قایم کنم. همه چیزم 

منفی و غیر قابل تحمل شده بود. بداخالق شده 
بودم و روابط عاشقانه ام مختل شده بود. شب ها 
دائم در س��رم واق واق می کرد و وقتی از خواب 
می پریدم، ذهنم پر از افکار منفی بود. داش��تن 
سگ س��یاه مثل غم نیس��ت، انگار هیچ حسی 

نداشته باشید.
با افزایش س��ن، سگ س��یاه بزرگتر می شد و 
همیشه همراهم بود. تا جائی که دست از مبارزه 
برداشتم و باالخره سگ س��یاه کاماًل زندگی ام 
را دزدی��د. هی��چ لذت��ی در زندگ��ی ام نبود و 
می خواس��تم به زندگی ام پایان بدم. اما باالخره 
یک روز تصمیم گرفتم س��گ س��یاه رو از بین 

ببرم«.

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

هورمون های شادی آورتان را تقویت کنید!
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طوالنی م��دت و خارج از اختیار اس��ت که 
بیش��تر از دو هفته به ط��ول می انجامد و با 

عالئم زیر همراه است:
- خستگی زیاد

- درد زیاد عضالنی و استخوانی
- عدم تمرکز

- اختالل در خواب
- اختالل در اشتها

- میل جنسی پائین
- کاهش توانایی تصمیم گیری

- گوشه گیری و انزوا
- عملکرد کاری پائین

- خلق بی قرار و عصبانی

چگونه سگ سیاه را مهار کنم؟
مهم تری��ن قدم ب��رای درمان افس��ردگی 
مراجعه به متخصص اس��ت که بهتر اس��ت 
گروهی متش��کل از روانپزشک، روانشناس، 

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

افسردگی خود کمک کنید.

هورمون های شادی آور
در مغ��ز انتقال دهنده ه��ای عصبی وجود 
دارد ک��ه در عملک��رد مغز مؤثر هس��تند. 
ای��ن انتقال دهنده های عصب��ی در اصطالح 
عموم به هورمون های شادی معروف  اند که 
می توانید مقدار آنها را در بدن باال برده و از 

این طریق بر خلق افسرده غلبه کنید.

سروتونین
این م��اده نزد عموم به عنوان جاری کننده 
»احساس خوب« ش��ناخته شده است. این 
هورمون، در تولید احساس سیری نیز نقش 
دارد. تأثیرات س��یرکنندگی آن بسیار زیاد 
است و باعث می شود فرد از مصرف غذاهای 
چرب پرهیز کند. به همین علت اس��ت که 
بعض��ی از داروه��ای ضد افس��ردگی که در 
تولید سروتونین نقش دارند باعث کم شدن 

وزن می شوند.
وقتی مقدار سروتونین در مغز باالست شما 
احساس می کنید فرد »مهم و تأثیرگذاری« 
هس��تید. همچنین وقتی میزان سروتونین 
قابل توجه نیس��ت ش��ما احساس تنهایی و 

افسردگی می کنید.

راه های افزایش سروتونین
1- ماساژ بدن: هنگام ماساژ، بدن ریلکس 
می ش��ود و سطح اس��ترس پایین می آید و 
باعث کاهش کورتیزول می ش��ود، در نتیجه 
ش��ما با مقدار خوبی از س��روتونین مواجه 
می شوید. کورتیزول هورمون استرس است 
و آرام��ش را در ش��ما کم می کن��د. مقدار 
سروتونین و کورتیزول برعکس هم هستند. 
با ماس��اژ می توانید مقدار کورتیزول را کم و 
سروتونین را افزایش دهید و آرامش را برای 

خود به ارمغان بیاورید.
2- دریافت تریپتوفان بیشتر: تریپتوفان 
نوعی اس��ید آمینه اس��ت که برای ساختن 
س��روتونین در بدن الزم و ضروری اس��ت. 
افزایش این ماده باعث افزایش س��روتونین 
می ش��ود. در برخی مواد غذای��ی می توانید 
تریپتوفان را پیدا کنید. گوشت بدون چربی، 
تخم مرغ، لبنیات، آجیل و دانه ها، سرشار از 

این مواد غذایی هستند.
3- مص�رف ویتامی�ن B: ب��ا مصرف این 
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ویتامین می توانید در ترش��ح سروتونین به 
خود کمک کنید.

4- دریافت نور خورشید: یکی از مؤثرترین 
کارها گذراندن حداقل روزی نیم ساعت در 
بیرون از خانه و زیر نور آفتاب اس��ت. حتی 
اگر هوا ابری باش��د، تابش غیر مستقیم نور 
هم می تواند در ترشح سروتونین کمک کننده 

باشد.
5- غذا خ�وردن بی�رون از خانه: هر روز 
می توانید قهوه، چای یا غذای خود را بیرون 

از خانه بخورید.
6- منیزیم: این ماده به ترشح سروتونین 
کمک می کند و باعث بهبود عملکرد اعصاب 
می شود. در سبزیجات تیره رنگ، ماهی، موز 

و حبوبات می توانید این ماده را پیدا کنید.
7- تصور کردن: مغز بین واقعیت، تصور و 
خیال نمی تواند تفاوتی قائل شود. به همین 
دلیل می توانید به دستاوردها و موفقیت های 
گذش��ته خود فکر کنید. مغز ش��ما هنگام 
فکر کردن به موفقیت های تان، س��روتونین 

