
!
»کالسکه سبز« را به صورت رایگان از رانندگان محترم اسکانیا بخواهید...

این نشریه برای احترام به وقت مسافران و ایجاد سفری همراه با آرامش و آموزش منتشر می شود. نظر مسافران محترم و رانندگان ارجمند در صورت عالقه آن ها حتما در این نشریه منتشر خواهد شد. عالقه مندان می توانند نظرات خود را با ذکر نام، به شماره 
پیامکی که پایین تمام صفحات درج شده ارسال و در شماره بعد آن را مالحظه فرمایند. همچنین می توانید خاطرات خود را از سفر با اتوبوس های اسکانیا برای ما به این آدرس kaleskesabz@gmail.com بفرستید. منتظر نظرات شما هستیم.

@oghab_newsoghabafshan_.ir

ماهنامه داخلی شرکت
تولیدی و صنعتی عقاب افشان

سردبیر: حسن گوهرپور
دبیر تحریریه: حسین ابوالفتحی

مدیرهنری و صفحه آرا: محمد گودرزی، فاطمه رنجبر
دبیـر عکس: محمد فتحی
طراح جلد: مریم منصوبی

تحریریه: انسیه جنتی، فاطمه رمضانیان،
ابوذر مارکوالیی، حامد امین��ی، وحیده جالل کمالی، 
حسین صفدری، شیما شکوه، ناعمه پرهین، معصومه 

بهرامیان،  عمید روبیاتی
گروه ترجمه و ویرایش: کامبیز ربانی

قدرت ستارنژاد

]1[

شماره 78 - خرداد و تیر ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

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



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 اَْسَتْوِدُعَك 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 َرْحَمِتَك َوال تَْسُلْبنا َفْضَلَك اِنّا اِلَْیَك 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 بَِك ِ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 اِلَْیَك. َه َطَلباً لَِمْرضاتَِك َو تََقرُّ ُه اِلَْیَك 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 فیَك َوفی اَْولِیآئَِك ]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 اِلَْیَك َوجَّ
خدایا به سوی تو گرداندم رویم را

لَْتنی َو َقْد َوثِْقُت بَِك َفال َو َعَلْیَك َ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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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 اَْسَتْوِدُعَك 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
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خدایا حفظ کن ما را به حفظ ایمان و نگهبان بر ما باش
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آخرت.
باً اِلَْیَك. َه َطَلباً لَِمْرضاتَِك َو تََقرُّ ُه اِلَْیَك 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 فیَك َوفی اَْولِیآئَِك ]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 اِلَْیَك َوجَّ
خدایا به سوی تو گرداندم رویم را

لَْتنی َو َقْد َوثِْقُت بَِك َفال َو َعَلْیَك َ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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»اتوبوس شتاب« به یاری ناوگان حمل و نقل شهری کشور خواهد آمد

رونمایی از اولین اتوبوس تمام برقی ایران در مشهد و تهران

اتوبوس شتاب با تالش گروه مپنا و شرکت عقاب افشان، به عنوان نخستین 
اتوبوس تمام برقی ایران با قطعات و طراحی ایرانی ساخته شده است. شعاع 

حرکتی این محصول، ۱۹۰ تا ۲۵۰ کیلومتر خواهد بود.
مراس���م رونمایی از نخستین اتوبوس برقی س���اخت ایران، روز چهارشنبه ۱۲ 
خردادماه در ش���هر مشهد برگزار ش���د. این مراسم با حضور عباس علی آبادی 
مدیرعامل گروه مپنا، محمدرضا کالیی ش���هردار مشهد، مدیران گروه صنایع 
خودروس���ازی عقاب افش���ان و جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری 

مشهد برگزار شد.
در این مراس���م، مدیرعامل گروه مپنا با ابراز خرسندی از رونمایی از نخستین 
اتوبوس برقی کشور در شهر مشهد اظهار داشت: در اهمیت محیط زیست در 
دنیای امروز هیچ تردیدی نیست، اما یکی از بزرگ ترین چالش های بشر »انرژی« 
است، چون با انرژی همه چیز داریم و بدون انرژی هیچ نداریم. تالش ها بر 
این است که تا سال ۲۰۵۰ میزان تولید دی اکسید کربن به شدت کاهش  یابد 

و متوقف شود و برای محقق شدن این هدف الزم است به سمت برقی سازی 
برویم. برق در ایران حدود ۱۲۰ سال پیش برای اولین بار در حرم مطهر امام رضا 
علیه السالم در مشهد روشن شد و اکنون اولین اتوبوس برقی کشور نیز برای 
اولین بار در مشهد کلید می خورد. ویژگی مهم اتوبوس های آینده، برقی بودن، 
هوشمند، اشتراکی و خودران بودن است. خوشبختانه این اتوبوس برقی نیز از 
بیشتر این امکانات بهره مند است. کامبیز مرادی، مدیرعامل شرکت شتاب نیز 
در این مراسم گفت: امروز شاهد شتاب گرفتن رشد فناوری در کشور هستیم. 
اتوبوس شتاب، نماد رشد و خودباوری فرهیختگان و متخصصان ایرانی است 
که در تولید اولین اتوبوس برقی داخلی نمود یافته است. این اتوبوس نخستین 
خودرو الکتریکی و توسعه داده شده ۱۰۰ درصد داخلی است، تحقق این هدف، 
مرهون نگرش و رویکرد خاص مدیران و متخصصان گروه مپنا و عقاب افشان 
است و امیدواریم در سال آینده نخستین ناوگان اتوبوس برقی کشور به همراه 

مانیتورینگ رونمایی شود.
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ویژگی های اتوبوس شتاب
اتوبوس برقی شتاب با بهره گیری از دانش و 
نیروی داخلی تولید شده است و قابلیت هایی 
از جمله هوش��مندی، ارتباط ب��ا مرکز داده، 
بازگش��ت انرژی، قابلیت شارژ سریع، سامانه 
نمایش��گر پیش��رفته و س��امانه خنک کاری 
طراحی شده بر اساس اقلیم ایران را دارد. این 
اتوبوس برقی در خطوط مختلف اتوبوس رانی 
و در پکیج ه��ای متف��اوت بات��ری نیز عرضه 

می شود.
اتوب��وس  منحصربه ف��رد  ویژگی ه��ای  از 
طراحی شده   می توان به طراحی بدنه و شاسی 
یکپارچ��ه، بدون به کارگیری پل��ه در راهرو و 
ورودی و نیز به کارگیری بس��تر مهندس��ی 
»مدیریت چرخه عمر محصول« اشاره کرد که 
امکان مهندسی هم زمان برای چندین شرکت 
در تمام فراینده��ای فنی از طراحی، تولید و 

کنترل پروژه تا مهندس��ی، ساخت و طراحی 
جزئی را فراهم می کند.

اتوبوس برقی ش��تاب روی شاسی یکپارچه 
توسعه یافته و قابلیت حمل ۳۵ مسافر به صورت 
نشسته و ۴۵ مسافر ایستاده را دارد. سرعت گیری 
صفر تا ۳۰ کیلومتر بر س��اعت این اتوبوس ۱۲ 
ثانیه اعالم شده است و حداکثر سرعت آن نیز 

۸۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.
پکیج باتری های اتوبوس برقی شتاب توسط 
شرکت مکو س��اخته شده که ۳۴۱ کیلووات 
س��اعت ظرفی��ت دارد و از ترکیبات لیتیوم 
فسفات ساخته شده اس��ت. شارژ کامل این 
باتری ها حدود پنج س��اعت طول می کش��د 
که در سیکل استاندارد و با توجه به وضعیت 
اتوبوس، شعاع حرکتی ۱۹۰ تا ۲۵۰ کیلومتر 
را فراهم می کند. قابلیت ش��یب روی اتوبوس 

شتاب ۲۰ درصد است.

 حرکت س���ریع به س���مت هوشمندس���ازی 
شبکه حمل و نقل عمومی

 بی��ش از ۶۰ درصد این محص��ول در داخل 
طراحی و ساخته شده است و مپنا انتظار دارد 
که با توجه به سرمایه گذاری های موازی در حوزه  
سلول باتری و موتور که در مجموعه گروه مپنا 
در جریان اس��ت به ۱۰۰ درصد تولید داخل در 
این زمینه برسد. اس��تفاده از فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی و محقق��ان در حوزه ه��ای ب��رق، 
الکترونی��ک، پاورالکترونیک، برنامه نویس��ی و 
نرم افزار، تحلیل داده، هوشمندسازی و مهندسی 
سیستم فرصت مناسبی برای رشد و شکوفایی 
این پروژه ایجاد کرده است. به این ترتیب، با رشد 
زیرساخت تحقیقاتی، امکان گسترش فناوری به 
حوزه های دیگر حمل ونقل همچون خودروهای 
سواری شخصی، خودروهای تجاری نیمه سنگین، 

سنگین و اشتراکی نیز فراهم می شود.
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مزیت اتوبوس برقی
شکل دادن به جامعه ای سالم و هوشمند 
ک��ه س��المت و امنیت ش��هروندان در آن 
تأمین می شود یکی از مزایای بهره برداری 
از این وس��ایل حمل و نق��ل برقی، از جمله 
اتوبوس های برقی اس��ت. باال ب��ردن توان 

حمل ونقل کشور و سرعت بخشیدن به آن 
از مزای��ای دیگر این پروژه اس��ت که آن را 
تبدیل به پروژه ای یکتا در مسیر برقی سازی 
می کند. تجهیز ناوگان حمل ونقل کش��ور 
ب��ه اتوبوس های ش��تاب قدمی ب��زرگ به 
س��مت برقی س��ازی حمل ونق��ل عمومی 

است و تأثیر چشم گیری در کاهش میزان 
مصرف س��وخت دیزل و آالینده ها دارد. با 
بهره برداری از این اتوبوس ها در هزینه های 
حمل ونقل عمومی صرفه جویی می شود و 
در روند هوشمندسازی ناوگان حمل ونقل 
کشور نیز پیشرفت بزرگی حاصل می شود.
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اتوب���وس ش���تاب در پایتخ���ت ه���م ب���ه 
حرکت درآمد

اتوبوس برقی ش��تاب به عنوان نخستین 
اتوبوس تمام برقی ایران، روز یکش��نبه ۱۳ 
تیرماه ۱۴۰۰ برای اولین بار در شهر تهران 
نیز به حرک��ت درآمد. حرکت آزمایش��ی 
اتوبوس برقی ش��تاب در شهر تهران پس 
از انجام مراحل آزمایش��ی در شهر مشهد 

صورت گرفت.
تست اتوبوس برقی شتاب در شهر تهران 

از بام��داد روز یک ش��نبه آغاز ش��ده و در 
روزهای آتی تس��ت آن در شهران تهران و 

البرز ادامه خواهد داشت.
اتوبوس برقی شتاب، یک محصول کاماًل 
بومی است که با بهره گیری از ابزارهای نوین 
مهندسی، منطبق با اصول طراحی در سطح 
بین المللی توسعه یافته است؛ طراحی بدنه 
در گ��روه تولیدی صنعتی عقاب افش��ان و 
پیشرانه الکتریکی در گروه مپنا انجام شده 
اس��ت و در شرکت »شتاب« به عنوان یک 

شرکت مشترک تولید می شود.
ای��ن اتوبوس پس از رونمای��ی در خرداد 
ماه س��ال جاری، در خط یک اتوبوس های 
تندرو مش��هد مورد بهره برداری آزمایشی 
قرار گرفت. این ب��ار نیز به منظور نمایش 
خصوصی��ات فن��ی و پیمایش، در ش��هر 
تهران و با همکاری اتوبوس رانی شهر تهران 
تست می شود. شرکت شتاب قصد دارد به 
 س��رعت این محصول را م��دار تولید انبوه 

قرار دهد.
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در حاشیه مراسم رونمایی از اولین اتوبوس 
برقی کش��ور، تفاهم نامه خرید ۱۰۰ دستگاه 
اتوب��وس برقی برای کالنش��هر مش��هد بین 
شهرداری مش��هد، گروه مپنا و گروه صنایع 

خودروسازی عقاب افشان به امضا رسید.
محمدرضا کالئی شهردار مشهد در اینباره 
گفت: در حاش��یه مراسم رونمایی از اتوبوس 
شتاب قراردادی با شرکت مپنا مبنی بر تولید 
۱۰۰ دستگاه اتوبوس برقی امضا شد که ۱۰ 
دستگاه آن تا پایان امسال تحویل داده خواهد 

شد.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعات 
کالن شهرها برقی کردن حمل و نقل عمومی 
اس��ت. ما طبق تصمیم مش��ترک ریس��ک 
همکاری در س��اخت اولی��ن اتوبوس برقی را 
پذیرفتی��م تا اولین ش��هری باش��یم که این 
اتوبوس را به ناوگان حمل ونقل ش��هری وارد 
می کند. این خودرو نشانگر آینده حمل ونقل 
مش��هد اس��ت و راه را برای ورود این اتوبوس 

به ش��هرهای دیگر هموار می س��ازد. شورای 
اس��المی شهر مشهد در حال مطالعه بر روی 

برقی سازی اتوبوس های سطح شهر است.
خلیل اهلل کاظمی معاون عمران، حمل ونقل 
وترافیک شهرداری مشهد نیز در ادامه مراسم، 

اظهار کرد: سال گذش��ته افتتاحیه ایستگاه 
ش��ارژ اتوبوس برقی را داش��تیم و قول داده 
بودیم که اولین اتوبوس برقی ساخت داخل را 
به بهره برداری برسانیم که پس از ۱۵ ماه این 
اتفاق روی داد. این قرارداد با رقم ۶۸ میلیارد 

انعقاد تفاهم نامه ساخت 100 دستگاه اتوبوس برقی برای شهرداری مشهد
در حاشیه رونمایی از اتوبوس شتاب صورت گرفت
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ریال بسته شده بود.
وی افزود: ش��رکت مپنا اعالم توانایی ورود 
ب��ه این عرص��ه را اعالم ک��رد و هیچ نهادی 
قدرت ریس��ک ورود به این عرصه را نداشت 
و شهرداری مش��هد تنها نهادی بود که وارد 
این کار ش��د. این اتوبوس برقی قرار است به 
صورت آزمایشی در شهر مشهد بدون مسافر 
پیمایش داشته باشد تا تست های اولیه بر روی 
آن انجام شود و س��پس استاندارد جهانی را 

اخذ کند.
معاون عمران، حمل ونقل وترافیک شهرداری 
مشهد بیان کرد: محیط زیست جزو مسائلی 
است که برای شهرداری مشهد اهمیت دارد 
و ت��ا امروز در این زمین��ه فعالیت هایی انجام 
داده ایم؛ به عنوان مثال ورود موتور س��یکلت 
برقی را داشته ایم و تاکنون ۳۰ دستگاه تحویل 
شهروندان ش��ده اس��ت. ۶۴ درصد آلودگی 
هوای مش��هد مربوط به آالینده های سیار و 
۳۶ درصد مربوط به آالینده های ثابت است. 

سهم اتوبوس ها حدود ۲ درصد و سهم موتور 
سیکلت ها بالغ بر ۵ درصد است.

کاظمی افزود: در کنار ق��راردادی که برای 
۱۰ دس��تگاه اتوبوس برق��ی دیگر که تاپایان 
س��ال تحویل داده خواهد شد، تفاهم نامه ای 
نیز بس��ته خواهد ش��د مبنی بر اینکه ۱۰۰ 
دس��تگاه اتوبوس برقی دیگر در یک فرآیند 
زمانی تحویل داده شود. همچنین مصوبه ای 
توس��ط ش��ورای اس��المی شهر مش��هد در 
راستای مطالعات مربوط به طرح برقی سازی 
اتوبوس های سطح شهر در حال بررسی است 

که در مراحل انتهایی قرار دارد.

همچنین مسعود ریاضی رئیس کمیسیون 
عمران، حمل ونقل و ترافیک ش��ورای ش��هر 
مشهد اظهار کرد: مشکالت آلودگی هوا تنها با 
این اتوبوس رفع نخواهد شد، زیرا سهم آن در 
حمل و نقل ناچیز است، اما این قطعه آغازگر 
یک پ��ازل خواهد بود. در ای��ن روز از نمادی 
رونمایی کردیم که در آینده باعث پیش��رفت 
خواهد شد. همیشه در شورا بهترین ها را برای 
مردم خواستیم و تصویب کردیم. این اتوبوس 
زمینه س��از اتوبوس ه��ای دیگ��ر و همچنین 
تاکسی ها و خودروهای برقی خواهد بود. این 

روز در تاریخ ثبت خواهد شد.
گفتنی است در مراس��م انعقاد تفاهمنامه 
خری��د ۱۰۰ دس��تگاه اتوبوس برق��ی برای 
کالنش��هر مش��هد محمدرضا کالئی شهردار 
مشهد، عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا، 
عب��داهلل اکبری راد نایب رئی��س هیات مدیره 
گروه عقاب افش��ان و کامبیز مرادی میرعامل 

شتاب حضور داشتند.
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فرمان���ده ناج���ا: ن���اوگان اتوبوس���ی کش���ور 
فرسوده است

گرچ��ه انتق��ادات زی��ادی به فرس��ودگی 
اتوبوس ها مطرح ش��ده، اما در تازه ترین این 
اظهارات، سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا 
نیز ای��ن موضوع را مورد انتق��اد قرار داده و 
می گوی��د: »زمانی که حادث��ه برای اتوبوس 
خبرنگاران و س��ربازان رخ داد دس��تور ویژه 
به رییس پلیس راهور ناجا داده ش��د تا این 
موضوع مورد پیگی��ری قرار بگیرد. آنچه که 
مشخص است این است که ناوگان اتوبوسی 
و به خصوص اتوبوس های بین شهری ما یک 
ناوگان فرس��وده است و ش��اید بیش از ۱۰ 
سال باشد که آنچنان اتوبوس جدیدی وارد 

این ناوگان نشده و باید این ها مورد نظر قرار 
بگیرد.«

فرمان��ده ناجا با بی��ان اینکه بای��د از نظر 
زیرساخت اقدامات فنی خوبی صورت بگیرد، 
افزود: »همه دستگاه ها اعم از وزارتخانه های 
مربوطه و دس��تگاه های دارای مسئولیت در 
این زمینه باید بیشتر همت کنند و خودشان 
را مسئول بدانند. روزانه اتوبوس هایی هستند 
که حتی مس��افر هم دارند اما به دلیل نکات 
ایمن��ی همکاران ما مان��ع از حرکت آنها در 
پایانه های مس��افربری و پلیس راه می شوند. 
م��ا عقب افتادگی در این خص��وص داریم و 
امیدواری��م که همه تالش کنن��د و بتوانیم 
این تصادفات را به صفر برس��انیم و کاهش 

دهیم.«
فرمانده ناجا نخس��تین فردی نیس��ت که 
از فرس��ودگی اتوبوس ها به عن��وان یکی از 
دالی��ل اصلی وقوع تصادفات رانندگی انتقاد 
کرده اس��ت. پیش از او کریمی سنجری، از 
کارشناسان صنعت خودرو نیز به این موضوع 
پرداخته و گفته ب��ود: »قریب به ۳۰۰ هزار 
خ��ودروی فرس��وده تجاری ک��ه ۶۰ درصد 
آن ها را اتوبوس های ش��هری و برون شهری 
تش��کیل می دهند، همچون تهدیدی آشکار 
در خیابان ها و جاده های کشور به جابجایی 
مسافر مبادرت دارند. دولت سیزدهم باید به 
این نکته توجه داش��ته باشد که جایگزینی 
اتوبوس ه��ای فرس��وده یک��ی از مهمترین 

با فرسودگی ناوگان حمل و نقل مسافری چه باید کرد؟

لزوم حمایت دولت سیزدهم از تولیدکنندگان اتوبوس کشور
فرسودگی اتوبوس های مس��افربری یکی از معضالت 
جدی سیس��تم حم��ل و نقل کش��ور به خص��وص در 
جاده هاست. موضوعی که بارها مورد انتقاد قرار گرفته 
و دالی��ل متعددی هم برای عدم نوس��ازی این ناوگان 
اعالم شده اما در نهایت نتیجه  این عدم نوسازی چیزی 

جز به خطر افتادن جان صدها تن از مسافران این ناوگان 
نخواهد بود. در آخرین حوادثی که فرسودگی اتوبوس، 
حادثه س��از ش��د می توان به حادثه واژگونی اتوبوس 
خبرنگاران محیط زیست و همچنین اتوبوس سربازان 
اشاره کرد که در حادثه مربوط به خبرنگاران، اتوبوس 

مذکور در س��ال ۱۳۸۵ یعنی ۱۵ سال پیش باز تولید 
ش��ده و در اتوبوس سربازان نیز وسیله نقلیه دارای 
نقص فنی مستمر بوده است، این درحالی است که در 
بسیاری از کشورهای جهان عمر مفید اتوبوس های بین 

شهری بین ۵ تا ۱۰ سال است.
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اولویت ها در صنعت خودروس��ازی کش��ور 
است.«

 ص��دراهلل بمانا، مش��اور رئیس س��ازمان 
راه��داری و حم��ل و نقل ج��اده ای نیز در 
تیرم��اه س��ال ۹۹ در گفت وگویی گفته بود 
که در طرح نوسازی خودروهای فرسوده قرار 
است که ۱۷۶ هزار و ۵۵۰ دستگاه کامیون، 
اتوبوس، مینی بوس و کامیونت را نوس��ازی 
کنیم و این یعنی دستکم ۱۷۶ هزار و ۵۵۰ 
دس��تگاه وسیله نقلیه س��نگین فرسوده در 

حال تردد در جاده هاست.

هش���دار دو سال پیش پلیس راه در مورد 
اتوبوس ها و مینی بوس های فرسوده

بی��ش ازدو س��ال پی��ش نی��ز، س��ردار 
محمدحسین حمیدی، فرمانده وقت پلیس 
راه کشور نس��بت به بکارگیری اتوبوس ها و 
مینی بوس های فرس��وده به عنوان سرویس 
ادارات، کارخانجات و مدارس هش��دار داده 
و گفت��ه بود: »ن��اوگان فرس��وده اتوبوس و 
مینی ب��وس یک��ی از دالیل تصادف��ات و به 
خص��وص در ۳۰ کیلومت��ری شهرهاس��ت. 
متأس��فانه خیل��ی از خودروهایی که تحت 
عنوان س��رویس ش��رکت ها به خصوص در 
بخ��ش خصوصی و حتی مدارس اس��تفاده 
می شود، جزو ناوگانی است که در گذشته در 
جاده تردد داشته اما بعداً به دلیل قانون، تنها 
امکان تردد در جاده را از دس��ت دادند و به 
همین دلیل برای ادامه فعالیت مجبورند در 
مسیرهای کوتاه تردد کنند. نظارت کمتری 
بر این خودروها وجود دارد و متأسفانه اکثر 

این خودروها در س��ن فرسودگی هستند و 
عمدتاً نی��ز بخش خصوصی آنه��ا را به کار 
گرفته است که همین موارد می تواند ریسک 
وق��وع حوادث رانندگ��ی در این خودروها را 

افزایش دهد.«
آنچه که س��ردار حمیدی حدود دو س��ال 
پیش به آن اش��اره و نس��بت به آن هشدار 
داده بود، مش��ابه مورد اتوب��وس خبرنگاران 
محیط زیست است؛ اتوبوس��ی فرسوده که 
به عنوان س��رویس کارخانه سیمان و برای 
مس��یرهای کوتاه از آن استفاده شده و این 
بار بدون صورت وضعیت در اختیار ماموریت 
رسانه ای سازمان حفاظت محیط زیست قرار 

گرفته بود.
ده ه��ا مورد دیگر از هش��دار و ابراز نگرانی 
از ناوگان فرسوده اتوبوسرانی در حوزه برون 
و درون ش��هری وجود دارد، اما سوال جدی 
اینجاست که چرا تاکنون اراده ای برای حل 
این معضل وجود نداشته و چه اولویت هایی 
باالتر از حفظ جان انس��ان ها برای متولیان 
نوس��ازی ناوگان حمل و نقل جاده ای وجود 

داشته است؟ 
بی شک دولت سیزدهم باید این موضوع را از 
جمله اولویت های خود قرار داده و با حمایت 
ج��دی و واقع��ی از صنعت اتوبوس س��ازی 
کش��ور زمینه نوسازی ناوگان فرسوده حمل 
و نقل مس��افری جاده ای را فراهم آورد. این 
رویک��رد هم گامی مهم در جهت حمایت از 
تولید داخل خواهد بود و هم می تواند معضل 
فرس��ودگی این ناوگان را در یک چارچوب 

درست حل و فصل کند.

بی شك دولت سیزدهم 
باید این موضوع را از جمله 
اولویت های خود قرار داده 
و با حمایت جدی و واقعی 
از صنعت اتوبوس سـازی 
کشـور زمینـه نوسـازی 
ناوگان فرسـوده حمل و 
نقل مسـافری جاده ای را 
فراهـم آورد. این رویکرد 
هم گامی مهـم در جهت 
حمایـت از تولیـد داخل 
خواهد بود و هم می تواند 
این  فرسـودگی  معضـل 
ناوگان را در یك چارچوب 

درست حل و فصل کند.
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رانندگ���ی ج���اده از گذش���ته با 
س���ختی های فراوان���ی هم���راه 
بوده است. این سختی آنجایی 
بیشتر می ش���ود که یک راننده 
هم با ماشین ناایمنی رانندگی 
کند و هم جاده های پرخطر در 
مسیرش باش���د. خوشبختانه 
طی س���ال های اخی���ر به لطف 
پیش���رفت تکنول���وژی و تولید 
رانندگی  باکیفیت  خودروهای 
در جاده ها به س���ختی گذشته 
نیست و حاال خیلی از رانندگان 
از س���ر عالقه و دوست داشتن 
به این ش���غل وارد می ش���وند. 
حمید رحمانی یک���ی از همین 
راننده هاس���ت که از سر عشق 
وارد  اتوب���وس  رانندگ���ی  ب���ه 
این ش���غل ش���ده اس���ت و به 
از  س���ال  خ���ودش ۲۰  گفت���ه 
اولین روزی که پش���ت فرمان 
اتوبوس نشس���ته می گذرد. او 
که سال هاست راننده اتوبوس 
مارال عقاب-اسکانیاست با ما 
در این شماره کالسکه سبز به 

گفتگو نشسته است.

لطفاً قدری درباره خودتان را معرفی کنید.
من حمید رحمانی حصار هس��تم، اهل طرقبه 
استان خراسان رضوی. متولد سال ۱۳۵۴ و بیش 
از ۲۰ س��ال اس��ت با اتوبوس در جاده های ایران 
رانندگی می کنم. قبل از س��ال ۸۳ که ش��رکت 
عقاب افش��ان هنوز ش��روع به تولید اتوبوس های 
اس��کانیا نکرده بود، با اتوب��وس بنز کار می کردم 
ام��ا بالفاصله بع��د از ورود اتوبوس های اس��کانیا 
ب��ه جاده ها من ج��زو اولین افرادی ب��ودم که با 

اتوبوس های عقاب-اسکانیا کار کردم.

چه شد که به شغل رانندگی روی آوردید؟
اگر راس��تش را بخواهید تنه��ا و تنها به خاطر 
عش��ق و عالقه به این ش��غل آمدم و اتفاقاً هنوز 
هم عاشق شغلم هستم. شاید اگر به اجبار یا مثاًل 
مثل خیلی ها به عنوان یک شغل خانوادگی پشت 
فرمان اتوبوس نشسته بودم اینقدر دوام نمی آوردم 
اما عالقه و حس خوبی که از رانندگی با اتوبوس 
دارم همچنان مرا در این شغل حفظ کرده است. 
خدا بخواهد چند سال دیگر هم بازنشسته می شوم 

و باید ببینم بعد از این دوران چه باید بکنم.

از شغلی که انتخاب کرده اید بعد از این همه سال 
راضی هستید؟

بی تعارف شغلم را دوست دارم اما واقعاً دستمزد 
و حق��وق رانندگان اتوبوس ب��ا خرج امروز کفاف 

هزینه های یک زندگی را نمی دهد. من تقریباً ۱۶ 
سال است راننده اتوبوس یک مرد شریف هستم 
و انصافاً در همه این س��ال ها هیچ وقت احساس 
ناخوشایندی از کار برای او پیدا نکردم اما شرایط 
زندگی آنقدر سخت شده و تورم به حدی باالست 
ک��ه هرقدر هم تالش کنیم باز هم کم می آوریم. 
اتفاق ناراحت کننده ش��غل ما این است که ذیل 
مشاغل سخت و زیان آور نیست و وزیر راه دولت 
نهم این ش��غل را به عنوان یک شغل سیاحتی-
تفریح��ی ب��ه تصویب رس��اند. همی��ن تصمیم 
غیرکارشناس��ی باعث ش��ده خیلی از رانندگان 
اتوبوس بعد از سال ها کار آن را رها کنند و بروند 

راننده تریلی و کامیون شوند.

س�ال های زیادی است با اتوبوس های تولیدی 
شرکت عقاب  افش�ان کار می کنید. اتوبوس های 
این ش�رکت در ط�ول این س�ال ها چه تغییراتی 

کرده اند؟
تفاوت از زمین تا آس��مان اس��ت. اتوبوس های 
۹ لیتری و کالس��یک کجا و اتوبوس های مارال 
و درسا امروزی کجا؟. ظاهر تغییر کرده، امکانات 
تغییر کرده و کیفیت فنی اتوبوس های جدید هم 
خیلی تغییر کرده است. واقعاً هیچ چیزشان قابل 
قیاس نیست. باور کنید االن کمتر مسافری حاضر 
می ش��ود صندلی اتوبوس های قدیمی را تحمل 
کند. در عوض صندلی اتوبوس های جدید تفاوتی با 

اتوبوس های اسکانیا در جاده های ایران حرف اول را می زنند
گفتگو با یك راننده اتوبوس عقاب- اسکانیا
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تخت خواب داخل خانه ها ندارد و مسافر خیلی 
راحت است. نکته دیگری که می توانم به آن 
اشاره کنم این است که خوشبختانه برعکس 
خیلی از بخش های دیگر کشور ما که از دنیا 
عقب مانده، با گذش��ت زمان ناوگان حمل و 
نقل مس��افری ما هر س��اله به روز می شود و 
تقریب��اً می توان اینطور گفت ک��ه امروزه در 
کش��ور ما به لط��ف حض��ور مجموعه هایی 
همچون عقاب افش��ان اتوبوس های فعال در 
جاده های ایران تفاوت چندانی با اتوبوس های 

اروپایی ندارند.

کیفیت اتوبوس های عقاب-اسکانیا را چطور 
می بینید؟

 یکی از مزایای بزرگ اتوبوس های اس��کانیا 
در کنار کیفیت فنی بس��یار باالیی که دارند، 
س��ادگی آنهاس��ت. همین س��ادگی موتور و 
گیربکس آنها باعث ش��ده هزینه نگهداری و 
تعمیراتی آنها به ش��دت کاهش یافته و برای 
مالک به صرفه باشد. خوشبختانه اتوبوس های 
اس��کانیا به لحاظ کیفیت فنی، اس��تحکام، 
اس��تقامت و حت��ی امکان��ات در ایران حرف 
اول را می زند و بای��د از وجود این اتوبوس ها 

خوشحال باشیم.

از خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان 
راضی هستید؟

چرا راضی نباش��م وقتی بیش��ترین مراکز 
خدم��ات پس از فروش اتوبوس را در کش��ور 
دارد. خوشبختانه بخش خدمات پس از فروش 
یکی از نقاط قوت شرکت عقاب افشان است و 
همه رانندگان و مالکان اتوبوس ها از این بابت 
راضی هس��تند. س��وای این عقاب افشان در 
بدترین روزه��ای تحریمی که یافتن قطعات 
اصلی به س��ختی ممکن بود، هیچگاه دست 
مالکان و رانندگان را خالی نگذاشت و همیشه 

در کنار آنها بود.

