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

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک الَْیْوَم

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

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

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

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

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

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

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

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

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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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هادی اکبری  راد، بنیان گذار ش��رکت عقاب افش��ان، متولد پانزدهم اسفند ۱۳۰۵ در تهران اس��ت. او که اتوبوس سازی را از دوره نوجوانی و در کارگاه های 
نجاری آغاز کرد، همچنان در سن ۹۳ سالگی، هر روز با انگیزه و عالقه پشت میز کار خود می نشیند و با همکاری فرزندانش امور شرکت را مدیریت می کند. 
این کارآفرین قدیمی که از طالیه داران صنعت اتوبوس سازی در ایران است، اکنون مجموعه ای از جوانان خالق را گرد هم آورده تا در اندیشه ایجاد تحول 
در صنعت اتوبوس سازی کشور باشند. او در گفت وگو با نشریه »ترابران« از برنامه هایش برای تأسیس کارخانه ای در آذربایجان می گوید تا علی رغم شرایط 
دش��وار ناش��ی از تحریم ها و کارشکنی های فراوان داخلی، مجبور به تعدیل پرسنل خود نش��ود و تعدادی از نیروهایش را در آنجا مشغول به کار کند. حاج 
هادی اکبری راد معتقد است: »... همان طور که درخت هرچه تنومند تر می شود، سایه گسترده  تری دارد، انسان هم هرچه کهنسال تر می  شود، باید استوارتر 

و بخشنده تر باشد. ما که از درخت کمتر نیستیم.«
ماهنامه کالسکه سبز گفتگوی بنیان  گذار شرکت عقاب افشان با نشریه ترابران را بدون دخل و تصرف به شرح زیر بازنشر کرده است.

لطفاً از دوران کودکی خود بگویید و اینکه چه 
شد حرفه اتاق سازی را انتخاب کردید و وارد 

صنعت اتوبوس سازی شدید؟
من در س��ال ۱۳۰۵، در خانه پدربزرگم در 
خیابان ری، یکی از محله های قدیمی تهران 
و در خان��واده ای متوس��ط الحال و مذهب��ی 
متولد ش��دم. پدرم معمار ماه��ری بود و من 
هم از همان کودکی هم��راه پدر در کارهای 
معماری و بنایی حضور داش��تم و از نزدیک 

شاهد کارهای او بودم. حدود ۷-۸ ساله بودم 
ک��ه پدرم را از دس��ت دادم، اما از آنجا که به 
کار نجاری بیش��تر از معماری و بنایی عالقه 
داشتم، به سراغ کار نجاری رفتم. آن وقت ها 
ب��ه محض اینکه تعطیالت مدرس��ه ش��روع 
می شد، به کارگاه نجاری یکی از بستگانمان 
می رفتم و در کنار تماشای کار آنها، خودم هم 
کار می کردم؛ تا اینکه بعد از اتمام تحصیالت 

ابتدایی وارد کار نجاری شدم.

در گذش��ته، اتوبوس سازی از نجاری شروع 
می ش��د، چون آن زمان اسکلت اتوبوس ها را 
با چوب درس��ت می کردند و بع��د روی آنها 
ورق کوب��ی ص��ورت می گرفت. دلی��ل اینکه 
اتوبوس ها را با چوب می ساختند، این بود که 
قبل از خودرو، کالسکه و درشکه مرسوم بود و 
کار باربری با گاری اسبی انجام می شد. درشکه 
یا کالسکه را با چوب می ساختند و روی آنها 
پوشش چرمی کار می کردند و استادان ما هم 

»80 سال« تالش صادقانه در صنعت اتوبوس سازی
خاطرات و تجربه های »حاج هادی اکبری راد« بنیانگذار شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان
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کالسکه ساز بودند. علت اینکه می گویند موتور 
فالن خودرو، چند اس��ب بخار اس��ت هم به 

همین موضوع برمی گردد.
در قدیم، کالس��که بزرگ را چهار تا ش��ش 
اسب و کالسکه کوچک را دو اسب می کشید. 
حتی یادم اس��ت ک��ه در ته��ران، واگن ها را 
نی��ز با اینکه روی ریل قرار داش��تند، اس��ب 
می کشید. در واقع در آن دوران، یک نجار، هم 
می توانست اتوبوس بسازد و هم کمد و میز و 
.... تا اینکه از س��ال ۱۳۴۲، استفاده از چوب 
در ساخت اسکلت اتوبوس ها منسوخ و جنس 
اسکلت ها از پروفیل شد. اوایل همه پروفیل ها 
وارداتی بود و کارخانه تولید آن در ایران وجود 
نداشت، اما بعدها کارخانه پروفیل در ایران هم 

تأسیس شد.
خالصه اینکه، من در سن ۱۲ سالگی وارد 
قس��مت نجاری اتوبوس سازی ش��دم و از آن 
زمان تاکنون در کار اتوبو س س��ازی هس��تم. 
این داس��تان اتوبوس ساز ش��دن من است. تا 
س��ال ۱۳۲۷ در کنار یک اس��تادکار فعالیت 
می کردم، اما وقتی خودم یک استادکار کامل 
ش��دم، به صورت مستقل شروع به کار کردم. 
آن زم��ان به جواز کار ه��م نیازی نبود و من 
اولین جواز اتوبوس س��ازی خود را در تهران و 
در سال ۱۳۲۹ گرفتم. چون آن زمان وزارت 
صنایع نبود، ما و اس��تادان م��ا، جواز کار را از 
شهرداری می گرفتیم. بعدها که وزارت اقتصاد 
با حضور دکتر علینقی علیخانی تشکیل شد، 
ایران خ��ودرو از وزارت اقتصاد و صنعت جواز 

اتوبوس سازی گرفت و ما هم مجوز گرفتیم.
در آن سال ها، پالک کامیون ها و اتوبوس ها 
جدا نبود، بنابراین اگر در تابستان کامیون کار 
نداش��ت یا کارش کم ب��ود و اتوبوس کارش 
خوب بود، اتاق کامیون را جدا کرده و تبدیل 
ب��ه اتوب��وس می کردند. زمس��تان هم چون 
هیچ کس مس��افرت نمی رفت و اتوبوس کار 
نداشت، باز اتاق اتوبوس را تعویض می کردند و 

اتاق کامیون را جای آن می گذاشتند.

در آن دوره ای ک�ه اتوبوس س�ازان ملزم به 
گرفتن مجوز فعالیت شدند، صنعتگران همکار 

شما چه کسانی بودند؟

اشاره کردم که در گذش��ته اتوبوس سازان 
نجار بودند؛ وقتی اسکلت اتوبوس را طراحی 
می کردند و می س��اختند، یکسری صنعتکار 
مانن��د ورق ک��وب و آهنگ��ر و صندلی س��از 
می آوردن��د؛ مثالً محس��ن آزمایش صاحب 
کارخانه آزمایش، صندلی س��از اتوبوس سازان 
بود، ی��ا تهرانی ها )صاحب ش��رکت رانیران( 
آهن کوب بودن��د و ورق کوبی می کردند. کار 
ب��رادران خیامی هم در ابتدا اتوبوس س��ازی 
نبود، بلکه در مش��هد سرویس ماشین  انجام 
می دادند. بعدها نمایندگی بنز را در مش��هد 
برعهده گرفتن��د )آن موقع نمایندگی بنز در 
تهران متعلق به احمد سودآور بود( و از سال 
۱۳۴۲ هم که اس��کلت  اتوبوس ها فلزی شد،  
اتوبوس س��از ش��دند. در س��ال ۴۲ مقرر شد 
تنها به کسانی مجوز نمایندگی داده شود که 
خودشان کارخانه دار باش��ند؛ در همان دوره 
آقای قندچی که کامیون ساز و تریلی ساز بود، 
توانست نمایندگی کامیون وایت را به دست 

آورد.

اتوب�وس از چه س�الی وارد ایران ش�د؟ به 
صورت CKD یا SKD بود؟

از حدود سال ۱۳۱۰، کامیونت های کوچک 
به عنوان وسیله باربری وارد ایران شدند که بعداً 
همان کامیون ها را تبدیل به اتوبوس می کردند. 
ساخت اتاق اتوبوس هم الگوی خاصی نداشت؛ 

درشکه س��ازهای قدیم که اتوبوس س��از شده 
بودن��د، خودش��ان با توجه به حج��م و ابعاد 
اتوبوس و با استفاده از خالقیت خودشان آن 
را طراح��ی می کردند )همانطور که گفتم در 
سال ۱۳۴۲، اسکلت های اتوبوس سازی فلزی 
ش��د(. در هیچکدام از شهرهای ایران به غیر 
از تهران هم اتوبوس س��ازی وجود نداش��ت. 
آن زمان ۱۲ تا ۱۳ نفر اتوبوس س��از در تهران 
فعالی��ت می کردند که هر ک��دام دو تا چهار 
کارگر داشتند و خودشان هم پابه پای کارگرها 

کار می کردند.
تا زم��ان دکتر مصدق، در ته��ران کالً ۱۴ 
خط اتوبوس رانی وجود داش��ت که هر کدام 
تح��ت نظارت یک رئیس خط ب��ود، و در هر 
خ��ط بین ۲۰ تا ۲۵ اتوبوس کار می کرد. این 
اتوبوس ها تحت مالکیت شخصی بودند و به 
تعبیر امروز، اتوبوس��رانی فعالیتی خصوصی 

محسوب می شد.
از آنجا که تمام فعالیت های سیاسی از بازار 
شروع می ش��د، اگر یک روز اتفاقی می افتاد، 
بازاری ها کرکره مغازه ها را پایین می کشیدند 
و ب��ازار را تعطیل می کردند و به رؤس��ای آن 
۱۴ خ��ط هم اولتیماتوم می دادند که حرکت 
در سطح شهر را متوقف کنند. به این ترتیب، 
عمالً شهر تعطیل می شد و هیچکس سر کار 
نمی رفت، اما بعد از کودت��ای زاهدی، دولت 
ب��رای مقابله با چنی��ن حرکت هایی، به فکر 
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تأسیس یک شرکت واحد اتوبوسرانی افتاد تا 
اداره آن را کامالً در اختیار داشته باشد.

آن زمان، از آلمان ۳۰۰ اتوبوس بنز )موتور 
جلو( خریداری ش��د و ما اتوبوس س��ازها هم 
کارمان کس��اد ش��د، بنابراین به این نتیجه 
رس��یدیم که در »اداره صنایع دولتی« جمع 
شویم و شرایط رکود فعالیت و مشکل واردات 
این اتوبوس ها را توضیح دهیم. رئیس آنجا به 
نام دکترحسن مشرف نفیسی یک درخواست 
به زبان ما و به قلم خودش نوش��ت که در آن 
بالتکلیفی ما را توضیح داده بود و به نظر دولت 
وقت رساند. دولت هم به آقای نفیسی گفته 
بود یک کامی��ون از ارتش به آنها بده و ببین 
که آیا می توانند یکی مثل آن را بسازند یا نه؛ 
آن ها هم یک ماشین از ارتش گرفتند و به ما 

دادند تا مثل آن را بسازیم.
قب��الً اتوبوس ها فقط در قس��مت جلو یک 
در داش��تند، ولی اتوبوس بنزی که آنها وارد 
کرده بودند دو در داشت؛ یکی قسمت عقب 
که محل ایستادن بود و یکی قسمت جلو که 
محل نشستن بود. البته آقای نفیسی اعتقاد 
داشت که چون ما صنعتکار هستیم، می توانیم 
مث��ل آن اتوبوس را بس��ازیم. باالخره با هزار 
مکافات جمع ش��دیم و پولی جمع کردیم و 
عین همان اتوبوس بنز را با چوب س��اختیم. 
آقای نفیس��ی هم مرتب به ما س��ر می زد و 
دل��داری م��ی داد و می گفت ش��ما حتماً به 
نتیجه می رس��ید. ساخت آن اتوبوس سه ماه 
طول کشید و زمانی هم که ساخته شد، مقرر 
گردید آن را به نمایندگان دولت نشان دهیم و 

مجوز ساختش را بگیریم.

مراس��م بازدی��د اعضای دول��ت از اتوبوس 
ساخته شده داخلی،  در باغ وزارت امور خارجه 
با حضور نخس��ت وزیر وقت،  وزیر راه،  رئیس 
شهربانی، نفیسی و ... )که همه نظامی بودند( 
برگزار شد. در آن مراسم همه صنعتگران فعال 
در ساخت آن اتوبوس حضور داشتند. مقامات 
دولتی حاضر در مراس��م از اتوبوس بازدید و 
همگی تحسین و تشویق کردند. نخست وزیر 
در همان مراسم،  دستور داد از ما تقدیر شود. 
نفیس��ی هم یک به یک م��ا را معرفی  کرد و 
نخس��ت وزیر مدالی به س��ینه ما  زد. او  گفت 
ما نمی دانس��تیم چنین صنعتگران خوبی در 

کشور وجود دارند.
در ادامه مراسم،  نفیسی نامه ای را که از زبان 
ما و به قلم خودش نوشته شده بود، خواند که 
در آن از دولت درخواس��ت شده بود حاال که 
تصمیم گرفته شده اتوبوس وارد شود، به جای 
اتوبوس، شاس��ی وارد کنند؛ چراکه ما هم هر 
مدل اتاقی که موردنظر باشد خواهیم ساخت. 
نخست وزیر همان جا بدون فوت وقت،  آن نامه 
را امضا و پاراف کرد که همین تعداد اتوبوِس 
وارد شده کافی است و بقیه وارد نشود. به این 
صورت،  فقط ۱۵۰ دستگاه اتوبوس وارد شد و 

از آن تاریخ، دیگر اجازه واردات هیچ اتوبوسی 
را به ایران ندادند و فقط شاس��ی وارد می شد.  
کار رونق گرفت و اتوبوس شهری و بین شهری 

بنز در ایران ساخته  شد.

آن زمان، یک دستگاه اتوبوس به چه قیمتی 
فروخته می شد؟

فکر می کنم در س��ال های ۳۲-۱۳۳۱، یک 
دس��تگاه اتوبوس به قیمت ۱۷ ت��ا ۱۸ هزار 
تومان فروخته می شد. بهترین اتاق به قیمت 
۶ هزار تومان ساخته می شد و شاسی هم ۱۲ 
هزار توم��ان بود. البته زمانی که اتوبوس های 
بنز با اسکلت فلزی س��اخته می شد، قیمت 
آنها ب��ه ۱۶۵ تا ۱۷۰ هزار تومان رس��ید که 
ما ۳۵ تا ۴۰ هزار توم��ان از خریدار به عنوان 
پیش پرداخ��ت می گرفتیم و مابقی را، از ۳ تا 
۵ هزار تومان، قس��ط بندی می کردیم. بعدها 
کار اتوبوس س��ازی در کشور رونق گرفت و ما 
هم توانستیم کار خود را توسعه دهیم و تعداد 
زیادی مینی بوس فیات و ایویکو بس��ازیم که 
هنوز تعدادی از آنها پس از ۴۰ سال در شهر 
تردد می کنن��د، هرچند به خاطر دودزا بودن 

باید جمع شوند.

چه زمانی شرکت عقاب افشان را پایه گذاری 
کردید و از چه زمانی همکاری  تان با ش�رکت 

اسکانیا شروع شد؟
در سال ۱۳۷۷ ش��رکت خانوادگی خود را 
به ثبت رس��اندم و فرزندان��م را که هر کدام 
دانش آموخته خارج از کشور و مسلط بر زبان 
خارجی بودن��د، به همکاری با این ش��رکت 
خانوادگی تش��ویق کردم که االن هم در این 
ش��رکت صاحب مسؤولیت هس��تند. یکی از 
دالیلی که فرزندانم در این ش��رکت ماندگار 
ش��دند، این بود که ب��ه آنها گفتم من در کار 
خودم اس��تاد هستم و س��رمایه را هم تأمین 
خواهم ک��رد، ولی در اداره ش��رکت، به رأی 
اکثریت احترام می گذارم و هیچ وقت هیچ کار 
یا نظری را به شما تحمیل نخواهم کرد، و به 

این ترتیب توانستیم با هم کار کنیم.
در همان آغاز کار، از فرزندانم خواس��تم که 
درب��اره برندهای قدرتمن��د خارجی تحقیق 
و از آنه��ا بازدی��د کنن��د ت��ا بتوانی��م با این 
شرکت ها همکاری داشته باشیم. تا آن زمان، 
کارخانه های بزرگ دنیا گاهی به ما شاس��ی 
می فروختند و گاهی هم اعالم می کردند که 
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محصوالت موردنظر ما را ندارند. برای همین 
م��ا برندهای متنوعی از مینی بوس و اتوبوس 
می ساختیم. باالخره پس از بازدید فرزندانم از 
ش��رکت ها و برندهای مطرح دنیا مانندمان و 

داف،  با اسکانیا به توافق رسیدیم.
اسکانیا مانند هر شرکت مطرح،  سرشناس و 
بزرگ دنیا بسیار سخت گیر بود، چون این گونه 
ش��رکت ها نمی خواهند برندش��ان به واسطه 
برخ��ی همکاری ها بدنام ش��ود.  هم ما و هم 
اسکانیا خواسته ها و شرایطی داشتیم ولی پس 
از چند بار مذاکره باالخره قرارداد دوجانبه در 
س��ال ۱۳۷۸ منعقد ش��د و با نمونه سازی و 
تأیید آن توسط اسکانیا از سال ۱۳۷۹ کار را 

به صورت جدی آغاز کردیم.
ما در این قرارداد تأکید بسیاری بر خدمات 
داشتیم و این موضوع را هنوز هم سرلوحه کار 
خود قرار داده ایم. در حال حاضر،  عقاب افشان 
با ۲۴ نمایندگی، بهترین مراکز خدمات را در 
ایران دارد. هم��ه این نمایندگی ها به صورت 
کامل تابع قوانین اصلی هستند و ساخت وساز 
آنها باید مطابق با نقشه شرکت باشد. قیمت 
هم��ه خدمات و قطع��ات نیز بای��د در همه 
نمایندگی ها یکس��ان باشد و هر قطعه ای که 
توسط نمایندگی های ما به مشتری فروخته 

می شود، یک سال گارانتی دارد.

با توجه به تحریم  ها، همکاری با اسکانیا تا 
چه سالی ادامه پیدا کرد؟

از آنجا که اسکانیا به ما اعتماد زیادی دارد، 
تا جایی که ممکن بود با ما همکاری داشت و 
محدودیت های تحریمی را درک کرد؛ اما اکنون 
مش��کالت زیادی به وجود آمده و همکاری با 
آنها فق��ط به تأمین قطع��ات یدکی محدود 
شده اس��ت. در حال حاضر، ما علی رغم همه 
ش��رایط و دشواری ها تالش می کنیم قطعات 
یدکی را به خودروهایی که داخل ش��هرها و 
یا بین شهرها در تردد هستند برسانیم. البته 
اصل همکاری ما با اسکانیا تا تحریم ها برطرف 

نشود، متوقف خواهد ماند.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت 
فعلی ش�رکت عقاب افش�ان که در سال های 
گذش�ته توانسته بود س�االنه ۱۵۰۰ دستگاه 

اتوبوس تولید کند، چگونه است؟
شرایط بسیار سخت و جان فرسا شده است. 
امسال با وجود تالش و همت کارگران، نهایتاً 

بتوانیم ۸۰۰ دستگاه اتوبوس تولید کنیم که 
چنین عملکردی برای ش��رکت عقاب افشان 
خبر خوبی نخواهد بود. البته دست روی دست 
نگذاشته ایم و دنبال کارهای دیگر هستیم تا 
بتوانیم س��ر پا بمانیم، چون نیروی انسانی و 
پرس��نل ماهر برای شرکت عقاب افشان از هر 
چیز دیگری مهم تر اس��ت. ما حداقل ۱۳۰۰ 
نیرو داریم که تالش��مان این است که بیکار 
و تعدیل نش��وند. فقط امس��ال با چند نفر از 
نیروهای بازنشسته شرکت خداحافظی کردیم، 
هرچند معموالً پس از سن بازنشستگی هم از 
آنها به عنوان مشاور بهره می بریم. همه پرسنل 
شرکت فرزندان من هستند و به هر روش که 
برایم مقدور باشد سعی می کنم به خوبی اداره 

شوند و مشکلی نداشته باشند.
از ۳۰ س��ال پیش، به خص��وص زمانی که 
می خواستیم شراکت با اسکانیا را آغاز کنیم، 
همه به من می گفتند که چقدر می خواهی کار 
کنی، اما من به همه افرادی که مرا از کار کردن 
من��ع می کردند می گفتم من فقط مس��ؤول 
خودم نیس��تم و مسؤولیت کارمندان شرکت 
نیز با من اس��ت. یک درخت را که می کارند 
وقتی به کهنسالی می رسد س��ایه می اندازد 

و به عده ای آرامش می دهد، ما انس��ان ها که 
از درخت کمتر نیس��تیم. فک��ر می کنم االن 
۷ تا ۸ ش��رکت اتوبوس سازی در ایران وجود 
دارد، اما فرق عقاب افش��ان با آنها این اس��ت 
که ما خودمان طراح هستیم و می توانیم هر 
طرحی را با هر ابعادی که می خواهیم طراحی 
و پیاده  کنیم؛ می توانیم اتوبوس��ی با ظرفیت 
۱۵ یا ۱۰۰ نفر بسازیم. در حال حاضر، شش 
نوع اتوبوس در س��ه مدل شهری و سه مدل 
بین شهری می سازیم. همه کارخانه های مهم 
اتوبوس سازی دنیا ما را می شناسند و برخی از 
آنها مایل به همکاری با ما هستند. این ادعای 
خودمان نیست بلکه گفته میهمانان خارجی 
بازدیدکننده از شرکت است. با این وجود اصاًل 

مغرور نیستم.

به فعالیت های دیگر اشاره کردید ...
بله؛ مث��الً در کش��ور آذربایج��ان در حال 
راه ان��دازی کارخانه ای هس��تیم ک��ه بتوانیم 
دس��تگاه هایی را تولید کنیم و در منطقه به 
فروش برس��انیم و پرسنل مان را حفظ کنیم. 
تع��دادی از این نیروها را بای��د به آذربایجان 
ببریم و تعدادی را همین جا حفظ کنیم. باید 

قطعات را نیمه ساخته به آذربایجان ببریم.

شما به عنوان یک صنعتگر پیشکسوت، با 
این نگرش که ما در صنعت، کامالً راه واردات 
را ببندیم و فقط ش�عار خودکفایی سر دهیم، 

موافق هستید یا خیر؟
خی��ر، اینکه بگوییم در ح��وزه صنعت، دِر 
واردات را ببندیم تا خودکفا شویم، ابداً امکان 
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ندارد. چرخه صنعت به گونه ای نیست که مثاًل 
ایران با تولی��د ۵۰ هزار خودرو، همه قطعات 
را خودش بس��ازد و راه را بر واردات سد کند. 
حتی آلمان که کش��وری صنعتی و پیشرفته 
اس��ت، همه قطعاتش را خودش نمی سازد و 
قطعاتی هم که می سازد در بسیاری از کشورها 
مورد استفاده قرار می گیرد؛ مثالً شرکت بوش 
آلمان یک س��ری قطعه می س��ازد که همه 
خودروهای جهان از آن اس��تفاده می کنند یا 
اینکه بهترین گیربکس جهان متعلق به برند 
ZF است که روی ۵۰ درصد خودروهای دنیا 
نصب می ش��ود. وقتی ایران ۵۰ هزار خودرو 
تولی��د می کند، اصالً امکان ن��دارد که بتواند 

تمام قطعاتش را خودش بسازد.
خالصه اینکه؛ کسانی که شعار خودکفایی 
می دهن��د، چی��زی از صنع��ت نمی دانند. ما 
به آنها می گوییم نمی خواهد ش��ما خودکفا 
شوید بلکه مسیر کار را برای صنعتگر ایرانی 
هموار کنید. اکنون برای ما تحریم های داخلی 
بدتر از خارجی اس��ت. تحریم داخلی ما را به 
مرز خفگی رس��انده است. تغییرات و قوانین 
خلق الس��اعه دس��ت و پای ما را بسته است. 
کاال به گمرک می رسد، اما ترخیص نمی شود، 
چون قانون تغییر کرده اس��ت یا بخشنامه ای 
جدید آمده اس��ت. عالوه بر آن برای گرفتن 
یک امضا باید یک ماه سرگردان بانک باشیم.

برای روشن شدن تأثیر تحریم های داخلی 
در صنع��ت، مثالی می زنم؛ ما موتورهای یورو 
۵ وارد کردیم و اتوبوس را مطابق با آن موتور 
س��اختیم. پس از اخذ مجوزها ب��رای اینکه 
بتوانیم پالک بگیریم و شماره گذاری کنیم باید 

از سازمان استاندارد تأییدیه می گرفتیم. زمانی 
که موتور را به اداره اس��تاندارد بردیم، متوجه 
ش��دیم که اداره اس��تاندارد، تجهیزاتی برای 
تأیید اس��تاندارد موتور یورو ۵ ندارد،  بنابراین 
مجبور شدیم خودرو را به کشور دیگری ببریم 
و تأییدیه اس��تاندارد آنجا را بگیریم که اداره 

استاندارد خودمان هم آن را پذیرفت.
همین روند دریافت استاندارد چند ماه کار 
ما را به تأخیر انداخت و باعث شد که سرمایه 
ما روی هوا برود، چون ما خودرو یورو ۵ را به 
مشتری فروخته و وعده تحویل در زمان مقرر 
را به او داده بودیم، اما با مشکالت استاندارد و 
... این کار با تأخیر مواجه شده بود. پس از آن، 
زمانی که به اداره شماره گذاری مراجعه کردم، 
مس��ؤولی که باید شماره گذاری کند، ۱۵ روز 
حضور نداشت. این مشکالت، همه نیرو و توان 
ما را از بین می برد. همین ماجرا نشان می دهد 
که ادعای خودکفایی، فقط یک شعار است. ما 
یورو ۵ را مطابق با استانداردهای جهانی وارد 
کردیم اما در داخل به درهای بسته خوردیم.

تاکن�ون عقاب افش�ان به چه کش�ورهایی 
صادرات داشته است؟

نخس��تین صادرات ما به مص��ر بود؛ بعد به 
عراق و اوکراین و .... البته هنوز هم به اوکراین 
صادرات داریم. اکنون مشکالت داخلی متعدد 
و متنوع هس��تند ولی اگر برطرف ش��وند راه 

صادرات باز خواهد شد.

متأسفانه سوانح اتوبوسی در ماه های اخیر، 
بیش از پیش افزایش پیدا کرده است. به نظر 

شما از میان عوامل دخیل در بروز این حوادث، 
وسیله نقلیه )اتوبوس( تا چه حد نقش داشته 

است؟
ببینید! در س��ال ۹۲ دو اتوب��وس در جاده 
قم ش��اخ به شاخ با هم تصادف کردند و آتش 
گرفتند و ۴۳ نفر جان خود را از دست دادند. 
بعد از این حادثه، بالفاصله پلیس اعالم کرد 
که سازنده اتوبوس ۵۰ درصد مقصر است. در 
همان حادثه، درباره اتوبوسی که ۴ مترش از 
بین رفته اس��ت، گفتند مکانیزم درها خوب 
نبود و در وس��ط باز نشده است که مسافران 
بتوانند از اتوبوس پیاده ش��وند. در حالی که 
اگر یک ضربه کوچک به در ماش��ین سواری 
ه��م بخورد، دیگ��ر درش باز نمی ش��ود. این 
حرف ها را  می زنند تا تقصیر را از گردن خود 
باز کنند، چراکه کنترل درستی روی جاده ها 
و عب��ور و مرور ندارند. ما برای اثبات حقانیت 
خود، کشمکش های زیادی داشتیم. در حادثه 
ج��اده قم، نکته مهم این ب��ود که یکی از آن 
دو اتوبوس با حرکت از مبدأ تهران، ۴۰ گالن 
تینر حمل می کرد! چه کسی باید این موارد را 
کنترل کند، غیر از پلیس و وزارت راه؟ قدرت 
اتوبوس اسکانیا باال است و راننده تا جایی که 
می تواند آن را از گازوئیل پر می کند؛ چه کسی 

باید به این تخلفات رسیدگی کند؟
اما به هر حال، این مشکالتی که برای شرکت 
پیش آوردند، باعث شد راه های جدیدی پیش 
روی ما باز ش��ود و کارهای��ی را انجام داده ایم 
ک��ه هنوز در دنیا باب نش��ده اس��ت. یکی از 
فعالیت های دو س��ال اخیر ما این اس��ت که 
یک برد )board( الکترونیکِی طراحی شده 
توس��ط جوانان ش��رکت را روی اتوبوس های 
جدی��د نصب می کنی��م و س��النی را هم در 
تهران تجهی��ز کرده ایم که در آنجا می توانیم 
تم��ام اتوبوس ها را بر روی نقش��ه ایران رصد 
کنیم تا بدانیم فالن اتوب��وس در کدام جاده 
حرکت می کند و چقدر سرعت دارد. االن به 
جایی رسیده ایم که می توانیم ایراد اتوبوس را 
از راه دور تشخیص دهیم؛ مثالً به راننده خبر 
می دهیم که ترمز اتوبوس خراب است و دیگر 
حرکت نکن. اگر هم توقف نکند به وزارت راه 
اعالم می شود که وضعیت ایمنی آن اتوبوس 
در خطر است. البته روی داشبورد اتوبوس هم 
یک نمایشگر نصب شده است. وقتی چراغ زرد 
روشن می ش��ود، یعنی مشکلی وجود دارد و 
احتیاط کن. وقتی هم که چراغ قرمز روش��ن 
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می شود، خودرو حتماً باید متوقف شود، ولی 
خب راننده ها در اغلب موارد گوش نمی دهند؛ 
بنابراین وزارت راه به پلیس اعالم می کند که 

فالن اتوبوس را متوقف کند.
آخرین کاری که ب��ر روی اتوبوس ها انجام 
داده ایم، تعبیه سیستم لرزش صندلی راننده 
اس��ت که مانع خواب آلودگی رانن��ده و بروز 
تصادفات می شود. این طرح برای خودروهای 
س��واری هم مناسب است و سازمان راهداری 
هم تأیید کرده که اقدام بس��یار خوبی است 
و پیگیری کرده که کامیون ها هم باید به این 
سامانه مجهز شوند تا از تصادفات جلوگیری 
گردد؛ خود س��وئدی ها ه��م در بازدیدی که 

داشتند، گفتند ما چنین سیستمی نداریم.
بای��د به این نکته هم اش��اره کنم که چون 
پلیس راه علیه ش��رکت اظهارنظرهای زیادی 
می ک��رد، ما به کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس 
شکایت کردیم و گفتیم ما طبق دستورات و 
معیارهای سازمان استاندارد عمل می کنیم و 
حتی اگر در یک معیار خالف داش��ته ایم، به 
ما نش��ان دهید. من به آقای مؤمنی )رئیس 
پلیس راه��ور وقت( هم گفتم که گزارش های 
نادرست به شما می دهند و شما هم این اخبار 
غلط را به مردم اطالع می دهید؛ مثالً می گویید 
در جاده های ایران ۱۰۰ هزار دستگاه اتوبوس 
بنز و ۲۰ هزار دستگاه اتوبوس اسکانیا داریم، 
ولی بیش��ترین درصد تصادف��ات مربوط به 
اسکانیاست. در حالی که اگر صد هزار دستگاه 
اتوب��وس بنز داریم، این تع��داد از روی پالک 
اس��ت و نه پیمایش؛ اغلب اتوبوس های بنز یا 
در گاراژها افتاده یا در سرویس ادارات استفاده 

می ش��ود، اما اگر پیمایش را در نظر بگیرید، 
اس��کانیا تمام جاده های ای��ران را فراگرفته و 
تعداد اتوبوس های دیگر خیلی کمتر است. ولوو 
از سال ۹۳ تعطیل کرده و تمام اتوبوس های 
این برند مربوط به گذشته است، ولی اسکانیا 
ساالنه تا ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس تولید می کند 
و امسال هم که تحت فشار تحریم بودیم ۸۰۰ 
دستگاه اتوبوس تولید کردیم. خب در چنین 
شرایطی معلوم است که تعداد حوادث اسکانیا 
بیش��تر خواهد بود. باالخره همان کمیسیون 

اصل ۹۰ ما را از دست پلیس نجات داد.

ب�ا توجه ب�ه اینک�ه یک�ی از دالی�ل عمده 
معض�ل آلودگی ه�وای ته�ران، اتوبوس ها و 
مینی بوس های فرس�وده است، آیا شهرداری 
تهران برای نوس�ازی ناوگان اتوبوس�رانی با 

شرکت عقاب افشان همکاری داشته است؟
گروه هایی که تا به حال در سازمان اتوبوسرانی 
شهرداری بوده اند، هر سال در نمایشگاه با ما 
خوش وب��ش کرده اند، ولی یک اتوبوس هم از 
ما نخریده اند؛ اما شهرداری مشهد از سال ۸۶، 
نزدی��ک به ۶۰۰ اتوبوس از ما خریده اس��ت. 
شهرداری های دیگر مثل قم، اصفهان، کرج، 
اهواز، رشت و گرگان هم اتوبوس های دومحور 
و س��ه محور خریده اند. اخیراً وزارت کش��ور، 
براس��اس مصوبه وزارت نفت، برای نوس��ازی 
ناوگان اتوبوس��رانی، یک سند همکاری با ما 
امضا کرد تا در آینده ای نزدیک بتوانیم ۱۵۰۰ 
اتوبوس گازسوز به شهرداری تحویل دهیم. ما 
نمونه اتوبوس گازس��وز را هم ساخته و تست 

کرده ایم.

تا به حال مشکل تأمین مالی مطرح بوده یا 
دالیل دیگری برای عدم همکاری وجود داشته 

است؟
وقت�ی بودجه هم ب�وده، به دالیل�ی که من 
نمی دانم، همکاری نمی کردند. همه اتوبوس های 
شهری و بین شهری ما اس�تانداردهای الزم 
را دارد و اگ�ر نداش�ته باش�د، اساس�اً پ�الک 
نمی شود. در چند س�ال اخیر، شهرداری یک 
س�ری اتوبوس های آکاردئون�ی خرید که در 
خطوط فعال هس�تند. قبل از اینکه شهرداری 
ای�ن اتوبوس ها را از چین بخ�رد، ما دو نمونه 
اتوبوس آکاردئونی ساختیم ولی سر قیمت به 
توافق نرسیدیم. حاال من از شما می خواهم که 
ای�ن بار توجه کنید و ببینید که آیا هیچ کدام از 
اتوبوس های BRT ته�ران پالک دارد؟ ندارد 
و این یعنی فاقد اس�تاندارد است و خودشان 
رنگی زده اند و شماره ای نوشته اند. به هر حال، 
ای�ن اتفاق�ات برای ما مهم نیس�ت. ما خوب 

می سازیم تا مشتری خوب هم پیدا شود.

ب�ه عنوان یک صنعتگ�ر و کارآفرین موفق، 
آرزوی شما در این مقطع سنی چیست؟

آرزوی من این اس��ت که تمام صنعتگران 
مملک��ت درس��ت و با دق��ت کار کنن��د. ما 
هیچ ک��س را رقیب خود نمی دانیم. همه باید 
خوب کار کنیم ت��ا محصوالتمان برای مردم 
مفید باش��د. در کار خودمان سعی  می کنیم 
که محص��ول باکیفیت تولی��د کنیم؛ جنس 
خ��وب تهیه می کنی��م و حتی اگ��ر مجبور 
باش��یم کاال را کمی گران تر می خریم ولی به 
دنبال محصوالت بی کیفیت نمی رویم. یکی از 
دالیل موفقیت ما یکس��ان بودن قیمت ها در 
نقاط مختلف کش��ور در بخش خدمات پس 
از فروش، گارانتی و تعمیرات اس��ت. این یک 
نکته مدیریتی مهم است. همین حاال که من 
با ش��ما صحبت می کنم، شیشه جلو اسکانیا 
در تهران ۹۰۰ هزار تومان اس��ت؛ در اردبیل 
و بندرعباس هم ۹۰۰ هزار تومان است. البته 
باالخره برخی دنبال دغل و کلک هس��تند و 
از قطعات تقلبی اس��تفاده می کنند، ولی ما 
دس��تگاهی تهیه کرده ایم که آرم مخصوصی 
روی قطعاتمان می زند تا کس��ی نتواند قطعه 
دیگری را جایگزینش کند. مطمئن باشید هر 
کس با صداقت و دقت کار کند، حتماً موفق 

می شود.
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رکود اخی��ر در فعالی��ت ناوگان 
حمل ونقل بین ش��هری اتوبوسی 
کشور تحت تأثیر شیوع ویروس 
کرونا شاید یکی از بی سابقه ترین 
رکودهایی بود که این صنعت به 
چش��م دید و نزدیک ب��ه دو ماه 
آن را ب��ه تعطیلی کش��اند. این 
اتف��اق غافلگیرکنن��ده از اوایل 
اس��فندماه س��ال ۹8 ب��ا ورود 
ای��ن وی��روس ب��ه کش��ور آغاز 
ش��د و تا اوایل اردیبهش��ت ماه 
س��ال ۹۹ ادامه یافت؛ رخدادی 
که باعث ش��د بخ��ش عظیمی از 
اتوبوس های بین ش��هری کشور 
روانه پارکینگ ها ش��ود و زیان 
فراوانی را به فعاالن این صنعت 
اتوبوس ه��ا،  مال��کان  از  اع��م 
ش��رکت های  رانن��دگان، 
رس��توران های  و  مس��افربری 
بین راهی وارد کرد. حال به نظر 
می رس��د با گذشت بیش از یک 
ماه از ص��دور مجوز س��تاد ملی 
مب��ارزه ب��ا کرونا ب��رای فعالیت 
مجدد اتوبوس های بین شهری و 
پایانه های مسافربری بین شهری، 
رفته رفته س��فرهای اتوبوس��ی 
جای خود را در بین مردم دوباره 
پیدا کرده و رونق نسبی به این 
بخش بازگش��ته اس��ت. هرچند 
که فعاالن ای��ن صنعت همچنان 
چش��م انتظار کمک ه��ای دول��ت 
برای جبران بخش��ی از زیان های 
خ��ود در دوران ش��یوع کرون��ا 

هستند.

