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

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک الَْیْوَم

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

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

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

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

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

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

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

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

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:
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مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهور به 
همراه علیرضا آش��ناگر، اس��تاندار سمنان، و 
عباس گلرو، نماینده سمنان و مهدیشهر در 
مجلس شورای اسالمی، با حضور در کارخانه 
گروه صنعتی عقاب افشان از مینی بوس های 
8/5 و 10 متری پارسَین به عنوان جدیدترین 
محص��ول ای��ن مجموعه صنعت��ی رونمایی 

کردند.
دکتر سورنا ستاری که اواسط فروردین ماه 

به استان سمنان سفر کرده بود، با حضور در 
شهرک صنعتی سمنان و کارخانه عقاب افشان 
ضمن بازدی��د از خطوط تولی��د محصوالت 
ای��ن گ��روه خودروس��ازی، در مراس��می از 
مینی بوس های 8/5 و 10 متری پارسَین نیز 

رونمایی کرد.
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور در 
جریان این مراسم گفت: هنر ما باید حمایت 
از بخ��ش خصوصی باش��د و با پ��ول دولتی 

نمی شود برای توس��عه کارآفرینی اقدام کرد. 
بخش خصوصی میدان دار توس��عه رویه های 
علمی و فناورانه در کش��ور است. به نظر من، 
توسعه حاصل نگرش بخش خصوصی است 
و به عنوان مثال، شرکت عقاب افشان از حالت 
کارخان��ه داری بیرون آم��ده و اکنون یکی از 

صنعت داران کشور است.
وی افزود: خوش��بختانه اج��رای طرح های 
علمی در ش��رکت عقاب افشان افزایش یافته 

با حضور معاون علمی رئیس جمهور صورت گرفت

رونمایی از مینی بوس های 8/5 و 10 متری پارسَین در شرکت عقاب افشان
N
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و خط تولید در این ش��رکت احیا شده است. 
مطمئناً وقتی جوانان پر اس��تعداد در کشور 
داریم، باید از این ظرفیت استفاده شود و هنر 

دانش بنیانی در همه جا نهادینه گردد.

موافق��ت مع��اون رئیس جمهور ب��ا ایجاد 
کارخانه نوآوری در عقاب افشان

مهندس عب��داهلل اکب��ری راد، نایب رئیس 
هیأت مدیره گروه صنعتی عقاب افشان، ضمن 
اش��اره به موافقت معاونت علم��ی و فناوری 
رئی��س جمهور با ایجاد کارخان��ه نوآوری در 
این گروه صنعتی، نتیجه آن را دس��تیابی به 
بومی س��ازی ۷0 درصدی در تولید اتوبوس ها 
و مینی بوس های گروه صنعتی عقاب افش��ان 

دانست.
وی با بیان اینکه در کارخانه نوآوری با استفاده 

از مغز های متفکر و متخصصان، تولید فناوری 
صورت می گیرد، گفت: عقاب افشان تنها واحد 
طراح و سازنده در کشور است که در تولید اتاق 
اتوبوس 100 درصد و در بقیه قس��مت ها ۷0 

درصد به خودکفایی رسیده است.
مهندس اکبری راد همچنین از تولید س��ه 
محصول جدید در این گروه صنعتی خبر داد 
و افزود: مینی بوس های هشت ونیم متری و 10 
متری درون شهری پارسَین و اتوبوس های 18 
متری برون شهری مارال و درسا از محصوالت 
جدید است که مطابق با استانداردهای جهانی 
و کاه��ش ۹5 درص��دی آالیندگ��ی محیط 
زیست، طراحی، تولید و آماده عرضه به بازار 

شده است.
وی با بیان اینکه پیش از تحریم ها فقط اتاق 
اتوبوس به صورت داخلی تولید می شد، گفت: 

ش��رایط تحریم فرصتی برای ایجاد چندین 
کارخانه با هدف داخلی سازی و تکمیل زنجیره 

تولید شد.
ای��ن عض��و هیأت مدی��ره گ��روه صنعتی 
عقاب افش��ان تصری��ح کرد: در ح��ال حاضر 
قطعات��ی مانن��د در ه��ای ب��ادی و برق��ی، 
سیستم های گرمایش و سرمایش، صندلی ها، 
رک ه��ای سوخت رس��انی، دسته س��یم های 
صنعت��ی، فایب��ر گالس و ... در کارخانه های 
مختلف تحت پوش��ش همین گروه صنعتی 

طراحی و تولید می شود.
مهندس اکبری راد با تأکید بر اهمیت توجه 
دولت به بخش خصوصی، گفت: پایداری این 
مجموعه و حفظ اش��تغال دوهزار نیروی کار 
مستقیم نیازمند حمایت مسؤوالن برای خرید 

محصوالت این مجموعه است.
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چگونه در دوران شیوع کرونا با اتوبوس سفر کنیم؟
چند ماهی است که ویروس کرونا در سراسر 
جهان و همچنین کش��ور ما جا خوش کرده 
و همه وجوه زندگی انس��ان ها را تحت  شعاع 
قرار داده اس��ت. یکی از حوزه هایی که تأثیر 
زیادی از این ش��رایط پذیرفته، حوزه سفر و 

گردشگری است.
به گونه ای که در ایامی از س��ال مانند عید 
نوروز و فصل تابستان که هرساله کشورمان با 
پیک سفر و گردشگری مواجه بود، امکان سفر 
رفتن برای اغلب افراد وجود نداش��ته و ندارد. 
چراکه، در این مدت مس��ئوالن مربوطه بارها 
و بارها اعالم کردند که سفر به دلیل افزایش 
تماس هایی که ایجاد می کند و در معرض قرار 
گرفتن افراد در مقابل یکدیگر احتمال انتقال 
ای��ن بیماری را افزای��ش می دهد و به همین 
دلیل به م��ردم توصیه کرده اند ک��ه از انجام 
س��فر خودداری کنند. پرواضح است که سفر 
به صورت بالقوه تعداد تماس بین افراد را باال 

می برد.
دلیل حساسیت هایی که در این مورد وجود 

دارد این است که به هرحال، مسافران در طول 
سفر خود ممکن است به پمپ بنزین بروند، 
ممکن است به عابر بانک مراجعه کنند، قطعاً 
به رس��توران و اغذیه فروشی و در مواقعی به 
مراکز خرید خواهند رفت که همین رفتارها 
می��زان تعامل و به دنب��ال آن احتمال انتقال 

بیماری را افزایش می دهد.
با همه این صحبت ها گاهی شرایطی پیش 
می آید که سفر کردن گریزناپذیر شده و افراد 

مجبور می شوند، سفر کنند.
بنابراین، الزم است در صورت اقدام به سفر، 
پروتکل های بهداشتی را مد نظر قرار دهید تا 
آسیبی که در انتظار شما و دیگران است را به 

حداقل  برسانید.
 س��فر با هرکدام از وس��ایل نقلیه عمومی 
خطرهای خاص و طبیعتاً ش��رایط و ضوابط 
خاص خود را دارد؛ در این گزارش می خواهیم 
نحوه سفر ایمن با اتوبوس را به شما آموزش 

دهیم.

سفر در ایام کرونا با اتوبوس
بی ش��ک بزرگترین چالش مسافرت کردن 
با وس��ایل حمل ونقل عمومی این اس��ت که 
مجبوری��د س��اعاتی از وقت خود را ب��ا افراد 
دیگری در یک فضای بسته بگذرانید. در سفر 
با اتوبوس این زمان بیشتر از هواپیماست که 
همین موضوع کار را سخت تر می کند، ضمن 
اینکه ممکن اس��ت سیس��تم تهویه آن هم 
به خوبی هواپیما و قطار نباشد که همین امر، 
درصد انتقال و شیوع ویروس کرونا را گسترش 
می دهد. البته یکی از محاس��ن اتوبوس این 
است که نسبت به هواپیما افراد کمتری کنار 

هم در یک فضای بسته می مانند.
درهرحال نکاتی وجود دارند که در صورت 
رعای��ت آنها می توانیم درص��د ابتالی خود و 
دیگ��ران را تا حد زی��ادی کاهش دهیم. این 

نکات شامل موارد زیر است:
 وقتی برای س��وار ش��دن ب��ه اتوبوس به 
ترمینال می روید، در سالن انتظار فاصله خود 
را با بقیه حفظ کنید. به گونه ای که باید حدود 

هانیه حقیقی
روزنامه نگار
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دو متر با دیگران فاصله داشته باشید.
 قبل از نشستن روی صندلی ها، ابتدا دسته 
و پیش خ��وان صندلی ها که ب��رای قرار دادن 
مواد غذایی و نوشیدنی از آن استفاده می شود 
و پش��ت صندلی جلویی جمع می ش��وند و 
هرجای دیگ��ری که دس��ت ها روی آن قرار 
می گیرند و محل تکیه گاه س��ر و گردن را با 

اسپری ای که همراه دارید، ضدعفونی کنید.
 در صورتی که برای خرید بلیت یا هر مساله 
دیگری مجبور شدید به باجه ها مراجعه کنید، 
رعایت تمام اصول بهداش��تی ضروری است. 
به عن��وان مثال اگر قرار بود کارت بکش��ید یا 
اینکه الزم ش��د کارت شناس��ایی خود را به 
دیگران بدهید و یا برگه یا بلیط را از متصدی 
باجه بگیرید باید به محض دریافت اشیاء مذکور 

اقدام به ضدعفونی کردن آنها با الکل کنید.
 در تمام طول تهیه بلیط، توقف در س��الن 
انتظار و ساعات سفر به هیچ وجه نباید به صورت 
و چشمان خود دست بزنید. چراکه، این اعضا، 
سیستم ایمنی ضعیف تری دارند و مسیر راحتی 

برای ورود ویروس کرونا به بدن هستند.
 اگ��ر در این میان گوش��ی تلفن همراه و 
هندزفری خود را هم در دس��تتان گرفته اید، 

آنها را نیز، ضدعفونی کنید.
 هم��واره در تم��ام ط��ول مس��یر م��واد 
مای��ع  ی��ا  ژل  مانن��د  ضدعفونی کنن��ده 
ضدعفونی کننده حاوی الکل ۷0 درصد همراه 

داشته باشید.
 بعد از استفاده از دستکش اگر دیگر نیازی 
به آنها نداشتید، روی زمین رهایشان نکنید و 

حتما آنها را در سطل زباله بیندازید.
 س��عی کنید در تمام طول س��فر با خود 
غذای مناسب به همراه داشته باشید تا مجبور 
نباشید از رس��توران های بین راهی غذا تهیه 
کنید. با این حال اگر مجبور ش��دید در بین 
راه چیزی بخرید، حتما از دستکش استفاده 

کنید.
 پیش از باز کردن بسته مواد غذایی مثل 
انواع نوشیدنی ها، بیسکویت و…، بسته آن را 

با اسپری ضدعفونی کننده، ضدعفونی کنید.
 اگر فرد غریبه ای کنار شما نشسته  است، 
در تمام طول س��فر از ماسک استفاده کنید. 
چراکه، ماسک اجازه نمی دهد قطرات تنفسی 
افراد به محیط منتقل ش��ده و بقیه را مبتال 

کند.
 بای��د به تعداد کافی ماس��ک همراه خود 

داش��ته باشید زیرا هرچند س��اعت یک بار و 
پی��ش از آنکه ماس��ک با بخار تنفس ش��ما 

مرطوب شود، باید آن را عوض کنید.

البت��ه در این میان مس��ئوالن و پرس��نل 
ترمینال های مسافربری و رانندگان نیز وظایفی 

بر عهده دارند که در ادامه می آید:
 نصب اطالعیه های بهداشتی و شماره های 
تماس ش��کایات مردمی در تمامی اماکن در 

دید مسافران.
 تکمیل فرم خوداظهاری در رابطه با پرسنلی 

که به هر دلیلی مدتی سرکار نبوده اند.
 اس��تفاده رانندگان از ماسک و دستکش 
در تمام طول مدت س��فر به وی��ژه در هنگام 

سوخت گیری.
 رعایت دستورالعمل های مربوط به ظرفیت 

مسافرگیری.
 لزوم نظاف��ت، شست وش��و و گندزدایی 

اتوبوس ها بعد از پایان هر سفر.
 نگهداری ماس��ک و دس��تکش در جعبه 

کمک های اولیه اتوبوس.
 بسته بندی بهداش��تی مواد غذایی که به 

مسافران ارائه می شود.
 وجود نظ��ارت بهداش��تی در مکان های 
بین راه��ی از قبی��ل رس��توران ها، مغازه ها، 

نمازخانه ها، سرویس های بهداشتی و…
هم��ه م��واردی ک��ه به آنها اش��اره ش��د 
پروتکل ه��ای بهداش��تی مرب��وط به س��فر 
ب��ا اتوب��وس بود ک��ه از دس��تورالعمل های 
بهداشتی  توسط س��ازمان های  منتشرشده 
بین المللی برای پیشگیری از ابتال به ویروس 
کرونا استخراج شده است. با همه اینها عقل 
حکم می کند در دوران شیوع کرونا، به ویژه 
افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند و یا 
درگیر بیماری های زمینه ای هستند در خانه 

بمانند و به مسافرت نروند.
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قرارداد س��اخت ۶00 اتوبوس ش��هری در فاز نخست بین وزارت کشور و گروه خودروسازی عقاب افشان، به عنوان بزرگترین تولیدکننده 
اتوبوس شهری و بین شهری کشور، امضا شد. تأمین مالی این قرارداد از محل مصوبه نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی جلسه شماره 48 

ستاد ملی کرونا خواهد بود. اتوبوس های مذکور با آخرین استانداردهای روز دنیا تولید خواهد شد.

امضای قرارداد ساخت 600 دستگاه اتوبوس شهری بین وزارت کشور و عقاب افشان
عقاب افشان به یاری ناوگان مسافربری درون شهری کشور می آید
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وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت کارنامه 
صنعت خودروس��ازی کشور در س��ال ۹۹ را 
منتشر کرد. براساس این کارنامه تولید خودرو 
در س��ال ۹۹ نسبت به سال ۹8 در حدود 18 
درصد رشد کرده اما با توجه به هدف از پیش 
تعیین ش��ده تولید 1 میلی��ون و ۲00 هزار 
دس��تگاه در این سال، خودروسازان همچنان 

از برنامه تولید عقب تر بود ه اند.
در سال گذشته چیزی در حدود ۹۹۲ هزار 
دس��تگاه خودرو سبک و سنگین در خطوط 
تولید خودروسازان کشورمان تولید شده است 
و این رقم در مقایسه با آمار تولید حدوداً 840 
هزار دستگاهی سال ۹8 حکایت از رشد 18 

درصدی دارد.
کارنامه صنعت خودروس��ازی در سال ۹۹ 
نشان می دهد که خودروهای سواری بیشترین 
می��زان تولی��د در س��ال گذش��ته را به خود 
اختص��اص داده اند. بع��د از آن ها خودروهای 
تجاری س��بک وزن ی��ا هم��ان وانت بارها در 
جایگاه دوم قرار داش��ته و جایگاه سوم نیز به 

کامیون، کامیونت و کشنده تعلق می گیرد.
به طور قطع عمده ترین دلیل افزایش تولید 
خودروهای س��واری خودروس��ازان در سال 
گذشته را می توان در افزایش بهای کارخانه ای 
این محصوالت آن هم در سه مرحله جستجو 

کرد.

تولی�د کامیون باال رفت؛ تولی�د اتوبوس پایین 
آمد!

جالب اس��ت بدانید که تنها بخشی که در 
س��ال ۹۹ نس��بت به س��ال ۹8 با افت تولید 
مواجه شده است بخش اتوبوس، مینی بوس 

و ون است. 
این دس��ته از وس��ایل نقلیه نسبت به سال 
۹8 اف��ت تولید 8 درص��دی را تجربه کرده و 
می��زان تولید آن ها از دو هزار و ۳1 دس��تگاه 
در س��ال ۹8 به هزار و 8۷۳ دستگاه در سال 
۹۹ رسیده  است. عمده ترین دلیل این کاهش 

تولید را باید در خروج ش��رکای بین المللی و 
اعمال تحریم ها جستجو کرد چراکه مراحل 
تولید این دس��ته از وس��ایل نقلیه نسبت به 
سایرین خودکفایی کمتری داشته و بیشتر به 

واردات وابسته است.
این در حالی است که بیشترین رشد تولید 
در میان محصوالت ش��رکت های خودروساز 
مرتبط به بخش کامیون، کامیونت و کشنده 
اس��ت. خودروسازان فعال در این حوزه موفق 
شده اند در س��ال ۹۹ نسبت به سال ۹8 یک 

رشد تولید 5۳ درصدی را تجربه کنند.

کاهش تولید اتوبوس و افزایش تولید خودروهای سواری در سال 99
کارنامه صنعت خودروسازی در سال گذشته منتشر شد
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پرداخت ۳۲۷0 میلیارد تومان وام کرونا به فعاالن حمل ونقل
مدی��رکل دفتر به��ره وری حمل ونقل 
وزارت راه و شهرسازی از پرداخت حدود 
۷0 درصد از تس��هیالت حمایتی دولت 
ب��ه ش��رکت ها و رانن��دگان حمل ونقل 
برون شهری آسیب دیده از کرونا، به میزان 

۳ هزار و ۲۷0 میلیارد تومان خبر داد.
محسن صادقی، مدیرکل دفتر بهره وری 
حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی عنوان 
کرد: تا ابت��دای اردیبهش��ت 1400، از 
مجموع ح��دود 4800 میلی��ارد تومان 
تسهیالت درخواستی بخش حمل ونقل 
برون ش��هری، ۳ ه��زار و ۲۷0 میلی��ارد 
تومان معادل ۷0 درصد از کل تسهیالت 
درخواس��تی ب��ه متقاضی��ان در بخش 
حمل ونقل ج��اده ای و هوای��ی، ریلی و 

دریایی پرداخت شده است.
صادق��ی گفت: دول��ت در دو بخش به 
حمل ونقل عمومی برون شهری تسهیالت 
پرداخت کرده اس��ت. بخش اول به طور 
ویژه حوزه حمل ونقل هوایی و ریلی است 
که آسیب بسیار شدیدی از شیوع کرونا 
دیدند و بخش دیگر حمل ونقل عمومی 

برون شهری است که با آسیب های قابل 
توج��ه روبه رو ش��دند. در مجموع حدود 
۲0۳ هزار پرونده از س��وی شرکت های 
حمل ونقلی برای دریافت این وام تشکیل 
ش��ده که از این رقم، ح��دود 155 هزار 
پرونده و معادل ۷۶ درصد از کل پرونده ها 
به مرحله پرداخت رسید و مابقی پرونده ها 

نیز در فرایند پرداخت قرار دارند.
 صادق��ی در م��ورد آخری��ن وضعیت 
تس��هیالت وی��ژه ش��رکت های ب��زرگ 
حمل ونق��ل هوایی و ریلی افزود: تاکنون 
در بخش هوایی، از مجموع ۲۹ پرونده که 
درخواست بیش از ۲55۳ میلیارد تومان 
تسهیالت داشته اند، پرونده 14 شرکت به 
ارزش بیش از ۲ هزار و ۶0 میلیارد تومان 

پرداخت شده است که نشان از پرداخت 
80 درصدی کل تس��هیالت درخواستی 
این بخش اس��ت. در ح��وزه ریلی نیز از 
مجموع 5۹ پرون��ده متقاضیان با ارزش 
تقریبی ۹۲0 میلیارد تومان، تس��هیالت 
۲۳ ش��رکت پرداخت ش��ده ک��ه ارزش 
تس��هیالت پرداختی به آن ها نیز حدود 
۲۳0 میلیارد تومان اس��ت که نش��ان از 
پرداخت تنها ۲5 درصد از کل تسهیالت 

درخواستی این بخش دارد.
مدیرکل دفتر ارزیابی های اقتصادی و 
مدیریت بهره وری حمل ونقل وزارت راه 
و شهرسازی در پایان ضمن بیان ضرورت 
و فوریت رسیدگی به شرکت های حوزه 
حمل ونقل به س��بب آسیب های جدی 
وارد بر آن به دلیل ش��یوع ویروس کرونا 
و علی الخصوص بخش حمل ونقل ریلی 
کشور که در دریافت تسهیالت کرونا، با 
موانع و مشکالت متعددی مواجه هستند، 
خواستار همکاری بیشتر و همراهی برخی 
بانک های عامل جهت تسریع و تسهیل 

در پرداخت این وام حمایتی شد.

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

]11[

شماره ۷۷- فروردین ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



علی آب��ادی،  عب��اس 
مدیرعامل گ��روه مپنا، که 
اخی��راً ب��رای رونمای��ی از 
ترانسفورماتور  بزرگترین 
ب��ه  کش��ور  نیروگاه��ی 
اس��تان  در  ش��همیرزاد 
س��منان س��فر ک��رده بود، 
در جمع خبرن��گاران اعالم 
ک��رد ک��ه اولی��ن اتوبوس 
آین��ده  در  ای��ران  برق��ی 
نزدی��ک ب��ا هم��کاری بین 
گروه مپن��ا و گروه صنعتی 
رونمای��ی  عقاب افش��ان 
خواهد ش��د. وی با اشاره 
به رویکرده��ای این گروه 
ب��زرگ صنعتی، اظهار کرد: 
یک��ی از رویکردهای عمده 
ما، توس��عه زیرس��اخت ها 
برقی س��ازی  ب��ه  کم��ک  و 

صنعتی است.

همکاری بزرگ مپنا و گروه صنعتی عقاب افشان به نتیجه رسید

وی با بی��ان اینکه دس��تاوردهای بزرگ��ی در این 
بخش ها داش��ته ایم، ادامه داد: البت��ه در بخش هایی 
مث��ل حمل ونقل، تازه ش��روع کرده ایم و از همین رو 
باید شتاب بیشتری به فعالیت های خود در این بخش 

بدهیم.
وی بر ل��زوم حرکت به س��مت برقی ک��ردن حوزه 
حمل ونقل تأکید کرد و گفت: بدون تردید با برقی کردن 
این بخش، منابع سرشاری نصیب کشور خواهد شد. اگر 
با برقی شدن، مصرف انرژی به حداقل یک سوم کاهش 

یابد، شاهد تحول اساسی در این حوزه خواهیم بود.
مدیرعام��ل مپن��ا تصریح ک��رد: بی تردی��د گروه 
مپنا ب��ا فناوری کام��الً داخلی، توانایی برقی س��ازی 
زیرساخت های حمل ونقل کش��ور را دارد و در آینده 

دستاوردهای بزرگی در این حوزه خواهیم داشت.
مدیرعامل مپنا بر ضرورت راه اندازی زیرساخت های 
برقی سازی حوزه  خودرو ی تأکید کرد و از اجرای یک 
طرح مشترک با گروه صنعتی عقاب افشان سمنان در 
آخر سال گذشته خبر داد و گفت: در همین راستا، به 
زودی از اولین اتوبوس برقی کش��ور رونمایی خواهیم 
ک��رد. اخیراً پیش رونمایی این محص��ول فوق العاده و 

مهم، در سمنان برگزار شد.
وی با بیان اینکه این پروژه، طرحی در مقیاس جهانی 
است، ادامه داد: نتیجه تالشی که هم در مپنا و هم در 
گروه صنعتی عقاب افشان انجام شده، محصولی فوق العاده 

است که می تواند با برترین های دنیا رقابت کند.
علی آبادی از توس��عه نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر به 
عن��وان یکی دیگر از اولویت ه��ای کاری در این گروه 

بزرگ صنعتی نام برد و گفت: خوشبختانه گروه مپنا، 
یک نیروگاه ساز در مقیاس جهانی به شمار می رود و از 
ظرفیت و توان تخصصی بسیار باالیی برخوردار است.

مدیرعامل مپنا همچنین به تمجید از توان تخصصی 
باال در آریاترانس��فور پرداخ��ت و گفت: صنعت برق، 
صنعت بس��یار مهمی است و آریاترانس��فور یکی از 
شاخص ترین واحدهای بزرگ تولیدی در این صنعت 
است که محصوالت آن از استانداردهای باالی جهانی 
برخوردارند. وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی، امروز 
یکی از قدرتمندترین کش��ورها در این صنعت است، 
ادام��ه داد: ما با ظرفیت تولید ۶00 میلیارد کیلووات 
ساعت، حرف اول را در منطقه می زنیم، ضمن اینکه از 
نظر فناوری ها نیز چه در بخش توزیع و چه در انتقال، 

رشد بسیار چشمگیری در این بخش داشته ایم.
وی آریاترانسفور را کارخانه ای استراتژیک و بااهمیت 
در کشور و منطقه خواند و اظهار کرد: کشور ما امروز 
در این حوزه نیازمند خارجی ها نیست و توانایی رفع 
همه نیازهای خود را دارد. مدیرعامل مپنا با بیان اینکه 
مپنا حداکثر اس��تفاده را از ظرفیت این واحد بزرگ 
صنعتی خواهد کرد، افزود: زمینه برای همکاری های 
مش��ترک بین مپنا و این واحد بزرگ صنعتی و دیگر 

واحدهای استان سمنان فراهم شده است.
وی همچنین از مپنا به عنوان یک گروه بزرگ صنعتی 
نام برد و گفت: مپنا امروز در چندین کشور فعالیت دارد 
و امید می رود که این اثرگذاری روزبه روز بیشتر شود، 
چراکه این توانمندی ها است که به تأمین بیش از پیش 

امنیت در کشور ما نیز کمک خواهد کرد.

رونمایی از اولین اتوبوس برقی ایران در آینده نزدیک
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وی از اس��تان س��منان به عن��وان یکی از 
اس��تان های موفق صنعتی و پیشرو در کشور 
نام برد و افزود: اس��تان س��منان برای توسعة 
بیش��تر نیازمند تکمیل برخی زیرساخت ها 
است. خوشبختانه این استان مشکلی در تأمین 
برق ندارد و دو نیروگاه سمنان و شاهرود، نیاز 

استان را به طور کامل مرتفع می کنند.
علی آبادی از آب به عنوان یک مؤلفه مهم 
و مؤثر در توسعه نام برد و با اشاره به کمبود 
منابع آبی در استان س��منان وعده داد که 
این گروه بزرگ صنعتی در پروژه های بزرگ 
این بخش مش��ارکت کن��د. وی گفت: مپنا 
آماده اس��ت که حداکثر توان خود را برای 
کمک به این بخش از نیاز استان، به میدان 

بیاورد.

اتوب�وس برق�ی »ش�تاب«، اولی�ن خودرو 
طراحی شده با فناوری PLM در ایران

طبق اعالم گروه صنعتی مپنا، اولین اتوبوس 
برقی ایران با نام »شتاب« به عنوان یک جهش 
بزرگ در فناوری طراحی خودرو و حمل ونقل 
عمومی پاک، در نیمه نخست سال 1400 به 

بازار عرضه می شود.
طبق اعالم این گروه صنعتی بزرگ، امروزه، 
با پیشرفتهایی که در اس��تفاده از انرژی های 
پاک به وجود آمده، بزرگ ترین خودرو سازان 
دنیا در ح��ال جایگزین ک��ردن خودروهای 
احتراقی با خودروهای برقی هستند. کاهش 
هزینه های تولی��د منابع ان��رژی الکتریکی، 
جلوگیری از آلودگی محیط زیست و وابستگی 
کمتر به سوخت های فسیلی، مهم ترین عوامل 
محرک در وقوع این تحول شگرف در صنعت 
خودروسازی به ش��مار می روند. شرکت های 
بزرگ و مطرحی مانند تسال، مرسدس، جگوار، 
فورد و نیسان، سرمایه گذاری عظیمی را برای 
تسخیر سهم بیشتری از بازار خودروهای برقی 
انجام داده و مطابق با چشم انداز تجاری خود 
در چند دهه آینده، عمده تولیدات خود را به 

خودروهای برقی اختصاص خواهند داد.
ش��رکت تولید اتوبوس برقی پارسان با نام 
تجاری »ش��تاب«، حاصل همکاری شرکت 
تولی��دی و صنعتی عقاب افش��ان و ش��رکت 
مهندس��ی برق و کنترل مپنا، ب��ه عنوان دو 
شرکت سهامدار اصلی بوده و با هدف طراحی، 
تولی��د و عرضه اتوبوس برق��ی و خودروهای 
الکتریکی تجاری سنگین و نیمه سنگین در 

حوزه حمل ونقل عمومی و تجاری تأس��یس 
شده است.

اتوبوس شتاب، یک اتوبوس تمام الکتریکی 
با پیش��رانه مجهز به اکسل برقی است که از 
 E-MARKS تمامی استانداردهای بین المللی
برخوردار می باشد. این اتوبوس مجهز به ۳40 
کیلووات س��اعت باطری لیتیوم یون اس��ت و 
قابلیت شارژ سریع با مکانیزم های مختلفی را 
دارد. هدفگذاری اتوبوس شتاب، برای مصارف 
شهری، س��رویس های حمل ونقل عمومی و 
س��رویس های شرکتی است. این اتوبوس 1۲ 
متری در مدت ۳0 دقیقه ش��ارژ می شود و با 
یک بار شارژ کامل می تواند ۲50 کیلومتر را 
با حمل حدود 80 مس��افر طی کند که برای 

مصارف ذکر شده ایده آل است.
از مهمتری��ن ن��کات تمایز ای��ن خودرو 
می ت��وان به اس��تفاده از فن��اوری PLM یا 
در   Product Lifecycle Management
تمام��ی مراحل طراح��ی آن اش��اره کرد. 
اصط��الح PLM ک��ه واژه ای آش��نا ب��رای 
مهندس��ان و محققان پیش��تاز در صنایع 
تولیدی کش��ور ما است، به معنی مدیریت 
چرخ��ه عم��ر محص��ول می باش��د و ب��ه 
سیستم های نرم افزاری که در تمام مراحل 
س��اخت و طراح��ی محص��والت پیچی��ده 
صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند، اشاره 

دارد.
طراحی محصوالت پیچیده، نیازمند همکاری 
افراد بسیار زیادی در تیم های تخصصی متعدد 
و متفاوت است. نقشه کشی، طراحی صنعتی، 
الکترونیک،  برق، کامپیوت��ر،  سیس��تم های 
هیدرولیک، پنوماتیک و بسیاری از علوم فنی 
دیگر به همراه س��ازوکارهایی دقیق و منظم 
ب��رای مدیریت اطالعات پ��روژه، در کنار هم 
می توانند به تولید موفقیت آمیز یک محصول 
صنعتی منجر شوند. امروزه، انجام پروژه های 
بزرگ و س��اخت محص��والت پیچیده، بدون 
استفاده از سیستم های مدیریت چرخه عمر 
محصول یا PLM، کاری غیرممکن یا بسیار 

سخت به نظر می رسد.
یک��ی از مهمترین موضوع��ات پیش رو در 
طراحی اتوبوس برقی شتاب، همکاری همزمان 
دو ش��رکت عقاب افشان در اس��تان سمنان 
و شرکت مکو در اس��تان البرز به عنوان یک 
تیم طراحی واحد و انجام مهندسی همزمان 
یا Concurrent Engineering به منظور انجام 

موازی فعالیت ها بوده اس��ت. شرکت توسعه 
فناوری ویراگستر، به عنوان مشاور، پیاده ساز 
و توسعه دهنده سیستم های PLM در کشور 
ایران، وظیفه استقرار و بومی سازی این فناوری 
حیاتی را به منظور انجام پروژه اتوبوس برقی 

شتاب، برعهده داشته است.
پ��س از ایجاد زیرس��اخت های م��ورد نیاز 
در حوزه فناوری اطالع��ات و به وجود آمدن 
بانک اطالعاتی کالن داده، امکان اس��تفاده از 
پیشرفته ترین سیستم های طراحی سه بعدی، 
تحلیل، شبیه س��ازی و مدیریت پروژه بزرگ 
طراحی اتوبوس برقی شتاب، به عنوان اولین 
خودرو طراحی ش��ده با تکنولوژی PLM در 

کشور ایران فراهم شد.
الزام��ات  مدیری��ت  مانن��د  موضوعات��ی 
طراح��ی، مدیریت اس��ناد فنی و نقش��ه ها، 
مدیریت تغییرات مهندس��ی، اجرای تحلیل 
و شبیه س��ازی های پیش��رفته دینامیک��ی، 
کاهش عدم مطابقت و اش��تباهات، بازرسی 
مدون انطباقات و بهبود رعایت اس��تانداردها 
در فرآیند طراحی، برنامه ریزی، شبیه س��ازی 
و باالن��س خط��وط تولید، مدیریت س��وابق 
و دس��تورالعمل ها، مدیری��ت صحیح نیروی 
انسانی در انجام موازی فعالیت ها و در نهایت، 
 Knowledge( اجرای واقعی مدیری��ت دانش
Management( از مواردی است که به دلیل 
استفاده از سیس��تم های PLM در انجام این 

پروژه محقق شد.
فن��اوری PLM با کاهش زم��ان مورد نیاز 
ب��رای جاری س��ازی تغیی��رات و تصمیمات 
پروژه و ایجاد بستری یکپارچه برای همکاری 
تنگاتنگ تمامی اعضا، موجب بهبود تمرکز بر 
انجام فعالیت های تحقیق و توسعه می شود. 
نقش بسیار مهمی که این فناوری در کنترل و 
تضمین کیفیت و کاهش دوباره کاری ها دارد، 
باعث کمتر ش��دن زمان کلی مورد نیاز برای 
انجام پ��روژه و همچنین کاهش قیمت تمام 

شده محصول خواهد شد.
صدها مهندس و متخصص در گروه صنعتی 
عقاب افش��ان و گروه صنعتی مپن��ا، هزاران 
س��اعت در کنار هم به طراحی و ساخت این 
محصول مش��غول هس��تند تا اولین اتوبوس 
برقی درون ش��هری در کش��ور ای��ران تولید 
ش��ود. این محص��ول یک جهش ب��زرگ در 
ایجاد حمل ونقل عمومی پاک بوده و در نیمه 

نخست سال 1400 وارد بازار خواهد شد.
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کمی درباره شغلی که دارید، توضیح دهید.
از س��ال 80 ب��ه حرفه رانندگ��ی پایه یک 
مشغول هس��تم و در طول این سال ها مالک 
اتوبوس هم بوده ام. در طول این سال ها، فراز 
و نش��یب های بس��یاری را در جاده ها تجربه 
کرده ام اما خدا را شاکرم که هنوز زنده ام و در 

این مسیر تالش می کنم.

