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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.

مسـافر پس از دعای صفحه مقابل تسـبیحات 
حضرت فاطمه سـالم اهلل علیها را بخواند و سوره 
حمـد را از پیـش رو و از جانب راسـت و از جانب 
چپ بخواند و همچنین آیه الکرسی را از سه جانب 

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان
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شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان، 20 
دستگاه اتوبوس شهری پارسَین را به شرکت 
واحد اتوبوسرانی مشهد مقدس تحویل داد تا 
در آینده به شهروندان مشهدی و زائران امام 

رضا )ع( خدمت رسانی کنند.
اتوبوس پارس��َین با اس��تاندارد ی��ورو 4 از 

جمله محصوالت شهری شرکت عقاب افشان 
می باش��د که در طول چند س��ال گذش��ته 
مورد اس��تقبال مدیران ش��هری بسیاری از 
کالن شهرهای کش��ور از جمله شهر مقدس 
مشهد قرار گرفته است، و شهرداری این شهر 
آخرین بار، 20 دستگاه از این اتوبوس شهری 

را در تاری��خ 26 اس��فندماه 98 از ش��رکت 
عقاب افشان تحویل گرفت.

گفتن��ی اس��ت بخ��ش اعظ��م ن��اوگان 
 حمل و نقل مس��افری ش��هرداری مش��هد 
را محصوالت ش��هری ش��رکت عقاب افشان 

تشکیل می دهند.

20 دستگاه اتوبوس شهری پارسَین در شهر مقدس مشهد
N

ew
s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا
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طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، طی سال گذشته تنها ۷2 هزار 
و ۱9۷ دستگاه انواع محصول تجاری سبک و 
سنگین ش��امل کامیون، کش��نده، اتوبوس، 
مینی بوس، ون و وانت توس��ط تجاری سازان 
خصوصی و همچنین شرکت های وابسته به 
خودروسازان نیمه دولتی به تولید رسیده است. 
این آمار از افزایش حدود ۱4/۵ درصدی تولید 

تجاری ها نسبت به سال 9۷ حکایت دارد.
در حالت تفکیکی تا پایان سال گذشته سه 
هزار و 2۵۱ دس��تگاه انواع کامیون، کامیونت 
و کشنده در کشور به تولید رسیده است که 
نسبت به سال 9۷ افت بیش از 6۷ درصدی را 
نشان می دهد. در این بخش، ایران خودرویی ها 
آم��اری ه��زار و 2۱6 دس��تگاهی را به خود 
اختص��اص داده اند که نش��ان دهنده کاهش 
تیراژ ۳/8 درصدی اس��ت. سایپایی ها اما تنها 
6۳8 دستگاه از این مدل خودروهای تجاری 
را در س��ال گذشته تولید کرده و بنابراین در 
مقایسه با 9۷، حدود 80 درصد افت را به ثبت 
رسانده اند. باقی تولیدات کامیون، کامیونت و 
کشنده نیز که عدد پایینی به شمار می رود، به 
شرکت های خودروساز بخش خصوصی تعلق 

دارد. در بخش اتوبوس اما کل تولید طی سال 
گذشته فقط ۵۳۵ دستگاه بوده که نسبت به 
سال 9۷ کاهش 6 درصدی را نشان می دهد. 
همچنی��ن در مجم��وع هزار و 48 دس��تگاه 
مینی بوس و میدل باس در کشور تا پایان سال 
گذشته به تولید رسیده که در مقایسه با 9۷، 
از افت ح��دوداً ۳۷ درصدی حکایت می کند. 
ازآنجاکه در حالت تفکیکی، آمار تولید اتوبوس 
و مینی بوس و میدل باس شرکت ها به صورت 
تجمیعی لحاظ شده، ایران خودرویی ها در کل 
آماری ۱68 دستگاهی از خود به جا گذاشته اند. 
این آمار نش��ان می ده��د تولی��د اتوبوس و 
مینی بوس و میدل باس در بخش تجاری ساز 
این ش��رکت )ایران خودرودیزل( بیش از 22 
درصد کاهش نس��بت به 9۷ داشته است. از 
واحدهای تجاری ساز سایپا نیز خبر می رسد 
تیراژ اتوبوس، مینی بوس و میدل باس آن ها تا 
پایان سال گذشته، 2۳6 دستگاه بوده است. 
باقیمانده خودروهای تولیدی در این بخش نیز 
سهم شرکت های خصوصی از جمله شرکت 
تولی��دی و صنعتی عقاب افش��ان بوده که در 
زمینه تولید اتوبوس های درون و برون شهری 

و همچنین مینی بوس فعال است.

در بخش وانت ام��ا روند تولید مثبت بوده، 
چه آنکه تا پایان س��ال گذشته رشد بیش از 
۳۵ درصدی در مقایسه با 9۷ به ثبت رسیده 
است. در مجموع 6۷ هزار و ۱46 دستگاه وانت 
در کشور تا پایان 98 به تولید رسیده که سایپا 
بیشترین سهم را به واسطه وانت پراید داشته 
است. طبق آمار، این شرکت در سال گذشته ۵۱ 
هزار و 92۵ دستگاه وانت را به تولید رسانده تا 
نسبت به 9۷ بالغ بر ۵9 درصد رشد کند. ایران 
خودرو اما تنها شش هزار و 96 دستگاه وانت 
را به تولید رسانده که نشان از کاهش بیش از 
26 درصدی دارد. شرکت های بخش خصوصی 
نیز در تولید وانت نقش داشته اند که البته آمار 

دقیق آنها در دست نیست.
در نهایت اما کل تولید ون در سال گذشته 
2۱۷ دستگاه بوده که در مقایسه با 9۷ بیش 
از 8۳ درصد افت را نشان می دهد. سهم ایران 
خ��ودرو از تولید ون ۵۳ دس��تگاه و افت بالغ 
ب��ر 90 درصدی بوده و س��ایپا نیز تنها چهار 
دس��تگاه از ای��ن محصول تولید داش��ته که 
نش��ان از افت بالغ بر 90 درصدی دارد. باقی 
ون ها را نیز شرکت های بخش خصوصی تولید 

کرده اند.

تولید خودروهای تجاری  در سال  ۹۸ افزایش یافت
نگاهی به آمار خودروهای تولید داخل کشور در سال گذشته
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تحویل 35 دستگاه اتوبوس شهری عقاب-اسکانیا
به شهرداری اصفهان

ش��رکت واح��د اتوبوس��رانی ش��هرداری 
اصفهان، ۳۵ دستگاه اتوبوس مدل پارسَین 
را از شرکت عقاب افش��ان تحویل گرفت تا 
مجموع اتوبوس های تحویل داده شده به این 
نهاد در اسفند ماه 98 به ۷۵ دستگاه برسد.

مجتب��ی برات زاده، مدی��ر فروش داخلی 
شرکت عقاب افشان، در این رابطه به خبرنگار 
نشریه کالسکه سبز گفت: شهرداری اصفهان 
در راس��تای توس��عه و به روزرسانی ناوگان 
حم��ل و نقل ش��هری خود، ۳۵ دس��تگاه 
اتوبوس پارس��َین جدید این شرکت را در 
تاریخ بیست و پنجم اسفندماه 98 تحویل 
گرفت و به ناوگان حمل و نقل شهری خود 

اضافه کرد.
وی تصریح کرد: این اتوبوس های شهری 

عقاب-اس��کانیا دارای اس��تاندارد ی��ورو 4 
هستند و در آینده نزدیک در قالب ناوگان 
حمل و نقل شهری اصفهان به مردم شریف 
این کالنش��هر خدمت خواهند کرد. البته 
شهرداری اصفهان چند روز پیش از تحویل 
این ۳۵ دستگاه، 40 دستگاه دیگر از همین 
محصول شرکت عقاب افشان را نیز تحویل 

گرفته بود.
علیرضا نصراصفهانی، رئیس شورای شهر 
اصفهان، نیز در اینباره گفت: خوش��بختانه 
صد دستگاه اتوبوس در بهمن 98 از شرکت 
تولیدی و صنعتی عقاب افش��ان خریداری 
ش��ده بود که ۷۵ دستگاه آن در اسفندماه 
98 تحوی��ل داده ش��د. خوش��بختانه ۵0 
درص��د از بودجه خرید ای��ن اتوبوس ها از 

طریق اوراق مش��ارکتی ک��ه دولت در نظر 
گرفته بود، تأمین و ۵0 درصد نیز توس��ط 
مدیریت ش��هری اصفهان پرداخت ش��د و 
امیدوارم در سال 99 باز هم شاهد این اقدام 
باشیم. اگر هزینه ها توسط دولت پرداخت 
شود، تالش می کنیم آن را در قیمت بلیت 
اتوبوس لحاظ کنیم تا فش��ار زیادی هم به 
اقشار آسیب پذیر وارد نشود. از نمایندگان 
فعلی و آینده اصفهان در مجلس درخواست 
می کنم مش��کالت اتوبوس��رانی را در همه 
شهرها دنبال کنند تا تعهدات دولت درباره 
حمل و نقل عمومی پرداخت ش��ود، چون 
این افزایش قیمت به جز اصفهان در سایر 
کالنش��هرها نیز اتفاق افتاده و شهرداری ها 

نیز چاره ای نداشته اند.

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 ۸00  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021

]6[

شماره 67 - فروردین ماه 13۹۹

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای از کاهش 80 درصدی سفرهای 
جاده ای ناوگان عمومی در نوروز امس��ال در 

مقایسه با نوروز سال گذشته خبر داد.
مهران قربانی با اش��اره به اینکه غالب مراکز 
گردشگری، اقامتی، هتل ها و مراکز مشابه در 
ایام ن��وروز 98 به دلیل ش��یوع ویروس کرونا 
تعطیل بوده اند، گفت: با بررسی هایی که انجام 
داده ایم، تقریب��اً با اطمینان می توان گفت که 

سفرهایی که توسط اتوبوس و ناوگان رسمی 
مسافری در این ایام انجام شد، عمدتاً سفرهای 
ضروری و اجتناب ناپذیر بود. وی این سفرها را 
با اهداف برگشت به شهر محل اقامت یا محل 
اشتغال یا مقاصد درمانی ذکر کرد و افزود: رقمی 
که در در بخش حمل و نقل مسافری جاده ای 
داریم، در دو هفته اول سال 99 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 80 درصد کاهش داشته است. 
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و 

نقل جاده ای تصریح کرد: در طول این مدت و با 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، در روزهای 
مختلف روند نزولی سفرهای جاده ای با سرعت 
بیش��تری اجرا ش��د. بنابراین غالب سفرهای 
ج��اده ای با ن��اوگان عمومی، به ش��هروندانی 
اختصاص داش��ت که با توجه به اضطراری که 
داش��تند و از سوی دیگر، امکان سفر با خودرو 
شخصی برایش��ان مهیا نبود، لذا به سفرهای 

ضروری با ناوگان عمومی روی آوردند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد:

کاهش ۸0 درصدی سفر با اتوبوس در نوروز ۹۹
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قاسم شریفی، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور 
حقوقی استانداری سمنان و رئیس کمیته بازرسی و ارزیابی ستاد 
مقابله با کرونا در اس��تان سمنان، به همراه جمعی از اعضای این 
س��تاد، با مهندس عبداهلل اکبری راد، عضو هیأت مدیره ش��رکت 
تولیدی و صنعتی عقاب افشان، و جمعی از کارکنان این مجموعه در 
محل کارخانه این شرکت در سمنان با هدف بررسی مسائل تولید 
شرکت عقاب افشان و اجرای دستورالعمل های بهداشتی مبارزه با 

ویروس کرونا در سال جهش تولید دیدار و گفتگو کردند.
ش��ریفی در جریان این دیدار، با اشاره به جایگاه مهم شرکت 
عقاب افش��ان در صنعت خودروسازی کشور گفت: خوشبختانه 
شرکت عقاب افش��ان به عنوان بزرگترین شرکت اتوبوس سازی 
کش��ور و از ش��رکای تجاری اسکانیای س��وئد در جهان برای 
حضور جدی تر در بازار داخل و صادرات و افزایش تولید با وجود 
فشارهای خارجی در سال جهش تولید برنامه ریزی کرده است.

وی تصریح کرد: عقاب افشان بزرگ ترین تولیدکننده اتوبوس 
در بخش خصوصی کشور است که با سابقه 60 ساله در زمینه 
تولید انواع اتوبوس، توانسته نقش مهمی را در نوسازی و توسعه 

ناوگان حمل و نقل عمومی کشور ایفا کند.
مدیرکل دفت��ر مدیریت عملک��رد، بازرس��ی و امور حقوقی 
استانداری سمنان در ادامه گفت: در سال جهش تولید، حمایت 
از ش��رکت تولیدی و صنعتی عقاب افش��ان یک وظیفه ملی و 
استانی اس��ت و این ش��رکت، میراث دهه ها تالش در صنعت 

خودروسازی کشور است.

حمایت از شرکت عقاب افشان، یک وظیفه ملی و استانی است
قاسم شریفی، مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان:
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وی��روس کرون��ا در همین 
چند ماه کوتاه حضورش در 
ایران به بخش های مختلفی 
از اقتص��اد کش��ور لطمات 
جبران ناپذیری زده اس��ت. 
خیلی ها را به سمت درهای 
خروج��ی کارگاه ه��ا هدایت 
کرده و بس��یاری از مشاغل 
را ه��م به س��مت رک��ود و 
زی��ان پی��ش برده اس��ت. 
اما ش��اید یکی از مهمترین 
بخش ه��ای متأث��ر از ای��ن 
ناخوان��ده، صنعت  مهم��ان 
حمل و نقل مسافری کشور 
و به ویژه بخش اتوبوس��ی 
آن باشد؛ بخش��ی که برای 
رونق دوباره به توجه هرچه 
س��ریع تر دولت و نهادهای 

حاکمیتی نیاز دارد.
مرتضی مقبلی شاید یکی از 
اتوبوس دارانی  جوان ترین 
باش��د ک��ه در بخ��ش حمل 
کش��ور  مس��افری  نق��ل  و 
س��رویس های  وی��ژه  ب��ه 
ب��رون مرزی تع��داد زیادی 
اتوب��وس دارد و به س��هم 
ب��ه مس��افران و  خ��ودش 
گردشگران خدمت می کند. 
او متول��د س��ال 56 و اهل 
شهرس��تان اهر در استان 
آذربایجان ش��رقی اس��ت و 
38 دس��تگاه اتوب��وس به 
صورت ناوگان ملکی و ده ها 
اتوب��وس در قالب قرارداد 
ویروس  دارد.  اس��تیجاری 
کرون��ا، ایده ه��ای اجرایی و 
ش��رایط کاری او و مجموعه 
تح��ت مدیریت��ش را دچار 
رکود کرده اس��ت. گفتگوی 
کالس��که س��بز با این فعال 
جاده ای کش��ور را در ادامه 

بخوانید.

نخستینسفیرتولیداتشرکتعقابافشان
م��ن و پدرم یک��ی از اولین اف��رادی بودیم که 
اتوبوس ه��ای تولیدی ش��رکت عقاب افش��ان را 
خری��داری کردیم. خاطرم هس��ت از اواخر دهه 
۷0 بود که این ش��رکت اقدام به تولید انحصاری 
اتوبوس اسکانیا در ایران کرد و ما هم فکر می کنم 
پنجمی��ن محص��ول تولیدی ش��رکت عقاب را 
خریداری کردیم و مفتخریم که نخستین سفیر 
این ش��رکت در جاده های بین الملل��ی )آنکارا و 
اس��تانبول( بوده ایم، زمانی که با اتوبوس اسکانیا 
پا به خاك کشور ترکیه گذاشتیم آوازه تولید این 
محصول در ایران مابین تمامی دست اندرکاران 
حم��ل و نقل مس��افری آن کش��ور پیچید. در 
ح��ال حاضر بیش از نود درصد ناوگان ش��رکت 
مسافربری ما را اتوبوس های مارال و درسا تشکیل 

می دهند.

سفربهکشورهایهمسایه
شرکت مس��افربری و اتوبوس های ما در حوزه 
جابه جایی مس��افر و گردشگر از داخل کشور به 
ش��هرهای اس��تانبول، آنکارا، ترابوزان، کایسری، 
نخجوان، باکو، سلیمانیه، ایروان، تفلیس و باتومی 
فعالی��ت می کند. ما از ابتدا ب��ه جای فعالیت در 
داخل کشور، مسیر کشورهای خارجی را انتخاب 
کردیم و فکر هم می کنم در این بخش راحت تر 
باش��یم؛ اگرچه آن دس��ته از همکاران ما هم که 
در خطوط داخلی کار می کنند حتماً توجیهات 

خودش��ان را دارند. البته هر چه هست، خوب یا 
بد، فعاًل با این شرایطی که کرونا به وجود آورده 
همه بیکار شده ایم و اصالً نمی دانیم چه آینده ای 

پیش روی ماست.

کاشبیماریفراگیرکرونازودترتمامشود
راس��تش هیچوقت فکر نمی کردم روزی بیاید 
که به خاطر یک بیماری ویروسی دنیا به تعطیلی 
کش��یده ش��ود. انگار که این م��دل بیماری ها و 
گرفتاری ها متعلق به داستان ها و قرن های گذشته 
باش��د. ما واقعاً شرایط سختی را تجربه می کنیم. 
در ناوگان تابان س��یر 68 دستگاه اتوبوس داریم 
که ۵8 دس��تگاه آن مدت هاس��ت خوابیده اند و 
تعداد۱0 دس��تگاه آن را  ه��م در خطوط داخلی 
به کار گرفته ام، اما به حدی مس��افر کم است که 
فعالیت آنها هم اصالً به صرفه نیس��ت. خدا کند 
این ویروس هرچه سریعتر از کره زمین محو شود. 
همانطور که می دانید، اگر حمل و نقل جاده ای در 
کشوری تعطیل شود، بسیاری از زیرمجموعه های 
اقتصاد آن کشور شامل قطعه ساز ها، قطعه فروش ها، 
تعمیرکاران، رانندگان، مالکان و خیلی های دیگر 
دچار گرفتاری می ش��وند، و این مس��أله بس��یار 

خطرناك است. 

ازابتداازاسکانیاراضیبودیم
مجموعه م��ا از ابتدا جزو مش��تریان ش��رکت 
عقاب افش��ان بوده و با اینکه نزدیک به 20 سال از 

گفتگو با مرتضی مقبلی یکی از کالن مالکان محصوالت شرکت عقاب افشان

مالکان و رانندگان اتوبوس ها به خاطر ویروس کرونا شرایط سختی دارند
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اولین اتوبوس اسکانیایی که خریداری کردیم، 
می گذرد همچن��ان از ای��ن اتوبوس ها راضی 
هستیم و ش��ما می بینید که هنوز هم بخش 
اعظم و غالب ناوگان ش��رکت مسافربری ما را 
اتوبوس های عقاب -اسکانیا تشکیل می دهند. 
خوش��بختانه ای��ن اتوبوس ها، س��اختار فنی 
بی نظیری دارند و کمتر کس��ی پیدا می شود 
که بگوید مثالً موتور یا گیربکس یا بخش فنی 
دیگری از اتوبوس های مارال و درسا ضعیف است 
یا مش��کل عمده ای دارد. بین مالکان مصطلح 
است که اگر در جایی نان و آب پیدا نشد پس 
اقالم فنی و یدکی اسکانیا هم پیدا نمی شود.
تأمین هزینه گزاف سوخت در مسیرهای برون 
مرزی عمده دغدغه ما در سرویس های خارجی 
است که خوشبختانه به واسطه تکنولوژی روز 
محصوالت اسکانیا در مصرف بهینه وفوق العاده 
سوخت دغدغه ای از این بابت نداریم،نکته مهم 
این است که اتوبوس های مارال و درسا به دلیل 
تعبیه باك استاندارد با نیاز سرویس های داخلی 
و به خصوص خارجی رضایت عموم مالکان را 

به خود جلب کرده اند

تفاوتکیفیتجادهه�ایداخلوخارج؛از
زمینتاآسمان!

خیلی ها از ما می پرسند کیفیت جاده ها در 
ایران بهتر است یا کشورهایی که به آن سفر 

می کنید. راستش تفاوت کیفیت از زمین تا آسمان است؛ البته 
به نفع جاده های کشورهای خارجی. شاید باور نکنید ولی اگر 
شما یک بار در جاده های کشوری مثل ترکیه رانندگی کنید 
دیگر هیچ لذت��ی از رانندگی در جاده های کش��ور خودمان 
نخواهید برد. شرایط جاده ها تقریباً درتمام کشورهای مسیر 
تردد من، البته به غیر از برخی نقاط ارمنس��تان، بسیار عالی 
است. متأس��فانه ما از نظر کیفیت جاده ها خیلی جا ماندیم 
و معلوم نیس��ت این تفاوت آش��کار در کیفیت تا چه زمانی 
ادامه می یابد. برای مثال، اتوبان تهران- تبریز که یک شاه راه 
بزرگ است، دست اندازهای واقعاً غیرقابل تحملی دارد؛ یا مثاًل 
جاده مرند به سمت بازرگان، با اینکه یک مسیر بین المللی و 
ترانزیتی به شمار می رود، به حدی بی کیفیت و غیراستاندارد 
است که از نظر من برای کش��ور آبروریزی بزرگی محسوب 
می شود. امیدوارم مسؤولین به جاده ها و کیفیت آسفالت آنها 
توجه بیشتری داشته باشند،تا هم در ایمنی و هم جلوگیری از 

استهالك وسایل نقلیه عمومی گام بزرگی برداشته شود

گلچینرانندههادرمسیرهایخارجی
من همیش��ه اعتق��اد دارم رانندگانی که در مس��یرهای 
خارج��ی فعالی��ت می کنند، نماین��ده راننده ه��ای ایرانی 
هس��تند و به نوعی آبروی کشورمان هم به شمار می روند، 
بنابراین همواره س��عی می کنم بهتری��ن راننده ها را هم از 
نظ��ر تحصیالت و ه��م از لحاظ تس��لط در رانندگی برای 
اتوبوس های��م انتخ��اب کنم. م��ا در مجموعه تابان س��یر 
س��عی داش��تیم با تعیین خط مش��ی و تعاریفی سازمانی 
مانند پوشش همس��ان کلیه کادر اداری، رانندگان و حتی 

شـاید باور نکنیـد ولی اگر 
شـما یـک بـار در جاده های 
رانندگی  ترکیه  کشوری مثل 
کنیـد دیگـر هیچ لذتـی از 
رانندگی در جاده های کشـور 
بـرد.  نخواهیـد  خودمـان 
شرایط جاده ها در تقریباً تمام 
کشـورهای مسـیر تردد من، 
البته بـه غیر از برخـی نقاط 

ارمنستان، بسیار عالی است
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مهمانداران در احترام به مسافرانمان کوشا 
باشیم و همچنین تالش می کنیم حقوق و 
درآمد آنها تا حد ممکن مناس��ب باشد. من 
فک��ر می کنم راننده های مس��یرهای خارج 
به نس��بت رانندگان خطوط داخلی شرایط 
بسیار بهتری دارند و امیدوارم روزی برسد 
که همه رانندگان کشور برای برخورداری از 

زندگی آسوده، حقوق کافی داشته باشند.

تاب�انس�یرمج�ریفراخ�وانپیجه�ای
برگزیدهفضایمجازی

هم��واره ب��ر ای��ن ب��اور بودیم که ش��بکه 
عظی��م صنعت حمل و نقل مس��افری اعم از 
تولیدکنندگان، مالکان، شرکت ها، رانندگان، 
و...  خدمات��ی  مجموعه ه��ای  مهمان��داران، 
حلقه های همیش��ه به هم متصل یک زنجیر 
هس��تند. از این رو بنا به پیش��نهاد همکارانم 
در واحد روابط عمومی در صدد برگزاری این 
فراخوان برآمدی��م تا با اعمال نظر مخاطبین 
صفحات تخصصی اتوبوس در فضای مجازی 
ن��ام تع��دادی از مؤثرترین پیج ه��ا را پس از 
نظرسنجی اعالم کنیم که در این بین صفحه 
اختصاصی شرکت معظم عقاب افشان و صفحه 
ش��خصی مس��ئول واحد تحویل اتوبوس در 
کارخانه هم جزو برگزیدگان هستند. مترصد 
آن هس��تیم تا با مساعد شدن فضای مناسب 

اجتماعی و غلبه بر این ویروس ناخوانده طی مراسمی درخور 
جایگاه و تالش سختکوشان عرصه مجازی با اهدای لوح تقدیر 
از زحمات این عزیزان در اشاعه فرهنگ و خاستگاه این صنف 

خدمتگزار قدردانی به عمل آوریم.

خدماتپسازفروشعقابافشان،سرآمداست
انصافاً مجموعه خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان 
بهتر از تمام مجموعه های مشابه دیگر است و ما از این بابت 
مشکلی نداریم. مشکل اصلی ما در این روزگار، تحریم تأمین 
قطعات اس��ت که آن هم ربطی به ش��رکت عقاب افش��ان و 

خدمات پس از فروش این شرکت ندارد.
متأس��فانه کمبود برخی قطعات باعث ش��ده اس��ت که ما 
گاهی برای تأمین نیاز اتوبوس های مان راهی بازار سیاه شویم 
و قطع��ات را با چندین برابر قیم��ت واقعی خریداری کنیم. 
به نظرم دولت باید راهکاری برای این مس��أله بیندیشد و با 
همکاری ش��رکت عقاب افش��ان این مش��کل را از پیش پای 

مالکان خودروهای سنگین بردارد.

من همیشـه اعتقـاد دارم 
رانندگانـی که در مسـیرهای 
خارجـی فعالیـت می کننـد، 
نماینـده راننده هـای ایرانـی 
هسـتند و بـه نوعـی آبروی 
شـمار  بـه  هـم  کشـورمان 
می رونـد، بنابرایـن همـواره 
سعی می کنم بهترین راننده ها 
را هم از نظر تحصیالت و هم از 
لحاظ تسلط در رانندگی برای 

اتوبوس هایم انتخاب کنم.
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یکی از ملزومات هر خودرو، استفاده از سیستم ترمز مناسب است تا در صورت لزوم و نیاز قادر باشد از سرعت خودرو بکاهد و یا خودرو را متوقف کند. از آنجایی 
که حفظ جان راننده و سرنشینان وسیله نقلیه امری مهم و حیاتی به شمار می رود، استفاده از سیستم ترمز مطمئن و ایمن بسیار حائز اهمیت است. ترمز وظیفه دارد 
با تولید نیروی اصطکاکی مناسب، انرژی جنبشی چرخ متحرکی را که تحت تأثیر نیروی موتور قرار دارد، بگیرد و به انرژی حرارتی تبدیل و سپس انرژی حرارتی را به 
فضا پخش کند که این عمل، وسیله نقلیه را از حرکت به سکون وامی   دارد و یا از سرعت آن می   کاهد. به طور کلی عملکرد سیستم های مختلف ترمز از اصول فیزیکی 
یکسانی پیروی می کنند و تنها تفاوتشان در میزان اثربخشی و نحوه  انتقال نیروی پای راننده به ترمزهای تعبیه شده در چرخ هاست. ترمزها به دو دسته  کلی مکانیکی 

و هیدرولیکی تقسیم می شوند که هر کدام به زیردسته های کوچک تر قسمت می شود. در ادامه به بررسی هر یک از این سیستم ها می پردازیم.

سیستم ترمز مکانیکی
ترمزهای مکانیکی از اولین نمونه های تعبیه 
ش��ده در خودروها هستند. در سیستم  ترمز 
مکانیکی نیروی پای رانن��ده از طریق پدال 
ترمز به یک کابل واس��ط منتقل می ش��ود و 
کابل نی��روی وارده را به کفش��ک های ترمز 
منتقل می کند. کفش��ک ترم��ز در حقیقت 
همان لنت های ترمز هس��تند با این تفاوت 
که به جای ایجاد اصطکاك با دیسک، درون 
یک محفظه ی کاسه ای شکل قرار دارند و با 
سطح داخلی کاسه ایجاد اصطکاك می کنند. 
اگرچه این سیستم س��اده است، اما ایراداتی 
دارد که سبب ش��د به مرور زمان استفاده از 

آن منسوخ شود. از جمله ایرادات اساسی این 
سیستم احتمال پارگی س��یم ترمز و از کار 
افتادن کلی سیستم ترمز است، به عالوه در 
این سیستم بر خالف سیستم های دیگر نظیر 
ترم��ز هیدرولیکی، امکان چن��د برابر کردن 

نیروی وارد شده بر پدال وجود ندارد.
 

سیستم ترمز هیدرولیکی
اساس عملکرد ترمزهای هیدرولیکی تقریباً 
مش��ابه ترمز مکانیکی است با این تفاوت که 
به جای سیم در آن از لوله های حاوی سیال 
غیرقابل تراکم )روغن ترمز( اس��تفاده ش��ده 
اس��ت. به عالوه، به واس��طه ی سهولت چند 

برابر کردن نیروی پای راننده در این سیستم، 
می توان از ترمزهای دیسکی به جای ترمز های 
کاس��ه ای اس��تفاده کرد. در این سیس��تم با 
فش��ردن پدال ترمز، ابتدا نیروی پای راننده 
به واسطه  شکل اهرمی پدال چند برابر شده و 
در مرحله  بعد به پیستون اصلی سیستم ترمز 
اعمال می شود. سپس، نیروی پیستون اصلی 
به سیال موجود در پشت پیستون وارد شده 
و سبب حرکت سیال در لوله های تعبیه شده 
می شود. با حرکت س��یال در لوله ها، نیروی 
وارد ش��ده به پیستون اصلی از طریق سیال 
به پیس��تون های فرعی موجود در ترمزهای 
چرخ ها منتقل می شود. سطح پیستون های 

ترمزهای امروزی چگونه در شرایط بحرانی به یاری رانندگان می آیند؟
آشنایی با انواع سیستم های ترمز
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فرعی از پیستون اصلی کم تر است، به همین 
جهت نیروی اعمال ش��ده ب��ه لنت ها بازهم 
افزایش می یابد تا در نهایت نیروی اعمال شده 
بر لنت ها چند برابر نیروی اندك پای راننده 
باشد. مهندسان برای بهبود عملکرد ترمزها 
و افزایش هرچ��ه بیش تر نیروی پای راننده، 
سیستم های کمکی ترمز را طراحی کرده اند. 
در این سیستم ها که اصطالحاً سیستم ترمز 
س��روو نامیده می شوند، اس��اس عملکرد بر 
اختالف فشار پشت و جلو پیستون اصلی بنا 
نهاده شده است. این سیستم از یک شیر هوا، 
یک دیافراگم پالس��تیکی و یک فنر تشکیل 
شده است و میان پدال ترمز و سیلندر اصلی 

ترمز قرار می گیرد.
شیر هوا به طور مستقیم از طریق یک لوله 
به منیفول��د ورودی هوای پیش��رانه متصل 
اس��ت که باعث می شود هوای موجود در دو 
طرف دیافراگم مکیده ش��ده و خأل نس��بی 
در این ناحیه حاکم باش��د. با فش��ردن پدال 
ترمز، نیروی پای راننده از طریق یک اتصال 
مکانیکی س��بب بسته شدن شیر هوا شده و 
اجازه می دهد هوای خارج به پشت دیافراگم 

وارد شود. 
ب��ا ورود هوای خارج اختالف فش��ار میان 
قسمت جلو و پشت دیافراگم ایجاد می شود 
که سبب افزایش نیروی پدال شده و در نهایت 
نیروی افزایش یافته را به سیلندر اصلی اعمال 
می کند. با برداشته شدن پا از روی پدال، شیر 
هوا دوباره باز ش��ده و فنر تعبیه شده سبب 
بازگشت پدال و اتصاالت مکانیکی به حالت 
اول می شود. در صورت از کار افتادن پیشرانه 
و یا حتی بروز ایراد در سیستم سروو، سیستم 
ترمز خودرو همچنان فعال است با این تفاوت 
که باید نیروی بیش تری بر پدال ترمز اعمال 

شود.
از معضالت سیس��تم هیدرولیکی می توان 
ب��ه احتمال پارگی و نش��تی لوله های انتقال 
روغن ترمز اشاره کرد که در نهایت می تواند 
منجر به از کار افتادن سیس��تم ترمز خودرو 
شود. برای حل این مشکل، اکثر خودروهای 
مدرن امروزی به دو مدار جریان سیال مجزا 
با دو س��یلندر اصلی مجهزند تا در صورت از 

کارافتادن یک مدار، ترمز خودرو دچار مشکل 
نشود. در سیستم های دو مداره، ممکن است 
یک م��دار به چرخ های جل��و و یک مدار به 
چرخ های عقب متصل باش��د، ی��ا یک مدار 
ب��ه چهار چ��رخ متصل و یک م��دار تنها به 

چرخ های جلو متصل باشد.
در ش��رایط ترمزهای ش��دید، وزن خودرو 
به س��مت جلو متمایل می شود و در نتیجه 
چرخ های عقب وزن کم تری تحمل می کنند، 
به همین جهت احتمال قفل شدن چرخ های 
عقب باال رفته و این شرایط می تواند منجر به 
سر خوردن های مرگبار شود. برای جلوگیری 
از وق��وع چنین حالتی، سیس��تم ترمز اکثر 
خودروهای امروزی به یک ش��یر هوش��مند 
حساس به بار مجهز است که می تواند فشار 

روغن ترمز را تنظیم کند.
 با اس��تفاده از این ش��یر به چرخی که در 
آستانه ی سر خوردن قرار دارد فشار کم تری 
از روغ��ن ارس��ال می ش��ود ت��ا از وقوع قفل 
ش��دن چرخ جلوگیری ش��ود. عالوه بر این، 

خودروهای امروزی به سیستم های پیچیده  
کنترلی دیگری نظیر ABS مجهزند که با در 
نظر گرفتن فاکتورهای گوناگون احتمال قفل 
شدن چرخ ها در شرایط ترمزگیری شدید را 
پیش بینی می کنند و با ترمزگیری های پیاپی 
در کس��ری از ثانی��ه اجازه  قفل ش��دن را به 

چرخ ها نمی دهند.

ترمز کاسه ای
ترمز کاس��ه ای از اولین نمونه های ترمز در 
خودروها اس��ت. در این ترمزها یک کاس��ه  
توخالی به همراه دو کفشک درون آن پشت 
چ��رخ نصب می ش��ود. کفش��ک های تعبیه 
ش��ده از یک سر به لوال و از سر دیگر به یک 

پیستون متصلند. 
کاس��ه ی ترمز همزمان ب��ا چرخش چرخ 
ش��روع به چرخی��دن می کن��د و به محض 
فش��ردن پدال ترمز، نی��روی هیدرولیک به 
پیستون متصل به کفشک ها انتقال می یابد و 
با عملکردن پیستون، کفشک به سطح داخلی 
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کاسه می چسبد و سبب کاهش سرعت چرخ 
می ش��ود. از مشکالت ترمز کاسه ای می توان 
به قدرت کم ترمزگیری و داغ شدن سریع در 

صورت استفاده  مداوم اشاره کرد. 
به همین دلیل است که از ترمز کاسه ای در 
چرخ های عقب که نیروی ترمز کم تری مورد 
نیاز است، استفاده می شود. با وجود ایرادات، 
ترمزهای کاس��ه ای نیاز به تعمیر و نگهداری 
اندکی دارند که یک مزیت بزرگ محس��وب 

می شود.
به مرور زمان س��طح کفشک های ترمز در 
اثر اصطکاك خورده می شوند و این امر سبب 
می شود فاصله  بین کفشک ها با سطح داخلی 
کاسه بیش تر شود. در نتیجه، باید پدال ترمز 
بیش تر فش��رده ش��ود تا روغن بیش تری به 
پیس��تون موجود در ترمز کاسه ای وارد شود 
تا بتواند کفش��ک ها را در فاصله ی بیش تری 

جابه جا کند.
 برای حل این مش��کل، ترمزهای کاسه ای 
جدید ب��ه یک سیس��تم تنظی��م فاصله ی 
مکانیکی مجهز شده اند که می تواند همواره 
فاصله ی کفش��ک ها تا سطح داخلی کاسه را 

ثابت نگه دارد.