نظرت�ان درب�اره وضعیت جاده های کش�ور 
چیست؟

واقع��اً حیف و صد حی��ف از این اتوبوس ها 
که باید در این جاده ها تردد کنند. متاس��فانه 

وضعیت جاده های کش��ور در بیش��تر نقاط 
فاجعه است و آسیب های بسیاری به وسایل 

نقله خصوصاً اتوبوس ها وارد می کند. 
ش��ما می دانید ک��ه اتوبوس های اس��کانیا 
کروزکنترل دارند و ای��ن برای راحتی راننده 
نصب ش��ده اس��ت اما باور کنید به ندرت در 
جاده های ایران می ش��ود از ای��ن تکنولوژی 
اس��تفاده کرد. من االن در مس��یر مشهد به 
تهران فعال هس��تم و ش��رایط این مسیر به 
نسبت خوب اس��ت اما اگر گذرتان به سمت 
کرمان و یزد و سیس��تان و بلوچستان بیفتد 

متوجه می شود چه می گویم.

ش�رایط ای�ن روزهای اتوبوس ها با ش�یوع 
ویروس کرونا چگونه اس�ت؟ حتماً به ش�ما و 

مسافران تان سخت می گذرد؟
به نظرم این ویروس بیش از هر بخش��ی به 
کس��ب و کار اتوبوس ها لطمه زد و امیدوارم 

هرچ��ه س��ریعتر از بین برود. البت��ه راه حل 
سریع تر آن واکسیناسیون است که متاسفانه 
ب��ه کندی پیش می رود. ما هر روز در معرض 
این ویروس هستیم و متاسفانه کسی به فکر 
واکسیناسیون رانندگان اتوبوس نیست. شرایط 
زندگی با ویروس کرونا برای همه سخت شده 
و دعا می کنم هرچه زودتر از ش��ر آن خالص 

شویم.

در پایان اگر صحبتی هست، بفرمایید؟
راستش سال هاست آرزو می کنم یک روزی 
بتوانم یک اتوبوس برای خود داشته باشم اما 
تا به امروز امکانش فراهم نشده. خیلی سعی 
ک��ردم و پول هایم را پس ان��داز کردم اما غول 
تورم هیچ��گاه اجازه نداد ق��درت خریدم به 
اندازه خریدن یک اتوبوس شود اما هنوز ناامید 

نیستم. شما هم برایم دعا کنید.
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چندنرخی بودن الستیک در کشور
اکنون الس��تیک در بازار چن��د نرخ دارد و 
همین موضوع باعث بروز مشکالتی در کشور 
ش��ده اس��ت. این در حالی اس��ت که داوود 
اتحادیه فروش��ندگان  س��عادتی نژاد، رئیس 
الس��تیک تهران، می گوید قیمت الس��تیک 
کارخان��ه با ب��ازار آزاد تف��اوت چندانی ندارد 
و حتی کار به جایی رس��یده که قیمت بازار 
برخی سایزها که مش��تریان کمتری دارد از 
قیمت مصوب آن پایین تر است. تا اواخر سال 
۹۸ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات الستیک به 
شرکت ها و افراد خاصی اختصاص یافت ولی 
با این حال برخی از این ش��رکت ها از واردات 
این محصول خودداری کردند. دولت در سال 

گذش��ته دو بار فرصت واردات به آنها داد ولی 
ب��از هم این ش��رکت ها از واردات الس��تیک 
خ��ودداری کردند. اما باالخ��ره در اواخر بهار 
تعداد زیادی از این شرکت ها اقدام به واردات 
و توزیع کاال در بازار کردند که این اقدام باعث 

سه نرخی شدن قیمت در بازار شد.
از طرفی برخی الستیک ها به قیمت بسیار 
ارزانی به دس��ت مصرف کنندگان می رس��د 
چون با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کش��ور 
ش��ده اند ام��ا برخی دیگر از الس��تیک ها که 
داخلی هستند با نرخ بیشتری از الستیک های 
وارد ش��ده نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه 
می شوند چون عمده مواد اولیه این الستیک ها 
وارداتی بوده و با ارز نیمایی وارد کشور شده اند 

و دسته سوم از الستیک ها هم عمدتاً خارجی 
بوده و به صورت محصول نهایی از گمرک و با 
ارز نیمایی وارد کشور شده اند. مشخص است 
مصرف کنندگان با توجه به تورم گسترده در 
کشور و کاهش قدرت خرید خانوار به دنبال 

تأمین الستیک ارزان قیمت تر باشند.

دلیل گرانی الستیک
در ح��ال حاضر مش��کلی در زمینه تأمین 
مواد اولیه الس��تیک نیس��ت و حجم زیادی 
از م��واد اولیه در انبارها وج��ود دارد اما با این 
حال همچنان نیاز به واردات ضروری اس��ت. 
۶۰ درصد مواد اولیه الستیک از داخل تأمین 
می شود و ۴۰ درصد باقیمانده باید وارد شود. 

کاهش شدید ثبت سفارش واردات

بازار الستیک خودروهای سنگین ملتهب می شود؟
بازار الستیک کشور از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و تولید آن حذف شد 
و جای خود را به ارز نیمایی داد با مشکالت متعددی روبه رو بوده است؛ به طوری که 
این بازار در دو س��ال اخیر از طرفی با اعتراض رانندگان کامیون ها به دلیل گرانی و 
کمبود الستیک همراه بوده و از طرف دیگر با صفوف طوالنی خرید الستیک در کشور 
روبه رو بوده ایم. در حال حاضر نیز بازار دچار چندنرخی بودن الستیک شده و خبرها 
حاکی از آن اس��ت که تا چند ماه آینده به دلیل کمبود ش��دید ثبت سفارش واردات 
الس��تیک، شاهد صفوف گسترده خرید این محصول در کشور باشیم؛ اتفاقی که در 
دولت سیزدهم خود را نشان می دهد اما ریشه آن به زمان تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی 

در سال ۹۷ باز می گردد.
ارزش کل صنعت الس��تیک ایران در حال حاضر به ۵۰۰ میلیون دالر می رسد که از 

ای��ن میزان ۳۰۰ میلیون دالر آن از طری��ق واردات و ۲۰۰ میلیون دالر آن از طریق 
الستیک های داخلی تأمین می شود. )البته بخش زیادی از آنها نیز از طریق مواد اولیه 

وارداتی تولید می شوند.(
در دو س��ال اخیر همواره رانندگان خصوصاً کامیونداران با مش��کل گرانی و کمبود 
شدید الستیک روبه رو بوده اند به همین دلیل شاهد صفوف تشکیل شده زیادی برای 
خرید این محصول بوده ایم. از ۲۱ فروردین س��ال گذش��ته ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
واردات مواد اولیه و همچنین محصول نهایی الستیک حذف شد. افزایش قیمت مواد 
اولیه برای ساخت داخل از یک سو و گرانی ۱۰۵ درصدی الستیک خودروهای سنگین 
اعم از الستیک انواع کامیون و اتوبوس از سوی دیگر باعث شد تا مصرف کنندگان از 

لحاظ قیمتی با مشکالت زیادی روبه رو شوند.
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ب��ه دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی الس��تیک 
خودروهای سنگین از ۳ میلیون  و ۵۰۰ هزار 
تومان به ۸ میلیون تومان رسیده است. با این  
که قیمت الستیک آزادس��ازی شد و انتظار 
می رفت سیس��تم توزیع این محصول سر و 
س��امانی پیدا کند اما همچن��ان نظام توزیع 
مش��کالتی دارد که کاالها یا گران هس��تند 
ی��ا اصالً در بازار یافت نمی ش��ود. با این حال 
سیدجواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس، اعالم کرد که ظرفیت 
الس��تیک تولیدی در کشور بیش از نیاز بازار 
اس��ت: »نبود نظارت موجب نابس��امانی بازار 
الس��تیک خودروهای سواری شده و در حال 
حاضر ظرفی��ت تولید داخلی نه تنها می تواند 
نیاز کشور را تأمین کند، بلکه بخشی از تولید 

نیز مازاد نیاز داخل است.«
واحدهای تولیدکننده الستیک می توانند با 
افزایش شیفت های کاری، عرضه تایر به بازار را 
بیشتر کنند. با تحقق این امر مهم قیمت های 
افسارگسیخته الستیک تا حدودی ساماندهی 
می شود. راهکارهای زیادی از جمله ثبت نام 
در سامانه برای دریافت الستیک رونمایی شد 
که حسینی کیا نیز پیشنهاد دیگری را مطرح 
کرد: »از آنجا که ظرفیت تولید تایر در داخل 
با نیاز کش��ور متناسب است، وجود التهاب و 
آش��فتگی در این حوزه نش��انه ناکارآمدی و 
معیوب بودن نظام توزیع اس��ت. در حالی که 
می توان با ثبت اطالعات تولید و فروش توسط 
تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت زنجیره 
تأمین این کاال از ابتدای تولید تا رس��یدن به 

دست مصرف کننده نهایی را ردیابی کرد.«
با این  که انتق��ادات زیادی در مورد کمبود 
الستیک در کشور مطرح می شود اما ابوالفضل 
تنه��ا، س��خنگوی انجم��ن تولیدکنندگان 
الستیک، می گوید در زمینه الستیک سواری 
خودرو ایران در س��ال گذشته به ۲۱ میلیون 
حلق��ه برای مصرف خودروه��ای داخلی نیاز 
داشت که خوشبختانه با تدابیر صورت گرفته 
توس��ط تولیدکنندگان ۲۲ میلیون حلقه در 

کشور تولید شد.
 اما این همه ماجرا نیست و تولید به میزان 
کافی در همه اندازه ها انجام نش��ده است. در 
بخش غیر سواری تولید داخل به میزان کافی 
انجام نش��ده و آمارها نش��ان می دهد به طور 
متوس��ط بازار الستیک کش��ور را ۷۵ درصد 
داخلی ه��ا و ۲۵ درص��د وارداتی ها تش��کیل 

می دهد. خودروهای پرتیراژ کشور مانند پراید، 
پژو، س��مند و خودروهای مونتاژ چینی برای 
دریافت الستیک مشکلی ندارند و طبق گفته 
تولیدکنندگان ۱۰۰ درصد نیاز این بخش از 
طری��ق تولید داخل تأمین می ش��ود. دو نوع 
تایر س��نگین بایاس و رادیال وجود دارد که 
در تایرهای س��نگین بای��اس که مخصوص 
کامیون ه��ای قدیمی موجود در ایران اس��ت 
و حجم عظیم��ی از ناوگان حم��ل و نقل را 
تش��کیل می دهند. ای��ران در تولید تایرهای 
سنگین بایاس بیش��تر از نیاز کشور ظرفیت 
تولی��د دارد ام��ا در تایرهای رادی��ال در طی 
س��الیان گذشته نزدیک به یک سوم ظرفیت 
تولید داخلی رسیده ایم و دو سوم آن از طریق 

واردات تأمین شده است.

آزمون و خطا در تنظیم بازار الستیک
ظاه��راً آزمون و خطا در تنظیم بازار این بار 
به س��راغ الستیک آمده است. گفته می شود 
در سال جاری یکی از کارخانجات خط تولید 
تایرهای رادیال برای خودروهای س��نگین را 
راه اندازی کرده و قادر است ۲۵ درصد از نیاز 
کش��ور را تأمین کند بنابراین ایران می تواند 
نیمی از تایرهای رادیال س��نگین را تولید و 
به بازار عرضه کند. یک س��الی هست که این 
کارخانه تولید آزمایش��ی را شروع کرده و در 
سال جاری انتظار می رود تولید این محصوالت 
به بازار عرضه شود. از این رو وزارت صمت در 
سال گذشته واردات تایرهای سنگین بایاس 
و س��واری ب��رای رینگ ه��ای ۱۳، ۱۴، ۱۵ 
خودروهای سواری را ممنوع کرد به این دلیل 
که بیش از میزان مصرف داخلی ظرفیت تولید 
در کشور وجود دارد؛ به طوری که کارخانجات 
داخلی از تولید بیش��تر ای��ن تایرها به دلیل 
عدم کشش بازار اجتناب می کنند. ابوالفضل 
تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر اما 
معتقد اس��ت در برهه زمانی نیازی به واردات 
الستیک نداریم و تولید داخل پاسخگوی نیاز 
کش��ور است. »اگر واردات بسیاری از تایرها و 
الستیک های خارجی به کشور به طور وسیع 
صورت گیرد تولیدکنندگان داخلی هرگز قادر 
به رقابت به ادامه تولید در کش��ور نیس��تند، 
چون ش��رکت های خارجی حج��م زیادی از 
تولیدات جهانی را انجام می دهند و به همین 
دلیل هزینه های تمام شده آنها بسیاری پایین 

است.«

از  در سـال جـاری یکـی 
تولیـد  خـط  کارخانجـات 
بـرای  رادیـال  تایرهـای 
را  سـنگین  خودروهـای 
راه اندازی کرده و قادر اسـت 
۲۵ درصـد از نیـاز کشـور را 
تأمیـن کنـد بنابرایـن ایران 
می توانـد نیمـی از تایرهـای 
رادیال سـنگین را تولید و به 
بـازار عرضه کند. یك سـالی 
هسـت که این کارخانه تولید 
آزمایشـی را شـروع کرده و 
در سـال جاری انتظار می رود 
تولید ایـن محصوالت به بازار 

عرضه شود
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صف الستیک بازمی گردد
انجم��ن تولیدکنندگان الس��تیک معتقد 
است نیازی به واردات الستیک به خصوص در 
بخش سواری نداریم اما انجمن واردکنندگان 
الستیک اعالم کرده ادامه این روند به بازگشت 
صف خرید منجر خواهد شد. صفی که از سال 
۹۸ تشکیل ش��ده بود و هنوز هم به صورت 
کمرنگ مشاهده می شود. محمد میرعابدینی، 
دبیر انجمن واردکنندگان الس��تیک در این 
باره اعالم کرده ایران به طور میانگین ساالنه 
ب��ه چیزی ح��دود ۴۰۰ ال��ی ۴۵۰ هزار تن 
الستیک س��بک و سنگین نیازمند است که 
از ای��ن میزان ۲۵۰ هزار ت��ن از طریق تولید 

داخل و ۱۵۰ هزار تن آن نیز از طریق قاچاق 
و واردات رس��می تأمین می شود. ۳۰ الی ۳۵ 
درصد نیاز الس��تیک های سواری و ۷۰ تا ۷۵ 
درصد الستیک های سنگین از طریق واردات 

صورت می گیرد.
یکی از مشکالتی که در بازار الستیک وجود 
دارد، چندنرخی بودن آن اس��ت که اغلب در 
تایرهای سنگین مشاهده می شود. دلیل این 
ماجرا هم ب��ه تخصی��ص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بازمی گردد که برخی شرکت ها در آن زمان ارز 
را دریافت کردند اما کاالیی وارد کشور نشد. از 
این رو، دولت مهلتی برای واردات این محصول 
به دریافت کنندگان ارز داد که میرعابدینی در 

می دهد  نشـان  برآوردهـا 
هزینه تولید الستیك نسبت 
بـه واردات پایین تـر اسـت. 
هزینه تولید داخلی الستیك 
بـه ازای هر کیلو معمـوالً دو 

دالر تمام می شود. 
ایـن در حالـی اسـت کـه 
السـتیك های خارجی هزینه 
تولیدشـان به مراتب باالتر از 

دو دالر است.
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این زمینه توضی��ح می دهد: »دولت در چند 
مرحله ب��ه آنها مهلت داد تا به تعهداتش��ان 
عمل کنند که هنوز هم برخی شرکت ها اقدام 
ب��ه این کار نکردند. به همین دلیل س��ه نوع 
الس��تیک تولید داخل با مواد اولیه وارداتی با 
نرخ ارز نیمایی، الستیک وارداتی با ارز نیمایی 
و الستیک وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی روبه رو 
هس��تیم. با این حال همه خریداران به دنبال 
الستیک وارداتی با قیمت پایین یا وارد شده با 

ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.«
واردات الس��تیک نس��بت به سال گذشته 
به ویژه در الس��تیک های خودروهای سنگین 
با کاهش شدیدی روبه رو بوده است و آمارها 
کاهش ۷۰ درصدی را نشان می دهند. آن  طور 
که واردکنندگان الستیک می گویند، الستیک 
خودروهای س��واری یا سبک هم با توجه به 
تعرفه ۴۰ درصدی و ارزش افزوده ۹ درصدی 
کسی تمایلی به واردات ندارد که تبعات این 
ام��ر ۴ الی ۵ ماه دیگر در الس��تیک کش��ور 

خودش را نشان خواهد داد.
عابدین��ی در ای��ن زمینه می گوید: »س��ال 
گذشته که واردات نیز به شدت کم بود، شاهد 
بودیم قیمت الس��تیک ها به طور متوسط با 
رش��د ۱۰۵ درصدی مواجه بودند، امسال هم 
ب��ا توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار 
انتظار می رود همانند سال ۹۸ شاهد صفوف 
تشکیل ش��ده برای خرید الستیک در کشور 
باش��یم. وزارتخانه ها همیش��ه ب��ه آمار ثبت 
سفارش الستیک نگاه می کنند. به همین دلیل 

چون آمار ثبت سفارش امسال با مدت مشابه 
سال قبل که این آمار وضعیت مطلوبی را نشان 
نمی دهد، بنابراین انتظار می رود همانند سالیان 
گذش��ته ۳۰ درصد میزان ثبت س��فارش ها 
محقق نمی ش��ود، چ��ون نهاده��ای نظارتی 
معموالً انبارها را پلمب کرده و ضررهای زیادی 
که س��امانه جامع تجارت به بازرگانان می زند 

باعث دلسردی واردکنندگان می شود.«
برآوردها نشان می دهد هزینه تولید الستیک 
نسبت به واردات پایین تر است. هزینه تولید 
داخلی الس��تیک به ازای هر کیلو معموالً دو 
دالر تمام می ش��ود. این در حالی اس��ت که 
الس��تیک های خارجی هزینه تولیدش��ان به 

مراتب باالتر از دو دالر است.
عباس سماواتی، عضو اتحادیه فروشندگان 
الس��تیک گفت: »س��ال ۹۸ اعتراض زیادی 

از س��وی کامیونداران ش��د ک��ه عامل اصلی 
آن بحران الس��تیک ب��ود. در همان س��ال، 
تعرفه واردات الس��تیک افزای��ش پیدا کرد و 
واردکنندگان از واردکردن الستیک خودداری 
کردند. از سوی دیگر چندنرخی بودن الستیک 
باعث شده همچنان مشکالت در بخش عرضه 
ادامه داشته باشد. دولت تمایلی ندارد وضعیت 
الستیک در کشور به سامان برسد و خواهان 
ادامه وجود بازار س��یاه در کشور است، چون 
ح��دود ۱۰ کارخانه تولیدکننده الس��تیک 
در کش��ور وج��ود داش��ته و واردات آن نی��ز 
انجام می ش��ود. تعرفه باالی واردات الستیک 
باعث ش��ده قاچاق رواج پیدا کند و سهم ۴۰ 
درصدی بازار را به خود اختصاص دهد. سهم 
تولید داخل نیز ۴۰ درصد و واردات سهم ۲۰ 

درصدی را به خود اختصاص داده است.«
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ش��رکت دانش بنیان ایده فناوران الکترونیک پارس��ان به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان در سال ۱۳۹۷ با هدف طراحی و 
تولید سامانه های هوشمند مدیریت ناوگان، مدیریت ساختمان و تولید بردهای الکترونیکی تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرد. زمینه فعالیت شرکت ایده فناوران 
الکترونیک پارسان حوزه های خودرو، لوازم خانگی و تولید بردهای الکترونیکی خاصی است که دارای تکنولوژی های پیشرفته هستند و شرکت های محدودی، توانایی 

طراحی و تولید آنها را دارد.
به طور کلی این شرکت در حال حاضر محصوالت متنوعی متشکل از ۱۵ محصول را طراحی و تولید می کند که خط تولید بردهای الکترونیکی آن بعد از خریداری 
و نصب دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت مونتاژ این بردها در شهر قدس راه اندازی شده است. با مهندس امیرعباس محمدقلی پور مدیرعامل شرکت ایده 

فناوران الکترونیک پارسان درباره حوزه های فعالیتی این شرکت به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

گ�روه صنایع خودروس�ازی عقاب افش�ان 
کار در حوزه هوشمندس�ازی را ب�ا راه اندازی 
س�امانه FMS که سامانه هوشمند مدیریت 
ناوگان ب�ود، آغاز کرد و اتفاق�اً موفقیت های 
چش�مگیری را هم رقم زد. لطفاً بفرمایید که 
چه ش�د این مجموعه تولی�دی و صنعتی به 
سمت تولید بردهای الکترونیک آمد و به فکر 

ایجاد چنین شرکتی افتاد؟
همانطور که فرمودید این شرکت کار خود 
را با طراحی و راه اندازی سامانه FMS شروع 
ک��رد. اما در ادامه راه با توجه به توانمندی و 

تخصصی که در زمینه کارهای الکترونیکی 
و هوشمندس��ازی در این گروه شکل گرفت 
و البته فش��ار تحریم های بین المللی، به فکر 
تولید برخی از بردهای الکترونیکی مورد نیاز 
در محصوالت شرکت عقاب افشان مثل برد 
مالتی پلکس اتوبوس افتادیم که خوشبختانه 
بعد از بررس��ی های واحد تحقیق و توس��عه 
و حص��ول اطمین��ان از ت��وان تولید چنین 
بردهای پیچی��ده و پیش��رفته ای، بالفاصله 
مطالعات و تحقیقات در این زمینه را شروع 
کردیم و بعد از مدتی به دانش فنی س��اخت 

این بردها دس��ت یافته و س��پس شروع به 
طراحی و تولید آن کردیم. پس از کسب این 
موفقیت بزرگ و از آنجایی که ما توانمندی 
تولید انواع برده��ای با تکنولوژی های باال را 
پیدا کردیم در کنار مدیران ارش��د مجموعه 
عقاب افش��ان به ای��ن نتیجه رس��یدیم که 
شرکتی برای تجمیع این توانمندی ها ایجاد 
شود و بر همین اساس شرکت ایده فناوران 
الکترونیک پارس��ان تأسیس شد که در گام 
نخست نیازهای شرکت عقاب افشان در تولید 
بردهای الکترونیکی را تأمین نماید و در ادامه 

تولید باکیفیت ترین بردهای الکترونیکی در شرکت ایده فناوران الکترونیک پارسان
در گفتگو با مهندس قلی پور تشریح شد
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روز به روز محصوالت این شرکت متنوع شد 
به طوری که امروز ۱۵ محصول گوناگون را با 

کیفیت های بسیار باال تولید می کنیم.
البته بای��د این نکته را ه��م ذکر کنم که 
یکی دیگر از انگیزه های تاسیس این شرکت، 
 FMS توس��عه و بازاریابی در حوزه س��امانه
ب��ود. چراکه این س��امانه به غی��ر از ناوگان 
عقاب افشان قابلیت نصب روی سایر خودروها 
و ناوگان های حمل و نقلی کشور را داشت و 
ما برای اینکه بتوانی��م در این حوزه نیز کار 
خود را بسط و گسترش دهیم باید شرکتی 
ب��ا همین رویک��رد تاس��یس می کردیم که 
خوشبختانه با تاسیس شرکت ایده فناوران 

این مهم امکان پذیر شده است.

به کیفیت اش�اره کردی�د. در بحث کیفیت 
محص�والت تولیدی ش�رکت ایده فن�اوران 
الکترونیک پارسان توضیح بدهید و بفرمایید 
که تولیدات این شرکت چقدر همگام با علوم 

روز دنیا تولید می شود؟
 خوش��بختانه تمام محصوالتی که در این 
شرکت تولید می شوند استاندارد بوده و این 
محصوالت قبل از رس��یدن به تولید انبوه و 
عرضه به بازار، همه آزمون ها و استانداردهای 
مورد نیاز بردهای الکترونیکی و تس��ت های 
مرب��وط به تداخ��ل امواج رادیوی��ی را پاس 

می کنند.
جدای از این ما با هدف تولیدات با کیفیت تر 
همواره سعی می کنیم قطعات مورد نیازمان 
را از برندهای مشهور و با کیفیت بین المللی 
تهیه کنیم. لذا من به جرات می گویم که در 
برخی از زمینه ها کیفی��ت بردهای تولیدی 
در ش��رکت ایده  فناوران از کیفیت بردهای 
نمونه اصلی هم باالتر است چرا که ما در این 
شرکت بهینه  س��ازی هایی را با هدف کارایی 
بیش��تر و افزایش کیفیت روی برخی از این 
بردها توسط همکاران مان انجام می دهیم که 

در نوع خود بی سابقه است.

ب�ا توج�ه ب�ه حساس�یت و اهمی�ت حوزه 
فعالیت های شما لطفاً بفرمایید که دانش  فنی 
تولید این محصوالت الکترونیکی بومی است 

یا از دیگر کشورها گرفته شده است؟
 خوشبختانه شرکت ایده فناوران در داخل 
مجموعه خود یک تیم تحقیق و توسعه بسیار 
قوی و متخصص، متشکل از فارغ  التحصیالن 
برتر دانش��گاهی و صاحب  نظران حوزه های 
تخصصی مختلف از جمله الکترونیک را گرد 
هم آورده که با تکی��ه بر دانش و توانمندی 
ای��ن عزی��زان توانس��ته امروز ب��ا تولید ۱۵ 
محصول باکیفی��ت و متنوع به فعالیت خود 
ادامه دهد. به ط��ور کلی متخصصین ما در 

فنـاوران  ایـده  شـرکت 
الکترونیـك پارسـان در گام 
شـرکت  نیازهـای  نخسـت 
عقاب افشان در تولید بردهای 
الکترونیکی را تأمین نماید و 
در ادامه روز به روز محصوالت 
ایـن شـرکت متنوع شـد به 
طوری که امـروز 1۵ محصول 
گوناگـون را بـا کیفیت هـای 

بسیار باال تولید می کنیم
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تولید محصوالت ش��رکت، ام��کان طراحی 
محصول بر اساس نیاز مشتری و نیز استفاده 
از فرایند مهندس��ی معکوس برای طراحی و 
ساخت پیش��رفته ترین بردهای الکترونیکی 
به��ره می برند و ب��ا این حال بای��د یادآوری 
کن��م همه دانش مورد نیازی که در طراحی 
و تولی��د محصوالت ش��رکت ای��ده فناوران 
استفاده می شود، بومی کشور خودمان است 
و ما هیچ نی��از علمی به خ��ارج از مرزهای 
کش��ور نداریم. تیم تحقیق و توسعه ما برای 
تولید هر محصول جدید ابتدا مطالعات الزم 
را در زمینه آن محصول انجام داده سپس آن 
محصول را نمونه  س��ازی کرده و بعد از انجام 
تس��ت ها و اخذ اس��تانداردهای مورد نیاز به 

تولید انبوه می رساند.

در ح�ال حاضر ش�رکت ایده فن�اوران چه 
حجمی از نیاز شرکت عقاب افشان در بحث 

بردهای الکترونیکی را تامین می کند؟
با توجه به تحریم هایی که طی س��ال های 
۹۷ به بعد شکل گرفت شرکت عقاب افشان 
نی��ز مانند س��ایر ش��رکت ها ب��رای تهیه و 
دسترس��ی به برخی از بردهای الکترونیکی 
بس��یار خاصی که در محصوالتش استفاده 
می گردد با مشکل مواجه شد. لذا برای اینکه 
روند تولید و خدمات رس��انی در این شرکت 
به واسطه کمبود بردهای الکترونیکی متوقف 
نش��ود، تصمیم شرکت بر این شد که تولید 
و بومی س��ازی این بردهای خاص را با هدف 
تامین نیازهای ش��رکت عقاب  افشان آن هم 
با تولید برد موتور اتوبوس اسکانیا که بسیار 
هم پیچیده بود، آغاز کنیم و در ادامه نیز به 
سمت تولید بردهای متنوع تر و با کاربردهای 

دیگر برویم. خوشبختانه ما امروز تقریبا توان 
تولید اکثر بردهای الکترونیکی مورد استفاده 
در محصوالت ش��رکت عقاب افشان و سایر 
ش��رکت های خودروس��از را داریم که البته 
بس��ته به اولویت، نیاز و اهمیت آنها نسبت 
به تولید این برده��ا اقدام می کنیم. با توجه 
به تعامل و همکاری بس��یار خوبی که مابین 
واحده��ای تحقیق و توس��عه ش��رکت ایده 
فناوران و ش��رکت عقاب افش��ان برقرار شده 
متخصصان و کارشناسان هر دو مجموعه با 
همفکری و تبادل تجربیات و دانش علمی... 
تالش می کنند گام مثبت و موثری در تولید 
و به روزآوری سیستم ها و محصوالت تولیدی 

خود بردارند.

با توجه به گس�تردگی ام�روز فعالیت های 
شرکت ایده فناوران لطفاً بفرمایید که در حال 
حاضر ب�ه غیر از گروه صنایع خودروس�ازی 
عقاب افش�ان با چ�ه مجموعه ه�ای دیگری 

همکاری دارید؟
 خوش��بختانه امروز فعالیت های ش��رکت 
ایده فناوران محدود به شرکت عقاب افشان 
نیست و ما به غیر از همکاری با این شرکت 
و شرکت های زیر مجموعه آن، با شرکت های 
دیگری هم که نی��از به بردهای الکترونیکی 
دارن��د هم��کاری می کنیم که یک��ی از آنها 
شرکت ایدم تبریز اس��ت. این شرکت یکی 
از تولیدکننده های ب��زرگ موتورهای دیزل 
خودروهای سنگین کشور به حساب می آید. 
در کنار این ها شرکت ایده فناوران اخیراً در 
زمینه تولید بردهای مورد استفاده در لوازم 
خانگی هم ورود کرده و با برخی از برندهای 
مع��روف این حوزه در کش��ور نیز مذاکراتی 

خوشبختانه تمام محصوالتی 
کـه در ایـن شـرکت تولیـد 
می شوند استاندارد بوده و این 
محصوالت قبل از رسـیدن به 
تولید انبـوه و عرضه به بازار، 
همه آزمون ها و استانداردهای 
مورد نیاز بردهای الکترونیکی 
و تست های مربوط به تداخل 
پـاس  را  رادیویـی  امـواج 

می کنند.
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را برای هم��کاری انجام داده ک��ه به زودی 
قراردادهای نهای��ی را نیز با این مجموعه ها 

منعقد خواهد کرد.

اس�تراتژی آین�ده ش�رکت ایده فن�اوران 
الکترونیک پارسان چیست؟

 با توجه به اینکه فعالیت در عرصه طراحی 
و تولید بردهای الکترونیکی بس��یار وسیع و 
گسترده اس��ت، طبق برنامه ریزی های انجام 
یافته م��ا در آینده این آمادگ��ی را داریم تا 
با ش��رکت هایی که جهت تولی��د و ارتقای 
محصوالت خود نیازمند برد های الکترونیکی 
با تکنولوژی باال باش��ند هم��کاری کنیم و 
بس��ته به نیاز آنها نسبت به طراحی و تولید 
این برده��ا اقدام نماییم. ای��ن کار عالوه بر 
صرفه جویی ارزی برای این ش��رکت ها نقش 
بسیار تاثیرگذاری در کم اثر کردن تحریم  ها 
علیه کش��ور خواهد داش��ت. ضمنا یکی از 
سیاس��ت های مهم ش��رکت های بزرگ در 
کش��ور رفتن به سوی بومی سازی و تکیه بر 
توان تولید داخلی می باش��د که شرکت ایده 
فناوران می تواند در این مسیر با شرکت های 

بزرگ همکاری و همراهی نماید.

ب�ه عن�وان ی�ک فع�ال در ح�وزه صنای�ع 
الکترونیکی فکر می کنید چقدر مهم است که 
از فعالیت های این بخش در کش�ور حمایت 

شود؟
 ب��ه نظرم ب��ا توجه به اینک��ه دانش یکی 
از مولفه های مهمی اس��ت ک��ه می تواند در 
توس��عه و پیشرفت کش��ورها نقش بسزایی 
بازی کند، پس هر قدر بتوانیم از شرکت های 
دانش بنی��ان و ش��رکت هایی که محصوالت 
آنها بر پایه دانش و تخصص تولید می شوند 

حمایت کنیم، این مهم می تواند در آینده به 
یک دستاورد بزرگ برای کشور تبدیل شود. 
ضم��ن اینکه اگر این فرآیند در یک مس��یر 
درس��ت هدایت و حمایت ش��ود در نهایت 
می تواند به خودکفایی کش��ور در این حوزه 
بسیار مهم و استراتژیک بیانجامد که بی شک 
برای کشور ما با توجه به شرایط خاصی که 
دارد، بسیار حایز اهمیت است. عالوه بر این 
حمایت از شرکت هایی نظیر ما می تواند باعث 
شود محصوالت دانش محور و دانش بنیان در 
کش��ور رشد و توس��عه یافته و در حوزه های 
مختل��ف کمک رس��ان س��ایر مجموعه ها و 
تولیدکنن��دگان بخش های مختلف باش��د. 
اتفاقی که ممکن است در اکثر موارد مانع از 

تعطیلی برخی شرکت های تولیدی شود.