بیشتری تولید می کند.
8- قدردانی و تش�کر: هر چقدر به خاطر 
چیزهایی که دارید بیشتر شکرگزاری کنید 
س��روتونین بیش��تری در مغز ش��ما تولید 

می شود.
معاش��رت های  ب��ا  مثبت اندیش�ی:   -9
دلنش��ین و کت��اب خوان��دن و تفریح��ات 
می توانید تفکرات مثبت در خود ایجاد کنید 

تا سروتونین بیشری تولید شود.
10- کاه�ش مص�رف قند: یک��ی از عالئم 
کمبود سروتونین، میل به مصرف قند است. 
زیرا انسولین برای ساخت سروتونین ضروری 
است. به رغم ضرورت وجود قند برای تولید 
س��روتونین، مصرف بیش از حد آن موجب 

اثرات منفی بر خلق و خو می شود.
هورم��ون  مدیتیش��ن  مدیتیش�ن:   -11
اس��ترس را کم می کن��د و باع��ث افزایش 

سروتونین می شود.
12- ورزش: ه��ر فعالیتی که ضربان قلب 
شما را افزایش دهد باعث ترشح سروتونین 

می گردد.
13- م�واد غذایی: با خ��وردن این منابع 
می توانید س��روتونین را افزایش دهید: تخم 
مرغ، پنی��ر، آناناس، آجی��ل، دانه ها، ماهی 

سالمون، بوقلمون، پروبیوتیک ها.

دوپامین
این هورمون کارهای زیادی انجام می دهد. 

هورمون�ی  اُکسی توس�ین، 
اس�ت که باعث تقویت روابط 
عاش�قانه و دوستانه می شود. 
هن�گام اوج ل�ذت جنس�ی، 
ه�م در زن ه�م در مرد تولید 
می ش�ود. موقع زایم�ان و در 
در  ش�یردهی  دوران  ط�ول 
بدن زن ترش�ح می شود. این 
عش�ق  هورم�ون  هورم�ون، 

نامیده می شود.
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در حافظه، تمرکز، حتی تنظیم حرکات بدن 
و همچنین ایجاد انگیزه مؤثر است. دوپامین 
انگیزه می دهد تا برای خواسته ها و هدف های 
خود تالش کنیم و همچنین وقتی به هدف 
خود رسیدیم به ما لذت و شادمانی می دهد. 
کمب��ود دوپامین باعث می ش��ود تا »عزت 
نفس« فرد کم ش��ود. خودش را دست کم 
بگی��رد و کارهای امروز را به ف��ردا بیاندازد 

)اهمال کاری(.
اگر دوپامین کم باش��د همیشه به دنبال 
راه های آس��ان هستیم و چالشی در زندگی 
نخواهیم داش��ت و در حقیق��ت توقع خود 
را ک��م می کنی��م و ب��ه چیزهای ک��م قانع 

می شویم.

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

ترشح دوپامین مؤثر است.

2- خوردن پروتئین: برای تولید اس��یدهای 
آمینه مؤثر در تولید دوپامین نیاز دارید که 
مقدار مناسبی پروتئین بخورید. سویا، تخم 
مرغ، حبوبات، لبنیات و کلم بروکلی از جمله 

مواد غذایی با پروتئین باال هستند.
3- چربی اش�باع شده کمتر مصرف کنید: چرا 
ک��ه این روغن ها مثل روغ��ن حیوانی، کره، 
روغ��ن پال��م و روغن نارگی��ل باعث مختل 

شدن تولید دوپامین می شوند.
دوم  مغ��ز  روده  پروبیوتی�ک:  4- مص�رف 
محسوب می شود. چون شامل تعداد زیادی 
از س��لول های عصبی است که مولکول های 
انتقال دهن��ده عصبی از جمل��ه دوپامین را 
تولید می کنند. با مص��رف پروبیوتیک ها به 

این فرایند در روده کمک کنید.
5- ورزش کنید. ورزش حتی اگر 20 دقیقه 
در روز باشد، می تواند سطح دوپامین را باال 

ببرد.
6- به اندازه کافی بخوابید.
7- موسیقی گوش دهید.

8- مدیتیشن کنید.
9- دریافت نور خورشید.

اندورفین
اندورفین ه��ا یا مس��کن های طبیعی بدن 
در واکنش به درد ش��دید و تنش ها در بدن 
تولید می ش��وند. تولید اندورفین که همان 

مورفی��ن طبیعی بدن اس��ت اضط��راب را 
کاهش می دهد. نشاط یک دونده، یا نیرویی 
که بعد از ورزش در خود احساس می کنید 

به خاطر ترشح اندورفین است.

راه های افزایش اندورفین
1- گل اسطوخودوس و وانیل را بو کنید: بوییدن 
ای��ن دو باع��ث ترش��ح هورمون ض��د درد 
می شود. از اسانس وانیل می توانید استفاده 

کنید.
همچنین روغن اسطوخودوس را می تونید 
به پش��ت گوش یا نبض دس��ت تان بزنید و 

همیشه این دو عصاره را بو کنید.
2- استفاده از جنسینگ

3- کالس های ورزش گروهی بروید.
4- خندی�دن: خندیدن ه��م مانند ورزش 
کردن در تولید اندورفین مؤثر اس��ت. حتی 
انتظار خندی��دن هم کمک کننده اس��ت. 
ش��رکت در برنامه های خن��ده دار یا دیدن 
فیلم های کم��دی که انتظ��ار دارید خیلی 
خنده دار باش��ند، حتی اگر شما را نخندانند 

نیز در ترشح اندورفین مؤثر است.
5- شکالت بخورید: البته شکالت تلخ خیلی 

بهتر و مؤثرتر است.
6- موسیقی: به موسیقی شاد گوش کنید.