اتوبوس شما چه برندی ست؟
اتوبوس من اسکانیا مدل »ُدرسا« متعلق به 

شرکت عقاب افشان است.

نظرت�ان راج�ع به این اتوبوس چیس�ت؟ 
بس�یاری از همکاران تان، اتوبوس ُدرس�ا را 
محبوب تری�ن اتوبوس حال حاض�ر ناوگان 

اتوبوسی کشور می دانند.
من هم همین نظر را دارم. اتوبوس ُدرس��ا 
انصافاً به لحاظ زیبایی بصری چیزی کم ندارد 
و از منظر فنی و کیفیت تجهیزات نیز سرآمد 
است. نکته مهم اینکه مسافر هم این اتوبوس 
را خیلی می پسندد. اتوبوس درسا به حق، هم 

اولویت مالکان و هم مسافران است.

می�زان عالقه ش�ما ب�ه این ش�غل چقدر 
است؟

در هر شغلی عش��ق و عالقه ای باید باشد. 
ما بیس��ت سال با عش��ق و عالقه فراوان کار 
کرده ایم، اما االن می بینید که وضعیت، خوب 
نیس��ت؛ کرونا از یک طرف، گرانی الستیک، 
قطع��ه و روغ��ن از طرفی دیگ��ر. مضاف بر 
این ها قطعات اصلی و برند هم پیدا نمی شود. 
متأسفانه بخش اعظم این ها به خاطر شرایط 
اقتصادی کشور و تحریم هاست. از این ها که 
بگذریم در این روزهای کرونایی، مس��افر کم 
است و درآمد اتوبوس پایین آمده. این عوامل 
باعث ش��ده بیش��تر همکاران از این ش��غل 
خداحافظی کنند. واقعاً انتظار داریم دولت و 
نهادهای مسؤول به کمک این قشر زحمتکش 

بیایند.

چقدر به فرهنگ س�ازی در مورد ش�غلتان 
اهمیت می دهید؟

با پیش��رفت تکنولوژی در ساخت خودرو و 
اتوبوس، مطالبات ما به عنوان راننده و مطالبات 
مردم به عنوان مسافر و میهمان ما در مسیر، 
متفاوت می شود. این اتفاقات جدید به تغییر 
فرهن��گ هم نیاز دارد. قب��الً رفتارهای مردم 
و راننده ها متناس��ب با اتوبوس ب��ود اما االن 
تغییر کرده. ای کاش یک آموزش کلی برای 
راننده ه��ا، مهماندارها و م��ردم در این مورد 

می گذاشتند.

چقدر مس�افرت با اتوبوس و وسایل نقلیه 
عمومی در انجام س�فرهای ایم�ن و راحت 

تأثیرگذار است؟
اتوبوس بهترین وس��یله سفر است، چراکه 
همیشه در دسترس می باشد، تهیه بلیط آن 
آسان و در مقایسه با دیگر وسایل حمل ونقل، 
مثل هواپیما و قطار، قیمت بلیط آن پایین تر 
اس��ت. خوش��بختانه راننده ه��ای اتوب��وس 
باتجربه اند و همیشه با سیستم سپهتن توسط 

گفتگو با مهران شیرانی، مالک و راننده اتوبوس اسکانیا

کرونا و تحریم ها شرایط اتوبوس داری را سخت کرده است
مهران ش��یرانی، مالک و راننده یکی از محصوالت ش��رکت تولیدی و صنعتی عقاب افش��ان اس��ت. او که سال هاس��ت به عنوان یک مالک-راننده در جاده های کشور 
مش��غول به فعالیت اس��ت، از ش��رایط این روزهای اتوبوس داری و جابه جایی مس��افران نگران و گله مند اس��ت. وی می گوید: گرفتاری های ناشی از تحریم ها به این 
صنعت لطمات بزرگی زده و ویروس کرونا هم ش��رایط مان را وخیم تر کرده اس��ت. او از مس��ؤوالن می خواهد به فعاالن این صنعت توجه بیش��تری داش��ته باش��ند. 

گفت وگوی ما با او را در ادامه بخوانید.
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پایانه و پلیس راه تحت کنترلند. این ویژگی ها 
باعث ش��ده که اقبال به سفر با اتوبوس طی 
س��ال های گذشته بیشتر و بیشتر شود. البته 
ویروس کرونا چند وقتی اس��ت همه چیز را 
تغییر داده و مشکالت بسیاری را متوجه این 

شغل کرده است.

رفتار شما با مسافران تان چگونه است؟
رفتار ما باید خوب باشد، چراکه خوش رفتاری 
با مسافران باعث افزایش مسافر می شود و خدا 

را شکر تا االن باکسی بدرفتاری نکرده ایم.

چقدر اهمیت دارد که راننده و مهماندار رفتار 
مناسبی با همسفران خود داشته باشند؟

اهمیت زی��ادی دارد، چون مس��افران باید 
خاطره ای به یادماندنی از سفر در ذهن داشته 
باش��ند و همیش��ه داخل اتوبوس احس��اس 
آرامش و راحتی کنند. رفتار مناسب ما باعث 

خرسندی مسافر خواهد شد.

آیا رفتار مهماندار و راننده هم تابع عادات 
و آدابی است؟

بله حتم��اً. در عرف هم ای��ن قواعد وجود 
دارد. رانن��ده و مهماندار باید ع��ادت و آداب 
مسافرپسندی داشته باشند. با هر عادتی در 

مکان عمومی نمی توان کار کرد.

 چقدر ش�رایط اتوبوس ها با مثالً یک دهه 
قبل از منظر خدم�ات و امکانات تغییر کرده 

است؟
تغیی��ر خیلی زیادی داش��ته اس��ت. بهتر 
اس��ت بگویم اصالً قابل مقایسه نیست. شما 
اتوبوس های مثالً دهه هفتاد و حتی هشتاد را 
با اتوبوس هایی که امروزه تولید می شوند و در 
جاده ها فعالیت می کنند، کنار هم بگذارید تا 
متوجه تفاوت ها شوید. خوشبختانه اتوبوس ها 
در ناوگان مسافری کشورها هر روز پیشرفته تر 

می شوند.

شرایط کرونا چه تأثیری بر شبکه حمل ونقل 
جاده ای مسافر داشته است؟

واقعاً ش��رایط بغرنج��ی را تجربه می کنیم. 
متأسفانه شرایط اقتصادی کشور و تورم بیش 
از اندازه در کنار کرونا هر روز وضع را وخیم تر 
می کند. شاید باور نکنید اما این ویروس بیش 
از همه شغل ها، کسب وکار رانندگان اتوبوس 
را تحت تأثیر قرار داده است. امیدوارم هرچه 
زودت��ر یا مردم را واکس��ینه کنند یا ویروس 

کرونا از بین برود.

چق�در دس�تورالعمل های بهداش�تی را در 
سفرهایتان رعایت می کنید؟

همه باید پروتکل بهداشتی وزارت بهداشت 
را رعایت کنند و ما هم همینطور. این موضوع 
برای مسافران اهمیت زیادی دارد و ما هم این 

کار را با دقت انجام می دهیم.

چقدر حس�اس هس�تید که مسافران شما 
دستورالعمل ها را رعایت کنند؟

بسیار حساس هستیم. همیشه باید مسافر 
محترم ماسک بزند و فاصله اجتماعی و فردی 

را رعایت کند.

آی�ا ت�ا به حال ش�ده مس�افری ب�ا اصرار 
نخواه�د ک�ه رعایت کن�د؟ برخورد ش�ما با 

اینگونه رفتارها چه بوده است؟
تا حاال کم پیش آمده، اما در این گونه موارد 
توضی��ح می دهی��م که غی��ر از اینکه رعایت 
پروتکل برای همه الزم است، ما رانندگان هم 
به هر حال از طرف پلیس راه رصد می شویم 
و در صورت عدم رعای��ت پروتکل ها جریمه 

خواهیم شد.

به عنوان س�ؤال پایانی، نظر شما در مورد 
اتوبوس های عقاب افشان چیست؟

اتوبوس های ش��رکت عقاب افش��ان انصافاً 
بس��یار خوب و باکیفیت هستند و ما کاماًل 
راض��ی هس��تیم، اما االن مش��کل ما قطعه 
و گرانی قطعه اس��ت. متأس��فانه گاهی در 
صورت خرابی یک قطع��ه باید کارکرد یک 
م��اه را هزینه کنیم ت��ا بتوانیم قطعه اصلی 
بخریم. ما از جانب تحریم ها و تورم اقتصادی 
کشور خیلی ضربه خورده ایم؛ کاش مسؤوالن 

بیشتر توجه 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

علم و فناوری

اسکانیا

]15[

شماره ۷۷- فروردین ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



عل��ی قدی��ری، مال��ک و راننده 
در  اس��کانیا،  م��ارال  اتوب��وس 
پاس��خ به این س��ؤال که ش��غل 
رانندگ��ی را چگون��ه می بینید و 
ارزیاب��ی می کنید، گفت:  ش��غل 
رانندگی اتوبوس متأس��فانه از 
دید مس��ؤوالن عزیز کشورمان، 
یک ش��غل راحت و بی دردس��ر 
و تفریحی به حس��اب می آید، در 
صورت��ی که رانندگی با اتوبوس 
از جمل��ه ش��غل هایی اس��ت که 
جدای از اس��ترس و مسؤولیت 
س��نگینش، بی خوابی و بسیاری 
مش��کالت دیگر دارد که هیچ گاه 
به دید مردم و مسؤوالن کشور 

نمی آید.

مشکالت شغل رانندگی
 وی با بیان مش��کالتی که در این شغل وجود 
دارد، ادامه می دهد: بزرگ ترین مشکل ما دوری 
از خانواده اس��ت. ما هم دوس��ت داریم در زمان 
تعطیالت، کنار فرزندان و خانواده مان باش��یم، 
ام��ا در این ایام، رانندگان اتوبوس در س��رویس 
هس��تند و چون در ایام تعطیالت مسافر بیشتر 
اس��ت، مجبورند دائماً س��ر کار باشند. از طرف 
دیگ��ر، در روزه��ای عادی که ممکن اس��ت ما 
بتوانیم زمان بیش��تری در کنار خانواده باشیم، 

آن ها درگیر مدرسه و اداره و ... هستند.

تفاوت رانندگی امروز با دهه های قبل
وی همچنی��ن با اش��اره به ش��غل رانندگی و 
تفاوت آن با دوره های قبل گفت: به نظرم امروزه 
ش��غل رانندگی عزت و ارزش گذش��ته را ندارد. 
متأسفانه در گذش��ته اگرچه تکنولوژی این قدر 
پیشرفت نکرده بود و اتوبوس ها به سبک امروزی 
نبودند، اما مردم و مس��ؤوالن برای راننده و این 
شغل ارزش بیش��تری قائل بودند. البته بخشی 
از ای��ن ارزش��گذاری مربوط ب��ه مدیران بخش 
حمل ونقل کش��ور اس��ت که در این زمینه باید 
ق��دری جامع نگرتر به موضوعات نگاه کنند و به 
قول معروف، قبیله ای عمل نکنند. احترام بیشتر 

به افراد شاغل در این شغل، موجب احترام بیشتر 
به مسافران و محیط داخل اتوبوس می شود.

ُحسن سفر با وسیله نقلیه عمومی
وی با اش��اره به سفر با وسیله نقلیه عمومی و 
حسن آن نسبت به وسایل شخصی، گفت: سفر 
با وس��یله نقلیه عمومی باعث کاهش تصادفات 
جاده ای و امنیت بیشتر مسافران می شود. اگر در 
این مورد فرهنگ س��ازی مناسبی صورت گیرد، 
هم کاهش تصادفات جاده ای را ش��اهد خواهیم 
بود و هم جان مردم بیش��تر حفظ می ش��ود. به 
عالوه اینکه موضوعات کاهش آلودگی و افزایش 
س��المت محیط زیس��ت ه��م در این خصوص 

مطرح است.

رفتار راننده و مهماندار با مسافران در اتوبوس
ای��ن راننده و مال��ک اتوبوس درب��اره رفتار و 
اس��تانداردهای رفتاری با مسافر حین سفر و در 
داخل اتوبوس تأکید کرد: رفتار بنده با مسافران 
داخل اتوبوس در طول سفر به گونه ای است که 
مس��افر اتوبوس را مهمان خانه خود می دانم و با 
کمال ارزش و احترام از او مهمان نوازی می کنم. 
البت��ه این را هم نباید از نظر پنهان داش��ت که 
رفتار راننده و مهمان��دار در هر حال باید خوب 

تکنولوژی اتوبوس ها بسیار تغییر کرده است
مالک و راننده عقاب - اسکانیا در گفتگو با کالسکه سبز:
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و استاندارد باش��د؛ حتی اگر مسافر با کمی 
عصبانیت و رفتار غیرعرف، حرفی یا سخنی 
داشت، ما باید با سعه صدر از این رفتار بگذریم 
و س��عی کنی��م فضای داخل اتوب��وس را به 
لحاظ آرامش، در شرایط مطلوب نگه داریم. 
یک��ی دیگر از موضوعاتی که در رفتار راننده 
و مهماندار با مس��افر مهم است، تجربه این 
دو در مواجهه با مسافر است. در واقع، رفتار 
راننده یا مهماندار بس��تگی به سابقه داشتن 
حرفه رانندگی ب��ا اتوبوس بر می گردد. یک 
راننده اتوبوس باسابقه هیچگاه برخوردش با 

مسافر بد نیست.

تف�اوت تکنول�وژی ام�روز ب�ا دی�روز در 
اتوبوس ها

وی همچنی��ن در م��ورد تفاوت ش��رایط 
اتوبوس ه��ا در دوره فعلی با گذش��ته معتقد 
است:  خدا را ش��کر امروز شرایط اتوبوس ها 
کام��اًل تغییر کرده اس��ت. اگر در گذش��ته 
می دیدید که دس��ت های راننده و مهماندار 
همیش��ه سیاه و روغنی و ... بود، اما امروز به 
مدد تکنولوژی، خیلی از کارها س��اده شده 
و به راحتی انجام می ش��ود. االن حتی برای 
تعویض روغن، فقط درِ موتور باز می شود. به 
هر حال اتوبوس و اتوبوس داری هم با روزگار 
قبل فرق کرده، هم مزیت هایی به آن اضافه 

شده و هم به معایبی رسیده است.

تأثیر کرونا بر حمل ونقل جاده ای مسافر
قدیری در مورد اینکه ش��رایط ویژه کش��ور 
در دوره کرون��ا و رعای��ت دس��تورالعمل ها و 
محدودیت های س��فر چه تأثی��ری بر اقتصاد 
سفرهای جاده ای گذاشته، تأکید کرد: یکی از 
مشکالتی که در این روزگار بیشتر گریبان ما را 
گرفته است، موضوع کروناست. کرونا باعث شده 
بیشتر مشاغل آسیب ببینند. شاید بشود گفت 
کرونا زندگی حمل ونقل مسافربری را به هالکت 
رس��انده است. نمی دانیم با این شرایط تا کجا 
می شود مقاومت کرد؛ ۶ ماه؟ یک سال؟ چقدر؟ 
متأسفانه به دلیل رعایت فاصله گذاری ها، گاهی 
یک اتوب��وس ۲5 نفره با 10 مس��افر حرکت 

می کند. این برای مالک ضرر است.

الزام فاصله گذاری در اتوبوس ها
وی همچنین در م��ورد الزام فاصله گذاری 
در اتوبوس ها گفت: ما تابع قوانین نهادهای 
تصمیم گیرنده هستیم. وقتی آنها می گویند 
ک��ه اتوبوس ها باید با رعای��ت فاصله گذاری 
اقدام به جابه جایی مسافر کنند، ما هم هیچ 

چاره ای نداریم و به آن عمل می کنیم.
البت��ه در این بین، مس��افران هم اغلب به 

خاطر س��المت خودش��ان و ما پروتکل های 
بهداشتی را رعایت می کنند.

کیفیت اتوبوس های عقاب افشان
این مال��ک و راننده در پایان با اش��اره به 
کیفی��ت اتوبوس ه��ای عقاب افش��ان گفت: 
اتوبوس های عقاب افشان، کیفیت باالی خود 
را در جاده ها نش��ان داده اند و واقعاً نیازی به 
تعریف و تمجید من نیس��ت. فقط یک نکته 
وجود دارد که من در قالب تقاضا از مدیران 
عقاب افش��ان می خواهم ب��ه آن جامه عمل 

بپوشانند.
 یک��ی از گرفتاری های موج��ود، وضعیت 
اتوبوس های مارال 44 نفره اس��ت که برای 
تغییر وضعیت و تبدیل ش��دن به وی آی پی 
با مش��کل مواجه ش��ده اند. ما موضوع را از 
طریق سازمان راهداری کشور و حتی پلیس 
راهور پیگیری کرده ایم اما به هیچ نتیجه ای 

نرسیده ایم. 
من از مدیران شرکت عقاب افشان خواهش 
می کن��م به کمک م��ا بیاین��د و این تغییر 
وضعیت را مورد بررس��ی ق��رار دهند و این 
نهاده��ای تصمیم گیرنده را متقاعد س��ازند. 
متأس��فانه مالکان اتوبوس ه��ای 44 نفره در 

حال از بین رفتن هستند.
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وزی��ر راه و شهرس��ازی ضم��ن 
اش��اره به انجام کلیه س��فرهاي 
حمل ونقل عمومي برون شهری با 
کنترل هاي بهداش��تي، با تشریح 
جزئی��ات آماری جابه جایی در ایام 
نوروز ۱۴۰۰ با وسایل حمل ونقل 
عمومی، از کاه��ش ۵۰ درصدی 
بین ش��هری  مس��افر  جابه جای��ی 
نس��بت به ش��رایط ع��ادی انجام 

سفرها در سال ۹۸ خبر داد.
محمد اس��المی با اش��اره به آمار 
س��فرهای انجام ش��ده در نوروز 
۱۴۰۰ گف��ت: در نوروز امس��ال 
در ب��ازه ۲۵ اس��فند ۱۳۹۹ ت��ا 
۱۵ فروردی��ن ۱۴۰۰، مجموع��اً 
7/7 میلیون نفر مسافر با ناوگان 
حمل ونق��ل عمومی برون ش��هری 
جا به جا ش��ده اند که شامل ۵/۴ 
میلی��ون مس��افر ج��اده ای، ۱/۱ 
میلیون مسافر ریلي، ۸۱۵ هزار 
مس��افر هوایي و ۴۶۰ هزار نفر 
مسافر دریایي مي باشد که منطبق 
ب��ا پیش بیني ه��اي اعالم ش��ده 
وزارت راه و شهرس��ازي قبل از 
فرار رس��یدن ایام ن��وروز بوده 

است.
وي ادام��ه داد: ب��ا توجه به آنکه 
ابت��داي ش��یوع  ن��وروز ۱۳۹۹ 
پاندم��ي کرون��ا در کش��ور ب��ود 
و تقاض��ا ب��راي س��فر به صورت 
قابل مالحظه ای کاهش یافته بود، 
مبناي مقایس��ه با ش��رایط عادي، 
نوروز ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده 
و  راه  وزارت  همچنی��ن  اس��ت. 
شهرسازي به منظور کاهش سفر، 
از اعالم و اطالع رسانی طرح ویژه 
ن��وروزي مانن��د س��ال های قبل 

خودداري کرد.

اس��المی با تأکید به انجام س��فرهای ضروری 
ب��ا رعایت پروتکل های بهداش��تي اف��زود: کلیه 
س��فرهاي حمل ونق��ل برون ش��هری به صورت 
کنترل شده و بر اساس پروتکل های ابالغي وزارت 
بهداشت انجام شده اند. با توجه به لزوم استعالم 
وضعیت سالمت متقاضیان سفر پیش از فروش 
بلیت از سامانه سروا وزارت بهداشت، در بازه ۲0 
روزه مذکور و از میان کدهای ملی استعالم شده 
قبل از فروش بلیت به مسافران و ضمن بررسي 
مجدد آن پیش از موعد س��فر، تس��ت کرونای 
حدود ۲۲40 نفر از متقاضیان مثبت بوده که از 

سفر آنها جلوگیري به عمل آمده است.

رعای�ت فاصله گ�ذاری اجتماعی مناس�ب در 
ناوگان با کاهش ظرفیت پذیرش مسافر در هر 

سفر
وزی��ر راه و شهرس��ازی در تش��ریح جزییات 
س��فرهای نوروزی گفت: یکي دیگر از اقداماتي 
که در اجراي دستورالعمل های وزارت بهداشت 
صورت دادیم رعایت فاصله گذاری اجتماعي در 
ناوگان بود، بدین صورت که پذیرش مس��افر در 
اتوبوس و قطار با 50 درصد ظرفیت ناوگان و در 
پروازهاي داخلي ب��ا ۶0 درصد ظرفیت هواپیما 

انجام شد.
وزی��ر راه و شهرس��ازی در تش��ریح جزییات 
س��فرهای نوروزی گفت: یکي دیگر از اقداماتي 

که در اجراي دستورالعمل های وزارت بهداشت 
صورت دادیم رعایت فاصله گذاری اجتماعي در 
ناوگان بود، بدین صورت که پذیرش مس��افر در 
اتوبوس و قطار با 50 درصدی ظرفیت ناوگان و 
در پروازهاي داخلي با ۶0 درصد ظرفیت هواپیما 
انجام شد. کاهش 8 درصدي سفرهاي ریلي، ۲۲ 
درصدي س��فرهاي هوایي و افزایش ۹ درصدي 
س��فرهاي جاده ای و مقایس��ه آن با کاهش 50 
درص��دي مس��افران، گواهي بر رعای��ت فاصله 
اجتماعي در ن��اوگان و کاهش ضریب اش��غال 

صندلي در هر سفر است.

تسریع در توزیع کاالها، افزایش ۶۰ درصدی 
حمل بار جاده ای در نوروز ۱۴۰۰

وي همچنی��ن در خص��وص عملک��رد حوزه 
حمل ونق��ل باري گفت: باوجوداینک��ه در نوروز 
1۳۹۹ محدودیت ه��ای زیادي ب��ر حمل ونقل 
مس��افري وارد ش��د، اما با توجه به لزوم برقرار 
ماندن شبکه توزیع کاال در کشور، میزان حمل 
بار نس��بت ب��ه ن��وروز 1۳۹8 افزایش یافته بود. 
بااین حال عملکرد بخ��ش باري در نوروز 1400 
نسبت به سال زمان مش��ابه در سال قبل رشد 

قابل توجهی داشته است.
عضو کابینه دوازدهم افزود: در ایام نوروز 1400 
)۲5 اسفند تا 15 فروردین(، یک میلیون و 1۷۹ 
هزار س��فر باری جاده ای با استفاده از کامیون ها 

کاهش 50 درصدی جابه جایی مسافر با ناوگان حمل ونقل عمومی در نوروز 1400
وزیر راه و شهرسازی جزئیات آماری سفرهای نوروزی را اعالم کرد
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انجام شده که 18 میلیون و ۲8۹ هزار تن بار 
جابه جا کرده است. این ارقام نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به ترتیب ۶۳/۲ و ۶۳/4 

درصد رشد داشته است.
وی ادام��ه داد: همچنین تعداد س��فرهای 
باری ریلی در این مدت بر اس��اس شاخص 
تناژ بارگیری شده ۲ میلیون و ۹۶۳ هزار تن 
و بر اساس شاخص تن-کیلومتر، یک میلیارد 
و ۹۶۶ میلیون و 854 هزار تن-کیلومتر بوده 
اس��ت. این ارقام به ترتیب نسبت به بازه ۲5 
اس��فند ۹8 تا 15 فروردی��ن ۹۹ به ترتیب 

۲1/۶ و 4/۲ درصد رشد داشته است.

تردد روزانه متوسط ۱ میلیون ۱۷۹ هزار و 
۲۵۴ وسیله نقلیه در جاده های کشور

اس��المي در خص��وص وضعیت ت��ردد در 
جاده های کش��ور گفت: از ۲0 اسفند 1۳۹۹ 
تا 15 فروردین 1400 متوس��ط تردد روزانه 
بی��ن اس��تاني )ورود و خ��روج( 1، ۷۹۳، 
101 وس��یله نقلیه ثبت ش��ده که نسبت به 
ش��رایط ع��ادي 1۶ درصد کاهش داش��ته 
است. همچنین مبدأ بیش��ترین پالک های 
مشاهده ش��ده در جاده های کش��ور در این 
بازه، توس��ط سامانه های هوش��مند، از مبدأ 

اس��تان های تهران و البرز، خراسان رضوي، 
فارس، اصفهان، مازندران و گیالن ثبت شده 
است. بر اساس اطالعات پالک های ثبت شده 
تقریباً 10 میلیون و ۳18 هزار پالک خودرو 
در محورهاي برون ش��هری رؤیت شده که ۹ 
میلیون ۶۲4 هزار پالک متعلق به وس��ایل 
نقلیه ش��خصي جاده ای بوده است. تخمین 
زده می ش��ود در حدود ۳0 میلیون مس��افر 
ب��ا خودروه��اي ش��خصي در این ب��ازه در 
کشور س��فر کرده اند. این در حالی است که 
درمجموع ۷1۹ هزار و ۲54 سفر جاده ای با 
وسایل حمل ونقل عمومی شامل تاکسی های 
ب��ا  اتوب��وس  برون ش��هری، مینی ب��وس و 

صورت وضعیت در کشور انجام شد.

رعایت سختگیرانه پروتکل های بهداشتی 
در حمل ونقل عمومي برون شهری

وزیر راه و شهرس��ازی ب��ه موضوع نظارت 
بر رعایت پروتکل های بهداش��تی اشاره کرد 
و گفت: »وزارت راه و شهرس��ازي نسبت به 
رعایت پروتکل های بهداش��تي و اطمینان از 
اجراي کلیه دستورالعمل های وزارت بهداشت 
براي کنترلهاي بهداش��تي سختگیرانه عمل 
کرده است. عالوه بر ضدعفوني مکرر ناوگان 

و پایانه ها، الزام اس��تفاده از ماس��ک توسط 
مسافران و غربالگري عمومي، نظارت جدي 
بر موارد دیگر به ویژه اس��تعالم وضعیت ابتال 
قبل از فروش بلیت و حفظ فاصله اجتماعي 
مناس��ب در ناوگان را ص��ورت داده ایم. این 
امر حاکي از آن اس��ت که هر مس��افري که 
ب��ا ن��اوگان حمل ونقل عمومي س��فر کرده 
از فیلت��ر کنترل ه��ای بهداش��تي در نظ��ر 
گرفته ش��ده عبور کرده اس��ت. همچنین در 
صورت مش��اهده و گ��زارش هرگونه تخلف 
در عدم رعایت پروتکل ها و دس��تورالعمل ها 
براي انجام س��فرها، به صورت سختگیرانه و 
بر اس��اس مقررات تدوین شده با متخلفین 

برخورد می شود.«

کنترل های بهداشتي در مبادي مرزي
اس��المي در خصوص اجراي پروتکل های 
بهداش��تي در مبادي مرزي کش��ور افزود: با 
توجه به مصوبه ستاد ملي مدیریت بیماري 
کرونا مبني بر هم��کاري نیروهاي جمعیت 
هالل احم��ر در مب��ادي مرزي کش��ور براي 
انجام کنترل های بهداش��تي، از اوایل اسفند 
در همکاري و مشارکت با وزارت بهداشت و 
وزارت کشور، برنامه ریزی الزم جهت استقرار 
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این نیروها در مب��ادي ورودي 
کش��ور اعم از پایانه هاي مرزي 
زمیني، فرودگاه ها و بنادر داراي 
مسافران بین المللی انجام شد و 
فضاي الزم از سوي وزارت راه و 
شهرسازي در اختیار نمایندگان 
جمعی��ت هالل احم��ر جه��ت 
انجام کنترل های بهداشتي قرار 

گرفت.
وي در م��ورد چگونگي انجام 
بر  افزود:  بهداشتي  کنترل های 
اس��اس پروتکل های بهداشتي 
مصوب، کلیه مسافران ورودي 
از مرزهاي جاده ای ملزم به ارائه 
گواهي س��المت و عدم ابتال به 
کووید 1۹ ب��وده که در صورت 
تشخیص نمایندگان پایگاه های 
مراقبت بهداشت مرزي، مجدداً 
مورد تست PCR یا تست سریع 
واق��ع می ش��وند. همچنین بر 
اساس "دس��تورالعمل مراقبت 
مسافران مش��کوک به ابتال به 
بیماري کرونا در مبادي رسمي 
هوایي و دریایي" ابالغي وزارت 
بهداشت، کلیه مسافران هوایي 

و دریای��ي ملزم به ارائه تس��ت 
PCR منفي بااعتبار ۹۶ ساعته 
قبل از سوارش��دن ب��ه هواپیما 
و ش��ناور هس��تند و مسافراني 
ک��ه از مب��دأ کش��ورهایي که 
به تش��خیص وزارت بهداش��ت 
در گ��روه کش��ورهاي پرخطر 
ق��رار می گیرند به ایران س��فر 

می کنند، پس از ورود به کشور 
مجدداً می بایس��ت مورد تست 
PCR در فرودگاه ها و بنادر قرار 
گیرند. در آخرین به روزرس��انی 
لیست کش��ورها، ۲۷ کشور در 
گ��روه کش��ورهاي پرخطر قرار 
دارند. همچنین پذیرش مسافر 
مس��تقیم و غیرمستقیمي که 

ظرف دو هفت��ه پیش از موعد 
سفر در یکي از کشورهاي گروه 
با ش��رایط ویژه ق��رار دارند، به 
دلیل ش��یوع واریانت انگلیسي 
به طورکلی ممنوع اس��ت که بر 
این اس��اس هم اکن��ون ورود از 
1۳ کشور به جمهوري اسالمي 

ایران ممنوع است.
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علموفناوری

جهانی که در انتظار ماست!/۲۲
رمزگشایی ایموجی ها از شخصیت انسان ها/۲4

سرنوشت کالب هاوس چه خواهد شد؟!/۲6
تخلف ۳ پلتفرم نماوا، فیلیمو و روبیکا در محاسبه اینترنت کاربران/۲8

متوسط سرعت جهانی اینترنت ثابت به 98 مگ رسید/۲9
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اس�تفاده اطالعات�ی از ه�وش مصنوعی در 
اروپا ممنوع می شود

یک سند فاش شده اتحادیه اروپا نشان می دهد 
استفاده از هوش مصنوعی برای جاسوسی از 
مردم و شناسایی چهره آنها به علت ضعف های 
آن توقف می شود. در این سند 81 صفحه ای 
تصریح شده فناوری تشخیص چهره مبتنی بر 
هوش مصنوعی هنوز آن قدر پیشرفته نیست 
که برای کنترل و شناسایی غیر تبعیض آمیز 
افراد مورد اس��تفاده قرار بگیرد. در این سند 
افشا ش��ده که اتحادیه اروپا اس��تفاده از این 
فناوری برای کنترل دائمی مردم و امتیازدهی 
اجتماع��ی به آنها بر مبنای رفتارهای روزمره 
آنه��ا را مورد بررس��ی ق��رار داده، اما به علت 
ضعف و خطاهای فناوری یادش��ده در زمینه 
تش��خیص هویت افراد این روند را عملیاتی 
نخواهد کرد. سند مذکور پیش نویس طرحی 
است که قرار بوده برای تصویب در کمیسیون 
اروپا مطرح شود، اما به تازگی به طور گسترده 
در فضای مجازی منتش��ر شده است. در این 
سند روش هایی برای نظارت و پیگیری روزانه 
افراد در فضای مجازی و واقعی پیشنهاد شده 
است تا بر این اساس افراد امتیازبندی شوند و 
در ادامه تصریح شده با توجه به خطرات باالی 
اس��تفاده از هوش مصنوعی بدین منظور به 
علت ضعف های آن در زمینه شناسایی دقیق 
افراد با جنسیت ها، قومیت ها، نژادهای متفاوت 

این کار متوقف می شود.

اپل دیگر آیفون مینی نمی سازد
اپل س��ال آین��ده چهار مدل آیف��ون جدید 
تولی��د و عرض��ه می کن��د ک��ه دوربین های 
بهتری خواهند داش��ت، ام��ا خبری از عرضه 
آیفون مینی جدید نخواه��د بود. آیفون های 
جدید اپل با نمایشگرهای ۶/۷ و ۶/1 اینچی 
عرضه می ش��وند و هر ی��ک از این دو مدل با 
سخت افزار و امکانات پیشرفته و معمولی در 
دسترس قرار می گیرند. آیفون های مینی به 
عل��ت قیمت پایین در میان قش��ر خاصی از 
خریداران این گوشی اپل طرفدار داشتند، اما 
تحول جدید نشان می دهد اپل به جلب نظر 
این افراد اهمی��ت چندانی نمی دهد. آخرین 
بار آیفون 1۲ مینی در س��ال ۲0۲0 و بعد از 
مدت ها انتظار برای عرضه یک آیفون کوچک 
تازه عرضه ش��د. برخی تحلیلگران معتقدند 
فروش کمتر آیفون مینی در سال های گذشته 
در مقایس��ه با آیفون هایی که نمایشگرهای 
بزرگ تر و باتری های قدرتمندتر دارند، باعث 
این تصمیم اپل ش��ده اس��ت. گفته می شود 
آیفون ه��ای ۲0۲۲ دارای حس��گرهای بهتر 
برای تصویربرداری باکیفیت 48 مگاپیکسل 

و فیلم برداری با دقت 8K هستند.

گوگل ارث تغییرات ۳۷ ساله زمین را نشان 
می دهد

نرم افزار گوگل ارث بعد از چهار س��ال به طور 
اساس��ی به روزرسانی ش��ده و امکانات جالب 

توجهی مانند مش��اهده تغییرات ۳۷ س��اله 
زمین به آن اضافه ش��ده اس��ت. یک قابلیت 
تایم لپس تازه در گوگل ارث به کاربران امکان 
می ده��د تا تغییرات نق��اط مختلف زمین را 
ط��ی مدت ۳۷ س��ال اخیر مش��اهده کنند. 
عالقمن��دان می توانند با مراجع��ه به آدرس 
g.co/Timelapse و واردکردن موقعیت مکانی 
مدنظر خود تغییرات جغرافیایی گوناگون یک 
منطقه خاص را در گذر زمان تماش��ا کنند. 
برای افزوده شدن این قابلیت به گوگل ارث از 
بیش از ۲4 میلیون عکس ماهواره ای استفاده 
شده اس��ت که مربوط به سال 1۹84 به بعد 
است. قابلیت یادشده به خوبی نشان می دهد 
چگونه گسترش شهرنشینی، جنگل زدایی و 
گرمای��ش زمین تغییرات مهم و تخریب های 
قابل توجهی را در س��طح زمین ایجاد کرده 

است.