شرایط رفته رفته بهتر می شود
امی��ر، یکی از رانن��دگان اتوب��وس فعال در 
مس��یر نهاوند-تهران معتقد اس��ت که اگرچه 
آث��ار بیم��اری کرونا بر پیک��ره فعالیت ناوگان 
اتوبوس های بین ش��هری هنوز به طور کامل از 
بین نرفته اس��ت اما نشانه هایی از رونق در این 
بخش دیده می شود. وی می گوید: بعد از رکود 
ناش��ی از کرون��ا در بخش حمل ونقل و س��ایر 
بخش های کشور، طبیعی بود که شرایط برای 
فعالیت عادی فراهم نباش��د اما حاال می بینیم 
که روزب��ه روز رغبت ب��ه اس��تفاده از اتوبوس 
در بین مردم بیش��تر ش��ده و امیدواریم که با 

گذشت هر روز، وضعیت کاری ما بهتر شود.
ای��ن راننده اتوبوس تصریح ک��رد: کرونا عالوه 
ب��ر ایجاد بیماری های س��خت، ت��رس عجیبی 
هم در م��ردم به وجود آورده ب��ود تا از هرگونه 
تجمع��ی پرهیز کنند. طبیعی اس��ت که مردم 
در چنین ش��رایطی فضای سربس��ته و عمومی 
را برای مس��افرت انتخاب نکنند. اگرچه ما همه 
پروتکل های بهداش��تی را رعایت می کردیم و به 
ط��ور مداوم فرایند ضدعفونی انجام می ش��د. با 
همه این ها امیدوارم که این بیماری از کل جهان 

رخت بربندد و مردم از شر آن خالص شوند.

دولت به یاری ما بیاید
محمد، راننده اتوبوس مسیر اراک-تهران هم 

امید دارد ک��ه رونق به فعالیت ناوگان اتوبوس 
بین شهری کشور بازمی گردد. او می گوید مردم 
و مس��افران تا حدود زیادی نسبت به روزهای 
آغازین ش��یوع این بیماری دیدگاه شان تغییر 
ک��رده و متوجه ش��ده اند که ب��ا رعایت برخی 
م��وارد می توانند به زندگی ع��ادی خود ادامه 
دهن��د. البته هن��وز رونق کامل در ب��ازار کار 
ما ایجاد نش��ده اس��ت اما امیدواریم در آینده 
نزدیک ش��رایط بهتر ش��ود. دانش��جوها سهم 
زیادی از مس��افران اتوبوس های بین شهری را 
تشکیل می دهند که این روزها هنوز تعطیل و 
به عبارتی بالتکلیف هستند. همچنین می توان 
امی��دوار ب��ود ک��ه در آینده با کنترل بیش��تر 
بیماری کرونا و افزایش شهرهای سفید، مردم 
بار دیگر س��فر با اتوبوس را به س��فر با وسیله 

شخصی خود ترجیح دهند.
این راننده هم به نقش دولت در سرپا ماندن 
ناوگان حمل ونقل مسافری کشور اشاره می کند 
و می گوید: خیلی از مال��کان اتوبوس هایی که 
هر روز در کشور فعالیت می کنند اقساط بانکی 
بدهکارند و دچار مش��کالت عدیده ای شده اند. 
ضمن اینکه بس��یاری از رانن��دگان این صنف 
چند ماهی بیکار بوده اند و نتوانسته اند درآمدی 
داش��ته باش��ند. ما از دولت انتظار داریم که ما 
را تنها نگ��ذارد و مثل دیگر بخش های اقتصاد 
کشور در چنین بحران هایی در کنار مان باشد.

بازگشت رونق نسبی به فعالیت ناوگان حمل ونقل اتوبوسی کشور
کالسکه سبز از دوران پساکرونا گزارش می دهد
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خانواده حمل ونقل مسافری آسیب زیادی 
دید

از مسؤوالن شرکت های مسافربری  یکی 
غرب تهران با اش��اره ب��ه اینکه حمل ونقل 
اتوبوس��ی بین شهری کش��ور یک خانواده 
بزرگ اس��ت، می گوید که وی��روس کرونا 
عالوه بر مالکان و رانندگان و ش��رکت های 
مس��افربری، ارتزاق اف��رادی مثل کارکنان 
باربری ه��ای داخل پایانه های مس��افربری، 
کارگ��ران این باربری ها و حتی مس��ؤوالن 
بلیط فروش��ی داخل پایانه ه��ا را هم تحت 
تأثیر قرار داد و معلوم نبود اگر این وضعیت 
ادامه می یافت عاقب��ت زندگی این عزیزان 

چه می شد.
وی با ابراز خوش��حالی از ش��روع فعالیت 
ناوگان اتوبوس��ی و بازگش��ت رونق نسبی 
به این صنعت، اب��راز امیدواری کرد که در 
آینده چنین بحران هایی متوجه این قش��ر 
نش��ود و افزود: ناوگان حمل ونقل جاده ای 
 یک��ی از مهمتری��ن بخش ه��ای اقتص��اد 
بس��یار اف��راد  و  اس��ت  کش��وری   ه��ر 

 زی��ادی در جامعه از راه آن گذران زندگی 
می کنند. 

ما انتظار داریم حاال که قدرت بروز کرونا 
کمتر شده و مردم قدری از ترس های ناشی 
از این بیماری خطرناک فارغ شده اند، دولت 
به س��راغ فعاالن صنایع مختلف برود و اگر 
مش��کلی دارند کمک حال آنها باشد. امروز 
دخ��ل و خرج بس��یاری از مش��اغل به هم 
نمی خورد و اگر دولت هم بخواهد خودش 
را کنار بکش��د ش��رایط به مراتب سخت تر 

خواهد شد.

برگزاری نشس�ت کمیت�ه راهبری بخش 
حمل ونقل مسافربری جاده ای

در همی��ن ارتب��اط، اخی��راً در نشس��ت 
حمل ونق��ل  بخ��ش  راهب��ری  کمیت��ه 
ب��ا حض��ور معاون  مس��افربری ج��اده ای 
حمل ونقل س��ازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای و رؤس��ای انجمن ها و کانون های 
و  مس��افربری  حمل ونق��ل  ش��رکت های 
رانندگان، دغدغه های شرکت ها و رانندگان 

حمل ونقل مس��افربری جاده ای کش��ور در 
ش��رایط موجود مورد بررس��ی قرار گرفت. 
قربان��ی، مع��اون حمل ونقل این س��ازمان 
ضم��ن تقدی��ر از تالش های ش��رکت ها و 
رانندگان بخش حمل ونقل مس��افربری در 
جابه جایی ایمن مسافران با رعایت ضوابط 
و اصول بهداشتی در ش��رایط کرونا اظهار 
داشت: یکی از شاخص های اصلی موفقیت 
در ش��رایط موج��ود درک متقاب��ل بخش 
حاکمیتی و تش��کل های صنفی است تا در 
نتیجه شناسایی مشکالت و ارائه راهکارها، 
تعادلی میان رضایتمندی عمومی جامعه و 

بخش حمل ونقل جاده ای برقرار شود.

قربان��ی ب��ا تأکی��د بر ای��ن ک��ه از تمام 
ت��وان و ظرفی��ت وزارت راه و شهرس��ازی 
و س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
برای رس��یدگی به مطالبات ش��رکت های 
حمل ونقل و رانندگان اس��تفاده می ش��ود، 
اهمی��ت بخ��ش  ب��ه  ب��ا توج��ه  اف��زود: 
 حمل ونقل در اقتصاد کش��ور، تس��هیالت 
و بس��ته های حمایتی ب��رای این بخش در 
نظر گرفته ش��ده و این موضوع در دس��ت 
پیگی��ری و اق��دام اس��ت و ب��ا هماهنگی 
دستگاه های ذیربط به شرکت ها و رانندگان 

اعالم می شود.
دفت��ر  مدی��رکل  باقرج��وان،  داری��وش 
حمل ونقل مس��افر س��ازمان راه��داری و 
حمل ونق��ل ج��اده ای نیز در این نشس��ت 
گزارش��ی از اقدام��ات و برنامه ه��ای ای��ن 
س��ازمان در ایام مقابله ب��ا کرونا ارائه کرد 
و افزود: در راس��تای رسیدگی به مطالبات 
ش��رکت ها و رانندگان در ش��رایط موجود، 
اقدامات��ی از جمله پیش��نهاد بخش��ودگی 
اجاره به��ای غرفه ش��رکت ها، بخش��ودگی 
مالیات عملکرد شرکت های حمل  ونقل، آب 
و برق مصرفی، تمدید مهلت پروانه فعالیت 
ش��رکت ها، افزایش نرخ کرایه مصوب، ارائه 
تس��هیالت بانک��ی ارزان قیم��ت و تعویق 
پرداخت حق بیمه رانندگان به دستگاه ها و 
مراجع ذیربط اعالم شده است و تا حصول 

نتیجه مورد پیگیری قرار می گیرد.
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اتوبوس ه��ای  مال��کان 
روزه��ا  ای��ن  بین ش��هری 
دغدغه های زی��ادی دارند. 
آن ه��ا از یکس��و بای��د ب��ا 
مش��کالت ناش��ی از شیوع 
بیم��اری کرونا و رکود ایجاد 
مس��افر  ب��ازار  در  ش��ده 
دس��ت و پنجه نرم کنند و 
از سوی دیگر باید افزایش 
سرسام آور قیمت های ناشی 
از ت��ورم از جمله افزایش 
قیمت در بازار قطعات یدکی 
را ب��رای ادام��ه حیات خود 
مدیریت کنند. با این همه، 
آن ها بعد از گذر از دوران 
پیک ش��یوع کرون��ا دوباره 
اتوبوس های ش��ان را راهی 
جاده ه��ا کرده اند تا با وجود 
همه س��ختی ها، ه��م چرخ 
زندگی خودش��ان بچرخد و 
هم چرخ ناوگان حمل ونقل 
مس��افری کش��ور. همایون 
از  یک��ی  حس��ین آبادی، 
اتوبوس های  مالکان  همین 
دو  او  اس��ت.  بین ش��هری 
اتوب��وس م��ارال دارد ک��ه 
خودش ترجی��ح داده برای 
راننده  هزینه ه��ا  کاه��ش 
یکی از آنها باشد. گفتگوی 
کالسکه سبز را با این فعال 
بخش حمل ونقل جاده ای در 

ادامه بخوانید.

گفتگو با همایون حسین آبادی از مالکان اتوبوس های عقاب-اسکانیا

از خ�اور و اتوبوس ه�ای ول�وو ت�ا تولی�دات 
عقاب افشان

من از س��ال ۷۳ تصمیم گرفتم راننده اتوبوس 
باش��م و این کار را در ش��هر خودمان یعنی اراک 
عملی کردم. ابتدا چند س��الی روی اتوبوس های 
دیگران کار کردم و رفته رفته عالقه ام به این شغل 
بیش��تر شد. چند سالی که گذشت با وام و کمی 
پس انداز، یک دستگاه خاور از ایران خودرو خریدم 
و چن��د وقتی هم ب��ا آن کار کردم اما چون دائماً 
ذهنم درگیر اتوبوس و جاده بود، به این س��مت 
آم��دم و با کمک برادرانم یک دس��تگاه اتوبوس 
ولوو خریدیم. کمی که گذشت با شراکت یکی از 
همشهریان مان یک دستگاه اتوبوس ولوو دیگر هم 
گرفتیم و شرایط به سمتی رفت که بین سال های 
۸۴ ت��ا ۸۷ تعداد اتوبوس ه��ای ولوو ما به ۸ عدد 
رسید و ش��کر خدا راضی بودیم. در همان برهه، 
م��ا و خیلی از مالکان دیگر ب��ا اتوبوس های ولوو 
تیپ ۲ و تیپ ۳ مش��کالت زی��ادی پیدا کردیم. 
مشکالت این اتوبوس ها و هزینه های جانبی آنها 
باعث شد خیلی ها دچار مسائل مالی شدید شوند، 
به گونه ای که دیگر نتوانس��تند به این کار ادامه 
دهند. همین بود که ما تصمیم گرفتیم با مشورت 
دیگران به س��مت تولیدات شرکت  عقاب افشان 
بیایی��م و در آن س��ال ها یک دس��تگاه اتوبوس 
اسکانیای کالسیک از این شرکت خریدیم و چون 
بسیار راحت تر با آن کار می کردیم و در عین حال 
هزینه ها و کارکردهایش برای ما بسیار به صرفه تر 

از ول��وو ب��ود، از آن زمان تصمی��م  گرفتیم فقط 
اتوبوس اسکانیا داش��ته باشیم؛ این رویکرد ما تا 
امروز ادامه داشته است. ما االن ۲ دستگاه اتوبوس 
مارال داریم. البته اتوبوس های کالسیک آن زمان 
هم مشکالتی داشتند اما این ایرادات رفته رفته در 
تولیدات بعدی ش��رکت عقاب افشان کمتر شد و 
امروز می بینیم که اتوبوس های درسا و مارال این 
ش��رکت سرآمد هستند و حرف های زیادی برای 

گفتن دارند.

۱6 سال حضور در خط سنندج-شیراز
ما از سال ۸۳ داریم در خط سنندج-شیراز کار 
می کنیم و دیگر با این مسیر خو گرفته ایم. البته 
قبل از آن هم در خط تهران-اراک، اراک-سنندج 
و اراک-اصفهان کار کردیم. خوبی خط سنندج-
شیراز این است که به خاطر مسافت بسیار زیادی 
که دارد خیلی راحت می شود در مورد خوبی ها و 
کیفیت اتوبوس های این خط صحبت کرد و آنها 
را مورد س��نجش ق��رار دارد. آنطور که ما هر روز 
تجربه می کنیم، فاصله رفت و برگشت از سنندج 
تا ش��یراز و بالعکس حدود ۱۸ ساعت است؛ ۱۸ 
ساعتی که واقعاً نش��انگر مسافت بسیار طوالنی 
اس��ت و کمتر خودرویی می تواند آن را یک نفس 
طی کند. خوشبختانه اتوبوس های مارال ما بدون 
کمترین مش��کلی هرروزه این مسافت طوالنی را 
طی می کنند و خدا را ش��کر تا حاال پیش نیامده 
که در راه بمانیم. البته نکته بسیار مهم در سالمت 

شرکت عقاب افشان یک نعمت بزرگ برای صنعت حمل ونقل کشور است
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اتوبوس ها و البته هر خودرویی، دقت در انجام 
سرویس های دوره ای و استفاده درست از آن 
است؛ کاری که ما به انجام آنها بسیار پایبندیم 

و برای مان اهمیت زیادی دارد.

مش�کالت تحریم برای ن�اوگان حمل ونقل 
جاده ای

شرایط س��ختی به خاطر تحریم ها داریم و 
این را همه می دانند. تا دو سال پیش با وجود 
همه مشکالتی که به خاطر تحریم ها داشتیم 
باز می توانس��تیم کارمان را پیش ببریم و اگر 
گرانی و تورم هم در بازار الس��تیک و قطعات 
یدک��ی بود، به یک ش��کلی کار خود را انجام 
می دادیم اما از دو سال پیش و با شدت گرفتن 
تحریم ها و البته انفجار قیمت ها در بازار ارز و 
دالر، شرایط به طرز عجیبی فرق کرده و کار 
برای مان خیلی سخت شده است. دولت باید 
فکری به حال ما و این اوضاع کشور بکند. شما 
فکر کنید این همه مشکل به خاطر تحریم ها و 
گرانی ها داریم و وقایعی مثل بیماری کرونا هم 
مزید بر علت می ش��ود تا شرایط بر ما سخت 
و س��خت تر گردد. ما به دلیل شرایط موجود 
حدود دو ماه نتوانس��تیم کار کنیم؛ حاال یک 
ماهی هست دوباره ش��روع به کار کرده ایم و 
حتماً مدتی طول خواهد کشید تا همه چیز 

به روال عادی برگردد.

سفر با اتوبوس برای مسافران خط شیراز-
سنندج به صرفه است

خوش��بختانه وضع مسافر در مسیری مثل 
سنندج-شیراز خیلی زودتر از مسیرهای کوتاه  
رون��ق می گیرد، چون این مس��افت طوالنی 
است و اصالً برای مسافرانش به صرفه نیست 
که با خودروهای ش��خصی خود این مسافت 
را طی کنند. ضمن اینکه سفرهای هوایی هم 
در کشور ما به خاطر خطراتی که دارد، خیلی 
مورد استقبال مسافران نیست. عالوه براین ها، 
ریل قطار هم هنوز به سنندج نرسیده است و 
بهتری��ن روش از لحاظ ایمنی و هزینه همان 
اتوبوس است. مسافران اصلی ما را سربازان و 
دانشجوها و خانواده هایشان تشکیل می دهند 
که البته فعالً با توجه به تعطیلی دانش��گاه ها 

ما از نعم��ت این عزیزان محرومیم اما امیدواریم که در آینده 
شرایط بهتر شود. ما ۱۰ راننده هستیم که برای ایمنی بیشتر، 
به نوبت و در فواصل مختلف بر روی دو اتوبوس��ی که عرض 

کردم، فعالیت داریم.
می خواهم در مورد قشر زحمتکش راننده ها به نکته ای اشاره 
کنم. من به عنوان یک مالک، شاید اگر دو دستگاه اتوبوسم دو 
ماه کار نکنند به شدت متضرر شوم اما برای تأمین زندگی ام 
به مشکل نمی خورم، ولی آن دسته از رانندگان عزیز اتوبوس ها 
که اغلب به صورت سرویسی کار می کنند، در این دو ماهی که 
کرونا حمل ونقل برون شهری را به تعطیلی کشانده بود، دچار 
مش��کالت عدیده ای ش��دند. من رانندگانی را می شناسم که 
برای تأمین نیازهای اولیه زندگی شان در این دو ماه به مشکل 
خوردند. کاش نهادهای دولتی در چنین ش��رایطی بیشتر در 

کنار ما باشند.

دولت، قدردان شرکت عقاب افشان باشد
بدون تملق گویی و اغراق باید عرض کنم که در این روزگار 
تحریم و س��ختی های وارد شده بر کشور، دولت باید قدردان 
ش��رکتی مثل عقاب افشان باش��د که در تمام این سال های 
تحریم به هر نحوی توانس��ته بخش بزرگی از نوسازی ناوگان 
اتوبوسی کشور را محقق سازد. شما فکر کنید این شرکت هم 
مثل بس��یاری دیگر از شرکت های خودروسازی، بعد از فشار 
تحریم ها تعطیل می شد یا رو به تولید و واردات اتوبوس های 
چینی می کرد. ما باید قدردان مدیران این مجموعه تولیدی و 
صنعتی باشیم، چراکه نعمت بزرگی برای صنعت حمل ونقل ما 
محسوب می شود، و دولت هم باید به هر شکلی که می تواند 

موانع را از پیش پای آنها بردارد.

ما از سال 83 داریم در خط 
سنندج – شیراز کار می کنیم 
و دیگـر بـا ایـن مسـیر خو 
گرفته ایم. البته قبل از آن هم 
در خط تهـران- اراک، اراک- 
اصفهـان  اراک-  و  سـنندج 
هم کار کرده ایـم. خوبی خط 
سنندج – شیراز این است که 
به خاطر مسافت بسیار زیادی 
که دارد خیلی راحت می شود 
در مـورد خوبی هـا و کیفیت 
اتوبوس های این خط صحبت 
کـرد و آنها را مورد سـنجش 

قرار دارد
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»روزی همسر خیامی پیش 
من آمد و گفت از شوهرش 
شکایت دارد! تعجب کردم 
زی��را خیامی را مرد بس��یار 
خوبی می ش��ناختم که خانم 
گف��ت من یک دس��ت مبل 
از ای��ن م��رد می خواهم که 
در ش��رایط فعلی که اس��م 
و رس��می پی��دا کرده ایم و 
آدم ه��ای مهم ب��ه منزل ما 
رفت و آمد دارند، بتوانیم 
آبرومند پذیرایی کنیم در 
حال��ی ک��ه مبل ه��ای منزل 
شکس��ته و خراب هستند. 
اما خیامی همیشه می گوید 
ب��رای خری��د ماش��ین آالت 
ب��ه  نی��از  کارخان��ه  ب��رای 
پ��ول دارد و مب��ل اولویت 
نیس��ت.« ای��ن نق��ل قول 
از رض��ا نیازمند اس��ت که 
از  یک��ی  را  وی  می ت��وان 
بنیانگذاران صنعت خودرو 
ای��ران در وزارت اقتص��اد 
نامید. صنعت خودرو ایران 
بر خ��الف آن چه اکثر مردم 
ایران فکر می کنند با تولید 
پی��کان متولد نش��د بلکه 
تولد صنعت خ��ودرو ایران 
در ح��دود س��ال ۱۳۱۹ با 
ساخت بدنه و اتاق اتوبوس 
و کامی��ون در ای��ران آغ��از 

شده بود.

پیکان چگونه متولد شد؟

البته اولین ش��رکت تولید کنن��ده خودرو که 
فیات ایران بود در سال ۱۳۳۲ تأسیس شد ولی 
تولی��د اولین محصوالت این ش��رکت که فیات 
۱۱۰۰ نام داش��ت در س��ال ۱۳۳۹ انجام شد و 
عماًل ش��رکت جیپ ایران )پارس خودرو کنونی( 
که در س��ال ۱۳۳۶ تأسیس ش��ده بود در سال 
۱۳۳۸ اولی��ن خودرو تولیدش��ده در ایران را که 
جیپ شش سیلندر کالسکه ای بود تولید کرد. در 
س��ال بعد اولین فیات های ایرانی تولید شدند. با 
این حس��اب بر خالف نظر معمول پارس خودرو 
پدر صنعت خودرو ایران اس��ت، نه ایران خودرو. 
در س��ال ۱۳۳۸ ش��رکت تولی��د خ��ودرو ایران 
)مرتب کنونی( تأسیس شد. این شرکت هم در 
س��ال ۱۳۴۲ اولین محصوالت خ��ود را که انواع 
مدل های لن��دروور بود تولید می کرد. در س��ال 
۱۳۴۱ ایران ناسیونال )ایران خودرو( تأسیس و در 
س��ال ۱۳۴۵ اولین خودرو همه گیر تولید داخل 
یعنی پیکان تولید ش��د. پیکان خودروی بود که 
بسیاری به آن عشق می ورزیدند و صنعت خودرو 
ایران را از ورشکستگی نجات داد. ایران ناسیونال 
ی��ا همان ایران خودرو که مادر پیکان اس��ت روز 
۱۲ مهرماه ۱۳۴۱ با سرمایه ای حدود ۱۰ میلیون 
تومان و با هدف مونتاژ و تولید انواع خودرو متولد 
ش��د و از ۲۸ اس��فندماه ۱۳۴۲ با تولید اتوبوس 
شروع به کار کرد. اما تولید اتوبوس آن هم به تیراژ 
محدود خواسته های برادران خیامی، مدیران آن 
روز ایران خ��ودرو را برآورده نمی کرد و به همین 

دلیل در آن زمان آنها سعی کردند با کارخانه های 
خودروس��ازی دنیا ارتباط برقرار کنند تا بتوانند 
خ��ودرو را برای اقش��ار متوس��ط در ایران تولید 

کنند.
فورد، پژو، فولکس و تالبوت برخی گزینه هایی 
بودن��د که با آنه��ا تماس برقرار ش��د. هنوز هم 
بسیاری بر این باورند که استعمار پیر انگلستان 
ک��ه صنعت خودرو خ��ود را در آن روزگار مظهر 
اراده ملی می دید، به وسیله راه هایی که همه به 
آن روش های انگلیسی نام می دهند سبب شد تا 
شرکت روتس بتواند جای شرکت های آلمانی و 
فرانسوی را بگیرد؛ اما عده دیگری نیز می گفتند 
در آن زم��ان تنها کارخانه های انگلیس��ی روی 

خوش به مدیران ایران خودرو نشان دادند.

 پیکان وارد شد
به هرح��ال پیکان وارد ایران ش��د. در س��ال 
۱۳۴۵ ق��راردادی بی��ن ش��رکت ایران خودرو و 
روت��س در مورد مونتاژ و س��اخت خودرو پیکان 
که نام انگلیس��ی آن هیلمن بود منعقد شد و به  
طور رس��می با وارد ش��دن قطعات تولید پیکان 
در اردیبهشت س��ال ۱۳۴۶ با ظرفیت ۶۰ هزار 
دس��تگاه آغاز ش��د، این تیراژ به تدریج به ۱۲۰ 
هزار دستگاه رس��ید. در سال ۱۳۵۳ خط تولید 
وانت ش��کل گرفت، در ۲۷ مهرم��اه ۱۳۵۳ نیز 
کارخانه ریخته گری و موتورس��ازی دایر ش��د تا 
نسبت به ساخت ش��ش قسمت از موتور پیکان 

نگاهی به تاریخ صنعت خودروسازی در ایران
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۱۶۰۰ اق��دام کند. به منظور تأمین قس��متی از 
قطعات اساسی خودروهای تولیدی کارخانه های 
صنعت��ی، ایران ناس��یونال ب��ه  طور مس��تقیم و 
غیرمستقیم در ایجاد واحدهای صنعتی و تولید 
نقش داشت و تولید بسیاری از قطعات خودرو را 
در کارخانه های داخلی و به کمک ش��رکت های 

خارجی شروع کرد.
همزمان با ش��روع تولید پیکان به وسیله چند 
ارمنی و با س��هامداری شرکت سیتروئن شرکت 
سیتروئن ایران )سایپا( شکل گرفت. این شرکت 
هم در ابت��دا ژیان و در ادامه رن��و را تولید کرد. 
جنرال موتورز هم برای اولین ب��ار خارج از خاک 
آمریکا حاضر به تولید خودرو شد. کیفیت باالی 
تولی��د پارس خودرو س��بب ش��د جنرال موتورز 
حاض��ر ش��ود در یک جا ب��ا رقیب خ��ود یعنی 
آمریکن موتور که آن زمان جیپ زیرمجموعه آن 
بود خودرو تولید کند. تولیداتی مانند بیوک ایران 
و ش��ورولت ایران محصوالتی بودند که هنوز هم 
تولید آنها در ایران ب��رای صنعت خودرو افتخار 

محسوب می شود.
جنرال موتورز آن زمان برنامه داشت پارس خودرو 

را به عنوان بازوی اصلی خود در آسیا داشته باشد. 
ای��ن ش��رکت برنامه هایی برای س��اخت داخلی 
کردن محصوالت خود در ایران داش��ت. در کنار 
این شرکت مرسدس بنز نیز با خاور و ایران خودرو 
رابطه تنگاتنگی داش��ت و این شرکت هم برای 
تولید موتورهای خود در ایران شرکت ایدم تبریز 

را تأسیس کرد.
در این میان البته برادران خیامی که با هیوندایی 
ک��ره کار خود را آغ��از کرده بودن��د برنامه های 
بلند پروازانه ای داشتند. آنان قصد داشتند تا سال 
۱۳۶۰ کام��اًل پیکان را داخل��ی کنند و در ادامه 
یک خودرو کاماًل ایرانی را طراحی و تولید کنند. 
البته تمام این برنامه های صنعتی پس از افزایش 
قیمت نفت در س��ال ۱۳۵۳ و تغییر اس��تراتژی 
حکومت شاه دستخوش تحول شد. در آن سال ها 
به ناگاه با افزایش درآمد نفت سرمایه از صنعت به 
سمت واردات سوق داده شد. همین عامل سبب 
کاهش رشد صنایع شد و واردات خودرو به شدت 

افزایش یافت.
ب��ا این همه هنوز هم تولی��دات داخل در برابر 
موج واردات مقاوم��ت می کردند. با وقوع انقالب 

فورد، پژو، فولکس و تالبوت 
برخی گزینه هایی بودند که با 
آنها تماس برقرار شـد. هنوز 
هم بسـیاری بـر ایـن باورند 
انگلسـتان  که اسـتعمار پیر 
که صنعت خـودرو خود را در 
آن روزگار مظهـر اراده ملـی 
می دیـد، به وسـیله راه هایی 
کـه همـه بـه آن روش هـای 
انگلیسـی نام می دهند سبب 
شـد تا شـرکت روتس بتواند 
جـای شـرکت های آلمانـی و 

فرانسوی را بگیرد
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و ملی ش��دن صنایع، تأثیر دولت در صنعت 
خ��ودرو افزای��ش یاف��ت. این دولت��ی بودن 
س��بب کاهش رش��د صنعت خودرو شد. در 
آن س��ال ها اعتقاد بر این بود که بهتر است 
به  جای صنعت خودرو به صنایع کش��اورزی 
اهمی��ت داده ش��ود. جو جامعه نیز س��بب 
ش��د تولید خودروهای لوکس متوقف شود، 
حتی دیگر پیکان دو لوکس تولید نمی ش��د. 
با اتفاقات رخ داده در اوایل دهه ۶۰ بس��یاری 
از مهندسان صنعت خودرو در پی آمریکایی 
نامی��ده ش��دن و داش��تن تفک��رات چپ یا 
دموکرات اخراج شدند. این روند ادامه داشت 
تا ب��ا کاهش درآم��د ارزی ای��ران در جنگ 
تحمیلی و کاهش بودجه ارزی صنعت کشور 
از ح��دود دو میلیارد دالر ب��ه ۲۰۰ میلیون 
دالر در سال عماًل صنعت خودرو به تعطیلی 
کش��انده ش��د. بنا به گفته میرخانی رشتی 
مدیر عامل ایران خودرو ۶۵۰۰ نفر از کارگران 
ایران خودرو در س��ال ۶۵ بازخرید شدند. در 
س��ال ۱۳۶۸ مدیران آن زم��ان ایران خودرو 
تصمیم گرفتند تا خطوط دست دوم شرکت 
تالبوت را خریداری کرده و با تقس��یم آن در 
تولید کنن��دگان قطعات خودرو و بازس��ازی 

بخش��ی از خطوط تولید ایران خودرو، پیکان 
را از ورطه نیس��تی نجات دهن��د، اما بعد از 
نصب خط��وط ایران خودرو با خطوط ناقص، 
دست دوم و مستهلک شده ای روبه رو شد که 

کاستی های فراوانی داشت.
در س��ال ۱۳۷۰ صنعت خ��ودرو ایران به 
موجودی نیمه جان شبیه بود؛ رکود اقتصادی 
و صنعتی بعد از جنگ و حدود هفت س��ال 
خواب زمس��تانی، ایران خودرو را در آس��تانه 
ناب��ودی قرار داده بود. در آن زمان بس��یاری 
معتقد بودند دیگ��ر نیازی به صنعت خودرو 
نیس��ت و عده ای نیز خواس��تار ادامه تولید 
کارخانه های خودروسازی و نجات آن بودند، 
اما پیکان در آن سال ها، صنعت خودرو ایران 
را نج��ات داد و جریان حیاتی س��رمایه را به 
شرکت ایران خودرو بازگرداند. حتی در اوایل 
دهه ۷۰ و واردات انب��وه خودرو، این خودرو 
از محبوبیت نیفتاد و همچنان پول رایج بازار 
خ��ودرو ایران بود. راحت تعمیرش��دن، ارزان 
بودن تعمیر، همه ج��ا تعمیری، هزینه کم و 
انس مردم ایران با این خودرو، همچنان آن را 
تا سال ۱۳۸۰ به عنوان پرمشتری ترین خودرو 
مطرح می کرد. س��ود حاصل از پیکان سبب 

ش��د مراکز تحقیقاتی و نظام های مهندسی 
بعد از ۱۵ س��ال رکود و فراموشی، دوباره در 

ایران خودرو شکل بگیرد.
از اواسط دهه ۷۰، پس از واردات خودرو و 
ورود اتومبیل های متنوع کره ای، فشار دوباره 
روی این صنعت تش��دید شده بود که چرا ما 
نمی توانیم حتی یک خودرو طراحی کنیم و 
چرا حتی چراغ های پیکان نیز تغییر نکرده، 
از همه جالب تر آن بود که حتی اطالعات فنی 
پژو ۴۰۵ ک��ه در ابتدا به صورت مونتاژ کامل 
وارد بازار می ش��د نیز در اختیار مهندس��ان 

ارشد ایران خودرو قرار نمی گرفت.
 

