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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.

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

بخواند، و بگوید:
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محمدحسن دهقان، مدیرعامل شرکت حمل ونقل 
داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار به همراه جمعی 
از اعضای هیأت مدیره این شرکت با حضور در شهرک 
صنعتی س��منان از خط تولید محصوالت ش��رکت 

تولیدی و صنعتی عقاب افشان بازدید کردند.
در این بازدید که با حضور مهندس عبداهلل اکبری راد، 
نای��ب رئیس هیأت مدیره ش��رکت عقاب افش��ان، و 
مهندس مجتبی ب��رات زاده، مدیر فروش داخلی این 
شرکت، انجام شد، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 
ش��رکت حمل ونقل داخلی و بین المللی جوان سیر 
ایث��ار بعد از بازدید از خط تولی��د اتوبوس های درون 
و برون شهری عقاب -اس��کانیا در نشستی با مدیران 
شرکت عقاب افشان درباره موضوعات مختلف به بحث 

و تبادل نظر پرداختند.
ش��رکت حمل ونقل داخل��ی و بین الملل��ی جوان 
سیر ایثار، یکی از ش��رکت های مهم کشور در حوزه 
حمل ونقل مسافر و گردشگری است که با بیش از 50 
شعبه در شهرهای مختلف کشور در این حوزه به ارائه 

خدمت می پردازد.

بازدید مدیران شرکت مسافربری جوان سیر ایثار از کارخانه عقاب افشان
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جامعه شناس��ان  از  بس��یاری 
معتقدن��د ک��ه ام��روزه م��ا در 
دوره ای زندگ��ی می کنی��م ک��ه 
مقبولیت دولت ها با مش��ارکت 
اجتماعی م��ردم و به ویژه زنان 
حض��ور  و  می ش��ود  س��نجیده 
زن��ان در عرصه ه��ای مختلف و 
توانمندی های  بر  ارزش گذاری 
آنان نش��ان از عدالت اجتماعی 
پذیرفت��ن  بنابرای��ن،  دارد. 
بان��وان در اجتم��اع و س��پردن 
نقش ها و مس��ؤولیت های مهم 
به آن ها هیچ مانعی ندارد. حال 
این باور وجود دارد که برابری 
منطقی جنسیتی، رفع بعضی از 
اهمیت  بی پایه،  محدودیت های 
آم��وزش  و  زن��ان  حق��وق  ب��ه 
مناس��ب زنان و دخت��ران برای 
گام  اجتم��اع  در  بهت��ر  حض��ور 
و  پیش��رفت  ب��رای  مناس��بی 
توس��عه هر کش��وری محسوب 
می ش��ود. ب��ا ای��ن پیش فرض 
باید اینگون��ه تصور کرد که در 
ح��ال حاض��ر نمی توان آش��پزی 
را مخت��ص زن��ان و رانندگی را 
پیشه تعریف شده برای مردان 
یک جامعه دانس��ت و هر فردی 
می توان��د با رعای��ت آنچه برای 
جامعه هنجار به حساب می آید، 
عرصه فعالیت اجتماعی خود را 

آزادانه انتخاب کند.

شرکت واحد اتوبوس رانی شهرداری اراک چند 
ماهی اس��ت از حضور یک بانوی راننده در جمع 
کثیر رانندگان درون ش��هری خ��ود بهره می برد. 
ای��ن موضوع، واکنش های مثبت بس��یاری را در 
بین اهالی این کالنش��هر در پی داش��ته اس��ت. 
خانم پروانه قاس��م آبادی فراهان��ی، همان بانوی 

سی س��اله ای اس��ت که به یکباره تصمیم گرفت 
پشت فرمان یک اتوبوس درون شهری بنشیند و 
بعد از گذراندن همه سختی ها و آموزش های این 
کار باالخره به هدف خود رسید و حاال راننده یک 
دستگاه اتوبوس شهری »پارسَین« عقاب-اسکانیا 
در شرکت واحد اتوبوس رانی کالنشهر اراک است. 

گفتگو با تنها بانوی راننده اتوبوس شهری عقاب-اسکانیا در اراک

زهرا مرادی
خبرنگار

مردم خیلی تشویقم می کنند
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او که هم اینک بانوی سرپرس��ت خانوار نیز 
هس��ت، درباره اینکه چطور به چنین هدفی 
فکر کرده و به آن رسیده، می گوید: از نوجوانی 
به رانندگی با خودروهای سنگین عالقه مند 
بودم اما ش��رایط کار با ای��ن خودروها برایم 
فراه��م نبود. تقریباً از ۹س��ال پیش به عنوان 
مربی در یکی از آموزشگاه های رانندگی اراک 
مش��غول بودم و دو سال پیش بعد از زحمات 
بس��یار موفق به دریافت گواهینامه رانندگی 

پایه یک شدم. پس از دریافت این گواهینامه 
تصمیم گرفتم شانس خود را برای استخدام 
در شرکت واحد اتوبوس رانی اراک نیز امتحان 
کنم و به عنوان ی��ک مادر که تجربه چندین 
س��اله مربیگری دارد، در کنار ادامه تحصیل 
در دانشگاه، یک منبع درآمد ثابت هم داشته 
باشم. با مراجعه به واحد اتوبوس رانی شهرداری 
اراک مراحل اولیه تقاضای کار را طی کردم و 
سپس مراحل قانونی گزینش در قسمت های 
مختلف را پشت س��ر گذاشتم. خوشبختانه 

پ��س از مصاحبه با حراس��ت اس��تانداری و 
دریافت تاییدیه این بخش، دس��تور مستقیم 
اس��تخدام من با شرط موافقت هیأت مدیره، 
توسط استاندار استان مرکزی صادر شد. پس 
از این، با حمایت های ش��هردار اراک و دیگر 
مسؤوالن شهرداری، پس از گذشت حدود ۱0 
ماه، س��رانجام در اسفندماه سال ۹8 به جمع 
رانندگان اتوبوس های درون ش��هری پیوستم 
و راننده یک دس��تگاه اتوبوس جدید عقاب-

اسکانیا شدم.
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مردم انگیزه ام را زیاد کردند
ای��ن بانوی راننده اتوبوس ش��هری عقاب-
اراک  درون ش��هری  ن��اوگان  در  اس��کانیا 
می گوید: هنگامی که تصمیم به تقاضای کار 
در اتوبوس ران��ی گرفتم، هش��دارهای زیادی 
ش��نیدم که می گفتند در این راه ش��اید در 
مواجهه با خیل آزار، تمس��خر، تحقیر، عدم 
پذیرش، مقاومت مس��افران و ... س��رخورده 
ش��وم، اما من عقب نشینی نکردم و نخواستم 
به ِصرف اما و اگرهای اطرافیان این ش��انس 
را از خ��ودم بگیرم، و با فراگیری آموزش الزم 
که پیش شرط شروع به کار رسمی رانندگان 
است، به عنوان نخس��تین راننده زن اتوبوس 
ش��هری اراک مشغول به کار شدم. اولین روز 
کار را که هوا بارانی بود با اس��ترس اس��تارت 
زدم و چن��د بار در هم��ان روز مورد کنترل، 
نظارت و پیگیری دلسوزانه از سوی بهره بردار 
قرار گرفتم و به همین علت آهسته آهسته از 
اضطراب اولیه ام کمی کاسته شد. خوشبختانه 
علیرغم آنچه اطرافیانم واهمه داشتند، نه تنها 
واکنش منفی از مردم و مسافران ندیدم بلکه 
تبریکات فراوانی را شنیدم. مردان شهرم از من 
حمایت و بانوان تشویقم کردند. با رفتارهایی 
که همشهریان داش��تند، انگیزه ام برای ادامه 
کار چند برابر شد و از روزهای بعد با آسایش 

خی��ال کامل، کار خود را ادام��ه دادم. گاه به 
خاطر عرض کم برخی خیابان ها، اتوبوس برای 
گردش ممکن است با مشکل مواجه شود. در 
این گونه مواقع عابران پیاده و مسافران هرکدام 
با راهنمایی س��عی می کردن��د به من کمک 
کنند، و رانندگان خودروهای دیگر با باز کردن 
راه عبور ثابت کردند ک��ه فرهنگ الزم برای 
پذیرش بانوان در شغل های این چنینی را در 
ش��هر اراک دارند. در پایان هر روز، خرسند از 
حمایت مردم و لبخندی که با دیدن یک زن 

به عنوان سکان دار اتوبوس حمل مسافر شهری 
بر لب دارند، روانه منزل می شوم.

بانوان�ی که به در بس�ته خورده ان�د، ناامید 
نباشند

به گفته خانم قاس��م آبادی، مش��کالت در 
زندگی هرکس به ش��کلی نمایان اس��ت و 
گاه��ی بعض��ی از بانوان ب��ه دالیل مختلف 
ناچارند بار سنگین موانع و تنگناهای زیادی 
را در زندگی به دوش بکش��ند، اما ناامیدی 
راه چاره نیس��ت. مهم این است که زنی که 
مسؤولیت یک زندگی و خانواده را به عهده 
دارد، با امید و توکل به خدا، توانمندی های 
خ��ود را بشناس��د، به آن ها به��ا بدهد و راه 
درس��ت زندگی را برگزیند و برای کس��ب 
درآمد با تکیه بر لطف خداوند و توانایی هایی 
که در وجود هر کس به ودیعه نهاده ش��ده 

وارد جامعه شود.
خانم قاس��م آبادی در خاتمه ابراز می کند: 
ح��ال که من ی��ک روند چندماه��ه را برای 
استخدام پشت سر گذاشته ام، قطعاً راه برای 
متقاضیان بعدی هموارتر است و اگر پتانسیل 
الزم را در خود می بینند شاید بتوانند با انجام 

مراحل کوتاه تری وارد این حرفه شوند.
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بررس��ی آمارهای منتش��ره وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت حاکی از تولی��د ۴۷8 هزار 
و 800 دس��تگاه خ��ودرو س��واری توس��ط 
خودروس��ازان داخل��ی از ابتدای امس��ال تا 
پایان مهرماه اس��ت، آماری که در هم سنجی 
با پارسال رشد ۲0.۴ درصدی نشان می دهد. 
طبق آمارهای یاد ش��ده، در هفت ماهه سال 
۹8 تعداد ۳۹۷ هزار و ۷00 دس��تگاه خودرو 
سواری در کشور تولید شده بود. این در حالی 
است که در هفت ماهه امسال همچنین ۴۶ 
هزار و ۷۹۷ دس��تگاه وانت تولید شد که در 
مقایس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته رشد 

۲۲.۷ درصدی داشته است.
همچنین طبق آمار اعالمی وزارت صمت، 
تولید اتوبوس، مینی بوس و ون در این مدت 
هفت ماهه اف��ت ۹ درصدی تجربه کرد و به 

۹۹۶ دستگاه رسید.

این عملکرد خودروسازان داخلی در شرایط 
تداوم کرون��ا، تحریم های خارج��ی و تامین 
نشدن به موقع و کافی مواد اولیه و تجهیزات 
مورد نیاز قطعه س��ازان خودرویی قابل توجه 
اس��ت. پیش تر وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در جلس��ه مش��ترک با نماین��دگان مجلس 
شورای اس��المی با تاکید بر ضرورت افزایش 
کیفیت تولی��دات خودرویی کش��ور، گفت: 
باید ش��رایط برای عبور از انحصار دو شرکت 
بزرگ خودروسازی و افزایش تولیدات با هدف 
رقابت پذیری محصوالت خودرویی در سطح 

بازار فراهم شود.
علیرضا رزم حس��ینی افزود: اولویت نخست 
وزارتخانه، حمایت وی��ژه واحدهای توانمند و 
افزایش تولیدات رقابتی در حوزه خودرو کشور 
است و تقویت شرکت هایی که توانمندی الزم 
در این عرصه را دارند در دس��تور کار است تا 

بتوان انحصار موجود را از بین برد. وی معتقد 
است: اتخاذ هرگونه تصمیمی برای ساماندهی 
بازار خودرو باید با اجماع نظر دولت، مجلس و 
همه کارشناسان و متخصصان این حوزه باشد.

افزایش تولید کمباین و تراکتور
بررسی آمارهای رسمی منتشر شده وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت همچنین حاکی از 
رش��د تولید ماشین آالت کش��اورزی تا پایان 
مهرماه است. در هفت ماهه امسال ۱۱ هزار و 
۲۷۳ دستگاه تراکتور توسط کارخانجات داخلی 
تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
رش��د ۴.۶ درصدی نشان می دهد. همچنین 
تولید ۳۴۷ دس��تگاه کمبای��ن حاصل تالش 
صنعتگران داخلی است. این آمار در هم سنجی 
با سال گذش��ته حاکی از رشد ۴۲.8 درصدی 

است.

افت 9 درصدی تولید اتوبوس در کشور نسبت به سال 98
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راهداری  س��ازمان  رئیس 
از  ج��اده ای  حمل ونق��ل  و 
آماده ب��اش کامل 12 هزار 
راهدار و 9600 دس��تگاه 
و  س�����بک  ماش��ین آالت 
س��نگین راه��داری ب��رای 
اج��رای عملی��ات راهداری 
ج��اری  س��ال  زمس��تانی 
عبدالهاش��م  خب��رداد. 
حس��ن نیا مع��اون وزیر راه 
و شهرس��ازی و رئیس این 
سازمان با اعالم این مطلب 
افزود: ب��ا توجه به نزدیک 
شدن به فصل بارش، یكي 
مأموریت های  مهم ترین  از 
و  راه�����داري  س��ازمان 
حمل ونقل ج��اده ای اجرای 
ط��رح راهداري زمس��تاني 
است. در فصول سرد سال 
در کشور به جز چند استان 
جنوبي، احتمال بارش برف 
در دیگر اس��تان های وجود 
دارد این در حالی است که 
در زمس��تان به طورمعمول 
در  کش��ور،  اس��تان   24
تمامي نقاط شان بارش برف 
و یخبندان زمستاني دارند 
و در بقیه استان ها نیز در 
قسمت هایی احتمال بارش 
ب��رف و یخبن��دان وج��ود 
دارد ک��ه این ام��ر آمادگی 
و  راه��داري  پایگاه ه��ای 
و  تجهی��زات  و  نیروه��ا 
ماش��ین آالت را در مواجهه 
ب��ا ای��ن مخاط��رات الزامي 

می سازد.

12 هزار راهدار و 9600 دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین راهداری به خط شدند

آماده باش جاده ای برای زمستان 99

حسن نیا اظهار داشت: با توجه به شرایط جوي، حضور به موقع و انجام اقدامات مناسب اهمیت زیادی دارد 
و می تواند در جهت تسهیل تردد در محورهای مواصالتی مؤثر واقع شود.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه راهداری زمستانی در سال گذشته با شرح وظایف و ساختار مشخص افزود: 
از سوی این قرارگاه باهدف بررسی تمهیدات راهداری زمستانی سال جاری تاکنون با ادارات کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اس��تان های حلقه اول و دوم راهداری، جلسات تخصصی به صورت ویدئوکنفرانسی 
برگزارشده و نیازها و مشکالت این استان ها مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت اجرای وظایف محوله این 

استان ها تأکید شد.
رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشاره به اینکه پیش بینی و آماده کردن پایگاه های راهداري، 
تجهیزات و ماشین آالت، نیروها و مواد و مصالح مصرفي جهت انجام عملیات راهداري زمستاني از اهمیت 
بسیاری برخوردار اس��ت، گفت: این آماده سازی شامل تعمیر و راه اندازی ماشین آالت راهداري زمستاني، 
بهسازی راهدارخانه ها، برگزاري دوره های آموزشي ویژه راهداران و روسای ادارات راهداری بالفاصله پس از 

خاتمه راهداري زمستاني سال قبل آغاز می شود.
حس��ن نیا به وجود ۱۴05 گردنه در کش��ور به طول ۱۳5۲0 کیلومتر اشاره کرد و اظهارداشت: در حال 
حاضر ۱۲ هزار نیروی راهدار در سراسر کشور به حالت آماده باش هستند و ۹۴0 پایگاه راهداری زمستانی 
)ادارات مرکزی استان ها، راهدارخانه های ثابت، سیار و استیجاری( فعال است و از مجموع ۹۶00 دستگاه 

ماشین آالت راهداری، 8۶00 دستگاه به سیستم ردیاب )GPS( مجهزمی باشد.
وی با اشاره به اینکه از طریق 800 دستگاه دوربین نظارت تصویری وضعیت جاده های کشور و تردد در 
آن به صورت شبانه روزی رصد می شود و دریافت آخرین اطالعات موردنیاز کاربران جاده ای از طریق سامانه 
جامع اطالع رس��انی راه ها یا تلفن ۱۴۱ به صورت شبانه روزی امکان پذیر است، افزود: شناسایي مناطق با 
ریس��ک باال براساس س��نوات گذش��ته به منظور تأمین ایمني الزم، تهیه مخلوط شن و نمک به میزان 
تقریبی 800 هزار تن و دپو در پایگاه های راهداري زمستاني و تهیه و جانمایی کیسه های شن و نمک در 
محورهای مواصالتی مستعد یخبندان و برف گیر به ویژه در گردنه ها، هماهنگی با پیمانکاران بخش خصوصی 
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جهت اس��تفاده از ماش��ین آالت و تجهیزات 
 آن ها در مواق��ع موردنیاز ازجمل��ه اقدامات 
 آمادگ��ی راهداری زمس��تانی س��ال جاری

است.
حسن نیا بر لزوم انجام هماهنگی های الزم 
با مسئوالن ذی ربط استاني جهت آمادگي و 
اقدامات موردنیاز در طرح راهداري زمستاني 
امس��ال تأکید ک��رد و افزود: تهیه س��اختار 
جانشیني در موقعیت زمانی فعلی که شیوع 
بیماری کرونا فراگیر ش��ده است، در قرارگاه 
مرک��زی راه��داری زمس��تانی و ادارات کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای مراکز استان ها 
و شهرس��تان ها انجام ش��ده است همچنین 
هماهنگي الزم با شرکت های حمل ونقل بار 
و مسافر به منظور اعمال محدودیت های تردد 
در مواقع مورد لزوم انجام شده و با فرماندهان 
و عوام��ل پلیس راه ه��ای اس��تان به منظور 
هماهنگي بیشتر در خصوص هرگونه انسداد 
و بازگش��ایي و اعمال زنجیر چرخ، جلس��ات 

هماهنگی برگزارشده است.

85 درصد رانندگان مسافربری جاده ای تسهیالت 
کرونایی دریافت کردند

رئی��س س��ازمان راه��داری و حمل ونقل 
ج��اده ای در بخش دیگ��ری از صحبت های 
خ��ود، گفت: در اجرای بخش��نامه پرداخت 
رانن��دگان  ب��ه  کرونای��ی  وام  تس��هیالت 
حمل ونقل عمومی ۹8 هزار و ۲۶۳ نفر راننده 
حمل ونقل عمومی بخش مسافربری موفق 
به دریافت این تس��هیالت شدند. بر اساس 
فرآیند تعریف ش��ده در دریافت تس��هیالت 
وام کرون��ا ب��ه رانندگان بخ��ش حمل ونقل 
عمومی مس��افربری، متقاضیان در س��امانه 
کارا ثبت نام کردند و پس از تأیید ش��رایط 
تعیین ش��ده، ۱۱5 هزار و ۲00 نفر مشمول 
دریافت این تس��هیالت بوده و تأیید شدند، 
ک��ه از این تعداد تاکن��ون بالغ بر ۹8 هزار و 
۲۶۳ نف��ر معادل 85 درصد رانندگان موفق 
به اخذ تسهیالت شده اند.  حسن نیا همچنین 
اظهارداش��ت: در راستای مصوبات ستاد ملی 
کرون��ا مقابله با ویروس کرونا باهدف حمایت 
و پش��تیبانی از کس��ب وکارهای آسیب دیده 

به واس��طه شیوع ویروس کرونا، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی امکان ثبت نام کارفرمایان 
مشمول این حمایت را در سامانه کارا فراهم 

کرده است.
وی افزود: در این راستا تعداد ۲۷80 شرکت 
و موسسه حمل ونقل مس��افربری فعال برای 
دریافت تس��هیالت معرفی شدند که تاکنون 
۱۶۳۲ ش��رکت موف��ق ب��ه اخذ تس��هیالت 
شده اند. رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای خاطرنش��ان ک��رد: با توجه ب��ه الزام 
ناوگان حمل ونقل عمومی مسافربری به رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و کاهش تقاضای سفر، 
ظرفی��ت فعال ای��ن ن��اوگان کاهش یافته که 
به منظور جبران خسارت ها، همواره بر تسریع در 
پرداخت تسهیالت به رانندگان مشمول، تأکید 
می گردد. گفتنی اس��ت این تسهیالت بانکی 
به مبل��غ ۱۲0 میلیون ریال ب��رای بنگاه های 
حمل ونقل مسافربری خس��ارت دیده به ازای 
هر نفر ش��اغل و ۶0 میلیون ریال برای هر نفر 
راننده فعال بیمه شده با سود ۱۲ درصد و دوره 

بازپرداخت ۲۴ ماهه در نظر گرفته شده است.
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صنع��ت  روزه��ا  ای��ن 
حم��ل و نق��ل در ح��ال 
تجرب��ه ک��ردن یك��ی از 
جالب ترین تحوالت خود 
در سال های اخیر است. 
م���انن��د  فناوری های��ی 
خودران، دیجیتالی سازی 
و فناوری برقی عالوه بر 
همپوش��انی ب��ا یكدیگر 
در ح��ال ترکیب ش��دن 
ب��ا گرایش های اجتماعی 
مانند به اشتراک گذاری 
و همچنین تجدیدپذیری 
انرژی هستند. با این که 
هنوز مش��خص نیس��ت 
ک��ه  تالش های��ی  اکث��ر 
در صنعت حم��ل و نقل 
دقیقاً چ��ه زمانی به طور 
کامل ب��ه ثم��ر خواهند 
نشست یا چه تأثیری بر 
جوامع خواهند گذاشت، 
اما کویید-19 به عنوان 
کاتالی��زوری وارد عم��ل 
ش��ده تا ب��ه م��ا درباره 

آینده آگاهی دهد.

ما و بهره گیری از تکنولوژی های نو

تجدیدنظر اساسی
همه گیری کرونا باعث ش��ده که رفتار مردم در 
قبال وس��ایل نقلیه دچار تغییر و تحولی اساسی 
ش��ود. این مساله مهمی است.  در رابطه با حمل 
و نقل بیش��تر افراد ترجیح می دهند از الگوهای 
مشخصی استفاده کنند که به راحتی دچار تغییر 
نمی شوند. اما مساله اینجاست که در ماه های اخیر 
کووید-۱۹ به ش��کلی اساسی و ریشه ای انتخاب 
مردم را برای شکل و شیوه سفرهای کوتاه و بلند 
تغییر داده و این طور که به نظر می رسد این تغییر 

بلند مدت خواهد بود.
عمدتاً افراد به دالیلی ثابت دس��ت به سفرهای 
داخل شهری می زنند: کار، خرید، دیدار خانواده 
و دوستان و تفریح. در رابطه با تفریحات ترجیح 
مردم این است که برای استراحت و تمدد اعصاب 
یا تجربه چیزهای جدید به سفر بروند و خود را در 
برابر فرهنگ ها و ماجراجویی های جدید قرار دهند. 
پیش از همه گیری کووید-۱۹ دیدار با خانواده و 
دوستان در رده دوم یا سوم اولویت های سفر قرار 
داشت. هرچند به خاطر پاندمی و مشخص نبودن 
سیاست های مربوط به ورود و خروج از کشورها، 

سفر رفتن فعالً به آرزو بدل شده است.
این در کنار این حقیقت که سفرهای کوتاه در 
سطح شهر برای رفتن به محل کار هم به شدت 
محدود شده و بیشتر افراد از خانه کارهایشان را 
انجام می دهند و در نتیجه تعامالت اجتماعی شان 

به حداقل رسیده، باعث شده تا دیدار با خانواده و 
دوستان به اولویتی خاص بدل شود.

ایمنی مهمتر از راحتی
 پیش از همه گی��ری کرونا تصمیم گیری برای 
هر نوع س��فر شامل س��وال های متداولی درباره 
مقصد انتخابی یا هزینه های سفر می شد، اما حاال 
کرونا باعث شده که افراد درباره اولویت های خود 
تجدیدنظر کنند. حاال به نظر می رس��د که مردم 
بیشتر از هر چیز راحتی را در کنار ایمنی در نظر 
داشته باش��ند و اشکال خصوصی تری از حمل و 

نقل را اولویت خود قرار دهند.
اگر قبالً سفر هر چه سریع تر برای افراد اهمیت 
داشت حاال به حداقل رساندن تعداد همسفرها به 
اولویت اصلی بدل ش��ده است. این نکته ای است 
که در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در 
شهرها هم تأثیر گذاشته و این روزها بیشتر افراد 
ترجیح می دهند از خودروهای شخصی یا دست کم 

سرویس های به اشتراک گذاری استفاده کنند.
 ش��اید در نگاه خرد، تغیی��ر اولویت ها چندان 
مس��اله مهمی به نظر نرس��د، اما وقتی در سطح 
کالن به این موضوع نگاه می کنیم می بینیم که با 
یک تغییر و تحول اساسی در صنعت حمل و نقل 
روبه رو هس��تیم. یکی از اصلی ترین این تحوالت 
رویگردان ش��دن از سفر با قطارها و هواپیماها و 

روی آوردن به سفر با خودروهای شخصی است.

ویروس کرونا، صنعت حمل و نقل را به چه سمتی خواهد برد؟
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ادامه تغییر در دوران پساکرونا
 در ی��ک تحقی��ق جامع که اخیراً توس��ط 
مؤسس��ه مک کینزی صورت گرفته، از مردم 
پرس��یده بود که فکر می کنند بعد از به پایان 
رس��یدن دوران کووید-۱۹ چه تغییر رفتاری 
در رابطه با سفرهایش��ان ص��ورت بگیرد. ۴0 
درصد از پاسخ دهندگان گفته بودند که کمتر 
هوایی سفر خواهند کرد و ۳۲ درصد هم گفته 
بودند که بیشتر خودروهای شخصی را برای 

سفرهایشان انتخاب می کنند.
این تغییر و تح��ول در نگاه اول در تضاد با 
تصمیماتی است که در رابطه با تجدیدپذیری 
و س��ازگاری حمل و نقل با محیط زیس��ت 
وجود دارد.  اما با بررس��ی بیشتر و با توجه به 
استاندادرهای سختگیرانه ای که در کشورهای 
مختل��ف در ح��ال تصویب و اجرایی ش��دن 
است می توان امیدوار بود که چنین گرایشی 
به اس��تفاده از خودروهای ش��خصی اتفاقاً به 

ش��تاب گیری رش��د خودروهای برقی و پاک 
خواهد انجامید.

همه گی��ری کووی��د-۱۹ ب��ا هم��ه هول و 
هراس��ش درس هایی برای آینده بهتر ما دارد 

و اگر گوش  ش��نوایی داشته باشیم می توانیم 
رشد و توسعه در جهان بعد از کرونا را جوری 
 برنامه ری��زی کنی��م که کمترین آس��یب به 

طبیعت برسد.
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مطمئن ش�وید که الس�تیک ها کامالً تمیز 
هستند

تمیز کردن چرخ های ماش��ین در روزهای 
بارانی یا برفی زمستان شاید برایتان بی معنی 
باشد اما این موضوع بسیار حائز اهمیت است. 
چرخ ها و الستیک های ماشین را تمیز کنید تا 
هرگونه نمک، گل و آلودگی از روی آن پاک 
شود و هیچ آس��یب یا زنگ زدگی به آن وارد 
نشود و پیشنهاد ما این است که هر دوهفته 
یک بار چرخ ها را تمیز کنید. زمانی که الستیک 
ماشین شما در شرایط سختی مثل زمین های 
برفی ق��رار می گیرد، در ص��ورت تمیز بودن 
نرم ت��ر و بهتر عمل می کند و الس��تیک های 
تمیز راحت تر نیز بوکسل می شوند و راحت تر 

می توان آن ها را روی سطح نگه داشت.

به دنبال نشانه های آسیب دیدگی الستیک 
باشید

فرض کنید که در یک شب تاریک زمستانی 
به خانه می رس��ید، هوا به شدت سرد است و 
فقط می خواهید که وارد منزل شوید و برایتان 
سخت است که الستیک ها را چک کنید اما 
خواهشمندیم که چند دقیقه تحمل کنید و 
حتماً الس��تیک ها را بررسی کنید و به دنبال 
آسیب دیدگی بگردید تا از یک مشکل بزرگ 
در آینده و روزهای آتی جلوگیری کرده باشید. 
ازآنجایی که جاده های برفی، کثیفی های بسیار 
بیشتری نسبت به جاده های معمولی دارند در 
نتیجه احتمال وجود س��نگ ها، میله و دیگر 
ابزار در جاده بیش��تر است و احتمال پنچری 

و سوراخی الستیک باال می رود.

مراقب فشار الستیک باشید
هوای سرد به طرز اعجاب انگیزی روی فشار 
الستیک تأثیرگذار است و با هر بار سرد شدن 
هوا به اندازه ۱0 درجه فارنهایت، psi ۱ از فشار 
الستیک کاسته می شود و این موضوع به این 
معناس��ت که هوای س��رد زمستان، عملکرد 
الستیک را به خطر می اندازد و همچنین هوای 
درون الستیک ها تحت فشار قرار می گیرد که 
حتماً باید به صورت دستی آن ها را چک کرد.

قبل از زمستان الستیک ها را آماده کنید
اگر رانندگی ش��ما در فصل زمس��تان زیاد 
اس��ت پس حتماً باید از سالمت الستیک ها 
اطمین��ان حاصل کنید. اگر فکر می کنید که 
الس��تیک های کنونی برای فصل زمس��تان 

رانندگان اتوبوس حتماً بخوانند

اهمیت مراقبت از الستیک های خودرو در فصول بارانی و برفی

معموالً افراد در فصل زمستان بیش از همیشه از ماشین استفاده می کنند و در نتیجه چرخ ها و الستیک های ماشین مجبورند که سخت تر از همیشه کار 
کنند تا بتوانند در زمین های خیس یا لغزنده دوام بیاورند. عالوه بر آن تأثیر هوای سرد باعث فشار به الستیک می شود و اصالً جای تعجب نیست که چرخ ها 
در زمستان نیاز به آج بیشتری داشته باشند تا از عملكرد خوب آن ها در جاده ها مطمئن شویم. برای آنكه به رانندگان کمک کنیم تا الستیک های خوبی در 

زمستان داشته باشند، در این بخش راهكارهایی را به آنان معرفی خواهیم کرد.
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امنیت ندارند، حتماً یک جفت الستیک جدید 
بخرید و این کار را حتماً قبل از فصل زمستان 

انجام دهید.

از الستیک های برند و جنس خوب استفاده 
کنید

همان طور که گفتی��م در این فصول باید 
چرخ ها و الس��تیک ها را مخصوص زمستان 
خریداری کنید اما نکته مهم این اس��ت که 
بهتر است سعی کنید از الستیک های برند 
خریداری کنی��د. این الس��تیک ها معموالً 
ضمان��ت دار هس��تند و در ص��ورت وج��ود 
مش��کل راحت تر می توانید عی��وب آن ها را 

برطرف کنید.