7- خوراکی های تن�د: خوردن خوراکی های 
تند باعث آزاد شدن اندورفین می شود.
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اُکسی توسین
هورمونی اس��ت که باع��ث تقویت روابط 
عاش��قانه و دوس��تانه می ش��ود. هنگام اوج 
لذت جنس��ی، هم در زن هم در مرد تولید 
می ش��ود. موق��ع زایمان و در ط��ول دوران 
ش��یردهی در بدن زن ترش��ح می شود. این 

هورمون، هورمون عشق نامیده می شود.

راه های افزایش اکسی توسین
1- تماس جس�می داش�ته باش�ید: در آغوش 
گرفت��ن و ن��وازش کردن باعث ترش��ح این 
هورمون می ش��ود. به جای دس��ت دادن با 
افراد آنها را بغل کنید. گفته شده بغل کردن 
8 نفر در طول روز س��طح اکسی توس��ین را 

باال می برد.
2- تماس جنس�ی داشته باشید: همانطور که 
گفته ش��د رابطه جنس��ی باعث ترشح این 

هورمون می شود.
3- س�خنان تشویق کننده بر زبان جاری کنید: 
هم تعریف از خودتان و هم تعریف از دیگران 

باعث ترشح این هورمون می شود.
4- هدیه گرفتن: بی مناس��بت یا بامناسبت 
برای خود و دیگ��ران هدیه بگیرید و هدیه 

از آنها قبول کنید.
5- به سخنان و حرف های دیگران گوش دهید: 
وقتی به سخنان طرف مقابل گوش می دهید، 
احس��اس پاداش��ی را تجرب��ه می کنید که 
ارزشمند اس��ت و این باعث ترشح هورمون 

عشق می شود.
6- ورزش کنید.

7- گری�ه کنید: س��رکوب عواط��ف مانع از 

ترش��ح اکسی توسین می ش��ود. نگه داشتن 
احساس��ات و سرکوب آنها باعث ایجاد تنش 

در بدن می شود.
 ب��ا آزاد ک��ردن اش��ک ها به ب��دن اجازه 

می دهید به وضعیت آرامش برگردد.
8- حیوان خانگی داش�ته باش�ید: وارد خانه 
می ش��وید و سگ و یا گربه شما با بی قراری 
منتظر شماس��ت. او را در آغوش می گیرید 
و ن��وازش می کنی��د. این کار باعث ترش��ح 

هورمون عشق می شود. 
لمس حیوانات خانگی فش��ار خون را نیز 
پایین م��ی آورد و اکسی توس��ین را افزایش 

می دهد.
9- از یک کودك مراقبت کنید.

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

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

تمام موارد گفته شده باعث افزایش ترشح 
چهار هورمون شادی آور هستند. با افزایش 
می��زان هورمون های س��روتونین، دوپامین، 
اکسی توس��ین و اندورفین می توانید خلق و 
خوی بهتری تجربه کنید و شادی و تنوع را 

وارد زندگی خود کنید. 
البته همانط��ور که گفته ش��د در بعضی 
موارد تنها با به کارگیری این موارد نمی توانید 
حس خوب را تجربه کنی��د و حتماً نیاز به 
مش��اوره های داروی��ی و روان درمانی وجود 
دارد. پس بهتر است افسردگی را در خود و 
اطرافیان جدی گرفته و حتماً از متخصصین 

کمک بگیرید.

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

می شود.
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وقتی یک ایرانی »رستم هند« شد!
اخراج جنجالی رستم از هندوستان

چندی پیش خبر قهرمان��ی پویا رحمانی 
کش��تی گیر ایرانی در جام رستم هند منتشر 
شد؛ اتفاقی که بیش از همه در رسانه های این 
کشور س��روصدا به پا کرد و باعث ایجاد یک 
جریان و حتی جنجال در کش��تی هند شد. 
اینطور که خ��ود او روایت می کند، هندی ها 
ب��ه ش��دت از قهرمانی یک خارج��ی در این 
مسابقات شاکی هستند، چون به هیچ عنوان 
فکر نمی کردند یک کشتی گیر خارجی عنوان 
»رستم« هند را از آن خود کند. حتی کار به 
جایی رسیده که هندی ها قوانین مسابقات را 
تغییر دادند و کشتی گیر ایرانی هم مجبور به 

بازگشت شده است.
ای��ن کش��تی گیر آزادکار ایرانی که چندی 
پی��ش در بازی های س��احلی جهان هم تنها 
مدال طالی کاروان ایران را کسب کرد، بیشتر 
درب��اره جزییات اتفاقات جالبی که برایش در 

هند رخ داده، توضیح می دهد.

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

چند س��الی است که به هند می آیم و شهر 
به شهر می روم و در مسابقات مختلف شرکت 
می کنم. هر ش��هری آکادمی کشتی خودش 
را دارد و ه��ر آکادمی هم ی��ک پهلوان دارد. 
هندی ه��ا بیش از چیزی ک��ه فکر می کنید 
به کش��تی عالقه دارند. در ه��ر آکادمی یک 
تش��ک برای آزادکاران وج��ود دارد و در کنار 
آن هم یک زمین خاکی هم هست. آن هایی 
که می خواهند پهلوان باشند و پول دربیاورند، 

در خاک تمرین می کنند و مسابقه می دهند. 
هندی ها اس��طوره ای به نام »گاما« دارند که 

می گویند الگوی بروسلی بوده است.