اجزای تشکیل دهنده ترمز کاسه ای

ترمز دیسکی
ترمزهای دیس��کی به عن��وان جدیدترین 
نمونه از سیستم های ترمز شناخته می شوند. 
در این ترمزها سعی شده مشکالت موجود در 
نمونه های کاسه ای تا حد امکان برطرف شود. 
برای مث��ال، توانایی انتقال حرارت ترمزهای 
دیسکی بس��یار بهتر از نمونه های کاسه ای و 
همین امر سبب می شود در شرایط ترمزگیری 
پیاپی میزان افت عملکرد ترمز بسیار کاهش 
یاب��د. به ع��الوه، وزن ترمزهای دیس��کی به 
مراتب کم تر از ترمزهای کاس��ه ای اس��ت و 
قادرن��د با س��رعت بیش ت��ری آب را از روی 
دیس��ک کنار بزنند. دیگر مزیت این ترمزها، 
قدرت باالی آن ها اس��ت. ترمزهای دیسکی 

ق��درت بیش تری به چرخ ه��ا وارد می کنند 
و قادرند در مس��افت کوتاه ت��ری خودرو را از 

حرکت به حالت سکون درآورند.
بخش های اصلی تش��کیل دهنده  ترمزهای 
دیسکی، دیسک ترمز، لنت ها و کالیپر ترمز 
است. دیس��ک ترمز به چرخ متصل می شود 
و همزمان با چرخ می چرخ��د، دو طرف آن 
با لنت ها احاطه شده است و کالیپر ترمز که 
همان محفظه  پیستون فرعی ترمز است، به 
لنت ها متصل است. با اعمال فشار روی پدال 
ترمز، پیستون اصلی روغن ترمز را به سمت 
پیستون های فرعی تعبیه ش��ده در چرخ ها 
می فرس��تد. س��پس، فش��ار روغن سبب باز 
ش��دن پیستون فرعی شده و پیستون فرعی 
لنت ها را به س��طح دیسک فشار می دهد تا 
در اصطکاك با س��طح دیسک سبب کاهش 
س��رعت و توقف خودرو شوند. فاصله  لنت ها 
از س��طح دیسک بس��یار اندك اس��ت و در 
حقیقت همواره مماس با سطح دیسک قرار 
دارند. با برداشتن پا از روی پدال فشار روغن 
کاهش می یابد و فشار لنت ها از سطح دیسک 
برداشته می شود. لنت ها به مرور زمان و در اثر 
اصطکاك خورده ش��ده و باید تعویض شوند 
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به همین جه��ت در خودروهای امروزی یک 
سنسور ساده درون لنت ها تعبیه شده است 
که با کاهش س��طح لنت یک چراغ هش��دار 
روی صفحه  کیلومترش��مار روشن می کند. 
در صورتی که لنت ها به موقع تعویض نشوند 
می توانند به سطح دیسک ترمز آسیب بزنند.

اجزای تشکیل دهنده ترمز دیسکی

سیستم های ترمز الکترونیکی
سیس��تم  ترمز الکترونیکی، یک سیس��تم 
هوشمند چندگانه است که جایگزین سازوکار 
قدیمی مکانیکی شده است. اغلب کامیون ها 
و اتوبوس های��ی که به این سیس��تم مجهز 
هس��تند درعین حال دارای ترمز دیسکی و 
سیستم ترمز ABS نیز هستند که از ملزومات 
بکارگیری و فعال سازی سیستم EBS است. 
سیس��تم ترم��ز الکترونیکی به ط��ور کلی و 
خالصه عبارت است از یک سیستم با ایمنی 
سه گانه. این موضوع بدین شکل است که در 
کلیه خودروهای س��نگین مثل کامیون های 
سنگین، نیمه سنگین و اتوبوس های امروزی، 
ه��رگاه مبحث ترمزه��ای الکترونیکی پیش 
می آی��د، در حقیق��ت با چندین سیس��تم 
هماهنگ و ترکیبی طرف هس��تیم. امروزه و 
با بکارگیری سیس��تم های ایمنی در مبحث 

خودروه��ا، ش��اهد کاهش تلفات و س��وانح 
رانندگی در جاده ها هس��تیم. در حال حاضر 
و در اغلب خودروهای ش��رکت های بزرگ و 
معروف خودروس��ازی از جمله اتوبوس های 
شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان، چند 
سیستم ترمز مشخص و تست شده قابلیت و 
کارایی بیشتری دارند که در ادامه به توضیح 

آنها خواهیم پرداخت.

)ABS( سیستم ترمز ضد قفل یا
این سیستم از سنس��ورهای خاصی برای 
تش��خیص س��رعت هر چرخ در هنگام ترمز 
استفاده می کند و فشار ترمز را با استفاده از 
یک سامانه مرکزی به صورت جداگانه در هر 
چرخ تنظیم می کن��د. انجام این عمل باعث 
جلوگیری از قفل ش��دن چرخ ها می شود. از 
جمله م��وارد مثبت دیگر در این سیس��تم، 
ثبات و مانورپذیری بیشتر خودرو خصوصاً در 
هنگام گرفتن ترمز اضطراری و همچنین در 
مسیرهای لغزنده است. به عبارتی بزرگ ترین 
مزیت سیس��تم ترمز ضد قفل یا به اختصار 
ABS این اس��ت که به راننده اجازه می دهد 
در شرایط ترمزگیری شدید بتواند در مسیر 
دلخواه خودرو را هدایت کند. در خودروهایی 
که به سیستم ABS مجهز نیستند، با فشردن 
ش��دید پدال ترمز، یک یا چند چرخ خودرو 
قفل می ش��ود و این امر باعث از دست رفتن 
کنترل خودرو و س��ر خودردن آن به جهات 
غیرقابل پیش بینی می شود. سیستم ترمز ضد 
قفل با تش��خیص زودتر احتمال قفل شدن 
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چرخ ها، فشار روغن را از روی چرخ در آستانه  
قفل شدن برداشته و در کسری از ثانیه دوباره 

فشار روغن را اعمال می کند.
این سیستم از یک پردازش گر الکترونیکی، 
چهار حسگر )یک حس��گر برای هر چرخ(، 
یک پم��پ الکترونیک��ی هیدرولیکی و یک 
انباشت گر )مخزن تحت فشار( هیدرولیکی 
تشکیل ش��ده است. حسگرهای تعبیه شده 
در چرخ ها به صورت لحظ��ه ای اطالعات را 
به پردازش گر ارس��ال می کنند و پردازش گر 
با تش��خیص آستانه  قفل ش��دن چرخ ها از 
طریق یک شیر سروو هیدرولیکی در کسری 
از ثانیه چندین مرتبه فش��ار روغن به چرخ 
را قط��ع و وص��ل می کند. در ص��ورت وقوع 
چنین حالت��ی، راننده می توان��د تکان های 
ناشی از قطع و وصل ترمز را زیر پای خود از 
طریق پدال ترمز حس کند. نقش انباشتگر 
هیدرولیکی این اس��ت که در ش��رایط قطع 
و وصل سریع فش��ار روغن، روغن اضافی را 
وارد م��دار هیرولیکی کند تا هر بار که ترمز 
قطع و وصل می ش��ود پدال ترمز تا انتها به 
سمت پایین حرکت نکند. سیستم ABS در 
ش��رایطی که اصطکاك س��طح اندك است، 
مانند ش��رایط بارانی یا رانندگی روی یخ، و 
ممکن است با کوچک ترین ترمز چرخ ها قفل 

شوند، عملکرد فوق العاده ای دارد.
یکی از مش��کالتی که مهندس��ان ABS با 
آن مواجه هستند، اس��تفاده از این سیستم 
در خودروهای مجهز به سیس��تم چهار چرخ 
محرك با سیستم دیفرانسیل لغزش محدود 

یا دیفرانس��یل قفل شونده است. مشکل این 
اس��ت که در اس��تفاده ی هم زمان از این دو 
سیستم به سختی می توان اتصاالت مکانیکی 
جعبه دن��ده را کنت��رل کرد. ب��رای حل این 
مشکل، بعضی از سازندگان در هنگام استفاده 
از ABS، سیس��تم چهار چ��رخ محرك را از 
مدار خارج می کنند و بعضی دیگر با افزودن 
حس گرهای بیش تر سعی کرده اند تا انعطاف 

سیستم را بیشتر کنند.

)ESP( و )ASR( سیستم کنترل کشش
این سیس��تم همانطور ک��ه از نامش پیدا 
است، عمل تعلیق صورت گرفته بر چرخ ها 
را مدیریت و خنثی می کند. بیشترین حالت 
تعلیق در پیچ ها و در سرعت های باال اتفاق 
می افتد و این موضوع به دلیل فشار وارده بر 
اثر شکس��تن نیروی حاصل از گریز از مرکز 
اس��ت. این سیستم س��ازوکاری به عاریت 
گرفت��ه ش��ده از اتومبیل ه��ای فرمول یک 
است. در اتومبیل های فرمول یک به جهت 
سرعت بس��یار باال در پیچ ها اگر سیستمی 
همانند سیس��تم ASR غیرفعال و خاموش 
باش��د، خودرو به س��رعت کنترل خود را از 
 ASR .دس��ت داده و چه بسا منحرف گردد
نی��ز همانن��د ABS بدون سیس��تم مکمل 
دیگر یعنی EBS کارای��ی چندانی ندارد و 
در حقیقت این سیستم توسط واحد کنترل 
EBS و با اس��تفاده از سنس��ورهای سرعت 
چرخ شناس��ایی می گردد. ب��رای مدیریت 
موتور ASR، واحد کنت��رل EBS می تواند 

مدیریت موت��ور ASR و مدیریت ترمز آنرا 
با یکدیگر ترکیب کند.

)EBS( سیستم مدیریت ترمز
سیستم فعال سازی الکترونیکی قطعات ترمز 
یا همان ای بی اس )EBS( سازوکاری است که 
باعث کاهش زمان پاسخ )عملکرد( و افزایش 
س��رعت در قسمت س��یلندر یا پوسته ترمز 
می گردد. با اعمال این سیستم مسیر و فاصله 
ترمز که گاهی خط ترمز هم نامیده می شود 
از نقطه شروع به فشردن پدال تا چندین متر 
کاهش خواهد یافت که در بعضی موقعیت ها 
می تواند تعیین کننده باشد. عملکرد یکپارچه 
EBS در کن��ار ABS و ASR، ثبات رانندگی 
و قابلی��ت هدایت مناس��ب را درطول مدت 
زمان ترمز فراهم می کند. در هنگام ترمزهای 
ناگهانی و هنگامی که هر دو چرخ روی اکسل 
 ،EBS دچار تعلیق می گردن��د، واحد کنترل
یک س��یگنال کامپیوت��ری FFR را به واحد 
کنترل موتور EDC می فرس��تد و گش��تاور 

موتور و به تبع آن کشش کاهش می یابد.
EBS ایمن��ی ت��ردد را هم برای وس��ایل 
نقلیه س��نگین دارای اتاق ثابت و هم برای 
وس��ایل نقلیه س��نگین دارای تریلر یا نیم 
تریلر افزای��ش می دهد. ترمزه��ای چرخ ها 
و ترمزه��ای کمکی با ه��م عمل می کنند و 
ایمنی و کارآمدی ترمز را افزایش می دهند. 
این سیس��تم به ص��ورت اس��تاندارد روی 
کامیون ها و اتوبوس های دارای تعلیق بادی 
نصب می شود و می توان در بعضی کاربردها 
آن را روی کامیون های دارای فنرهای تخت 

نیز نصب کرد.
در پایان باید به رانندگان عزیز وسایل نقلیه 
مخصوص��اً رانندگان اتوبوس یادآور ش��د که 
سیستم ترمز به واسطه حساسیت و اهمیتی 
که در خودرو آنها دارد، همواره باید در سالمت 
کامل باشد و سرویس های دوره ای آن توسط 
افراد خبره و کارشناسان مراکز خدمات پس 
از فروش شرکت عقاب افش��ان در دوره های 
معین انجام و در صورت داش��تن مش��کالت 

احتمالی،  رفع عیب شوند.
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ای��ن روزه��ا ک��ه س��ایه کرون��ا 
همچنان بر س��ر کشور سنگینی 
می کن��د، ب��ازار خ��ودرو نی��ز به 
نوعی تعطیل است و کمتر کسی 
میل ب��ه خرید و ف��روش دارد. 
بنابر تصمیم س��تاد ملی مقابله 
با کرونا، کس��ب و کارهای پرخطر 
ب��ه خص��وص در ته��ران فع��اً 
اجازه فعالی��ت ندارند و در این 
نیز  نمایش��گاه های خودرو  بین، 
مش��مول همین قاعده بوده اند. 
از همی��ن رو عماً ب��ازار خودرو 
طی س��ال جاری شکل نگرفته و 
طبعاً خری��د و فروش خاصی نیز 
در این ایام انجام نش��ده است. 
و  مج��ازی  فض��ای  در  هرچن��د 
سایت های آگهی دهنده، به ظاهر 
معامات خودرو در جریان است؛ 
اما به نظر می رس��د ب��ا توجه به 
بسته بودن مراکز شماره گذاری 
و دفترخانه ه��ا، آنجا نیز خرید و 

فروش خاصی انجام نمی شود.

از آن سو خودروسازان نیز به تازگی تولید خود 
را از سر گرفته و در سال جدید فعاًل هیچ فروش 
فوری و پیش فروشی را انجام نداده اند. در نتیجه 
ای��ن موضوع و همچنین تعطیل��ی بازار خودرو، 
منحنی دقیقی نیز از قیمت خودروها قابل ارائه 
نیست؛ کما اینکه برای نرخ کارخانه ای خودروها 
هم فعاًل تصمیم جدیدی اتخاذ نش��ده اس��ت. 
البته اگر نرخ های ارائه شده در سایت ها و شبکه 
مجازی را م��الك قرار دهیم، به نظر می رس��د 
بحران کرونا تا حدی به شکسته شدن قیمت ها 

منجر شده است. 
البت��ه ای��ن ب��ه آن معنا نیس��ت ک��ه قیمت 
خودروهای داخلی افت سنگینی را تجربه کرده 
باشد. در واقع به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا 
در کشور، بیش از آنکه به کاهش قیمت بینجامد، 
از ثبت رکوردهای جدید قیمتی جلوگیری کرد. 
منحنی قیمت در بازار خودرو کشور طی بهمن 
ماه صعودی ش��دید را تجرب��ه کرد و پیش بینی 
می ش��د در اسفند و با توجه به شکل گیری بازار 
شب عید، قیمت ها باالتر نیز بروند. این در حالی 
بود که با اعالم خبر رس��می ورود کرونا به ایران 
در آخری��ن روز بهم��ن، روند حض��ور و فعالیت 
ش��هروندان در بازار خودرو به تدریج کم و کمتر 
شد. در واقع هر چه جلوتر رفت، ایرانی ها بیشتر 
کرونا را جدی گرفتند و در این بین، خیلی ها نیز 
که قصد خرید و فروش خودرو داشتند، ترجیح 

دادند آن را به آینده موکول کنند. در نتیجه این 
رون��د، تقاضا در بازار خودرو افت کرد و قیمت ها 
نیز تا حدی پایین آمد؛ اما نه آن زمان و نه حاال 
که کرونا به دو ماهگی اش در ایران نزدیک شده، 
قیمت ها افت چشمگیری را به خود ندیدند. این 
البته در حالی است که به نظر می رسد اگر کرونا 
وارد ایران نمی ش��د، قیمت ها در اسفندماه رشد 
چشمگیری را به خود می دید و ادامه آن به امروز 

نیز می رسید. 
در واق��ع کرونا ب��ه نوعی اجازه ن��داد منحنی 
قیمت خودروه��ای داخلی از آنچ��ه بود، باالتر 
برود. تا قبل از داس��تان کرونا، ب��ازار خودرو در 
حال درنوردیدن مرزه��ای قیمت بود، تا جایی 
که خودرویی مانند پرای��د، به نزدیکی های ۷۳ 
میلیون تومان رسید و پژو 40۵ هم تا مرز ۱20 
میلیون تومان پیش رفت. قیمت همین دو مدل 
خودرو قدیمی که اتفاقاً تا چندی دیگر قرار است 
از رده خارج ش��وند، به خوبی نشان می دهد بر 
ب��ازار خودرو قبل از آمدن کرونا به کش��ور، چه 

گذشته است.
در حال حاضر نیز اگر خبری از اوج گیری قیمت 
خودروهای داخلی نیست، این موضوع با تعطیلی 
بازار و کاهش تقاضا )ناش��ی از شیوع کرونا( در 
ارتباط اس��ت. در واقع به نظر می رسد اگر ترس 
ش��هروندان از ابتال به کرونا نبود، بازار خودرو در 
نیمه دوم فروردین احتماالً باز هم اوج می گرفت. 

خواب بازار خودرو در عصر کرونا

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

]17[

شماره 67 - فروردین ماه 13۹۹

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



فع��اًل اما کرونا همچنان جوالن می دهد و از 
همین رو کمتر کسی رغبت به خرید و حتی 
فروش در این شرایط دارد. به هر حال خرید 
خودرو معموالً نیاز به بازدید مش��تری دارد، 
اما با توجه به داس��تان کرونا و فاصله گذاری 
اجتماعی، خیلی ها از بیم ابتال به این بیماری 
ترجی��ح می دهند در آینده اق��دام به خرید 
کنند. همین موضوع به نوبه خود سبب شده 
خرید و فروش خودرو در فضای مجازی نیز 

چندان رونقی نداشته باشد.
حال این پرسش مطرح است که سرنوشت 
قیمت پ��س از بازگش��ایی نمایش��گاه های 
خودرو و فعال ش��دن بازار، چه خواهد شد؟ 
آیا منحنی قیم��ت خودروها روندی با ثبات 
و حتی رو به نزول را طی می کند یا س��ر به 

صعود خواهد گذاشت؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید جواب 
این سؤال را بیابیم که بحران کرونا در کشور 
تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و به عبارت 
بهتر، ش��هروندان چه زمانی از ترس ابتال به 
ای��ن ویروس خالص و روی ب��ه بازار خودرو 
خواهند آورد. کمتر کس��ی البته پاسخ این 
پرسش را می داند، چه آنکه برخی می گویند 
تا اواس��ط خرداد به شرایط بهتری خواهیم 

رس��ید و برخی نیز معتقدند بح��ران کرونا 
حتی تا پاییز نیز ادامه خواهد داش��ت. به هر 
حال کرونا هر زمان که پایان یابد و به عبارت 

بهتر، هر وقت ترس شهروندان از این ویروس 
بری��زد، آن نقطه می تواند ش��روع داس��تان 
جدیدی از ثبات، کاهش یا افزایش قیمت ها 
باش��د؛ هرچند به اعتقاد بیشتر کارشناسان، 
بازار خودرو در پس��اکرونا، احتماالً با رش��د 

قیمت همراه خواهد ب��ود. این پیش بینی از 
آن جهت اس��ت که عالئ��م مثبت اقتصادی 
و سیاس��ی برای کاهش قیم��ت انواع کاال از 
جمله خودرو، دیده نمی شود. رشد قیمت در 
بازارهای ارز و سکه، تحریم و کاهش قیمت 
جهانی نفت ک��ه به اف��ت درآمدهای ارزی 
کشور می انجامد و همچنین تورم انتظاری، 
فاکتوره��ای اثرگذاری هس��تند که به نظر 
می رس��د قیمت خودرو از ناحیه آنها رش��د 

خواهد کرد.
از آن س��و البته هنوز تکلیف دستورالعمل 
 99 س��ال  ب��رای  خ��ودرو  قیمت گ��ذاری 
نیز مش��خص نش��ده اس��ت. طبعاً هرگونه 
تصمی��م دولت در ای��ن ماج��را می تواند بر 
سرنوش��ت قیمت خودروها در بازار اثرگذار 
باشد. کارشناس��ان معتقدند ادامه سیاست 
قیمت گذاری دس��توری می تواند به رش��د 
قیمت ه��ا )در بازار( دامن بزن��د؛ اتفاقی که 
در س��ال گذش��ته نیز رخ داد. به گفته آنها، 
اگر دولت به اجرای مصوبه قیمت گذاری در 
حاشیه بازار تن دهد، این موضوع می تواند در 
نهایت و البته به شرط رعایت سایر پارامترها 
)به ویژه عرضه مناسب( به کاهش قیمت ها 

کمک کند.
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تورمجازیبازدیدازموزهمشهورانگلیسبا
کمکیکربات

با ش��یوع ویروس کرونا در جهان و در پی آن 
بسته شدن مؤسس��ات هنری سراسر جهان، 
موزه هنرهای معاصر »هستینگز انگلیس« با 
استفاده از یک ربات دورحضور تورهای مجازی 
ارائه می دهد. هفته گذشته یک ربات در حال 
حرکت در موزه هنرهای معاصر هس��تینگر 
انگلیس ب��ود. با اجازه لیز گیلمور، مدیر موزه 
هنرهای معاصر هستینگر انگلیس، این ربات 
ک��ه دارای یک صفحه نمای��ش به اندازه یک 
آی پد اس��ت، در موزه حرکت می کند و آثار 
هنری آنجا را در معرض نمایش قرار می دهد. 
افراد می توانند با کمک این ربات نمایی کامل 
از تم��ام جهات موزه داش��ته باش��ند و یک 
س��رگرمی بس��یار جذاب برای افرادی که به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و قرنطینه در خانه 
هستند، ایجاد می کند. با اینکه ویروس کرونا 
سبب بسته شدن مؤسسات هنری جهان شد، 
ام��ا کاری که این موزه انج��ام داد، متفاوت و 
جالب است؛ تور مجازی این ربات با استفاده 
از یک دس��تگاه دورحضوری تلفن همراه و از 
طریق وای-فای امکان دیدن این موزه را برای 

کاربران درون خانه فراهم می کند.

ساخترباتضدعفونیکنندهباسرعتباال
محققان دانش��گاه فنی نانیانگ در سنگاپور 
یک ربات نیمه خودکار س��اختند که قابلیت 
ضدعفونی س��طوح وس��یع را با س��رعت باال 

دارد؛ این ربات قادر است سطوح دارای شکل 
غیرمعمول و غیرهموار و همچنین اشیایی را 
که باالتر از س��طح زمین قرار دارند، به خوبی 
 eXtreme ضدعفونی کند. این ربات جدید که
اختص��ار  ب��ه  ی��ا   Disinfection roBOT
)XDBOT( ن��ام دارد، ب��ه صورت بی س��یم 
و با اس��تفاده از ی��ک لپ تاپ یا تبلت کنترل 
می شود و نیازی به حضور کاربر در محل تحت 
ضدعفونی ندارد. بدین ترتیب احتمال آلوده 
شدن ش��خص کاربر به ویروس کرونا منتفی 

می شود.

 ربات ه��ای ضدعفونی کننده موجود در بازار 
برای پاکس��ازی و ضدعفونی سطوح صاف و 
کف خیابان ها و ساختمان ها طراحی شده اند، 
اما ربات XDBOT به گونه ای طراحی شده که 
قادر است س��طوح دارای شکل غیرمعمول و 
غیرهموار و همچنین اش��یایی را که باالتر از 
س��طح زمین قرار دارند، به خوبی ضدعفونی 
کند. این رب��ات دارای یک بازوی متحرك با 
6 محور است که قابلیت شبیه سازی حرکات 
دست انسان را دارد و با استفاده از آن می تواند 
به مکان هایی مانند زیر تخت، کلیدهای برق، 
دستگیره در و سطح زیر و روی میز دسترسی 

یابد.

توربیندندانپزشکیدرکشوربومیسازیشد
توربین دندانپزشکی با تالش محققان دانشگاه 
علم و صنعت و با حمایت صندوق حمایت از 

پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری طراحی و در کشور ساخته 
شد. توربین های دندانپزشکی ابزاری مهم در 
کلینیک های دندانپزشکی محسوب می شوند، 
این اب��زار به رغم اینکه در کلینیک ها کاربرد 
گسترده ای دارند، اما ابزاری وارداتی است که 
خوشبختانه صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران با حمایت از این پروژه، توسعه این ابزار 

را تحقق بخشیده است. 

توربین ه��ا ابزارهای چرخنده با س��رعت باال 
هس��تند که برای برداش��تن نس��خ دندان و 
پوس��یدگی در حداقل زمان به کار می روند، 
هندپیس ها نیز اب��زاری مکانیکی برای انجام 
انواع روش های معمول دندانپزشکی از جمله 
از بی��ن بردن پوس��یدگی، پولی��ش و تغییر 
پروتزها است. میکروتوربین های با سرعت باال 
یکی از اجزای هندپیس ها است که فناوری به 
کار رفته در آن پیشرفته است. برهان بیگ زاده 
مجری طرح پژوهشی »طراحی و ساخت نمونه 
هندپیس توربین دندانپزشکی« در خصوص 
این ابزار گفت: تشدید تحریم ها در سال های 
اخیر موانعی را در کشور به وجود آورده است. 
بنابراین واردات هندپیس های دندانپزشکی با 
مشکالتی روبرو می ش��ود، از سویی با وجود 
توانایی های داخلی نیازی به وابستگی کلی در 
این حوزه به خارج از کشور نیست و می توان 
این فناوری را بومی سازی کرد. در این پروژه 
نیز توسعه فناوری ساخت این میکروتوربین ها 

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

است. کشوری که توانایی فناورانه دارد می تواند در لیست قدرت های بزرگ باشد. با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطره ای از دریاست اشاره می کنیم.
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با کاربرد اصلی در دندانپزش��کی مد نظر قرار 
گرفته شده است.

لغوهمهرویدادهایفیسبوکتاژوئن۲۰۲۱
بهخاطرویروسکرونا

طبق اعالم »مارك زاکربرگ« رئیس شرکت 
فیس��بوك، این شرکت در پی شیوع بیماری 
همه گیر کووید-۱9 تمامی رویدادهای بزرگ 
و مهم خود را تا ماه ژوئن سال آینده لغو کرد. 
مارك زاکربرگ رئیس شرکت فیسبوك امروز 
اعالم کرد که فیسبوك تا ژوئن 202۱ هرگونه 
رویداد ب��زرگ حضوری با حضور بیش از ۵0 
نف��ر را لغو خواهد کرد. برخی از این رویدادها 
در این مدت به شکل مجازی برگزار خواهند 
شد، اما فیس��بوك هنوز جزئیات و چگونکی 

برگزاری آنها را مشخص نکرده است. 
زاکرب��رگ در یک پیام نوش��ت: وقتی جامعه 
سرانجام دوباره ش��روع به فعالیت کند، باید 
به آرامی شروع کند تا اطمینان حاصل شود 
که افرادی که به کار برمی گردند، می توانند با 
خیال راح��ت کار خود را انجام دهند و ما در 
فیسبوك، احتمال شیوع بیماری در آینده را 

به حداقل می رسانیم.

بهروزرس�انینقش�ههای»ویز«ب�ااطالعات
مربوطبهویروسکرونا

برنامه مسیریابی مشهور »ویز« در به روزرسانی 
جدید خود با کمک از افراد جامعه، نقشه ها را 
به جزئیات مرتبط با بیماری همه گیر کووید-
۱9 مجهز کرده اس��ت. اغلب مردم این روزها 
به دلیل س��فارش به رعایت شرایط قرنطینه 
خانگ��ی و فاصله گذاری اجتماعی، این روزها 
زی��اد رانندگ��ی نمی کنند، چرا ک��ه کمتر از 
خانه بیرون می آیند. اما گروه پشتیبان برنامه 
مسیریابی »ویز« )Waze( متعلق به شرکت 
گوگل می داند که دسترسی به جزئیات خاصی 
مانند بسته بودن یک مس��یر می تواند برای 
کسانی که مجبور به بیرون رفتن از خانه های 

خود هس��تند، بس��یار مفید باشد. به همین 
دلیل این گروه با کمک گرفتن از شهروندان 
و انجمن ه��ای داوطلبانه، اطالع��ات مربوط 
به کووی��د-۱9 و مکان های متأثر از ش��یوع 
این بیماری را به نقش��ه های خود اضافه کرد. 
این گروه کاری کرده اس��ت که به روزرسانی 
جدید نقشه های »ویز« شامل اطالع از بسته 
شدن جاده ها و مسیرها، مناطق قرمز و سایر 

جزئیات و اطالعات مفید باشد.

 این برنامه همچنین ویژگی جدیدی را معرفی 
کرده اس��ت که مکان های فروش مواد غذایی 
و اق��الم ض��روری را نمایش می ده��د. گروه 
پشتیبانی این برنامه مس��یریابی از نهادهای 
دولت��ی دع��وت کرده اس��ت ت��ا در این کار 
مشارکت کنند و همچنین در اطالع رسانی به 
مردم در مورد بسته شدن مسیرها، مکان های 
انجام آزمایش های پزشکی و مکان های توزیع 

مواد غذایی و سایر جزئیات همکاری کنند.

تلویزیونهوش�مندباوایفاینس�لششم
رونماییشد

ش��رکت هایس��نس از تلویزیون هوش��مند 
ب��ا اس��تاندارد وای فای 6 رونمای��ی کرد که 
س��رعت آن 2/۷ برابر وای فای نسل ۵ است. 
شرکت »هایسنس« کنفرانسی برای رونمایی 
از محص��ول در چین برگزار کرد و چند مدل 
تلویزیون هوشمند متعلق به 4 سری مختلف 

را عرضه کرد.
این شرکت از سری جدید L برای تلویزیون های 
لیزری، سری U برای تلویزیون های با کیفیت و 
مدل های X رونمایی کرد. عالوه برآن در این 
مراسم سری تلویزیون های A نیز رونمایی شد. 
این س��ری به تلویویزون های مجهز به هوش 
مصنوعی تعلق دارد. در کل هایسنس بیش از 
۳0 محصول در 4 سری مختلف رونمایی کرد 
از جمله ۱0 تلویزیون با نمایشگر بزرگ باالی 
۷۵ این��چ. میان محصوالتی که این ش��رکت 

رونمایی کرد دستگاه A7F smart TV نیز به 
عنوان نخستین تلویزیون چینی با استاندارد 

شبکه وایرلس وای فای 6 نیز معرفی شد. 

ع��الوه ب��ر آن تلویزی��ون مذک��ور مجهز به 
دوربینی اس��ت که از ویدئو ب��ا کیفیت باال 
پش��تیبانی می کن��د و  یک مربی ورزش��ی 
 AR HD Magic هوش مصنوع��ی و آین��ه
دارد.  سری ایکس تلویزیون های این شرکت 
نیز مجهز به فناوری هوش مصنوعی اس��ت 
و ویژگی ه��ای مانند تم��اس ویدئویی چند 
کانالی، سرویس ابر تمرین ورزشی و سرویس 

ابر کاریوکی دارد.

ی�ادآوریدس�تبندالکترونی�کفاصلهگذاری
اجتماعیبهکارگران

ش��رکت خودروس��ازی فورد ب��ه کارگرانی 
ک��ه هن��وز در تاسیس��اتش مش��غول کار 
هس��تند، دستبند الکترونیکی داده تا حفظ 
فاصله گ��ذاری اجتماع��ی را به آنه��ا یادآور 

شود. 
شرکت خودروسازی »فورد«به گروه کوچکی 
از کارگرانش که هنوز هم در تاسیسات این 
شرکت کار می کنند دس��تبند الکترونیکی 
داده اس��ت. هنگامی که کارگ��ران به فاصله 
یک متر و 80 سانتیمتری )6 فوتی( یکدیگر 
نزدی��ک می ش��وند، این دس��تبند مرتعش 
می ش��ود. فورد امیدوار است این دستبندها 
قوانین فاصله گذاری اجتماعی را به کارگران 

یادآوری کند.
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رقصی که پیش بینی »آلبرت اینشتین« را تأیید کرد!