ویژگی الستیک های زمستانی
الس��تیک های مخصوص فصل زمستان با 
الس��تیک های معمولی تف��اوت دارند. آن ها 
درزدار هس��تند و روی آن ها لبه های کوچک 
زیادی وجود دارد که از لیز خوردن جلوگیری 
می کند و شیارهای عمیق تر نیز باعث می شود 
که آب توس��ط الستیک ها راحت تر کنار زده 

شود. 
در س��اختار رویه الستیک زمستانی از مواد 
مانند سیلیکون و الستیک طبیعی استفاده شده 
و از الستیک مصنوعی استفاده نشده است به 
همین خاطر این الس��تیک ها کام��الً نرم تر 
از الس��تیک های چهارفصل می گردند و این 

نرم بودن باعث می ش��ود میزان چسبندگی 
الس��تیک به س��طح جاده در فصول سرد و 
هنگام عبور از جاده های برفی بیشتر شود. در 
بس��یاری از کشورها استفاده از الستیک های 
مخص��وص زمس��تان اجب��اری اس��ت و اگر 
راننده ای ای��ن کار را انجام ندهد باید جریمه 
بپردازد. الس��تیک های مخصوص زمس��تان 
معم��والً قیمت باالتری دارند اما با خرید یک 
جفت از آن ها می توانید حداقل دو زمستان را 

از آن ها استفاده کنید.

زمس�تان  مخص�وص  الس�تیک های  از 
نمی توان در فصول دیگر سال استفاده کرد

الس��تیک های زمس��تانی به علت استفاده 
از م��واد نرم دارای اس��تهالک بیش��تر بوده 
و ای��ن اس��تهالک در روزهای گرم بیش��تر 
خواه��د ش��د بنابراین مجبور می ش��وید که 
الس��تیک های زمس��تانی را دور بیاندازی��د. 
الستیک های زمس��تانی برای دماهای زیر ۷ 
درجه طراحی ش��ده زیرا در این نوع الستیک 
به علت اصطکاک بیش��تر الس��تیک با جاده 
دمای بیش��تری تولید می گردد و این میزان 
دما در روزهای سرد با هوای پیرامون و سطح 
سرد جاده برخورد کرده و دما سریعاً کاهش 
می یابد. از الستیک های زمستانی در روزهای 
گرم اس��تفاده نکنی��د زیرا دمای الس��تیک 
به س��رعت باال می رود و منج��ر به ترکیدگی 

الستیک می گردد.

آیا با تعویض دو حلقه الستیک هم مشکل 
برطرف خواهد شد

ش��ما نمی توانید برای فصل زمستان فقط 
دو الستیک زمس��تانی تهیه کنید بلکه باید 
یا تمامی الس��تیک ها را زمس��تانی کنید یا 
اصالً الستیک های چهارفصل خود را تعویض 
نکنید. زیرا ترکیب این دو الستیک مرگبارتر 
از استفاده از الستیک های چهارفصل در برف 
خواهد بود. استفاده از دو الستیک مخصوص 
زمستان سبب می شود که چسبندگی سمتی از 
خودرو که الستیک های چهارفصل دارد بیشتر 
و سمت دیگر از چسبندگی کمتری برخوردار 
باشد. بنابراین با ترمز ناگهانی به سرعت کنترل 
ماشین را از دست خارج می شود و هندلینگ 

خودرو ضعیف خواهد شد.

از الس�تیک های زمس�تانی در طول س�ال 
نگهداری کنید

بعد از اتمام فصل سرما، الستیک ها را خارج 
کنی��د و باد آن ها را خال��ی کرده و در محلی 
خشک و به دور از نور مستقیم آفتاب نگه داری 

کنید.

عمر مفید الستیک های زمستانی
الستیک های زمس��تانی به دلیل استفاده 
از مواد نرم از الس��تیک های چهارفصل عمر 
کمتری دارند. عمر الس��تیک های زمستانی 
۴0 تا ۷0 هزار کیلومتر است اما این عدد در 
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الستیک های چهارفصل بیشتر است. اگر عمق شیارهای الستیک به کمتر از ۲.5 میلیمتر رسید 
باید الستیک جدید بخرید.

استفاده از باد نیتروژن در زمستان خوب است؟
به دلیل بزرگ تر بودن اتم نیتروژن نسبت به اکسیژن، خروج و نشتی گاز نیتروژن از تایر خودرو 
یک چهارم باد معمولی اس��ت و اس��تفاده از باد نیتروژن در زمستان خوب است زیرا الستیک ها 
دیرتر کم باد می ش��وند و مدت زمان کم شدن باد الستیک بس��یار افزایش پیدا می کند اما عدم 
دسترس��ی آسان و قیمت باال باعث می ش��ود تا همگان نتوانند از گاز نیتروژن برای الستیک ها 

استفاده کنند. 
یک��ی دیگ��ر از مضرات باد نیتروژن برای الس��تیک در فصل زمس��تان این اس��ت که نیاز به  
اندازه گیری دقیق دارد و باید فشار باد داخل الستیک همواره متناسب باشد و برای همین برخی 

رانندگان به مشکل برمی خورند.

راهکارهای اضافه تر برای تأمین امنیت بیشتر در فصل زمستان
- اصالً مهم نیس��ت که چق��در این اقدامات را انجام داده ای��د، درهرحال خطر تصادف در فصل 
زمستان حدوداً ۲0 درصد افزایش پیدا می کند، در این قسمت می توان از تکنیک های دیگری نیز 

استفاده کرد که احتمال تصادف نیز پایین بیاید.
- هنگام برفی بودن هوا از دنده دو استفاده کنید تا احتمال چرخش الستیک پایین بیاید.

- هن��گام ترمز گرفتن، ای��ن کار را به آرامی انجام دهید تا چرخ ها قفل نکنن��د و پدال را قبل از 
واردکردن فشار آزاد کنید.

- درواقع برای باال بردن امنیت در رانندگی های زمستان باید هر کار را درنهایت آرامش انجام دهید 
که با رعایت این نکته تسلط و کنترل بیشتری روی ماشین خواهید داشت.

-  در فصول سرد سال فشار باد الستیک ها کاهش می یابد، الستیک کم باد نیز خودرو را نامتعادل کرده و 
 سبب از دست دادن کنترل خودرو و افزایش فاصله گیری ترمز خواهد شد. ادامه رانندگی با الستیک کم باد 

سبب می شود الستیک ها داغ شده و دچار مشکل گردند.

یکی دیگر از مضرات باد 
نیتروژن برای الستیک در 
فصل زمستان این است که 
نیاز ب�ه  اندازه گیری دقیق 
دارد و باید فشار باد داخل 
متناسب  همواره  الستیک 
باش�د و برای همین برخی 
مش�کل  ب�ه  رانن�دگان 

برمی خورند.
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موبایلی با ۸ دوربین پشتی ساخته می شود
یک شرکت چینی حق امتیاز اختراع موبایلی 
ب��ا 8 دوربی��ن پش��تی را ثبت کرده اس��ت. 
تولیدکنندگان موبایل به طور مداوم مشغول 
نوآوری هس��تند. چند س��ال قبل موبایل ها 
فقط یک دوربین داش��تند، اما در این اواخر 
تنظیمات دوربی��ن ۳ و ۴ تایی در تلفن های 
هوشمند بسیار معمول شده است. اکنون یک 
شرکت چینی قصد دارد از این هنجار پا فراتر 
نه��د و موبایلی با 8 دوربین در س��ال جاری 
میالدی عرضه کند. طبق گزارش وب سایت 
»لتس گ��و دیجیتال« ش��رکت چینی »لنز 
تکنولوژی« اخیراً حق امتیاز اختراع جدیدی 
برای دستگاهی با 8 دوربین پشتی ثبت کرده 
است. این شرکت چینی در حوزه تولید موبایل 
شناخته شده نیست اما برای اپل، سامسونگ 
و هواوی تجهیزات فراهم می کند. همچنین 
لنز تکنولوژی نمایش��گر ب��رای اپل واچ تهیه 

می کند.

ربات ها بخشی از ارتش انگلیس می شوند
رئیس نیروهای مس��لح انگلیس معتقد است 
تا دهه ۲0۳0 میالدی یک چهارم ارتش این 
کش��ور را ربات ها تشکیل خواهند داد. اتکای 
نیرو های نظامی به پهپادها و وس��ایل نقلیه 
رباتیک هر روز بیش��تر می ش��ود. در همین 
راستا »سرنیک کارتر« رئیس نیروهای مسلح 
انگلیس در یک مصاحبه اعالم کرد به اعتقاد 
او یک چهارم ارتش این کشور تا دهه ۲0۳0 

میالدی با ربات ها جایگزین می شود.

 

البته او اش��اره کرد چنین هدفی هنوز تأیید 
نش��ده اما برخ��ی فرایندهای اتوماس��یون را 
می توان در خط��وط مقدم درگیری ها به کار 
گرف��ت. البته این پیش بین��ی چندان دقیق 
نیست. پیش بینی می شد سرمایه بیشتر برای 
توس��عه جنگ افزارهای رباتیک در بازنگری 
پنج ساله دفاعی در نظر گرفته شود که اکنون 
به تعویق افتاده اس��ت. کارتر در این مصاحبه 
از دولت خواس��ت بازنگری مذک��ور را زودتر 

انجام دهد.

مقابل�ه فیس ب�وک، گوگل و توئیت�ر با اخبار 
جعلی واکسن کرونا

گوگل، فیس بوک و توئیتر طی یک میزگرد 
آنالین با مقامات انگلیس، تعهد کردند هیچ 
شرکتی نباید از انتش��ار اخبار جعلی مربوط 
 ب��ه ضد واکس��ن ۱۹ س��ود بب��رد ی��ا آن را 

تبلیغ کند.
ش��رکت های بزرگ فناوری با اقدامات دولت 
انگلیس برای مقابله ب��ا اخبار جعلی مربوط 

به واکس��ن ویروس کرونا در پلتفرم هایشان 
موافقت کرده اند. طی ی��ک میزگرد مجازی 
با حضور وزرای کابینه انگلیس و نمایندگان 
فیس بوک، توئیتر و گوگل، این پلتفرم ها اعالم 
کردند به این ایده متعهد می ش��وند که هیچ 
شرکتی نباید اخبار جعلی ضد واکسن کووید 
۱۹ را تبلیغ کند یا از آن به سودآوری دست 
یابد. این شرکت ها همچنین تعهد کردند به 
محتوای برچسب زده شده که پیام های علمی 
صحیح را ترویج می کنند، س��ریع تر واکنش 

نشان دهند.

آمریکا از فیس بوک شکایت می کند
کمیس��یون فدرال تجارت آمریکا قصد دارد 
ب��ه زودی ش��کایتی علیه فی��س بوک ثبت 
کند. طبق گزارشی جدید کمیسیون فدرال 
تجارت آمریکا احتماالً قبل از پایان ماه جاری 
میالدی شکایتی علیه فیس بوک را به اتهام 
نقض قوانین آنتی تراس��ت )ضدانحصار( ثبت 
کند. به نظر می رسد مقامات تمایل دارند به 
جای همکاری با ایاالت مختلف، یک پرونده 
داخلی درباره فیس بوک تشکیل دهند. چنین 
شکایتی ممکن است طوالنی باشد و طی چند 

سال به نتیجه برسد. 
طبق شکایت مذکور، فیس بوک متهم است 
ب��ا ادغام ش��رکت ها و کنت��رل اطالعات، در 
فرایند رقابت اختالل ایجاد کرده است. چنین 
ش��کایتی لزوماً فیس ب��وک را وادار به تجزیه 

اینستاگرام یا واتس اپ نمی کند.

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 یكی 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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ه�ک رم�ز عب�ور نرم اف�زار زوم با بررس�ی 
حرکات شانه کاربران

محققان امنیتی هش��دار می دهند هکرها با 
بررسی حرکات ش��انه های کاربران نرم افزار 
ویدئو کنفران��س زوم می توانند کلمات عبور 
مورد استفاده آنها را حدس بزنند. پژوهشگران 
دانش��گاه تگزاس در بررسی های خود به این 
نتیجه رس��یده اند که هکرها با بررسی نحوه 
حرک��ت ش��انه های کارب��ران نرم اف��زار زوم 
می توانند کلمات عبور انتخاب ش��ده آنها را 
بیابند. زیرا حرکت ش��انه ها نش��ان می دهد 
کاربران در حال تایپ چه کلماتی هس��تند. 
هکرها بر همین اساس می توانند کلیدواژه های 
انتخاب ش��ده برای ورود به نرم اف��زار زوم را 
حدس بزنن��د. تحلیل کلیپ ه��ای ویدئویی 
مرب��وط ب��ه اس��تفاده کاربران از زوم نش��ان 
می دهد با استفاده از همین کلیپ ها می توان 
با دقت ۹۳ درصد کلمات عبور مورد استفاده 

هر کاربر را حدس زد.

اظهار نظر تیم کوک برای اپل دردسرساز شد
اظهار نظر مدیر ارش��د اجرایی اپل در س��ال 
۲0۱8 میالدی درباره تحلیل کارشناسی بازار 
چین و کاهش ارزش س��هام دردسرساز شده 
و احتماالً به یک ش��کایت جمعی از شرکت 

منجر شود.

 ایوان گونزالس راجرز قاضی آمریکایی اعالم 
کرد س��هامداران اپل به رهبری یک صندوق 

بازنشستگی انگلیسی می توانند به دلیل اظهار 
نظر کوک سال ۲0۱8 از این شرکت شکایت 
کنند. در آن زمان کوک در واکنش به تحلیل 
کارشناسی درباره کاهش فروش محصول در 
برخ��ی بازارهای نوظهور گفت��ه بود: به نظرم 

چین در این گروه قرار نمی گیرد.
چن��د روز پ��س از ای��ن اظهار نظ��ر، اپل به 
تهیه کنندگان خود دستور داد تولید را کاهش 
دهن��د و در ژانویه ۲0۱۹ میالدی به طور غیر 
منتظ��ره پیش بینی درآمد س��ه ماهه خود را 
حدود ۹ میلیارد دالر کاهش داد. کوک دلیل 
این امر را فش��ار اقتصادی بر چین عنوان کرد 
که با افزایش تنش تجاری با آمریکا به وجود 
آمده بود. این نخس��تین کاهش پیش بینی 
درآمد اپل از زمان عرضه آیفون در سال ۲00۷ 
میالدی بود. یک روز پس از انتش��ار این خبر 
ارزش سهام اپل ۱0 درصد کاهش یافت و ۷۴ 
میلیون دالر از ارزش بازاری ش��رکت کاسته 

شد.

آه�ن ب�ه س�وخت قاب�ل بازیاف�ت تبدی�ل 
می شود!

یک کارخان��ه تولید نوش��یدنی در آلمان در 
اقدامی بی س��ابقه از آهن به عنوان سوختی 
پاکیزه و قابل بازیافت اس��تفاده کرده اس��ت. 
در بسیاری از صنایع از فرایندهای گرمادهی 
شدید و سریع اس��تفاده می شود که این کار 
نیازمند مصرف س��وخت های فسیلی فراوان 
است. آلمانی ها برای یافتن سوخت جایگزین 
پاکیزه و قابل بازیافت ابتکاری منحصر به فرد 
به خرج داده و از آهن استفاده کرده اند. آهن 
یادش��ده در قالب پودر به کار گرفته می شود 
و گرم ش��دن و ذوب س��ریع آن در دمای باال 
فرایندی کم هزینه، سریع و ایمن است. گرم 
ش��دن پودر آهن موجب اکس��یده شدن آن 
می ش��ود. اما طی این روند هی��چ کربنی در 
محیط اطراف متصاعد نمی شد و اکسید آهن 

برجای مانده به سادگی قابل پاکسازی است.

عرضه خودرو شاسی بلند برقی جدید بی ام 
و

بی ام وی نمونه اولیه خودرو برقی شاسی بلند 
تازه خود موس��وم به    ای نکست را در معرض 
دید عالقمندان ق��رار داد. بی ام و برنامه های 
خود برای تولید خودروهای برقی شاسی بلند 

را از سال ۲0۱8 آغاز کرد.

در جریان برگزاری این رویداد دس��تاوردهای 
ب��ی ام و در زمین��ه تولید موتورس��یکلت و 
خودروهای کوچک نیز بررس��ی ش��د. سال 
گذشته خبرهایی در مورد تولید خودرو برقی 
بی ام و سری ۷ توسط این شرکت نیز منتشر 
ش��د. البته هنوز مشخص نیست بی ام و این 

خودرو را چه زمانی به بازار می فرستد.

چه�ار فضانورد ع�ازم ایس�تگاه بین المللی 
فضایی می شوند

چهار فضانورد با کپس��ول فضایی اس��پیس 
ایکس ع��ازم ایس��تگاه بین الملل��ی فضایی 
می شوند. این چهار فضانورد به منظور آماده 
شدن برای سفر به ایستگاه بین المللی فضایی 
وارد فلوریدا شدند.  قرار است کپسول فضایی 
ش��رکت »اسپیس ایکس« به نام »تاب آوری 
مأموریت »کرو-۱« را از مرکز فضایی کندی 
انج��ام دهد. »مایکل هاپکین��ز« فرمانده این 
فضاپیما و فضانورد ناسا گفت: خدمه به دلیل 
تأثیر همه گی��ری کووید-۱۹ نام »تاب آوری« 
 را برای این کپس��ول فضایی انتخاب کردند. 
هاپکینز 5۱ س��اله قصد دارد به عنوان اولین 
فضانورد نیروی فضایی آمریکا در جریان این 
مأموریت قسم یاد کند. وی در این مأموریت 
با »ویکتور گلوور« ۴۴ ساله و »شانون واکر« 
و »سوئیچی نوگوچی« فضانورد ژاپنی که هر 
دو 55 ساله هستند سفر می کند. گلوور تنها 
خدمه   ای است که تا کنون به فضا سفر نکرده 

است.
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اولین پرواز بهمن ماه از فرودگاه مهرآباد

تاکسی هوایی مجوز گرفت
دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل 
پیش��رفته با بیان اینکه پرواز تاکس��ی هوایی 
در بهم��ن م��اه قطعی اس��ت، گف��ت: اولین 
پ��رواز از ف��رودگاه مهرآباد خواه��د بود. دکتر 
منوچهر منطقی در خصوص آخرین وضعیت 
تاکسی های هوایی اظهار کرد: پرواز تاکسی های 
هوایی دو مشکل داشت که یکی مربوط به اخذ 
مجوزها و دیگری مربوط به نحوه اس��تفاده از 
فرودگاه ها بود. دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی 
و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری 

ادامه داد: به تازگی مجوز تاکسی هوایی از سازمان 
هواپیمایی کشوری اخذ شده است.

وی ب��ا بیان اینک��ه بای��د از فرودگاه ها برای 
پرواز تاکسی هوایی استفاده شود، گفت: نحوه 
اس��تفاده از فرودگاه ها برای این نوع تاکسی ها 
نیز اخیراً تدوین ش��ده است. وی با بیان اینکه 
مسیر تاکسی های هوایی باید از سایر هواپیماها 
جدا باش��د زی��را باید از مس��یرهای روان برای 
تاکسی های هوایی استفاده شود، اضافه کرد: به 
عنوان مثال برای فرودگاه مهرآباد الزم است که 

مسیری جداگانه برای این تاکسی ها 
در نظر گرفته شود که این موضوع 

در آذرماه آماده خواهد شد.
منطقی با اش��اره به اینکه همه 
ظرفی��ت  کش��ور  فرودگاه ه��ای 
تاکسی های هوایی را دارند، عنوان 
کرد: اما اولین پرواز تاکسی هوایی 
در بهمن از فرودگاه مهرآباد خواهد 

بود.
دبیر ستاد توس��عه فناوری های 
فضایی و حمل و نقل پیشرفته گفت: 
برای پرواز تاکسی هوایی می بایست 
مسیر پرواز از هواپیماهای تجاری 
جدا باش��د و روان بودن مسیرهای 
تاکسی هوایی از نکات پر اهمیت 
برای پرواز بود که این مش��کل نیز 

حل شد.
منطقی خاطر نشان کرد: مسئله 
مه��م ای��ن تاکس��ی های هوایی 
بودج��ه بود ک��ه در ح��ال حاضر 
شرکت فرودگاه ها تأمین کننده این 

تاکسی های هوایی است.
وی با بیان اینک��ه هفتاد درصد 
بودجه تاکس��ی هوایی از س��وی 
ش��رکت فرودگاه ها تأمین ش��ده 
گفت: مابقی ای��ن بودجه در حال 

تأمین است.
در ح��ال حاض��ر  وی گف��ت: 
۱8 ش��رکت دانش بنی��ان درگیر 
پروژه تاکس��ی های هوایی هستند 
و احتم��االً تا ۳۶ ش��رکت دانش 
بنیان بعد از اولین پرواز با یکدیگر 

مشارکت خواهند کرد.
وی در پاس��خ ب��ه اینک��ه ای��ن 
تاکسی های هوایی برنامه ریزی پرواز 
هواپیماهای دیگر را مختل می کند 
یا خیر گفت: شرکت فرودگاه ها کل 
پروازها را تحت کنترل دارد و زمانی 
که خالی باش��د این تاکس��ی های 

هوایی امکان جابجایی دارند.
وی ادام��ه داد: همانط��ور ک��ه 
برنامه ریزی ش��ده بهمن ماه اولین 
پرواز تاکسی های هوایی را خواهیم 

داشت.
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آسیب پذیری روز صفر ویندوز افشا شد
ی��ک  گ��وگل،  امنیت��ی  محقق��ان 
در  را  صف��ر  روز  آس��یب پذیری 
سیستم عامل ویندوز که در حال حاضر 
به صورت گسترده اکسپلویت می شود، 

افشا کرده اند. 
ی��ک   گ��وگل،  امنیت��ی  محقق��ان 
آسیب پذیری روز صفر را در سیستم عامل 
ویندوز ک��ه در حال حاض��ر به صورت 
گس��ترده اکس��پلویت می ش��ود، افشاء 
کرده اند. مایکروسافت هنوز وصله ای برای 

این آسیب پذیری منتشر نکرده است. 
براس��اس گفته Ben Hawkes، مدیر 
تی��م تحقیق��ات آس��یب پذیری گوگل 
)Project Zero(، انتظ��ار می رود س��ال 
جاری میالدی برای این آس��یب پذیری 

وصله ای ارائه شود.
این حمله، یک حمله دو جانبه اس��ت 
که با آسیب پذیری روز صفر گوگل کروم 
شروع می ش��ود. آس��یب پذیری گوگل 
کروم به هکره��ا اجازه اجرای کد داخل 
کروم را می دهد. س��پس آسیب پذیری 
روز صفر ویندوز در بخش دوم حمله به 
مهاجمان امکان دور زدن container امن 
کروم را می دهد تا بتوانند کد خود را در 

سیستم عامل اجرا کنند.
متخصص��ان امنیت این اتف��اق را فرار 
 )sandbox escape( س��ندباکس  از 

می نامند.
در  گ��وگل   Project Zero تی��م 
هفته گذش��ته این آس��یب پذیری را به 
مایکروسافت اطالع داده و ۷ روز به این 
ش��رکت مهلت داد تا ای��ن باگ را وصله 
کن��د. در نهایت این تیم پ��س از اتمام 
زمان اختصاص داده ش��ده، درحالی که 
هنوز مایکروسافت وصله ای را ارائه نکرده 
بود، جزئیات این آسیب پذیری را منتشر 

کرد.
طبق گزارش گوگل، آسیب پذیری روز 
صفر یک باگ در هس��ته ویندوز اس��ت 
که می تواند برای ارتقاء مجوز دسترسی 
مورد استفاده قرار گیرد. براساس گزارش، 
آسیب پذیری مذکور تمامی نسخه های 
وین��دوز بین وین��دوز ۷ و ویندوز ۱0 را 

تحت تاثیر قرار می دهد.
Hawkes جزئیات��ی درباره این که چه 
کسانی از این دو آسیب پذیری روز صفر 
اس��تفاده می کنند، ارائه نکرده است. با 
این وجود، اغلب آس��ب پذیری های روز 

صفر توسط گروه های هکر تحت حمایت 
دولت ها یا گروه های تروریس��تی بزرگ 
کشف و مورد سواستفاده قرار می گیرند.

این حمالت توس��ط دیگر تیم امنیتی 
 )TAG( گوگل، تیم تحلیل تهدید گوگل
نیز تأیید ش��ده است. آسیب پذیری روز 
صفر کروم در نس��خه 8۶.0.۴۲۴0.۱۱۱ 
وصله شده اس��ت که پیش از این مرکز 

ماهر آن را اطالع رسانی کرده بود.
این دومین بار اس��ت ک��ه گوگل یک 
حمل��ه بر اس��اس دو آس��یب پذیری را 
فاش می کند که ش��امل آس��یب پذیری 
روز صفر ویندوز و کروم اس��ت. پیش از 
این گوگل در مارس ۲0۱۹ اظهار داشته 
بود ک��ه مهاجمان یک آس��یب پذیری 
 )CVE-2019-5786( روز صف��ر ک��روم
 را ب��ا آس��یب پذیری روز صف��ر ویندوز 

)CVE-2019-0808( ترکیب کرده اند.
با توجه به اینکه مایکروس��افت هنوز 
وصله ای برای این آسیب پذیری منتشر 
نکرده است، توصیه می شود که کاربران 
برای پیشگیری از این حمله گسترده از 
ب��ه روز بودن مرورگر گ��وگل کروم خود 

اطمینان حاصل کنند. 

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

]21[

شماره ۷3 - آبان ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



برترین لپ تاپ های سال 2020 معرفی شدند
همزمان با نزدیک ش��دن به ماه های پایانی 
سال ۲0۲0 معرفی برترین لپ تاپ های تولید 

شده در حوزه های مختلف آغاز شده است.
در ادامه فهرس��تی از ل��پ تاپ های برتر از 
نظر قیم��ت، امکانات، طراحی و غیره را مرور 
می کنی��م که توس��ط ش��رکت های مختلف 
تجاری تولید شده  اند. استفاده از این فهرست 
به کاربران کمک می کند تا لپ تاپی متناسب 

با نیازهای خود را یافته و تهیه کنید.

بهترین لپ تاپ کوچک
 عنوان برتری��ن لپ تاپ کوچک به لپ تاپ 
دل ایکس پی اس ۱۳ می رس��د که در سال 
۲0۲0 تولید شده است. البته شرکت دل در 
سال ۲0۱۳ لپ تاپ هایی در ابعاد کوچک تر 
نیز تولید کرده است. اما مهم ترین مزیت این 
لپ تاپ تناس��ب میان مصرف برق و عملکرد 
پردازنده های مرکزی و گرافیکی است. در این 
لپ تاپ از پردازنده نسل یازدهم شرکت اینتل 

استفاده شده که گزینه ای مطلوب محسوب 
می شود. قیمت این لپ تاپ هزار دالر است.

بهترین لپ تاپ با نمایشگر جداشونده
 اچ پی با تولید لپ تاپ اسپکتر ایکس ۳۶0 
در اواخر سال ۲0۱۹ توانست بهترین لپ تاپ 
با قابلیت جدا کردن نمایشگر را در دسترس 
کاربران قرار دهد. این لپ تاپ مجهز به نسل 
دهم تراشه های شرکت اینتل بوده و از امکانات 
مناسبی برای حفظ امنیت و حریم شخصی 
کارب��ران مانند دوربین مادون قرمز، حس��گر 
اثرانگش��ت و میان ب��ر از کارانداختن وبکم و 
صدای میکروفون برخوردار است. سازگاری با 
شبکه های بی سیم 4G LTE مزیت دیگر این 

لپ تاپ هزار دالری است.

بهترین مدل مک بوک پرو
 در میان ان��واع رایانه های مک بوک پروی 
تولیدی ش��رکت اپل، م��دل ۱۶ اینچی این 
محصول بهترین عملکرد را داشته است. باتری 

قدرتمند، نمایشگر فوق دقیق، صفحه کلید 
روان و پردازنده های مناسب از جمله مزایای 
این مدل از مک بوک است. البته قیمت باالی 
۲۳۹۹ دالری م��ک بوک پ��روی ۱۶ اینچی 

خرید آن را برای افراد عادی دشوار می سازد.

بهترین مدل لپ تاپ سرفیس
 لپ تاپ سرفیس پرو ۷، در میان مدل های 
مختلف لپ تاپ سرفیس برترین مدل محسوب 
می ش��ود. این لپ تاپ مجهز به ویندوز دارای 
پردازنده نسل دهم اینتل بوده و از فناوری بی 
سیم سریع وای فای ۶ نیز پشتیبانی می کند. 
همچنین عمر باتری سرفیس پرو ۷ نیز بسیار 
طوالنی است. این محصول حدود ۱۲00 دالر 

قیمت دارد.

بهترین مدل مک بوک ایر
 مک بوک ایر ۲0۲0 اپل بهترین مدل عرضه 
شده از این لپ تاپ تا به امروز است. مک بوک 
ای��ر ۲0۲0 به علت اس��تفاده از پردازنده های 
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جدی��د، صفحه کلید تازه و قیمت مناس��ب 
۱000 دالری در مقایس��ه ب��ا دیگر تولیدات 
گران قیمت اپل محبوبیت کسب کرده است.

بهترین لپ تاپ از نظر تناسب قیمت و امکانات
 لپ تاپ ایس��ر سوئیفت ۳ حدود ۶۷0 دالر 
قیمت دارد و از نظر تناسب قیمت با امکانات 
ی��ک محصول ایده آل محس��وب می ش��ود. 
به��ره مندی از پردازنده ه��ای جدید رایزن 5 
و ۷  ای ام دی، صفحه کلید تخت، اس��کنر اثر 
انگشت، پورت یو اس بی سی و وزن کمتر از 
۱.۳ کیلوگرم آن را به گزینه ای مطلوب برای 
خریداری مبدل کرده است. در صورت تمایل 
به خرید لپ تاپی ارزان تر Aspire 5 ایسر با 
نمایشگر ۱5.۶ اینچی و با قیمت ۴00 دالر نیز 

پیشنهاد می شود.

بهترین مدل کروم بوک
 کروم بوک آیدیاپد دوئت ش��رکت لنوو در 
می��ان انواع لپ تاپ های کروم بوک گزینه ای 
مطلوب محسوب می شود. لپ تاپ های کروم 
بوک که مجهز به سیستم عامل کروم شرکت 
گوگل هستند، برای اجرای برنامه های مختلف 
باید همیش��ه متصل به اینترنت باشند. این 
مدل از کروم بوک دارای نمایشگر ۱0 اینچی 
بوده و از صفحه کلید جداش��دنی و لمس��ی 
برخوردار است. قیمت مدل ۶۴ گیگابایتی و 
۱۲8 گیگابایتی این محصول به ترتیب ۲۷۹ 

و ۲۹۹ دالر است.

ارزان ترین لپ تاپ بازی
 لپ تاپ جی 5 ش��رکت دل با نمایشگر ۱5 
اینچ��ی، ۹00 دالر قیم��ت دارد و ارزان ترین 
لپ تاپ ب��رای اجرای بازی ه��ای ویدئویی با 
کیفیت مناسب تلقی می شود. البته مدل های 
جی ۳ و جی ۷ این لپ تاپ هم عرضه ش��ده 
اس��ت. لپ تاپ می��ان رده G5 15 از پردازنده 
قدرتمن��د Ryzen 5 4600H ه��م بهره مند 

است.

بهترین لپ تاپ با نمایش�گر بزرگ و عمر باتری 
طوالنی

 لپ تاپ گرام ۱۷ شرکت ال جی با نمایشگر 
۱۷ اینچی گزینه ای مناس��ب برای خرید در 
این زمینه محسوب می شود. عمر باتری این 
لپ تاپ هم به ۱۳ ساعت می رسد و در تولید 

آن از پردازن��ده نس��ل ده��م Core i7 اینتل 
استفاده شده است. البته قیمت حدوداً ۱۷00 
دالری ای��ن لپ تاپ خری��د آن را برای عموم 

دشوار می کند.