 در ۲۴ ساعت برای یک مسابقه پول جمع 
می کنند

در مسابقات جام رس��تم که در هند برگزار 
می شود، برخالف پاکستان خارجی ها هم اجازه 
حضور دارند.  هر س��ال کشتی گیرانی از کوبا، 
ترکیه و گرجس��تان را به این مسابقات دعوت 
می کنند؛ برای اینکه کالس کشتی خودشان 
ه��م باالتر برود. بعد از اینکه کش��تی های مرا 
دیده بودند، من هم به جام رستم دعوت شدم. 
هندی ها برای کشتی خیلی هزینه می کنند و 
در این جام هر کش��تی چه برنده باشد و چه 
بازنده، مبلغی را دریافت می کند. سیستم هر 
مسابقه هم اینطور است که بزرگان محل جمع 
می ش��وند و در عرض 24 س��اعت پول جمع 
می کنند تا مسابقه را برگزار کنند. گروه هایی 
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در واتس اپ دارند که فیلم های کشتی گیران را 
در آنجا می گذارند و طبق آن از کشتی گیران 
مختل��ف دع��وت می کنند. علت دعوتش��ان 
از خارجی ها هم این اس��ت ک��ه می خواهند 
مس��ابقات جذابتر ش��ود. مثالً وقتی من برابر 
یک کشتی گیر هندی قرار می گیرم، جوسازی 

می کنند و هیجان مسابقه خیلی باال می رود.

هر روز ۸۰ هزار نفر برای تماش�ای کش�تی 
جمع می شوند

واقعاً استقبال از کشتی ها بسیار زیاد و قابل 
توجه است. یک نفر به من می گفت که در گود 
زینل خان اسفراین هم هر سال جمعیت زیادی 
جمع می شود که من به او گفتم در هند هر روز 
این اتفاق می افتد. یعنی شاید 4 روز در هفته 
جمعیت��ی نزدیک به 70 تا 80 هزار نفر جمع 

می شوند تا کشتی های پهلوانی را تماشا کنند.

ب�رای قهرمان�ی از هفت خان رس�تم عبور 
کردم

در مسابقات جام رستم که سومین دوره اش 
بود، به عنوان یکی از از کشتی گیران خارجی 
ش��رکت کردم. در 2 دوره قبلی 2 کشتی گیر 
هندی قهرمان ش��ده بودند و عنوان »رستم 
هند« را یدک می کش��یدند. جالب اینجاست 
که هندی ها از تاریخ ما اس��تفاده می کنند و 
گرز رس��تم را هم به قهرم��ان اهدا می کنند. 
حتی سیستم مسابقات اینطور است که برای 
قهرمانی باید از هفت خان رستم بگذری. خدا 
را شکر من با شکست دادن تمامی رقبایم از 

هند توانستم قهرمان و رستم هند شوم.

گفتند چرا یک غریبه را راه دادید؟!
بعد از قهرمانی من در جام رستم، بحث های 
زی��ادی ب��ه وجود آم��د. خیل��ی از هندی ها 
اعتراض کردند که چ��را یک غریبه را به این 
مس��ابقات راه دادید تا بیاید و قهرمان شود؟! 
کار ب��ه جایی رس��یده ک��ه می گویند دیگر 
نمی گذاریم تو در هند کش��تی بگیری و باید 
به کش��ورت بروی! من هم به ایران بازگشتم 
چون با من لج کردند. خیلی از بزرگان کشتی 
هند جمع شدند و در نهایت تصمیم گرفتند از 
سال آینده جام رستم بدون حضور خارجی ها 
برگزار شود. شرایط برای من خیلی سخت شد 
و مدیر برنامه های من گفت فعالً 3، 4 ماه به 

کشورت برگرد تا آب ها از آسیاب بیفتد.

 برای گذراندن زندگی مجبور ش�دم به هند 
بروم

م��ن وقتی در ای��ران بودم، 2 ب��ار قهرمان 
جهان شدم ولی هیچ پاداشی نگرفتم. در لیگ 
ایران هم که بخواهم کشتی بگیرم باید وقت 
بیشتری بگذارم و پول کمتری بگیرم. در هند 
ماهیانه درآمد خوبی از حضور در مس��ابقات 
داش��تم؛ البته که اینجا هم اصالً کارم آسان 
نیس��ت. هر روز در خ��اک و کثیفی تمرین 

می کردم و مسابقه می دادم تا پولی دربیاورم 
و زندگی ام را بچرخانم. در بازی های ساحلی 
جهان تنها طالیی ایران بودم، اما به جز تقدیر 
جزیی کمیته ملی المپیک کسی دیگر به من 

پاداشی نداد.