دانشمندان »موسسه فیزیک فرازمینی 
ماکس پالنک« با بررسی انجام شده توسط 
تلسکوپ »وی ال تی« برای اولین بار شاهد 
چرخش یک س��تاره در مدار س��یاهچاله 
ابرج��رم در مرکز کهکش��ان راه ش��یری 
بودند و این همان چیزی است که آلبرت 
اَینشَتین فیزیکدان نظری آلمانی در نظریه 
نسبیت عام خود پیش بینی کرده بود. به 
گزارش تک اکسپلوریست، مدار آن ستاره 
مانند یک روبان گل مانند اس��ت و طبق 
نظریه گرانش نیوتن که پیش بینی کرده 
بود می بایست بیضی شکل باشد، نیست. 
این یافته ها به دانش��مندان بسیار کمک 
خواهد کرد و امکان حل معماهای بسیار 
زیادی را ب��رای آنها فراه��م خواهد کرد. 
نظریه نس��بیت عام انیشتین پیش بینی 
می کند ش��ی ای که دور یک ش��یء دیگر 
مدار می زند، مدارش بسته نیست، بلکه در 
صفحه حرکتش حرکت تقدیمی دارد. این 
اثر مشهور اولین بار در مدار سیاره عطارد 
در اطراف خورش��ید مشاهده شد و اولین 
مدرك اثبات نظریه نسبیت عام بود. حرکت 
تقدیمی )Precession( به معنی پیچیدن 
و تغییر جهت گیری محور جسمی چرخان 

اس��ت. صد س��ال بعد دانشمندان همین 
تأثیر را در حرکت یک س��تاره در گردش 
مدار منبع رادیویی کمان ای* در مرکز راه 
شیری کشف کردند. این یافته های جدید، 
این ش��واهد که نشان می دهد کمان ای* 
باید س��یاه چاله ای ابرجرم که جرم آن 4 
میلیون برابر جرم خورشید باشد را تقویت 
می کند. کم��ان  ای* و چگالی متراکم از 
س��تارگان که در اطراف آن قرار دارند، در 
فاصله 26 هزار سال نوری از خورشید واقع 
شده اند و مجموعه منحصر به فردی برای 
آزمای��ش فیزیک در یک س��امانه گرانش 
غیرقابل توصیف ارائ��ه می دهند. یکی از 
این س��تارگان که S22 نام دارد به سمت 
سیاهچاله ابرجرم تا نزدیکترین فاصله که 
کمتر از 20 میلیارد کیلومتر است )صد و 
بیست برابر فاصله بین خورشید و زمین( 
حرک��ت می کند و این موض��وع آن را به 
یکی از نزدیکترین ستاره هایی که تاکنون 
در مداره��ای اطراف س��یاهچاله ابرجرم 
یافت شده، تبدیل می کند. این ستاره هر 
۱6 سال یک بار چرخش به دور یک مدار 
را کام��ل می کند. محقق��ان اظهار کردند 
پس از بررس��ی این ستاره پس از دو دهه 

و نیم به این نتیجه رسیده اند که حرکت 
این س��تاره به دور کم��ان  ای* حرکتی 
 Schwarzschild( تقدیمی شوارتزش��یلد
precession( اس��ت. بیشتر س��تاره ها و 
سیارات دارای مدار غیر دایره ای هستند و 
به همین دلیل از جسم مورد نظر که آنها 
به دورش می چرخند، دورتر می شوند. مدار 
S2 حرکت تقدیمی دارد، به این معنی که 
مکان نزدیکترین نقطه آن به س��یاهچاله 
ابرجرم با هر چرخش تغییر می کند. نظریه 
نس��بیت عام پیش بینی دقیقی از میزان 
تغییرات مدار آن دارد که نش��ان می دهد 
نظریه نس��بیت عام ب��ا آخرین یافته های 
محققان این تحقیق مطابق��ت دارد. این 
مطالعه که با کمک تلس��کوپ وی آل تی 
انجام ش��د، به دانشمندان کمک می کند 
تا در مورد اجرام مجاور سیاهچاله ابرجرم 
در مرکز کهکش��ان راه ش��یری اطالعات 
بیشتری کسب کنند. این مطالعه نتیجه 
2۷ سال مشاهده ستاره S2 است. با وجود 
تلسکوپ وی آل تی، این تیم معتقد است 
که آنها می توانند ستاره های بسیار ضعیفی 
را که در نزدیکی سیاهچاله ابرجرم حرکت 

می کنند را نیز مشاهده کنند.
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س��ال گذش��ته ش��رکت های ب��زرگ 
اپ��ل، سامس��ونگ و ه��واوی همچن��ان 
پرفروش تری��ن موبایل ها را به بازار عرضه 
کردن��د ام��ا در ای��ن می��ان موبایل های 
شرکت های شیائومی، وان پالس و نوکیا 
نیز در گروه پرفروش ها بودند. سال گذشته 
برای صنعت موبایل سال پر فراز و نشیبی 
بود. هرکدام از تولیدکنن��دگان این بازار 
سعی داشتند سهم خود را از بازار بیفزایند 
و دستگاه های بیشتری بفروشند. هرچند 
برخی نام ها در این صنعت تثبیت ش��ده 
هستند و همچنان بخش اعظم این بازار را 
در دست خود دارند، اما برخی شرکت های 
تازه نفس نیز با عرضه محصوالت مختلف 
و با کیفیت توانستند در عرصه بین المللی 
پایگاهی برای خود ایجاد کنند. طبق آمار 
موجود در سال گذشته سامسونگ، اپل و 
هواوی همچنان برنده��ای پرفروش بازار 

موبایل بودند. اما موبایل های شرکت های 
شیائومی وان پالس و نوکیا نیز طرفداران 
خاص خود را داش��تند. درهمین راس��تا 
برخی از موبایل های پرفروش سال گذشته 

را مرور می کنیم.

 سامسونگ A۵۰ با ۳ دوربین
این دستگاه در مارس 20۱9 میالدی با 
وزن ۱66 گرم به بازار عرضه شد. موبایل 
A۵0 ب��ا بدنه ای از جنس پالس��تیک با 
نمایشگر AMOLED ساخته شده است. 
اندازه نمایشگر آن نیز 6/4 اینچ با وضوح 
۱080 در 2۳40 پیکس��ل اس��ت. ای��ن 
دستگاه دارای تراشه Exynos9610 است 
که پشت آن ۳ دوربین وجود دارد. دوربین 
س��لفی آن نیز 2۵ مگاپیکسلی است. زیر 
نمایشگر دستگاه حسگر اثر انگشت قرار 
 دارد. همچنین در این موبایل یک باتری

4 هزار میلی آمپری وجود دارد.

موبایل شیائومی با سه گزینه RAM انتخابی
یکی دیگر از موبایل های پرفروش سال 
گذشته »ش��یائومی رد می نوت ۷« است. 
این دس��تگاه با وزن ۱86 گرم نمایش��گر 
آل س��ی دی 6/4 اینچی دارد. همچنین 
این موبایل ش��یائومی مجهز به اندروید 9 
اس��ت که در آن پردازشگر اسنپ دراگون 
660 کوالکام نصب شده است. در کنار این 
موارد ۳ گزین��ه ظرفیت RAM و حافظه 
داخلی برای دس��تگاه در نظر گرفته شده 
است. گزینه های انتخابی RAM دستگاه 
۳، 4 و 6 گیگابایت اس��ت. حافظه داخلی 
دس��تگاه نیز با گزینه های ۳2، 64 و ۱28 
گیگابایت عرضه می شود. پشت دستگار 2 
دوربین نصب ش��ده و دوربین جلویی نیز 

۱۳ مگاپیکسل است.

پرفروش های بازار موبایل در سالی که گذشت
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ب��ا  ناس��ا  دانش��مندان 
داده ه��ای  از  اس��تفاده 
کپل��ر  فضای��ی  تلس��کوپ 
خبر از کش��ف یک س��یاره 
فراخورشیدی بسیار شبیه 

به زمین دادند.
 تلس��کوپ فضای��ی کپل��ر 
ش��کارچی  ک��ه   )Kepler(
فراخورش��یدی  س��یارات 
متعلق به ناسا است ممکن 
اس��ت اکن��ون نات��وان از 
باشد،  شده  خدمت رسانی 
هن��وز  آن  داده ه��ای  ام��ا 

نویدبخش است.
دانش��مندان  از  گروه��ی 
ناسا داده های کپلر را مورد 
بررسی قرار داده اند و یک 
سیاره زمین مانند را کشف 
کرده اند که می تواند مانند 
از  زمین شرایط پشتیبانی 

حیات را داشته باشد.
این س��یاره فراخورشیدی 
 »1 6 4 9 c -K e p l e r «
نام گذاری ش��ده و به دور 
یک ستاره کوتوله قرمز که 
در فاصله حدود 3۰۰ سال 
ن��وری از زمین قرار دارد، 
می گردد. این سیاره تقریباً 
به ان��دازه زمین اس��ت و 
در »کمربند حیات« ستاره 
میزب��ان خود قرار دارد که 
ب��ه آب اجازه می دهد تا به 
ص��ورت مای��ع روی س��طح 
سیاره وجود داشته باشد.

در   )Habitable Zone( حی��ات  کمربن��د 
اخترشناس��ی بازه ای از فاصله در س��امانه یک 
ستاره اس��ت که بتوان در آن سیاره ای با فشار 
اتمس��فر کافی یافت کرد که شرایط وجود آب 
مایع در س��طح خود را دارا باشد. این فاصله بر 
مبنای نیازهای ش��ناخته ش��ده بیوسفر زمین، 
موقعیتش در منظومه شمس��ی و مقدار انرژی 
حرارت��ی ک��ه از خورش��ید دریاف��ت می کند، 

محاسبه می شود.
ب��ه دلیل اهمی��ت وجود آب مای��ع به عنوان 
الزمه زندگی تصور می ش��د می توان با استفاده 
از کمربند حیات وس��عتی از جه��ان که امکان 
زندگی فرازمین��ی در آن وجود دارد را تخمین 
زد. هر چند بعدها مشخص شد که امکان وجود 
آب مای��ع به علت وجود منابع حرارتی دیگر در 
اجرام آس��مانی که خارج از ای��ن محدوده قرار 
دارن��د نیز وجود دارد و در واقع امکان زیس��ت 

فرازمینی به این نواحی محدود نمی شود.
از س��ال ۱9۵۳ میالدی ک��ه مفهوم کمربند 
حی��ات ب��رای اولین ب��ار مطرح ش��د تاکنون 
س��یاره های زیادی در این نواحی یافت شده اند 
که بیشتر آن ها ابرزمین یا غول گازی با ابعادی 
بسیار بزرگتر از زمین هستند، چرا که شناسایی 

اینگونه سیارات آسان تر است.

سیاره »Kepler-1649c« هر ۱9/۵ روِز زمینی، 
یک دور به دور ستاره میزبان خود می چرخد که 
هیجان انگیز اس��ت، چرا که باعث می شود این 
سیاره در کمربند حیات یا منطقه قابل سکونت 

ستاره میزبان خود قرار بگیرد.
»توماس زوربوچن« سرپرست اداره مأموریت 
علمی ناسا در بیانیه ای گفت: این دنیای جذاب 
و دوردس��ت، به ما امید بیشتری می بخشد که 
زمین دیگری در میان س��تارگان ق��رار دارد و 

منتظر کشف توسط ما بوده است.
تلس��کوپ »کپلر« در زمان خود صدها سیاره 
را در فضا جستجو و کشف کرد. اکنون برخی از 
این داده ها هنوز هم اطالعات خارق العاده ای از 
قبیل کشف »Kepler-1649c« را که یک سیاره 

بالقوه قابل سکونت است، ارائه می دهد.
طبق مش��اهدات »کپلر«، 20 تا 2۵ درصد از 
220 میلیارد س��تاره موجود در کهکش��ان راه 
ش��یری دارای دنیاهایی هستند که می توانند از 

حیات میزبانی کنند.
از طری��ق  از داده ه��ای »کپل��ر«  بس��یاری 
الگوریتم های رایانه ای فیلتر می شوند، اما به نظر 
می رسد که الگوریتم های موجود، همه اطالعات 
مه��م را در نظ��ر نمی گیرن��د. بنابراین گروهی 
از محقق��ان ب��رای انجام تحقیق��ات و حصول 

زمین احتمالی بعدی کشف شد!
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اطمین��ان از اینکه کلیه داده ها به درس��تی 
مطالعه می ش��وند، تش��کیل ش��د و نتیجه 
داد، زیرا »Kepler-1649c« بخش��ی از این 
بازنگری در اطالعات کپلر اس��ت که توسط 

الگوریتم ها نادیده گرفته شده بود.
اندازه سیاره »Kepler-1649c« تنها ۱/06 
براب��ر زمین اس��ت و ۷۵ درص��د از »انرژی 
س��تاره ای« را ک��ه س��یاره ما از خورش��ید 
می گیرد، دریافت می کند. این ترکیب باعث 
می ش��ود این دنیای تازه کشف شده بسیار 

خاص باشد.
س��یارات  نوش��تند:  ناس��ا  محقق��ان 
TRAPPIST-« فراخورشیدی دیگری مانند
 Teegarden« ،1« و طبق برخی محاسباتf
c« وج��ود دارند که از لحاظ اندازه به زمین 
نزدیک هس��تند. بعض��ی دیگر نی��ز مانند 
»TRAPPIST-1d« و »TOI700d« ممک��ن 

است از نظر دما به زمین نزدیک باشند.
فضاپیمای کپلر )Kepler( یک تلس��کوپ 
فضایی س��اخت ناس��ا اس��ت که ب��ا هدف 
کشف س��یارات فراخورشیدی مشابه زمین 
در س��ال 2009 به فضا پرتاب شده اس��ت و 
برای این  کار، درخشندگی ۱00 هزار ستاره 
را در ع��رض ۳/۵ س��ال بررس��ی می کند تا 

نشانه ای از کاهش درخش��ندگی بر اثرگذار سیاره ای بیابد. 
این مأموریت به نام ستاره ش��ناس آلمانی »یوهانس کپلر« 

نام گذاری شده است.
تلسکوپ فضایی کپلر حتی پس از بازنشستگی هم دست 
از اکتشاف برنداشت و تصاویری از یک سیاره گازی شبیه به 
نپتون، یک اَبَرزمین و یک س��یاره شبیه به زحل )که به دور 
ستاره ای در ابعاد خورشید ما می چرخید( را به زمین ارسال 
کرد. سازمان هوافضای ناسا آخرین تصویر ثبت شده توسط 
تلس��کوپ فضایی کپلر به اس��م »Last Light« یا »آخرین 
نور« را منتشر کرد. ناسا همچنین اظهار داشته که تلسکوپ 
مذکور یک ماه پس از ثبت این عکس، با اتمام س��وخت به 
پایان عمر خود رسیده است. یافته های دانشمندان در مجله 

Astrophysical منتشر شده است.

تلسـکوپ »کپلر« در زمان 
در  را  سـیاره  صدهـا  خـود 
فضا جسـتجو و کشـف کرد. 
اکنـون برخی از ایـن داده ها 
اطالعـات خارق  هنـوز هـم 
کشـف  قبیـل  از   العـاده ای 
»Kepler-1649c« را که یک 
سـیاره بالقوه قابل سـکونت 

است، ارائه می دهد.
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عال��ی  عض��و حقیق��ی ش��ورای 
فض��ای مجازی با تاکید بر اینکه 
باید نقش��ه راه قوی ش��دن در 
فضای مجازی را ترس��یم کنیم، 
۷ راه��کار را ب��ه عن��وان ابزار 
قوی ت��ر ش��دن در ای��ن فض��ا 

تشریح کرد.
خص��وص  در  جلیل��ی  رس��ول 
فرمایش��ات مقام معظم رهبری 
مبن��ی ب��ر ق��وت و برت��ری در 
فض��ای مج��ازی به عن��وان یکی 
از ابزارهای قوی ش��دن گفت: 
باور بنده این اس��ت که فضای 
مجازی و فناوری های زیرساختی 
آن و همچنین خدمات و کس��ب 
و کارها و محتوای بناش��ده روی 
اقتص��ادی،  نظ��ر  نقط��ه  از  آن 
س��بک  حکمران��ی،  پژوهش��ی، 
زندگ��ی، سیاس��ی و اجتماع��ی 
اولویت اول خیلی از کش��ورها 
در س��طح بین الملل��ی خواه��د 

شد.
وی ادامه داد: کش��ورهای دنیا 
دو راه در پی��ش دارند، یا باید 
پیشران باشند و یا دنباله رو و 

حالت سومی وجود ندارد.

قویش�دنتنه�اراهبردفعلیای�راندرفضای
مجازی

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: 
غول های اقتصادی و صنعتی آس��یایی و اروپایی 
ام��روز که پیمان های همکاری نزدیک اقتصادی 
و سیاس��ی با آمریکا دارن��د، حس عقب افتادگی 
نس��بت به آمریکا را درك کرده اند و برای جبران 
این عقب افتادگی برنامه های جدی و با اولویتی 
در س��طح حکومتی، اتحادیه ای و سطح بنگاهی 

تدوین کرده اند.
وی ادامه داد: با توجه به کلیه ابعاد حاکم در روابط 
بین الملل و سه قطبی موجود در روابط بین الملل 
)امری��کا و هم پیمانان غربی، عب��ری و عربی اش؛ 
جمهوری اس��المی ایران و کشورهای مستقل؛ و 
س��ایرین( ما تنها و تنها یک راهبرد در امر فضای 

مجازی داریم و آن »قوی شدن« است.
دانش��یار مهندس��ی کامپیوتر دانشگاه صنعتی 
ش��ریف افزود: تنها همین ی��ک راهبرد، بزرگراه 
رس��یدن ما به اس��تقالل در فضای مجازی )در 
اس��تمرار اس��تقالل در فضای واقعی( و پیمودن 
قله ه��ای تعالی و عزت اس��ت. دیگ��ر اقدام ها و 
س��از وکارها همه در طول ای��ن تک راهبرد قرار 

می گیرند.
وی با اشاره به اینکه رهبری معظم به خوبی این 
نیاز ملی را تشخیص و اعالم کرده اند، خاطرنشان 

ک��رد: قیاس بین قدرت تجهیزات��ی ما در دوران 
دفاع مقدس با امروز، با وضع فضای مجازی ما با 
آنچه که باید باشد تناسب دارد. این وضع مطلوب 
ما را عزیزتر خواهد کرد و قدرت تصمیم در اداره 
ام��ور ملی و تأثیر منطقه ای و بین المللی را به ما 

ارزانی خواهد داشت.

قویش�دنسیاستکالنفضایمجازیکشور
است

جلیلی با بیان اینکه وظیفه سیاس��ت گذاری در 
جمهوری اس��المی، منطبق با قانون اساسی، بر 
عهده رهبری است، گفت: قوی شدن یک سیاست 
کالن و کلی در حوزه فضای مجازی کشور است 
که در س��الهای جاری و پیش رو اولویت زیادی 
دارد، چرا که غفلت از آن منجر به عقب افتادگی 

خواهد شد.
وی ادامه داد: رهبری معظم این نیاز را به خوبی 
در ابتدای س��ال جاری مط��رح کردند و الزم به 
ذکر است که این سیاست کلی در حکم تأسیس 
ش��ورای عالی فض��ای مجازی در قال��ب ادبیاتی 
متفاوت ولی مضمونی یکس��ان، مطرح شده بود 
که متأسفانه مورد کم مهری مدیران سطوح عالی 
کشور قرار گرفت و باعث گالیه مندی همه دغدغه 
مندان و دوستداران استقالل و اقتدار کشور شده 

است.

7 راهکار برای قوی تر شدن در فضای مجازی
عضو شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد:
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ترسیم نقشه راه قوی شدن با ۷ راهکار

عضوشورایعالیفضایمجازیدرخصوص
آمادهسازی

زیرس��اختهای بوم��ی برای تحق��ق منویات 
رهبری، گفت: باید نقش��ه راه قوی ش��دن را 
ترس��یم کنیم که در این صورت به ۷ راهکار 

نیاز داریم.
ب��اور و اج��رای ج��دی »اقتص��اد  مقاومتی« در فضای مجازی کشور 1
از طری��ق رفع عمده نیازهای ب��ازار داخل با 
مغز و دس��ت و نوآوری جوانان ایرانی اعم از 
فناوری، محصوالت، خدمات، خدمات، پهنای 

باند، تنوع محتوا، و به ویژه سرگرمی.
نگرش به داده به عنوان یک دارایی  ملی بس��یار ارزشمند که صد البته 2
در خدم��ت نی��روی انس��انی دانش��مند و 
انگیزه من��د ایرانی، منجر به توس��عه خواهد 

شد.
تشویق و اجبار به تحقیق و توسعه  در صنع��ت و انج��ام پژوهش های 3
کاربردی در دانش��گاه ها ب��ه نحوی که از هر 
گونه تحریم فناوری توس��ط دیگران در امان 
باش��یم و بتوانیم زیست بوم کیفی و روانی را 

برای ایرانیان فراهم کنیم.
و  ش��اخص ها  دقی��ق  تعیی��ن  س��ختگیری و دقت وافر در ارزیابی 4
محصول و خدمت بومی به نحوی که ایرانی 
از ایرانی بودن محمل مورد اس��تفاده اش در 

فضای مجازی ببالد.
تس��هیل کس��ب و کار دانش بنیان  به منظور ایجاد تنوع و رقابت و رشد 5
و تعال��ی بخش خصوصی و ب��ارش امید در 

دانشجویان و فارغ التحصیالن کشور.
ص��ادرات خدم��ات و محص��والت  فضای مجازی، به منظور گسترش 6

بازار تقاضا.
توس��عه ایران��ت به عن��وان مکمل  اینترن��ت در جغرافیای ای��ران، به 7
عنوان یکی از زیرساخت های اصلی قوت در 

فضای مجازی.

توس��عه زیرس��اخت های بومی برای رهایی 
فضای مجازی ایران از سلطه دیگران.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت های بومی و یا 
حتی راه اندازی و مدیریت داخلی فناوری های 
خریداری شده خارجی و در بدترین سناریو 
اعطای رس��می مجوز به خدمات خارجی در 
ارائه خدمات داخلی رویکردهایی برای تغییر 
وضعیت کنونی فضای مجازی کشور است که 

ایران را از سلطه دیگران خارج می کند.

نس�بتپهنایباندمصرفیخ�ارجبهداخل
نگرانکنندهاست

جلیلی با تاکید بر اینکه نسبت کنونی پهنای 
باند مصرفی ایرانیان در داخل کش��ور از نظر 
نس��بت پهنای باند خارجی به داخلی بسیار 
تعجب آور و نگران کننده است، گفت: چرا باید 
اینقدر برای خرید پهنای باند خارجی یعنی 
واردات پهنای باند هزین��ه کنیم؟ در مقابل 
چقدر صادرات داریم؟ واقعاً نگران کننده است 

و متأسفانه این شیب وضع خوبی ندارد.
این عضو ش��ورای عالی فضای مجازی اضافه 
کرد: مسئولین تصمیم گیر ما در این نگرانی 
تعارف دارند و خود را به فراموشی زده اند. در 
م��واردی هم که مورد س��ؤال قرار می گیرند 
موضوعی غی��ر مربوط را توئی��ت می کنند! 
دول��ت در این موضوع نق��ش اول و اصلی را 

دارد و مقصر اول و آخر است.

وی گفت: موضوع س��خت است ولی در یک 
مقطع تاریخی قرار داریم که اگر به بعدی ها 
واگذاریم از دست داده ایم. وابستگی، وابستگی 
انباشته ش��ده می آورد و استقالل، استقالل 

فزاینده.

حاکمی�تدادهمفهومقویش�دنرامحقق
میکند

جلیلی حاکمی��ت داده و حکمرانی اطالعات 
را رکن اصلی در فضای مجازی هر کش��وری 
عنوان کرد که می تواند مفهوم قوی تر شدن 
در فضای مجازی را محقق کند و گفت: ما هم 
مثل کشورهای پیشرفته نیاز به باور، قانون، 
فناوری، صیان��ت و ارائه خدمات فراگیر ملی 

روی منابع داده ای ملی خود داریم.
اتفاق��ات هفت��ه قب��ل در  وی ادام��ه داد: 
خص��وص نش��ت برخ��ی داده ه��ا از طریق 
برخی پیام رس��ان های خارجی و بی مباالتی 
برخی سازمان ها در عدم صیانت از داده های 
شهروندان مذموم اس��ت و باید درسی باشد 

برای جلوگیری از رخداد مجدد آنها.
دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی 
ش��ریف اف��زود: توجه کنیم که ق��وت بدون 
کیفیت، صبر، پش��تکار، قناعت، امید، سواد، 
رصد فناوری، همدلی، و جمع سپاری حاصل 

نمی شود.
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م��وزه م��رگ در آلم��ان یکی از 
عجیب تری��ن موزه ه��ای جه��ان 
اس��ت. م��وزه ای ک��ه ب��ه ج��ای 
کتیبه های سنگی و آثار باستانی، 
می توان در آن، وسایل تدفین 
مربوط به قرون وسطی تا امروز 

را مشاهده کرد.
م��وزه م��رگ در س��ال 199۲ 
در ش��هر کاس��ل آلمان تأسیس 
شد. هدف از برپایی این موزه، 
آش��نا ک��ردن بازدیدکنن��دگان 
ب��ا تابوی م��رگ، فرهن��گ کفن 
و دف��ن، ع��زاداری و یادبودها 
اس��ت. این مؤسس��ه فرهنگی 
و تاریخ��ی ب��ه بازدیدکنندگان، 
این امکان را می دهد تا پدیده 
مرگ را از راه استدالل، تحقیق 
و همچنی��ن طنز مورد بررس��ی 
قرار دهن��د. راهنمای��ان موزه 
نی��ز ت��اش می کنند ت��ا درباره 
ب��ه  م��رگ  ب��ا  برخ��ورد  نح��وه 
بازدیدکنندگان توضیح دهند و 
پیش��ینه و تغییرات فرهنگی و 
تاریخ��ی این پدیده را نیز برای 
آن ها توصی��ف کنند. بازدید از 
ای��ن م��وزه نش��ان می دهد که 
تغیی��رات اجتماع��ی و فرهنگی 
تا چه اندازه می تواند بر ش��یوه 
تدفی��ن و ع��زاداری نی��ز تأثیر 

بگذارد.

در بخش نمایش��گاه دائمی موزه که مساحتی 
در حدود ۱400 مترمربع دارد، 20 هزار ش��یء 
مربوط به دوران قرون وسطی تا به امروز وجود 
دارد که به تدریج گردآوری ش��ده اس��ت. این 
اشیا که بخش��ی از تاریخ و فرهنگ کشورهای 
آلمانی زب��ان را نش��ان می دهد، ش��امل تابوت، 
لباس مخصوص تش��ییع، جواهرات، سنگ قبر، 
مجس��مه ها و … است. همچنین در بخشی از 
نمایش��گاه، تابوت هایی به شکل خروس و دیگر 
حیوانات وجود دارد که نش��ان دهنده، برداشتی 
غیر جدی از مرگ اس��ت. عالوه بر این، در این 
بخ��ش، ۱6۵00 اثر گرافیکی مرب��وط به قرن 
پانزدهم تا به امروز نیز دیده می ش��ود. این آثار 
ش��امل تک نگاری ها، کاتالوگ ه��ا و آگهی های 

منتشرشده در نشریات است.
در کنار نمایشگاه دائمی، فضایی برای برگزاری 
رویدادهای مختلف وجود دارد. مسئوالن موزه، 

میزب��ان برنامه ه��ای متعددی در طول س��ال 
هستند. این برنامه ها گاه، همایش های علمی و 
کارگاه های آموزشی است و گاه به برگزاری تئاتر، 

کنسرت و یا برنامه های طنز ختم می شود.
همچنی��ن در س��اختمان موزه، فروش��گاه و 
کافی شاپ نیز وجود دارد. کافی شاپ موزه یک 
حیاط و تراس بزرگ با منظره ای از شهر کاسل 
دارد که بس��یاری از بازدیدکنندگان را مجذوب 

خود می کند

موزهایبرایپولدرفرانکفورت
یکی دیگ��ر از موزه ه��ای آلمان، م��وزه پول 
در فرانکف��ورت اس��ت. بازدید از م��وزه پول در 
فرانکفورت برای کسانی که به جمع آوری سکه  
و اسکانس های قدیمی عالقه دارند، هیجان انگیز 
است جایی که 2۱ سال پیش برای برای همین 

موضوع ایجاد شد.

تأثیر تغییرات فرهنگی و اجتماعی بر تدفین
موزه مرگ در کاسل آلمان
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م��وزه پول یا موزه بانک ف��درال آلمان در 
س��ال ۱999 در فرانکفورت افتتاح شد. این 
در حالی اس��ت که ایده ایجاد موزه ای برای 
نگهداری سکه و اسکناس، پیش از این ها در 
آلمان ش��کل گرفته بود. در واقع، 64 سال 
پیش از آنکه مس��ئوالن بانک فدرال به فکر 
تأس��یس موزه پول باشند، مسئوالن )بانک 
رایش، س��که های ط��ال، نق��ره و همچنین 
پول ه��ای کاغذی زی��ادی را که جمع آوری 
کرده بودند، در موزه ای در برلین به نمایش 

گذاشتند.
این ام��وال ک��ه ب��ه عن��وان دارایی های 
)رایش بانک( محس��وب می ش��د، در زمان 
جنگ جهانی دوم توسط نیروهای متفقین 
مصادره ش��د. آنطور که سایت موزه گزارش 
داده است، بعدها در سال ۱9۵4، این اموال 
دوباره در اختیار آلمان )بانک فدرال آلمان( 
قرار گرفت. بانک ف��درال نیز به تدریج و به 
صورت منظم، مجموعه سکه ها و اسکناس ها 
را تکمی��ل کرد و باالخره در س��ال ۱999، 
مجموعه های جمع آوری ش��ده را در موزه ای 
در شهر فرانکفورت در معرض نمایش عموم 

گذاشت.
موزه پول فرانکفورت به تدریج طرفداران 
زیادی پیدا کرد، تا جایی که در سال 20۱4 

چهل هزار بازدیدکننده داشت. با این حال، 
مسئوالن موزه تصمیم گرفتند که تغییراتی 
اساس��ی در فضای آن ایجاد کنند. باالخره 
پس از بحث های فراوان، کار بازسازی موزه 
در سال 20۱4، با بودجه ۱9 میلیون یورویی 
آغاز ش��د. بازسازی ساختمان موزه دو سال 
به طول انجامید و س��رانجام در اواخر سال 

20۱6، ساختمان جدید گشایش یافت.
در حال حاضر م��وزه بانک فدرال آلمان از 
بخش های مختلفی تشکیل شده است. شاید 
جالب ترین بخش موزه مربوط به جمع آوری 

سکه ها باشد. 
در ای��ن بخش، بیش از 90 هزار س��که از 
دوران باس��تان تاکنون وجود دارد و س��یر 
تکام��ل تاریخی س��که نیز ب��ه خوبی قابل 
مش��اهده اس��ت. بخش دیگ��ری از موزه به 
انواع اسکناس اختصاص یافته است. در این 
بخش بیش از 2۵0 هزار نوع اسکناس وجود 
دارد. در قس��مت دیگری از موزه، اش��یایی 
دیده می شوند که در زمان مبادالت کاال به 
کاال، نقش پول را ایفا می کردند. این بخش 
با عنوان اشیا قیمتی طرفداران زیادی دارد. 
همچنین در بخش دیگری از موزه به نقش 
بانک فدرال آلمان ب��ه عنوان بانک مرکزی 

این کشور پرداخته شده است.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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نائب رییس جامعه اقامتگاه های بوم گردی 
ایران هش��دار داد: 2 هزار بومگردی در خطر 

ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته اند.
افزایش آم��ار بومگردی ها به دو هزار واحد، 
جزو سیاست های اصلی سازمان وقت میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری بود، 
رؤس��ای آن بارها درباره رسیدن به این عدد 
ایده آل تا پایان دوران ماموریتش��ان، س��خن 
گفت��ه و برنامه ها چیده بودند. در س��ال 98 
وقت��ی که این س��ازمان ب��ه وزاتخانه تبدیل 
ش��د، باز هم بومگردی ها نق��ش پررنگی در 
می��دان رأی گیری داش��تند، آن هم با عنوان 
اقامتگاه هایی »ارزان« و »خانواده پسند« که 
می تواند در روزهای تحریم و فشار اقتصادی 
انگیزه ای برای سفرهای ارزان داخلی باشند؛ 
کس��ب و کارهایی کوچک که در س��ال های 
گذش��ته روس��تاهای متروك زیادی را احیا 
کردن��د و فرهنگ درحال انق��راض را نجات 
دادند و س��بب مهاجرت معکوس ش��دند و 
اینک در بح��ران کرونا، با خطر نابودی روبرو 
شده اند. ش��ورای جهانی سفر و گردشگری و 
سازمان جهانی جهانگردی نیز، خطر تعطیلی 
و ورشکستگی این کس��ب و کارهای خرد را 
در صورت سلب حمایت دولت ها، پیش بینی 

کرده اند.
اکبر رضوانیان � نائب رییس جامعه حرفه ای 
اقامتگاه های بومگردی ای��ران � که همزمان 
مسؤول جامعه بومگردی استان اصفهان است، 

در گف��ت و گو با ایس��نا در وصف اوضاع این 
اقامتگاه ها، اظه��ار کرد: بومگردی ها تقریباً از 
آبان ماه سال 98، وضعیت تهدیدآمیزی پیدا 
کرده اند، همه امید آن ها به تعطیالت نوروز بود 
ت��ا آن عقب ماندگی اقتصادی را جبران کنند 
که با شیوع ویروس کرونا، فرصت بهار هم از 

بین رفت.
با آن که وزارت میراث فرهنگی، گردشگر و 
صنایع دستی، برآوردی کلی از خسارت وارد 
شده به صنعت گردشگری داشته و از دولت، 
تخصیص ۳8 هزار میلیارد ریال تس��هیالت 
بانکی را درخواست کرده است، اما زیان مالی 
تحمیل ش��ده از ناحیه ش��یوع ویروس کرونا 
به اقامتگاه های بومگردی هنوز برآورد نش��ده 

است.
رضوانیان در این باره توضیح داد: این برآورد 
خسارت در برخی استان ها از جمله اصفهان 
که از نظر وس��عت و پراکندگی، بیش��ترین 
تعداد اقامتگاه بومگردی را دارد، انجام ش��ده 
اما جمع آوری این آمار از سطح کشور با توجه 
به پراکندگی اقامتگاه ها و گستردگی جغرافیا، 
در این مدت زمان محدود، امکان پذیر نیست. 
هرچن��د واضح اس��ت که با توج��ه به تعداد 
معمول مهمانان بومگردی ها در ماه های بهار، 
خس��ارت وارد ششده به این اقامتگاه ها ۱00 
درصد بوده، این آسیب به حدی شدید است 
که برخی از صاحبان بومگردی را بر آن داشته 

تا اقامتگاه خود را به فروش بگذارند.