 خودرو  برقی مرسدس با یک بار شارژ ۷۷۰ 
کیلومتر طی می کند

ش��رکت مرس��دس بنز از تولید یک  خودرو  
تمام برقی خبر داده که با یک بار ش��ارژ قادر 
به پیمودن مس��یری ۷۷0 کیلومتری است. 
این خودرو سدان یکی از آیرودینامیک ترین 
تولیدات مرس��دس بنز لقب گرفته و طراحی 
زیب��ا و منحصر به فردی دارد. مرس��دس بنز 
قصد دارد تا س��ال ۲0۳۹ خودروهایی تولید 
کند که آالیندگی ناشی از انتشار کربن توسط 

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

است. کشوری که توانایی فناورانه دارد می تواند در لیست قدرت های بزرگ باشد. با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطره ای از دریاست اشاره می کنیم.
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آنها به صفر برسد. این شرکت همچنین امیدوار 
است تا سال ۲0۳0 نیمی از خودروهای خود 
را به صورت برقی طراحی و تولید کند. خودرو  
جدید با عن��وان EQS 450+ دارای موتوری 
۳۲۹ اس��ب بخاری یا ۲45 کیلووات ساعتی 
اس��ت و البته قرار است یک مدل قدرتمندتر 
از این خودرو به ن��ام EQS 580 4Matic نیز 
با موتور 51۶ اس��ب بخاری یا ۳85 کیلووات 
ساعتی تولید شود. شتاب صفر تا صد این دو 
مدل به ترتیب 5/5 و 4/1 ثانیه است. حداکثر 
سرعت هر دو خودرو ۲0۹ کیلومتر در ساعت 
بوده و در این خ��ودرو از باتری ۹0 کیلووات 
ساعتی استفاده شده است که برای شارژهای 
مکرر تا رس��یدن به رکورد طی مسافت ۲50 

هزار کیلومتری قابل استفاده هستند.

ایرلند درباره فیس بوک تحقیق می کند
کمیس��یون حفاظ��ت از اطالع��ات ایرلن��د 
تحقیقاتی درباره رصد اطالعات 5۳۳ میلیون 
کارب��ر فیس بوک در وب س��ایت هکری آغاز 
کرده است. زیرا احتمال دارد این رویداد نقض 
قوانین حریم خصوصی اتحادیه اروپا باش��د. 
رگوالتور حریم خصوصی ایرلند اعالم کرد پس 
از فاش شدن اطالعات بیش از 500 میلیون 
کاربر فیس بوک در فضای آنالین، تحقیقاتی 
درباره این ش��رکت را آغاز کرده است. دلیل 
این تحقیقات نق��ص احتمالی قوانین حریم 
خصوصی اتحادیه اروپا اعالم شده است. پس 
از انتشار گزارش رسانه های مختلف درباره رها 
شدن اطالعات کاربران فیس بوک، کمیسیون 
حفاظت از اطالعات این کشور، تصمیم گرفته 
تحقیقاتی در این زمینه انجام دهد. براساس 
گزارش هایی در روزه��ای آغازین ماه آوریل، 
اطالعات 5۳۳ میلیون کاربر فیس بوک در وب 
سایتی برای هکرها کشف شد. این اطالعات 
به کاربران بیش از 100 کش��ور تعلق داشت 
و حاوی مواردی مانند شناسه کاربری فیس 

بوک، شماره تماس، تاریخ تولد و آدرس ایمیل 
بوده است.

هی�ات بازبین�ی فیس بوک درخواس�ت های 
حذف محتوا را بررسی می کند

از این پس کاربران فیس بوک می توانند با ارائه 
درخواستی به هیات بازبینی آن خواستار حذف 
محتوایی ش��وند که مایل نیستند در شبکه 
اجتماعی قرار بگیرد. هیأت نظارت فیس بوک 
اعالم کرد کاربران می توانند درباره پس��ت ها، 
تصاویر و ویدئوهایی که تصور می کنند نباید در 
این پلتفرم باقی بمانند، درخواست ارائه کنند. 
این هیأت اعالم کرد درخواست حذف از تمام 
کاربرانی را قبول می کند که نسبت به محتوای 
پست شده توسط دیگران معترض هستند و 
از فرایندهای تجدیدنظر فیس بوک خس��ته 
شده اند. تاکنون کاربران این شبکه اجتماعی 
فقط درصورتی قادر به درخواست تجدیدنظر 
از هیأت نظارت بودند که محتوای آنها توسط 
فیس بوک حذف شده بود. توماس هیوز مدیر 
هیأت نظارت فیس ب��وک در بیانیه ای اعالم 
کرد: اینکه کاربران بتوانند برای حذف محتوا 
از فیس بوک درخواس��ت ثبت کنند، نش��ان 
دهنده گس��ترش قابلیت های هیأت نظارت 
است. فیس بوک سال گذشته هیأت بازبینی 
را ایج��اد کرد تا به عنوان مرجع نهایی درباره 
ماندن یا حذف شدن محتوا در پلتفرم هایش 
تصمیم گی��ری کند. از زم��ان آغاز به فعالیت 
این هیأت حدود ۳00 هزار درخواست به آن 

ارجاع شده اند.

س�فر به ۳۴۰۰ س�ال قبل با بررسی مدفوع 
خفاش!

دانش��مندان از س��ال ها قبل ب��رای مطالعات 
باستان شناسی به بررسی نمونه های خاک و یخ 
می پرداختند و حاال با بررسی انبوه مدفوع سه 

هزار ساله خفاش ها به نتایج جالبی رسیده اند.

کشف مدفوع باستانی یک خفاش در جامائیکا 
باعث خوشحالی محققان شده است. پنج گونه 
از خفاش ها به طور همزمان طی مدت ۳400 
سال در غارهای جامائیکا زندگی می کردند و 
الیه های مختلفی از مدفوع آنها بر روی زمین 
غار باقی مانده که ارتف��اع آن در حال حاضر 
به دو متر می رس��د و به میزان قابل توجهی 
دس��ت نخورده باقی مانده اس��ت. تحقیقات 
پژوهشگران دانش��گاه اوتاوای کانادا و تحلیل 
محتوای شیمیایی الیه های مختلف این ماده 
نشان می دهد که رژیم غذایی خفاش ها چگونه 
در گذر هزاران س��ال تغییر کرده و از همین 
طریق می توان به تغییرات زیست محیطی و 
طبیعی محل زندگی ای��ن جانداران پی برد. 
نمونه برداری عمودی از نمونه مدفوع موجود 
در غار اطالعات زیادی را در اختیار دانشمندان 

قرار داده است. 

هم�کاری گوگل و زیمنس ب�رای تولید ابزار 
هوش مصنوعی صنعتی

گوگل از همکاری با زیمنس برای تولید ابزار 
ه��وش مصنوعی قابل اس��تفاده در صنایع و 
کارخانه های مختلف خبر داده است. زیمنس 
قص��د دارد ابزار تحلیل داده کل��ود گوگل و 
برخی دس��تاوردهای دیگر این ش��رکت در 
حوزه هوش مصنوعی را به سیستم اتوماسیون 
دیجیتال صنایع و کارخانه های خود بیافزاید. 
با این کار گوگل می تواند حضور پررنگ تری 
در صنایع و شرکت های مختلف داشته باشد. 
ش��رکت ها و صنایع مختلف با استفاده از این 
ابزار جدید می توانن��د داده های کارخانه های 
خ��ود را به ش��کل هوش��مندتری مدیریت 
کنند، ابزار ه��وش مصنوعی مبتنی بر کلود 
عرضه کنند و از الگوهای یادگیری ماش��ینی 
برای بهینه س��ازی عملکرد خود بهره بگیرند 
و الگوریتم های تازه ای را در ش��بکه های خود 

پیاده سازی کنند.
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رمزگشایی ایموجی ها از شخصیت انسان ها

استفاده زیاد از ایموجی های خنده، گریه، 
قلب و ...  در شبکه های اجتماعی، جنبه های 

مختلفی از شخصیت تان را برمال می کند.
»هم اکنون ایموجی ها بخشی از ارتباطات 
آنالین ما هستند. با این حال در پشت این 
نمادها چیزی فراتر از یک پیام ساده نهفته 
اس��ت. آن ها می توانند جزئیات شخصیت 
کارب��ر را ف��اش کنن��د. طب��ق مطالعات 
انجام ش��ده توسط هلن وال و لیندا کای از 
دانشگاه آج هیل و استفانی مالون از دانشگاه 
کاتولیک استرالیا، ایموجی ها شبیه حرکات 
بدن هستند که ما در هنگام سخن گفتن 
از آنها اس��تفاده می کنیم. این محققان بر 
این باورند درس��ت همان طور که در یک 
مکالم��ه رو در رو جزئیاتی مانند حرکات 
بدن، حاالت چهره و لحن صدا را مشاهده 
می کنیم، در یک گفت وگوی دیجیتالی هم 
ایموجی ها همان عملک��رد را دارند. آن ها 

به درک پیام و احساسات نهفته در پشت 
کلمات کمک می کنند. ایموجی ها حرکات 
مجازی ما هستند و به ما کمک می کنند 
تا در اب��راز عواطف، احساس��ات و حاالت 
خود هیچ شکی باقی نگذاریم. بنابراین به 
نوعی یک زبان مجازی غیر کالمی هستند. 
طبق همین تحقیق استفاده زیاد از بعضی 
ایموجی ها حاوی نکاتی درباره ویژگی های 

شخصیتی افراد است.

تفاوت ایموجی و شکلک
در س��ال 1۹80 اولین شکلک را اسکات 
الیوت فالمن، استاد علوم رایانه در دانشگاه 
کارنگی ملون آمریکا ایجاد کرد. او اولین بار 
در یک انجمن اینترنت��ی، یک پرانتز و دو 
نقطه را وارد کرد تا افراد بتوانند موضوعات 
جدی را از موارد ش��وخی تشخیص دهند 
اما بر خالف ش��کلک ها، ایموجی ها نه تنها 

ش��امل تصاویر چهره انسان هستند بلکه 
ش��امل چهره حیوانات و تصاویر دیگر هم 

می شوند.

رابطه استفاده از ایموجی و برون گرایی
به طور کلی استفاده از ایموجی ها با برونگرا 
بودن هم در ارتباط است. در حقیقت، افرادی 
که در بیان احساسات خود در زندگی واقعی 
مشکلی ندارند، بیشتر تمایل دارند که هنگام 
برق��راری ارتباط با دیگران از ایموجی برای 
انتقال حاالت عاطفی خود استفاده کنند. 
همچنین استفاده از ایموجی ها به این معنی 
است که نگران هستید پیام شما به درستی 
فهمیده نش��ود و می خواهید از سوءتفاهم 
جلوگیری کنید. ش��اید هم ش��ما س��عی 
می کنی��د از نظر عاطفی با ش��خص دیگر 
ارتباط برقرار کنید و حس خصوصی بودن 

بیشتری به گفت وگویتان بدهید.
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ایموجی هایی که می فرستید، درباره شما چه 
می گویند؟

خنده
روانشناسان این تحقیق در قسمتی از نتایج 
خود به این جمع بندی رسیدند که اگر شما 
در پیام های خود اغلب از لبخند اس��تفاده 
می کنید، احتماالً فرد شاد و خالقی هستید 
و از تجربه های جدید استقبال می کنید و 
در روابط بین فردی قابل اعتمادتر هستید. 
در واقع اگر چنین فردی باش��ید، احساس 

خوبی در دیگران ایجاد می کنید. 
همچنین محققان دریافته اند به نظر مردم 
وقتی کس��ی از ایموجی های شاد یا مثبت 
استفاده می کند، یعنی آن شخص مهربان، 

مسئولیت پذیر و صادق است.

گریه
اس��تفاده زی��اد از این ایموج��ی یعنی 
بزرگ ترین عیب ش��ما این است که کمی 
بدبین هستید. در حقیقت، دائم غر می زنید. 
شما همیشه نیمه خالی لیوان را می بینید و 
از هیچ چیز لذت نمی برید؛ چرا که هیچ وقت 
هیچ چیزی انتظارات ش��ما را به طور کامل 

برآورده نمی کند.

قلب
ارس��ال زیاد این ایموجی در پیام هایتان 
به دیگران نش��ان می دهد که ش��ما واقعاً 
دراماتیک هس��تید. همه چیز برای ش��ما 
یک مشکل است و در واقع شما از کاه، کوه 
می سازید. به احتمال زیاد بعد از مواجه شدن 
با هر مانعی، خیلی زود ناامید می ش��وید و 

ممکن است گاهی پررو و بی ادب باشید.

بچه زبان دراز
شاید شما این ایموجی را بامزه بدانید اما 
اس��تفاده زیاد از آن نش��ان دهنده این است 
که شخصیتی نس��بتاً بچگانه دارید و حتی 
می توان گفت همه تصمیم های زندگی تان 
توسط کودک درون تان گرفته می شود! بس 
است دیگر! وقت آن رسیده است که دست 
از بچه بازی بردارید و بزرگ ش��وید. ناگفته 
پیداست که این نکات عمومیت ندارد و ممکن 

است برای همه مصادیق درست نباشد.

استفاده کنندگان از ایموجی های خاص، 
خالق ترند

توجه داش��ته باش��ید اف��رادی ک��ه از 
ایموجی های زیاد در زمان ارسال پیام برای 
دیگران اس��تفاده می کنند احساسشان به 
آنها می گوید که دیگ��ران از همان ابتدای 
پی��ام آنها را قضاوت می کنن��د. در نتیجه 
چهره های غمگین یا ایموجی های منفی را 

کمتر ارسال می کنند. 
در ضمن کسی که عالوه بر ایموجی های 
معمولی نوع دقیق تری از ایموجی را انتخاب 
می کند، می تواند فرد خالق تری باشد که 
می خواهد دیگران را غافلگیر کند و احتماالً 

توانایی بیشتری در برقراری ارتباط دارد.

از ایموجی ه�ا، بجا و به موقع اس�تفاده 
کنیم

مطمئناً استفاده از یک ایموجی خندان 
خودبه خود شما را به یک شخص مهربان 
در نظر دیگران تبدیل نمی کند. به طور کلی 
برای روشن شدن ابهام پیام یا تقویت نکته 

خاصی در گفت وگو، باید از ایموجی استفاده 
کرد. همچنین می توانید از آنها برای ایجاد 
حس خوب یا جلب توجه دیگران به خود 
استفاده کنید؛ به خصوص اگر نمادهایی را 
انتخاب کنید که کمتر اس��تفاده می شود. 
اگرچ��ه ایموجی ها بدون ش��ک در انتقال 
لحن احساس��ی در گفت وگوی دیجیتالی 
مفید هستند اما آداب معاشرت جدیدی را 
با پیچیدگی ها و مش��کالت خاص خود به 

وجود آورده اند. 
لیندا کای، یکی از محققان این پژوهش، 
در ای��ن باره می گوید: »م��ردم درباره ما بر 
اساس نحوه استفاده از ایموجی ها قضاوت 

می کنند. 
چیزی که باید از آن آگاه باشیم این است 
که این قضاوت ها بس��ته به این که کجا یا 
برای چه کسانی از این ایموجی ها استفاده 
می کنید )مح��ل کار یا اعض��ای خانواده( 
ممکن اس��ت متفاوت باش��د. بنابراین در 
انتخاب ایموجی برای اس��تفاده درست و 

به موقع در پیام ها باید دقت کرد.«

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

]25[

شماره ۷۷- فروردین ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



»سرنوشت کالب هاوس چه خواهد بود؟ آیا 
با تمام ش��دن انتخابات جای نخبگان جامعه 
را س��لبریتی ها و بحث های حاشیه ای خواهد 
گرفت؟ آیا به زودی فیلتر خواهد شد؟ آیا پول 
و تبلیغات جای دغدغه ه��ای واقعی مردم را 

خواهد گرفت؟«
»پرسروصداترین شبکه اجتماعی این روزها، 
اپلیکیش��نی است که به س��رعت و با حاشیه 
فراوان جای خود را در فضای مجازی ایران باز 
کرده است. کالب هاوس مانند خانه ای بزرگ 
پر از اتاق های مج��زا و متفاوت با موضوعات 
متنوع است؛ اتاق هایی که در آن از بازی کردن 
و تعریف کردن خاطرات ترسناک تا گفت وگوی 
وزیر امور خارجه کشور و جلسه پرسش و پاسخ 
با نامزدهای ریاست جمهوری به صورت آنالین 
در جریان است. مردم خسته از فاصله گذاری 
اجتماعی و بی حوصله برای نوشتن و خواندن، 
هیجان گفت وگوهای آنالین و بی پرده تری را 
با این اپلیکیش��ن تجربه می کنند که به نظر 
جای آن در رسانه های اصلی ایران خالی بود. 
چه نکاتی در این اپلیکیش��ن تازه وارد وجود 

دارد که آن را مورد توجه بخشی از جامعه قرار 
داده است؟ آیا پشت این ویترین شفاف و زنده 
گفت وگو، یک تجربه عمیق و پویا از گفت وگو 
ش��کل می گیرد؟ آیا ای��ن تجربه گفت وگوی 
بدون واس��طه بین طیف های مختلف فکری 
و عقیدت��ی تجرب��ه ای مان��دگار و تأثیرگذار 
خواهد بود یا تبی که بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری یا شاید بعد از تمام شدن همه گیری 
فروکش خواهد کرد؟ این ها سؤاالتی است که 

می خواهم به جواب آن دست پیدا کنم.
جمال الدی��ن اکب��رزاده جهرم��ی اس��تاد 
ارتباطات معتقد است باید کمی محتاطانه در 
مورد اس��تقبال از کالب هاوس صحبت کرد 
چون دسترس��ی به این اپلیکیشن برای همه 
مقدور نیست و هنوز میزان دقیق کاربرهای 
آن در ایران مشخص نشده است. او استقبال از 
این تازه وارد را بیشتر در قشر نخبه و متوسط 
جامعه می داند. البت��ه او دالیلی مانند فیلتر 
نشدن و اش��تیاق مردم ایران به تکنولوژی را 
هم مزید بر علت می داند: »مردم ایران بنا به 
سنتی قدیمی عالقه به سخنوری دارند و حتی 

در متفکران معاصر ما هم دیده شده که تعداد 
سخنرانی ها بیش از دست نوشته و کتاب های 
آنان بوده اس��ت. اتاق های پر سروصدایی که 
شکل گرفته است هنوز در قیاس با الیوهای 
اینس��تاگرام خیلی م��ورد توجه ب��اال نبوده 
اس��ت. بازتاب حرف هایی که از کالب هاوس 
بیرون آمده و در شبکه های اجتماعی دیگر و 
رسانه های جریان اصلی و سنتی بازنشر شده، 
یک��ی از دالیل مورد توجه ق��رار گرفتن این 

شبکه اجتماعی در فضای فعلی است.«
او نوش��تن در شبکه های اجتماعی را کاری 
س��خت تر برای عموم مردم به نس��بت حرف 
زدن می داند و این نکته را هم فارغ از نتایج آن 
امری می داند که می تواند به استقبال مردم از 

کالب هاوس کمک کند.
اکب��رزاده از زم��ان پی��ش از ش��بکه های 
اجتماع��ی می گوی��د؛ روزگاری ک��ه انحصار 
گفت وگو با مقامات در اختیار رسانه های اصلی 
و جمعی بوده که کنترل آن را افراد معدودی 
در اختیار داشتند و دروازه بانی در سطح باالیی 
بود و تریبون به هر کس��ی داده نمی شد. در 

سرنوشت کالب هاوس چه خواهد شد؟!
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واقع دسترس��ی به آن یک سلس��له مراتب و 
مناس��بات قدرتی را در پی داشت. او معتقد 
است شبکه های اجتماعی مدعی شکستن این 
فضا بودند: »این به کالب هاوس برنمی گردد 
قبل از فیسبوک و اینستاگرام ما در وبالگ ها 
این مس��أله را داش��تیم و اولین گفت وگوها 
بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب قدرت از 
آنجا آغاز ش��د و ارتباطات از عمودی به افقی 
تغییر شکل داد. تفاوت کالب هاوس با توجه 
به ادعایی که صاحبان پلتفرم داش��ته اند این 
بوده که فارغ از قید و بندهایی که رسانه های 
تصویرمحور دارند، وارد تعامل بشوید. در واقع 
ب��ا حذف عنصر مکان در ه��ر جایی می توان 
در این شبکه حضور داشت. در الیوهایی که 
تصویری است بعد مکانی اهمیت دارد و در هر 
حالتی شاید تن به گفت وگو ندهید. در واقع 

این ویژگی مهم کالب هاوس است.«
او یکی دیگر از ویژگی های خوب این شبکه را 
معماری آن می داند که در آن خبری از حضور 
بات ها یا الگوریتم های ش��بکه های اجتماعی 
دیگر نیست که حرف یا نکته ای در آن به هر 
علت بازنشر شود و بیش از ارزش واقعی دیده 
شود: »گفت وگوهایی در حال رخ دادن است 
که شما این فرصت را پیدا می کنید یا گوش 
بدهید یا از دست بدهید و این ویژگی ای است 

که به گفت وگوها اصالت می دهد.«
اکبرزاده از مناس��بات ق��درت در مدیریت 
اتاق ه��ای کالب ه��اوس می گوی��د؛ نکته ای 
که شاید نش��ان از آن داشته باشد که امکان 
گفت وگ��وی بی واس��طه با مقام��ات در یک 
اپلیکیش��ن آن قدرها هم کار راحتی نیست: 
»ای��ن که کالب ه��اوس ام��کان گفت وگوی 
بی واسطه را فراهم می کند از یک نظر درست 
است از یک نظر نه، در این اتاق ها اتفاقی که 
می افتد این است که کسی که اتاق را درست 
کرده است تعیین می کند که چه کسی برای 
گفت وگوی مس��تقیم اجازه ح��رف زدن دارد 
و چه کس��ی باید مستمع باشد، تفکر خامی 
اس��ت اگر بخواهیم بگوییم این مناسبات در 
این شبکه وجود ندارد. این که فکر کنیم این 
فضاها بری از قدرت و خنثی هستند و اجازه 
کنشگری به هر گروه و طیفی می دهد خیلی 
س��اده انگارانه اس��ت. ضمن این که نمی شود 
منکر شد که تریبونی هستند برای نیروهای 

حاشیه ای و باید هر دو سمت را دید.«
ای��ن اس��تاد ارتباطات آینده اس��تقبال از 

ای��ن اپلیکیش��ن را ب��ا توجه ب��ه تجربیات 
مشابه ش��بکه  اجتماعی اینستاگرام نامعلوم 
می داند: »بخش��ی از این موضوع برمی گردد 
به معماری این پلتفرم ها که خنثی نیستند و 
گاهی اجازه کنشگری می دهند و جایی هم 
نمی دهند و این حتی به تصمیمات صاحبان 
رس��انه بستگی دارد. ما در مس��أله استفاده 
رئیس جمهوری س��ابق امری��کا دیده ایم که 
صاحبان رسانه بعضی از محتواها را به راحتی 
حذف یا به س��متی که می خواهند هدایت 

می کنند.«
س��ینا تفنگچ��ی متخص��ص فناوری های 
نوین رس��انه ای علت گرایش به س��مت این 
اپلیکیش��ن صوتی را مردمی می داند که اهل 
خواندن نیستند: »عصر پادکست و خبرها و 
کتاب های صوتی است. فضای محیط زیستی 
که تبلیغ��ات را روی نخریدن کتاب کاغذی 
گذاشته و از طرفی گرانی کاغذ بر این مسأله 

تأثیر گذاشته است.«
او قرنطینه و فاصله اجتماعی را دلیل دیگری 
برای استقبال مردم از کالب هاوس می داند و 
می گوید: »یکی از مش��کالت جامعه ما نبود 
گفت وگوی س��الم است. در این فضای جدید 
می توان تمرین مدارا و گفت وگوی با احترام از 
افرادی را دید که از نظر دیدگاهی با یکدیگر 
فاصله دارند. حتی بعضی از دوس��تان از این 
تجربه متعجب ش��ده اند که چط��ور افرادی 
چنین متضاد در یک اتاق گفت وگو گرد هم 
آمده ان��د و بدون تنش ب��ا یکدیگر گفت وگو 
می کنند. ما در حال تمرین گفت وگو هستیم 
و ای��ن گس��تردگی دیدگاه ها باع��ث ایجاد 
چندصدایی می شود که نکته بارز این شبکه 

اجتماعی جدید است.«
تفنگچی چش��م ب��ه بروزرس��انی های این 
اپلیکیشن دارد و از نظر او کمی زود است که 
بخواهیم قض��اوت نهایی در مورد این پلتفرم 
داشته باشیم. او مورد سؤال قرار نگرفتن یک 
مقام مسئول از طرف تمام شنوندگان یک اتاق 
را کمی طبیعی می داند: »در خیلی از اتاق های 
عمومی تر هم��ه افراد حرف می زنن��د اما در 
بعضی اتاق ها که مسئوالن باالدستی شرکت 
می کنند کمی طبیعی است که همه نتوانند 
صحبت کنند چون نیازمند یک س��خنوری 
و احترام اس��ت که باید تمرین کرد. شاید در 
ادامه ش��اهد فضاهای چندصدایی بیشتری 
باشیم و برای همه مردم این فضا ایجاد شود 

ت��ا صداها محدود نماند. باید در ادامه ببینیم 
این شبکه اجتماعی چطور پیش خواهد رفت 
تا یک مدیر گ��روه نتواند فضای تکصدایی و 

یکجانبه نگری ایجاد کند.«
چن��د روزی اس��ت که صحب��ت از دالیل 
اختالل در این شبکه اجتماعی داغ شده است. 
اتاق ه��ای زیادی در مورد نقد و بررس��ی این 
اختالالت که شاید زمینه ای برای فیلترشدن 
آن باش��د در کالب ه��اوس جری��ان دارد. هر 
چند هیچ مقام مسئولی تا لحظه نوشتن این 
گزارش فیلترش��دن این ش��بکه اجتماعی را 
تأیید نکرده و اختالالت آن کمتر شده است 
اما این نگرانی وجود دارد که سرنوشتی مشابه 

توئیتر در انتظار آن باشد. 
س��ینا تفنگچی با انتقاد از تفکر فیلترینگ 
در کش��ور می گوی��د: »به جای ای��ن که یک 
مس��یر مطلوب تری را نشان دهیم و انتخاب 
را در اختی��ار مردم قرار دهی��م. به جای این 
که مدیریت بهینه کنیم تا اس��تفاده بهتری 
از این فضا یا هر بس��تر دیگری اتفاق بیفتد، 
متأسفانه فقط می گوییم ببندیم و فیلتر کنیم. 
فیلترکردن این شبکه تنها یک معنی دارد و 
آن این است، ما یک سرمایه اجتماعی کافی 
ایجاد نکردی��م، ضعف در تولید محتوا داریم، 
ترس از مدیریت مردم داریم و فکر می کنیم 
مردم رها ش��ده اند در یک فضایی که معلوم 

نیست برنامه ریزی آن با چه کسانی است.«
برای تفنگچی کالب هاوس یادآور سال های 
آغازین انقالب اس��المی ایران است که همه 
جریان های فکری آن روزها در صداوس��یما و 
محافل عمومی دور هم می نشستند و صحبت 
می کردن��د و به ش��ائبه ها پاس��خ می دادند و 
ابهام ش��کنی صورت می گرفت: »این فضای 
به  وج��ود آمده ص��د درصد فرصتی اس��ت 
برای بهره گیری از فضای گفت وگو تا بتوانیم 
فرهنگ گفت وگ��و را در مقابل نزاع به  وجود 
بیاوریم. این فرصتی اس��ت که باعث می شود 
آرا و اندیشه های متکثر را دریافت کنیم و این 

می تواند برای کشور سازنده و مفید باشد.«
سرنوشت کالب هاوس چه خواهد بود؟ آیا 
با تمام ش��دن انتخابات جای نخبگان جامعه 
را س��لبریتی ها و بحث های حاشیه ای خواهد 
گرفت؟ آیا بزودی فیلتر خواهد شد؟ آیا پول 
و تبلیغات جای دغدغه ه��ای واقعی مردم را 
خواهد گرفت؟ هر چه ش��ود ج��ای خود، اما 

فعالً باید از این فرصت مغتنم استفاده کرد.«
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تخلف ۳ پلتفرم نماوا، فیلیمو و 
روبیکا در محاسبه اینترنت کاربران

رئیس  کمیس��یون اصل نود مجلس شورای 
اس��المی گفت: بررسی ها نشان می دهد که ۲ 
پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی 
در فروش پهنای باند تخلف کرده و 50 درصد 

هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده اند.
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر اظهار داشت: 
به دنبال این تخلف صورت گرفته از س��وی ۳ 
مجموعه نماوا، فیلیمو و روبیکا، ش��کایتی به 
کمیس��یون اصل نود ارائه ش��د. به این معنی 
که این پلتفرم ها دریافت حق اش��تراک خود 
از کارب��ران را صف��ر کرده اما از س��وی دیگر، 
هزینه فروش پهنای باند را که باید با تعرفه 50 
درصد محاسبه می شد به صورت 100 درصد 

محاسبه کرده اند.
وی با بیان اینکه این موضوع مورد شکایت 
قرار گرفته و سؤال این است که به چه مستند 
قانونی این کار انجام شده و چرا سازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با این 
موضوع ورود نکرده اس��ت، افزود: از این رو ما 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را 

برای پاسخگویی احضار کردیم.
رئیس  کمیس��یون اصل نود مجلس شورای 
اس��المی ادامه داد: در جلس��ه پاسخگویی، از 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات خواستیم 

که مس��تندات خ��ود را در ارتباط با پیگیری 
مس��اله به عنوان متولی و س��ازمانی که باید 
حقوق مصرف کنن��دگان را رعایت کرده و بر 
مقررات فضای مجازی نظارت داش��ته باشد، 

ارائه کند.
وی تاکید کرد: از آنها خواس��تیم که توضیح 
دهند چه اقداماتی انجام داده اند و مس��تندات 
خ��ود را در این زمینه ارائه کنند. در این زمینه 
س��ازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز به طور 
شفاهی عنوان کرد که موضوع را به ۳ مجموعه 
تذکر داده و در عین حال فقط روبیکا این مسیر 
را ادامه می دهد که این یک تخلف محرز است.

پژمانفر با بیان اینکه ما نسبت به اینکه این 
مجموعه ها حق اشتراک خود را به مشترکانشان 
بخشیده اند نظری نداریم و این حق خودشان 
بوده و می توانس��تند ای��ن کار را انجام دهند، 
گفت: تاکید ما این است که 50 درصد اضافه 
دریافت باید به مشترکان بازگردانده شود و نیز 
باید مشخص شود که این 50 درصد چه عدد 

و رقمی است.
وی گفت: سؤال ما این بوده که چرا سازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات به این ۳ پلتفرم اجازه 
داده که پهنای باند را اینگونه محاسبه کنند و 
چرا این ۳ مجموعه مجاز به انجام چنین کاری 

بوده اند. این مس��اله قطعاً موجب 
تف��اوت جایگاه این ۳ مجموعه با 
باقی مجموعه هایی که در کشور 

فعالیت می کنند است.
رئی��س کمیس��یون اص��ل نود 
مجلس ش��ورای اسالمی  با تاکید 
بر اینکه برداش��ت ما این اس��ت 
که خ��الف قانون ص��ورت گرفته 
و رگوالتوری باید نس��بت به این 
موضوع پاسخگو باشد، افزود: مقرر 
شد رگوالتوری ظرف مدت 10 روز 
گزارش��ات خود را در این باره ارائه 

دهد و ما به جمع بندی برسیم.
وی با تاکید بر اینکه رگوالتوری 
پذیرفت��ه که این تخل��ف صورت 
گرفته و تخلف کامالً محرز ش��د، 
ادام��ه داد: البته س��ازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات این ادعا را دارد 
که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای 
باند به این مجموعه ها نداده است. 
با این حال ما توضیح خواس��تیم 
که موضوع روشن ش��ود. اگر هم 
مج��وزی نداده اند بای��د پیگیری 
می کردند و مستندات پیگیری ها را 
نسبت به برخورد با این تخلف باید 
ارائه کنند. در غیر این صورت هم 
رگوالتوری مقصر است که نظارت 
و اعمال نظارت نداش��ته و هم این 

پلتفرم ها مقصر هستند.
پژمانفر با بیان اینکه این تخلف 
در اضاف��ه دریافت مربوط به همه 
مش��ترکانی می ش��ود که از این 
پلتفرم ها اس��تفاده می کردند، در 
بس��ته های  افزایش قیمت  مورد 
اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: 
ای��ن پلتفرم ه��ا اگ��ر قیمت ها را 
غیرقانون��ی افزایش داده باش��ند 
حتماً ب��ا آنها برخورد می ش��ود. 
مسئولیت رسیدگی به این بخش 
نیز با س��ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباط��ات رادیویی اس��ت و آنها 
نمی توانند نسبت به این موضوع 
ش��انه خالی کنند. ما این موضوع 

را به آنها تذکر دادیم.
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ایران ۲ پله صعود کرد
براس��اس رده بندی جهانی »اسپیدتست« 
س��رعت اینترنت موبایل و ثابت ایران در ماه 
مارس افزایش یافته اس��ت. این درحالی است 
که متوسط جهانی س��رعت اینترنت ثابت و 
موبایل نیز نسبت به فوریه افزایش یافته است. 
وب سایت اسپید تس��ت جدیدترین گزارش 
از متوس��ط سرعت اینترنت ثابت و موبایل در 
سراس��ر جهان در ماه مارس ۲0۲1 را منتشر 
کرده اس��ت. طب��ق این گزارش در س��ومین 
ماه ۲0۲1 میالدی متوس��ط جهانی سرعت 
اینترن��ت موبایل 48/40 و متوس��ط جهانی 
سرعت اینترنت ثابت ۹8/۶۷ مگابیت بر ثانیه 
بوده اس��ت. همچنین طبق گزارش اس��پید 
تست متوسط س��رعت اینترنت موبایل ایران 
در م��اه مارس ۲۶/۳8 مگابی��ت بر ثانیه بوده 
است. به این ترتیب ایران در رده 8۳ فهرست 
رتبه بندی سرعت اینترنت موبایل کشورهای 
جهان قرار اس��ت. با توجه به آمار ثبت ش��ده 
در ماه گذش��ته میالدی، جایگاه ایران در این 
فهرس��ت یک پله صعود کرده است. از سوی 
دیگر متوسط سرعت اینترنت ثابت کشور نیز 
1۹/1۳ مگابیت بر ثانیه ب��وده و در رده 1۳۲ 
فهرست س��رعت اینترنت ثابت کشورها قرار 
دارد. رده ایران در این بخش نیز نسبت به ماه 

گذشته ۲ پله صعود کرده است.
براس��اس این گزارش در ماه مارس امارات 
متحده عربی مانند ماه گذشته در رده نخست 
فهرس��ت کش��ورهایی با بیش��ترین سرعت 
اینترن��ت موبایل قرار دارد. س��رعت اینترنت 
موبایل این کش��ور 1۷8/5۲ مگابیت برثانیه 
اعالم ش��ده اس��ت. در رده دوم کره جنوبی با 
س��رعت 1۷0/5۲ مگابیت برثانیه ق��رار دارد. 
جایگاه این کش��ور در فهرست نسبت به ماه 
گذش��ته یک پله صعود کرده است. اما در رده 
سوم قطر با سرعت اینترنت 1۶۷/40 مگابیت 
بر ثانیه قرار دارد. این کش��ور در فوریه ۲0۲1 
میالدی در رده دوم قرار داش��ت. این درحالی 
است که کشورهایی که در رده چهارم، پنجم، 
ششم، هفتم و هشتم این فهرست قرار دارند 
نس��بت به ماه پیش تغیی��ری نکرده اند. این 
کشورها به ترتیب عبارتند از چین )با سرعت 

150.40 مگابیت برثانیه(، عربستان سعودی 
)1۳۳.۷۳ مگابی��ت برثانیه(، ن��روژ )118/۲0 
مگابیت برثانیه(، اس��ترالیا )10۹/۳۳ مگابیت 
برثانیه( و هلند )10۳/۳۷ مگابیت برثانیه(. در 
جایگاه نهم این فهرس��ت کشور بلغارستان با 
سرعت اینترنت موبایل ۹۶/۲۷ مگابیت بر ثانیه 
قرار دارد. جایگاه بلغارستان در این رده بندی 
نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. 
در رده دهم نیز س��وئیس با سرعت اینترنت 
۹5/۲۷ مگابیت برثانیه قرارداد. و جایگاه آن در 

این رده بندی دو پله صعود کرده است.