 در تیم ملی کشتی بودن برایم هزینه دارد
من 5، 6 س��ال در دوران مدیریت رس��ول 
خ��ادم در تی��م ملی کش��تی آزاد ب��ودم، اما 
ملی پوش بودن در کشتی درآمدی که ندارد 

هیچ؛ هزینه هم دارد. 
باید مکمل استفاده کنی و تمام وقت خودت 
را در اردوی تیم ملی بگذاری. به هر حال من 
راه دیگری را انتخاب کردم و نتوانس��تم دیگر 
در تیم ملی کش��تی آزاد باش��م. دغدغه های 
مالی زی��ادی دارم و فقط به خاطر همین به 

هند آمدم.
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بررس��ی کارنامه ۱3 مربی اهل 
کرواس��ی در فوتبال ایران ما را 
به ۱۲ ج��ام قهرمانی و ۲ صعود 
به جام  جهانی می رساند؛ هرچند 
ک��ه ٧ افتخار مهم با ایوانکوویچ 

بوده است.
از دهه ٧۰ ب��ود که پای مربیان 
ک��روات به فوتب��ال ای��ران باز 
ش��د. عملکرد نسبتاً قابل قبول 
ورود  س��یر  ش��د  باع��ث  آنه��ا 
مربی��ان بلوک ش��رق ب��ه ایران 
چندبراب��ر ش��ود؛ ت��ا جای��ی که 
خیلی از تیم های لیگ  برتری هم 
برای ای��ن که موفقیتی کس��ب 
کنند، س��راغ مربیانی از کش��ور 
کرواس��ی رفتند. نایب قهرمانی 
کرواس��ی با یک مرب��ی بومی در 
جام  جهان��ی ۲۰۱۸ مهر تأییدی 
بر شایستگی مربیان این کشور 
ب��ود؛ اتفاق��ی که البت��ه در جام  
جهان��ی ۱۹۹۸ نی��ز ب��ا هدایت 
بالژویچ و برانکو برای کروات ها 
به عنوان یک شگفتی ساز و تیم 
س��وم جام رقم خ��ورد. حاال که 
ب��رای چندمین  بار فدراس��یون 
فوتبال ایران برای هدایت تیم  
ملی ب��ه مربیان ک��روات اعتماد 
ک��رده، ب��د نیس��ت نگاه��ی به 
کارنام��ه مربیان��ی بیندازیم که 
در دو، س��ه دهه اخیر از کشور 
کرواس��ی وارد ایران ش��دند و 
در تیم ه��ای مختل��ف مربیگری 
کردند؛ مربیانی که تعدادش��ان 
فعالً روی عدد ۱3 متوقف شده 

است.

اس�تانکو پوکله پووی�چ؛  دوران درخش�ان در 
پرسپولیس

این مرب��ی باتجربه کروات که ح��اال دیگر به 
حیات خود پای��ان داده، اولین مربی از کش��ور 
کرواس��ی بود که سابقه کار در تیم  ملی ایران و 
باشگاه پرسپولیس را دارد. حضور او روی نیمکت 
تیم مل��ی خیلی کوتاه بود و در چهار دیداری که 
استانکو هدایت ایران را بر عهده داشت، یک برد، 
دو تس��اوی و ی��ک باخت به دس��ت آمد. با این 
حال اوج کار این مربی کروات در پرس��پولیس 
بود که دو قهرمانی را با سرخ ها در لیگ آزادگان 
در دهه70 کسب کرد؛ اگرچه چند هفته قبل از 
دومین قهرمانی جای خود را به حمید درخشان 

داد.

تومیساو ایویچ؛ خاطره تلخ بازی با رم
هنوز هم ماجرای برکناری او بعد از شکس��ت 
عجیب به تی��م رم ایتالیا ح��رف و حدیث های 
زیادی را به همراه دارد. از ایویچ با وجود حضور 
کوتاه مدت روی نیمکت تیم  ملی ایران همواره به 

نیکی یاد می شود.

میروس�او باژویچ؛  خاطرات تل�خ بحرین و 
ایرلند

بع��د از کس��ب یک نتیج��ه تاریخ��ی در تیم  
ملی کرواس��ی و قرارگرفتن در رده س��وم جام  

جهانی 1998 میروس��الو بالژویچ به اس��تخدام 
فدراسیون فوتبال ایران درآمد. به اعتقاد خیلی 
از کارشناس��ان، تیم تحت هدایت بالژویچ یکی 
از بهتری��ن تیم های تاریخ فوتبال ایران با حضور 
بازیکنان��ی همچ��ون علی دایی، عل��ی کریمی، 
مهدی مهدوی کیا، خداداد عزیزی، کریم باقری 
و... ب��ود که همگی در اوج قرار داش��تند. با این 
حال بالژویچ به علت آن باخت های کذایی برابر 
بحرین و ایرلند نتوانست تیم  ملی ایران را راهی 
جام  جهان��ی 2002 کند و ب��ا خاطرات تلخی، 
ته��ران را ترک کرد. چند  س��ال بعد این مربی 
که لقب چیرو را هم یدک می کش��ید، به  عنوان 
سرمربی مس کرمان به ایران بازگشت که این  بار 

هم نتایج او ضعیف بود و برکنار شد.

برانکو ایوانکوویچ؛ پرافتخارترین
بع��د از جدای��ی چی��رو از تیم  مل��ی، برانکو 
ایوانکوویچ، دستیار او هدایت تیم  ملی ایران را بر 
عهده گرفت. برانکو در ابتدا با تیم امید ایران در 
بازی های آس��یایی 2002 یک قهرمانی شیرین 
را کس��ب کرد و تجربه بع��دی او حضور در جام  
ملت ه��ای 2004 بود ک��ه در آنجا نیز تیمش با 
نمایشی قابل قبول به مقام سوم دست پیدا کرد. 
مأموریت بعدی برانکو هدایت تیم  ملی ایران در 
راه صع��ود به جام  جهانی 2006 بود. این  بار هم 
این مربی کروات سربلند از آزمایش بزرگ بیرون 

