دکتر مریم ذاکری

زاننهترین کشور دنیا!

اگــــر یـــک نــفــر از شما
پرونده
بپرسد کــه چند م ــورد از
پیشرفتهترین کشورهای
دنــیــا را نــام بــبــریــد ،چند
درصــد احتمال دارد که «استونی» در
بین اسم کشورهایی باشد که در لحظه
به ذهنتان میرسد؟ احتماال با من هم
نظر باشید که احتمال زیادی ندارد اما نه
وقتی که بدانید در استونی ،حمل و نقل
عمومی رایگان است ،اینترنت رایگان در
اختیارهمهمردمقرارداردوچهارهزارنوع
خدماتبهصورتالکترونیکیدردسترس
مردم است طوری که استونی به جمهوری
دیجیتال معروف شده است .جمهوری
استونی در شمال شرقی اروپا و در حوزه
دریـــای بالتیک واق ــع شــده اس ــت .این
سرزمینباجمعیتینزدیکبهیکمیلیون
و سیصدهزار نفر از کمجمعیتترین
کشورهایاتحادیهاروپامحسوبمیشود.
استونی در طول تاریخ همواره تحت سلطه
دولتهای خارجی قرار گرفته و یک بار
چند سال پس از پایان جنگ جهانی اول
و انقالب روسیه توانست استقالل خود را
به دست آورد .هرچند این استقالل دوام
چندانی نداشت و در سال 1940مجدد به
اشغال نیروهای شوروی درآمد .این تسلط
تا سال 1991و فروپاشی اتحادیه جماهیر
شوروی ادامه یافت .جالب است که قریب
به یکسوم جمعیت این کشور در پایتخت
آن یعنی شهر تالین ساکنند .در پرونده
امروز زندگیسالم با سبک زندگی مردم
این سرزمین بیشتر آشنا خواهید شد.

آشنایی با سبکزندگی مردم استونی ،کشوری که به جمهوری دیجیتال
معروف است و رسو م ازدواجشان بسیار جذاب است

کشوری با کمترین نسبت جمعیت
مردان به زنان
استونیکشوریاستکهکمتریننسبتجمعیتمردانبهزنانرادرجهانداراست.به
ازای هر 100زن تنها 84مرد در این کشور زندگی میکنند! این نسبت در شهر تالین
ازاینهمکمتربودهوفقط 81مردبهازایهر 100زندراینشهرساکنند.تنهاجزیره
ماریانایشمالیبا 50هزارنفرجمعیت،دراقیانوسآرامکهجزوقلمرویآمریکامحسوب
میشود،نسبتجمعیتیکمتریبرایمردانداراست.زناناستونیاییبهطورمتوسط
یازدهسالبیشترازمردانعمرمیکنندودرسنینباالیشصتوپنجسالجمعیتزنان
تقریبادوبرابرجمعیتمرداناست!درسال 2008بیشترینمیزانامیدبهزندگیبرای
زنانومرداندراینکشورمشاهدهشد،بهطورمتوسط 79/2برایزنانو 68/6برای
مردان.البتهوباتوجهبهکاهشنرخموالیددراینکشورافرادباالی 65سالدر 30سال
آینده یکچهارم جمعیت استونی را تشکیل خواهند داد .این رقم در سال 1990تنها
هفتدرصدازجمعیتاینکشوربودهاست.

آمار باالی دیابت در سرزمین چشمآبیها
استونی بیشترین تعداد چشم آبیها را در جهان دارد 89 .درصد مردم این کشور
چشمآبی هستند .این در حالی است که رنگ آبی یکی از کمیابترین رنگ چشمها در
ژن ِ
رنگ آبی در چشم
جهان است و تنها هشت درصد از ساکنان زمین
چشمآبی دارندِ .
ِ
یک ژن مغلوب است ،از همین رو در بیشتر جمعیتهای جهان گسترش بسیار محدود
داردودربسیاریکشورهانادراست.دانشمندانمعتقدندباتوجهبهویژگیهایژنومی
افرادچشمآبیبهلحاظژنتیکی،کشوراستونییکیازبکرترینکشورهایجهاناست.
شجرهنامهبیشترخانوادههایاینکشورتاقرنهفدهمقابلردیابیاست.البتهکهنتیجه
این نبود تنوع ژنتیکی تنها زیبایی منحصر به فرد مردم استونی نیست بلکه بسیاری از
مردماینکشورازبیماریهایزمینهایهمچوندیابتوناراحتیهایقلبیرنجمیبرند.