او افزایش غیرکارشناسی تعداد بومگردی ها 
را از اشتباه های رخ داده در صنعت گردشگری 
دانس��ت که همواره مورد نقد بوده و در ادامه 
آن گف��ت: برای اینک��ه تع��داد بومگردی ها 
بیشتر شود، وام ۱00 میلیون تومانی کم بهره 
اختصاص دادند که بس��یاری برای اینکه وارد 
این حرفه شوند این وام را گرفتند، اما حاال در 
پرداخت اقساط آن مانده اند و در وضع موجود 
نمی دانند می توانند دوام بیاورند و به این کار 
ادامه دهند یا نه. برای همین است ما همواره 
از بومگردی ه��ا می خواهیم این کار را ش��غل 
اول خود ندانند و در کنار آن به حرفه صنایع 
دستی و فعالیت های فرهنگی و کشاورزی هم 
بپردازن��د تا اقتصاد پای��دار و کم خطرتری را 

تجربه کنند.
نائب رییس جامعه اقامتگاه های بوم گردی 
ایران گفت: واضح اس��ت ک��ه بومگردی ها تا 
چند ماه دیگ��ر هم نمی توانن��د درآمدی به 
دس��ت آورند ک��ه معوقات مالی��ات، بیمه و 
هزینه های جاری را پرداخت کنند، چون بهار 
را از دس��ت داده اند، بعد ه��م ماه رمضان فرا 
می رس��د که کالً زمان سفر در کشور نیست، 
بعد از آن تابستان می شود که امکان سفر به 
بسیاری از مناطق وجود ندارد، در زمستان هم 
ش��رایط سفر در برخی دیگر از مناطق کشور 
وجود ندارد، وضعیت ورود گردشگران خارجی 
هم که کامالً معلوم اس��ت، عمالً هیچ یک از 
تاسیسات گردشگری در سال 99 امکان نقش 

نائب رییس جامعه بوم گردی ایران هشدار داد:

خطر ورشکستگی و تعطیلی 2 هزار بومگردی
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آفرینی نخواهند داشت.
وی ادامه داد: درست است که کل تاسیسات 
گردش��گری از آب��ان ماه س��ال 98 درحال 
زیان دهی است، اما مساله بومگردی این است 
که در مقایسه با بیزنس های کالن، کسب و 
کار خرد و خانوادگی به حساب می آیند که 
در صورت بی توجهی، ضربه سنگین تری را 
متحمل خواهند شد. تعطیلی و نابودی یک 
بومگردی برابر است با نابودی و تخریب یک 
قوم، فرهنگ، توسعه پایدار، روستا، ساکنان 
آن و توقف مهاجرت معکوس��ی که در این 

سال ها شکل گرفته بود.
رضوانی��ان یادآور ش��د: ب��ا تعطیلی یک 
اقامتگاه، فقط یک ش��غل از بین نمی رود، 
بلکه هویت و فرهنگ نابود خواهد شد. آیا 
این موضوع ارزش آن را ندارد که نظام بانکی 
و مالیاتی و اداره های برق و گاز و آب تا پایان 
سال 99 پرداخت هزینه را به تعویق اندازند 
تا ما هم کمی کمر صاف کنیم و خسارت ها 

را جبران کنیم.
او اضافه کرد: این درخواست را در جلسه 
اس��فندماه با آقای مونس��ان � وزیر میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی � و 
آقای دژپسند � وزیر امور اقتصادی و دارایی 
� مطرح کردی��م، چون یقین داریم فقط با 
سه ماه مهلت دادن برای پرداخت مالیات، 
ح��ق بیمه و هزینه های ج��اری مثل آب و 
برق، درد این صنعت و بومگردی ها درمان 
نمی ش��ود. آن موقع که تص��وری از آینده 
نداشتیم پیشنهاد کردیم تا شش ماه مهلت 
بدهند، ام��ا حاال که وضعی��ت کمی برای 
صنعت گردشگری روش��ن شده و سفر در 
کل جهان تعطیل شده، از سیستم بانکی، 
امور مالیات��ی و اداره های آب و برق و بیمه 
تقاضا می کنیم این مهلت را تا یک س��ال 

تمدید کنند.
فکاه��ی  و  طن��ز  بخ��ش  اف��زود:  وی 
حمایت هایی که برای گردش��گری درنظر 
گرفته ان��د، پرداخ��ت تس��هیالت بانکی با 
۱2 درص��د س��ود، بدون تنف��س و با دوره 
بازپرداخت دو س��اله است، بومگردی ها در 

همین وام ۱00 میلیون تومانی که با کارمزد 
4 درص��د و تنف��س یک س��اله گرفته اند، 
مانده اند و نمی توانند قسط های آن را بدهند 
چطوری وام ۱2 درصد سود را درحالی که 
هیچ درآمدی هم ندارند، دریافت کنند و در 
عرض دو سال پس بدهند، این چه کمکی 

به گردشگری است!؟
او همچنی��ن ب��ه بخش��نامه معاون��ت 
گردشگری که از اقامتگاه ها درخواست کرده 
۵0 درصد تخفی��ف در هزینه ها برای کادر 
درمان و پزش��کان قائل شوند، اشاره کرد و 
گفت: اگر نََفس بومگردی ها چاق باشد حتماً 
این کار را انجام می دهند، اما شما یک قدم 
برای بومگردی ها برداری��د بعد از آن ها که 
مردد به ادامه حیات هستند، بخواهید ۵0 

درصد تخفیف بدهند.
این فعال گردش��گری در ادامه پیشنهاد 
ک��رد: بهتر اس��ت تس��هیالتی ک��ه برای 
تاسیسات گردشگری درنظر گرفته اند را یا 
با سود پایین تر و دوره بازپرداخت طوالنی تر 
تخصیص دهند یا این تسهیالت را به جای 
کارآفرینان و شاغالن گردشگری، با عنوان 
»وام سفر« با سود کمتر و دوره بازپرداخت 
طوالنی به همه اقشار بدهند تا انگیزه سفر 
شود. وی اضافه کرد: مردم هفته ها است در 
خانه مانده اند و به نشاط و سفر نیاز دارند، از 
آن طرف وضعیت معیشت و اقتصادی مردم 
خوب نیست، طبیعتاً نمی توانند بودجه ای را 

به مسافرت اختصاص دهند، اگر پولی باشد 
حتماً ترجیح بر آن است خرج نیازهای اولیه 
شود. اما دولت می تواند این تسهیالت را به 
کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و اقشار 
دیگر بدهد تا مشوق سفر شود. باید سیستم 
دقیق��ی برای این کار طراحی ش��ود تا این 
تسهیالت فقط خرج سفر شود و بازه زمانی 
محدودی هم برای مصرف آن تعیین شود. 
حس��ن این اقدام آن اس��ت که هم از سفر 
مردم حمایت شده و هم از تعطیلی کسب و 
کارهای خرد که ماه ها زیان مالی را تحمل 

کرده اند، جلوگیری خواهد شد.
نائب رییس جامعه اقامتگاه های بوم گردی 
ایران گفت: وقت آن اس��ت دولت مشخص 
کند، گردشگری چه جایگاهی در برنامه های 
آن دارد، اگ��ر اهمیت دارد و می خواهد این 
صنعت حفظ ش��ود، بداند ک��ه با چند ماه 
مهلت دادن ب��رای پرداخت اقس��اط بیمه، 
مالی��ات و هزینه ه��ای ج��اری انرژی ه��ا 
نمی توان آن را حفظ و یا حمایت کرد، این 
اقدام فقط گردشگری را با سرعت به سمت 
پرتگاه نابودی هدایت می کند. مگر این که 
با اختصاص تسهیالت ارزان و سهمیه ویژه 
بنزین و وام های بازنشستگی، فرهنگیان و 
دانشجویان، سفر را آنقدر شارژ کند که در 
بسته خانوار ایرانی قرار گیرد، برای این کار 
همه س��ازمان ها، نهاد ها و وزارتخانه ها باید 

پای کار باشند و اولویت جدی بدهند.
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»قلع��ه ای��رج« یا به 
محل��ی  اف��راد  گفت��ه 
»قلعه گبری« شهرستان 
پیشوا، بزرگ ترین قلعه 
خش��تی نظامی جهان 
اس��ت که با وج��ود آن 
که به دلیل بی توجهی، 
در آس��تانه نابودی قرار 
گرفت��ه ول��ی از چنان 
ابهتی برخوردار است که 
هر گردشگری را به خود 

جلب می کند.
در ش��مال کمربندی 
و  پیش��وا   – ورامی��ن 
روس��تای  کن��ار  در 
قلع��ه ای  عس��کرآباد، 
دیواره های  ب��ا  وس��یع 
بلند خود نمایی می کند، 
قلعه ای ک��ه محلی ها از 
آن به عنوان قلعه گبری 
یاد می کنند و به عنوان 
بزرگتری��ن قلعه نظامی 
خشتی جهان است، جزو 
شهرستان  تاریخی  آثار 
پیشوا محسوب می شود.

قلعه ای��رج، به عنوان 
یکی از آثار تاریخی مهم 
شهرس��تان پیش��وا در 
تاریخ یازدهم ش��هریور 
ماه س��ال 82 به شمار 
فهرس��ت  در   98۳۵
آثار مل��ی ایران به ثبت 
رسیده، اثری قدیمی و 
منحصر به فرد که عدم 
توجه ویژه به مسئولین، 
تاخ��ت و ت��از عوام��ل 
طبیع��ی و دخالت های 
انسانی آن را در معرض 

نابودی قرار داده است.

نظر مورخین به این امر اس��ت که قلعه ایرج یک 
دژ نظام��ی بوده و نظامیان در آن مس��تقر بوده اند، 
گرچه مشخص نیس��ت که چه سلسله ای و در چه 
تاریخی آن را بنا کرده اند ولی برخی آن را مربوط به 
دوره کیانیان می دانند که آن را برای مقابله از حمله 

تورانیان احداث کرده اند.
آجرهای به کار رفته در این قنات به دوره ساسانیان 
بر می گردد و آثار کش��ف ش��ده از این قلعه قدیمی 
قدمت آن را به بیش از ۳ هزار س��ال پیش از میالد 
می رساند. طول این قلعه یک هزار 2۱4 متر و عرض 
آن یک هزار و ۱۵0 متر می باشد که در ضلع شمالی 
۳4 برج، ضلع جنوبی 42 برج وروی اضالع ش��رقی 
و غرب��ی ۳6 برج وجود داش��ته و ام��روز اثری از این 
برج  ها دیده نمی ش��ود. ای��ن قلعه یکصد هکتاری به 
صورت مستطیل کامل بوده و از چهار دروازه جنوبی، 
شمالی، غربی و شرقی تشکیل شده که دروازه شمالی 
کام��الً در مقابل قله دماوند قرار گرفته به طوری که 

اگر جنوب به آن دروازه شمالی نگاه کنید قله دماوند 
مانند قاب عکس��ی زیبا در میان دروازه شمالی خود 
نمایی می کند. دیواره های این قلعه که از خشت خام 
و گل درس��ت ش��ده تا 2۵ متر ارتفاع داشته که هم 
اکنون بیشترین ارتفاع این دیواره ها که بر اثر فرسایش 
آبی و بادی تخریب شده ۱6 متر می باشد. ضخامت 
دیواره ها در برخی از مناطق قلعه بین ۱۷ تا 22 متر 
ب��وده به طوری که در برخ��ی از دیواره  ها حفره هایی 
احداث ش��ده بوده که ارابه   ه��ای جنگی از داخل آن 
عبور می کرد و در مرمت های صورت گرفته در دیواره 
شرقی برخی از این اتاقک ها بازسازی شده است. در 
دورتا دور قلعه خندق هایی به عرض ۳0 متر و عمق 8 
متر حفر شده بود که قلعه را از هجوم دشمنان حفظ 
می کرد. در داخل قلعه قصری ب��وده که امروز از آن 
هیچ اثری باقی نمانده اس��ت چرا که از اراضی داخل 
این قلعه به منظور کشت انواع محصوالت کشاورزی 
اس��تفاده می شود. رشته قناتی با هفت سنگ آب در 
این قلعه جاری اس��ت که از سرچشمه آن هنوز نیز 
اطالعات دقیقی به دست نیامده است. طی سال   های 
اخیر دروازه و دیواره   های ش��رقی این قلعه بازسازی 
شده و دروازه   های جنوبی و شمالی نیز قابلیت تردد 
دارد. با وجود تخریب های صورت گرفته در دیواره ها، 
هنوز نیز ابهت این قلعه تاریخی هر گردشگری را به 
خود جذب کرده و مس��افران را به عمق تاریخ ببرد. 
پیش��وا با 80 هزار نفر جمعی��ت در 4۵ کیلومتری 

جنوب شرق تهران واقع شده است.

بزرگ ترین قلعه خشتی نظامی جهان را دریابید
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نتایج بررس��ی 6۵0 موزه و موسسه سراسر 
جهان نشان می دهد،  برخی از موزه ها هر هفته 

صدها هزار دالر خسارت می بینند.
ب��ا توجه به ای��ن که موزه ها و مؤسس��ات 
فرهنگی سراسر جهان به دلیل شیوع ویروس 
»کرون��ا« در تعطیلی به س��ر می برند، پیامد 
اقتصادی ناش��ی از این معضل همچنان قابل 
مش��اهده اس��ت. حاال تحقی��ق جدیدی که 
توسط »شبکه سازمان های موزه های اروپایی«  
صورت گرفته است، گزارش اجمالی از حال و 
روز موزه ه��ا در دوران تعطیلی و تاثیرات این 

روزها بر نحوه عملکردشان ارائه داده است.
 با اینکه روند انجام این تحقیق هنوز تا ۱۷ 
آوریل ادامه دارد،  اما نتایج اولیه آن با بررسی 
6۵0 م��وزه از تمامی اروپا )ش��امل موزه های 
کش��ورهای عضور اتحادیه  اروپ��ا(، موزه های 
ایاالت متح��ده،  فیلیپین،  مال��زی، پلی نزی 

فرانسه و ایران مشخص شده است.
برخی از بزرگ ترین موزه ها که بیش��ترین 
تعدا گردشگران را جذب می کنند، یک شبه با 

۷۵ الی 80 درصد خسارت مواجه شده اند.

 با توجه به اطالعات منتش��ر ش��ده توسط 
موسس��اتی که آمار خس��ارت خ��ود را ارائه 
داده اند، با ادامه یافتن روند تعطیلی، ۷0 درصد 
از این مؤسس��ات هر هفته بیش از هزار یورو 

خسارت می بینند.
»موزه تاریخ هنر وین« ،  »موزه اش��تدلیک 
آمستردام«  و »موزه ملی آمستردام« نیز اعالم 
کردند ه��ر هفته صدها هزار یورو خس��ارت 

متحمل می شوند.
موزه های خصوصی نیز با خسارات شدیدی 
مواجه شده اند؛  بس��یاری از این موزه ها اعالم 
کردند با ادامه یافتن این شرایط تمامی بودجه 

خود را از دست خواهند داد.
به استثنای تعدادی موزه در سوئد،  اتریش 
و آلبان��ی،  تقریباً تمامی موزه هایی که در این 
تحقیق مورد بررس��ی ق��رار گرفتند،  تعطیل 
بوده اند. بس��یاری از این موزه های خصوصی 
از زم��ان بازگشایی ش��ان اطمین��ان ندارند و 
بازگش��ایی احتمالی در اواسط آوریل یا اواخر 

سپتامبر را تخمین می زنند.
به نظر می رس��د خس��ارت وارد ش��ده به 

نمایشگاه های بین المللی که شامل لغو شدن 
آن ها و نافرجام ماندن امانت دادن آثار در سطح 
بین المللی می ش��ود،  بزرگ ترین تأثیر شیوع 

ویروس »کرونا«  بر این حوزه باشد.
اما بخشی که این روزها با روند فزاینده رشد 
رو به رو بوده است،  حضور آنالین موزه ها بوده 
اس��ت. 40 درصد از موزه های��ی که خدمات 
آنالین ارائه می دهند با افزایش آمار اس��تفاده 
از وبس��ایت رو ب��ه رو بوده اند که این افزایش 
در برخ��ی از این موزه ها ب��ه ۵00 درصد هم 

رسیده است.
 یک��ی از اه��داف ای��ن تحقیق دع��وت از 
قانون گزاران ب��رای کمک به بقای موزه ها در 

شرایط سخت کنونی است.
موزه ه��ای مختلفی خواس��تار کمک مالی 
دول��ت بوده اند که از جمله آن ها به موزه هنر 
متروپولیتن نیویورك که ماه گذشته خواستار 
کمک 4 میلی��ارد دالری به بخش فرهنگی 
ش��ده بود،  می توان اشاره کرد. حاال موزه های 
ایتالیایی نیز خواستار اختصاص یافتن »بودجه 

ملی فرهنگی« شده اند.

»کرونا«  چه بر سر موزه های جهان آورده است؟
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یک��ی از مس��یریاب آناین 
ایرانی ارزیابی کرد: میزان 
سفرها در نوروز، ۷1 درصد 

کاهش داشته است.
این مسیریاب آناین بومی 
که نتیجه بررس��ی های خود 
از میزان تردد و سفر بیش 
از 4 میلی��ون کارب��ر را در 
فاصله ۲۰ اس��فندماه 98 
ت��ا ۲۰ فروردین ماه س��ال 
99 منتش��ر کرده ب��ه این 
جمع بندی رسیده است که 
میزان سفرها در نوروز 99 
نسبت به مدت زمان مشابه 
س��ال گذش��ته، ۷1 درصد 

کاهش داشته است.

یک مسیریاب ایرانی تحلیل کرد

وزارت راه و شهرس��ازی نی��ز قباًل با انتش��ار 
اطالع��ات مربوط به میزان اس��تفاده از ناوگان 
حم��ل و نقل عمومی و جادهای، از کاهش 94 
درصدی سفرهای ریلی، ۷۵ درصدی سفرهای 
ج��اده ای با ناوگان حم��ل و نقل عمومی و ۷0 
درصدی س��فرهای هوایی در ن��وروز 99 خبر 

داده بود.
این نقشه و مسیریاب که معموالً از نقشه های 
گ��وگل برای مس��یریابی اس��تفاده نمی کند و 
نقش��ه های متن باز OSM )س��امانه اطالعات 
جغرافیای��ی تحت وب ی��ا Web GIS( را مورد 
مصرف ق��رار می ده��د، با پیش بین��ی کاهش 
سفرهای بین شهری با شیوع ویروس کرونا، از 
2۳ اسفندماه شروع به سنجش سفرها و ترسیم 
نمودار و مقایسه سفرهای بین شهری در نوروز 

98 با نوروز 99 داشته است.

روزاوجوافتسفرها
داده های این مس��یریاب گزارش می دهد که 
2۵ اس��فند، روز اوج مس��افرت ها بوده است و 
نس��بت به سال گذشته، س��فرهای بین شهری 
تنها ۳6 درصد کاهش داش��ته اس��ت. هرچند 
پ��س از ورود به س��ال 99 و نزدیک ش��دن به 
نیمه دوم تعطیالت، س��فرها رون��د نزولی پیدا 
کرد، به گونه ای که در روز ۱۳ فروردین، حجم 
سفرهای بین ش��هری 84 درصد کمتر از سال 

گذشته بوده است.
موج دوم کاهش سفرها نیز از هشتم فروردین 
آغاز ش��د، زمان��ی که ب��رای اولین ب��ار طرح 
فاصله گذاری اجتماع��ی اجرا و محدودیت های 
شدیدی برای ترددهای غیرضروری وضع شد. 
از س��وی دیگر روز ۱۳ فروردین، کم سفرترین 
روز در جاده های کشور بوده است. این موضوع 
ارتباط مس��تقیمی با تش��دید محدودیت ها در 

پرسفر و کم سفرترین روزها و جاده ها در نوروز ۹۹
N

ew
s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

علم و فناوری

اسکانیا

گردشگری

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 ۸00  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021

]36[

شماره 67 - فروردین ماه 13۹۹

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



تردد بین استانی و اعمال جریمه ۵00 هزار 
تومانی دارد.

شلوغترینوخلوتترینجادهها
اما ش��لوغ ترین و خلوت ترین شریان های 
اصلی کش��ور ک��دام جاده ه��ا بوده اند؟ این 
نقشه و مس��یریاب، میزان کاهش سفرهای 
بین ش��هری در ب��ازه  زمانی 2۳ اس��فند تا 
۱6 فروردین ماه در 9 محور اصلی کش��ور 
را ب��رای یافتن این پاس��خ بررس��ی کرده 
 و ب��ه این نتیجه رس��یده اس��ت که محور 
اصفهان � یزد با 89 درصد کاهش ترافیک، 
کرج � چالوس با 88 درصد کاهش ترافیک، 
اصفهان � ش��یراز با 86 درصد کاهش، سه 
محوری بوده اند که بیش��ترین افت ترافیک 
را به نس��بت تعطیالت سال گذشته تجربه 

کرده اند.
در مقابل محور تهران � همدان ۵9 درصد 
کاهش ترافیک داش��ته و شلوغ ترین جاده 
کش��ور در این دوران لقب گرفته است. این 
احتمال مطرح اس��ت که انتش��ار آمارهای 
تفکیک ش��ده ی اس��تانی از س��وی وزارت 
بهداش��ت و وجود آمار پایی��ن مبتالیان به 
کرونا در همدان، باعث ش��لوغی بیشتر در 

جاده ی این استان و سوق یافتن مسافرت ها 
به این ش��هر شده باشد. این موضوع را وزیر 
ارتباطات براساس میزان مصرف انیترنت در 
توئیتی نی��ز تأیید کرد، هرچند که مقامات 

استان همدان آن را تکذیب کردند.

خلوتترینوشلوغترینمکانها
ای��ن نقش��ه و مس��یریاب، ط��رح رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی را در هش��ت ش��هر 
بزرگ ایران را نیز بررس��ی کرده اس��ت که 
شامل گستره ی حضور مردم در محل هایی 
مانند بانک، ایس��تگاه اتوب��وس، داروخانه، 
بیمارس��تان، مس��اجد، مراکز  پمپ بنزین، 
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دولتی محلی، پارك و سوپرمارکت ها است. 
میزان مراجعه به این مراکز در بازه زمانی 20 
اس��فندماه تا 20 فروردین روی نمودار اجرا 
شده و میزان کاهش آن نسبت به میانگین 
مراجعه بهمن م��اه � زمانی که روال عادی 
زندگی برقرار بود � محاس��به شده است. بر 
اساس این اطالعات، مراجعه به جایگاه های 
سوخت در سراسر ایران، کمترین کاهش را 
داشته است. در واقع تعداد مراجعه کاربران 
این مس��یریاب به پم��پ بنزین ها تنها 49 
درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر به 
علت شیوع کرونا و تعطیلی ها، مساجد ۷9 

درصد کاهش مراجعه داشته اند.
ام��ا نموداره��ای مربوط به تهران نش��ان 
می دهد مس��اجد با ۷8 درص��د و ادارات و 
س��ازمان ها ب��ا ۷۷ درصد کاه��ش مراجعه، 

خلوت ترین نقاط ش��هری بوده ان��د و با آن 
که مراکز خدمات درمانی 46 درصد کاهش 
مراجعه داش��ته است، اما ش��لوغ ترین نقاط 
پایتخت بوده ان��د. مدیرعامل این نقش��ه و 
مسیریاب آنالین درباره این داده ها و تحلیلها 
توضیح داد: اولین ت��الش ما برای مقابله با 
کرونا، ارایه ی الیه ی آنالین محل های پرتردد 
روی نقش��ه ی »نش��ان« بود تا افراد بتوانند 
محل های پرخطر و شلوغ را تشخیص دهند. 
گوگل مپس در روزهای گذش��ته گزارشی از 
روند رشد یا کاهش تردد در برخی مکان ها 
را برای بیش از ۱۳0 کش��ور منتشر کرد که 
ایران به دلیل تحریم در بین این کش��ورها 
جایی نداش��ت. به هر ح��ال گزارش گوگل 

موارد خوبی برای یادگرفتن داشت. 
در گزارش گوگل روندهای کلی هر کشور 

در کنار گزارش جزیی و تفکیکی ش��هر به 
ش��هر ارائه شده بود. بر همین اساس ما هم 
در کنار گ��زارش کلی س��فرهای نوروزی، 
رونده��ای مراجع��ه کاربران ب��ه مکان های 
مختل��ف ش��هری در ای��ن م��دت را ه��م 
گنجاندیم و البته مثل همیشه سعی کردیم 
فقط کپی نکنیم، بلکه جزییات و ایده های 

متفاوت تری را هم ارائه بدیم.
او یادآور ش��د که این گزارش بر اس��اس 
تعداد کاربران��ی که با این برنامه در جاده ها 
مس��یریابی کردند ارائه شده است که نکات 
جالب��ی را درباره س��فرها آش��کار می کند. 
مطمئن��م افراد خب��ره می توانن��د جزئیات 
و نتای��ج بیش��تری را از این گ��زارش  برای 
تصمیم گیری استخراج کنند. عامل با تاکید 
ب��ر اینکه حری��م خصوصی کارب��ردان این 
مسیریاب حفظ ش��ده است، گفت: کاربران 
برای اس��تفاده از این نقش��ه و مس��یریاب، 
نیاز ب��ه ارائه ی هیچ اطالعات هویتی ندارند 
و ب��دون نیاز به الگین یا داش��تن حس��اب 
کاربری می توانند از تمام قابلیت های نقشه 
و مس��یریاب اس��تفاده کنند. ساختن یک 
حساب کاربری و ورود به آن، کاماًل اختیاری 
است و صرفاً به کاربر کمک می کند تا بتواند 
نقشه را شخصی سازی و اطالعات مورد نظر 
خود را برای آینده ذخیره سازی کند. با این 
ح��ال باز هم برای الگین کارب��ر را ملزم به 
ارائه ش��ماره موبایل نکرده ایم و کاربر برای 
ثبت نام صرفاً به یک آدرس ایمیل نیاز دارد. 
نکت��ه مهم تر اینکه در مجموع، کمتر از ۱0 
درصد کاربران وارد حساب کاربری می شوند 
و بیش از 90٪ به ش��کل کاماًل ناش��ناس از 

سیستم استفاده می کنند.
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پسرخالهبامعرفت
ارس��طو عامل فقط پسرخاله نقی معمولی 
نیس��ت، بلکه در کنار او ی��ک زوج کمدی را 
هم شکل می دهند که بسیاری از سویه های 
کمیک قصه به کل کل های آنها ربط می یابد. 
ارسطو عامل هم مثل نقی معمولی در پایتخت 
یک، از سادگی بیشتری چه در کاراکترش و 
چه درویژگی های شخصیتی اش برخوردار بود. 
هم جوان تر بود، هم عاشق پیشه که البته این 
دومی همچنان با او تا پایتخت 6 همراه است. 
ارسطو را می توان نقش مکمل نقی معمولی 
هم دانست که در کنار او قوام یافته و بعدها به 

شخصیتی مستقل تر بدل شده.

پایتخت 1؛ ساده، کم ادعا و بامعرفت: او در 
فصل اول این سریال، خرده فرهنگ های یک 

راننده کامیون را هم با خود به همراه داش��ت 
که در ن��وع راه رفتن و حرف زدنش هم قابل 
ردیابی بود. همراه��ی او با خانواده معمولی و 
حمایت هایش از آنها س��تایش برانگیز اس��ت 
هرچند گاهی به تنش های هم بین آنها منجر 

می شد. 
با این حال او غالباً در برابر نقی کوتاه می آمد 
و معرفت پسرخاله بودن خود را نشان می داد. 
لح��ن ح��رف زدن و تکیه کالم های��ش مثل 
حس��اس نش��و از جمله مولفه هایی است که 
به او هویت مس��تقل می بخشید و هر بار این 
تکیه کالم ه��ا تغییر می کرد تا فدای تو بش��م 
گرفته تا گل گفتن ب��ه آدم ها در پایتخت 6. 
ارسطو عامل نسبت به نقی از شخصیت ساده تر 
و کم ادعاتری برخوردار بود و غالباً در برابر نقی 

ادعای فضل می کرد تا از او کم نیاورد.

پایتخت ۲؛ عاش��ق، دنیادیده و امروزی: 
او وجوه بیشتری از منش های عاشق پیشگی 
خ��ود را بروز داد و تا م��رز اهدای کلیه برای 
جلب نظر طرف مقابلش پیش رفت. ظاهر او 
نیز طی قسمت های مختلف تغییر می کرد که 
از میل او به الکچری ب��ودن و امروزی بودن 
خبر می داد. او مثل رحمت لباس های رنگی 
و شاد می پوشید و خود را دنیا دیده تر از نقی 
می دانس��ت. به همین دلیل َکل َکل های او با 

نقی در قسمت دوم و سوم بیشتر شد.

پایتخت 3؛ عاشق، جنتلمن و گل درشت: 
در قس��مت س��وم ازدواج این ش��خصیت با 
چوچان��گ زن چین��ی، او را در موقعی��ت 
پرچالشی قرار می دهد و اغراق های او نمایش 
شخصیتی جنتلمن از خودش بیشتر می شود 

نگاهی به سیر تحول شخصیت های پایتخت در 6 فصل

داستان تغییر معمولی ها

همین که نام کوچک سه شخصیت نقی، ارسطو و بهبود را بدون شرح و توضیح اضافه می آوریم و مطمئنیم خوانندگان این سطور آنها را می شناسند، خود گواه 
صادقی است که این شخصیت ها به چهره های ملی نمایشی بدل شده اند که هر فرد ایرانی آنها را به مثابه مشاهیر تلویزیونی می شناسند. شخصیت هایی که 
طی یک دهه در حافظه تصویری مخاطب چنان ثبت و ضبط شده اند و سمپاتی عاطفی با آنها برقرار کرده اند که گویی آنها شخصیت های واقعی هستند. گواه 
این مدعا این است که وقتی هر یک از شخصیت ها دست به کنش و رفتار و کامی می زند که مخاطب دوست ندارد نسبت به آن منتقد و معترض شده و 
گویی خاف انتظار او عمل کرده است. همه این موارد نشان می دهد اینها برخاف نظر برخی که آن را مصداق تیپ سازی می دانند به شخصیت نزدیکند و 

از جمله دالیل این شخصیت بودن، تغییرات تدریجی آنهاست. همان مساله ای که قصد داریم در این یادداشت به آن بپردازیم.

سید رضا صائمی
روزنامه نگار

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

گ و هنر
فرهن

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 ۸00  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021

]40[

شماره 67 - فروردین ماه 13۹۹

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



و همین موضوع باعث می شود تا مخاطب او را 
در موقعیت دیگر ببیند.

پایتخ��ت 4؛ مظل��وم، پول��دار و اهل پز: 
در قس��مت چهارم با م��رگ چوچانگ چهره 
مظلوم تری از شخصیت ارسطو می بینیم که 
حاال در کنار نقی و در مقابل هما می ایستد. در 
قسمت چهارم بار دیگر کل کل های او با نقی 
بیشتر شده و بهتر شدن اوضاع مالی او که به 
راه اندازی یک بوتیک همراه می شود، جایگاه 
اقتصادی ارسطو را ارتقاء می دهد که تأثیر آن 

را در رفتار بیرونی و پز دادن هایش شاهدیم.

پایتخ��ت 5؛ عاش��ق، ن��اکام در ازدواج و 
خوش قل��ب: او در پایتخ��ت ۵ ب��ار دیگر به 
یک زن انگلیسی دل می بندد و باز هم ناکام 
می ماند. اساساً ناکامی و شکست در ازدواج و 
فقدان شانس عاطفی از ویژگی های ارسطوست 
که همواره با خوش قلبی و پاکدستی به عنوان 
خصلت های اخالقی اش همراه است. به همین 
دلیل تغییر روش و منش و حتی ظاهر را در 

ارسطو می بینیم.

پایتخت 6؛ خافکار، زمخت و خوش قلب: 
منش و ظاه��ر ارس��طو در پایتخت 6 باعث 
می ش��ود خیلی ها جا می خورند و حتی آن را 
پس می زنند. ارسطو در این قسمت زندان را 
تجربه کرده و شمایل آدم های خالفکار را به 

خود می گیرد. دیگر ش��فافیت و زالل بودگی 
قبل را ندارد و فردگرایی بیشتری در او دیده 
می ش��ود. با این حال همچنان در پشت این 
ظاهر خش��ن و ضمخت ش��ده هنوز هم آن 

سادگی و خوش قلبی هویداست.

همیشهدرمسیرتغییر
نقی معمول��ی قطعاً مهم ترین ش��خصیت 
سریال پایتخت است نه به این دلیل که بازیگر 
آن، طراح و خالق اصلی این ش��خصیت است 
که نقش محوری او در پیشبرد داستان بیش 
از دیگران بوده و او سرپرست خانواده ای است 
که داستان پایتخت، قصه و غصه آنهاست یا 
دست کم نقطه عزیمت و خاستگاه اصلی درام 
بوده. فامیلی نقی را نباید دس��ت کم گرفت و 

صرفاً یک عنوان دانست.
در پ��س این عن��وان، مفاهیم و نگرش��ی 
نشانه شناسی شده وآن را به دالی بدل کرده که 
مدلولی مفهومی دارد و به شخصیتی از طبقه 
و اقشار عادی جامعه ارجاع می دهد. طبقه ای 
که طیف گسترده ای از اقشار اجتماعی را در 
برمی گیرد و در واقع نقی نمادی از توده مردم 
اس��ت که ما در زندگی روزمره و در کوچه و 
خیابان آنها را می بینیم وچه بسا خودمان هم 
از همان طبقه و طیف هستیم. نقی معمولی از 
پایتخت ۱ تا پایتخت 6 گرچه هویت یگانه ای 
داشته و از حیث نمایشی از راکورد دراماتیک 
خارج نشده اما به مثابه یک شخصیت واقعی 

دچار دگردیس��ی هایی ش��ده که به خوانش 
اجمالی آن می پردازیم.

و  محج��وب  س��اده،  1؛  پایتخ��ت 
خانواده دوست: معمولی ترین نقی پایتخت 
تا کن��ون بود و گرچه جس��ارت و جنگندگی 
کنون��ی را داش��ت، ام��ا هن��وز رگه هایی از 
س��ادگی و محجوب بودن او ب��ه عنوان یک 
فرد شهرستانی در شخصیتش مشهود بود. او 
واجد یکسری ویژگی ها و خصلت های فردی 
و ذاتی است که در همه قسمت های پایتخت 
در ش��خصیت او قابل ردیابی است. از جمله 
برخی پارادوکس های رفتاری مثل زورگویی 
و مهرب��ان بودن توامان یا خانواده دوس��تی و 
ت��الش و تقالی او برای صیانت و پیش��رفت 
خانواده. احس��اس رهبری و هد فامیل بودن 
و البته لهجه ش��یرین مازندرانی اش که جزو 
ویژگی های ذاتی اوست. هویت شغلی نقی به 
عنوان یک گچکار در این قس��مت نقشی در 
هویت فردی و شخصیت پردازی اش ندارد و او 
را بیشتر به عنوان یک مسافر که برای مهاجرت 
به تهران آمده می بینیم که درگیر ماجراهای 
دردسرساز می شود. از جمله ویژگی های مهم 
نقی معمولی که نقطه عزیمت آن در همین 
قس��مت زده می ش��ود احترام و عالقه شدید 
او ب��ه پدرش بابا پنجعلی اس��ت و مراقبت و 
مواظبت از او به ط��وری که وقتی پدرش در 
پ��ارك گم می ش��ود او به گری��ه می افتد. در 
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کنار این ویژگی های شخصیتی باید عشق و 
عالقه او به همس��رش هما را هم اضافه کرده 
که با تکی��ه کالم »همابابا« آن را برون افکنی 
می کند. احساساتی و هیجانی بودن او که هم 
زود جوش می آورد و هم زود پشیمان می شود 
را ه��م باید به خصلت ه��ای او اضافه کرد که 
در نهای��ت از او یک ش��خصیت جدی طناز 

می سازد.

پایتخت ۲؛ رقابت، حسادت و دلسوز: به 
دلیل حضور در یک گنبد و گلدسته س��ازی، 
هویت شغلی ملموس تری به خود می گیرد که 
البته چندان تجلی محیطی ندارد. او زود راهی 
س��فری به جنوب می شود و باز هم به عنوان 
یک مس��افر، او را در فراز و نش��یب های سفر 
می بینیم. البته این بار سفر معنای سیال تری 
به خود می گیرد و قصه را به قصه ای جاده ای 
ب��دل می کن��د. از جمله تح��والت اخالقی و 
رفتاری مهمی که در ش��خصیت نقی در این 
قسمت شاهدیم حسادت های اوست که گاه 
تا مرز رفتارهای بچگانه پیش می رود. رقابت 
او با پس��رخاله اش ارسطو و حسادتش بر سر 
جایزه ای که از شرکت در یک مسابقه تلفنی 
در تلویزیون��ی نصیب آنها ش��ده مصداقی از 
این خصلت رفتاری است که در قسمت های 
بع��د پایتخت هم تداوم داش��ته و گاه به اوج 
بیشتری می رس��د. با حضور فهیمه و بهبود 
در ای��ن قس��مت، ابعاد و جوان��ب دیگری از 
ش��خصیت نقی در ارتباط با آنه��ا به عنوان 
خواهر و داماد خانواده بازنمایی می شود که از 
دلسوزی تا رقابت را دربرمی گیرد. نقی فارغ 
از کل کل هایش با ارس��طو که از همان سری 
اول شکل گرفته و بعدها بیشتر می شود نگران 
ارسطو هم هست و برای او دل می سوزاند که 
مصداقش را باید تالش او برای منصرف کردن 
ارسطو از اهدای کلیه اش به دایی خانم فدوی 

)حسین محب اهری( جست وجو کرد.