طرح خودرو ملی
طرح خودرو ملی که ای��ده آن نیز چندان 
در ای��ران تازه نب��ود، دوباره مدت��ی پس از 
پای��ان واردات خودرو، برای تولید یک پیکان 
جدید آغاز ش��د تا به همه ثابت شود ما هم 
می توانی��م مانند کره، خودم��ان به طراحی 
خ��ودرو بپردازیم. نخس��تین  بار م��ردم در 
بازی های جام ملت های آسیای ۱۹۹۶ شاهد 
تی��زری بودند که خب��ر از تولید خودرو ملی 
می داد. در آن زمان طراحی خودرو ملی، آغاز 
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ش��د اما تا چندی پیش از ش��روع تولید سمند، 
از ای��ن خودرو ملی خبری نبود. در آغاز، طراحی 
خودرو ملی چندان سخت به نظر نمی رسید اما 
پس از ش��روع طرح، عظمت آن کاماًل مشخص 
شد. طراحی پلت فرم )مجموعه های فنی خودرو( 
که در ابتدا غیرممکن به نظر می رس��ید پس از 
روش پروتون مالزی که خودرو خود را با طراحی 
بدنه روی پلت فرم های میتسوبیشی، قرار می داد، 
انتخاب ش��د. حال آن که پس از مدتی، مشخص 
ش��د حتی طراحی بدنه نیز کار بسیار دشواری 
اس��ت. در همین زمان در کش��ور تایوان شرکت 
»فرست اتوموتیو« انگلستان، طراحی نمونه اولیه 
خودروی روی شاسی و قوای محرکه خودرو پژو 
۴۰۵ برای تولید در ش��رکت تایوانی را به پایان 
رسانده بود، ناگهان شرکت تایوانی ورشکسته شد 
و شرکت فرست اتوموتیو که برای طراحی خودرو، 
بسیار هزینه کرده بود این طرح را به شرکت هایی 
در ای��ران، آرژانتین و چین پیش��نهاد کرد. این 
پیشنهاد با اقدامات اولیه برای تولید خودرو ملی، 
همزمان بود و ایران خودرو، این طرح را با اشتیاق 

پذیرفت.
حال س��ؤال این بود که صنعت خودرو باید به 

کدام سو برود. حال مدیران صنعتی می دانستند 
تولید کاماًل ایرانی برای رقابت در بازارهای جهانی 
تنها یک ش��عار با برد داخلی است. از طرفی اگر 
ایران به بازار تجارت جهان پیوند می خورد صنعت 
خودرو ایران در مواجهه با خودروهای مدرن که 
بدون تعرفه یا با تعرفه پایین وارد می شدند، نابود 

می شد.
در ای��ن میان س��ال ها بود ک��ه واردات خودرو 
ممنوع بود، پس برنامه ای تدوین شد که واردات 
خودرو با تعرفه بیش از صد درصدی آزاد ش��ود. 
ق��رار بود تعرفه خودرو هر س��ال بین ۱۰ تا ۲۰ 
درصد کاهش یابد. از طرفی طبق یک برنامه قرار 
بود صنایع خودرو س��ازی به تدریج با قوی شدن 
قطعه سازان، خصوصی شود. برای افزایش دانش 
فنی هم سعی شد با شرکت های بزرگ همکاری 
مش��ترک صورت گیرد. پیکان نیز در اوایل دهه 
۸۰ به مش��کل بزرگی تبدیل شده بود. از طرفی 
چهره ش��هرهای ایران را عقب مانده جلوه می داد 
و از س��وی دیگر مشکالت آلودگی هوا و مصرف 
سوخت را تشدید می کرد. شرکت رقیب سایپا نیز 
تنها پراید را با تیراژ باال تولید می کرد. این خودرو 
هم که از اوایل دهه ۷۰ تولیدش شروع شده بود 

از اواسـط دهـه ۷0، پـس 
ورود  و  خـودرو  واردات  از 
کره ای،  متنـوع  اتومبیل های 
فشـار دوباره روی این صنعت 
تشـدید شـده بود که چرا ما 
نمی توانیم حتـی یک خودرو 
طراحـی کنیـم و چـرا حتی 
چراغ هـای پیکان نیـز تغییر 
نکـرده، از همـه جالب تر آن 
بود کـه حتی اطالعـات فنی 
پژو 405 که در ابتدا به صورت 
مونتاژ کامل وارد بازار می شد 
نیز در اختیار مهندسان ارشد 

ایران خودرو قرار نمی گرفت

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 68 - اردیبهشت ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



و ب��ه تدریج داخلی س��ازی اش افزایش یافته بود 
گزینه مناس��بی نبود، چرا که تکنولوژی خودرو 
به اوایل دهه ۸۰ میالدی بازمی گشت. با این همه 
این خودرو نیز مانند پیکان که ایران خودرو را از 
نابودی نجات داده بود س��ایپا را به اوج رس��انده 
بود. مدیران س��ازمان گس��ترش در آن سال به 
دنبال طرحی مشترک بین ایران خودرو و سایپا 
و یک ش��رکت خارجی رفتند. ابت��دا با فولکس 
واگن ارتباط برقرار ش��د اما تنها گروه رنو نیسان 
ب��ود که حاضر به س��رمایه گذاری مش��ترک در 
ایران ش��د. برای اولین بار پس از انقالب بود که 
شرکتی خارجی در صنعت ایران سرمایه گذاری 
گس��ترده می کرد. در س��ال ۱۳۸۳ رنو نیسان با 
سرمایه گذاری ۵۱ درصدی در قراردادی مشترک 
ب��ه حج��م ۵ / ۱ میلیارد دالر در ایران ش��رکت 
کردند و ش��رکت رنوپارس را تأس��یس کردند، 
این شرکت با س��هم ۵۱ درصد رنو و ۴۹ درصد 
سازمان گس��ترش، ایران خودرو و سایپا تأسیس 
شد. هدف، تولید خودروی برای جایگزینی پیکان 
و پراید بود. خط تولید پیکان در سال ۸۴ متوقف 
اما قرار شد تا تولید محصولی که آن زمان ال ۹۰ 
و بعدها تندر ۹۰ نام گرفت، پراید تولید ش��ود و 
پس از تولید تندر ۹۰ در سال ۱۳۹۰ تولید پراید 
متوقف ش��ود. قرار بود پ��س از تولید تندر ۹۰ با 
تیراژ ۳۰۰ هزار دستگاهی ایران خودرو و سایپا هر 
کدام روی پلت فرم این خودرو محصولی جدید را 

طراحی کنند. 
از طرفی رنو نیز قرار بود تا سال ۱۳۹۰ کارخانه 
مس��تقل خ��ود را در ای��ران با تی��راژ ۲۰۰ هزار 
دستگاه تأسیس کند. به موازات این برنامه، طرح 
موتور ملی ش��روع شد که قرار بود تکمیل کننده 
سمند و دانش های نداشته صنعت خودرو باشد. 
برنامه ریزی شده بود در طرحی مرکز تحقیقات 
موتور ایران خودرو با کمک مرکز تحقیقات موتور 

آلمانی آخن، ی��ک موتور روز طراحی کنند. این 
طرح قرار بود آغاز دس��تیابی ایران به دانش های 
موتور، گیربکس، شاسی و سیستم تعلیق باشد. 
این طرح با موفقیت انجام شد ولی ادامه نیافت. 
در ابتدای س��ال ۸۴ مدیران صنعتی ایران بسیار 
امیدوار بودند؛ آن ها که از دهه ۱۳۷۰ تجربه کار 
با کیاموتورز و پژو سیتروئن را در کارنامه داشتند. 
ام��ا نه پژو و نه کیا حاضر به س��رمایه گذاری در 
ایران نش��ده بودند. در آن سال ها آنها با طرح رنو 
امیدوار ش��ده بودند چرا ک��ه برخالف پژو و کیا 
حاال شرکتی در ایران س��رمایه گذاری مستقیم 
کرده بود و صنعت خودرو ایران در حال اتصال به 
زنجیره جهانی خودرو بود. پس از رنو شرکت بنز 
نیز س��رمایه گذاری خود را برای تولید خودرو در 
ایران آغاز کرده بود و شرکت های دیگر نیز تمایل 
به حضور در ایران داشتند. بسیاری از قطعه سازان 
جهانی هم ب��ه دنبال همکاری ب��ا صنایع ایران 
بودند. با تغییر دولت در س��ال ۸۴ به ناگاه همه 
چی��ز تغییر کرد. مدیران صنعتی تغییر کردند و 
قرارداد رنو هم استعماری تعبیر شد. شرکت بنز 
و بسیاری از قطعه س��ازان خارجی هم همکاری 
خود را با ایران قطع کردند. با افزایش درآمد نفت 

واردات به شدت افزایش یافت. 
در س��ال ۱۳۸۶ دوب��اره پروژه های ملی گرایی 
در صنع��ت خودرو نمود یاف��ت و خودرو تیبا در 
س��ایپا که تلفیقی از پراید و ریو با طراحی بدنه 
جدید بود به عن��وان دومین خودرو ایرانی متولد 
ش��د. در ادامه در سال ۸۹ تولید خودرو در ایران 
به بیش از ۱/۵ میلیون دستگاه رسید و ایران جزو 
۱۵ کش��ور تولید کننده خودرو در جهان شد. اما 
همچنان این صنعت استراتژی مشخصی نداشت 
و هنوز هم از دولتی بودن رنج می برد و با شدت 
گرفتن تحریم ها نقاط ضعف صنعت خودرو بیشتر 

نمایان شد.«

پـس از رنـو شـرکت بنـز 
نیـز سـرمایه گذاری خـود را 
بـرای تولید خـودرو در ایران 
آغاز کرده بود و شـرکت های 
دیگـر نیـز تمایل بـه حضور 
در ایران داشـتند. بسـیاری 
از قطعه سـازان جهانی هم به 
دنبال همکاری با صنایع ایران 
بودند. با تغییر دولت در سال 
84 بـه ناگاه همـه چیز تغییر 
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سیس�تمی ک�ه موقعی�ت ربات ه�ا را در بدن 

ردیابی می کند
پژوهش��گران آمریکایی، سیس��تم جدیدی 
ابداع کرده اند که می تواند موقعیت ربات های 
پزشکی را در بدن مشخص کند. پژوهشگران 
 ،)UCSD( دانش��گاه کالیفرنیا، س��ن دیگو
یک سیس��تم کارآمد برای ردیابی ربات های 
انعطاف پذیر پزشکی در بدن ابداع کرده اند که 
استفاده از آن بسیار ساده است. این سیستم 
می تواند بسیاری از روش های پیشرفته کنونی 
را به کار ببرد و در عین حال ، هزینه کمتری 
هم دارد. بسیاری از سیستم های کنونی باید 
در معرض تشعشع قرار بگیرند اما این سیستم 
جدید، به تشعشع نیازی ندارد. تانیا موریموتو 
مهندس��ی  اس��تاد   ،)Tania Morimoto(
مکانیک دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو و مبدع 
این سیستم گفت: ربات های پزشکی به خوبی 
در فض��ای محدود داخل بدن کار می کنند و 
ابزاری ایمن هستند اما ردیابی موقعیت آنها 
در بدن کار دش��واری اس��ت؛ در نتیجه، اگر 
امکان ردیابی ساده تر آنها فراهم شود، مزایای 
بسیاری هم برای پزشکان و هم برای بیماران 
خواهد داشت. پژوهشگران یک آهن ربا را روی 
ربات انعطاف پذیری قرار دادند که می تواند به 
قسمت های پیچیده داخل بدن وارد شود. کانر 
واتسون )Connor Watson(، دانشجوی 
مقطع دکتری مهندسی مکانیک در دانشگاه 
کالیفرنیا، س��ن دیگو گفت: ما ب��ا رباتی کار 
کردیم که از یک نایلون بسیار باریک ساخته 
شده است. نرمی این ربات موجب می شود که 

آسیب زیادی به محیط اطراف خود نرساند و 
گزینه ایده آلی برای کاربردهای پزشکی باشد.

بودج�ه »بی�ل گیتس« ب�رای فن�اوری جدید 
تشخیص کووید- ۱9

یک شرکت آمریکایی، فناوری جدیدی برای 
تشخیص کووید- ۱۹ ارائه داده و موفق شده 
بودجه ای را از شرکت سرمایه گذاری متعلق به 
»بیل گیتس« دریافت کند. شرکت آمریکایی 
کروماک��د )ChromaCode( ب��رای ارائه یک 
فناوری که بتواند ظرفی��ت آزمایش واکنش 
زنجیره ای پلیمراز )PCR( را برای شناس��ایی 
افراد مبتال به کووید- ۱۹ و بیماری های دیگر 
افزای��ش دهد، بودجه جدیدی را از ش��رکت 
سرمایه گذاری Adjuvant Capital که به بیل 
گیتس تعلق دارد، جذب کرده اس��ت. الکس 
دیکینس��ون )Alex Dickinson(، بنیان گذار 
و رئی��س کروماکد گفت: ما قص��د داریم راه 
حل خوبی برای فضایی با منابع محدود ارائه 

دهیم.

تولید الستیک خودترمیمی با قابلیت بازیافت
محققان دانشگاه فلیندر استرالیا با استفاده از 
ضایعات، نوعی الستیک خودترمیمی ساختند 
که قابل بازیافت اس��ت. این محصول جدید 
متشکل از حدود ۵۰ درصد گوگرد، مقداری 
روغن آشپزی کانوال و یک ترکیب شیمیایی 
موسوم به دیس��یکلوپنتادین است. تمام این 
ترکیبات اصلی از ضایعات صنعتی به دس��ت 
می آید. برای مثال دیس��یکلوپنتادین یکی از 

محصوالت جانبی فرایند پاالیش نفت است. 
این م��اده ارزان قیمت بوده و اس��تفاده از آن 
برای تولید محصوالت جدید، با محیط زیست 

سازگار است.

این ساختار شیمیایی نوعی الستیک جدید 
ایجاد می کند که ماهیتی ش��بیه به چس��ب 
خش��ک ش��ده دارد. به محض ای��ن که یک 
کاتالیزور آمین به این ساختار اضافه می شود، 
الستیک حالت چسبندگی خود را به دست 
آورده و اجزای آن به گونه ای به هم می چسبد 
که هرگونه آس��یب دیدگی را به صورت کاماًل 
یکپارچه و بدون از دست دادن استحکام اولیه، 

ترمیم می کند.

توئیتر کارمندانش را برای همیشه دورکار کرد!
پس از تجرب��ه دورکاری در ایام کرونا، توئیتر 
به این نتیجه رس��یده  اس��ت که کارمندانش 
می توانند برای همیش��ه دورکار باشند! پس 
از تجربه دورکاری در ایام کرونا، توئیتر اعالم 
کرده است که کارمندانش می توانند حتی بعد 

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

است. کشوری که توانایی فناورانه دارد می تواند در لیست قدرت های بزرگ باشد. با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطره ای از دریاست اشاره می کنیم.
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از پایان یافتن ایام کرونا و برای همیشه دورکار 
باق��ی بمانند! البته این ج��دای از کارمندانی 
اس��ت که باید به صورت فیزیکی در شرکت 

حضور داشته باشند.
تجربه دورکاری ایام کرونا به توئیتر ثابت کرده 
است که دورکاری شاید بازده بهتری از حضور 
در سر کار هم داشته باشد بنابراین کارمندان 
می توانند به دورکاری خود ادامه دهند و تنها 
کارمندان بخش های حفاظت و نگهداری به 
س��ر کار بیایند. البته این تصمیم، یک اجبار 
نیست و کارمندان به انتخاب خود می توانند 
به س��ر کار هم بیایند و در زمان حضور باید 

پروتکل های بهداشتی رعایت شود.

تشخیص آلزایمر با آزمایش خون!
بررس��ی پروتئی��ن p-tau181 در خون افراد 

می تواند باعث تشخیص آلزایمر در آنها شود!
دانش��مندان کانادای��ی با بررس��ی پروتئین 
p-tau181 در خون افراد روش��ی در راستای 

تشخیص آلزایمر کشف کردند.
در ای��ن روش پروتئی��ن p-tau181 به عنوان 
نشانگر زیستی نش��ان دهنده بیماری آلزایمر 
شناخته شده است و می تواند در تشخیص آن 
مفید باشد. این آزمایش خون بسیار حساس 
است چرا که پروتئین p-tau181 به مقدار بسیار 
کمی در خون وجود دارد اما با بررس��ی نتایج 
این آزمایش تشخیص آلزایمر آسانتر می شود 
و نتایج آن مش��ابه نتایج آزمایش هایی مانند 
»پت« )PET( یا مایع مغزی نخاعی است. این 
آزمایش توان تمییز بیماران مبتال به آلزایمر را 
از بیماران مبتال به س��ایر اختالالت عصبی از 
 frontotemporal( جمله زوال عقل گیجگاهی

dementia( دارد.

نازک ترین کاغذ جهان ساخته شد
یک کارخانه تولید کاغذ در ژاپن موس��وم به 
هایداکا واشی نازک ترین کاغذ جهان را تولید 

کرد. این کاغذ که تنگوجو نام دارد و ضخامت 
آن به ۲ صدم میلیمتر می رس��د، از پوس��ت 
انسان نیز نازک تر است. این کاغذ با استفاده 
از مواد اولیه س��اده و ی��ک فرایند نه چندان 
محرمانه س��اخته شده، اما محصول به دست 
آمده از آن، قابلیت های جادویی دارد. در این 
فرآیند فیبرهای نازک کاغذ روی بستر بسیار 
نازک و لطیفی درهم تنیده می شوند و آن چه 
به صورت یک برگه خیس تشکیل شده، پس 
از خشک شدن، به یک صفحه تقریباً نامرئی 

تبدیل می شود. 

کارخانه هایداکا واشی  از سال ۱۹۴۹ میالدی 
به صورت تخصصی به کار تولید کاغذ مشغول 
بوده است. درون این کارخانه، دیگ های آب 
گرم قلیایی در حال جوش هس��تند و ساقه 
نوعی درخت توت موسوم به کوزو درون این 
دیگ ها خیسانده می ش��وند. کارگران خاک 
را از ک��وزو جدا کرده و آن را به ش��کل الیاف 
رشته ای درمی آورند. سپس این الیاف را درون 
دیگ های حاوی آب و یک مایع غلیظ موسوم 
به نری قرار می دهند تا خاصیت چسبندگی 
و انعط��اف الزم را برای قطعه قطعه ش��دن و 
تبدیل ش��دن به الیاف نازکتر به دست آورند. 
در مرحل��ه بعد، این الیاف نازک درون ظرفی 
ریخته شده و مالیده می شوند تا به شکل یک 
صفحه بس��یار نازک با ضخامت��ی در حدود 
ضخامت تار عنکبوت درآیند. پس از خشک 
ش��دن مایع، این الیاف به صورت بافته شده 
باقی مانده و نازکترین صفحه کاغذی جهان 

را تشکیل می دهند.

بازیافت ضایعات پالستیکی برای تولید باتری
محققان دانشگاه پرود واقع در آمریکا با استفاده 
از ضایعات پالس��تیکی و فناوری اس��تاندارد 
مایکروویو ب��ه کار رفته در تجهیزات خانگی، 

توانستند اجزای کلیدی باتری را بسازند.

در این تحقیقات از ضایعات پالستیکی موسوم 
به پلی اتیلن ترفتاالت )PET( استفاده شده 
که برای تولید بطری های یک بار مصرف کاربرد 
دارد. محققان دانشگاه پرود از سال ها قبل در 
تالش بودند تا ماده ای موس��وم به دیسودیوم 
ترفتاالت را برای س��اخت آند باتری های یون 
لیتیوم و یون س��دیم به کار گیرند. برای این 
منظور ضایعات PET را به تکه های کوچک 
خرد کرده و س��پس با استفاده از یک فرایند 
تابش فوق س��ریع مایکروویو تنه��ا در طول 
دو دقیقه آن را به دیس��دیم ترفتاالت تبدیل 
کردند. کیفیت محصول به دست آمده از این 
فرایند با استفاده طیف سنجی و تصویربرداری 
با اش��عه X مورد تأیید قرار گرفته اس��ت. در 
مرحله بعد با اس��تفاده از ای��ن ماده ارگانیک 
توانستند باتری های یون لیتیوم و یون سدیم 

تولید کنند.

رصد وضعیت زخم از راه دور با بانداژ نانویی
یک شرکت استارت آپ در حوزه زیست فناوری، 
باند زخمی ساخته است که به پزشکان در رصد 
وضعیت زخم بیمار از راه دور کمک می کند. اگر 
فردی از زخم مزمن نظیر زخم پوست دیابتی 
رنج ببرد، برای پزشک بسیار مهم است که این 
زخم به طور پیوسته پایش شود تا وضعیت زخم 
در کنترل باشد. این باند که حاوی گرافن است 
برای کنترل زخم هایی نظیر زخم های مزمن 
بسیار مفید است و همچنین به دلیل خواص 
آنتی باکتریالی گرافن، به بهبود سریع تر زخم نیز 
کمک می کند. این باند توسط یک استارت آپ 
فعال در حوزه زیست فناوری ساخته شده  است. 
ش��رکت گرافی��ل )Grapheal( از مرکز ملی 
تحقیقات علمی فرانس��ه انشعاب یافته است. 
در این باند از یک فیلم پلیمری استفاده شده 
که در آن اجزای الکترونیکی انعطاف پذیر قرار 
داده شده  است، الکترودهای گرافنی موجود در 
بخش الکترونیکی می توانند تماس مستقیم با 

زخم ایجاد کنند.
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آمار وب س��ایت »اس��پید تست« نشان 
می دهد س��رعت اینترنت موبای��ل و ثابت 
برخی کش��ورهای جهان از جمله ایران در 
آوریل ارتقا یافته اس��ت. س��رعت اینترنت 
موبایل ای��ران ۲۵.۲۴ مگابیت برثانیه بوده 

است.
گزارش رده بندی ماهانه سرعت اینترنت 
موبایل و ثابت وب سایت SpeedTest نشان 
می دهد سرعت اینترنت برخی کشورهای 

جهان بهبود یافته است.
طبق این فهرست، سرعت اینترنت موبایل 
ایران در ماه گذشته میالدی ۲۵.۲۴ مگابیت 
برثانیه بوده است. طبق این رده بندی ایران 
در رده ۷۱ فهرست سرعت ماهانه اینترنت 
موبایل کش��ورهای جهان قرار دارد. این در 
حالی اس��ت که ماه مارس س��رعت دانلود 
اینترنت موبایل ایران ۲۲.۷۲ مگابیت برثانیه 
بود و کش��ور در رده ۷۹ این فهرس��ت قرار 

داشت.
این در حالی اس��ت که سرعت اینترنت 
موبایل ای��ران در ماه ژانویه ۲۰۲۰ میالدی 
۲۷.۲۵ مگابیت برثانیه بود و کشور در رده 
۷۰ این فهرس��ت بود. کره جنوبی و قطر؛ 
کش��ورهایی با بیشترین س��رعت اینترنت 
موبای��ل طبق این گزارش در ماه گذش��ته 

متوس��ط جهانی س��رعت دانلود اینترنت 
موبایل ۳۰.۸۹ مگابیت برثانیه و متوس��ط 
س��رعت آپلود نیز ۱۰.۵۰ مگابیت برثانیه 
بوده اس��ت. این آمار نش��ان دهنده رشدی 
اندک نس��بت به متوس��ط جهانی سرعت 
دانلود اینترنت موبایل در ماه مارس )۳۰.۴۷ 
مگابیت برثانیه( است. با توجه به اطالعات 
ذکر ش��ده در این وب سایت، در ماه آوریل 
س��رعت دانل��ود اینترنت موبای��ل در کره 
جنوبی ۸۸.۰۱ مگابیت برثانیه بوده اس��ت. 
به این ترتیب کره جنوبی در این فهرس��ت 
یک پله ارتقا یافته و پر سرعت ترین اینترنت 
موبایل جهان را در اختی��ار کاربرانش قرار 
داده است. س��رعت دانلود اینترنت موبایل 
این کش��ور در ماه م��ارس ۸۱.۳۹ مگابیت 
برثانیه بوده است. پس از آن قطر با سرعت 
دانلود ۸۴.۸۱ مگابی��ت برثانیه در رده دوم 
فهرس��ت قرار دارد. این درحالی اس��ت که 
س��رعت اینترنت موبایل قطر ماه گذشته 
میالدی ۷۳.۳۸ مگابیت برثانیه بوده است. 
ب��ا توجه به این آمار، قطر نیز یک پله ارتقا 

یافته است.
در این میان چین با سرعت ۸۴.۶۸ مگابیت 
ب��ر ثانیه در رده س��وم و امارات با س��رعت 
۷۸.۵۶ مگابیت برثانی��ه در رده چهارم قرار 

دارند. هرچند سرعت اینترنت موبایل چین 
نیز نسبت به ماه گذشته رشد کرده است اما 
سرعت اینترنت موبایل امارات متحده عربی 
که ماه گذشته ۸۳.۵۳ مگابیت بر ثانیه بود، 
در ماه آوریل کاهش یافته اس��ت. در نتیجه 
این امر امارات متحده عربی که ماه گذشته 
در صدر این فهرس��ت قرار داشت، اکنون ۳ 
پله س��قوط کرده و در رده چهارم قرار دارد. 
در رده پنج��م نیز هلند قرار دارد. س��رعت 
دانل��ود این کش��ور ۷۵.۳۲ مگابیت برثانیه 
اعالم شده است. س��رعت اینترنت موبایل 
این کشور نیز نسبت به ماه گذشته )۷۲.۱۰ 

مگابیت بر ثانیه( افزایش یافته است.

بهبود اندک سرعت اینترنت ثابت ایران
س��رعت اینترنت ثاب��ت ای��ران ۱۲.۷۲ 
مگابیت برثانیه محاسبه شده است. به این 
ترتیب ایران در رده ۱۴۱ کشورهای دارای 
اینترنت ثابت قرار گرفته است. از سوی دیگر 
س��رعت اینترنت ثابت کشور نسبت به ماه 
گذشته )۱۰.۱۰ مگابیت برثانیه( بهبود یافته 
و ایران از رده ۱۵۳ این فهرست به رده ۱۴۱ 
رسیده است. با این وجود موقعیت ایران در 
این فهرست در ماه آوریل همچنان پایین تر 

از ماه ژانویه )رده ۱۲۲( است.

آخرین گزارش از اینترنت جهانی؛
رتبه ۷1 و 141 ایران در اینترنت موبایل و ثابت

شیوا سعیدی قوی اندام
روزنامه نگار
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محققان دانشگاه پکینگ چین در مطالعه 
اخیرش��ان اظهار کرده اند، که هسته درونی 
زمین در حال چرخش است. بنابر یافته اخیر 
محققان تغییرات موقتی فازهای لرزه ای هسته 
درونی زمین )IC( با دو برابر شدن شکل موج 
)waveform( با کیفیت باال ارتباط دارد. با 
این حال، ماهیت تغییرات موقتی هنوز یک 

موضوع بحث برانگیز است.
زمین شناسان کامالً نحوه عملکرد ژنراتور 
میدان مغناطیسی زمین را درک نمی کنند. 
با این حال فرضش��ان بر این است که ژنراتور 
میدان مغناطیس��ی زمین به طور قطعی با 
روش های دینامیک نزدیک به منطقه مرزی 
هسته بیرونی- هس��ته درونی زمین مرتبط 
است. مطالعه جدید محققان چینی بر اساس 
داده ه��ای ل��رزه ای از زمین لرزه های چند بار 
تکرار شده و روش های جدید پردازش داده ها 
نشان داده اس��ت که هسته درونی زمین در 
حال چرخش اس��ت. ای��ن یافته ها می تواند 
اطالعات��ی دقیق از فرآیندهای��ی که میدان 
مغناطیسی کره زمین را کنترل می کنند، در 
اختیار محققان قرار دهد. ژیااودونگ سونگ 

)Xiaodong Song(، استاد زمین شناسی 
و یکی از نویسندگان این مطالعه از دانشگاه 
پکینگ گف��ت: در س��ال ۱۹۹۶ یک تغییر 
کوچک، اما اصولی و قاعده دار از امواج لرزه ای 
که از هس��ته درونی عب��ور می کردند، برای 
اولین بار توسط گروه ما کشف شد که ما آن 
را شواهدی مبنی بر چرخش افتراقی هسته 
درونی زمین مرتبط با س��طح زمین تفسیر 
کردیم. با این حال، برخی از محققان بر این 
باورند که آنچه که ما به عنوان حرکت تفسیر 
می کنیم، در نتیجه امواج لرزه ای اس��ت که 
نشان دهنده بزرگ و کوچک شدن مرزهای 
هسته درونی متناوب مانند بزرگ شدن کوه ها 
و شکاف دره ها است. چرخش دیفرانسیل یا 
 )Differential rotation( چرخش افتراق��ی
یک کمیت فیزیکی است. این پدیده هنگامی 
مشاهده می ش��ود که قسمت های مختلف 
چرخ��ان با س��رعت های زاویه ای )س��رعت 
چرخ��ش( نابراب��ر در عرض های مختلف و / 
یا عمق های مختل��ف و / یا در زمان حرکت 
می کنند. دانش��مندان داده های لرزه نگاری 
طیف وس��یعی از موقعیت های جغرافیایی 

و زمین لرزه های چند برابرتکرار ش��ده به نام 
دابلتس )doublets( که به مرور زمان در یک 
نقطه خاص اتفاق می افتند، بررس��ی کردند. 
این امر به آنها امکان دسته بندی سیگنال های 
لرزه ای را که به دلیل تغییر موضعی در حرکت 
و چرخش تغییر می کنند، می دهد. دانشمندان 
دریافتند که برخی از امواج لرزه ای ناش��ی از 
زلزله از طریق بدنه آهنی در زیر مرز هس��ته 
درونی نفوذ می کنن��د و بعد از مدتی تغییر 
می کنند که اگر هسته درونی ثابت باشد، این 
اتفاق رخ نمی دهد. »سونگ« گفت: مهم تر از 
همه، ما مشاهده کردیم که این امواج شکسته 
شده قبل از اینکه امواج منعکس شده از مرز 
هسته درونی بیرون بیایند، تغییر می کنند و 
این داللت بر ای��ن دارد که تغییرات از درون 
 هس��ته درونی به وجود می آین��د. یی یانگ 
)Yi Yang(، نویسنده اصلی این مطالعه گفت: 
آنچه تجزیه و تحلیل ما را شاخص می کند، 
روش دقیق ما برای تعیین زمان دقیق است، 
این که چه زمانی دقیقاً تغییرات سیگنال های 
لرزه ای رخ می دهد و به ایستگاه های مختلف 

لرزه ای در سراسر جهان می رسد.

هسته درونی زمین در حال چرخش است
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ام��روزه ب��ا افزای��ش محبوبیت 
اینترنت و پیشرفت تکنولوژی، 
خرید و ف��روش آنالین بس��یار 
آس��ان تر از گذشته شده است. 
تنه��ا  اینترن��ت  کارب��ران  ح��اال 
اف��رادی ک��ه ب��ا کامپیوت��ر خود 
تحقی��ق می کردن��د و ایمیل های 

خود را چک می کردند، نیستند.
در حال حاضر مردم با اس��تفاده 
حت��ی  و  تبل��ت  ت��اپ،  ل��پ  از 
تلفن ه��ای هم��راه خ��ود اقدام 
ب��ه خری��د و ف��روش کاالها در 
اینترنت می کنند. افراد مختلف 
می توانند به راحتی در هر جایی 
که باش��ند کسب و کار اینترنتی 
خ��ود را راه ان��دازی کنن��د و از 
ف��روش آنالین ل��ذت ببرند. به 
این ترتیب ش��ما ب��ا راه اندازی 
وب سایت فروشگاهی می توانید 
مستقیماً با مشتریان خود ارتباط 
برق��رار کنید، محصوالت خود را 
به نمای��ش بگذاری��د و حتی به 
ص��ورت آنالین هزین��ه فروش 
محصوالت خود را دریافت کنید.

با رشد سریع بازار آنالین، دالیل 
زیادی برای س��اخت وب س��ایت 
فروشگاهی وجود دارد که ما در 
اینجا به مهم ترین آن ها اش��اره 

خواهیم کرد:

۱. بازار خود را جهانی کنید
با طراحی وب س��ایت فروشگاهی این فرصت 
را پی��دا می کنید تا مش��تریان بالقوه محصوالت 
و خدمات خود را در سرتاس��ر جهان پیدا کنید. 
دیگر فاصله ها هیچ اهمیتی برای ش��ما نخواهند 
داش��ت و بازار شما محدود به یک محله، شهر و 

حتی یک کشور نخواهد بود.

۲. فعالیت خود را ۲۴ ساعته کنید
با راه اندازی وب سایت فروشگاهی مشتریان شما 
از اینکه می توانند هر ساعت از شبانه روز و هر وقت 
که دوست داشته باشند از شما خرید کنند بسیار 
راضی تر خواهند بود و ش��ما نیز هیچ محدودیت 
زمانی برای فروش در ۲۴ س��اعت روز، هفت روز 
هفته و تمام روزهای س��ال نخواهید داش��ت. به 
این ترتیب شما می توانید به هر کاری که دوست 
دارید رسیدگی کنید، به مسافرت بروید یا حتی 
زمانی که در خواب هس��تید از فروش خود لذت 

ببرید.

۳. کسب و کار خود را گسترش دهید
با اس��تفاده از وب سایت فروشگاهی می توانید 
دامنه محص��والت خود را متنوع تر کنید و حتی 
اقدام ب��ه ف��روش کاالهای غی��ر فیزیکی مانند 
کتاب های الکترونیکی کنید. همچنین مشتریان 
می توانند محصوالتی که دوست دارند را به شما 

س��فارش دهند. ب��ه این ترتیب ش��ما می توانید 
با بررس��ی خواسته های مش��تریان، به اطالعات 
ضروری برای پی بردن به نیازهای آن ها دس��ت 

پیدا کنید.

۴. نرخ تبدیل مش�تریان بالقوه به خریداران را 
باال ببرید

مش��تریان بالقوه زیادی وجود دارند که ممکن 
اس��ت به دلیل باز نبودن فروشگاه فیزیکی شما 
یا فاصله زیاد نمی توانند به خریدار محصول شما 
تبدیل ش��وند. با ایجاد یک فروشگاه آنالین این 
مشکل حل خواهد ش��د و نرخ تبدیل مشتریان 

بالقوه به خریداران واقعی بسیار بیشتر می شود.

۵. بازاریاب�ی از طری�ق گ�وگل و ش�بکه های 
اجتماعی

اگر به درستی سایت خود را سئو کرده باشید، 
وب سایت فروش��گاهی شما در نتایج موتورهای 
جس��تجو از جمله گوگل به نمای��ش در خواهد 
آمد. اگ��ر از قالب های فروش��گاهی سایت س��از 
وبزی)webzi( استفاده کنید خیال شما از سئو 
سایت تا حد زیادی راحت خواهد بود. همچنین 
شبکه های مجازی مانند فیسبوک، اینستاگرام و 
توییتر به شما این اجازه را می دهند تا با مشتریان 
خود ارتباط مستقیم ایجاد کنید و با پست کردن 
اطالع��ات با ارزش در این ش��بکه های اجتماعی 

تاکید بر اهمیت فروشگاه های اینترنتی
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اعتماد مش��تریان به خود را افزایش دهید. با 
افزایش تعامل با کاربران شبکه های اجتماعی 
خود می توانید ترافیک وب سایت و در نتیجه 

فروش خود را بیشتر کنید.

6. راحتی بیشتر برای شما و مشتریان
این روزها مش��تریان به دلیل دسترس��ی 
آس��ان و سهولت خرید کردن رضایت زیادی 
از خرید آنالی��ن خود دارند. م��ردم به جای 
اینکه س��اعت ها در فروشگاه های فیزیکی در 
سطح شهر جستجو کنند، می توانند در هنگام 
استراحت در محل کار یا در منزل و در فضایی 
به دور از شلوغی و وضعیت بد جوی به راحتی 
از طریق اینترن��ت خرید خود را انجام دهند. 
این موضوع اهمیت بسیار زیادی خصوصاً برای 
خانواده ها دارد. افرادی که خسته از سر کار به 
خانه می آیند دیگر الزم نیس��ت ساعت ها در 
خیابان های شهر بچرخند. خانواده ها می توانند 
از در کنار هم بودن لذت ببرند و هرچیزی که 

الزم دارند را با یک کلیک خریداری کنند.

۷. هزینه های کمتر
بدون شک فروش سرویس و محصوالت از 
طریق وب س��ایت فروشگاهی بسیار ساده تر 

و کم هزینه تر خواهد بود. ش��ما برای کسب 
و کار فیزیک��ی باید هزینه ه��ای زیادی برای 
اجاره فروشگاه، حفظ ایمنی فروشگاه، حقوق 
فروش��ندگان، جا به جای وسایل بزرگ و .... 
بپردازی��د. با راه ان��دازی فروش��گاه اینترنتی 
هزینه های ش��ما نیز کاهش پی��دا می کند و 
حت��ی می توانید قیمت های رقابتی تری برای 

محصوالت خود در نظر بگیرید.

۸. ریسک کمتر
ب��ا راه اندازی وبس��ایت فروش��گاهی قادر 
خواهید بود با ریسک کمتری، سودآوری خود 

را افزایش دهید. زیرا برای این کار هزینه های 
نگهداری، هزینه کارگران و خطرات داش��تن 
یک فروش��گاه فیزیکی که شامل خسارت به 
محصوالت اس��ت تا حد زیادی کاهش پیدا 
خواه��د کرد. در نهایت راه اندازی فروش��گاه 
آنالین باعث می شود تا در بازار رقابتی امروز 
نسبت به کسانی که هنوز وارد دنیای تجارت 
الکترونیک نش��ده اند برتری پی��دا کنید. در 
عصری که مش��تریان دائماً در حال جستجو 
برای س��ریع ترین و ساده ترین راه برای خرید 
آنچه نی��از دارند هس��تند، حضور ش��ما در 

اینترنت اهمیت زیادی دارد.
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اس��تفاده از هتل ها و س��ایر 
اماکن اقامت��ی، چالش جدید 
مسافران است. کرونا امنیت 
در ای��ن اماکن را ب��ه چالش 
کشیده. پیش بینی ها بر این 
است که مسافران خیلی زود 
بومگردی ها  هتل ها،  س��راغ 
و خانه های اج��اره ای نروند و 
ماندن در خانه دوست و آشنا 

را در اولویت قرار دهند.
اماکن اقامتی با شیوع ویروس 
کرونا تعطیل ش��دند، چرا که 
وزارت بهداش��ت آن ها را در 
فهرست مشاغل پرخطر قرار 
داده بود، ب��ا این حال معاون 
گردش��گری می گوی��د: هرگز 
دستور رس��می برای تعطیلی 
این اقامتگاه ها از سوی وزارت 
میراث فرهنگی گردشگری و 
صنایع دس��تی صادر نشده و 
این استانداران و فرمانداران 
بودند که برای ادامه فعالیت 
مراکز اقامتی تصمیم گرفتند. 
در  رییس جمه��ور  اظه��ارات 
آخرین جلسه ستاد مقابله با 
کرونا نیز هم راستا با سخنان 
معاون گردشگری است. حسن 
روحانی گفته بود: در این ایام 
هتل ها کامال بسته نیستند، 
صرفا قس��مت رستوران آنها 
بسته بود. هتل ها باز بودند 
و مردم می توانستند به هتل 
بروند و حتی می توانستند به 
رس��توران هت��ل بگویند که 
غذا را برایشان به اتاق هتل 
بیاورد اما بع��د از ماه مبارک 
رمضان رستوران هتل ها نیز 

فعال خواهد شد.