عشقباورنکردنیاستونیاییها
بهتابسواری
تابسواری یکی از فعالیتهای روزانــه مردم استونی است.
مردماینکشوربهتابسواریتنهابهدیدهتفریحوسرگرمینگاه
نمیکنند!تابسواریبرایآنهاآنقدرجدیاستکهدرسال
 1993شخصی به نام «آدو کسک» ورزشی را با نام «کییکینگ»
اختراع کرد که به تاب سواری مربوط میشود« .کییک» در زبان
استونیاییبهمعنایتاباستوکییکینگبهگونهایازتابگفته
میشودکهقابلیتچرخیدنسیصدوشصتدرجهراحولمحور
اتکایخوددارد.دراینورزشپاهایورزشکاربهبدنهزیرینتاب
بستهمیشودواوبایدتالشکندتاحداکثراندازهحرکتراایجاد
کندیادرصورتامکاندورسیصدوشصتدرجهایبزند.هرساله
مسابقاتورزشیدرسطحقهرمانیدراینکشوربرگزارمیشود.
کییکینگ از جمله ورزشهایی است که در فهرست پیوستن به
ورزشهایالمپیکهمقرارگرفتهاست.

کشوری اپلیکیشنخیز!

ازدواج به سبک استونیاییها

سهدههپسازخروجکشوراستونیازسلطهاتحادیهجماهیرشوروی،این
کشوراکنونبهیکیازپویاتریناقتصادهایاروپادرحوزهفناوریاطالعات
تبدیل شده است .سرانه تولید استارت آپ در این کشور که جمعیت آن
کونیم میلیون نفر نمیرسد از هر کشور دیگری در اروپا باالتر است.
به ی 
بسیاری از اپلیکیشنهای مشهور دنیا اولین بار در این کشور طراحی
و بهرهبرداری شده است .به طور مثال ،اسکایپ یک اپلیکیشن انتقال
صدا وتصویر است که دو تن از خالقان آن مهندسان استونیایی بودند.
همچنیناپلیکیشنمعروفوپیشرفتهفیتسمیکهیکاپلیکیشنانتخاب
لباس است و با یک اتاق پرو مجازی به کاربرانش این امکان را میدهد تا
لباسهایمدنظرشانرادریکخریداینترنتیبهترانتخابکنند،توسط
استونیایی ها طراحی شده است .مردم استونی هم در این سالها در
استفاده از فناوری اطالعات برای کارهای روزانه خود مهارتهای الزم
را کسب کردهاند و بساط سیستمهای بوروکراتیک تقریب ًا از این کشور
برچیدهشدهاست.

ازدواج و سنتهای رایج در آن برای مردم استونی ویژگیهای خاص خودش را
دارد.دراستونیهممانندبیشترکشورهایجهان،اینمردانهستندکهپیشنهاد
ازدواج را مطرح میکنند .پس از قبول درخواست ازدواج از سوی عروس ،زوج
جوانمیتوانندنامزدیشانرادرحضوردوستانواقوامشانجشنبگیرندیاتنها
به تغییر پروفایل خود در شبکههای اجتماعی از حالت مجرد به نامزدشده ،اکتفا
کنند .جشن عروسی اما وضعیتش متفاوت است .کمتر زوج استونیایی از خیر
برپایی جشن عروسی میگذرد .برای این کار پس از مشخص شدن مکان و زمان
عروسی ،کارتهای دعوت را به صورت دستی یا چاپی تهیه میکنند .عروس و
داماد معموال در کارتها مینویسند که تمایل دارند هدیه ازدواجشان شامل چه
چیزهاییبشود.آنهاحتیمیتواننداعالمکنندکهترجیحمیدهندمهمانهاچه
گلیبرایشانهدیهبیاورند.مهمانهادرمحلعقدجمعمیشوندوسپسعروس
ودامادرابهسمتسالنبرپاییجشنهمراهیمیکنند.بله،مردماستونیهممثل
ماایرانیهاسنتیبهنامپولمارونگیاهمانعروسکشاندارند!خودرویعروس
و داماد که معموال یک خودروی لوکس مثل رولزرویس یا یک خودروی کالسیک
کرایهای است با روبان و گل تزیین شده و خودروهای مهمانان بوقزنان پشت سر