رش�د قابل توج�ه س�رعت اینترنت ثابت 
فرانسه و موناکو

در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت 
اینترنت ثابت، جایگاه نخس��ت مانند ماه های 
گذشته به سنگاپور با سرعت اینترنت ۲۳4/40 
مگابیت برثانیه تعلق دارد. در رده دوم تایلند 
با س��رعت ۲۳0/5۹ مگابیت برثانیه قرار دارد. 

جایگاه این کشور نسبت به ماه گذشته یک پله 
صعود کرده است. هنگ کنگ که ماه گذشته 
در رده دوم قرار داشت، در ماه مارس با سرعت 
۲۲4/۷۳ مگابیت برثانیه با یک پله سقوط در 
رده سوم قرار گرفته است. رده چهارم مانند ماه 
گذشته به رومانی با سرعت ۲10/8۲ مگابیت 
برثانیه تعلق دارد. اما موناکو با سرعت ۲05/44 
مگابی��ت برثانیه در رده پنجم ق��رار دارد. این 
کشور در رده بندی پرسرعت ترین های اینترنت 
ثابت جهان 5 پله صعود کرده اس��ت. در رده 
ششم دانمارک با س��رعت ۲0۲/1۶ مگابیت 
برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نس��بت به ماه 
گذشته یک پله سقوط کرده است. فرانسه با 
س��رعت اینترنت 1۹۳.4۶ مگابیت برثانیه در 
رده هفتم قرار دارد. این کشور ماه گذشته در 
رده دهم قرار داشت. جایگاه لیختن اشتاین با 
سرعت اینترنت 1۹۲/۳۹ مگابیت بر ثانیه در 
این فهرست نس��بت به ماه گذشته تغییری 
نکرده و در رده هش��تم قرار دارد. در رده نهم 
مجارستان با اینترنت ثابت 18۶/88 مگابیت 
برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نس��بت به ماه 
گذش��ته ۲ پله سقوط کرده اس��ت. رده دهم 
این فهرس��ت نیز مانند رده بندی کشورهایی 
با بیشترین سرعت اینترنت موبایل به سوئیس 
تعلق دارد. س��رعت اینترنت ثابت این کشور 
18۶/5۶ مگابیت برثانیه ثبت شده و جایگاه آن 

نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است.

متوسط سرعت جهانی اینترنت ثابت به 98 مگ رسید
براساس رده بندی جهانی اسپیدتست؛
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گردشگری
آسبادهای نشتیفان خواف، شاهکار مهندسی ایران باستان/۳۲

هتل کپسولی شکست خورد/۳4
10 مکان زیبا و بکر جهان/۳6

اقامتگاه های بومگردی در ایران/۳8
خطر ورشکستگی برای 85 درصد از واحدهای گردشگری بین راهی/۳9

»خرانق« زادگاه خورشید ایران/40
کلیسای تاریخی نوتردام بعد از ۲ سال؟!/4۲
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آسبادهای نشتیفان خواف یکی از 
شاهکارهای باستانی جهان است 
که با بهره گیری از نیروی طبیعت 
در س��الیان دور چ��رخ زندگ��ی 
م��ردم را می چرخان��د و آلودگی 
آس��یاب های صنعت��ی کنون��ی را 
هم نداشت، اکنون برای بقاء در 
لیس��ت انتظار ثبت در فهرست 

جهانیست.
آسبادهای نشتیفان خواف یکی از 
مجموعه های تاریخی در خراسان 
رضوی س��ت ک��ه می ت��وان گفت 
یکی از بزرگتری��ن مجموعه های 
خشت، گل و چوبی تاریخی ایران 
و همچنین از مجموعه آسبادهای 

تاریخی کشور محسوب می شود.
این مجموعه تاریخی به یاد مانده 
در روس��تای  از دوران صف��وی 
نشتیفان خواف به عنوان میراث 
بومی و ش��گرد صنعت��ی دوران 
باس��تان، بیانگر توس��عه فنی و 
دانش کاربردی پیشینیان ما در 
منطق��ه خواف اس��ت ک��ه از یک 
طرف سازگاری مردم این مناطق 
با محیط زیس��ت و از طرف دیگر 
توانای��ی آنه��ا در بهره گی��ری از 
انرژی های پایدار طبیعی را نشان 

می دهند.
بیش��تر محققان بر ای��ن باورند 
که مردم ش��رق ایران نخستین 
ب��ار از نیروی ب��اد در آس��بادها 
ب��رای خ��رد ک��ردن گن��دم و باال 
بردن آب استفاده کرده اند؛ این 
صنعت از ایران ب��ه اروپا، چین، 
هند و مصر انتقال یافته اس��ت. 
امروزه محدوده ای که در آن آثار 
آس��بادها قابل مش��اهده است 
شامل سیستان، خراسان جنوبی، 
رضوی و بخش هایی از افغانستان 

است.

آس��بادها نماد فناوری شرق کشور است که از 
انرژی پاک استفاده می کند؛ آسبادهای نشتیفان 
برای استفاده بهینه از وزش بادهای قوی، مداوم و 
1۲0 روزه سیستان ساخته شده اند که این بادها 
پره های چوبی آسباد ها را به حرکت در می آوردند 
و باعث آسیاب شدن گندم می شدند. ساختار این 
آسباد ها از دو قسمت تشکیل شده که در قسمت 
پایین آن س��نگ رویین و زیری��ن و انبار ذخیره 
غالت وجود دارد و در قس��مت باالیی چرخ و پر 

آسباد با مصالح چوبی مستقر است.

روزی ح�الل از چرخ�ش پره های آس�بادهای 
نشتیفان

درباره ریش��ه نام شهر نش��تیفان اطالعاتی در 
دست اس��ت که در واقع قصه ای عامیانه در خود 
ش��هر است، نام این شهر نیز ترکیبی از دو کلمه 
»نش« که محلی ش��ده »نیش« به معنای نیش 
عقرب بوده که مناطق کویری مملو از این جانور 
است، و تیفان که محلی شده »توفان« بوده و در 
تمام ایام س��ال این منطقه یعنی نشتیفان شاهد 
وزش بادهای موس��می است. با توجه به شرایط 
جغرافیایی که منطقه نشتیفان داراست اهالی آن 
از زمان های دور به فکر بهره برداری از این شرایط 
طبیعی بوده اند تا با س��اخت آس��یاب های بادی 
از نیروی جنبش��ی آن برای آردکردن گندم نیز 
استفاده کنند. از این شاهکار مهندسی هم چنین 

در کارهای دیگر مانند پمپ کردن آب اس��تفاده 
می کنند که به آن پمپ بادی گفته می شود.

چگونگی حرکت این آس��یاب های بادی هم در 
نوع خود شنیدنیست، احمدی کارشناس میراث 
فرهنگ��ی وآثار تاریخی می گوید: این آس��یاب ها 
دارای چرخ و پره های غول آسا شامل 48 بال و ۳۲ 
پر و 8 درگاه اس��ت و بر بام آسیاب و برای وزش 
باد قرار گرفته ان��د. اندام این چرخ و پر از خرپلی 
س��نگین و محکم ساخته شده اند و باد با عبور از 
دروازه ای بادگیری به زوایای درگاه های هشت گانه 
می رس��د و چرخ و پر را به حرکت در می آورد. از 
حرکت چرخ و پر نیرویی به تیر آس��یاب منتقل 
می ش��ود و چون سر دیگر به سنگ رویی آسیاب 
متصل است، الجرم سنگ هماهنگ با گردش تیر 
باید بچرخد و می چرخد و هر چه باد سریع تر بوزد 
سنگ گردش س��ریع تری دارد و چون سنگ به 
س��رعت بچرخد مقدار گندم زیادتری را به میان 

سنگ ها می برد و آسیاب می کند.
مجموعه تاریخی آسبادهای نشتیفان با توجه 
به س��اخت و معماری جذاب و جالبی که دارد به 
عنوان یکی از جاذبه های مهم گردشگری خراسان 
رضوی به شمار می رود که ساالنه صدها گردشگر 
خارجی و هزاران گردش��گر داخل��ی از آن دیدن 

می کنند.
فرماندار خواف با اش��اره به اینکه آس��بادهای 
نش��تیفان در خواف ب��ه عنوان آث��ار بهره مند از 

آسبادهای نشتیفان خواف، شاهکار مهندسی ایران باستان
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فن��اوری تاریخ��ی، هن��ر معم��اری و ارزش 
فرهنگی در جهان ش��ناخته ش��ده و وجهه 
جهان��ی دارد می گوید: بازدی��د از این آثار با 
مش��اهده فناوری نحوه کار و آرد شدن گندم 
که متعلق به هزاران سال پیش است، موجب 

شگفتی گردشگران خارجی است.
وی با اش��اره به اینکه در شهرستان خواف 
بیش��تر آس��بادها تخریب ش��ده و فقط در 
نش��تیفان آس��بادها به صورت منس��جم در 
کنار هم ایستاده و برافراشته اند می افزاید: در 
طول س��ه ماه پاییز امسال دست کم 80 تور 
برنامه ریزی ش��ده غیر از گردش��گرانی که به 
صورت شخصی و خانوادگی مراجعه می کنند، 
با حض��ور دراین شهرس��تان از آس��بادهای 

نشتیفان بازدید کرده اند.
 همچنی��ن مکرمی ف��ر مدی��ر کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
رضوی ب��ه تازگی اعالم کرده اس��ت که این 
آثار تاریخی طبق درخواست سازمان میراث 
فرهنگی مبنی بر تهیه و تحویل پرونده ثبت 
جهانی آس��بادهای نشتیفان امسال، در صف 

اول ثبت فهرست جهانی یونسکو قرار دارد.
مدیر پایگاه میراث فرهنگی آسبادهای ایران 
هم با اش��اره به اینکه تاکنون 4۳0 آسباد در 
کل ایران شناسایی و 1۲4 آسباد در شهرستان 
خواف شناسایی ش��ده که از این تعداد 10۷ 
آسباد به صورت اضطراری مرمت شده است 
می افزاید: با توجه به ثبت موقت آس��بادهای 
ایران در فهرست میراث جهانی و انجام مراحل 
ثبت جهانی آسبادها، مرمت و احیای این آثار 
تاریخی در شهرس��تان خواف می تواند نقش 

مهمی در این اقدام داشته باشد.
وی افزود: تمام آسباد های خراسان رضوی 
در فهرست ثبت ملی قرار گرفته اند و هم اکنون 
در حال شناس��ایی آس��باد های استان های 
خراس��ان جنوبی و سیس��تان و بلوچستان 
هستیم تا آن ها نیز پس از شناسایی به ثبت 

ملی برسند.
وی گف��ت: زمان��ی تمام آس��بادها به ثبت 
جهانی می رس��ند که کل آس��بادهای ایران 
شناس��ایی شوند و س��ازمان میراث فرهنگی 
هم��ه آن ها را به ثبت ملی برس��اند و پس از 

ثبت شدن در فهرست آثار ملی این آثار ثبت 
جهانی می شوند.

آسبادهای نشتیفان که سال های گذشته در 
زندگی و معاش مردم نقش فراوان داش��ته اند 
امروزه نیز به عنوان یک اثر ارزشمند تاریخی 
باید به شکل مناس��ب و مطلوب نگهداری و 
حفاظت ش��وند. ثبت جهانی این اثر ماندگار 
ای��ران زمی��ن می توان��د ع��الوه برحفظ این 
اثرتاریخی، نقش مهمی در رونق گردشگری 
در منطقه محروم و مرزنش��ین خواف داشته 

باشد.
 

ثبت ۴۱ آسباد تاریخی خواف
آس��بادهای یاد شده در روستاهای خرگرد، 
تیزاب، برآباد و ش��هر سنگان در سال جاری 
با هفت ش��ماره مختلف در فهرست آثار ملی 

ثبت شده است.
از آنجای��ی ک��ه این آثار تح��ت حفاظت و 
نظ��ارت اداره میراث فرهنگی، گردش��گری 
و صنایع دس��تی ق��رار دارد، هرگونه دخل و 
تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب 
یا تغییر هویت آنها ش��ود، برابر مواد 558 تا 
5۶۹ قانون مجازات های اسالمی، تعزیرات و 
مجازات های بازدارنده، جرم محسوب می شود 
و مرمت و بازسازی آنها فقط با تأیید و نظارت 

اداره میراث فرهنگی امکان پذیر است.
آس��بادهای ایران یکی از گزینه های اصلی 

برای ثبت در فهرس��ت یونسکو است و ثبت 
این تعداد آس��باد در فهرست آثار ملی کمک 
بس��یار در تهیه و تدوین پرونده ثبت جهانی 

آسبادها دارد.
از مجموع 1۲4 آس��باد شناسایی شده در 
شهرس��تان خواف 10۷ آس��باد ب��ه صورت 
اضطراری مرمت ش��ده و 1۲ اثر دیگر به طور 

کامل احیا شده است.
آسباد س��امانه آرد کردن گندم با استفاده 
از قدرت باد اس��ت و آس��بادهای نش��تیفان 
خواف در استان خراسان رضوی از بزرگترین 
مجموعه های خش��ت، گل و چوبی تاریخی 
ایران و قدیمی ترین مجموعه آس��باد جهان 
است که پیش از اسالم در این منطقه ساخته 

شده است.
این آس��بادها که آمیزه ای از هنر، صنعت، 
فن��اوری، ه��وش و ذکاوت اج��داد ایران��ی و 
پدران ما هستند به عنوان یکی از جاذبه های 
گردش��گری خاص در استان خراسان رضوی 
س��االنه میزب��ان صدها گردش��گر خارجی و 

هزاران گردشگر داخلی می باشند.
طبق درخواست س��ازمان میراث فرهنگی 
مبنی بر تهی��ه و تحویل پرونده ثبت جهانی 
آس��بادهای نشتیفان در سال جاری، این آثار 
تاریخی در نوبت نخس��ت ثبت در فهرس��ت 
جهانی قرار گرفته و مراحل ثبت آن در حال 

انجام است.
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خرداد سال گذش��ته خبر رسید که وزارت 
می��راث فرهنگی از 5 یونیت هتل کپس��ولی 
با ظرفی��ت اقامت 10 نفر وارداتی از چین در 
س��اختمان این وزارت رونمای��ی کرده و قرار 
است در گام اول این هتل ها در فرودگاه های 

بین المللی و بیمارستانها جانمایی شوند.
رونمایی از این هتل کپس��ولی ها با س��ر و 
صدای زیادی مواجه ش��د چ��ون تا کنون در 
ایران نمونه مشابه نداشته است. اما حاال مدیر 
گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی که 
مجری این طرح بود، در گفتگو با خبرنگار مهر 
از جانمایی این هتل های کم جا در انبار خبر 
داد و مدیرعامل این کانون نیز بر این باور است 
که هر چیز نویی تا بخواهد در ایران برای مردم 
و مسئوالن جا بیفتد، باید برایش مشقت های 

زیادی کشید.
مدی��ر  س��جادی راد  ه��ادی  این ب��اره  در 
گردشگری و صنایع دستی کانون جهان گردی 
و اتومبیل ران��ی به خبرنگار مهر گفت: اکنون 
تع��دادی از این هتل ها در س��اختمان اداری 
ش��رکت فرودگاه ها مس��تقر اس��ت. قرار بود 
رؤسای فرودگاه ها از آن بازدید کنند. شرکت 

فرودگاه ها با این طرح موافق است ولی آنقدر 
فراین��د جانمایی هتل ها طوالنی اس��ت که 
خسته شده ایم. اگر این موانع یعنی بروکراسی 
اداری برطرف شود، آمادگی داریم که آن ها را 

در حداقل 5 فرودگاه مستقر کنیم.
وی گف��ت: هدف ما از ایج��اد این هتل ها، 
اقام��ت الکچری نب��ود بلکه در دنی��ا از این 
هتل ها به عنوان مراک��ز اقامتی ارزان قیمت 
اس��تفاده می ش��ود. در برنامه طرح توجیهی 
برای ساعت اول ۲5 تا ۳5 هزار تومان هزینه 
در نظر گرفتیم و به صورت پلکانی با افزایش 
ساعت های اقامت، از هزینه آن کسر می شد. 
ما با مدیران بیمارستانها در این باره صحبت 
کردیم. در ابتدا، اس��تقبال کرده و گفتند که 
برای س��اماندهی همراهان بیمار بسیار مؤثر 
اس��ت اما در فاز اجرا گفتند ک��ه جا نداریم! 

مشکل ما عدم همکاری سایر نهادهاست.

دغدغ�ه خدمات ده�ی در ارگان ه�ا وجود 
ندارد

وی بیان کرد: نگاه ما تسهیل گرانه است و از 
آن به عنوان منبع درآمد بهره ای نمی بریم. بلکه 

هتل کپسولی شکست خورد

سـجادی راد: هـدف مـا از 
اقامت  ایـن هتل هـا،  ایجـاد 
الکچری نبـود بلکه در دنیا از 
ایـن هتل ها به عنـوان مراکز 
اقامتی ارزان قیمت اسـتفاده 
طـرح  برنامـه  در  می شـود. 
توجیهـی بـرای سـاعت اول 
۲5 تا ۳5 هـزار تومان هزینه 
در نظـر گرفتیـم و به صورت 
پلکانی با افزایش ساعت های 
اقامـت، از هزینـه آن کسـر 

می شد.

فاطیما کریمی
روزنامه نگار
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معتقدیم در حوزه زیرساخت های اقامتی، باید 
کمبودها را جبران کنیم. اما دستگاه های دیگر 
به فکر سودآوری آن هستند و می گویند اگر 
برای ما سودی دارد آن را اجرا می کنیم بنابراین 
دغدغه خدمات دهی ندارند. در بیمارستان ها از 
این طرح استقبال می شد حتی می گفتند که 
همراهان بیمار را شب ها از محوطه بیمارستان 
بیرون می کنیم باز می بینیم البه الی درخت ها 
پنهان می شوند چون جایی برای اقامت ندارند. 
خوب اس��ت که چنی��ن اقامتگاه هایی وجود 
داش��ته باشد. اما می گویند بودجه نداریم بعد 
که مشکل بودجه هم حل می شود می بینیم 
مشکل اصالً بودجه نبوده است. ما آن کارمان 
را انج��ام داده ایم حاال بای��د ارگان ها بیایند و 
درخواست هتل کپسولی کنند. وقتی موضوعی 
بین دو شخصیت حقوقی وجود دارد و منافع 
مشترک نیز بین آنها هست اما می بینیم که 
دغدغه مشترکی بین آنها نیست. ما نگاهمان 
این است که سرویس اضافه تری به افراد بدهیم 
که گران هم نباشد اما وقتی کار به مرحله اجرا 
می رس��د به ما می گویند که این اتفاق چقدر 

سود برای ما دارد؟

بنای واردکردن هتل کپسولی در تعداد زیاد 
را نداشتیم

وی در پاس��خ به این س��ؤال که چرا قبل از 
اینکه مطمئن شوید آیا از این طرح استقبال 
می ش��ود یا نه، چنین هتلی را وارد کنید که 
حاال در انب��ار بماند؟ توضی��ح داد: در حرف 
که می ش��ود همه پ��ای کار هس��تند اما در 
عم��ل نه. هنوز هم اگر به مس��ئوالن بگویید 
اع��الم می کنند که حاضرند اجرا ش��ود ولی 
این اتفاق به مرحله اجرا نمی رس��د. ما بنای 

واردات این هتل ها را نداش��تیم بلکه 5 نمونه 
وارد کردیم ت��ا تولیدکنندگان داخلی بدانند 
چه چیزی بسازند. حاال هم اگر ارگانی بخواهد 
ما می توانیم به شرکت های تولید کننده ای که 
شناسایی کرده ایم س��فارش ساخت بدهیم. 
اما اکن��ون این یونیت های واردات��ی در انبار 
اس��ت. چندین جلسه با شرکت های مختلف 
گذاش��تیم در نهایت قرار ش��د تا این هتل ها 
بومی سازی شوند. حتی می توانند متریال آن 
را در ایران تولید کنند که ضد حریق باشد و 
منعی برای حضورشان در فرودگاه ها نداشته 
باش��ند. از نظر اقتصادی درست نیست وقتی 
هنوز ارگانی سفارش آن را نداده بخواهیم این 

هتل های کپسولی را بسازیم.

حق العرض و حق السهم می خواهند
س��جادی راد در پاس��خ به اینکه چرا شوی 
رسانه ای برای آن ایجاد کردید وقتی هنوز کسی 
درخواستی نداده بود، گفت: ما باید تلنگری را 
می زدیم. ذی نفع��ان این تلنگر را دیدند ولی 
همراه نشدند چون نگاه شان با ما متفاوت است. 
اعالم کردیم هر ماه رسانه ها این چالش را دارند 
که بعد از 4 دهه هنوز تکلیف همراهان بیمار 
را مشخص نکرده ایم. می گویند که می دانیم. 
در جدولی که مربوط به هزینه های این طرح 
است می گویند دو ردیف به عنوان حق العرض 
در نظر بگیرید. این موضوع جزو استانداردهای 
داخلی ما اس��ت که باید پرداخت کنید. قبول 
می کنیم و بعد درخواست حق السهم دارند. ما 
هم می گوئیم اگر این جزو قانون هست ما هم 
اجرا می کنیم. مجموعه شرکت فرودگاه ها هم 
ای��ن جدول را دارد. این هزینه ها در قالب این 

طرح نمی گنجد.
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تا به حال به بازدید از مکانی دور افتاده فکر کرده اید؟ خانه ای که بتوانید از ش��هر فرار کرده و غرق در آرامش ش��وید؟ ۱۰ مکانی که در ادامه می آید 
دارای طبیعت زیبا و آرامش کامل هس��تند ممکن اس��ت. بعضی از آن ها دیگر مس��کونی نیس��تند و اس��تفاده نمی ش��وند و فقط به عنوان جاذبه های 

گردشگری به کار می روند.

10 مکان زیبا و بکر جهان

 ،)The Crystal Mill( 10. آس�یاب کریس�تال
کلرادو، ایاالت متحده آمریکا

این آس��یاب در اواخر قرن نوزدهم ساخته 
 ش��ده اس��ت و ب��ه عن��وان آس��یاب قدیمی 
)Old Mill( نیز شناخته می شود. این آسیاب 
در ساحل رودخانه کریستال واقع شده و توسط 
طبیعتی فوق العاده زیبا احاطه شده است. گفته 
می ش��ود از این آس��یاب بیش��تر از هر مکان 

دیگری در این ایالت عکس گرفته می شود.

9. رودخانه درینا )Drina River(، باجینا باستا، 
صربستان

این خانه کوچک در شهری در دره رودخانه 
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درینا واقع شده اس��ت. این مکان که توسط 
کوه های غربی احاطه شده، طبیعت بکری را 
ارائه می کند و پارک ملی تارا نیز در مجاورت 
این شهر تأس��یس شده اس��ت. از این خانه 
خصوصی به عنوان خلوتگاه تعطیالت استفاده 

می شود.

 Schönau am( کونیگ�زی  ام  ش�وناو   .8
Königssee(، بایرن، آلمان

این محل توس��ط کوه واتزمن که بخشی از 
کوه های آلپ باواریا و دریاچه زیبای کونیگزی 
محسوب می شود احاطه شده است. طبیعت 
جذاب منظره دراماتیک شوناو بسیار دیدنی 
اس��ت. شهرداری یکی از مش��هورترین نقاط 

گردشگری در این منطقه است.

واگار،  جزی�ره   ،)Gásadalur( گاس�ادالور   .7
جزایر فارو

روستاهای کوچک بس��یاری در این جزایر 
پراکنده ش��ده اند که چش��م اندازهای وسیع 
و جذاب��ی دارن��د. دهکده گاس��ادالور در لبه 
صخره ای ش��یب دار با یک آبش��ار واقع شده 
است. کوه های واگار این روستا را احاطه کرده 

و آن را از سایر نقاط جهان جدا کرده است.

6. توسکانی، ایتالیا
مناظر توسکانی نفس گیر هستند. ویالها و 
خانه های مزرعه ای که توس��ط تپه های مواج 
و درختان س��رو احاطه ش��ده اند برای اجاره 
گردشگران در دس��ترس هستند. تعطیالت 
در اینج��ا یک تجربه کامل ایتالیایی را فراهم 
می کن��د، که پر از غذاهای تازه، نوش��یدنی و 

مکان های جالب توجه است.

 ،)Guimarães( گیماری�ش  5. خان�ه س�نگی، 
کوه های فافه، پرتغال

این خانه باورنکردنی با اتصال س��نگ های 
غول پیکر توس��ط بتن ساخته ش��ده اس��ت. 
به مح��ض اینکه تصاویر آن وایرال ش��د، این 
س��اختمان غیرمعم��ول خانه فلینتس��تونز 
)Flintstones( نام گذاری شد و گردشگران 
را به خود جلب کرد. این خانه برق ندارد، اما 

دارای یک شومینه دنج و استخر است.

4. کوه ها در نروژ
ن��روژ به خاطر آب دره ها و کوه هایش که در 
سراسر این کشور امتدادیافته اند، مشهور است. 
هرکجا که بروید، قطعاً روس��تاهای دورافتاده 
یا کلبه هایی را در دره ه��ا پیدا خواهید کرد. 
گردش��گران این فرص��ت را دارند که هنگام 
مس��افرت در هتل ه��ا و میهمان س��راهای 

کوهستانی اقامت کنند.

3. بریداویک )Breidavik(، ایسلند
در اینج��ا غربی تری��ن کلیس��ای اروپ��ا را 
می توان یافت! این کلیسا در ساحل کلیسای 
بریداوی��ک و در معرض آب و هوای س��خت 
قرار دارد و توسط آبدره ها احاطه شده است. 
مهمانس��راها نیز در محی��ط نفس گیر این 

منطقه پراکنده  شده اند.

2. کلمانسکوپ )Kolmanskop(، نامیبیا
کلمانس��کوپ ک��ه زمان��ی ی��ک دهکده 
ثروتمن��د اس��تخراج الم��اس بود، توس��ط 
صح��رای نامیب تخریب ش��د و امروزه اغلب 
 از آن به عنوان یک ش��هر ارواح یاد می شود. 
ساختمان های آن توسط بیابان آسیب دیده اند 
و اگرچه این ش��هر کامالً متروکه است، ولی 
بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب می کند 
و حتی تورهای دارای راهنما نیز برای آن ارائه 

می شود.
 

1. آوگاشیما )Aogashima(، ژاپن
این جزیره که در دریای فیلیپین واقع شده 
است توسط توکیو اداره می شود و ممکن است 
دورترین و منزوی ترین مکان روی کره زمین 
باشد. آوگاشیما منشأ آتشفشانی دارد و روی 
س��طح آن یک دهانه آتش فشانی قرار گرفته 
اس��ت. این مکان آرامش مطلق و چشم انداز 

بی نظیری را ارائه می دهد.
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گردش��گری یک��ی از مؤلفه ه��ای اصلی در 
ش��کل گیری و توس��عه اقتصاد پایدار است و 
اهمیت آن وقتی دوچندان می ش��ود که این 
بخ��ش با تاریخ، فرهن��گ و آداب و آیین یک 
کش��ور رقم بخورد؛ که در این صورت نه تنها 
توسعه اشتغال، توسعه اقتصاد محلی و شکل 
گیری گردش��گری پای��دار را در بعد داخلی 
به هم��راه دارد، بلک��ه در بع��د خارجی نیز، 
مزیت هایی همچ��ون انتقال فرهنگ و تاریخ، 
آشنایی گردش��گران خارجی با آداب و رسوم 
آیینی و تبلیغات بدون هزینه و شناخت بیشتر 
جهانیان از آن کشور را به دنبال خواهد داشت. 
در واقع، اهمیت گردشگری در ابعاد اقتصادی، 
اجتماع��ی، سیاس��ی و فرهنگی بس��یاری از 
کش��ورها به سرمایه گذاری و استفاده از همه 
ظرفیت هایش��ان در این ح��وزه ترغیب کرده 
اس��ت. در این راس��تا، یکی از مدل هایی که 
برخی کش��ورها در دو دهه اخیر، برای توسعه 

گردشگری پایدار خود به آن توجه کرده اند،
بحث پرداخت��ن به هویت و س��اختارهای 
بوم��ی در حوزه گردش��گری بوده اس��ت که 
باعث ش��کل گیری پدی��ده بوم گردی ش��ده 
اس��ت. در واقع، این نوع از گردشگری، تالش 
دارد ت��ا عالوه بر بهره من��دی از ظرفیت های 
تاریخی، فرهنگی و بومی یک کشور در رونق 

گردشگری و توسعه پایدار اقتصادی، بر حفظ 
سایر ش��اخص های زیست محیطی و زیست 

انسانی نیز توجه و تأکید کند.
در کشور ما نیز، حدود یک دهه از شکل گیری 
بوم گردی در حوزه گردش��گری می گذرد که 
البته، علی رغم ظرفیت های بی ش��ماری که 
ب��ه دلیل تنوع تاریخی و فرهنگی کش��ور در 
این ح��وزه وجود دارد، اما فاصله بس��یاری با 
کش��ورهایی که در این حوزه پیشرو بوده اند، 

دارد. 
از همین رو، گ��روه اقتصاد پژوهش خبری 
در راس��تای معرفی فعالیت های بوم گردی و 
شناخت و آگاهی نسبت به اهداف و مزیت های 
این حوزه در توس��عه گردش��گری پایدار، در 
نشستی با اش��کان بروج، مدرس و کارشناس 
صنعت گردش��گری، حوزه بوم گ��ردی مورد 

بررسی و کاوش قرار داده است.

تعریف و اهداف اقامتگاه های بوم گردی
اقامتگاه های بوم گردی که پیشینه احداث 
آن در جه��ان ب��ه س��ال 1۹۹4 بازمی گردد، 
اقامتگاه هایی هس��تند که در محیط های بکر 
طبیعی، بافت های روس��تایی و بافت تاریخی 
شهرها با رعایت باالترین سطح ممکن ضوابط 
زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماری 

بومی و س��یمای طبیعی منطقه 
احداث ش��ده و ضم��ن حداکثر 
تعام��ل با جامعه محل��ی، زمینه 
حضور و اقامت گردش��گران را با 
کیفیتی قابل قبول و تعریف شده 

فراهم می آورند.
 در واقع، ه��دف اصلی از ایجاد 
و توس��عه این نوع اقامتگاه ها که 
دارای هویت و س��اختاری بومی 
هستند، رسیدن به توسعه پایدار 
گردش��گری بوده است و توسعه 
پایدار گردش��گری نیز بر کیفیت 
زندگ��ی ب��رای جامع��ه میزبان، 
رضایت گردشگران و حفظ محیط 
زیست و منابع انسانی و اجتماعی 

تأکید دارد.
همچنین، اقامتگاه های بوم گردی 
نمونه ای از کسب وکارهای کوچک 
مقیاس با مالکیت محلی هستند 
که با فش��ار کمتر ب��رای محیط 
طبیعی و انس��انی و کاهش نشت 
اقتصادی از فعالیت های اساس��ی 
در تحقق توسعه پایدار محسوب 
می ش��وند. ب��ه طوریک��ه، امروزه 
یکی از مهم ترین خط مشی های 
جهان��ی گردش��گری تمرک��ز و 
گرایش بر کسب وکارهای کوچک 
گردشگری اس��ت و 81/5 درصد 
کس��ب وکارهای گردشگری در 
س��طح جهانی در طبقه کوچک 
قرار دارند. در صنعت گردشگری 
اروپ��ا نیز، بی��ش از ۲/5 میلیون 
کس��ب وکار کوچک با متوسط ۶ 

نفر شاغل وجود دارد.
همچنین، ۹۹ درصد موسسه های 
گردش��گری در نواحی روستایی 
آمریکا را کسب وکارهای کوچک 
تش��کیل می دهند و در فلسطین 
اش��غالی نیز تقریباً همه کس��ب 
روستایی،  گردش��گری  وکارهای 
کوچ��ک و متک��ی ب��ر خان��واده 
هستند، به گونه ای که ۹5 درصد 
کس��ب وکارها در بخش اقامتی 

کمتر از ۳ نفر شاغل دارند.