همه کروات های فوتبال ایران
وقتی دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می شود
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آم��د و تیم  مل��ی یک بازی مان��ده به پایان 
مرحله مقدماتی بلیت آلمان را برای خودش 
رزرو کرد. البته که برانکو پایان خوش��ی در 
تیم  ملی نداش��ت و بعد از کسب یک امتیاز 
از سه بازی مرحله گروهی جام  جهانی، دیگر 
به ایران بازنگش��ت. بعد از گذش��ت کمتر از 
10 س��ال، برانکو این  بار در قامت سرمربی 
پرس��پولیس وارد تهران شد. اوایل حضور او 
وضع بحرانی بود و حتی کار به جایی رسید 

که زمزمه های برکناری اش شنیده می شد. 
در همان روزهای س��خت، برانکو و تیمش 
اس��تارت یک دوران طالیی را زدند؛ دورانی 
ک��ه در آن فصل به نایب قهرمانی و در س��ه 
فصل بعدی ب��ه قهرمانی در لیگ  برتر ایران 
انجامید. اولین راهیابی پرسپولیس به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا نیز با هدایت برانکو بود؛ 

اگرچه به قهرمانی ختم نشد.
 برانکو در مقطعی خودش را بهترین مربی 
کروات تاریخ فوتبال ایران نامید؛ ادعایی که 
البت��ه با توج��ه به فتح 6 ج��ام )3 قهرمانی 
در لی��گ، یک قهرمان��ی در جام حذفی و 2 
قهرمان��ی در س��وپرجام( کاماًل درس��ت به 

حساب می آید.

وینگو بگوویچ؛ دو دهه ماندگاری
حاال دیگ��ر ب��ا قاطعیت می ت��وان وینگو 
بگوویچ را باسابقه ترین مربی کروات فوتبال 
ای��ران نامی��د. وینگ��و قبل از  س��ال 2000 
هدای��ت فوالد را بر عه��ده گرفت، با حضور 
روی نیمکت پرس��پولیس چهره شد و حاال 
نزدیک به 20 س��ال است که در لیگ  برتر و 
لیگ دسته اول فوتبال ایران فعالیت می کند. 
البته در این میان او در برهه ای هدایت تیم 
فوتبال امید ایران را هم بر عهده داشت. شاید 
بزرگ ترین دستاورد بگوویچ در فوتبال ایران 
را بتوان لیگ برتری کردن گل گهر س��یرجان 

دانست.

مادن فرانچیچ؛ قهرمانی با فوالد
حضور دوس��اله م��الدن فرانچیچ در لیگ 
ایران به  عنوان س��رمربی فوالد با قهرمانی او 
در لیگ 83-84 همراه ش��د. فرانچیچ اولین 

مربی خارجی در لیگ  برتر بود که توانس��ت 
قهرمان��ی را تجرب��ه کن��د. او با وج��ود این 

موفقیت، دیگر هیچ وقت به ایران بازنگشت.

لوکا بوناچیچ؛ پرکار اما نه چندان موفق
یک��ی دیگ��ر از مربی��ان پرکار و باس��ابقه 
کروات در فوتبال ایران لوکا بوناچیچ اس��ت. 
او ب��رای اولین  بار هدایت فوالد را در  س��ال 
2003 برعهده گرفت و بعد از آن در تیم های 
مختلفی همچون اس��تقالل اهواز، سپاهان، 
مس کرم��ان، ذوب آهن و گس��ترش  فوالد 
کارش را پیش برد. شاید بهترین دوران لوکا 
در م��س کرمان بود ک��ه در لیگ قهرمانان 

توانست به دور دوم راه یابد.

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

در چند مقطع به عنوان دستیار علی دایی در 
تیم های مختلف ازجمله پرسپولیس در ایران 
حاضر ش��د، یک دوره هم هدایت راه آهن را 

برعهده گرفت.

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

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

گذاشته شد.

ایگور استیماچ؛ پرسروصدا و ناموفق
ب��ا این که اس��تیماچ ق��رار ب��ود در ابتدا 
سرمربیگری تیم استقالل را بر عهده بگیرد، 
اما بعد از حضور در تهران این پروژه کنسل 
شد؛ در نهایت او را روی نیمکت سرمربیگری 
سپاهان دیدیم. این حضور کاماًل پرسروصدا 
بود، اما در نهایت با نتایج ضعیفی همراه شد 

تا استیماچ خیلی زود ایران را ترک کند.

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

خواهد کرد.

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

]69[

شماره 65 - بهمن ماه 1398

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



»بیماری حاد کوهستان« چیست؟
اقامت کوهنوردان و ورزشکاران در مناطق 
کوهس�تانی که فش�ار بارومتریک کم بوده 
و مقدار اکس�یژن هوا هم کم اس�ت، افراد 
را دچ�ار کمبود اکس�یژن و یا هیپواکس�ی 
می کند که موجب سندرم ارتفاعات بلند و 

یا بیماری حاد کوهستان می شود. 
رش�د روز اف�زون عالقمندان ب�ه بازدید از 
مناطق زیبا و جذاب کوهس�تانی و استفاده 
از هوای پاك طبیعت، موجب شده مسافرت 
ب�ه مناط�ق مرتفع ب�ه ص�ورت برنامه های 
کوهنوردی، ترکینگ و اس�کی بازی توسعه 
زیادی پی�دا کند و به دنب�ال آن اقامت در 
این مناطق کوهستانی که فشار بارومتریک 
کم بوده و مقدار اکسیژن هوا هم کم است، 
افراد را دچار کمبود اکسیژن و یا هیپواکسی 
می کند که موجب سندرم ارتفاعات بلند و 