در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید.
م��ا به عن��وان ی��ک ش��رکت دانش بنیان 
بس��یار تمایل داریم با شرکت هایی که برای 
بومی س��ازی محصوالت خ��ود برنامه ریزی 
ک��رده و تالش می کنند و یا به دنبال رش��د 
و توسعه محصوالت ش��ان هستند در زمینه 
تولید بردهای الکترونیکی و هوشمندسازی 
هم��کاری کنیم ک��ه این ام��ر می تواند یک 
هم��کاری مثب��ت دو طرفه برای ش��رکت 
ما و ش��رکت  ط��رف مقابل ما باش��د. ضمن 
اینکه از مس��ئولین محترم نیز تقاضا داریم 
در زمینه رفع مش��کالت شرکت های دانش 
 بنیان در زمینه ثبت سفارش��ات، تخصیص 
ارز، ترخی��ص قطعات و تجهیزات وارداتی از 
گمرک و... اهتمام ویژه ای داشته و در مسائل 
مالی، تس��هیالتی و گمرکی که در رشد این 
شرکت ها تاثیر بسزایی دارد حمایت بیشتری 

داشته باشند.

امـروز  خوشـبختانه 
ایـده  شـرکت  فعالیت هـای 
فنـاوران محدود به شـرکت 
عقاب افشـان نیسـت و ما به 
غیر از همکاری با این شرکت 
و شـرکت های زیـر مجموعه 
آن، با شرکت های دیگری هم 
که نیاز به بردهای الکترونیکی 
دارنـد همـکاری می کنیم که 
یکی از آنها شرکت ایدم تبریز 

است
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شریعتی: عقاب افشان امروز دارای 
استانداردهایی فراتر از استانداردهای ملی است

بازدید رئیس سازمان استاندار از گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان

رییس سازمان ملی استاندارد ایران و هیات 
همراه در سفر به استان سمنان از گروه صنایع 

خودروسازی عقاب افشان بازدید کردند.
غالمرضا ش��ریعتی در ای��ن بازدید با اعالم 
حمایِت س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران از 

تولیدکنندگانی که مبنای تولید محصوالت و 
خدمات خود را کیفیت و استاندارد قرار دادند، 
اظهار کرد: اس��تاندارد پشتیبان تولید است و 
برنامه های خود را در سال جاری با هدف رفع 

موانع پیش می برد.

وی ب��ا اش��اره ب��ه ش��رایط گ��روه صنایع 
خودروس��ازی عقاب افش��ان افزود: این گروه 
ب��ا بهره گیری از ظرفیت ه��ای داخلی و توان 
مهندس��ان جوان، تولیدات خود را مطابق با 
استانداردهای داخلی و بین المللی به بازارهای 
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داخلی و منطقه ای ارائه می کند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید 
بر اینکه رعایت ایمنی و بهداش��ت کارکنان 
این مجموعه همواره باید مورد توجه باش��د، 
افزود: شرکت صنعتی عقاب افشان امروز دارای 
اس��تانداردهایی فراتر از اس��تانداردهای ملی 
اس��ت و ش��رکت های این چنینی به سرعت 
مسیر ترقی و پیشرفت را طی می کنند. البته 
استانداردهای ملی نیز باید به مرور به سمت 
ارتقا و رشد حرکت کنند تا مسیر ارتقا برای 

تولیدات داخل فراهم شود.
 وی بهره گیری از قطعات کامالً استاندارد 

را برای تولید اتوبوس از نکات برجس��ته این 
شرکت برشمرد که از نتایج رویکرد تحقیقاتی 

است.
شریعتی با اشاره به دستیابی طراحی اتاق از 
ابتدا تا ساخت گفت: تحقیق و توسعه دانش 
فنی کار ارزشمند و قابل تقدیری است که به 

آن توجه شده است.
 وی با بیان اینکه س��ازمان ملی استاندارد 
عالوه بر حمایت، از تولید کنندگانی که برای 
تولی��د خ��وب و با کیفیت ت��الش می کنند، 
حفاظت می کن��د گفت: حمای��ت از تولید، 
حمای��ت از س��رمایه های انس��انی و دان��ش 

متخصصان جوان است که با تالش و پشتکار 
به این مرحله رسیده اند.

 رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید 
کرد: در جهت حفظ و حمایت از سرمایه های 
کشور باید موانع را از پیش پای تولیدکنندگان 
برداریم، نه اینک��ه خودمان عامل ایجاد مانع 

باشیم.
گفتن��ی اس��ت، در جری��ان بازدید رئیس 
س��ازمان اس��تاندارد از عقاب افشان مهندس 
عبداهلل اکبری راد نایب رئیس هیات مدیره این 
گروه صنعتی و جمعی از دیگر مسئوالن نیز 

حضور داشتند.
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باوجود گذش��ت بیش از یکس��ال و نیم از 
شیوع ویروس کرونا، مردم همچنان از تخلفات 
کرونایی که در اتوبوس های بین شهری انجام 
می شود گالیه دارند، تخلف هایی که از سوی 
شرکت های حمل ونقل نادیده گرفته  می شود 
اما به گفته س��ازمان راه��داری همه موظف 
ب��ه رعای��ت پروتکل های بهداش��تی ازجمله 

فاصله گذاری اجتماعی هستند.
طی یکس��ال و نیم گذش��ته پروتکل های 
بهداشتی متعددی از سوی ستاد ملی مقابله 
ب��ا کرونا برای بخش ه��ای مختلف اقتصادی 
ازجمله حوزه حمل ونقل مصوب و ابالغ ش��د 
اما هرقدر که از ش��یوع این ویروس می گذرد 
گویا رعایت ای��ن پروتکل ها ب��رای مردم در 
بخش های مختلف علی السویه می شود و در 
این میان ناظری هم نیس��ت که با متخلفان 
برخ��ورد کرده و بر رعای��ت دقیق آن نظارت 

کند.
اتوبوس ه��ای بین ش��هری ه��م در ای��ن 
ایام کرونایی موظف ش��دند ک��ه ۵۰ درصد 
ظرفیت شان مسافر س��وار کنند این درحالی 
است که تاکنون مسافران بسیاری نسبت به 
پر شدن اتوبوس های بین شهری در ترمینال ها 
و پایانه های مسافری یا خارج از آن و در بین 

مسیر گالیه دارند.
یکی از اپراتورهای این ش��رکت ها در پاسخ 
به این س��ؤال که چرا پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نمی کنید و مسافر بیش از ظرفیت 
مجاز سوار می کنید، گفت: در پایانه ۱۷ مسافر 
در اتوبوس سوار می ش��وند اما پس از خروج 
اتوب��وس از پایانه، ما نظارتی نمی کنیم و این 
راننده است که باید رعایت کند و اگر مسافر 
بیش��تری سوار می کند باید از او بخواهید که 
رعایت کند. یکی از مس��افران که همیش��ه 
در مس��یر تهران-اصفهان و تهران-زواره را با 
اتوبوس مسافرت می کند شرایط سفر خود را 
این گونه توضیح داد که طی ماه های گذشته 
باوجود افزایش قیمت بلی��ت اتوبوس که بار 
س��نگینی روی دوش مردم ایجاد کرده است 
همه انتظار دارند که پروتکل های بهداش��تی 
رعایت شود اما راننده در پایانه مسافری به اندازه 
ظرفیت کامل اتوبوس خود مسافر می گیرد و 

پس از خروج از پایانه مسافری و تا رسیدن به 
مقصد مسافران بسیاری را روی پله ها صندلی 
شاگرد راننده و حتی صندلی های پالستیکی 

بین راهرو اتوبوس سوار می کند.
او اف��زود: نه تنه��ا رانن��ده و کمک ه��ای او 
پروتکل های بهداش��تی را رعایت نمی کنند 
بلک��ه هیچ نظارتی بر مس��افران هم نکرده و 
بسته بهداشتی در اختیارمان قرار نمی دهند. 
اگر اعتراضی هم کنیم هی��چ توجهی به آن 

نمی شود و بازهم همین رویه وجود دارد.
البته داریوش باقر جوان مدیرکل حمل ونقل 
مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
دراین ب��اره می گوی��د: رعای��ت پروتکل های 
بهداشتی از سوی متولیان حمل ونقل عمومی 

برون شهری جزو وظایف تعریف شده از سوی 
ستاد ملی مقابله با کروناست که باید انجام شود. 
وی افزود: قطعاً بر رعایت این پروتکل ها توسط 
شرکت های حمل ونقل و رانندگان نظارت شده 
و تع��داد و درص��د کم��ی از آن ه��ا تخلفات 
کرونایی این چنینی مرتکب می ش��وند که با 
آن ها برخورد خواهد شد. مدیرکل حمل ونقل 
مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
ادام��ه داد: اگر م��ردم در هر مس��افرتی که 
می روند بر روند اجرای صحیح این پروتکل ها 
نظارت کنند و در صورت مشاهده تخلف آن را 
به سازمان راهداری و نمایندگان این سازمان 
مستقر در همه پایانه های حمل ونقل گزارش 

دهند با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

تخلف کرونایی راننده هایی که چشم پوشی می شود
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افزای���ش تقاض���ای دولت ه���ا ب���رای ح���ذف 
توئیت های خبرنگاران

طبق گزارش��ی جدید، توئیت��ر در نیمه دوم 
۲۰۲۰ درب��اره بی��ش از ۹۰۰ هزار حس��اب 
کاربری ک��ه قوانی��ن را نقض ک��رده بودند، 
اقدامات��ی انجام داده اس��ت و محتوای نفرت 

پراکنی بیشتری را حذف کرده است.
طبق اطالعاتی که توئیتر منتش��ر کرده این 
شبکه اجتماعی در سال ۲۰۲۰ میالدی شاهد 
افزایش تقاضا برای حذف محتوای خبرنگاران 
و رس��انه های خبری از س��وی دولت ها بوده 

است.
این پلتفرم در گزارش ش��فافیت خود اشاره 
کرد در نیمه دوم ۲۰۲۰ میالدی درباره ۹۶۴ 
هزار و ۴۵۹ حس��اب کارب��ری با رفتار خالف 
قوانین اقداماتی انجام داده است. این رقم در 
مقایسه با نیمه نخست ۲۰۲۰ میالدی ۱۴۲ 
درصد افزایش یافته است. عالوه برآن توئیتر 
محتوای نفرت پراکنی بیشتری را در این بازه 
حذف کرده اس��ت. نکته مهم آن اس��ت که 
توئیتر افزایش اقدامات خود علیه حساب های 
کاربری نقض کننده قوانین را به دلیل تغییر 
در سیاس��ت های خود در ۲۰۲۰ اعالم کرده 
اس��ت. این ش��بکه اجتماعی از سال گذشته 
میالدی در ب��اره محتوایی که به ایجاد ترس 
و خش��ونت درباره دسته بندی های حفاظت 
شده منجر می شود، اقداماتی انجام داده است. 
این درحالی است که طی پاندمی کووید ۱۹ 
میزان آزار و اذیت آنالین افزایش یافته است.

کارزاری ب���رای بازگش���ت زب���ان فارس���ی ب���ه 
کیندل

پس از گذش��ت ح��دود یک س��ال از حذف 
زب��ان فارس��ی از پلتف��رم آمریکای��ی کتاب 
»کیندل« کارزاری برای بازگش��ت این زبان 
و حمایت ش��رکت آمازون از زبان فارسی به 
راه افتاده است. اولین نسخه آمازون کیندل، 
سخت افزاری الکترونیکی که توسط آمازون. 
کام برای خواندن کتاب الکترونیکی س��اخته 

شد در ۱۹ نوامبر ۲۰۰۷ منتشر شد.

 ای��ن روزه��ا البته عالوه بر س��خت افزارهای 
مربوط به آن می توان با نصب نرم افزار کیندل 
بر روی دستگاه های مختلف به راحتی به آن 
دسترس��ی پیدا کرد. یک جست وجوی ساده 
در کیندل نش��ان می دهد که دیگر خبری از 
کتاب فارسی زبان در این پلتفرم نیست؛ همین 
موجب ش��ده تا کاربران این طور به این اتفاق 
واکنش نشان دهند: »باورم نمی شد که زبان 
بیش��تر از صدمیلیون نفر بین زبان هایی که 

کیندل پشتیبانی شون می کنه نباشه.«
ای��ن موض��وع حاال س��بب ش��ده اس��ت تا 
عالقه مندان به زبان و ادبیات فارسی کارزاری 
را برای بازگشت این زبان به پلتفرم کیندل به 

راه بیندازند.

شباهت قمر مریخ به سیب زمینی
ناس��ا اخی��راً در حس��اب کاربری خ��ود در 
اینس��تاگرام تصویر یکی از قمرهای س��یاره 

سرخ را منتشر کرد و نوشت: شما به آن سیب 
زمینی و ما به آن قمر مریخ می گوییم.

مری��خ دو قمر دارد ک��ه در اینجا تصویر قمر 
»فوبوس« ک��ه بزرگترین قمر مریخ اس��ت، 
قاب��ل مش��اهده اس��ت. این تصویر توس��ط 
"مدارگرد  فضاپیمای   "UAHiRISE"دوربین

شناسایی مریخ" ثبت شده است.

 ای��ن تصویر ک��ه از فاصل��ه ۶ ه��زار و ۸۰۰ 
کیلومتری )۴ هزار و ۲۲۵ مایل( باالتر از سطح 
آن گرفته ش��ده است، یک جرم آسمانی پر از 
چال��ه که دارای یک دهانه برخوردی بزرگ به 
نام دهانه استیکنی )Stickney( است را نشان 
می ده��د. گودی هایی که در اط��راف آن دیده 
می ش��وند نیز می توانند در اثر نیروهای جزر و 
مدی )کشش گرانشی متقابل( مریخ و این قمر 
ایجاد شده باشند. طبق محاسبه دانشمندان، 
فوبوس با س��رعت ۱.۸ متر )۶ فوت( در هرن 
ق��رن در حال نزدیک ش��دن به مریخ اس��ت 
و این بدان معناس��ت که ی��ا این قمر طی ۵۰ 
میلیون سال دیگر به سیاره برخورد خواهد کرد 
یا شکس��ته و به حلقه ای از آوار تبدیل خواهد 
شد. قمر فوبوس در سال ۱۸۷۷ توسط »آساف 
هال« )Asaph Hall( ستاره شناس آمریکایی 
کشف شد و یکی از نظریه های مشهور درباره 
آن نیز این است که ممکن است یک سیارک 
»گرفتار«)captured asteroid( باشد. در اساطیر 
یونانی، فوبوس و دیموس پسران دوقلوی آرس 

)مارس در اساطیر رومی( هستند.

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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احتمال وجود اسرار حیات زمین در شهاب 
سنگی نادر

دانشمندان به لطف بودجه شورای تسهیالت 
علم و فناوری )STFC( از اس��رار یک شهاب 
سنگ نادر که ممکن است نشانه هایی از منشأ 
حیات در زمین داشته باشد، پرده برمی دارند. 
مطالعات انجام ش��ده بر روی شهاب س��نگی 
که به تازگی به انگلستان برخورد کرد نشان 
می دهد که این جرم آسمانی متعلق به زمان 
آغاز شکل گیری منظومه شمسی یعنی ۴.۵ 
میلیارد قبل اس��ت. نام این شهاب س��نگ از 
شهری که در آن فرود آمد یعنی گالسترشر 
)Gloucestershire( انتخاب شده است و نوع 
بس��یار نادری از شهاب س��نگ ها یعنی یک 

کندریت کربن دار است.

این شهاب سنگ مملو از آب و مواد آلی است 
و نش��انه هایی از زمان ش��کل گیری منظومه 
شمس��ی در خ��ود دارد. از زمان کش��ف این 
شهاب سنگ تاکنون محققان در حال مطالعه 
آن هستند تا ویژگی های شیمیایی و معدنی 
آن را درک کنند و نحوه شکل گیری منظومه 

شمسی را دریابند.

پهپادهایی که می توانند به عنوان نارنجک 
عمل کنند!

تفنگ��داران آمریکای��ی در ح��ال آزمای��ش 
پهپادهایی هستند که می توانند پس از بلند 
ش��دن به هوا از یک ایستگاه کنترل زمینی 
سیار کنترل شوند و به عنوان نارنجک عمل 
کنند. م��ا تاکنون درباره چگونگی اس��تفاده 
از انب��وه پهپاده��ا در خط مق��دم جبهه ها و 
فناوری های مقابله ب��ا آنها صحبت کرده ایم. 
اما ارس��ال پهپادها به مأموریت های انتحاری 
چطور؟ این همان کاری است که یک شرکت 
دفاعی استرالیایی موس��وم به »دیفنتکس« 
)Defendtex( قص��د دارد ب��ا پهپادهای خود 

موسوم به »درون ۴۰« انجام دهد.

اخیراً تفنگ��داران دریایی ایاالت متحده برای 
اولین بار یک تمرین آموزشی با این پهپادها 
در کارولینای شمالی انجام دادند. این تمرین 
با هدف مقایس��ه قابلیت اطمینان و عملکرد 
»درون ۴۰« در برابر ادعاهای سازنده و تعیین 
اینکه آیا آنها می توانند به راحتی در این زمینه 

مستقر شوند، انجام شد.

توئیتر به حساب های جعلی تیک آبی داد
توئیت��ر اعالم کرد به اش��تباه ب��ه گروهی از 
حساب های جعلی تیک آبی اعطا کرده اما این 
حساب ها اکنون به طور دائم تعلیق شده اند. 
توئیتر اعالم کرد به اشتباه برخی حساب های 
کاربری جعلی را تأیید کرده اس��ت. البته این 

حساب ها به طور دائم تعلیق شده اند.

این درحالی اس��ت که این ش��بکه اجتماعی 
فرایند تأیی��د و اعطای تیک آبی را به تازگی 
دوباره آغاز کرده اس��ت. این ش��رکت در ماه 
م��ی فراین��د ارائه تی��ک آبی به کارب��ران را 
 پس از یک س��ال از س��رگرفت و اعالم کرد 
فقط کاربران ش��اخص می توانند این نشان را 

دریافت کنند.

واحد پول یورو دیجیتالی می شود
بانک مرکزی اتحادیه اروپا تصمیم دارد یورو 
دیجیت��ال را عرضه کند. بان��ک مرکزی اروپا 
تصمیم دارد پروژه ای چند ساله برای توسعه 

یورو دیجیتال انجام دهد.

معادل الکترونیکی اسکناس و سکه ها یا همان 
یوروی دیجیت��ال احتماالً ب��ه صورت کیف 
پولی الکترونیکی برای س��اکنان منطقه یورو 
عرضه می شود. این بخشی از طرح بانک های 
مرک��زی اتحادیه اروپا ب��رای تأمین نیازهای 
روزاف��زون ابزارهای پرداخ��ت الکترونیک و 
همگام شدن با ش��کوفایی ارزهای دیجیتال 
در بخش خصوص��ی )از بیت کوین گرفته تا 
رمزارز مخصوص فیس بوک( است. به گفته 
کارشناسان، یورو دیجیتال احتماالً شبیه یک 
حساب بانکی آنالین یا کیف پول دیجیتال در 

بانک مرکزی اتحادیه اروپا است.

جدی���د  تاش���وی  موبای���ل  مش���خصات 
سامسونگ فاش شد

اطالعاتی از »گلکسی زد فولد ۳« سامسونگ 
منتشر شده که نشان می دهد این موبایل تاشو 
دو نمایشگر دارد و باتری آن نیز ۴۵۰۰ میلی 
آمپری اس��ت. به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از گیزموچاینا، موبایل »گلکسی زد فولد 
۳« در چین تأیید ش��ده اس��ت. این دستگاه 
در وب س��ایت های دولتی مانند TENNA و 
MIIT مش��اهده و برخی از اطالعات کلیدی 

درباره آن فاش شده است.

در حال حاضر زمان عرضه این موبایل تاشو اعالم 
نشده است. اما پیش بینی می شود سامسونگ 
در مراس��می در ۱۱ آگوس��ت ۲۰۲۱ میالدی 

»گلکسی زد فولد ۳« را رونمایی کند.
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ناس��ا باالخره پس از گذش��ت بیش از 
یک ماه از توقف فعالیت تلسکوپ فضایی 
»هابل« دلیل از کار افتادن آن را شناسایی 
کرده اس��ت و تصمیم به انجام یک تغییر 

خطرناک گرفته است.
مهندسان ناسا علت وقوع اختالل رایانه ای 
را که باعث شده عملیات علمی تلسکوپ 
فضایی »هابل« متوقف ش��ود، شناسایی 
کرد. این در حالی است که جهان آماده از 
دست دادن یکی از بزرگترین دستگاه های 

ساخته دست بشر در طول تاریخ است.
اکنون مش��خص شده اس��ت که واحد 
کنترل ق��درت )PCU( این تلس��کوپ 
فضایی دچار اشکال شده و موجب ایجاد 
اختالل در برق رسانی پایدار »هابل« شده 
است. اما اکنون ناسا قصد دارد یک سوئیچ 

خطرناک به رایانه پشتیبان انجام دهد.
با توجه به به روزرسانی ناسا، رایانه بار مفید 
»هابل« در واحد ابزار علمی فرمان پذیری و 
مدیریت داده آن قرار دارد که نقشی حیاتی 
ب��رای آن دارد. نقش ای��ن واحد، کنترل، 
نظارت و هماهنگی کلیه ابزارهای علمی 

موجود در »هابل« است.
هنگامی ک��ه رایانه بار مفید »هابل« در 

تاری��خ ۱۳ ژوئن از کار ایس��تاد، ابزارهای 
علمی آن بالفاصله وارد حالت ایمن شدند. 
هفته های بعد مهندس��ان ناس��ا به طور 
شبانه روزی بر روی جداسازی و شناسایی 

این مشکل کار کردند.
مهندسان ناسا می گویند به طور مشخص، 
سطح ولتاژ به زیر خط ۵ ولت کاهش یافته 
که منجر به یک مدار محافظت ثانویه شده 
که به رایانه دس��تور داده تا همه کارهای 

خود را متوقف کند.
در به روزرس��انی ناسا آمده است: تجزیه 
و تحلیل تیم بررسی نشان می دهد که یا 
س��طح ولتاژ از رگوالتور خارج از حد قابل 
قبول اس��ت که در نتیجه مدار محافظت 
ثانویه را قط��ع می کند، یا مدار محافظت 
ثانویه با گذش��ت زمان تخریب شده و در 

این حالت گیر کرده است.

خوش شانس��ی »هابل« این اس��ت که 
تیم مهندسان ناسا می تواند این تلسکوپ 
فضایی را به یک رایانه پشتیبان که دارای 
"PCU" مخصوص خود اس��ت، س��وئیچ 
کند. این تیم قص��د دارد فردا مراحل این 
سوئیچ و تعمیر را شروع کند، کاری که تا 

چند روز طول خواهد کشید.
این عملیات با عملیات تعمیر دیگری که 
برای "واحد فرمان پذیری هابل" در س��ال 
طی یک عملیات تعمیر با ش��اتل فضایی 

۲۰۰۹ اتفاق افتاد، خیلی متفاوت نیست.
بدیهی اس��ت که دیگر ای��ن کار انجام 
نخواهد ش��د، چرا که از زمان بسته شدن 
برنامه شاتل فضایی، ناسا فاقد یک سیستم 
پرتابی اس��ت که بتواند مهندسان را برای 
انجام تعمیرات پیچیده روی تلسکوپ های 

فضایی در مکان مورد نظر قرار دهد.
اگرچه کپسول "کرو دراگون" متعلق به 
شرکت "اسپیس ایکس" برای ارسال انسان 
به ایستگاه فضایی بین المللی بسیار مناسب 
اس��ت، اما مانند شاتل فضایی یک بازوی 

غول پیکر و محفظه بار ندارد.
تلسکوپ فضایی »هابل« در سال ۱۹۹۰ 
به فضا پرتاب ش��د و از آن زمان به عنوان 
یک نیروی تاریخی جهانی برای گسترش 
درک ما از جهان خدمت کرده است. بیش 
از ۱.۵ میلیون مش��اهده از کیهان توسط 
این تلس��کوپ انجام شده است و بیش از 
۱۸ هزار مقاله علمی بر ساس��ا تصاویر و 

داده های آن منتشر شده است.

سرانجام علت خرابی »هابل« مشخص شد
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گ��وگل قابلیت حذف س��ریع تاریخچه 
جس��تجوی ۱۵ دقیق��ه گذش��ته را در 

دسترس کاربران قرار می دهد.
گوگل با هدف ارتقا ویژگی های امنیتی 
و توجه بیش��تر به حفظ حریم خصوصی 
کارب��ران، قابلیت حذف س��ریع تاریخچه 
جس��تجوی ۱۵ دقیق��ه گذش��ته را در 
دسترس کاربران iOS قرار داده و تا پایان 
سال جاری میالدی نیز کاربران اندرویدی 
می توانند از این ویژگی کاربردی استفاده 

کنند.
طبق گزارش های منتش��ر شده گوگل 
در حال راه اندازی ویژگی جدیدی اس��ت 
که به کاربران ام��کان می دهد ۱۵ دقیقه 
اخی��ر تاریخچه جس��تجوی خ��ود را در 
گوشی های موبایل به سرعت حذف کنند. 
گوگل برای اولین بار در I/O ۲۰۲۱ از این 
ویژگی صحبت کرده بود و اکنون آن را در 
دسترس کاربران قرار داده است. البته در 
حال حاضر فقط کاربران iOS می توانند از 
قابلیت حذف تاریخچه ۱۵ دقیقه گذشته 

اس��تفاده کنند و اواخر س��ال جاری این 
قابلیت در دس��ترس کاربران اندروید نیز 
 iOS قرار می گی��رد. این گزینه جدید در

به شکل زیر است:
 در نس��خه دس��کتاپ گوگل کروم نیز 
گزینه های محدودی برای حذف خودکار 
تاریخچه جس��تجوها اضافه شده است و 
کاربران می توانند از تنظیم خودکار ۳، ۱۸ 
یا ۳۶ ماهه برای حذف تاریخچه جستجوها 
استفاده کنند )این قابلیت به صورت پیش 
ف��رض روی ۱۸ ماه قرار دارد( که کاربران 

می توانند این زمان را تغییر بدهند.

معم��والً بیش��تر اف��رادی ک��ه ب��رای 
جس��تجوهای خ��ود از گوگل اس��تفاده 
می کنند، اطالع کافی در رابطه با تاریخچه 
جس��تجو ندارن��د. از آن جایی که برخی 
کاربران ممکن است گوشی خود را با یکی 
از اعضای خانواده یا دوس��تان به اشتراک 
بگذارند، گوگل یک الیه محافظتی جدید 
دیگر برای محرمانه نگه داشتن تاریخچه 

جستجوی کاربران ارائه کرده است.
اکنون طب��ق این تغییر جدی��د که در 
تصویر باال مشخص ش��ده است، مشاهده 
سابقه جستجو در اپلیکیشن موبایل گوگل 
نیاز به تأیید مالک گوشی دارد. این تأیید 
می تواند رمز ورود، اثر انگشت یا احراز هویت 
دو مرحله ای باشد. این ویژگی هم اکنون در 

دسترس تمام کاربران قرار گرفته است.
گ��وگل با ارائه ویژگی ه��ای جدید خود 
قص��د دارد به کاربران ی��ادآوری کند که 
روند جس��تجوی خود را با رعایت حریم 
خصوصی آن ها طراحی ک��رده و آن را به 

طور پیش فرض ایمن ساخته است.

قابلیت جدید گوگل برای حذف سریع تاریخچه جستجو
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بدت���ر  نف���رت  »وی���روس 
از وی���روس کرون���ا عم���ل 
ویروس���ی  می کن���د. 
معل���وم  ک���ه  دست س���از 
نیست در کدام آزمایشگاه 
و در کدام کش���ور ساخته 
ش���ده ت���ا ش���یرازه زندگی 
اجتماع���ی در ای���ران را از 
ه���م بپاش���د. اکانت های 
فیک و ناشناس با نام ها 
عجی���ب  عکس ه���ای  و 
کارش���ان  ک���ه  غریب���ی  و 
فحاش���ی، حیثیتی ک���ردن 
معمول���ی،  ماجراه���ای 
ایجاد شکاف اجتماعی یا 
نمایشی از این شکاف ها 
و هت���ک حرمت از افراد و 
مختلف  ش���خصیت های 
رس���انه ای،  سیاس���ی، 
فرهنگ���ی و هنری، فعال 
اجتماع���ی  کنش���گر  و 
در  م���دام  اس���ت،   ... و 
اجتماع���ی  ش���بکه های 
مختل���ف می چرخند و به 
شکلی وسیع این ویروس 
را منتشر می کنند. یکی با 
تصویر یک پیکان قدیمی 
پروفایل���ش مس���ئول  در 
فحاشی به روزنامه نگاران 
است و آن یکی با تصویری 
از یک کاکتوس، مسئول 
اتهام زن���ی ب���ه فع���االن و 

تحلیلگران سیاسی.