لونقلعمومیاش
تنهاپایتختیکهحم 
رایگاناست
از ابتدای سال  ،2013در کشور استونی قانونی تصویب شد که بر اساس
آنساکنانشهرتالینپایتختاینکشور،میتوانندبهصورترایگانازکلیه
وسایلنقلیهعمومیشهریمانندخطوطمترو،اتوبوسهایاترامواهااستفاده
کنند.برایبهرهمندیازاینقانون،تالینیهاکافیاستکارتشهروندی
بانام«کارتسبز»وآنهمتنهابهقیمتدویوروخریداریکنند.البتهشرایط
برایگردشگرانوغیرتالینیهامتفاوتاست.آنهاعالوهبرخریدکارتسبز
باید به میزان مورد
نیاز برای استفاده
از ســیــســتـمهــای
حمل و نقل شهری
کــــــارت خـــــود را
شارژ کنند .دولت
اســتــونــی مــدعــی
اســت ایــن طــرح نه
تنها بــرای اقتصاد
اینکشورهزینهای
دربرنداشته است،

بلکه آنها توانستهاند با تشویق مردم
بهاستفادهازحملونقلعمومیودر
خانه نگهداشتن خودروهایشان ،از
محلکاهشمیزانترافیکوکاهش
مصرف سوخت به طور ساالنه 20
میلیون یــورو صرفه جویی کنند!
مــدیــران ایــن کشور در حــال برنامه
ریزی برای رایگان کردن اتوبوسها
و قطارهای بینشهری هستند که
هنوز اجرایی نشده است .این را هم
بدانید کــه استونی تنها کشور در
اتحادیهاروپاستکهچنینتصمیمی
برایوسایلنقلیهعمومیخودگرفته
است .این در حالی است که اهالی
شهرهای لندن و کپنهاگ به ترتیب
 233و  186یورو به صورت ماهانه
لونقل
برای استفاده از سیستم حم 
عمومیمیپردازند!
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امورات استونیاییها چگونه
یگذرد؟
م 
درسال 2017متوسطدرآمدماهانههرشهرونداستونیایی
هزار و  221یورو در ماه بوده است ،آمارها نشان میدهد
این رقم با گذر زمان افزایش قابل مالحظهای داشته و در
سال  2018برای ایالت اصلی آن هاریو که پایتخت در آن
واقع شده به 1386یورو در ماه رسیده است .این عدد برای
برخی مشاغل به مراتب باالتر میرود ،به عنوان مثال یک
کارمند شرکتهای تولید و توسعه نرمافزار در این کشور به
طورمتوسط 3هزارو 662یورودرماهحقوقمیگیرد.شاید
در نگاه اول این اعداد و ارقام در مقایسه با دیگر کشورهای
اتحادیه اروپا کم به نظر برسد ،اما الزم است بدانید مخارج
زندگی در شهر تالین  3برابر ارزانتر از آمستردام و  8برابر
ارزانتر از سانفرانسیسکو است .یکی از عوامل این کاهش
هزینهها ،حمل و نقل رایگان در پایتخت و البته خدمات
بهداشتی-درمانی رایگان در سراسر این کشور کوچک
است.کارمنداندراستونیپنجروزدرهفتهوهشتساعت
درروزکارمیکنند.هرکارمنداستونیایی 28روزمرخصی
ساالنهداردکهموظفاستبرایافزایشبازدهیحداقلاز
 14روزآندرسالاستفادهکند.