پایتخت 3؛ ورزشکار، حساس و عصبی: 
ب��ا وجوه دیگری از ش��خصیت نقی معمولی 
آش��نا می ش��ویم که در هویت ورزشکاری او 
تجلی می یابد. او در این قسمت به عنوان یک 
کشتی گیر پیشکس��وت ظاهر می شود و این 
موقعیت، حس رقابت و میل به قهرمان گرایی 
او را برجس��ته می کند. گرچه شکست هایی 
که درکش��تی می خورد همچنین فروریختن 

خانه اش و بیکاری او، نقی را به فردی حساس 
و عصبی بدل کرده که به تنش او با اطرافیان 
هم منجر می شود. گرچه او را به عنوان فردی 
با اعتماد ب��ه نفس و جنگنده دیده بودیم اما 
حاال شاهد شکنندگی در شخصیت او هستیم 
که اوج این شکنندگی را می توان بر سر مزار 
مادرش و درد دل هایش با او ردیابی کرد. با این 
حال فرصت دوباره ای که برای او در مسابقات 
کشتی ایجاد می شود مقاومت و تالش او برای 
کسب پیروزی را برانگیخته که موجب می شود 
با برجسته شدن اراده فردی در شخصیت او به 

یک قهرمان ورزشی بدل شود.

پایتخت 4؛ معترض، حسود و انتقام جو: 
وجوه متفاوت تری از شخصیت نقی معمولی 
به تصویر کش��یده می شود که برای خیلی از 
مخاطب ناخوشایند است و نسبت به آن انتقاد 
و اعتراض هم کردند. نقی در این قس��مت به 
ش��دت به فردی حسود و بدجنس بدل شده 
که حس انتقام جوی��ی در او اوج می گیرد به 
طوری که این بار در برابر همسرش هما قرار 
می گی��رد. او که همواره در کنار و همراه هما 
بود حاال به دلیل برخی حسادت های مردانه 
نسبت به موقعیت شغلی همسرش که عضو 
ش��ورای شهر ش��ده به بهانه ساخت خانه ای 
غیر مجاز در برابر او قرار گرفته و خصلت های 
منفی او زیاد می ش��ود به طوری که خیلی ها 
نقی معمولی پایتخت 4 را دوس��ت نداشته و 
نسبت به او منتقد بودند. گرچه در پایان این 
قسمت او نسبت به رفتارهایش نادم و پشیمان 

شده و به همان نقی قبلی برمی گردد.

پایتخ��ت 5؛ حفاظت از خان��واده، حامی و 
قهرمان: بار دیگر نقی معمولی و خانواده اش 

در موقعیت س��فر قرار می گیرد ک��ه این بار 
س��فر به ترکیه و در نهایت گرفتار ش��دن در 
دام داع��ش در خاك س��وریه اس��ت. در این 
قس��مت خالی بندی های نق��ی و اغراق های 
او درباره خودش بیش��تر ش��ده همچنین به 
شخصیتی آمر بدل می شود که این آمریت و 
تحکم کردن به ویژه در ارتباط با خواهرزاده اش 
بهتاش به اوج خود می رسد. پز دادن ها و منم 
منم کردن های نقی در این قسمت به ویژه در 
ارتباط با دوست کشتی گیر ترکش بیشتر شده 
و به تنش های کالمی با ارسطو و رحمت هم 
منجر می شود. اما در قسمت های پایانی و در 
مواجهه با داعش، شاهد وجوه قهرمانانه نقی 
هستیم که او اگرچه با دیدن خون دچار غش 
می ش��ود اما وقتی پای حف��ظ زن و بچه اش 
که پیش می آید سینه س��پر کرده و به نبرد 
با دشمن می رود. در واقع او از نقی معمولی به 

نقی قهرمان بدل می شود.

پایتخ��ت 6؛ ریاکار، متناقض و حمایتگر: 
با نقی معمولی میانسالی مواجه می شویم که 
راننده نماینده مجلس شده و به دلیل موقعیت 
ش��غلی اش، درگی��ر ریاکاری و ظاهرس��ازی 
می شود و تالش می کند تا با برجسته کردن 
حاجی شدنش از احترام اجتماعی وامتیازات 
شغلی بیشتری برخوردار شود. او شخصیتی 
چندگان��ه و متناقضی پی��دا می کند و دیگر 
آن یکدستی و سادگی گذش��ته را ندارد. در 
واقع در پایتخت 6 ش��اهد تغییر و تحوالتی 
در نقی معمولی هس��تیم که طی یک دهه و 
با توج��ه به تغییر و تحوالتی که در جامعه و 
فشارهای اقتصادی برساخته آن شکل گرفته، 
او نیز تغییر کرده اما همچنان همان جس��ور 
بودن، ریسک پذیری، خانواده دوستی و نقش 
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حمایتگرانه اش را دارد. گرچه از حیث موقعیت 
شغلی و اجتماعی کمی غیر معمولی شده اما 

همچنان نقی معمولی است.

شخصیتدوستداشتنی
بهبود فریبا برخالف نقی و ارسطو، شخصیت 
ثابت و پایدار پایتخت نبود. در قس��مت های 
دوم و س��وم حضور داشته و بعد از غیبت در 
قس��مت 4 و ۵ شاهد بازگشت او در پایتخت 

6 هستیم.

پایتخت ۲؛ س��اده، شیرین و گل درشت: 
بهبود نس��بت ب��ه نق��ی و ارس��طو از وجوه 
کمیک تری در تیپولوژی بیرونی اش برخوردار 
اس��ت و حت��ی به تی��پ نزدیک تر اس��ت تا 
ش��خصیت. او هویت شغلی مشخصی دارد و 
به عنوان جنگلبان، ش��مایلی از این موقعیت 
ش��غلی را در ش��خصیت فردی اش بازتولید 
می کند. از جمله کمی اغراق در خاطره گویی 
از مواجهه با حیوانات. اگرچه نقی معمولی به او 
حسادت می کند یا گاهی جدی اش نمی گیرد 
ام��ا بهبود ب��رای او احترام می گ��ذارد گرچه 
جاهایی با او لجبازی هم می کند. ش��خصیت 
بهبود ترکیبی از سادگی و شیرینی است که 
لحن حرف زدن و فیزیک صورتش به خصوص 
حالت چشم هایش در این شخصیت پردازی 

به شدت مؤثر است.

پایتخ��ت 3؛ تهاجم��ی، خانواده دوس��ت 
و رقاب��ت: این ش��خصیت در ای��ن فصل از 
سریال کمی تهاجمی تر می شود و کل کل ها و 
رقابتش با نقی دست کم در جدال های کالمی 
بیشتر می شود. بهبود البته مردی زن دوست 
است و برای فهیمه احترام خاصی قائل است. 
گاهی از او حساب می برد و گاهی بر او سلطه 
دارد. اوس��ت که نقی و خانواده اش را در زمان 
آوارگی و بی خانمانی در خانه اش پناه می دهد، 
هرچند نقی در خانه داماد بودن را ننگی بزرگ 

می داند.

پایتخت 6؛ اسیر، شیرین و بیمار )سندرم 
دس��ت بی قرار(: با توجه ب��ه وقفه ای که در 
دو قس��مت با عدم حضور بهبود رخ می دهد 
ش��خصیت او مثل بقیه آدم ه��ای پایتخت از 
رون��د تکامل��ی و تحولی چندان��ی برخوردار 
نیس��ت. اگرچه با بازگشتش در پایتخت 6 و 

اتفاق��ات عجیب و غریبی که برای او افتاده از 
جمله سندرم دست بی قرار، شاهد شخصیت 
متفاوتی از بهبود هس��تیم. او کمی عصبی و 
هیجانی تر ش��ده و حتی در جاهایی غیرقابل 
پیش بینی و ترسناك می ش��ود. بیماری اش 
اعتماد به نفس او را گرفته و عدم توانایی اش 
در ارتب��اط با پس��رش بهت��اش او را ضعیف 
کرده. بهبود فریبا در پایتخت 6 به شخصیتی 
منفعل بدل می شود، اما همچنان مثل دیگر 
ش��خصیت های قصه دوست داش��تنی است. 
ش��خصیت هایی که همه عوض ش��دند، اما 

عوضی نشدند!

فرازونشیبهادرپایتختیها
اگر نگاهی به سریال پایتخت داشته باشیم از 
فصل یک تا 6، شاهد تعدادی شخصیت های 
ثابت هس��تیم که هرکدام از این شخصیت ها 
رنگ و لعاب خودش��ان را داشتند و در طول 
این شش فصل با تغییراتی روبه رو بودند. حال 

برخی کمتر و بعضی بیشتر.

هما، همسر نقی معمولی: مخاطب او را در 
ش��ش فصل می بیند. این شخصیت در همه 
فصول ب��ا تغییراتی همراه ب��ود که مخاطب 
ش��اهد فراز و نش��یب های اوس��ت. در ابتدا 
مخاطب او را به عنوان یک زن تحصیل کرده، 
مهربان و خانواده دوست می بیند که می تواند 
بهتری��ن راهنمایی را به خان��واده کند، حتی 
بعدها یک زن فعال و اجتماعی می شود و سر 
کار می رود، اما ب��ه مرور با فعالیت اجتماعی 
این زن، می بینیم که هما عصبی تر می شود و 
دیگر نمی تواند در موقعیت های بحرانی درست 

تصمیم  بگیرد.

رحمت: در طول این ش��ش فصل ش��اهد 
تغییرات بسیاری در شخصیت و حتی ظاهر 
وی در داس��تان بودیم، رحمت امینی اس��ت 
ک��ه در ابت��دا یک ف��رد الت و خروس باز بود 
و بعدها ب��ه لحاظ اقتصادی پیش��رفت کرد 
و به رحمت شاس��ی معروف ش��د. رحمت در 
فصل ه��ای ۵ و 6 درگیر ماج��رای عاطفی با 
فهیمه می شود. در فصل 6 و با بازگشت بهبود 
شخصیت رحمت نماد یک مرد نجیب ایرانی 
هم هست که فهیمه را »آبجی« صدا می کند، 
فرزندش را کتک می زند تا با رنجش او دوری 
میان شان بیش��تر ش��ود و با عجله و قبل از 

برگشت بهبود ازدواج می کند.

دوست داش��تنی ترین  از  یک��ی  فهیم��ه: 
شخصیت های این مجموعه فهیمه است که 
از فصل اول تا به شش��م مخاطب شاهد سیر 
صعودی این شخصیت در داستان بود. چراکه 
در ابت��دا با یک زن خان��ه دار روبه رو بودیم و 
به مرور به ی��ک خانم فعال اجتماعی تبدیل 
ش��د که روی ظاهر و لباس پوشیدنش تأثیر 
می گذارد. در فصل 6 خانم آرایشگر می شود 
که خودش را در ح��د دکتر تصور می کند و 
دست به کارهایی می زند که فضای مفرحی را 

برای مخاطب ایجاد می کند.

سارا و نیکا: یکی از اتفاقات جالب مجموعه 
پایتخت حضور دو کودك به نام س��ارا و نیکا 
از ابتدای قس��مت اول بود که به دلیل س��ن 
کم خیلی دیالوگ نداشتند، اما از آنجا که هر 
دو در شش فصل حضور داشتند، مردم روند 
بزرگ شدن آنها را دیدند و حال در فصل ششم 
نوجوانانی هس��تند که بدون اجازه از والدین 

کارهای عجیب و غریب انجام می دهند.

رحمان و رحیم: پایتخت، دوقلوهای دیگری 
هم دارد به نام رحم��ان و رحیم که در ادامه 
ساخت فصل های دیگر س��ریال پایتخت به 

جمع بازیگران ملحق شدند. 
نکت��ه قابل تأم��ل، روند معک��وس تحول 
شخصیتی آنها بود. در فصل پنجم شاهد دزدی 
این دو کاراکتر از یکی از اعضای خانواده بودیم 
و در فصل شش��م بحث اعتیاد و بی احترامی 
به برادر بزرگ تر آنها باعث می ش��ود تا الگوی 
صحیح از جوانان به واس��طه این س��ریال به 

مخاطب ارائه نشود.
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ه��ر یک از هنرمندان به س��هم 
در  می کنن��د  س��عی  خودش��ان 
ای��ن روزه��ای کرونای��ی مردم 
را س��رگرم کنند. یک��ی از این 
هنرمندان هم س��عید آقاخانی 
اس��ت ک��ه س��یزدهمین اثر را 
ب��رای  در کس��وت کارگردان��ی 
این روزهای س��خت آماده کرده 
دوم  فروردی��ن  و  بیس��تم  از 
مخاطبان تلویزیون را به مناطق 
زیبای کردنش��ین ای��ران برد تا 
مردم با تماشای قصه های آقای 
نورالدین خانزاده که ش��هره به 
آق��ای »ن��ون خ« اس��ت در این 
شب ها سرگرم شوند البته اکثر 
مردم ایران زمین، نوروز 98 با 
ای��ن آق��ا و دختران��ش مرجان، 
از  ک��ژال  و  روژان  ش��یرین، 
خطه کردنش��ین آشنا شدند که 
هرشب لبخند را به لب های شان 

می آورد.
این سریال در نوروز 98 خیلی 
خوب توانس��ت رس��وم و آداب 
مردم خونگرم کرد را به تصویر 
رضایتمن��دی  همی��ن  بکش��د. 
مردم، شبکه یک را برای تولید 
فصل دوم آن مشتاق کرد، حتی 
چند کش��ور همس��ایه پیشنهاد 
خرید حق پخش س��ریال نون خ 

را داشتند.
قبل از شروع پخش این سریال 
ب��ا تهی��ه کنن��ده، کارگ��ردان و 
بازیگ��ران فص��ل دوم س��ریال 
آق��ای ن��ون خ ب��ه گف��ت و گ��و 
ادام��ه  در  ک��ه  نشس��ته ایم 

می خوانید.

لهجهمشکلدارداییخانواده!
میرطاهر مظلومی بازیگر، کارگردان و صداپیشه، 
از جمله بازیگرانی است که در فصل دوم سریال 
نون خ حض��ور دارد. وی درباره حضورش در این 
سریال بیان می کند: به نظرم سعید آقاخانی یک 
کارگ��ردان به ش��دت کاربلد اس��ت و من خیلی 
چیزها در این کار یاد گرفتم. خیلی خوب بازیگر 
را هدای��ت می کند و کمدی موقعیت را به خوبی 
می شناسد. امیدوارم این مجموعه ادامه پیدا کند. 
من بیننده فصل ی��ک هم بودم، اما فکر می کنم 
فص��ل دوم یک س��روگردن باالت��ر از فصل اول 
است. ضمن این که قصه های خوبی در این فصل 
طراحی ش��ده و کار پر از تعلیق است. وی ادامه 
می دهد: هدایت درس��ت مهدی فرجی به عنوان 
تهیه کننده و گروه تولید سریال باعث شد آرامش 
در پش��ت صحنه برقرار باش��د و خالقیت شکل 
بگیرد. حضور مصطفی تنابنده به عنوان دستیار 
بسیار تاثیرگذار بود. آقای وفایی هم که فیلمنامه 
را خیلی خوب نوشته اند. البته بارها آقای آقاخانی 
هم س��رصحنه کار را بازنویس��ی می کرد تا بهتر 
شود. چون در بداهه و سرصحنه چیزهایی شکل 
می گرفت که نیاز به بازنویس��ی داش��ت. در کنار 
همه مواردی که گفتم، حضور بابک اس��کندری 
به عنوان چهره پ��رداز هم خیلی در این کار مؤثر 
بود. همچنین همه بچه های پش��ت صحنه برای 
این کار خیلی زحمت کش��یدند. مظلومی درباره 

س��ختی های این کار هم توضی��ح می دهد: این 
سریال در شرایط سختی تولید شد. ابتدا در یک 
روستا کار کردیم که از محل اسکان ما حدود دو 
ساعت فاصله داشت و هر روز باید این مسافت را 
تا محل فیلمبرداری طی می کردیم. اما همکاری 
و دوس��تی با بازیگران و هنرمندان کرد که بسیار 
مهمان نواز و شریف هم هستند، باعث شد خیلی 
کار لذتبخش باشد و خیلی چیزها یاد بگیرم. در 
مجموع معتقدم سعید آقاخانی نبوغ ویژه ای دارد. 
بازیگر س��ریال نون خ 2، درباره نقشی که در این 
کار ایفا می کند هم گفت: من نقش دایی خانواده 
را بازی می کنم که سال ها از دیار خود دور بوده و 

لهجه اش از بین رفته است.

قصهایبرایتماممردمایران
مخاطب��ان تلویزی��ون به محض ش��نیدن نام 
س��عید آقاخانی به یاد سریال های طنز تلویزیون 
می افتن��د که او در کس��وت کارگ��ردان و بازیگر 
حضور داشته اس��ت. او پیش از این در تلویزیون 
کارگردانی سریال های عید امسال، زن بابا، راه در 
رو، خوش نش��ین ها، نقطه سرخط، دزد و پلیس، 
خروس، روزهای بد، به در، بیمار استاندارد و شب 

عید را به عهده داشته است.
طبیعی است وقتی یک اثر به فصل دوم می رسد، 
وجوه متمایزی نس��بت به فصل اول دارد. سعید 
آقاخانی در پاس��خ به این پرسش که وجه تمایز 

خنده با »نون. خ«

فاطمه عودباشی، زینب علیپور
خبرنگار

گفتگو با عوامل و بازیگران سریال نون خ 2
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فصل دوم در چه مواردی هس��ت، می گوید: 
شخصیت های قصه در ادامه قصه نقش آفرینی 
می کنند. در واقع همان ش��خصیت ها قصه را 
تعری��ف خواهند کرد. ضمن ای��ن که این بار 
درگیر ماجراهایی می ش��وند که برای این که 
نمک و شیرینی قصه لو نرود، توضیح بیشتری 
نمی شود داد و باید مردم سریال را ببینند. اما 
باید تاکید کنم که بیشتر فضا و مکان ها متنوع 
شده اند. برای فصل دوم سریال قصه ای در نظر 
گرفته ایم که تمام مردم ایران دوستش داشته 
باش��ند. قصه هم به گونه ای روایت ش��ده که 
خدای ناکرده مشکلی پیش نیاید و به کسی 

برنخورد. چون کار طنز سخت است.

وی درباره این که همزمانی نگارش فیلمنامه، 
بازی در سریال و کارگردانی کردن آن شما را با 
مشکل مواجهه نکرده، توضیح می دهد: مسلماً 
زحمت م��ن هنگام کار زیاد ش��د، اما تالش 
کردم که کار را تحت الشعاع خودش قرار ندهد 
و خیلی خوب پیش برود. مراقب ش��وخی ها 
و ش��خصیت ها بودم که به بیراه��ه نرود. در 
مجموع سعی می کنم شخصیت های سریال 
نون خ همچون فصل قبل��ی برای مخاطبان 
واقعی باشد. امیدوارم مردم این فصل از سریال 
را دوست داشته باشند تا سراغ سری های بعد 
برویم. در مجموع شخصیت های متنوعی در 
نون خ 2 داریم که هر کدام از آنها احساسات، 
عقاید و ویژگی های رفتاری خودشان را دارند 
که امیدوارم مخاطبان هم با آنها ارتباط خوبی 

برقرار کنند.
کارگ��ردان درباره مکان  ه��ای فیلمبرداری 
سریال که آیا از دل بافت بومی انتخاب شده یا 
نه، تاکید می کند: خیلی از این دکورها از دل 
بافت بومی انتخاب ش��ده، اما به هر حال نیاز 
به تغییراتی داشت. از فضای بیرون که بکر و 

طبیعی است در سریال استفاده کرده ایم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به مسائل 
اجتماعی همچ��ون گران ش��دن بنزین و ... 
می پردازی��د، توضیح می دهد: ن��ه، ما به این 
موارد نمی پردازیم، چ��ون برنامه های زنده و 
غیر زن��ده، اخبار و ... قبل از س��ریال نون خ 
2 ب��ه این موارد پرداختند و جلوتر درباره اش 

حرف زدند. بنابراین خیلی کلیشه ای خواهد 
بود که ما هم در این باره حرف بزنیم. ما سعی 
کرده ایم به موضوعاتی بپردازیم که برای مردم 

جالب باشد.

بحراندرخانهآقاینونخ
مهدی فرجی از آن دس��ت تهیه کنندگان 
تلویزیون است که سال ها در کسوت مدیریت 
شبکه های مختلف سیما فعالیت داشته و در 
دوره مدیریت او مجموعه های تماشایی شکل 
گرفته اس��ت. او قبل از تهیه فصل اول و دوم 
سریال نون خ سریال لژیونر را تهیه کرده بود.

وی در پاس��خ به این س��وال که آیا از ابتدا 
س��اخت فصل دوم از س��ریال نون خ را پیش 
بین��ی کرده بودید یا نه، توضیح می دهد: بله، 
از ابتدا ماجراهای سریال و شخصیت های قصه 
به گونه ای طراحی ش��د ک��ه قابلیت تداوم را 
داشته باشد. خوشبختانه فصل اول سریال نون 
خ با اقبال مردم رو به رو شد و شخصیت ها را 

دوست داشتند.
وی درباره تفاوت های این فصل از س��ریال 
با فص��ل قبلی می گوید: بیش��تر صحنه های 
فصل دوم در مناطق کردنشین )کردستان و 
کرمانشاه( تصویربرداری شده و ما به مسائل 
مبتال به مناطق غرب کشور پرداخت کرده ایم 
که اهالی منطقه با موضوع حس غرابت خواهند 
کرد. ضمن اینکه قصه به گونه ای انتخاب شده 
و روایت می ش��ود که همه اهالی ایران زمین 
نسبت به داستان حس خوب داشته باشند و 

قصه برایشان شیرین و جذاب باشد.
تهیه کننده س��ریال یکی دیگر از امتیازات 
ن��ون خ 2 را به��ره ب��ردن از بازیگران جدید 
ذکر می کند و ادام��ه می دهد: این را مد نظر 
داش��ته باش��ید که آقای آقاخانی که هم در 
کنار کارگردانی، ب��ازی هم می کند، خودش 
از خطه کردستان است. همچنین دختران او 
و 80 درصد از بازیگران س��ریال کردنشین از 
کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی هستند. 
یعنی ما از ظرفیت هنرمندان بومی که خوش 
درخشیدند در این فصل بیشتر بهره برده ایم. 
فرجی در ادامه با اشاره به داستان سریال نون 
خ 2 تاکید می کند: داستان در ادامه فصل اول 
آغاز می شود و ش��رایط بحرانی برای خانواده 
آق��ای نون خ به وجود می آید که به دنبال آن 
مشکالتی ش��کل می گیرد و خانواده درصدد 
رفع و حل مشکل هستند و اطرافیان هم در 
جاهایی به او کمک می کنند و در بخش هایی 
هم مطالبات دارند. محور اصلی سریال، اتحاد، 
همدلی و همبس��تگی میان اعضای خانواده 

است.
وی در پایان می گوید: مخاطبان با تماشای 
این فصل از س��ریال ن��ون خ، تصاویر زیبایی 
از مناط��ق بک��ر کردنش��ین را خواهند دید. 
یعنی س��عی کرده ایم به مردم نشان بدهیم 
این مناطق به لحاظ گردش��گری خیلی زیبا 
هس��تند. همچنین بخش خیلی کوتاهی از 
دیالوگ های س��ریال نون خ 2 به زبان کردی 
پخش می شود، بخش هایی که قابل فهم باشد 
که نیاز به ترجمه زیرنویس ندارد و بخش��ی 
که نیاز داشته باش��د، حتما این کار را انجام 

می دهیم.

بیسروتهحرفنمیزنیم!
سیروس میمنت، بازیگر نقش کیوان که در 
فصل نخست سریال نون خ هم حضور داشت، 
درباره سرنوشت این شخصیت در فصل دوم و 
تغییرات و ماجراهایی که داشته می گوید: قطعا 
مخاطبان این سریال با ویژگی ها و شخصیت 
کیوان در فصل یک آشنا شده اند. اما خب در 
فصل دوم قرار است مانند دیگر شخصیت های 

این مجموعه ماجراهایی را تجربه کند.
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۹0 سال است خوشبختم
نوشتن از محمدعلی کشاورز هم سخت است، هم آسان. مگر کسی که او را نشناسند. بازیگری با کوله باری از تجربه و نقش آفرینی ماندگار که به غیر هنر 
بازیگری، شرافت و بزرگواری اش هم همیشه زبانزد خاص و عام بوده. تولدش بهانه ای شد تا با مدیر برنامه هایش که از کودکی با استاد بوده، موضوع 
گفت و گو را در میان بگذارم. گفت و گویی که اگر در شرایط کرونایی به سر نمی بردیم شکل و شمایل دیگری به خود می گرفت. مثل چند سال پیش با کیک 
و شیرینی به منزل شان می رفتیم و از عشق و صفا و طراوت و زندگی شان یاد می گرفتیم.  خاصه که در این شرایط سخت، چاره ای جز سؤال و جواب های 
اینترنتی نیست که با هزار دوندگی خوشبختانه این اتفاق افتاد. حاال شما هم مثل من با خواندن این گفت وگو متوجه می شوید که بزرگواری بیرونی و درونی 
این اسطوره بازیگری تا چه اندازه محصول خانواده هنرمندی است که جلسات هفتگی موالناخوانی در منزلشان برگزار می کردند و بزرگان هنرمندی که به 
آنجا رفت و آمد داشتند. این روزها گرچه کشاورز به دلیل کهولت سن و بیماری از دنیای بازیگری کنار رفته، اما شمایل پرصابتی که او با نقش هایش برای 
ما ترسیم کرده هیچ زمان از خاطرمان محو نخواهد شد. با ورود به نودمین سال پربار زندگی اش هنوز که هنوز است خیلی از خاطرات کوچک و بزرگش را 

به یاد دارد و برای ما به شیرینی از گذشته ها می گوید. تنشان سامت و سایه شان مستدام باد.

گفت وگو با محمد علی کشاورز به مناسبت تولدش

آقایکشاورز،چطورشدکهبههنروبازیگری
عالقهمندش�دید؟آیاازاعض�ایخانوادهتان

کسیبههنرعالقهمندبود؟
م��ن در خانواده ای به دنیا آم��دم که پدرم 
اهل ش��عر و موسیقی بود. خاطرم هست که 
هر هفته جلسات موالناخوانی داشتیم و منزل 
ما مح��ل رفت و آمد بزرگان هن��ری بود. نه 
فقط در اصفهان که آن زمان محل زندگی مان 

بود، بلکه از شهرای دیگر ایران هم می آمدند 
و در جلس��ات منزل ما شرکت می کردند. در 
دوران دبیرستان هم تئاتر و هم موسیقی کار 
می کردم و عالق��ه ام به هنر به قدری زیاد بود 
که با این که در رشته پزشکی قبول شدم، اما 
دیدم نمی توان��م آن را ادامه دهم. با روحیات 
س��ازگار نبود، به همین خاطر انصراف دادم و 

هنر را ادامه دادم.

ازتجربههمکاریتانبامرحومعلیحاتمی
بگویید.فکرمیکنمفیلم»م�ادر«درکارنامه

کاریشماجایگاهویژهایدارد.
ببینید، من تمام کارهایی که با مرحوم علی 
حاتمی انجام دادم را خیلی دوس��ت دارم که 
»مادر« از جمله آنهاس��ت. علی واقعاً انس��ان 
باس��واد و فهمیده ای بود که متاسفانه خیلی 
زود از نعمت داش��تن اش محروم شدیم. شما 

ساناز قنبری
روزنامه نگار
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فیلم »دلشدگان« علی حاتمی را ببینید، در 
زمانی که موسیقی ممنوع بود آن فیلم ساخته 
شد و با وجود این که بخش های بسیاری از آن 
را ح��ذف کردند، اما باز هم یکی از فیلم های 
ماندگار در هنرصنعت موس��یقی ایران ش��د. 
کمتر کسی است که نداند شهرك سینمایی 
را علی حاتمی با عشق و برای سینمای ایران 
بنا نهاد و خوب بود که نام خالق و سازنده اش 
علی حاتمی را داش��ته باشد و امروز همه آن 
را با نام شهرك حاتمی شناختند. من خودم 
ش��اهد مراحل س��اخت این شهرك بودم که 
علی حاتمی چه زحمتی برای خشت خشت 
آنجا کشید. در صورتیکه می توانست آن پول 
را صرف استفاده شخصی کند، اما این کار را 
نکرد و کاری انجام داد ماندگار برای هنر این 

سرزمین.

درطولس�الهاییکهازعمرشمامیگذرد
قطعاًب�ابعض�یازاهالیهنرمناقش�ههایی
داشتید،اماهمینکهدراینعرصهبهشایستگی
ماندگارشدیدنش�انازموفقیتتاندارد.راز

موفقیتتانچیست؟
به نظرم بهتر اس��ت جواب شما را این طور 
بدهم که من همیشه عاشقانه کار کردم و روی 
تک تک نقش هایی که بازی می کردم )هرچند 
کوتاه( خیلی مطالعه و بررسی می کردم. قطعاً 

ط��ی هر کاری بحث و گفت و گو وجود دارد، 
اما آن روزها برای همه ما شرافت و نجابت در 
اولوی��ت بود. امروز هم به تمام جوان هایی که 
وارد حوزه بازیگری می شوند توصیه می کنم 
مطالعه کنند، سفر بروند و بیاموزند و همیشه 
به خاطر داش��ته باش��ند باید با مردم صادق 
باشند تا مردم آنها را قبول کنند و باور کنند 

که ما از خودشان هستیم.

درزندگیت�انن�وروزیعجیبتروش�اید
ترسناکترازنوروز99بهخاطردارید؟

واقعاً نوروز بسیار عجیبی داشتیم. قرار بود 

دخترم که در اروپا زندگی می کند برای نوروز 
به ای��ران بیاید، ولی با ای��ن اتفاقات امکانش 
میسر نشد. عمیقاً نگران تک تک مردم خوب 
این مملکت و البته تمام دنیا هستم و امیدوارم 
هر چه زودتر راه نجاتی برای کل انسان ها پیدا 
شود. فرصت خوبی است که تشکر ویژه ای هم 
داشته باشم از تمام پزشکان، پرستاران و تمام 
کسانی که برای مقابله با این بیماری زحمت 
بسیاری می کشند. آرزوی سالمتی برای تمام 
هموطنانم دارم و امیدوارم همیش��ه س��الم و 

سالمت باشند.

ام�روزدرش�روع9۰س�الگیاحس�اس
خوشبختیمیکنید؟

بله خدا رو شکر از زندگی ای که کردم راضی 
هس��تم. ثمره س��ال ها زندگی ام تنها فرزندم 
هست که در اروپا در زمینه هنر انسان مطرح 
و شناخته شده ای است. دوستان خوبی داشتم 
و دارم، عاش��قانه مردم و سرزمینم را دوست 
دارم و فک��ر می کنم خوش��بختی در زندگی 
همین چیزهاست. من، هیچ وقت دنبال پول 
نبودم. چون اعتقاد داش��تم پول خوشبختی 
نم��ی آورد، هرچند که بودن��ش برای زندگی 
راحت تر الزم اس��ت و من خیلی وقت ها این 
راحتی را نداشتم، اما در طول 90 سال زندگی 

همیشه انسان خوشبختی بودم.
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سریال دوپینگ در سکوت خبری و 
به قول معروف چراغ خاموش تولید 
شد، اما وقتی رس��انه ای ها سر از 
کار عوامل این سریال درآوردند و 
متوجه حضور هنرمندانی همچون 
ه��ادی حجازی فر، محم��د بحرانی، 
ش��بنم مقدمی و ... شدند، بسیار 
برایشان غافلگیرکننده بود، زیرا 
حجازی فر در سینما بازی می کرد و 
یک��ی از آثار او با نام ایس��تاده در 
غب��ار در قالب مین��ی مجموعه هم 
روانه تلویزیون ش��د، اما در اصل 
ای��ن اثر هم س��ینمایی ب��ود و در 

تلویزیون بازی نکرده بود.
همچنین محمد بحرانی که همه به 
عنوان صداپیشه ببعی و جناب خان 
می ش��ناختند و در می��ان م��ردم 
ب��ا کارهای عروس��کی اش ش��هره 
هس��ت، یک دفعه در قد و قامت 
ی��ک بازیگر در س��ریال ن��وروزی 
ظاهر ش��د. همه این م��وارد برای 
رس��انه ای ها جالب ب��ود و همه به 
انتظار تماشای یک سریال دیدنی 

نشسته بودند.
تا این که سریال روانه آنتن شبکه 
سه شد. با این که قسمت اول این 
سریال به لحاظ سوژه برای مخاطبان 
ج��ذاب و جدید بود، ول��ی بعد از 
گذشت چند قس��مت داستان در 
برخ��ی  صحنه ها ب��ه تک��رار افتاد 
البت��ه فضای فانتزی این س��ریال 
برای مخاطبان تلویزیون جدید بود، 
زیرا ما کمتر در تلویزیون سریال 
طن��ز فانتزی داش��ته ایم. عاوه بر 
آن دوپینگ در نظرسنجی ها رتبه 
دوم را کس��ب ک��رد و نقاط قوت و 
ضعف ه��ای آن در فض��ای مج��ازی 
مورد نقد منتقدان، کارشناس��ان 

رسانه و کاربران قرار گرفت.
به همین دلیل ما در قالب پرونده 
ذی��ل س��عی کرده ای��م در گفت و 
گو با عوامل س��ریال از جمله رضا 
مقصودی،  نویس��نده و کارگردان، 
مین��ا جعف��رزاده، بازیگ��ر و دیگر 
هنرمندان به نقد و بررس��ی این 

سریال بپردازیم.

ازفضایمتفاوتدوپینگش�روعکنیم،بهنظر
میآیدک�هاینتف�اوتفقطدربخ�شفانتزی
داس�تاننیستوساختارکارراهمدرگیرکرده؟

درستاست؟
همانطور که گفتید تفاوت آشکار دوپینگ با بقیه 
س��ریال ها در فضای فانتزی است که دارد اما این 
تمایز در بخش های دیگر از جمله نوع موقعیت های 
کمدی، شخصیت سازی ها، بخش فنی، دکوپاژ و... 
هم به چشم می خورد به همین دلیل همه این ها 
کنار هم قرار می گیرند چرا که ساختار این مجموعه 
در واقع یک سینمایی تلویزیونی است و نوع پالن 
بندی ها و تدوین آن هم با بقیه س��ریال هایی که 

پخش می شود متفاوت است.

انتخاباینمحتواوقالبدرتلویزیونش�اید
یکریسکمحسوبمیشد،فکرمیکنیدچقدر

درآنموفقبودید؟
از اول هم مجموعه عوامل تالششان این بود تا 
ای��ن تمایز را در جنبه های مختلف لحاظ کنند و 
این اتفاق از همان روز اول هم در سریال مشهود 
بود ب��ا این حال ای��ن نگرانی وجود داش��ت که 
ممکن اس��ت بیننده با آن ارتباط برقرار نکند اما 
من ش��خصاً حس می کردم که بیننده تلویزیون 
دیگر بیننده ۱۵ س��ال پیش نیست، سریال های 
مختلف ایران��ی و خارجی را می بیند و به تدوین 
و پ��الن بندی های مختلف عادت دارد، به همین 
خاطر این کار هم می تواند بیننده خودش را جذب 

کند. همچنین طبق برآوردی که تلویزیون کرده 
دوپینگ دومین مجموعه نوروزی ش��ده و در این 
بین خیلی ها هستند که به کار عالقه مند شدند 
و فضای فانتزی و ش��وخی های آن را هم دوست 
دارند، البته کسانی هم هستند که نقدهای منفی 

نیز به آن وارد کردند.