اقامتگاه های بومگردی در ایران
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خطر ورشکستگی برای 85 درصد از واحدهای گردشگری بین راهی

رئیس هیئت مدیره جامعه مجتمع های 
بین راهی گردش��گری گفت: 85 درصد از 
واحدهای گردشگری بین راهی ورشکسته 
ش��ده اند و وضعیت اقتصادی فعلی، اجازه 
نمی دهد مدیران این واحدها، تأسیس��ات 

خود را به روز کنند.
نبی اله گل تپه رئیس هیئت مدیره جامعه 
حرف��ه ای واحدهای پذیرای��ی بین راهی و 
مجتمع های گردشگری اس��تان تهران به 
مهر گفت: واحده��ای پذیرایی بین راهی 
جزو صنعت گردش��گری هس��تند و باید 
قانوناً مستثنا از همه صنوف باشند. بنابراین 
اصناف دیگر نباید دخالت��ی در این حوزه 
کنند. گل تپه بیان ک��رد: معتقدیم هر جا 
که مس��افر یا گردش��گر می رود باید تحت 
پوش��ش جامعه تخصصی باش��د. در همه 
محورها مثل دماوند، فیروزکوه، پاکدشت، 
ورامی��ن، ش��هرری یا ج��اده قم و س��اوه، 
رباط کریم و اسالمش��هر، ش��هریار، مسیر 
ک��رج و کن س��ولقان، فرح��زاد و دربند و 
درکه مجتمع های بین راهی وجود دارد. ما 
مدعی هستیم در این مسیرهای گردشگری 
تنها گردشگران به این مجتمع ها می روند 
بنابراین باید این واحدها را جزو تأسیسات 
گردش��گری دانست و زیر نظر یک تشکل 

واحد فعالیت کنند.
وی گف��ت: جامعه مرتبط با مجتمع های 
بین راهی در اس��تان تهران تازه تأس��یس 

اس��ت و یک س��ال از ثبت آن می گذرد و 
حدود ۲00 عضو در تهران دارد. پیش بینی 
می کنی��م ح��دود ۲500 ت��ا ۳000 عضو 
دیگر جذب کنیم که هر کدام یک واحد یا 
مجتمع در محورهای گردشگری منتهی به 

تهران هستند.
وی افزود: ب��ه همین منظور، برنامه های 
مفصلی ب��رای آموزش و استانداردس��ازی 
داریم. امیدواریم کرونا از بین برود تا بحث 
گس��ترش واحدها، تغییر ظاه��ری، نحوه 
برخورد پرس��نل، بهداش��ت و … را تحت 
پوش��ش جامعه انجام دهیم. برخی از افراد 
نسبت به قانون توجیه نیستند. توجیه شدن 

آنها هم زمان می خواهد.
وی گفت: اکنون مش��کل اینجاست که 
اتحادیه پزندگان به خیلی از رس��توران ها، 
مجوز می دهد و هر کس��ی ب��ا هر عنوانی 
به ای��ن واحده��ا مراجعه ک��رده، نظارت 
می کند یا مج��وز می دهد درحالی که این 
رستوران ها باید زیر نظر اتحادیه ما باشند. 
چون فعالی��ت گردش��گری در محورهای 
گردش��گری دارند. ما نامه ه��ای زیادی به 
اصن��اف و اتحادیه ها و وزارت های صمت و 
میراث فرهنگی نوش��ته ایم تا در جایی که 
گردشگران مراجعه می کنند دخالت نشود 

اما همکاری ها ضعیف است.
گل تپه بیان کرد: 85 درصد از واحدهای 
گردش��گری بین راهی ورشکسته شده اند. 

برخی از آنها برای اینکه واحدش��ان را نگه 
دارند ض��رر می دهند برخ��ی دیگر هم از 
منابع دیگ��ر هزینه ه��ا را تأمین می کنند 
در ه��ر ح��ال از نظر اقتص��ادی همه آنها 
ورشکسته محسوب می شوند. برخی دیگر 
ی��ا کامالً تعطیل کرده اند و یا نیمه تعطیل 
هس��تند. عده ای هم اگرچه باز هستند اما 
بیش��تر در حال ضرر هستند تا سود. چون 
هزینه نگهداری ملک، حقوق کارکنان و … 

بسیار زیاد است.
وی ادام��ه داد: یکی از اهداف مهم ما در 
این تشکل بحث آموزش، استانداردسازی 
و نظارت بر عملکرد واحدهای گردشگری 
بین راهی است. ما از دانشجویان گردشگری 
نیز کمک خواسته ایم تا پس از دوره بازرسی، 
بتوانند هر کدامشان روی یکی از محورها 
کار کرده و در نظارت ها به ما کمک کنند. 
بزرگ ترین معضل ما این است که همه باید 
تحت پوشش یک جامعه یا تشکل باشند 
تا بتوان روی عملکرد آنها نظارت کرد. وی 
ادامه داد: در یک سال اخیر نمی توانستیم از 
واحدها بخواهیم که تاسیسات شان را تغییر 
بدهند چون هیچ درآمدی نداشتند و قبول 
نمی کردند. اما اگر روال کس��ب و کار آنها 
تغییر کند این الزام برای آنها وجود خواهد 
داشت که تحت نظر تشکل، فعالیت کرده 
و بنا به دستورالعمل ها، واحدهای پذیرایی و 

بین راهی خود را استاندارد کنند.
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دیدن مناظر طبیعی، یکی از لذت بخش ترین 
و کم هزینه ترین تفریحاتی است که می توان 
در زندگ��ی تجربه کرد؛ در این میان کش��ور 
م��ا دارای تنوع بی نظیر و ش��گفت انگیزی از 
جاذبه های طبیعی اس��ت که در اقصی نقاط 
ای��ن جغرافیا، ق��رار گرفته اند و یک��ی از این 
مناطق »روستای خرانق« در نزدیکی شهر یزد 
بوده که به »زادگاه خورش��ید ایران« معروف 

شده است.
اس��تان ی��زد یک��ی از توریس��تی ترین و 
مس��افرپذیرترین اس��تان های ایران اس��ت. 
جاذبه های طبیعی و تاریخی این استان مانند 
مسجد جامع یزد، قنات ها، بادگیرهای سنتی و 
تعداد زیادی از دیدنی های دیگر همواره نام این 
استان را بر سر زبان آورده است. با این  وجود 
در دل جاذبه ه��ای فراوان یکی از جذاب ترین 
مناطق طبیعی استان یزد، روستای »خرانق« 
در نزدیکی شهر اردکان است که تاکنون کمتر 

به آن پرداخته شده  است.
روس��تای خرانق در نزدیکی ش��هر اردکان 
و در 85 کیلومت��ری ش��هر ی��زد، در می��ان 
کوهستان های مرکزی ایران واقع شده است. 

جغرافیای این روس��تا و قرار گرفتن در میان 
کوه های بلند، باعث ش��ده است تا آب وهوای 
این روستا بسیار خنک تر و مطبوع تر از شهر 

یزد باشد.
اگرچه که این روس��تا در اقلیمی کویری و 
در مرک��ز ایران ق��رار دارد، اما وجود کوه های 
بلند در اطراف این روس��تا باعث ش��ده است 
تا میانگین دمای ساالنه در این روستا حدود 
15/5 درج��ه س��انتیگراد و می��زان بارندگی 
۷5 میلی متر در س��ال ثبت ش��ود. خرانق را 
می توانیم یکی از ییالقات اس��تان یزد بدانیم 
چرا که در گرم ترین روزهای سال هم از سایر 

مناطق استان خنک تر است.
این روستا به  دلیل وجود منابع سنگ آهن، 
اورانیوم، س��اغند، باری��ت، روی و گرانیت از 
اهمیت اقتصادی بسیار باالیی برخوردار است. 
همچنین خرانق به  دلیل دارا بودن ویژگی های 
خاص طبیعی، زیستگاه امنی برای گونه های 
جانوری مثل یوزپلنگ، کل، بز، قوچ و میش، 

به  شمار می رود.
با این حال اما این روستا به لحاظ برخورداری 
از سفره های آب زیرزمینی در وضعیت خوبی 

قرار ندارد، تا جاییکه اراضی اطراف به ش��دت 
در معرض فرس��ایش، تخریب و نفوذ شوری 
ق��رار گرفته اند و ای��ن تهدید آنق��در جدی 
است که درحال حاضر الیه های گچ و نمک، 
درصد زیادی از منطقه را پوشانده اند و طبق 
پیش بینی ها ممکن اس��ت به علت فرسایش 
زیاد، در آینده اثری از این روستا وجود نداشته 

باشد.
قدم��ت روس��تای خرانق را ح��دود 4500 
س��ال پیش تخمین زده اند، که محل زندگی 
زرتشتیان بوده  است. همچنین قدیمی ترین 
اسناد تاریخی که به این منطقه اشاره کرده اند، 
مربوط به دوره ساسانیان است و نشان از این 
دارد ک��ه این منطقه از زمان باس��تان دارای 
اهمیت تج��اری بوده؛ به همین دلیل از دوره 
حکومت هخامنشیان قلعه ها، راهدارخانه ها و 
چاپارخانه هایی به منظور حفاظت از کاروان های 
هجاری در مقابل حمله چادرنشینان در این 

منطقه ساخته شده است.
در آثار مکتوب به جامانده از این روستا با نام 
»خورنق« نیز یاد شده، اما در طول زمان این 
نام به »خرانق« تغییر کرده است و معنای آن 

»خرانق« زادگاه خورشید ایران
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 را »محل تولد خورشید« عنوان کرده اند.
روستای خرانق با حدود 400 نفر جمعیت، 
از دو بخ��ش جدید و قدیم تش��کیل ش��ده 
است و س��اکنان این روس��تا در حال حاضر 
در منطق��ه جدید زندگی می کنند. بیش��تر 
ساکنان این روس��تا به شغل های کشاورزی، 
باغداری، دامداری و قالی بافی اشتغال دارند و 
از محصوالت عمده کشاورزی در این روستا، 

می توان به گندم، پنبه و هویج اشاره کرد.
به دلیل بافت تاریخی و کهن این روس��تا 
معماری آن نیز همیش��ه بر سر زبان ها بوده 
و همواره چش��م تعداد زیادی از گردشگران 
ایران��ی و خارج��ی را به خود خی��ره کرده 
اس��ت. به  عنوان مثال از ویژگی های خاص 
معماری این روستا می توان به بافت ارتباطی 
و کوچه های تو در تو اش��اره کرد که به نحو 
جالب��ی با یکدیگر ارتب��اط دارند. همچنین 
کوچه هایی که به خانه ها ختم می ش��وند به 
 صورت تنگ و با طاقی پایین ساخته شده اند 
تا کس��ی س��وار بر اس��ب نتواند وارد بخش 

مسکونی این روستا شود.
شرایط اس��تراتژیک، امکانات آب وهوایی و 
ویژگی های اقلیمی هم��واره در طول تاریخ 
این روس��تا را مورد توجه قرار داده اس��ت و 
باع��ث رونق آن در کنار کویر ش��ده اس��ت. 
سنگ نگاره های قدیمی که تاریخ این منطقه 
را به قرن ها پیش برمی گرداند و هنوز هم در 
این منطقه وجود دارد، خود سند و مدرکی 
بر قدمت تاریخی این منطقه اس��ت، اما در 
این بین »قلعه خش��تی خران��ق« به عنوان 
اصلی ترین جاذبه گردش��گری این روس��تا، 

شایان توجه است.
این قلعه بر س��ر تپه ای بلند و با هدف دفاع 
آسان تر در برابر مهاجمان ساخته شده است که 
بر کل زمین های اطراف احاطه دارد و در طول 
هزاران س��ال، موجودیت خود را حفظ کرده 
است. این قلعه از دیوارهای گلی و سقف هایی 

از جنس تیرهای چوبی، حصیرهای الیافی و 
چوب س��اخته ش��ده و در اطراف خود ۶ برج 
نگهبانی دارد. همچنین از نکات جالب توجه 
این قلعه می توان به حدود 80 خانه دو یا سه 
طبقه ای که در داخل این قلعه ساخته شده اند 
اش��اره کرد. »قلعه خران��ق« از یادگاری های 
دوران پس از اسالم و حکومت ساسانیان بوده 
که در سال 1۳8۳ به  عنوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.
از جمله جاذبه های گردش��گری دیگر این 
روس��تا می توان از کاروانس��رای خزانق، بقعه 
مش��هدک، مزار بابا خادم، پل خرانق، حمام 

خران��ق، آب انب��ار خران��ق، مس��جد جامع و 
حسینیه خرانق و منارجنبان خرانق را نام برد 
که هرکدام تاریخ و فرهنگی را در دل خود جا 
داده اند و هرساله گردشگران بسیاری از اروپا را 

به تماشای خود می کشانند.
گردش��گران می توانن��د ب��رای تماش��ای 
روستاهای تاریخی که هرکدام از خشت های 
گلی شان داس��تانی طوالنی و پر رمز و راز از 
سیر اتفاقات تاریخی که بر روستا گذشته است 
را روایت می کند، می توانند پس از همه گیری 
کرونا به این روستای منحصر به فرد سفر کنند 

و از مناظر طبیعی و تاریخی لذت ببرند.
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دو س��ال پی��ش فرانس��ه و جهان ش��اهد 
آتش سوزی مهیب کلیسای تاریخی »نوتردام« 
بودن��د، حاال مدتی اس��ت روند آماده س��ازی 
مرمت این بنا آغاز ش��ده تا برای سال ۲0۲4 

برای میزبانی آماده باشد.
در عصر 15 آوریل ۲01۹ بود که شعله های 
آتش کلیس��ای تاریخی نوتردام را فراگرفت؛ 
درحالی که بر اثر ای��ن حادثه مناره و بخش 
اعظمی از سقف کلیس��ا ویران شد اما تالش 
آتش نشان ها باعث ش��د این میراث تاریخی 
ب��ه طور کام��ل از بین نرود. با ای��ن حال راه 
طوالنی و دش��واری برای مرمت این بنا باقی 
اس��ت و انتظار می رود »نوت��ردام« در آوریل 
۲0۲4 یعنی پنج س��ال پس از آتش س��وزی 
به شکوه سابقش بازگردد. »امانوئل مکرون« 
رئیس جمهور فرانسه مدتی پس از آتش سوزی 
برای بازس��ازی »نوتردام« مهلت پنج س��اله 
تعیین کرد تا بر این اساس بازدید از این بنا در 
زمان میزبانی فرانسه برای بازی های المپیک 

تابستانه ۲0۲4 امکان پذیر باشد.
ناظر پروژه بازسازی این کلیسا ماه گذشته 
گفته بود: »با این که در مسیر بازسازی این بنا 
برای سال ۲0۲4 هستیم اما با حجم زیادی از 

کارها برای مرمت مواجه هستیم.«
روند اصلی بازسازی این بنا هنوز آغاز نشده 
است. تاکنون فعالیت هایی برای ایجاد ایمنی 
کاف��ی و همچنین جداس��ازی 40 هزار تکه 
داربست سوخته شده در آتش صورت گرفته 
اس��ت. چنین فعالیت هایی باید تا تابستان به 
اتمام برس��ند تا ش��رایط الزم برای آغاز روند 
اصلی بازسازی از اوایل سال آینده ایجاد شود.

پروژه بازس��ازی این کلیسا با کمک بودجه 
8۳۳ میلیون یورویی که توسط کمپین های 
داوطلبانه داخلی و خارجی جمع آوری ش��ده 
است صورت خواهد گرفت، با این حال ممکن 
است این بودجه برای اتمام بازسازی این موزه 
کافی نباش��د. ۷0 میلیون یورو این بودجه از 
خارج از فرانسه بوده که نیمی از آن از ایاالت 

متحده آمریکا تأمین شده است.
در حال حاضر ح��دود 1000 درخت بلوط 
برای بازسازی مناره کلیسا در نظر گرفته شده 
اس��ت. عالوه بر این که در ای��ن مدت صدها 

کارش��ناس مش��غول ایجاد ایمن��ی و تعمیر 
بخش هایی از کلیسا بوده اند، محققان نیز در 
جست وجوی دلیل این آتش سوزی بوده اند و 
حاال قرار اس��ت روند یک ماهه بررسی شواهد 
جمع آوری شده از محل آغاز شود. نقاط ضعف 
مختلفی در سیستم ایمنی این کلیسا شناسایی 
ش��ده است که از جمله آن ها به زنگ هشدار 
که به نظر می رس��د دیرتر عمل کرده است و 
همچنین سیس��تم برقی یکی از آسانسورها 
می توان اش��اره ک��رد. با توجه ب��ه این که دو 
سریال تلویزیونی و یک فیلم سینمایی درباره 
آتش س��وزی 15 آوری��ل و تالش برای نجات 
این ساختمان 850 ساله در دست تولید قرار 
دارند، به نظر می رسد آتش سوزی »نوتردام« 

به زودی از یاد مردم نخواهد رفت.

بازسازی کلیسای جامع نوتردام
نکته قابل توجه در فرآیند بازسازی کلیسای 
جامع نوتردام، روش و ابزار کار اس��ت! بدین 
ص��ورت که تیمی از نج��اران با اس��تفاده از 
روش های قرون وس��طایی و اب��زار قدیمی با 
دست شروع به برش دادن یک درخت بلوط و 
آماده کردن چوب الزم برای یک خرپای بزرگ 
نموده اند! جالب است بدانید باسازی کلیسای 
جامع نوتردام به روش های ساخت و ساز رایج 

در هشتصد سال پیش صورت می گیرد!
 نجاران بر این باورند که فرآیند بازسازی با 

چوب کار دشواری نیست! اما تنها مشکلی که 
با آن مواجه خواهند شد، یافتن نوعی سنگ 
می باشد. سنگی که در گذشته برای ساخت 
و ساز با چوب مورد استفاده قرار می گرفت و 

اکنون امکان دسترسی بدان وجود ندارد!
کار بازسازی کلیسای جامع نوتردام، در روز 
میراث فرهنگی اروپایی )هر ساله در سومین 
تعطیالت آخر هفته ماه سپتامبر( و در معرض 
دید صدها بازدیدکننده آغاز ش��د.  کلیسای 
نوت��ردام پاری��س در 15 آوریل س��ال ۲01۹ 
میالدی )۲۶ فروردین ماه سال 1۳۹8 شمی( 
ساعت 18:50 دچار آتش سوزی جدی شد. با 
توجه به اهمیت تاریخی این کلیسا، این حادثه 
باعث واکنش هایی در سراسر جهان شد. در این 
حادثه، برج و سقف کلیسای نوتردام )ساختار 
چوبی که س��قف را نگه می داشت( فرو ریخت 
و آس��یب جدی به قسمت های داخلی کلیسا 
و تزئینات آن وارد ش��د.  چندی پیش امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه ای 
بیان کرده بود که امیدوار است کلیسای جامع 
نوتردام بتواند پیش از آغاز بازی های المپیک 
تابستانی س��ال ۲0۲4 میالدی در پاریس به 
طور کامل بازگشایی شود! )با بازی های ۲0۲4 
میالدی س��ومین بار خواهد بود که پاریس، 
المپیک را میزبانی می کند! دو میزبانی قبلی 
پاریس در سال های 1۹00 میالدی و 1۹۲4 

میالدی بوده است. 

کلیسای تاریخی نوتردام بعد از ۲ سال؟!
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خوشنویسی از کهن و اصیل ترین 
هنرهای ایرانی است که ریشه 
دین��ی  و  فرهنگ��ی  تاری��خ  در 
م��ا دارد. هن��ری ک��ه در دنیای 
معاص��ر و تقریب��اً همزم��ان ب��ا 
موج مدرنیس��م جهانی، به کمک 
هنرمندان خالق و روشنفکر آن 
دوره ش��کل جدیدت��ری به خود 
گرفت، با نقاش��ی تلفیق ش��د و 
به اسم نقاشی خط به حیات خود 
ادام��ه داد. آثاری ک��ه برخی از 
مهم ترین آن ها در گنجینه موزه 
هنرهای معاصر تهران نگهداری 

می شوند.
زم��ان  از  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
تش��کیل موزه هنره��ای معاصر 
آث��ار  س��ال ۱۳۵۶،  در  ته��ران 
ارزش��مند هنرهای تجس��می از 
ایرانی گرفته تا جهانی در گنجینه 
م��وزه ج��ای گرفتن��د و ب��ه مرور 
زمان ب��ر ارزش ه��ای آن افزوده 
شد؛ آثاری که البته برخی از آنها 
در این س��ال ها باره��ا و در قالب 
نمایشگاه های گوناگون به نمایش 

عمومی گذاشته شده است.
در می��ان بخش آث��ار هنرمندان 
ایران��ی گنجین��ه م��وزه هنرهای 
معاصر تهران، آثار خوشنویسی و 
به ویژه نقاش��ی خط از هنرمندانی 
زن��ده رودی،  حس��ین  همچ��ون 
محمد احصایی، فرامرز پیالرام و 
... دیده می ش��ود که مشابه آنها 
در حراج ه��ای داخل��ی و خارجی با 
قیمت های بس��یار ب��االی خرید و 

فروش می شود.
در این گزارش تالش شده است 
تا برخ��ی از آثار خوشنویس��ی و 
نقاشی خط گنجینه موزه هنرهای 

معاصر تهران، معرفی شود.

حسین زنده رودی
حسین زنده رودی ۲0 اسفند ماه 1۳1۶ متولد 
شد. در سال 1۳۳۷ اولین نمایشگاه انفرادی آثارش 
را برپا کرد و در سال 1۳۳8 در نمایشگاه گروهی 
انجمن ایران و امریکا شرکت کرد و موفق به اخذ 
جایزه ش��د. پس از آن آثار نقاشی زنده رودی در 

بیینال های پاریس و تهران به نمایش درآمدند.
او از پیش��گامان ش��یوه نقاش��ی خط در ایران 
است و با استفاده از نمادهای هنر سنتی ایران و 
خوشنویسی، روشی تازه را در هنرهای تجسمی 

ایران پدید آورد.
آثار زنده رودی در موزه هنرهای معاصر تهران، 
موزه هنرهای زیبا، موزه جهان نما، موزه هنرهای 
معاصر کرمان، موزه هنر مدرن پاریس، موزه هنر 
مدرن نیوی��ورک، موزه هنرهای م��درن آلبرگ 
دانمارک، موزه رتردام هلند، مرکز فرهنگی مالمو 

درسوئد و ... نگهداری می شوند.

محمد احصایی
محم��د احصایی، هنرمن��د ایران��ی در عرصه 
نقاشی خط اس��ت که فارغ التحصیل از دانشکده 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. این هنرمند 
پ��رکار در عرصه هنر گرافیک ای��ران، در زمینه 
خوشنویسی و نقاشی خط مهارت و شهرت بسیار 

دارد.
برپای��ی نمایش��گاه های متع��دد در داخ��ل و 
خارج از کش��ور، کس��ب جوایز جهانی، تدریس 
در دانش��گاه های هنر، عضوی��ت در هیات امنای 
انجمن های خوشنویسان و طراحان گرافیک ایران 
و داوری دوس��االنه های گوناگون هنری از جمله 

فعالیت های این هنرمند محسوب می شوند.
 

فرامرز پیالرام
فرامرز پیالرام هنرمند نقاش و خوشنویس در 

کلماتی که قیمتی شدند
نگاهی به گنجینه های خوشنویسی موزه هنرهای معاصر تهران

اثری از فرامرز پیالرام  تاریخ خلق اثر ۱۳۴۸ و سال ۱۳۵۶ برای موزه هنرهای معاصر خریداری شد.
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س��ال 1۳1۶ در تهران به دنیا آمد. این هنرمند در س��ال 1۳4۷ موفق به دریافت 
درجه فوق لیس��انس در رش��ته معماری داخلی و نقاشی تزیینی شد. او در سال 

1۳4۹، برای فراگیری لیتوگرافی و انواع چاپ به فرانسه سفر کرد.
پیالرام همواره در پی به تصویر کش��یدن نمادهای اصیل ایرانی بوده اس��ت. در 
کارهای اولیه اش ُمهرهایی را که در قدیم به جای امضا از آن اس��تفاده می کردند، 
بزرگنمایی کرد و زمینه ای کتیبه گونه به وجود آورد و در آن نمادهای مذهبی مانند 

علم و پنجه، را با اشکال هندسی درآمیخت.
او با عالقه و توجه به هنرهای سّنتی ایرانی، نظیر کاشی کاری و در مسیر یافتن 
راه های ن��و برای ترکیب بندی های جدید و دریافت این مطلب که خط فارس��ی 
در تلفیق با نقاش��ی ویژگی ممتازی به تابلوها می بخشد، به آموختن خطاطی در 
انجمن خوشنویسان پرداخت و سپس مدتی در آنجا تدریس کرد. از آن پس، خط 

دستمایه اصلی آثار او شد.

رضا مافی
رضا مافی متولد 1۳۲۲ و از س��ردمداران جنبش نقاشی خط بود. او کار خود را 
در این سبک هنری با تمرین آغاز کرد و در ادامه با سبک مورد نظر خود نقاشی 
را با نستعلیق ترکیب کرد. گفته می شود که او در خلق این آثارش از آثار سهراب 
سپهری الهام گرفته بود. مافی در دوران حیات خود در نمایشگاه های متعددی در 

ایران و خارج از کشور آثارش را به نمایش گذاشت. او سال 1۳۶1 از دنیا رفت.

نصراهلل افجه ای
نصراهلل افجه ای، هنرمند خوش��نویس و متولد 1۳1۲ است. او سال ها در زمینه 
خوشنویسی و نقاشی خط فعال بوده است. او به عنوان خوشنویس ممتاز از انجمن 
خوشنویسان ایران دیپلم افتخار گرفت و نخستین نمایشگاه انفرادی خود را در سال 
1۳5۳ در گالری س��یحون برگزار کرد. آثار این هنرمند در نمایشگاه های گروهی 

متعددی در ایران و سایر کشورها به نمایش گذاشته شده است.
این اثر س��ال 7۰ خلق ش��د و س��ال 7۲ در اختیار موزه هنرهای معاصر 

تهران قرار گرفت.

تاری��خ خلق اثر ۱۳۴۹ و س��ال ۱۳۵۶ برای موزه هنرهای معاصر تهران 
خریداری شد.

این اثر حسین زنده رودی در سال ۱۳۴۹ 
خل��ق ش��د و در س��ال ۱۳۵۶ در گنجینه 

موزه هنرهای معاصر قرار گرفت.

این اثر سال ۵۴ خلق شد و سال ۵۶ در اختیار موزه 
هنرهای معاصر تهران قرار گرفت.

این اثر از احصایی س��ال ۱۳7۰ خلق شده و هم اکنون در گنجینه موزه 
هنرهای معاصر تهران وجود دارد.
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عمو کیوان س��ریال نون خ 
ب��ه هم��ان ان��دازه مهربان 
اس��ت و عاش��ق زندگ��ی. 
کافی اس��ت ب��رای دقایقی 
کنار او بنش��ینید تا متوجه 

مهربانی های او شوید.
سیروس میمنت در کارنامه 
نقش ه��ای  هن�������ری اش 
و  در س��ینما  را  متع��ددی 
ک��رده  تجرب��ه  تلویزی��ون 
است. حال برخی نقش ها را 
دوست دارد و بعضی دیگر 
را از س��ر ناچاری پذیرفته 
و ب��ه دل��ش نمی نش��یند. 
نکته قابل تأمل در کارنامه 
میمن��ت، نقش ه��ای منفی 
است. او بیش��تر در نقش 
قاچاقچی��ان  و  خالفکاره��ا 
ظاهر ش��ده و هر بار سعی 
ک��رده با ش��یرینی هایی که 
به نق��ش می افزاید، بدون 
آن که مردم از او بدش��ان 
بیاید، این دس��ت نقش ها 
را ش��یرین و دلچسب بازی 
کند تا برای مخاطبان جذاب 

باشد.

گفت وگو با سیروس میمنت بازیگر سریال »نون . خ ۳«

فاطمه عودباشی و علیرضا ملوندی
روزنامه نگار

هیچ وقت نقشی برای خودم ننوشتم
من قبل از سریال نون خ در کارهای قبلی سعید 
آقاخانی حضور داشتم و رفاقت طوالنی با او دارم. 
او تمام خصوصیات من را به خوبی می شناسد و 
می دان��د در بازیگری چه توانایی هایی دارم. اما تا 
قبل از سریال نون خ نقش کلیدی در کارهایش 
نداش��تم و او بجا از من در سریال نون خ استفاده 
ک��رد و نقش کلیدی داد. چ��ون می داند در کجا 
از بازیگر اس��تفاده کند. ضمن این که من در کنار 
بازیگری گاهی هم نوش��ته ام، اما هیچ وقت برای 
خودم نقشی را ننوشتم و نمی پسندیدم این کار 
را برای خودم انجام بدهم. کاری به درست و غلط 

بودن ندارم، اما نگاه من این طور است.

طرح خانه به دوش را هرجا بردم رد شد
جالب است برایتان بگویم که من طراح فیلمنامه 
سریال خانه به دوش بودم که در زمان پخش بسیار 
گل کرد و پربیننده بود. اما سه سال برای ارائه طرح 
این سریال از این شبکه به آن شبکه می رفتم، اما 
همه رد می کردند و می گفتند طرح خوبی نیست. 
تا این که کپی این طرح در ش��بکه سه مانده بود 
و آقای پورمحمدی، مدیر وقت شبکه سه طرح را 
دیده بودند، خوشش��ان آمده بود و گفتند ساخته 
شود. زمان ساخت این سریال هم من قرارداد کار 
دیگری را داشتم و نمی توانستم خیلی با گروه همراه 
باشم. البته نقش کوتاهی در این سریال بازی کردم، 

ولی خب گاهی اتفاقات خوب نمی افتد.

کیوان؛ دن کیشوت کردها
من برای ایفای نقش کیوان از تجربه و س��ابقه 
بازیگ��ری ام بهره ب��ردم. مطالعه ک��ردم و بعد از 
صحبت ه��ای مکرر با نویس��نده و کارگردان که 
کمک بسیار زیادی به من کردند تا نقش کیوان 
را ب��ه خوبی در بیاورم به این نقطه رس��یدم که 
ش��خصیت کیوان، دن کیش��وت کردهاست. من 
معادل کیوان را در سرزمین خودم که کرد هستم 
ندیده بودم و می توان گفت این شخصیت کالژی 
از خصوصیات رفتاری آدم های کردنشین است که 
همه این موارد در کنار هم جمع شده و تبدیل به 

کیوان شده است.
واقعاً در این مسیر سعید آقاخانی کمک زیادی 
به من ک��رد و بازخوردهای کار بس��یار خوب و 
عالی بود. در صدا و سیما کارهای زیادی ساخته 
می ش��ود، اما گاه��ی نمی گیرد و م��ردم انتقاد 
می کنند، ولی س��ه فصل از نون خ تولید شده و 
حتی یک انتقاد هم از س��وی مردم وجود ندارد. 
همچنین نمایندگان ش��هرهای کردنش��ین از 
رئیس رسانه ملی تقدیر کردند و تاکید داشتند 
که خوش��حالند با س��اخت نون .خ باعث شدند 

مردم ایران با این منطقه آشنا شوند.

م�ادرم به من می گوید م�ردم در تهران با هم 
قهرند!

به نظرم همه ایران فرهن��گ خاص خودش را 
دارد. از سیستان و بلوچس��تان بگیرید تا... همه 

مردم در خیابان من را عمو کیوان صدا می کنند
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استان قابلیت معرفی شدن را در قالب کارهای 
نمایش��ی دارند و از آنجا که سعید آقاخانی از 
س��رزمین کردنشین بود و نسبت به فرهنگ 
این منطقه شناخت خوبی داشت، توانست با 
بهره بردن از بازیگران کردنشین اثر ماندگاری 
بسازد و بهتر اس��ت این اتفاق در استان های 

دیگر هم رخ بدهد.
رنگ، لب��اس، فرهنگ، با هم بودن، آداب و 
معاشرت و... را که در سریال نون خ می بینید 
همان چیزی است که در کردنشین ها وجود 
دارد. ممکن است مردم این منطقه صبح تا 
ش��ب با هم مشکل داشته باشند، اما ظهر یا 
شب س��ر یک س��فره با هم جمع می شوند 
و از ای��ن خصلت های خوب انس��انی فاصله 
نمی گیرند. انسان در جمع معنا پیدا می کند، 
اما متاسفانه زندگی شهری خیلی چیزها را 
از م��ا گرفته و دیدم��ان در آپارتمان هایمان 
بیش��تر از دو یا سه متر نیس��ت. گرچه این 
روزها می گویند به خاطر کرونا باید قرنطینه 
ش��ویم و تنها زندگی کنیم، اما سالیان سال 
اس��ت که مردم ش��هر زیس��ت ب��ه تنهایی 
رسیده اند. همسایه ها در آسانسور همدیگر را 
می بینند با هم سالم و احوالپرسی نمی کنند. 
در س��رزمین کردها این طور نیست. همه با 
هم س��الم و علیک می کنند. مادرم را برای 
یک کار پزشکی به تهران آورده بودم. وقتی 
تاکس��ی می نشس��تیم با همه احوالپرس��ی 
می ک��رد و خط��اب ب��ه من می گفت ش��ما 
در ته��ران با هم قهر هس��تید که س��الم و 
احوالپرسی نمی کنید! من هم به مادرم گفتم 
که نمی توانیم در طول روز با چند هزار آدم 
احوالپرسی کنیم. اما مادرم باورش نمی شد 
از کن��ار هم رد می ش��ویم و نس��بت به هم 
بی تفاوتیم. بنابراین به این مساله می خواهم 
تاکید کنم که سعید آقاخانی بسیار با دقت 
به جزییات فرهنگ و آداب مردم کردنشین 

در نون خ اشاره کرده است.