ارائه 99درصدخدماتعمومی
بهشکلالکترونیکی
آنهاحرکتمیکنند.درمیانهراهعروسوداماددرجایی
توقفمیکنندتاکاریراکهبرایآیندهآنهاشگونداشته
باشدانجامدهند،مث ً
الپوشکبچهایراعوضمیکنندتا
زودتربچهدارشوند،درختمیکارندیابهالنهلکلکها
سریمیزنند!دراینمیانهمبعضیرانندگانبازیشان
میگیردوراهرابندمیآورندوتااززوجخوشبختهدیهای
دریافتنکنند،بهآنهااجازهعبورنمیدهند.استونیایی
هامعتقدندبازوبستهشدنراهبرایعروسودامادشانس
میآورد!
تغییر فامیل عروس به فامیل داماد :عروسهای
استونیایی نام فامیل خود را پس از ازدواج به نام فامیل
همسرانشانتغییرمیدهندامانکتهجالبشایناست
کهآنهابرایخداحافظیبانامفامیلقبلیبایدمراسمیرمانتیکتدارکببینند.
البته که هرکدام از عروسها برای این کار خالقیت خاص خودشان را دارند اما
شیوههاییکهدراینکشورمتداولتراستعبارتنداز:نوشتننامفامیلقبلیروی
بالونوفرستادنآنبههوا،نوشتنشرویکاغذوبهدریاسپردنآن،شلیکآنبههوا
بااستفادهازوسایلآتشبازیوالبتهپرطرفدارترینش،نوشتنآنروییکشیرینی
ومیلکردنآنبههمراهجنابداماداست!
هدیه دادن عروس و داماد به مهمانان :پسازخداحافظیبانامفامیل،همه
مهمانها در محل برگزاری جشن گرد هم میآیند و پیش از شروع پای کوبی،
هرکدامازمهمانهاکهبخواهد،فرصتداردتابرایجمعچندجملهسخنرانیکند.
عروسودامادهمبهپاسآرزوهاوجمالتزیباییکهازسویمهمانانشاندریافت
میکنند،هدیهکوچکیرابهرسمیادبودبهسخنراناهدامیکنند.
شام عروسی به جای نهار عروسی :استونیاییها بر خالف بیشتر ساکنان
اروپا مراسم ازدواجشان را بعد از ظهر برگزار میکنند و به مهمانان خود عالوه بر
خوراکیهایمختلفبهجایناهار،شاممیدهند.آوردنکیکوبریدنآنآخرین
مرحلهازیکمراسمعروسیاست.سنتیکهدرحینبریدنکیکدراستونیرایج
است ،برای مردم برخی مناطق کشورمان هم آشنا است .عروس و داماد در حین
بریدنکیکتالشمیکنندپایدیگریرالگدکنندتامشخصشوددرزندگیآینده
چهکسیحرفاولرامیزند!

پیشبینیمیشودکهاستونیاولینکشوردرجهاناست
که میتواند بــدون وجــود ساختارهای فیزیکی معمول
و بوروکراسیهای اداری به صورت فیزیکی ،همچنان
به حیات خــود ادامــه دهــد! ایــن روزهــا اهالی استونی،
میتوانندازطریقاینترنت،رأیبدهند،بهپروندهسالمت
خــود دسترسی یابند و مالیاتهای خــود را محاسبه و
پرداخت کنند .بنابر ادعــای دولــت این کشور ،بیش از
 99درصدخدماتعمومیدراستونیبهشکلالکترونیکی
وازطریقسایت e-estonia.comعرضهمیشود.

گرگها در کمین
توریستهای این کشور!
 ۵۲درصدفضایاینکشورجنگلاستوهمینامراستونی
رابهیکیازسبزترینکشورهایقار هاروپاتبدیلکردهاست.
ضمن اینکه این رقم روند رو به افزایشی را طی میکند .با
این حال ،طبیعت این کشور وحشی و دارای گرگ است.
معروفترین جاذب ه گردشگری استونی ،پارک ملی سوما
است که یکی از  ۱۲منطق ه حفاظت شده در اروپا محسوب
میشود.بازدیدکنندگانوتوریستهایاینکشورمیتوانند
بااستفادهازکفشهایویژهاززمینهایباتالقیاینپارک
عبور کنند و لحظات جالبی را تجربه کنند .با این حال باید
مواظبگرگهایمنطقههمباشندکهدرکمینشانهستند
وهرلحظهممکناستبهآنهاحملهکنند!
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