بهترین لپ تاپ برای کسب و کارها
 کارمندان و صاحبان مش��اغل با پرداخت 
حدود ۱850 دالر می توانند لپ تاپ لتیتیود 
۹5۱0 ش��رکت دل را خریداری کنند. البته 
ایس��وس و لنوو هم لپ تاپ ه��ای حرفه ای 
مناس��بی را تولید و عرض��ه کرده  اند. اما این 
لپ تاپ دل بهترین گزینه محسوب می شود. 
این لپ ت��اپ در دو م��دل ۱۴ و ۱5 اینچی 
تولید ش��ده و عمر باتری آن به ۲0 س��اعت 

می رسد. 
پردازنده Core i7 اینتل، امنیت باال، قابلیت 
مدیریت امور از راه دور، سازگاری با شبکه های 
مخابراتی نس��ل چهارم و پنجم و استفاده از 
هوش مصنوعی برای بهینه س��ازی عملکرد 
مهم ترین مزیت این لپ تاپ است. این لپ تاپ 
دارای 8 گیگابایت رم و 5۱۲ گیگابایت حافظه 

داخلی است.
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واتس اپ قابلیت جدیدی برای کاربرانش 
عرضه می کند که طبق آن پیام ها پس از ۷ 

روز به طور خودکار ناپدید می شوند.
قابلیت جدید وات��س اپ به کاربران اجازه 
می دهد پیام هایی ارس��ال کنند که پس از 
۷ روز به طور خودکار پاک می ش��وند. البته 
کاربران خود باید قابلیت مذکور را فعال کنند.  
آپدیت مذکور همراه گزینه ای طراحی شده 
که چت ها را سبک تر و خصوصی تر می کند. 
در حقیقت این ویژگی مشابه قابلیتی است 

که در اسنپ چت نیز وجود دارد.
به گفته واتس اپ ه��دف از ارائه قابلیت 
پیام های��ی ناپدی��د ش��ونده آن اس��ت که 
چت ها برای همیشه حفظ نشوند. کاربران 
می توانن��د این ویژگی را ب��رای خود فعال 
کنند و همچنین ادمین گروه ها نیز قابلیت 
کنترل ویژگی را دارند. واتس اپ قصد دارد 
ب��ا فعال کردن این ویژگی حس واقعی تری 
به گفتگوهای مجازی بدهد و به کاربران این 
حس را القا کند که گفتگوها برای همیشه 

باقی نمی مانند. این پیام رسان در بیانیه ای 
می نویسد: ما با قابلیت حذف شدن خودکار 
پیام ها در ۷ روز ش��روع کردیم. البته هنوز 
اس��تفاده از چت ها امکانپذیر اس��ت و فرد 

موضوع محاوره را فراموش نمی کند. 
فهرست خرید یا آدرسی که چند روز قبل 
درچت ذخیره کرده اید برای مدتی که به آن 
نیاز دارید، باقی می مانند و پس از آن ناپدید 
می شوند. عالوه بر آن پیام های باز نشده در 
چت ه��ای واتس اپ پ��س از ۷ روز ناپدید 
می شوند اما پیش نمایش آنها همچنان در 

نوتیفیکیشن های واتس اپ باقی می ماند.

واتس اپ اب�زار مدیریت حافظه ذخیره 
ارائه می کند

وات��س اپ قابلیت جدیدی برای مدیریت 
حافظ��ه ذخیره فراهم و ب��ه کاربران کمک 
می کن��د تا ویدئوه��ا و تصاوی��ر را راحت تر 
دس��ته بندی و به طور گروهی حذف کنند. 
واتس اپ قصد دارد به روزرس��انی جدیدی 

ارائ��ه کند که حذف کردن گی��ف، ویدئو و 
تصاویر ذخیره شده در موبایل های کاربران 
را ساده تر می کند. چنین فایل هایی در بلند 
مدت بخش زی��ادی از حافظه دس��تگاه را 
اشغال می کنند و برای پاک کردن آن ها کاربر 
بای��د در چت ها آنها را انتخاب و حذف کند. 
اما قابلیت مدیریت حافظه ذخیره جدید این 
پیام رسان شناسایی، بررسی و حذف محتوا 
به طور گروهی را ساده تر می کند. در همین 
راستا واتس اپ در توئیتی نوشت: ما بررسی 
و حذف گروهی آیتم ها و پاکس��ازی فضای 
ذخیره گوش��ی را س��اده تر کرده ای��م. ابزار 
جدید مدیریت حافظه ذخی��ره را می توان 
در »تنظیم��ات - حافظه ذخیره و اطالعات 
- مدیری��ت حافظه ذخیره« یافت. با کمک 
ای��ن قابلیت می توان فایل ه��ای بزرگی که 
چندبار فوروارد شده اند در یک گروه قرارداد 
و همچنین فایل های کوچکتر را نیز براساس 
حج��م دس��ته بندی و راهی س��اده تر برای 

بررسی فایل ها قبل از حذفشان فراهم کرد.

واتس اپ قابلیت پاک شدن خودکار را برای پیام ها ارائه می کند
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رس��ول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی 
فض��ای مجازی در خص��وص پاالیش پذیری 
و پاالیش ناپذی��ری فضای مجازی با توجه به 
گس��ترش فناوری های نوین ارتباطی معتقد 
اس��ت: در دهه های گذشته اعمال حاکمیت 
فضای مجازی در کشورهای مختلف از طرق 
ایجابی و س��لبی انجام می ش��د و »سلب«، 
ابزاری برای گس��ترش خدم��ات داخلی بود 
که در فض��ای مجازی با عن��وان »پاالیش« 
یا »فیلترینگ« شناخته می ش��ود. این ابزار 
ب��ا محوری��ت اعم��ال قانون یا خط مش��ی، 
محدودیت هایی برای کاربران به همراه داشت 
ام��ا هم اکنون ب��ه دلیل وج��ود ترافیک رمز 
ش��ده در کنار ارتباطات بین افراد و گروه ها، 
ابزارهای گذش��ته در حوزه پاالیش، کاربری 
مناس��ب خود را نداشته و این موضوع باعث 

ایجاد چالش هایی شده است.
وی با اش��اره ب��ه اس��تفاده از ابزارهای دور 
زدن فیلترینگ مانند استفاده از VPN توسط 
برخی کاربران، درباره وضعیت اعمال پاالیش 
در کشور، گفت: در کشور ما در برخی مواقع 
از نظر فنی به رغم همه پیشرفت هایی که در 
ارتباطات نوین به وجود آمده، امکان پاالیش 
وجود دارد و البته در جاهایی نیز این امکان 
وجود ندارد. اما بهتر اس��ت ک��ه به جای نام 
بردن از کلمه پاالیش، از اعمال خط مش��ی 
استفاده کنیم. برای مثال در یک خط مشی 
س��ازمانی در س��اعت اداری یک دسترس��ی 
آزاد نیس��ت و برعکس، دسترس��ی به برخی 
پایگاه ه��ای اطالعاتی یک س��ازمان فقط در 

ساعت اداری آزاد است.
جلیل��ی با بیان اینکه بخش��ی از این خط 
مش��ی ها در حوزه پاالیش فضای مجازی نیز 
به همین ش��کل دنبال می شود، ادامه داد: به 
این معنی که بخشی از خط مشی ها مربوط 
ب��ه اعمال مقررات بوده و تنها بخش��ی از آن 
به معنای س��لب ک��ردن اس��ت. باید گفت 
که ب��ا توجه به اقدام��ات صنعتی منبعث از 
دانشگاه ها، امکانات و توانمندی فنی در کشور 
برای اعمال خط مشی هایی که تصمیم گرفته 
می ش��ود وجود دارد و درصد آن باال است اما 

۱00 درصد نیست.

حتم��اً  اگرچ��ه  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
تکنولوژی های��ی وجود دارد که امکان اعمال 
خط مشی های ما روی آن وجود ندارد اما این 
درصد و میزان استفاده مردم از آن فناوری ها 
و پروتکل ها آنقدر پایین است که می توان از 
آن گذشت. بنابراین در مجموع باید گفت که 
از نظر توان فنی، امکان اعمال نظام پاالیش و 
فیلترینگ در فضای مجازی کشور وجود دارد. 
اگرچه برخی ابزارهای گمنام برای رمزکردن 
محتوا در این فضا منتشر شده، اما این ابزارها 
ای��ن امکان را به ص��ورت ۱00 درصد فراهم 
نمی کند و در پژوهش های دانشگاهی در کل 
دنیا نیز تالش برای فه��م جزئیات و کلیات 

محتوای رمز شده، همچنان مطرح است.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با 
تاکید بر لزوم در دسترس قراردادن پهنای باند 
پاک از سوی دولت، گفت: ای کاش مجموعه 
دولت و وزارت ارتباطات و اپراتورها این امکان را 
با دقت و صحت برای سازگاری با فناوری های 
نوین فراهم می کردند. حتی به نظر می رسد 
بس��یاری از خانواده ها حاضر هس��تند هزینه 
بیشتری برای داشتن پهنای باند پاک پرداخت 

کنند؛ پهنای باندی که مطمئن باشند می توانند 
فرزندانشان را در این فضا آزاد بگذارند. جلیلی 
با اشاره به اینکه سال ها به دنبال این بوده ایم 
که پهنای باندی به نام »پاک« داشته باشیم 
اما تاکنون محقق نش��ده است، افزود: این در 
حالی اس��ت که برخی کشورها مانند ترکیه 
برای خانواده ها و فرزندانش��ان، امکان داشتن 
پهنای باند متفاوت را فراهم کرده اند. در کشور 
ما نیز کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات 
مصوبه ای در این خص��وص دارد اما اپراتورها 
تاکن��ون آن را اجرای��ی نکردن��د. وی گفت: 
ممکن است اپراتورها به دلیل نداشتن توجیه 
اقتصادی این مصوبه را اجرایی نکرده اند اما در 
این زمینه وزارت ارتباطات نیز پافشاری نکرده 
است. این وزارتخانه می توانست با دادن یارانه 
به اپراتورها، این فضا را شکل دهد. ما معتقدیم 
که حداقل فرزندانی که هنوز متولد نشده اند و 
یا به سن تشخیص نرسیده اند حق دارند که 
از پهنای باند پاک اس��تفاده کنند. اگرچه که 
اینترنت پاک تنها برای کودک نیست و الزم 
است که در همه سنین اینترنت حالل داشته 

باشیم.

چالش های فیلترینگ فضای مجازی
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بازگشایی »اِِورست« پس از ۷ ماه
پ��س از هفت م��اه انتظار، فت��ح قله های 
رش��ته کوه »هیمالی��ا« ب��رای کوهنوردان 

امکان پذیر شد.
برای نخس��تین بار در هفت ماه گذش��ته، 
فتح بلندتری��ن کوه های هیمالی��ا در نپال 
امکان پذیر ش��د. دولت نپال درحالی مجوز 
ورود گردش��گران خارج��ی به این کش��ور 
را ص��ادر ک��رده که ب��ا توجه ب��ه وضعیت 
نامطلوب گس��ترش ویروس کرونا در نپال، 
بازش��دن دوباره مرزهای این کشور به روی 

گردشگران خارجی انتقادهایی را به دنبال 
داشته است.

»نپال« خانه  هشت مورد از ۱۴ کوه بلند 
جهان است که از جمله آن ها به »اورست« 
می توان اش��اره کرد. گردش��گران خارجی 
منبع بزرگ درآمد »نپال« بخصوص ش��هر 

کوچک »لوکال« محسوب می شوند.
اما با بازش��دن دوباره مرزهای »نپال« به 
روی گردش��گران خارجی شهروندان کدام 
کشورها اجازه ورود به این کشور را خواهند 

داشت؟
در حال حاضر بازگش��ایی دوباره مرزها با 
محدودیت های��ی همراه خواهد بود و امکان 
ورود بیش��تر مخت��ص اف��رادی خواهد بود 
که قصد کوهنوردی در رش��ته کوه های این 

کشور را داشته باشند.
دپارتم��ان  کل  مدی��ر  تامان��گ«  »رودا 
گردش��گری »نپ��ال« بیان ک��رد: »ما قصد 
نداریم مرزهای کش��ور را ب��ه روی تمامی 
بازدیدکنندگان باز کنیم و فقط کوهنوردانی 
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ک��ه از قب��ل مج��وز دریافت کرده باش��ند 
می توانند وارد »نپال« شوند.«

عالونه بر وی��زا، بازدیدکنن��دگان باید از 
پیش مجوز دریافت کنند، اطالعاتی درباره 
برنامه سفرش��ان ارائه کنند، از یک همسفر 
محلی کمک بگیرند و بیمه س��المتی را در 
اختیار داش��ته باش��ند که در صورت نیاز، 
درمان های مختص ابتال به ویروس کرونا را 

پوشش دهد.
همچنین گردش��گران باید پیش از ترک 
کشورشان نسبت به انجام آزمایش ویروس 
کرونا اقدام کنند و ب��ه مدت یک هفته در 
هتلی واقع در »کاتماندو« )شهری در نپال( 
در قرنطین��ه بمانند و برای بار دوم آزمایش 
کرون��ا را انجام دهند و پ��س از تمامی این 

مراح��ل می توانن��د سفرش��ان را در پیش 
بگیرند.

ح��دود 800 هزار نفر ش��اغل در صنعت 
گردش��گری نپ��ال تح��ت تأثی��ر توق��ف 
گردش��گری این کش��ور قرار گرفته اند. در 
شرایط عادی این افراد در فصل های بهار و 
پاییز درآمد کافی دارند که برای تمام سال 

کافی است.
بهار فصل اصلی برای کوهنوردانی اس��ت 
که ب��ا هدف فتح بلندترین قله های هیمالیا 
به نپال س��فر می کنن��د و فصل پاییز فصل 
محب��وب کوهنوردانی اس��ت ک��ه با هدف 
کوهنوردی در دامنه کوه ها به این کش��ور 
س��فر کرده اند. حاال مس��ووالن امیدوارند با 
بازگشت گردشگران به نپال در فصل پاییز، 

بخش��ی از خسارت های واردشده به صنعت 
گردشگری این کشور جبران شود.

تا روز پنج��م نوامبر تع��داد مبتالیان به 
ویروس کرونا در نپال ۱۷۶500 نفر و تعداد 
موارد مرگ بر اثر ابتال به این ویروس ۹۷۴ 

مورد گزارش شده است. 
این کش��ور که ۳0 میلی��ون نفر جمعیت 
دارد با کمبود تخت در بیمارستان ها مواجه 
ش��ده و دولت از بیمارانی که عالئم خفیف 
ابت��ال به ویروس کرونا را دارند درخواس��ت 

کرده در قرنطینه خانگی بمانند.
درحال��ی  کرون��ا  وی��روس  بح��ران 
گریبان گی��ر »نپال« ش��د که این کش��ور 
 قصد داش��ت شمار گردش��گران این کشور 

را به دوبرابر آمارهای پیشین برساند.
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خبر آمد ک��ه مجموعه داری 
در همدان، بخشی از تاریخ 
ای��ن س��رزمین را در کنار 
خود محف��وظ کرده اس��ت، 
خب��ر آمد که از کش��ورهای 
مختلف جهان، سفرا حضوری 
یا غیر حض��وری و با پیغام، 
عن��وان کرده ان��د ک��ه بی��ا 
اینجا و گنجینه ات را بیاور، 
باقی کارها با م��ا، هر جایی 
خواستی هر محلی عالقمند 
بودی به اتفاق خانواده بمان 
و فق��ط بگ��ذار ای��ن تاریخ 
در کش��ور م��ا ب��ه نمایش 
گذاشته شود. خبر آمد که 
مجموع��ه دار همدانی حتی 
حاضر نشده این مجموعه را 
به اس��تان های دیگر کشور 
ببرد، خبر آمد که اصفهان و 
تبریز و بندرعباس و شیراز 
و ... خواس��ته اند او برود با 
هر شرایطی که می خواهد، 
ام��ا این مجموع��ه دار گفته 

فقط و فقط شهر خودم.

از مهر منسوب به امام حسین )ع( تا قانون دست نویس مشروطه

۴۰۰۰ قطعه آثار تاریخی و نفیس
علیرضا س��هرابی به عنوان ی��ک مجموعه دار 
رسمی، ۴000 قطعه آثار تاریخی و نفیس را در 
شرایط سختی نگهداری می کند و از زمانیکه به 
لحاظ رسانه ای موضوع این مجموعه مطرح شد 
ش��رایط نگهداری آثار را برای این مجموعه دار 
سخت تر کرد. از جمله آثاری که در مجموعه آن 
می توان یافت شامل حدود ۱0۲0 ساز از جمله 
سه تار ابوالحس��ن صبا و کمالیان، شکری دوره 
قاجار تا سه تار کسایی و تاج بخش و... می شود، 
س��ازهای مختلف ش��خصیت های موسیقیایی 

ایران که بالغ بر هزار قطعه می شود.
 ب��ه گفته او، مجموعه س��ازها در مقایس��ه با 
موزه آقاخان کانادا و موزه متروپولیتن بی نظیر 
و متنوع اس��ت. عالوه براین یکس��ری مهرهای 
دیوانی عقیق و سنگهای قیمتی شخصیت های 
مذهبی و حکومتی از جمله ابوسعید و لطفعلی 
خان زند و پسر فتحعلی شاه و امام حسین)ع( در 

مجموعه او یافت می شود.
در ابتدا از مش�کالت مجموعه داری و ش�رایط 

ای�ن کار بگویی�د و به خص�وص مش�کالتی که 
ب�رای نمای�ش مجموعه خ�ود داش�تید، چراکه 
این مجموعه قابلیت عرض�ه ملی دارد و باید در 
وجوهات بین المللی به آن نگاه کرد. مطلع شدیم 
عرضه این آثار مورد بی توجهی مس�ئوالن قرار 

گرفته است.
گوی��ا ای��ن روزه��ا تنه��ا رس��انه ها ب��ه فکر 
مجموعه داران و میراث فرهنگی کشور هستند. 
ما به صورت خانوادگی ۳5 سال است که هزینه 
خریداری این مجموع��ه را پرداخت کرده ایم و 
تالش داشتیم یک کار فرهنگی انجام دهیم که 
ماندگار باشد. برخی برای یک کار خیر مسجد یا 
بیمارستان می سازند و برخی هم مانند ما سعی 
می کنند می��راث فرهنگی کش��ور را نگهداری 
کرده و مانع خارج ش��دن آنها از کشور شوند تا 
در نهایت بتوان آنها را در موزه کشور به نمایش 

گذاشت.
م��ن جمع آوری آثار را با مهرهای دیوانی آغاز 
کردم و ۲000 قطعه جمع آوری شد و در ادامه 
سازهای مختلف از موسیقیدانان مشهور کشور 

علیرضا س��هرابی، مجموعه دار همدانی، یكی از بی نظیرترین مجموعه های تاریخی – هنری جهان را نزد خود 
دارد؛ او که به شدت نسبت به تاریخ سرزمینش متعهد است اعتقاد دارد که این آثار باید در ایران و در این 
خاک بماند تا نشان دهد ما کجای جهان ایستاده ایم و ایستاده بودیم، او تاکید می کند که می توانسته به هر 
جای دنیا با این مجموعه برود، اما نمی رود، او می گوید دنیا باید بیاید به ایران، مردم دنیا باید بیایند و ایران 
و آثار تمدنی ایران را ببینند، هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. اما آنچه امروز برای او رخ داده 

به نوعی در اولویت نبودن نگاه برخی مدیران برای ویترینی کردن مجموعۀ اوست

تاریخی که در انبار خاک می خورد
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را گ��ردآوری ک��ردم از پرویز مش��کاتیان تا 
تجویدی و استاد حسن کسایی.

من خودم خوش��نویس بودم و در راستای 
ای��ن هن��ر ه��ر چیز و ش��یئی ک��ه رویش 
مخطوطات خطی وجود داش��ت جمع آوری 
ش��د، قرآن های خطی و نفی��س، کاغذهای 
خطی، مهرهای برنجی خاص مانند مهرهای 
دیوان و س��لطنتی جمع آوری ش��د که در 
نهایت ۲0 سال به طول انجامید، اما قبل از 
جمع آوری آنها خودم رفتم و درجه ممتازی 
خط را کس��ب کردم. البته هر چیز دیگری 
را که جمع آوری کردم قبل از ش��روع به کار 
تالش کردم تخصصی در آن زمینه کس��ب 

کنم از ساختن ساز تا قلم زنی.

عنوان اصلی فعالیت شما چیست؟
عن��وان اصلی م��ن »مجموع��ه دار« آثار 
هنری ایران است و در این بین البته تالش 
می کردم آثار متعلق به ایران را از کشورهای 
مختلف ه��م خریداری و جم��ع آوری کنم 
به عنوان مثال گل مهره های ساس��انی را به 
ارزش ۶ هزار دالر از ترکیه خریداری کردم 
و ب��ه ایران آوردم و دی��دم موزه همدان کاًل 

از ای��ن اثر ی��ک ع��دد دارد و آن را به موزه 
هم��دان هدیه دادم. البته در این بین وقتی 
تالش من برای گردآوری آثار باستانی ایران 
از نقاط مختلف جهان دیده ش��د دوس��تان 
دیگ��ر هم بر این موضوع همت گماش��تند، 
به عنوان مثال دوس��تی از کشور بلژیک ۲۹ 
ظرف را با تمام مشکالتش به مجموعه من 

اهدا کرده است.

 کتاب »قانون ابوعلی س�ینا« را من به موزه 
اهدا کردم

پی��ش از این هم هر وقت میراث فرهنگی 
در اس��تان نمایش��گاهی برپ��ا می کرد من 
اجناس��م را برای نمایش به آن ها می دادم یا 
کارهای��ی از این قبیل به عنوان مثال کتاب 
قانون ابوعلی س��ینما را من به موزه آرامگاه 
بوعلی س��ینا اهدا کردم. البته برای نمایش 
آثار شورای تأمین استان هم با حضور تمام 
مس��ئوالن استانی تشکیل ش��د اما هنوز به 
نتیجه ای نرسیده اس��ت. در کل من هرآنچه 
داشتم برای این کار گذاشتم و سر آخر هم 
ماشین زیرپایم را برای خرید مهر فتحلی شاه 

فروختم مهری به نام عباس شهید.

پس مشکل اصلی کجاست که مجموعه ای 
با این حجم از آثار و ارزش تاریخی به موزه 
تبدیل نمی ش�ود تا همه بتوانند از آن بازدید 

کنند. 
قبل از اینکه به این س��ؤال پاس��خ دهم باید 
بگویم از چند سال پیش کشورهایی مانند ایتالیا 
و بلژیک از من خواس��تند که مجموعه ام را به 
کش��ور آنها منتقل کنم و به نمایش بگذارم، از 
طرف دیگر استان های اصفهان، تبریز و اراک هم 
از من خواستند تا مجموعه ام را در آنجا به نمایش 
بگذارم و تسهیالت زیادی را هم در اختیارم قرار 
دادند در حال حاضر هم استان های کرمانشاه و 
هرمزگان از من خواستند تا مجموعه را به آنجا 
انتقال دهم. من به هیچکدام از این درخواست ها 
پاسخ ندادم چرا که معتقدم همدان با سه هزار 
سال پیشینه تاریخی به عنوان پایتخت تاریخ 
و تمدن ش��ناخته می شود و خودم هم اصالت 
همدانی دارم، به همین دالیل باید در همینجا 
آثار به نمایش گذاشته شود. البته من تنها نیستم 
که این آثار را جمع آوری کرده ام و هر کس که 
در جمع آوری آن به من کمک کرده مسئولیتی 
بر عهده من گذاشته تا آثار را به صورت عمومی 

به نمایش بگذارم.
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احم��د  آل  ج��الل  خواه��رزاده 
ب��ا ط��رح پیش��نهادهایی درباره 
خانه -م��وزه »س��یمین و جالل« 
می گوید: وقت��ی وارد این منزل 
می ش��وید، گرچ��ه هن��وز به حد 
ایده آل نرس��یده، ول��ی باز هم 
الگوهای  می توانید موقعی��ت و 
معماری و لوازم و تزیینات خانه 
را به صورت اولیه ببینید و روح 
و فض��ا و صفا و م��رام مردمی و 
آزادمنش��ی صاحبان اصلی خانه 

را حس کنید.
محمدحس��ین دانای��ی پ��س از 
انتصاب مدیریت جدید شرکت 
توس��عه فضاه��ای فرهنگ��ی با 
ابراز امیدواری نسبت به این که 
دوره جدی��د دوره جبران مافات 
دوس��تداران  آن چ��ه  و  باش��د 
در  س��ال ها  ج��الل  و  س��یمین 
انتظارش بوده اند، در این دوره 
محق��ق ش��ود، گف��ت: مدیریت 
یك��ی از مهم تری��ن متغیره��ای 
تعیین کنن��ده در ه��ر ح��وزه ای 
اس��ت و یك��ی از علل شكس��ت 
سازمان ها، مؤسسات و نهادهای 
فعال در حوزه های گوناگون، که 
در س��ال های اخیر ب��ه فراوانی 
شاهدش بوده ایم، وجود نقص یا 
ضعف در ساختارهای تشكیالتی 
آن هاس��ت و بخش عم��ده ای از 
ای��ن نقص ها و ضعف ه��ا هم به 
حوزه مدیریت آن ها برمی گردد. 
بنابراین، اگر اصالحات در حوزه 
»مدیریت« با اولویت در دستور 
کار قرار گیرد، می توان به آینده 
نهاده��ای مزب��ور امی��دوار بود، 
وگرن��ه هرگون��ه اقدام��ی برای 
گری��ز از شكس��ت های بع��دی، 
بی نتیجه خواهد مان��د و اوضاع 

روز به روز بدتر خواهد شد.

او سپس با اشاره به اهمیت و حساسیت بیشتر 
موض��وع مدیریت در نهاده��ای فرهنگی، افزود: 
مدیر انتخابی یا انتصابی برای نهادهای فرهنگی، 
حتماً باید اهل فرهنگ باشد، یعنی بتواند معنا و 
مفهوم فرهنگ را درک کند و همه مسائل حوزه 
مدیریت خودش را با نگاه فرهنگی ببیند و آن ها 
را با استفاده از ابزارها و روش های فرهنگی حل 
و فصل کند. بنابراین، می توان گفت که مدیریت 
نهادهای فرهنگی، کاری اس��ت بزرگ و تنها از 

عهده مدیران شایسته برمی آید.
 

دانای��ی در ادامه به لزوم حس��اس بودن افکار 
عمومی نس��بت ب��ه هرگونه تغیی��ر و تحوالت 
مدیریتی در نهادهای فرهنگی اشاره کرد و درباره 
وضعی��ت فعلی خانه- موزه »س��یمین و جالل« 
گفت: این پروژه با وجود مشکالت و نارسایی ها 
و تأخیر و تعلل ها، باالخره به نحو نسبتاً مطلوبی 
به پایان رس��ید و اآلن دو - س��ه سالی است که 
به بهره برداری رسیده و تا جایی که اطالع دارم، 
مورد توجه دوستداران ادب و فرهنگ، مخصوصاً 
جوان ها، قرار گرفته و آمار بازدیدکنندگانش هم 

نسبتاً آبرومندانه است.
به گفت��ه او، علت اصلی اقبال مردم به این اثر 
تاریخی - فرهنگی، حفظ هویت اصلی آن است. 
در واق��ع، از روزی که پروژه تبدیل این خانه به 
موزه آغاز ش��د، همه عوامل و دس��ت اندرکاران 

پروژه، صمیمانه متعهد شدند که این خانه را به 
نحوی مرمت و تقویت و بازسازی کنند که گویی 
هنوز صاحبان اصلی اش زنده هستند و در آن جا 
زندگی می کنند. به همین علت است که وقتی 
وارد این منزل می ش��وید، گرچ��ه هنوز به حد 
ایده آل نرس��یده، ولی باز هم می توانید موقعیت 
و الگوه��ای معماری و ل��وازم و تزیینات خانه را 
به ص��ورت اولیه ببینی��د و روح و فضا و صفا و 
مرام مردمی و آزادمنش��ی صاحبان اصلی خانه 

را حس کنید.
خواهرزاده جالل آل احمد با اشاره به انتظارات 
بازماندگان و اعضای خانواده از مدیریت جدید و 
چش��م اندازهای آتی گفت: گرچه تشکر و تقدیر 
از دست اندرکاران وظیفه اخالقی و انسانی همه 
ماس��ت و نباید از قلم بیفتد، ولی از طرف دیگر، 
بای��د اعتراف کنم که ظرفیت این نهاد فرهنگی 
خیلی بیش از آن است که تا کنون درک شده و 
مورد بهره برداری قرار گرفته است و در این مورد 
پیشنهادهایی هم داریم که قباًل مطرح شده اند و 
مسئوالن هم قول هایی داده اند، ولی هنوز منتظر 

اقدام عملی هستیم.
محمدحسین دانایی درباره پیشنهادهای شان 
و  بالق��وه  ظرفیت ه��ای  از  چنان چ��ه  گف��ت: 
مزیت های نس��بی این پروژه به درستی استفاده 
شود، می توان یک الگوی علمی پسندیده برای 
همه خانه -موزه ها س��اخت و یک مشکل ملی را 

پیشنهادهایی درباره خانه-موزه »سیمین و جالل«
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حل کرد. برای دس��تیابی ب��ه این هدف هم 
اقدامات زیر ضروری است:

۱( افزایش امکانات این خانه-موزه به نحوی 
که بتوان��د ضمن ادامه وظای��ف فعلی، یک 
بانک اطالعاتی جامع راجع به هنر و ادبیات 
معاصر، با محوریت سیمین دانشور و جالل 
آل احمد بش��ود تا هر کسی در هر گوشه ای 
از جهان و برای هر منظوری اطالعاتی راجع 
ب��ه هنر و ادبیات معاصر ایران، به ویژه راجع 
به این دو شخصیت فرهنگی بخواهد، به این 
بانک اطالعاتی نیاز داش��ته باشد و بتواند از 

منابع آن استفاده کند.
۲( تأس��یس یک پژوهشگاه تخصصی هنر 
و ادبی��ات معاص��ر تحت نظر یک ش��ورای 
علمی و سیاستگذاری برای طراحی و اجرای 
پروژه های تحقیقاتی و خل��ق ایده های تازه 
به عنوان یک کرس��ی نظریه پردازی در باب 

ادبیات فارسی معاصر.
امکان��ات  فعال ک��ردن  و  شناس��ایی   )۳
درآمدزای��ی از طریق انتش��ار نس��خه های 
اصیل از آثار این دو ش��خصیت فرهنگی که 
متأسفانه در س��ال های اخیر مورد تعرض و 
دست اندازی های زیادی قرار گرفته  و از اصل 
خود دور شده اند. همچنین برگزاری مراسم 
و جلسات فرهنگی مناسب در حد امکانات و 

با رعایت پروتکل های مربوطه.
۴( توس��عه کمی و کیفی فعالیت های این 
خانه-موزه در قالب یک ش��بکه یا منظومه. 
نقطه کانونی این منظوم��ه می تواند مرکب 
باشد از همین خانه جالل و سیمین، به عالوه 
خانه مرحوم نیما یوشیج که در نزدیکی این 
خانه قرار دارد و خوشبختانه اخیراً در اختیار 
ش��هرداری تهران قرار گرفته و می تواند پس 
از مرمت و بازس��ازی و احیا، به این منظومه 
بپیوندد. اقمار این منظومه هم به این ش��رح 
پیش��نهاد می ش��وند: ۱( خانه پدر جالل در 
محل��ه پاچنار تهران که ۱0 س��ال پیش به 
سازمان میراث فرهنگی واگذار شده و هنوز 
که هنوز اس��ت، درش بس��ته اس��ت و هیچ 
فکری به حالش نکرده اند. این مکان فرهنگی 
- تاریخ��ی می تواند در ی��ک تعامل اداری با 
وزارت می��راث فرهنگ��ی، تح��ت مدیریت 

شهرداری و شرکت توسعه قرار گیرد و پس 
از مرمت و بازس��ازی و احی��ا، به یک قطب 
فرهنگی - تاریخی درب��اره تاریخ روحانیت 

معاصر تبدیل شود.
۲( خانه و آرامگاه مرحوم نیما در یوش که 

هم اکنون در حال بهره برداری است.
۳( خانه جالل و س��یمین در اسالم، یعنی 
همان کلبه کوچکی که به وسیله خود جالل 
طراحی و ساخته شده بود و آخرین مسکن 
و م��أوای این زوج هنرمن��د بود برای این که 
از آزارهای مستقیم و مکرر ساواک و عوامل 
امنیتی که حس��ابی عرص��ه را بر آنان تنگ 

کرده بودند، به دور باشند.
۴( سایر خانه های استیجاری محل سکونت 

جالل و سیمین در محالت مختلف تهران.
خواهرزاده جالل آل احمد در پایان ضمن 
اع��الم آمادگ��ی خانواده ب��رای همکاری در 
زمینه های یادش��ده اظهار امی��دواری کرد: 
مدیریت تازه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی 
که خودش هم اهل فن اس��ت و سوابقی در 
این زمینه ها دارد، بتواند گام های مؤثری را در 
این مسیر بردارد و این خانه-موزه را که یک 
امانت ملی است و چشم خیلی از هنرمندان 
و هنردوس��تان ایران و سایر کشورها به آن 
دوخته ش��ده، آن چنان که شایسته نام بلند 
جالل آل احمد و دکتر سیمین دانشور است، 

اداره کند و بر رونق آن بیفزاید.
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از  یك��ی  ش��ک  ب��دون 
صنعت ه��ای  آس��یب دیده ترین 
وی��روس  از  ناش��ی  اقتص��ادی 
کرونا، صنعت گردشگری است. 
برخی کسب وکارها در بازارهای 
مختلف از حدود دو ماه پیش به 
ش��رایط »فعالیت قبل از شیوع 
کرون��ا« برگش��تند و برخی هم 
ت��ا ح��دودی از »تعطیلی یا عدم 
فروش در ماه های اولیه ش��یوع 
ویروس« فاصل��ه گرفته اند اما 
بازار گردش��گری هن��وز در کما 

قرار دارد.
می ده��د  نش��ان  بررس��ی ها 
گردش��گری  کس��ب وکارهای 
ت��ا حداق��ل دو فص��ل بع��د از 
پای��ان قطعی ابتالء ب��ه کرونا، با 
یا شبه تعطیلی  وضعیت تعطیلی 
درگیر خواهن��د بود. بخش های 
گس��ترده ای از قبی��ل هتل ها و 
اقامتگاه ها، بخ��ش حمل و نقل 
مانن��د ش��رکت های هواپیمایی، 
اتوبوس ه��ا، کش��تی ها، دفات��ر 
واحدهای  مس��افرتی،  خدم��ات 
اق�������امت گاه ه��ای  پذیرای��ی، 
س��������فره خانه ها،  بوم گ��ردی، 
راه��������نمایان  مهمانپذیره��ا، 
گردش��كری و مراک��ز آم��وزش 
گردش��گری ب�����ا خس��ارت های 
ش��دند.  ب��رو  رو  گس��ترده ای 
نهاده��ای ملی، منطق��ه ای، بین 
المللی باید دست به دست هم 
بدهند تا صنعت گردش��گری را 

از رکود بی سابقه نجات دهند.