اکانت های ناشناس با انتشار ویروس نفرت در شبکه های اجتماعی به دنبال چه هستند؟

روزنامه ایران در یک تحلیل نوشت:  از نگاه این 
جماعت هیچ فرصتی را نباید از دست داد؛ چرا که 
در هر جمعی امکان انتشار چنین ویروسی هست، 
حتی در حادثه مرگ خبرنگاران محیط زیستی. 
بنیان این تئوری س��اده است. هر سخنی ممکن 
اس��ت مخاطب خود را پیدا کند. پس می ش��ود 
توئیتر خبرنگاری که جانش را در راه انجام وظیفه 
از دس��ت داده، ش��خم زد و چی��زی یافت که با 
آن بش��ود به بخش��ی از جامعه فحاشی کرد. اگر 
از مس��ئولی تعریف کرده، از همان نقطه، نمایش 
هولناکی از شکاف مردم و مس��ئوالن ارائه داد و 
تمام روزنامه نگاران را نفرین کرد یا اگر بر عکس 
از مس��ئولی انتقاد کرده، با خوانشی دیگر همان 
نمایش را از س��ر نوش��ت و این  بار به مسئوالن و 
بقیه روزنامه نویسان تاخت. فرقی نمی کند ویروس 
نفرت باید به شکلی وسیع منتشر شود. با این امید 
که عده ای آلوده شوند و مسأله را از حاشیه به متن 
بکش��انند. این یک توهم نیست، کافی است یک 
روز وقت صرف کنید و عملکرد چند عامل پخش 
ویروس را ببینید و حرف های شان را این طرف و 

آن طرف دنبال کنید.
دکتر محمد ناظمی کارشناس فرهنگ و رسانه 
درب��اره اش��کال مختلف نفرت پراکن��ی می گوید: 
»ممکن است شما فعالیتی در شبکه های مجازی 
داشته باشید که برای عده ای برخورنده باشد و آن 
گروه با اکانت های واقعی یا جعلی شما را تحت فشار 
قرار دهند. این موضوع در ش��بکه های اجتماعی 

همواره وجود داشته. به ویژه این که برخی گروه ها 
ممکن اس��ت بسیار خش��ن رفتار و تالش کنند 
کوچک ترین اظهار نظر مخالف خود را به بدترین 
شکل ممکن پاسخ دهند یا پیشاپیش موضوعاتی 
را مطرح کنند که برای اکثریت جامعه برخورنده 
باشد. این گروه ها معموالً دو طیف دارند؛ طیفی که 
کمی آرام تر اس��ت و با شخصیت حقوقی و واقعی 
خود ظاهر می ش��ود و طیفی که خش��ن تر عمل 
می کنند و اکانت ناشناس یا اصطالحاً فیک دارند. 
ام��ا آن چه این روزها ب��ا آن مواجهیم فراتر از این 
موضوع است؛ حالتی است مثل چرخاندن شمشیر 
در تاریکی. برای این شوالیه های تاریکی هم مهم 
نیست چه کسی را زخم می زنند و فریاد شوق چه 
کسانی را بلند می کنند چون لحظه ای دیگر سراغ 
طیفی دیگر می روند و انتظار تشویق کسانی را دارند 
که تا چند دقیقه پیش مشغول زخمی کردن آنها 
بوده اند. این حالت برای آشفته کردن کل فضاست 
و ممکن است عده ای هم برای دفاع از خود در این 

تله بیفتند و وارد معرکه شوند.«
به اعتقاد ناظمی ما از منشأ ویروس و آزمایشگاهی 
که آن را ساخته بی خبریم اما از رفتار خود ویروس 
می شود پی برد که یک پروژه است؛ پروژه ای که 
نظم و زیس��ت اجتماعی را هدف گرفته: »نتیجه 
چرخش این ویروس بیماری کش��نده ای اس��ت 
به نام ناامیدی. ناامیدی صرفاً ناامیدی نسبت به 
نظام سیاس��ی نیس��ت. مهم این است که مردم 
ناامید، از مسئولیت شناسی و پایبندی شهروندان 
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به اصول ش��هروندی ناامید می شوند. به این 
معنی که شما با شک و تردید از کسی چک 
قبول می کنید یا با ش��ک و تردید به کار یک 
تعمیرکار، معلم، پلیس، نانوا و ... نگاه می کنید 
و احساس می کنید کلیت شیرازه اجتماعی از 
هم گس��یخته و دیگر امیدی به ادامه زندگی 
نیس��ت که این مرحله از بیم��اری در نهایت 
باعث بیماری بزرگ تری به نام مضمحل شدن 
و از دس��ت رفتن سرمایه اجتماعی می شود. 
یعن��ی دیگر افراد نمی توانن��د در کنار هم به 
پیشرفت و توسعه جامعه کمک کنند. بنابراین 
هدف کس��انی که تالش می کنن��د ویروس 
نفرت در فضای مج��ازی بچرخد و به فضای 
واقعی جامعه وارد ش��ود، چیزی جز گرفتن 
انرژی جامعه در مسیر توسعه و انحراف قطار 

زندگی اجتماعی از مسیر نیست.«
این روزها بازار محاکمه روزنامه نگاران توسط 
اکانت های ناش��ناس داغ اس��ت. پرسش های 
بی ربط و اتهام زنی های اساس��ی، بخش��ی از 
همان پروژه ای اس��ت که ناظم��ی از آن یاد 
می کن��د: »در دنی��ای امروز، رس��انه مرجع 
است. حتی با گس��ترش شبکه های مجازی، 
رسانه ها نقش عمیق تری به  عهده گرفته اند؛ 
یعنی تحلی��ل و تولید محتوا. بنابراین از نظر 
گردانن��دگان پروژه نفرت باید از رس��انه های 
ایران��ی مرجعیت زدای��ی ش��ود تا بت��وان با 
بی اعتم��اد کردن مخاطب و تغییر مرجعیت، 
افکار عموم��ی را راحت تر مدیریت کرد. رکن 

رسانه هم نویسنده یا خبرنگار آن رسانه است 
که ابتدا باید شخصیت و هویت او را هدف قرار 
داد و هیچ فرقی نمی کند که این روزنامه نگار 
اصالح طلب باشد یا اصولگرا، اجتماعی نویس 
باشد یا سیاسی نویس، یادداشت نویس باشد 

ی��ا گفت وگو کننده و ... بای��د او را متهم کرد 
به این که منفعل اس��ت، کار بلد نیست، تن 
به تیغ سانسور داده، مطالبه گر نیست، منتقد 
نیس��ت، درد جامعه را نمی فهمد، رانت خوار 
اس��ت و ... در واقع هر انگی ک��ه بتواند روی 
افکار بخش��ی از جامعه ه��دف تأثیر بگذارد. 
حاال ش��ما بیا و داد ب��زن که همین خبرنگار 
دستمزد پایینی دارد، مشکالت بیمه ای دارد، 
مجبور اس��ت در محیط ه��ای خطرآفرین و 
تنش زایی مثل منطقه سیل زده یا بیمارستانی 
که بیماران کرونا در آن بستری هستند، کار 
کند و به دلیل مشاهده مداوم انواع آسیب های 
اجتماعی و اقتص��ادی از نظر روحی، روانی و 
عاطفی تحت فش��ار اس��ت و ... این حرف ها 

ش��نیده نمی ش��ود که هیچ، حتی وقتی در 
حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران، دوستان و 
همکاران شان در فضای مجازی به این موضوع 
می پردازند، اکانت های پروژه نفرت، آستین باال 
می زنند و خبرنگاران را به این موضوع متهم 
می کنند که چ��را به جای پرداختن به درد و 
رنج جامعه این همه از خودشان می نویسند. 
وقت��ی خبرنگار برای پرداختن به مش��کالت 
زیست محیطی جانش را تقدیم کرده یعنی 

گزاره نخست چنین تحلیلی غلط است.«
کامیار قائمی، کارشناس مسائل فرهنگی، 
معتقد است چنین رویکردهایی با هدف ایجاد 
شکاف اجتماعی در ایران به سرانجام نمی رسد: 
»چنی��ن موضوعاتی می توانند به س��رعت به 
عکس خود تبدیل ش��وند. مثالً وقتی لشکر 
اکانت های ناش��ناس تالش می کنند جایگاه 
روزنامه ن��گاران را ب��ه چالش بکش��ند، اتفاقاً 
مخاطب حس��اس می ش��ود و چه بسا همین 
موجب آشتی بیش��تر جامعه با مطبوعات و 
آش��نایی مردم با سختی های این حرفه شود. 
مس��أله مهم تر این است که جامعه ایرانی در 
کل دارای یک شخصیت و منش جاافتاده ای 
است که حاصل تاریخی طوالنی از فرهنگ و 

هنر و اندیشه است. 
به قول معروف ایران کش��وری اس��ت که روح 
دارد؛ یعنی مثل خیلی از کشورهای نوخاسته صرفاً 
متشکل از ساختمان و آسفالت و شیشه و اتوبان 
نیست. کالبدی است زنده که هر چه زخم بردارد 
و هر چه رنجور باش��د، آن روح، آن اندیشه و آن 
عواطف ملی، کلیت کالبد را یکپارچه و زنده نگه 
می دارد. این ها ش��عار نیست. ما چون درون دریا 
هستیم وجود آن را احساس نمی کنیم و درکی از 
این ماجرا نداریم که در بسیاری از کشورهای امروز 
جهان برای ساختن ملتی یکپارچه و سرزمینی 
یکپارچه، چه پول هایی که خرج نمی شود و چه 
پروژه های فرهنگی، علمی، سیاس��ی و ورزشی 
پرهزینه ای که به اج��را درنمی آید. ما همه این 
امکان��ات را به  طور طبیع��ی داریم. برای همین 
من بر این باور هستم که اگر واقعاً کسانی چنین 
پروژه هایی تعریف می کنند و دست به کار می شوند، 
اگرچه بتوانند زخم بزنند اما در کل همین موجب 

بیداری بیشتر جامعه خواهد شد.«
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و  تاری���خ  پژوهش���گر 
مردم شناسی با رد فروش قبر 
ب���ه مثاب���ه اب���زار درامدزایی در 
آرامستان های تاریخی، گفت: 
این آرامستان ها باید حفاظت 
و مرمت ش���وند و »گردشگری 
آرامستان« برای کسب درامد و 
آشنایی مردم با شخصیت های 
فرهنگی و تاریخی برنامه ریزی 

و راه اندازی شود.
اب���دی  خان���ه  ی���ا  آرامس���تان 
درگذش���تگان و مس���افران دیار 
باقی است، اما گاهی اتفاقاتی 
می افتد که هم آرامش رفتگان 
و ماندگان و هم آرامش جامعه 
را می گیرد. گاه���ی به بهانه به 
س���ازی و س���امان ده���ی، گاه 
فروش قبر و البته سهل انگاری 
کارگ���ران قبرک���ن ی���ا کارگ���ران 
محوطه س���ازی. بی حرمت���ی به 
قب���ور حتی س���هوی در فرهنگ 
ایرانی و اسالمی امری نکوهیده 
ش���ده است. این نوع اتفاقات، 
بنا به اهمیت تاریخی آرامستان 
یا ش���ان و نام صاحبان قبور که 
در زیر سنگی خفته اند، گاهی 
با واکنش های خانواده متوفی 
و گاهی با واکنش های عمومی 
در جامع���ه مواج���ه می ش���ود؛ 
حال آنکه س���رزمین م���ا بنا به 
شخصیت های فرهنگی تاریخی 
و مذهب���ی ک���ه در ط���ول تاریخ 
داشته، آرامستان های مشهور 
تاریخ���ی دارد که به آرامس���تان 
امام���زاده عبدهللا و ابن بابویه، 
آس���تان حض���رت عبدالعظی���م 
حسنی در ری و آرامستان های 
دوالب، ظهیراالسالم، یحیی و 
صالح در تهران می توان اش���اره 

کرد.

خبر و تصاویری از انباش��ت ضایعات و نخاله و 
مصالح روی سنگ قبر میرزا محمدحسین سیفی 
قزوینی )عماد الکتاب( در آستان امامزاده عبداهلل 
در ری در جنوب تهران که اوایل تیرماه منتشر شد 
و منجر به واکنش گسترده فعاالن میراث فرهنگی 

در شبکه های اجتماعی شد.
همین واکنش ها باعث شد با توجه به وضعیت 
ایجاد نامناس��ب قبر عمادالکتاب ب��ا پیگیری و 
هماهنگ��ی معاونت امور هن��ری وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی و همکاری س��ازمان اوقاف و 
امور خیری��ه، تغییر وضعیت م��زار عمادالکتاب 
و پاکس��ازی آن به س��رعت انجام و مقرر شد در 
آینده ب��ا همراهی س��ازمان اوق��اف و نهادهای 
مرتبط سامان دهی مناسب مزار این خوشنویس 
انجام ش��ود. عمادالکتاب از بزرگترین اس��تادان 
نستعلیق دوران مش��روطه که راز و رمز قواعد و 
شیوه نس��تعلیق را به بهترین وجه کشف کرد و 
رسالت هنری و تاریخی اش را با چاپ رسم المشق 
به شایس��تگی به پایان ب��رد. عمادالکتاب متأثر 
سبک میرزا محمدرضا کلهر بود و از وی به عنوان 

کامل کننده شیوه کلهر نام می برند.
 او از آخرین حلقه های زنجیره اس��تادان قدیم 
خوشنویسی است که این هنر را به خوشنویسان 
معاص��ر پیوند داد و می��راث داری بود که میراثی 

نیک به جای گذاشت.

متولی���ان آرامس���تان ها بای���د تاری���خ بدانن���د و 
بخوانند

احم��د ابوحمزه عض��و هیات علمی دانش��گاه 

فرهنگیان و پژوهش��گر تاریخ و مردم شناسی در 
گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا در آسیب شناسی 
اتفاقی که در آرامس��تان امامزاده عبداهلل افتاده، 
اظهار داشت: یکی از مشکالت اساسی این است 
ک��ه در مدیریت مراکز و اماکن با قدمت تاریخی 
در شهرهای باستانی، فرهنگی و مذهبی کمتر از 
تاریخ شناسان و تاریخ دانان استفاده می شود. اگر 
بررسی ش��ود مدیران کنونی این اماکن شاید در 
دو دهه اخیر شاید تاریخ را مطالعه هم نکردند تا 
این آرامستان ها و مشاهیر مدفون آن را به خوبی 

بشناسند.
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد: 
باید از مورخان و تاریخ شناس��ان یا افرادی که در 
رشته های مرتبط با تاریخ ایران تحقیق و مطالعه 
داشته اند، برای مدیریت این اماکن و امامزاده ها و 
آرامستان ها، استفاده شود، یا اینکه دست کم در 
برنامه ها و اقدامات عمرانی و مرمتی، به س��ازی و 
س��امان دهی در این اماکن، قبل از هر اقدامی از 
مشاوره پژوهشگران تاریخ و تمدن که آن محل یا 

منطقه را به خوبی می شناسند، بهره بگیرند.
پژوهش��گر تاریخ و مردم شناسی اظهار داشت: 
مدی��ران و متولیان اماک��ن مذهبی تاریخی باید 
بدانند که این نوع آرامستان ها با سایر گورستان ها 
با آرامستان های دیگر بسیار متفاوت هستند، در 
این اماکن شخصیت های شناخته شده تاریخی، 
فرهنگی و ملی دفن ش��ده اند که هر کدام از این 
مشاهیر یک وزنه تاثیرگذار در دوران تاریخی خود 

و حتی تا سده های بعد هستند.

گردشگرِی آرامستان ها به جای قبرفروشی
آرامستان ها را به موزه و منطقه گردشگری تبدیل کنید
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ام���کان  و  بررس���ی  ض���رورت 
سنجی پیش از هر اقدامی در 

آرامستان های تاریخی
ابوحمزه بیان کرد: اگر چنین 
مش��اهیری مانند عماد الکتاب 
که به فرهنگ و هنر کشور این 
چنین خدم��ت کرده اند، در هر 
جای دنیا می زیس��تند و مقبره 
آنه��ا در هر جای دیگ��ری بود، 
متولی��ان امر برای پاسداش��ت 
و بزرگداش��ت آنه��ا برنامه های 
مختلف برگزار می کردند، حداقل 
از بی حرمتی و آسیب به سنگ 
قب��ر او جلوگی��ری می کردند و 

قطعاً چنین اتفاقاتی نمی افتاد.
عمادالکت��اب جای��گاه هن��ر 
خوشنویسی ایران را ارتقا داده و 
از این هنر حفاظت کرده است، 
در زمانی که ما در آس��تانه ثبت 
جهانی خوشنویسی در کمیته 
جهانی میراث ناملموس هستیم 
و نیاز داریم آثار خوشنویس��ی 
می��راث مان��دگار ای��ن هن��ر و 
نامداران و مشاهیر را پاسداشت 
کنی��م، نباید چنی��ن اتفاقاتی 

بیافتد.
عض��و هیات علمی دانش��گاه 
فرهنگی��ان گف��ت: ریش��ه این 
اتفاقات در آرامستان های تاریخی 
ناشی از ناآگاهی است، حتی اگر 
قرار باش��د فعالی��ت عمرانی و 
به سازی هم انجام شود یا پیکر 
دیگری را در کنار مقبره مشاهیر 
دفن کنن��د باید ب��ا دقت تمام 
مطالعه و امکان سنجی شود نه 
اینکه به سادگی و با سهل انگاری 
نخاله و خ��اک و مصالح را روی 
مقبره مشاهیر مجاور بریزند و به 
یک سنگ مزار تاریخی آسیب 

زده شود.

الکت���اب  عم���اد  قب���ر  س���نگ 

نشکسته است
ابوحمزه رعایت حریم و حرمت 
س��نگ و مزار مش��اهیر را مهم 
دانست و گفت: برخی می گفتند 
»س��نگ قب��ر عمادالکت��اب را 
کنده اند یا شکس��ته است«؛ اما 
پس از اصالح و پاک س��ازی که 
آرامس��تان را بازدی��د کردم که 
اگر چه س��نگ نشکسته است، 
متاس��فانه برخی قس��مت های 
سنگ قبر آس��یب دیده است. 
البته س��المت نسبی سنگ هم 
به دلیل اس��تحکام آن است که 
خود همان س��نگ که بیش از 
۸۵ س��ال قدمت دارد محصول 
هنر حکاکی از هنرهای تاریخی 

ماست و باید صیانت شود.
پژوهشگر تاریخ و مردم شناسی، 

آرامس��تان امام��زاده عبداهلل و 
ابن بابوی��ه را دو م��کان تاریخی 
مهم ری توصی��ف کرد و گفت: 
مسئوالن و متولیان مربوطه باید 
مراقب باشند این مقبره ها از بین 
نرود و شناسنامه ثبتی فرهنگ 
و تاریخ کشورمان آسیب نبیند. 
بای��د مس��ئوالنی در این اماکن 
منصوب شوند که تاریخ را مطالعه 
کرده باشد و اهمیت و جایگاه و 
قدمت این آرامستان ها و مشاهیر 
مدفون در این آرامستان ها را به 

خوبی بشناسند.
تاریخ��ی  آرامس��تان های  در 
ک��ه نباید صرف ف��روش قبر و 
درآمدزای��ی مالک باش��د، این 
آرامستان ها باید حفاظت شوند، 
مرمت ش��وند با هم��ه محتوای 

تاریخی که درون خود دارند به 
آیندگان سپرده شود.

آش���نایی م���ردم با مش���اهیر و 
مفاخر و توس���عه »گردشگری 

آرامستان«
عض��و هیات علمی دانش��گاه 
فرهنگی��ان بی��ان ک��رد: وقتی 
س��ندهای تاریخ��ی و فرهنگی 
باس��تانی م��ا از بین م��ی رود و 
مخدوش می شود گویی شناسنامه 
فرهنگ��ی و کارت هویت��ی یک 
فرد یا مل��ت از بین می رود. آثار 
تاریخ��ی، مش��اهیر فرهنگی و 
هنری و حتی س��نگ قبرها در 
آرامس��تان نماده��ای فرهنگی 
تاریخی و آثار هویت بخش تاریخ 

یک جامعه هستند.
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آرامس��تان  در  گف��ت:  وی 
امامزاده عبداهلل بسیاری مشاهیر 
تاریخ��ی، فرهنگی سیاس��ی و 
مبارزان انقالبی دفن هس��تند؛ 
در این آرامستان قدم به قدم نام 
بسیاری اشخاص را می توان دید، 
متولیان باید طوری عمل کنند 
که عالقه من��دان به فرهنگ و 

تاریخ دغدغه ای نداشته باشند.
ابوحم��زه اظهار داش��ت: باید 
آرامس��تان ها که هویت های  از 
تاریخی و موزه ای از نام مشاهیر 
و بزرگان اس��ت حفاظت شود و 
مردم هم با این اماکن بیش��تر 
آشنا شوند؛ در جهان گردشگری 
آرامس��تان وج��ود دارد و مردم 
در این اماکن با ش��خصیت های 
فرهنگی و تاریخی و آثارش��ان 

آشنا می شوند.
یکی از کارهایی که ش��ورای 
جدید ش��هر تهران و س��ازمان 
اوق��اف و امور خیری��ه و وزارت 
میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دستی در دولت سیزدهم 
می توانند انج��ام دهند به جای 
قبر فروش��ی توسعه گردشگری 
آرامس��تان برنامه ری��زی برای 
گردشگری پایدار شهر هم است، 
این ن��وع گردش��گری می تواند 
عالوه ب��ر درآمدزایی ارج گذاری 
ب��ه مش��اهیر و مفاخر باش��د و 
همچنی��ن از فرهن��گ و هنر و 
تاریخ و تمدن سرزمین صیانت 

شود.

اقدامات پیشگیرانه، جایگزین 
اقدام���ات اصالح���ی و جبران���ی 

شود
ابوحمزه افزود: خوشنویس��ی 
و خ��ط ب��ا فرهن��گ و تاریخ و 
ادبیات ایران زمین عجین است 
و مش��اهیر خوشنویس��ی ایران 
مانن��د عماد الکت��اب فرهنگ و 
هنر ما را رش��د داده اند، نه فقط 
آث��ار آنها، بلکه اکنون مزار و قبر 
آنها هم باید مورد توجه باش��د 
و امیدوارم ن��ه تنها در ری بلکه 
در س��ایر آرامستان های تهران و 
س��ایر نقاط کشور شاهد چنین 
رخدادهایی نباش��یم. پژوهشگر 
تاریخ و مردم شناسی تاکید کرد: 
شهروندان باید توجه داشته باشند 
با حساسیت ویژه ای که به قدمت 
تاریخی، باستانی و مذهبی شهر 
خود و اهمیت و عالقه ای که به 
مشاهیر و مفاخر، اماکن تاریخی 
و آثار باستانی و محیط زیست که 
فرهنگی  ارزشمند  سرمایه های 
همه ما اس��ت؛ همواره نواقص و 
کاستی ها را بالفاصله به مسئوالن 
اطالع دهند تا در توسعه فرهنگی 
در بلندمدت اقدامات پیشگیرانه 
جایگزی��ن اقدام��ات اصالحی و 

جبرانی شود.

عم���ل  س���رعت  و  دغدغ���ه 
شهروندان باعث پاکسازی قبر 

عمادالکتاب شد
ش��یرین امی��ری از فع��االن 

میراث فرهنگ��ی و گردش��گری 
تاریخ��ی نیز گف��ت: ری به جز 
قدمت تاریخ��ی بیش از ۸ هزار 
ساله با آثار باستانی و فرهنگی، 
مزین به بارگاه حرم عبدالعظیم 
حسنی و آس��تان امامزادگانی و 
بزرگانی مانند امامزاده عبداهلل و 
ابن بابویه است که در محوطه و 
آستان این بزرگان قبرستان ها و 
آرامستان از چند قرن پیش ایجاد 
شده است. در این قبرستان ها به 
ج��ز مردم و ش��هروندان عادی، 
بس��یاری مش��اهیر و مفاخ��ر 
و ب��زرگان فرهنگ��ی، هن��ری، 
سیاسی و انقالبی کشور هم دفن 

شده اند.
ای��ن فع��ال میراث فرهنگ��ی 
گف��ت:  در ری  گردش��گری  و 
قبرهای مشاهیر عالوه بر اهمیت 
و جایگاه، جاذبه مؤثر برای جذب 
گردشگری تاریخی و مذهبی در 
ری است که ظرفیت ارزشمندی 
برای گردشگری آرامستان است، 
اما متاسفانه در سال های اخیر با 
اجرای طرح به س��ازی و سامان 
ده��ی این اماکن از این دس��ت 

اتفاقات افتاده است.
مجموع��ه  گف��ت:  امی��ری 
آرامس��تان امام��زاده عبداهلل در 
اردیبهش��ت ۱۳۷۸ در فهرست 
آثار ملی کشور ثبت شده است، 
اما ب��ا وجود هم��ه ویژگی های 
تاریخی و مذهب��ی که دارد، اما 
هنوز هم بسیار محروم و مهجور 

اس��ت که نیازمند توج��ه ویژه 
مسئوالن شهری و منطقه است.

این راهنمای گردشگری در ری 
بیان کرد: پاک سازی سریع قبر 
عماد الکتاب در امامزاده عبداهلل 
نتیج��ه حساس��یت و فعالی��ت 
عالقه مندان و کنشگران فضای 
مجازی بود که این موضوع را در 
همرسانی  اجتماعی  شبکه های 
کردن��د و مس��ئوالن مربوطه به 
سرعت وارد عمل شدند، و البته 
الزم اس��ت هم��ه عالقه مندان 
به فرهن��گ و تاریخ ری همین 
حساسیت را همیشه حفظ کنند.

مش���اهیر و مفاخ���ر مدفون در 
آرامس���تان امامزاده عبدهللا و 

ابن بابویه
امیری خاطرنش��ان ک��رد: در 
این آرامس��تان ش��خصیت های 
ش��ناخته ش��ده ای چون صابر 
همدانی، صادق سرمد )شاعر(، 
حسن وحید دستگردی )شاعر(، 
محم��د هاش��م افض��ل العلما، 
شمس العلمای محالتی، محمد 
ثانی خوانس��اری، سلیمی قلم، 
شیخ مجد رازی، ادیب پیشاوری، 
اس��تاد جعف��ر ش��هیدی، علی 
دش��تی، عمادالکتاب و شهدای 
۱۶ آذر )مهدی شریعت رضوی، 
مصطف��ی  قندچ��ی،  احم��د 
بزرگ نیا(، س��ردار ش��رفی بدر، 
خاندان های مفخ��م، پورممتاز، 
مهدی برکشلی، یدااهلل سحابی، 
عبدالحس��ین تیمورتاش، شیخ 
خزعل، عباس مسعودی مؤسس 
خان��دان  اطالع��ات،  روزنام��ه 
ماهرالنقش، محمدعلی باباییان، 
آیت اهلل لش��کری و دو تنی که 
در ترور نافرجام ش��اه در س��ال 
۴۴ به ضرب گلوله کشته شدند، 
خاندان س��االر معتضد، عامری، 
ناصح و محم��د علی عبرت که 
به ترتیب مجله ارمغان و روزنامه 
عبرت را منتشر می کردند،  دفن 

شده اند.
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یکی از کارهای بسیار مهمی که افراد قبل 
از ش��روع سفر انجام می دهند انتخاب و رزرو 
محل اقامتی است که بتواند خواسته های آن ها 
را برآورده کند. با توجه به سالیق و عالقه های 
متف��اوت افراد، معرفی انواع مختلف اقامتگاه، 
از هتل ۵ ستاره تا کلبه جنگلی در این مقاله 

برای تسهیل در انتخاب انجام می شود.
عالیق و خواسته های افراد مختلف متفاوت 
اس��ت. برای یک نفر کلبه ای در دل جنگل با 
امکانات س��اده و بومی جذابی��ت دارد و برای 
فرد دیگری مجهز بودن به استخر، رستوران 
و نزدیک بودن به س��احل و مراکز خرید و... 
به همین دلیل وب س��ایت های اقامتی نظیر 
»هومسا« اقامتگاه ها را به انواع مختلفی تقسیم 
کرده اند تا هنگام بررس��ی، دامنه جس��تجو 
محدودتر ش��ود و زمان کمتری را صرف پیدا 
کردن محل مورد نظ��ر کنید. این مورد تنها 
یکی از مزیت های هومسا است. تقسیم بندی 
محل های اقامت طبیعتاً روی محدوده قیمتی 
هم تاثیرگذارخواهد بود. با انتخاب نوع اقامتگاه 
در یک محدوده مشخص قیمتی هرکسی با 
هر سلیقه و هر شرایط اقتصادی می تواند به 
س��ادگی بهترین اقامتگاه را انتخاب کند. در 
هومسا امکان اجاره اقامتگاه به صورت گروهی 
نیز فراهم شده اس��ت. به طوری که با اجاره 
روزانه ویال می توانید تا حد زیادی هزینه های 

سفر خود را کاهش دهید.

کدام نوع اقامتگاه را انتخاب کنم؟
پاس��خ به این س��ؤال به عوامل مختلفی از 
جمله انتظارات و بودجه شما بستگی دارد. به 
طور کلی اقامتگاه ه��ا در ایران به هتل، هتل 
آپارتمان، سوئیت، مهمانخانه یا هاستل، ویالی 
دربس��تی، کلبه، ویال و اقامت��گاه بوم گردی 

تقسیم می شوند.

هتل؛   گرانقیمت و مجلل
هتل ها شناخته شده ترین نوع اقامتگاه ها در 
دنیا هس��تند و مطابق با استاندارهای جهانی 
خود به چند دسته تقسیم می شوند. هتل های 
پنج ستاره، چهارستاره، سه ستاره و... طبیعتاً 
تعداد ستاره های بیشتر نشان دهنده امکانات و 

خدمات بیش��تر هتل است. اما هر هتلی یک 
دس��ته بندی داخلی نیز دارد که بر حس��ب 
نوع اتاق تقسیم بندی می شود. اتاق های یک، 
دو و س��ه نفره، اس��تودیو )Studio(، سوئیت 
)Suit(، آپارتمان )Apartment(، کانکتد روم 
 Fiesta( فیستا سوئیت ،)Connected room(
Suit( و کانابا )Cabana(. هر کدام از این اتاق ها 
ویژگی ه��ای منحصر به فرد خود را دارند و از 

نظر قیمتی نیز کامالً متفاوت هستند.

ن���وع  اختصاصی تری���ن  آپارتم���ان؛  هت���ل 
اقامتگاه

هتل آپارتمان همانطور ک��ه از نامش پیدا 
است ترکیبی است از هتل و آپارتمان. تفاوت 
ای��ن واح��د اقامتی با هتل در این اس��ت که 
خدمات نظافت��ی و پذیرایی که در هتل ارائه 
می شود در هتل آپارتمان معموالً وجود ندارد 
و هزینه آن از هتل به مراتب کمتر است. وجود 
امکاناتی نظیر آشپزخانه و تجهیزات نظافتی و 
پخ��ت و پز وجه تمایز دیگر هتل آپارتمان با 

هتل است. در واقع با
رزرو و اجاره آپارتمان مبله ش��ما یک واحد 
مستقل اقامتی شبیه به منزلتان را برای مدت 
طوالنی تر بدون نیاز به اجاره نامه و قرارداد در 

اختیار می گیرید.

هاستل یا مهمانخانه؛ اقتصادی و به صرفه
هاس��تل که در بین قش��ر مسن جامعه به 
عنوان مهمانخانه ش��ناخته می شود در واقع 

اتاق هایی هس��تند با چندین تخت و شما با 
رزرو هاس��تل در واقع یکی از این تخت ها را 
اجاره می کنید. س��رویس حمام و دستشویی 
به صورت مشترک استفاده می شود. هاستل ها 
برای افرادی که س��عی دارند با هزینه بسیار 
اندک س��فر کنند بسیار مناس��ب است. در 
هاستل ها ممکن است با بک پکرهای زیادی 
از فرهنگ های مختلف آش��نا شوید. در این 
واحدهای اقامتی امکاناتی نظیر ارائه صبحانه، 
شستش��وی لباس، حمل چم��دان و ... ارائه 

نمی شوند.

ویالی دربستی
در گذش��ته اف��رادی ک��ه توانای��ی مال��ی 
نس��بتاً خوبی داش��تند به خرید و یا ساخت 
وی��ال بخصوص در ش��هرهای ش��مالی اقدام 
می کردند. اما امروزه اجاره روزانه آنالین ویال 
در س��ایت های مانند هومسا امکان پذیر شده 
اس��ت. افراد در گروه های دوستی و یا فامیلی 
ویالیی را به صورت دربرستی برای چند روز 
و حت��ی یک روز اجاره می کنن��د. این کار از 
نظر اقتصادی بس��یار به صرفه تر از رزرو هتل 
برای تک تک افراد گروه است. حتی یرخی از 
زوج های جوان برای جلوگیری از هزینه های 
سنگین اجاره تاالر به اجاره ویال روی آورده اند. 
این واحدهای اقامتی بر حس��ب متراژ، تعداد 
اتاق ها، تعداد طبقات و امکانات رفاهی نظیر 
استخراختصاصی، زمین بازی، میز بیلیارد و ... 

قیمت های متفاوتی دارند.

اهمیت اقامتگاه در سفر
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در ح���وزه نوروز، درگیری های 
س���ال های  در  قابل توجه���ی 
گذش���ته رخ داد. پیامده���ای 
ثب���ت  آن،  از  به جامان���ده 
میراث فرهنگی در یونس���کو 
را به گون���ه ای تحت تأثیر قرار 
داده است تا جایی که گاهی 
دست مایه بروز اختالف بین 
کشورها می ش���ود. از همین 
رو، انجم���ن ایران���ی ش���ورای 
مشورتی سازمان ملل متحد 
پیشنهاد کرد وظیفه ارزیابی 
پیش���نهادهای ثب���ت جهانی 
میراث ناملموس و در مواردی 
ملموس به کارگ���روهِ میراث 
منطقه ای شامل نمایندگان 
کش���ورهای ح���وزه فرهنگ���ی 

نوروز سپرده شود.
انجم���ن فرهنگ���ی اف���راز که 
دارای مقام مشورتی در حوزه 
فرهنگ از شورای اقتصادی و 
اجتماعی سازمان ملل متحد 
اس���ت، در پاسخ به فراخوان 
س���ازمان ملل متح���د درباره 
اقدام ه���ای  ی���ا  پیش���نهادها 
انجام ش���ده در حوزه توسعه 
پای���دار در بیانی���ه ای موضوع 
لزوم هم���کاری کارگروه های 
ثبت می���راث معنوی جهانی 
ای���ن کش���ورها با یکدیگ���ر را 
پیشنهاد داد تا از رقابت های 
نامفی���د و تنش ه���ا کاس���ته 
بیش���تری  نزدیک���ی  و  ش���ود 
میان مردم���ان منطقه غرب 
آس���یا ش���کل گی���رد. آن ه���ا 
در ای���ن بیانی���ه درخواس���ت 
معن���وِی  می���راث  کرده ان���د 
گستره فرهنگی نوروز در کنار 
یکدیگر برای ثبت جهانی ارائه 

داده شود.