عالوهبرهادیحجازیفرونقشنسبتاًتازهاو،
مانیماش�عباننژادیرامیبینیمکهخیلیشبیه
هماننیمایخندوانهاس�ت،چرابهس�متاین

تکراررفتید؟
 بعد از انتخاب هادی حجازی فر برای نقش پدر 
کیوان، ما دنبال بازیگ��ر جوانی بودیم که در این 
قالب پدر و پس��ری جا بگیرد، انتخابی که خیلی 
سخت بود و در نهایت به نیما رسیدیم. او در فضای 
تصویر خیلی کار نک��رده و هر جا هم که حضور 
داشته، اصوالً خودش بوده یعنی نیما شعبان نژاد 
همین است که هست. در این بین او گاهی سعی 
می کرد که شکل دیگری شود اما باز به همان نقطه 
برمی گشت. با این حال همین شخصیت هم به 
نظر من بد نیست و کاراکتر بامزه ای شده که مردم 

با آن ارتباط بر قرار کرده اند و دوستش دارند.

پساینخودبودناوباعثشدهتامابازهمان
نیماراببینیم؟

بله، البته م��ا فرصت این که او بخواهد با وجود 
فشار کاری که وجود داشت تالش کند و در شیوه 

فضای فانتزی
نقد و بررسی سریال »دوپینگ« در گفت و گو با عوامل آن
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بازیش تغییر ایجاد کند را نداشتیم، به همین 
دلیل ترجیح داد که خودش باش��د تا ما هم 

بتوانیم کار را با سرعت پیش ببریم.

شماازس�اختارسینماییگفتیدکهدراین
س�ریاللحاظکردید،اصالًب�اچهنگاهیبه

سراغاینشیوهرفتید؟
ابتدا که فیلمنامه نوش��ته شد، پایه و طرح 
اولیه آن سینمایی بود، به همین دلیل دوپینگ 
ریتم سینمایی دارد، چیدمان سکانس ها هم 
به همین ترتی��ب اغل��ب دارای جامپ کات 
و ب��ا پ��رش همراه اس��ت و ش��ما خیلی کم 
س��کانس های طوالنی را در آن می بینید. در 
واقع س��کانس های موازی با فاصله های کوتاه 
ریت��م کار را تند کرده، ای��ن ریتم تند باعث 
شده که هیجان کار باال برود و سرعت باالیی 
داشته باشد، قالبی که اغلب در سینما شاهد 

آن هستیم.

وجوداینریتموس�رعتدریکس�ریال
تلویزیونیالزماست؟چونگاهیمیبینیمکه
همهچیزخیلیسریعپیشمیرودوباندیدن

بخشیازماجرا،قصهازدستمیرود.
بل��ه آن فض��ا ب��ه ش��کل ص��رف اقتضای 
سینماست و البته تلویزیون سرعت کمتری 
را می طلبد؛ من هم متوجه آن هس��تم اما به 
هرحال این هم ش��کلی از کار است و از انجام 
آن خوشحال هستم چرا که فکر می کند اگر 
بیننده با این وضعیت کنار آمده، به این دلیل 
است که دوستش داشته. با همه این ها سریال 
س��ازی در دنیا به این سمت در حال حرکت 
اس��ت که ساختار سینمایی را وارد کار کند و 
ما هم سعی کردیم که این اتفاق را رقم بزنیم. 
این آزمای��ش هم تا حدی ج��واب داده و در 
ساخته های بعدی احتمال می دهم که بتوانیم 
دقیق تر این کار را انجام دهیم تا اشتباهاتمان 

را هم اصالح کنیم.

شوخیهاوطنزماجراهمیکیازبخشهای
اصلیاینسریالاستکهالبتهگاهیمیبینیم
یکدستیاولشرانداردویابهگفتهبعضی
منتقدانلبمرزاستوبهسمتلوثشدن

میرود،بههرحالنظراتمختلفیدراینباره
وجوددارد،شماچطورفکرمیکنید؟

ای��ن موضوع به س��لیقه مخاطب هم برمی 
گردد، مثالً یکی ممکن است بگوید چه شوخی 
ن��و جذابی و دیگری آن را بی مزه بداند. عالوه 
بر این زمانی که کار را جلو بردیم حس کردیم 
ممکن اس��ت به عید نرسد به همین خاطر از 
آقای برزو نیک نژاد خواهش کردیم که بخشی 
از کار را به طور موازی کارگردانی کند و نزدیک 
ب��ه ۳0درصد را هم او پیش ب��رد. در این بین 
طبیعی است که مجموعه از یکدستی خارج 
ش��ود و دو جور سلیقه در بخش هایی از آن به 
چشم بخورد اما میزانش آن قدر نیست که ما را 
به لکنت وا دارد و بیننده را اذیت کند. با همه 
این ها طبق نظرسنجی هایی که دیده ام، مردم 
خیلی های ش��وخی ها را پسندیده و فهمیده 

بودند و درصدی هم نظر دیگری داشتند.

باتوجهبهاینکهتولیدسریالهاینوروزی
فش�ردگیواسترسباالییدارد،اینتجربه

برایشماچطوربود؟
بزرگ ترین مش��کل ما همی��ن بود که باید 
سریال را خیلی زود آماده می کردیم و از سوی 
دیگر به کرونا برخوردیم و باعث شد تا ما یک 
ماه از کار را در چند جلسه خالصه کنیم واگر 
پخش نداشتیم ممکن بود آن را نگه داریم و 
بعد ادامه دهیم. با همه این ها پخش تلویزیونی 
اتفاقات��ی را به ما تحمیل می کند که انعکاس 

آن در کار هم مش��خص اس��ت و بیننده هم 
متوجهش می ش��ود. با هم��ه این ها دوپینگ 

برای من تجربه خوبی بود.

قصهفانتزی،آرییانه؟!
مهم ترین نقطه قوت سریال را فضای فانتزی 
سریال می توان دانس��ت که علی رغم این که 
نقاط ضعفی هم در داستان و شخصیت پردازی 
وجود داش��ت، اما سال ها بود که در تلویزیون 
سریال فانتزی ساخته نشده بود. گرچه برخی 
از منتقدان هم معتقدند که در برخی صحنه ها 
فانتزی و کمدی بودن کار به تکرار می افتاد. با 
این حال می توان گفت برای مخاطبانی که به 
این گونه از سریال سازی عالقه مند هستند، 

»دوپینگ« اتفاق خوبی محسوب می شد.

جبار آذین، منتقد و مدرس: »دوپینگ« 
مجموعه ای فانتزی و بر اساس یک داستانک 
تخیلی ساخته و پخش شد. بیش از هر چیز 
این مجموعه با هدف سرگرم سازی مخاطب و 
راضی نگه داشتن مردم در شرایط کرونا ساخته 
شده بود. متاسفانه به رغم تبحر مقصودی در 
نگارش فیلمنامه و تجربه چند کار سینمایی و 
تلویزیونی در مقام کارگردان اما این مجموعه 
نتوانست به هدف اصلی خود که ارائه یک سریال 
خوش ساخت و راضی کننده باشد، دست پیدا 
کند. مهم ترین اشکال این مجموعه نداشتن 
فیلمنامه منس��جم، دراماتیک و هدفمند بود 
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که موضوع های پراکنده و آشفته آن نتوانسته 
بودن��د در قالب داس��تانک های مرتبط با هم 
فیلمنامه را شکل دهند. موضوع اصلی سریال 
که می توانست از آن یک فانتزی جذاب و طناز 
تلویزیونی بسازد، معجونی بود که سبب شد 
دو شخصیت دختر و پسر صاحب قدرت هایی 
شوند که این قدرت ها آنها را در موقعیت های 
مختلف اجتماع��ی و خانوادگی ب��ه گونه ای 
دیگر نش��ان می داد. همین موضوع خوب هم 
نتوانس��ته بود به درستی تبدیل شود. چرا که 
این دو ش��خصیت می توانستند از قدرت های 
خود در مس��یر کارهای خوب اجتماعی بهره 

بگیرند که این اتفاق نیفتاد.

سعید جالی، فیلمنامه نویس طنز: واقعیت 
امر این اس��ت که فک��ر می کنم ضعف اصلی 
سریال دوپینگ در فیلمنامه و قصه است. به 
خاطر این که قصه جذاب نیست و ضمن این که 
کوتاه اس��ت. یعنی این قصه کوتاه و کمرنگ 
در حد و اندازه یک س��ریال 2۵ قسمتی نبود 
که تولید و پخش ش��ود. یعنی داستان آنقدر 
کش��ش الزم را ب��رای مخاطبان نداش��ت و 
نمی تواند بیننده را تا 2۵ قسمت بکشاند، زیرا 
اگر چند قس��مت از سریال هم نبیند، بعد از 
آن متوجه می ش��ود که چیزی از دست نداده 
است. بنابراین مخاطب هر زمان فرصت داشته 
باش��د، می تواند سریال را ببیند و این موضوع 
نشان می دهد که خط قصه قدرتمند نیست. 
این در حالی اس��ت که تیم سازنده بسیار هم 
توانمند هستند. حضور بازیگران حرفه ای در 
سریال، تیم کارگردانی اعم از رضا مقصودی و 
برزو نیک نژاد  و ... توقع مخاطبان را باال می برد 
و ش��ما به عنوان بیننده انتظار دارید که قصه 
سر و شکل درستی ببینید. این که کامران قصه 

را با خوردن قرص زورش زیاد ش��ود یا ش��یوا 
قدرت هیپنوتیزم دارد، بعد از چند قسمت به 
تکرار می رسد. سعید نقدزاده، کارگردان: من 
فکر می کنم به نسبت سریال های دیگر که در 
ایام نوروز پخش ش��د، »دوپینگ« کار خوبی 
بود. البته نقاط ضعفی هم در فیلمنامه داشت 

و آن هم فضای تخیلی کار بود.
 

چالشبازیگران3نسل
یکی از ن��کات مثبت س��ریال »دوپینگ« 
حضور بازیگران شاخص و سرشناسی بود که 
همگی بازیگران طنازی هستند و در این زمینه 
تجربیات خوبی دارند. ضمن این که حضور سه 
نسل از بازیگران را در این سریال شاهد بودیم. 
از نیما شعبان نژاد و الناز حبیبی که جزو نسل 
جوان بازیگران س��ریال بودند گرفته تا هادی 

حجازی فر و محمد بحرانی و مینا جعفرزاده.
س��عید جاللی، فیلنامه نوی��س: با این که 
سریال دوپینگ از بازیگران توانمند استفاده 
کرده بود، اما بازی ها در حد متوس��ط بودند. 
البته بیشتر از این هم نمی شود توقع داشت، 
زی��را بازیگران درجه ی��ک در یک فیلمنامه 
درجه یک هم بازی های عالی خواهند داشت 
و یک فیلمنام��ه متوس��ط نمی تواند دامنه 
بازیگ��ری را برای بازیگر وس��یع کند. برخی 
ش��خصیت های قصه در برخی قس��مت ها با 
نمک بودند و بعضی دیگر نه. اما در مجموع 
دوپینگ کار ماندگاری در تلویزیون ما نیست 
و بعد از تمام ش��دنش خیلی به یاد مخاطب 

نمی ماند.

س��عید نقدزاده، کارگ��ردان: ما در طول 
این س��ریال بازی های خوب��ی را از بازیگران 
ش��اهد بودیم. از جمله هادی حجازی فر و یا 

شبنم مقدمی. در کل بازیگران خوبی در این 
سریال حضور داشتند. جبار آذین، منتقد: به 
رغم حضور بازیگران شاخص و شناخته شده 
که برای ایفای نقش ها گزینش شده بودند، اما 
به علت ضعف در شخصیت پردازی و هدایت 
ضعیف کارگردان هیچ کدام نتوانستند در حد 
قابلیت های خود بازی های مناسب و چشمگیر 
ارائه کنند. »دوپینگ« افزون بر اش��کال های 
س��اختاری از گزینش خ��وب بازیگران بهره 
گرفته بود که توانسته بود برخی از ضعف های 

خود را پوشش بدهد.

کارگردان،سکاندارسریال
به دلیل فاصله زمانی کوتاهی که بین تولید و 
پخش این سریال وجود داشت و در ایام نوروز 
هم ش��اهد پخش آن بودی��م، رضا مقصودی 
برای کارگردانی بخش هایی از سریال دوپینگ 
از برزو نیک نژاد برای ادامه کار کمک گرفت 
و سریال با دو کارگردان پیش رفت. البته هر 
دو کارگ��ردان در حوزه طن��ز آثار قابل قبول 
داشتند و در این سریال هم کارگردانی هر دو 
مورد قضاوت قرار گرفته است. سعید نقدزاده، 
کارگ��ردان: به لحاظ کارگردانی به عقیده من 
این سریال از »پایتخت« بهتر بود. اما تخیلی 
ب��ودن پیش از حد داس��تان باعث ش��د که 
کارگردان نتواند آن را در اجرا خوب دربیاورد. 
ب��ه این معنی که مرز بین تخیل و واقعیت را 
باید کارگردان به خوبی اجرا می کرد که در این 
زمینه ضعف داشت. اما در کل به نظرم سریال 

خوبی بود و دیده شد.

سعید جالی، فیلمنامه نویس: از آنجایی 
که س��ریال دوپین��گ به لحاظ س��وژه چیز 
عجیب و غریبی ندارد، به همین دلیل نیاز به 
کارگردانی خاص هم نیست و ضرورت نداشت 
که کارگردانان هم کارهای خارق العاده انجام 
بدهن��د. همانطور که بازی بازیگران س��اده و 
متوسط هست، ما این بخش را در کارگردانی 
هم می بینیم که متوسط هست. این در حالی 
اس��ت که دو کارگردان کار به کارشان مسلط 
هستند و به قول معروف کار بلد. اما ما به لحاظ 
میزانس��ن چیز عجیب و غریبی نمی بینیم و 

میزانسن ها هم پیچیده نیستند.
اما در مجموع به همه دوستان خسته نباشید 
می گویم که با وجود شرایط سخت کرونا کار 

کردند و به این لحاظ دست مریزاد دارند.
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آمار مبتایان به ویروس 
کرونای جدی��د در جهان 
از یک و نیم میلیون نفر 
گذشته و تاکنون هزاران 
نفر جان خود را از دست 
دانش��گاه ها،  داده ان��د. 
آزمایش��گاه ها و مراک��ز 
تحقیقاتی در سراسر دنیا 
بی وقف��ه در پ��ی یافتن 
راه حلی نهایی برای پایان 
دادن ب��ه ای��ن کابوس 
س��ال ۲۰۲۰ هس��تند، 
ام��ا تا ای��ن لحظ��ه و در 
زمان انتشار این مطلب، 
هن��وز هی��چ دورنم��ای 
روش��نی برای پایان این 
وضعی��ت قاب��ل تص��ور 
نیست. دانشمندانی که 
در ت��اش برای س��اخت 
واکس��ن یا تولی��د دارو 
برای مقابل��ه با ویروس 
کرونای جدید هس��تند، 
هیچ زمان مشخصی برای 
پایان همه گی��ری جهانی 
در  نکرده ان��د.  اع��ام 
خوش��بینانه ترین حالت، 
برخی پایان تابس��تان و 
برخی دیگر پایان س��ال 
جاری میادی را حداقل 
زم��ان الزم ب��رای پایان 
بخشیدن به شیوع کرونا 

تخمین زده اند.

تا امروز دانش��مندان چیز های بس��یاری درباره 
بیماری کووید ۱9 دریافته اند و چیز های بسیاری 
هم هست که هنوز مشخص نیست. تعجبی ندارد 
که در چنین ش��رایطی، حتی س��ازمان جهانی 
بهداشت نیز اطالعات متناقض و یا موقتی منتشر 
و بع��د از مدتی آن را تصحیح کند. بحث بر س��ر 
راه ه��ای انتقال ویروس، بحث بر س��ر این که آیا 
ماس��ک N95 قابلیت اس��تفاده دوباره دارد یا نه، 
یا این ک��ه فاصله گیری فیزیکی مج��از یک ونیم 
متر باشد یا دو متر هنوز به نتیجه نهایی نرسیده 

است.
پیامد ها و تأثیرات ابتال به ویروسی با قطر ۱2۵ 
نانومتر، با وجود پیشرفت های خیره کننده پزشکی 
و ژنتیک و بهداش��ت، هنوز نقاط مبهم بسیاری 
دارد. ت��ا این لحظه در ح��دود ۷0 دارو روی میز 
بررس��ی دانش��مندان جهان اس��ت و بر اساس 
برخی مطالعات، ح��دود ۳0 ماده مؤثر در مقابله 
با ویروس SARS-CoV-2 در حال آزمایش است. 
از دارو های ضدماالریا گرفته تا دارو های ضدابوال 
و ضد ایدز و روماتیس��م هم بررس��ی شده اند، اما 
تاکنون اثری که بت��وان آن را نتیجه بخش تلقی 

کرد یافت نشده است.
یکی از دالیل این که دانشمندان دارو های قبلی 
برای مقابله با عفونت های ویروسی را برای مقابله 
با کرونا نیز آزمایش می کنند این اس��ت که این 
داروها، از قبل، مراحل تست انسانی و اخذ مجوز 
را طی کرده اند و اگر کارآمدی و اثربخش��ی آن ها 

نش��ان داده شود، با سرعت بیش��تری می توانند 
آن را به تولید انبوه برس��انند. فراتر از پزشکان و 
ویروس شناس��ان و دانش��مندان ژنتیک، بخش 
صنعت و تکنولوژی نیز بی کار ننشسته و مهندسان 
و طراح��ان هم در پی یافتن راه حل های خالقانه 

برای مقابله با کرونا هستند.
در  کمک تنفس��ی  دس��تگاه های  کمب��ود 
بیمارستان ها یکی از عوامل باال رفتن مرگ ومیر 
در بسیاری کشور های دنیاس��ت. اخباری که از 
ظرفیت محدود این دستگاه ها در ایتالیا گزارش 
می شود بس��یار نگران کننده و دردناك است. در 
چنین شرایطی، مهندسان کمپانی مرسدس بنز، 
تکنولوژی ای به نام CPAP را توسعه داده اند که 
به احتمال باال کمبود تجهیزات بسیار گران قیمت 
دس��تگاه های تنفس��ی ونتیالتور ه��ا را تا حدی 
جبران می کند. برخی گزارش ها نش��ان می دهد 
ک��ه تکنولوژی ابداعی مهندس��ان تی��م فرمول 
یک مرس��دس بنز، نیاز بسیاری از بیماران را به 

دستگاه های تنفسی برطرف خواهد کرد.

چیزهاییکهدانشمندانمیدانندونمیدانند
ویروس SARS-CoV-2 مکانیسم اثر پیچیده ای 
دارد و این مس��ئله بسیاری از دانشمندان را گیج 
کرده اس��ت. بر اساس بس��یاری مطالعات علمی 
منتش��ر شده تا کنون، بیشتر قربانیان در سراسر 
دنی��ا مردان بوده ان��د، هرچند ن��رخ ابتالی زنان 
و مردان به این ویروس یکس��ان بوده اس��ت. در 

آنچه دانشمندان هنوز درباره  کرونا نمی دانند
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بسیاری کشور ها بیش از 60 درصد قربانیان 
مرد بوده اند.

برخی پژوهشگران این مسئله را بی ارتباط 
ب��ا عملکرد ویروس کرون��ا می دانند و بر این 
باورند که دلیلش این اس��ت که مردان بیش 
از زن��ان دخانیات مص��رف می کنند. برخی 
دیگر نی��ز عامل بیولوژی��ک را در آن دخیل 
می دانند و پاسخ را در هورمون های استروژن و 

تستسترون جست وجو می کنند.
 نکته مبهم بعدی این اس��ت که در ابتدای 
ش��یوع ویروس کرونای جدید این باور وجود 
داشت که فقط افراد سن باال و با سابقه بیماری 
قبلی در معرض خطر هستند، اما پس از مدتی 
مشخص شد که جوانان و افراد کم سال و حتی 

نوزادان نیز در معرض خطر کرونا هستند.
 یافته دیگر و مطالعات جدید دانش��مندان 
درب��اره ویروس کرونای جدید، نتایح نس��بتاً 
امیدبخش��ی ه��م دارد. یک��ی این که برخی 
مطالعات جدید منتشرش��ده نشان می دهد 
با توجه به س��رعت کند جهش های ژنتیکی 
ویروس جدید، احتم��االً برخالف آنفلوآنزای 
فصلی که هر سال نیاز به تولید واکسن جدید 

دارد، فقط به یک واکسن نیاز باشد.
برخی دانشمندان معتقدند که سرعت جهش 
ویروس کرونای جدید از جهش های ویروس 
آنفلوآنزا کمتر اس��ت و مش��ابه ویروس های 
س��ندروم ش��دید تنفس��ی حاد )SARS( و 
سندروم تنفس��ی خاورمیانه )MERS( است. 
البته ن��کات نومیدکننده ای نی��ز در آخرین 
یافته های دانشمندان وجود دارد و از آن جمله 
می توان به این اش��اره کرد که قابلیت انتقال 
این ویرس به مراتب بیش از آنفلوآنزاست، هیچ 
ایمنی قبلی در براب��ر آن وجود ندارد و همه 
انسان ها به صورت بالقوه در برابر ابتال به این 

ویروس آسیب پذیرند.

آیاامیدیهست؟
هن��وز در بین دانش��مندان و پزش��کان و 
مؤسس��ات تحقیقات��ی و مقامات س��ازمان 
جهانی بهداش��ت بر سر این که چه دارویی به 
چه میزان اثربخشی دارد، اتفاق نظری وجود 
ندارد. برخی دانش��مندان برای رمدس��یویر 
Remdesivir ک��ه قبالً برای مقابل��ه با ابوال 
تولید شده بود، بختی قائل اند و همچنان در 

دسـتگاه های  کمبـود 
کمک تنفسی در بیمارستان ها 
یکـی از عوامـل بـاال رفتن 
بسـیاری  در  مرگ ومیـر 
کشور های دنیاست. اخباری 
کـه از ظرفیت محـدود این 
دستگاه ها در ایتالیا گزارش 
نگران کننده  بسیار  می شود 

و دردناك است
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حال آزمایش های تکمیلی روی آن هس��تند. 
برخ��ی دیگر به کلروکی��ن Chloroquin و یا 
 Hydroxychloroquin هیدروکسی کلروکین 
که برای مقابله با ماالریا به کار گرفته می شد، 

امید بسته اند.
این دانش��مندان احتمال می دهند که این 
دارو ها حتی در کنار دارو های شناخته ش��ده 
ضد ای��دز در مقابله با عفونت های ویروس��ی 
مانند بیم��اری کووید ۱9 مؤثر واقع ش��وند. 
هرچند مطالعات برخی دانشمندان اثربخشی 
دارو ه��ای ضد ای��دز را در مقابل��ه با ویروس 

کرونای جدید رد می کند.
مسئله این است که اعالم اثربخشی یا بی اثر 
بودن یک دارو به این سادگی ها ممکن نیست. 
چنین چیزی منوط ب��ه آزمایش های فراوان 
تکرارپذیر اس��ت و اگر ی��ک یا چند بیمار در 
جایی از دنیا بر اثر مص��رف دارویی بهبودی 
یافته اند، به این معنا نیست که آن دارو قطعی 
یا مؤثر است. بر این منوال، برخی پزشکان از 
اثربخشی دارویی به نام فاوی پیراویر صحبت 
می کنند و برخی دیگر اثربخشی آن را تأیید 

نمی کنند.
در دانش پزشکی، چنین اختالف نظر هایی 
کامالً طبیعی است. اواسط ماه مارس، سازمان 
بهداش��ت جهان��ی توصیه کرد که م��ردم از 
مصرف داروی ایبوپروفن برای تسکین عالئم 

بیماری کووید ۱9 پرهیز کنند، چون ممکن 
اس��ت عفونت را تش��دید کند. وزیر بهداشت 
فرانس��ه نیز توصیه کرده بود ب��رای کاهش 
تب بهتر است از اس��تامینوفن )پاراستامول( 
استفاده شود، اما سازمان جهانی بهداشت تنها 
چند روز بع��د در روز ۱9 مارس اخطار خود 

حذف کرد.
 این مس��ئله فقط محدود به بحران شیوع 
ویروس کرونای جدید نیست. همین روز های 
اخیر، س��ازمان غ��ذا و داروی ایاالت متحده 
امریکا FDA توصیه کرد که افراد به هیچ وجه 
از داروی رانیتیدین استفاده نکنند و مصرف 
این دارو متوقف و از بازار خارج شود. این دارو 
در سال ۱9۷6 یعنی بیش از چهل سال قبل 
در انگلستان کشف شد و از سال ۱98۱ برای 
درمان مش��کالت گوارشی استفاده می شد و 
اینک خطرناك تش��خیص داده ش��ده و باید 

کنار گذاشته شود.
در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی هست 
ی��ا نه، چند نکته را نباید از نظر دور داش��ت. 
قب��ل از هرچیز نتایج داده ها و بررس��ی های 
دانشمندان در زمینه این همه گیری جهانی 
اس��ت که بای��د تکمیل ش��ود. چیز هایی که 
دانشمندان می دانند هنوز کمتر از آن است که 
بتوان در کوتاه مدت انتظار داشت به ریشه کنی 
کرونا منجر شود و باعث شود به زودی زندگی 

احتمـال  دانشـمندان 
می دهنـد کـه ایـن دارو هـا 
دارو هـای  کنـار  در  حتـی 
در  ضدایـدز  شناخته شـده 
مقابله با عفونت های ویروسی 
مانند بیمـاری کووید 1۹ مؤثر 
واقع شـوند. هرچند مطالعات 
برخی دانشـمندان اثربخشی 
دارو های ضدایدز را در مقابله 
بـا ویروس کرونـای جدید رد 

می کند
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عادی در سراسر جهان برقرار شود.
مسئله دوم کنترل این بیماری است که با 
اس��تفاده از کیت های تشخیصی، قرنطینه و 
فاصله گیری فیزیکی ممکن می شود؛ و مسئله 
سوم کشف واکسنی است که هنوز تا این لحظه 
به صورت قطعی پیدا نش��ده است. مؤسسات 
تحقیقاتی ای که از کشف واکسن خبر داده اند 
کم نیستند. برخی ش��رکت های داروسازی و 
مؤسسات پژوهشی اجازه انجام تست ضدکرونا 
روی انسان را دریافت کرده اند. شرکت چینی 
 US-Inovio کانسینوبیو و شرکت هایی مثل
و بیو ان ت��ک BioNTech و کمپانی آلمانی 
CureVac از جمله ش��رکت هایی هستند که 
از این ماه یا ماه های آینده واکسن های خود را 

روی افراد داوطلب آزمایش خواهند کرد.
در کن��ار این ه��ا، کیت ه��ای تش��خیصی 
کرونا نیز برای پزش��کان از اهمیت بس��یاری 
برخوردارند. کیت های تشخیصی با شناسایی 
افراد مبتال می تواند ش��یوع بیماری را تا حد 
امکان کنترل کند و از شمار قربانیان بکاهد. 
البته تولید کیت های تشخصی نیز به سادگی 
ممکن نیست و از آن جمله می توان به اعالم 
نارضایتی برخی کشور های اروپایی از کیت های 
چینی تشخیص کرونا اشاره کرد. همچنان که، 

برای مثال، مقامات بهداشتی جمهوری چک 
چندی پیش اع��الم کردند حدود 80 درصد 
از کیت های چینی تس��ت کرونا درست کار 

نمی کنند.
مش��کل بعدی بر س��ر راه، ت��وان محدود 
انجام آزمایش روزانه اس��ت. در کشوری مثل 
آلمان در حال حاضر فقط می توان روزانه 40 
هزار آزمایش کرونا انج��ام داد و متخصصان 
ویروس شناس��ی این کش��ور به دنبال راهی 
هس��تند که این می��زان را بتوان ب��ه روزی 
200 تا 400 هزار نفر رس��اند و ژنوم ویروس 
SARS-CoV-2 را ب��ا نمونه برداری از مخاط 

افراد تشخیص داد.
اگ��ر کیت های تش��خیصی،  دس��تگاه های 
تنفسی، یافتن دارویی کارآمد و کشف واکسن، 
رعای��ت قرنطینه و فاصله گی��ری فیزیکی در 
کش��ور های گوناگون طبق برنامه مورد انتظار 
دانشمندان پیش برود، بله؛ امیدی به متوقف 
کردن کرونا هست و می توان امید داشت زندگی 
در شهر های جهان به روال عادی برگردد. نکته 
این است که این پیش شرط ها چه زمانی محقق 
می شوند و سایه هراس از کرونا تا چه زمانی بر 
سر مردم جهان خواهد بود؛ مسئله ای که هنوز 

برای هیچ کس روشن نیست.

اگـر کیت های تشـخیصی، 
دسـتگاه های تنفسی، یافتن 
کشـف  و  کارآمـد  دارویـی 
قرنطینـه  رعایـت  واکسـن، 
در  فیزیکـی  فاصله گیـری  و 
کشـور های گوناگـون طبـق 
برنامه مورد انتظار دانشمندان 
پیـش بـرود، بله؛ امیـدی به 
متوقف کردن کرونا هسـت و 
می توان امید داشـت زندگی 
در شـهر های جهان بـه روال 

عادی برگردد
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تا این لحظه اخبار و اطاعات 
کرون��ا  درب��اره  فراوان��ی 
شنیده ایم و یکی از ابعادی 
ک��ه ای��ن وی��روس تح��ت 
تأثی��ر قرار می ده��د حوزه 
روان افراد اس��ت. در این 
دوران استرس، اضطراب و 
هراس، نمود بیشتری پیدا 
می کند چ��را که ب��ه دنبال 
ش��یوع این ویروس، سبک 
جدی��دی از زندگی )ماندن 
در قرنطینه( در پیش روی 
افراد ق��رار گرفته اس��ت 
ک��ه خ��ود باع��ث اضطراب 
در اف��راد می ش��ود. افراد 
اضط��راب فراوان و هراس 
اجتماعی را تجربه می کنند و 
حتی امکان دارد بیماری های 
قبل��ی آنها ش��دیدتر عیان 
شود. افسردگی و احساس 
خش��م نس��بت به خ��ود و 
دیگ��ران و حتی سیس��تم 
ایج��اد  کش��ور  مراقبت��ی 
نهای��ت  در  ک��ه  می ش��ود 
می تواند فرد را به س��مت 
احس��اس ناکامی و ناامیدی 
از رس��یدن به اهدافی که 
در زندگی داش��ته اس��ت، 

ببرد.

باشد که این روزگار سخت نیز بگذرد

گاه این احساس اضطراب می تواند چنان باال رود 
که فرد در کل، وجود این بیماری را انکار کند. به 
هر حال ما با پدیده ای روبه رو هستیم که برای مان 
ناآشناست و هر چیزی که برای  ما ناشناس باشد 
اضطراب زا اس��ت. در این شرایط ناآشنا، افراد غیر 
متخصص ش��روع به فرضیه سازی کرده و اخبار و 
شایعات نادرست ایجاد می کنند که این امر باز هم 

بار روانی را سنگین تر می کند.
ما به صورت کلی می دانیم پانزده درصد از افراد 
جامعه دچار اخت��الالت اضطرابی و افس��ردگی 
هستند، در نتیجه در شرایط بحرانی، عالئم خاص 
اضطراب و افسردگی را نشان می دهند. اضطراب 
خود را تنها به ش��کل ترس نشان نمی دهد بلکه 
به صورت عالئم فیزیکی مثل گلو درد، سرفه نیز 
نمود پیدا می کند یا حتی تب خفیفی را بعضی ها 
تجربه می کنند زیرا اضطراب باعث التهاب در بدن 
می ش��ود و قدرت سیس��تم دفاعی بدن را پایین 

می آورد. 
بنابرای��ن اف��راد می توانن��د عالئ��م خفی��ف 
س��رماخوردگی را تجربه کنند ک��ه البته با کرونا 
متفاوت است. یکی از انواع اضطراب، حمال پانیک 
است که برخی عالئم مشابه بیماری کرونا را شامل 
می ش��ود. در نتیجه، ترس افراد از مبتال شدن به 
کرونا بیش��تر می ش��ود. از جمله عالئم حمالت 
پانیک، تپش قلب، احساس مردن، احساس دیوانه 
شدن، دل درد، درد قفسه سینه، گرگرفتگی، تنگی 
نف��س، تعریق، لرز اس��ت. همانطور که می بینید 

عالئمی مشابه با بیماری کرونا در این حمله پانیک 
وجود دارد. اما در حمله پانیک تنگی نفس کمتر 
از نیم ساعت طول می کشد که با تمهیدات ساده 
نیز برطرف می شود. در صورتیکه عالئم کرونا در 
عرض نیم س��اعت و با یه ق��رص از بین نمی رود. 
به یاد داشته باش��ید که وقتی انسان درباره یک 
بیماری مطالبی را می خواند عالئم ش��بیه آن را 
در بدن خود پیدا می کند و این به علت خاصیت 
تلقین پذیری انسان است. به همین دلیل اگر دچار 
عالئم ش��بیه کرونا شدید ولی سریع برطرف شد 

اصالً جای نگرانی نیست.
اگر افراد از قب��ل دچار حمالت پانیک بوده اند، 
در قدم اول مداخ��الت غیر دارویی مانند تنفس 
عمیق، مدیتیشن، ش��ل کردن عضالت، خوردن 
نوش��یدنی های س��نتی آرامبخ��ش را امتح��ان 
کنند ولی اگر تعداد دفع��ات حمالت زیاد بود با 
مشورت تلفنی با پزشکان، داروهای قبلی خود را 
دوباره استفاده کنند. خوشبختانه در این شرایط 
روانپزش��کان و روانشناس��ان به ص��ورت آنالین 

خدماتی را به مراجعین محترم ارائه می دهند.
وس��واس هم از بیماری هایی اس��ت که در این 
دوران امکان دارد تشدید شود. اگر فرد وسواسی 
یک سری از واقعیت ها را درباره کرونا بداند تا حدی 
این مشکل می تواند برطرف شود. یکی اینکه کرونا 
خ��ود به خود پا ندارد که وارد خانه ش��ود. اگر با 
کس��ی در ارتباط نیستند و ارتباط بیرونی ندارند 
جای نگرانی نیست. اگر دیگر اعضای خانواده وارد 

سالمت روان در دوران قرنطینه کرونایی
نازنین شادابی

روانشناس و مشاور خانواده
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خانه می شوند دس��ت های خود را بشویند و 
لباسهای شان را تعویض کنند و فاصله گیری 
فیزیکی اگر رعایت شود خواهند دید که جای 
نگرانی نیس��ت. جالب اینجاست که بعضی از 
نش��انه های افراد با وسواس شستشو احتمال 
دارد که کمرنگ شوند، چرا که آنها می بینند 
سایر افراد نیز با دقت نظافت را رعایت می کنند 
و لذا میزان شستشوی خود را کمتر می کنند.