این نهاده��ا می توانند ابتدا آس��یب دیده ترین 
بخش ها را مشخص کنند؛ سپس تسهیالت ویژه 
کم به��ره ای را در اختیار این بنگاه های اقتصادی 
بگذارند. بخشی از هزینه های آنها مانند مالیات، 
اجاره، پول برق، آب … را ببخشند یا به دوره های 
بعد موکول کنن��د. از این فرصت پیش آمده در 
راس��تای اصالح ساختارهای معیوب گردشگری 
اس��تفاده کنن��د. از ابزارهای دنی��ای دیجیتال 
و فض��ای مج��ازی در بهب��ود زیر س��اخت های 

گردشگری استفاده کنند.

کرونا و گردشگری
گردشگری جهان، با وجود همه قدرتی که دارد، 
یک بار در س��ال ۲00۳، به دنبال شیوع بیماری 
س��ارس و بار دیگر در س��ال ۲00۹، و به دلیل 
بحران اقتصادی آمریکا، با افول چشمگیری روبه رو 
شده بود. بیماری سارس در سال ۲00۳، پس از 
کشتن ۷00 نفر، ریشه کن شد. این بیماری ۲۹ 
کشور را آلوده کرد، ولی هتل ها تعطیل و پروازها 
لغ��و نش��دند و تنها با افت تقاضا روبه رو ش��د و 
صنعت گردشگری جهان را با حدود 50 میلیارد 

دالر ضرر مواجه کرد.
همه گی��ری ویروس کرونا باعث ش��ده اس��ت 
که در س��ه ماه��ه اول س��ال ۲0۲0، ۲۲ درصد 
از ورود گردش��گران بین الملل��ی، کاه��ش یابد. 
آخرین داده های س��ازمان جهانی گردش��گری، 

نش��ان می دهد این بحران می تواند در مقایسه با 
ارقام س��ال ۲0۱۹ بین ۶0 تا 80 درصد کاهش 
در گردشگری جهانی داش��ته باشد. این بحران 
وضعی��ت کس��ب و کار میلیون ها نف��ری که در 
صنعت گردش��گری مشغول به کار هستند را به 
ش��دت تحت تأثیر قرار داده. دبیر کل س��ازمان 
جهانی گردش��گری گفته اس��ت: جه��ان با یک 
بحران بی س��ابقه بهداشت و سالمت روبرو است 
و صنع��ت گردش��گری با یکی از پر فش��ارترین 
بحران های اقتصادی تا به حال، در معرض خطر 
قرار گرفته اس��ت و میلیون ها ش��غل در معرض 

خطر هستند.
 

آسیا، آسیب دیده ترین منطقه
در اوای��ل ژانوی��ه ۲0۲0، پی��ش بینی رش��د 
5 الی ۶ درصدی گردش��گری، در آس��یا وجود 
داشت. اما در همین روزهای اخیر، آمارها نشان 
می دهد، گردشگری آس��یا، با افت حدود منفی 
)۳5( درصدی، در ورود گردش��گران بین الملل، 
آسیب دیده ترین منطقه جهان، از ویروس کرونا 

است.
 چین در طی سال ها، بیشترین مسافر گردشگر 
را به جهان می فرستاده است و شیوع کرونا، مردم 
جهان را برای از دس��ت دادن گردشگران چینی 
نگران کرده است. مسافران چینی، پس از تعطیلی 
اجباری هزاران شغل در کشورشان، خانه نشین 

گردشگری در پساکرونا
پیشنهاد ششگانه برای بهبود صنعت گردشگری

محمد مهدی بازگیرخوب
پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق )ع(
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اجباری نیز ش��ده اند. همین امر سبب خالی 
شدن سریع سواحل آسیای جنوب شرقی و 
مقاصد گردشگری در اروپا شده است در حال 
حاضر، خدمات گردش��گری چین، تقریباً به 
حالت تعطیل درآمده و هتل ها خالی هستند. 
تورهای گردش��گری و پروازهای خارجی لغو 
ش��ده اند و محدودیت های شدید مسافرتی، 
سبب کاهش ورود چینی ها به کشورها شده 
است. هر سال حدود ۱۷۳ میلیون گردشگر 
چینی در حال س��فر هس��تند که رقمی در 
حدود ۲۷0 میلیارد دالر به اقتصاد دنیا کمک 

می کنند.

سناریوهای گردشگری بین المللی در سال 
۲۰۲۰

این س��ناریوها به ش��دت به زمان کنترل 
کامل ویروس، زمان بازگشایی مرزها و رعایت 

پروتکل های بهداشتی بستگی دارد.
 تحت این س��ناریوها، تأثیر از دست دادن 
تقاضا در س��فرهای بی��ن المللی می تواند به 

صورت زیر پیش بینی شود:
• از دست دادن 850 میلیون تا ۱.۱ میلیارد 

گردشگر بین المللی
• از دس��ت دادن ۹۱0 میلی��ارد دالر ت��ا 
۱.۲ تریلی��ون دالر درآمده��ای صادراتی از 

گردشگری
• ۱00 تا ۱۲0 میلیون ش��غل گردشگری 

مستقیم در معرض خطر است
پیش بینی می ش��ود مسافرت های داخلی 
بسیار زودتر از مسافرت های بین المللی آغاز 
شود. کارشناسان پیش بینی می کنند ۳ ماه 
منتهی به س��ال ۲0۲۱ مس��افرت های بین 

المللی رشد بیشتری داشته باشد.
 کارشناس��ان معتقدند کشورهای آسیایی 
زودت��ر تقاض��ای گردش��گری بی��ن المللی 
خودشان را آغاز می کنند و پس از قاره آسیا، 
قاره اروپا، قاره آمریکا و در نهایت قاره آفریقا 

قرار دارد.

نق�ش دیپلماس�ی اقتص�ادی در خ�روج از 
بحران گردشگری

تی��م اقتصادی دول��ت به هم��راه وزارت 

امور خارج��ه، نهادهای تأثیرگذار در زمینه 
دیپلماس��ی اقتصادی، اتاق ه��ای بازرگانی 
اس��تان ها و … همگی می توانند در خارج 
ش��دن صنعت گردش��گری از بحران مؤثر 
واقع بش��وند. از س��وی دیگر، دیپلماس��ی 
گردش��گری حلقه مفقوده توس��عه صنعت 
گردش��گری کشور و مؤلفه قدرت نرم ایران 
با مشارکت بخش خصوصی بوده و در قانون 
برنامه ششم توس��عه بر استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی در امور صنعت گردشگری 

نیز تاکید شده است.
با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای اتاق به عنوان 
نماین��ده بخ��ش خصوص��ی و همچنی��ن 
همراهی دولت، می توان از »سحر دیپلماسی 
اقتص��ادی« از رهگذر گردش��گری به نفع 

منافع ملی بهره مند شد. طبق این گزارش، 
در سند بیست ساله چشم انداز ایران در افق 
۱۴0۴ به عن��وان یک راهب��رد ملی، حضور 
۲0 میلی��ون گردش��گر ورودی در کش��ور 
پیش بینی شده اس��ت؛ این در حالی است 
که ایران هم اکنون از برنامه مشخص ش��ده 
در چش��م انداز، عقب تر است و اگر قرار بود 
طبق برنامه حرکت صورت گیرد، هم اکنون 
باید حدود ۱۳ میلیون گردشگر وارد کشور 
می شد؛ در حالی که این رقم در حال حاضر، 
حدود ۶ میلیون گردشگر است. دیپلماسی 
اقتصادی می تواند با جذب گردشگران بین 
المللی در برابر تبلیغات سو آمریکا در جهت 
نش��ان دادن چهره غیر واقع��ی از ایران نیز 

بایستد.
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بهب�ود صنع�ت  ب�رای  پیش�نهاد  ش�ش 
گردشگری

۱. ایجاد فرصت های جدید برای گروه های 
آس��یب پذیر، اعطای مشوق ها و صندوق های 
ام��دادی و یارانه ه��ای مالی، انتق��ال مزایای 
اجتماعی همچون بیمه بی��کاری، معافیت، 
امهال ی��ا کاهش پرداخت ه��ای اجتماعی و 
مالیاتی ب��رای کارگ��ران خویش فرما، ایجاد 
س��ازوکارهایی ب��رای بیکاری، آس��ان گیری 
قوانین بیمه کارگری کوتاه مدت برای پرداخت 
آس��یب دیده،  ش��رکت های  دس��تمزدهای 
شناسایی و کاهش خطرات شغلی، مشکالت 

اقتص��ادی کارگران در حی��ن و بعد از کرونا 
اس��ت. همچنین اقدام��ات محافظتی ویژه 
جهت اطمینان گروه های به شدت آسیب پذیر 
همچون زنان، جوانان و جوامع روستایی ارائه 

می شود.
۲. دومین اق��دام در حوزه مدیریت بحران 
و کاه��ش اث��رات، پش��تیبانی از نقدینگ��ی 
شرکت هاس��ت که برای دستیابی به این امر 
باید هفت اقدام راهبری صورت پذیرد. اعطای 
ردیف بودجه ویژه در صندوق ها و برنامه های 
اضطراری منجر به جلوگیری از ورشکستگی و 

اطمینان از بازگشت عرضه به بازار می شود.

ایجاد اس��تثنائات موقت��ی تأمین معوقات 
اجتماع��ی و پرداخت ه��ای مالیات��ی، ایجاد 
س��ازوکارهای س��رمایه گذاری ب��رای تأمین 
نقدینگی شرکت های خرد، متوسط و کوچک 
در کوتاه مدت، اجرای استثنائات موقت کاهش 
صورت حساب هایی همچون برق، اجاره و… 
در حفظ نقدینگی شرکت ها تأثیرگذار خواهد 
ب��ود. راهکاره��ای دیگری همچ��ون تأمین 
ابزارهای مالی برای تسهیل نقدینگی اضافی 
مانند اس��تمهال در بازپرداخت وام، ضمانت 
وام و…، فراهم ک��ردن کمک های بالعوض 
کوچک، هدفمند و غیرقابل اس��ترداد برای 
مشاغل کوچک، افراد ش��اغل و کارآفرینان، 
توس��عه مکانیزم های آس��ان ب��رای تعویق 
پرداخت هزینه های تأمین اجتماعی و مالیاتی 
بدون نیاز به بوروکراسی پیچیده و در نهایت 
فراهم کردن پشتیبانی و راهنمایی مدیریتی 
و آموزشی برای ش��رکت های خرد منجر به 

پشتیبانی از نقدینگی شرکت ها خواهد شد
۳. از دیگ��ر اقدام��ات در بخ��ش مدیریت 
بح��ران و کاهش اثرات، بازبین��ی مالیات ها، 
ع��وارض و مقررات تأثیرگذار بر حمل ونقل و 
گردشگری است. به منظور دستیابی به این 
ام��ر باید به بازبینی کلیه مالیات ها، هزینه ها 
و ع��وارض تأثیرگذار بر گردش��گری، فراهم 
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ک��ردن تعلیق یا کاهش مالیات های س��فر و 
گردش��گری، هزینه ها و عوارض و همچنین 
بازبینی مقررات و اجرای انعطاف پذیر قوانین 
مربوط به بهره برداری شرکت های گردشگری 

و حمل ونقل پرداخت.
۴. در چهارمی��ن توصیه مدیریت بحران و 
اثرات ناشی از آن، برای دستیابی به اطمینان 
از حمایت و اعتماد مصرف کنندگان، دولت ها 
باید به منظ��ور ترویج ترتیبات منصفانه برای 
مصرف کنندگان با بخش خصوصی همکاری 
کنند که این امر با تنظیم مجدد تعطیالت لغو 
شده، بلیت پرواز و اطمینان از حمایت کامل 
مصرف کنندگان و سازوکارهای جایگزین برای 
حل و فصل اختالفات مصرف کنندگان تحقق 
می پذیرد تا دادخواس��ت ها به حداقل برسد. 
همچنین با ایج��اد کوپن هایی برای افزایش 
تقاض��ا و حمایت از مصرف کنن��دگان برای 
رزروهای لغو شده معتبر تا پایان سال ۲0۲0، 
پیگی��ری روش ه��ای حل وفصل مش��کالت 

مربوط به بازپرداخت مبالغ از پیش پرداخت 
ش��ده از طریق کارت ه��ای اعتباری می توان 
اعتماد مصرف کنندگان را مجدداً کسب کرد.

5. به منظور ارتقای توس��عه مهارت به ویژه 
مهارت های دیجیتال در ابتدا باید از بیکاران 
جه��ت توس��عه مهارت های جدی��د و مفید 
ش��امل محصوالت جدی��د، بازاریابی، هوش 
بازار و مهارت های دیجیتال برای دوره بازیابی 
و بهبود حمایت ش��ود. با برگزاری دوره های 
آموزش آنالین رایگان برای افراد آسیب دیده 
از بحران کرونا با کمک دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزشی، تبلیغ رایگان محتوای سازمان های 
بین الملل مثل سازمان جهانی گردشگری و 
پشتیبانی آنها به چند زبان و همچنین تدوین 
برنامه های آموزشی علمی و مهارتی با بودجه 
دولتی برای پرسنل شرکت های گردشگری 
که در بحران کرونا تعطیل شده اند، می توان 
مهارت ه��ای جدی��د را ارتق��ا داد. ش��رکای 
دیجیتالی نیز می توانند با همکاری های متقابل 

امکان مهارت های دیجیتالی برای متخصصان 
گردشگری فعلی و آینده و ارتقای فرصت های 
یادگیری دیجیتالی موجود را فراهم کنند و 
همچنی��ن اس��تارت آپ ها و کارآفرینان را با 
ایج��اد چالش های ملی با تش��ویق و اهدای 
جوایز به ارائه راه حل های نوآورانه برای عبور 

از بحران دعوت کرد.
۶. بازار گردش��گری باید جزو بس��ته های 
مل��ی،  س��طوح  در  اقتص��ادی  اضط��راری 
منطقه ای و بین المللی قرار گیرد که این امر 
با ادغام گردشگری و حمل ونقل در بسته های 
اضطراری با کاهش اث��رات و حمایت ملی و 
منطقه ای و بین الملل��ی، گنجاندن اداره های 
گردش��گری ملی در برنامه ه��ای مربوط به 
س��ازمان های بین الملل��ی و منطقه ای مانند 
بانک جهانی، بانک های منطقه ای و کمیسیون 
اروپا برای تضمین حمایت از کارآفرینان خرد، 
کوچک و متوسط، زیرساخت های گردشگری 

و سایر حوزه های اثرگذار صورت می پذیرد.
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جعلیاتی به نام »کوروش«

»کوروش«  این همه حرف و جمله ندارد!
در فض��ای مجازی متن هایی منتس��ب به 
»کوروش« دست به دست می شود که هرگز 
توس��ط او گفته نش��ده و جعلی است. فقط 
شاعران و نویسندگان نیستند که اسم شان به 
جعلیاتی گره می خورد تا عده ای از این طریق 

برای خود شاید شهرتی به دست بیاورند.
در فضای مجازی جمله ه��ا و متن هایی را 
می بینیم که ب��ه عنوان س��خنان »کوروش 
کبیر« دست به دس��ت می شوند اما واقعیت 
این اس��ت که این ها هم همانند هزاران متن 
دیگر که به اس��امی شناخته شده نسبت داده 

می شوند، جعلیاتی بیش نیستند.
کمپین مبارزه با نش��ر جعلیات هم زمان با 
هفتم آبان ماه که از آن به عنوان »روز کوروش« 

یاد می شود و البته همین عنوان هم همواره با 
چالش هایی مواجه بوده، یکی از این متن های 
جعلی را با عنوان »س��خن کوروش بزرگ به 
دخترش آتوس��ا« منتش��ر کرده است که در 
پی می آید: هیچ گاه چشمانت برای کسی که 
معنی نگاهت را نمی داند گریان مکن، قلبت را 
خالی نگه دار و اگر روزی خواستی کسی را در 
قلبت راه دهی، سعی کن فقط یک نفر باشد، 
به او بگو که تو را بیش��تر از خودم و کمتر از 
خدا دوست دارم؛ زیرا به خدا اعتقاد دارم و به 

تو نیاز. چهار چیز را هرگز فراموش نکن: 
۱. به هم��ه نمی توانی کمک کنی. ۲. همه 
چیز را نمی توانی عوض کن��ی. ۳. همه تو را 
دوس��ت نخواهند داشت ۴. همه را نمی توانی 

راضی نگه داری... پس زندگی کن، 
آن گونه که خودت می خواهی.

ای��ن کمپی��ن همچنی��ن در 
توضیحی نوشته اس��ت: ترجمه 
منش��ور »کوروش کبی��ر« تنها 
مکتوبی است که از او باقی مانده، 
و باق��ی جمله های منس��وب به 

»کوروش« جعلی هستند.
گفته می ش��ود که »اس��توانه 
کوروش« یا »منش��ور کوروش« 
لوحی از گل پخته  اس��ت که در 
سال 5۳8 پیش از میالد به فرمان 
نگاشته  هخامنش��ی  »کوروش« 
شده  است. »استوانه کوروش« در 
ماه م��ارس ۱8۷۹ میالدی )برابر 
با اس��فند - فروردی��ن ۱۲5۷/8 
خورشیدی( توسط هرمزد رسام 
در جریان کاوش های او در بابل، 
بر تپه موس��وم به »َعمران« پیدا 
شد. پس از آن نیز بخش هایی از 
نسخه دیگری از متن استوانه روی 
دو قطعه ل��وح گلی در مجموعه 
بابلی موزه بریتانیا شناخته شده 
 که بازمانده نس��خه بایگانی شده 
همین استوانه است. نیمه نخست 
این ل��وح از زب��ان رویدادنگاران 
بابلی اس��ت و در نیمه پایانی آن، 
سخنان و دستورهای کوروش به  
زب��ان و خط میخی اکدی )بابلی 

نو( نوشته شده  است.
ترجمه »منشور کوروش« را که 
از متن اصلی بابلی توسط شاهرخ 
رزمجو به فارسی برگردانده شده 

است می توانید از این جا ببینید.
هفتم آبان چند س��الی اس��ت 
به نام کوروش و بزرگداش��ت این 
پادش��اه ایرانی گره خورده است. 
به باور گروهی، ای��ن روز بر پایه 
مناب��ع تاریخی یونانی��ان، زادروز 
کوروش اس��ت. عده ای دیگر نیز 
آن را روز فت��ح باب��ل به دس��ت 
کوروش می دانن��د. اما برخی نیز 
پایه این عقاید را دست کاری شده 

می دانند.
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بازیگ��ری که ب��ا ب��ازی در فیلم 
عاش��قی«،  »دوران  س��ینمایی 
به خوبی توانس��ت در کن��ار لیال 
حاتمی و شهاب حسینی گلیم خود 
را از آب بیرون بكشد و سپس با 
بازی در سریال »شهرزاد« نامش 
را بیش از پیش بر س��ر زبان   ها 
انداخت. ای��ن روزها مینا وحید 
مش��غول بازی در سریال »افرا« 
ب��ه کارگردانی بهرن��گ توفیقی 
و تهیه کنندگ��ی مجید موالیی و 
کامبیز دارابی اس��ت. س��ریالی 
قصه  ک��ه  اجتماعی-خانوادگ��ی 
آن در فض��ای معاص��ر می گذرد 
و وحی��د در آن در نقش یكی از 
ش��خصیت   های محوری قصه که 
پزشكی جراح است، ظاهر شده. 
همی��ن نقش آفرین��ی بهان��ه  ای 
ش��د تا با او درباه این س��ریال و 
فعالیت   ه��ای اخیرش به گفتو گو 

بپردازیم.

 کمی درباره نقشتان در سریال »افرا« و کیفیت 
فیلمنامه توضیح دهید و اینکه این همکاری چطور 

شکل گرفت؟
من در این سریال نقش پزشک جراحی را بازی 
می کنم که بلندپرواز اس��ت و بسیار شبیه خیلی 
از زنان تحصیلکرده و مستقل جامعه امروزی که 
به فردیت خودش��ان فکر می کنند. زمانیکه آقای 
توفیق��ی و آقای موالیی )یک��ی از تهیه کنندگان 
س��ریال( با م��ن در این رابطه تم��اس گرفتند و 
چندین قسمت از فیلمنامه را برایم فرستادند تا 
قسمت ۳-۴ آن را مثل یک فیلمنامه خواندم، اما 
در ادامه نثر و دیالوگ   های زیبا، دوست داشتنی و 
اصولی آن جذبم کرد و دیگر مثل یک رمان عالی 
یک نفس آن را خواندم. عالوه بر فیلمنامه، س��ایر 
عوام��ل گروه هم حرفه  ای بودند و از آنجا که قباًل 
ه��م با آقای موالیی کار کرده بودم، با کمال میل 

بازی سریال »افرا« را پذیرفتم.

کار با بهرنگ توفیقی چه ویژگی   هایی دارد و او 
روی چه مواردی تأکید و تمرکز بیشتری دارد؟

بهرن��گ توفیقی کارگردان صبوری اس��ت که 
منش��ی دوست داشتنی دارد. ما در همان ابتدای 
کار ب��ا هم ب��ه توافقی کلی راج��ع نقش مهتاب 
رس��یدیم و او در ادامه دس��ت م��ن را به عنوان 
بازیگر باز گذاش��ت که نقطه نظراتم را در نقشم 
به کار ببندم. بهرنگ توفیقی خیلی به من آرامش 
می ده��د که حتی بتوانم با خیال راحت اش��تباه 

کنم یا اینکه بازی   های ریزی که بدون مشورت با 
ایشان به کاراکتر مهتاب اضافه می کنم را دوست 
دارد و تاییدش می کند. این ویژگی   های او گویای 
آن است که یک کارگردان چقدر روی نقش   های 

سریالش مسلط است.

پیش بینی تان درباره بازخورد سریال چیست؟
در سینما و تلویزیون هیچ چیز قابل پیش بینی 
نیست. چه بسیار فیلم   ها و سریال   هایی که همه 
فکر می کردند اتفاق   های عجیب و غریبی برایشان 
می افتد، اما نیفتاد و متقابالً چه بس��یار فیلم   ها و 
س��ریال   هایی که فکر می کردند اصالً دیده نشود، 
اما از اقبال باالیی برخوردار شد! بنابراین هیچ چیز 
قابل پیش بینی نیست، اما در مورد سریال »افرا« 
می توانم به جرات بگویم که تمام شاخصه   های یک 
س��ریال خوب و استاندارد را دارد و چنانچه تمام 
مراحل ساخت و پخش آن هم درست پیش برود، 

می توان انتظار رضایت مردم را داشت.

کار در ش�رایط کرونایی چه مش�کالتی بویژه 
برای بازیگران ایجاد کرده است؟

به هر ح��ال کار در ش��رایط کرونا نگرانی   های 
خودش را دارد، اما خوشبختانه فیلمبرداری سریال 
ما در شهرستان است و کالً وضعیت شهرستان   ها 
به نسبت از تهران بهتر است. تمام عوامل سریال 
»افرا« به غیر از زمان فیلمبرداری در هتل هستند 
و رفت و آمد غیر ضروری به داخل شهر ندارند، اما 

بعد از مرگ پدرم نتوانستم 2 سال کار کنم

ساناز قنبری
خبرنگار

مینا وحید:
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خب قطعاً استرس   های یک بازیگر در این شرایط 
زیاد اس��ت. چون جلو دوربین نمی تواند ماسک 
بزند. به هر حال شاید کرونا تا سالها با ما بماند و 
نمی توان زندگی را متوقف کرد. ما باید راهی پیدا 
کنیم که در این وضعیت بتوانیم به زندگی مان 

ادامه دهیم.

با اینکه آغاز کار و شهرت شما در سینما رقم 
خ�ورد، ام�ا در ادامه در تلویزی�ون موفق تر هم 
بودید. این اتفاق و برنامه ریزی برای حضور در 

هر دو عرصه را چطور پیش برده اید؟
بله، م��ن کارم را با س��ینما و فیل��م »دوران 
عاش��قی« ب��ه کارگردانی علیرضا رئیس��یان و 
بع��د »کفش هایم کو« ب��ه کارگردانی کیومرث 
پوراحم��د آغاز ک��ردم، اما همزمان در س��ریال 
»ش��هرزاد« هم بازی می کردم. اینطور نبود که 
بخواهم مدیوم   ها را از یکدیگر تفکیک کنم. البته 
زمان اکران فیلم »کفش هایم کو« پدرم فوت کرد 
و من دچار شوکی شدم که نتوانستم ۲ سال کار 
کنم. بعد از آن در سریال »بانوی عمارت« بازی 
کردم و همزمان با این سریال، فیلم »بعد از تو« 
به کارگردانی و نویسندگی فرهاد نجفی را بازی 
کردم که به خاطر ب��ازی در آن، جایزه بهترین 
بازیگر زن سیزدهمین جشنواره فیلم های ایرانی 
سانفرانسیسکو را گرفتم. بنابراین همیشه کار در 
س��ینما و تلویزیون را همزمان باهم جلو بردم و 
برای ادامه مسیرم برنامه ریزی ام برای کار فقط و 

فقط بازی در فیلم خوب است.

از دیگر فعالیت   های اخیرتان هم بگویید؟
االن که کماکان مشغول فیلمبرداری سریال 
»افرا« هس��تیم. چند پیشنهاد خوب دیگر هم 
دارم که متاسفانه یکی-دو تای آن ها نمی توانند 
منتظر اتمام بازی من در این س��ریال ش��وند و 
مشغول س��اخت شدند، اما یک فیلم سینمایی 
هست که قرار است تا بهار منتظر شوند که با هم 
آن را کار کنی��م. همچنین منتظر اکران آنالین 
فیلم »بعد از تو« با نام بین المللی »یک ش��ب 
در تهران )One Night in Tehran(« هستم که 
بس��یار فیلم خوب و بی نقصی است و از طرفی 
دیگر نگارش سیناپس یک فیلم سینمایی را در 

دست دارم.
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نیوشا ضیغمی از سال های 
دوری وارد حرف��ه بازیگ��ر 
ش��ده و برای رس��یدن به 
جای��گاه امروزش مس��یری 
دش��وار و پر فراز و نشیب 
را ط��ی ک��رده اس��ت. او از 
مع��دود بازیگران��ی اس��ت 
ک��ه خ��ودش را متعل��ق به 
هم��ه ژانره��ا می داند و به 
همین خاطر تجربه نقش     ها 
از  متفاوت��ی  ژانره��ای  و 
»ش��وریده«  »تردس��ت«، 
و »پ��ارک وی« گرفت��ه ت��ا 
»ایران  اجب��اری«،  »توفیق 
»اخراجی     ه��ای  و  برگ��ر« 
در  می ت��وان  را   »2 و   1

کارنامه اش یافت.
ای��ن  از  بخش��ی  در  او 
گفت و گو، از برداش��ت     های 
عجی��ب و متفاوت��ی ک��ه از 
بازی اش در تیزر تبلیغاتی 
نوش��ابه انرژی زا در فضای 
مج��ازی ارائه ش��ده، گالیه 

کرد.

از بازیگری تا تبلیغ برای نوشابه انرژی زا

ساناز قنبری
خبرنگار

ب�ه عن�وان ی�ک بازیگر حتم�اً در طول س�ال 
فیلمنامه ه�ای کم�دی زیادی می خوانی�د، وقتی 
فیلمنامه »زن     ها فرش�ته اند ۲« را می خواندید آیا 

جنس طنز آن را متفاوت از باقی آثار دیدید؟
واقعیتش در فضای بحرانی جامعه امروز ایران 
ک��ه مردم به لح��اظ اقتص��ادی و اجتماعی در 
تنش به س��ر می برند، من می خواستم در اثری 
کار کن��م که کام مردم را تل��خ نکند. فیلمنامه 
»زن     ه��ا فرش��ته اند ۲« خیلی کم��دی خاص 
و فض��ای عجی��ب و غریبی ن��دارد، اما کمدی 
خانوادگی مفرحی است که می تواند مخاطب را 
ب��رای مدتی هر چند کوت��اه از فضای التهاب و 
استرس دور کند. شاید »زن     ها فرشته اند ۲« در 
برگیرنده مفاهیم عمیق اجتماعی نباشد و فیلم 
فاخری به حس��اب نیاید، اما در وضعیت فعلی 
من دوست داشتم در فیلمی بازی کنم که حال 

مخاطب پس از تماشایش خوب باشد.