هتل هایی که این مدت تعطیل شدند نسبت به 
این برخوردهای متناقض شاکی اند و حاال ناچارند 
برای از سرگیری فعالیت شان طبق مقررات وزارت 
بهداش��ت، از مراجع ذی صالح همچ��ون وزارت 
بهداش��ت،   نیروی انتظامی، معاونت گردشگری 
استان و استانداری ها تاییدیه دریافت کنند. وزارت 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی در 
همین راستا، پروتکلی را برای هتل ها و سایر اماکن 
اقامت��ی تهیه کرده که هم آن ها و هم مس��افران 
را ملزم به اجرای یکس��ری از دس��تورالعمل های 
بهداشتی می کند تا شاید از این طریق، بخشی از 

اعتماد از دست رفته مسافران بازگردد.
ای��ن وزارتخانه، اماکن اقامتی که موقتا تعطیل 
بوده ان��د ملزم کرده اس��ت پیش از بازگش��ایی، 
برنام��ه کلی نظافت و گندزدای��ی دقیق در همه 
قسمت ها و فضاهای عمومی را انجام دهند. برخی 
از بخش های عمومی تر هتل ها مثل تاالر پذیرایی 
همچنان در رس��ته مش��اغل پرخطر قرار دارد و 
اجازه بازگش��ایی ندارند. آرایشگاه، سالن ورزشی، 
اس��تخر و س��ونای هتل نیز مطابق با نظر وزارت 

بهداشت می توانند باز شوند.
در واحدهای اقامتی تا حد ممکن س��طوح در 
مع��رض تماس و قاب��ل آلودگ��ی در اتاق ها باید 
کاهش یابد، برای همین پیش��نهاد شده ظروف، 
اقال��م مینی بار، ملحف��ه، پتو و بالش��ت اضافی، 
فولدرهای اطالع رسانی، مجالت، گلدان و امثالهم 
از اتاق ها جمع آوری و به درخواست مهمان ارایه 

شود.
س��طوح در تم��اس با دس��ت مهم��ان اعم از 
دس��تگیره ها، کلیدهای برق، کنت��رل تلویزیون، 
گوشی تلفن و امثالهم به صورت روزانه گندزدایی 

شود.
س��طوح قابل شستشو در س��رویس بهداشتی 
ش��امل کف و دیوارها، روشویی، وان، زیر دوشی، 
پرده دوش، کابی��ن دوش و غیره با حفظ ایمنی 
لوازم برقی به طور روزانه با مواد شوینده و آب داغ 

شستشو شوند.
تمام منس��وجات و کاالهای خواب شامل کاور 
لحاف، رو بالش��تی، ملحفه ه��ا، رومیزی، حوله و 
امثالهم بعد از چک اوت مهمان برای شستش��و 

جمع آوری شود.
در صورت مش��اهده عالئم بیم��اری در مهمان 
ضمن شستش��وی اقالم فوق، پَد محافظ تشک، 

پتو، رانر و امثالهم نیز شسته شود.
ُمهر و س��جاده، کتب ادعیه و غیره داخل کاور 
ق��رار داده ش��ود تا درص��ورت اس��تفاده مهمان 

گندزدایی شود.
برای نظافت و گندزدایی س��طوح الزام است از 
دستمال های مختلف با رنگ های متفاوت استفاده 
کرده و دس��تمال تنظیف مرتب با آب داغ و مواد 
شوینده شس��ته ش��ود و این روش در خصوص 

زمین شورهای پارچه ای و نخی صدق می کند.
در هنگام نظافت اتاق ها در و پنجره ها باز باشد تا 

تهویه بهتر انجام شود.

اقامت امن؛ چالش جدید مسافران
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صاب��ون مایع یا جامد تک نفره و دیگر اقالم 
بهداشتی در اتاق ها تامین شود. در خصوص 
نحوه جمع آوری و تخلی��ه زباله نهایت دقت 
و حفاظت فردی رعایت ش��ود و کیسه زباله 

داخل سطل های زباله مرتبا تعویض شود.
 شستشوی منسوجات مانند ملحفه عفونی 
باید با حرارت باال و اس��تفاده از شوینده های 
قوی انجام شود و پروتکل های حفاظت فردی 
در پرسنل الندری )رختش��وی خانه( شدیدا 
رعایت ش��ود. فضاهای عمومی، میز پذیرش، 
تلفن عمومی البی، دستگاه عابربانک و امثالهم 

باید مرتبا چندبار در روز گندزدایی شود.
رختکن، س��رویس های بهداشتی پرسنل و 
س��رویس های بهداشتی عمومی مرتب با آب 
داغ و مواد ش��وینده در تمام س��طوح و زوایا 

شستشو و سپس گندزدایی شود.
در ورودی مراکز اقامتی، رس��توران داخلی 
و مجاورت آسانسورها ماده ضدعفونی دست 
نصب شود. کلید اتاق قبل و بعد از تحویل از 
مسافران به وسیله اسپری موجود در پذیرش 

ضدعفونی شود.
ب��رای ایجاد ش��رایط ایمن در زم��ان ورود 
مهمانان به هتل ه��ا، انج��ام اقداماتی مانند 
اس��پری موادضدعفونی روی لباس و چمدان 
ایشان یا تعبیه تونل مه پاش مواد ضدعفونی 
توصیه نمی شود و بهتر از روش های علمی و 

مناسب تر استفاده شود.

توصیه هایی به مسافران:
حتما از واحده��ای اقامتی دارای مجوز که 
پروتکل ه��ای بهداش��تی را رعایت می کنند، 
اس��تفاده ش��ود. تا حد ممک��ن از روش های 
اینترنتی برای رزرو اتاق اس��تفاده کنید و به 
توصی��ه رانندگان تاکس��ی برای اس��تفاده از 
خدمات اقامت��ی واحدهای بدون مجوز عمل 
نکنید. پس از انجام مراح��ل پذیرش و ارایه 
م��دارک و تکمی��ل فرم ه��ای پذیرش حتما 

دست ها را طبق پروتکل شستشو دهید.
پس از اس��تفاده از سرویس های بهداشتی 
عمومی دس��ت خ��ود را طب��ق پروتکل های 
اعالم شده از سوی وزارت بهداشت به خوبی 
شستشو داده و خشک کنید یا از محلول ضد 

عفونی دست استفاده کنید. پس از خرید هرنوع کاال یا ماده 
غذایی بس��ته بندی خارج از مراکز اقامتی، قبل از اس��تفاده 
بسته بندی آن گندزدایی شود. تا حدممکن از خدمات غذایی 

رستوران های داخل مراکز اقامتی استفاده کنید.
پس از هربار خروج از واحد اقامتی و مراجعت حتما دست ها 
را به خوبی شستش��و دهید. پرسنل ش��اغل در واحدهای 
اقامتی به منظور محافظت از سالمت گردشگران و به دستور 
مقامات بهداشتی از پروتکل های حفاظت فیزیکی و فردی 
اس��تفاده می کنند، لطفا در این خصوص با آن ها همکاری 
کنید. در صورت بروز عالئم سرماخوردگی در خود یا اعضای 
خانواده مراتب را برای مساعدت و راهنمایی به پذیرش اعالم 
کنی��د. برای افزایش اطمینان و ایمنی در فضاهای عمومی 
از ماس��ک و دستکش اس��تفاده کنید. بوفه ساالد و غذا در 
ای��ن ایام تعطیل ش��ده و اقالم خوراکی طبق اس��تاندارد و 
درجه هتل به صورت بس��ته بندی و در ظروف یکنفره ارایه 
می ش��ود. خدمات روم س��رویس آماده ارایه خدمات غذا و 
نوشیدنی در اتاق است. برخی هتلداران این پروتکل را ناقص 
می دانند و معتقدند دستورالعمل های دیگری را که تاکید بر 
فاصله گذاری دارد باید به اجرا گذاشت. عباس بیدگی � مدیر 
اجرایی جامعه هتلداران ایران �  می گوید: این پروتکل بیشتر 
بر رعایت اصول بهداش��تی تاکید دارد، بنابراین هتلداران به 
مقتضای وضعیت خود دس��ت به تهیه پروتکل هایی زده اند 
که بیشتر بر فاصله گذاری و رعایت بهداشت تاکید دارد. ما 
از هتلداران خواه��ش کرده ایم با نیمی از ظرفیت، پذیرش 
مسافر داشته باشند و یا هر اتاق استفاده شده را تا ۲۴ ساعت 
بعد در اختیار مسافر دیگری قرار ندهند و یا در هر اتاق فقط 

یک نفر اقامت داشته باشد.

سـطوح قابل شستشـو در 
سرویس بهداشتی شامل کف 
و دیوارها، روشویی، وان، زیر 
کابین  پـرده دوش،  دوشـی، 
دوش و غیـره بـا حفظ ایمنی 
لـوازم برقی بـه طـور روزانه 
بـا مـواد شـوینده و آب داغ 

شستشو شوند
در ورودی مراکـز اقامتـی، 
رسـتوران داخلی و مجاورت 
ماده ضدعفونی  آسانسـورها 
دسـت نصـب شـود. کلیـد 
اتـاق قبـل و بعـد از تحویل 
از مسـافران بوسـیله اسپری 
موجود در پذیرش ضدعفونی 

شود.
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»ب��رج آزادی« در قال��ب 
پرون��ده ی زنجی��ره ای از 
معاصر  معم��اری  میراث 
کش��ور، ب��رای ثب��ت در 
فهرس��ت میراث جهانی 

آماده می شود.
در نام��ه ای ک��ه مع��اون 
فرهنگ��ی  می��راث 
می��راث  وزارتخان��ه 
فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری به مشاور 
و مدیرکل حوزه ریاست 
وزارتخانه نوشته، تاکید 
کرده اس��ت که هر چند 
ثب��ت جهانی ب��رج آزادی 
ب��ه دلی��ل محدودیت ها 
نیازمن��د  س��همیه،  در 
زمان بیشتری است، اما 
قطعا ای��ن ب��رج تاریخی 
ب��ا تع��دادی از  هم��راه 
میراث معماری کشور در 
اولویت ه��ای ثبت جهانی 
ق��رار می گی��رد. در این 
نامه، محمدحسن طالبیان، 
خط��اب ب��ه ابراهیمی - 
مشاور مونسان - آورده 
خص��وص  »در  اس��ت: 
پیشنهاد ثبت برج آزادی 
تهران در فهرست میراث 
ثبت  یونس��کو،  جهان��ی 
زنجیره ای میراث معماری 
معاصر کشور در اولویت 
برنامه ه��ای این معاونت 
قرار داش��ته و کمیته ای 
از  متشکل  کارشناس��ی 
معم��اری  صاحبنظ��ران 
معاصر در س��تاد وزارت 
در ح��ال بررس��ی آث��ار 
شاخص معماری معاصر به 
جهت تطبیق با معیارهای 

ثبت جهانی است.

در این راس��تا مجموعه ارزشمند برج آزادی از 
جمله آثاری اس��ت که به طور ویژه در این ثبت 
زنجی��ره ای مطمح نظر )مدنظر( ق��رار دارد. الزم 
به ذکر است نظر به محدودیت سهمیه کشورها 
برای معرفی آثار در جهت ثبت در فهرست میراث 
جهانی نهایی این امر نیازمند زمان بیشتر خواهد 

بود.«
برج آزادی که سال ۱۳۴۹ توسط حسین امانت، 
به عنوان نماد ایران مدرن و برای یادبود جشن های 
۲۵۰۰ ساله پهلوی در غرب تهران ساخته شد، تا 
قبل از انقالب اسالمی با نام برج شهیاد شناخته و 
بعد از انقالب به برج آزادی تغییر نام داد. عملیات 
س��اخت برج در ۱۱ آبان سال ۱۳۴۸ آغاز شد و 
پ��س از ۲۸ ماه کار در ۲۴ دی ماه س��ال ۱۳۵۰ 
با نام برج ش��هیاد به بهره برداری رسید. این برج 
آزادی در اسفند سال ۱۳۵۰ به پیشنهاد مدیرکل 
محافظت آثار باس��تانی و بناهای تاریخی، توسط 
وزی��ر فرهنگ و هنر وقت، در فهرس��ت آثار ملی 

کشور ثبت شد.
بعد از تغییر نام ب��رج به آزادی، وزرات فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی، نظارت بر این مجموعه را بر 
عه��ده گرفت. ای��ن مجموعه در س��ال ۱۳۸۲ از 
وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی جدا شد و به بنیاد 

رودکی واگذار شد.

درباره برج آزادی
برج آزادی که پیش از انقالب اسالمی ایران به 

نام برج شهیاد شناخته می شد، اصلی ترین و یکی 
از نمادهای تهران اس��ت ک��ه در همه جای دنیا 

ایران را با این برج زیبا می شناسند.
این برج زیبا هم به عنوان یک س��ازه شهری و 
هم دارای فضاهای معماری بسیار زیبا و کاربردی 
همچون موزه کتابخانه سالن های چند منظوره و 

... است.
ه��ر گردش��گری که به تهران س��فر می کند و 
حتی بسیاری از عالقمندان به فرهنگ و هنر که 
ساکن تهران هستند، از برج آزادی بادید می کنند. 
توره��ای ایرانگردی نی��ز عموم��ا در برنامه های 
تهرانگ��ردی خود بازدید از این موزه را در اولویت 
ق��رار می دهند. برخی اطالعات درب��اره این برج 

عبارتست از:
۱. در س��ال ۱۳۴۵ خورشیدی طرح یک نماد 
شناس��ایی ایران میان معماران ایرانی به مسابقه 
گذاش��ته ش��د و در پایان ط��رح مهندس معمار 
حس��ین امانت که در آن روزگار ۲۴ سال داشت 
و دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبا بود برنده 

و برگزیده شد.
۲. عملیات ساخت برج در ۱۱ آبان سال ۱۳۴۸ 
آغاز شد و پس از ۲۸ ماه کار در ۲۴ دی ماه سال 

۱۳۵۰ با نام برج شهیاد به بهره برداری رسید.
۳. معماری برج تلفیقی از معماری هخامنشی، 
ساس��انی و نمادهایی از معماری پس از اسالم در 

ایران است.
۴. به گفته معمار برج، حسین امانت، نقوشی که 

انتظار »آزادی« برای جهانی شدن
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در میدان وجود دارد و باغچه ها و گل کاری ها 
را ش��کل می دهد، از طرح داخل گنبد شیخ 
لطف اهلل اصفهان الهام گرفته شده است. منتها 
هندس��ه دایره گنبد به بیضی تبدیل ش��ده 
اس��ت. روابط لگاریتمی جالبی در هندسه و 
ابعاد گنبد مس��جد شیخ لطف اهلل وجود دارد 
ک��ه دانش عمیق ریاضی معم��اران ایران در 

دوره های گذشته را نشان می دهد.
۵. ط��رح آب نم��ا و ف��واره ه��م ملهم از 
باغ ه��ای ایرانی اس��ت و همین طور ش��یب 
میدان با دقت به منظور خاصی طراحی شده 
اس��ت. حد ارتفاع برج آزادی ۴۵ متر است 
و چون نزدی��ک فرودگاه مهرآباد قرارگرفته 
و نمی ش��ود بلندت��ر از این س��اخته ش��ود 
ول��ی معمار قصد داش��ته وقت��ی فردی به 
بنا نزدیک می ش��ود ناخودآگاه سرش را به 

سمت باال ببرد.
۶. ق��وس اصلی میان برج، نم��ادی از طاق 
کس��ری مربوط به دوره پیش از اسالم و دوره 
ساسانی است و قوس باالیی آن هم یک قوس 

شکسته است.
۷. نقش های داخلی برج، تلفیقی از سنت و 
مدرنیسم است و به خصوص سقف طبقه دوم. 
در ورودی ب��رج هر یک از لنگه های س��نگی 
درب ه��ا وزنی ح��دود ۵/۳ ت��ن دارد. جنس 

درب ها از سنگ گرانیت است.
۸. برج دو آسانس��ور دارد که از دیواره های 
برج باال می روند، آسانسور اول دوطبقه را طی 
می کند و به سقف سیمانی می رسد و سپس 
از آسانسور دوم استفاده می شود، هیچ یک از 
سقف ها بسته نیستند و همه آن ها به فضای 

باالتر راه پیدا می کنند.
۹. یک��ی از س��الن های مع��روف برگزاری 
کنسرت در پایتخت، س��الن برج آزادی بوده 

که در زیر این عمارت قرارگرفته است.
۱۰. برج آزادی در اس��فند س��ال ۱۳۵۰ به 
پیش��نهاد مدیرکل محافظت آثار باس��تانی 
و بناه��ای تاریخی، توس��ط وزی��ر فرهنگ و 
هنر وقت، به فهرس��ت آثار ملی کشور اضافه 

می شود.
۱۱. در جشن گشایش این برج که در سمت 
غرب ش��هر تهران جای دارد، منشور حقوق 
بشر کوروش بزرگ )نخستین نوشته حقوق 
بشر از کوروش کبیر، پادشاه هخامنشی( برای 

نخستین بار در این مکان پرده برداری شد.
۱۲. این بنا مش��تمل بر سه طبقه دارای دو 
آسانس��ور و دو راه پله و ۲۸۶ پلکان است. در 
محوطه زیرین آزادی چندین سالن نمایش، 
نگارخانه، کتابخانه، موزه و… قرار دارد. طول 
این بنا ۶۳ متر، ارتفاع آن از سطح زمین ۴۵ و 

ارتفاع از کف موزه ۵ متر است.
۱۳. گفته می ش��ود در س��اخت برج آزادی 
چهل وش��ش ه��زار قطعه س��نگ بری��ده و 

پرداخت شده به کار رفته است.
 ۱۴. در برج آزادی فضایی شبیه به بادگیر 
در راس ب��رج شبیه سازی ش��ده اس��ت. در 
چهارسوی طبقه آخر بنا، شیارهایی عمودی 
مش��ابه دریچه ه��ای بادگیر وج��د دارد. این 
شیارها عالوه بر تأثیر زیبایی شناسانه، به تهویه 

هوای بنا هم کمک می کند.
۱۵. از سال ۱۳۹۲ با آشکار شدن وضعیت 
تخریب��ی نگران کننده ب��رج آزادی هریک از 
ترجمان های درگیر، مسئولیت را به دیگری 
واگ��ذار می کنند و همچنان ب��رج آزادی در 

انتظار متولی است.
 ۱۶. یادبود برج آزادی یا ش��هیاد در پشت 

اسکناس ۲۰۰ ریالی پهلوی دوم دیده شد.
 ۱۷. ب��رج آزادی از آن زم��ان تاکنون فراز 
و نش��یب های زیادی را تجربه کرده است و 
مهم ترین رویدادی که در اطراف آن رخ داده 
اس��ت، تجمع مردم پس از پی��روزی انقالب 
اس��المی و بع��د از آن در راهپیمایی ه��ای 
مختلف مثل راهپیمایی ۲۲ بهمن بوده است 
که هر سال در خیابان های منتهی به میدان 

آزادی انجام می شود.
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در حال��ی این روزها خانه ه��ای یزد دور از 
معماری و زیبایی اصیل ساخته می شوند که 
تنها دیدن طاق ها و سقف های یزد به عنوان 
یکی از زیباترین شاهکارهای معماری به جا 
مانده از گذش��تگان و جاذبه های ارزش��مند 
تاریخی برای تأس��ف خوردن به حال امروز 

یزد کافی است.
تاریخ سقف های یزد با دوران ساسانیان هم 
قدمت اس��ت، شاهکارهایی که این روزها نه 
تنها چشم جهان را به خود خیره کرده بلکه 
معماران امروز را انگش��ت به دهان گذاشته 
اس��ت، به طوری که شاید محدود معمارانی 
در ایران و جهان بتواند این شاهکارها را برای 
بار دوباره خلق کند و به تاریخ آیندگان هدیه 

بدهد.
یزدی ها از بارزترین مردمانی هس��تند که 
حتی در س��اده ترین و محقرترین خانه های 
خود نی��ز از جلوه ه��ای معم��اری بهره مند 
ش��ده اند؛ سقف هایی که در خانه های فقیر و 
ثروتمند یزدی، خالی از زیبایی نیست هرچند 
که میزان پرداخت هر خانه نشان دهنده وضع 
مالی ساکنان آن بوده است؛ خانه ها و ابنیه ای 

که ش��اهانه  با نقش و نگاره��ا و گچ بری ها و 
نقوش خیره کننده ساخته شده یا خانه هایی 
که تنها به کمی از این معماری چشم نواز در 

آنها بسنده شده است.
در س��تایش سقف های یزد همین بس که 
در قاب تصویر هر گردشگر، گوشه ای از این 
معماری ش��گفت انگیز به چشم می خورد و 
انگشت ش��مار اساتیدی در یزد و حتی ایران 
باقی مانده اند که مسلط به ساخت طاق های 

این چنینی هستند.
شاید اگر امروزه خانه هایمان را با طاق هایی 
صاف و پر از میلگرد و تیرآهن می سازیم که 
نه تنها مقاومتی به اندازه معماری گذشته مان 
ندارند بلکه خالی از روح و احساس و هویت 
نیز هستند، ناشی از نبود تخصص و دورشدن 
ما از تمدن غنی ای است که گذشتگانمان در 

ذره ذره این شهر خشتی به جا گذاشته اند.
»محمدرض��ا فالحت��ی« ریی��س میراث 
فرهنگ��ی شهرس��تان ی��زد در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به تاریخچه سقف های گنبدی 
ش��کل در ایران، اظهار می کند: س��قف های 
گنبدی ش��کل از اوایل دوره ساس��انی وارد 

ایران شده و س��اخت آن ها تا دوره اسالمی 
هم ادامه پیدا کرده است که قدیمی ترین این 
نوع سقف ها مربوط به کاخ فیروزآباد بوده که 
از تکنیک سقف های گنبدی برخوردار است.

وی در رابطه با ویژگی های این س��قف ها، 
می گوید: در گذشته س��قف های گنبدی با 
ارتفاع زیادی س��اخته می شدند که به مرور 

در دوران اسالم از ارتفاع آن ها کاسته شد.
وی اضافه می کند: معموالً این نوع سقف ها 
روی زمین های مربع با هدف تبدیل این فضا 
به فض��ای دایره ای، بیضی و هش��ت ضلعی 
ایجاد می ش��دند به طوری که زیرسقف ها را 
با انواع گوشه س��ازی به این اشکال هندسی 

تبدیل می کردند.
فالحتی با اشاره به این که در گوشه سازی 
از مصالح آجر، چوب و گچ استفاده می شده 
است، می گوید: س��قف های دوره تیموری و 
صفوی به صورت گنبدی دوپوش به خصوص 
در مناطق��ی ب��ا بارندگ��ی زیاد ب��ه منظور 
جلوگی��ری از نف��وذ رطوبت به س��قف های 
دوپوش ساخته می ش��دند، البته در یزد نیز 
س��قف های دو پوش با دو بخ��ش رویین و 

سقف ها راوی زندگی یزدی ها
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زیرین به صورت متفاوت ساخته می شدند.
وی با بیان این که گوشه سازی ها با رساندن 
اض��الع به همدیگ��ر به ص��ورت چهارتایی، 
هش��ت تایی، ۱۶ تای��ی و ۳۲ تایی س��اخته 
می شدند، می گوید: انواعی از سقف ها مانند 
س��قف های فیل پوش یا کاله فرنگی از نقطه 
صفر ش��روع ش��ده و رگه های خشت یا آجر 
روی هم س��وار و دوباره به نقطه صفر ختم 

می شوند.
این مس��ئول قدیمی ترین س��قف گنبدی 
ی��زد را مربوط به بقع��ه دوازده امام می داند 
و می گوید: س��اخت سقف بقعه دوازه امام و 
زندان اس��کندر از دوره ساسانی شروع شده 
و از نمونه های ش��اخص سقف های گنبدی 

است.
»بهاره داودی« معمار، محقق و پژوهشگر 
یزدی نیز در گفت وگو با ایسنا، فرمی هندسی 
از معماری اعالم می کند و در مورد انواع آن 
می گوید: طاق، ط��اق و تویزه مانند بازارچه 
صراف ها، ط��اق کلمبو مانند بام بازار میدان 
خان و طاق های کم خیز مانند اتاق های سه 
دری خانه ها از انواع س��قف های به کار رفته 
در یزد اس��ت اما نوعی دیگر معروف به طاق 
کاربن��دی از برخورد تع��دای تویزه به وجود 
می آی��د که این نوع طاق به نس��بت س��ایر 

طاق های شبیه خود نقش سازه ای دارد.
وی اضافه می کند: در برخی از کاربندی ها 
قس��مت تیزه )نوک( آن باز اس��ت که به آن 

»هورنو« گفته ش��ده و نورگیر فضا محسوب 
می ش��ود و س��قف تیمچ��ه می��دان خان و 
چهارسوق بازار خان از این نوع سقف هاست.

وی با بیان این که »رسمی بندی« در نحوه 
س��اخت تقریباً ش��بیه طاق کاربندی است، 
می گوید: این نوع طاق که می تواند هم نوعی 
سازه و هم جنبه تزئینی داشته باشد، بیشتر 
در سردر و هشتی ورودی، ایوان و محراب ها 
به کار رفته و س��ر در مدرس��ه ش��فیعیه در 
می��دان خان از این نوع معم��اری برخوردار 

است.
وی اضافه می کن��د: یکی از زیباترین انواع 
معماری طاق ها، »یزدی بندی« است که به 
دلیل این که این طاق توسط استادان یزدی 
ابداع ش��ده، یزدی بندی خوانده می ش��ود و 
این نوع طاق تکنیکی میان رس��می بندی و 

مقرنس سازی است.
این پژوهش��گر در مورد طاق های مقرنس 
نیز تصری��ح می کند: مقرنس، طاقی تزئینی 
اس��ت که از مصالح متنوع��ی همچون گچ، 
کاش��ی و آجر س��اخته شده اس��ت و شبیه 
س��قف کاذب امروزی از سقف اصلی آویزان 
ش��ده و به همین علت به آن چفد آویز هم 
گفته می شود که سر در مسجد جامع و سر 
در مسجد مأل اسماعیل از این نوع سقف به 

شمار می رود.
گنبدها از زیباترین انواع معماری در طاق ها 
هستند که شاید یکی از زیباترین جاذبه های 

شهر تاریخی یزد در کنار معماری طاق های 
چشم نواز خانه ها و ابنیه تاریخی باشند.

»داودی« گنب��د را فضایی ش��کل گرفته 
ی��ک  ح��ول  مش��خص  قوس��ی  دوران  از 
مح��ور عم��ودی می داند و می گوی��د: اکثر 
گنبدخانه های��ی که در یزد قابل مش��اهده 
اس��ت، دارای فرم مربع هس��تند و »بَشن« 

قسمتی است که از روی زمینه باال می آید.
وی اضاف��ه می کند: »َچپیَره« و »پتکین و 
ترنبه« به عنوان گوشه سازی ها، »شکنج« و 
موارد دیگر از بخش های تخصصی یک گنبد 
به ش��مار می روند که در گوشه س��ازی هایی 
که عمدتاً کاربندی و رس��می بندی هستند، 
برای رس��یدن ب��ه فضایی مرب��ع به فضایی 
دایره ش��کل، در گنبد ایجاد می شود. گاهی 
از خودمان سؤال می پرسیم چرا جوانان این 
شهر کویری که در همین خانه های بی روح 
و خالی از زیبایی های بصری و معنوی بزرگ 
ش��ده اند، از سراسر ش��هر مدام به گوشه ای 
پناه می برند که در سراسر آن گنبد و سقف 
و کاش��ی کاری و ط��اق و تویزه و خش��ت و 
معماری جریان دارد؟ شاید نبود این معماری 
و دور شدن ساخت و سازهای امروزی همان 
نیاز این جامعه است، نیازی که خانواده های 
ما با دریغ ک��ردن این معماری در زندگی و 
خانه هایشان، جوانان به ظاهر افسرده و کمتر 
شاد و تش��نه هویت امروزی یزد را به سوی 

این بافت تاریخی سوق می دهند.
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»نمادها« و بازار پررقابت جذب گردشگر
گردشگری، بر اساس میراث فرهنگی نیرویی 
قدرتمند در ساخت و حفظ هویت ملی است 
و در ای��ن میان نمادهای تاریخی ابزاری برای 
جذب گردش��گر هستند. صنعت گردشگری 
با اس��تفاده از میراث فرهنگی جهان مفاهیم 
معاصر ملی هر کشوری را به جهانیان معرفی 

می کند.
هر کش��وری نقاط دیدنی و ش��گفتی های 
طبیع��ی دارد ک��ه در س��طح بین الملل��ی 
شناخته شده اس��ت و به دلیل نمادین بودن، 
گردش��گران داخلی و خارجی بسیاری را به 
خود جذب کرده است. جاذبه های گردشگری 
معروف، به دالیلی محبوب هستند که دانستن 

آنها خالی از لطف نیست.
هیچ گردش��گری بدون دیدن برج ایفل در 
فرانس��ه یا تاالب آبی در ایسلند این کشورها 
را ت��رک نمی کن��د، این مکان ه��ا نمادهای 
قدرتمندی برای معرفی منطقه گردشگری و 

جذب گردشگر هستند.

در ذیل برخی از این مکان ها در کشورهای 
مختلف جهان معرفی  می شود:

دیوار بزرگ چین نماد گردشگری چین
دیوار بزرگ چین، طوالنی ترین و بزرگترین 
س��ازه مهندس��ی تدافعی و نظامی در جهان 
است. این دیوار ۲۱۱۹۶ کیلومتر امتداد دارد 
و در سال ۱۹۸۷ میالدی در فهرست میراث 
جهانی ثبت شد و سال ۲۰۰۷ به عنوان یکی 
از عجایب جدید هفتگانه جهان معرفی شد. 

بخش موتینی��و دیوار بزرگ چی��ن تنها دو 
س��اعت از پکن فاصله دارد و به عنوان مکانی 

محبوب برای گردشگران است.

تاج محل، نماد گردشگری هند
تاج مح��ل، از مش��هورترین بناهای جهان 
اس��ت که آن را امپراتور ش��اه جهان در بین 
س��ال های ۱۶۳۱ تا ۱۶۴۸ ساخته و یونسکو 
آن را به عنوان بزرگترین دستاورد معماری در 
سرتاسر معماری هند و اسالمی معرفی کرده 
است. این بنا از عجایب جدید هفتگانه جهان 
نیز محس��وب می ش��ود. در دو سال گذشته، 
روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار گردشگر هندی از 

آن بازدید کرده اند.

برج ایفل، نماد گردشگری فرانسه
سفر به فرانسه بدون دیدن برج ایفل کامل 
نمی شود. این برج فلزی در شهر پاریس، یکی 
از پربازدیدترین و معروف ترین بناهای جهان 
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است که به عنوان نماد فرانسه شناخته می شود. 
ارتفاع برج ۳۲۴ متر اس��ت. برج ایفل در ابتدا 
برای نمایش��گاه جهانی و برای صدمین سال 
انقالب فرانسه ساخته شد، ولی بعد از ساخت 
مورد تایید قرار نگرفت. نام برج ایفل از سازنده 
آن)گوستاو ایفل( گرفته ش��ده است.این برج 
در دو س��ال و دو ماه ساخته ش��ده و دو و نیم 

میلیون پیچ و مهره در آن بکار رفته است.

آبشارهای نیاگارا، نماد گردشگری کانادا
این آبش��ارها با حدود ۳۰ میلیون گردشگر 
س��االنه به عن��وان یک��ی از محبوب تری��ن 
آبشارهای جهان شناخته می شود. آبشارهای 
نیاگارا مجموعه ای از س��ه آبش��ار نعل اسب، 
آبش��ار آمریکایی و آبش��ار نقاب عروس بوده 
که در مرز امریکا و کانادا واقع شده است. این 
آبشارها بیشترین سرعت جریان در میان همه 

آبشارهای جهان را دارند.

ساحل پاتونگ، نماد گردشگری تایلند
این س��احل مش��هورترین و تماشایی ترین 
اس��تراحتگاه در جزی��ره پوک��ت اس��ت که 
گردش��گران زی��ادی را به س��وی خود جلب 
می کند.پاتونگ، محلی مهم برای گردشگران 
جزیره پوکت اس��ت که برنامه های ش��بانه و 

مرکز خرید دارد.

نم�اد  ریودوژانی�رو،  در  مس�یح  تندی�س 
گردشگری برزیل

این تندیس، مجس��مه مشهوری است که 
در کش��ور برزیل و در ش��هر ریودوژانیرو قرار 
دارد. ای��ن تندیس با ۳۹۶ مت��ر بلندی و در 
ارتفاع ۷۱۰ مت��ری قله کوه کورک��ووادو در 
س��ال ۱۹۲۶ س��اخته شده اس��ت و یکی از 
عجایت هفتگانه جهان اس��ت. این مجسمه 
حالت ایستاده حضرت عیسی مسیح است که 
دس��تان خود را باز کرده و نشان از این است 
که همه انس��ان ها را در آغوش می گیرد . این 
مجسمه را هایتر داسیلوا کاستا طراحی کرده 

و پاول الندوفسکی آن را ساخته است .

شهر هاوانای قدیم، نماد گردشگری کوبا
این ش��هر به عنوان میراث جهانی یونسکو 
است که معماری باروک )معماری کالسیک 
منحط بی ساختار و دارای تزئینات نمایشی 
زی��اد و عجی��ب و غری��ب( و نئوکالس��یک 

)معم��اری که تاثیر بر دی��وار دارد و برای هر 
کدام از قس��مت های مختلف، شخصیت های 
جداگان��ه در نظر می گیرد( در آن به چش��م 

می خورد.

برج خلیفه، نماد گردش�گری امارت متحده 
عربی

برج خلیفه یا برج دبی، آسمان خراش��ی در 
ش��هر دبی امارات متحده عربی اس��ت. این 
ب��رج ۱۶۳ طبقه قابل اس��تفاده و ۸۲۸ متر 
بلن��دی دارد و ب��ه عنوان بلندترین س��ازه و 
آسمان خراش ساخته شده انسان معرفی شده 
است.طراحی این برج توسط شرکت آمریکایی 
اس��کیدمور، اوینگز، مریل و ادرین اسمیت با 
الهام از معماری اسالمی، طبیعت صحرا و گل 

انجام شده است.

مجس�مه بزرگ ابوالهول، نماد گردشگری 
مصر

این مجسمه سنگ آهکی، بزرگترین سازه 
سنگی ساخته شده توسط انسان روی زمین 
با چهره پادشاه مصر باستان است و ۷۳۵ متر 
ط��ول، ۶ متر عرض و بیش از ۲۰ متر ارتفاع 
دارد.این تندیس را کاپیتان کاویجیاال در  سال 
۱۸۱۶ کشف کرد. باور این است که ابوالهول 
را پادشاه خفرع و نزدیک به ۲۵۰۰ سال پیش 

از میالد مسیح ساخته است.

کوه فوجی، نماد گردشگری ژاپن
کوه فوجی)یکی از سه کوه مقدس ژاپن( با 
بلندی ۳۷۷۶ متر، بلندترین کوه ژاپن است. 
این کوه، آتشفشانی خاموش است که آخرین 

فوران آن به سال های ۱۷۰۷ تا ۱۷۰۸ میالدی 
ب��ر می گردد. صعود به قله این کوه در یک تا 

دو روز امکان پذیر است.

کاخ باکینگهام ،نماد گردشگری انگلستان
کاخ باکینگه��ام در لن��دن اقامتگاه اصلی 
خانواده سلطنتی بریتانیاست. کاخ باکینگهام 
دفتر مرک��زی پادش��اهی انگلیس اس��ت و 
در مجم��وع ۷۷۵ ات��اق دارد. ن��ام اصلی این 
مکان، خانه باکینگهام اس��ت. این عمارت در 
قرن نوزدهم، به وس��یله دو معمار به نام های 
جان نش و ادوارد بلور توسعه یافت.زمانی که 
ملکه در کاخ نباش��د، گردش��گران به صورت 
گروهی از کاخ بازدید می کنند. دیدن اتاق های 

این کاخ ۲.۵ ساعت طول می کشد .

خانه اپرای سیدنی، نماد گردشگری استرالیا
این خانه نماد بندر سیدنی و میراث جهانی 
یونسکو است که در سال ۱۹۷۳ افتتاح شده 
و به عنوان یکی از معروف ترین ساختمان های 
جهان در کش��ور استرالیاس��ت. این خانه از 
متمایزترین بناهای قرن بیستم از نظر معماری 
بش��مار می رود. یورن اوتزان معمار دانمارکی 
اپرا هاوس شهر سیدنی در سال ۱۹۵۷ برنده 

طراحی اپرا هاوس شد.

پارتنون، نماد گردشگری یونان
پارتِنون نیایشگاهی باستانی در آکروپولیس 
آتن اس��ت ک��ه پریکلس آن را ۲۵۰۰ س��ال 
پیش)ق��رن پنجم قبل از می��الد( برای الهه 
آتنا بنا کرد. ستون های اصلی این بنا از مرمر 

مرغوب است.