دردورانهمهگیریکروناوقرنطینهچگونه
بهخودکمککنید؟

اضط��راب هیچ گاه باع��ث بیم��اری کرونا 
نمی شود بلکه سیستم دفاعی بدن را تضعیف 
و بدن را آماده پذیرایی از ویروس می کند، پس 
با غذای خوب، خواب خوب و ورزش سیستم 

دفاعی خود را تقویت کنید.

خـواب: در ای��ن دوران باید خ��واب کافی 
و آرام بخش داش��ته باش��ید. در خانه ماندن 
طوالنی مدت باعث می ش��ود تا شب ها بیدار 
بمانیم و روزها دیروقت از خواب بیدار ش��ویم 
و درنتیجه نظم روزانه به هم بریزد. سعی کنید 
در زمان مناس��ب بخوابید و بیدار شوید. نظم 
روزانه خود را حفظ و به موقع وعده های غذایی 

خود را میل کنید.

ورزش: داش��تن فعالیت فیزیک��ی در زمان 
همه گیری وی��روس کووی��د-۱9 برای همه 
ما چالش برانگیز اس��ت. از آنج��ا که به نظر 
می رسد فرصت فعالیت فیزیکی محدود است، 
برنامه ریزی روزانه برای داشتن فعالیت فیزیکی 
از اهمیت بیشتری برخوردار است. اکنون زمان 

تحرك بیشتر و نشستن کمتر است.
 اگر در محلی زندگی می کنید که می توانید 
در محی��ط خل��وت پی��اده روی کنی��د، این 
کار را انج��ام دهی��د. در غیر ای��ن صورت در 
خانه می توانید برقصید یا تمرینات ورزش��ی 
را به ص��ورت آنالی��ن از صفح��ات موجود در 
شبکه های اجتماعی انجام دهید. ورزش باعث 
ترش��ح هورمون س��روتونین و ایجاد شادی و 

هدفمندی می شود.

گوش ندادن افراطـی به اخبار: اخبار جدید را از یک منبع 
مطمئن بشنوید تا بتوانید از اطالعات جدید در ارتباط با این 
بیماری مطلع شوید. ولی خود را از گوش دادن 24 ساعته به 

اخبار منع کنید.

کتاب، فیلم، موسیقی: حتماً در دورانی که به کار مشغول 
بوده اید آرزو داشتید تا فیلم های خاصی را ببینید یا کتاب های 
مورد عالقه تان را بخوانید. همین طور موس��یقی های زیبایی 
وج��ود دارند که می توانید در این دوران از همه این مواهب 
اس��تفاده کنید و احس��اس مفید بودن و لذت بردن داشته 

باشید.

کارهای عقب مانده: کارهای عقب مانده در زندگی همه افراد 
وجود دارد. می توانید لیس��تی از آنها تهیه کنید و به نوبت و 
روزانه انجام دهید. مثالً می توانید وقت بیشتری با کودك خود 
بگذرانی��د به عنوان مثال، با او پازل درس��ت کنید. همچنین 
کارهای روزمره خود را نیز انجام دهید به زیبایی و بهداش��ت 

خود برسید.

زنگ زدن به لیسـت دفترچه تلفـن: در این دوران ارتباط 
فیزیکی افراد محدود می شود و این می تواند باعث افسردگی 
افراد و احس��اس ناتوانی شود. دلخوش��ی های روزمره و دیدن 
دوس��تان و کافی شاپ رفتن ها کنسل ش��ده است ولی دوری 
فیزیکی می تواند از طریق تلفن زدن به همه دوستان و آشنایان 
باعث نزدیکی بیشتر اجتماعی شود. به لطف پیشرفت تکنولوژی 
می توانید تماس تصویری نیز داشته باشید تا از دلتنگی ها به 

مقدار فراوانی کاسته شود.

مدیتیشـن و ذهن  آگاهی: در این دوران که زمان بیشتری 
را با خود می گذرانید، بهتر است تا با خود نیز به صلح برسید 
و آرامش را تجربه کنید. مدیتیشن می تواند به این امر کمک 
بس��یاری کند. می توانید زمانی در روز را به این امر اختصاص 

دهید.

فیزیکی  فعالیـت  داشـتن 
در زمـان همه گیـری ویروس 
کوویـد-1۹ بـرای همـه مـا 
چالش برانگیز اسـت. از آنجا 
که به نظـر می رسـد فرصت 
محـدود  فیزیکـی  فعالیـت 
روزانـه  برنامه ریـزی  اسـت، 
برای داشتن فعالیت فیزیکی 
از اهمیت بیشـتری برخوردار 
اسـت. اکنـون زمـان تحرك 

بیشتر و نشستن کمتر است
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خالقیت و اسـتعدادیابی: ش��اید در طول 
زندگی برای اولین بار است که از شما خواسته 
شده در خانه بمانید. این را می توانید به عنوان 
هدیه برای خود متصور ش��وید و به مکاشفه 
درباره استعدادها و خالقیت های خود بپردازید 

و ابعاد تاریک وجود خود را بیابید.

لیسـتی از نگرانی های خود را بنویسـید: 
سعی کنید در زمان خاصی به آنها فکر کنید. 
ش��اید به این نتیجه برسید که درباره بعضی 
از این افکار فاجعه سازی می کنید. به هر حال 
می توانید ب��ه صورت آنالین از روانشناس��ان 

کمک بگیرید.

لیست شـکرگذاری برای خود تهیه کنید: 
هر روز مواهبی مانند داش��تن خانه، س��قفی 
باالی س��ر، داش��تن فرزند و ... را یادداشت و 

بابت آنها از کائنات قدردانی کنید.

در این دوران قرنطینه که مجبور به تبعید 
در خانه خود هس��تید، مش��کالت ارتباطی 
ب��ا اعضای دیگر خانواده نی��ز ایجاد می گردد. 
تنش داخل خانه زیاد می ش��ود، زیرا برخورد 
افراد در محیطی کوچک زیاد می گردد. طنز 
جالبی که این روزها به وجود آمده این است 
ک��ه خانم ها می گویند به ما گفته ش��ده بود 
»ش��وهرت صبح می رود و شب می آید و االن 
ای��ن حجم از صمیمیت و بودن برای مان غیر 
قابل هضم اس��ت.« مهارت کاهش تنش بین 
اعضای خانواده و ماندن در خانه کمک بزرگی 
به افراد دیگر جامع��ه و کادر درمانی می کند 
و این خود یکی از بزرگترین »مسؤولیت های 

فردی« است.
همانطور که گفته ش��د در دوران قرنطینه 
تعارضات افراد با هم شدید می شود. مشکالتی 
که سال ها زیر مشغله های کاری پنهان مانده 
بود ش��عله ور می شود. مش��کالت با فرزندان، 
مش��کالت خواهره��ا و برادره��ا و همچنین 
مش��کالت زوجین به همدیگ��ر می تواند در 
این دوران، بحران را دو چندان کند. یادآوری 
اصول اولیه رابطه می تواند در یاری رساندن به 

حل تعارضات کمک کننده باشد.

بهتر است برای خود فضا ایجاد کنید: یعنی 
مث��الً صبح تا ظهر را در ی��ک اطاق به دور از 

چش��م سایر اعضا به کارهای شخصی بپردازید و مثالً عصرها 
فرد دیگری در اطاق خود باش��د و کارهای ش��خصی خود را 
انجام دهد. به این ش��کل در طول روز ساعت هایی هست که 
در ارتباط با هم نیستید و کمتر در تعامل با هم هستید و به 

همدیگر فضا می دهید.

درایندورانبایدمرزهابازتعریفشوندومسؤولیتهارانیز
دوبارهتنظیمکنید.

یعنی این که قوانین را دوباره بازس��ازی کنید. هر کس��ی 
باید نقشی در خانواده داشته باشد و همچنین دارای حقوق 
خاص خود باشد. مثاًل این طور نباشید که فقط یک نفر غذا 
بپزد، ظرف ها را بش��وید و خانه را تمیز کند. بلکه تقس��یم 
وظایف الزم اس��ت به ش��کلی که بار فقط بر دوش یک نفر 
نباشد. درك متقابل بسیار مهم است. همه افراد خانواده مهم 
هس��تند. رفاه و عالقمندی های افراد را باید در این زمان در 
نظر بگیرید. مثاًل همه افراد بتوانند فیلم مورد عالقه خود را 
ببینند، نه این که فقط یک نفر تمام مدت فیلم ببیند و بقیه 

افراد او را مراعات بکنند.

در ایـن دوران می توانید کار بیافرینید: افراد ش��اغل، این 
دوران را به سختی می گذرانند و تنوع زندگی شان کم می شود. 
پس بهتر است در این زمان فکر کنید که چه کارهایی )مثاًل 
نقاش��ی کردن، ساختن وسایل جدید و فعال کردن خالقیت 
خودتان( دوس��ت داشتید انجام دهید که تا با حال سمت آن 
نرفته اید. بهتر است در کارهای لذتبخش افراد دیگر خانواده را 
هم دعوت کنید و بدین ترتیب از بودن با یکدیگر لذت ببرید. 
پختن کیک دسته جمعی و دم کردن چای در کنار هم مثال 

زیبایی از همکاری اعضای خانواده است.

حمایت از کودکان: کودکان در این دوران آس��یب پذیرترند، 

این طور نباشـید کـه فقط 
یک نفر غـذا بپزد، ظرف ها را 
بشـوید و خانـه را تمیز کند. 
بلکه تقسیم وظایف الزم است 
به شکلی که بار فقط بر دوش 
یک نفر نباشـد. درك متقابل 
بسیار مهم اسـت. همه افراد 
خانواده مهم هسـتند. رفاه و 
عالقمندی های افـراد را باید 

در این زمان در نظر بگیرید.

N
ew

s

ش
ورز

گ و هنر
فرهن

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 ۸00  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021

]58[

شماره 67 - فروردین ماه 13۹۹

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



چرا که درك واقعی از موضوع ندارند و تحت 
تأثیر والدین خود هس��تند و دنیا را از دریچه 
چش��م والدین می بینند. در ضمن، کودکان 
درك درس��تی از احساس��ات خ��ود ندارند و 
نمی توانن��د احساس��ات را در قال��ب کلمات 
بیان کنند و رفتارهای شان شبیه بهانه گیری، 
پرخاشگری، کم حوصلگی می شود. نکته مهم 
اینجاست که در این دوران کودکان به شدت 
نگران از دست دادن والدین خود می شوند. در 
نتیجه، خیلی مهم است که والدین به کودکان 
با زبان کودکانه بگویند: »یک اتفاقی افتاده که 
ما تا جایی که می توانیم سعی می کنیم شرایط 
را بهبود ببخش��یم«. این پیام را می توانید به 
ش��کل داس��تان های قابل فهم مطابق با سن 
کودکان بگویید. »بچه ویروس��ی دوست داره 
ما رو مریض کنه ول��ی ما عاقلیم، علم داریم 
و با یه س��ری از کارها نمی ذاریم موفق بشه. 
مثالً با شس��تن دس��ت ها، با رقص و آواز یا با 
خونه موندن مون می تونیم شکس��تش بدیم. 
م��ا همدیگ��ر رو داریم و کرون��ا را می خوایم 
شکس��ت بدیم«. بهتر اس��ت بگوییم کرونا را 
شکست می دهیم نه این که کرونا را بکشیم. 
ب��رای کودکان »کش��تن« واژه اضطراب زایی 
است. رعایت نکات بهداشتی را برای کودکان 
به ش��کل بازی در بیاورید. »اگر دستا مون رو 
بشوریم ما برنده می شویم. اگر بیرون نریم ما 
برنده می شیم«. به کودکان کمک کنید نقاشی 
بکشند با عروسک های شان بازی کنند. آن ها با 
نقاشی و بازی می توانند ترسهای شان را نشان 
دهند. به آنها اطمینان دهید که اگر کس��ی 
مریض شد افراد دیگر به او کمک می کنند و 
پزشکان و پرستارها با مهربانی به همه کمک 

می کنند. 
نکته دیگ��ر این که، اخب��ار نگران کننده را 
در حض��ور کودکان به همدیگر نگویید و آنها 
را دچار دله��ره و ترس نکنید. اگر کودك تان 
مدرس��ه می رفته اس��ت، بهتر است زندگی 
روزمره خود را ادامه دهید. مثالً از س��اعت 8 
تا 9 اگر ریاضی می خوانده اس��ت سعی کنید 
در هم��ان زمان درس خود را بخواند و در این 
دوران برنامه ای منظم داش��ته باش��ید. زمان 
خاصی را برای بازی و تفریح و وقت مشخصی 
را ب��رای درس خوان��دن و خوابی��دن و بیدار 
شدن در نظر بگیرید. حتی اگر دوست دارند 
می توانند با دوستان خود تلفنی صحبت کنند. 
سعی کنید نظم زندگی بچه ها به هم نخورد. 
از کودکان بخواهید در کارهای خانه به ش��ما 
کمک کنند. به آنها مسؤولیت بدهید. به این 
شکل آنها احس��اس کنترل خواهند داشت و 

رضایتمندی را تجربه می کنند.
حقیقتی که در ای��ن روزها می توانیم با آن 
مواجه باش��یم از دست دادن فردی از اعضای 
خانواده اس��ت که ای��ن موضوع ب��رای خود 
بزرگس��ال هم با رنج و اندوه همراه است ولی 
چگونگی بی��ان آن برای ک��ودکان نیز امری 
قابل تأمل است. در مرحله اولیه اگر فردی از 
اعضای خانواده مدتی در بیمارستان بستری 
شد به کودك می گوییم که »بیمار شده و داره 
با کرونا مبارزه می کنه و دکترها بهش کمک 
می کنند و او هم تالش می کند تا زنده بماند. 
ما هم برایش دعا می کنیم و در خانه می مانیم 
تا بقیه افراد دچار بیماری نشوند و اگر موفق 
شد همه ما خوشحالیم«. اگر متأسفانه یکی 
از افراد خانواده فوت ک��رد به کودکان اطالع 

می دهیم و می گوییم »ما یادش رو در ذهنمون 
نگه می داری��م و برای او دعا می کنیم«. با هر 
دینی ک��ه معتقدید برایش با حضور کودکان 
دعا بخوانید. به ه��ر حال پنهان کاری را کنار 
بگذارید و با هم بودن را در این دوران با اعضای 
داخل خانه و ی��ا از طریق تماس تصویری با 
س��ایر اعضای خانواده به نمایش بگذارید و به 
کودکان امنیت دهید. مش��ارکت و انجام کار 

برای فرد متوفی به کودکان کمک می کند.

حمایـت از نوجوانـان: نوجوان��ان برخالف 
ک��ودکان در این ش��رایط بحران��ی از منابع 
مختلف اخبار و اطالعات را به دست می آورند و 
امکان دارد به روان آنها آسیب جبران ناپذیری 
برس��د. پس بهتر اس��ت در این دوران از آنها 
حمایت کنیم. در این جا چند راهکار س��اده 

ارائه می شود.
در طول روز ببینید چند خواسته از نوجوان خود 
داری��د و اگر ده کار از او می خواهید و او 2 مورد 
را انجام می دهد به جنبه مثبت آن فکر کنید و 
در حال حاضر از 8 مورد صرف نظر کنید و نگران 
لوس ش��دن او نباید باشید چرا که با صرف نظر 
ک��ردن، فرصت تعارض و دعوا را کم می کنید و 
اجازه »نه« ش��نیدن از جان��ب فرزند را به صفر 
می رسانید. با همدلی و درك شرایط نوجوان تان 

به سالمت روان همه اعضا کمک کنید.
باید ذره بین به دست بگیرید و رفتار مثبت 
نوجوان خ��ود را در نظر بگیری��د. مثالً وقتی 
مطلب جالبی می گوید به او می گویید چه بامزه 
حرف زدی و او را خوش��حال کنید. حتی اگر 
واکنش جالبی از او نبینید. سعی کنید در این 
دوران به ساعت بازی و تفریح نوجوان خود گیر 
ندهید. همینطور س��عی نکنید در این دوران 
با اجب��ار او را به کاری وادارید. مثالً مجبورش 
نکنید که اطاقش را تمیز کند بلکه بهتر است 
کارها را تقسیم کنید. مثالً بگویید »برای اینکه 
کمتر به اطاقت بیام خودت لباس های کثیف تو 
بزار بیرون بشورم.« یا »ظرف ها رو بیار بیرون از 
اطاقت من بشورم.« نوجوانان نشان نمی دهند 
که دوس��ت دارند با ما زمانی را بگذرانند ولی 
بهتر است از آنها بخواهیم که به عنوان مثال در 

پختن غذا یا انتخاب فیلم به ما کمک کنند.
درپای�ان،م�اگون�هانس�اندرط�ولتاریخبا
مش�کالتفراوان�یروب�هروبودهای�موب�اخردو
هماهنگیواتحادتوانس�تهایمبرآنهافائقآییم.

باشدکهاینروزگارسختنیزبهزودیبگذرد.
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تغذیه غذا های خاص ممکن است 
ب��ه تقویت سیس��تم ایمنی بدن 
کمک کند. اگر به دنبال راه هایی 
برای جلوگیری از س��رماخوردگی 
در زمس��تان و آنفوالنزا هستید، 
اولی��ن ق��دم بای��د مراجع��ه به 
فروشگاه مواد غذایی محلی باشد. 
وعده ه��ای غذایی خ��ود را طوری 
برنامه ریزی کنید که ش��امل این 
15 تقویت کننده سیستم ایمنی 

بدن باشد.

۱.مرکبات
 C بیشتر افراد بعد از سرما خوردن به ویتامین
متوسل می شوند. از این رو که به تقویت سیستم 
ایمنی بدن کمک می کند. تصور می شود ویتامین 
C باعث افزایش تولید گلبول های سفید می شود. 
این ه��ا برای مب��ارزه با عفونت ها مهم هس��تند. 
گریپ فروت، پرتقال ها، نارنگی، لیمو، لیموترش و 
نارنگی یافا یا کلمنتین از جمله مرکبات محبوب 
در این دسته هستند. تقریباً تمام مرکبات دارای 
ویتامین C زیادی هس��تند و ب��ا انتخاب چنین 
تنوعی، می توان به راحتی در هر وعده غذایی این 

ویتامین را اضافه کرد.

۲.فلفلدلمهایقرمز
اگر فکر می کنی��د مرکبات دارای بیش��ترین 
ویتامین C از هر میوه یا س��بزی است، پس باید 
دوباره و کمی بیش��تر فک��ر کنید. هر گرم فلفل 
قرم��ز حاوی دو برابر هر گ��رم مرکبات ویتامین 
C اس��ت. آن ها همچنین منبع غنی بتا کاروتن 
هس��تند. عالوه بر تقویت سیس��تم ایمنی بدن، 
ویتامین C ممکن است به حفظ سالمت پوست 
کمک کند. بتا کاروتن برای س��المتی چش��م و 

پوست نیز بسیار مفید است.

3.کلمبروکلی
کلم بروکلی غن��ی از ویتامین ها و مواد معدنی 

فوق الع��اده ای اس��ت. کل��م بروکلی با داش��تن 
ویتامین ه��ای C، A و E و همچنی��ن بس��یاری 
از آنتی اکس��یدان ها و فیب��ر، یکی از س��الم ترین 
سبزیجاتی است که می توانید به وعده های غذایی 
روزان��ه تان اضافه کنید. نکت��ه اصلی حفظ مزایا 
آن، پخت��ن آن در حد ام��کان - یا حتی مصرف 
آن به ش��کل خام است که در این صورت خواص 

بیشتری دارد.

۴.سیر
سیر تقریباً در تمامی غذا های بین المللی و دنیا 
یافت می شود. این ماده کمی طعم و عطر به غذا 
اضافه می کند و مصرف آن برای برای س��المتی 
بس��یار مهم اس��ت. تمدن های اولیه ارزش این 
ماده غذایی را برای مقابله با عفونت ها تشخیص 
داده بودن��د. بنا به اطالعات مربوط به مرکز ملی 
تغذیه و تحقیقات تکمیل ش��ده درباره سالمت، 
سیر می تواند به کاهش فشار خون و کند شدن 
سختی شریان ها نیز کمک کند. به نظر می رسد 
خواص تقویت کننده سیس��تم ایمنی س��یر از 
غلظت س��نگین ترکیبات ح��اوی گوگرد مانند 

آلیسین ناشی می شود.

۵.زنجبیل
زنجبی��ل ماده دیگری اس��ت که بس��یاری از 
افراد بعد از بیمار ش��دن ب��ه آن روی می آورند. 

15 خوراکی که سیستم ایمنی بدنتان را تضمین می کند
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زنجبی��ل ممکن اس��ت به کاه��ش التهاب 
کمک کند، ک��ه می تواند به کاهش گلودرد 
و س��ایر بیماری ه��ای التهاب��ی کمک کند. 
زنجبیل همچنین ممکن است برای تسکین 

و کاهش حالت تهوع مفید باشد.

در حالی که از آن در بس��یاری از دسر های 
شیرین استفاده می شود، زنجبیل دارای طعم 
تندی اس��ت که این به دلیل وجود ترکیبی 
ب��ه نام Gingerol، وابس��ته به کپسایس��ین 
)Capsaicin( است. طبق تحقیقات اخیرروی 
حیوانات، به نق��ل از یک منبع قابل اعتماد، 
زنجبیل ممکن اس��ت به کاهش درد مزمن 
کمک کن��د و حتی خ��واص کاهش دهنده 

کلسترول را دارا باشد.

۶.اسفناج
اس��فناج به دلیل مزای��ای فراوانی که دارد 
ب��ه این لیس��ت اضافه ش��ده اس��ت، زیرا نه 
تنها سرش��ار از ویتامین C است، بلکه دارای 
آنتی اکس��یدان ها و بتا کاروتن ه��ای زیادی 
نیز است، که ممکن اس��ت توانایی سیستم 
ایمنی بدن را افزایش دهد. تقریبا مشابه کلم 
بروکلی، اسفناج هم بهتر است به شکل خام 
مصرف ش��ود، البته در صورتی که به شکلی 
س��الم پخته ش��ود به طوری که مواد مغذی 
خود را حفظ کن��د، همچنان می تواند مفید 
باش��د. پخت مق��دار ویتامی��ن A را افزایش 
می دهد و باعث می شود مواد مغذی دیگر از 

اسید اگزالیک آزاد شوند.

۷.ماست
ماس��ت هایی مانند ماس��ت یونانی و کفیر 
می توانن��د سیس��تم ایمنی ب��دن را تقویت 
کنند. ترکیبات موجود در ماس��ت ها ممکن 
اس��ت سیس��تم ایمنی بدن را برای مقابله با 
بیماری ها تحریک کنند. سعی کنید به جای 
مصرف انواع ماست های کارخانه ای، خودتان 
دس��ت به کار ش��وید و به جای اس��تفاده از 
ماست های طعم دار کارخانه ای، ماست ساده 
را با میوه های س��الم و س��بزیجات تازه طعم 
دار کنید. ماس��ت همچنی��ن می تواند منبع 

خوبی برای ویتامین D باشد، بنابراین سعی 
کنید برند های را انتخاب کنید که غنی شده 
با ویتامین D هستند. ویتامین D به تقویت 
سیستم ایمنی بدن کمک می کند و به نظر 
می رسد که سیستم ایمنی بدن را برای مقابله 

بیماری ها تقویت می کند.

۸.بادام
هنگامی صحبت از پیش��گیری و مقابله با 
سرماخوردگی می شود، بعد از دریافت ویتامین 
C مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین E قرار 
می گیرد. ویتامین E نقش کلیدی در سالمت 
سیستم ایمنی دارد. یک ویتامین محلول در 
چربی، به این معنی که نی��از به چربی دارد 
تا به درس��تی ج��ذب ش��ود. آجیل ها مانند 
بادام سرش��ار از ویتامین هستند و همچنین 
چربی های س��الم دارند. نصف فنجان بادام، 
تقریباً برابر با 46 بادام، نزدیک به ۱00 درصد 

از مقدار روزانه ویتامین E را تامین می کند.

9.زردچوبه
احتماال زردچوب��ه را به عنوان یک ترکیب 
اصلی در می��ان بس��یاری از ادویه ها بدانید. 
اگرچه این ادویه برای س��ال ها اس��ت که به 
عن��وان ترکیبی ضد التهابی برای تس��کین 
عالئم آرتروز و آرتریت روماتوئید )رماتیس��م 
مفصلی( مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین 
تحقیقات ResearchTrusted Source نشان 

می دهد که غلظت باالی کورکومین، که رنگ 
متمایزی به زردچوب��ه می دهد، می تواند به 
کاهش آس��یب های عضالنی ناشی از ورزش 
کمک کند و برای ترمیم آسیب عضالت مفید 

باشد.

۱۰.چایسبز
هر دو چای سبز و سیاه مملو از فالونوئید ها 
هس��تند که نوعی آنتی اکس��یدان اس��ت. 
چای سبز واقعاً عالی اس��ت و سرشار از اپی 
گالوکتچین گاالت ی��ا EGCG یکی دیگر از 
آنتی اکسیدان های قدرتمند است. مشخص 
ش��ده اس��ت که EGCG عملکرد سیس��تم 
ایمنی را تقویت می کند. فرایند تخمیر چای 
 EGCG س��یاه باعث از بین رفتن بسیاری از
می ش��ود. از طرف دیگر دم کرده چای سبز 
به دلیل عدم عبود از مرحله تخمیر می تواند 
EGCG را در خود حفظ کند. همچنین چای 
 L-theanine سبز منبع خوبی از اسید آمینه
اس��ت. L-theanine ممکن اس��ت در تولید 
  T ترکیبات موثر ضد میکروب در سلول های

کمک کند.

۱۱.پاپایا
پاپایا میوه دیگری است که دارای ویتامین 
C اس��ت. می توانی��د 224 درص��د از مقدار 
ویتامین C که روزانه توصیه می ش��ود را در 
ی��ک پاپایا پیدا کنی��د. پاپایا همچنین یک 
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آنزیم هضم کنن��ده به نام پاپائی��ن دارد که 
دارای اثرات ضد التهابی است. پاپایا ها مقادیر 
مناسبی از پتاسیم، ویتامین های گروه B؛ و 
فوالت دارند که همگی برای س��المت کلی 

مفید هستند.

۱۲.کیوی
درست مانند پاپایا، کیوی ها به طور طبیعی 
سرشار از مواد مغذی ضروری از جمله فوالت، 
پتاس��یم، ویتامین K؛ و ویتامین C هستند. 
ویتامین C سلول های س��فید خون را برای 
مقابله با عفونت ها تقویت می کنند، در حالی 
که س��ایر ترکیبات مواد مغذی کیوی برای 
حفظ عملکرد صحیح سایر اعضای بدن مفید 

است.

۱3.ماکیان
وقتی بیمار هس��تید، س��وپ مرغ چیزی 
بیش از یک غذای خوب که دارای اثر دارونما 
نیست. مصرف گوشت ماکیان به بهبود عالئم 
سرماخوردگی کمک می کند و همچنین در 
وهله اول از ابتال به بیماری از شما محافظت 
می کند. طیوری مانند مرغ و بوقلمون از نظر 
ویتامی��ن سرش��ار از B6 هس��تند. حدود ۳ 
اونس )8۵ گرم( گوش��ت بوقلمون یا گوشت 
م��رغ حاوی 40 تا ۵0 درصد از مقدار توصیه 

شده روزانه B6 است.

ویتامی��ن B6 در بس��یاری از واکنش های 
ش��یمیایی که در بدن اتف��اق می افتد، نقش 
مهمی دارد. همچنین برای تشکیل گلبول های 
قرمز جدید و س��الم بسیار مهم است. سوپی 
که حاوی جوشانده استخوان های مرغ باشد 
حاوی ژالتین، کندروایتین و سایر مواد مغذی 
است که برای تقویت سیستم گوارش و ایمنی 

بدن بسیار مفید است.

۱۴.تخمهآفتابگردان
دانه های آفتابگردان سرشار از مواد مغذی 
 B6 از جمل��ه فس��فر، منیزی��م و ویتامی��ن
هس��تند. آن ها همچنین غنی از ویتامین E؛ 
و آنتی کسیدان قدرتمند فوق العاده هستند. 
ویتامین E در تنظیم و حفظ عملکرد سیستم 
ایمن��ی از اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت. 
 E غذا ه��ای دیگر با مقادیر زی��ادی ویتامین
شامل آووکادو و سبزیجات با برگ های سبز 

می شوند.

۱۵.غذاهایدریایی
برخی از انواع غذاهای دریایی مانند ماهی 
و میگو حاوی مقدار فراوانی زینک هس��تند. 
زینک به اندازه بس��یاری از ویتامین ها و مواد 
معدن��ی دیگر م��ورد توجه ق��رار نمی گیرد، 
مکمل��ی که بدن م��ا به آن احتی��اج دارد تا 
س��لول های ایمنی بدن بتوانند به درس��تی 

عمل کنند. به خاطر داش��ته باشید که نباید 
بیش��تر از مقدار توصیه ش��ده روزانه، زینک 
در رژی��م غذایی خود داش��ته باش��ید. این 
 مق��دار برای م��ردان بال��غ، ۱۱ میلی گرم و 
زن��ان 8 میلی گ��رم اس��ت. در واقع زینک 
می تواند عملکرد صحیح سیستم ایمنی بدن 

را کنترل کند.

از جلوگی�ری ب�رای روشه�ا س�ایر
سرماخوردگیوآنفوالنزا

پیروی از تن��وع غذایی، کلید اصلی تغذیه 
مناسب اس��ت. اضافه کردن تنها یکی از این 
خوراکی ه��ا به ان��دازه کافی ب��رای مقابله با 
س��رماخوردگی و آنفوالنزا کافی نخواهد بود، 
حتی اگر مرتباً آن را بخورید. به دوز و مقدار 
توصیه شده روزانه توجه کنید تا یک ویتامین 
را بیش از اندازه و س��ایر ویتامین ها در مقدار 

کم مصرف نشوند. 
پیروی از یک برنامه غذایی س��الم ش��روع 
بسیار خوبی است و کار های دیگری نیز وجود 
دارد که می توانید برای محافظت از خانواده و 
خود در برابر آنفوالنزا، سرماخوردگی و سایر 

بیماری ها انجام دهید.
 ب��ا این اصول اولیه پیش��گیری از آنفوالنزا 
شروع کنید، سپس به سراغ واکسن آنفوالنزا 
بروید و تصمیم بگیرید ک��ه کدام یک برای 

شما مناسب تر است.
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نی��م قرن پی��ش، ۲1 فروردین 
1349، تی��م تاج قهرم��ان جام 
باش��گاه های آسیا ش��د؛ عنوانی 
ک��ه هن��وز ب��رای دوس��تداران 
فوتب��ال در ای��ران خاطره انگیز 
است. اما چرا آخرین بار این جام 
5 و 3 دهه پیش برای باش��گاه 
تاج یا اس��تقال به دست آمد؟ 
اس��تقال پس از انقاب س��ال 
 13۷۰ م��رداد   ۷ ای��ران،   5۷
نی��ز قهرمان��ی اش در آس��یا را 
تکرار ک��رد، اما 5 دهه از اولین 
قهرمانی آس��یا و ح��دود 3 دهه 
از آخرین جام آسیایی می گذرد 
و قهرمانی در آس��یا به یک آرزو 
تبدیل ش��ده اس��ت و تکرارش 
برای تیم های ایرانی آس��ان به 

نظر نمی رسد.
تعری��ف باش��گاه داری در آس��یا 
تغیی��ر ک��رده اس��ت و فوتب��ال 
ایران در زیرساخت های حرفه ای 
در مقایسه با باشگاه های چندین 
کش��ور مدعی فوتبال در آس��یا 
ب��ا کمبود ه��ای بزرگ��ی مواج��ه 
است. باش��گاه های ایرانی مثل 
ت��اج ک��ه 5 دهه پی��ش صاحب 
ورزشگاه و مجموعه های ورزشی 
درآمدزا بودند، باشگاه هایی که 
امکاناتی کم نظیر در مقایس��ه با 
باش��گاه های آس��یایی داشتند، 
ح��اال سال ها س��ت ک��ه حتی یک 
زمی��ن تمرین مناس��ب ندارند، 
از لح��اظ اقتصادی ورشکس��ته 
ش��ده اند، و موضوع تمام اخبار 
روزمره آن ه��ا درباره دربه دری 
از این زمین ب��ه آن زمین برای 
تمری��ن و ش��کایت بازیکن��ان و 
مربی��ان ایران��ی و خارجی علیه 
باش��گاه برای دریافت دستمزد 
اس��ت. در چنی��ن بحرانی، حرف 
زدن درب��اره قهرمانی در آس��یا 

چندان معنایی ندارد.

باش��گاه اس��تقالل در 4 ده��ه اخی��ر اگرچه 
توس��ط دولت ها در ایران اداره شده و همیشه 
بودجه ه��ای دولت��ی دریافت کرده اس��ت، اما 
بودجه ها برای خرج های روزمره و گزاف هزینه 
ش��ده اند و با تمام سرمایه های بربادرفته، حتی 
ی��ک زمین تمرین مناس��ب برای این باش��گاه 
س��اخته نشده اس��ت. فوتبال ایران نه فقط در 
زیرس��اخت ها و نظ��ام اقتصادی باش��گاه داری 
وضعیت نگران کنن��ده ای دارد، بلک��ه حتی از 
مربیان خارجی اثرگذار نیز محروم ش��ده است. 
جام باش��گاه های آسیا در سال ۱۳49 محصول 
زدراک��و رایک��وف بود؛ مربی یوگس��الو فوتبال 
ای��ران که در ده��ه 40 و ۵0 ب��رای تیم ملی 
جوانان، بزرگساالن و باشگاه تاج، نسلی طالیی 

و ماندگار را ساخت.
منصور پورحیدری که قهرمانی اس��تقالل در 
آسیا را در سال ۱۳۷0 به عنوان سرمربی تکرار 
کرد، شاگرد رایکوف بود و البته مربی یوگسالو 
تاج نسلی را س��اخت که ناصر حجازی، حسن 
روش��ن و غالمحس��ن مظلومی از ستاره هایش 
بودند. در تی��م ملی ای��ران، مردانی مثل علی 
پروین با او معن��ای دیگری از فوتبال را تجربه 
کردند و از نگاه بس��یاری از چهره های قدیمی، 

رایکوف تحول��ی بنیادین در فوتبال ایران )تیم 
ملی و تاج( پدید آورد.