درباره نقشتان در این فیلم توضیح می دهید؟
به نظرم تمام نقش     ه��ای زنان این فیلم ما به 
ازای اجتماع��ی دارند. از این جهت که در فیلم 
»زن     ها فرشته اند ۲« زنانی را می بینیم که چون 
خود واقعی شان را پیدا نکرده    اند در زندگی شان 
خانوادگی ش��ان دچ��ار مش��کالت عدی��د ه ای 
می ش��وند. من نه فمنیست هس��تم و نه داعیه 
ای��ن حرف     ها را دارم و به حقوق مس��اوی زن و 
مرد اعتقاد دارم، اما متاس��فانه خیلی از خانم     ها 

اصاًل با توانایی هایش��ان آش��نا نیستند و همین 
عدم آشنایی و دست کم گرفتن خودشان باعث 
می ش��ود مورد ظلم قرار بگیرند. در حالیکه اگر 
خودشان را باور کنند دیگر هیچکس به خودش 
اجازه نمی دهد ک��ه بخواهد آنها را تحقیر کند. 
»زن     ها فرش��ته اند ۲« به ای��ن جنبه از وجود و 
هویت زنان در قالب طنز می پرداخت و این نکته 

برای من به عنوان بازیگر جذاب بود.

همکاری با آرش معیریان )کارگردان( چگونه بود؟
آقای معیریان از کارگردانان باسواد سینماست 
که بسیار آرام و بی حاشی ه ای است و ژانری که 
برای کار در س��ینما انتخاب ک��رده ژانر تجاری 
اس��ت. من هم فیلم     های قبلی ایش��ان را دیده 
بودم و می دانس��تم در چه فضایی کار می کنند. 
ب��ا آقای فرحبخش، تهیه کنن��ده این فیلم هم 
قباًل در فیلم »دختر شاه پریون« همکاری کرده 
بودم و در مجموع کار در این فیلم تجربه خوبی 

را برایم به همراه داشت.

نکت�ه مهمی که درب�اره نقش     ه�ای کمدی به 
خصوص درباره خانم     ها وجود دارد، شوخی هایی 
است که با این نقش     ها در طول کار می شود. در 
واقع، بازیگری که ای�ن نقش     ها را بازی می کند 
باید جنبه خیلی باالیی داشته باشد. واکنش شما 

در قبال چنین موضوعی چیست؟
برای من ش��وخی ب��ا یک نق��ش در فیلم تا 

نیوشا ضیغمی: به هیچ قیمتی در نقش     های سخیف بازی نمی کنم
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جایی قابل قبول اس��ت ک��ه از نظر اخالقی 
و کالمی در حد اس��تاندارد جامعه ما باشد. 
بعضاً فیلم     هایی را می بینیم که دیالوگ     هایی 
مشمئزکننده دارد و با وجود لودگی و لمپنی 
خ��ارج از عرفی که دارند باز هم فروش     های 
چش��مگیری دارند! قباًل با نقش     های آقایون 
این ش��وخی     ها می شد، اما انگار متاسفانه به 
تازگی باب شده که با نقش     های خانم     ها هم 

چنین شوخی     های مبتذلی انجام شود!

پس در نقش     های سخیف بازی نمی کنید؟
به هیچ قیمت و تحت هیچ شرایطی حاضر 
نیس��تم چنی��ن نقش     هایی را ب��ازی کنم و 
شوخی با یک نقش را تا جایی می پذیرم که 
از نظر اخالقی برای خودم قابل قبول باشد. 
کارنامه حرفه ای من پ��ر از کارهای کمدی 
است که ش��اید از نظر منتقدین سینما کار 
ش��اخص هنری نباش��د، اما در بعد تجاری 
س��ینما موفق عمل کرده    اند و در هیچ کدام 
از ای��ن کارها نمی توانید نقش��ی از من پیدا 

کنید که مرزهای اخالقی را شکسته باشد.

با توجه به اینکه امس�ال سالن     های سینما 
عمالً تعطیل بود، آیا اکران آنالین را ظرفیتی 

تازه برای سینمای ایران می دانید؟
س��ینمای آنالین سالهاست در بسیاری از 
کشورها اجرا می شود و در ایران هم با شیوع 
کرونا بین مردم ش��ناخته شده. بحث اکران 
آنالین را از طرفی مثبت می دانم و از طرفی 
منفی. منفی از این جهت که در ش��رایطی 
که چراغ سالن     های سینما خاموش شده اند، 
متعاقباً تعداد بس��یاری از کارکنان سالن     ها 
شغلشان و وسیله امرار معاششان را از دست 
داده    اند و زندگی ش��ان درگی��ر این موضوع 
ش��ده، اما به هر حال اکران آنالین آنهم در 
این وضعیت یک ضرورت اس��ت. ضرورت از 
این منظر که راهی را پیش پای سینماگران 
قرار می دهد که چرخه تولید فیلم کماکان 
بچرخد و تولید و اکران فیلم متوقف نشود. 
فقط نکته اینجاس��ت که ما در ایران قانون 
کپی رایت نداریم. به همین خاطر مثاًل امروز 
فیلمی در سایت     های فیلیمو یا نماآوا اکران 

آنالین می ش��ود و از فردا تمام ش��بکه     های 
خارجی بدون پرداخ��ت کمترین هزینه ای 
آن را ب��ه راحت��ی نمای��ش می دهن��د! در 
صورتیکه اگر چنین اتفاقی در خارج از ایران 
بیفتد، صاحبان فیلم می توانند از شبکه     های 
متخطی ش��کایت کنند و ض��رر و زیانش را 
بگیرن��د. بنابرای��ن اگر وضعی��ت به همین 
منوال ادامه پیدا کند و بدون تصویب قانون 
کپی رایت اک��ران آنالین را به اجرا درآوریم، 
تهیه کنن��دگان س��ینما نابود می ش��وند و 
قطع��اً دیگر تمایلی برای فیلمس��ازی باقی 

نمی ماند.

از بح�ث فیل�م کم�ی فاصله بگیری�م و به 
مس�ائل دیگر هم بپردازی�م، چندی پیش از 
ش�ما تیزر تبلیغاتی برای نوشابه انرژی زا در 
فضای مجازی پخش ش�د که حاش�یه     های 
زیادی را به وجود آورد و واکنش     هایی هم در 
پی داشت که اغلب منفی بودند. ماجرای آن 

تیزر چه بود؟
مثل تمام همکارانم که کارهای تبلیغاتی 
انجام می دهند، من هم با برند نوشابه انرژی زا 
ری برن قرارداد دارم و طبق این قرارداد باید 
دو تی��زر کار می ش��د. وقتی ای��ده پردازان 
تبلیغاتی این برند پیشنهاد چگونگی شکل 

و شمایل این تیزر را مطرح کردند، به نظرم 
خیلی بامزه آمد و انجامش دادم، اما بعداً در 
صفحات زرد اینستاگرم به قدری این تیزر را 
با تیترهای عجیب و غریب منتشر کردند که 
خودم هم باور نمی کردم! این تیزر از وزارت 
فرهنگ و ارشاد مجوز داشت و ما هیچ خط 

قرمزی را رد نکردیم.

به هر حال دنیای مجازی عاشق جنجال     های 
زرد است!

بله، متاس��فانه در اینستاگرام برای جذب 
فالوور از هر چیزی سوژه می سازند.

هنوز هم به عنوان سفیر انجمن حمایت از 
ک�ودکان کار و خیاب�ان در این حوزه فعالیت 

می کنید؟
نه. انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان 
ش��کل فعالیت خود را تغییر داد و ما دیگر 
نتوانستیم همکاری مان را باهم ادامه دهیم، 
ام��ا از آنجا که بر خ��ودم واجب می دانم در 
این زمینه فعالیت داش��ته باشم کماکان با 
انجمن     ه��ا یا موسس��اتی ک��ه در ارتباط با 
کودکان کار فعالیت دارند کار می کنم. ضمن 
اینکه به تازگ��ی از طرف انجمن دیابت هم 
پیشنهادی مبنی بر همکاری با این انجمن 
جهت حمایت از کودکان دیابتی گرفتم و از 
آنجا که تعداد کودکان دیابتی بسیار باالست 
و در این شرایط خودشان و خانواده هایشان 
به شدت در مضیقه برای درمان هستند، به 
امید خدا به زودی با این انجمن همکاری ام 

را آغاز خواهم کرد.

در این روزهای کرونایی چه می کنید؟
در این مدت پیش��نهاد کار زیاد داش��تم، 
اما در این ش��رایط به خاط��ر اینکه دخترم 
کوچک اس��ت خیلی احتیاط کردم و به جز 
کاره��ای کوچک هیچ کاری انجام دادم، اما 
پیشنهاد چند کار سینمایی و شبکه نمایش 
خانگی برای آذرم��اه دارم که اگر به نتیجه 
رس��یدیم در آنها بازی می کنم. تا آن زمان 
هم امیدوارم واکس��ن کرونا س��اخته شود و 

همگی از این وضعیت نجات پیدا کنیم.
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ب��ه س��رانجام رس��اندن آخرین 
از  مان��ده  به ی��ادگار  فیلمنام��ه 
سلحش��ور  ف��رج اهلل  زنده ی��اد 
کارگ��ردان س��ریال هایی چ��ون 
»م��ردان آنجل��س« و »یوس��ف 
پیامب��ر )ع(« ح��اال ب��ه ابراهیم 
مط��رح  کارگ��ردان  حاتمی کی��ا 
س��ینمای ای��ران واگذار ش��ده 
اس��ت. خبر مهمی ک��ه ابتدا در 
فض��ای مجازی منتش��ر و بعد از 
ساعتی به صورت رسمی از طرف 

رسانه ملی نیز تأیید شد.
موس��ی)ع(  حض��رت  س��ریال 
آخرین پروژه ای بود که فرج اهلل 
فقی��د  کارگ��ردان  سلحش��ور 
س��ریال های تاریخ��ی و مذهبی 
قصد داش��ت آن را به سرانجام 
برس��اند ام��ا در هم��ان مرحل��ه 
نگارش فیلمنامه نیمه تمام ماند 
و عمر این کارگردان کفاف نداد تا 
بتواند آن را وارد پروس��ه تولید 

کند.
ف��رج اهلل  درگذش��ت  از  پ��س 
سلحش��ور بود که جمال شورجه 
مش��اور  و  باس��ابقه  کارگ��ردان 
سلحشور در سریال های تاریخی 
و مذهبی اش، ساخت این سریال 

الف ویژه را به عهده گرفت.
ط��ی چند س��ال گذش��ته دوباره 
تحقیق و نگارش س��ریال از سر 
گرفته شد تا این پروژه عظیم به 

مرحله ساخت برسد.

قرارداد تولید رسمی سریال در سال ۹۷
حدود ۲ س��ال پیش در آذرم��اه ۹۷ بود که در 
نشست مشترک رییس صداوسیما با عوامل اصلی 
س��ریال از جمله احم��د میرعالیی تهیه کننده و 
جمال ش��ورجه کارگردان، قرارداد تولید سریال 
»موس��ی )ع(« امضا ش��د تا رس��ماً وارد مرحله 

پیش تولید شود.
در همان جلس��ه به نهایی ش��دن نگارش ۴۴ 
قس��مت از این س��ریال 5۲ قس��متی اش��اره و 
حجت االسالم سعید بهمن پور به عنوان نویسنده 

متن فیلمنامه معرفی شد.
جمال شورجه بعد از آن بود که در مصاحبه ای 
درباره جزییات بیش��تر سریال موس��ی)ع( اعالم 
ک��رد: این مجموع��ه تلویزیونی در 5۲ قس��مت 
تولید می ش��ود که متن اولیه آن توسط مرحوم 
فرج اهلل سلحش��ور به طور کامل نوشته و در ادامه 
توسط حجت االسالم سعید بهمن پور به طور کامل 
بازنویسی شد. این متن اکنون آماده ساخت است. 
طبق پیش بینی های انجام ش��ده یک سال زمان 
برای پیش تولید، سه سال تولید و یک سال برای 

پس تولید »موسی )ع(« زمان الزم است.

بیماری شورجه و تعویق در تولید سریال
بعد از عقد قرارداد تولید، کارگردان و تهیه کننده 
به دنبال ساخت این سریال و فراهم شدن بودجه 
ب��رای این پروژه عظیم به راه افتادند که فرایندی 

طوالنی هم برای آن سپری شد. اما یک سال پیش 
بود که شورجه در پی ابتال به بیماری بستری و بنا 
شد تیمی با سرپرستی یک کارگردان دیگر ادامه 
کار را بر عهده بگیرد و ش��ورجه به عنوان مشاور 

پروژه، نظارت نهایی را بر سریال داشته باشد.
از دیگر سو، میرعالیی تهیه کننده سریال هم در 
حال مذاکراتی برای پیش برد فرآیند پیش تولید 
شامل ساخت لوکیش��ن، نهایی شدن فیلمنامه، 
انتخ��اب بازیگر و باقی جزییات ب��ود تا اینکه به 
طور رسمی و در گفتگویی رسانه ای اعالم کرد که 

مذاکرات با کارگردان دیگر، در حال انجام است.
چندی پیش اما یک باره نام ابراهیم حاتمی کیا 
به عنوان غیرمنتظره ترین گزینه برای کارگردانی 
این س��ریال مطرح ش��د. امیر ابیلی روزنامه نگار 
سینمایی که اخیراً به عنوان مشاور با عوامل تولید 
س��ریال »نجال« مش��غول به کار بود، در صفحه 
اینس��تاگرام این خبر را مطرح کرد و با توصیف 
عجیب بودن این اتفاق یادآور ش��د »پس از فوت 
فرج اهلل سلحشور و بیماری شورجه حاال ابراهیم 
حاتمی کیا برای ساخت سریال حضرت موسی )ع( 
اعالم آمادگی کرده اس��ت. او این روزها مشغول 
پژوهش و نگارش مجدد فیلمنامه سریال موسی 
)ع( اس��ت تا این س��ریال در 50 قس��مت تولید 

شود.«
ب��ه فاصله چند س��اعت از انتش��ار اولیه خبر، 
باالخره خبر رس��می کارگردان��ی حاتمی کیا در 

حاتمی کیا و  ریسک کارگردانی »موسی )ع(«

عطیه مؤذن
خبرنگار

آنچه بر یادگار سلحشور گذشت
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پروژه »موس��ی )ع(« روی خروجی س��ایت 
روابط عمومی صداوس��یما هم ق��رار گرفت. 
خب��ری که طی آن حاتمی کی��ا از ادای دین 
به فرج اهلل سلحش��ور با قبول کارگردانی این 
س��ریال گفت. اما س��ؤال کلیدی این بود که 
قبول این همکاری برای پروژه موس��ی )ع( و 
شخص ابراهیم حاتمی کیا چه چالش هایی را 

به همراه خواهد داشت؟
ابراهی��م حاتمی کی��ا کارگ��ردان مطرح و 
توانمندی است که حضوری پیشرو، تأثیرگذار 
و حتی در مقاطعی جس��ورانه در س��ینمای 
ایران داش��ته و حتی در میان هم نسالن خود 
نی��ز همواره محت��وا و س��اختار آثارش چند 
گام پیش ت��ر بوده اس��ت. کارگردانی که آثار 
خاطره انگیز و مهمی را در ویترین س��ینمای 
ایران از خود به یادگار گذاشته است. ماحصل 
تجربه وی در سریال سازی اما تا به امروز دو اثر 

بوده است؛ »خاک سرخ« و »حلقه سبز«.

بلندپروازی ه�ای ی�ک س�ینماگر در قاب 
سیما

»خاک سرخ« با بازی بازیگرانی چون پرویز 
پرستویی و مهتاب کرامتی در ابتدای دهه 80 
س��اخته شد و درامی بود که در همان فضای 
دفاع مقدسی به قصه دختری می پرداخت که 
در جس��تجوی هویت خویش برآمده اس��ت. 
سریالی ملودرام که سعی داشت حال و هوای 
جن��گ را با یک جس��تجوگری هم��راه کند 
و قص��ه ای فراتر از جبه��ه و بمباران و فجایع 
ظاهری آن به تصویر بکشد که البته در زمان 

خود با اقبال چشمگیری مواجه نشد.
»حلقه س��بز« اما به فاصله ای چند س��اله 
دومین س��ریال حاتمی کیا بود که در اواسط 
دهه 80 ساخته شد و این بار حمید فرخ نژاد و 

سیما تیرانداز بازیگران محوری اش بودند.
حاتمی کیا در »حلقه س��بز« از فضای دفاع 
مقدسی فاصله گرفت و با محور قرار دادن ایده 
»پیوند اعضا« س��راغ مفاهیمی چون زندگی 
پس از م��رگ، س��رگردانی روح و… رفت و 
دغدغه های��ی را روایت کرد که برای تلویزیون 
تازگی داش��ت. خودش می گفت »حلقه سبز 
عصاره تمام افکار و هنر من در زمینه سینما، 

دین، اخالق، ازدواج، پزشکی و پیوند است« این 
سریال در دهه ای ساخته شد که سریال های 
ماورایی و معناگرای مختلفی روی آنتن رفت و 

حاتمی کیا چندان هم بی رقیب نبود.
حاال و با ای��ن دو تجربه سریال س��ازی در 
کارنامه حاتمی کیا که هیچیک نتوانس��تند 
توفیق��ات س��ینمایی او را در تلویزیون تکرار 
کنند، باید دید این کارگردان همواره بلندپرواز 
چگونه با ریس��ک کارگردانی س��ریال عظیم 
»موسی )ع(« کنار خواهد آمد. حاتمی کیایی 
که این س��ال ها در س��ینما دغدغه هایش را 
تصویر می کرد یک بار دیگر و با فاصله ای بیش 
از یک دهه به تلویزیون بازگشته است و البته 
این بار مسئولیتی بسی سنگین تر را به دوش 

گرفته است.
»موسی )ع(« پروژه ای است که در ساختار 

الف ویژه رده بندی ش��ده اس��ت، سریال های 
تاریخ��ی در وهل��ه اول به لحاظ لوکیش��ن، 
بازیگ��ران، هن��روران، دکورهای غول آس��ا و 
صحنه های س��خت و طاقت فرس��ا س��اختار 

پیچیده و عظیمی را می طلبند.
اگرچ��ه حاتمی کیا با فض��ای تولیداتی با 
فرایند کاری بزرگ و عظیم و س��خت بیگانه 
نیس��ت و پروژه هایی چ��ون »چ« و »به وقت 
ش��ام« را در کارنامه خ��ود دارد، اما مدیریت 
این فرایند طی یک بازه چند ساله و در قالب 
روایتی تاریخی چالشی است که باید دید این 
کارگ��ردان چگونه از پ��س آن برخواهد آمد. 
ابراهیم حاتمی کیا کارگردان بزرگی است که 
حاال دس��ت به یک چالش بزرگ زده است؛ 
کارگردانی که هیچ گاه از بلندپروازی هراسی 

به دلش راه نداده است.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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مافیا ی��ک ب��ازی گروهی و 
اس��تداللی اس��ت که نبرد 
بین یک اقلی��ت آگاه و یک 
اکثریت ناآگاه را شبیه سازی 
می کن��د. ب��ه طور کل��ی در 
ای��ن ب��ازی ق��درت تكلم، 
حف��ظ خونس��ردی و آوردن 
استدالل های منطقی نقش 

بسزایی در پیروزی دارد.
بازیكن��ان به ط��ور مخفیانه 
تعیین نقش می شوند: مافیا 
که همدیگر را می شناسند 
یا شهروند که تنها از تعداد 
افراد مافیا آگاه هس��تند و 
ع��ده مع��دودی از آن ها از 
برخی نقش ها اطالع دارند. 
در ف��از ش��ب ب��ازی، افراد 
مافی��ا به ص��ورت مخفیانه 
ی��ک ش��هروند را ب��ه قتل 
می رس��انند. در ط��ول فاز 
روز، تمام بازیكنان بازمانده 
در مورد هویت های مافیایی 
بحث می کنند و برای حذف 
رأی گی��ری  مظن��ون  ی��ک 

می کنند.

دربارة بازی مافیا!

نرگس عزیزی
کارشناس ارشد مشاوره خانواده

بازی ادامه می یاب��د تا زمانی که همه مافیاها 
حذف شوند )برد ش��هروندان( یا تعداد مافیاها 
و ش��هروندان برابر ش��ود )برد مافیا( یا یکی از 
شخصیت های مستقل که هر کدام شرایط برد 
متفاوت��ی دارد، برنده بازی ش��ود. در یک بازی 
معموالً نقش ها باید به گونه ای چیده ش��ود که 
ب��رای هر ش��خصیت، ش��خصیت های مقابل و 

مکمل قرار گیرد.
دیمیت��ری دیویدف ب��ه عنوان س��ازنده این 
ب��ازی معرفی شده اس��ت. به گفت��ه وی، اولین 
ب��ار مافیا در بهار ۱۹8۶ در بخش روانشناس��ی 
دانش��گاه دولتی مسکو بازی شده است و سپس 
در کالس ه��ای درس، خوابگاه ها و اردوگاه های 
تابستانی دانشگاه مسکو پخش شده است. شبکه 
خبری وایرد )Wired( هم س��اخت این بازی را 
به دیویدف نسبت می دهد اما تاریخ اولین بازی 
را س��ال ۱۹8۷ می داند. این بازی به سرعت در 
سایر مدارس و دانشگاه های شوروی محبوبیت 
پی��دا کرد. در دهه ۱۹۹0، ای��ن بازی به اروپا و 
پ��س از آن به ایاالت متح��ده آمریکا راه یافت. 
مافیا در اوایل دهه 80 شمس��ی وارد ایران شد. 
وب س��ایت about.com بازی مافیا را به عنوان 
یک��ی از »50 بازی برتر تاریخ��ی و فرهنگی« 
ایجاد ش��ده از س��ال ۱800 تا به حال معرفی 
کرده اس��ت. روش های گوناگونی برای این بازی 
وجود دارد؛ لذا، س��عی شده یک بازی بی نقص 

و کامل ارائه شود.

آسیب های مهم و غیرقابل انکار این بازی
آن ها باید ب��رای برنده ش��دن، دروغ بگویند 
و هرچه دروغ گوی ماهرتری باش��ند، ش��انس 
برنده شدن ش��ان بیشتر می ش��ود و این موضوع 
یکی از آس��یب های مهم و غیرقاب��ل انکار این 

بازی است.
با این حال در این مس��ابقه ادعا می ش��ود که 
از دی��د روان شناس��ی تاثیرات مثبت��ی دارد و 
 می توان��د به ما کمک کند تا برخی مهارت های 

اجتماعی-ارتباطی را در خود تقویت کنیم. 
نکته ای که ش��اید تا حدودی درست باشد اما 
ریخته ش��دن قبح دروغ گویی، موضوعی است 
ک��ه نباید در س��ایه بعضی از ای��ن مزایا، مورد 

بی توجهی و غفلت قرار گیرد.

سازنده این بازی روان شناسان بوده اند!
ایده اولیه بازی مافیا مربوط به کش��ور روسیه 
اس��ت. این بازی برای اولین بار در حدود ۱۳۳ 
س��ال پیش و در بخش روان شناس��ی دانشگاه 
دولتی مس��کو ابداع ش��ده اس��ت. ب��ا توجه به 
ای��ن تاریخچه، ش��اید ادع��ای این که پش��ت 
 این ب��ازی نکات روان شناس��ی متع��ددی نیز 
وجود دارد، چندان بی راه نباش��د اما این نکات 

چه هستند؟
هرچند یک روی سکه این بازی، تالش برای 
کش��ف دروغ اس��ت اما روی دیگ��رش، ترویج 
دروغ گوی��ی و تمرین های��ی برای بهت��ر دروغ 
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گفتن اس��ت که طبیعتاً از لحاظ اخالقی و 
روان شناسی توصیه نمی شود.

تمری�ن گ�وش دادن: عملک��رد خوب در 
این ب��ازی، ارتباط تنگاتنگی با خوب گوش 
کردن دارد. با توجه به این موضوع می توانیم 
بگویی��م این بازی تمرین خوبی برای گوش 

کردن دقیق است.
توجه به زبان بدن: با توجه به ش��کل این 
ب��ازی، حتماً تع��دادی از بازیکنان )اعضای 
مافی��ا( در ط��ول ب��ازی دروغ می گوین��د. 
تشخیص دروغ گویی آن ها صرفاً نمی تواند بر 
پایه گفتارشان باشد بلکه افراد باید به زبان 

بدن آن ها نیز توجه کنند.

از یک سوراخ دو بار گزیده نشوید
تقویت بیان کالمی: رس��اندن منظور خود 
در زمانی محدود، کار آسانی نیست. این که 
بتوانی��م منظور خودمان را به ش��کلی بیان 
کنیم که دیگ��ران ما را باور و با ما همراهی 
کنند یا به شکلی نظر دیگران را تغییر دهیم، 

نیاز به تمرین دارد.
تقوی�ت قدرت اس�تنتاج: در نظر گرفتن 
مجموع��ه ای از جزئی��ات و داش��تن ی��ک 
جمع بندی بر مبنای آن ها، کاری نیست که 
بتوان یک ش��به در آن قوی شد. این بازی 
تمری��ن خوبی در این زمینه نیز محس��وب 

می شود.
خودآگاه�ی: در صورتی ک��ه بعد از انجام 
این ب��ازی، بتوانید عملکرد خ��ود را در آن 
م��رور کنید، به اطالعات جالبی درباره خود 
دس��ت خواهید یافت. این که چه اطالعاتی 
بیش��تر بر قضاوت ش��ما تأثیر داشته؟ چه 
رفتارهایی از سوی دیگران بیشتر ظن شما 
را برانگیخته؟ و چه رفتارهایی توانسته شما 
را گمراه کند؟ توجه به این جزئیات می تواند 
به ش��ما کمک کند تا با شناخت بهتر خود، 
مانع این شوید که از یک سوراخ دوبار گزیده 
ش��وید یا در زندگی، اش��تباهات انجام داده 

طی بازی را تکرار کنید.

هشداری برای دوستداران مافیا
درس��ت اس��ت ک��ه ای��ن ب��ازی در کنار 

سرگرمی، می تواند فوایدی را در حوزه مهارت های اجتماعی، 
خودآگاهی و تقویت هوش هیجانی داش��ته باشد اما توجه 
داشته باشید که مسلط ظاهر شدن در این بازی، نمی تواند 
تضمین کننده موفقیت شما در روابط اجتماعی و در زندگی 

واقعی باشد. این موضوع نیز دالیل متعددی دارد.
تش�خیص دروغ همیش�ه هم آس�ان نیس�ت: این بازی 
می تواند به ما کمک کند با توجه بیشتر به بیان غیرکالمی 
افراد، متوجه دروغ گویی آن ها شویم اما توجه داشته باشید 
که تشخیص دروغ گویی افراد همیشه سهل نیست. گاهی 
اوقات بسیار آسان است اما گاهی حتی متخصصان آموزش 
دیده نی��ز از عهده آن بر نمی آیند. پس توانایی های خود را 

در این زمینه بیش از حد ارزیابی نکنید.
واقعیت دش�وار زندگی واقعی را دس�ت ک�م نگیرید: در 
زندگی روزمره، ما درگیر هیجانات زیادی هس��تیم. جنس 
ناکام��ی ما در زندگی واقعی ب��ا آن چیزی که در این بازی 

می تواند روی دهد، بسیار متفاوت است.

متوجه محدودیت های خود باشید
ت��رس و نگران��ی از ناکامی و درگیری هیجانی ش��دید با 
موضوع��ات، می تواند اف��راد را وادار ب��ه تصمیم گیری های 
اش��تباه کند ولو این که استاد بازی مافیا باشند. پس حتی 
اگر اس��تاد این بازی هستید، باز هم متوجه محدودیت های 

خود باشید.
غرق ش��دن در بازی می تواند عوارضی داش��ته باشد: هر 
چند انجام این بازی می تواند به ما کمک کند تا هر حرفی 
را به آسانی نپذیریم و در پی شواهد تأییدکننده برای ادعاها 
باشیم اما توجه داشته باشید انجام این بازی به مدت طوالنی 
و صرف زمان زیاد برای آن، می تواند در برخی افراد، شک و 

بدبینی بی جا در خصوص دیگران ایجاد کند.
پس اگر س��راغ این بازی مهیج می روید، محدودیت های 
شخصی خود را در نظر بگیرید و در عین حال از این بازی به 
قدر یک فعالیت س��رگرم کننده که کمی هم آموزنده است، 

انتظار داشته باشید نه بیشتر.

تبحر در دروغ گویی، آسیب مهم این بازی
اما ش��اید مهم تری��ن هش��دار در خصوص ب��ازی مافیا، 
بح��ث دروغ گوی��ی و کس��ب مه��ارت در آن اس��ت. توجه 
داشته باش��ید که صرف زمان زیاد برای این بازی می تواند 
 ب��ه نتیجه  ناخوش��ایند تبح��ر در دروغ گویی منجر ش��ود. 
این موضوع به ویژه درباره نوجوانان باید مورد توجه بیشتری 

قرار گیرد.

مافی�ا  ب�ازی  اولی�ه  ای�ده 
مرب�وط ب�ه کش�ور روس�یه 
اس�ت. این بازی ب�رای اولین 
بار در حدود 133 س�ال پیش 
روان شناس�ی  بخ�ش  در  و 
مس�کو  دولت�ی  دانش�گاه 
ابداع شده اس�ت. با توجه به 
ای�ن تاریخچه، ش�اید ادعای 
این که پش�ت این بازی نکات 
 روان شناس�ی متع�ددی نی�ز 
وج�ود دارد، چن�دان ب�ی راه 
نباش�د ام�ا ای�ن ن�کات چه 

هستند؟
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خانه تاریخی وحشی گمنام پیدا شد. این خبری بود که چندی پیش در رسانه ها منتشر شد. وحشی بافقی شاعر پرآوازه اما گمنام یزد، متولد شهر بافق 
سالیان عمر خود را در یزد سكونت داشت اما هیچ اثری از خانه و آرمگاه وی مشخص نبود.