در این بیانیه که به فارسی نیز ترجمه شده و در 
کتابچه مجموعه بیانیه های انجمن های مردم نهاد 
دارای مقام مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی 
سازمان ملل متحد از سراسر جهان منتشر شده، 
آمده اس��ت: »از نظر تاریخی، فرهنِگ زاده ش��ده 
به دس��ِت تمدن بشری پنج هزارساله غرب آسیا، 
ایده پرداز جش��ن نوروز ش��د. نوروز که ریشه در 
تاریخ و احترام به شکوفایی و نیرومندی طبیعت 
دارد، نش��ان از خردمندی بنیادگذارانش داشت. 
بیس��ت وپنج قرن پ��س از آن، در همین قلمرو، 
کوروش بزرگ نقطه عطفی در تاریخ تمدن بشر 
پدید آورد، به طوری که بیانیه وی )استوانه کورش( 
را می توان به عنوان نخستین منشور حقوق بشر 
تلقی کرد. دولتی که وی پایه گذاری کرد به عنوان 
نخستین دولت فراقومی و توسعه گرای تاریخ، بر 
پای��ه مدارای مذهبی، صل��ح و »وحدت در عین 

کثرت« بنا شد.
ما مهمان��ان ن��وروز را که بر پل��کان آپادانا در 
تخت جمش��ید نقش بس��ته اند ش��اهد هستیم؛ 
نماین��دگان اق��وام و فرهنگ ه��ای گوناگون در 
جایگاهی گرد آمده اند تا با گفت وگو و مش��ورت، 
در مقامی برابر، در شکل دادن به دنیایی نو و بهتر 

سهیم باشند.
بیش از ی��ک دهه پیش در س��ال ۲۰۱۰، روز 
جهانی نوروز برابر ب��ا ۲۱ مارس )اعتدال بهاری( 
با عنواِن »فرهنگ صلح« توس��ط مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد به تصویب رسید، جشنی که 

از کشورهای دارای یک فرهنگ مشترک، به ارث 
رسیده است.

نخستین شرط دستیابی به توسعه پایدار، ایجاد 
روابط دوستانه برای بهبود مشارکت منطقه ای و 
جهانی است. این هدف بدون ارتباط عمل گرایانه 
فرهنگی بین کش��ورهای منطقه محقق نخواهد 
ش��د. به نظر م��ا، بهره گیری درس��ت از میراث 
مشترک فرهنگی می تواند به نیرومندترین ابزار 
همگرای��ی و برقراری گفت وگوی س��ازنده میان 
کشورهایی که پیشینه تمدنی و فرهنگی مشترکی 
دارند بدل شود. این رویکرد می تواند مسیر تحقق 
اهداف توس��عه پایدار را در س��طوح منطقه ای و 

زیرمنطقه ای هموار کند.
متأس��فانه در همین منطقه و ب��ر خالف پیام 
انس��انی و محیط زیس��تِی نوروز، درگیری های 
داد.  رخ  گذش��ته  س��ال های  در  قابل توجه��ی 
پیامدهای به جامانده از آن، ثبت میراث فرهنگی 
در یونسکو را به گونه ای تحت تأثیر قرار داده است 
تا جایی که گاهی دس��ت مایه بروز اختالف بین 
کش��ورها می شود. از این رو، در راستای تقویت و 
گس��ترش صلح منطقه ای و تحکیم تالش برای 
حفاظت و پاسداش��ت میراث فرهنگی منطقه، از 
شما خواهانیم تا وظیفه ارزیابی پیشنهادهای ثبت 
جهانی میراث ناملموس و در مواردی ملموس، به 
ویژه آن جایی که به تاریخ، بناها و شخصیت های 
برجسته مشترک فرهنگ این منطقه مرتبط است 
به کارگروهِ میراث منطقه ای ش��امل نمایندگان 

کم کردن تنش بین کشورهای حوزه نوروز
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کشورهای حوزه فرهنگی نوروز سپرده شود.
بدیهی است این کارگروه نمایندگی مجموع 
سهمیه کشورهای عضو در این حوزه را خواهد 
داش��ت. به باور ما، اصل ق��رار دادن فرهنگ 
مشترک به جای مرزهای سیاسی در مواردی 
این چنین، که آشکارا فرهنگی هستند، سبب 
همگرایی بیشتر در منطقه خواهد شد؛ چرا که 
جدا کردن عناصر تاریخی و فرهنگی از پیکره 
تمدنی که به آن وابس��ته اند نه تنها هویت و 
معنای آن ها را از بین می برد، که ممکن است 
ارتباط دوستانه ملت ها را تحت تأثیر قرار دهد. 
امید که این همکاری فرهنگی سبب جدی تر 
ش��دن روابط اقتصادی و سیاسی و در نتیجه 
تثبیت و نگه��داری از صلح و روابط همکاری 

بین کشورهای منطقه شود.«

کدام کشورها نوروز را جشن می گیرند؟
اما نوروز به عنوان شروع سال نوی ایرانی و 
تقویم جاللی، به خالف بیشتر موارد مشابه و 
شروع تقویم دیگر ملت ها، نه بر مبنای واقعه ای 
تاریخی، بلکه سرآغاز بهار و چرخه حیات در 

طبیعت است.
بر اساس بیشتر برآوردها، بیش از سه هزار 
س��ال از عمر این مراس��م می گذرد، و اینک 
دامنه آن به تمام قاره های جهان نیز کشیده 
ش��ده اس��ت. در مجموع این مراسم از سوی 
۳۰۰ میلی��ون نفر در سراس��ر جهان به طور 
کلی و منطقه خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز، 
بالکان و جنوب آس��یا )شبه قاره هند( به طور 

خاص برگزار می شود.
 در دهه های اخیر در پی امواج مهاجرت در 
سراس��ر جهان و نیز گسترش تکنولوژی های 
ارتباطی و شبکه ها و رسانه های اجتماعی، نوروز 
بیش از پیش در س��طح بین المللی شناخته 
شده و مورد تکریم و احترام سازمان ملل نیز 
قرار گرفته است و با توجه فزاینده بسیاری از 
مردم جهان به طبیعت در دهه های اخیر که 
ناشی از فشارهایی است که انسان امروز به تنها 
محیط زیس��ت و اکوسیستم خود وارد آورده، 
نوروز می تواند به عنوان حلقه ارتباطی انسان-
طبیعت در قالب مناسکی فرهنگی و تاریخی، 

بیش از این نیز مورد توجه قرار گیرد.

شاهنامه فردوسی قدمت نوروز را به جمشید، پادشاه اساطیری 
ایرانی می رس��اند که بشر را از زمس��تانی بسیار سخت که مقدر 
شده بود تمام موجودات زنده از پای درآیند به سالمت عبور داد. 
جمشید با کشتن زمستان، تاج مرصع پادشاهی به سر گذاشت. 
این واقعه در نخستین روز بهار رخ داد و نوروز خوانده شد. با شکل 
گیری امپراتوری هخامنشی در سراس��ر خاورمیانه، این آیین به 
خارج از فالت ایران رسید که تا امروزه نیز ادامه یافته است. نوروز 
در عمل مجموعه ای اس��ت از مراسم و آیین هایی متعدد که در 
بازه زمانی حدود دو هفته برگزار می شود. در مناطقی مانند مزار 
شریف افغانستان این بازه زمانی تا چهل روز نخست بهار را در بر 
می گیرد )در قالب جش��ن گل سرخ( و در مناطقی دیگر در حد 

یک روز تعطیل عمومی است.

نوروز در اقلیم های مختلف
نوروز شروع س��ال نوی ایرانی است، همچنین موسوم به سال 
نوی پارس��ی که در ایران و کش��ورهای دیگری توسط گروه های 

قومی-زبانی مختلفی جشن گرفته و گرامی داشته می شود.
نوروز ریشه های ایرانی دارد، هرچند این مناسبت به مدت سه هزار 
سال است که توس��ط گروه های اجتماعی مختلف در غرب آسیا، 
آسیای میانه، قفقاز، حوزه دریای سیاه، بالکان، و جنوب آسیا )شبه 
قاره هند( و البته جوامع مهاجر ایرانی در سراسر جهان گرامی داشته 
می شود. نوروز اینک تبدیل به عید و مناسبتی عرفی شده که افراد با 

ادیان مختلف آن را برگزار می کنند.
ن��وروز به طور رس��می روز اول فروردین در تقویم جاللی و ۲۱ 
مارس در تقویم گریگوریان است و در واقع، لحظه اعتدال بهاری و 
شروع فصل بهار در نیمکره شمالی محسوب می شود. )در نیمکره 
شمالی، این روز آغاز پاییز محسوب می شود.( سه هزار سال است 
که در این مقطع سال، خانواده های بی شماری در مناطق مختلفی 
از جهان گرد هم می آیند تا آیین تحویل سال جدید را برگزار کنند. 
در سال ۲۰۱۰ سازمان ملل با صدور قطعنامه ای این روز را با عنوان 
»روز بین المللی نوروز« به رسمیت شناخت. نوروز در کشورهای 
بسیاری تعطیل عمومی است، از جمله افغانستان، آلبانی، آذربایجان 
)پنج روز(، ایران )سیزده روز(، کردستان عراق، قزاقستان )چهار روز(، 
کوزوو، قرقیزستان، مغولستان، تاجیکستان )چهار روز(، ترکمنستان 
)دو روز( و ازبکستان. در کانادا نیز الیحه ای به تصویب پارلمان این 
کش��ور رسید که بر اساس آن، نوروز در تقویم ملی کانادا گنجانده 
شد. نوروز همچنین توسط جوامع مهاجر گرامی داشته می شود، از 
جمله ایرانیان مقیم قاره های آمریکا و اروپا، به خصوص در شهرهای 
لس آنجلس، نیویورک و فینیک��س در ایاالت متحده، تورنتو در 
کانادا، کلن در آلمان، و لندن، پایتخت بریتانیا. مجلس نمایندگان 
ایاالت متحده در سال ۲۰۱۰ با صدور قطعنامه ای نوروز را به عنوان 

مناسبت فرهنگی و تاریخی مهمی به رسمیت شناخت.

متأسفانه در همین منطقه و 
بر خالف پیام انسانی و محیط 
درگیری های  نوروز،  زیسـتِی 
سـال های  در  قابل توجهـی 
گذشـته رخ داد. پیامدهـای 
به جامانده از آن، ثبت میراث 
را  یونسـکو  در  فرهنگـی 
به گونـه ای تحـت تأثیـر قرار 
داده اسـت تا جایی که گاهی 
دسـت مایه بروز اختالف بین 

کشورها می شود
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میراث جهانی یونسکو چیست؟
حتماً در مقاله ها و خبرهای فرهنگی درباره 
فهرس��ت »میراث جهانی یونسکو« خوانده یا 
شنیده اید اما شاید این سؤال برای تان به وجود 
آمده باشد که اهمیت قرار گرفتن مکان ها در 

این فهرست چیست.
تاکن��ون در مجموع بی��ش از ۱۱۰۰ مکان 
از ۱۶۰ کش��ور جه��ان ک��ه س��اختمان ها، 
کوهستان ها، صحراها، جزایر و شهرها را شامل 
می ش��وند به عنوان میراث جهانی یونسکو به 

رسمیت شناخته شده اند.
اما تعریف »میراث جهانی یونسکو« چیست؟ 
چه عواملی در انتخاب آن ها دخیل هس��تند 
و وارد ش��دن یک مکان به فهرس��ت میراث 
جهانی یونس��کو برای یک کشور چه اهمیتی 
می تواند داشته باشد؟ ابتکار معرفی فهرست 
میراث جهانی توسط »یونسکو« یا به عبارتی 
سازمان آموزش��ی، علمی و فرهنگی سازمان 
ملل متحد صورت گرفت. در س��ال ۱۹۷۲ در 
جریان کنفرانس عمومی یونسکو دستورکاری 
با عنوان »کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی 
فرهنگی و طبیعی« به تصویب رس��ید که به 
موجب آن مسئله در خطر قرار گرفتن میراث 
فرهنگی و طبیعی سراسر جهان بر اثر تغییر 
ش��رایط اجتماعی و اقتصادی عالوه بر عوامل 
همیشگی تخریب این اماکن مورد توجه قرار 

گرفت.
در نتیج��ه با تصوی��ب این کنوانس��یون، 

یونسکو اعالم کرد با ایجاد فهرستی از اماکن 
مشخص، به دنبال حفاظت از میراث جهانی 
خواه��د بود و آگاهی در مورد این مکان ها را 

افزایش خواهد داد.

چگونه مکان های مختلف به عنوان میراث 
جهانی یونسکو انتخاب می شوند؟

این مکان ها توس��ط کمیته میراث جهانی 
یونس��کو که متش��کل از نمایندگان اعضای 

سازمان ملل متحد است برگزیده می شوند.
اضافه ش��دن یک مکان به فهرس��ت میرث 
جهانی یونسکو روندی طوالنی را به دنبال دارد. 
این روند با معرفی فهرست متشکل از مکان های 
مورد نظر توسط کش��ورهای مختلف و مورد 
بررس��ی قرار گرفتن این اماکن توسط دو نهاد 
دیگر یعنی شورای بین المللی بناها و محوطه ها 
و اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت آغاز 
می شود. این دو نهاد صالح دید خود را به کمیته 

میراث جهانی ارجاع می دهند.

تعری���ف یونس���کو از یک »می���راث جهانی« 
چیست؟

یونس��کو این دس��ته از اماک��ن را به عنوان 
مکان هایی در کره زمین توصیف کرده اس��ت 
که ارزش جهانی برای بش��ریت دارند و با قرار 
گرفتن در فهرست میراث جهانی برای آیندگان 

حفظ می شوند.

آی���ا ان���واع مختلف���ی از »میراث 
جهانی« وجود دارد؟

مکان های��ی ک��ه در فهرس��ت 
قرار  یونس��کو  می��راث جهان��ی 
می گیرند به دو بخش فرهنگی و 
طبیعی تقسیم می شوند. از جمله 
مکان های فرهنگی که در حقیقت 
مکان های ساخته  بشر هستند به 
س��اختمان ها  یادبود،  مکان های 
و آثار معم��اری که نمایانگر نبوغ 
خالقانه بشر هستند می توان اشاره 
کرد. مکان های طبیعی نیز بیشتر 
از جهت زیبایی طبیعی و اهمیت 
بوم شناسی و زیستی مورد توجه 

قرار می گیرند.

برخی از مشهورترین میراث های 
جهانی یونسکو کدام اند؟

در جه��ان ع��رب، مراک��ش و 
تون��س با ۹ و ۸ مورد بیش��ترین 
تعداد مکان را در فهرست میراث 
جهانی یونسکو به ثبت رسانده اند. 
اهرام جیزه نیز یکی از هفت مورد 
میراث جهانی یونس��کو در کشور 

مصر به شمار می رود.
عربس��تان نیز پنج م��کان را به 
فهرس��ت میراث جهانی یونسکو 
اضافه کرده است که از جمله آن ها 
به محوطه باستان شناسی »الحجر« 
می توان اش��اره کرد. در این مکان 
۱۱۱ مقبره و چندین س��نگ نما 
وجود دارد ک��ه قدمت آن ها بین 
قرن اول پیش از میالد تا قرن اول 

میالدی تعیین شده است.
 از دیگر مکان های مشهوری که 
به عنوان میراث جهانی یونس��کو 
شناخته می شوند به »تاج محل« 
در هن��د، »ماچوپیچ��و« در پرو، 
»کرملی��ن« در روس��یه، »پارک 
ملی یلواستون« در ایاالت متحده 
آمریکا و شهرهای »آتن«، »رم«، 
و  »پ��راگ«  »ونی��ز«، »وی��ن«، 

»استانبول« می توان اشاره کرد.
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شانس بزرگ زندگی ام همسرم بوده است
ابوالحسن داوودی:

موزه سینمای ایران در سلسله نشست های 
تاری��خ ش��فاهی، گفتگویی با »ابوالحس��ن 
داودی« فیلمنام��ه نویس، کارگردان و تهیه 
کنن��ده س��ینمای ایران داش��ته اس��ت که 

بخش هایی از آن را منتشر کرده است.
 ابوالحس��ن داودی ب��ا بی��ان اینک��ه ۲۱ 
تیرماه ۱۳۳۴ در نیش��ابورمتولد شده است، 
گف��ت: خان��واده ام خیلی اهل هن��ر نبودند 
اما با هنرهم مخالفتی نداش��تند. از ش��روع 
دبیرس��تان به فیلم دیدن عالقمند شدم اما 
هیچ وقت تصور نمی کردم فیلمساز شوم و یا 

سینما را به عنوان حرفه ام انتخاب کنم.
وی ب��ا بیان اینکه اولی��ن فیلمنامه اش را 
س��ال ۵۹ نوشته اس��ت، بیان داشت: اولین 
فیلمنامه ام کار مشترکی با فرید مصطفوی 
بود. یک کار پلیسی با فضای اجتماعی نیمه 
ترسناک که مربوط به اواخر دهه ۵۰ و اوایل 

دهه ۶۰ بود که ساخته نشد.
وی درب��اره فیل��م »تقاطع« نی��ز توضیح 
داد: فیلمنامه این فیل��م را فرید مصطفوی 
یکبارنوش��ته بود و زمانیکه قرار شد من آنرا 
بس��ازم به صورت کامل بازنویس��ی کردیم. 

ش��خصیتی که بیژن امکانیان بازی می کرد 
دقیقاً تصورات و آرمان های نس��ل ما بود که 

در زمان انقالب شکل گرفت.
داوودی ادامه داد: »س��فر عش��ق« اولین 
فیلمم بود ک��ه فیلمنام��ه اش را هم خودم 
نوش��ته بودم و قرار ب��ود در تلویزیون تهیه 
ش��ود اما س��اخت فیلم همزمان ب��ا دوران 
جنگ شده بود. ما یکبار مقدمات ساخت آن 
را فراهم کرده بودیم تا آنرا ش��روع کنیم اما 
همزمان با موشک باران تهران شد وطبیعی 
ب��ود که در آن ش��رایط نمی توانس��تیم کار 
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کنیم به همین دلی��ل آن را متوقف کردیم 
و با اسماعیل شنگله و شهرزاد مهدوی تهیه 

کنندگان فیلم به مشهد رفتیم.
وی درباره س��اخت »س��فر جادویی« نیز 
توضیح داد: س��اخت این فیلم کاماًل اتفاقی 
ب��ود زیرا به من پیش��نهاد نش��ده بود بلکه 
به همس��رم بیتا منصوری ک��ه کارگردانی 
خوانده بود پیشنهاد ش��ده بود اما او پسرم 
را باردار بود، به همین دلیل ساخت فیلم را 
من برعهده گرفتم و اینکار مسیرم را تغییر 
داد زی��را در ابتدا زیاد به س��ینمای کودک 
و کم��دی عالقه نداش��تم و فض��ای ذهنی 
من س��ینمای اجتماعی ب��ود. در آن زمان 
در س��ینمای ایران مد ش��ده بود خانم های 
کارگردان فعال بودند، پوران درخش��نده دو 
فیلم ساخته بود که فیلم های موفقی هم بود 
همچنین رخشان بنی اعتماد و فریال بهزاد 
نیز در مقام کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم 

می ساختند و فعالیت زیادی داشتند.
وی ب��ا بیان اینکه »ب��وی خوش زندگی« 
شکس��ت خورده تری��ن و تلخ ترین فیلمش 
است، بیان داش��ت: در این فیلم اشتباهات 
زیادی وجود داش��ت اما از نظر ساختاری به 
جرات می توانم بگویم که اگر س��خت ترین 
فیلم من نباشد یکی از دو، سه فیلم سخت 
من از نظر تولید بود که از ابتدای کار دچار 

مشکالت عدیده ای شد.
وی ادام��ه داد: فیلم »مرد بارانی« مربوط 
به دورانی اس��ت که برایم خاطره انگیز بود. 
فیلمنام��ه اولیه را میرباقری داش��ت و من 
موضوع آن را دوست داشتم و به همان روش 
که با فرید مصطفوی داش��تیم، با میرباقری 
هم فیلمنامه را بازنویسی کردیم البته بیشتر 
فیلمنامه را خود میرباقری نوش��ت اما باهم 
همراه بودیم و درنهایت به س��لیقه و جهان 

بینی که مورد عالقه من بود رسیدیم.
داوودی خاطرنشان کرد: فیلم »نان عشق و 
موتور هزار« محصول دوران ویژه ای است که 
م��ن در آن زمان گرفتار فعالیت های صنفی 
بودم و مس��ئولیت خانه س��ینما را برعهده 
داش��تم. دلیل ماندگاری فیلم این است که 
زاوی��ه و جهت ن��گاه ندارد و طرف��داری از 
موضع مهمی که در آن قرار گرفته اس��ت، 
ن��دارد و درباره برخورد دو جریان فکری در 
جامعه اس��ت که به واسطه آن قصه تعریف 
می شود و شبیه قصه ساختارعامیانه ای است 

که ما در س��ینمای قبل از انقالب هم داریم 
و من س��عی کردم در این فیلم نش��انه ها را 
قوت بدهم. ب��ه عنوان مثال، فیلم از صحنه 
آبگوشت خوردن گنج قارون شروع می شود 

تا شخصیتی که می خواهد از سروش صحت 
بسازد را مشخص کند.

وی درب��اره فیل��م »هزارپ��ا« نی��ز گفت: 
خوش��بختانه زمانی که می خواس��تم فیلم 
هزارپا را بسازم آنقدر تجربه داشتم که قبل 
از شروع به نوشتن فیلمنامه یا ساخت ابتدا 
اعالم کنم که چرا می خواهم فیلم را بسازم 
و موضعم نس��بت به فیلم چه چیزی است. 
زمانیک��ه می خواس��تم این فیلم را بس��ازم 
فضای ناامیدی کلی در سطح جامعه بوجود 
آم��ده بود و هیچ چیزی نمی توانس��ت حال 
مردم را خوب کند و در این شرایط تصمیم 
گرفته بودم فیلمی بس��ازم ک��ه فقط حال 

مردم را خوب کند.
داوودی با بیان اینکه زمان س��اخت »رخ 
دیوانه« ده س��ال طول کش��ید، گفت: این 
فیلم حاصل تجرب��ه ای بود که از گذر زمان 
و صب��ر کردن بدس��ت آم��د. »رخ دیوانه« 
طوالنی ترین پروس��ه زمانی را به لحاظ کار 

برای من داشت.
وی یادآور شد: چیزی که درفیلم »زادبوم« 
برای من جذاب بود و دلم می خواس��ت آن 
را مط��رح کنم ای��ن بود که فیلم داس��تان 
بزرگترین ثروت ما است که با اندیشه ناقصی 
که خودمان به کار می بریم، دارد از دس��ت 
می رود و آن هم ماده خاکستری است که از 

کشور مهاجرت می کنند.
داوودی با اشاره به فعالیت های صنفی خود 
نیز گفت: باید توجه داش��ته باشیم هروقت 
خانه س��ینما در بحران قرار گرفته باالترین 
توان و اتحاد را پیدا کرده اس��ت و هر زمان 
که بسته ش��ده شرایطی پیدا کرده که هیچ 
َکس��ی نتوانسته نزدیک آن ش��ود و مجبور 
ش��دند آن را دوباره باز کنند. من، احمدرضا 
درویش و زنده یاد سیف اهلل داد همه فکرمان 
ترمیم س��اختار خانه سینما بود و تا زمانیکه 
این ترمیم ش��کل نگیرد عماًل خانه س��ینما 
که بزرگترین چتری است که می تواند روی 
سر سینما باشد و از توان آن استفاده کنند، 

کارایی خود را نخواهد داشت.
وی در پایان با اش��اره به همس��رش »بیتا 
منصوری« بیان داشت: با شهامت کامل در 
سن ۶۵ می گویم که شانس بزرگ زندگی ام 
همس��رم بوده است و بخش بس��یار بزرگ 
فضایی که امروز دارم را مرهون او هس��تم و 

گاهی به او غبطه می خورم.
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ج��واد خلعتب��ری ب��ا زی��ر س��ؤال بردن 
مثبت اندیش��ی و روانشناس��ی زرد می گوید: 
چرا ناش��رانی که کتاب روانشناسی زرد چاپ 
می کنند پلمب نمی ش��وند؟ چرا با کس��انی 
که متخصص نیس��تند و کار روانشناس��ی و 
روان درمانی انجام می دهند برخورد نمی شود؟
این روانشناس و نویسنده و مترجم کتاب های 
روانشناس��ی در گفت وگو با ایسنا درخصوص 
وضعیت کیفی و علمی کتاب های روانشناسی 
در س��ال های اخیر و مس��ئله کتاب سازی در 
ای��ن زمینه اظهار ک��رد: دو گ��روه کتاب در 
میان آثار ترجمه و تألیف روانشناسی داریم؛ 
گروهی افرادی هستند که فعالیت آکادمیک 
و دانش��گاهی انج��ام می دهن��د و ترجمه یا 
تالیف های ش��ان در راس��تای مهارت آموزی 
همکاران، دانشجویان و مراجعان )برای این که 
بتوانند مداخالت موثرتری را دریافت کنند( 

است.
او افزود: نشرهایی وجود دارند که کتاب های 

دانش��گاهی در این زمینه منتش��ر می کنند؛ 
این ه��ا ب��ه ح��وزه درم��ان و مداخله کمک 
می کنند، چ��ون برخی کتاب ه��ا کتاب های 
پایه ای هستند که درمان ها را معرفی می کنند 
و هدف این اس��ت که هم کسانی که فعالیت 
درمانی انجام می دهند بتوانند موفق تر عمل 
کنند و هم یک س��ری کتاب ه��ای کار برای 
مراجعان آماده می ش��ود تا مراجعان وقتی به 
اتاق درمان می روند، کتاب کار داشته باشند؛ 
چون هدف مهارت آموزی اس��ت. مثالً مراجع 
باید بداند مشکل و تشخیص مشکلش چیست 
و چه زمانی تشدید می شود یا چرا نمی تواند 

تغییر کند؛ این مسئله الزم است.
جواد خلعتبری سپس با بیان این که باید در 
نگرش مراجع تغییر ایجاد کنیم، گفت: تغییر 
در نگرش بیش��تر به دنبال این است که اگر 
بناس��ت من درمانی را برای یک مراجع اجرا 
کنم، مراجع باید نس��بت به آن اعتقاد داشته 
باشد و آن را جدی بگیرد، بنابراین باید منطق 

اجرای��ی زیربنایی فن را ب��رای او توضیح داد. 
این می شود ارزش گذاری برای این که مراجع 
اعتقاد پیدا کند تا فن را اجرایی کند. من هم 
به عنوان درمانگر باید برای فن و درمان تمرین 
بگذارم، چون در زمان یک س��اعت در هفته 
اتفاق زیادی نمی افتد، مراجع ساعت زیادی با 
من نیست و بنابراین باید تمرین هایی را انجام 
دهد تا به مهارت برس��د و تغییر در بینش او 

ایجاد شود.
این روانش��ناس در ادامه ب��ه این که خیلی 
از کتاب های��ی که در ح��وزه مداخالت برای 
درمانگران و مراجعان منتشر می شوند، بسیار 
می توانند کمک کننده باشند اشاره و اظهار کرد: 
اما متاسفانه یک سری کتاب های روانشناسی 
زرد هم وجود دارد که فرد اصالً روانش��ناس 
نیس��ت، کتاب های آکادمیک روانشناسی را 
ندیده اما یک سری حرف های کلی و مبتنی بر 
ذائقه مردم را می زند و متاسفانه جامعه ما هم 
استقبال می کند. در حالی که درمان هزینه و 

انتقاد از برخی کتاب های روانشناسی زرد و مثبت اندیشی

منفی و مثبِت کتاب های انگیزشی
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نیاز به تغییر دارد.
این نویس��نده همچنین بیان ک��رد: رابطه 
درمان��ی از رابطه دوس��تانه و عاش��قانه جدا 
است، چون در رابطه دوستانه و عاشقانه فرد 
را با اش��تباهاتش روی��ارو نمی کنند. اما یکی 
از کارهای درمانگر این اس��ت ک��ه مراجع را 
با رفتارهایی که به او آس��یب می زند، مواجه 

کند.
خلعتبری در عین حال گفت: اما متاسفانه 
روانشناسی زرد به مردم می گوید که »مثبت 
بیاندی��ش« و حرف های��ی منطبق ب��ر ذائقه 
مردم می زند ک��ه اصالً دردش��ان نمی آید و 
تغییر هم نمی کنند. ما معتقدیم مردم نباید 
مثبت اندیش��ی کنند بلکه مردم باید درست 
اندیشیدن را یاد بگیرند و مثبت اندیشیدن با 

درست اندیشیدن خیلی فرق می کند.
او س��پس با اش��اره به اس��تقبال م��ردم از 
کتاب های روانشناس��ی زرد افزود: متاسفانه 
روانشناس��ی زرد مبتنی بر ذائقه مردم حرف 
می زند و افرادی که اطالعات ریشه ای ندارند، 
بیش��تر ب��ه روانشناس��ی زرد روی می آورند. 
فالوئره��ای خیلی از روانشناس��ان در فضای 
مجازی حتی به هزارتا هم نمی رسد اما فردی 
که روانش��ناس زرد اس��ت و اص��الً مبانی را 
نمی داند یک میلیون فالوئر دارد. حتی ناشران 

کتاب ه��ای زرد ۱۰  برابر ناش��ران کتاب های 
آکادمیک فالوئر دارند اما ضربه ای که به لحاظ 
روانش��ناختی به بدنه جامعه می زنند، بسیار 

زیاد است.
مترج��م )ب��ه ص��ورت مش��ترک( کتاب 
»شناخت درمانی اختالالت شخصیت« سپس 
اظهار کرد: خوش��بختانه در حوزه پزش��کی 
این ق��در ضمانت اجرای��ی برای برخ��ورد با 
پزشکان غیرمتخصص وجود دارد که بالفاصله 
پلمب می کنند اما متاس��فانه چ��را در حوزه 
روان درمانی یا روانشناس��ی چرا با کسانی که 
متخصص نیستند برخورد و پلمب کردن انجام 
نمی شود؟ چرا ناش��رانی که کتاب زرد چاپ 
می کنند پلمب نمی ش��وند؟ چرا با کسی که 
روانشناس نیست، برخورد قهری نمی کنند؟ 
آسیبی که این ها به جامعه می زنند، بسیار زیاد 
است. اما متاسفانه در جامعه ما هیچ ضمانت 
اجرایی برای برخورد با افراد غیرمتخصص در 
حوزه سالمت روان، چه در زمینه تألیف و چه 
ترجم��ه و مداخالت وجود ن��دارد و این یک 

ضعف است.
جواد خلعتب��ری همچنین درب��اره کثرت 
کتاب های ترجمه روانشناسی نسبت به تألیف، 
با بیان این که دلیل بیش��تر بودن کتاب های 
ترجم��ه این اس��ت که م��ا درگی��ر نیازهای 

اولیه مان هستیم، گفت: فردی می تواند کتاب 
بنویسد که ِهد آن کار باشد و تسلط کافی بر 
آن داشته باشد. بنابراین ترجمه راحت تر است 
چون آن قدر کتاب های تألیفی خوب آمده که 
همه بیشتر دوست دارند ترجمه کنند. البته نه 
این که ترجمه خوب نیست، اتفاقاً کمک کرده 
اما به این معنی نیست که نباید تألیف کنیم. 
ضمناً متاسفانه کتاب های تألیفی در کشور ما 
بیشتر جمع آوری و گردآوری هستند. اما معنی 
تألیف این است که فرد چیز جدید ارائه کند. 
من ۱۰ سال است که بر روی یک کتاب تألیفی 
کار می کنم اما هنوز جرات منتشر کردن آن را 
ندارم چون فکر می کنم یک نگاه نو اس��ت و 
مدام وسواس به خرج می دهم و چکش کاری 
می کنم و می خواهم کتابی که منتشر می شود 

حرفی برای گفتن داشته باشد.
او ادامه داد: کتاب تألیفی یعنی تئوری جدید 
مطرح کردن و فرآیند نظریه پردازی داشتن. نه 
این که در حالی که یک کتاب ترجمه قوی تر 
در بازار هس��ت، همان را به عنوان تألیف ارائه 
کنیم، این کاله گذاش��تن سر بقیه است. به 
همین دلیل ش��اید خیلی ها به دنبال تألیف 
نمی رون��د. البت��ه کتاب تألیفی ه��م در این 
زمینه هست اما کم است و من معتقدم افراد 
متخصص باید بیشتر در این زمینه قلم بزنند 

و به صورت کارآمد حرکت کنند.
خلعتب��ری در پای��ان گفت: امی��دوارم این 
مصاحبه حداقل برای کس��انی که مس��ئول 
برخورد با روانشناس��ی زرد هستند، تلنگری 
باش��د؛ هم نس��بت به کتاب هایی ک��ه ارائه 
می کنند و هم نسبت به مطالبی که در فضای 
مج��ازی می گذارند و ه��م کار مداخله ای که 
انجام می دهند با آن ها برخورد ش��ود. مقصر 
بیش از ۵۰، ۶۰ درصد از آسیبی که در زمینه 
فرزندپروری، بزهکاری، طالق و ... وجود دارد، 
روانشناسی زرد است که خودشان را به عنوان 
روانشناس انگیزش��ی معرف می کنند و این 
بسیار خطرناک است. اگر هم قرار است کسی 
در حوزه انگیزش روانشناس��ی کار کند، باید 

مبانی آکادمیک را داشته باشد.
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رو ب��ه دوربین می گوی��د: »این 
برنامه کپی ش��ده ول��ی با وجود 
ای��ن س��عی می کنی��م بهتری��ن 
کپ��ی از برنام��ه اصل��ی باش��د. 
برنامه هایی مثل تاک شو، مسابقه 
یا اس��تعدادیابی ، همه یک اصل 
دارند که کشوری آن را می سازد 
و بقیه کپی می کنند. این عجیب 
و غریب نیس��ت. جزء به جزء این 
مس��ابقه هم کپی اس��ت. البته 
س��عی کردیم خیلی خ��وب کپی 
کنی��م و ای��ن هم هنر اس��ت.« 
مجری قبل از شروع سری جدید 
برنام��ه این حرف ه��ا را می زند؛ 
حرف هایی که بی س��ابقه بوده و 
ب��رای اولی��ن بار ی��ک مجری که 
س��ابقه بازیگ��ری و کارگردان��ی 
س��ینما و تلویزیون را هم دارد، 

آن را بیان می کند.