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

News

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

علم و فناوری

اسکانیا

گردشگری

]35[

شماره 68 - اردیبهشت ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



نتایج مطالعات یونسکو و شورای بین المللی 
موزه ها نشان می دهد ۱۳ درصد از موزه های 
جهان حتی بعد از پایان بحران جهانی شیوع 
ویروس کرونا با خطر جدی تعطیلی همیشگی 

مواجه هستند.
بر اساس مطالعات جدید شورای بین المللی 
موزه ها )ایکوم( و یونسکو که نتایج آن همزمان 
با روز جهانی موزه ها )۱۸ می( منتش��ر شده 
اس��ت، ۹۰ درص��د از موزه ه��ای جهان )۸۵ 
هزار موزه( به س��بب شیوع ویروس کرونا در 
چن��د مدت اخی��ر درهای خود را به س��وی 
بازدیدکنن��دگان بس��ته اند و تخمی��ن زده 
می ش��ود ۱۳ درص��د از این موزه به س��بب 
زیان ه��ای مالی س��نگین در خطر تعطیلی 

همیشگی قرار دارند.
این دو مطالعه به بررس��ی تاثیرات ش��یوع 
ویروس کرونا بر موزه ها در سراس��ر جهان و 
چگونگ��ی انطباق پذیری ای��ن موزه ها با این 

بیم��اری همه گیر پرداخته اس��ت. یونس��کو 
و ش��ورای بین المللی موزه ه��ا )ایکوم( اعالم 
کرده ان��د از ای��ن اطالع��ات ب��رای یافت��ن 
راه حل هایی برای حمایت از این موسسات در 

سایه ویروس کرونا استفاده خواهند کرد. 
همچنین بر اساس یافته های این مطالعات، 
تنه��ا پن��ج درص��د از موزه ه��ا در آفریق��ا و 
کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه، 
ق��ادر به ارائه محتوا و توره��ای مجازی برای 
بازدیدکنندگان خود هستند. حتی موزه هایی 
که دارای قابلیت تورهای مجازی هستند نیز با 

کاهش چشمگیر درآمدها در مقایسه با بازدید 
حضوری افراد روبه رو شده اند. 

»ادره آزوله« دبیرکل یونس��کو در بیانیه ای 
اعالم کرد: »موزه ها نقشی اساسی در مقاومت 
جوامع ایفا می کنند و م��ا باید به آن ها برای 
رویای��ی با ای��ن بح��ران و حفظ ارتب��اط با 
مخاطبان شان کمک کنیم. این بحران جهانی 
به ما یادآور ش��د نیمی از جمعیت جهان به 
ندارند.  فن آوری ه��ای دیجیتال دسترس��ی 
باید برای ارتقای دسترس��ی همگان به ویژه 
جوامع آسیب پذیر و منزوی به فرهنگ کمک 

کنیم«. 
اتحادیه موزه های آمری��کا اعالم کرده تنها 
در این کش��ور موزه ها روزانه ۳۳ میلیون دالر 
به سبب تاثیرات ناش��ی از بحران کرونا زیان 
می بینن��د. صنعت فرهن��گ و هنر آمریکا به 
دلیل این بحران تا اوای��ل ماه آوریل بیش از 

۴.۵ میلیارد دالر زیان متحمل شده است.
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فرزن��د به آذین که تا کنون 
خان��ه پ��درش را ب��ا همان 
شکل و ش��مایل سابق نگه  
داش��ته اس��ت، خواس��تار 
نج��ات این خان��ه از دس��ت 
بس��از بفروش ها و تبدیل 

آن به یک خانه موزه است.
س��هم ته��ران از خانه های 
قدیم��ی روز ب��ه روز دارد 
کمرنگ تر می ش��ود و هر از 
چن��د گاهی از گوش��ه ای از 
این ش��هر ص��دای تخریب 
خانه ها بلند می ش��ود؛ خانه 
و  ش��اعران  نویس��ندگان، 
مترجمان که در این خانه ها 
زندگی کرده و بخشی از بار 
ادبیات و فرهنگ مان را به 
دوش کشیده اند نیز از این 

قاعده مستثنی نیست.
یک روز زمزمه تخریب خانه 
نیم��ا و تبدیل ش��دنش به 
قهوه خانه به گوش می رسد، 
ی��ک روز خانه ف��روغ و یک 
روز هم خانه شاملو و این بار 
زمزمه تخریب خانه محمود 
ا. به آذین(  اعتمادزاده )م. 
نویسنده و مترجم نام آشنا.

منزل به آذین در آریاشهر واقع است. او از سال 
۴۶ تا پایان عمرش، سال ۸۵ در این خانه ساکن 
بوده است. کاوه اعتمادزاده، فرزند او سعی داشته 
بخش��ی از تاریخ فرهنگمان را در این خانه زنده 
نگاه دارد؛ اتاق پدرش با میز کار او که بخشی از 
کتابخانه اش است و با کتاب ها و نوشته هایش و 
بریده روزنامه ها و جراید انباش��ته شده، ماشین 
تایپ او که در گوشه ای از اتاق مانده اما روزگاری 
پدرش با آن کار می کرده، صندلی های راحتی و 

صندلی چرخدار او و حتی بارانی کرم رنگش.
 صدای تخریب این خانه ۵۰ ساله توسط بساز 
بفروش ها بلند شده اما پسرش که ۴۰ درصد از 
این خانه در دست اوست می خواهد این خانه را 
از تخریب نجات داده و به موزه و بنیاد فرهنگی 

تبدیل کند.
او می گوی��د: این جا باید بنیاد فرهنگی ش��ود. 
م��ن نه ب��ه عن��وان وارث بلکه به عن��وان یک 
فرهنگ دوس��ت می خواهم اینج��ا را نگه  دارم. 
مگر حافظ و مولوی و نیما وارث دارند؟ به آذین 
متعلق به کل جامعه اس��ت. در تمام دنیا میراث 
نویس��ندگان را ب��رای ارتق��ای فرهنگ��ی مهم 
می دانن��د. خانه افراد برجس��ته حفظ و به موزه 
تبدیل می ش��ود. این خانه غنیمت است و مایه 
مباه��ات. ما ب��ا این همه ادیب، ک��م از دیگران 
نداری��م. در دوران معاصر ه��م باید عناصر غنی 

فرهنگی را پاس بداریم.
 فرزند به آذین درباره حضورش��ان در این خانه 

اظهار می کند: ما از سال ۴۶ به این خانه آمده ایم. 
عمویم اصرار ک��رد این خانه را بخریم. می گفت 
در آریاشهر خانه هایی هست که ۷۰ هزارتومان 
می فروشند. پدرم می گفت ۳۰ هزارتومان بیشتر 
ن��دارد. عمویم ۳۰ هزارتومان از بانک وام گرفت 
و ب��ه هر ضرب و زوری بود به آذین صاحبخانه و 
تا آخر عمر اینجا ماندگار ش��د. این خانه تا سال 
۸۵ مثل یک مرکز فرهنگی بود، چه بزرگانی که 
اینجا نیامدن��د؛ چهره هایی چون بهرام بیضایی، 
محمدعلی سپانلو، سایه، سیاوش کسرایی، نادر 
ابراهیمی و توران میرهادی. حیف است که این 

خانه ویران شود.
او با اش��اره به اهمی��ت و ارزش فرهنگی این 
خانه می افزاید: سایر وارثان به دلیل نیاز مالی ای 
که داش��تند، ناچار شدند س��هم خود را به یک 
بس��ازبفروش بفروش��ند و حاال ۶۰ درصد خانه 
دس��ت بس��از بفروش هاس��ت و ۴۰ درصد آن 
دس��ت من. آن ها که هرکدام ۳۰ درصد خانه را 
در اختیار دارند از مسیر قانونی رفته اند. یکی از 
آن ها دس��تور خلع ید اینجا را گرفته و در حال 
پیگیری اس��ت. می گوید هفته دیگر می خواهد 
اینج��ا را تخلیه کند. اما من ای��ن اثاث قدیمی 
پدر را کجا ببرم؟ نگه داشتن اینجا خواسته من 
نیست، دوستداران فرهنگ هم می خواهند جلو 
ای��ن کار را بگیرند. به خصوص که کرونا آمده و 
امکان تخلیه نیس��ت. موضوع را با دادگاه مطرح 
می کنیم و از میراث کمک می گیریم که این طور 
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نشود.
فرزند به آذین افزود: من خانه را به همان 
شکلی که در زمان پدرم بود، نگه داشته ام. 
اتاق او، میز کارش، صندلی و تخت خواب 
او همانن��د قبل حفظ ش��ده اند. پذیرایی 
خانه که محل حض��ور افراد مختلف بود 
هنوز به همان شکل است، چون این خانه 

میراث فرهنگی همه ما است.
اعتمادزاده در پایان به لزوم جلوگیری از 
تخریب میراث به آذین اشاره و بیان کرد: 
نیاز است به یک اجماع و همکاری جمعی 
توسط همه فرهنگ دوستان ایران برسیم 
تا جلو این ضایعه فرهنگی گرفته و این جا 
به موزه تبدیل شود تا همه بتوانند از آن 
بازدید کنند و ببینند که در چه ش��رایط 
ساده ای چه کارهای بزرگی صورت گرفته 

است.
محمود اعتمادزاده )م.ا. به آذین(، زاده ی 
۲۳ دی ماه س��ال ۱۲۹۳ خورشیدی بود 
و ۱۰ خ��رداد س��ال ۱۳۸۵ درگذش��ت . 
او فعالیت ه��ای ادب��ی خ��ود را از س��ال 
۱۳۲۰ با انتشار داس��تان های کوتاه آغاز 
کرد. در س��ال های پ��س از آن با ترجمه 
آث��ار شکس��پیر، بالزاک، روم��ن روالن و 
شولوخوف و نگارش خاطرات و تجربیاتش 
از زندان های دهه ۱۳۵۰، به کوشش های 

ادبی خود ادامه داد.
به آذی��ن در چه��ارم ش��هریور ۱۳۲۰ 
خورش��یدی، در جریان اش��غال ایران و 
بمباران در بندر انزلی زخمی برداشت که 
منجر به قطع دست چپ او شد. چون افسر 
بودن مانع فعالیت های ادبی و سیاسی اش 

می شد، از آن شغل استعفا کرد.
از کتاب ه��ای به آذین ب��ه »مهمان این 
آقایان«، »بس��وی مردم«، »قالی ایران«، 
»گفت��ار در آزادی« و از ترجمه هایش به 
»بابا گوریو« نوشته انوره دو بالزاک، »ُدِن 
آرام« نوش��ته میخائیل شولوخف، »اتلو« 
نوشته ویلیام شکس��پیر، »جان شیفته« 
نوش��ته روم��ن روالن و نمونه های دیگر 

می توان اشاره کرد.
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بعضی دوس��تانی که در ارتباط یا 
از نزدیک شاهد ماجرا نیستند، 
ممکن است خیلی راحت بیفتند 
به خیالبافی یا س��وء تعبیر. خیال 
کنند راستۀ انقالب همان راستۀ 
سابق است و دستفروش هایش 
همان دس��تفروش ها. خبر کوتاه 
اس��ت: با آن تص��ور وداع کنید. 
بیش��تِر دس��تفروش های فعلی، 
دستفروش های یکه وتنهای سابق 
نیستند؛ همان دستفروش هایی 
نیس��تند که کتاب های ممنوع و 
نیس��ت درجهان را با هزار ترس 
می کردن��د.  بس��اط  دردس��ر  و 
آن ه��ا، اگر هنوز باش��ند، امروز 
دیگر جرأت نمی کنند در راستۀ 
تازه تأسیِس  َگنگ های  انحصارِی 
قاچاق کتاب، بس��اط کنند. خیلی 
راح��ت جم��ع یا تهدی��د به مرگ 
می ش��وند. پیاده روهای ازدحام، 
ج��ای افت��ادگان نیس��ت. قانوِن 
رسمِی راسته اعالم شده است: 
یا در بانِد برادران حل می شوید 

یا باید جمع کنید بزنید به چاک.

 با تع��دادی از این  دستفروش��اِن مطرود هنوز 
دمخورم. بارها ماجرا را از نزدیک دیده ام و زیروباال 
کرده ام که می گویم. امروز بیشتِر دستفروش های 
هف هشت راستۀ ش��لوِغ تهران، نیروی سازمانِی 
چند بانِد دله دزد گردن کلفت ش��ده اند؛ چند ده 

بساطِی شیفتی و چند ده پخشِی ساعت ُمزد.
این دله دزدهای خاطرجم��ْع امروز به  حّدی از 
دارندگ��ی و برخورداری رس��یده اند که به راحتی 
بیش از خوِد ناشِر اصلی سرمایه می گذارند و سعی 
می کنند معدود کتاب های بف��روش را به همان 
کیفیت درآورند. به ماه نرسیده کتاب کف بازار و 

تو قفسۀ کتابفروشی های حریص است.
اخی��راً در یکی دو صحافی و انبار با چش��م های 
خودم��ان دیدیم: چن��د برابر تیراژ ناش��ر تولید 
کرده اند و حاضر ش��ده اند هزینۀ تولیِد درجه یک 
را تا پاپاس��ی آخر بپردازند ]اگر مس��ئله دودوتا 
چارت��ا و تجارِت صرف باش��د[. اگر ریز نش��وید، 
محصولشان با کتاب اصلی مو نمی زند. به سختی 
می ش��ود تش��خیص داد کدام اصلی س��ت کدام 
جعلی. پیداس��ت که این همه کتاب و این همه 
خرج وبرج، کارِ یک یا چند دستفروِش تهی دست 
نیس��ت. جلد گالینگور. زرکوب و نقره کوِب یک. 
داغِی آس. پارچۀ ریزدوخِت اعال. کاغذ اندونزیایی، 
سوئدی، فش��رده. ته دوزِی سفت و بی درز. آستر 
موهر و بنگالین. روبان ویسکوز و ابریشم. کوتینگ 
و یو-وی موضعی. س��لفون مرغ��وب. همه درجۀ 

یک! اگر دوستان سعی کنند قضیه را دقیق تر نگاه 
کنند می بینند که، به احتمال بسیار، اراده ای پشت 
این دزدِی سازمان یافته وجود دارد. چند شرکت 
توزی��ع و پخِش رس��می و غیررس��مِی کتاب و 
چندین لیتوگرافی و چاپخانۀ رسمی و غیررسمی 
و چندین کتابفروشِی طّماع همدسِت باعث وبانِی 

این همه نسخۀ جعلِی باکیفیت است.
راحتتان کنم: این یعنی یک س��ازمان  مخفِی 
عریض و طویِل تمام عیار! باورش سخت است، اما 
شبکۀ توزیع این ها در شهرستان ها از بیشتِر ناشرها 
نیرومندتر است. مثل یک غّدۀ بدخیم افتاده اند به 
جاِن همین چند نشِر مستقِل باقی مانده. هر کس 
که خیال کند این دزدی و چپاوِل س��ازمان یافته 
ربطی به »کتاب های زیرزمینی« و »آزادی نشر« 
و این حرف ها دارد، یا از بیخ بی خبر است یا دارد 
جاده صاف کِن این بفرموده های نوکیسۀ بی رحم 

می شود.
 ناش��راِن مس��تقل مملک��ت با هزار مش��کل 
سرش��اخ اند. اگر قرار باشد باری که از هزار گردنۀ 
رسمی گذشته و نان آور است و بقای نشر مستقل را 
تضمین می کند هم به دسِت این قاطع الطریق های 
بدنام و دست س��از تلکه ش��ود، بهتر است همین 
حاال فاتحۀ نش��ر و کت��اب را بخوانی��م و خیال 
خودمان و دوستان بی خبر را راحت کنیم. ویترین 
دستفروش های استخدام شده دیگر فقط ویتریِن 
کتاب های ممنوِع مطلوِب مردم نیست، چرا که آن 

وداع با دستفروشان خیابان انقالب؛ از سال 9۷ تا 99

آزاد عندلیبی
خبرنگار
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پیاده رو هم سند خورده است. فتح شده است. 
همیش��ه چند عنواِن سّنتی مثل »نبرد من« 
و »دو قرن سکوت« و »دایی جان ناپلئون« و 
»صد س��ال تنهایی« تو بساط هست، اما این 

همۀ ماجرا نیست.
 به کتاب های حّی و حاضِر بفروشی باید دقت 
کرد که تنها ضامِن چرخش مالِی ناشرانی ست 
که انبارش��ان به انبار ارشاد و نهادهای دیگر 
وصل نیس��ت، و دارن��د از ای��ن طریق چپو 
می ش��وند. به کتاب هایی باید نگریس��ت که 
اراده ای پشتشان است تا بیشتر دیده شوند. به 
این که چرا علناً دزدی می کنند و احدی کاری 
به کارش��ان ندارد. در این وضعیت که تقریباً 
»متِن« هیچ کتابی نایاب نیس��ت و با کمی 
سرچ و پایین باال می توان پیداش کرد و پرینت 
گرفت، پروبال دادن به این باندهای دست ساز 
پیش درآمد تخته شدن کتابفروشی ها و نشرها 
و آجر ش��دِن نان مترجمان و ویراس��تاران و 

کتاب کاران و دستفروشاِن مستقل است.
و  ناش��ر  چن��د  همی��ن  زمین خ��وردِن 
مترجم مؤلِف مس��تقل یعن��ی توقف همین 
فرآینِد ترجمه و تألیِف نیم بند و یک دس��ت 
ش��دِن حوزۀ نش��ر. یعنی بیکار شدن صدها 
کارگر و فروشنده و کارمند. یعنی کور شدِن 
چراغ چند کتابفروشِی دیگر. به  هر شکلی و از 
هر منظری نگاه کنیم، کوچک ترین حمایت از 
این »قاتالن نشِر مستقل و دستفروشِی آزاد«، 

محکوم است. شرم آور است.

پاکس�ازی خیابان انقالب از دستفروش�ان 
کتاب

 س��ال ۹۷ بود که ریی��س پلیس پایتخت 
از پاکسازی و س��اماندهی پیاده راه محدوده 
میدان انق��الب تا چهارراه ولیعص��ر )عج( از 

دستفروشان کتاب خبر داده بود.
در همان س��ال؛ سردار حس��ین رحیمی 
درباره اجرای این ط��رح گفته بود: با توجه 
به درخواس��ت صنف کتابفروشان و ناشران 
مبنی بر جمع آوری فروشندگان کتاب های 
مبتذل، ممنوعه و چاپ های غیر مجاز، طرح 
پاکسازی و ساماندهی معبر خیابان انقالب 
حد فاصل میدان انقالب تا چهارراه ولیعصر 

ب��ا هم��کاری اکیپ ه��ای انضباط ش��هری 
شهرداری به اجرا گذاشته می شود. همچنین 
با توجه حضور بساط گستران باعث باریکی 
و انس��داد معبر نیز می شود، به لحاظ تردد 
آسان شهروندان این طرح اجرایی می شود. 
به گفت��ه ریی��س پلیس پایتخ��ت، پلیس 
همکاری بس��یار خوبی با صنف مربوطه در 
راستای برخورد با تعدی کنندگان به حقوق 

ناشران دارد.
خبر جمع آوری بساط گس��تران غیرقانونی  
کت��اب اینب��ار از س��وی اتحادیه ناش��ران و 

کتاب فروشان تهران
اتحادیه ناش��ران و کتاب فروش��ان تهران از 
»جمع آوری بساط گستران غیرقانونی کتاب 

و کتاب ه��ای غیرقانونی در محدوده انقالب و 
خیابان آزادی« خبر داد.

در اطالعیه اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 
تهران آمده است: کارگروه صیانت از حقوق 
ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران 
و کتاب فروش��ان ته��ران ب��ا دس��تور مقام 
قضایی و همکاری پلی��س امنیت و وزارت 
فرهنگ ارش��اد اس��المی )سه ش��نبه، ۳۰ 
اردیبهشت سال جاری( اقدام به جمع آوری 
بساط گس��تران غیرقانونی کت��اب و کتاب 

غیرقانونی کرد.
بر اساس این اطالعیه، محدوده جغرافیایی 
جمع آوری کتاب ها خیاب��ان انقالب و آزادی 

بوده است.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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س��ید ج��واد رضوی��ان ب��ا 
اعتقاد بر اینکه »کرونا هم 
گذاری اس��ت و رد می شود 
و م��ی رود«، ادام��ه داد: به 
نظ��رم چیزهای��ی ب��رای ما 
گذاش��ت. من ای��ن واژه را 
هر وقت می ش��نوم ترجیح 
می دهم یاد اتفاقاتی بیفتم 
که این روزها در خیابان ها 
در  دی��ده ام.  خیریه ه��ا  و 
روزه��ای کرون��ا ی��اد زمان 
جنگ افتادم؛ معن��ای ایثار 
دوب��اره زنده ش��د و تعبیر 

مجدد شد.
این بازیگر س��پس درباره 
احت��کار ماس��ک در زم��ان 
ش��یوع کرون��ا گف��ت: نان 
ترس��یدن  از  درآوردن 
م��ردم! چط��ور ت��اوان پس 
می دهیم. من مانده ام اصالً 

این نان را می شود خورد.
بازیگ��ر مجموعه ه��ای طنز 
گفت: در ش��ب تول��د امام 
زمان )ع��ج( بچه ها پک های 
پنج تای��ی ماس��ک، جلو در 
مسجد داخل ماشین مردم 
می انداختند. س��ر سالمتی 
آقا امام زم��ان )عج( پنج تا 

ماسک به مردم می دادند.

سید جواد رضویان:

او درباره اینکه اگر شهردار تهران بود چه می کرد 
و چه نمی کرد، گفت: خیلی سؤال سختی است. 
چون اداره کردن کالنش��هری مثل تهران خیلی 
چیز عجیب و غریبی اس��ت. ی��ک کارهایی را به 
عنوان فرهنگسازی شهردار می خواهد انجام بدهد 
و محکوم به ریا می شود. سه شنبه های بدون خودرو 
و با دوچرخه به سرکار رفتنش. بعد می گویند بابا 
اینکه آمده چند تا عکس بگیرد و بعد سوار بنزش 

شود و برود. ولی خوب خیلی سخت است.
رضویان همچنین در پاس��خ به اینکه اگر یک 
پاک کن داش��ت چه چیزی را از چهره شهر پاک 
می کرد، گفت: ترجیح می دهم چاله   های خیابان   ها 
را پاک کنم. االن طوری آب از زیر ماشین من به 
ماشین بغلی پاش��ید که بنده خدا اصالً جلویش 
را نمی دی��د؛ البته خیلی چیزها برای پاک کردن 
داریم. اگر شهردار بودم فضاهای فرهنگی بیشتری 
را به ش��هر اضافه می ک��ردم. فکر می کنم خیلی 
فضای فرهنگی س��اخته ش��د در سال   های اخیر 
اما باز هم در کالن شهری مثل تهران نیاز داریم. 
امیدوارم ش��رایط کنونی و گذاری که در آن قرار 
داریم بگذرد و در س��ینماها باز ش��ود و بفهمیم 
چقدر س��ینما و سالن تئاتر و کنسرت کم داریم. 
نمی دانم چطور کمبودهای فراوان را در شهرهای 

دیگر باید جبران کرد.
او که مهمان برنامه »ب��اغ رمضان« بود، درباره 
یک��ی از خاطراتش توضیح داد: خدا رحمت کند 
آقای کردان یکس��ری برنامه هایی س��االنه برای 

ساری داشتند. ما آن روز آمدیم سر فیلمبرداری 
و یک پاترول از س��ازمان آمد و دستور رسید که 
سوار شوید برویم ساری. گفتم آقا یعنی چه ما سر 
فیلمبرداری هستیم. خیلی شیک ما را سوار کردند 
این قدر دست انداز داشت. پاترول هم خشک بود. 
رسیدیم آنجا و برنامه تمام شد. اگر اشتباه نکنم 
ش��ب میالد امام زمان )عج( یا حضرت امیر )ع( 
بود. تمام شد و حاج آقای پورمحمدی گفت کجا 
هستید و بعد گفت همین االن در همان ماشینی 
که رفتید می نشینید و برمی گردید. گفتیم حاج آقا 
هنوز ناهار نخورده ایم. گفت در مسیر در ماشین 
بخورید. نشستیم و ساعت ۱۰ شب شد به شبکه 
سه رس��یدیم. با بچه های کمرا من چک کردیم 
گفتم دوربین فاینال آقای اویسی را نشان می دهد 
من می خوابم من را نش��ان می دهد آقای اویسی 
می خوابد. یعنی این مدلی بود کارها و هیاتی اداره 

می شد.
بازیگر مجموعه های »نقطه چین« و »پاورچین« 
گفت: خدا حمید صدری را حفظ کند. جای خالی 
او و رضا عطاران چند سالی است در روزهای ماه 
مبارک رمضان احساس می شود. احساس می کنم 
بعد از رفتن رضا عطاران از تلویزیون کارها خیلی 
رنگ و بوی ماه مبارکی ن��دارد. امیدواریم زودتر 
ب��ه تلویزیون بازگردد. خیلی موافقم با اینکه یک 
جای کار می لنگد که هنوز هم سریال   های قدیمی 
مخاط��ب دارند. کارهای جدی��د رنگ و بوی ماه 

مبارک رمضان را ندارند.

کارهای جدید رنگ و بوی ماه مبارک رمضان را ندارند
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او همچنی��ن درباره مجموع��ه طنزی که 
برای شبکه سه سیما می س��ازد، گفت: فعاًل 
اسم سریال »صفر بیست و یک« است. من و 
سیامک انصاری هستیم. کارگردانی را هم به 

اتفاق انجام می دهیم. نمی دانم چطوری!
جوادرضویان گفت: من صبح   ها کالً اس��لو 
هس��تم. تا ظهر تمپو و ریتم کالً وحشتناک 
است و بعد یک دفعه یک بعدازظهر پرانرژی 
دارم و بعد دوباره رو به غروب که می رود انگار 
تمام می ش��وم. در ساعت های ۲ تا ۷ عصر در 
پرانرژی ترین حالتم هس��تم، اگر ناهار نخورم 
که پرانرژی تر هس��تم. ص��دای من حمامی 
اس��ت. یک فیلمی را داش��تم کار می کردم و 
چهار ترک ب��رای این فیلم خواندم و به جان 
خودم در حمام دفتر خواندم. خدا سید کمال 
طباطبائی را رحمت کند. فیلم زندگی شیرین 
را می ساختیم و باید ترک   ها قبل فیلم جمع 
می ش��د و من همه ترک   ها را در حمام دفتر 

خواندم که پول استودیو ندهیم.
او در ادامه درباره اینکه خدا با قطرات باران 
به بنده   ها چه می گوی��د، توضیح داد: خدا به 
ما می گوید اگر فکر می کنی دری بسته است 
نگاه کن و این برکت را ببین. این حال و این 
امید را ببین. مگر می شود یک چراغ خاموش 
شود و ۱۰ تا چراغ جلوی راهمان روشن نشود. 
امکان ندارد. شاید هم یک کمی دارد دلمان را 

می سوزاند که از ماه برکت بیرون می زنیم.
فکر می کنم یک چیزهایی ش��خصی است 
و م��ال خود آدم اس��ت و نباید بازگو ش��ود. 
احس��اس می کن��م همان طور که ب��زرگان 
می گویند سیرت آدم ها در صورتشان می آید 
این حال درونی ماست که به صورتمان بازمی 
گردد. یعنی اگر تو کار خیری می کنی سختی 
می کش��ی ولی وقتی خالص می ش��وی یک 
حال خوش و یک سبکی به تو دست می دهد. 
ناخواسته شاید مالت در آن مسیر رفته باشد، 
از دهن زن و بچه ات زده باش��ی شاید از خانه 
و زندگی ات گذش��ته باشی شاید ساعت   ها از 
خانواده دور باشی ولی وقتی آن اتفاق برایت 
می افتد ناخودآگاه این سبکی لبخند روی لبت 
م��ی آورد. این را خیلی به من گفته اند که بابا 
تو که همیشه نیشت باز است و نمی دانی غم 

چیست.
او در ادامه گفت: در زندگی هزاران اش��تباه 
کرده ام. نمی توانم اولویت بندی کنم. صبح تا 
شب دارم اشتباه می کنم. دوست دارم از من 
آبرو به جای بماند. آبرویم حفظ ش��ود. پدرم 
الحمداهلل در قید حیات هس��تند و بهش��ان 
برمی خورد اگر من نگوی��م چه کاری دارم. با 
بچه ها گپ و گفت می کردم که چه چیزهایی 
برای خودم به جا گذاشته ام. چون اینقدر تکرار 
شده اس��ت در این سالها و تولید محتوایمان 
در این سال ها کم بوده و یا محتوای در شأن 
برای مخاطب نساخته ایم که رجوع کرده ایم 
به سال های گذش��ته و تأمین برنامه ای جلو 
رفته ای��م. خیلی وقت   ها کلماتی که ما به کار 
می بریم ورد زبان مردم می شود. شما هم اگر 
گویش قمی من در ذهنتان می آید به همین 

دلیل است.
یک خدا قوت به کادر پرستاری و اورژانس 
قم بگویم. مهدی فراهانی سخنگوی اورژانس 
قم است و در روزهای شیوع کرونا خیلی با هم 
در ارتباط بودیم. کمی و کاستی   ها را می گفتند 
اما از اینکه بچه   ها چطور در این جنگ سینه   ها 
را سپر کرده بودند می گوید. عین همان زمانی 
که سینه را جلوی تیر قرار می دادند عزیزانی را 
از دست دادیم. در قم و گیالن که شهرهایی 
هستند که مثل تهران امکانات ندارند و درجه 
یک مدیریت کردند. دمشان گرم که فهمیدند 
کرونا از قم استارت می خورد. او در ادامه درباره 
عکس هایی که در برنامه به نمایش گذاش��ته 
شد، گفت: روح عارف لرستانی قرین رحمت 
باش��د. الهی بگردم خدا س��عید پیردوست را 
حفظ کند. سیبیل مصنوعی های من در لبم 
فرو می رفت احساس می کردم سنجاق ته گرد 
فرو می رود در همین شرایط سعید پیردوست 
باید ی��ک دیالوگ ۵ ی��ا ۶ خطی می گفت و 
ما هم باید پاچه خ��واری او را می کردیم. من 
این س��یبیل   ها را در گوش سعید پیردوست 
می ک��ردم. در هم��ان ش��رایط دیالوگش را 
می گفت. نمی دانم چ��را مهران غفوریان بعد 
از الغری تغییر هویت داد. مهران ش��رایطی 
برای زانویش پیش آمد. یک تکه از استخوان 
لگنش را برداشتند و به خاطر همین مجبور 

شد وزنش را کم کند. در یکسری از برنامه   ها 
دیدید لنگ می زند و سخت راه می رود. خیلی 
به خودش سختی داد. بدون تعارف می گویم 
بهترین بازیگر تیپ ایران اس��ت. روی دست 
رضا ش��فیعی جم بازیگر تیپ ساز نداریم. من 
خودم غالباً تیپ شخصیت بازی می کنم ولی 
باید سر کالس های رضا بنشینم. او انگار یک 
بانک و یک آرشیو درونی عجیب و غریب دارد 
که سال هاس��ت با آنها بزرگ شده است. مگر 
می شود آدمیزاد جغد ش��ود. او در صحنه ای 
این را بازی کرد. جای کارهای درجه یک رضا 

عطاران در تلویزیون خالی است.
رضوی��ان گف��ت: ۹۰ درص��د خاطرات من 
غیرقابل پخش است. اینقدر خاطرات غیرقابل 
پخش دارم. نمی توانم بگویم. دلم می خواهد 
ولی نمی ش��ود. من واقعاً عاش��ق ناصر خان 
حج��ازی بودم. اصالً ی��ک کاریزمای عجیب 
و غریبی داش��ت. من خیلی کم دی��دم او را 
ولی اولین باری که دیدم چهار س��تون بدنم 
می لرزید از ذوق زدگی. چقدر رک بود و حرف 
دل می زد. چارلی چاپلین سردمدار سینمای 
سکوت بود. مگر می ش��ود با چنین ابزارهای 
محدودی همچن��ان ب��ا او می خندیم. همه 
کارهایش دغدغه مند است. هیچ وقت خنده 
بی دلیل او را نمی بینید. من هر خواننده ای که 
بگویید را دوس��ت دارم و کارهایشان را گوش 
می دهم. ممکن اس��ت کار هر خواننده ای از 
هر گوش��ه ای از جهان در شرایطی به جان و 

جگرمن بچسبد و گوش کنم و حال کنم.
رضویان درباره اینکه چرا سر تمرین آبی پوشان 
حاضر شده است، گفت: چرا می خواهید انگ 
یک رنگی را به کسی بزنید. شما یک کوچولو 
حس انسان دوس��تانه تان اگر گل می کرد سر 
تمرین می رفتید. به خدا من اینقدر دلم برای 
بچه های تیم استقالل می سوخت. در شرایطی 
بودن��د که بدون مربی و مدیرعامل بودند. وریا 
غفوری از دوس��تان نزدیک من اس��ت، به من 
گفت جواد یک روز بیا برویم سر تمرین. اتفاقاً 
ما با علی کاظمی که یک پرسپولیسی به تمام 
معنا است رفتیم. من شدید بارسلونایی هستم. 
بی خودی انگ تیم دولتی به من نزنید کالً با تیم 

دولتی حال نمی کنم. تکلیفم مشخص است.
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پدرام ابراهیمی زیاد بودن اتفاق های ناگوار را 
دلیل اصلی رفتن مردم به سمت طنز می داند 
و می گوید: مردم به طنز عمیق عالقه  ندارند و 

این اثباتش چندان سخت نیست.
ای��ن  طنزپ��رداز درب��اره ضرورت نوش��تن 
طنز برای کرونا و مش��کالت نوش��تن در این 
زمینه، اظه��ار کرد: مرز باری��ک و متحرکی 
میان این که ما به آس��یب دیده ها بخندیم یا 
این ک��ه از آس��یب دیده ها حمایت کنیم و به 
آن ه��ا روحیه دهیم، وجود دارد. این که گفته 
می شود ما برای هر مشکلی جوک می سازیم 
و اهمیت آن را کم می کنیم حرف درس��تی  
نیست. طنز ساختن یک واکنش است، آن  هم 
در جامعه ای که رس��انه ها علی رغم میل شان 
نمی توانند کارکرد واقعی شان را داشته باشند. 
ما با س��اختن طنز به یکدیگر اطالع رس��انی 
می کنی��م؛ چیزهایی را که ش��اید نتوانیم در 
اخبار رسمی بخوانیم با طنز به یکدیگر اطالع 
می دهیم. او سپس درباره ساختن طنز برای 
هر اتفاقی گف��ت: این موضوع به خصلت هر 

جامعه برمی گردد، ش��اید جامع��ه ای دیگر با 
این موارد ط��ور دیگری برخورد کند. اگر هر 
۱۰۰ سال یک بار اتفاق ناگواری در جامعه ای 
رخ بدهد حتماً اف��راد جامعه گل می خرند و 
شمع روش��ن می کنند، اما ما هر روز دو سه 
اتفاق ناگوار داریم. اگر یک تیرآهن یک بار به 
سر من بخورد تراژدی است اما تا شب پنج بار 
بخورد می ش��ود کمدی. یک��ی از دالیلی که 
جامعه ما و نه فقط طنزپردازان به سمت طنز 
رفته اند مثالً زمانی که زلزله می آید، طال گران 
می ش��ود، هواپیما آن طور می شود و کشتی 

این طور، به خاطر کثرت اتفاقات ناگوار است.
ابراهیم��ی با بیان این که س��اختن طنز با 
یک نیت انجام نمی ش��ود، خاطرنشان کرد: 
ما عالقه  داری��م یک لباس کلی به همه چیز 
بپوش��انیم، اما همه کارها با یک هدف انجام 
نمی ش��ود؛ گروهی هس��تند که با س��اختن 
طنز می خواهند روحیه بدهند، گروه دیگری 
هس��تند که فقط صرف بامزه بودن این کار 
را انجام می دهند و گروهی هم هس��تند که 

هدف دارند )طنز در خدمت اهداف سیاسی 
هم هست(. اگر بخواهیم پای طنز متعهد را 
به میان بکشیم باید بگوییم طنز و طنزپرداز 
متعهد سعی می کند از ابزار خود برای روحیه 
دادن استفاده کند؛ مثاًل در دوران کرونا خیلی 
از طنزپردان به تولید چیزهای سرگرم کننده 
دست زدند تا آدم ها در خانه وقت بگذرانند، 
حتی برخی با کرونا مرتبط نبود و هدف شان 
ایجاد س��رگرمی بود. او درباره سطحی بودن 
برخی از طنزها و تاریخ مصرف داشتن آن ها 
گفت: مسئله این است که همه چیز به سمت 
ابتذال حرکت می کند و آدم هایی که در ریشه 
خ��ود به این ابتذال عالق��ه  ندارند به آن تن 
داده ان��د. در همکاران خ��ودم و حتی خودم 
هم می شود این مسئله را دید و بدون این که 
متوجه آن ش��ده باشیم به سمتش رفته ایم. 
شبکه های اجتماعی ساز و کاری دارد و زمانی 
که ی��ک طنزپرداز می بیند ب��ه کار عمیق و 
خوب توجهی نمی شود اما در عین حال کسی 
می آید جلو دوربین، روسری سر می کند و با 
سبیل یک سری دیالوگ بامزه می گوید، که هم 
اقبال عمومی به س��متش هست و هم عواید 
مادی برایش دارد، انگیزه تولید کار خوب در 
او کم می ش��ود. ما در دورانی هستیم که هر 
یک دقیقه مان با دقیقه بعدمان به لحاظ تورم 
فرق می کند. نمی توان انتظار داش��ت کسی 
فداکاری کند و پافشاری داشته  باشد که کار 
فاخر تولید کند. ابراهیمی در ادامه بیان کرد: 
البته من به طنز فاخر و غیرفاخر قائل نیستم، 
ولی ظاهراً مخاطب به طنز عمیق عالقه  ندارد 
و اثباتش هم کار سختی نیست. با یک چرخ 
کوچک در اینستاگرام و دیدن میزان الیک ها 
و ارقام فالوئرهای صفحاتی که کار خوب تولید 
می کنند و صفحاتی که کار س��طحی تولید 
می کنند، می توان ب��ه این موضوع پی برد. او 
در پایان از نوشتن کتاب جدید خود خبر داد 
و گفت: از سال ۹۷ مشغول نوشتن آن هستم 
و االن در مرحل��ه بازنویس��ی ام. نامش هنوز 
مش��خص نیست و شبیه اتوبیوگرافی است و 
مشتمل بر جس��تارهای روایی و داستان های 

کوتاه است.