مزار وحشی چگونه پیدا شد؟
پس از سفر خواهرزاده فرخی یزدی به شهر 
یزد و کشف محل دقیق خاکسپاری وحشی 
بافقی ب��ا تکیه بر حافظه تاریخ��ی، قبر این 
شاعر بزرگ که زیر نخستین خیابان شهر یزد 

مدفون شده بود، کشف شد؛
»س��اخت این خیابان به چهل پنجاه سال 

پیش باز می گردد و  کسی نمی داند   این قبر زیر 
خیابان اس��ت یا در پارک  ی��ا در جایی دیگر. 
در صورتی که با تجهیزات مناس��بی این قبر 
ردیابی شود،   شاید بتوان راه حلی برای ساخت 

آرامگاه وی ارائه کرد. 
در صورتی که این قبر، عمق مناسب داشته 
باشد و نیازی به جابجایی مسیر خیابان نباشد،   

امکان ساخت آرامگاه وجود دارد.
این س��خنان شهردار اسبق یزد )اوایل دهه 
۹0( است که در درباره قبر وحشی باقی گفته 
بود؛ شهردار وقت  تأکید کرده بود، این مسأله 
وظیفه شهرداری است و شهرداری نیز با توجه 
به عالقه ای که به ش��اعران دارد،  آماده اقدام 
در این زمینه اس��ت؛ ام��ا در آن دوران اتفاق 

پس از آشکار شدن محل دفن شاعر اتفاق خوب دیگری افتاد

خانه تاریخی وحشی بافقی پیدا شد!
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خاصی رخ نداد، به جز یادبودی که در پارکی 
در یزد برای وحشی بافقی در نظر گرفته شد 
تا قبر این شاعر پرآوازه ایران همچنان مجهول 

 بماند.
کمال الّدین یا شمس الّدین محّمد وحشی 
بافقی، یکی از شاعران نامدار قرن ۱0 هجری 
قمری اس��ت که در ش��هر بافق متولد شد و 
در شهر یزد چش��م از جهان فرو بست. او در 
زندگی سه سلطان یعنی شاه تهماسب، شاه 
اس��ماعیل دوم و شاه محمد خدابنده را دیده 

 است.
وحشی بافقی غزل س��رای بزرگی بود و در 
غزلی��ات خود از عش��ق های نافرجام، زندگی 
سخت و مصائب و مش��کالت خود یاد کرده 
است. کلیات وحش��ی متجاوز از ۹ هزار بیت 

و ش��امل قصیده، ترکیب بن��د و ترجیع بند، 
غزل، قطعه، رباعی و مثنوی است. وحشی دو 

منظومه عاشقانه هم دارد.
 وحش��ی بافقی زندگی اش را در تنگدستی 
گذراند. سختی ها و مشقت های زندگی اش در 
سوز شاعرانه اش دیده می شود. اما گویا پس از 
مرگ هم چندان بخت خوش��ی نداشت. او را 
به روایتی در صحن امامزاده ش��اهزاده فاضل 
به خاک سپردند.   همان روزگار حمامی کنار 
قبرش س��اختند و وحش��ی بافقی هم دیوار 
گلَخن حمام شد. این شاعر پرآوازه در جوانی 
به یزد رفت و از دانشمندان و سخنگویان آن 
شهر کسب فیض کرد و پس از چند سال به 
کاشان رفت و شغل مکتب داری را برگزید. وی 
پس از روزگاری اقامت در کاش��ان و سفر به 

بندر هرمز و هندوستان، در اواسط عمر به یزد 
بازگش��ت و تا پایان عمر )سال ۹۹۱ هجری 

قمری( در این شهر زیست.
 اما بخت بد وحش��ی بافق��ی همین جا به 
پایان نرسید و قبر ش پس از احداث نخستین 
خیابان یزد در دوره پهلوی اول که به خیابان 
پهلوی )امام خمینی امروز( ش��هرت داشت، 

تخریب  و در زیر خیابان مدفون شد.
 در   همان زمان سنگ قبر ش به اداره مالیه 
وقت س��پرده ش��د تا بعدها بارگاهی یادمانی 
برایش ساخته شود. این  هم نشد و سنگ قبر 
هم از بین رفت. هرچند بعد ها بنایی یادمانی 
وحشی بافقی در پارکی به نام او ساختند، در 
هشتاد  سال گذشته، محل دقیق قبر وحشی 

بافقی نامعلوم مانده بود.
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اوایل دهۀ ۹0 »س��خندان«، خواهرزاده ۹5 
ساله فرخی یزدی )شاعر نامدار( برای احیای 
خانه  تاریخی دایی اش به یزد سفر کرد. حافظه 
این مرد ۹5 س��اله پرده از راز اختفای محل 

دقیق قبر وحشی بافقی برداشت.
 معاون وقت گردش��گری اداره کل میراث 
فرهنگی یزد در این  باره گفته بود: طبق روایت 
می دانستیم وحشی بافقی را در صحن امامزاده 
ش��اهزاده فاضل به خاک سپرده اند، اما بعد از 
خیابان کش��ی دوره پهلوی اول، دیگر کسی 
از محل دقیق آن خبر نداش��ت. اما سخندان، 
خواه��رزاده فرخ��ی ی��زدی م��ا را به محل 
دقیق خاک س��پاری برد. سخندان که ساکن 
آمریکا ست، برای احیای خانه تاریخی دایی اش 
به یزد سفر کرده و زمانی که سر کوچه آُرک 
جایی که خانه  فرخی یزدی در آن واقع شده 
رسیدیم، او گفت که محل دقیق قبر وحشی 

بافقی هم در همین محدوده است «.
 به گفته این مدیر میراث، سخندان بیش از 
یک دهه شهردار یزد بود اما زمان تخریب قبر، 
بیش از ۱۲ یا ۱۳ س��ال نداشت. او به معاون 

گردش��گری یزد گفت که هنگام تخریب قبر 
و اح��داث خیابان، در محل حضور داش��ته و 
هنوز یاداش هست که محل دقیق خاکسپاری 

واحشی بافقی کجاست.
 طبق گفته های سخندان محل دقیق قبر 
وحش��ی بافقی، زیر خیابان امام، س��ه متری 
کوچ��ه آُرک، آخر پی��اده رو، روبه روی مقبره 
امامزاده ش��اهزاده فاضل قرار گرفته  است. او 
همچنین محل دقیق قبر را نشان داده  است.

 فاطمی در ادامه افزود: »کشف محل دقیق 
قبر وحشی بافقی پس از 80 سال، اتفاق بسیار 
مهمی اس��ت. به همین منظور می خواهیم با 
ارائه طرحی به پژوهش��کده باستان شناسی، 
محل شناسایی شده را  کاوش کنیم تا ببینیم 
هنوز بقایای��ی از پیکر وحش��ی بافقی مانده 
 است؟ و در   نهایت نیز قصد داریم یادمانی در 

محل شناسایی شده برپا کنیم «.
الزم به ذکر است از ابتدای دهۀ ۹0 تا امروز 
که ماه های پایانی این دهه است، اتفاق خاصی 

رخ نداده است.

خانه تاریخی وحشی گمنام پیدا شد
چند روز پیش و در روزهای پایانی آبان ماه؛ 
در خبرها آمد که خانه تاریخی وحشی گمنام 
پیدا شد. وحشی بافقی شاعر پرآوازه اما گمنام 
یزد، متولد شهر بافق سالیان عمر خود را در 
یزد س��کونت داش��ت اما هیچ اثری از خانه و 
آرمگاه وی مش��خص نب��ود. اداره کل میراث 
فرهنگی یزد طی پژوهش های متمادی برای 
پیدا کردن آرامگاه و خانه این شاعر، براساس 
متون تاریخی و اشعار وی، خانه تاریخی او در 

یزد را پیدا کرد. 
خان��ه ای تاریخی که به ن��ام صاحب بعدی 
آن با عنوان خانه تاریخی »بیات« به ثبت در 
فهرست آثار ملی رس��یده بود. خانه تاریخی 
وحشی بافقی طی پژوهش ها نه تنها متعلق 
به دوران صفویه بلکه گویا به دوران قبل تر نیز 
مربوط می ش��ود. این خانه ارزشمند تاریخی 
که در کوچه تاریخ��ی معروف به »آروک« یا 
»اهروک« قرار دارد، به علت دس��ت نخورده 
ب��ودن معماری خانه و اهمیت تاریخی آن در 

دست مرمت قرار گرفته است.
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تا حاال ش��ده پیش خودتان 
فك��ر کنی��د ک��ه »م��ن ب��ا 
و  دکت��را  م��درک  وج��ود 
تخص��ص عال��ی ک��ه دارم 
پ��س چ��را خ��ودم را آدم 
موفق��ی نمی دانم؟« تا حاال 
ش��ده فكر کنید با خودتان 
ک��ه »هم��ه می گوین��د من 
آدم موفق��ی هس��تم ولی 
پ��س چ��را م��ن احس��اس 
خوش��بختی نمی کن��م؟« تا 
حاال شده تک تک لحظه های 
زندگی ت��ان را صرف جمع 
کردن ثروت کرده باش��ید 
ول��ی بازهم از وضعیت تان 
راضی نباش��ید؟ ی��ا تا حاال 
بوده که فكر کنید »من کلی 
دوست و رفیق دور خودم 
جمع ک��ردم ول��ی بازهم با 
ش��رایطم خوش نیستم؟« 
واقعاً فك��ر می کنید چرا با 
وج��ود ث��روت، تحصیالت، 
دوس��ت و رفی��ق و کل��ی 
و س��رگرمی های  تفریحات 
مختلف، آدم ه��ا وقتی تنها 
ناراحت اند  بازهم  هستند 
خوش��بختی  احس��اس  و 

واقعی ندارند؟

همه می گویند آدم موفقی هستی ولی چرا من احساس خوشبختی نمی کنم؟

و  تحقی��ق  س��ال ها  از  بع��د  روانش��ناس ها 
روان درمانی های مختلف به این نتیجه رسیده اند 
که علت اصلی و پایه ای نداشتن حال خوب آدم ها 
یک موضوع خیلی مهم است که از بچگی ایجاد 
می ش��ود. با این حال آدم ها می توانند این مهم را 
گسترش و پیشرفت دهند و در حقیقت ترمیمش 

کنند و آن چیزی نیست جز »عزت نفس«.
ع��زت نفس باعث موفقیت واقعی آدمهاس��ت، 
باعث ش��اد ب��ودن آنها و حس مفید بودن ش��ان 
می شود. حتی اگر هیچ چیزی در زندگی نداشته 
باش��ید ولی عزت نفس  ش��ما باال باش��د، ش��ما 
ثروتمندید چون راضی و س��رحال هستید، برای 
اینکه خودتان را دوست دارید. پس بیاید دقایقی 
همه چیز را کنار بگذارید و فقط به عزت نفس تان 
فکر کنید. اصالً عزت نفس چیس��ت؟ فرق آن با 
اعتماد به نفس چیست؟ با خودشیفتگی و انرژی 

مثبت فرستادن فرق دارد یا خیر؟
»عزت نفس« یعنی چق��در خودتان را ارزیابی 
می کنی��د؟ یعنی »من چقدر قیم��ت دارم برای 
خ��ودم؟« یعنی »من چق��در آدم ارزش��مندی 

هس��تم؟«، »چقدر خودم را قب��ول دارم و چقدر 
برای خ��ودم احترام قائل��م؟« عزت نفس تلقین 
و خودفریبی و انرژی مثبت فرس��تادن نیس��ت. 
داشتن عزت نفس باال یعنی اینکه، »من می دونم 
همه چیزم خوب نیست یا کالً تو دنیا همه چیز 
خوب نیس��ت. من هم ویژگی های مثبت دارم و 
هم منفی، ولی سعی می کنم تا نقاط منفی خودم 
را ک��م  کنم. یعنی می دونم ک��ه می تونم.« وقتی 
عزت نفس باالست، فرد هدفمند می شود. یعنی 
پش��تکارش باال می رود. وقتی شکست می خورد 
دوباره می تواند بلند ش��ود و به س��مت پیروزی 
برود. یعنی وقتی عزت نفس ش��ما باالس��ت، با 
یک شکست نابود نمی شوید. بله مثل همه آدم ها 
شکس��ت می خورید ولی امی��د و انگیزه تان را از 
دست نمی دهید. بین عزت نفس و اعتماد به نفس 
تفاوت وجود دارد. همان طور که گفته ش��د عزت 
نفس یعنی »من چقدر ارزش��مند هس��تم واسه 
خودم.« اما اعتماد به نفس یعنی »چندتا مهارت 
بلدم؟« مثالً »خیاطی بلدم، نقاشی بلدم یا کارای 
دیگه«، گفتیم که عزت نفس یعنی دوست داشتن 

اهمیت عزت نفس در زندگی انسان ها
نازنین شادابی

روانشناس و مشاور خانواده
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خود. فرق آن با خودشیفتگی این است که فرد 
خودشیفته اصالً خودش را واقعاً دوست ندارد 
و هر چه شما می بینید ظاهر قضیه است. فرد 
خودشیفته خودش را محق می داند. همه باید 
خ��ود بمیرند و در براب��ر او تعظیم کنند تا او 
از خودش راضی باش��د. ولی فردی که عزت 
نفسش باالست خودش را و بقیه را هم دوست 
دارد. همانقدر که بقیه آدم ها را محق و صاحب 
حق می داند، خودش را به عنوان یک انس��ان 
محق می داند. اگر فرد خودپسندی باشد که 
فقط منافع خودش را بخواهد، به هر طریقی 
حتی زیرآب زدن دیگ��ران، در نهایت بازهم 
آدم خودخواه خوش��حال نیست، ولی آدمی 
که عزت نفس��ش باالست همیش��ه راضی از 
عملکرد خودش است. آدمی که عزت نفسش 
باالست از رفتار، گفتار و منش اش معلوم است. 
به جای اینکه زیرآب دیگران را بزند از همکار و 

رفیق اش تعریف می کند.

ویژگی های فردی که عزت نفس باال دارد
- تعری�ف از دیگ�ران: از دیگ��ران تمجید 

می کند و ویژگی های مثبت آنها را می گوید،
- قدردان بودن: تشکر کردن و قدرشناس 
بودن از صفات این افراد است. مثالً مدیری که 

از کارمندانش تعریف می کند،
- استقالل داشتن: این افراد عقاید و نظرات 
خود را به ش��یوه ای محترمان��ه و قاطع بیان 

می کنند،
- احس�اس امنی�ت دارند: وج��ود همکار 
هم رتبه را خطری محسوب نمی کنند، چون 

به ارزش های خود واقف اند.
- پذی�رش راح�ت اش�تباهات: به راحتی 
اشتباهات خود را قبول می کنند و دنبال دلیل 
برای اشتباهات خود نیستند. فکر نمی کنند 
با عذرخواهی، کوچک و حقیر می شوند چون 

می دانند انسان هایی ارزشمندند.
- پذیرش نقاط ضع�ف: آن ها می دانند که 
کامل نیستند. این امر را می پذیرند و سعی در 

کامل کردن خود دارند.

ویژگی افرادی که عزت نفس پایین دارند
انتقاد از دیگران: کس��ی که عزت نفسش 

پایین باشد یعنی خودش را دوس��ت ندارد، یعنی خودش را 
قبول ندارد. پس همیش��ه نگران مورد تمسخر واقع شدن از 
جان��ب دیگران اس��ت. به همین علت خودش پیش دس��تی 
می کند و ش��روع به انتقاد و تمسخر از دیگران می کند. مثاًل 
وقتی وارد جمعی می شود باید از لباس و ظاهر همه انتقاد کند 

تا حالش خوب شود.
منفی دیدن دیگران: همه رفتارهای دیگران را منفی تجربه 
می کن��د و مثالً اگر کس��ی جواب تلف��ن او را نداد حتماً فکر 

می کند طرف مقابل با او مشکل دارد.
نی�از به تأیید دیگ�ران: چون خودش را قب��ول ندارد، باید 

دیگران او را تأیید کنند تا احساس رضایت داشته باشد.
مقایس�ه کردن خود با دیگران: حتماً دستاوردهای خود و 
اطرافیان شان را با دیگران مقایسه می کنند و وای به وقتی که 

خود را پایین تر ببینند.
طلب کار هس�تند: همیشه در حال دستور دادن به دیگران 

هستند تا احساس برتری کنند.
قضاوت ه�ای افراطی: همه را بد، دزد و خائن می دانند. این 
افراد همیش��ه در حال سرزنش خود یا دیگران هستند. مثاًل 
وقتی طالق می گیرند اص��اًل خود را مقصر نمی دانند یا همه 

تقصیرها را متوجه خود می دانند.
خالصه این که، فردی که عزت نفس پایین داشته باشد خود 
را الیق خوشبختی نمی داند. خودش را الیق عشق نمی داند. 
همیش��ه اضطراب ناشی از ش��ادی دارد. چون خود را محق 

شادی نیز نمی داند.

علت عزت نفس پایین
ریشه احس��اس ارزش��مندی را می توان در دوران کودکی 
جستجو کرد. والدین و سرپرس��تان اولیه، نقش به سزایی در 
ایجاد احساس ارزش��مندی در فرد دارند. لذا بهتر است قبل 
از تصمیم به فرزندآوری آموزش الزم درجهت تربیت بهتر را 
ببنند. با مقایسه فرزند با دیگران یا با بی تفاوتی نسبت به نیازهای 
کودک، با ندادن امنیت به کودک و یا حضور ناکافی به صورت 
فیزیکی و یا احساسی ضربه ای مهلک به کودکان  می زنند که 
در بزرگس��الی فقط معجزه و اتفاق��ات خاص می تواند به آنها 
کمک کند تا درمان یابند. کودک یاد می گیرد که ارزش��مند 
نیست. چرا که پدر و مادر او را ارزشمند ندانسته اند. در حین 
رشد و بزرگ شدن خود فرد با رفتارهای تخریب گرایانه، عزت 
نفس خود را بیش��تر کاهش می دهد. مثالً این که من باید از 
لحاظ ظاهری کامل و زیباترین باشم. همیشه در درس ها باید 

نفر اول باشم. 
اگر نفر اول نباش��م اصالً ارزش��ی ندارم. ی��ا اینکه ارتباط با 
دیگرانی که او را تحقیر می کنند الگوی ثابت رفتاری او می شود. 

خالص�ه این ک�ه، فردی که 
ع�زت نف�س پایی�ن داش�ته 
باشد خود را الیق خوشبختی 
نمی دان�د. خ�ودش را الی�ق 
همیش�ه  نمی دان�د.  عش�ق 
اضطراب ناشی از شادی دارد. 
چون خود را محق ش�ادی نیز 

نمی داند.
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هر چه در رابطه بیش��تر تحقیر ش��ود بیشتر 
س��عی می کند که در رابط��ه بماند و از عزت 
نفس خ��ود می کاهد. این افراد بعدها اهدافی 
غیرقابل دسترس برای خود تعیین می کنند 
تا به آن هدف نرس��ند و باز هم از عزت نفس 
خ��ود بکاهند و مدام خود را س��رزنش کنند. 
اهم��ال کاری را در زندگی پیش��ه می کنند و 
کارهای خ��ود را دقیقه نود انجام می دهند تا 
خود را سرزنش کنند. کمالگرایی و اهمال کاری 
جزو ویژگی های این افراد محسوب می شود تا 
از عزت نفس خود بکاهند. پس در ابتدا والدین 
و معلمان باعث ایجاد احس��اس بی ارزشی در 
فرد می ش��وند و بع��د از آن خود فرد با ایجاد 
تجربه های نامناس��ب از خوب نبودن، خود را 

متهم می کند که ارزشمند نیست.
جالب است بدانیم که رفتارهای غیر اخالقی 

نیز عزت نفس ما را کاهش می دهد. مثالً این 
افراد س��عی می کنند به هر شکلی که امکان 
دارد به هدف خود مثالً ترفیع گرفتن در شغل 
برس��ند و در این راه می توانند هرگونه عمل 
غیراخالقی هم انجام دهند. در نهایت، شاید 
به مقام واالی مدیریت برسند ولی در درون، 
خودشان از واقعیت ماجرا خبر دارند و شروع 
به سرزنش خود می کنند و از عزت نفس خود 
می کاهند. پزشکی که خودش می داند با چه 
شرایطی در دانش��گاه قبول شده و در دوران 
تحصیل نیز با شیوه درستی درس های خود 
را پاس نکرده است، در درون خود می داند که 
تخصصش پوشالی و توخالی است. در ظاهر، 
عنوان متخصص از آن اوست ولی از موقعیت 
خود احساس رضایت ندارد و با پوشش غرور 
توهین و تحقیر دیگران، سعی در حفظ ظاهر 

می کند. در واقع این افراد عزت نفس پایینی 
دارند.

بهبود عزت نفس
»در کمال تأس��ف من ع��زت نفس پایینی 
دارم«، »حال چه کنم؟«، »محکوم به تحمل 
اضطراب، افسردگی و سایر اختالالت هستم 
یا می توانم وضعیت خود را بهبود بخش��م؟« 

جواب، »بلی« است.
خودپذی�ری: پذیرش، بزرگ تری��ن واژه در 
ذهن مان باید پذیرش خود باشد. من همانگونه 
که هس��تم ارزش��مندم. اگر چاقم، اگر کوتاه 
هستم. اگر شغل آنچنانی ندارم. اگر ثروتمند 
نیستم. خودم را همانگونه که هستم قبول کنم 
و احترام بگذارم. در واقعیت این س��خت ترین 
مرحله است. عمری از خودم متنفر بوده ام ولی 
باید کم کم با خود آش��تی کن��م و تمام نقاط 
ضعف خود را بپذیرم و حتی به آنها اقرار کنم 
و تمام خصوصیات مثبت خودم را نیز ببینم. 
اگر به دوستم حسادت می کنم به او بگویم »تو 
آنقدر زیبایی که من به تو حسودی می کنم«، 
گفتن این حس یعنی پذیرش و سپس کم کم 

برطرف شدن آن.
تأیید کردن خود: همیشه جمالت مثبت و 
بامحبت ب��ه خودتان بگویید. حتی می توانید 
ای��ن جم��الت را در یک دفترچه یادداش��ت 
کنی��د. هر روز بعد از بیدار ش��دن از خواب و 
شب پیش از خواب سعی کنید این جمالت 
مثبت را به خودتان بگویید. زیرا ناخودآگاه تان 
در این دو زمان بهترین آمادگی برای پذیرش 
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جمالت مثبت دارد.
پذیرش ویژگی های منف�ی: پذیرش اینکه 
همه م��ا ویژگی های منفی داری��م. گاهی با 
س��رکوب کردن ای��ن ویژگی ها آنه��ا را روی 
دیگ��ران فرافکنی می کنیم. در حقیقت خود 
ما هستیم که شاید خسیس، حسود و خشن 
باشیم. با قبول ویژگی های منفی خود اولین 

گام در بهبود آنها برمی داریم.
به چالش کش�یدن افکار منفی: زمانی که 
افکار منفی در مورد خودتان و ارزش های تان 
به سراغ تان می آید، س��عی کنید با یادآوری 
دس��تاوردها یا ش��واهد مخالف، آن ه��ا را به 
چالش بکشید. به این ترتیب، عزت نفس خود 

را تقویت و احساس خوبی پیدا می کنید.
مس�ؤولیت پذیری: م��ا بای��د ی��اد بگیریم 
مس��ؤولیت انتخاب های م��ان در زندگی را به 
عهده بگیریم. ما مسؤول رسیدن به خواسته 
های مان هس��تیم نه دیگران. اگر خواسته ای 
داریم که نمی توانیم به آن برسیم پس حتماً آن 
خواسته را اشتباه برگزیده ایم و نباید دیگران را 
مقصر بدانیم و با هربار یادآوری شکست خود، 

عزت نفس مان را خدشه دار کنیم.
یادگیری مهارت جرأت مندی: عکس العمل 
ما در مواجهه با دیگ��ران می تواند منفعالنه، 
پرخاش��گرانه یا جرأتمندانه باشد. منفعالنه 
ب��ه زبان معمولی یعنی توس��ری خور بودن و 
جریحه دار کردن عزت نفس خود. پرخاشگری 
هم در بعض��ی مواقع می توان��د عواقب بدی 
داشته باشد و باز هم عزت نفس ما را تضعیف 
کن��د. بهترین روش، ابراز وجود به ش��یوه ای 
قاطع، مؤدبانه و محترمانه است. با خود بگویید 
من هم انس��انم و مانند بقیه حقوقی دارم که 
دیگران باید به آن احترام بگذارند، همانگونه 
که دیگ��ران حقوقی دارند که من باید آنها را 
محترم بشمارم. شما می توانید این مهارت را 

یاد بگیرید و تمرین کنید.
زندگی هدف گرا: ما در همه حوزه های زندگی 
باید برای خود هدف قرار دهیم. بعضی افراد به 
دنبال انگیزه هستند تا بتوانند برای خود هدف 
بگذارند و سعی و تالش کنند. ولی در اکثر موارد 
قضیه برعکس است. یعنی ابتدا باید هدفی برای 
خود در نظر بگیرید سپس انگیزه ادامه راه در 
شما ایجاد می شود. هدف در زندگی باید چالش 
برانگیز، واقعی، قابل اندازه گیری و قابل دستیابی 
باشد. اگر هدفی که برای خود در نظر می گیرید 
غیر قابل دسترس باشد، یعنی فانتزی و رؤیایی 

باش��د در نتیجه ش��ما به آن اهداف نخواهید 
رس��ید و شکس��ت های پی درپی عزت نفس 
شما را پایین می آورد. پس بهتر است فرق بین 
رؤیا و خواس��ته واقعی را بدانید. خیلی از افراد 
در هنگام کنکور دچار افس��ردگی های شدید 
می ش��وند. چراکه بدون توجه به شرایط خود 
همگی رویای پزش��ک شدن یا درس خواندن 
در بهترین دانش��گاه های کشور را در سر دارند 
و مسلماً این هدفی رؤیایی برای خیلی ها است 
و اینجاست که چرخه شکست و کاهش عزت 
نفس شروع می شود. بهتر است اهداف خود را 

با واقعیت بسنجید.
تحلیل س�ود و زیان رفت�ار: قبل از این که 
رفتاری از ش��ما سر بزند، بهتر است ببینید با 
چه عواقبی روبه رو خواهید ش��د و آیا ارزش 
ای��ن را دارد که ش��ما کاری را انجام دهید یا 
خی��ر. مثالً گاهی داد و ب��ی داد کردن جواب 
می دهد ولی گاهی باعث آس��یب به خودتان 
و جریحه دار ش��دن غرورتان می شود و عزت 

نفس شما پایین می آید.
مدل ذهنی وکیل داشته باشید: ما دارای دو 
نوع مدل ذهنی هس��تیم یا »منتقد درونی« 
داریم که همیش��ه در حال س��رزنش کردن 
ماست و همیشه خودمان را مقصر می دانیم و 
فقط به دنبال تخریب عزت نفس خود هستیم. 
این منتق��د درونی در واقع ص��دای والدین، 
خواهر و برادران مان است که در کودکی باعث 

حس بی ارزشی در ما شده بودند.
یا »وکیل درونی« می توانیم داش��ته باشیم 
که بیش��تر واقعیت را می بیند، ما را سرزنش 
نمی کند و جنبه های مثب��ت کاری را که ما 
کرده ای��م می بیند و به دنب��ال راه حل برای 

مش��کل ماس��ت. پس یاد بگیریم که وکیل 
ذهنی داشته باشیم.

یادگیری مهارت های مختلف: هر چه بیشتر 
مهارت در زندگ��ی بیاموزیم اعتماد به نفس 
بیشتری خواهیم داشت و عزت نفس ما هم به 
مرور بیشتر می شود. چرا که به ارزش درونی 

خود پی می بریم.
یادداش�ت دس�تاوردهای خ�ود: یک��ی از 
راه های مؤثر به یادآوری دستاوردهای خود در 
طول مسیر زندگی اس��ت. آن ها را یادداشت 
کنید. بهتر اس��ت هر شب 5 مورد از کارهای 

موفقیت آمیز حتی کوچک خود را بنویسید.
به ظاهر خود اهمیت دهی��د: لباس زیبا و 
تمیز بپوش��ید، به پوس��ت و اندام خود توجه 
کنی��د. آراس��ته باش��ید، چراکه ش��ما الیق 
پوشیدن لباس تمیز و آراسته هستید. غذای 
خوب بخورید. موس��یقی فاخر گوش کنید. 
ورزش کنید و از طبیعت لذت ببرید چرا که 

شما ارزشمند هستید.
»گوته« می گوید: اگر ثروتمند نیستی مهم 

نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند،
اگر س��الم نیس��تی، هس��تند افرادی که با 

بیماری و معلولیت زندگی می کنند،
اگر زیبا نیس��تی برخورد درس��ت با زشتی 

وجود دارد،
اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه 

می شوند،
اگر تحصیالت عالی نداری با کمی سواد هم 

می توان زندگی کرد،
اگر قدرت سیاس��ی یا مقام نداری، مشاغل 

مهم متعلق به معدودی از انسان هاست،
اما، اگر »عزت نفس« نداری، هیچ نداری.
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 پس از س��ن ۳0 سالگی ممكن 
است عالئمی در بدن ظاهر شود 
که توجه به آنه��ا به منظور حفظ 
س��المت قل��ب ض��رورت دارد. 
قل��ب از اعض��ای مه��م و حیاتی 
ب��دن اس��ت و درصورتیكه تنها 
ب��رای چند ثانی��ه وظیفه خود را 
به درس��تی انج��ام ندهد ممكن 
اس��ت به کما یا حت��ی مرگ فرد 
منجر شود. به همین دلیل حفظ 
س��المت قل��ب از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
به طور معمول، بیشترین موارد 
حمل��ه قلب��ی در اف��راد ب��االی 
4۵ سال مش��اهده می شود اما 
معموالً عالئم آن پس از سن ۳0 
س��الگی بروز می کند. در چنین 
شرایطی نباید این عالئم خفیف 
در بدن را نادیده گرفت چرا که 
توج��ه به آنها می توان��د از بروز 
بیماری ه��ای جدی همچون حمله 

قلبی جلوگیری کند.

سایت pledgetimes.com به برخی از این عالئم 
اش��اره کرده که وجود آنها می تواند زنگ خطری 

برای ابتال به بیماری قلبی باشد:
درد قفس�ه سینه: نش��انه اصلی مشکل قلبی 
احساس درد در قفسه سینه است اما این عالمت 
اغلب در مراحل پیش��رفته تر بیماری مش��اهده 
 می ش��ود. هرچن��د، ام��روزه جوانان در س��نین

۲5 - ۳0 سالگی هم قربانی حمله قلبی می شوند. 
هر س��اله هزاران نفر از افراد زیر ۳0 سال در دنیا 
به دلیل ابتال ب��ه بیماری های قلبی عروقی جان 
خود را از دست می دهند. بنابراین نباید درد قفسه 
س��ینه را نادیده گرفت. درصورتیکه فرد در کنار 

درد قفسه سینه تعریق نیز داشته باشد الزم است 
سریعاً به پزشک مراجعه کند.

نفس نف�س زدن هن�گام باال رفت�ن از پله ها: 
در دوران جوانی س��طح ان��رژی و قدرت بدنی به 
طور طبیعی بسیار زیاد است اما اگر پس از انجام 
کارهای س��بک یا س��نگین احساس خستگی و 
مشکل تنفسی داشته باشید این موضوع می تواند 
نشانه خطر باشد. به طور معمول، باال رفتن از ۲0 
تا ۲5 پله برای جوان ۳0 تا ۴0 ساله کار سختی 
نیست. هرچند افرادی که هنگام باال رفتن از پله 
دچار احس��اس خستگی و تنگی نفس می شوند 

باید نسبت به سالمت قلب خود هوشیار باشند.