کپی کاری در برنامه های تلویزیونی مرسوم و عادی 
اس��ت ولی وقتی در آن خالقیت نباشد، مخاطب 
واکنش منفی نشان می دهد. البته برنامه هایی هم 
هستند که بسیار خوب کپی می شوند و مخاطبان 
زیادی را هم جذب می کنند. این را محمد حسین 
می گوی��د. دانش��جوی علوم ارتباط��ات و یکی از 
دنبال کننده های برنامه ه��ای تلویزیونی: »خیلی 
از م��ردم به ماهواره دسترس��ی دارند و برنامه ها و 
تاک شوهای بسیاری را هم در شبکه های مختلف 
ماهواره ای دنبال می کنند. برخی از این مسابقه ها 
یا اس��تعدادیابی ها به قدری جذاب هستند که در 
سراس��ر جهان طرفدار پیدا کرده و مردم بسیاری 

از کشورها آنها را دنبال می کنند.
مدتی بعد هم مثل همین برنامه ها یا مسابقات 
در رسانه ملی ما پخش می شود. البته به نظر من 
کپی ک��ردن از این برنامه های پرطرف��دار ایرادی 
ندارد اما وقتی قرار است کپی کاری شود باید این 
تاک شوها و مسابقات به نوعی بومی سازی و کمی 
هم خالقیت و نوآوری در آنها باش��د تا مخاطب 
احس��اس نکند صفر تا صد این برنامه کپی شده 
اس��ت. گاهی اوقات برنامه های��ی تولید و پخش 
می شود که خیلی از مخاطبان می توانند مراحل 
بعدی آن را هم حدس بزنند چون مدل این برنامه 

را در شبکه های ماهواره ای دیده اند.«
روزنامه ایران در گزارش��ی نوشت:  لیال کارمند 
یکی از کتابفروش��ی های تهران هم معتقد است 

کپ��ی کاری از تاک ش��وها یا مس��ابقات معروف 
شبکه های خارجی می تواند برای مخاطب جذاب 
باشد اما باید سطح کیفی این برنامه ها باال باشد: 
»یکی از برنامه های موفق که مخاطبان زیادی هم 
در سراسر دنیا دارد مسابقه استعدادیابی است که 
بس��یاری از کشورهای دنیا با کپی از این مسابقه 
آن را تولید و اجرا می کنند. این برنامه دو س��ال 
گذش��ته نیز در ایران با ن��ام عصر جدید تولید و 
اجرا شد. شیوه کپی کاری این مسابقه و نوع اجرا 
واکنش مردم را در پی داشت و در فضای مجازی 
مردم درباره آن صحبت می کردند. اما این برنامه 
توانس��ت مخاطبان زیادی را جذب کند و شاید 
بتوان گفت در کپی کاری و استعدادیابی موفق بود. 
اما تاک شوها و برنامه هایی هم هستند که با وجود 
کپی کاری اقبال زیادی بین مخاطبان پیدا نکردند 
و دلیل آن نداشتن خالقیت در برنامه است. وقتی 
مخاطب احس��اس می کند نمون��ه خارجی این 
مسابقه به مراتب جذاب تر است ترجیح می دهد 

آن را تماشا کند.«
دکتر اکب��ر نصراللهی، رئیس دانش��کده علوم 
اجتماعی، ارتباطات و مطالعات رسانه از موافقان 
کپی کاری در برنامه های تلویزیونی است اما شرط 
آن را داشتن خالقیت و احترام به مخاطب می داند. 
به اعتقاد او نباید در همه زمینه ها تقلیدکننده باشیم 
زیرا نتیجه عکس می ده��د: »حوزه های مختلف 
علمی و تراکمی هس��تند و کارهای هنری هم تا 

در ستایش کپی کاری تمیز!
کپی کاری از برنامه های خارجی در شبکه های تلویزیونی خوب است یا بد؟
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حدی میراث گذشته ها است. قرار نیست همه 
چیز را بخواهیم از اول تولید کنیم. مثالً چرخ 
دوباره اختراع نمی شود و تولیدکننده ها سعی 
می کنند کیفیت و تنوع تولید را باال ببرند. به 
نظر من اگر برنامه خوبی در یک کشوری تولید 
می ش��ود و جذابیت دارد اشکالی ندارد از این 
برنام��ه، موضوع و قالب ای��ده را بگیریم و اگر 

مغایر با فرهنگ ما نباشد آن را کپی کنیم.
تا اینج��ای کار ای��رادی ندارد اما اش��کال 
آنجاست که همه کارها کپی باشند. مخاطب 
اگر در برنامه های تاک شو یا مسابقات کپی شده 
رد پای خالقیت، نبوغ و ابتکار نبیند، احساس 
می کند به او بی توجهی می شود. البته برخی 
از تهیه کننده ها و برنامه سازان به این موضوع 
توجهی ندارند. البته این موضوع در حوزه های 
خبری هم اتفاق می افتد. در کتاب راهنمای 
پوشش خبری مدل ۷۰۱۵۱۵ را در ارتباط با 
کپی کاری و داشتن خالقیت در تهیه گزارش 
خبری مطرح کردم. برخی سوژه ها متعلق به 
یک رسانه خاص نیس��ت و برای همه است. 
شرایط هم به گونه ای است که باید این خبر 
و گزارش خبری منتشر شود. ۱۵ درصد اخبار 
و گزارش های خبری به این شکل هستند. اما 
۱۵ درص��د بقیه س��وژه ها و گزارش ها جایی 
مطرح نش��ده و این خالقی��ت و ابتکار فردی 
اس��ت که آن را طرح و تولید می کند. اما ۷۰ 
درصد س��وژه ها برای همه اس��ت و شما باید 
اختصاصی س��ازی کنید. یعنی شیوه ارائه آن 
متفاوت باشد. به هر حال بخشی از کار کپی 
است و این اشکالی ندارد و بخش دیگری هم 
اختصاصی است اما باید برای ۷۰ درصد دیگر 
با خالقیت بومی سازی کرد. یعنی ممکن است 
سوژه و کلیت برنامه برای دیگران باشد اما با 
خالقیت و بومی س��ازی می توان این برنامه را 
تولید و ارائه داد طوری که رد پای منبع اولیه 
و مؤلف اولیه در آن گم باشد یا مخاطب عادی 

نتواند آن را پیدا کند.«
دکت��ر آنی میرزاخانیان، اس��تاد دانش��گاه 
و م��درس ارتباط��ات مقوله کپ��ی کاری در 
برنامه های تلویزیون��ی را از دو منظر اقتصاد 
و فرهن��گ بررس��ی می کند و معتقد اس��ت 
کپی کاری از برنامه های موفق اشکالی ندارد اما 

می توانیم در کنار آن با بومی سازی در جهت 
تولی��د برنامه و صادرک��ردن آن تالش کنیم: 
»یکی از رسالت های تلویزیون سرگرم کردن 
اس��ت و تالش می کند تا با تولید برنامه های 
سرگرمی مخاطب بیش��تری جذب کند. در 
کشور ما قانون کپی رایت وجود ندارد و چه بسا 
اگر این قانون وجود داشت می توانستیم با دیگر 
کشورها در زمینه تولید برنامه های سرگرمی، 

مسابقه و تاک شو همکاری داشته باشیم.
بس��یاری از برنامه ها با محوریت مس��ابقه 
و تاک ش��و کپی از برنامه هایی اس��ت که در 
کشورهای مختلف اجرا می شوند و مخاطبان 
زیادی هم دارند. برخی از تهیه کننده ها بدون 
خالقیت تنها به ساخت دکورهای الکچری و 
استفاده از سلبریتی ها بسنده می کنند و همه 
تالش آنها گرفتن آگهی و در مجموع هزینه 
و فایده است. کشورهای سازنده این برنامه ها 
ابتدا مخاطب س��نجی درس��ت و دقیق انجام 
می دهند و بر اس��اس آن برنامه می سازند. به 
هر حال برنامه ای که بر اساس مخاطب سنجی 
تهیه شده و نیاز مخاطب نیز در آن گنجانده 

می شود با اقبال عمومی هم همراه می شود.
برنامه س��ازان کشورهای دیگر برای باالبردن 
شمار مخاطب از این برنامه ها کپی می کنند؛ در 
حالی که باید قبل از آن مخاطب سنجی کنند. 
بر اساس نظریه ریچارد هوگارت درباره فرهنگ 
و تمدن در مطالعات فرهنگی ما می توانیم این 
برنامه ها را بومی سازی و ایرانی سازی کنیم. لزومی 
ندارد دقیقاً مثل آن برنامه را اجرا کنیم. تجربه 

چند کشور در بومی سازی این برنامه ها می تواند 
الگوی خوبی در این زمینه باشند. متأسفانه ما 
در تولید برنامه ها برندسازی نمی کنیم و باعث 
می شویم مخاطب که دنبال کردن برنامه های 
برند برای او جذابیت دارد عالقه ای به برنامه های 

کپی نشان ندهد.
ب��ه اعتقاد دکتر نصرالله��ی مخاطب وقتی 
احس��اس کند در برنامه کپی ش��ده خالقیت 
وجود دارد و تهیه کننده برای آن وقت گذاشته 
اس��ت جذب این برنامه می شود: »استفاده از 
تجربی��ات دیگران کار خوبی اس��ت و این را 
می توان در برنامه های تاک ش��و و برنامه هایی 
با محوریت مس��ابقه دید. ولی اگر قرار باشد 
در هم��ه زمینه ها تقلید کنیم مخاطب حس 
می کند زحمتی برای تولید این برنامه کشیده 

نشده و صداقت هم وجود ندارد.
حتی دکور و لوکیشن برنامه نیز کپی است. 
این نوع کپی برداری بر مخاطب اثر معکوس دارد 
و باعث بی توجهی او به این برنامه ها می شود. 
همین امر را هم می توانیم در جراید ببینیم. اگر 
۱۵ درصد از مطالب روزنامه که تیترهای آن 
در صفحه اول به نمایش درمی آید تولیدی و با 
خالقیت روزنامه نگار باشد، این روزنامه متنوع و 
جذاب می شود و مخاطب پیدا می کند اما امروز 
وقتی در کیوسک روزنامه فروشی به روزنامه ها 
نگاه می کنیم بسیاری از مطالب آنها تکراری 
اس��ت و تقریباً ش��بیه هم هس��تند. این کار 
باعث می شود جذابیت از بین برود و مخاطب 

عالقه ای به آن نشان ندهد.«
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س���ینمایی  فیل���م  بازیگ���ر 
»الت���اری« گف���ت: هیچ وقت 
در انتخاب نقش ه���ا قائل به 
مرزبندی هایی که در رسانه ها 
و  نیس���تم  می ش���ود  مط���رح 
معتقدم هر بازیگری دوست 
از  گس���ترده ای  طی���ف  دارد 
ش���خصیت ها را از لحاظ تنوع 
خاس���تگاه اجتماع���ی و جنس 

بازیگری تجربه کند.
مه���دی زمین پ���رداز در گف���ت 
و گو ب���ا ایرنا درب���اره همکاری  
جدید خ���ود با محمدحس���ین 
مهدویان در سریال زخم کاری 
اظهار داشت: همکاری من با 
محمدحسین مهدویان نزدیک 
ب���ه ی���ک ده���ه پی���ش و بازی 
در مس���تند آخری���ن روزه���ای 
برمی گردد.   )۱۳۹۱( زمس���تان 
این ارتب���اط رفته رفته ش���کل 
گرفت و در کاره���ای بعدی او 
هم حض���ور داش���تم و یکی از 

اعضای گروه وی شدم.

وی افزود: مهدویان شناخت درستی نسبت به 
کس��انی که با او همکاری می کنند دارد و وقتی 
نقشی را برای کسی می نویسد به خاطر شناختی 
که نسبت به همدیگر داریم می توانیم خودمان را 
در فضای داستان پیدا کنیم و با راهنمایی هایش 
نقش را پ��رورش دهیم. من در ط��ول این چند 
س��ال و بازی در فیلم هایی همچون ایس��تاده در 
غبار )۱۳۹۴(، ماج��رای نیمروز )۱۳۹۵(، التاری 
)۱۳۹۶( و ماجرای نیم��روز؛ رد خون )۱۳۹۷( با 
مهدویان همکاری کردم تا اینکه نقش نجفی در 

سریال زخم کاری به من پیشنهاد شد.
این بازیگر س��ینما در مورد سریال زخم کاری 
گف��ت: این س��ریال درباره یک خان��واده مرفه و 
ثروتمند اس��ت که همگی زیر چتر فردی به نام 
حاج عمو )با بازی س��یاوش طهمورث( برای یک 
شرکت بزرگ بین المللی فعالیت می کنند. اساساً 
این خانواده با رانت و زد و بند و فساد اقتصادی به 
اینجا رسیدند و خانواده ریزآبادی ها از یک قماشی 
هستند که در یک لجن غرق شدند و هر کدام از 
اعضای این خان��واده که در یک لجنزاری گرفتار 
شود بقیه را هم با خودش پایین می کشد. در واقع 
زخم کاری چالش قدرت را نشان می دهد برگرفته 
از نمایشنامه مطرح مکبث )ویلیام شکسپیر( است 
که در آنجا هم با کاراکترهایی روبرو هس��تیم که 
تش��نه قدرت هس��تند. حتی رمان بیست زخِم 
کاری محمود حسینی زاد )چشمه، ۱۳۹۵( هم بر 

همین اساس نوشته شده است.

وی افزود: تمام آدم های س��ریال میل به بزرگ 
ش��دن و دیده شدن و ولع س��یری ناپذیر قدرت 
و ث��روت دارند. کاراکتر نجفی که من آن را بازی 
کردم هم به نحوی قربانی همین زیاده خواهی اش 
می شود. نجفی یک شخصیت دودوزه باز و ریاکار 
را دارد که هر کجا می ایس��تد همرنگ همان آدم 
شده و نسبت به فرد غایب بدگویی می کند. نمونه 
این ن��وع آدم ها را در دنیای پیرامون و در جامعه 
زی��اد دیده ایم. افرادی ک��ه طمع کار و لج در بیار 
و ریاکار هس��تند. نجفی همیش��ه سعی می کند 
خ��ودش را خوب جلوه ده��د و وقتی ماجرا قتل 
حاج عمو را متوجه می شود سعی می کند از قافله 
عقب نمان��د و ماهی خ��ودش را از این رودخانه 
گل آلود دش��ت کند. همی��ن طمعش هم باعث 
می ش��ود مالک )ش��خصیت اصلی با بازی جواد 
عزتی( به فرد تبهکاری روی بیاورد تا بتواند از شر 

نجفی خالص شود.
زمین پ��رداز ادام��ه داد: نجف��ی همانند دیگر 
پسرعموها زندگی اش را مدیون حاج عمو است. او 
کسی است که باعث شد زندگی همه اهالی روستا 
تغییر کند و به رفاه زیادی برسند. برای همین تا 
وقت��ی عمو زنده بود از اینکه در چنین موقعیتی 
هست احساس رضایت داشت. اما وقتی شرایطی 
فراهم شد تا ماجرای قتل را متوجه شود دیگر به 

اندازه خودش قانع نبود.
وی گفت: با صحبت هایی که با کیومرث مرادی 
)مسئول انتخاب بازیگران( و مهدویان داشتم به 

دوست دارم طیف گسترده ای از نقش ها را بازی کنم
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این نتیجه رسیدیم این شخصیت باید دارای 
ویژگی هایی در بازی باشد که مخاطب موذی 
بودن و ریاکارانه رفت��ار کردن را از او دریافت 
کند. من تمام ان��رژی ام را روی نوع نگاه این 
کاراکت��ر و جن��س بی��ان و ادای دیالوگ ها 

گذاشتم تا این حس را بتوانم منتقل کنم.
بازیگر فیلم دیدن این فیلم جرم است با اشاره 
به اقتباس این سریال از یک رمان و نمایشنامه 
گفت: هر کجا سینما به سمت ادبیات رفته و 
از داشته های ادبی و نوشته های خوب استفاده 
کرده است آثار ارزشمندی خلق شده است. ما 
در سینمای ایران آثار درخشانی از فیلمسازان 
بزرگ داریم که با اقتباس از یک رمان نوشته 

شده است.
وی تاکید کرد: وقتی به عنوان بازیگر در یک 
کار اقتباسی کار می کنیم به دلیل پیشینه هر 
شخصیت و شناس��نامه ای که از آن کاراکتر 
وجود دارد می توان با تحلیل درس��ت تری به 
سراغ آن بازی رفت و بازیگر هم بهتر می تواند 
در غنای اثر کمک کند. از طرفی اقتباس از یک 
اثر ادبی به رونق بازار کتاب هم کمک می کند. 
همین االن بسیاری مخاطبان زخم کاری بعد 
از تماشای این چند قسمت تمایل پیدا کردند 
رمان را بخوانند و این یک خوب و یک پیوند 

دو سویه میان ادبیات و سینماست.
زمین پرداز با اشاره به اینکه در مجموعه زخم 
کاری هر سکانس بار و انرژی خودش را دارد 
افزود: یعنی هر لحظه ای که قرار می گیری بار 
خودش را دارد ولی یک سکانس خیلی خوب 
در س��ریال است که در قس��مت سوم وقتی 
مالک در مقابل تمام خاندان عمو می ایس��تد 
و چه��ره دیگری از خودش نش��ان می دهد و 
مخاطب تازه آنجا با بُعد دیگری از شخصیت او 
آشنا می شود بسیار سکانس درخشانی است. 
حضور و بازی من در این سکانس کوتاه است 
اما در مجموع به نظرم یک س��کانس خیلی 
خوب را شاهد هس��تیم که بازی ها و نگاه ها 

خیلی خوب جا افتاده است.
بازیگر فیلم سینمایی ماجرای نیمروز ادامه 
داد: یک سکانس دیگر که برام جذابیت داشت 
سکانس��ی اس��ت که نجفی می خواهد مالک 
را ب��ه فرودگاه برس��اند و قضی��ه قتل عمو را 

متوجه شده و می خواهد به طور نامحسوس 
و غیرمس��تقیم به مالک بفهماند این موضوع 
را فهمیده اس��ت. جنس دیالوگ ها و کلیت 
این س��کانس هم جزو لحظات خوب سریال 
است که من در آن حضور داشتم. البته سریال 
لحظات درخشان دیگری هم دارد که من در 

آن بازی ندارم.
مهدی زمین پرداز خاطرنشان کرد: هیچ وقت 
در انتخاب نقش ها قائل به مرزبندی هایی که 
در رسانه ها مطرح می شود نیستم و معتقدم 
هر بازیگری دوس��ت دارد طیف گسترده ای 
از ش��خصیت ها را از لح��اظ تنوع خاس��تگاه 
اجتماع��ی و جن��س بازیگ��ری تجربه کند. 
همانطور که نقش هایم را در مس��تند آخرین 
روزهای زمس��تان و ماجرای نیمروز دوس��ت 
دارم به همان اندازه از حضور در نقش سامی 
در الت��اری و نجفی در زخم کاری لذت بردم 
و فکر می کنم هیچ چیزی به اندازه س��ینما 
نمی تواند این ام��کان را بدهد که بتوانیم در 

جهان های مختلف زیست کنیم.
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موراکامی؛ از دی ِجی بودن
تا دلواپسی های کرونایی

»هاروک��ی موراکام��ی« ک��ه از موفق ترین 
رمان نویس��ان در عرصه بین المللی محسوب 
می شود معتقد است در مقطع کنونی که دنیا 
درگیر نوعی عدم اطمینان حاصل از همه گیری 
کروناست، زمانی بس��یار مهم و حیاتی برای 
نویس��ندگان و رمان نویسان است که تا جایی 

که می توانند آثار مثبت خلق کنند.
»مواراکی« که یکش��نبه آخ��ر هر ماه یک 
برنام��ه رادیویی پرطرف��دار را در رادیو توکیو 
FM اجرا می کند و در آن به پخش مجموعه 
موس��یقی های منتخب خود می پ��ردازد در 
گفت وگویی جدید با روزنامه معروف »نیهون 
کیزای« درباره احساس خود از تبدیل شدن به 
یک اجراکننده برنامه های رادیویی و چگونگی 
مواجهه هنرمندان با چالش های ایجادش��ده 

توسط بحران جهانی کرونا صحبت می کند.
این نویس��نده مطرح ژاپنی که س��ه سالی 
است این برنامه رادیویی را اجرا می کند معتقد 
اس��ت کار کردن به عنوان دی ِج��ی )DJ( یا 
همان انتخاب کننده موس��یقی در رادیو برای 
او یک س��رگرمی اس��ت و در این باره توضیح 
می دهد: »من یک گردآورنده موسیقی هستم 
و ایده های زیادی یکی پس از دیگری به ذهنم 
خطور می کند و مجموعه موس��یقی منتخب 
برای برنامه های دو تا سه سال آینده را از اکنون 
در ذهنم تولید کرده ام اما اگر بخواهم بیش از 

یک بار در ماه روی آنتن بروم با کارم به عنوان 
نویسنده تداخل ایجاد می شود اما در عین حال 
حقیقت این است که دوست دارم هفته ای یک 

بار به عنوان دی ِجی )DJ( کار کنم«.
موراکام��ی در ادامه بی��ان می کند: »اکنون 
می توانی��د در اینترن��ت به هر موس��یقی ای 
که بخواهید گوش دهید ک��ه در این صورت 
درخواست موسیقی در رادیو بی معناست. اما 
در این برنامه رادیویی، موس��یقی هایی پخش 
می شود که معنای بیشتری برای شنوندگان 
دارد. می خواه��م نوع��ی حس قراب��ت را در 
مخاطبان ایجاد کنم ک��ه گویی آن ها به اتاق 
مطالعه من آمده اند که به موسیقی گوش دهند. 
سیاست من این است که قطعات موسیقی ای 
را پخش کنم که در دیگر برنامه های رادیویی 
پخش نمی شود و می خواهم شنوندگان حداقل 
هر چند آهنگ یک بار شگفت زده شوند و به 
این تفکر برس��ند که تصور نمی کردند چنین 
موس��یقی ای تاکنون روی زمین وجود داشته 
اس��ت. من رادیو را به خاط��ر جوی که ایجاد 
می کن��د دوس��ت دارم، جایی ک��ه هر فرد به 
صورت ش��خصی به آن گ��وش می کند و این 
اف��راد می توانند به هم ملحق ش��وند. رادیو با 
تلویزی��ون و اینترنت متفاوت اس��ت و در این 
فضای ش��خصی و صمیمی، احساس راحتی 

می کنم«.

ای��ن نویس��نده ۷۲ س��اله که 
چندین سال است به عنوان یکی 
از بخت ه��ای کس��ب جایزه نوبل 
ادبیات محسوب می شود، مواجهه 
دنیا با چالشی به نام ویروس کرونا 
را نه تنها یک طاعون ناگهانی بلکه 
به عنوان چیزی توصیف می کند 
ک��ه همچ��ون جهانی ش��دن و 
تغییرات آب و هوایی دنیا را تغییر 
داده و در این ب��اره اظهار می کند: 
»احس��اس می کنم اگر افراد ۱۰۰ 
س��ال بعد، امروز را به ی��اد آورند 
متوج��ه خواهند ش��د که تمامی 
این عوامل در هم تنیده ش��ده اند. 
آن چه بیش از هر چیزی مرا نگران 
می کند این است که افراد جوان در 
این ش��رایط چه احساسی دارند و 
چه اتفاقی برای آن ها خواهد افتاد؛ 
شرایط می تواند بهتر باشد یا بدتر. 
فکر می کنم این نقش و مسئولیت 
یک رمان نویس است که در مقطع 
کنونی تا ح��دی که می تواند آثار 
مثبت تولید کند. زمانی که نوجوان 
بودم تص��ور می ک��ردم دنیا بهتر 
خواهد ش��د اما احتماالً نوجوانان 
امروزی فکر می کنند دنیا در حال 
بدتر شدن است. باید شکل گیری 
این چهارچوب های ذهنی منفی 
را متوقف کنیم. جوان��ان در انزوا 
به س��ر می برند ام��ا آیا آن ها پس 
از دوران کرون��ا به س��مت ایجاد 
ارتباط با دیگران خواهند رفت یا 
همچنان ترجیح می دهند در انزوا 

باقی بمانند؟
موراکامی در پاسخ به پرسشی 
درباره این که آیا پس از ۴۲ س��ال 
نویسندگی همچنان معتقد است 
نقطه شروع یک رمان نویس عشق 
اس��ت یا خیر، توضی��ح می دهد: 
»ترجمه آثار خارجی زبان به ژاپنی 
تنها به معنای عشق است. دلیل 
آن که ترجمه را دوست دارم این 
اس��ت که به واس��طه آن می توانم 

محبت قلبم را استخراج کنم.
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عجی���ب اس���ت ک���ه چق���در 
و  م���ورد ش���یر  همیش���ه در 
فرآورده های لبنی پرسش ها 
زی���ادی مط���رح  ابهام���ات  و 
چ���ون  متاس���فانه  و  اس���ت 
بیش���تر اف���راد ب���رای یافت���ن 
پرسش هایش���ان  پاس���خ 
سراغ افراد غیر متخصص و 
صفحات بی نام و نش���ان در 
فضای مجازی می روند اغلب 
ب���ا پاس���خ های غی���ر علمی و 
گمراه کننده مواجه می شوند. 
با توجه به اهمیت موضوع، 
در  پرس���ش ها  مهم تری���ن 
زمین���ه فرآورده ه���ای لبنی را 
در گفت وگ���و ب���ا دکتر حمید 
خس���روی، متخص���ص علوم 
و صنای���ع غذایی و مش���اور و 
مدرس صنای���ع لبنی مطرح 
کردیم و به پاسخ های مفیدی 

دست یافته ایم.
برخی افراد بر این باورند که 
چون شیرهای کارخانه ای در 
مقایسه با شیرهای محلی، 
کم بوتر یا کم مزه تر هستند، 
تغییرات زی���ادی در ترکیبات 
در  و  گرفت���ه  ص���ورت  آنه���ا 
اصطالح دستکاری شده اند. 
همچنین اعتقاد بر این است 
ک���ه عل���ت رقیق بودن ش���یر 
کارخان���ه اف���زودن آب به آن 

است.

لبنیات مصرف کنیم یا نه؟

چرا شیر کارخانه بو و غلظتی ندارد؟
دکتر خس��روی می گوید علت نداشتن بو در 
اغلب شیرهای کارخانه، کیفیت باالی شیرخام 
دریافتی و همچنین فرآیند بوگیری شیر است. 
در ط��ی این فرآیند، گازه��ا و بوهای نامطلوب 
از ش��یر جدا و ش��یر به  دلی��ل بوگیری، ممکن 
است دیگر احس��اس سنتی بودن محصول را به 

مصرف کننده القا نکند.
دلیل احساس رقیق بودن شیرهای کارخانه ای، 
عمدتاً تنظیم درصد چربی برای تولید شیرهای 
کم چرب است و زمانی که چربی شیر کاهش پیدا 
می کند ممکن است احساس رقیق بودن ایجاد 
ش��ود. فرآیند هموژنیزاسیون نیز بر ویژگی های 
حسی شیر تاثیرگذار است. در طی این فرآیند 
س��ایز ذرات چربی شیر کمتر ش��ده و به  طور 
یکس��ان و یکنواخت در کل حجم ش��یر پخش 
می ش��ود و به همین دلیل، احس��اس دهانی ای 
مش��ابه ش��یر غیر هموژن س��نتی را ندارد. در 
حال حاضر برخی کارخانجات معتبر، شیرهای 
کامل و غیر هموژن را بدون تغییر درصد چربی 
تحت عنوان ش��یرهای سنتی و حتی شیرهایی 
با چربی باالتر از شیر خام اولیه تولید می کنند 
و مصرف کنندگان��ی که چنین کیفیتی مد نظر 
داشته باش��ند می توانند از این نوع محصوالت 

استفاده کنند.

هورمون و آنتی بیوتیک در شیر!
از قدی��م تصور بر این ب��وده در گاوداری های 
صنعت��ی برای رش��د س��ریع تر دام از داروهای 
هورمونی استفاده می شود که در صورت مصرف 
فرآورده ه��ای دام برای س��المت مصرف کننده 
مخاطره آمیز است. باید بدانید تمام دامداری های 
صنعتی تحت نظارت سازمان دامپزشکی فعالیت 
می کنند و مصرف هرگون��ه دارو یا مکملی زیر 
نظر آنها انجام می شود. از طرف دیگر استفاده از 
هورمون  رشد برای گاوهای شیری خیلی مورد 
توجه نیس��ت و این نگرانی در برخی کش��ورها 
بیش��تر روی گاوهای گوشتی وجود دارد. البته 
ممکن است از داروهای هورمونی برای افزایش 
ش��یردهی دام استفاده ش��ود که این مورد باید 
کام��اًل تح��ت نظ��ارت متخصص دامپزش��کی 
دام��داری و همچنی��ن تحت نظارت س��ازمان 
دامپزش��کی باش��د. مصرف آنتی بیوتیک برای 
گاوهای بیمار در تمامی گاوداری ها رایج اس��ت 
اما شیر گاوهای تیمارشده با آنتی بیوتیک، طی 
مدت مش��خصی پس از اتمام درمان، غیر قابل 
اس��تفاده برای انسان اس��ت و گاوداری موظف 
به جداس��ازی آن اس��ت. در زمان ورود شیر به 
کارخانجات، باقی مانده آنتی بیوتیک در شیر به  
وس��یله یک کیت استاندارد چک می شود و در 
صورت مثبت بودن آن، ش��یر دریافت نمی شود. 
ش��یر ح��اوی آنتی بیوتیک عالوه بر آس��یب به 

پاسخ به ۶ ابهام رایج درباره مصرف لبنیات
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س��المت مصرف کنن��دگان، قابلی��ت تولید 
محص��والت تخمیری مانند ماس��ت، دوغ و 
پنیر را نیز ندارد. در گاوداری های محلی که 
تحت نظارت و کنترل نهادی نیستند مصرف 
بیماری های  بهب��ود  ب��رای  آنتی بیوتیک ها 
باکتریایی دام بسیار باالست و امکان انتقال 
این داروها از طریق فرآورده های دام به بدن 

مصرف کننده زیاد است.