هنرمندان کردنشینی که دیده شدند
ای کاش ب��ه این توجه بش��ود ک��ه در هر 
شهرستان بچه های بسیار خوب و هنرمندی 
وج��ود دارد؛ چه در زمینه تئاتر، موس��یقی 

و... این در حالی اس��ت که شهرستان سقفی 
دارد و بیش��تر از آن ظرفیت برای فرد ندارد. 
ای کاش توجه ش��ود و آثاری همچون نون خ 
بیش��تر ساخته شود. ش��ما نگاهی به سریال 
نون خ داش��ته باشید متوجه می شوید سعید 
آقاخانی سعی کرد از ظرفیت های هنرمندان 
کردنشین استفاده کند. ش��اید اگر آقاخانی 
نبود و س��ریال نون خ ساخته نمی شد هرگز 
این دست از هنرمندان فرصت برایشان مهیا 
نمی ش��د تا بتوانند در س��ریالی بازی کنند 
و توانمندی هایش��ان را نش��ان بدهند. آقای 
آقاخان��ی هم بس��یار با تجربه اس��ت و همه 
بازیگران را درس��ت و سر جایش��ان قرار داده 
است و با حوصله با همه تمرین می کرد و همه 
هم س��عی می کردند کارشان را درست انجام 

بدهند.

مرا به جای افسر عراقی اشتباهی گرفتند و 
کلی کتکم زدند!

شغل من بازیگری است و از این طریق امرار 
معاش می کنم؛ البته باید بگویم که از بچگی 
در کرمانش��اه پادویی کرده و زندگی سختی 
داشتم. ش��اگرد نجاری بودم، تو خیاطی کار 
کردم و... البته در این اصناف تخصص هم پیدا 
کرده ام. تا این که در تئاتر بازی می کردم. به یاد 
دارم 1۹ س��اله بودم که جنگ شروع شد. در 
آن مقطع زمانی من هم در کرمانشاه تئاتر کار 
می کردم تا این که رئیس ارش��اد آن مقطع به 
من گفت که یک تئاتر ۲0 دقیقه ای طراحی 
و آن را در جبهه برای رزمندگان اجرا کنم تا 
روحیه شان شاد شود زیرا مدت های طوالنی 
مرخصی نرفته بودند. قرار ش��د برای هر اجرا 

هزار تومان به من بدهند.
من هم به مناطق غرب یعنی سرپل ذهاب، 
مهران، قصرشیرین و... می رفتم. خالصه هرجا 
که امن ب��ود ما برای رزمن��دگان تئاتر اجرا 
می کردیم؛ البته ش��یوه ام ب��رای اجرای تئاتر 
غافلگیری بود زیرا در سوله ای که رزمندگان 
نماز می خواندند، سن برای اجرا نبود. روشم 
هم این طور بود که من یک افسر عراقی بودم 
و به دنبال یک بس��یجی رزمنده می دویدم و 
آن رزمن��ده با داد و بیداد و کمک خواس��تن 

وارد س��وله می شد. از آنجا که من لباس یک 
عراقی را پوشیده بودم کاماًل برای رزمندگان 
باورپذیر می شد و اسلحه واقعی هم به دست 
داش��تم؛ البته قبل از اجرا با مس��وول تبلیغ 
آن منطقه صحبت می کردی��م و او فقط در 
جریان این تئاتر غافلگیرکننده بود. رزمندگان 
هم کلی می خندیدند اما در حین اجرا برایم 
اتفاق جالبی افتاد ک��ه از روی آن یک فیلم 

ساخته شد.
خاط��رات م��را نمی دانم چه کس��ی برای 
سردار منتظرالمهدی تعریف کرده بود. او هم 
خیلی خوشش آمده و به من گفت یک فیلم 
سینمایی بس��ازیم که البته فیلمنامه آن را 
خودم نوشتم با نام »جاسم به جبهه می رود« 
که داس��تان زندگی خودم بود ولی اتفاقاتی 
هم اضافه کردیم تا بعد دراماتیک پیدا کند. 
ماجرا از این قرار بود که ما همین تئاتری را 
که برایتان تعریف کردم در سرپل ذهاب اجرا 
کردیم. مثل همیش��ه فقط مسوول تبلیغات 
منطقه می دانس��ت ما چ��ه کار می خواهیم 
بکنی��م. بع��د از تمام ش��دن اجرا، مس��وول 
تبلیغات از ما خواهش کرد به منطقه مهران 
برویم و آنجا هم این تئاتر را برای رزمندگان 
اجرا کنیم زیرا ش��ش ماه بود که به مرخصی 
نرفته بودند. همین که ما می خواستیم اجرا 
کنیم یکدفع��ه آن منطقه تبدیل به منطقه 
جنگی ش��د و عراقی ها حمل��ه کردند. فکر 
می کنم س��ال ۶۲ بود. م��ن هم بدون آن که 
توج��ه کنم لباس ی��ک فرمان��ده عراقی را 
پوش��یده ام در رفتم. تا این که بسیجی ها مرا 
گرفتند و هر چه به آنها می گفتم این لباس 

تئاتر است، باورشان نمی شد.
فقط شانس آوردم مرا با گلوله نزدند. بعد از 
این که کلی کتکم زدند، بیهوش شدم و مرا در 
زاغ��ه مهمات انداختند بعد که به هوش آمدم 
دیدم رزمندگان با زبان کردی حرف می زنند و 
من هم شروع کردم به زبان کردی حرف زدن 
و این که این لباس نمایش است اما نه تنها باور 
نکردند، بلکه به من گفتند که نفوذی هستم! 
و بیشتر کتک خوردم. فکر می کنم یک شب 
دوبار کتک خ��وردم. بد هم زدند! حتی جای 

بخیه روی صورتم هنوز هم هست. 
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مهران مهام که سابقه تهیه 
سریال های کمدی از جمله 
طنزهای موفق رضا عطاران 
ب��ا  دارد،  کارنام��ه  در  را 
س��ریال های  ی��ادآوری 
طن��زی که پیش��تر در ایام 
ب��ا  را  مخاطب��ان  رمض��ان 
خود هم��راه می کردند، از 
دالیل اصلی کمرنگ شدن 
ساخت سریال های طنز ماه 

رمضانی گفت.

چرا تلویزیون دیگر رمضان ها کمدی ندارد؟

مهام در گفت و گو با ایس��نا در پاسخ به این 
پرس��ش که چرا س��ریال طنز »بوتیمار« پس 
از ج��ا ماندن از آنتن ن��وروزی برای پخش در 
رمضان هم انتخاب نش��د؟ و این در ش��رایطی 
اس��ت که تجربه نشان داده سریال های کمدی 
در مناس��بتی مانند رمض��ان از مخاطب قابل 
قبولی برخوردار می ش��وند و مدتی اس��ت که 
ش��اهد پخش سریال طنز قابل توجهی در این 
مناس��بت نیس��تیم، اظهار کرد: یکی از دالیِل 
نب��وِد کار طنز در تلویزیون به این بر می گردد 
که غالباً کمدی سازهای ما از تلویزیون رفته اند. 
واقعیت این اس��ت، فضایی که ش��بکه نمایش 
خانگی به وجود آورده، اغلب کمدی س��ازها را 

به سمت خود جذب کرده است.
او همچنی��ن اظه��ار ک��رد: تلویزی��ون یک 
بودج��ه ای دارد که مجلس مش��خص می کند 
و اع��داد و ارق��ام مش��خصی دارد و طبق آن 
سریال کمدی می سازد. برای سریال هایی مثل 
»پایتخت«، »نون. خ« و برخی سریال هایی که 
قباًل س��اختیم، هزینه می کنن��د ولی با ارقامی 
که در بیرون از تلویزیون می دهند، مش��خص 
است که کس��ی نمی ماند. س��ریال ما هم اگر 

ب��رای ایام رمضان روی آنت��ن نمی رود، به این 
دلیل اس��ت که کار ما ۲0 قس��مت اس��ت و با 
توجه به اینکه مناس��بت رمضان ۳0 روز است، 

پخش نمی شود.
تهیه کننده س��ریال های متهم گریخت، خانه 
به دوش، ترش و ش��یرین، من یک مستأجرم، 
زن بابا و دردس��رهای عظیم، با ابراز تأس��ف از 
نب��وِد کار کمدی در رمضان امس��ال، همچون 
سال های گذشته یادآور شد: پایه گذار کارهای 
کم��دی و طن��ز در ای��ام رمضان آق��ای اصغر 
فرهادی بودند. آقای فرهادی »یادداش��ت های 
کودکی« و »پش��ت کنکوری ها« را در ش��بکه 
پنج شروع کردند و بعد از آن فضا در تلویزیون 
شکست و مشخص شد که باید برای ماه رمضان 
کار کمدی ساخت. بعد از آن هم پشِت سر کار 
را ما گرفتیم و س��ال ها برای تلویزیون در ایام 
رمضان کار کمدی ساختیم، ولی وضعیت حاال 
به گونه ای که در این مس��یر س��یر می کنیم و 
کاری هم نمی شود انجام داد و اینکه کمدین، 
نویس��نده کمدی و کارگردان کمدی س��از در 

تلویزیون کم داریم.
او در بخ��ش دیگری از این گفت وگو درباره 

پایه گذار سریال های کمدی در رمضان اصغر فرهادی بود
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زمان پخش س��ریال »بوتیمار« که در ابتدا 
از گزینه ه��ای نوروزی بود، اظهار کرد: فکر 
می کن��م این مجموعه بعد از ماه رمضان به 
روی آنتن برود و ظاهراً اینگونه است؛ البته 

هنوز تاریخ دقیق تعیین نشده است.
این تهیه کننده با اشاره به اینکه »بوتیمار« 
از گزینه های پخش ن��وروزی بود، اما برای 
پخش در نوروز انتخاب قطعی نش��ده بود، 
در این زمین��ه توضیح داد: روزی که تولید 
س��ریال »بوتیمار« آغاز ش��د، ب��ه ما اعالم 
کردند که از گزینه های نوروز هس��تیم. کار 
آقای منصور سهراب پور )تهیه کننده چوب 
خط( هم از گزینه های نوروزی بود. اما خب 
در نهای��ت تصمیم، پخش س��ریال دیگری 

بود.
مه��ام تاکید کرد: ش��اید از قبل هم قرار 
بوده اس��ت که »گاندو ۲« پخش ش��ود اما 
تش��خیص بر این بوده است که درباره آن 
اطالع رس��انی نکنند اما اینک��ه چرا یکباره 

این س��ریال برای نوروز انتخاب ش��د، من 
مسوول توضیح دادن درباره آن نیستم.

این تهیه کنن��ده قدیمی تلویزیون یادآور 
شد: سه س��ریال »بوتیمار«، »چوب خط« 
و »گان��دو ۲« جزو گزینه ه��ای پخش در 
نوروز بودند که »گاندو« انتخاب شد. آنتن 
متعلق سازمان صداوسیماست و در نهایت 
س��ازمان اس��ت که تصمی��م می گیرد چه 
کاری را روی آنتن ببرد. نمی توان ش��هر را 
ش��لوغ کرد. آنتن رمضان و عید دست یک 
نفر نیس��ت که تشخیص دهد چه کاری را 

پخش کند. تیمی در س��ازمان است و خود 
رئیس س��ازمان هم در آن نظر می دهد؛ با 
توجه به اینکه رمضان و نوروز آنتن مهمی 

برای تلویزیون است.
مهام در پایان گفت وگو با ایسنا از آماده 
س��ازی مراحل پایانی و آهنگسازی سریال 
»بوتیمار« خبر داد و گفت: س��ید حسین 
فاضل س��اخت موس��یقی این مجموعه را 

برعهده دارد.
سریال »بی همگان« نیز از جمله کارهای 
جدید مهام در ژانر درام است که این تهیه 
کننده از انجام پیش تولید آن در آینده ای 
نزدی��ک خبر داد و گف��ت: هنوز کارگردان 

کار مشخص نشده است.
به گزارش ایس��نا، مهران مهام همچنین 
در س��ریال های زوج یا ف��رد، خانه پدری، 
دلنوازان، نرگس، ترانه مادری، کارآگاهان، 
و  شمس��ی  کارآگاه  و  ش��یرین  و  ت��رش 
دستیارش مادام تهیه کنندگی کرده است.
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چند ماه پیش پلتفرم فیلیمو اقدام به انتشار آمار عملکرد خود از آذر ۹۸ تا آذر ۹۹ کرد که حاوی نکات مهم و قابل توجهی است. در این آمار اعالم شده 
که فیلیمو تجربه رکورد بیش از سه میلیارد دقیقه تماشا در یک ماه را زده است، فیلم های اکران شده و فیلم های روز سینمای کشور را به صورت آنالین 
پخش کرده و با با حمایت از س��ینمای ایران توانس��ته در کمتر از ۶ ماه، بیش از یک میلیون بلیت سینمای آنالین بفروشد و 7۰ درصد مبلغ فروش را به 
دس��ت صاحبان محتوا برس��اند. همچنین بیش از ۳۵ هزار محتوای ویدیویی متنوع تولید کرده و بیش از ۳۰ عنوان سریال در دست ساخت دارد که در 
ماه های آینده منتشر می شوند. همچنین در این گزارش اعالم شده که اسفند ۹۸ رکورد حجم مصرف اینترنت در فیلیمو شکسته شد و به بیش از ۴۸ 

میلیون گیگابایت در یک ماه رسید.
فیلیمو اعالم کرده که در آذر سال ۹۹، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار کاربر فعال در فیلیمو داشتیم که در سال گذشته، تعداد کاربران ۲/۵ برابر شده 

و یک چهارم کاربران این پلتفرم هر روز حدود یک ساعت برنامه های آن را تماشا می کنند.

 درآمد ۲۰۰ میلیاردی فیلیمو در ماه
به گزارش فارس، این اعداد و ارقام درحالی 
اعالم شده که این سامانه در سال آینده بنا دارد 

۳0 سریال جدید هم ساخته و توزیع کند.
ام��ا نکته قابل توجه در آماری که از س��وی 
فیلیمو اعالم شده، محاسبه حدودی درآمد این 
پلتفرم در سال 1400 است. طبق آنچه که االن 
اعالم ش��ده، فیلیمو در حال حاضر برای حق 
اش��تراک یک ماهه خود مبلغ ۹۹ هزار تومان 
دریافت می کند و با توجه به ۲ و نیم میلیون 
نفری که در سال 1400 اشتراک این پلتفرم را 
دارند، حتی اگر بر فرض مثال نیم میلیون نفر 
را نیم بها یا اشتراک های رایگان محاسبه کنیم، 
فیلیمو در ماه حدود ۲00 میلیارد تومان درآمد 
ناخالص خواهد داشت که ضرب آن در 1۲ ماه 

سال عدد بسیار بزرگتری را به ما می دهد.

 ای��ن درحالی اس��ت که فیلیم��و عالوه بر 
درآمدی که به دس��ت می آورد، درآمد خوبی 
را هم نصیب اپراتورها می کند. در حال حاضر 
به طور متوس��ط هر گیگ اینترنت به قیمت 
ح��دود ۷ هزارتومان فروخته می ش��ود و ۲۶ 
درصد مخاطبان فیلیمو آن را از طریق ایرانسل 
دریافت می کنن��د. ۲4 درصد نی��ز از طریق 
اینترنت مخابرات پیگیر این پلتفرم هستند و 
۲۳ درصد نیز مخاطبانی هستند که با همراه 

اول فیلیمو را دنبال می کنند.

در ح�ال تدوی�ن آیین نام�ه در ای�ن حوزه 
اقتصادی هستیم

در همین رابطه س��ید حس��ین مسیح پور 
مع��اون تنظیم بازار و توس��عه کس��ب و کار 
س��اترا نیز توضیحات��ی را ارائ��ه و تاکید کرد: 

تعیین قیمت در بازارها توسط نهاد حاکمیتی 
تجربه ای شکست خورده است و به طور کلی 
رگوالتور تخصصی در شرایط عادی بازار از ورود 
به حوزه قیمت گذاری دستوری پرهیز می کند. 
چه اینکه س��اترا به عنوان یک نهاد تنظیم گر 
تسهیل گر، وظیفه ذاتی رگوالتور بازارسازی و 
کمک به توسعه رقابت و تعدد منطقی بازیگران 

و رقبا در صنعت است.
وی اف��زود: اتفاقاً تفاوت اساس��ی س��اترا به 
س��ایر رگوالتورها در کش��ور این هس��ت که 
سعی در طراحی نظام مداخله و تنظیم گری 
علمی دارد و صرفاً به دلیل گسترش بحث در 
گروه های نخبگانی، افکار عمومی یا خواست 
مصرف کننده مداخله غیر علمی در بازار نکرده 
و بر اجرای سیاست های دقیق و کارامد اصرار 
دارد. س��اترا خود را تنظیم گر توسعه و رقابت 
در ب��ازار می داند و نه مداخله گر قیمت گذاری 

خدمات.
معاون تنظیم بازار و توس��عه کس��ب و کار 
س��اترا ادامه داد: ما معتقدیم خود بازار و رفتار 
مصرف کننده باید اولی��ن ابزار تعیین کننده 
قیمت نهایی باشد. لذا به نظر می رسد برخی 
مقام��ات و اف��راد دولتی اف��رادی که وظایف 
تنظیم گرانه ساترا را تعریف می کنند، به نظر 
می رسد شناخت صحیح از نحوه تنظیم گری 
تخصصی ندارند و با شیوه های سنتی حکمرانی 

با موضوع VOD برخورد می کنند.
او با اشاره به عملکرد ناموفق برخی از نهادهای 
تنظیم گر در کش��ور گفت: برخ��ی از افراد در 
مباحث خود موضوعات��ی همچون موقعیت 
 excessive مس��لط در بازار و ی��ا احتم��ال

درآمد ۲00 میلیارد تومانی در ماه برای شبکه نمایش خانگی

بازیگران چقدر می گیرند؟
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pricing را مط��رح کردند منتها باید توجه 
کرد در موضوع دخالت در قیمت گذاری پیشتر 
هم نمونه این نوع ورود را در س��ایر نهادهای 
تنظیم گ��ر مانند س��ازمان تنظی��م مقررات 
رادیویی یا در موض��وع ارز در بانک مرکزی و 
در حوزه های دیگر شاهد بودیم که هیچ تجربه 

موفقی در این خصوص قابل کشف نیست.
مس��یح پور افزود: اساس��اً ورود رگوالتور در 
حوزه تعیین قیمت تنها در صورتی که انحصار 
قانونی ایجاد ش��ده باشد و فرصتی برای رشد 
رقبای مسلط دیگر از سوی قانون گذار در بازار 
وجود نداشته باشد محل بحث و منطقی است 
ک��ه این موضوع در حال حاضر در بازار صوت 
و تصویر ایران مصداق نداشته و بدون بررسی 

عمیق امکان صدور حکم وجود ندارد.

مدل های درآمدی مجاز رسانه ها و مصادیق 
تفکیک بازار ابالغ می شود

معاون توس��عه کس��ب و کار و تنظیم بازار 
س��اترا ادام��ه داد: با توجه به اینکه س��اترا از 
مرحله ساماندهی مجوزها عبور کرده و وارد 
مرحله توس��عه و تنظیم بازار شده است لذا 
اکنون موضوعات اقتصادی بسیار مهم و جدی 
مانند مدل های مجاز درامدی، شیوه های ارائه 
س��رویس تفکیک بازار و رقاب��ت در اولویت 
باالیی قرار گرفته و به سرعت در حال تدوین 
آیین نامه های مورد نیاز و نظارت در این حوزه 

اقتصادی هستیم.
وی با اش��اره به ش��کایات واصله به ساترا از 
س��وی برخی از افراد فعال در حوزه تولیدات 
سینمایی در خصوص افزایش هزینه ها گفت: 
در برخ��ی حوزه ها ش��ائبه تخلف های جدی 
اقتصادی مطرح هس��ت و ش��کایت هایی در 
جلسات از طرف گروه های مختلف درگیر در 
زنجیره تولی��د و توزیع صوت و تصویر فراگیر 
مطرح می شود. از جمله شکایتی از حوزه تولید 
مطرح شده است که دلیل عمده افزایش هزینه 
در برخی از رسانه های صوت و تصویر فراگیر، 
افزایش غیر منطقی هزینه تولید توس��ط این 
سرویس هاست که توان رقابتی در حوزه تولید 
محتوا را برای سایر رقبا به شدت تضعیف کرده 
و بر رشد متناسب در صنعت اثر منفی خواهد 
گذاشت. نشانه های آن از هم اکنون پیداست. 
لذا س��اترا به دلیل حفاظت از منافع عمومی 
نسبت به بررسی قانونی موضوع اقدام و نظریه 
کارشناس��ی نهایی خود را به صورت عمومی 

منتشر و در صورت بدست آمدن جمع بندی 
درخصوص غیر منطقی بودن افزایش قیمت 

در این خصوص اقدام خواهد کرد.
مس��یح پور در خصوص جمع بندی نهایی 
موضوع هزینه اش��تراک ویدئو اظهار کرد: در 
طول روزهای آینده یک جلسه مشورت عمومی 
به صورت آنالین نیز برگزار خواهد شد که از همه 
صاحب نظران و کارشناسان و فعالین صنعت 
صوت وتصویر دعوت می کنم برای رسیدن به 

جمع بندی در این امر مشارکت کنند.

مواردی از تخلف در شیوه های درامدی فعلی 
در دست بررسی است

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا 
درباره پخش همزمان تبلیغات در کنار دریافت 
حق اشتراک از کاربران گفت: شکایت دیگری 
که مطرح شده با توجه به اینکه این اپراتورها 
اقدام پخش تبلیغ روی سرویس های اشتراکی 
خود می کنند ک��ه این امر نی��ز در خدماتی 
اشتراکی اقدامی بی سابقه است و باید متوقف 
شود. آیین نامه آن ابالغ خواهد شد، رسیدگی 
به این موضوع و به صورت کلی شیوه های مجاز 
درآمدی نیز در دستور کار معاونت تنظیم بازار 

و توسعه کسب و کار ساترا قرار دارد.
وی در پایان اش��اره کرد: ما معتقدیم ساترا 
ب��ه گونه ای در طراحی و ص��دور مجوز و ارائه 
مشوق ها و تس��هیالت عمل کرده و به دلیل 
سیاست های ساترا در اعطاء مجوز و ایجاد یک 
رقابت کارآمد، در قدم اول نیازی به مداخله ای 
اضافه در بازار نیس��ت و س��اترا مدام وضعیت 
رقابت در بازار را پایش می کند و اگر الزم باشد 

سیاست هایش را بازنگری می کند.
در طول دو ماه گذشته نیز شیوه درآمدری 
از محل ترافیک نیز در دستور کار معاونت قرار 

گرفت که منجر به اخطار به این رس��انه ها در 
خصوص تصحیح م��دل درآمدی جاری آن ها 

شده است.

درآمد بازیگران شبکه نمایش خانگی چقدر 
است؟

 ای��ن در حالی س��ت که اوضاع در ش��بکه 
نمایش خانگ��ی برای بازیگران هم تقریباً این 

چنین است.
 برخالف آثار س��ینمایی که ه��ر بازیگری 
می تواند رقمی را به تهیه کننده پیشنهاد کند، 
در شبکه نمایش خانگی، تقریباً نمودار منظمی 

برای دستمزد بازیگران وجود دارد.
ب��ه گزارش ایس��نا، یکی از مدی��ران تولید 
شناخته شده س��ینمای ایران که عالقه ای به 
رسانه ای ش��دن نام خود نداشت، در پاسخ به 
روزنامه »فرهیختگان« مبنی بر میزان دریافتی 
بازیگران در آثار ش��بکه نمایش خانگی گفت: 
»برخ��الف آثار س��ینمایی که ه��ر بازیگری 
می تواند رقمی را به تهیه کننده پیشنهاد کند، 
در شبکه نمایش خانگی، تقریباً نمودار منظمی 
برای دس��تمزد بازیگران وج��ود دارد. به این 
ترتیب که بازیگران خیلی چهره و موردعالقه 
مردم که تعدادش��ان به عدد انگشتان دست 
هم نمی رس��د، هر م��اه ۳50 تا 500 میلیون 
تومان می گیرند. آن هایی که س��لبریتی های 
شناخته ش��ده هس��تند و جزء آن دسته اول 
ق��رار نمی گیرند، هر ماه ۲00 تا ۳00 میلیون 
تومان دستمزد می گیرند. بازیگران چهره ای که 
در رده اول و دوم ق��رار ندارند، هر ماه 100 تا 
180 میلیون تومان و دیگر بازیگران نیز بسته 
به میزان نقش و محبوبیت��ی که میان مردم 
دارند، هر ماه زیر 100 میلیون تومان دستمزد 

می گیرند.«
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محبوب ترین سریال سال 99
»ن��ون خ ۲« با کس��ب 4۷/۳1 درصد آرای 
مرحله فینال، عنوان محبوب ترین سریال را در 

بین سریال های سال ۹۹ کسب کرد.
»ن��ون خ ۲« انتخاب اول م��ردم در برنامه 

»سریالی است« شد.
برنامه »سریالی اس��ت« که برای یادآوری 
خاطرات خوش مردم از س��ریال های پخش 
ش��ده تلویزیون در دوران کرونایی س��ال ۹۹ 
طراحی ش��ده بود، با جمع بندی ۲ میلیون و 
۲۶۶ هزار و ۳۶۲ رأی مردمی به پایان رسید.

سریال »نون خ ۲« با کسب 4۷/۳1 درصد 
آرای مرحله فینال، عنوان محبوب ترین سریال 

در بین سریال های سال 1۳۹۹ را از آن خود 
کرد.

 در این رقابت مردمی و پس از جمع بندی 
آرای فینال، »نون خ ۲«، »پایتخت ۶«، »خانه 
ام��ن«، »بچه مهندس ۳«، »زی��ر خاکی« و 
»از سرنوشت« به ترتیب عنوان اول تا ششم 
س��ریال های برتر و محبوب مردم را کس��ب 

کردند.
در برنام��ه سریالیس��ت، همه ۳0 س��ریال 
تولیدی و پخش��ی ش��بکه های یک، دو، سه، 
پنج و مرکز س��یما فیلم، قب��ل از آغاز برنامه 
بر اس��اس میزان مخاطب نظرسنجی رسمی 

مرکز تحقیقات صداوس��یما در ش��ش گروه 
تقسیم شدند.

سپس با مدل بین المللی گوی و گلدان بین 
این ۳0 سریال قرعه کشی انجام شد تا در ۶ 
گروه 5 تیمی در مرحله مقدماتی رقابت کنند. 
در نهایت شش س��ریال محبوب تر به فینال 
رسیدند که در بین فینالیست ها، »نون خ ۲« 

با بیشترین آرای مردمی اول شد.
در مرحله قبل از فین��ال، »بچه مهندس« 
5۳/88 درصد، »از سرنوشت« ۳۳/۳۹ درصد، 
»پایتخت شش« ۶۶/۶5 درصد، »نون خ دو« 
۷8/۶۳ درص��د، »خانه امن« 48/۹1 درصد و 
»زیرخاکی« ۳۷/0۳ درصد آرای گروه خود را 

کسب کرده بودند.
ش��بکه ی��ک س��یما اع��الم ک��رد: برنامه 
»سریالیاس��ت« پس از ماه مبارک رمضان به 
عنوان برنام��ه ثابت هفتگی با طراحی جدید 
ادام��ه خواهد داش��ت و ع��الوه بر محبوبیت 
مردم��ی، ابعاد هن��ری، کیف��ی و مضمونی 
س��ریال های سیما از دید مردم و کارشناسان 

بررسی خواهد شد.

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

گ و هنر
فرهن

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  ۳15  111 800  ۳0005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 6۲ 4۲ 45 ۳۳-0۲1          امداد جاد ه ای: ۳1 ۷1 46 ۳۳–0۲1

]52[

شماره ۷۷- فروردین ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



سالمت
ماسک، کرونا و دیگر هیچ!/54

می خواهم زنده بمانم!/56
اختالل بدشکل انگاری بدن چیست؟/60

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

News

ورزش

فرهنگ و هنر

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

]53[

شماره ۷۷- فروردین ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



بی��ش از ی��ک س��ال اس��ت که 
اس��تفاده از ماس��ک به بخش��ی 
جدانش��دنی از زندگی اجتماعی 
ما تبدیل شده است. در ماه های 
گذش��ته حت��ی نقش اس��تفاده 
از  پیش��گیری  در  ماس��ک  از 
انتق��ال بیماری پررنگ تر ش��د، 
به  طوری که س��ازمان بهداشت 
جهان��ی و همچنی��ن مرکز کنترل 
بیماری ه��ای  از  پیش��گیری  و 
واگیردار ای��االت متحده توصیه 
به استفاده هم زمان از دو ماسک 
س��ه الیه و پارچ��ه ای کردند. بر 
انجام ش��ده  تحقیق��ات  اس��اس 
اس��تفاده هم زمان از دو ماسک 
س��ه الیه و پارچه ای می تواند به  
طور چش��مگیری در کاهش ابتال 
به کرون��ا مؤثر ب��وده و بیش از 
۹۰ درص��د در مصونی��ت افراد 
از ابت��ال به کرونا مؤثر باش��د. با 
ای��ن ح��ال از روزهای آغ��از این 
همه گی��ری عالوه ب��ر این  که هر 
چن��د وقت یک بار ش��اهد پخش 
ش��ایعات عجیب��ی در خص��وص 
نحوه پیشگیری و انتقال بیماری 
کووید-۱۹ بودیم، بازار شایعات 
مض��رات  م��ورد  در  بی اس��اس 
اس��تفاده از ماس��ک بر سالمتی 
نی��ز هرازگاه��ی داغ می ش��ود 
و ب��ا خبره��ای عجی��ب و غریبی 
در زمین��ه خطرات اس��تفاده از 
ماسک یا هش��تگ هایی مانند # 
ن��ه_ به_ ماس��ک_ اجب��اری و # 
نه_ به_ماس��ک_ مض��ر روبه رو 
می ش��ویم! نکته مهم این است 
که این شایعات و خبرپراکنی های 
نادرس��ت فقط محدود به کشور 
م��ا نیس��ت و افراد س��ودجو در 
سراس��ر دنیا در حال تش��ویش 
اذهان عمومی هستند. بنابراین 
اگر با محتوایی به زبان انگلیسی 
ی��ا ه��ر زب��ان دیگ��ری روبه رو 
ش��دید، توجه داشته باشید که 
قرار نیس��ت حتماً مطلبی علمی 
و مورد تأیید مراجع علمی باشد. 
در ادامه برخی از این ش��ایعات 

عجیب را بررسی می کنیم.

ترکیبات آبی رنگ سرطان زا!
یک��ی از مهم ترین تالش هایی ک��ه برای ایجاد 
تش��ویش در ذهن افراد با انتش��ار مطالب بدون  
پایه علمی در ذهن مخاطبان رسانه های مجازی 
ایجاد شده بود، انتشار محتواهایی درباره اثرات سوء 
مصرف ماسک های تنفسی بر ابتال به سرطان بود.

ش��اید ش��ما ه��م در ش��بکه های اجتماعی با 
تصاویری در این خصوص روبه رو شده باشید که 
فردی درخصوص مواد ش��یمیایی به  کار رفته در 
الیه آبی رنگ ماسک های تنفسی صحبت می کند 
و از خطرات تنفس مواد شیمیایی و بخاراتی که 
از تماس بازدم با این مواد آبی رنگ ایجاد می شود، 

صحبت می کند.
اهمی��ت این خبرهای نگران کنن��ده در حدی 
بود که س��ازمان غذا و دارو ط��ی اطالعیه ای در 
هفته جاری اعالم کرد وجود مواد س��رطان زا در 
ماسک های آبی صحت ندارد. الیه آبی رنگ پارچه 
اسپاندباند نام دارد که جزو پارچه های بی بافت بوده 
که هیچ گونه مواد سمی و فرمالدئید در ساخت آن 
استفاده نمی ش��ود. رنگ آبی به  کار رفته در این 
الیه از جنس پلی پروپیلن است که مواد سمی و 

سرطان زا ندارد.

سرطان زایی با کاهش اکسیژن رسانی
برخی دیگ��ر از محتواهای تولیدش��ده مدعی 
هستند که استفاده از ماسک های تنفسی به  دلیل 

کاهش میزان اکس��یژن در دس��ترس بافت های 
مختلف بدن و افزایش غلظت دی اکسیدکربن به  
دلیل تنفس دوباره بازدم، باعث تحریک سلول ها 
به سمت روند سرطانی  شدن و ایجاد سرطان در 
بافت های مختلف به ویژه ریه خواهد ش��د. گرچه 
در تحقیقات س��ال های اخیر ارتباط بین کاهش 
اکس��یژن در دس��ترس س��لول و سرطانی شدن 
سلول ها اثبات شده است اما واقعیت این است که 
هوا به راحتی از ماسک های تنفسی استاندارد و با 
تنفس پذیری مناسب عبور می کند. بنابراین قطعاً 
استفاده از ماسک های تنفسی مناسب، مشکالت 
بحرانی و حادی مانند نرس��یدن اکس��یژن کافی 
به بدن یا همان هایپوکس��ی را به  دنبال نخواهد 

داشت.
در این رابطه س��ازمان بهداش��ت جهانی اعالم 
کرده که اس��تفاده طوالنی از ماس��ک پزش��کی 
در صورت اس��تفاده صحیح، باعث مس��مومیت 
با دی اکس��یدکربن یا کمبود اکسیژن نمی شود. 
از ماس��ک ب��ا ابعاد مناس��ب که از اط��راف روی 
صورت کیپ باش��د و در عین حال امکان تنفس 
طبیعی بدهد، اس��تفاده کنید. همچنین ماسک 
یکبارمصرف را دوباره استفاده نکنید و به محض 
مرطوب شدن آن را عوض کنید. در صورت استفاده 
از ماسک های پارچه ای نیز دقت داشته باشید که 
هر پارچه ای مناسب تولید ماسک نیست. بنابراین 
در انتخاب ماسک های تنفس��ی عالوه بر رنگ و 

ماسک، کرونا و دیگر هیچ!
داغ ترین شایعات درباره ماسک های تنفسی
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ظاهر، بیش از هر چیز به کیفیت و مورد تأیید 
بودن ماسک تنفسی دقت کنید.