نگاهی به طنز نوشتن برای کرونا
N

ew
s

ش
ورز

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

گ و هنر
فرهن

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 ۷1 46 33–021

]44[

شماره 68 - اردیبهشت ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



با جوک به خودمان روحیه می دهیم
ابراهیم رها نیز در همین رابطه و با اشاره به ساخت جوک و شوخی با 
پدیده های مختلف می گوید: انگار ما آموخته ایم با ساخت جوک و طنز 

به خودمان روحیه بدهیم.
این طنزپرداز در گفت وگو با ایس��نا، درباره ضرورت نوشتن طنز برای 
کرونا و مش��کالت نوش��تن در این زمینه، با اشاره به زلزله اخیر تهران، 
اظهار کرد: خیلی برایم جالب و عجیب بود؛ اولین جوکی که برایم آمد 
زیر س��ه دقیقه از زمان وقوع زلزله بود! برایم عجیب بود اولین واکنش 
مردم قبل از این که پناه بگیرند، ساختن جوک است. فکر می کنم بخشی 
از این ماجرا واکنش دفاعی و روانی مردم است؛ انگار اتفاقات منفی و بِد 
زیاد به آن ها یاد داده به طنز پناه ببرند. یکی از واکنش های دفاعی پناه 
بردن به طنز و هجو و گونه های مختلف خنده آور است. شاید بخشی از 
ساختن طنز به این برمی گردد که جامعه شناسان باید درباره اش بگویند. 
اما درباره اتفاقات مکرر ما این واکنش را می بینیم، پس محتمل اس��ت 

ماجرا این باشد.
او افزود: درباره کرونا هم خیلی زود لطیفه هایش گفته شد که تعدادش 
زی��اد بود. ما در ماجرای کرونا دو واکنش داش��تیم؛ یکی واکنش کادر 
درمان��ی ما بود، که در اوج فش��ار و در حالی ک��ه کرونا از آن ها قربانی 
می گرفت و پیک بیماری بود و آن ها در خط مقدم مبارزه با کرونا بودند، 

تعداد زیادی کلیپ رقص بیرون آمد و دیگری ساختن جوک بود.
رها در ادامه خاطرنش��ان کرد: انگار ما آموخته ایم با ساختن جوک و 
طنز و رقصیدن به خودمان روحیه بدهیم. من در ابتدای فراگیری کرونا، 
در اس��فندماه، برنامه ای بیست قس��متی به نام »واکسن« ساختم که با 
محوریت کرونا و در قالب طنز و برای تلویزیون بود. هرچند ش��بکه دو 
که کار را پخش می کرد، آن را شرحه شرحه کرد. در تمام دوران ساخت 
برنامه تلویزیونی و در تمام این  سال ها این گونه دست تطاول به کارهایم 

گشوده نشده بود؛ کار را نابود کردند. 
چاما به عنوان نویسنده، برنامه ساز و کارگردان وظیفه خود می دانستم 
همان طور که کادر درمان تالش می کند، در خانه ننش��ینم و کاری که 
برای روحیه دادن به مردم از دستم برمی آید، انجام دهم. این ماجرا در 
زمان��ی اتفاق افتاد که مردم لحظه به لحظه اخبار را پیگیری می کردند 
و ب��ار روانی ماجرا بخص��وص با اخبار منفی ای ک��ه در فضای مجازی 
می چرخید خیلی س��نگین بود. من وظیفه خود می دانستم این کار را 
انجام دهم و متاسفم که شبکه دو این تالش مجدانه و وظیفه دانستن 

فعالیت برای طنز را قدر ندانست و کار را در پخش نابود کرد.
او در ادام��ه بیان کرد: جدا از آن گمان می کنم مردم حس می کردند 
در کنار خبرهای بِد تعداد مبتالیان و فوت شده ها، به طنز پناه ببرند و 

خود را تسلی بدهند. 
اما این که چقدر خطوط قرمز رعایت می شود و چقدر رعایت نمی شود، 
بای��د گفت زمانی که کار وارد فضای مجازی می ش��ود به خاطر این که 

مدیریت و نگاه درست و کالنی نیست از دست درمی رود.
 این طنزپرداز درباره س��طحی بودن برخی از طنزها و تاریخ مصرف 

داش��تن آن ها، گفت: از هر مدیا باید توقع همان مدیا را داشت. شما از 
یک س��ریال تلویزیونی باید توقع یک چیزی با خطوط قرمز و حدود و 
ثغور تلویزیون را داشته باشید، از سینما هم در حدود کاری که از ارشاد 
مجوز گرفته، از کار مطبوعاتی نیز تصور و توقع باید مطابق با آن باشد 
و از فضای مجازی هم همین طور. اوایل تصور می کردم اگر مدیریتی در 
فضای مجازی باشد طنزها پخته تر می شود و استعدادهایی از این فضا 
بیرون می آید؛ اما بعد از مدتی به تجربه معلوم شد این فضا حدود خود 

را دارد و توقعات هم باید در همان حد باشد.
او همچنین تاکید کرد: در فضای مجازی شوخی ها افسار گسیختگی  
دارد و این قابل کتمان نیست، اما در عین حال برخی شان بامزگی هایی 
دارند و در لحظه اند. می خواهم بگویم این فضا یک سری معایب دارد که 
همه مان می دانیم؛ مثاًل برخی سخیف هستند، برخی جلفند، برخی هم 

چرتند و برخی هم ضعیف هستند. 
ولی محسناتی هم دارد، که یکی همین در لحظه بودن است. فضای 
مج��ازی چنین دره��م آمیختگ��ی ای دارد. اگر توقع م��ان را از جنس 
ش��وخی هایی که مثاًل با کرونا در فضای مجازی می شود مطابق همان 
»از کوزه همان برون تراود که در اوس��ت« کنی��م آن وقت در ذوق مان 

نمی خورد.
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وقتی در سی وششمین جشنواره 
فیل��م فج��ر به  عن��وان یک��ی از 
نامزدهای بهتری��ن بازیگر مکمل 
مرد معرفی شد، باز هم با طعنه و 
نیشخند گفتند هنوز نان شهرتش 
در فوتب��ال را می خ��ورد. فضا از 

»نقد« به سمت »نیش« رفت.

»فاصله دانش��گاه ما با ورزشگاه شریعتی کرج 
نزدیک یک کیلومتر بود. اوایل دهه ۸۰ سایپا تیم 
خوبی داشت. بهزاد غالمپور، عباس جمشیدیان، 
ه��ادی عقیل��ی، فره��اد کوچ��ک زاده، مه��دی 
امیرآبادی، امیرحسین یوسفی، ابراهیم صادقی، 
حس��ین کاظمی، محمد مؤمنی ... خیلی اوقات 
برای دیدن بازی هایشان می رفتیم و چند بار هم 
دانشگاه هماهنگ کرد و برای تمرین رفتیم زمین 

چمنی که پشت زمین اصلی بود.
ی��ک روز، چند دقیقه قب��ل از آن که بازیکنان 
برای تمرین بیایند، جووانی می، سرمربی ایتالیایی 
تیم آمد و کنار چمن ایستاد و بازی ما دانشجویانی 
ک��ه با لباس های گل منگی در حال ورجه وورجه 
بودیم را نگاه کرد. در کس��ری از دقیقه زمین به 
غوغاکده ای تبدیل ش��د. همه سوباس��ا و کاکرو 

شدیم تا شاید دل جووانی میرا به دست بیاوریم!
از بخت خوش و البد سر سوزن تکنیکی، من دو 
گل زدم و چند حرکت انجام دادم که دیگر تکرار 
نش��د! زمین را که تحویل دادیم، مردی که کنار 
سرمربی ایتالیایی بود من و رضا که اهل میانه بود 
را صدا زد. فاصله سی متر تا آقای سرمربی را روی 
ابرها قدم می زدیم. هر دو می خواستیم مثل پژمان 
جمشیدی و بهنام ابوالقاسم پور برویم پرسپولیس! 
آم��اده عقد قرارداد با س��ایپا بودیم که بعد هم با 
تالش و کوش��ش برویم تیم ملی! جووانی می با 
قیافه کامالً جدی و موهای آشفته به انگلیسی و 

ایتالیایی چیزهایی گفت که خالصه اش می شد: 
»آفرین شما خوب بازی می کنید!«

پروژه قرارداد و پرس��پولیس و تیم ملی کنسل 
ش��د! البته همین هم کم دس��تاوردی نبود. آن 
س��ال ها همه می گفتند که سایپا کارخانه تولید 
بازیکن است. کرج ش��هر مهاجرپذیر بزرگی بود 
که از همه جای ایران کس��انی برای زندگی بهتر 
آنج��ا می آمدند و طبعاً جوان هایی هم پی ورزش 
می رفتند. گل سرس��بد اما پژمان جمشیدی بود 
که زیر نظر علی پروین به پرس��پولیس رفته بود 
و به عنوان یک بازیکن راست پا و سریع تحسین 

می شد.

بازی در سریال »پژمان« و فیلم »آتش بس ۲«
بعده��ا س��ایپا لیگ برت��ر را با عل��ی دایی برد 
و تی��م ف��راز و فرود زیادی داش��ت ام��ا مثل آن 
س��ال ها جوان هایش خوب دیده نش��دند. از آن 
نس��ل پژمان جمش��یدی ولی هنوز ستاره است 
و چه بس��ا محبوب تر و مش��هورتر. او ب��ا بازی در 
سریال »پژمان« خودش را به عنوان یک استعداد 
در عرص��ه بازیگری نش��ان داد. به  ج��ز او در آن 
س��ریال حمید درخشان، محمد محمدی، بهروز 
رهبری فر، علی موس��وی و ... هم  بازی کردند اما 

پژمان جمشیدی به دل نشست.
 بعد درها باز شد. در »آتش بس ۲« برای تهمینه 
میالنی بازی کرد و در »خوب، بد، جلف« به  عنوان 

زیر خاکی زمین چمن

احسان محمدی
خبرنگار

به بهانه بازی پژمان جمشیدی در سریال زیر خاکی
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یک بازیگر آن  قدر خوب طنز درخش��ید که 
حاال سالی چند پیشنهاد داشت و به بازیگری 
تبدیل ش��د که فروش ی��ک فیلم را تضمین 
می کرد. س��ال ۹۷ در شش فیلم سینمایی، 
ی��ک مجموعه تلویزیونی و ی��ک تئاتر ایفای 
نقش کرد و هر بار با تس��لطی بیشتر از قبل 

به چشم آمد.
این تصور که او در همه نقش هایش با همان 
ابروهای پرپشت و طنز کالمی فقط با »تنها 
گل ملی« اش ش��وخی می کند، اشتباه است. 
جمش��یدی در ۱۷ کار روی صحن��ه تئات��ر 
رفت و گاهی نقش هایی دش��وار و چنان دور 
از فضای طنز و فوتبال را ایفا کرد که نمی شد 
تحس��ین اش نکرد. اما همه  چیز به س��ادگی 
به دس��ت نیامد. نقدها به »پژمان جمشیدی 
فوتبالیست« هم از راه رسید. کسانی می گفتند 
او نان ش��هرتش در فوتبال را می خورد. حتی 
برخی از کسانی که با افتخار از »خاموش بودن 
تلویزیون« در خانه شان به  عنوان یک کنش 
اجتماعی - سیاس��ی ح��رف می زدند هم در 
مورد چند سریال تلویزیونی او که اصالً ندیده 

بودند، نقد نوشتند!
جمشیدی بعد از این فشارها در گفت و گویی 
عنوان کرد: »من همیشه این را می دانستم که 
تئاتر جای محترمی اس��ت و آدم هایی که از 
تئاتر می آیند، بسیار آدم های محترمی هستند 
اما این موضوع را نمی دانستم که عرصه تئاتر 
آن  قدر محصور اس��ت . فحش هایی که برای 
بازی در این کار به م��ن دادند،  زمانی که در 
پرس��پولیس بازی می ک��ردم از علی پروین 

نخورده بودم«.
اما وقتی در سی وشش��مین جشنواره فیلم 
فجر به  عنوان یکی از نامزدهای بهترین بازیگر 
مکمل مرد معرفی ش��د، باز ه��م با طعنه و 
نیشخند گفتند هنوز نان شهرتش در فوتبال 
را می خورد. فضا از »نقد« به س��مت »نیش« 

رفت.
فارغ از این که طبعاً سابقه قبلی او و شهرتش 
به دیده شدن و متمایز بودنش کمک می کند 
و طبعاً تجربه بازی ای به اندازه س��تاره هایی 
ندارد که گاه کنارشان بازی می کند، منصفانه 
نیست که همه  چیز را به فوتبال ربط داد. چند 

نفر بازی ه��ای او در زمین فوتبال را به خاطر 
می آورند؟ بچه هایی که زمان اوج درخش��ش 
پژمان جمشیدی به دنیا آمدند، االن جوان های 
۱۸ ساله هستند و آیا همه آنها او را به  عنوان 

فوتبالیست می شناسند یا بازیگر؟
در سریال »زیر خاکی« بازی جمشیدی در 
کنار بازیگران شناخته ش��ده نه تنها در سطح 
پائین تری نیست بلکه گاهی حتی چشم نوازتر 
هم هس��ت. نقد کردن پژمان جمشیدی اگر 
از روی انص��اف و بدون نی��ش و زهر ریختن 
معمول باشد البته که کار ارزشمندی است و 
به ارتقای او کمک می کند و مانع از آن می شود 
که جای فرد شایسته تری را به ناحق بگیرد اما 
پنهان کردنی نیس��ت که حضور چهره هایی 
چون او ک��ه جوهره بازیگری دارند و از حوزه 
دیگر با خود اعتباری همراه می آورند، به سود 

اقتصاد سینما و تئاتر است.«

مگر پژمان جمش�یدی جای کس�ی را تنگ 
کرده است؟!

 بازیگر سریال »زیرخاکی« نیز دربارۀ تجربه 
همبازی ش��دن با پژمان جمشیدی و حضور 
این بازیگر در آثار تلویزیونی و سینمایی عنوان 
کرد: پژمان جمشیدی بازیگر حرفه ای، خوب 
و متواضعی است. این که ایشان از یک حوزه 
دیگر وارد بازیگری شده یک مساله شخصی 
اس��ت و نباید معیار قضاوت قرار بگیرد. مگر 
ج��ای کس��ی را تنگ ک��رده و یا ب��ه زور به 

کارگردان��ان و تهیه کننده ها می گوید که او را 
سر کار ببرند؟!!

اصغر نقی زاده که بیش��تر سابقه حضور در 
سریال های جنگی و انقالبی را در کارنامه خود 
دارد، درباره حضورش در سریال »زیرخاکی« 
گفت: آق��ای نصیری نیا مدیرتولید س��ریال 
»آچمز« به کارگردانی آقای مهرداد خوشبخت 
بودند. برای بازی در آن سریال صحبت هایی 
با من داش��تند که البته به س��رانجام نرسید. 
خردادماه س��ال گذشته بود که با من تماس 
گرفتن��د و گفتند ک��ه آقای جلیل س��امان 

می خواهد یک سریال کمدی بسازد.
وی با اش��اره به این که پیش از این تجربه 
همکاری با جلیل س��امان را نداش��ته است، 
عنوان کرد: بعد از صحبت های اولیه و خواندن 
فیلمنامه، اگر اشتباه نکنم از اواخر شهریور ماه 
بود که من جلوی دوربین رفتم و بازی من در 
این مجموعه تا آخرین روز پاییز ۱۳۹۸ طول 
کشید. من در سریال »زیرخاکی« نقش یک 

شخصیت انقالبی را بازی کردم.
بازیگر سریال زیرخاکی درباره تجربه همبازی 
ش��دن با پژمان جمش��یدی نیز عنوان کرد: 
تقریباً همه سکانس های من در »زیرخاکی« با 
پژمان جمشیدی که ایفاگر نقش اول سریال 
است رقم خورده بود. آقای جمشیدی بازیگر 
حرفه ای، خوب و متواضعی است که همان گونه 
که اش��اره کردم او هم کار خودش را می کند. 
این که ایشان از یک حوزه دیگر وارد بازیگری 
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شده یک مسئله شخصی است و نباید معیار 
قضاوت قرار بگیرد. مگر جای کس��ی را تنگ 
کرده و یا به زور به کارگردانان و تهیه کننده ها 

می گوید که او را سر کار ببرند؟!

ژاله صامت�ی: »زیرخاکی« بعد از کرونا ادامه 
دارد

ژال��ه صامت��ی از ادام��ه دار بودن س��ریال 
»زیرخاکی« و س��اخت آن در آینده خبر داد 
و عنوان کرد که نمی داند چند قسمت دیگر 
از این سریال ساخته خواهد شد اما اطمینان 
دارد سازندگان صرفاً به خاطر اینکه مخاطبان 

استقبال کرده اند سریال را ادامه نمی دهند.

ژاله صامتی � بازیگر س��ریال »زیر خاکی« 
� در ارتباط تصوی��ری زنده ای که در صفحه 
اینستاگرام روابط عمومی سازمان صداوسیما 
پخش ش��د، درباره ادامه سریال »زیرخاکی« 
گفت: بخش زیادی ضبط ش��ده اما داس��تان 
ناق��ص و زخمی مانده و بعد از کرونا ضبطش 
ادامه خواهد داش��ت. صامتی ب��ا بیان اینکه 
بس��یاری از مخاطبان با مشاهده قسمت های 
اول »زیرخاکی« داستانش را تکراری دانستند، 
در عین حال عنوان کرد: امید وارم االن به این 
نتیجه رسیده باشند که این داستان شبیه هیچ 
داستانی نیس��ت. در ادامه داستان قرار است 
اتفاق��ات جالبی بیفتد که مخاطب را غافلگیر 

می کن��د. او در ادام��ه این گفت و گ��و درباره 
نقشش در سریال »زیرخاکی« گفت: عده ای 
این نقش را با نقشم در فیلم ضد گلوله مقایسه 
کرده اند و گفته اند شبیه هم است در صورتی 
که اینطور نیست و شباهتشان فقط زن بودن، 
مادر بودن و ایرانی بودنشان است. عده ای هم 
گفتند ش��بیه مرجانه گلچین ب��ازی کرده  ام 
من بازی ایش��ان بسیار دوست دارم اما ایشان 
تیپ هم بازی می کنند و من اصالً تیپ بازی 
نمی کنم. ای��ن بازیگر که تا کنون دوبار نامزد 
دریافت س��یمرغ بلورین جشنواره فجر شده 
است در پاسخ به این سؤال که نظر منتقدان 
درباره بازی اش در س��ریال »زیرخاکی« چه 
بوده است، گفت: راستش همه دوست داشتند 
و یکی از چیزهایی که حالم را خوب می کند 
این اس��ت که در کاری بازی ک��ردم که هم 
منتقدان، ه��م همکاران، هم مخاطبان عام و 
هم مخاطبان خ��اص را راضی کرده ام و همه 

نقش پریچهر را دوست داشتند.
این بازیگر تئاتر، س��ینما و تلویزیون درباره 
بازیگ��ری و تف��اوت بازیگران با م��ردم دیگر 
عن��وان کرد: بازیگ��ران باهوش ترین آدم های 
جهان هستند و دلیل این تمایز این است که 
دیگران از تمام حواس��ی که خدا به آنها داده 
استفاده نمی کنند اما بازیگر موظف است تا از 
تمام حواسش استفاده کند. پس باید باهوش 

و متمرکز باشد.
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در ش��رایط ش��یوع کرونا همه ما 
انس��ان ها دچار فقدان شده ایم. 
فقدان به معنای از دس��ت دادن 
حس امنیت نس��بی ک��ه قبل از 
ش��یوع این بیماری در دنیا حاکم 
ب��ود، از دس��ت دادن احس��اس 
کنترل و قاب��ل پیش بینی بودن 
نس��بی آین��ده، از دس��ت دادن 
ارتباطات فیزیکی و دیدار دوستان 
و آشنایان و از دست دادن شغل و 
درآمد. عالوه بر انواع فقدان هایی 
که تجربه می کنیم گروهی فقدان 
عزیزان خود را نیز باید تحمل کنند 
که ما آن را سوگ می نامیم. سوگ، 
فرآیندی تدریجی اس��ت که نیاز 
به صبر و شکیبایی فراوان دارد 
تا بتوان به مرور زمان بر آن فائق 
آمد و با وجود از دست دادن عزیز 
به زندگی عادی برگش��ت. سوگ 
دوره ها و مراحل مختلفی دارد که 
آگاهی از آن می تواند در گذراندن 

شرایط دشوار کمک کننده باشد.

مرحله اول: شوک از دست دادن
مرحله دوم: انکار و نپذیرفتن مرگ عزیز

مرحله س��وم: احساس خشم نسبت به خود و 
عزیز از دست رفته و حتی نسبت به خدا و کائنات، 
احساس ناامیدی نسبت به آینده، احساس گناه 
از اینکه چرا با فرد متوفی به اندازه کافی مهربان 
نبوده ایم. یا اگر فرد از دست رفته دچار بیماری و 
درد بود گاهی از مرگ او احساس راحتی می کنیم 
ک��ه از همی��ن حس نیز دچ��ار ع��ذاب وجدان 

می شویم.
مرحله چهارم: س��ازگاری با موقعیت جدید و 
پذیرفتن فقدان و برگشت به جاده زندگی است. 
این مراحل و احساس��ات کامالً طبیعی و جهانی 
هس��تند ولی امکان دارد در هر فردی به ش��کل 

خاص یا مدت زمانی متفاوت بروز کند.

مناسک و آیین های خاصی که در هر فرهنگ 
اجرا می ش��وند در گذراندن مراحل سوگ به فرد 
داغ��دار کمک می کن��د و او را به س��المت روان 
می رساند. این که هنگام مرگ دست فرد متوفی 
را بگیری��م و به او اب��راز عالقه کنیم و قول دهیم 
که زندگی خوبی داش��ته باش��یم )یعنی تجربه 
لحظ��ه وداع( نی��ز ب��ه گذراندن مراحل س��وگ 
کمک می کند. دیدن چهره فرد متوفی به شکل 
رنگ پریده، خود تجربه ای اس��ت که باعث فاصله 
فرد سوگوار و متوفی می شود. مراسم خاکسپاری 

و گری��ه و زاری و خاک بر س��ر ریختن، اعمالی 
کمک کننده به ایجاد فاصله بیشتر بین فرد مرده 
و زنده است. مراسماتی که با حمایت افراد فامیل 
و دوس��ت و آشنا برگزار می شود، آغوش هایی که 
جای امنی می ش��ود برای گریه ک��ردن از دیرباز 
تس��لی دل داغدیدگان بوده اس��ت و به راس��تی 
مراس��م چهل روزه ایرانیان از لحاظ روانشناختی 
بس��یار مفید فایده است ولی در شرایط کنونی با 
از دست دادن تمام این مناسک و آغوش ها مواجه 
هستیم. نبود آغوش هایی که حتی بیوشیمی مغز 

ما را نیز دچار مشکل می کند.
س��وگ در دوران کرونا بدین ش��کل است که 
حتی قبل از فوت فرد بیم��ار، کل خانواده دچار 
اس��ترس های بیم��اری کرونا بوده ان��د و در واقع 
از قبل خسته هس��تند، حال با فوت فرد بحران 
دیگری به سراغ آنها آمده و وضعیت را پیچیده تر 
می کند. ش��اید به قول دکتر صاحبی بتوان آن را 
»س��وگ طی نشده« نامید. سوگی که در آن فرد 
اجازه ندارد کسی را در آغوش بکشد. اجازه وداع 
آخر با جنازه فرد متوفی داده نمی شود. خود افراد 
همخانه ف��رد متوفی باید در قرنطینه و به دور از 
سایر افراد فامیل باش��ند. در واقع عالوه بر غم از 
دس��ت دادن عزیز، غم نبود مراس��م و همدردی 
دوستان نیز اضافه می شود. از دست دادن حمایت 
اجتماع��ی می تواند بحران دیگری باش��د که بر 

زندگی فرد داغدار فرود می آید.

سوگ در دوران شیوع کرونا
نازنین شادابی

روانشناس و مشاور خانواده

N
ew

s

ش
ورز

گ و هنر
فرهن

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 ۷1 46 33–021

]50[

شماره 68 - اردیبهشت ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



عالوه ب��ر تمامی مس��ائل آزاردهنده گفته 
ش��ده، برخی افراد مبتال ش��دن ب��ه بیماری 
کرونا را همچون داغ ننگی بر پیش��انی خود 
می دانند و شاید حتی به کسی اطالع ندهند 
که عزیزش��ان به چه علت فوت کرده و حتی 
در را به روی اندک دلداری از س��وی دیگران 
می بندند. نپذیرفتن این که بیماری کرونا هم 
مثل س��ایر بیماری هاس��ت و مایه خجالت و 
شرمساری نیست، خود مشکل افراد دغدار را 

پیچیده تر می کند.

حمایت اجتماعی
اگ��ر در اطرافیان خود کس��ی را دارید که 
دچار غم از دست دادن عزیزی در این دوران 
است حتماً کنجکاو هستید که بدانید چگونه 
می توانید به حال او مفید باشید. پس به نکاتی 
جهت همدردی با فرد داغدار اشاره می کنیم. 
ناگفته نماند که این نکات در شرایط کنونی 
مؤثر اس��ت و در دورانی که ش��یوع بیماری 
وجود ندارد رفتن به س��ر خاک و مس��جد و 
هرگونه مراسمی که فرد عزادار برگزار می کند 

موثرتر خواهد بود.
۱- در س��اعات اولیه به دلیل مراحل ناگوار 
خاکس��پاری امکان دارد که بعض��ی از افراد 
داغدار توانایی پاسخگویی به تماس های شما 
را نداشته باشند. ولی حتماً با آنها تماس تلفنی 
بگیرید و با گفتن جمالت هرچند کوتاه نشان 
دهید که به یاد آنها هستید. شاید حتی تماس 
ش��ما را پاس��خ ندهند اما دیدن اسم شما بر 
صفحه تلفن شان به قلب آنها آرامش کوچکی 

می دهد.
۲- گل فرستادن: س��عی کنید با توجه به 
بودجه خودتان حتماً برای شان گل بفرستید. 
درست است که شاید بهتر باشد که خودتان 
کنار آنها حضور نداش��ته باش��ید ولی دیدن 
گلی که با نام شما برای آنها فرستاده می شود 

تسکین دهنده آالم آنهاست.
۳- فرس��تادن غذای گرم: داشتن فامیل و 
دوست در شرایط سوگ موهبتی ارزنده است. 
بهتر اس��ت که هر وعده غذای��ی را جداگانه 
یک��ی از اعض��ای فامیل یا دوس��تان برعهده 
بگیرد، درس��ت کرده و دم خانه افراد داغدار 

ببرد. غذا هم جسم خسته شان، هم روح زخم 
خ��ورده آنها را تغذیه می کند. این که در این 
دنیا افرادی هستند که حتی هنگام خوردن و 
گرسنگی هم به یاد فرد داغدار هستند بسیار 

امیدبخش است.
۴- پیام تسلیت بفرستید. شاید بعضی ها با 
تماس تلفنی راحت نباشند اما با پیام هایی که 
حاوی جمالت محبت آمیز و حمایت گر است 

به آنها دلداری  دهید.
۵- گروه ه��ای مجازی س��وگواری ترتیب 
دهید: خوشبختانه این بیماری در شرایطی به 
ما حمله ور شده است که می توانیم از اینترنت 
و اپلیکیشن های مختلف برای ایجاد حمایت 

اجتماعی )حتی اگر حمایت فیزیکی را نداشته 
باشیم(، اس��تفاده کنیم. می توانید گروه های 
خانوادگی و دوستانه برای فرد متوفی ترتیب 
دهید. از خاطرات زیبایی که با او داش��ته اید 
بگویید حتی می توانید در آن مراسم خواندن 
ق��رآن بگذاری��د. می توانی��د موس��یقی های 
آرامبخ��ش یا حت��ی غمگین بگذاری��د. باید 
بدانیم در این شرایط اشک ریختن نه تنها بد 
نیست بلکه عامل مؤثر در بهتر گذراندن دوران 
سوگ است. جلو احساسات خود و دیگران را 

نگیرید.
۶- اگر بتوانید هر روز یا یک روز درمیان با 
آنها صحبت کنید خوب است، اما بدانید و آگاه 
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باشید که اصالً و تحت هیچ عنوانی کنجکاوی 
نکنید. سواالتی از قبیل: »چه عالئمی داشت؟«، 
»آخه مگه جایی رفته بود که کرونا بگیره؟«، 
»مشکلی از قبل نداشت؟«، »چرا بیمارستان 
بردید؟«، »چرا بیمارس��تان نبردید؟« هرگز 
نپرس��ید ولی اگر خود فرد دلش خواست که 
توضیح دهد ش��ما یک »گوش شنوا« باشید. 
»گوش ش��نوا« بودن یعنی گوش سپاری به 
ه��ر آنچه فرد می خواهد بگوید بدون قضاوت 
و پرسش درباره چرایی عملکرد او، که می تواند 
بزرگترین نعمت برای هر فرد باشد. همچنین 
هرگز، هرگز و هرگ��ز از فرد داغدار نخواهید 
که منطقی و عاقالنه رفتار کند. نخواهید که 
قوی باش��د. نخواهید که متوفی را فراموش و 
هیجانات خود را سرکوب کند. نگویید »گریه 
نکن«، »بزرگ ش��و«. سوگ مکانی برای بروز 
هیجانات و احساس��ات است. تنها چیزی که 
فرد عزادار احتیاج دارد بش��نود این است که 
شما کنار او و همیش��ه به فکر هستید و هر 

کمکی که بتوانید به او خواهید کرد.

چگونه به مسیر زندگی بازگردم
اگر ش��ما فردی هستید که در دوران کرونا 
عزیزی را از دس��ت داده اید باید بتوانید بعد از 

مدتی به شرایط قبلی خود بازگردید. یعنی اگر 
هر روز برای فرزند خود غذا درست می کردید 
و حاال پدر خود را از دست داده اید و حفره ای 
در قلب تان ایجاد ش��ده، ب��از هم باید بتوانید 
برای کودک تان با وجود حفره ای در قلب غذا 
بپزید. به نکاتی در جهت کمک به شما برای 

بازگشت به زندگی اشاره می کنیم:

۱- فلس��فه زندگ��ی هر ف��رد در چگونگی 
گذراندن دوران سوگ و مدت زمان سوگواری 
مؤثر است. قبول اینکه مرگ جزئی از زندگی 
همه افراد اس��ت و هیچ کس نیس��ت که این 
اتفاق را تجربه نکند، به پذیرش از دست دادن 
فرد متوفی کمک می کند. مرگ تلخ است اما 

مسیری برای حیات دیگر است.

۲- به دیگران اجازه دهید که از شما حمایت 
کنند. بعضی از افراد جواب تماس های تلفنی 
را نمی دهند و در گروه های یاری رسان شرکت 
نمی کنند. ترجیح می دهند در گوش��ه ای از 
اطاق خود به تنهایی سپری کنند. بدانید که ما 
انسانیم و محتاج احساس ارزشمندی و عشق 
از سوی افراد دیگر هستیم. پس اگرچه جبر 
زمانه مانع از ب��ودن و در آغوش گرفتن افراد 

نزدیک ش��ده است، به شیوه های دیگر عشق 
دیگران را در زندگی خود بپذیرید.

۳- عک��س فرد متوفی را روی میز بگذارید 
و جلو آن ش��مع روش��ن کنید. اگر تنهایید، 
به تنهایی آن را انج��ام دهید و اگر در دوران 
قرنطینه همخانه ای با شما زندگی می کند با 
یکدیگر شمع و عود روشن کنید و موسیقی 
بگذاری��د و از خاط��رات عزیز از دس��ت رفته 
بگویید و احساس��ات خود را ابراز کنید. گریه 
کنید تا به تدریج از نظر عاطفی بتوانید شرایط 

را مدیریت کنید.

۴- اگ��ر فض��ای بزرگ��ی در خان��ه دارید، 
می توانید یک یا دو نفر را با حفظ بهداشت و 
فاصله دو تا س��ه متر با ماسک و پوشش الزم 
در خانه پذیرا باشید. دیدار دوستان برای حال 
ش��ما مفید اس��ت. البته که تماس تصویری 

امنیت بیشتری را به همراه دارد.
۵- بدانید که در ش��رایط دشوار و بحرانی، 
ذهن انسان شروع به تولید افکار منفی می کند. 
افکار شما را سرزنش یا ناامید می کنند. مثاًل 
»دیگه زندگی معنا ندارد«، »تو توانایی ادامه 
زندگی را نداری«، »حتماً تو باعث مبتال شدن 
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او به کرونا شدی«، این ها افکار منفی هستند 
که باید آنها را ببینید اما باور نکنید.

۶- بدانید که ذهن م��ا بدین صورت عمل 
می کند که بعد از فقدان شخصی در زندگی، 
فقط به خاطرات و برخوردهای منفی که با او 
داشته اید می چسبید و ش��ما را آزار می دهد. 
مث��الً »چرا با او دعوا کردم«، »به اندازه کافی 
به او محبت نکردم«، بدانید که در اوایل دوران 
سوگ با هجوم افکار منفی، احساسات منفی و 
تغییرات فیزیکی منفی مواجه می شوید و اینها 

همگی طبیعی و جهان شمول هستند.

۷- قبل از سوگ، هر فرد نقشی را به عنوان 
مادر، فرزند و همسر و .... به عهده داشته است. 
یکی از مسائلی که باید به آن توجه کنید این 
اس��ت که شاید شما یکی از نقشهای تان را از 
دست داده باشید ولی سایر نقش ها همچنان 
بر عهده شماس��ت. شاید همس��ر خود را از 
دست داده باشید ولی همچنان نقش والدی 
خود را برعهده دارید و باید برای فرزندتان به 

پا خیزید.
۸- درست است که شما عزیزی را از دست 
داده اید که حتم��اً نیازی از ش��ما را برآورده 
می کرده اس��ت. نیاز به عشق، نیاز به امنیت، 
نیاز به بقاء و ... ولی به اطراف خود نگاه کنید 
که چه مواهب دیگری در زندگی شما وجود 
دارن��د که اگر آنها را از دس��ت دهی��د واقعاً 
شرایط غیر قابل تحمل می شود. پس مواهب 
زندگی خود را ببینید و قدردان آنها باش��ید. 

شکرگذاری کنید.
۹- در این شرایط دست نوازشگری از سوی 
دوس��ت نخواهید داش��ت ولی دست خود را 
نوازشگرانه بر پیکر زخم خورده خود بکشید 
و ب��ه خودتان بگویید که این ش��رایط را تاب 

خواهید آورد. شما خودتان را همیشه دارید.
۱۰- صحبت کردن با اف��رادی که همدرد 
شما هستند، یعنی کس��انی که عزیزی را از 
دس��ت داده اند بیشتر می تواند به شما کمک 
کند، چون شما زیر و بم درد همدیگر را بهتر 

می دانید.