علت تبدیل نشدن شیر به ماست
باور دیگر این اس��ت که شیرهای کارخانه 
)به خص��وص انواع کیس��ه ای( که به  صورت 
خانگ��ی قابلیت تبدیل به ماس��ت و پنیر را 
ندارند حاوی آنتی بیوتیک باالیی هس��تند. 
دکتر خس��روی می گوید: »یک��ی از دالیل 
تبدیل نشدن شیر به ماست یا پنیر می تواند 
وجود هر نوع بازدارنده ای در ش��یر از جمله 
آنتی بیوتیک باش��د. اما نکته قابل توجه این  
که برخی از انواع ماست های کارخانه که به  
عنوان مایه ماست برای تهیه ماست خانگی 
استفاده می شوند، از مایه ماست هایی تهیه 
ش��ده اند که یکبارمصرف ب��وده یعنی صرفاً 
یکبار قابلی��ت تکثیر دارند. به همین جهت 
وقتی مایه ماست خانگی از ماست کارخانه 
انتخاب شود، احتمال این  که شیر به ماست 

تبدیل نشود وجود دارد.«

کیفیت پایین شیر مصرفی بستنی
این باور که برای تهیه شیرهای استریلیزه 
از بهترین و باکیفیت ترین ش��یرهای درجه 
یک اس��تفاده می شود صحت دارد. چون به  
دلیل فرآیند حرارتی باال، شیر باید مرغوب 
باش��د تا در مقابل حرارت کیفیت خود را از 
دس��ت ندهد. برای تولید ماست و پنیر هم 
باید شیر باکیفیت باشد اما دو فرآورده پنیر 

پیتزا و بستنی را می توان با شیرهای با کیفیت پایین تر هم 
تولید کرد. البته کارخانجات معتبر و بزرگ به  دلیل دارابودن 
گاوداری های صنعتی و ش��یرهای باکیفیت، همچون سایر 
محصوالت، چنین فرآورده هایی را با مرغوب ترین شیر تهیه 
می کنند. اما بستنی های محلی دست ساز و سنتی بدون نام 
و نش��ان را ممکن اس��ت با بی کیفیت ترین شیرها که اغلب 

مرجوعی کارخانجات هستند تهیه کنند.

توجه به جنس بسته بندی ماست
مواد بس��ته بندی محصوالت غذایی باید درجه خوراکی و 
مجاز داش��ته و از جنسی باشد که مولکول های آن، قابلیت 
مهاجرت ب��ه داخل محصول را نداش��ته باش��د. همچنین 
بتواند دوره ماندگاری محص��ول را تأمین کند. اما در مورد 
بس��ته بندی ماست های محلی این نکات رعایت نمی شود و 
معموالً این محصول را در ظروفی غیر بهداشتی و دربندی 
با کش و کیسه که کاماًل نامناسب است و نفوذپذیری باالیی 

به آلودگی های محیطی دارد روانه بازار می کنند.
دلیل فساد زودهنگام این ماست ها، بر خالف ادعای غلط 
فروشندگان آن، به  دلیل نداشتن مواد نگه دارنده نیست بلکه 
به علت نفوذ آلودگی های میکروبی و شیمیایی به محصول 
اس��ت اما ظروف ماست های کارخانه دارای پروانه ساخت از 
وزارت بهداشت است و عالوه بر انجام آزمون ها و کنترل این 
ظروف توسط وزارت بهداشت و همچنین مؤسسه استاندارد، 
پیش از اس��تفاده، در کارخانه از این ظ��روف نمونه برداری 
و آزمون ه��ای الزم از جمله کش��ت میکروبی از آنها گرفته 
می ش��ود. معموالً در میان ماس��ت های کارخانه انواع با در 

ثانویه در گروه بسته بندی های مناسب تر قرار دارند.

محصول فاسد الزاماً بیماری زا نیست!
شیر و فرآورده های لبنی به خصوص ماست که اغلب طی 
فرآیندهای حرارتی پاس��توریزه یا استریلیزه می شوند پس 
از گذش��ت تاریخ انقضا اگر ترش شده یا دلمه ببندند و در 
اصطالح فاسد شوند الزاماً به معنای بیماری زایی آنها نبوده 
و در صورت مصرف، الزاماً س��بب به خطر  انداختن سالمت 
مصرف کننده نمی ش��ود. معموالً علت ترش ش��دن فرآورده 
لبنی، باکتری های غیر بیماری زایی هس��تند که سبب افت 
کیفیت محصول می شود اما چون به یقین نمی توانیم بگوییم 
که محصول فاسد قابلیت بیماری زایی ندارد، توصیه می شود 
از مصرف چنین محصوالتی پرهیز شود. فرآورده های لبنی 
که به  دلیل نگهداری و تولید در ش��رایط نامساعد محیطی 
آلوده شده باشند احتمال بیماری زایی و مسمومیت باالیی 

برای مصرف کننده دارند.«

از قدیم تصور بـر این بوده 
در گاوداری های صنعتی برای 
رشد سریع تر دام از داروهای 
هورمونی استفاده می شود که 
در صورت مصرف فرآورده های 
دام برای سالمت مصرف کننده 
بایـد  اسـت.  مخاطره آمیـز 
بدانیـد تمـام دامداری هـای 
صنعتی تحت نظارت سازمان 
دامپزشکی فعالیت می کنند و 
مصرف هرگونه دارو یا مکملی 

زیر نظر آنها انجام می شود
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شاید شما هم در حین قدم زدن در پارک آرام محله از نزدیک شاهد نوجوانانی بوده باشید که در یک دورهمی ساده زیر درخت سبز یک نخ گل را دست به دست 
می کنند و بلندبلند می خندند یا درازکش روی چمن با هدفونی در گوش موسیقی گوش می دهند. تصویری گاه تکراری که این روزها در هر گوشه از تهران و 
شهرستان ها دیده می شود. سال هاست که کارشناسان و پزشکان از پایین آمدن سن اعتیاد می گویند. یک روز ۱۶ سال، یک روز ۱۵ سال، یک روز ۱۳ سال. هر 
یک سال پایین آمدن این سن می تواند چه پیامدی داشته باشد؟ اصالً چگونه کار به اینجا کشیده که دسترسی به مواد مخدر در برخی نقاط راحت تر از خرید 

پیتزا شده است؟ چه کسی مقصر است؟ خانواده؟ جامعه یا مدیریت مبارزه با مواد مخدر؟ این دود به چشم چه کسی می رود؟

آن  طور که آمارها می گویند س��ن شروع 
مص��رف مواد در ایران نزدیک به ۱۵ س��ال 
اس��ت. اما هر از گاهی مس��ئولی استانی یا 
ش��خصی از دیده هایش مبنی ب��ر پایین تر 
بودن این س��ن می گوید. اگر ۱۵ سال، سن 
آغاز مصرف باشد و حتی اگر فرض را بر این 
بگذاریم که شروع اعتیاد با موادی مانند گل 
باشد، این می تواند آغاز یک پایان تلخ باشد. 
دکتر علیرضا نوروزی، روانپزشک مرکز ملی 
مطالعات اعتیاد، معتقد اس��ت همه چیز از 
بستر یک خانواده ناکارآمد آغاز می شود؛ چه 
کودک��ی که از مادری معتاد به دنیا می آید، 
چه فردی که خانواده برای تس��کین درد به 

او مواد س��بک می خوراند و چه آن نوجوانی 
که به واس��طه پدر و م��ادری معتاد مواد در 
دس��ترس دارد. نوروزی می گوید: »فرد قبل 
از این که به دنبال م��واد برود حال بدی را 
تجربه می کند و برای تس��کین س��راغ مواد 
می رود و این مس��أله به ناکارآمدی خانواده، 
مدرسه، محله و اجتماع برمی گردد که حال 
خوب، توانایی دلبستگی و تعلق خاطر را در 

نوجوان به  وجود نیاورده است.«
نوروزی معتقد است، خانواده باید محیطی 
شاد و شیرین برای کودک خود ترتیب دهد 
تا از این طریق بتواند انتظارات و ارزش های 
مطلوب را با زبانی روش��ن در کودک درونی 

کند: »اگر فرد در خانواده و جامعه ای کارآمد 
بزرگ ش��ود، هیچ محرک بیرونی نمی تواند 
مج��ال بروز پی��دا کن��د.« آن  ط��ور که او 
می گوید، راه س��اده برای توجیه علل اعتیاد 
نوجوانان موارد بیرونی است مانند الگوهای 
مصرف در فیلم و س��ریال یا موس��یقی های 
زیرزمینی که سبک زندگی متفاوتی را تبلیغ 
می کند: »خانواده، مدرسه، محله و اجتماع 
باید بس��تری برای تأیید و تشویق کودک و 
رشد دادن استعدادهایش فراهم کند و این 

خاطرات را در ذهن فرد ثبت کند.«
نوروزی با اشاره به این نقش ها از شرایطی 
می گوی��د که جامعه ناتوان از برآورده کردن 

در مورد فرزندانمان هوشیار باشیم

آیا واقعاً سن اعتیاد پایین آمده است؟
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ای��ن نیازهاس��ت: »باید زندگ��ی متعادل و 
رضایتمندان��ه ای برای اف��راد خانواده ایجاد 
کنیم تا کودک این خانواده در ریل درس��ت 
حرک��ت کند و اگر در این ریل حرکت نکرد 
بای��د بفهمیم که این ریل گ��ذاری جذابیت 

ندارد.«
کودک امروزی تا چند س��الگی در خانه و 
زیر نظر خانواده بزرگ می ش��ود؟ اگر پدر و 
مادر خانواده شاغل باشند خیلی زود کودک 
در مهد کودک و مدرس��ه با ارزش ها و افراد 
جدیدی رو به رو می ش��ود. اردشیر گراوند، 
جامعه ش��ناس، معتقد است خانواده درصد 
پایینی در ش��کل دهی ک��ودک دارد و این 
کلیت نظام اجتماعی است که تأثیرگذاری 
بیش��تری روی فرد دارد: »شرایط اقتصادی 
س��خت در کن��ار جامعه ای ب��ا ۱۴ میلیون 
پرون��ده قضایی ک��ه ۶ میلیون خان��واده را 
درگی��ر ک��رده و ۱۸ هزار طالق س��االنه و 
موارد بسیاری که نشان می دهد خانواده هم 

مریض است.«
او پ��در و مادر را بخش��ی از کلیت بزرگ 
می داند که ناکارآمد است و نمی تواند از پس 
مش��کالت خود بربیاید. او شرایط اقتصادی 
را دلیل بزرگ ش��دن اقتصاد منفی یا همان 
ش��بکه های پیچیده توزیع مواد می داند که 
هر روز با موادی تازه و اثرگذاری بیش��تر در 
حال حمله به نوجوانان است: »این سیستم 
س��عی می کند برای تولید ث��روت تهاجمی 

عمل کند و ب��رای در اختیار گرفتن بازار از 
سطوح پایین سنی آغاز کرده است.«

س��عید صفاتیان، کارش��ناس و تحلیلگر 
اعتیاد، از آخرین گزارش س��ازمان ملل که 
چند هفته پیش منتش��ر شده می گوید که 
نش��ان دهنده وضعیت نامناس��ب اعتیاد در 
همه کشورهای دنیاست؛ وضعیتی که نشان 
دهنده هر چه بیش��تر زنانه ش��دن اعتیاد و 
پایین آمدن س��ن اعتیاد دارد. او با انتقاد از 
س��اختار مدیریت اعتیاد در کشور می گوید: 
»ما یک دبیرخانه مبارزه با مواد مخدر داریم 
که در طول س��ال از دولت بودجه می گیرد 
ب��رای مبارزه، اما نکته ای که وجود دارد این 
اس��ت که نگاه کلی در این مجموعه همواره 
امنیت��ی، انتظام��ی و قضایی ب��وده که این 
تقریباً مغایر با سیستم کشورهای موفق در 
زمینه مبارزه با مواد مخدر است.« او با توجه 
به س��ال ها فعالیت در حوزه مدیریت کالن 
مبارزه با اعتیاد معتقد اس��ت کشور ما باید 
مانند کشورهای موفق دنیا در این زمینه از 
حضور جامعه شناس یا روانشناس یا پزشک 

در مدیریت این حوزه استفاده کند.
از نظر صفاتیان اگر می خواهیم سن اعتیاد 
کاهش پیدا نکند باید روی پیش��گیری کار 
کنیم. او بر اس��اس مطالعات صورت گرفته، 
می گوی��د ۱۷ درصد افراد باالی ۱۵ س��ال 
ما میل ب��ه مصرف دارند ک��ه رقم بزرگ و 
ترسناکی است: »ما باید روی کاهش تقاضا 

امـروزی تـا چند  کـودك 
سـالگی در خانـه و زیـر نظر 
خانواده بزرگ می شـود؟ اگر 
پـدر و مـادر خانواده شـاغل 
کـودك  زود  باشـند خیلـی 
در مهـد کودك و مدرسـه با 
ارزش ها و افراد جدیدی رو به 

رو می شود. 
شرایط اقتصادی سخت در 
کنار جامعه ای بـا 14 میلیون 
پرونده قضایـی که ۶ میلیون 
خانـواده را درگیر کرده و 18 
هـزار طـالق سـاالنه و موارد 
بسـیاری که نشـان می دهد 

خانواده هم مریض است
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کار کنیم و در کنارش با عرضه مقابله کنیم. 
اما با مدیرانی که س��ابقه امنیتی قضایی یا 
انتظامی دارند نگاه و بودجه به  سمت مقابله 
با عرضه رفته اس��ت که البته در این زمینه 

هم موفقیت های بسیاری داشته ایم.«
او معتقد است آموزش و پرورش باید زمان 
و تمرکز بیشتری روی آموزش دانش آموزان 
برای آگاه سازی آنها در رابطه با اعتیاد بگذارد 
و ی��ک کالس توجیهی با نی��روی آموزش 
ندیده آن هم س��الی یک ساعت، گره ای از 
کار ب��از نمی کند. او مس��أله مه��م دیگر در 
مدیریت را مسئوالنی می داند که برنامه های 
کوتاه مدت در زمینه مبارزه دارند؛ در حالی 
که کش��ورهای دنیا یک برنام��ه را حتی با 
تغییر مدیران با جدیت دنبال می کنند: »من 
وقتی با مدیران پیشگیری کشورهای دیگر 
صحب��ت می کنم، می گویند من یک س��ال 
اس��ت که آمده ام اما برنامه ما از ۱۰ س��ال 
پیش آغاز ش��ده و من با افتخ��ار همان راه 
را ادامه می دهم اما در ایران طرف می گوید 
من که می خواهم ۳ سال باشم چرا کاری را 
شروع کنم که ۱۰ سال طول می کشد؟ من 
آخر ۳ س��ال به کی بگویم چه کار کرده ام؟ 

پس رها می کنند.«
او فش��ار س��ازمان غذا و دارو روی س��تاد 
مب��ارزه با مواد مخدر برای عرضه متادون از 
طری��ق داروخانه ها را غلط می داند و تبعات 
آن را پایی��ن آمدن بیش��تر س��ن اعتیاد در 
کش��ور ارزیابی می کند: »یک س��ال پایین 
آمدن س��ن اعتی��اد یعنی ۳۰۰ ه��زار نفر 
نوجوان به سمت مواد مخدر رفته اند. همین 
یک س��ال پایین آمدن یعنی نوجوانی که از 
۱۳ س��الگی متادون و گل مصرف می کند و 
این یعنی در ۱۶ یا ۱۷ س��الگی دچار توهم 
و هذیان می ش��ود و این فرد دیگر نه نیروی 
کار اس��ت، نه فعال سیاسی و اقتصادی و نه 

می تواند خانواده تشکیل بدهد.«
حس��ن رفیعی، روانپزش��ک و پژوهشگر، 
اما بر خالف تمام ادعاها معتقد اس��ت سن 
اعتیاد در ایران آن  طور که پژوهش های او و 
همکارانش با موضوع بررسی وضعیت اعتیاد 
در کش��ور برای س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
نشان می دهد پایین نیامده است. آن  طور که 
او می گوید در س��ال های ۷۷، ۸۳، ۸۶ و ۹۷ 
س��راغ افرادی رفته اند که در مراکز درمانی، 
زیر پل ها، مراکز ت��رک و زندان ها بوده اند و 

در این میان در س��ال ۷۷ از بین ۱۵۰۰ نفر 
۱۲ سالگی پایین ترین سن بوده اما میانگین 
سنی ۳۳ سال و ۶ دهم بوده است. در سال 
۸۳ از بین ۴ هزار و ۸۰۰ مورد، ۱۱ سالگی 
پایین ترین س��ن بوده و میانگین سنی ۳۳ 
سال و چهار دهم. در سال ۸۶ از بین ۷ هزار 
و ۷۰۰ نفر، ۱۵ س��ال کمترین سن بوده اما 
میانگین ۳۲ سال و شش دهم و در سال ۹۷ 
هم از بین ۲۰ هزار نفر ۱۵ سالگی کمترین 
س��ن بوده؛ در حالی که میانگین س��ن ۳۵ 
س��ال بوده اس��ت: »میانگین س��نی نشان 
می دهد ش��اید به  صورت موردی افرادی در 
سنین پایین مصرف را شروع کرده اند اما این 
مس��أله ارزش آماری ندارد و نمی توان آن را 

به کل تعمیم داد.«
چه س��ن اعتیاد در کل کشور و با فراوانی 
زیاد پایین آمده باشد یا نه، نمی توان از این 
موضوع راحت گذش��ت. بای��د هر چه زودتر 
فکری به حال خانواده ها و سیستم آموزشی 
کشور در سطح کالن کرد تا آگاهی در این 
زمینه باال برود. باید تبعات اعتیاد را هزاران 
بار گفت و نش��ان داد و فرام��وش نکرد که 

پیشگیری مهم تر از مقابله است.
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کیسه های پالستیکی به یک معضل جهانی 
تبدیل ش��ده اند. از خیابان گرفته تا دشت و 
بیابان و دریا و حتی نوک قله ها، همه جا دیده 
می شوند. شاید هیچ محصولی اندازه پالستیک 
تا این اندازه زشتی عاقبت مصرف گرایی بی حد 

و مرز را به بشر نشان نداده باشد.
برخی از کش��ورها مانند دانم��ارک، آلمان، 
ایرلند، ایتالیا و انگلس��تان، چین، بنگالدش، 
هند، مکزیک آمریکا، رواندا، کنیا، تانزانیا و ... 
یا اس��تفاده از این کیسه ها را به کلی ممنوع 
کرده ی��ا محدودیت های��ی ب��رای آن ایجاد 
کرده اند و با باالبردن قیمت و البته اخذ مالیات 
سنگین از فروشندگان عمالً به این سمت قدم 

برمی دارند.
سال پیش پارلمان آلمان ممنوعیت استفاده 
از کیسه های پالستیکی خرید را از سال ۲۰۲۲ 
میالدی تصویب کرد. س��ونیا ش��ولتزه، وزیر 
محیط زیست آلمان که این طرح را به پارلمان 
داد در تعریف آن گفت که »کیسه پالستیکی 
نماد اتالف منابع است« و گزینه های مناسب، 
س��بدهای خرید، کیس��ه های پارچه ای قابل 
شست وشو برای میوه و سبزیجات و جعبه های 
قابل استفاده مجدد برای کاالهای موجود در 

پیشخوان محصوالت تازه است.
در ایران هم تشکل های مردم نهاد گام های 
خوب��ی در این زمینه برداش��ته اند اما نیاز به 
عزمی ملی اس��ت. جالب این ک��ه در یکی از 
تبلیغ های تلویزیونی مردم به خرید »کیس��ه 

پالستیکی« در دو سایز تشویق می شوند.
دانستن این ۱۰ نکته شاید بتواند در روز »نه 

به کیسه های پالستیکی« مفید باشد.
۱- وقتی از س��وپرمارکت مث��الً یک یا دو 
قلم خرید می کنید که می توانید بدون کیسه 
پالس��تیکی هم آنها را به من��زل بیاورید، از 
فروش��نده تش��کر کنید و بگویی��د: »نه! ما 
پالستیک اس��تفاده نمی کنیم.« این رفتاری 

متمدنانه است.
۲- کیسه پالس��تیکی که شاید فقط چند 
دقیقه کار ش��ما را راه بیندازد و بعد رهایش 
می کنید به ۵۰۰ سال زمان برای تجزیه شدن 
در طبیع��ت نیاز دارد. ضم��ن این که در این 

تجزیه خاک آلوده می شود.
۳- اگ��ر نمی توانی��د جلوی خشک ش��دن 
دریاچه ها را بگیرید، اگر قادر به متوقف کردن 
ش��کنجه حیوان��ات در باغ  وحش یا ش��کار 
نیستید، اگر دلتان برای محیط  زیست کشور 
می سوزد، لطفاً مصرف پالستیک را به حداقل 
برسانید. این یک گام مهم است. لطفاً شروع 

کنید!
۴- وقت��ی برای خری��د می روید با خودتان 
کیس��ه پارچه ای ببرید. ش��ما با این رفتار به 
دیگ��ران هم نش��ان می دهید که ب��رای کره 

زمین، خودتان و آیندگان احترام قایلید.
۵- نان داغ را در کیس��ه پالس��تیکی قرار 
ندهید. این کار باعث آزادش��دن مواد س��می 
به کار رفته در پالس��تیک و ترکیب آن با نان 
می شود. سفره پارچه ای همراه داشته باشید. 
ریشه بس��یاری از سرطان ها در همین نکات 

جزیی است.
۶- رهاس��ازی پالستیک در طبیعت باعث 
ش��ده که احش��ام از آنها تغذیه کنند، آبزیان 
دریایی تکه های پالستیک را با طعمه اشتباه 
بگیرند و حتی شکم پرندگان پر از پالستیک 

شود. این یک قتل  عام خاموش است.

۷- در ایران هن��وز قانونی برای ممنوعیت 
پالستیک وضع نشده است اما همه می دانیم 
که این کیس��ه ها چقدر زیانبار هستند. بدون 
اجب��ار و قانون، جلوی کار خط��ا را خودمان 

بگیریم.
۸- ب��ه جای خری��د پی درپ��ی بطری آب 
معدنی در خودرو یا هن��گام ورزش کردن در 
باشگاه بطری یا قمقمه شخصی همراه داشته 

باشیم.
۹- اگر به کیسه پارچه ای دسترسی ندارید، 
از کیس��ه های پالستیکی که قابلیت استفاده 
چندباره دارند استفاده کنید. کیسه های نازکی 
که یکبارمصرف هستند حتی ارزش بازیافت 
ندارند و بس��یاری اوقات در دل طبیعت رها 

می شوند.
۱۰- همه ما در حال غرق ش��دن در دریای 
پالستیک هستیم. لطفاً از همین امروز تصمیم 
بگیرید که مصرف کیس��ه های پالستیک را 
متوقف یا به حداقل برسانید. حتی یک کیسه 

کمتر هم به کره زمین کمک می کند.«

نه به »کیسه های پالستیکی«
از همین امروز شروع کنید

صدرالدین علیپور
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
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ارضا نشدن نیازهای عاطفی 
و احس���اس تنهایی در اغلب 
ب���ه  دس���ت  ک���ه  زوج های���ی 
خیانت یا روابط فرازناش���ویی 
می زنند اذعان ش���ده اس���ت. 
آن ه���ا می گوین���د ک���ه روابط 
عاطفی ش���ان مخدوش شده 
هم خان���ه  بیش���تر  و  ب���وده 
بوده اند تا معشوق همدیگر. 
ب���رای یکدیگ���ر وق���ت ص���رف 
گفتگ���وی  و  نمی کرده ان���د 
صمیمان���ه با هم نداش���تند و 
دیگر نمی توانستند مشکالت 

را با یکدیگر حل کنند.
وقوع خیانت می تواند نقطة 
عطفی در زندگی این زوجین 
باش���د. نقطه ای برای تغییر و 
پیش���رفت رابطه آنه���ا. وقوع 
خیان���ت هرچند که برای زوج 
دردناک اس���ت ولی پیامی با 
خود دارد مبنی بر این که این 
رابطه فرسوده و از کار افتاده 
ش���ده است و نیاز به ترمیم و 
تغییر دارد. این تغییر در هر 
دو ف���رد و در کل رابط���ه باید 
ایجاد ش���ود. به احتمال زیاد، 
انتقاداتی نی���ز از فرد خیانت 
دی���ده ص���ورت گرفته اس���ت 
مبنی بر اینکه، به همسرش 
بی توجه���ی ک���رده ت���ا کار ب���ه 
فرازناش���ویی کش���یده  روابط 
است. البته این توجیه خوبی 
برای فرد خاطی نیس���ت ولی 
غرض این اس���ت ک���ه هر دو 
ف���رد باید تغیی���رات الزم را در 

خود ایجاد کنند.

وقوع خیانت می تواند نقطة عطفی در زندگی این زوجین باشد

تعریف خیانت
در ابتدا بهتر است که زوج به »تعریف مشترکی« 
از خیانت برسند. این کار باید قبل از بستن تعهد 
ازدواج ص��ورت گی��رد. برای بعض��ی از افراد مرز 
خیانت، رابطه جنسی است. برای برخی دیگر پیام 
دادن، صحبت کردن و حتی داشتن فانتزی از یک 
فرد دیگر در ذهن نیز می تواند خیانت محس��وب 
شود. پس داش��تن تفاهم در مورد تعریف رابطه 
خارج از مرزهای زناشویی مهم است. گاهی یکی 
از همسران با فرد دیگری خوش و بش می کند و 
باعث مخدوش شدن اعتماد همسر خود می شود. 
در صورتی که خودش از کاری که کرده و ناامنی 
که رفتارش ایجاد کرده اس��ت اطالعی ندارد، لذا 
برای تغییر و ترمی��م رابطه خود اقدامی نخواهد 
کرد چرا ک��ه اصالً قبول ن��دارد خیانتی صورت 

گرفته است.

عدم تکرار خیانت و بازسازی اعتماد
ف��رد خیانت دیده باید مطمئن ش��ود که فعل 
خیان��ت دوباره صورت نخواهد گرفت. اعتماد امر 
مهمی در ادامه رابطه زناش��ویی اس��ت. پس فرد 
خاطی باید همسر خود را به گونه ای مطمئن سازد 

که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد، اما چگونه؟
بازس��ازی اعتماد فرایندی بلند مدت است و به 
یک باره صورت نمی گیرد. اعتماد سازی از طریق 
مسؤولیت پذیری و ارتباط صادقانه طوالنی مدت 
به وجود می آید. مسؤولیت پذیری یعنی این که، 

فرد قبول کند که درد و رنجی ناگوار بر همس��ر 
خود تحمیل کرده و پایه های رابطه زناشویی خود 
را سس��ت کرده اس��ت. در ضمن، متعهد شود با 
صداقت کامل هر کاری در جهت بازسازی اعتماد 
از دس��ت رفته انجام دهد. به عنوان مثال ممکن 
است همسر خیانت دیده خواستار داشتن تماس 
تلفنی مداوم با همس��رش باشد تا مطمئن شود 
که او با فرد دیگری نیس��ت. فرد خاطی باید این 
خواس��ته را بپذیرد و صادقانه عمل کند. یا اینکه 
ش��اید زوج یه زوجه بخواهد بداند که همسرش 
کجاست. بهتر اس��ت واقعیت را بدون فریبکاری 
اط��الع دهد تا ب��ه مرور اعتماد دوباره بازس��ازی 

شود.

ابراز پشیمانی
حقیقت این اس��ت که فرد صدم��ه دیده رنج 
بس��یاری را تحمل می کند پس باید پش��یمانی 
خود را به او نش��ان دهید. اتفاقات گذش��ته قابل 
تغییر نیستند ولی یکی از مؤثرترین اقدامات در 
مس��یر بهبودی، اظهار پشیمانی و تأسف عمیق 
همسرش��ان به خاطر دردی است که ایجاد کرده 
اس��ت. اکثر افراد نیاز دارند عذرخواهی کالمی را 
بشنوند. پس با گفتن »متاسفم« آغاز کنید. ولی 
این کافی نیس��ت. ش��ما باید دالیل تأسف تان را 
بازگو کنید. شما باید درک تان از تأثیرات خیانت 
روی همسرتان را توضیح دهید و باید خود را جای 
او بگذارید و تصور کنید در این شرایط چه حسی 

ترمیم رابطه بعد از خیانت
نازنین شادابی

روانشناس و مشاور خانواده
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خواهید داشت. در عذرخواهی عجله نکنید، به 
جزئیات توجه داش��ته باشید و تمامی دالیل 
خیانت تان که باعث چنین استرس روحی در 

همسرتان شده را توضیح دهید.

باید با یکدیگر وقت بگذرانید
بع��د از وقوع خیانت فرد آس��یب دیده نیاز 
دارد زمان بیشتری را با همسر خود بگذراند تا 
احساس امنیت بیشتری داشته باشد. البته این 
در صورتی است که هر دو طرف بخواهند که 
رابطه خود را ترمیم کنند در غیر این صورت 
خشم مانع بزرگی است و نمی توانند در یک 
مکان با هم بمانند. به هرحال اگر بخواهید که 
رابطه خود را تغییر دهید وقت گذراندن با هم 
می تواند از ایجاد شک و تردید جلوگیری کند. 
اگر می توانید از شغل خود مرخصی بگیرید که 
این کار را انجام دهید تا همسرتان فکر نکند 
ش��ما اتفاقی که افتاده است را کامالً فراموش 
کرده اید. وقتی با هم هستید او می تواند اثرات 
این رنج را در شما نیز ببیند. اگر نمی توانید از 

شغل خود مرخصی بگیرید بهتر است تماس 
تلفنی و یا پیام ها را بیشتر کنید و جویای حال 
او باشید. تماس ها به او نشان می دهد که او و 

رابطه تان برای شما مهم است.

همدلی را افزایش دهید
در صحب��ت و ش��یوه گفتگوی خ��ود باید 
تغییراتی ایجاد کنید. روش گذشته شما کاربرد 
نداشته است، اکنون زمان تغییر است. جمالتی 
که با ضمیر »من« آغاز می شوند مفید هستند. 
جمالت »من...« حرف هایی هستند که شما با 
کمک آن ها مسؤولیت احساسات و افکار خود 
را می پذیرید. همس��ر خود را مورد سرزنش و 
انتقاد قرار نمی دهید. با این جمالت ش��ما از 
خودتان، افکارتان و احساس��ات تان صحبت 
می کنید و همه مسؤولیت را بر گردن دیگری 
نمی اندازید. به ج��ای این که بگویید »تو منو 
عصبانی می کنی«، باید بگویید »من عصبانی 
هستم چون رفتاری دیده ام که احساس امنیت 
من را خراب کرده است«. با این شیوه گفتگو، 

تغییـرات کوچك خـود را 
به حسـاب بیاوریـد. مثاًل اگر 
کل روز را گریـه می کردیـد 
یا افسـرده گوشـه ای از اطاق 
خوابیـده بودیـد ولـی امروز 
توانسـتید سـاعتی را صرف 
رسـیدگی بـه ظاهر خـود یا 
خرید کـرده و این چنین خود 

را تشویق کنید.
از خودتان بپرسـید »چکار 
می توانـم انجام دهـم تا حالم 
را بهتر کنم؟«، »چکار کنم تا 

خواب بهتری داشته باشم؟«
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مکالمات ش��ما ادامه خواهد یافت و منجر به 
دعوا و دلخوری نخواهد شد.

مشکالتی که فرد خیانت دیده با آنها دست 
به گریبان اس��ت متعدد و دردناک هس��تند 
ام��ا »مرور ذهن��ی« این آس��یب ها هیچ گاه 
کمک کننده نخواهد بود. مرور این اتفاقات و 
سپس گفتگوی ذهنی که به دنبال آن به وجود 
خواهد آم��د مانع از ترمیم رابطه زناش��ویی 
می ش��ود. وقتی فرد با خیانت مواجه می شود 
ذهن او با چنین سؤاالتی مواجه می شود: »چرا 

من؟ چرا این زمان؟«
»او چه ارجحیتی بر من دارد؟«

»چرا با من این کار را کرد؟«
»به بچه هایش هم رحم نکرد؟«

و هزاران سؤال دیگر از همین نوع می تواند 
برای سالیان سال ذهن فرد قربانی را مخدوش 
کند. این ها نشخوار فکری هستند و حتماً باید 
مدیریت شوند. نشخوار فکری باعث تازه ماندن 
جراحات روحی فرد می شود، پس در این مورد 

حتماً باید از درمانگر کمک گرفت.