انتقال ریزربات های خودمخت�ار به بدن با 
ماسک های تنفسی

همان طور که اش��اره ش��د، طی همه گیری 
کرونا بارها با محتواهای نادرس��ت متعددی 
روب��ه رو بوده ایم و همگی زم��ان کافی برای 
آش��نایی با اثرات س��وء اعتماد بدون تحقیق 
و تفکر به انبوهی از اطالعات درس��ت و غلط 
در رابط��ه با کووید-1۹ را داش��ته ایم ؛ حجم 
اطالعات و اخب��ار روزانه در رابطه با کرونا به 
قدری زیاد بود که سازمان بهداشت جهانی آن 
را پدیده »اینفودمی« نامگذاری کرده است. با 
این وجود، هنوز هم ش��اهد ادعاهای عجیب 
و غریب و بی پایه و اس��اس جدیدی هستیم 
که به ش��دت روی آرام��ش روان افراد جامعه 

تأثیرگذار است.
در هفته های اخیر ش��اهد انتشار گسترده 
محتواهای ویدئویی در فضای مجازی بودیم 
ک��ه در آنها تصاویر بزرگنمایی ش��ده از بافت 
ماسک های تنفسی نشان داده می شد و راوی 
تصاویر با نشان دادن ذرات بسیار ریز پرزمانند 
و مش��کی رنگ در البه الی الیاف س��فید یک 
ماسک س��ه الیه مدعی ش��ده که این ذرات 
موجودات ریزی به نام مورجلون هس��تند که 
ب��ا رطوبت و گرمای حاص��ل از بازدم قادر به 
حرکت هستند و می توانند با نفوذ به بدن فرد 
مش��کالت متعددی را برایش به دنبال داشته 
باشند. البته این تصاویر فقط ساخته کاربران 
ایرانی نیست، ویدئوهای اولیه این ادعا به زبان 
آلمانی اس��ت که در آن فردی با نش��ان دادن 
الیاف ماس��ک و س��وآپ های تست پی سی آر 
مدعی است که موجودات ریزی در این الیاف 

وجود دارند.
حت��ی در برخی از ای��ن ویدئوها به همین 
مقدار بسنده نکرده و مدعی هستند این ذرات 
کوچک ریزربات های خودمختاری هستند که 
قرار است با ورود به بدن، ما را به فرمان خود 
درآورند؛ ادعایی که حتی در روزهای ابتدایی 
آزمایش های بالینی واکسن های کرونا در قالب 
پیام های صوتی به اس��م فردی متخصص! در 

شبکه های اجتماعی در حال دست به دست 
شدن و ایجاد نگرانی و وحشت در جامعه شده 
بود. محتواهایی که ادعا دارند خارجی ها علیه 
ما توطئه کرده اند و با ماس��ک و واکسن های 
دارای ریزربات ه��ا قرار اس��ت کنترل ما را به 

دست بگیرند.
دکتر کیوان میره��ادی، متخصص داخلی 
بیمارستان ریج کرست ایالت کالیفرنیا در این 
رابطه در صفحه ش��خصی خود توضیح داده 
اس��ت: »مورجلون نوعی اختالل نادر حسی 
اس��ت که در آن فرد احس��اس ناخوشایندی 
مانن��د حرکت انگل یا حش��ره ری��زی روی 

پوستش دارد. گزارش های علمی متعددی این 
اختالل را در دسته اختالالت روانی طبقه بندی 
کرده اند و معتقدند در سندرم مورجلون انگل 

واقعی در بدن فرد وجود ندارد.
 تع��داد اندک��ی از مطالعات نی��ز آن را به 
وجود انگل��ی در بدن ارتب��اط داده اند اما در 
هر دو حالت این سندرم هیچ ارتباطی با این 
تصاویر و ادعاهای س��اختگی در مورد ماسک 
 و س��وآپ های نمونه گیری تس��ت پی سی آر 
کووی��د-1۹ ن��دارد. م��ردم نباید ب��ه  دلیل 
فارسی نبودن زبان احساس کنند محتوای این 

تصاویر علمی است.«
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روزهای اول شرایط دشواری را پشت سر گذاشتیم. شناختی از این ویروس نداشتیم و نمی دانستیم تا کی قرار است مهمان خانه هایمان باشد. با یک ترس 
بزرگ آغاز شد. مثل فیلم های ترسناک خودمان را در خانه حبس کردیم و حتی از سایه مان هم می ترسیدیم. می گفتیم ویروس شاید از درز خانه هم تو بیاید. به 
طور ناگهانی عادات غذایی و بهداشت خانه ما تغییر کرد و حاال دیگر هیچ نشانی از آدم های سال قبل در ما دیده نمی شود. ویروس کشنده بود و با کسی شوخی 
نداشت. بسیاری از ما را گرفتار کرد و خیلی هایمان را داغدار عزیزانمان. ولی رفته رفته شرایط عادی شد. کرونا تبدیل شد به یک دشمن که باید مسالمت آمیز 
حضورش را حداقل برای مدتی دیگر می پذیرفتیم. این بود که هر کداممان درصدد همزیستی برآمدیم و بدون اینکه خطر کمین ویروس را عادی تلقی کنیم 
به زندگی روزمره ولی این بار پر مشقت خود ادامه دادیم. اما همیشه تجربه ها حاوی درس های بسیارند و با خالقیت و نوآوری همراه هستند. حاال که ویروس 
چینی مهمان شهر و خانه مان است و کرکره بسیاری از کسب و کارها را پایین کشیده است دلیل نمی شود ما هم دست روی دست بگذاریم و به این ویروس رو 
بدهیم. الزم است در کنار مراقبت به جریان جاری زندگی مان ادامه دهیم. این بود که هر کداممان با تغییر در سبک زندگی فردی و اجتماعی و حتی کسب و 

کارمان سعی کردیم روزگار کم آسیبی را پشت سر بگذاریم.

سبک غذایی مان متفاوت شد
خبر آمد که برای مقابله با ویروس باید بدن 
را قوی نگه داریم. این بود که کدبانوهای خانه 
دست به کار شدند و بس��یاری از غذاهای پر 
چرب و پ��ر خطر را از لیس��ت غذایی حذف 
کردند. می دانستند برای جلوگیری از عفونت 
ریه باید مدام محیط گلو را مرطوب نگه دارند 
این بود که نوش��یدن مایع��ات تبدیل به یک 
عادت مفید ش��د و خیلی ها را با آب نوشیدن 
آشتی داد. بسیاری با سوپ و آش آشتی کردند 

و آن را در برنامه غذایی خود گنجاندند. اگر تا 
االن دارو زیاد مصرف می کردند حاال با مصرف 
ش��لغم و بخور و انواع دمنوش ها سعی کردند 
س��الم بمانند و سیس��تم ایمنی را باال ببرند. 
ایران یکی از کشورهای مصرف کننده بی رویه 
آنتی بیوتیک اس��ت. تا گلویم��ان یا دندان یا 
اس��تخوانمان درد می کرد برای خودمان یک 
آموکسی سیلین تجویز می کردیم ولی وقتی 
کرونا آمد و پزشک ها تأکید کردند از این دسته 
دارویی استفاده نشود، این عادت اشتباه را کنار 

گذاشتیم و بسیاری از ما دور خود درمانی های 
بیهوده و حتی مضر را خط کشیدیم.

دورکاری جای خود را باز کرد
یکی از تجربیات مفیدی که اگر کرونا نبود 
معلوم نبود چند سال دیگر طول می کشید در 
کش��ور نهادینه شود بحث دورکاری کارکنان 
بود. وقتی پای س��المت انسان ها وسط باشد 
هر کاری چاره دارد. حتی نشستن پشت میز 
اداره و انجام ام��ور مربوط به ارباب رجوع که 

می خواهم زنده بمانم!
10 تغییر خالقانه کرونا در سبک زندگی آدم ها
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ح��اال آن هم قرار ب��ود از دور کنترل و انجام 
شود. کرونا نشان داد اساساً چه مقدار از ادارات 
و ارگان ها کار مفید و حیاتی دارند و با وجود 
کرونا غیبت کدامشان به خدمات رسانی مردم 
لطم��ه زده و با تعطیلی نیمه کاره کدامیک، 
آب در دل کسی تکان نخورده است. رؤسای 
ادارات و ش��رکت ها ب��رای خودش��ان قوانین 
مجازی خاصی تدوین کردند و آن ها هم مثل 
دانش آموزان یک سیس��تم منظم مجازی را 

پشت سر گذاشتند.

جدی گرفتن بهداشت محل کار
شاید بسیاری از ما تا وقتی در محل کار بودیم 
چندان به بهداشت محیط توجهی نداشتیم. 

هر کدام خانه هایی تمیز و براق داش��تیم که 
حتی روغن ها را می ش��د از روی زمین جمع 
کرد، ولی در محل کار با س��رویس های آلوده 
و کثیف مواجه بودی��م. مدارس یا اداراتی که 
بسیاری از مواقع مایع ظرفشویی نداشتند یا 
بهداش��ت در مورد ظروف پذیرایی مهمان ها 
و کارکنان رعایت نمی شد، اما به لطف کرونا 
همگان رگی از وسواس بهداشتی در وجودشان 
باال زد و حتی روی قندان ها و ش��کالت های 
شخصی شان را پوشاندند. پیش از کرونا همه 
میزها با یک دستمال مشترک در یک چشم 
بر هم زدن تمیز می ش��د ول��ی در ایام کرونا 
تمیزی محل کار بخشی از دغدغه های روزانه 
کارکنان شد و تهویه اتاق ها بیش از هر وقتی 

مورد توجه قرار گرفت. زدن ماسک در برخورد 
با یکدیگر عادی و تبدیل به بخشی از فرهنگ 

روابط اجتماعی مان شد.

رواج عادت های بهداشتی در خانه
هرخانه برای خودش یک محیط استریلیزه 
درست کرد و اغلب مادران خانه مسئول این کار 
پر خطر شدند. وظیفه ای که بیش از یک سال 
است در بس��یاری از خانه های ایرانی نهادینه 
شده و آن مراتب ضدعفونی مواد وارد شده به 
خانه است. در همه خانه ها یک شیشه یا اسپری 
ضدعفونی کننده بخشی از دکور خانه ها شده و 
هر کس که از در وارد می شود باید دست هایش 
را تا رسیدن به آب و مایع دستشویی ضدعفونی 
کند، جوراب ها را در آورد و بدون تماس با جایی 
مستقیم راهی حمام شود. هر محصول کاغذی 
و غیر کاغذی را با مایع بهداشتی شستیم و به 
آبچکان آویزان کردیم. خالصه کالم اینکه هر 
کدام از ما سپری شدیم مقابل ویروس و راهش 

را به خانه سد کردیم.

نه گفتن و رک بودن را یاد گرفتیم
خیلی از ما با دیگران که ش��امل دوس��تان 
و اقوام خودمان می شد رودربایستی داشتیم 
و نمی توانس��تیم نه بگوییم. بارها حتی وقتی 
سرما خورده بودیم یا شرایط روحی و جسمی 
خوبی نداشتیم در خانه را بر آن ها می گشودیم 
و اس��تقبال می کردیم، اما کرونا توانست این 
عادت را تغییر ده��د و هر کدام از ما یک بار 
هم که شده نه گفتن مؤدبانه را تجربه کردیم. 
خیلی رک به دوستان و آشنایان اعالم کردیم 
ت��ا اطالع ثانوی نه به خان��ه ما بیایید و نه ما 
به خانه تان می آییم. خیلی صریح مهمانی را 
منتفی و تماس های تلفنی را جایگزین کردیم. 
از قرض دادن و قرض گرفتن وسایل دیگران 
خودداری کردیم و نه گفتن بخشی از فرهنگ 
ارتباطی مردم شد. بسیاری از خانواده ها تنهایی 
را برای ایمن ماندن مقابل کرونا انتخاب کردند 
و ترجیح دادند وس��یله ارتباطی شان مجازی 
باش��د. شاید ایرانی ها در این یک سال رکورد 
مصرف اینترنت در فضای مجازی را شکسته 

باشند.
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پیداکردن محل امن در خانه
بسیاری از افراد مبتال به کرونا ترجیح دادند 
دور از هیاهوی بیمارستان ها و مراکز درمانی در 
خانه بمانند و قرنطینه خانگی را تجربه کنند. 
فرق این قرنطینه با بیمارستان چاشنی عشق 
ب��ود که در خانه بود ولی در مراکز درمانی نه! 
همه جا مالقات بیماران کرونایی ممنوع بود 
ولی در خانه عده ای در یک اتاق مجزا حبس 
شدند. تهویه مناسب را رعایت کردند و تمام 
صفر تا صد حضور در خانه را دور از اهالی خانه 
قرنطینه کردند. آبمیوه هایی مملو از عشق و 
دمنوش های سرش��ار از آرام��ش و امید تنها 

بخشی از تجربیات قرنطینه خانگی بود.

تجربه آموزش آنالین و برنامه های مجازی
روزهای اول کرونایی سیس��تم آموزش��ی 
در ی��ک س��رگردانی محض به س��ر می برد. 
نمی دانس��ت چه فاجعه ای در حال رخ دادن 
است. هر کس سعی کرد به زعم خود گامی در 
جهت عقب نیفتادن امر مهم آموزش فرزندان 
بردارد. آم��وزش آنالین در خانه تجربه تلخ و 
ش��یرینی بود که معلمان و مدیران سیستم 
آموزشی پش��ت س��ر نهادند. همان ماه اول، 
آموزش آنالین معلمی خبرساز شد که از دِر 

یخچال خانه اش به عنوان تابلوی آموزشی برای 
دانش آموزانش استفاده می کرد و این خالقیت 
و سبک فداکاری اش مورد تقدیر و توجه قرار 
گرفت. معلمان عشایر با نبود سیستم آنالین 
تجربه متفاوتی داش��تند و بس��یاری از آن ها 
آم��وزش نفر به نفر را امتح��ان کردند. کرونا 
ما را وس��ط یک برهه تاریخ��ی جذاب پرت 
کرد که آموزش آنالین ح��رف اول را می زد. 
روزهای اول که کالس ها و آموزش ها تعطیل 

شدند عده زیادی دچار استرس و نگرانی بابت 
ادامه روند کارشان شدند ولی با ماندگار شدن 
کرونا در کشور رو به کارهای خالقانه آورده و 
آموزش ها را به صورت مجازی برگزار کردند. 
این تجربه هم برای صاحبان مشاغل مفید بود 
و هم برای کاربرانی که به دلیل ترس از کرونا 
خانه نش��ینی را انتخاب کرده بودند. آموزش 
آنالین نه تنها بد نبود بلکه باعث ش��د همه 
کشور به یک اندازه از آموزش بهره مند شوند 
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و عدالت اجتماعی رعایت شود. دانشجوها یک 
س��ال مجازی درس خواندند و دانش آموزان 
یک��م تا دوازدهم به ط��ور عجیبی مجبور به 
خو گرفتن با برنامه ش��اد شدند که اصالً هم 
برای خانواده ها نماد ش��ادی نبود و دردسرها 
را دوچندان کرد. عده ای از آموزش مجازی پا 
را فراتر گذاشته و حتی کنسرت های آنالین را 
در خانه و به صورت مجازی برگزار کردند که 
در بعضی موارد با اس��تقبال بسیاری از سوی 
مخاطبان روبه رو ش��د. در ای��ن ایام تورهای 
مجازی توانس��تند باری از دوش های خسته 
مردم بردارند و قدم های جدی در این زمینه 
برداش��تند که می توان بعد از پایان کرونا هم 

آن را ادامه داد.

زندگی زیر سایه ماسک
همه ما در روزهای آغازین کرونا وحش��ت 
یافتن ماس��ک و مایع ضد عفون��ی را تجربه 
کردیم. ماس��ک نایاب بود و آن هم که بود با 
قیمت نجومی به فروش می رفت. ماسک تنها 
وس��یله حیاتی برای مبارزه ب��ا ویروس بود و 
نمی شد حضورش را نادیده گرفت. این بود که 
عده ای بعد از خرید مداوم و هزینه کردن برای 
ماسک های بهداش��تی از هزینه های تحمیل 
شده به ستوه آمدند و خودشان دست به کار 
شدند و ماسک خانگی تهیه کردند. کمی بعد 
از ش��روع پاندمی، ماسک های متفاوتی حتی 
برای عروس هم طراحی کردند و بچه ها انواع 
ماسک های کارتنی را تجربه کردند. حتی این 
ماسک های جذاب در روزهای آغازین مدرسه 
در مهرماه که مدارس باز شد خطرآفرین شده 
ب��ود و بچه های کوچک ماسک هایش��ان را با 
هم ع��وض می کردند. عده زیادی با خالقیت 
ماسک های چهره طراحی کردند و این تبدیل 
به یکی از مهم ترین کسب و کارهای خانگی 

در یک سال کرونایی شد.

فرهنگ اوقات فراغت تغییر کرد
ت��ا پیش از این اتفاق، اوقات فراغت خالصه 
می شد در دور شدن از خانه و گذراندن وقت 
در کالس های ورزش��ی و آموزش��ی مختلف. 
تابستان ها بچه ها از این کالس به آن کالس 
در رف��ت و آمد بودند و به این ش��کل فراغت 
تابس��تانی خود را پشت سر می گذاشند ولی 
کرونا و لزوم تعطیلی مراکز آموزشی- ورزشی 
باعث شد تا خانواده ها در این خصوص بازنگری 

جدی کرده و برای گذران وقت در خانه کنار 
فرزندانشان برنامه ریزی کنند. وقتی تعطیلی 
نوروز 1۳۹۹ را در خانه با قرنطینه آغاز کردیم 
عده زیادی رو به ورزش ها و تفریحات خانگی 
آوردن��د و هر خانه را تبدیل به یک باش��گاه 
ورزش��ی کردند، از فوتبال دس��تی گرفته تا 
وس��ایل ورزش��ی مهم و حرف��ه ای. از تجربه 
حرکات ورزش��ی با امکان��ات محدود و حتی 
منچ و شطرنج که زیر غبار بازی های رایانه ای 
داش��ت رو به فراموش��ی می رفت. بازی های 
خانوادگ��ی مثل اس��م فامیل، نقط��ه بازی و 
اداب��ازی و ... دوباره ج��ان گرفت و خانواده ها 
فرصت کردند کنار هم شادی را تجربه کنند. 
خیلی از خانواده ها عالوه بر بازی دسته جمعی، 

آشپزی، گلکاری و باغبانی و حتی مشارکت 
در کار خان��ه را همراه با تفریح و لذت تجربه 

کردند.

بساط تفریح و پیک نیک در خانه
این جالب ترین تجربه کرونایی خانواده ها بود. 
وقتی قرنطینه را تجربه می کردیم عده ای برای 
تفریح و ایجاد تن��وع در خانه پیک نیک های 
خانگی راه انداختند و از هر گوشه خانه برای 
ایجاد تنوع استفاده کردند. عده ای روی پشت 
بام سیزده را بدر کردند و عده ای از گوشه بالکن 
برای پیک نیک اس��تفاده کردند و عده ای هم 
برای راضی نگه داش��تن بچه ها و نبود شرایط 

سفر، در حیاط خانه چادر به پا کردند.
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اختالل بدشکل انگاری بدن چیست؟

مریم از وقتی که بزرگ ش��د با هیکل خود مش��کل پیدا کرد. همیش��ه فکر می کرد چاق و عجیب است و سعی می کرد خود را در گوشه اطاقش مخفی کند 
و به مهمانی های خانوادگی نرود. یکی از مشکالتش وجود آینه در اطاقش بود. گاهی خود را در آن نگاه و گریه می کرد و گاهی هفته ها رویش را روسری 
می انداخت تا خود را نبیند. بزرگ تر که شد شروع کرد به گرفتن انواع و اقسام رژیم هایی که هر کسی به او معرفی می کرد. به قول معروف پاشنه در مطب 
دکترهای تغذیه را از جا کنده بود ولی باز هم از اندام خودش راضی نبود. شروع کرد به ورزش کردن به شکل افراطی تا به نتیجه دلخواه برسد. با اینکه 
همه دوستان و خانواده اش به او می گفتند که هیکلش متناسب شده است اما او خود را چاق، زشت و ناقص الخلقه می دید. کم کم، شروع به توجه به بینی 

بزرگ خود کرد. تصمیم گرفت تا بینی خود را عمل کند. 
این کار را کرد ولی بالفاصله از انتخاب دکتر خود پشیمان شد. چرا که بینی خود را زیبا نمی دید. خالصه همه زندگی او، بین ورزش، رژیم و یافتن دکتری 
برای ترمیم بینی اش خالصه شده بود. در نهایت به فکر انجام عمل لیپوساکشن افتاد تا از شر چربی هایش خالص شود، با وجود اصرار دکترش که احتیاجی 
به این عمل ندارد و مخالفت خانواده اش، این کار را نیز کرد. بعد از ماه ها احساس رضایت می کرد. اما این رضایت دیری نپایید چرا که همچنان بینی اش 
را زشت می دید و االن لب ها و چشم هایش نیز به نظرش خوش فرم نمی رسید. این شرح حال یکی از افراد مبتال به اختالل بدریخت انگاری بدن است که 

شاید در زندگی خود با آنها مواجهه شده باشید و با درد و رنجی که می کشند آشنا هستید.

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده
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اختالل بدریخت انگاری بدن چیست؟
این بیماری نوعی اختالل روانی است که فرد 
در آن به ش��دت نگران یک نقص خیالی و یا 
جزئی در خود است و دائماً به آن فکر می کند. 
این نقص در اکثر مواقع جزئی است و اگر هم 
واقعی باشد توسط این افراد بسیار بزرگنمایی 
می شود. در واقع، برداشتی که این افراد از بدن 
خود دارند غیر واقع بینانه اس��ت. این اختالل 
در واق��ع زیرمجموعه ای از اختالل وس��واس 
است که شامل افسردگی و اضطراب اجتماعی 
نیز می شود. این افراد از اجزای صورت و بدن 
خود راضی نیس��تند و در صورت ش��ان عدم 
تقارن، ج��وش، بزرگی بینی، چین و چروک 
می بینند. از بدن خود که یا چاق است یا فرم 
خاصی ندارد و یا اندام خاصی از بدن کوچک 
یا بزرگ اس��ت ناراضی هستند. در مردها نیز 
این اختالل وجود دارد که بیش��تر به صورت 
دیسمورفی ماهیچه بروز می کند. این مردان 
گمان می کنند که بدن ش��ان بی��ش از اندازه 
نحی��ف و ناتوان اس��ت. در نتیجه، به صورت 
افراطی رژیم های ویژه می گیرند و به بدنسازی 
می پردازند و ممکن اس��ت هورمون های غیر 
مجاز را برای حجم گرفتن ماهیچه های شان 
به خود تزریق کنند. البته این مشکل در زنانی 
که به شکل افراطی به ساختن عضالت حجیم 
می پردازند نیز دیده می شود. این افراد درباره 
کاهش موی خود و یا ناهمواری پوست ش��ان 

نیز می توانند دغدغه داشته باشند.

معیارهای�ی برای تش�خیص اختالل بادی 
دیسمورفیک )بدشکل انگاری بدن(

 فرد همیشه نگران است و فکر می کند که 
یک یا چند نقص و عیب در ظاهر جسمانیش 
دارد. ولی دیگران این نقص ها را نمی بینند یا 

آنها را جزئی می دانند.
 در مرحله ای از این اختالل، فرد در واکنش 
به نگرانی های خود درباره ظاهرش، رفتارهای 
تکراری داش��ته اس��ت. )برای نمونه، همیشه 
خ��ودش را در آینه برانداز می کند. در ش��انه 
کردن مو یا آرایش کردن زیاده روی می کند. 
همیشه از دیگران درباره ظاهرش دلگرمی و 
قوت قلب می خواهد( یا اعمال ذهنی تکراری 
انجام می دهد )برای نمونه همیشه ظاهر خود 
را با دیگران مقایسه و سنجش می کند(. گاهی 
این بیماری به حدی پیشرفت می کند که فرد 

دوست ندارد کسی او را ببیند.
 این اشتغال ذهنی باعث رنجش شخصی و 
نابسامانی شدید شده است. در واقع، این افراد 
نس��بت به ظاهر خود بسیار حساس هستند 
و نمی توانن��د درباره ناحیه ای از بدن خود که 
دوست ندارند فکر نکنند. همیشه متمرکز بر 

بینی، لب، پوست یا سایر اندام خود هستند.
 تصویر نادرستی از بدن خود دارند. بیماران 
نمی توانن��د بدن خود را آن گونه که هس��ت 
ببینند. اشکاالتی که آنها به آن توجه می کنند 
چیزهایی هستند که شاید دیگران به سختی 
متوجه آن شوند. بیماران مطمئن اند که زشت 

هستند در صورتیکه واقعاً این گونه نیست.
 این اختالل گاهی با اختالل انورکس��یا یا 
بی اشتهایی عصبی اشتباه گرفته می شود. در 
بی اش��تهایی عصبی نگرانی ف��رد فقط درباره 
چاقی است اما در اختالل بدریخت انگاری بدن، 

طیف نگرانی و دل مشغولی فرد بیشتر است.
 کس��انی که دچار این اختالل هس��تند، 
احس��اس گناه، شرم و خجالت دارند. به علت 
نگران��ی درباره نقص خیالی خود از حضور در 
جمع می پرهیزند و دچار احس��اس تنهایی، 
اضطراب و افسردگی می شوند. در نتیجه موارد 
ذکر شده، وابستگی به الکل و مواد مخدر در 
این افراد دیده می شود. این افراد احساس نیاز 
م��داوم به انجام اعمال جراح��ی زیبایی غیر 
ضروری دارند. به م��رور دچار اختالل خواب 
و خوراک نیز می ش��وند و عملکرد روزانه آنها 

دچار اختالل می شود.

علل ایجاد اختالل بدریخت انگاری بدن
مانند س��ایر اختالالت روان��ی، این اختالل 
نیز چند وجهی و پیچیده اس��ت که از تعامل 
عوامل ژنتیکی، رش��دی، روانی، اجتماعی و 

فرهنگی ایجاد می شود.
 ای��ن اخت��الل از دوران نوجوانی ش��روع 
می گردد و بس��یاری از این بیم��اران، وجود 
تروماهایی از قبیل سوء اس��تفاده، مورد آزار و 
اذیت قرار گرفتن، قلدری و تمسخر در دوران 

نوجوانی یا کودکی را گزارش داده اند.
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 ژن: ژنتی��ک یک��ی از عوامل مهم در این 
بیماری شناخته شده است.

 تربیـت: در خانواده هایی که کمالگرایی 
ترویج دارد و هرگونه نقصی مورد تمس��خر و 
توهین قرار می گیرد، ذهن کودکان به سمت 
وس��واس کشیده می شود. این اختالل نیز در 

گروه اختالل وسواس قرار می گیرد.
 سـروتونین: این نوروترانس��میتر )ناقل 
عصبی( با اهمیت، در بدن این افراد به مقدار 

کافی تولید نمی شود.
 تقـاوت مغز: عملکرد مغ��زی این افراد با 

سایرین متفاوت است.
 دنیـای امروز: از زمانی که رسانه توسط 
صاحبان س��رمایه وارد زندگی مردم ش��د، 
به تدری��ج س��لیقه و ذائقه اف��راد تغییر پیدا 
کرد و آنچنان شد که صاحبان مدیا )رسانه( 
خواسته بودند. دیدن سوپراستارهای سینما و 
خوانندگان و مانکن ها و مدل ها در ابتدا شاید 
فقط برای فیلم ها زیبا به نظر می رسیدند اما 
با گسترش روزافزون شبکه های مجازی و به 
وجود آمدن صنعت مدلین��گ، به مرور هر 
فرد خود را با بهترین و زیباترین ها مقایسه 
کرده و احس��اس می کرد چ��ه از نظر اندام 
و چ��ه از نظر زیبایی ص��ورت باید به مانند 
آنها باش��د. فش��ار فرهنگی از طریق ایجاد 
عروسک های باربی با بدن های بسیار ظریف 
و صورت زیبا و نشان دادن زیبایی به شکلی 
که خود صاحبان س��رمایه می خواس��ته اند 
ذائقه اف��راد را متفاوت ک��رد. امان از روزی 
که س��لیقه فرد با ژنتیک او در تضاد باشد. 

اینجاس��ت که بیزاری از خود در فرد شکل 
می گیرد و او رو به انواع اعمال جراحی برای 
زیباتر دیده شدن می کند که هیچ، گاه کافی 
نخواهد بود چرا که زیبارویان جهان نیز خود 
را با اعم��ال جراحی زیباتر کرده و از طریق 
شبکه های اجتماعی الغر و خوش فرم بودن 
و زیبا بودن را تبلیغ می کنند. دغدغه ذهنی 
اف��راد معمول��ی روی نواق��ص خیالی خود 
بیشتر می شود و به مرور وارد سیکل معیوب 
اضطراب و افسردگی و عمل و تزریق فیلر و 

نارضایتی از خود می شوند.

درمان
اگر در خودتان چنین ویژگی هایی س��راغ 
دارید بهتر اس��ت از متخصص روانپزش��ک و 
روانش��ناس کمک بخواهی��د و بدانید که با 
عمل های جراحی پی درپی حال ش��ما بهتر 
نخواهد شد. از جمله درمان هایی که برای این 
اختالل پیش��نهاد می شود دارو درمانی است. 
همانطور که قبالً گفته ش��د، تنظیم عملکرد 
ذهن و به حد مناسب رساندن سروتونین در 
بدن در درمان این اختالل مؤثر است که دارو 

به این امر کمک می کند.

 روان درمانـی: برای پیش��گیری و از بین 
بردن رفتاره��ای نامطلوب اف��راد می توان از 
روان درمانگر و مشاور کمک گرفت. افرادی که 
دچار اختالل بدریخت انگاری بدن هستند به 
بدن خ��ود نگاه نمی کنند و کم کم از اجتماع 
نیز فاصله می گیرند و یا به شکل خاصی وارد 

خیابان یا مهمانی ها می شوند مثالً لباس های 
چند سایز بزرگتر یا آرایش های غلیظ می کنند. 
در واقع، این اف��راد دچار اضطراب اجتماعی 
می ش��وند. با تکنیک حساسیت زدایی منظم 
با کمک مش��اور به فرد آموزش داده می شود 
ک��ه گام به گام دوباره وارد اجتماع ش��ود و با 

اضطراب خود مقابله کند.
در کنار رفتارهای ناکارآمدی که این افراد 
دارن��د و باعث می ش��ود که اضطراب ش��ان 
بیشتر ش��ود، افکار و باورهای غلطی نیز در 
ذهن آنها شکل گرفته اس��ت که آنها نیز با 
کمک روان درمانگر باید اصالح شود. رویکرد 
س��ی بی تی یکی از بهتری��ن رویکردها برای 
کمک به ای��ن افراد اس��ت. در این رویکرد، 
به فرد آموزش داده می ش��ود تا افکاری که 
به آنها حس بدی می دهند را کنترل کنند. 
و در واقع نحوه نگاه کردن نادرس��ت خود را 
به موضوعات تغییر دهند. با کمک مشاور و 
اطرافیان یاد می گیرد کمتر به نواقص ظاهری 
خود تمرکز کند. در واقع، در روان درمانی به 
مراجع کمک می ش��ود تا ع��زت نفس خود 
را که در واقع کمبود آن ریش��ه بس��یاری از 
اختالالت اس��ت را باال بب��رد. دارو درمانی و 
روان درمان��ی در کنار هم به این افراد کمک 

شایانی خواهد کرد.

منبع
 DSM-5 آسیب شناس��ی روانی براساس 

جلد دوم – دکتر مهدی گنجی.
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ورزش
بیرانوند را فرستادند روی سکو!/64

چهار باور غلط کرونایی در فوتبال ایران!/66
شش مرد، شش میراث/68

ادامه سریال »ویلموتس چای«/۷0
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وضعی��ت برای علیرضا بیرانون��د، دروازه بان 
یک مت��ر و ۹4 س��انتی متری تیم مل��ی، در 
باش��گاهش خوب پیش نمی رود. مرد شماره 
یک تیم ملی ایران که با هزار امید و آرزو راهی 
فوتبال بلژیک ش��د تا برای آنتورپ به میدان 
برود، روزهای بسیار سختی را تجربه می کند. 
البته که او پیش از این بارها نش��ان داده مرد 
روزهای سخت است و از رقابت کردن با کسی 
نمی ترسد ولی وضعیت کنونی اش در باشگاه 
آنتورپ به گونه ای است که رفته رفته اعتبار او 

زیر سؤال می رود!
پرس��پولیس  در  روزگاری  ک��ه  بیرانون��د 
پادش��اهی می ک��رد و به عن��وان یک��ی از دو 
دروازه بان برتر آس��یا، نامش را در قاره مطرح 
کرده بود، به امید رسیدن به موفقیت بیشتر 
در دنیای فوتبال، تصمیم گرفت راهی فوتبال 
اروپا شود. او از بین دو پیشنهاد جدی ای که 
ازسوی بلژیکی ها داشت، تصمیم گرفت باشگاه 
آنت��ورپ را انتخاب کند تا به قول خودش در 
عرض شش ماه از این باشگاه کوچک به یکی 

از باشگاه های بزرگ در فوتبال اروپا برود.