 رایک��وف در ایران به ی��ک الگوی فنی برای 
مربیان تبدیل شده بود. او تمرینات را به جریانی 
حرفه ای در باش��گاه تبدیل ک��رد، در حالی که 
پیش از حضور او، تمرینات تیم ها هفته ای چند 
جلسه بود و درباره ش��کل تمرینات نیز دانش 
چندانی وجود نداش��ت. رایک��وف اولین بار در 
ایران ابزار س��اده تمرین، مثل توپ مدیس��ین 
ب��ال و وزنه را به مح��ل تمرینات تیمش اضافه 
کرد. او بود که اهداف تمرین را می ش��ناخت و 
برای مربیان ایرانی راه های تازه ای در مربیگری 

گشود.
رایکوف در ایران دس��تمزد حرفه ای دریافت 
می کرد. حقوق او ماهیانه 6.۵00 تومان در اواخر 
دهه 40 بود، در حالی که مربیان ایرانی ماهیانه 

کمتر از هزار تومان دستمزد می گرفتند.
باشگاه اس��تقالل، اما در تمام سال های پس 
از انق��الب، پس از رایکوف هرگز مربی خارجی 
با میزان اثرگذاری او استخدام نکرد. تاج پیش 
از انق��الب ایران، از س��ال ۵۵ ت��ا ۵۷ )پس از 
جدای��ی رایکوف( والدمیر جکیچ را اس��تخدام 
کرد؛ مربی آلمانی - یوگس��الو ک��ه اگرچه در 

رایکوف و استراماچونی، تجربه های متفاوت در دو روزگار
نیم قرن پس از اولین قهرمانی تاج در آسیا
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تاج برنده ج��ام نبود، اما او نیز آثار فنی 
چش��مگیری داش��ت. اما در پی حوادث 
س��ال ۵۷، او هم برای همیشه از فوتبال 
ایران رف��ت. مربیان خارجی اس��تقالل 
پس از انقالب، لئونید بیلفسکی، یوگنی 
سکوموروخوف، رول اند کخ، وینفرد شفر 
و آندره آ استراماچونی، بودند، اما درباره 
هیچ یک از آن ها روایتی در اندازه روایت 

تاثیرگذاری رایکوف ساخته نشد.
آنچه بر آخرین مربی خارجی استقالل 
گذشت، نشان می دهد که فرصتی برای 
موفقیت و رشد باشگاه فراهم نمی شود. 
آندره آ اس��تراماچونی، س��رمربی جوان 
ایتالیایی اس��تقالل، نیم فصل موفقی را 
در فصل جاری با اس��تقالل پش��ت سر 
گذاش��ت و موفق ش��د تغییرات اساسی 
در کیفیت بازی استقالل پدید آورد و با 
تیمش به صدر جدول رسید، اما باشگاه 
به قراردادش با استراماچونی متعهد نبود 

و او چاره ای جز جدایی نداشت.
 پروژه موفق استراماچونی با استقالل رها 

شد، در حالی که شاید دو فصل مربیگری 
او )طبق قرارداد دو س��اله( می توانس��ت 
اس��تقالل دیگری بسازد. اس��تراماچونی 
هم��واره در ماه های حضورش در ایران با 
مدیران باشگاه دچار اختالف بود و هرگز 
نتوانس��ت به هر زبانی به مدیران تفهیم 
کند که نظم در باش��گاه، امکانات تمرین 
و م��واردی از این دس��ت، از بدیهیات در 
مس��یر موفقی��ت هس��تند.  رایکوف در 
اسفند ۱۳48 س��رمربی استقالل شد و 
چند ماه پس از حضورش در اس��تقالل، 
در بهار س��ال ۱۳49، قهرمان آسیا شد. 
اما اس��تراماچونی 6 ماه بعد از حضورش 
در اس��تقالل، ب��ه رغم س��اختن تیمی 
ک��ه هواداران را ب��ه موفقیت های بزرگ 
امیدوار کرده بود، به این نتیجه رس��ید 
که نمی تواند رون��دی موفقیت آمیز را با 
مدیران باشگاه ادامه دهد. این تفاوت در 
سرنوشت رایکوف و اس��تراماچونی چه 
بس��ا همه چیز را درب��اره دالیل ناکامی 

استقالل در آسیا با ما در میان بگذارد.
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»فورفورت��و«  معتب��ر  نش��ریه 
 1۰ درخص��وص  را  گزارش��ی 
گلزن برتر تیم های ملی فوتبال 
دنی��ا منتش��ر ک��رده؛ جای��ی که 
سال هاس��ت عل��ی دای��ی بدون 
را در  نخس��ت  جای��گاه  رقی��ب 
اختی��ار دارد؛ با ای��ن تفاوت که 
حاال بعد از مدت ها بازیکنی رتبه 
نخس��ت او را تهدید ک��رده و او 
کسی نیست جز کریس رونالدو، 
کاپیتان تیم ملی پرتغال و مهاجم 
یوونت��وس ایتالی��ا. گلزنی ه��ای 
پیاپی کریس رونالدو، به خصوص 
در س��ال ۲۰19 باعث شد تا بار 
دیگر بح��ث آقای گل��ی جهان در 
قام��ت تیم های مل��ی تبدیل به 
سوژه جذاب رس��انه های دنیا و 
همچنی��ن کنفدراس��یون جهانی 

فوتبال )فیفا( شود.

رونال�دو؛علیداییرابهنس�لجدیدمعرفی
کرد

شهریار فوتبال ایران بعد از جام جهانی 2006 
آلم��ان از تیم ملی خداحافظی کرد و بعد از آن 
با حضور در س��ایپا تحت عنوان مربی- بازیکن 
ب��ه کار حرفه ای خود در زمین مس��ابقه پایان 
داد. دایی که ۱۳ سال پیراهن تیم ملی ایران را 
بر تن کرده بود، توانس��ت در ۱49 مسابقه ملی 
۱09 بار دروازه رقبا را باز کند، اما از آخرین گل 
ملی او تا این لحظه بیش از ۱۳ س��ال گذشته 
اس��ت و طبعاً نس��ل جدید ه��واداران فوتبال 
ش��ناخت زیادی از او ندارند. مجله »فورفورتو« 
درباره درخش��ش علی دای��ی در اروپا از گلزنی 
او مقابل چلس��ی نوشته اس��ت: »هنگامی که 
هرتابرلین در یک بازی گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا در س��ال ۱999 با نتیجه 2 بر یک چلسی 
را شکس��ت داد، گلزن ترین بازیکن بین المللی 
برای تیم آلمانی کارساز بود که باالتر از فرانک 
لبوف بلند شد و دروازه چلسی را باز کرد. علی 
دایی، مهاجم ایرانی، توانست دوبار برای تیمش 

گلزنی کند«.
گفتنی اس��ت در همان فصل بود که کاپیتان 
تیم ملی ایران موفق شد در ورزشگاه سن سیرو 
دروازه میالن را باز کند تا س��الی توفانی را در 
هرتابرلین پشت س��ر بگذارد. حاال با گلزنی های 
پیاپی رونالدو، گل ه��ای علی دایی و تاریخچه 

ورزش��ی زندگی او برای تازه وارد های عالقه مند 
به فوتبال بازخوانی می ش��ود که فوتبالیستی از 
قاره آسیا بوده که به فاصله هشت سال، دو جام 
جهانی را تجربه ک��رده و با حضور در تیم های 
بایرن مونیخ و هرتابرلین و همچنین راهیابی به 
فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال 99 افتخارات 
زیادی را کس��ب کرده است. برای نسل جدید 
هوادارای، یادآوری نام علی دایی افتخار بزرگی 

برای فوتبال ایران محسوب می شود.

میانگینب�ازیملیوگلزنیتوس�طرونالدو
شکستهنمیشود

رونال��دوی پرتغالی اولین ب��ازی ملی خود را 
برای تیم ملی کش��ورش در سال 200۳ انجام 
داد و حاال بعد از گذش��ت ۱6 س��ال حضور در 
تیم مل��ی )چهار س��ال بیش��تر از دوران ملی 
دایی( ب��ه چندقدمی تصاحب عن��وان برترین 
گلزن دنیا رس��یده اس��ت. گفتنی اس��ت علی 
دایی طی ۱۳ سال و ۱49 مسابقه ملی توانست 
۱09 ب��ار گلزنی کند، اما کری��س رونالدو طی 
۱6 س��ال و با پشت سرگذاش��تن ۱64 مسابقه 
مل��ی توانس��ته 99 بار گلزنی کن��د. همچنین 
یک��ی از گل های علی دایی در دوران بازی های 
خود حس��اب نش��د؛ ماجرا از این قرار بود که 
عل��ی دایی در یک��ی از دیدار های انتخابی جام 
جهان��ی در ورزش��گاه آزادی توانس��ت از روی 

علی دایی؛ افتخار در دنیا و بایکوت در داخل

سپهر خرمی
روزنامه نگار

رونالدو همچنان در تعقیب شهریار فوتبال ایران
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نقطه پنالتی دروازه کره ش��مالی را باز کند 
که با پرتاب نارنجک از س��وی تماش��اگران 
ای��ران، این مس��ابقه نیمه تمام رها ش��د تا 
یک گل دایی پرپر ش��ود. ب��ا علم به اینکه 
رونالدو بتواند در مسابقات یوروی پیش رو و 
همچنین دیدار های تدارکاتی ۱0 گل بزند 
و به رکورد دایی برس��د، نمی تواند از لحاظ 
میانگی��ن بازی ملی و تعداد گل زده از دایی 

عبور کند.

کرونا؛صدرنشینیداییراتمدیدکرد
کریس رونال��دو به خصوص در دو س��ال 
اخی��ر تع��داد گل ه��ای ملی را به ش��کل 
عجیبی افزایش داد؛ هرچند رقبای ضعیف 
و بی نام ونش��ان نیز کمک شایانی به مهاجم 
یوونت��وس کردند تا او ب��ه چندقدمی علی 
دایی برسد. رونالدو در سال 20۱6 و 20۱۷ 
توانست به ترتیب ۱۱ و ۱۳ گل وارد دروازه 
رقب��ا کند تا به رکورد 84 گل ملی فرانتس 

پوش��کاش مجارستانی برس��د. ۱۵ گل زده 
در س��ال 20۱8 و 20۱9 باع��ث ش��د تا او 
حاال با 99 گل در تعقیب دایی قرار بگیرد. 
مسابقات تدارکاتی یورو می توانست برگزار 
ش��ود که با ش��یوع ویروس کرون��ا تمامی 
مسابقات فوتبال به تعویق افتاد و به تبع آن 
مس��ابقات یورو نیز در س��ال 202۱ برگزار 

خواهد شد.
با ادامه این روند حداقل می توان این طور 
گف��ت که احتمال اینکه رک��ورد علی دایی 
تا پایان س��ال 2020 شکسته نشود وجود 
دارد. همچنی��ن ب��ا باالرفتن س��ن کریس 
رونالدو و ع��دم آمادگی اکث��ر بازیکنان به 
لحاظ دورش��دن از ش��رایط مس��ابقه بعید 
نیس��ت خللی در روند گلزنی کریس ایجاد 
شود. این طور می توان گفت که کرونا توفیق 
اجباری شد که رکورد دایی فعاًل حفظ شود؛ 
هرچند کاپیتان سابق تیم ملی ایران نسبت 
به شکسته ش��دن رکوردش توسط رونالدو 

بـا علم بـه اینکـه رونالدو 
بتوانـد در مسـابقات یوروی 
پیش رو و همچنین دیدار های 
تدارکاتـی 10 گل بزنـد و بـه 
رکورد دایی برسـد، نمی تواند 
از لحـاظ میانگین بـازی ملی 
و تعـداد گل زده از دایی عبور 

کند
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پیش تر در گفتگو با س��ایت کنفدراس��یون 
فوتبال آسیا این طور گفته بود: »تا زمانی که 
این رکورد جهانی را در اختیار داشته باشم، 
احساس غرور می کنم و تصور می کنم برای 
تمام ایرانی ها این موضوع صادق است؛ همه 
آن ها از این موضوع خوش��حال اند؛ درواقع 
این رک��ورد به من تعلق ندارد، بلکه متعلق 
به مردم کش��ورم اس��ت. از شکسته ش��دن 
رکوردم ناراحت و ناامید نخواهم ش��د، زیرا 
رکورد ها شکستنی هستند؛ این اتفاق برای 
رکورد من هم خواهد افتاد و خوشحالم که 
بازیکنی به بزرگی رونالدو آن را می شکند؛ 
واقعاً او و نوع بازی کردنش را دوس��ت دارم، 
رونالدو هنوز در اوج است و همیشه او را در 
جمع سه بازیکن اول جهان قرار می دهم و 

برای او آرزوی موفقیت می کنم«.

دای�یافتخ�اردنی�اودرداخ�لبایکوت
مطلق!

ب��ا گلزنی های رونالدو، ح��اال بار دیگر نام 
عل��ی دایی س��ر زبان ها افتاده اس��ت. اکثر 
رس��انه های معتبر دنیا ب��ا دقت این ماراتن 
گلزن��ی یک طرف��ه را پیگی��ری می کنن��د. 
موضوع کنایه آمیز، اما جایی اس��ت که علی 
دایی را در دنیا به اس��م یک بازیکن ایرانی 
می شناس��ند که افتخارش برای مردم این 

کشور اس��ت، اما در ایران ش��هریار فوتبال 
ایران نمی تواند در تیمی مربیگری کند!

دای��ی در آخرین گفت وگوی��ش پیرامون 
اینکه ردصالحیت ش��دنش توسط حراست 
وزارت ورزش باعث ش��د تا س��رمربی تیم 
ملی نش��ود، این موضوع را ب��ه نوعی تأیید 
می کند. همچنین قوانین��ی برای انتخابات 
فدراس��یون فوتب��ال ایران وضع می ش��ود 
که شخصیت شناخته ش��ده ای مانند دایی 
ک��ه بی��ش از 20 س��ال در فوتبال کش��ور 
حضور داشته نمی تواند برای پست ریاست 
فدراس��یون فوتب��ال ثبت نام کن��د و واجد 
ش��رایط و صالحیت قلمداد می شود. البته 
ای��ن ب��ه آن معنی نیس��ت که عل��ی دایی 
عالقه ای به احراز پس��ت ریاست فدراسیون 
فوتبال داش��ته باشد، چون خودش پیش تر 
بار ها عنوان کرده عالقه ای به این س��مت ها 
ندارد. او ک��ه به توصیه پ��در مرحومش از 
انجام کار های سیاس��ی هم سر باز می زند، 
حاال، اما ب��ه دلیل به زب��ان آوردن جمالتی 
که رنگ وبوی سیاس��ی داش��ته و به مذاق 
عده ای خوش نیامده، مجبور اس��ت بیرون 
بنش��یند و کاری به فوتبال نداش��ته باشد. 
این طور می توان گفت دایی در دنیا به عنوان 
نخبه ایرانی شناخته می شود، اما در داخل 
بایکوت است؛ تناقض تلخی که ادامه دارد.

با گلزنی هـای رونالدو، حاال 
بار دیگـر نام علی دایی سـر 
افتـاده اسـت. اکثر  زبان هـا 
رسانه های معتبر دنیا با دقت 
این ماراتـن گلزنی یک طرفه 
را پیگیـری می کنند. موضوع 
اما جایی اسـت  کنایه آمیـز، 
کـه علـی دایـی را در دنیـا 
به اسـم یک بازیکـن ایرانی 
می شناسـند کـه افتخـارش 
برای مردم این کشـور است، 
اما در ایران شـهریار فوتبال 
تیمـی  نمی توانـد در  ایـران 

مربیگری کند
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ب��ا توجه همه گیری جهانی ویروس کورونا و عوارض 
شدید این عفونت بر ارگان های مختلف بدن، سرکوب 
سیس��تم ایمنی حاصل از س��وء مصرف دوزهای باال 
و س��وپرا فیزیولوژیک اس��تروئیدها، اف��رادی را که از 
داروهای فهرست ممنوعه استفاده می کنند در معرض 
خطر باالتر بروز مشکالت جدی در صورت درگیری با 
این ویروس قرار می دهد و احتمال مرگ ناشی از این 
عفونت را باال می برد. دوز فیزیولوژیک اس��تروئیدهای 
آنابولیک برای درم��ان برخی موارد کم خونی، جبران 
کاهش وزن پس از بیماری های طوالنی یا آس��یب ها 
و درم��ان بیم��اران با کمبود آس��تروئید نقش دارد و 
متاس��فانه بیش ترین گروه از داروه��ای ممنوعه که 
مصرف آن توس��ط ورزشکاران در هر سن، در سطوح 
ورزش حرف��ه ای و تفریحی ب��ا هدف افزایش حجم و 
قدرت عضالنی و بهبود کارایی ورزشی شیوع پیدا کرده 
اس��ت، استروئیدهای آنابولیک )شامل تستوسترون و 
داروهای دارای خصوصیات هورمون مردانه( هس��تند 
که در باشگاه های بدنسازی توسط مربیان ناآگاه، بدون 
توجه به مشکالت و عوارض جدی ناشی از سوء مصرف 
آن ها و معموالً هم زمان چند استروئید با دوز باال همراه 
با س��ایر گروه های دارویی تجویز می شود. جوانانی که 
جذابی��ت را در داش��تن اندامی ف��وق العاده عضالنی 
می دانند، بدون توجه به موقت��ی بودن این اثرات که 
اندك زمانی پس از قطع ورزش و مصرف این داروها به 
حالت نرمال و خدادادی ژنتیک خود برخواهند گشت 
و عالوه بر مال، سالمت خود را فدای داشتن ظاهری 
فریبنده می کنند و به عالوه عوارض غیرقابل جبرانی را 

هم تا آخر عمر تحمل خواهند کرد.

شایعترینعوارضسوءمصرفاستروئیدها
س��تاد ملی مبارزه با دوپینگ در مورد ش��ایع ترین 
عوارض س��وء مصرف اس��تروئیدها اعالم می کند که 
بیش ترین عوارض ش��امل وابس��تگی به اس��تروئید، 
عوارض کبدی )نارسایی، کیست و سرطان(، عوارض 
کلیوی، سکته های قلبی و مغزی، التهاب عضله قلب 
)میوکاردی��ت(، افزای��ش فش��ارخون و چربی خون، 
تصلب شرایین، عوارض روحی و روانی )پرخاشگری و 
تغییرات خلق، تمایل به خودکشی(، عوارض پوستی به 
شکل پوست چرب، آکنه شدید و اسکار پوست ناشی از 
آن، بزرگ شدن پستان، کاهش میل جنسی، کوچک 
شدن بیضه ها، کاهش شمار اسپرم و نا باروری، ریزش 
م��و در مردان، نامنظمی عادت ماهانه در زنان، رویش 

موهای صورت و کلفت شدن صدا در زنان، هم چنین 
 HIV ، افزایش ریس��ک عفونت های ویرال )هپاتیت 
ایدز( و عفونت های باکتریال ناش��ی از تزریق های غیر 

استریل )فلبیت و اندوکاردیت( هستند.

داروهایموردسوءمصرفدرباشگاهها
دیگر داروهایی که در باشگاه ها مورد سوء مصرف قرار 
می گیرند، مواد محرك، مخدر و هورمون ها هستند که 
عوارض خود را دارند که به  طور مثال انسولین باعث افت 
خطرناك قند، داروهای مخدر باعث سرکوب سیستم 
تنفسی و س��رفه و هورمون رش��د هم باعث تغییرات 
متابولیس��م و رشد می شوند و کورتیکواستروئیدها هم 
از جمله داروهایی هس��تند که مورد س��وء مصرف قرار 
می گیرند و به  طور مش��خص باعث سرکوب سیستم 
ایمن��ی می ش��وند. دوزهای باال و س��وپرا فیزیولوژیک 
استروئیدها می توانند سیستم ایمنی را سرکوب کنند 
و باعث کاهش تعداد س��لول و عملکرد ایمنی سلولی، 
کاه��ش تمایز و تکثی��ر لنفوس��یت ها، کاهش تولید 
آنتی بادی، کاهش تولید برخی س��یتوکین ها، کاهش 
 Natural Killer فعالیت سیتوتوکس��یک س��لول های
و در نتیج��ه تضعیف واکنش ایمنی ش��وند و گفتنی 
اس��ت که عوارض متناسب با دوز مصرفی، مدت زمان 
سوء استفاده و ترکیب مصرف همزمان چند استروئید 
می تواند جدی و طوالنی مدت باشد. با توجه به پاندمی 
)همه گیری جهان��ی( ویروس کورون��ا COVID-19 و 
عوارض شدیدی که این عفونت بر ارگان های مختلف 
بدن از جمله نارسایی تنفسی، عوارض کبدی، التهاب 
عضله قلب، ایجاد مشکالت سیستم انعقادی و عوارض 
کلیوی و س��ایر ارگان ها دارد، سرکوب سیستم ایمنی 
حاصل از سوء مصرف دوزهای باال و سوپرا فیزیولوژیک 
استروئیدها، افرادی را که از داروهای فهرست ممنوعه 
استفاده می کنند در معرض خطر باالتر بروز مشکالت 
جدی در ص��ورت درگیری با این ویروس قرار می دهد 
و احتمال مرگ ناش��ی از این عفونت را باال می برد. در 
شرایط پاندمی ویروس کورونا، عالوه بر تاکید مجدد بر 
ماندن در منازل و ورزش در خانه، رعایت فاصله گیری 
اجتماعی و رعایت نکات بهداشتی ارائه شده توسط ستاد 
مبارزه با کورونا، توصیه اکید ستاد ملی مبارزه با دوپینگ 
توجه به تغذیه مناس��ب، تمرکز بر تمرینات ورزشی و 
استفاده نکردن از هرگونه دارو و مکمل است و با ورزش 
بدون دوپینگ ب��ه حفظ روح ورزش، رقابت س��الم و 

منصفانه کمک کنیم.

افزایش مرگ ناشی از کرونا با دوپینگ!
نیما علیپور

خبرنگار
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سرگذش��ت فوتبال سرش��ار از مس��ابقات 
باورنکردن��ی و حیرت انگیزی اس��ت که این 
روزها در میان صفحات تاریخ گم شده اند. در 
قرنطینه خانگی، فرصتی فراهم شده تا این 

مسابقات خیره کننده را تماشا کنید.
معمول��ی  ورزش  ی��ک  فق��ط  فوتب��ال 
نیس��ت. حتی تنه��ا ی��ک ورزش پرطرفدار 
ه��م نیس��ت. فوتبال خ��ود زندگی اس��ت. 
حقیقتی انکارناپذیر و فلسفه ای پیچیده که 
دوست داشتنش قلب بزرگی هم نمی خواهد. 
فوتبال فراتر از سیاس��ت ها، رنگ ها، نژادها و 
جنسیت ها به زیباترین پدیده ای تبدیل شده 
که می تواند مردم سراس��ر دنیا را به یکدیگر 
نزدیک تر کند. ورزش��ی که برای بسیاری از 
هوادارانش صرفاً یک س��رگرمی نیست، یک 
دلیل برای زنده بودن است. این روزها فوتبال 
به حاشیه دنیا کشیده شده و هیچ نشانی از 
جذابیت های خارق العاده اش نمی شود. چراکه 
حدود یک ماه پیش، لیگ های معتبر اروپایی 
متوقف ش��دند. پس از آن هم نوبت به سایر 
لیگ های دنیا رس��ید تا برای مدتی نامعلوم 
تعطیل باشند. ویروس کرونا، فوتبال را برای 

مدت��ی نامعلوم فلج کرده و حاال مش��خص 
نیست چه زمانی می توانیم به تماشای دوباره 

یک نود دقیقه نفس گیر زنده بنشینیم.
ام��ا این روزه��ای خس��ته کننده قرنطینه 
خانگی، یک فرصت بی نظیر برای تماش��ای 
مس��ابقات تاریخی فوتبال است که احتماالً 
آن ها را تماش��ا نکرده اید. مس��ابقاتی از دل 
تاریخ فوتبال که هزاران روز از به صدا درآمدن 
صدای سوت پایانشان گذشته است. آن ها به 
اندازه یک فیلم اکش��ن سرش��ار از هیجانی 
تمام نشدنی هس��تند. در این سفر تاریخی، 
می توانی��د تعدادی از فراموش نش��دنی ترین 
مسابقات تاریخ فوتبال که در میان صفحات 
سرگذش��ت ای��ن ورزش خاطره انگی��ز گم 

شده اند را پیدا کنید.
از  تع��دادی  معرف��ی  ب��ه  ادام��ه  در 
فراموش نشدنی ترین مسابقات تاریخ فوتبال 
می پردازیم که می توانید آن ها را در قرنطینه 

تماشا کنید.

مجارستان-انگلستان؛سال۱9۵3
در دهه ۵0، فوتبال مجارس��تان روزهایی 

تاریخی را تجربه می کرد. آن ها در تاریخ 2۵ 
نوامبر ۱9۵۳ در ورزشگاه ومبلی شهر لندن 
مهم��ان تیم ملی انگلیس ش��دند. این بازی 
دوستانه اما چندان دوستانه نبود. انگلیسی ها 
از س��ال ۱949 در خان��ه شکس��ت نخورده 
بودند و این دیدار قرار بود یک چالش بزرگ 
برای آن ها باش��د. چراکه مجارستان نه تنها 
قدرتمندترین تی��م ملی آن روزهای فوتبال 
را در اختیار داشت بلکه قهرمان المپیک هم 
بود. بیش از ۱00 هزار نفر در ورزشگاه ومبلی 
حاضر شدند تا موفقیت تیم ملی کشورشان 
را جش��ن بگیرند. اما انگلیس��ی ها با نتیجه 
باورنکردن��ی ۳-6 رقاب��ت را واگ��ذار کردند. 
مطبوعات ورزشی انگلستان از این دیدار به 
عنوان »بازی قرن« یاد می کنند. این باخت 
سنگین، فدراسیون فوتبال انگلیس را مجاب 
کرد تا توجه بیشتری به تیم های ملی داشته 

باشد.

برزیل-ایتالیا؛سال۱9۸۲
آخرین بازی گروه س��وم از دومین مرحله 
گروهی جام جهانی ۱982 اس��پانیا یکی از 

از قرنطینه خانگی لذت ببرید!

تماشای فراموش نشدنی ترین فوتبال های تاریخ در روزهای کرونایی

میالد زنگانه
کارشناس مکانیک خودرو
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زیباترین مسابقات تاریخ فوتبال است. در جام 
جهانی ۱982 و برای آخرین بار، مس��ابقات 
جام جهانی در دو مرحله گروهی برگزار شد 
تا این مس��ابقه شکوهمند، برای همیشه در 
دل تاریخ باقی بماند. صدای س��وت آغاز این 
رقابت در تاریخ ۵ جوالی ۱982 در بارسلونا 
شنیده شد. با وجود تالش های سوکراتس و 
فالکائو در پیراهن تیم ملی برزیل، در نهایت 
این پائولو روسی بود که موفق شد با سه گل 

برزیلی ها را شکست دهد.

فرانسه-برزیل؛سال۱9۸۶
چهار س��ال پس از ناکام��ی برزیلی ها در 
رس��یدن به عن��وان قهرمانی ج��ام جهانی 
۱982، آن ه��ا ب��ه مکزیک س��فر کردند تا 
شانسشان را برای کس��ب مدال طال دوباره 
امتحان کنند. اما فرانس��ه با ترکیبی پرمهره 
در مسابقات حاضر شده بود و رقیب آن ها در 
مرحله یک چهارم نهایی شد. اگرچه در ابتدا 
»کارکا« موفق ش��د دروازه فرانسوی ها را باز 
کند اما »میشل پالتینی« پیش از پایان نیمه 
نخست، بازی را به تساوی کشاند. این رقابت 
تماش��ایی ترکیبی از زیباترین دستاوردهای 
فوتب��ال اس��ت؛ ش��وت های خیره کنن��ده، 
موقعیت ه��ای از دس��ت رفته باورنکردنی و 
دفاع های جانانه. اما دو تیم در ادامه فرصتی 
جدی برای گلزنی نداشتند تا بازی به ضربات 
پنالتی کش��یده ش��ود. در پنالتی ها، اگرچه 

»پالتینی« شانسش برای گلزنی را از دست 
داد ام��ا هم وطن او »لویی��ز میگوئل فرناندز 
تولدو« موفق شد از ناکامی برزیلی ها استفاده 
کند و تیم ملی کش��ورش را به مرحله نیمه 

نهایی برساند.

آثمیالن-بارسلونا؛سال۱99۴
هجدهم م��ی ۱994 برای ه��واداران آث 
میالن یک روز فراموش نشدنی است. روزی 
که ش��اگردان فابیو کاپلو موفق شدند برای 
پنجمین بار، قهرمانی اروپا را جشن بگیرند. 
اگرچه مس��یر آن ها برای رس��یدن به دیدار 
پایانی س��خت و طاقت فرس��ا بود اما فینال، 
آس��ان تر از آن رقابتی بود ک��ه انتظارش را 
می کشیدند. بارس��لونا به عنوان شگفتی ساز 
آن روزهای فوتب��ال اروپا، در فینال با چهار 

گل به آث میالن باخت.

س�ال مونی�خ؛ منچس�تریونایتد-بایرن
۱999

فینال آخرین دوره لیگ قهرمانان اروپا در 
قرن بیستم می تواند معجزه قرن لقب بگیرد. 
دیداری باورنکردنی که تقریباً همه ویژگی های 
ی��ک مس��ابقه فوتب��ال فراموش نش��دنی را 
دربرمی گیرد. پیش از رس��یدن بایرن مونیخ 
و منچستریونایتد به دیدار نهایی، هر دو تیم 
در مرحله گروهی با یکدیگر هم گروه بودند و 
هر دو دیدار آن ها با نتیجه تس��اوی به پایان 

رس��یده بود. دو غ��ول آن روزه��ای فوتبال 
اروپ��ا، گام ب��ه گام رقبای خود را شکس��ت 
دادن��د و در فینال دوب��اره برابر یکدیگر قرار 
گرفتند. ای��ن دیدار اما نمی توانس��ت بدون 
برنده به پایان برس��د. با این حال دلیلی هم 
برای طوالنی شدن آن وجود نداشت. »ماریو 
باس��لر« در همان دقیقه ابتدایی مس��ابقه، 
بایرن مونیخ را پی��ش انداخت و این برتری 
تا ثانیه های پایانی مس��ابقه ه��م برقرار بود. 
اما تعویض های طالیی »الکس فرگوس��ن« 
سرمربی افس��انه ای منچس��تریونایتد، ورق 
منچستری ها را برگرداند. »تدی شرینگهام« 
و »اوله گونار سولسشر« در وقت های اضافی 
پایان بازی، منچستریونایتد را پیش انداختند 
ت��ا مدال طالی��ی بایرنی ها در کمتر از س��ه 

دقیقه به مدال نقره تبدیل شود.

موناکو-رئالمادرید؛سال۲۰۰3
موناکو، باشگاه فوتبالی در پادشاهی موناکو 
در جنوب فرانسه است که باتوجه به مساحت 
کوچک این کشور، همیشه در فوتبال فرانسه 
حاضر بوده و یک تیم فرانس��وی ش��ناخته 
می ش��ود. آن ها در فصل 04-200۳ فوتبال 
اروپا ب��ه معجزه ای فراموش نش��دنی تبدیل 
شدند. ش��اگردان دیدیه دشان در یک فصل 
خارق العاده ابتدا به عنوان تیم صدرنشین از 
گروهش��ان صعود کردند اما در مسیر صعود 
به فینالی که می توانست نخستین قهرمانی 

برزیل-ایتالیا برزیل-آلمان
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آن ه��ا در لی��گ قهرمان��ان اروپ��ا را قطعی 
کند، باید مقابل رئ��ال مادرید آماده ای قرار 
می گرفتند که به معن��ای واقعی کلمه یک 
چال��ش بزرگ ب��ود. آن ها در ب��ازی رفت و 
در ش��هر مادرید، با نتیج��ه 2-4 به ترکیب 
پرمهره ای که »زین الدین زیدان« و »رونالدو« 
را هم در اختیار داشت، شکست خوردند. اما 
در بازی برگش��ت، »فرناندو موریینتس« با 
یک درخش��ش فراموش نش��دنی باعث شد 
موناکویی با نتیجه ۱-۳ برنده ش��وند و رئال 
مادری��د قدرتمند را از لی��گ قهرمانان اروپا 
حذف کنند. »موریینتس« آن روزها بازیکن 
رئال مادرید بود و حضور قرضی او در موناکو، 
مانند شمشیری در قلب هواداران مادریدی 

فرو رفت.

برزیل-آلمان؛سال۲۰۱۴
ج��ام جهان��ی 20۱4 فرصتی ب��ود برای 
برزیلی ها تا پس از دوازده س��ال دوباره طعم 
شیرینی قهرمانی را بچش��ند. آن ها میزبان 
مس��ابقات بودند و همین اتف��اق کافی بود 
ت��ا انتظ��ارات از ش��اگردان »لویی��ز فیلیپه 
اس��کوالری« به باالترین سطح خود برسد. 
ام��ا حقیقت تلخ��ی که مردم برزی��ل از آن 
فراری بودند، آن بود که تیم ملی این کشور 
ترکیب قدرتمندی برای رس��یدن به فینال 
نداشت. تیم ملی برزیل در حال تغییر نسل 
بود و بس��یاری از بازیکنان لیس��ت 2۳ نفره 
آن ها برای میزبانی از جام جهانی، تقریباً در 

سال های پایانی دوران بازیگری خود بودند. 
برزیلی ها به س��ختی از گروهشان به عنوان 
صدرنش��ین صعود کردند و ب��رای صعود به 
جمع هش��ت تیم نهایی، به ضربات پنالتی 
متوس��ل شدند تا ش��یلی را شکست دهند. 
در مرحله ی��ک چهارم نهای��ی، کلمبیا هم 
رقی��ب چالش برانگیزی ب��رای برزیل بود اما 
صع��ود آن ها ب��ه نیمه نهای��ی را غیرممکن 
نک��رد. جایی ک��ه داوید لوییز و دوس��تانش 
باید میزبان آلمان قدرتمندی می ش��دند که 
یکی از بهترین تیم های تاریخش را به برزیل 

فرستاده بود.
از »مانوئل نویر« درون دروازه تا »مس��وت 
اوزیل« و »میروسالو کلوزه« در خط میانی و 
خط حمله؛ آلمانی تا دندان مسلح به برزیل 
س��فر کرده بودند و رؤیای��ی به جز قهرمانی 
نداش��تند. رقابت نیمه نهایی در ورزش��گاه 
مینرائو شهر بلوهوریزنته آغاز شد و سکوها، 
یک صدا شعارهای برزیلی را ساطع می کرد. 
اما برزیلی ها از همان ابتدا سالح هایش��ان را 

نش��ان دادند و در سی دقیقه نخست بازی، 
چهار بار دروازه میزبان را گشودند. در پایان 
نیمه نخست، برزیل با اختالف ۵ گل بازنده 
بود. برزیلی ها در کمتر از یک ساعت، رویای 
قهرمانی در جام جهان��ی را با رویای فرار از 
یک شکست تاریخی معاوضه کردند. اما نیمه 
دوم، هنوز آغاز نش��ده بود. »آندره ش��ورله« 
برای دو بار دروازه برزیلی ها را گشود تا یک 
تحقیر فراموش نشدنی به برزیلی های عاشق 
فوتبال تقدیم شود. گل دقیقه نود »اسکار« 
هیچ دردی از غم س��نگین مردم برزیل دوا 
نکرد تا آن ها با نتیج��ه باورنکردنی ۱-۷ در 
س��رزمینی که عاشقانه دوس��تش داشتند، 
تحقیر شوند. با این نتیجه، شاید پیش بینی 
قهرمانی آلمان و شکست دوباره برزیلی ها در 

مسابقه رده بندی چندان هم دشوار نباشد.
برای تماش��ای این مس��ابقات تنها کافی 
است نام آن ها را در اینترنت جستجو کنید. 
خالصه یا نس��خه کامل همه مس��ابقات، در 

سرویس های ویدیویی آنالین موجود است.
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 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 ۸00  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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