گفتگو
وقت��ی خیانت مش��خص می ش��ود و زوج 
تصمیم می گیرند تا رابطه خود را بازس��ازی 

کنن��د، تمایل به گفتگوهای طوالنی ش��کل 
می گیرد. همس��ر زخم خورده دوس��ت دارد 
س��اعت ها درباره این اتف��اق صحبت کند و 
برعکس، همس��ر خاطی تمایل��ی به این کار 
ندارد. همسر قربانی با خود فکر می کند »اگر 
او نمی خواهد درباره این موضوع با من صحبت 
کند، به این علت اس��ت که نمی تواند من را 
درک کند و یا دوستم ندارد« و همسر خاطی 
با خود فکر می کند »چطور با تکرار مکررات و 
زیرو رو کردن مداوم گذشته، قرار است رابطه 

التیام پیدا کند«.

تعادل
کلید این مشکل حفظ تعادل است. صحبت ها 
بهتر است در زمان معینی انجام پذیرد. زمان 
مش��خصی در هفته را برای »صحبت درباره 
خیانت« در نظر بگیرید و در خارج از این زمان 
تمرکز خود را روی س��ایر مسائل قرار دهید. 
حتی اگر می بینید این صحبت ها حال همسر 
آسیب دیده را بدتر می کند بهتر است حتماً 

در حضور مشاور این گفتگو صورت پذیرد.

فرآیند خودمراقبتی فرد آسیب دیده
در نهایت باید روزی آستین خود را باال زده 

شـما لیسـت مـورد عالقه 
خود را تنظیم و سعی کنید در 
جهت بهبود خود آنها را انجام 
دهیـد. عـالوه بـر تالش های 
آرام  جهـت  در  همسـرتان 
کردن شـما، در نهایت باید به 
خودتان تکیـه کنید. به خطر 
بسـپارید »اقدام همسر شما 
به خیانـت، چیـزی از ارزش 
شـما به عنوان یك انسان کم 

نمی کند.«
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و س��عی کنید خودتان نیز به خودتان کمک 
کنید. اگ��ر می خواهید به زندگی مش��ترک 
خود ادامه دهید عالوه بر کارهایی که همسر 
ش��ما برای تان انجام می دهد، شما نیز باید به 
خودتان کمک کنید. به عنوان مثال، با خود 
مهربان باشید. دست از سرزنش خود بردارید.

اگ��ر روز بدی داش��تید آن را امری طبیعی 
قلمداد کنید. همه آدم ها می توانند روز بدی 

داشته باشند.
تغییرات کوچک خود را به حساب بیاورید. مثاًل 
اگر کل روز را گریه می کردید یا افسرده گوشه ای 
از اطاق خوابیده بودید ولی امروز توانستید ساعتی 
را صرف رسیدگی به ظاهر خود یا خرید کرده و 

این چنین خود را تشویق کنید.
از خودتان بپرس��ید »چکار می توانم انجام 
دهم تا حالم را بهت��ر کنم؟«، »چکار کنم تا 

خواب بهتری داشته باشم؟«،
اهداف غیر واقع بینانه نداش��ته باش��ید. از 
خود انتظار غیر منطقی نداشته باشید. کسی 
که کل هفته را فقط فکر و گریه کرده اس��ت 
نمی توان��د به ناگهان ی��ک روز کامل را بدون 

غصه خوردن بگذراند.

کارهای زیر می توانند در این شرایط به شما 
کمک کند:

 مدیتیشن،
 وقت گذراندن با دوستان و فامیل،

 خواندن کتاب های مفید و الهام بخش،
 روان درمانی و مشاوره،

 مسافرت،
 تمرکز روی کار یا سرگرمی،

 توجه به بچه ها،
 وقت گذرانی در طبیعت،

 خاطره نویسی.
لیست هر شخص می تواند متفاوت و منحصر 
به فرد باش��د. شما لیست مورد عالقه خود را 
تنظیم و سعی کنید در جهت بهبود خود آنها 
را انجام دهید. عالوه بر تالش های همسرتان 
در جهت آرام کردن ش��ما، در نهایت باید به 
خودتان تکیه کنید. به خطر بسپارید »اقدام 
همسر ش��ما به خیانت، چیزی از ارزش شما 

به عنوان یک انسان کم نمی کند.«
ب��ه هر حال، باید بدانیم ک��ه تنها ناامیدی 
می تواند رشته ازدواج را پاره کند. ناامیدی از 
بهبود روابط، می تواند تمام تالش های مثبت را 
هدر دهد. دید مثبت باعث می شود مشکالت 
زناش��ویی را بهتر حل کنی��د. هر دو نفر باید 
دیدگاه مثبتی در بهبود رابطه داش��ته باشند 
و برای رسیدن به مرحله ای با عشق بیشتر و 
فضایی شادتر تالش کنند. وقتی هر دو شما 
تصوری مثبت از ازدواج خ��ود دارید و از هم 
انتظار بهترین ها را دارید، احتمال رسیدن به 
هدف را در خ��ود افزایش می دهید. بگذارید 

امیدتان آینده شما را بسازد، نه دردهای تان.

بعـد از وقوع خیانـت فرد 
آسـیب دیده نیـاز دارد زمان 
بیشـتری را بـا همسـر خود 
بگذرانـد تا احسـاس امنیت 
البته  باشـد.  بیشتری داشته 
ایـن در صورتی اسـت که هر 
دو طـرف بخواهنـد که رابطه 
خـود را ترمیم کننـد در غیر 
این صورت خشم مانع بزرگی 
اسـت و نمی تواننـد در یـك 
مکان با هم بمانند. به هرحال 
اگر بخواهید که رابطه خود را 
تغییـر دهید وقت گذراندن با 
هم می تواند از ایجاد شـك و 

تردید جلوگیری کند
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بنا ب��ه تعری��ف کارشناس��ان »انجمن 
اورژان��س و کمک های اولیه س��نت جان 
امبیولنس« در انگلی��س، گرمازدگی که 
نام دیگرش آفتاب زدگی اس��ت، هنگامی 
رخ می ده��د که دمای بدن فرد تا میزانی 

خطرناک باال می رود.
وقتی کسی مدت زیادی زیر آفتاب یا در 
دمای باال بماند، بدنش آب زیادی از دست 
می ده��د. در این وضعیت، تعریق متوقف 
می ش��ود و این یعنی بدن دیگر نمی تواند 
خود را خنک کند. این حالت می تواند به 
بروز گرمازدگی منجر ش��ود. چنان که در 
وب س��ایت خدمات ملی سالمت انگلیس 
آمده است اگر کس��ی که از گرما بی رمق 
ش��ده اس��ت بتواند خودش را ظرف ۳۰ 
دقیقه خنک کند، س��المتش در معرض 
خطر جدی قرار نمی گی��رد اما اگر دچار 
گرمازدگی ش��د، باید ب��ا اورژانس تماس 

گرفت.

گرمازدگی چه عالیمی دارد؟
عالیم بی رمق شدن ناش��ی از گرما که 
خدمات ملی س��المت انگلیس برشمرده 
اس��ت، عب��ارت  از س��ردرد، س��رگیجه، 
بی اش��تهایی، حالت تهوع، تعری��ق زیاد، 
دل پیچه، افزایش ضربان قلب، دمای بدن 
۳۸ درجه یا باالتر و عطش شدید هستند.

کودکان و بزرگساالنی که دچار بی رمقی 
از گرما می شوند عالیمی مشابه دارند. اما 
ک��ودکان ممکن اس��ت خواب آلود هم به 
نظر برسند. اگر کسی که این نشانه ها در 
او ب��روز کرده ظرف ۳۰ دقیقه بهبود پیدا 
نکند، ممکن است این عارضه در ادامه به 
گرمازدگی منتهی شود. عالیم گرمازدگی 
نیز عبارت  از نبوِد تعریق به رغم احس��اس 
گرمای ش��دید، دمای ب��دن ۴۰ درجه یا 
باالتر، تنگی نفس، گیجی، احساس سکته، 

بیهوشی و بی واکنشی است.

چطور به فرد گرمازده کمک کنیم؟
خدمات ملی س��المت انگلیس توصیه 
می کند اگر متوجه ش��دید کسی از گرما 
بی رمق ش��ده است، باید به محلی خنک 
برده ش��ود. ه��ر کاری می توانید بکنید تا 
دمای بدن��ش پایین بیاید، از جمله اینکه 
خاطرجمع شوید مقادیر زیادی آب بنوشد، 
با اسپری یا اسفنج پوستش را خنک کنید و 
او را در حالتی بخوابانید که پاهایش اندکی 
باالتر از بدنش باشد. اگر وضعیت فرد ظرف 
۳۰ دقیقه بهبود پیدا نکرد و اطمینان دارید 
که دچار گرمازدگی شده است، با اورژانس 
تم��اس بگیرید و درخواس��ت آمبوالنس 
کنید. کارشناس��ان توصی��ه می کنند در 
مدتی که منتظرید آمبوالنس برسد، سعی 

کنید با اسفنج خیس یا پیچیدن فرد الی 
مالفه ه��ای خیس خنک، دم��ای بدنش 
را پایی��ن بیاورید. اگر به نظر رس��ید که 
دمای بدن فرد عادی ش��ده است، آن وقت 
مالفه های خیس را با خشک عوض کنید.

همچنین در مدتی که منتظر هس��تید 
کادر اورژان��ش از راه برس��د، مدام تنفس، 
نبض و سطح هش��یاری و واکنش فرد را 
بررسی کنید. اگر هر زمان سطح هشیاری 
و واکنش فرد پایین آمد، باید نفس هایش را 
چک کنید و خاطرجمع شوید راه تنفسش 

باز است.
برای آگاهی بیشتر در مورد نحوه مراقبت 
از فردی که س��طح هشیاری و واکنشش 
پایین آمده است، باید از قبل از روش های 

مراقبت های اولیه مطلع شوید.

چگونه می شود از گرمازدگی پیشگیری 
کرد؟

به توصیه کارشناس��ان با برخی اقدام ها 
می ش��ود از بی رمقی از گرما و گرمازدگی 

در دمای باال پیشگیری کرد.
ای��ن اقدام ها عبارت  از مص��رف مقادیر 
زیاد نوشیدنی های خنک، دوش آب سرد، 
پوشیدن لباس های گشاد و آزاد و اجتناب 
از قرار گرفتن در آفتاب در ساعت های اوج 

تابش است

چطور به فرد گرمازده کمک کنیم؟
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چند هفته پیش علیرضا بیرانوند 
و امیر عاب��دزاده تیم جدید خود 
را معرف��ی کردند ک��ه در هر دو 
م��ورد انتخاب ها تا ح��دود زیادی 
غافلگیرکننده ب��ود. البته به  نظر 
می رسد امس��ال همچنان شاهد 
ترانس��فر دروازه بان ه��ای مطرح 
بیش��تری خواهیم ب��ود. از قرار 
معلوم انتقال پیام نیازمند به لیگ 
پرتغال قطعی شده و در استقالل 
هم رش��ید مظاه��ری در صورت 
ادام��ه نیمکت نش��ینی، احتم��االً 
ع��ازم تیم��ی دیگر خواهد ش��د. 
این نقل وانتقاالت تابستانی انگار 

فصل مهاجرت عقاب هاست!

علیرضا بیرانوند
علیرض��ا بیرانوند فصل پرفراز و نش��یبی را در 
آنتورپ بلژیک پشت  سر گذاشت و اغلب اوقات 
ه��م روی نیمکت نشس��ت. در نتیج��ه جدایی 
بیرانوند از آنت��ورپ قابل پیش بینی بود. منتهی 
باش��گاه بلژیکی که بابت ج��ذب بیرانوند مبلغ 
هفتصد هزار دالر به پرسپولیس پول داده، به این 
راحتی ها او را آزاد نمی کند. بر همین اساس هم 

دروازه بان ش��ماره یک تیم  ملی ایران به صورت 
قرضی و با قراردادی یک ساله به بواویشتا در لیگ 
پرتغال پیوست. بواویشتا فصل گذشته با کسب 
۳۶ امتی��از از ۳۴ بازی در رتبه س��یزدهم لیگ 
پرتغال قرار گرفت. این تیم با ۴۹ گل خورده از 
ضعف خط دفاعی رنج می برد و بنابراین عجیب 
نبود که دروازه بان اس��تخدام کند. نکته بس��یار 
جالب در این زمینه آن است که هدایت بواویشتا 

فصل مهاجرت عقاب های ایرانی
بیرانوند به پرتغال رفت، عابدزاده به اسپانیا
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را ژزوالدو فریرا پرتغال��ی بر عهده دارد. این 
مربی ۷۵ ساله تا دو سال پیش روی نیمکت 
السد قطر می نشست و احتماالً نام بیرانوند از 
زمانی به  طور دقیق تر در ذهنش ثبت شد که 
علیرضا درون دروازه پرس��پولیس ضربه سر 
تاریخی ژاوی هرناندس در نیمه نهایی لیگ 

قهرمانان آسیا را مهار کرد.

امیر عابدزاده
کمتر از ۲۴ س��اعت پ��س از ورود بیرو به 
پرتغال، عابدزاده از این لیگ خارج شد! امیر 
که فصل درخشانی را در ماریتیمو پشت  سر 
گذاشته و نقش زیادی در بقای این تیم ایفا 
کرده بود، علی علیپور را تنها گذاش��ت و در 
غیرمنتظره ترین انتقال فصل سر از پونفرادیما 
در لیگ دس��ته دوم اس��پانیا درآورد. انتشار 
خبر این انتقال، انتقادهای زیادی را به  دنبال 
آورد؛ چرا که خیلی ها فکر می کردند عابدزاده 
کوچک به تیمی بزرگ تر ملحق شود. با این 
حال ش��اید امیر هم معادالت خاص خودش 

را داشته است. 
چه بس��ا او تصمیم گرفته با انتخاب تیمی 
ک��ه فصل گذش��ته به مقام هفتمی دس��ته 
دو رس��ید، خودش را به تیم ه��ای بزرگ تر 
اسپانیایی نشان بدهد. امیر ۲۸ ساله احتماالً 
دروازه بان اصل��ی پونفرادیم��ا خواهد بود و 
سن و س��الش هم طوری هست که امیدوار 
باش��یم با درخش��ش او در این تیم، یکی از 
باشگاه های دسته اولی فوتبال اسپانیا سراغ 

این گلر ملی پوش بیاید.

پیام نیازمند
اطالعاتمان در مورد پیام نیازمند فعاًل همان 
مقداری است که رسانه های پرتغالی منتشر 
کرده اند. از دید آنها دروازه بان فعلی سپاهان 
در پایان فصل قطعاً به باش��گاه پورتومیننزه 
در لیگ این کش��ور خواهد پیوست. مدت ها 
از انتش��ار این خبر می گذرد و البته نیازمند 
تاکن��ون آن را تکذی��ب نک��رده. در صورت 
حضور پیام در پرتغ��ال، رقابت هفتگی او با 

علیرضا بیرانوند قابل  توجه خواهد بود.

رشید مظاهری
رشید مظاهری هم از جمله گلرهای نامدار 
و ملی پ��وش فوتب��ال ایران اس��ت که زمزمه 
جدایی اش از اس��تقالل به گوش می رسد. او 
در یک جابه جایی بزرگ، گران و پردردس��ر 
از تراکتور به جمع آبی پوشان پیوست و اوایل 
فصل ه��م عملکرد خوبی داش��ت اما کم کم 
رو ب��ه افول گذاش��ت. االن هفته هاس��ت که 

رشید نیمکت نشین حس��ین حسینی شده 
و اگر ش��رایط به همین منوال ادامه یابد، به 
احتم��ال زیاد او در پای��ان فصل راهی تیمی 
دیگر خواهد شد. نه برای خود مظاهری خوب 
است که نیمکت نشین باشد و نه برای باشگاه 
استقالل می صرفد یکی از باالترین دستمزدها 
را به دروازه بان دوم تیم بدهد. اگر قصد رشید 

جدایی باشد، مقصد او جالب خواهد بود.«
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کی روش دالل بود، مارک ویلموتس نه!
مربیان خارجی آری یا خیر؟

ک���ی روش م���رد دوست داش���تنی ی���ا دالل 
بزرگ؟!

تأثیرگذارترین مربی که برای نسل جدید 
فوتب��ال ای��ران پا به این کش��ور گذاش��ته 
کارل��وس ک��ی روش پرتغال��ی اس��ت. او با 
منظم و منسجم کردن ساختار فوتبال ایران 
تالش ک��رد نگاهی نو ب��ه پیراهن تیم ملی 
در بین بازیکنان ای��ران به وجود بیاورد و از 

آنها س��ربازانی بس��ازد که در راه بازی برای 
تی��م ملی از هیچ ف��داکاری ای دریغ نکنند. 
کی روش فارغ از س��بک منحصربه فردی که 
در فوتبال داش��ت و به مذاق عده ای خوش 
نمی آمد، یک اخالق ویژه داش��ت؛ تش��ویق 
بازیکن��ان ایرانی به حض��ور در فوتبال اروپا. 
بیش��تر بازیکنان تیم ملی در دوره کی روش 
لژیونر ش��دند و می دانس��تند نگاه او نسبت 

به آنهایی که خ��ارج از ایران بازی می کنند، 
مثبت است. کی روش تیم های ایرانی و شیوه 
تمرینات ارائه ش��ده در باشگاه های ایرانی را، 
درس��ت یا غلط، نمی پسندید و اصرار داشت 
بازیکنانش لژیونر شوند. او خودش هم البته 
در ای��ن زمینه پیش��گام بود و ب��ه بازیکنان 
کم��ک فکری م��ی داد. مه��دی طارمی گل 
سرسبد مشاوره های کارلوس کی روش است 

ورود مربیان خارجی به فوتبال ایران در عرصه باش��گاهی چند وقتی می ش��ود ممنوع ش��ده و تازه قرار است از فصل جدید با چندین بند و تبصره این ممنوعیت 
برداشته شود. در تاریخ فوتبال ایران چه در عرصه باشگاهی و چه ملی، مربیان خارجی صاحب سبک و بعضاً بزرگی به ایران آمده اند. عده ای از آنها خوب کار کرده 
و ماندگاری شان طوالنی شده و عده ای دیگر هم ترجیح داده اند زیاد درگیر فوتبال ایران نشوند و دوران حضورشان را مختصر کنند. با این وجود، چه آنهایی که 
بلندمدت و چه آنهایی که کوتاه مدت در فوتبال ایران کار کرده و با استعداد و توانایی بازیکنان ایرانی آشنا شده اند، سعی کرده اند به رشد و موفقیت آنها کمک 
کنند. این مورد را می شود به وضوح درباره چند خارجی سال های اخیر فوتبال ایران دید؛ مربیانی که تأکید داشتند بازیکنان ایرانی اگر در فضای حرفه ای تر فوتبال 
اروپا تمرین کنند، سرعت رشد خیره کننده ای خواهند داشت. چه بسا در این مسیر با توصیه به همتایان خارجی شان، مسیر را برای انتقال بازیکنان ایرانی به تیم های 

اروپایی هموار کرده و به نوعی در لژیونرکردن آن ها سهیم بوده اند.
برای پرداختن به جزئیات بیشتر این موضوع می شود چند مربی ای را که اخیراً در فوتبال ایران فعالیت کرده اند، زیر ذره بین گرفت تا مشخص شود آنها در این زمینه 

کمک حال فوتبال ایران شده و به اصطالح خیرشان به بازیکنان ایرانی رسیده است.
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که سر از فوتبال پرتغال درآورد و این روزها 
یکی از س��تاره های بی چون وچرای ایران در 
دنیای حرفه ای است. پیش از او چند بازیکن 
دیگر ایران هم س��ر از پرتغ��ال درآوردند که 
برای کی روش بدون حرف وحدیث هم نبود! 
ع��ده ای آن زمان در وزارت ورزش وقت، این 
شایعه را به راه انداختند که کی روش داللی 
می کند و از بازیکنانی که لژیونر می ش��وند، 
پورس��انت می گیرد؛ موضوعی که هیچ وقت 
برایش سند و مدرکی پیدا نشد و فقط نگاه 
ع��ده ای به این مرب��ی پرتغالی را تا حدودی 
تغیی��ر داد. ح��اال پذیرش ای��ن موضوع که 
کی روش از مهدی طارمی حق داللی گرفته 
آن  قدر عجیب اس��ت که شاید خود افرادی 
که چنین شایعه ای درباره اش به راه انداختند، 
س��رافکنده ش��وند. ک��ی روش در توصیه به 
مربیان خارجی که از آنها ش��ناختی داشت، 
به ویژه مربیان پرتغالی، از آنها می خواست به 
کیفیت بازیکن��ان ایرانی اعتماد کنند و آنها 
را برای تیم هایش��ان خریداری کنند. به غیر 
از طارمی، چند بازیکن دیگر هم با توصیه و 
مش��اوره کی روش لژیونر شدند که قاعدتاً به 

شهرت طارمی نرسیدند.

چرا کسی نگفت ویلموتس دالل است؟
عمر حض��ور فوتبال م��ارک ویلموتس در 
ایران اصاًل قابل مقایسه با کارلوس کی روش 
نیست. ویلموتس بلژیکی قراردادش به زحمت 
به ش��ش ماه رسید و در این مدت هم تعداد 
مرخصی هایش بیش از روزهای حضورش در 
ای��ران بود. با وجود همی��ن حضور کوتاه اما 

ویلموتس مسبب خیر برای بازیکنان ایرانی 
خاص��ه علیرضا بیرانوند ش��د. او آن  قدر در 
رس��انه های بلژیکی از توانایی های دروازه بان 
تیم ملی ایران حرف زد که باالخره بلژیکی ها 
را راغب کرد با علیرضا بیرانوند قرارداد منعقد 
کنند. بیرانوند عالوه بر توانایی های بی شمار 
فن��ی ای که داش��ت، به خوب��ی می داند اگر 
تعری��ف و تمجیدهای م��ارک از او نبود، به 
این سادگی ها سر از فوتبال اروپا درنمی آورد. 
ویلموتس��ی که این روزها فوتب��ال ایران در 
کابوس غرامت او خواب زده ش��ده با این که 
چند م��دت کوتاه در ایران مش��غول به کار 
بود، با معرفی استعداد فوتبالیست های ایرانی 
به بخش��ی دیگر از فوتبال اروپ��ا، مربیان را 
تش��ویق به دراختیارگرفتن بازیکنان ایرانی 
می کرد. تف��اوت عمده در این م��ورد اینجا 
بود که دیگر کس��ی به خ��ودش اجازه نداد 
از مارک ویلموتس به  عن��وان یک دالل نام 
ببرد و بگوید او پورس��انتش را گرفته است! 
شاید با گذر زمان، نگاه ها به کارهای مثبتی 
که خارجی ها در حق فوتبالیست های ایرانی 
کرده اند، عوض شده و شاید پی برده اند که هر 

توصیه و مشاوره ای اسمش داللی نیست.

اسم برانکو هم دیده می شود
برانکو از آن دست مربیان باسابقه ای است 
که در فوتبال ایران فعالیت کرده و بیشترین 
افتخارات را با باش��گاه پرسپولیس در دوران 
مربیگری اش در ایران به دس��ت آورده است. 
او محافظه کارتر از کی روش بود و با شناختی 
که نس��بت به فضای فوتبال ایران داش��ت، 

کـی روش فـارغ از سـبك 
منحصربه فردی که در فوتبال 
داشـت و بـه مـذاق عـده ای 
خـوش نمی آمد، یـك اخالق 
ویژه داشت؛ تشویق بازیکنان 
ایرانـی به حضـور در فوتبال 
اروپا. بیشتر بازیکنان تیم ملی 
در دوره کی روش لژیونر شدند 
و می دانستند نگاه او نسبت به 
آنهایی که خارج از ایران بازی 

می کنند، مثبت است
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س��عی می کرد زیاد وارد داستان لژیونرکردن 
بازیکن��ان ی��ا معرفی آنها ب��ه تیم های دیگر 
نشود. البته که او در باشگاه فعالیت می کرد و 
با علمی که خودش می گفت باالترین درجه 
علم��ی بین مربیان ش��اغل در دنیای فوتبال 
اس��ت، زیر بار این حرف که فوتبالیست های 
باش��گاهی در ایران خوب تمرین نمی کنند، 
نمی رف��ت. با این وجود او ه��م اما اگر کاری 
از دس��تش برمی آمد دریغ نمی کرد. معرفی 
صادق محرمی به دیناموزاگرب از سوی برانکو 
صورت گرفت تا این مدافع راس��ت ایرانی هم 
باالخره طعم حض��ور در بازی های رده باالی 
فوتب��ال در اروپا را با حض��ور در لیگ اروپا و 

لیگ قهرمانان اروپا بچشد.

پائولو سرجیو فراموش نشود!
این یکی در مقایسه با دیگر مربیان خارجی 
که اخیراً ب��ه فوتبال ای��ران آمده اند، چندان 
شناخته شده نیست ولی او تیمی تقریباً جذاب 
در صنعت نفت س��اخت و بع��د از اندکی هم 
از ایران رفت. س��رجیو اما این روزها سرمربی 
پورتیموننزه پرتغال است. او خیلی سریع جعفر 
سلمانی را از صنعت نفت به پورتیموننزه برده 
و این روزها در تالش اس��ت تا دومین بازیکن 

ایرانی را هم در تیمش داش��ته باش��د. گفته 
می ش��ود پیام نیازمند، دروازه بان خوش آتیه 
سپاهان، قرار اس��ت به  زودی به پرتغال برود 
و قراردادش را نهایی کند. سرجیو یکی دیگر 
از دالیلی اس��ت ک��ه نش��ان می دهد حضور 
خارجی ه��ا در فوتبال ایران دس��ت  کم برای 

بازیکنان ایرانی بی فایده نبوده است.

شاید نوبت استراماچونی هم بشود
یکی دیگر از مربیان صاحب سبکی که سر از 
فوتبال ایران درآورد و در مدت زمان کوتاهی 
مشغول فعالیت شد، آندره آ استراماچونی است. 
سرمربی ایتالیایی استقالل در زمان حضورش 
در این باش��گاه س��اختار تیمی اس��تقالل را 
متحول کرد و هواداران را حسابی راضی نگه 
داش��ت. او از پتانس��یل باالی بازیکنان ایران 
ح��رف زد و از این گفت که آنها می توانند در 
س��طح اول فوتبال دنیا بازی کنند. در همان 
زمان ها که شایعه پیشنهاد تیم های ایتالیایی 
به مهدی قایدی س��ر زبان افت��اد که قاعدتاً 
حضور اس��تراماچونی در اس��تقالل بی تأثیر 
نبود. اگرچه آندره آ فعاًل برای بازیکنان ایرانی 
کاری نکرده است ولی شاید به زودی نوبت او 

هم فرابرسد.«

بـه  توصیـه  در  کـی روش 
مربیـان خارجـی کـه از آنها 
به ویـژه  داشـت،  شـناختی 
آنهـا  از  پرتغالـی،  مربیـان 
کیفیـت  بـه  می خواسـت 
اعتماد کنند  ایرانی  بازیکنان 
و آنهـا را بـرای تیم هایشـان 
خریـداری کننـد. بـه غیر از 
طارمی، چند بازیکن دیگر هم 
با توصیه و مشـاوره کی روش 
لژیونر شـدند کـه قاعدتاً به 

شهرت طارمی نرسیدند
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غیبت علی دایی در فوتبال ایران بیش 
از حد طوالنی شده است. او در هفته های 
پایانی لیگ هجدهم از سرمربیگری سایپا 
برکنار شد و حاال چیزی نزدیک به دو سال 
اس��ت که فعالیت فوتبالی ندارد. این که 
نمی گذارند کار کند یا خودش نمی خواهد، 
چندان مشخص نیست. روایت های ضد و 
نقیضی در این م��ورد وجود دارد اما خود 
ش��هریار می گوید به این »نب��ودن« خو 
گرفته اس��ت. او توضیح می دهد حاال به 
اندازه کافی آرامش دارد و بیشتر می تواند 
کن��ار خانواده اش باش��د. حتی اگر حرف 
دایی از ته دل باشد که خیلی بعید به نظر 
می رسد، باز جای او در فوتبال خالی است. 
خودش، مصاحبه هایش، خبرسازی هایش 
و حتی جنگ و دعواهایش. هستند گروه 
زیادی ک��ه گمان می کنن��د دایی مربی 
فوق الع��اده ای نیس��ت اما او ط��ی دوران 
کارش دس��تاوردهایی داش��ته که حتی 
همین منتقدان بدبین را هم قانع می کند.

ش��اید بد نباش��د بدانید طی ۱۰ سال 
گذشته، نیمی از آقای گل های لیگ برتر 
به  طور مستقیم کشف علی دایی بوده اند. 
در این بازه زمانی، کری��م انصاری فرد دو 
بار در لیگ ه��ای یازدهم و س��یزدهم با 
پیراهن س��ایپا و تراکتور آقای گل ش��ده 
است، مهدی طارمی هم دو بار در فصول 
پانزدهم و ش��انزدهم با لباس پرسپولیس 
کفش طال را به  دست آورد و علی علیپور 
هم در لیگ هفدهم با پیراهن همین تیم 

بهترین گلزن مسابقات شد. 
جالب تر می ش��ود اگر بدانید در س��ایر 
فصول آقای گل های خارجی داش��ته ایم؛ 
مثل لوسیانو ادینهو، پریرا، استنلی کی روش 
و ش��یخ دیاباته. به تعبیر دیگر تنها آقای 
گل های بومی این س��الیان فوتبال ایران 
که همگی حاال لژیونر هستند، با تیزبینی 
و درایت دایی به س��طح اول فوتبال ایران 

رسیدند.
ح��اال اما کفاش طال، کرک��ره مغازه اش 
را پایین داده و تولید خاصی ندارد. شاید 

فردا، دیگر س��تاره های س��اخته دست او 
همه کاره تیم  ملی نباشند، به چلسی گل 
قیچی برگردان نزنند و کام مردم را شیرین 
نکنند. باغبانی که ام��روز باید بذر بکارد، 
یک کنج و کنار آرام گرفته و به هر دلیلی 
کار نمی کند. شاید اگر این هجرت اجباری 
یا اختیاری ۱۰ سال پیش اتفاق می افتاد، 
امروز کری��م انصاری فرد و مهدی طارمی 
شش��مین و هفتمین گلزنان برتر تاریخ 
تیم  ملی ایران نبودند و شاید مهاجمانی 
نداش��تیم که هر هفته از ش��نیدن خبر 
درخش��ش آنها در قاره سبز کیف کنیم. 
علی دایی این ستاره ها و خیلی های دیگر 
را با کمترین امکانات از دل اردوی سرعین 
یا محل تس��ت تیم های کم هوادار تهرانی 
کش��ف کرد. ای��ن روزه��ا می گذرند و ما 
وسط انبوه گرفتاری های روزمره به نبودن 
دایی خو می گیری��م، اما فردا جای خالی 
محص��والت او با فوتبال ملی این مملکت 
چه خواهد کرد؟ موانع را بردارید، مهربان 
باشید و کفاش را به کارگاهش برگردانید.

جای خالی علی دایی و محصوالت علی دایی
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مل���ی  تی���م  بازیکن���ان  اگ���ر 
انگلیس آدم های راستگویی 
باشند، در جواب این پرسش 
که در شب فینال یورو ۲۰۲۰ 
کج���ا بودید، بای���د بگویند به 
ومبل���ی رفته بودی���م تا بازی 
ایتالیا را تماش���ا کنیم! لطفاً 
ای���ن ش���وخی را به حس���اب 
عالق���ه م���ن ب���ه تی���م مل���ی 
ایتالیا نگذاری���د نه، موضوع 
چیزی جدای از عالقه است. 
فین���ال  ش���ب  در  انگلی���س 
مقاب���ل ایتالی���ا ب���ازی نکرد، 
تماشا کرد. این ایتالیا بود که 
به ارائه بازی فوتبال مشغول 
بود و انگلیس بیش���تر نقش 
تماش���اچی را ایف���ا می ک���رد. 
تم���ام دقای���ق ب���ازی را مرور 
کنی���د. ایتالیایی ه���ا از عقب 
زمی���ن اق���دام به بازیس���ازی 
پاس ه���ای  ب���ا  می کردن���د، 
کار ه���ای  و  ش���ده  تمری���ن 
ترکیبی ت���وپ و جریان بازی 
را رو به جلو انتقال می دادند 
و بعد بسته به شرایط بازی، 
ی���