۱۱- اعمال انسان دوس��تانه انج��ام دهید. 
تحقیقات نشان داده است که کمک به هم نوع 

باعث افزایش سطح تاب آوری افراد می شود.
۱۲- از خود بپرس��ید که آی��ا کارهایی که 
اینک در حال انجام آنها هستید به شما کمک 
می کنند تا این سوگ را بهتر بگذرانید یا آسیب 
بیشتری به شما می زنند. مثالً حمام نرفتن، 
لب��اس عوض نک��ردن و غذا درس��ت نکردن 
آسیب فراوانی به اطرافیان شما مخصوصاً اگر 

کودک باشند می زند.
۱۳- نکته آخر اینکه م��رگ جزء الینفک 
زندگی اس��ت و س��وگ فرایندی اس��ت که 

احتیاج به صبر دارد.

منابع
- برگرفت��ه از الیو جن��اب دکتر صاحبی و 

دکتر اسکندری.
- وبیناری که از سوی کارگاه سوگ مدیریت 
کرونای دانش��گاه علوم پزشکی تهران برگزار 

شده است.
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با پایان گام به گام محدودیت های 
از  بس��یاری  قرنطین��ه،  دوران 
دوران  وارد  جه��ان  کش��ورهای 
همزیس��تی ب��ا کرونا ش��ده اند. 
»ش��اه بیت« نظم کنونی دنیا پس 
از دوران قرنطین��ه سراس��ری، 
رعایت اصل »فاصله گ��ذاری« و 
حضور توام با احتیاط در جامعه و 
پرهیز از اجتماعات بزرگ خواهد 
بود. این روند مادامی که ویروس 
کرون��ا از بی��ن نرفته یا واکس��ن 
و درمان��ی مؤث��ر ب��رای آن پیدا 
نش��ده، همچنان ادام��ه خواهد 
داش��ت و ممکن است در فرضی 
خوش بینانه چن��د ماه و با فرضی 
بدبینانه تا چند سال طول بکشد.

بنابراین بهتر است بدون این که 
ب��ه خودمان امی��د واهی بدهیم 
ای��ن فرض را بپذیری��م که قرار 
اس��ت از این پ��س ت��ا آینده ای 
نامعلوم ب��ا ویروس کرونا زندگی 
کنیم و س��عی داش��ته باشیم به 
این ویروس مبتال نش��ویم و اگر 
ش��دیم آن را به دیگ��ری انتقال 
ندهیم؛ کاری دش��وار است، اما 

شدنی است.

 در این دوران بهتر اس��ت در انجام ۷ کار 
عجله نکنی��م و ۷ فرمان طالیی برای دوران 
پ��س از قرنطین��ه و عص��ر »فاصله گ��ذاری 

اجتماعی« را موبه مو اجرا کنیم.
بهتر است از برخی هش��دارهای ۷ فرمان 
مطلقاً پرهیز داش��ته باش��یم و ب��رای انجام 
برخی از آنها هم نباید عجله ای داشته باشیم 

و ب��ا برنامه ریزی و ضمن رعایت احتیاط ها و 
پروتکل های بهداشتی الزم انجام شان دهیم:

۱- ماس��ک های خ��ود را دور نریزی��م و 
همچنان از ماس��ک استفاده کنیم و اگر هم 
اس��تفاده نمی کنی��م، آن ه��ا را همچنان در 

کمدهایمان نگه داریم.
۲- در بازگشت به باشگاه عجله نکنیم. اگر 

۷ فرمان برای زندگی در کنار کرونا
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می خواهیم ورزش خود را از سر بگیریم، 
بهتر است نخست از استانداردهای تهویه 
هوا و بهداش��ت مکان باش��گاه مطمئن 
شویم و سپس با انجام تمهیداتی جدید 
به باش��گاه برویم. س��عی کنی��م دوران 
حضورم��ان در باش��گاه را ب��ه حداق��ل 

برسانیم.
۳- ن��ه مهمان��ی برویم و ن��ه مهمانی 
بگیری��م. در این مورد ن��ه نقش میزبان 
داشته باشیم و نه در نقش مهمان ظاهر 

شویم.
۴- دست از ُشستن دست برنداریم. این 
کار را همانند دوران قرنطینه سراس��ری 
و بلکه بیش��تر انجام دهی��م، زیرا دوران 
قرنطینه در خانه بودیم و نیاز چندانی به 
شستن مرتب دست ها نبود اما به موازات 
افزایش حضور اجتماعی نیاز به شس��تن 
یا ضدعفونی کردن دست ها بیشتر است و 

البته باید مراقب مصرف آب هم باشیم.
۵- در دی��دار با افراد پرریس��ک عجله 
نکنی��م. ش��اید دل خیل��ی از م��ا برای 
پدربزرگ و مادربزرگ ها یا پدر و مادرمان 
تنگ شده باشد اما بهتر است در دیدار با 
آنها عجله نکنیم. اگر قرار است به محض 
نواختن شیپور وضعیت سفید همه فامیل 
به منزل بزرگ ه��ای فامیل هجوم ببرند 
باید در نظر داشته باشند که در میان این 

همه افراد مختلف قطع��اً بیماران پنهان 
و بدون عالمت هم هس��تند و با این کار 
در واقع داریم س��المندان خودمان را به 
مهلکه می اندازیم. افراد پرریس��ک دیگر 
بیماران خاص هس��تند و بهتر اس��ت بر 
مبن��ای همان فرمول س��المندان با آنها 

رفتار شود.
۶- عجل��ه ای ب��رای تعطیالت و س��فر 
نداشته باشیم. بهتر است مثل سفرندیده ها 
»حول و ولع« سفر رفتن نداشته باشیم و 
انجام سفر را به زمانی مطمئن تر موکول 
کنیم. به راستی سفر در شرایط نگرانی از 
احتمال ابتال و عدم امکان انجام بسیاری 
از کارها با فراغ خاطر چه لذتی می تواند 

داشته باشد؟
۷- زود احس��اس راحتی و عادی شدن 
نکنیم. با پایان دوران قرنطینه سراسری، 
نباید خیلی زود احساس راحتی و عادی 
شدن به ما دس��ت دهد. مادام که کرونا 
هس��ت و واکس��ن و درمان��ی خاص هم 
ن��دارد، اوض��اع دنیا عادی نیس��ت. این 
همان هشداری اس��ت که مدام از سوی 
 س��ازمان بهداش��ت جهان��ی و مقامات
 بهداشتی کش��ورها در حال تکرار است. 
کاًل بهتر اس��ت کمی احس��اس نگرانی 
داشته باشیم و خیلی زود احساس راحتی 

نکنیم.«

۷ فرمان برای زندگی در کنار کرونا
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تست پادتن کرونا و سؤال های بسیار
باالخره تکیف ما در برابر کوئید 19 چیست؟

م��اه به م��اه و هفته به هفته ک��ه از آغاز 
شیوع کرونا می گذرد، خبرها و مسائل حول 
بیماری هم رنگ عوض می کنند. اگر زمانی 
موج کرونا شهروندان را به سمت تهیه الکل 
و ضدعفونی کننده های مختلف می کشاند و 
زمانی دیگر همه را به س��مت خانه نشینی 
گس��یل داشته بود، حاال روزهاست که پای 
تس��ت آنتی بادی یا آزمایش پادتن را س��ر 

زبان ها انداخته است.
 آزمایشگاه های مختلفی هستند که همین 
حاال خدمات مربوط به این آزمایش را ارائه 
می دهن��د. در می��ان کاربران ش��بکه های 
اجتماع��ی ه��م گفت وگوه��ای مربوط به 
این آزمایش در جریان اس��ت، کس��انی که 
می گوین��د اگر جواب ای��ن آزمایش مثبت 
باش��د یعنی بدن ش��ما در معرض ویروس 
کرونای جدید قرار گرفته بوده و پادتن آن 
را س��اخته است. اما در صورت دقیق بودن 
این پیش فرض آیا خیال آزمایش دهندگان 

می تواند بابت مصون ش��دن در برابر کووید 
۱۹ راحت باشد؟

در حالی که انج��ام آزمایش پادتن کرونا 
هزینه هایی به صورت متوسط ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
هزار تومان دارد، هنوز مش��خص نیس��ت 
که نتیجه ای��ن آزمایش دقیقاً قرار اس��ت 
چه گره ای از کار کس��انی ک��ه آزمایش را 
می دهند ب��از کند، چراکه مثبت بودن این 
آزمایش الزام��اً به معنای مصونیت در برابر 
این ویروس نیست. یکی از آزمایشگاه های 
ته��ران که خدم��ات این آزمای��ش را ارائه 
می ده��د در مطل��ب مفصلی ک��ه در مورد 
این آزمای��ش روی س��ایت اینترنتی خود 
قرار داده است، به مش��تریان احتمالی اش 
خاطرنشان کرده اس��ت:  »به خاطر داشته 
باش��ید که آزمایش های فعل��ی آنتی بادی، 
نمی توانند به ش��ما بگویند که نس��بت به 
کرونا ایمن هس��تید یا خیر، زیرا نمی دانیم 
ای��ن آنتی بادی ه��ا چه م��دت می توانند از 

شما در برابر ویروس کرونا محافظت کنند 
و ب��رای تش��خیص وی��روس نبای��د از این 
آزمایش ها اس��تفاده کرد.« گفته می ش��ود 
ک��ه در حال حاضر ای��ن آزمایش ها ارزش 
تحقیقات��ی دارند تا به دانش��مندان کمک 
کنند نقشه دقیق تری از پراکندگی بیماری 
و احتمال مصونیت افراد در برابر ویروس را 

ترسیم کنند.
 اما س��ؤاالتی که در م��ورد این آزمایش 
وجود دارد تنها به کشور ما محدود نیست. 
در کش��ورهای درگیر بیماری، به خصوص 
آمری��کا ک��ه بیش��ترین می��زان ابت��ال و 
درگذشتگان کرونا را دارد، موضوع آزمایش 
دادن یا ندادن تبدیل به موضوع روز ش��ده 
اس��ت، به همی��ن دلیل اس��ت که نش��ریه 
آتالنتیک در مطلب مفصلی به این س��وژه 
پرداخته و تالش کرده به س��ؤاالت موجود 
در این مورد پاس��خ دهد. جیمز هامبلین، 
پزش��ک و عضو تحریریه نش��ریه آتالنتیک 
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و از اس��تادان دانشکده س��المت همگانی 
دانش��گاه ییل، در این مطلب به س��واالت 
موج��ود در مورد آزمای��ش پادتن کرونای 
جدیدی پاسخ داده که ترجمه بخش هایی 

از آن را می توانید در این صفحه بخوانید.

معنای�ش  باش�م  داش�ته  پادت�ن  اگ�ر 
چیست؟

اگ��ر پادت��ن هر ن��وع ویروس��ی در بدن 
ش��ما وجود داشته باش��د، به این معناست 
که ش��ما پیش از ای��ن در معرض ویروس 
)ی��ا واکس��ن آن( ق��رار گرفته ای��د. ب��دن 
ش��ما ای��ن در مع��رض ویروس ب��ودن را 
 ب��ه خاط��ر می س��پارد و اگ��ر دوب��اره در

 هم��ان موقعیت ق��رار بگیری��د ویروس را 
شناس��ایی می کند. اما داشتن پادتن الزاما 
به این معنا نیست که برای دومین بار آلوده 

نخواهید شد. 
برای رس��یدن به این نتیجه الزم اس��ت 
که میزان مشخصی از پادتن داشته باشید 
و ای��ن پادتن ه��ا بای��د اثرگذار باش��ند. ما 
هنوز میزان مش��خصی که آدم های دارای 
 پادت��ن ویروس کرون��ا را در براب��ر ابتالی 
دوم یا س��وم به کووید ۱۹ مقاوم می کند را 

نمی دانیم.

آیا همه پادتن تولید می کنند؟
اغلب آدم ها پادتن چهار ویروس کرونایی 
که سبب س��رماخوردگی می شوند را دارند 
و انتظار می رود ک��ه پادتن کرونای جدید 
تا حد قابل قبولی در بدن اغلب کس��انی که 
در مع��رض آن قرار گرفته اند تولید ش��ود. 
س��وال این اس��ت که چقدر دوام خواهند 
آورد و تا چه میزان در جلوگیری از ابتالی 
دوم ب��ه بیماری موث��ر خواهند ب��ود )اگر 
موثر باش��ند به عنوان پادتن خنثی کننده 
ش��ناخته می ش��وند(. به ص��ورت معمول 
ش��ما مدت کوتاهی پس از گرفتن ویروس 
مشغول س��اخت پادتن می شوید. یک نوع 
شناخته شده با نام IgG به صورت مکرر در 
تس��ت های پادتن در دومین هفته ابتال به 
کووید ۱۹ دیده شده است. اگر این ویروس 
کرونا مانند س��ایر ویروس های کرونا باشد، 
پادت��ن دیگری با ن��ام IgM در همان زمان 
پیدا می ش��ود. سوالی که هنوز بدون پاسخ 
مانده این اس��ت که اینه��ا تا چه زمانی در 

بدن باقی می مانند.

پادتن ها چقدر عمر می کنند؟
ام��ا پادتن های س��ایر  هن��وز نمی دانیم 
ویروس ه��ای کرون��ا چن��د س��ال در بدن 

می مانند. پس از ش��یوع س��ارس در سال 
۲۰۰۱، مطالع��ه ای نش��ان داد ک��ه تنها ۹ 
درصد از م��ردم بودند که ۶ س��ال پس از 
بیماری همچن��ان این پادتن را داش��تند. 
این پادتن ها طول می کش��د تا تولید شوند 
و تنه��ا زمانی که در مع��رض ویروس قرار 
گرفته باشید شکل می گیرند. این پادتن ها 
خاط��رات ناآگاه خون ش��ما از عفونت های 
قبلی هس��تند. در دوره های گسترده ترین 
ش��یوع ها، دس��ت کم برخی از ما درجه ای 
از در مع��رض قرار گرفتن و بنابراین ایمنی 
را تجربه می کنیم، اما سیس��تم های ایمنی 

هیچ کدام از ما هنوز آن خاطره را ندارد.

بای�د بر اث�ر کرونا بیمار ش�ده باش�م تا 
پادتن داشته باشم؟

نه. ای��ن همان منطق پنهان در واکس��ن 
است؛ یعنی وقتی سعی می کنیم موقعیتی 
را خلق کنیم که شما را در معرض ویروس 
قرار دهی��م، تنها به آن اندازه ای که بتوانید 
پادتن تولید کنید اما نه آن قدر که ش��ما را 
بیمار کند. اما مشخص نیست که هرگونه در 
معرض ویروس کرونا قرار گرفتنی به تولید 
پادتن ختم ش��ود. هر چند به نظر می رسد 
میزان ویروس��ی که آدم ه��ا در معرض آن 
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قرار می گیرن��د در اینکه تا چه اندازه بیمار 
می شوند موثر است اما هنوز نمی دانیم چه 
اندازه ویروس در بدن شما باید تکثیر شود 

تا شروع به ساخت پادتن کنید.

ب�رای پ�س زدن وی�روس کرون�ا چقدر 
می توان روی پادتن ها حساب کرد؟

این همان پاسخ اساسی است که در ماه های 
پیش رو باید به آن پاسخ دهیم. معموالً پادتن ها 
قابل اطمینان هس��تند اما در برخی موارد به 
ندرت کمک می کنند و در برخی بیماری های 
مشخص هم داشتن مقداری پادتن از نداشتن 
آن بدتر است. »تقویت ایمنی« پدیده ای است 
که ممکن است درمورد این ویروس کرونا رخ 
بدهد یا ندهد؛ این باور که تست پادتن می تواند 
تصویر واضحی از اینکه چه کس��انی به کل در 
برابر بیماری مصون شده اند ارزش بررسی دارد.

می توانم از پادتن یک نفر دیگر استفاده 
کنم؟

امی��د بس��یار زی��ادی وج��ود دارد که از 
همین موضوع برای درمان کس��انی که به 
خاطر کووید ۱۹ بیمار می ش��وند، استفاده 
ش��ود یا ب��رای تقوی��ت مقاومت اف��راد در 

گروه های پرریس��ک که در معرض ویروس 
قرار گرفته اند. ما از تزریق پادتن به افراد به 
عنوان یک راه پیش��گیری از بیماری هایی 
مانند کزاز استفاده می کنیم و بنابراین این 
ایده جدیدی نیست. آن پادتن ها زمانی که 
می��خ زنگ زده به پای ت��ان فرو می رود فورا 
به خنثی س��ازی س��م در خون ت��ان کمک 
می کند تا دیگر الزم نباشد شما دو هفته با 
اسپاس��م عضالت فک و بدن درگیر باشید 
تا بدن تان پادتن خودش را تولید کند. این 
شیوه همین حاال مورد مطالعه قرار گرفته؛ 
حت��ی تام هنکس هم ب��رای کمک به این 
مطالعات پالس��مای حاوی پادتنش را اهدا 
کرده اس��ت. اما تزریق پادتن طوالنی مدت 
با ما نمی مان��د. برای حفاظت ماندگار الزم 

است که پادتن خودتان را تولید کنید.

می توان�م همی�ن ح�اال آزمای�ش پادتن 
بدهم؟

تنها در حالت��ی این گزینه را پیش��نهاد 
می کن��م که ش��ما بخش��ی از ی��ک پروژه 
تحقیقات��ی باش��ید، جای��ی ک��ه نتایج تان 
می توان��د به فهم اینکه ای��ن آزمایش واقعا 

چه معنایی دارد کمک کند.
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ش��اید یکی از س��خت ترین کار ها برای 
کودکان خوابیدن است. والدین وقت زیادی 
را ب��رای خواباندن کودکانش��ان به ویژه در 

سال های اول زندگی شان می گذارند.
اگر والدین خوابیدن قبل از ساعت ۹ شب 
را به ش��کل یک قانون خانوادگی در آورند، 
مزایای بس��یار زیادی عاید آن ها و کودک 
دلبندش��ان خواهد ش��د. عالوه بر این که 
والدین می توانند زمان های بعد از خوابیدن 
فرزندان را به خود اختصاص دهند، خوابیدن 
قبل از ساعت ۹ برای کودکان فواید زیادی 

برای سالمتی آن ها در پی دارد.

۱ – به خواب رفتن سریع تر
بسیاری از والدین تصور می کنند که هر 
چه کودک خس��ته تر شود زودتر به خواب 

می رود. این تصوری کاماًل اشتباه است!
کودکانی که قبل از س��اعت ۹ ش��ب به 
رختخ��واب می روند س��ریع تر ب��ه خواب 
می روند و کیفیت خواب بهتری نسبت به 
آن دسته از کودکان که دیرتر می خوابند 
دارند. همچنین احتمال بیدار شدن آن ها 
در اواس��ط ش��ب بس��یار کمتر می باشد. 
مطالع��ات نش��ان می دهد ک��ه کودکانی 
که قب��ل از س��اعت ۹ ش��ب می خوابند، 
۷۸ دقیقه خواب بیش��تر نس��بت به سایر 

کودکان دارند!

۲ – ترشح هورمون های رشد
متخصصی��ن اطفال معتقدن��د که هیچ 
چیزی به ان��دازه خواب صحیح و به موقع 
در ک��ودک ب��رای رش��د او مهم نیس��ت. 
مدت ها قب��ل از ورود ک��ودک به مراحل 
نوجوان��ی هورمون ها همچن��ان مهم ترین 
نق��ش را در رش��د آن ها دارن��د. باالترین 
میزان ترش��ح هورمون های رشد در بدن 
کودک در س��اعت ۱۰ شب، ۱۲ شب و ۲ 

بامداد است.
تنها دراز کش��یدن در رختخواب و بیدار 
بودن در س��اعت ۱۰ کافی نیس��ت، بلکه 
ک��ودک باید در این زمان در مرحله خواب 

REM باشد.

۳ – بهره وری و کارایی باال در طول روز
ع��الوه ب��ر دو نکت��ه ای که در ب��اال ذکر 
کردیم یکی از مهم ترین فواید زود خوابیدن 
کودکان، کارایی بهت��ر و تمرکز باالتر این 
دس��ته از کودکان در مدرس��ه است. طبق 
گزارش parents.com خواب کافی و به 
موق��ع در کودکان باعث باال رفتن تمرکز و 

بهره وری بیشتر آنان می شود.
مدی��ر مرکز پزش��کی خ��واب در مرکز 
پزشکی ملی کودکان در واشنگتن می گوید: 
“عالئم ک��م خوابی و ADHD )اختالل کم 
توجهی – بیش فعالی( در کودکان از جمله 

بی توجهی و رفتار های تکانشی تقریباً دقیقاً 
مانند هم هستند! ”

چگون�ه کودکم�ان را س�اعت 9 ش�ب 
بخوابانیم؟

والدین در تمامی مس��ائل الگوی کودک 
هس��تند. در این مورد هم همینطور! اگر او 
را می خوابانید خودت��ان هم به اتاق خواب 
بروی��د و وانمود کنید که ش��ما هم خواب 
هس��تید. می توانید در رختخوابتان بی صدا 
مطالعه کنید. حداقل تا زمانی که مطمئن 

شدید که او خوابیده است!
کودک را به اجبار به اتاقش نفرس��تید و 
اتاق را خام��وش کنید و خودتان با صدای 
بلن��د تلویزیون ببینید ی��ا با تلفن صحبت 
کنید. کتاب مورد عالقه کودکتان را برایش 
بخوانید. کتاب خواندن روش بسیار خوبی 

برای خواباندن کودک است.
دو س��اعت قب��ل از رفت��ن ک��ودک به 
رختخوابش اجازه ندهی��د که به صفحات 
وس��ایل الکترونیکی مانند موبایل یا تبلت 
نگاه کند. نور آبی منتشر شده از این وسایل 
به خواب رفتن را برای آن ها بس��یار سخت 
می کند. خاموش کردن این وسایل قبل از 
خواب موجب ترشح مالتونین _ هورمونی 
که چرخه خواب و بیداری را تنظیم می کند 

_ در بدن کودک می شود.

سه دلیلی که ثابت می کند کودک باید ساعت 9 بخوابد
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چندی پیش پسر بچه ی نه 
ساله ای در فرانسه به سبب 
ابتال به س��ندروم کاوازاکی 
جان خود را از دس��ت داد. 
بیماری کاوازاکی، که به طور 
عمده کودکان زیر پنج سال 
را تحت تأثیر قرار می دهد، 
ش��ود  باع��ث  می توان��د 
سیستم ایمنی بدن »بیش 
از حد« فعال ش��ده و باعث 
تب، اسهال شدید، ضایعه 
پوستی و ورم ملتحمه چشم 
ش��ود. در موارد ش��دیدتر 
می تواند دیواره ش��ریان ها 
را تحت الش��عاع قرار داده 
و باع��ث مرگ ۲۵ درصد از 

مبتالیان شود.
گفته می ش��ود این بیماری 
از ع��وارض بیم��اری کرونا 
اس��ت و در حال انتشار در 
سطح آمریکا است. تاکنون 
۵ ک��ودک ب��ر اث��ر بیماری 
کاوازاکی ج��ان باخته و ۹۳ 
ک��ودک مبت��ال ب��ه آن نی��ز 

شناسایی شده اند.
ب��ه گفت��ه پزش��کان، این 
بیماری کشنده با تأثیرگذاری 
روی  رگ ه��ای خونی باعث 
تورم دس��ت و پ��ا، قرمزی 
چش��م ها و لب ه��ا و ت��ب 
در کودکان می ش��ود. یکی 
دیگر از ع��وارض کاوازاکی 
تأثی��ر روی  رگ های قلبی، 
لختگی  احتم��ال  افزای��ش 
خون و همچنین آس��یب به 

قلب است.

سندروم کاوازاکی چیست؟
کاوازاک��ی یک بیم��اری نادر در اطفال اس��ت 
ک��ه عروق خون��ی را تحت تأثیر ق��رار می دهد. 
عالئ��م بیماری برای چند روز می توانند ش��دید 
و نگران کننده باش��ند، ولی بعد از مدتی بیشتر 
بچه ها می توانن��د به فعالیت نرمال برگردند. این 
بیماری می تواند عروق کرون��ری را درگیر کند. 
عروق کرونری رگ هایی هس��تند که خون را به 
عضله قلب می رسانند. اگر اقدام به درمان صورت 
گیرد بیش��تر بچه ها بدون عوارض طوالنی مدت 
بهبود می یابند. الزم اس��ت که پزش��ک چندین 
هفت��ه تا چندین ماه بعد از درمان بیمار را تحت 

نظر بگیرد.
کاوازاکی به طور ش��ایع در ش��یرخواران یک تا 
دوساله دیده می ش��ود و در اطفال باالی ۸ سال 
نادر است و این بیماری مسری نیست و منتقل 
نمی شود. دانشمندان هنوز علت قطعی بیماری را 
نمی دانند و این بیماری عموماً در آخر زمستان و 

اوایل بهار ایجاد می شود.

عالئم اولیه کاوازاکی

عالئم اولیه این بیماری که معموالً تا دو هفته 
طول می کشند عبارتند از:

- تب باال در ۵ روز یا بیشتر از ۵ روز
- قرمز شدن چشم ها
- ایجاد بثورات جلدی

- زبان و لب های متورم
- دست و پای متورم و قرمز

- غدد لنفاوی متورم در گردن
در این مدت زمان مش��کالت قلبی نیز ممکن 
اس��ت برای کودک پیش آید؛ لذا الزم اس��ت در 
صورت مش��اهده هر یک از عالئم باال به پزشک 
مرجعه کنید. ممکن است این عالئم در کودکان 
زیر ۱ س��ال و باالی ۵ سال ضعیف تر نشان داده 
شوند و به همین خاطر بیشتر از سایر کودکان در 

خطر ابتال به این بیماری هستند.

تشخیص بیماری کاوازاکی
تش��خیص بیماری کاوازاکی می تواند دش��وار 
باشد، زیرا تستی برای تشخیص آن وجود ندارد. 
اگر هر دو این ش��رایط وجود داشته باشد ممکن 
است پزشک تشخیص بیماری کاوازاکی را مطرح 
کند. اگر فرزند شما تبی که بیشتر از ۵ روز طول 
کشیده اس��ت دارد و اگر برخی از شش عالمت 
دیگری که در باال مطرح ش��ده را داش��ته باش��د 

سریعاً کودک را به پزشک برسانید.

ارتباط سندروم التهابی کاوازاکی و کرونا
براس��اس گزارش های منتشر شده از محققان 
بیماری کاوازاکی مدت هاس��ت که پاسخ ایمنی 
ناشی از عفونت است، اما علت آن هنوز مشخص 
نیست و همه ویروس ها مستعد بیماری کاوازاکی 
نیس��تند. علیرغم ارتباط زمانی بین کووید-۱۹ 

سندروم کاوازاکی چیست و چه عالئمی دارد؟
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و موارد گزارش ش��ده این س��ندرم، در حال 
حاض��ر هیچ مدرک قطعی مبنی بر ش��وک 
ناشی از کووید-۱۹ به بیماری کاوازاکی وجود 
ندارد. ضمن اینکه بر اس��اس یافته های کلیه 
کش��ور های درگیر، درصد ابتال در گروه های 
سنی کودک و نوجوان بس��یار پایین بوده و 

خطر مرگ در این گروه ها بسیار کم است.
بیماری های  پی��ام طبرس��ی متخص��ص 
عفونی و معاون آموزش��ی بیمارستان مسیح 
دانشوری دراین باره گفته است که »بسیاری 
از ویروس ه��ا می توانند باع��ث کاوازاکی در 
کودکان شوند، اما نکته ای که باید به آن اشاره 
کرد این اس��ت که در ح��ال حاضر می توان 
گفت ک��ه یکی از علل بروز این س��ندرم در 
کودکان احتم��ال دارد ویروس کووید-۱۹ یا 

همان عامل بیماری کرونا باشد.«.
اما در مقابل علیرضا زالی، متخصص جراحی 
مغز و اعصاب و فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
در کالن شهر تهران، معتقد است که کاوازاکی 
و کرونا ارتباطی با ه��م ندارند. او دراین باره 
گفته اس��ت که »در بیشتر گزارش هایی که 
راجع به بیماران مش��ابه کاوازاکی در آمریکا 

 )PCR( و اروپ��ا ب��وده، تس��ت پی س��ی آر
کودکانش��ان منفی بوده و نمی ش��ود به طور 
قاطع ارتباطی بی��ن کاوازاکی و کرونا برقرار 
کرد. بس��یاری از افراد معتقدند که بعضی از 
ویروس ها و میکروب ها مثل سرماخوردگی و 
آنفلوانزا و بسیاری از ویروس هایی که در فصل 
بهار شایع هستند ممکن است با کاوازاکی در 

ارتباط باشند.«

س�ندروم کاوازاکی چیس�ت و چه عالئمی 
دارد؟

ای��ن متخصص جراحی مغز و اعصاب افزد: 
»ب��ه دلیل اینکه کاوازاک��ی همراه با اپیدمی 
کرونا بروز کرده موجب نگرانی شده و موارد 
گزارش ش��ده در کش��ور های مختلف کاماًل 

سندروم کاوازاکی بوده است، بنابراین اینکه 
س��ندروم کاوازاکی با بیماری کرونا ارتباطی 
داش��ته باش��د، قابل اثبات نیس��ت. اگر هم 
کاوازاکی با کرونا ارتباط داش��ته باش��د مثل 
سایر بیماری ها یعنی آنفلوانزا و سرماخوردگی 
است. پیوستگی بیماری کاوازاکی با سندروم 
کرون��ا، بیم��اری کووی��د ۱۹ را خطرناک تر 
نمی کن��د و مبتالیان به س��ندروم کاوازاکی 
همان عالئم شناخته شده کاوازاکی را دارند. 
البته باید گفت که سندروم کاوازاکی بیماری 
خطرناکی نیست، یک بیماری التهابی عروقی 
در کودکان اس��ت و معموالً در کودکان زیر 
۵ سال و بیشتر در پسران اتفاق می افتد که 

علت آن ناشناخته است.«
علیرضا رئیس��ی، معاون وزیر بهداشت هم 
گفته اس��ت که »این دو بیماری از هم جدا 
هستند. این دو بیماری هیچ ربطی به یکدیگر 
ندارند. کرونا باالی ۱۸ سال را درگیر می کند؛ 
اما بیش��ترین درگیری بیماری کاوازاکی در 
افراد زیر ۵ س��ال اس��ت. کاوازاکی همیش��ه 
بوده و ۵۰ سال است که وجود دارد و در رِنج 

خودش درمان می شود.«
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سالمت قلب نقش بسیار مهمی 
در س��المتی کلی انسان دارد. از 
همین رو ت��الش در جهت بهبود 
س��المتی قل��ب دارای اهمی��ت 
فراوانی است. همه ما می دانیم 
که سبک زندگی سالم می تواند 
سالمت قلب انس��ان را تضمین 
کند. در این مطل��ب ۱۰ راهکار 
ب��رای مراقب��ت بیش��تر از قلب 

بیان می شود

ترک سیگار
اگر جزو افرادی هس��تید که سیگار می کشند، 
باید سیگار را ترک کنید. در واقع این کار یکی از 
بهترین کارهاست که برای سالمت قلب می توانید 
انجام دهید. س��یگار کشیدن یکی از اصلی ترین 
دالیل بیماری های قلبی عروقی است. خوب است 
بدانید که یک سال بعد از ترک سیگار، احتماًل 
وقوع حمله قلبی در شما نصف زمانی که سیگار 

می کشیدید می شود.

فعال باشید و تحرک داشته باشید
فعال بودن می تواند احتماًل وقوع بیماری های 
قلبی را کاهش دهد. عالوه بر آن، داشتن فعالیت 
بدن��ی برای بهبود خلق وخو و کاهش اس��ترس 
بس��یار مفید است. س��عی کنید در هفته ۱۵۰ 
دقیقه فعالیت متوس��ط شامل ورزش هایی مثل 
ایروبیک داشته باشید. برای رسیدن به این هدف 
کافی اس��ت ۵ روز در هفته و هر روز ۳۰ دقیقه 
فعالیت بدنی داشته باشید. البته الزم نیست برای 
این کار زمان خاصی بگذارید و می توانید این کار 
را در بی��ن کار های خ��ود بگنجانید. به طور مثال 
می توانی��د با دوچرخه به مح��ل کار خود بروید. 

)البته اگر آلودگی هوا اجازه بدهد.(

وزن خود را کنترل کنید
داش��تن اضافه وزن منجر ب��ه افزایش احتماًل 

بیماری های قلبی می شود؛ بنابراین خوب است از 
یک رژیم غذایی سالم و متعادل که دارای مقادیر 
کم چربی و قند و مقادیر زیاد میوه و س��بزیجات 
اس��ت پیروی کنید. حال اگر این رژیم غذایی را 
با فعالیت بدنی ترکیب کنید می توانید معجزه آن 
را روی س��المت کل بدن و قلب خود مش��اهده 

کنید.

فیبر بیشتری بخورید
س��عی کنید فیبر زیادی بخورید تا به کاهش 
ریس��ک ابتال به بیماری ه��ای قلبی خود کمک 
کنید؛ بنابراین خوب اس��ت حداقل ۳۰ گرم در 
روز فیبر بخورید. همچنین سعی کنید فیبر را از 
منابع گوناگونی مثل جو، س��بوس، غالت کامل، 
سیب زمینی و سایر میوه ها و سبزیجات فیبردار 

دریافت کنید.

چربی های اشباع را کاهش دهید
خوردن زی��اد غذا هایی ک��ه دارای چربی های 
اش��باع باالیی هستند، می تواند سطح کلسترول 
خون را در انس��ان افزایش دهد و همان طور که 
می دانید افزایش کلسترول خون معادل افزایش 
احتماًل بیماری های قلبی اس��ت؛ بنابراین سعی 
کنید خوردن غذا هایی که دارای چربی اش��باع 
زیادی هستند را محدود کنید. به عنوان مثال بهتر 

است از لبنیات کم چرب استفاده کنید.

قلب سالم در بدن سالم است!
راهکارهایی برای داشتن قلبی قوی و بدون مشکل
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قهرم��ان  ی��ا  واقع��ی  قهرم��ان 
تقلب��ی؛ ای��ن عبارت ه��ای تازه 
شکل گرفته حاال به اصلی ترین 
دغدغه ورزشکاران در روزهای 
کرونایی و قرنطینه تبدیل شده 
و فضای مجازی را با هشتگ های 
زیادی در بر گرفته است. ماجرا 
از ای��ن قرار اس��ت ک��ه برخی 
ورزش��کاران حرفه ای و آماتور 
چن��د صدهزاری  فالوورهای  با 
اینس��تاگرامی  صفحه ه��ای  در 
خود باعث عصبانیت قهرمانانی 
س��کوهای  روی  ک��ه  ش��دند 
جهان��ی و المپی��ک رفتن��د، اما 
تع��داد دنبال کننده ه��ای آن ها 
در فض��ای مجازی بس��یار کمتر 
از قهرمان��ان مجازی اس��ت. در 
چنین ش��رایطی ایج��اد کمپینی 
باعث اتحاد برخ��ی از قهرمانان 
در برابر این پدیده ش��ده؛ اگر 
چه در برخ��ی موارد هم تفرقه 
به وجود آورده و واکنش برخی 
از ورزش��کاران ک��ه مدال های 
جهان��ی و المپی��ک در کارنام��ه 
خ��ود ندارند را در پی داش��ته 

اس��ت.
استارت کمپین با پست یوسف کرمی

یوس��ف کرمی، دارنده مدال برنز المپیک آتن، 
که این روزها به واسطه سرمربیگری در تیم ملی 
کرواسی در این کشور حضور دارد، با انتشار یک 
پست در اینستاگرام ش��روع کننده یک کمپین 
علیه قهرمان��ان تقلبی بود. این قهرمان س��ابق 
تکواندو در بخشی از پست خود نوشت: »نوجوان 
که بودم آرزوی من این بود تا در مس��یری قرار 
بگیرم که به س��طح قهرمانان بزرگ ورزش دنیا 
برسم. برنده مدال طالی جهان و المپیک یعنی 
یک نفر در کره زمین. اسمشان مشخص است و 
تعدادشان هم خیلی کم است. اگر زمان نوجوانی 
من اینستاگرام وجود داشت و می دیدم که صدها 
قهرمان جهان داریم دیگر این رؤیا را نداشتم که 
زحمات شبانه روزی بکشم و به  حدی برسم که از 
سکوی المپیک باال بروم. االن هم وقتی نوجوانان 
در اینستاگرام می بینند که قهرمان جهان شدن 
خیل��ی معمولی و پیش پا افتاده اس��ت، انگیزه 

تمرینات سخت و رعایت انضباط ورزش حرفه ای 
را از دست می دهند.«

 کرمی با انتش��ار این پس��ت هم از قهرمانان 
واقعی و هم از مردم خواست که هوشیار باشند 
و فری��ب این قهرمانان تقلبی را در اینس��تاگرام 
نخورند. او با دعوت از چند قهرمان ورزشی دیگر 

خواست که این کمپین ادامه دار باشد.