یا بیماری حاد کوهستان می شود.
عموماً عالئم این بیماری از ارتفاع 2500 متر 
شروع می ش�ود و با باال رفتن ارتفاع شدت 

عالئم بیشتر و در موارد شدید می تواند ایجاد 
ورم مغزی ارتفاعات بلند )HAGE( و یا آدم 
ریوی ارتفاعات بلن�د )HAPE( را به دنبال 
داش�ته باش�د و از آن جا که مغز بیشترین 

مقدار اکس�یژن را در بدن استفاده می کند 
در اثر هیپواکس�ی در مناطق کوهس�تانی 
مرتفع، دچار عالئم اختالل سیستم عصبی 
مرکزی می ش�ویم و در هنگام خوابیدن در 
شب، سیستم تنفسی هم ضعیف تر شده و 
خطر ابتال به بیماری حاد کوهس�تان بیشتر 
می ش�ود. بنابراین ش�بمانی در ارتفاع باال، 
خصوص�اً ارتفاع باالی پنج ه�زار متر نفر را 
 )HACE( مستعد آدم مغزی ارتفاعات بلند
 )HAPE( و ی�ا آدم ری�وی ارتفاعات بلن�د
می کند ک�ه فوق العاده خطرناك ب�وده و با 

مرگ و میر زیادی نیز همراه است.

عائم بالینی
شایع ترین عالمت، س�ردرد است 
ولی عالئم�ی مثل حال�ت تهوع، 
اس�تفراغ، ضعف، خستگی، 
س�رگیجه، بی اش�تهایی، 
نفخ ش�کم،  بی خواب�ی، 
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سوزش معده، و مشکل عصبی پس از چند 
س�اعت اقامت در ارتفاع باال ایجاد می شود 
و در اغل�ب موارد حتی بدون درمان پس از 
یک تا سه روز رفع می شود. در بعضی موارد 
عالئم با گذش�ت زمان ش�دیدتر می شود و 
عموماً در نیمه شب مصدوم دچار آدم مغزی 
ارتفاع�ات بلن�د )HACE( و ی�ا آدم ریوی 

ارتفاعات بلند )HAPE( می شود.

پیشگیری
هم هوایی، مهم ترین پیش�گیری از بیماری 
حاد کوهس�تان هست که باید قبل از رفتن 
به مناطق مرتفع انجام شود تا کوهنورد در 
ارتفاع باال بتواند هیپواکسی موجود را بهتر 
تحم�ل کند و برای هم هوای�ی، ورزش های 
منظ�م و مرت�ب ه�وازی مث�ل راهپیمایی، 
کوهپیمایی  دوچرخه س�واری،  دوومیدانی، 
و ش�ناهای اس�تقامتی از چندی�ن ماه قبل 
از رفت�ن ب�ه ارتفاع ب�اال توصیه می ش�ود. 
هم زمان اگر مش�کالت زمین�ه ای هم مثل 
بیماری، اضافه وزن، دیابت، فشار خون باال، 
بیماری های تنفس�ی، کم خون�ی و ... وجود 
دارد باید آن ها را کنترل و درمان کند تا در 

ارتفاع مشکالت کمتری داشته باشد.
ب�ه  صع�ود  چق�در  ه�ر  اس�ت  گفتن�ی 
کوهس�تان های مرتفع آرام تر باشد، شانس 
هم هوای�ی و تطابق با هیپواکس�ی بیش�تر 
می شود، به طوری که روزانه بیشتر از پانصد 
متر نباید ارتفاع گرفت و همچنین در مناطق 
مرتفع از فعالیت سنگین ورزشی و مصرف 

الکل و سیگار هم باید پرهیز کرد.

درمان
بیاناتی-عضو کارگروه پزش�کی  فری�دون 
فدراسیون کوهنوردی با بیان مطالب مربوط 
به بیماری حاد کوهستان، در خصوص راه حل 
درم�ان آن نیز بی�ان کرد که بای�د از ادامه 
صعود صرف نظر ش�ود و هر چه سریع تر از 
ارتفاع�ات باال به پایین بازگش�ت. عالوه بر 
این فقط کافی اس�ت که پانصد تا هزار متر 
ارتفاع کم کنیم ت�ا عالئم ارتفاع زدگی حاد 
برط�رف ش�ود و در این ش�رایط اس�ت که 
مصدوم اصرار دارد که حالش خوب است و 
می خواه�د مجدد به ارتفاع باال بازگردد! اما 
به هیچ عنوان نباید اجازه بازگش�ت مجدد 

را به وی داد.
در م�وارد خفیف درمان ه�ای دارویی مثل 
ق�رص اس�تازوالمید )DIAMOX(، ق�رص 
ایبوبروف�ن و مایعات گرم و ش�یرین کمک 

می کن�د تا عالئ�م مص�دوم کمتر ش�ود و 
در صورتی ک�ه پس از چند س�اعت عالئم 
مصدوم شدیدتر ش�ود، قبل از فرا رسیدن 
ش�ب انتقال مصدوم ب�ه پایی�ن ارتفاعات 

بهترین اقدام است.
ضمناً در ش�رایطی که به علت فرا رسیدن 
شب، هوای نامناس�ب و یا نبودن امدادگر، 
نتوانیم مصدوم را به پایین منتقل کنیم در 
موارد ش�دیدی مثل ورم مغزی )HACE( و 
یا ورم ری�وی )HAPE( می توان همزمان از 
اکسیژن مکمل، کیس�ه گامبوبک، کپسول 
ن�ی ف�ی دی پی�ن )ADALAT(، آمپ�ول 
دگزامتازون، آمپول س�یتی کولین، آمپول 
الزیک�س ب�ه عن�وان درم�ان نگهدارن�ده 
اس�تفاده کرد تا ش�رایط انتق�ال مصدوم با 
هلیکوپتر، قاطر و یا توس�ط همنوردانش به 

پایین مهیا شود.