5 نشانه که پس از 30 سالگی باید جدی بگیریم
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خر و پف کردن: خروپف کردن در خواب می تواند دالیل زیادی داشته باشد اما این مشکل به طور 
معمول از سنین پایین شروع نمی شود. اگر فردی در سن ۳0 - ۳5 سالگی دچار این عارضه شود 
می تواند حاکی از وجود مشکل تنفسی باشد. همچنین ممکن است خر و پف کردن به مفهوم این 

باشد که قلب عملکرد مطلوب خود را ندارد.
احساس درد در فک: افراد این عالمت را معموالً نادیده می گیرند زیرا اغلب درد فک را ناشی از 
دندان درد می دانند و س��پس اقدام به مصرف داروی ِمسکنی برای رفع آن می کنند. ممکن است 
وجود مشکل دندانی علت درد فک باشد اما اگر فرد به طور مکرر با این عارضه مواجه می شود الزم 
است به پزشک مراجعه کند زیرا احساس درد در دندان یا فک می تواند نشانه وجود مشکل قلبی 

باشد.
احساس سوزن سوزن شدن در بخشی از بدن: کلسترول عامل اصلی مشکل قلبی است. افزایش 
س��طح کلس��ترول، جریان خون در بدن را مختل کرده و احتمال حمله قلبی را بیش��تر می کند. 
درصورتیکه س��طح کلس��ترول بیش از حد افزایش پیدا کند احساس سوزن سوزن شدن در بدن 
نشانه ای از باال رفتن کلسترول است. درصورتیکه چند روز به طور مداوم احساس سوزن سوزن شدن 

در بعضی قسمت های بدن داشته باشید این وضعیت می تواند نشانه ای از مشکل قلبی باشد.
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داستان کرونا، داستانی سراسر 
ش��ر و بدبختی نیس��ت؛ چنانچه 
همی��ن بیماری ج��ان خیلی ها را 
ه��م نج��ات داده اس��ت. مث��ل 
همس��ر مریم که با عالیم کرونا 
به پزشک مراجعه کرد و متوجه 
شد به س��رطان ریه مبتالست. 
او حاال بس��تری است و دکترها 
گفته اند چون بیماری در مراحل 
اولی��ه، تش��خیص داده ش��ده، 
بزودی سالمتی خود را به دست 
خواهد آورد. مریم می گوید: »ما 
ه��ر دو در همان موج اول کرونا 
مبت��ال ش��دیم. همس��رم اتفاقاً 
به س��المتی اش خیل��ی اهمیت 
و  پی��اده روی  م��دام  می ده��د، 
ورزش می کن��د و حت��ی الاق��ل 
س��الی ی��ک ب��ار آزمای��ش هم 
می دهد. به هرحال خدا خواست 
و ب��ه بهانه ابتال ب��ه کرونا خیلی 

زود متوجه مشكلش شدیم.«

دکتر روزبه بیاتی متخصص بیماری های عفونی 
و عضو هیأت علمی دانش��گاه تهران نیز با تأیید 
فراوان��ی م��واردی از این دس��ت می گوید: »من 
شخصاً با بیماری که بواسطه کرونا متوجه سرطان 
او شده باشم، برخورد نکرده ام اما تا دل تان بخواهد 
با بیمارانی مواجه بوده ام که بیماری مزمن ریوی 
داش��ته اند و تا پیش از آزمایش کرونا متوجه این 

موضوع نبوده اند. این موارد واقعاً زیاد است.«
اگرچه تحقیقات مختلف نشان می دهد احتمال 
مرگ ناش��ی از وی��روس کرون��ا در بیمارانی که 
فش��ارخون دارند، ۲ برابر بیشتر از بیمارانی است 
که به این عارضه مبتال نیستند، با این همه هنوز 
هم آمار مرگ و میر ب��ر اثر بیماری غیرواگیردار 
فش��ارخون باالت��ر از کروناس��ت. به گفت��ه وزیر 
بهداشت، فش��ار خون تنها در سال ۱۳۹۶ باعث 
مرگ ۹۷ هزار ایرانی بوده است. وی چندی پیش 
در ای��ن زمین��ه اعالم کرد: »در س��ال ۹۶ حدود 
۳80 هزار مرگ در کش��ور گزارش شد که ۳۱۳ 
هزار مورد آن به دلیل بیماری های غیرواگیر بود. 
از این ۳۱۳ هزار م��ورد، ۱۶۱ هزار مورد به دلیل 
بیماری های قلبی و عروقی بود که حدود ۹۷ هزار 
مورد از این مرگ و میرها مستقیماً به دلیل فشار 

خون بوده است.«
جالب است بدانید طبق آمار حداقل ۴0 درصد 
و در برخی مناطق کشور حدود ۶0 درصد مردم 
از فشار خون خود بی اطالع هستند اما این روزها 

کرونا باعث شده خیلی ها از وضع سالمت و الاقل 
از میزان فشار خون خود اطالع پیدا کنند. دکتر 
منوچهر اکبری کارش��ناس مس��ائل بهداش��تی 
می گوی��د: »متأس��فانه ه��م در فرهنگ عمومی 
کشور و هم در ساختار مدیریت سالمت، همواره 
بحث درمان مقدم بر بهداشت و پیشگیری بوده 
اس��ت. حتماً همه ما افراد زی��ادی دور و بر خود 
می شناسیم که تا وقتی بیمار نشده اند، به پزشک 
مراجعه نمی کنند و از وضع سالمت خود بی اطالع 
هس��تند. این موضوع عالوه بر هزینه زیادی که 
ب��ه تک تک افراد و درنهایت به کل کش��ور وارد 
می کند، جامعه را هم در مقابل بیماری شکننده و 
آسیب پذیر می کند. عوارض پایین آمدن راندمان 
کاری و در محاسبه ای بزرگتر پایین آمدن شتاب 
توسعه یا حتی باالتر از این، پایین آمدن کیفیت 
رواب��ط خانوادگی ک��ه جای خ��ود دارد و بحث 
دیگری است. به عنوان مثال کمبود ویتامین دی 
یا ب ۶ می تواند اساس��اً طرف را در وضعیتی قرار 
ده��د که تمام روابط او را با اطرافیان مختل کند. 
خوب چرا باید کار به  جایی برس��د که یک فرد با 
عالی��م کرونا به مرکز درمانی مراجعه کند و تازه 
متوجه شود فشار خونش باالست و ممکن است 
بعد از خالصی از کرون��ا، به یکی از بیماری های 
قلبی و عروقی دچار شود؟ ما حتی گاهی با نوعی 
لجبازی با سالمت خود هم طرف هستیم؛ یعنی 
شخص فکر می کند تحت هیچ شرایطی نباید به 

کرونا زندگی ام را نجات داد
غربالگری و تشخیص بیماری های خطرناک پنهان توسط کووید 19
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پزش��ک مراجعه کند و چ��کاپ و آزمایش و 
رعایت کردن مسائل بهداشتی کار او نیست.«

محمد با عالیم کرونا به بیمارستان رفته تازه 
متوجه ش��ده فشار خون دارد: »من ۴5 ساله 
هستم و می دانم بعد از ۴0 سالگی باید مدام 
فشار خون را چک کرد ولی همیشه نسبت به 
این موضوع بی توجه بوده ام. چند سال پیش به 
خاطر سرماخوردگی شدید دکتر رفته بودم که 
گفتند فش��ارم باالست و دو سه بار دیگر باید 
مراجعه کنم و پیگیر باشم اما ظاهراً مشکلی 
نداش��تم جز سرگیجه گاه و بی گاه و کسالت 
مدام و... تا اینکه این بار باز هم گفتند فشارم 

باالست و باید دارو بخورم.«
از فش��ارخون به عنوان یک بیماری پنهان 
موذی و ش��ایع اما غیرواگی��ردار که بگذریم 
کرونا گاهی مثل همسر مریم از اساس معجزه 
می کند و زندگی فرد را به او برمی گرداند یا به 
وی هشداری جدی می دهد که ممکن است 
پس از این در موقعیت ه��ای خطرناکی قرار 
گیرد. مثل مهدی خاک��ی فیروز از همکاران 
روزنامه نگار ما که پس از مراجعه به بیمارستان 

با عالیم کرونا متوجه شد به تاالسمی مینور 
مبتالست: »من ۴۳ س��اله هستم و در تمام 
این سال ها هیچ وقت متوجه بیماری ام نشده 
بودم چون نه روایتی از نسل قبلی خود شنیده 
بودم و در میان بقیه بستگانم بروز و ظهوری 

داشت.
وقتی پرسیدم چند درصد مبتالیان ممکن 
اس��ت مثل من از این بیماری خود بی اطالع 
باشند، گفتند در حالت عادی تنها ۱0 درصد 
متوجه می ش��وند مگر اینکه کس��ی به وضع 
سالمتی اش حساس باشد و آزمایش ادواری 
خون را جدی بگیرد. به هرحال خوشبختانه 
بیمارس��تانی که من بس��تری ش��ده بودم، 
بیمارس��تان مجهزی است و البته شانس هم 
آوردم که اوج همه گیری کرونا نبود و پرسنل 
و کادر درمان با دقت بیشتری کار می کردند. 
می خواه��م بگوی��م ممکن اس��ت خیلی ها 
همچنان بیماری زمینه ای پنهانی داشته باشند 
و متوجه اش نشوند و بی احتیاطی کنند. مردم 
باید همواره فرض را بر این بگیرند که مبتال به 

یک بیماری زمینه ای پنهان هستند.«

مهدی می گوید اگرچه نوع تاالس��می اش 
خطرناک نیس��ت اما الاقل متوجه شده است 
که سطح ایمنی بدن او نسبت به شهروندان 
دیگر آس��یب پذیرتر است که همین موضوع 

گام بزرگی برای سالمتی است.
دکتر مهدیار سعیدیان مدیر روابط عمومی 
انجمن پزش��کان خراس��ان رض��وی با تأیید 
حرف ه��ای دکتر اکبری می گوی��د، کرونا به 
وسیله ای برای غربالگری بیماری های زمینه ای 
تبدیل شده است: »من چند هفته پیش موقع 
سوار شدن به اتومبیلم، لیز خوردم و دستم از 
دو جا شکست و در پروسه درمان متوجه شدم 
پوکی استخوان دارم، با وجود اینکه هم لبنیات 
مصرف می کنم و هم به وضعیت س��المتی ام 
حساس هس��تم. کرونا هم درحال حاضر به 
همین ش��کل عمل می کن��د هرچند عکس 
قضیه هم هست مثالً موارد زیادی از تصادف 
داریم که درجریان درمان متوجه می شویم به 

کرونای پیشرفته هم مبتال هستند.
ب��ه هرحال این موض��وع را بای��د در قالب 
اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان دید که 
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هم فرهنگ عمومی متأس��فانه در این زمینه 
ضعیف است، هم اساساً فرهنگ سازی نشده، 
هم درمان های جانبی و حاش��یه ای اختالل 
ایج��اد می کند و درنهای��ت اینکه برنامه های 
کالن مدیریتی هم در ای��ن زمینه اولویت را 
بر درمان می دهد درحالی که سالمت جامعه، 
امنیت جامعه اس��ت و ما نتوانسته ایم در این 
زمین��ه درس��ت کار کنیم طوری ک��ه االن 
خانه های بهداشت ما که زمانی افتخار کشور 

بود، وضعیت خوبی ندارند.«
وی در مورد درمان های حاشیه ای می گوید: 

»متأس��فانه مشاهده شده بیمار دیابتی که با 
انسولین زنده است، داروی خود را قطع کرده 
و به داروی گیاه��ی روی آورده و فوت کرده 
اس��ت. خب چنی��ن فردی معلوم اس��ت که 
نسبت به سالمت خود و شناخت از وضعیت 
خود چقدر بی توجه است. ما در این زمینه ها 

کار نکرده ایم.«
س��عیدیان نیز بر مرگ های ناگهانی، شیوع 
افس��ردگی و تأثیر آن ب��ر روابط خانوادگی و 
اجتماعی و نیز پایین آمدن راندمان اقتصادی 
و توسعه کشور تأکید می کند و معتقد است 

ریشه بسیاری از اینها در بیماری های زمینه ای 
یا موارد س��اده تری مثل کمبود ویتامین و به 
تبع آن، ایمنی پایین اس��ت که با غربالگری 
و توس��عه بهداشت و فرهنگ س��ازی و اقبال 
فرهنگ عمومی در این زمینه قابل کنترل و 
مدیریت اس��ت: »همین حاال در مورد کرونا، 
تحقیقات پزشکی ثابت کرده است افرادی که 
سطح ویتامین دی خون آنها وضعیت نرمالی 
دارد، در مقابل این بیماری مقاوم تر هستند و 

درگیری کمتری دارند.«
نگذاری��م کرونا متوجه ش��ود چ��ه بیماری 
زمینه ای یا چه بیماری خطرناک پنهانی داریم 
مثل پدر ایوب ک��ه باالخره کرونا وادارش کرد 
به بیمارس��تان برود و تازه آنجا متوجه بشود 
دل درد چند ماهه اش به خاطر رش��د غده ای 

سرطانی است. 
ایوب می گوید: »پدرم چند ماهی بود که دل 
درد داشت و خودش می گفت سردی کرده ام 
و حالت تهوع دارم و چیزی نیست تا اینکه در 
یکی از بیمارستان های سنندج با بیماری کرونا 
بستری شد و آنجا تازه متوجه شدیم چه خبر 
است. خوشبختانه بنیه خوبی دارد و خیلی زود 
از دس��ت کرونا خالص شد و االن هم زیر نظر 
پزشک دارد درمان می شود. دکترها می گویند 

خیلی امیدوارند.«
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فوتب��ال تلخ��ی زی��اد دارد. یک 
دس��ته مه��م و قاب��ل توج��ه از 
تلخی های موجود در فوتبال این 
است که یک بازیكن یا اصالً یک 
ستاره در مدت زمان کوتاهی از 
بهترین موقعیت، به جایی برسد 
که آرزو داشته باشد حداقل در 
فهرس��ت 1۸ نفره تیم��ش قرار 
بگی��رد ی��ا روی س��كوها تبعید 
نش��ود. این ش��رایطی است که 
آن  بیرانون��د  علیرض��ا  اکن��ون 
را در بلژی��ک تجرب��ه می کن��د، 
س��نگربانی که انتقالی پر س��ر و 
صدا به آنتورپ بلژیک داش��ت 
و نتوانس��ت آنط��ور ک��ه دل��ش 
می خواه��د و البت��ه ه��واداران 
دلشان می خواس��ت به کار خود 

در پرسپولیس پایان دهد.
جدای��ی او ت��وام با ی��ک دعوای 
حقوق��ی و ی��ک دلخ��وری بزرگ 
بود. به هر حال س��تاره این چند 
فص��ل اخیر اکنون در ش��رایطی 
ق��رار دارد ک��ه ب��رای رس��یدن 
ب��ه فهرس��ت 1۸ نف��ره تیم��ش 
لحظه شماری می کند. در ابتدای 
حض��ور در بلژی��ک مصدومی��ت 
گریبانگیر او شد و بعد از مدتی 
به این نتیجه رسید که دستیابی 
به دروازه تی��م جدیدش آنطور 
که تصور می کرد راحت و س��اده 
نیس��ت. هن��وز س��رمربی تی��م 
آنت��ورپ بلژی��ک بن��ا ب��ه دالیل 
متع��ددی ب��ه این نتیج��ه نهایی 
نرس��یده که او می تواند شماره 
ی��ک تی��م باش��د و بهتر اس��ت 
همان ژان بوته فرانسوی درون 
دروازه قرار بگی��رد. البته بوته 
هم ابتدای همین فصل نمایش 
چن��دان مطمئنی از خود نش��ان 
نداد و گل های بدی دریافت کرد 
و همین بیش��تر باع��ث ناراحتی 
بیرانوند ش��ده اس��ت. واقعاً او 
نمی توانس��ت عملك��رد بهت��ری 
نس��بت ب��ه ژان بوت��ه داش��ته 
باش��د؟ او واقعاً روی نیمكت چه 

می کند؟

نیمه خالی لیوان
س��ایت »وال فوت« بلژیک در مطلبی راجع به 
عملکرد کنونی آنتورپ در لیگ این فصل نگاهی 
یک خطی هم به وضعیت بیرانوند انداخت و نوشت 
که او ش��اید زودتر از موعد ممکن از آنتورپ جدا 
شود. این پیش بینی خیلی بی رحمانه و غم انگیز 
است؛ آن هم برای گلری که تا همین فصل گذشته 
ستاره محبوب تیم ملی و پرسپولیس بود و تا مرز 

کسب عنوان برترین بازیکن آسیا هم پیش رفت.
ب��ا ادامه رون��د کنون��ی، روزهای ب��دی پیش 
روی بیرانون��د قرار دارد؛  ادامه نیمکت نش��ینی و 
سکونش��ینی در آنتورپ، خارج شدن از فهرست، 
قرار گرفتن در فهرس��ت مازاد و در بهترین حالت 
ممکن انتق��ال قرضی به یک تیم بلژیکی دیگر و 
از همه بدتر از دس��ت دادن ش��ماره یک تیم ملی 
فوتبال ایران. آن هم در شرایطی که امیر عابدزاده 
در پرتغ��ال و حام��د لک در پرس��پولیس خوش 
می درخشند و دل هواداران را به دست آورده اند و 
حسابی هم نظر اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران 
را به خود جذب کرده  اند. اما باید روی دیگر سکه 
را هم نگاه کرد یا به عبارت دیگر فقط نیمه خالی 

لیوان را ندید.

نیمه پر لیوان
ب��ر خ��الف پیش بین��ی ناامیدکننده س��ایت 

»وال فوت« بلژیک می توان پیش بینی های بهتری 
هم نس��بت به آینده بهترین دروازه ب��ان ایران در 
سال های اخیر داش��ت. گرفتن شماره یک از ژان 
بوته، رسیدن به دروازه تیم، درخشش در ترکیب 
و دریافت تحسین و تمجید از سوی کارشناسان و 
مربیان و به خصوص سرمربی این تیم یعنی ایوان 
لکو. در نهایت هم دریافت پیشنهادهای چشمگیر 
از تیم های ب��زرگ و لیگ های بهتر و البته حفظ 
موقعیت خودش در تیم ملی فوتبال ایران به عنوان 
شماره یک. بیرانوند نشان داده که در موقعیت هایی 
سخت می تواند هم بدرخشد و هم دل میلیون ها 
نفر را به دست بیاورد، نمونه اش پنالتی مهمی که 
رونالدو زد و او مهارش کرد. مرد شماره یک سابق 
پرسپولیس هنوز نسبت به روزهای بدی که تا امروز 

در بلژیک داشته واکنش خاصی نداشته است.

مانعی به نام بوته
ژان بوته سرس��خت تر از این حرف هاس��ت که 
بخواهد موقعی��ت عالی خودش را تقدیم بیرانوند 
کند. او گل ه��ای بدی در اوایل فصل خورد اما به 
تدریج خ��ودش را پیدا کرد. ایوان لکو س��رمربی 
آنتورپ در مصاحبه با وب سایت »ان آر تن« دیگر 
رس��انه بلژیکی در پاسخ به این س��ؤال که کدام 
دروازه بان خود را ترجیح می دهد گفته بود: بهترین 
و آماده ترین دروازه بان در هر بازی به میدان خواهد 

بیرو؛ خالف جهت رویاها
علیرضا بیرانوند همچنان روی نیمکت دروازه بانی آنروپ بلژیک
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رفت. او همچنین تاکید کرد: هر دو دروازه بان 
در یک سطح و به همان اندازه باتجربه هستند. 
آن ها باید تالش بیشتری از خود نشان بدهند.

از ای��ن جم��الت اخیر لکو می ت��وان این را 
برداش��ت ک��رد ک��ه او هیچ تفاوت��ی بین دو 
دروازه بان تیمش قائل نیست و اصالً هم به این 
کار ندارد بیرانوند با تیم سابقش پرسپولیس 
چند فصل پش��ت س��ر هم قهرمان لیگ برتر 
شده و به فینال آسیا هم رسیده. حتی به این 
هم کاری ن��دارد بیرانوند در چند فصل اخیر 
برترین دروازه بان لیگ ایران بوده. او فعالً بین 
ژان بوته و بیرانوند تمایزی قائل نیست و فقط 
برای تالش آنها و میزان آماده بودنشان ارزش 

قائل است.

پایان زودهنگام؟
حال باید به یک س��ؤال تک��راری برگردیم. 
کار بیرانون��د زودتر از آنچه که تصور کنیم در 
آنتورپ به پایان می رس��د و به یک تیم دیگر 
می رود؟ پیش بینی آن سایت بلژیکی را چقدر 
باید ج��دی بگیریم؟ بیرانون��د قطعاً متوجه 
ش��رایط خود در بلژیک هست و قطعاً تالش 
خود را بیشتر خواهد کرد. اما نکته بسیار مهم 
این است که ژان بوته هم بیکار نمی نشیند. او 
حاضر نیست به همین سادگی اعتماد لکو را 
نسبت به خود از دست بدهد. بیرانوند در میان 
لژیونرهای کنونی فوتبال ایران سخت ترین کار 
ممکن را پیش روی خود می بیند، ش��رایطی 
که ش��اید باعث ش��ده او دریافت نکردن بند 
جنجالی در قراردادش با پرسپولیس را به یاد 
نیاورد و فعالً فقط روی آینده اش تمرکز داشته 
باشد، آینده ای که به یک اندازه می تواند حامل 

اتفاقات خوب و بد باشد.
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لیگ 1.000.000.000.000 تومانی
نگاهی به عملکرد مالی تیم های لیگ برتر ایران در فصل نقل و انتقاالت

دس��تمزد س��االنه بازیکنان فوتبال به ۱0 
میلیارد تومان هم رسیده است و گمانه زنی ها 
نشان می دهد که ۱۶ تیم لیگ برتر ایران در 
یک س��ال حدود هزار میلیارد تومان حقوق 
بازیکن می دهند. البته در ایران رس��م نیست 
که درآمد فوتبالیس��ت ها و رقم دقیق قرارداد 
آنها رسانه ای شود. دستمزد بازیکنان فوتبال 
در ای��ران که معموالً رقم کمی هم نیس��ت 
تا س��رحد امکان از مردم و رسانه ها پوشیده 
می ماند. با وج��ود این هواداران فوتبال عالقه 
ش��دیدی ب��ه این موض��وع دارند و ش��رایط 
اقتص��ادی اخیر، عالقه آنه��ا را چند برابر هم 
کرده است. همین چندماه قبل وقتی جزئیات 
قرارداد مهاجم خارجی اس��تقالل فاش شد و 
همه فهمیدند یک فصل بازی ش��یخ دیاباته 
حدود ۱۱ میلیارد تومان برای اس��تقالل آب 
خورده است، حاش��یه ها و بحث های فراوانی 
بر س��ر این مبلغ عجیب وغریب ایجاد ش��د. 
مسئوالن باشگاه نیز انتشار این ارقام را اقدامی 

غیر اخالقی از سوی دش��منان خود قلمداد 
کردند. اما چند ماه بعد از آن ماجرا، ش��رایط 
آن قدر تغییر کرده که نه افشای رقم قراردادها 
کار چندان عجیبی اس��ت و نه پرداخت ده  - 
یازده میلیارد بابت یک فصل تعجب کسی را 
برمی انگیزد. حاال تقریباً همه می دانند قیمت 
بازیکن و مربی در فوتبال ایران به چنین اعداد 

درشتی رسیده است.
این گ��زارش نگاهی اجمالی دارد به قیمت 
بازیکن��ان در ای��ن فصل و بررس��ی تک تک 
تیم ه��ای حاضر در لیگ بیس��تم؛ لیگی که 
چندی است آغاز شده اس��ت. البته پرواضح 
است که برخی از اعداد و ارقام به  کار رفته در 
این گزارش بر اساس اطالعات  موثق و برخی 
دیگر بر پایه ش��نیده های نیمه موثق از گوشه  
و کنار فوتبال به  دس��ت آمده اند. به هر حال، 
چنان که گفته شد و می دانید، در ایران رسم 
نیست که کسی از درآمد دقیق فوتبالیست ها 

باخبر شود.

پرسپولیس؛ با مداد بنویسید ۱۰۰ میلیارد
باید از پرسپولیس آغاز کرد؛ قهرمان چهار 
دوره اخیر لیگ برتر و فینالیست لیگ قهرمانان 
آسیا. موفق ترین تیم سال های اخیر، امسال به 
س��تاره های درجه  اول خ��ود رقمی حدود 8 
میلیارد تومان برای یک فصل می پردازد. این 
رقمی است که نتوانست ترابی، علیپور و شجاع 
را برای ماندن راضی کند و آنها ایران را ترک 
کردند. ترابی که پیشنهاد ۲5 میلیاردی از قطر 
داش��ت به مدیران باش��گاه گفته بود با نصف 
این رقم در تیم می ماند اما پرس��پولیس توان 
پرداخت این پول را نداش��ت. قرمزها امسال 
بازیک��ن ۱0 میلیاردی ندارن��د و گران ترین 
بازیکنان آنها قرارداد 8 میلیاردی بس��ته اند. 
بازیکن��ان جدی��د این تیم که قب��ل از لیگ 
قهرمانان آسیا به سرخپوشان ملحق شدند هم 
قراردادهایی حدود 5 میلیارد تومان - یا کمی 
بیشتر - دارند. آرمان رمضانی، مهاجمی که در 
فصل گذشته ۴ گل برای سایپا زده امسال 5 
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میلیارد از پرسپولیس دریافت خواهد کرد. یک 
درجه پایین تر از این تازه واردها به بازیکنان دو 
- سه میلیاردی می رسیم که مهدی شیری و 
مهدی عب��دی از آن جمله اند. به این ترتیب 
و با یک حس��اب سرانگشتی فینالیست آسیا 
امسال چیزی حدود ۱00 میلیارد تومان باید 

بابت قرارداد بازیکنانش بپردازد.

شهرخودرو؛ نزول به طبقه متوسط
بعد از یکی  - دو فصلی که ش��هرخودرو را 
در جمع مدعیان می دیدیم، مهدی رحمتی 
در ای��ن فصل نماینده مش��هد را با بازیکنان 
متوسطی بسته که در میان آنها تقریبا اثری 
از س��تاره های گران قیمت نیست. خریدهای 
ش��هرخودرو بازیکنانی همچون امیرحسین 
کریمی، رحمان جعفری، صادق صادقی، احمد 
الجبوری و... هستند که با آنها قراردادهای دو 
تا سه  ساله بسته ش��ده و دستمزد آنها برای 
این مدت حدود ۴ میلیارد تومان خواهد بود. 
بازیکنان پیشین شهرخودرو هم قراردادهای 
نس��بتا ارزان قیمتی دارند و در این باش��گاه 
خبری از ریخت وپاش های آنچنانی نیس��ت. 
شهرخودرو مثل تراکتور یک باشگاه خصوصی 
اس��ت اما برخالف تراکت��ور از بودجه کالنی 

برخوردار نیست.

پیکان و سایپا؛ خودروهای گران، تیم های 
ارزان

پیکان و سایپا با وجود اتصال به شرکت های 
خودروس��ازی بودج��ه چندانی ندارن��د و از 
تیم ه��ای ارزان قیم��ت لیگ برتر محس��وب 
می شوند. سقف قرارداد در این دو تیم نهایتا 
۱.۲ تا ۱.5 میلیارد تومان اس��ت و به همین 
دلیل این دو تیم نتوانسته اند بازیکنان خوب و 
تأثیرگذار خود را حفظ کنند. شاید امسال هم 
مثل سال گذشته نام پیکان و سایپا را در میان 
گزینه های سقوط ببینیم چون مجموع بودجه 
این دو تیم کمتر از بودجه مس رفس��نجان 

تازه وارد به لیگ برتر است.

سپاهان؛ بچه پولدار اصفهان
س��پاهان از متمول تری��ن و پرهزینه ترین 
تیم ه��ای لی��گ اس��ت و در ای��ن فصل هم 
بازیکن��ان گران قیم��ت زی��ادی دارد. محرم 
نویدکیا، س��رمربی جدید این تیم برای جور 
کردن ترکیب بازیکنانش به خریدهای زیادی 

احتیاج نداشت اما همین خریدهای کم تعداد 
ه��م هزینه زیادی روی دس��ت این باش��گاه 
گذاشتند. سپاهان با ۷ میلیارد تومان دانیال 
اسماعیلی فر را از چنگ پرسپولیس درآورد و 
محمد نژادمهدی را با 5 میلیارد از ذوب آهن 
گرف��ت. خری��د دیگ��ر این تی��م محمدرضا 
خلعتبری بود که قطعاً برای بازگشت به تیم 
س��ابقش رقم خوب��ی از اصفهانی ها دریافت 
کرده اس��ت. سپاهان بر خالف پرسپولیس و 
استقالل بازیکن ایرانی ۱0 میلیاردی هم دارد 
و س��تاره های درجه اول این تیم ازجمله امید 
نورافکن ملی پوش حدود 8 تا ۱0 میلیارد برای 
یک فصل دریافت می کنند. قیمت کی روش 
اس��تنلی - آقای گل لیگ هجدهم - نیز در 
همین حدود اس��ت. در س��پاهان ارزان ترین 
بازیکنان )بازیکنان اصلی( ۳ میلیاردی هستند 
یعنی کف قرارداد در این تیم با سقف قرارداد 
در فوالد خوزس��تان برابری می کند! به عنوان 
مثال رضا دهقانی که به صورت قرضی از این 
تیم جدا شده و به نساجی رفته بود، در صورت 
بازگش��ت به اصفهان قراردادی ۴ میلیاردی 
خواهد داشت. با یک حساب وکتاب تقریبی، 
دستمزد سپاهان به بازیکنانش در این فصل 
ب��االی ۱۳0-۱۲0 میلیارد تومان خواهد بود. 
این تیم سنگین ترین رقم این فصل را هم به 
علی کریمی پیش��نهاد کرده که تا این لحظه 

توافقی میان دو طرف حاصل نشده است.

نفت آبادان؛ نفت هست، پول نیست
تیم محب��وب خوزس��تان فصل گذش��ته 
بیشترین پولی که به بازیکنانش می داد حدود 
800 میلیون تا یک میلی��ارد تومان بود. این 

پول به بازیکنانی همچون عیسی آل  کثیر و 
میالد جهانی و... تعلق می گرفت که حاال اغلب 
آنها از آب��ادان رفته اند. از جمع گران قیمت ها 
فقط طالب ریکانی کاپیتان تیم باقی مانده که 
با وجود تورم ش��دید و باال رفتن قیمت ها باز 
هم بیشتر از ۲ میلیارد درآمد نخواهد داشت. 
در کل صنعت  نفت ب��از هم یکی از تیم های 
ارزان قیمت لیگ خواهد بود و بازیکنان اصلی 
این تیم همگی بین یک تا ۲ میلیارد دریافت 

خواهند کرد.

ذوب  آهن؛ رنگ سبز اسکناس
ذوب  آهن از تیم های ته جدولی فصل گذشته 
بود اما در زمینه بودجه و پرداخت ها ازجمله 
تیم های متوس��ط به باال محس��وب می شود. 
خریدهای جدید این تیم مانند میالد جهانی 
و شهاب گردان با قراردادهای 5 میلیاردی به 
فوالدش��هر آمده اند. حفظ هادی محمدی و 
وحید محمدزاده و... نیز تقریبا در همین حد و 
حدود برای ذوب آهن آب می خورد. ذوب  آهن 
البت��ه بازیکن گران تر از 5 میلی��ارد هم دارد 
که قاس��م حدادی فر کاپیتان این تیم یکی از 

آنهاست.

گل گهر؛ زندگی الکچری در میانه جدول
همین که امی��ر قلعه نویی به گل گهر رفته 
به خوب��ی نش��ان می دهد آنه��ا از چه بودجه 
خوبی برخوردار هستند. گفته می شود قرارداد 
قلعه نویی با تیم س��یرجانی ۱5 میلیارد است 
که با احتساب آپش��ن ها ممکن است به ۲0 
میلیارد هم برسد. این مربی مدعی است تیم 
گل گهر با بودجه ۴5 میلیارد تومانی بسته شده 
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اما ش��نیده ها حاکی است مسئوالن گل گهر 
س��قف قرارداد را روی ۶ میلیارد گذاشته اند و 
برای بازیکنان متوس��ط نیز از ۳ تا 5 میلیارد 
هزین��ه کرده اند. به عنوان مث��ال بازیکنی که 
ق��راردادش در نس��اجی ۷00 میلی��ون بوده 
امس��ال قرارداد ۳ میلیاردی با گل گهر بسته 
است. به  نظر می رسد بودجه این تیم حداقل 
50 درصد باالتر از رقمی اس��ت که قلعه نویی 

ادعا می کند.