رونمایی از قهرمانان تقلبی!
نه تنها دعوت یوسف کرمی از سوی قهرمانان 
واقعی جهان و المپیک با اس��تقبال مواجه شد 
بلک��ه کمپی��ن دیگری ه��م از س��وی برخی از 
ورزش��کاران و خبرن��گاران در فضای مجازی به 
راه افتاد که قهرمانان تقلبی را معرفی کنند! در 
روزهای اخیر فضای مجازی در بین ورزشی ها پر 
شده بود از عکس صفحات کسانی که خودشان 
را در اینستاگرام قهرمان جهان معرفی کردند اما 
اسم شان به گوش خبرنگاران و سایر ورزشکاران 

قهرمانان المپیکی علیه سلبریتی های مجازی
حاشیه های ورزش در دوران کرونایی تمامی ندارد
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ه��م نخورده بود! جالب اینکه تعدادی از این 
افراد با انتش��ار تصاویری از مسابقات سطح 
پایین و فعالیت در اینس��تاگرام توانسته اند، 
بیش از نیم میلیون نفر دنبال کننده داش��ته 
باش��ند. این در حالی اس��ت ک��ه خیلی از 
قهرمانان المپیک در ایران کمتر از ۱۰۰ هزار 

نفر در اینستاگرام دنبال کننده دارند.
 

کار به دعوای مجازی کشید
با اینکه خیلی از ورزش��کاران ملی پوش در 
رش��ته های مختلف به دعوت یکدیگر برای 
مقابل��ه با قهرمان��ان تقلب��ی و ارزش باالی 
قهرمان��ان واقعی جواب مثب��ت دادند، اما از 
س��وی دیگر برخی از ورزشکاران ملی پوش 
هم که م��دال جهانی و المپی��ک ندارند، از 
فخر فروش��ی قهرمانان ناراح��ت و عصبانی 
هس��تند. کامنتی از فروغ عباسی، ملی پوش 
اس��کی ایران، که پرچمدار کاروان ایران در 
المپیک زمستانی هم بوده، منتشر شد که در 
واکنش به پست و استوری های اخیر برخی 
از قهرمانان بود. عباسی در این کامنت مدال 
را مالکی برای قهرمان واقعی بودن نمی داند 
و از نظر او اخالق و رفتار یک ورزشکار است 
که می تواند از او یک قهرمان واقعی بس��ازد. 
این موضوع نش��ان می دهد ع��الوه بر اتحاد 
تعدادی از ورزشکاران، ممکن است اتفاقات 

اخیر باعث ایجاد تفرقه هم شود.

تأثی�ر قرنطین�ه روی رفتاره�ای مج�ازی 
ورزشکاران

دوران قرنطینه و خانه نش��ینی ورزشکاران 
ایران��ی تا چن��د روز دیگر تقریباً س��ه ماهه 
می شود؛ اتفاقی که به شدت روی فعالیت های 
مجازی آنها تأثیرگذار بوده است. از الیوهای 
پرتع��داد ورزش��کاران ت��ا همی��ن ماجرای 
تش��کیل کمپین ب��رای مقابله ب��ا قهرمانان 
تقلبی در فضای مجازی؛ فعالیت هایی است 
که ورزش��کاران اگر در اردوی تیم های ملی 
حاضر بودند، ش��اید وقتی ب��رای پرداختن 
به آنها نداش��تند. بدون  شک شیوع ویروس 
کرونا و قرنطینه ورزشکاران باعث اختالفات 
مجازی زیادی هم ش��ده که بع��داً اثرات آن 

مشخص می شود.
اتفاق��اً زهرا نعمتی، قهرم��ان تیراندازی با 
کم��ان، در دو دوره پارالمپی��ک که همواره 
فعالیت ه��ای اجتماعی زیادی هم داش��ته و 
در س��طح جهان هم جوایزی دریافت کرده، 
به همین موضوع اش��اره کرده که قهرمانان 
واقعی ت��ا قبل از کرونا فرصت چندانی برای 
رس��یدگی به فضای مجازی نداشتند چون 
دائماً در طول  س��ال در اردوها و مس��ابقات 
مختلف بودند. حتی بارها ش��اهد بودیم که 
سرمربیان تیم های مختلف در رده های ملی 
و باشگاهی بازیکنان خود را برای دسترسی 

به فضای مجازی قبل از مس��ابقات محدود 
می کنن��د. البته زه��را نعمتی ک��ه ۴۴ هزار 
دنبال کننده در اینس��تاگرام دارد، همچنان 
مثل برخی دیگر از ورزشکاران عزم راسخی 
برای روکردن دست قهرمانان تقلبی و ترغیب 

مردم برای دنبال نکردن این افراد دارد.

پایان کرونا آغاز آرامش دوباره در ورزش
به نظر می رس��د پایان کرونا با آغاز آرامش 
دوباره در ورزش ایران مصادف خواهد بود. از 
آنجا که در سال های اخیر همواره در استفاده 
از فض��ای مجازی حت��ی در زمینه ورزش با 
مش��کالت زیادی دس��ت وپنجه نرم کردیم، 
ش��اید حدس این موضوع آسان باشد که در 
دوران قرنطینه و اس��تفاده بیش��تر از فضای 
مجازی شاهد جنجال های بیشتری خواهیم 
بود. هیچ کس حمله به صفحه مسی، رونالدو 
و داوران خارجی فوتب��ال را فراموش نکرده 
اما به نظ��ر می رس��د دوران قرنطینه باعث 
شده هر روز یکی از این جنجال ها در فضای 
مجازی برای ورزش ایران رخ دهد. پس باید 
امیدوار باش��یم هر چه زودتر ورزشکاران از 
دوران قرنطینه خارج ش��ده و به تمرینات و 
مسابقات برگردند تا به جای هیجان مجازی 
مثل گذش��ته از هیجان واقعی ورزش لذت 

ببریم.
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اصل خب��ر این بود که س��ایت 
اللهی��ار  داد.  ترکی��ه  ملی��ت 
ج��وان  مهاج��م  صیادمن��ش، 
فنرباغچ��ه که در س��ال ۲۰۱8 
از اس��تقالل به ای��ن تیم آمد، 
احتم��االً ق��راردادش را با این 
تی��م فس��خ خواهد ک��رد. این، 
پای��ان کار پدیده بزرگ فوتبال 
ای��ران ب��ود ک��ه هم��ه از او به 
عنوان علی دای��ی دوم فوتبال 
ای��ران ی��اد می کردن��د. اما در 
کمت��ر از چند س��اعت هم خود 
اللهیار و هم مدیربرنامه هایش 
همه چی��ز را تکذیب کردند. با 
این حال خیلی ه��ا می گویند که 
با توجه به خبر سایت ترکیه ای 
اصالً بعید نیس��ت که در روز ها 
و هفته ه��ای آین��ده خب��ری که 
ش��ایعه ب��ود رن��گ واقعیت به 

خودش بگیرد.

استعداد  خالص
صیادمنش ۱۹ س��ال قبل در آمل به دنیا آمد 
و خیلی زود اس��تعداد خود را به تیم های بزرگ 
معرفی کرد. او در ۹ سالگی به تیم پدیده ساری 
پیوست و ۵ سال طول کشید تا سایپا توانایی های 

این نوجوان مستعد را ببیند.

انتقال به استقالل
دو فصل حضور نه چندان موفق در سایپا سپری 
شد تا اس��تقالل روی این بازیکن دست بگذارد. 
اللهیار آن موقع ۱۷ س��اله ب��ود. اگرچه مربیان 
س��ایپا اعتقاد چندانی به این بازیکن نداش��تند؛ 
اما بازی های درخش��ان او در تیم ملی نوجوانان 
موجب ش��د مانند نگین تی��م نوجوانان ایران به 
چش��م بیاید. درخش��ش در جام جهانی فوتبال 
زیر ۱۷ سال ۲۰۱۷ موجب شده بود همه نگاه ها 
به س��مت این بازیکن آینده دار باشد. سرانجام او 
پیراهن آبی را به تن کرد تا پرسش ها درباره آینده 

او آغاز شود.

استعداد برتر
صیادمنش در اواخر س��ال ۲۰۱۸ میالدی به 
انتخاب مجله گاردین یکی از ۶۰ اس��تعداد برتر 
فوتبال دنیا لقب گرفت تا واس��طه های انتقال و 
مدیران برنامه برای او نقش��ه بکشند. در انتهای 
لیگ ۱۸ )فصل قبل لیگ برتر( اللهیار صیادمنش 

عن��وان پدیده لیگ را از آن خ��ود کرد و این در 
حالی بود که او دیگر در ایران نبود.

مخالفت  شفر
داس��تان انتقال صیادمنش به تیمی بزرگ در 
ترکیه حاش��یه های فراوان��ی در فوتبال ما ایجاد 
کرد. تیم های باش��اک شهیر و گاالتاسرای بازی 
او را پس��ندیده بودند و حتی تواف��ق ابتدایی با 
گاال انجام شده بود؛ اما به این دلیل که او در آن 
زمان هنوز ۱۸ سال را تمام نکرده بود، انتقال به 
بن بست خورد. سرانجام توافق نهایی با فنرباغچه 
ص��ورت گرفت و مدی��ران اس��تقالل و مدیران 

فنرباغچه زیر برگه های انتقال را امضا کردند.
در اوج کش��مکش ب��رای انتقال صیادمنش به 
ترکیه، وینفرد ش��فر س��رمربی آلمانی استقالل 
بار ها در مصاحبه های مختلف اعالم کرد با انتقال 
او به ترکیه مخالف است. آن روز ها گفته شد که 
شفر خودش می خواهد نقش دالل این بازیکن را 
ایفا کند و او را به تیمی آلمانی بفرستد؛ اما بعد ها 
مش��خص شد شفر تا چه اندازه درست می گفت 
ک��ه این بازیکن باید یک س��ال دیگر در فوتبال 

ایران بماند.

انتقال پرسروصدا
اللهیار در زمان مدیریت امیرحس��ین فتحی و 
قائم مقامی علی خطیر به فنرباغچه در استانبول 

اللهیار صیادمنش؛ سرمایه ای که سوخت
راه پرچالش جوان با استعداد
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ترکیه پیوس��ت. انتقال یک بازیکن ایرانی به 
یکی از پرافتخارترین و یکی از محبوب ترین 
تیم های ترکیه اتفاق خوب��ی بود. بخصوص 
آنکه یک میلیون دالر به حس��اب اس��تقالل 
واریز کرد؛ اما در این میان، کسی به دنبال آن 

بود که نظر این بازیکن را هم بپرسد؟

روز های خاموش
اللهیار به فنرباغچه رفت و تمریناتش را آغاز 
کرد. همه منتظر بودند تا سرانجام اولین بازی 
او با پیراهن تیم جدی��د را ببینند؛ انتظاری 
که خیلی دیر و در یک بازی دوستانه مقابل 
هرتابرلین به سر آمد. اللهیار روز های خاموش 
و تلخی را در استانبول سپری می کرد. افول 
آنقدر محس��وس بود ک��ه فنرباغچه تصمیم 
گرف��ت او را ب��ه تیمی همش��هری در لیگ 
یک منتقل کند. اللهیار حتی در »استانبول 
اسپور« هم جان دوباره نگرفت. فقط ۷ بازی 
ب��ه میدان رفت و اصاًل گلی نزد تا این انتقال 
قرضی هم کمکی به پدیده فوتبال ما نکند. او 
به فنرباغچه برگشت؛ سرخورده تر و مایوس تر. 
در این روز ها کاماًل تنها بود و خبری از آن ها 

که منتقلش کردند، دیده نمی شد.

سرنوشت نامعلوم
اللهیار حاال همه چیز را تکذیب کرده؛ یعنی 
خبر جدایی اش از فنرباغچه را، اما دیر یا زود 
او بای��د به تیمی برود که بتوان��د او را دوباره 
به بلندی پرتاب کند؛ اما چه تیمی می تواند 

پناهگاه بازیکن دلشکسته فوتبال ما باشد؟
 

پدیده ای که سوخت
انتشار خبر سایت ترکیه ای باعث شد تا روز 
گذشته همه درباره بازگشت اللهیار به فوتبال 
ای��ران حرف بزنند. بازیکنی که خیلی زود به 
قله رس��ید و به تیمی رفت که هیچ بازیکن 
ایران��ی دیگری جذب نکرده ب��ود، به همان 
سرعت صعود، به پایین افتاد تا دل همه اهالی 
فوتبال در ای��ران را بلرزاند. حاال همه نگران 
آینده پدیده ا ی هس��تند که به راحتی او را با 

بنزین خودخواهی و سودجویی سوزاندند!

اللهیار؛ ناراضی تر از همه
صیادمنش از اتفاقاتی که در یک سال اخیر 
برای او افتاد به ش��دت ناراحت اس��ت. وقتی 
بعد از حضور ناموفق در فنرباغچه به استانبول 
اس��پور رفت، در اظهار نظ��ری گفت: »هیچ 

کس نظر من را نمی پرس��د. ن��ه برای انتقال 
ب��ه فنرباغچه و نه حاال ب��رای انتقال به این 
تیم لیگ یک��ی. در تمام این نقل و انتقاالت 
همه به نان و نوایی رسیدند و پولی به دست 
آوردن��د جز خودم. ای��ن انتقال ها برایم ضرر 
خال��ص بود.« او بعد از حضور ناموفق در تیم 
لیگ یکی، به فنرباغچه برگشت و همچنان از 

وضعیتش ناراصی بود.

مدیر برنامه خارجی اللهیار چه می گوید؟
فالی رمضانی مدی��ر برنامه خارجی او که 
ش��عبه ای در ترکیه برای انتق��ال بازیکنان 
۱۹-۱۸ س��اله دارد، در نظر داشت از انتقال 
بعدی صیادمنش نی��ز درآمدزایی کند، اما 
اوض��اع بروفق مراد این س��وپرایجنت پیش 
نرفت. احتماالً مهاجم با استعداد و ۱۸ ساله 
باید ب��ه فکر تیمی جدید باش��د. ملیت در 
خبری کوتاه نوشته که صیادمنش به دنبال 
تیمی جدید اس��ت و او ت��الش می کند در 
فوتب��ال اروپا بماند. حاال باید دید در نهایت 
این بازیکن ایرانی که س��ابقه بازی و گلزنی 
در تیم بزرگس��االن ایران را ه��م دارد، چه 

سرنوشتی خواهد داشت.
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این روز ها فوتبال نه تنها برای بازیکنان ایرانی که در لیگ داخلی به میدان می روند تعطیل ش��ده؛ بلکه لژیونر های ایرانی در ش��رایط س��خت تری و اکثراً 
دور از خانواده مجبورند روز های قرنطینه و بدون فوتبال را سپری کنند. از مرتضی پورعلی گنجی و رامین رضاییان بگیر که در قطر با یکدیگر تمرینات 
مشترک ش��ان را در خانه و محیط های باز برگزار می کنند تا س��ردار آزمون که در روز های قرنطینه دائماً اخبار و ش��ایعات مربوط به انتقال خود به تیم های 
بزرگ اروپا را در رسانه های مختلف خارجی و داخلی می خواند. بدون شک کرونا می تواند زندگی فوتبال خیلی از لژیونر ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ هم از 

نظر مالی و هم از نظر پیشرفت فنی و فوتبالی.

بالیی که کرونا سر لژیونر های ایرانی آورد

سردار آزمون؛ اوج شایعات در قرنطینه
با توجه به قرنطینه سراسری در روسیه و بسته شدن مرز های این کشور، 
سردار این روز ها در روسیه قرنطینه شده و به استراحت می پردازد. البته 
تعطیلی مسابقات باعث نشده مهاجم ایرانی تیم زنیت شایعات و حواشی 

کمتری را اطراف خود ببیند. 

در هفته های اخیر قطعاً در رسانه های مختلف اخبار مربوط به انتقال 
آزمون به ناپولی را خوانده اید؛ موضوعی که رس��ماً تأیید نشده، اما گفته 
می شود زنیت بر سر این انتقال با باشگاه ایتالیایی درحال چانه زنی است. 
اخیراً س��ردار از سوی یک سایت روس��ی به عنوان بهترین لژیونر لیگ 
روسیه انتخاب شده؛ موضوعی که می تواند به تعداد مشتریان این مهاجم 

ایرانی بیفزاید.

مهدی طارمی؛ از پرتغال تا چین
دیگر مهاجم ایرانی که در پرتغال بازی می کند نیز، با پیشنهاداتی برای 
فصل آینده روبه رو شده، اما به نظر می رسد کرونا فعالً همه چیز را متوقف 
کرده است. مهدی طارمی که در ترکیب ریوآوه در لیگ پرتغال عملکرد 
خوبی داش��ته، با یکی از گزینه های خرید تیم اسپورتینگ لیسبون، از 
مدعیان همیش��گی پرتغال مواجه شده است. از سوی دیگر، اخیراً خبر 
رسیده مهدی طارمی چندی پیش پیشنهاد اغواکننده ای از لیگ چین 
دریافت کرده که به خاطر طی کردن مسیر پیشرفت خود در اروپا آن را 

رد کرده است.
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مجید حسینی؛ ماندن در ترابزون حتی با کاهش دستمزد
یکی دیگر از لژیونر های ایرانی که شایعات پیرامون انتقالش به لیگ های 
معتبر وجود دارد، مجید حسینی است. این مدافع ملی پوش که دومین 
فصل حضورش در ترابزون اسپور ترکیه را سپری می کند، بعد از شایعاتی 
که پیرامون انتقالش به بوندس لیگا وجود داش��ت، در مصاحبه ای تأکید 
کرده دوست دارد فصل آینده را هم در این تیم بماند. این بازیکن حتی 
درصورت کاهش دستمزد خود به خاطر کرونا هم قبول کرده قراردادش 

را با ترابزون اسپور تمدید کند.

جهانبخش؛ کرونا اجازه درخشش نداد
علیرضا جهانبخش که در سال های اخیر جزو موفقیت ترین لژیونر های 
ایران بوده و با درخشش خود در هلند به لیگ جزیره راه یافته، یکی از 
بدش��انس ترین بازیکنان درقبال شیوع ویروس کرونا محسوب می شود. 
این هافبک خالق ایرانی تیم برایتون که مصدومیت سختی را در ماه های 
پایانی س��ال ۲۰۱۹ سپری کرد، با قدرت به ترکیب برایتون بازگشت و 
گل های حساس و زیبایی برای تیمش به ثمر رساند، اما درحالی که به 
اوج آمادگی رسیده بود، به دلیل شیوع کرونا لیگ انگلیس متوقف شد. 
با وجود قرارداد بلندمدت جهانبخش با برایتون اخباری مبنی بر جدایی 

احتمالی او در پایان فصل به گوش می رسد.

لژیونر های بلژیکی؛ باثبات و نسبتاً موفق
امید ابراهیمی، س��عید عزت الله��ی، کاوه رضایی، یونس دلفی، میالد 
محمدی و علی قلی زاده ۶ بازیکنی هس��تند که در لیگ بلژیک فوتبال 
خود را دنبال می کنند. به جز عزت اللهی که به خاطر نیمکت نشینی های 

زیاد فصل چندان خوبی را سپری نکرده، بقیه بازیکنان ایرانی در بلژیک 
فصل نسبتاً خوبی را سپری کردند. با اینکه فدراسیون فوتبال بلژیک بعد 
از شیوع کرونا، لیگ این کشور را پایان یافته تلقی و این موضوع را رسماً 
اعالم کرد، حاال لژیونرهای حاضر در این لیگ باید برای سال آینده خود 

برنامه ریزی کنند.

پورعلی گنجی و رضاییان؛ تمرینات مشترک در قرنطینه
مرتضی پورعلی گنجی، رامین رضاییان و کریم انصاری فرد، سه لژیونر 
ایرانی ش��اغل در لیگ ستارگان قطر هستند. آن ها هم به خاطر شیوع 
ویروس کرونا خانه نشین ش��دند، اما بیکار ننشستند. پورعلی گنجی و 
رامین رضاییان در هفته های اخیر بار ها ویدیو هایی از خود منتشر کردند 
که نشان می دهد آن ها در دوحه تمرینات خود را در خانه یا محیط های 

باز خلوت پشت سر می گذارند تا آمادگی شان حفظ شود.

وضع نامشخص سایر لژیونر ها به خاطر کرونا
ویروس کرونا نه تنها باعث تعطیلی لیگ های فوتبال در تمام دنیا شده، 
بلک��ه آینده بازیکنان را در فصل نقل و انتقاالت پیش رو تحت تأثیر قرار 
داده اس��ت. احتماالً به دلیل فاصله کم بین دو فصل فوتبالی به واسطه 
تعطیلی چندماه مس��ابقات بر اثر کرونا، نقل و انتقاالت زیادی در اروپا 
صورت نمی گیرد و از س��وی دیگر، باش��گاه ها هم ب��ه خاطر ضرر های 
مالی خود حاضر به پرداخت پول در قبال خرید بازیکنان مثل گذش��ته 
نیس��تند. در باال به بازیکنانی همچون سامان قدوس، مهرداد محمدی 
و امیر عابدزاده اش��اره نکردیم. سامان قدوس هم یکی از بازیکنانی بود 
که از ش��یوع کرونا لطمه ش��دیدتری دید. این بازیکن بعد از گذراندن 
یک محرومیت س��خت چهارماهه تازه به ترکیب آمیان در لیگ فرانسه 
برگشته بود، اما با تعطیلی مسابقات روبه رو شد. مهرداد محمدی هم با 
اینکه شخصاً عملکرد خوبی داشته، اما تیمش در پرتغال قعرنشین است 
و به نظر می رسد جزو سقوط کننده های این فصل باشد و همین موضوع 
آینده مه��رداد را در هاله ای از ابهام قرار می دهد.  امیر عابدزاده هم مثل 
فصل های قبلی در ترکیب مارتیمیو نمایش نسبتاً خوبی داشته؛ اگرچه 
بازهم در مقاطعی از فصل نیمکت نشین شده است. رضا قوچان نژاد هم 
که با خداحافظی از تیم ملی کمتر مورد توجه رسانه هاست، در تیم زووله 
هلند فرازونشیب های زیادی داشته؛ به شکلی که در یک بازی چهار گل 
به ثمر رساند، اما بعد از چند مسابقه نیمکت نشین شد. باید دید گوچی 

چه آینده ای را برای فوتبال حرفه ای خود رقم می زند.
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فوق س��تاره  رونالدینی��و، 
هی��چ  روزگاری  ک��ه  برزیل��ی 
مستطیل س��بز  در  بازیکن��ی 
جلودارش نبود و همه تسلیم 
نب��وغ فوتبالی اش می ش��دند 
و  دیدن��ی  دریبل ه��ای  و 
هیچ وق��ت  ش��گفت انگیزش 
از ی��اد فوتب��ال دوس��تان به 
خصوص طرفداران بارس��لونا 
پاک نخواهد شد، چندی پیش 
راهی زندان ش��ده است. او 
در زمان��ی که قص��د ورود به 
کش��ور پاراگوئ��ه را داش��ت، 
توس��ط مرزبان��ی این کش��ور 
دستگیر و به جعل گذرنامه و 
م��دارک هویتی برای ورود به 
پاراگوئه متهم ش��د. با این که 
ای��ن  ابت��دا  از  رونالدینی��و 
اتهام��ات را تکذیب کرد، ولی 
با حک��م دادگاه، راهی زندان 

شد.
دوب��اره  خب��ر،  ای��ن  انتش��ار 
ذه��ن را به س��مت ن��ام فوق 
س��تاره هایی ب��رد ک��ه بعد از 
رس��یدن به ش��هرت و ثروت، 
رفتار هایی از آن ها سر زد که 
طرفداران شان را شوکه کرد. 
گاسکوین«،  »پل  »مارادونا«، 
»م��ک کالی کالکی��ن« که یکی 
بازیگ��ران  موفق تری��ن  از 
 ،... و  اس��ت  تاری��خ  ک��ودک 
مثال هایی از این دسته افراد 
هس��تند. در پرون��ده ام��روز 
با معروف ترین  زندگی س��الم، 
چهره هایی آش��نا خواهید شد 
که سرنوش��ت تلخ��ی را برای 
خودشان رقم زدند و نظر یک 
روان ش��ناس را درباره دالیل 
خودتخریب��ی اف��راد موفق به 
خص��وص س��تاره های معروف 

دنیا خواهید خواند.

ستارگانی که به حاشیه رفتند

اعتیاد شدید پسر طالیی
که بود؟

دیه گ��و آرمان��دو مارادونا، س��رمربی کنونی 
فوتبال و بازیکن بازنشس��ته آرژانتینی، یکی از 
بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال به ش��مار می رود 
و در نظرس��نجی فیف��ا او هم��راه با پل��ه برنده 
عنوان برترین بازیکن قرن بیستم میالدی شد. 
اس��تعداد، تکنیک، چابکی، دید قوی، پاس های 
دقی��ق، مه��ارت در کنترل ت��وپ و دریبل زنی 
مهارنش��دنی مارادونا باعث شده بود تا با وجود 
قامت کوتاهی که دارد، به او لقب »پسر طالیی« 
بدهند. مارادونا اولین بازیکن تاریخ فوتبال است 
ک��ه دو مرتبه رکورد نرخ نق��ل و انتقاالت را در 
جهان شکس��ت. اولین بار با بهای پنج میلیون 
یورو به بارسلونا و بار دوم با بهای ۶.۹۵ میلیون 

یورو به ناپولی پیوست.

چه شد؟
زندگی خصوصی اسطوره آرژانتینی ها در سه 
دهه اخیر، با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده 
است. س��الی نبوده که مارادونا به دلیل مصرف 
مواد مخدر و الکل، ارتکاب رفتار های غیرقانونی 
و خ��الف عرف در آرژانتین و دیگر کش��ور های 
دنیا، روانه بازداشتگاه، بیمارستان یا کمپ های 
ترک اعتیاد نش��ود. مارادونا با رفتارهایش مانع 
این شد که به عنوان اسطوره ای پاک در جهان 
فوتبال نامش جاودانه ش��ود و در کنار بزرگانی، 

چون دی اس��تفانو، پله، کرایف و بکن باوئر قرار 
گی��رد. دردس��ر های دیگر او که یک��ی پس از 
دیگری حاشیه ساز شدند عبارتند از حمل مواد 
مخدر، نپذیرفتن فرزند نامش��روعش، توهین و 
درگیری با خبرنگاران، انتش��ار عکس هایی که 
نشان می دادند حالت عادی ندارد و کتک زدن 

نامزدش.

نابود شدن بازنده ملبورن
که بود؟

»م��ارک بوس��نیچ«، دروازه بان اس��ترالیایی 
و ملی پوش س��ابق این کش��ور اس��ت که برای 
تیم های منچستریونایتد، استون ویال و چلسی 
ب��ه میدان رفته اس��ت. او ۱۷ ب��ازی ملی برای 
اس��ترالیا انجام داد و ی��ک گل ملی هم از روی 
نقطه پنالتی به ثمر رس��اند. بوسنیچ را ایرانیان 
به خوبی به یاد دارند، مخصوصاً آن صحنه ای که 
در بازی برگشت مقدماتی جام جهانی ۹۸، روی 
زمین نشس��ت و توپی را که خداداد روی پاس 
علی دایی به تور دروازه استرالیا چسباند، تماشا 

کرد.

چه شد؟
م��ارک بوس��نیچ که الک��س فرگوس��ن او را 
یک »حرفه ای وحش��تناک« می نامید، یکی از 
معروف ترین فوتبالیست هایی است که اعتیادش 
به موادمخدر افش��ا ش��د. او در تابستان ۲۰۰۱ 

خودویرانگر مثل مارادونا و رونالدینیو
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راهی چلسی ش��د، اما پس از یک سال، در 
تس��ت موادمخدر رد ش��د و همین موجب 

ویرانی دوران فعالیت حرفه ای اش شد. 
بوس��نیچ از باشگاه چلس��ی اخراج شد و 
فدراس��یون فوتبال ه��م او را ۹ ماه محروم 
کرد. زمانی او محبوب ترین بازیکن استرالیا 
ب��ود، ولی پس از این اتفاق دیگر نتوانس��ت 
خ��ود را در مس��تطیل س��بز بازیابی کند و 
وجهه اش را به طور کامل در بین طرفداران 
فوتبال��ی کش��ورش از دس��ت داد. خداداد 
عزیزی به شوخی درباره او گفته بود پس از 

گلی که از او خورده، معتاد شده است!

عاقبت تلخ عقرب دیوانه
که بود؟

دروازه ب��ان  )هیگوئیت��ا(  هیگیت��ا  رن��ه 
پیش��ین تیم مل��ی فوتبال کلمبی��ا یکی از 
منحصربه فردتری��ن دروازه بان ه��ای تمامی 
دوران است و به عنوان خالق ضربه »عقرب 
دیوان��ه« ش��ناخته می ش��ود. ای��ن حرکت 
جس��ورانه در دیدار مقابل انگلیس در سال 
۱۹۹۵ با وجود گذشت سال ها هنوز دیدنی 
است. در زمین مسابقه او بار ها با ریسک های 
بی مورد، تیمش را به دردسر انداخت که در 
مش��هورترین نمونه در ج��ام جهانی ۱۹۹۰ 
مقاب��ل کامرون ب��ا از دس��ت دادن توپ و 
خوردن گل، مانع راهیابی کلمبیا به مرحله 
ی��ک چه��ارم نهایی ش��د. رنه از دوس��تان 
صمیمی مارادوناست و در بازی خداحافظی 

او نیز در سال ۲۰۰۱ شرکت داشت.

چه شد؟
هیگیت��ا پرحاش��یه ترین دروازه بان تاریخ 
اس��ت که لقب »م��رد دیوان��ه« برازنده اش 
اس��ت. او در س��ال ۱۹۹۳ به خاطر وساطت 
در ی��ک کودک ربایی زندانی ش��د. او میان 
پابلو اس��کوبار، س��لطان مواد مخدر جهان 
و پدر ثروتمند کودک واس��طه ش��د تا پول 
آزادی را به اس��کوبار برس��اند و به دلیل ۶۴ 
هزار دالری که عایدش شد به ۷ ماه حبس 

محکوم شد. 
دروازه ب��ان کلمبیای��ی پ��س از گذراندن 

محکومیتش دوباره ب��ا پیراهن تیم ملی بازی کرد، ولی در 
یک رس��وایی دیگر در س��ال ۲۰۰۴، تست دوپینگ، وجود 
کوکائی��ن را در خونش نش��ان داد که همی��ن اتفاق دلیل 
افس��ردگی و جدایی اش از دوران محبوبیتش شد. بازیکنی 
ک��ه با آن همه خاطرات خوب��ی که در ذهن طرفدارانش به 
جای گذاش��ته بود، به یک باره مورد اعتراض بسیاری قرار 

گرفت.

شاعر فوتبال و جعل سند
که بود؟

رونالدو ده آس��یس موریرا که بیش��تر با ن��ام رونالدینیو 
شناخته می ش��ود، بازیکن فوتبال پیشین برزیلی است که 
برای تیم های بارسلونا و آث میالن بازی می کرد. رونالدینیو 
را یکی از بهترین بازیکنان نس��ل خود و حتی تاریخ فوتبال 
می دانن��د که در س��ال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، دو بار متوالی 
از س��وی فیفا به عنوان بازیکن سال فوتبال جهان برگزیده 
ش��د. او یکی از بازیکنان تأثیرگ��ذار در قهرمانی برزیل در 
جام جهان��ی ۲۰۰۲ بود که در بازی مقابل انگلیس، با ضربه 
آزاد از فاصله ۳۵ متری گلی را به ثمر رس��اند که در تاریخ 

ماندگار شد.

چه شد؟
رونالدینیو پس از بازنشس��تگی رو به ساخت و ساز آورد و 
همین بلندپروازی هایش باعث دردسرش شد. سال گذشته 
رونالدینیو و برادرش به خاطر س��اخت غیرمجاز در منطقه 
حفاظت ش��ده جریمه ش��دند و قاضی پرونده جریمه ای دو 
میلی��ون یورویی برایش صادر کرد. چن��دی بعد رونالدینیو 

»مارک بوسنیچ«، دروازه بان 
استرالیایی و ملی پوش سابق 
ایـن کشـور اسـت کـه برای 
منچسـتریونایتد،  تیم هـای 
اسـتون ویـال و چلسـی بـه 
میدان رفته است. او 1۷ بازی 
ملی برای استرالیا انجام داد و 
یک گل ملی هم از روی نقطه 

پنالتی به ثمر رساند
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به هم��راه ب��رادرش به جرم جعل س��ند و 
اس��تفاده از گذرنامه تقلب��ی پاراگوئه ای، در 
فرودگاه بازداش��ت شدند. آن ها مدعی بودند 
گذرنامه ها هدیه بوده اس��ت، ولی تحقیقات 
نشان می داد شماره سریال گذرنامه ها متعلق 

به افراد دیگری است.
این موضوع باعث زندانی شدن او شد که به 
گفته رسانه ها یکی از جنجالی ترین اتفاقات 
سال های اخیر ستارگان فوتبال است. اتفاقی 
که ش��اید وجهه این بازیکن خوش خنده را 

برای همیشه تخریب کند.

اعتیاد بازیگر موفق
که بود؟

»مکالی کالکین« با بازی در نقش پسربچه 
در دو قسمت نخست فیلم های »تنها در خانه« 
و »ریچی ریچ« به ش��هرت رسید و به عنوان 
دومی��ن بازیگر موفق کودک تاریخ س��ینما 
شناخته شد. کالکین که بازیگری را از چهار 
سالگی آغاز کرده بود، پس از سال ها دوری از 
بازیگری، به صحنه بازگشت، اما هرگز موفق 
به تکرار موفقیت های دوران نوجوانی اش نشد 
و پس از مدتی در سراشیبی سقوط و اعتیاد 

به موادمخدر قرار گرفت.

چه شد؟
»مکالی« در س��ال ۱۹۹۵ وارد یک دعوای 
حقوقی با پدرش بر سر کنترل دارایی هایش 
شد و در نهایت پیروز شد، موضوعی که موجب 
شد پدرش دیگر هیچ گاه با او صحبت نکند. 

وی یک س��ال پیش از پایان دبیرستان ترک 
تحصیل کرد تا با همبازی دوران کودکی اش 
ازدواج کند، اما در س��ال ۲۰۰۰ جدا شدند. 
س��پس از س��ال ۲۰۰۲ ت��ا ۲۰۱۱ با »میال 
کونیس« بازیگر هالیوودی ازدواج کرد که آن 
هم به جدایی کشید. پس از ولخرجی هایش 
بعد از رسیدن به شهرت و ثروت در کودکی 
و دو ازدواج ناموف��ق، به هروئین روی آورد به 
گونه ای که پزش��کان اعالم کردند اگر ترک 
نکند تا شش ماه آینده خواهد مرد. در سال 
۲۰۱۲ عکسی از جسم نحیف او منتشر شد 

که سینمادوستان را در شوک فروبرد.

پل به سوی تباهی
که بود؟

پل گاس��کوین، بازیکن فوتب��ال تیم ملی 

انگلس��تان است. او در سال ۱۹۸۸ نخستین 
بازی ملی خود را در مقابل تیم ملی فوتبال 
دانمارک انج��ام داد و با حضور در ۵۷ بازی 
ملی و به ثمر رساندن ۱۰ گل ملی، در ۱۹۹۸ 
آخرین بازی ملی اش را برابر تیم ملی فوتبال 
بلژیک برگزار کرد. اس��طوره فوتبال انگلیس 
در تی��م منتخب جام جهان��ی ۹۰ هم قرار 
گرفت. پل گاس��کوین بزرگ که روزی با هر 
حرکت بدنش در زمین، شوری بین عاشقان 
فوتبال ایجاد می کرد حاال هر روز بیشتر غرق 

در تباهی اعتیاد به الکل می شود.

چه شد؟
ح��ذف ش��دنش از ترکی��ب تی��م مل��ی 
انگلس��تان در ج��ام جهانی ۹۸ ب��ه دلیل 
انتش��ار عکس��ی از او که در حال خوردن 
غذای چرب و نوشیدن الکل بود، باعث شد 
ت��ا از نظر روحی به هم بریزد. او که قبل از 
این موضوع به دلیل مش��کالت خانوادگی 
در کودکی روحیه حساس��ی داشت، با جدا 
شدن همسرش بیش از پیش به الکل روی 
آورد. سپس با مشکالت مالی هم دست به 
گریبان شد و این گونه در سراشیبی سقوط 
و اعتیاد قرارگرفت. ش��اید پل گاس��کوین 
یکی از فناش��ده ترین س��تاره های ورزشی 
باش��د. انتش��ار عکس های��ی از او در حالی 
ک��ه با لباس خانه و بدون کفش در خیابان 
با قیاف��ه ای نزار در حال قدم زدن اس��ت و 
همچنی��ن درگیری هایش با همس��ایه ها و 
بازداش��ت ها و بس��تری ش��دن هایش، دل 
طرفدارانش را در چند سال اخیر به شدت 

به دردآورده است.
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