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

]71[

شماره 65 - بهمن ماه 1398

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



به  نظر می رسد فدراسیون برای انتخاب 
اس��کوچیچ دو فاکتور نهایی داشته است؛ 

قیمت پایین و گزینه دم دست بودن.
فدراس��یون فوتبال عاقبت س��رمربی 
تیم مل��ی را معرفی کرد تا بعد از مدت ها 
بالتکلیف��ی وضعی��ت ای��ن تیم روش��ن 
شود. بعد از ماه ها جس��ت وجو برای پیدا 
کردن جانشین ویلموتس، اعالم شد این 
مس��ئولیت بر عهده دراگان اس��کوچیچ 
گذاش��ته شده تا او حاال جدیدترین مربی 
تیم ملی ش��ود. فدراسیون در شرایطی به 
این انتخاب رسید که پیش از این انبوهی 
از مربی های داخل��ی و خارجی برای این 
منظور یا گزینه بودند و با آنها مذاکره شد 
یا طرح معرفی آنها تنها از س��وی برخی 
رس��انه ها انجام گرفته بود. حاال در حالی 
ک��ه تیم ملی باید خود را آماده چند بازی 
سخت در مرحله پیش مقدماتی مسابقات 
جام  جهانی فوتبال قطر کند، بزرگ ترین 
وظیفه اس��کوچیچ عبور تی��م ملی از این 
مرحله و رس��یدن به جام  جهانی خواهد 
بود. اما به محض معرفی این مربی کروات 

جبهه موافقان و مخالفان او به  وجود آمد.
موافق��ان او را یک مرب��ی برنامه محور 
می شناس��ند و مهم ترین فاکتور مثبت او 
را ش��ناختش از فوتبال ایران می دانند. اما 

در مقابل مخالفان تاکید دارند اسکوچیچ 
انتخاب ضعیفی برای هدایت تیم ملی بوده؛ 
چراکه کارنامه او نشان می دهد موفقیتی 
با تیم های خود نداشته است. در حقیقت 
اس��تدالل هر دو طرف درست و منطقی 

است. 
اما باید در نظر داش��ت که فدراسیون 
فوتبال در ش��رایطی به اسکوچیچ رسید 
که پیش از ای��ن بحث حضور هموطن او 
یعنی برانکو ایوانکووی��چ مطرح بود اما به 
چن��د دلیل این اتفاق رخ ن��داد؛ از جمله 
این ک��ه قیمت برانکو باالتر بود یا این که 
او شرط کرد در صورتی به تیم ملی ملحق 
خواهد ش��د که مطالباتش از پرسپولیس 
پرداخت ش��ود. برانکو قرارداد کوتاه مدت 
هم نمی بست و سر آخر مجموع این عوامل 

باعث عدم تفاهم شد. 
البته فدراسیون در این بین گزینه های 
دیگری مثل دایی و قلعه نویی هم داشت و 
گفته می شد قلعه نویی به عقد قرارداد بسیار 
نزدیک شد اما باشگاه سپاهان رضایت نداد. 
هرچند افکار عمومی هم نسبت به بازگشت 
مجدد قلعه نویی خوش بین نبودند و عدم  
تمایل خود را بارها نشان دادند. در چنین 
فضایی فدراسیون که زمان را از دست رفته 
می دید ترجیح داد گزینه ای مثل اسکوچیچ 

را اس��تخدام کند که هم ارزان تر بود و هم 
به فوتبال ایران اشراف داشت. در خصوص 
مبلغ دستمزد اسکوچیچ گفته می شود او 
با قراردادی سه ساله و دریافتی 5 میلیارد 
تومان در هر سال سرمربی تیم ملی شده 
است. قرارداد این مربی به صورت »ریالی« 
بسته شده است. اسکوچیچ بعد از انتخاب 
خود عنوان کرده که نشستن روی نیمکت 
تیم ملی ایران مطمئناً افتخار بزرگی برای 
او خواهد ب��ود. او که به خوبی می داند در 
بازی با بحرین و عراق در استادیوم آزادی 
کار بسیار سختی خواهد داشت از همین 
حاال سعی کرده تماش��اگران را تشویق و 

تهییج کند تا استادیوم را پر کنند.
قبول هدایت تیم ملی توسط اسکوچیچ 
البت��ه بازتاب گس��ترده ای ه��م در میان 
رس��انه های مختلف دنیا داش��ته اس��ت. 
مثالً نش��ریه معتبر فرانس فوتبال نوشته 
مأموریت بزرگ اس��کوچیچ، بازگرداندن 
تیم ملی ایران به نوار برد خواهد بود یا یک 
رسانه ایتالیایی از این که فدراسیون فوتبال 
ایران اسکوچیچ را به دی بیاسی ترجیح داده 
ابراز تعجب کرده است. به هر شکل به  نظر 
می رسد فدراسیون برای انتخاب اسکوچیچ 
دو فاکتور نهایی داشته است؛ قیمت پایین 

و گزینه دم دست بودن.«

سرمربی کروات روی نیمکت تیم ملی نشست

اسکوچیچ، ارزان، دم دست و البته خارجی
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