هرچن��د به نظ��ر می رس��ید بیرانوند برای 
محقق ک��ردن اهداف��ش مصمم اس��ت ولی 
وضعیت کرونا از یک س��و و دیر صادرش��دن 
روادی��دش از س��وی دیگ��ر باعث ش��د تا او 
ش��روعی ناباورانه در آنتورپ داش��ته باش��د. 
برخالف وعده های قبلی که به این دروازه بان 
خرم آبادی داده و عنوان شده بود او دروازه بان 
اصلی آنتورپ خواهد بود، تأخیر در ورودش به 
بلژیک باعث ش��د تا ایوان لکو، سرمربی وقت 
آنتورپ، ریس��ک نکند و ژان بوتز، دروازه بانی 
جوان تر را به خدمت بگیرد. نکته جالب اینکه 
همان وعده ای که به بیرانوند مبنی بر دروازه بان 
شماره یک بودن داده شد، به بوتز هم داده شد 
ولی برخالف رفتار با علیرضا بیرانوند، سرمربی 
وقت آنتورپ به قولی که به بوتز داده بود عمل 
و او را به عنوان دروازه بان اصلی آنتورپ انتخاب 
کرد. این طور ش��د که بیرانوند، 15 هفته را از 
دس��ت داد و از روی نیمکت )چندبازی را هم 
به دلیل مصدومیت در ترکیب قرار نداش��ت( 
ش��اهد هنرنمایی رقیبش درون قفس توری 
بود. تا اینکه س��رانجام تحت فشار مدیریت و 

البته فضای مجازی، ایوان لکو، برخالف میلش 
تصمی��م گرفت علیرضا بیرانوند را در ترکیب 
اصلی تیمش آن هم در رقابت های لیگ اروپا و 
در دیداری دشوار برابر تاتنهام بیازماید؛ بازی ای 
که اگرچه با شکس��ت آنتورپ همراه بود ولی 
عملکرد قابل قبول بیرانوند دوباره این فش��ار 
را بر روی س��رمربی وقت تیم زیادتر کرد که 
در بازی های لیگ هم از »بیرو« استفاده کند. 
این طور ش��د که در هفته شانزدهم، بیرانوند 
در دیداری دش��وار برابر کلوب بروژ که تیمی 
به مراتب قوی تر از آنت��ورپ بود، درون دروازه 
قرار گرفت و دو بار دروازه اش باز ش��د. ایوان 
لکو که گویی دنبال بهانه می گشت تا بیرانوند 
را دوباره روی نیمکت بنش��اند، ب��ا انتقادات 
عجیب وغریب از سبک دروازه بانی علیرضا، او 
را دوباره به نیمک��ت دوخت تا ژان بوتز را در 
ترکیب اصلی قرار دهد؛ رویه ای که برای سه 

بازی دیگر در لیگ تداوم پیدا کرد.

وقتی بیرانوند فرصتش را سوزاند!
کمی بعدت��ر، رخ دادن اتفاق��ات غیرمترقبه 

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران روی دور ناکامی در اروپا

بیرانوند را فرستادند روی سکو!
N

ew
s

گ و هنر
فرهن

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ش
ورز

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  ۳15  111 800  ۳0005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 6۲ 4۲ 45 ۳۳-0۲1          امداد جاد ه ای: ۳1 ۷1 46 ۳۳–0۲1

]64[

شماره ۷۷- فروردین ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



در آنتورپ کاری کرد تا ش��رایط برای علیرضا 
بیرانوند بهتر از نیم فصل نخس��ت پیش برود؛ 
ای��وان لکو، س��رمربی و مخالف ش��ماره یک 
بیرانوند از آنتورپ جدا ش��د و از س��وی دیگر، 
ژان بوتز، دروازه بان ش��ماره یک این تیم هم با 
مصدومیت طوالنی مدتی روبه رو ش��د. این دو 
مورد دست به دست هم داد تا علیرضا بیرانوند 
از روی نیمکت بلند شده و تبدیل به دروازه بان 
شماره یک آنتورپ آن هم تحت حمایت مربی 
جدید، فرانک فرکوترن ش��ود. برخالف انتظار 
اما بیرانوند درون دروازه آنتورپ مطمئن نشان 
نداد. او عملکردی سینوس��ی داشت و با وجود 
آنکه ۹ بازی متوال��ی درون دروازه قرار گرفت 
ولی هرگز نتوانست اعتماد سرمربی جدید را به 
دست بیاورد. در طول این ۹ بازی که بیرانوند 
دروازه بان فیکس آنتورپ بود، تیمش��ان پنج 
برد، دو مس��اوی و دو شکس��ت به دست آورد 
ولی انتقاد رسانه ها از عملکرد علیرضا بیرانوند 
س��رانجام کاری کرد تا مربی جدید هم رو به 
خرید دروازه بانی تازه بیاورد و این بار دوولف را 
به خدمت بگیرند. علیرضا هم البته بدشانس بود 
که در دیدار برابر سنت ترویدن )نهمین بازی ای 
که در لیگ، فیکس در ترکیب حضور داشت( 
مصدوم شد و ۳5 دقیقه بیشتر دوام نیاورد. بعد 
از آن مصدومیت تا همین االن اما دیگر علیرضا 

بیرانوند نه در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفته 
و نه حتی نامش در بین نیمکت نشینان آنتورپ 
دیده می شود! س��رمربی جدید هم که گویی 
منتظر بهانه بود، دوولف را وارد ترکیب کرد و با 

بهادادن به او، علیرضا را از دور خارج کرد.

سکونشینی های ادامه دار؟
موضوع��ی که کار را در این میان تبدیل به 
یک معما کرده این است ژان بوتز، دروازه بان 
فیکس آنتورپ هم در ابتدای فصل برگش��ته 
و مهیای بازی اس��ت؛ این به آن معنی است 
ک��ه حاال علیرضا بیرانوند به جای جنگیدن با 
یک دروازه بان باید با دو دروازه بان دیگر برای 
رس��یدن به ترکیب مبارزه کند؛ مبارزه ای که 
البت��ه به نظر می رس��د به این س��ادگی های 
توفیق��ی در آن حاص��ل نکند! ماج��را از این 
قرار اس��ت که ژان بوتز در گفت وگو با »درنیر 
آور« بلژیک صراحتاً به این مورد اش��اره کرده 
که س��رمربی به او وع��ده داده بدون رقابت با 
دیگر دروازه بان های آنتورپ، دوباره به ترکیب 
اصلی برگردد و تبدیل به دروازه بان ش��ماره 
یک ش��ود. این وعده مصادف شده با عملکرد 
خوب دوول��ف درون دروازه آنت��ورپ؛ یعنی 
اینکه با وجود برگشتن بوتز باز هم این دوولف 
است، کسی که عنوان شده بود دروازه بان سوم 

آنتورپ است، به عنوان دروازه بان اصلی بازی 
می کند. این وس��ط اتفاق بدتر برای علیرضا 
بیرانوند رخ داده اس��ت! او که یکی، دو بازی 
را به دلیل مصدومیت از دست داد، در برگشت 
هم جای��ی در ترکیب اصلی ک��ه هیچ، روی 
نیمکت ذخیره ها هم پیدا نکرده اس��ت! االن 
شش بازی اس��ت که نام علیرضا بیرانوند در 
فهرست بازیکنان دعوت ش��ده آنتورپ برای 
بازی های رسمی قرار نمی گیرد. در تمام این 
مدت، نام بوتز، دروازه بان ذخیره رد شده و او 
به عنوان دروازه بان دوم روی نیمکت نشسته 
است. معنی خطرناک این اتفاق این است که 
در ش��رایط کنونی، ب��رای کادر فنی آنتورپ، 
علیرضا بیرانوند دروازه بان سومی است که در 
صورت نیاز فراخوانده خواهد شد. این اتفاق در 
شرایطی رخ داد که هنوز هم دراگان اسکوچیچ، 
س��رمربی تیم ملی ایران، علیرضا بیرانوند را 
به عن��وان دروازه بان ش��ماره یک تیم ملی در 
نظر دارد و امیدوار است مهارت های بی شمار 
او بتواند تیم مل��ی را در مرحله انتخابی جام 
جهانی به موفقیت برساند. بااین حال، پرسش 
نگران کنن��ده اینکه اگر روند بازی نکردن های 
بیرانوند در تیم نه چندان مطرح بلژیکی ادامه 
داشته باشد، آیا او آن قدر آماده هست که تیم 

ملی را در این مسیر دشوار کمک کند؟
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از ورود وی��روس کرون��ا ب��ه ای��ران ماه ه��ای زی��ادی می گذرد و البته که روزهای اول هیچ کس حتی تصورش را ه��م نمی کرد ماندگاری این مهمان 
ناخوانده این قدر به درازا بکش��د. دنیا با یک پدیده غریب روبه رو ش��ده بود و طبیعتاً اش��تباهات زیادی در مواجهه با آن انجام ش��د. یادآوری 
ای��ن ک��ه ی��ک  س��ال پی��ش در چنی��ن روزهایی مردم داوطلب کوچ��ه و خیابان را ضد عفونی می کردند یا در خانه ن��ان می پختند، حاال کمی عجیب به  
نظر می رس��د. ش��اید همچنان برخوردهای غلط ما با کرونا ادامه داش��ته باش��د و بعداً حقایقی در مورد خطاهای امروز کش��ف ش��ود. به هر حال این 
فضا در دنیای فوتبال هم وجود داش��ت. مس��ابقات همه لیگ های معتبر دنیا حداقل چهار ماه تعطیل ش��د و تازه زمانی که همه فهمیدیم کرونا 
رفتنی نیس��ت، فوتبال در سراس��ر دنیا به تدریج از س��ر گرفته ش��د. این مطلب نگاهی دارد به چند باور غلط کرونایی بین اهالی فوتبال ایران 

که یک  س��ال پیش در چنین روزهایی رواج داش��ت.

چهار باور غلط کرونایی در فوتبال ایران!

فصل باید نیمه کاره بماند
از زم��ان ش��یوع ویروس در ای��ران برخی 
باش��گاه ها اصرار بسیار زیادی به خرج دادند 
که مس��ابقات لیگ نوزدهم بای��د نیمه کاره 
باقی بماند. هشتم اسفند ۹8 مسابقات هفته 
بیست ویکم لیگ برتر برگزار شد و بعد همه 
چی��ز رفت روی هوا تا تکلیف کرونا روش��ن 
ش��ود. در این مدت فشار بسیار زیادی روی 
سازمان لیگ آمد تا با یک تصمیم احساسی 
مسابقات را تعطیل کند. اگر این ایده اجرایی 
می ش��د، االن حس��ابی مکافات داشتیم. در 
این  صورت حتی معرف��ی نمایندگان ایران 
برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا در فصل 
جاری هم گره می خورد. از این بحث ها البته 
همه  جای جهان وجود داش��ت و شاید بین 

کشورهای مشهور تنها لیگی که تسلیم شد، 
فرانسه بود. فرانسوی ها در تصمیمی که هنوز 
در جهان به سخره گرفته می شود لیگ شان 
را تعطی��ل و پاری س��ن ژرمن را ب��ه  عنوان 
صدرنشین قبل از دوران کرونا قهرمان اعالم 
کردند. مدیران فوتب��ال ایران اما مثل اغلب 
نقاط دنیا به درستی بردباری به خرج دادند و 

مسابقات از اوایل تیرماه از سر گرفته شد.

هر بازیکن�ی کرونا بگی�رد فوتبالش تمام 
می شود

این یک باور غلط دیگر بود که اوایل شیوع 
ویروس حسابی در کشورمان رواج یافت. چون 
ویروس کرونا عمدتاً ری��ه را درگیر می کند، 
فوتبالیس��ت های ایرانی تصور می کردند در 

ص��ورت ابتال به این بیماری حتی اگر بهبود 
یابند، دیگر شانسی برای بازگشت به فعالیت 
حرف��ه ای نخواهند داش��ت. حت��ی یک  بار 
حسین حسینی، در سه برداشت این موضوع 
را به یک فیلمبردار گفت تا صدا و تصویر او 
را ضبط کند! با این وجود گذر زمان نش��ان 
داد این  طور نیس��ت. فوتبالیست های بسیار 
زیادی در سراس��ر جهان و البته خود ایران 
مبتال ش��دند و بع��د از دو هفته قرنطینه به 
میادین بازگشتند. ورزش��کاران حرفه ای به  
خاطر آمادگی جسمانی باالی خود مقاومت 
بهتری در برابر وی��روس دارند و تقریباً تا به  
حال خبر حاد شدن این مریضی برای هیچ 
ورزش��کار فعال و سرشناس��ی مخابره نشده 

است.
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برگزاری بازی ها ش�یوع وی�روس را 
تشدید می کند

این هم یک باور نادرس��ت دیگر بود. 
گروهی گمان می کردند از س��رگیری 
مس��ابقات و تجمع بازیکن��ان و عوامل 
اجرای بازی در کنار هم موجب افزایش 
ش��یوع کرونا خواهد شد؛ در حالی  که 
به تجربه ثابت شد اتفاقاً زمین فوتبال 
امن ترین جا برای فرار از کرونا اس��ت. 
بازیکنان وقتی زیر نظر باش��ند و مدام 
تست بدهند کمتر آسیب خواهند دید 
اما وقت��ی بازی ها به هر دلیلی تعطیل 
اس��ت و آنها به حال خود رها شده اند، 
خطر تهدیدشان می کند. در این مدت 
هم منش��أ خیلی از ابتالها، ناپرهیزی 
بازیکنان بیرون از زمین مس��ابقه بوده 

است.

تماشاگران خیلی زود برمی گردند
شاید کمتر کسی در دنیا تصور می کرد 
عدم بازگشت تماشاگران به میادین تا 
این اندازه طوالنی شود. حتی در برخی 
کش��ورهای اروپای��ی چندی��ن برنامه 
زمان بندی برای بازگش��ت تماشاگران 
تدوین شد اما جان سختی ویروس همه 
برنامه ه��ا را به  هم ریخت. در ایران هم 
اگر همه از اول می دانستند ویروس کرونا 
حداقل ی��ک فصل ونیم باعث برگزاری 
بازی ها بدون حضور تماشاگران خواهد 
شد، ش��اید ورزش��گاه های بزرگ را از 

میزبانی معاف می کردند.
 وقتی هواداری وجود ندارد، با هزینه 
خیلی کمتر روی چهار تا زمین چمن 
صاف هم می ش��د همین مس��ابقات را 
برگزار کرد. فراموش نکنید پرسپولیس 
و اس��تقالل باب��ت هر ب��ار میزبانی در 
ورزش��گاه آزادی بای��د 150 میلی��ون 
تومان به شرکت توسعه و تجهیز اماکن 
ورزش��ی بپردازن��د. آیا مثاًل ورزش��گاه 
ش��هید کاظمی نمی توانس��ت در این 
م��دت میزبان تع��دادی از مس��ابقات 
پرسپولیس باشد؟ چرا آزادی صد هزار 
نفری را به  خاطر صد نفر آدم مستهلک 

می کنید؟«
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در طول دهه نود و پیش 
از ای��ن بل��وای گران��ی 
کمرش��کن ارز، مربی��ان 
وارد  زی��ادی  خارج��ی 
ورزش ایران شدند که 
برخ��ی از آنها ب��ه دالیل 
مختلف در یادها خواهند 
ماند. این مطلب داستان 
ش��ش نفر از آنه��ا را به 
م��رور  مختص��ر  ش��کل 
می کن��د؛ البته نه فقط از 
نظر فن��ی، بلک��ه از این 
زاوی��ه ک��ه از رهگ��ذر 
حضور آنها در ایران چه 
دانستیم و چه آموختیم.

نگاهی به عملکرد 6 مربی تاریخ ساز خارجی در ورزش ایران

برانکو؛ غر زدن ممنوع
معمار عصر جدید پرسپولیس، برانکو ایوانکوویچ 
اس��ت؛ مربی کرواتی که ش��ش س��ال پیش در 
چنین روزهایی یعنی دقیقاً نوزدهم فروردین ۹4 
سرمربی پرسپولیس شد و تیمی را که در خاک 
افتاده بود به افالک رساند. برانکو پرسپولیسی را 
تحویل گرفت که کاپیتانش برای بقا در لیگ برتر 
س��جده ش��کر به  جا آورد. او اما این تیم را با سه 
قهرمانی پیاپی لیگ و یک صعود فوق دراماتیک 
به فینال لیگ قهرمانان آس��یا تحویل داد. برانکو 
تیمی س��اخت که هن��وز هم اث��رات و ثمراتش 
ملموس اس��ت و هواداران را شیرین کام می کند. 
با این حال میراث بزرگ مربی کروات، جاانداختن 
فرهن��گ کار به جای اعت��راض و غرولند بود. نه 
جدایی هیچکدام از س��تاره ها و نه مصدومیت ها 
و محرومیت از یارگیری برانکو را تسلیم نکرد. او 
هرگز لب به هیچ شکایتی نگشود و صبح تا شب 
برای شغلش وقت گذاشت. این موهبتی بی نظیر 

بود برای فوتبال بهانه جوی ایرانی.

والسکو؛ ما می توانیم
مردی که در والیبال ایران انقالب به پا کرد، سال 
۲011 هدایت تیم ملی را پذیرفت. او ایران را برای 
اولین بار قهرمان آسیا کرد و برای نخستین بار به 
لیگ جهانی رساند. راهیابی به مسابقات جهانی 
۲014 هم دس��تاورد دیگر خولیو والس��کو بود. 
عملکرد او از نظر فنی جای بحث ندارد اما میراث 

این مربی برای ورزش ایران جاانداختن این نکته 
کلیدی بود که فقط غیر ممکن، غیر ممکن است. 
والس��کو نشان داد با کار و برنامه و تدابیر صحیح 
می شود سخت ترین قله ها را هم فتح کرد. جادوی 
او آن  قدر استثنایی بود که باعث شد حتی عادل 
فردوسی پور در برنامه تمام فوتبالی اش ترتیب یک 
مصاحبه به یادماندنی با این مربی را بدهد. همان  
جا بود که والسکو گفت از عبارت »کم و بیش« 
در ادبیات ایرانی خوشش نمی آید. او گفت به جای 
چنین تعابیر پر از ش��ک و تردیدی، باید مصمم 

باشید و محکم به سمت جلو حرکت کنید.

کی روش؛ از چیزی نترس
کارلوس کی روش پرتغالی هفت سال سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران بود و یک کارنامه مثبت و 
قابل قبول از خودش به جا گذاشت. او دو بار تیم 
ملی را به جام  جهانی رس��اند و در جام ملت های 
آس��یا هم تا نیمه نهایی پیش رفت. میراث اصلی 
ک��ی روش اما نه این نتایج، بلکه چش��اندن طعم 
شیرین شجاعت به فوتبالدوستان ایرانی بود. هرگز 
فراموش نخواهیم کرد ک��ی روش چگونه مهدی 
رحمتی را بع��د از ناز کردن ب��رای تیم ملی، در 
حس��اس ترین مقطع ممکن کنار گذاشت و تیم 
ملی را با رحمان احمدی به جام  جهانی رساند. در 
مقدماتی ۲014 سه بازی حساس با قطر، لبنان 
و کره  جنوبی داشتیم که هر سه را باید می بردیم. 
ش��اید حتی خود رحمان احمدی هم جس��ارت 

شش مرد، شش میراث
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انتخاب خودش به عنوان دروازه بان اصلی تیم 
ملی در این سه دیدار را نداشت. کی روش اما 
ب��ه او اعتماد کرد و ما جهانی ش��دیم. بعدتر 
هم مربی پرتغالی همین هنر نترسیدن را در 
تقابل با بزرگانی همچون آرژانتین و اسپانیا به 

نمایش گذاشت.

استرا؛ ارزش تخصص
آن قدر مربی خوب ایتالیایی در تاریخ فوتبال 
جهان داشته ایم که خیلی از رسانه های دنیا به 
شوخی مربیگری فوتبال را »شغل ایتالیایی« 
می خوانند. ابتدای لیگ نوزدهم اما یک مربی 
از همین کشور هدایت استقالل را پذیرفت و 
با وجود آن که تنها نیم فصل مش��غول به کار 

بود، اس��مش را در تاریخ این باشگاه جاودانه 
کرد. آندره آ اس��تراماچونی مردی بود که در 
استقالل کم س��تاره غوغا کرد، بازیکنی مثل 
مهدی قائدی را به باالترین س��طح فوتبالش 
رس��اند و روح مب��ارزه و برت��ری را در کالبد 
استقالل دمید. او بدون هیچ هراسی، در یک 
بازی مهم مثل داربی تهران برای نخستین بار 
سیستم س��ه دفاع را آزمایش کرد و با وجود 
شکست در آن مسابقه، آن قدر روی ایده اش 
پافشاری کرد که آبی ها را به کورس قهرمانی 
رساند. شاید اگر آن مشکالت پیش نمی آمد و 
استراماچونی در ایران می ماند، استقالل بیش 
از اینها از خدماتش سود می برد. میراث او اما 

اثبات ارزش های »تخصص« بود.

کالدرون؛ تو بامعرفت باش!
ش��اید به جرات می توان گفت در یک دهه 
گذشته به هیچکدام از مربیان خارجی شاغل 
در فوتبال ایران به اندازه گابریل کالدرون ظلم 
نش��د. این مربی آرژانتینی مأموریت دش��وار 
اداره پرس��پولیس در دوران پس��ابرانکو را بر 
عهده گرفت و به ش��کلی خیره کننده از پس 
کار برآمد اما مدیریت وقت باش��گاه به دالیل 
نامعلوم به پر و پای او پیچید و آن قدر آزارش 
داد که این مربی تیم��ش را ول کرد و رفت. 
کالدرون پرسپولیس را قهرمان نیم فصل کرد و 
به نیمه نهایی جام حذفی رساند، از آن مهم تر 
این که تابوی نیمکت نشین کردن ستاره هایی 
مث��ل علیرض��ا بیرانون��د، جالل حس��ینی، 
ش��جاع خلیل زاده و ... را شکس��ت اما نهایتاً 
یک سیس��تم مرموز با ده ها ه��زار فحش در 
شبکه های اجتماعی او را بدرقه کرد. عجیب 
این که کالدرون هنوز در کمال ادب و احترام 
در م��ورد ایران حرف می زن��د و هر موفقیت 
پرسپولیس را تبریک می گوید. مرد آرژانتینی 

انگار با معرفتش در حال دلربایی است.

ویلموتس؛ ظاهر مهم نیست
همه چیز هم اما همین  قدر گل و بلبل نیست. 
بین مربی��ان خارجی هم حتماً افراد ش��یاد و 
فرصت طلب پیدا می ش��وند و الزم است طرف 
ایرانی مایل به همکاری، شش دانگ حواسش 
را جمع کند. مارک ویلموتس، تحمیل کننده 
س��نگین ترین غرامت تاریخ فوتب��ال ایران به 
فدراس��یون مصداقی کامل از مربیان موصوف 
است. مرد بلژیکی دو میلیون یورو نقد و شش 
میلیون یورو نس��یه از ما گرفت تا یک درخت 
بکارد، پیش از داربی با بازیکنان پرسپولیس و 
استقالل چاق سالمتی کند و البته به بحرین و 
عراق ببازد. با این همه حتی از او هم می ش��ود 
درس گرفت؛ این که هرگز نباید به ظاهر آدم ها 
اعتماد کرد. ویلموتس مردی مهربان، خونگرم و 
اهل کار نشان می داد و زعمای پیشین فدراسیون 
در زمان عقد قرارداد بسیار در ستایش نجابت 
او حرف زدند اما دیدید که پوس��تمان را کند. 
همیشه باید هوش��یار، واقع بین و خردگرا بود، 

وگرنه ممکن است فاجعه ای در کمین باشد.«
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اتفاقات��ی ک��ه در فدراس��یون 
فوتبال ایران در زمان ریاس��ت 
مهدی تاج رخ داده، آن  قدر زیاد 
است که می شود چندتایی را به 
عن��وان گل سرس��بدش بیرون 
کش��ید و مطرح کرد. با این حال 
هیچ ک��دام از ش��اهکارهایی که 
مهدی ت��اج و مدیران نزدیکش 
قبلی  فوتب��ال  در فدراس��یون 
رقم زده اند، به اندازه قرارداد 
»ویلموتس��چای« مشهور نشده 

است.
فدراس��یون  س��ابق  رئی��س 
فوتب��ال ای��ران بع��د از قط��ع 
هم��کاری با کارل��وس کی روش 
ویلموت��س  م��ارک  س��راغ  ب��ه 
رف��ت و ای��ن مرب��ی را ک��ه به 
ق��ول خ��ودش »نجابت از س��ر 
و روی��ش می بارید« ب��ه عنوان 
سرمربی تیم ملی ایران معرفی 
ک��رد. ب��ا معرف��ی ویلموتس به 
عنوان س��رمربی جدید، شایعه 
شد فدراس��یون فوتبال ایران 
ق��رارداد هنگفت��ی را ب��ا ای��ن 
م��رد بلژیکی امضا کرده که این 
شایعه با واکنش های تند مهدی 
تاج و رفقایش در فدراس��یون 
فوتب��ال روب��ه رو ش��د و آنه��ا 
هم��واره ب��ر ای��ن که ق��رارداد 
و  مناس��ب  بس��یار  ویلموت��س 
حتی کمت��ر از قرارداد کارلوس 
کی روش است، تأکید داشتند.

ابه��ام درباره رقم قرارداد ویلموتس تا زمانی که 
او پایش را در یک کفش کرد تا قسط قراردادش 
را نگیرد حاضر به نشستن روی نیمکت تیم ملی 
نیست، وجود داشت. آن زمان اما فدراسیون فوتبال 
از یکی از زیرمجموعه های شرکت »شستا« مجبور 
شد رقم دو میلیون یورو قرض بگیرد تا ویلموتس 
را راض��ی به ادامه هم��کاری کند. ویلموتس بعد 
از گرفت��ن دو میلی��ون ی��ورو روی نیمکت برای 
یک بازی نشس��ت و بعد با بستن چمدان هایش 
راهی بلژیک شد؛ برای همیشه و البته با شکایت 
از فدراس��یون فوتبال ایران به فیفا برای دریافت 
غرام��ت ۶/۲ میلی��ون  یوروی��ی! با درخواس��ت 
ویلموتس که به تأیید فیفا رس��ید، مشخص شد 
تم��ام مواردی ک��ه مهدی ت��اج و نزدیکانش در 
فدراس��یون فوتبال ش��ایعه می خواندند، واقعیت 
داشته و یکی از بزرگ ترین کاله های ورزشی سر 
فوتبال ایران رفته اس��ت. شرایط به  گونه ای شد 
که قرارداد ویلموتس روی  هم  رفته 8/۲ میلیون 
یورو رقم خورده و فیف��ا تأکید دارد طرف ایرانی 
باید این رقم را بپردازد. از طرفی مسئوالن ورزش 
ایران با کشاندن این پرونده به دادگاه عالی ورزش 
امیدوارند غرامت ویلموتس را نپردازند؛ موضوعی 
که با توجه به سابقه پرونده های ورزشی ایران در 
دادگاه عالی ورزش بعید است پایان خوشی داشته 

باشد.
در این بین تازه ترین اتف��اق رخ داده مربوط به 

اقدام قضائی شستا برای بازپس گیری دو میلیون 
یورویی اس��ت که به فدراسیوِن مهدی تاج قرض 
داده اس��ت. فدراس��یون قبل��ی به ه��زار و یک 
بهان��ه از پرداخت این رق��م طفره رفت تا این که 
س��رانجام خبر رسید شستا حکم توقیف اموال را 
گرفته و قرار اس��ت ساختمان فدراسیون فوتبال 
را به مزایده بگذارد. اگرچه اسفند سال گذشته با 
کدخدامنشی قرار شد به فدراسیون مهلت دهند 
ولی حاال خبر می رس��د شس��تا برای زنده کردن 
طلبش نه تنها ساختمان فدراسیون فوتبال بلکه 
بخشی از ساختمان باشگاه پرسپولیس را که آن  
هم تملکش در اختیار فدراس��یون است، زیر سر 
گذاشته و در حال نهایی کردن آن ها برای انتقال 

سند به نفع خودش است!
بالی جدید در شرایطی نازل شده که بسیاری 
به همین س��رعت فرام��وش کرده ان��د احتماالً 
مس��بب اصلی این اتفاقات مهدی ت��اج، رئیس 
س��ابق فدراسیون فوتبال ایران است. او قراردادی 
بحث برانگیز با مارک ویلموتس بس��ت و بعد هم 
به بهانه قلب درد از س��متش اس��تعفا داد و رفت. 
با وجود کناره گیری اش از فدراس��یون فوتبال اما 
گفته می شد به زودی مقصران این پرونده ننگین 
معرفی ش��ده و به س��زای اعمالش��ان می رسند! 
وع��ده ای که ت��ا االن بی نتیج��ه از آب درآمده و 
کسی ظاهراً حتی نتوانسته به مهدی تاج بگوید: 
»باالی چشم شما ابروست!« همین موضوع حاال 

ادامه سریال »ویلموتس چای«
مهدی تاج با انتخاب مربی بلژیکی چه برسر فوتبال ایران آورد؟
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فرضی��ه ای را به صورت جدی مطرح می کند 
که آیا مهدی تاج، همدست یا همدستانی در 
این پرونده داشته که مانع از رسیدگی کامل 
به آن می شود؟ این پرسش موضوعی است که 
نهادهای ناظر و سازمان بازرسی شاید روزی به 
آن پاسخ دهند ولی دست  کم از روی نشانه ها 
می توان ب��ه این امر پی برد ک��ه برای انعقاد 
این قرارداد س��نگین، مهدی تاج چندان هم 

مستقل عمل نکرده است.
برای شروع می شود از نامه ای به مهدی تاج 
برای »بهره برداری از مارک ویلموتس« حرف 
زد. همان زمان عنوان شد مرکز فرهنگی ایران 
و هلند نامه ای فرستاده و ابراز عالقه کرده برای 
منعقدکردن قرارداد با ویلموتس به فدراسیون 
فوتبال ای��ران کمک کند. نامه به مهدی تاج 
»پاس« داده می ش��ود: »جهت بهره برداری«. 
این موضوع حاال تفس��یرش س��خت شده و 
مشخص نیست که آیا دستوری بوده یا برای 
بررس��ی. وزارت می گوید جهت بررسی بوده 
ولی مهدی تاج اعتقاد داشت چندان هم برای 

بررس��ی نبود. تاج آن زمان درب��اره این نامه 
گف��ت: »این که بگویی��م وزارت ورزش هیچ 
ارتباطی ندارد، خیلی درست نیست. این که 
بگوییم صد درصد فدراس��یون بر اساس نامه 

وزیر عمل کرده نیز درست نیست.«
موضوع وقتی پیچیده تر می شود که مهدی 
تاج با توصیه »عده ای« همان مرکز فرهنگی 
ایران و هلند را »دور« می زند و مس��تقیماً با 
ویلموت��س آن  هم با رقم��ی »غیر متعارف« 
مذاک��ره می کند و ق��رارداد می بندد. این که 
»عده ای« که به تاج چنین توصیه ای کرده اند 
در زم��ره کدام افراد ق��رار می گیرند به ظاهر 
مشخص نیس��ت ولی یکی مثل علی دایی از 
نقش پررنگ »آقازاده ها« در قراردادهای کالن 
فدراس��یون فوتبال حرف می زن��د و از عدم 
استقالل مس��ئوالن وقت فدراسیون فوتبال 
گالیه می کند. اگر ادعای علی دایی درس��ت 
باشد، خود دلیلی مضاعف بر قوت گرفتن این 
شایعه است که به غیر از مهدی تاج و مدیران 
وقت فدراس��یون فوتبال، عده ای دیگر هم در 

اگرچه اسفند سال گذشته 
با کدخدامنشـی قرار شـد به 
فدراسـیون مهلت دهند ولی 
حـاال خبر می رسـد شسـتا 
برای زنده کردن طلبش نه تنها 
فوتبال  فدراسیون  ساختمان 
بلکـه بخشـی از سـاختمان 
باشـگاه پرسـپولیس را کـه 
آن  هـم تملکـش در اختیـار 
فدراسـیون اسـت، زیر سـر 
گذاشته و در حال نهایی کردن 
آن ها برای انتقال سند به نفع 

خودش است!
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این پرونده و قرارداد عجیبی که بس��ته شده، 
نقش داشته و احتماالً ذی نفع هستند. دست 
آخر موردی که شاید برای گمراه کردن اذهان 
از مس��یر اصلی باشد نقش »ب.ز«، »بروس« 
یا بهروز زنجان��ی در قرارداد مارک ویلموتس 
است. مهدی تاج که بهروز زنجانی را عالقه مند 
به تیم ملی معرفی می کند، حتی در مذاکره 
با مارک ویلموتس در سفارت ایران در بلژیک، 
او را همراه خودش داش��ته است و بعدها در 
جلسه با وزیر ورزش هم همراه همین بهروز 
زنجانی شرکت کرده تا درباره زوایای قرارداد 
مارک ویلموتس اظهار نظر کند. هنوز به  طور 
کامل نقش این »ب.ز« در قرارداد ویلموتس 
مشخص نشده ولی با توجه به این که بررسی 
این پرونده از س��وی نهادهای نظارتی خیلی 
طوالنی ش��ده است، ش��اید روزی پاسخ این 

پرسش هم مشخص شود.
نکت��ه عجیب ت��ر درب��اره پرونده ق��رارداد 
ویلموتس این است که حتی همین االن که 
خطری فدراس��یون فوتبال و فوتبال ایران را 
تهدید نمی کند )با توجه به برگزاری انتخابات 
و روی  کار آمدن فدراسیون جدید( هنوز هم 

نهادهای نظارتی و بازرسی از رسیدگی جدی 
به پرونده ویلموتس سر باز می زنند. این دو نهاد 
پیش تر و زمانی که فیفا )احتماالً با ارسال پیام 
از داخ��ل( تهدید به تعلیق فوتبال ایران کرد، 
خیلی جدی روی این پرونده کار می کردند و 
حتی هشت نفر را به عنوان مقصران اولیه به 
دادگاه معرفی کردند ولی بعد با فروکش کردن 
عطش و البته تهدید فیفا، پیگیری ها یا صورت 
نگرفت یا این که به صورت مخفیانه در دستور 

بررسی قرار گرفت.
 البته از آنجا که احتمال بروز فس��اد در این 
پرونده وجود داشت، حتی به صورت علنی و 
مستقیم هم )مثل کاری که بسیاری از دولت ها 
برای پاکسازی فدراسیون فوتبال کشورهایشان 
انجام دادند( می شد به این پرونده رسیدگی و 

مقصران احتمالی را جریمه کرد. 
هر چه هست، فعالً هیچ کدام از این فعل ها 
صورت نگرفته؛ نه کسی مقصر و همدست را 
معرفی کرده و نه گره ای از مشکالت بی شمار 
ای��ن فوتبال ک��ه اتفاقاً هنوز ه��م تعدادی از 
مدیران فدراس��یون قبلی را در دل خود دارد، 

باز کرده است.«
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