فوالد؛ کم خرج و پرقدرت
اما ف��والد خوزس��تان به عنوان تیم س��وم 

فصل گذش��ته و یکی از نمایندگان ایران در 
آسیا، احتماالً کم هزینه ترین باشگاه در میان 
مدعیان قهرمانی خواهد بود. فوالد در پنجره 
نقل وانتق��االت خریدهای زیادی انجام داد اما 
نکته مهم اینجاست که در این باشگاه سقف 
۳ میلیارد تومان ب��رای قراردادهای بازیکنان 
تعیین ش��ده است. مدیران این باشگاه تأکید 
دارند به استثنای پاتوسی و پریرا - ۲ بازیکن 
خارج��ی که خ��رج زیادی روی دس��ت تیم 
گذاشته اند - به هیچ بازیکن دیگری باالتر از 
۳ میلیارد پرداخت نکنند. البته جواد نکونام 
از مدیران فوالد خواس��ته بود س��قف قرارداد 

بازیکن��ان ایرانی را هم تا 5 میلیارد باال ببرند 
تا او بتواند تیمی مدعی برای حضور در آسیا 
ببندد. اما ظاهرا با درخواست او موافقت نشده 
چ��ون همانطور که دیده ش��د هیچ س��تاره 
گران قیمتی به اهواز نیامد و حتی فوالدی ها 
رقابت برای جذب فراز امامعلی را به باشگاهی 
چون مس رفسنجان باختند. بنابراین فوالد با 
ستاره های درجه اول خود که حدس زدن نام 
آنها سخت نیست قرارداد ۳ میلیاردی بسته 
و ب��رای دیگر بازیکنان نیز دس��تمزدهایی از 
۱.5 تا ۲.5 میلیارد درنظر گرفته اس��ت. اگر 
این شنیده ها درست باش��د، مجموع قرارداد 
فوالدی ها از ۶0 میلیارد تومان فراتر نخواهد 

رفت.

تراکتور؛ گاوصندوق دالر
تیم چهارم فصل گذش��ته و پرهزینه ترین 
باش��گاه خصوصی لی��گ ایران، امس��ال هم 
بازیکنان گران قیمتی در ترکیب خود خواهد 
داشت. محمدرضا زنوزی مطلق، مالک باشگاه 
تراکتور برای هزینه کردن در تیم خودش کاماًل 
آزاد اس��ت و قوانین دست وپاگیر باشگاه های 
دولت��ی را ن��دارد. او ۲ فصل پیش با تکیه بر 
همین آزادی عمل، ۳ کاپیتان تیم  ملی را در 
حالی از باشگاه های خارجی به ایران کشاند که 
هیچ باشگاه دیگری در ایران توانایی خرید آنها 
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را نداشت. ش��جاعی، دژاگه و حاج صفی حاال 
س��ومین فصل حضور خود در تراکتور را آغاز 
کرده اند و همچنان گران ترین بازیکنان باشگاه 
تبریزی هستند. از این جمع، مسعود شجاعی 
س��نگین ترین قرارداد را دارد و گفته می شود 
رقم قرارداد او برای یک فصل 550 هزار یورو 
است. این عدد می تواند لقب گران ترین بازیکن 
ایرانی لیگ را نصیب مس��عود شجاعی کند. 
اش��کان و حاج صفی هم قراردادهایی ارزی و 
البته کمی ارزان تر از شجاعی دارند. یک درجه 
پایین تر از این بازیکنان رشید مظاهری و رضا 
اس��دی بودند که هر دو از تراکتور جدا شدند 
وگرنه رقم قرارداد آنها برای فصل جدید 8 تا 
۱0 میلیارد تومان بود. سایر بازیکنان فیکس 
فصل گذشته یعنی تیکدری، سعید مهری و... 
که قرارداد آنها کمتر از ۳ میلیارد بود امسال 
با حدود ۴ تا 5 میلیارد تومان تمدید کرده اند. 
زنوزی البته پولی هم برای جذب ستاره های ۷ 
تا ۱0 میلیاردی کنار گذاشته بود اما ستاره ای 

جذب نشد.

ماشین سازی؛ آه در بساط نیست
تیم دوم تبریز امسال قرار نیست پول زیادی 
هزینه کند. اغلب بازیکنان فصل گذشته این 
تیم قراردادهای خود را یکطرفه فس��خ کرده 
و رفته اند. ماشین س��ازی هم ج��ای آنها را با 
خریدهای ارزان قیمتی از لیگ یک و دس��ته 
۲ پر کرده اس��ت. به نظر می رس��د ماشین از 
گزینه های س��قوط در لیگ آتی باشد، چون 
بودجه تیم و قرارداد بازیکنانش را با معیارهای 

لیگ یکی بسته است.

نساجی قائمشهر؛ حراج فصلی، ۹۰ درصد آف
نس��اجی تقریباً تمام بازیکنان اصلی اش را 
در نقل وانتقاالت از دس��ت داد و تقریباً تمام 
خریده��ای جدیدش از تیم های دس��ته اولی 
بودند. نماینده مازندران از لحاظ مالی شرایط 
ایده آلی ن��دارد و خیلی از خریدهای این تیم 
زیر یک میلیارد تومان قرارداد بسته اند. حامد 
شیری، مجتبی ممشلی و محمدمهدی نظری 
- بازماندگان تیم فصل گذش��ته و ۳ کاپیتان 
فعلی تیم - هم بین ۱.5 تا ۲ میلیارد دریافت 

خواهند کرد.

استقالل؛ کمی باالتر از پرسپولیس
در اس��تقالل س��قف قراردادها تا حدودی 

شبیه پرسپولیس است و ستاره های آبی پوش 
نیز مثل سرخپوشان قرارداد 8 میلیاردی دارند. 
با این تفاوت که استقالل امسال پیشنهاد ۱0 
میلیاردی هم داده و بر خالف پرسپولیس که 
برای هیچ بازیکنی تا این حد ولخرجی نکرده، 
آبی ها حاضرند برای س��تاره تأثیرگذار فصل 
گذشته ش��ان ۱0 میلیارد هم بپردازند. بعد از 
پنج شش بازیکن گران قیمت استقالل که در 
این فصل بین ۷ تا 8 میلیارد پول می گیرند، به 
بازیکنان درجه دوم و تعدادی از تازه واردهای 
این فصل می رس��یم که رقم قراردادشان در 
حدود ۴ ت��ا 5 میلیارد بوده اس��ت. در میان 
تازه واردها گران ترین قرارداد را محمد نادری 
دارد که ۴.5 میلیارد دس��تمزد به اضافه ۲.5 
میلیارد آپش��ن، ممکن است رقم دریافتی او 
را در این فصل به ۷ میلیارد هم برس��اند. تازه 
دریافت رضایتنامه دائمی او از باشگاه بلژیکی 
ه��م چیزی حدود 5 میلیارد هزینه دارد و به 
این ترتیب ممکن است صید تازه استقاللی ها 
چیزی حدود ۱۲ میلی��ارد تومان خرج روی 
دست این باشگاه بگذارد. با این حساب نادری 
می تواند برای استقالل هم قیمت شیخ دیاباته 

تمام شود. 
کف قرارداد استقاللی ها با بازیکنان بزرگسال 
خود ۱.5 تا ۲ میلیارد است که به خریدهای 
گمنام ت��ر این تیم تعلق می گیرد. در مجموع 
استقالل با توجه به حضور دیاباته و میلیچ و 
با توجه به ارقام باالیی که س��عادتمند پیش 
از رفتن از این باش��گاه پای قرارداد بازیکنان 
نوشت، در این فصل کمی بیشتر از پرسپولیس 

بابت قرارداد بازیکنانش خواهد پرداخت.

نفت مسجدسلیمان؛ کپی برابر اصل
نفت مسجدسلیمان که فصل گذشته بارها 
به مشکل بی پولی و اعتصاب برخورد کرد، در 
این فصل به دنبال یک اسپانسر پرقدرت است 
و یکی از ش��رکت های مع��روف بیمه را برای 
این موضوع هدف گرفته است. همه بازیکنان 
این تیم در فصل گذش��ته زی��ر یک میلیارد 
تومان قرارداد داشتند و البته هیچ یک از آنها 
نتوانستند بیشتر از ۶0 درصد قرارداد خود را 

دریافت کنند.
اما س��رمربی تیم یعنی مهدی تارتار تمام 
مبلغ قراردادش را گرفت. امسال هم میانگین 
قرارداده��ا در مسجدس��لیمان بین یک تا ۲ 
میلی��ارد توم��ان خواهد بود ت��ا از این لحاظ 
 ۲ تیم نفتی خوزس��تان کامال ش��بیه به هم

باشند.

مس رفسنجان و آلومینیوم اراک
دو تی��م تازه وارد به لیگ برتر از لحاظ مالی 
وضعیت نس��بتا خوبی دارن��د. هم آلومینیوم 
اراک و هم مس رفس��نجان از باش��گاه های 
ثروتمن��د لیگ یک محس��وب می ش��دند و 
تقریبا موفق ش��ده اند برای لیگ برتر هم تیم 

آبرومندی ببندند. 
م��س رفس��نجان ب��ا بازیکن��ان اصلی اش 
قراردادهای ۲ تا ۴ میلیاردی بس��ته و حتی 
موفق ش��ده ی��ک بازیک��ن را از چنگ فوالد 
خوزستان و گل گهر خارج کند. آلومینیوم نیز 
در نخس��تین فصل ورود به لیگ برتر بازیکن 
میلیاردی زیاد دارد و به گران ترین بازیکنش 

۳ میلیارد تومان دستمزد می دهد.
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خبر درگذشت محمود خان 
ی��اوری ب��رای من ه��م خبر 
بس��یار تلخی ب��ود. به این 
دلیل ک��ه خاطرات زیادی از 
ایش��ان دارم. در دهه 40 
و ۵0 ی��ک زمان��ی در ای��ام 
جوان��ی در تیم کی��ان بازی 
می کردیم. در آن دهه آقای 
یاوری به دانشكده افسری 
ش��هربانی رفته بود. در آن 
فوتبالیس��ت های  دوران 
کنك��ور  ب��دون  را  مط��رح 
تیم  می کردند.  اس��تخدام 
فوتبالی هم داشت که ابتدا 
با نام شهربانی بازی می کرد 
و بعدها با ن��ام پاس. آقای 
یاوری در خ��ط هافبک بازی 
می کرد. یادم است یكی، دو 
تا ب��ازی در قالب تیم کیان 
مقابل ایشان بازی کردم. به 
جهت فنی ایشان شوت های 
بس��یار س��نگینی داشتند 
و مربیان ما همیش��ه به ما 
توصیه می کردند فضا برای 
ش��وت زدن به محمود خان 

ندهید.

امیر حاج رضایی
مدرس فوتبال

ایشان سالیان درازی در باالترین سطح فوتبال 
کشور بازی کرد. در تیم ارتش هم بود. ایشان در 
پایان دوران بازیگری  خیلی زود به مربیگری وارد 
شدند و تا پایان دوران حضورشان روی نیمکت 
تبدی��ل به یک��ی از نادر مربیانی ش��دند که در 
تمام رده های س��نی تیم ملی به عنوان سرمربی 
فعالیت کردند؛ س��رمربی تیم ملی بزرگساالن و 
امی��د و جوانان. یادم می آید ایش��ان تیم ملی را 
در مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا ۱۹8۴ 
هدایت کرد و صدرنش��ین گروه ش��د. ایش��ان 
کارنامه پرباری داش��تند و ای��ن اواخر به دلیل 
باال رفتن س��ن کار فوتبال نمی کردند. محمود 
خان از بزرگان فوتب��ال اصفهان بودند. اصفهان 
در مقاطعی که مربوط به دوران اوج س��پاهان و 
ذوب  آهن می ش��ود پایتخت فوتب��ال ایران بود. 
این ش��هر بزرگان زیادی چه در رده بازیکن چه 
در رده مرب��ی دارد. آقای یاوری برای همه اینها 
حالت مرشد و مراد داش��ت. شاگردان زیادی را 
تربیت کرد. جامعه اصفهان هم برای ایش��ان به 
عن��وان بزرگ تر فوق العاده احت��رام قائل بودند. 
مربیان زیادی هم توانس��تند از قبل ایشان کار 
کنند. مجموع خدمات مرحوم یاوری به فوتبال 
ایران قابل ستایش اس��ت. عشقی که ایشان به 
فوتبال داشت جالب بود. محمود خان در خیلی 
از باش��گاه های ایرانی کار کرد. یادم می آید یک  
بار با سپاهان رفتیم در همدان با پاس این شهر 
بازی کنیم. ایش��ان آن زمان مربی پاس همدان 

بود. آن موقع با س��رمای س��خت همدان مواجه 
شدیم. ما یک مسابقه دادیم و برگشتیم. اما من 
با خودم می گفتم چه عشقی پشت سر این مرد 
هست که در این سرما و شرایط سخت تمرینی 
باالی سر تیم ایس��تاده و صبح و بعدازظهر کار 
می کند. مرگ محمود یاوری مرگ تلخی است.

محمود یاوری از چهره های ش��اخص فوتبال 
ای��ران بود. چند روز پیش تصور می کردم بعد از 
ترخیص از بیمارستان حال ایشان رو به بهبودی 
رفته. چن��د روز پیش با یکی از مربیان اصفهان 
صحبت داشتم. حال ایشان را جویا شدم. گفتند 
بهتر اس��ت و پسر ایش��ان بابک خان یاوری هم 
آنجا هس��ت و کمک می کند. گفتم خدا را شکر 
که حال ش��ان رو به بهبودی اس��ت. البته خودم 
در ای��ام بیماری چندین  ب��ار تماس گرفتم ولی 
تلفن ایش��ان خاموش بود. این هم گویا دستور 
پزش��ک بود. به هر حال ایش��ان باید استراحت 
مطلق می کرد و از آن طرف دوس��تداران ایشان 
تماس می گرفتند برای احوالپرسی. من واقعاً از 
خبر شنیدن درگذشت ایشان متأثر شدم. گرچه 
هم��ه آدم ها باید روزی بروند و این یک واقعیت 
اجتناب ناپذیر اس��ت ام��ا رفت��ن آم هایی مثل 
محمود یاوری مقداری س��خت تر و تلخ تر است. 
آدم نمی تواند با ادبیات همیشگی و کلیشه های 
تکراری خ��ودش را آرام کن��د و اصطالحی که 
من قبولش ن��دارم را به کار ببرد و بگوید مرگ 
حق اس��ت. اگر مرگ حق است پس زندگی چه 

خداحافظ جناب سرهنگ فوتبال ایران
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می شود؟ زندگی حق نیس��ت؟ آقای یاوری 
8۱ س��ال عمر کردن��د و می توان گفت عمر 
به کمال و پرباری داشتند ولی باز هم می شد 
چند س��ال دیگر باشند و نس��ل جوان ما از 
تجربیات ایشان استفاده کند. طبیعی است 
که وقتی انس��انی از دنیا می رود ما در مورد 
مکارم اخالقی و خصوصیات مثبتش صحبت 
می کنیم. این س��نت خوبی بین ما ایرانیان 
اس��ت. آقای یاوری ه��م در دوران فوتبالی 
خودشان کامیابی ها و ناکامی هایی داشتند. 
طبیعی هم هست. کدام مربی همیشه برنده 
به خانه رفته؟ اما ایشان فارغ از برد و باخت ها 
یک��ی از ارکان فوتب��ال ای��ران در دهه های 
مختل��ف بودند. من در یک کالس مربیگری 
هم با ایشان بودم. ایشان بزرگ تر از ما بودند 

و جنبه هدایتگری برای ما داشتند.
اینجا جا دارد به یک مساله دیگر هم اشاره 
کنم. چند روز پیش یکی دیگر از قدیمی های 
فوتبال از دنیا رفت؛ آقای جمشید وطن دوست. 
فکر می کنم اکثریت جامعه ایران حتی اسم 

ایشان هم به گوش شان نخورده بود. کسی که 
در نیروی هوایی و تیم ارتش ایران بازی کرده 
ب��ود. در دوران خ��ودش خدماتی به فوتبال 
کشور کرد. می خواهم بگویم گرد فراموشی بد 
است. البته خوشبختانه این مساله برای آقای 
یاوری به این شکل نبود. حرفم این است که 
قبل از این که فرجام از راه برسد آیا نمی شود 
تجلیلی از قدیمی ها کرد؟ نمی شود آنها را به 
نسل جدید معرفی کنند؟ آن ها هم در دوران 
خودش��ان زحمت کشیدند و تالش کردند و 

فوتبال را زنده نگه داشتند.
 خیلی های آنه��ا در لباس مربی و بازیکن 
ب��ه تیم ملی کمک کردند. به هر حال قانون 
زندگی این است که هر کس می آید یک روز 
می رود. به قول خیام دنیا کاروانسرایی است 
ک��ه آدم ها از یک در می آین��د و از در دیگر 
می روند. ام��ا در همین فاصله آمدن و رفتن 
باید کس��انی که زمام امور را در دست دارند 
توجه داش��ته باشند. گاهی حالی بپرسند یا 
کاری بکنند. پیشکس��وتان اکثراً سن ش��ان 

باالس��ت و از نظ��ر روح��ی بای��د بتوانند با 
بیماری های دوران کهنسالی کنار بیایند.

تنها چیزی که در انتها می توانم بگویم تسلیت 
عمیق من به جامعه فوتبال است؛ به خانواده 
مرح��وم یاوری، به جامعه فوتبال اصفهان که 
مربی��ان بزرگی تربیت ک��رده. همچنین تأثر 
عمیق خودم از رفتن آقای یاوری عزیز را ابراز 
می کنم. این اتفاق ب��دی بود که در این آبان 
ماه س��خت و س��نگین و دردناک رخ داد. در 
انتها توصیه ای دارم که می خواهم بگویم. دلم 
می خواهد همه کتابی به اسم »کهنسالی« یا 
»سالخوردگی« به نویسندگی سیمون دوبوار 
را بخوانند تا ببینند آدم های س��الخورده چه 
نیازهایی دارند و چه جوری هس��تند. بیشتر 
نیازهای یک آدم سالخورده عاطفی و روحی 
اس��ت و با یک تلفن دلش ش��اد می ش��ود. 
امیدوارم س��فر ایش��ان برای ما که بازماندیم 
درس عبرتی باش��د و شرایط به  گونه ای برود 
ک��ه عزیزانی که در دهه های مختلف زحمت 

کشیدند مورد توجه قرار بگیرند.«
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احتماالً روی نقشه کره  زمین 
نتوان کش��ور دیگری مثل 
ایران پیدا کرد که بسیاری 
از مردم��ش همان ط��ور که 
درس اخ��الق و معرف��ت و 
انس��انیت می دهن��د، فرد 
دیگری را که نمی پسندند، 
ب��دون س��ند و م��درک ب��ا 
اتهام��ات درش��ت متهم به 
فساد کنند. از لفت و لیس 
مالی گرفته تا منوی س��فره 
و حت��ی رواب��ط  خصوصی با 
دلب��رکان س��ودازده! انگار 
نمی توانیم بدون اغراق در 
مورد چیزی یا کس��ی حرف 
بزنی��م؛ اغراق در دوس��ت 
داش��تن، اغ��راق در نفرت 

ورزیدن.
لیس��ت تی��م  مل��ی ایران 
برای بازی دوستانه اخیر با 
بوسنی زمینه ساز اتهامات 
تازه به دراگان اس��كوچیچ 
اطمینان  با  ش��د. کس��انی 
می گفتن��د ک��ه دع��وت از 
مه��دی ش��یری یک س��ند 
بی نقص اس��ت که نش��ان 
می ده��د او پ��ول گرفت��ه 
وگرنه وریا غفوری بی حرف 
بازیك��ن  او  از  حدی��ث  و 

بهتری است.

به بهانه حواشی اطراف لیست اخیر تیم ملی فوتبال

احسان محمدی
روزنامه نگار

اردیبهش��ت ۹۷ وقتی کارلوس  کی روش روی 
نام وریا و س��یدجالل حسینی خط قرمز کشید، 
بسیاری گفتند و نوش��تند که عملکرد و تجربه 
آنها غیر قابل انکار اس��ت. س��یدجالل در حالی 
خط خورد که س��تاره خط دفاعی تیم  ملی بود، 
۱۱۶ بازی ملی داشت، با گل سه امتیازی اش در 
تاشکند مسیر صعود را هموار کرد و از نگاه مجله 
معتبر فرانس فوتبال به عنوان یکی از ۳ مدافع برتر 
جهان در جریان بازی های مرحله مقدماتی جام  
جهانی فوتبال ۲0۱8 انتخاب شد اما خط خورد. 
مجید حسینی و روزبه چشمی مسافر جام  جهانی 
ش��دند و س��یدجالل حتی برای نشس��تن روی 

نیمکت هم انتخاب نشد.
وریا وقتی از آن لیس��ت خط خورد با انتش��ار 
ویدئویی س��وزناک در اینس��تاگرامش فریاد زد: 
»آخرین سنگر سکوته...«. همان موقع هم کسانی 
تند و تلخ به کی روش تاختند. عملکرد جانشینان 
این دو س��تاره اما آن قدر س��تودنی بود که حتی 
منتقدان قب��ل از جام هم ترجی��ح دادند خیلی 
یادشان نیاید که تا چه اندازه با سرمربی پرتغالی 

تندی کردند.
هیچ تورنمنتی را نمی ش��ود مثال زد که همه 
روی لیس��ت نهایی مسافران و ترکیب تیم توافق 
کرده باشند، همیشه حرف هایی وجود داشت، از 
تمایالت رنگی سرمربی تا بازیگوشی یک بازیکن و 
حتی سفارش عمو و مدیرعامل و ... . شاید بتوان 
هم��ه مردم جه��ان را در مورد ای��ن که اول مرغ 

ب��ه وجود آمد یا تخم  م��رغ متقاعد کرد اما هرگز 
نمی شود ۳0 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت 
کرد که همه روی آن توافق داشته باشند. همیشه 
بازیکنانی هستند که به نظر حق شان بود که در 
تیم  ملی باشند اما یک نفر دیگر جایشان را گرفته 
اس��ت. من هم اگر جای اس��کوچیچ بودم وریا را 
به مهدی ش��یری ترجیح می دادم همان طور که 
فکر می کنم حامد لک از رش��ید مظاهری برای 
حضور در اردوی تیم  ملی س��زاوارتر است اما آیا 
این اختالف نظر و سلیقه دلیل می شود که بدون 
سند و مدرک ادعا کنم البد اسکوچیچ از دالل ها 
پول گرفته که یکی را دعوت کند و دیگری را نه؟ 
آیا عدم دعوت از وریا غفوری ریش��ه در سیاست 

دارد؟ نمی دانم!
مربیان فوتبال، نه الگوی اخالق هس��تند و نه 
مدعی عرفان. در جامعه ای که بسیاری از مدعیان 
اخالق و کس��انی که دیگ��ران را به قناعت و تقوا 
دعوت کردند، تشتش��ان از بام افتاد و با س��ند و 
مدرک مشخص ش��د که اتفاقاً خودشان دولُپی 
بیت الم��ال را خورده ان��د، ای��ن تصور ک��ه اهالی 
فوتبال مث��ل زاهدان پاک دامن هس��تند زیادی 
خوش خیاالنه اس��ت. جایی که پول بی حساب و 
کتاب و نظارت اندک وجود داش��ته باش��د حتماً 
رندانی هس��تند که از آب هم کره بگیرند اما آیا 
وقتی دیگری را به کج دستی متهم می کنیم، غیر 

از حدس و گمان، سند و مدرکی هم داریم؟
امه ژاکه، سرمربی تیم  ملی فرانسه اریک کانتونا 

اسکوچیچ؛ سوژه جدید اتهامات دالری!
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و دیوی��د ژینوال دو س��تاره بزرگ فوتبال این 
کشور را با خودش به جام  جهانی ۱۹۹8 نبرد 
ولی قهرمان جهان شد؛ همان طور که دیدیه 
دشان روی نام دیمیتری پایت خط کشید اما 
جام  جهانی روسیه را برد؛ همان طور کهیان 
اندرسون س��رمربی تیم ملی س��وئد، زالتان 
بزرگ را با خودش به روسیه نبرد و ... می شود 
لیست باالبلندی را از این بازیکنان ردیف کرد 
که به هر دلیلی س��رمربی روی نام آنها خط 
کشیده است و مورد نقد قرار گرفته اند اما آیا 
به همین راحتی که در کش��ور مدعی اخالق 
و انصاف اتهام رش��وه و تبان��ی به مربیان زده 

می شود، به آنها هم این اتهامات زده شد؟

دراگان اسکوچیچ نه قدیس است و نه جایی 
مدعی ش��ده مثل تارکان دنی��ا به پول و مال 
دنیا پشت کرده اس��ت. اما باور کنیم او برای 
دعوت از مهدی ش��یری و خط کشیدن روی 
نام وریا غفوری چند هزار دالر رشوه گرفته؟ 
آن هم برای یک دیدار دوس��تانه که اهمیت 
خیلی زیادی ندارد. او مثل هر انسانی ممکن 
اس��ت مرتکب خطا ش��ود یا حتی نقش��ه و 
برنامه خودش را برای موفقیت داش��ته باشد. 

می توانیم نقدش کنیم اما این سبک اتهام زنی بی سند جز تیره 
کردن فضایی که اندازه کافی آلوده، سیاه و ناامیدکننده است 
چه سودی دارد؟ باور کنیم نشانه وطن پرستی است و حمایت 

از تیم  ملی؟
اگر کسی سند واقعی در مورد فساد مربیان کروات، کی روش 
یا حتی مربی��ان داخلی لیگ دارد به ج��ای هوایی زدن های 
بزدالنه، با شجاعت آنها را رو کند »تا سیه روی شود هر که در 
او غش باشد«. پنهان کردن این اسناد، خیانت به مردم است. 
در غیر این  صورت بهتر است عشق و تعصب باشگاهی مان را 
اندکی مهار کنیم چون هیچ کس از تیم  ملی بزرگ تر نیست. 

نه دراگان و نه وریا غفوری و حامد لک و ... .«

مربی�ان فوتبال، ن�ه الگوی 
اخ�الق هس�تند و ن�ه مدعی 
ک�ه  جامع�ه ای  در  عرف�ان. 
از مدعی�ان اخالق  بس�یاری 
و کس�انی ک�ه دیگ�ران را به 
قناعت و تق�وا دعوت کردند، 
تشتشان از بام افتاد و با سند 
و مدرک مشخص شد که اتفاقًا 
خودش�ان دولُپی بیت المال را 
خورده اند، این تصور که اهالی 
فوتبال مثل زاهدان پاک دامن 
خوش خیاالنه  زیادی  هستند 

است.
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پرونده پش��ت پرونده؛ 
اس��تراحت  ب��دون 
ای��ن  نفس ک��ش.  و 
حكای��ت فوتب��ال ایران 
و مخصوصاً دو باش��گاه 
استقالل  و  پرسپولیس 
ک��ه  تیم های��ی  اس��ت. 
ی��ک طلبكار  ب��ا  هن��وز 
تس��ویه نك��رده، بای��د 
ب��ا طلب��كار بع��دی کنار 
پرسپولیس  در  بیایند. 
بح��ران پرداخ��ت طلب 
س��ر  پش��ت   برانك��و 
گذاشته شد و البته به  
زودی پرون��ده گابری��ل 
کال��درون ب��اال خواه��د 
آم��د. در اس��تقالل اما 
بع��د  روز  چن��د  تنه��ا 
ب��ا  تسویه حس��اب  از 
وینفری��د ش��فر نوب��ت 
ش��كایت  حك��م  اب��الغ 
آن��دره آ اس��تراماچونی 

رسید.

ضرر سنگین اقتصادی فوتبال ایران از سر ناآگاهی مدیران

طبق اعالم فدراس��یون جهانی فوتبال، باشگاه 
استقالل باید مبلغ یک میلیون و ۳۴5 هزار یورو 
به مربی ایتالیایی فصل گذشته خود بپردازد. این 
پول با توجه به قیمت کنونی ارز، چیزی حدود ۴5 
میلیارد تومان می شود که تا دو سال پیش هزینه 
کامل یک تیم لیگ برتری در قواره س��رخابی ها 
بود اما حاال فقط غرامت یک مربی خارجی است؛ 
کسی که به  خاطر دیرکرد در پرداخت مطالباتش 
کمتر از یک نیم فصل کار کرد و رفت. البته اصل 
طلب اس��ترا، مبلغ یک میلیون و ۳55 هزار یورو 
است که پنج درصد هم بهره به آن تعلق می گیرد. 
باش��گاه ۳0 روز فرصت دارد طلب استراماچونی 
را بده��د وگرنه تصمیمات انضباطی بعدی علیه 
اس��تقالل اعمال خواهد شد. اعضای هیات مدیره 
اس��تقالل هم که بعد از تس��ویه با ش��فر تصویر 
مش��ترک »پنجره های باز« را اس��توری کردند، 
حاال با مشکل بزرگ جدیدی مواجه شده اند. این 
باشگاه ساعتی بعد از ابالع حکم بیانیه داد و بعد 
از کلی گوشه و کنایه به احمد سعادتمند، مدعی 
شد استراماچونی برای بازگشت و کار در استقالل 
درخواست حداقل یک میلیون و 800 هزار یورو 
خسارت، به عالوه دستمزد جدید کرده بود. باشگاه 
استقالل اعالم کرده در مورد این پرونده به دادگاه 
عالی ورزش شکایت می کند؛ ترفندی که به  نظر 
می رسد بیشتر برای خریدن زمان باشد و معموالً 

کارکردی جز این ندارد.
سال ۹۹ برای پرسپولیس، استقالل و فدراسیون 

فوتبال، س��ال صدور احکام فیفا و محکومیت آنها 
ب��ه پرداخت غرامت های درش��ت ب��ود. در اولین 
روزهای سال جاری، کمیته انضباطی فیفا پرونده 
قطعی محکومیت پرس��پولیس به پرداخت یک 
میلیون و 55 هزار یورو به اضافه پنج درصد س��ود 
و ۲0 هزار فرانک بابت هزینه دادرس��ی در پرونده 
برانکو ایوانکوویچ را صادر کرد؛ ماجرایی که رهایی 
از آن برای سرخپوش��ان تا همین چند روز پیش 
به درازا کشید و به قیمت پیش خور کردن بخشی 
از منابع مالی فصل آینده تمام ش��د. اواخر مرداد 
هم فدراس��یون جهانی حکم جریمه ۶ میلیون و 
۲00 هزار یورویی فدراس��یون فوتب��ال در پرونده 
مارک ویلموتس را صادر کرد؛ هرچند فدراسیون 
در تالش اس��ت در این م��ورد فرجام خواهی کند. 
جالب اینجاست که ویلموتس غیر از این جریمه، دو 
میلیون یورو دیگر هم از ایران گرفته و بعید است 
تا سال ها نیازی به  کار کردن داشته باشد! استقالل 
هم دو فقره محکومیت مالی در س��ه ماه گذشته 
داش��ت؛ این باش��گاه ابتدا به پرداخت ۶00 هزار 
یورو به وینفرید شفر محکوم شد و حاال هم حکم 
مجازات یک میلیون و ۳00 هزار یورویی اش بابت 
پرونده استراماچونی صادر شده است. فقط مجموع 
ارقام این سه پرونده، بیش از ۹ میلیون یورو می شود 
که البته بخش زیادی از آنها »غرامت« اس��ت، نه 
دستمزد. حاال بگذریم که سوء شهرت بین المللی 
ناش��ی از ای��ن همه بدهی و بدحس��ابی هم برای 

خودش یک بحث مفصل جداگانه است.

9 میلیون یورو غرامت در سال 99
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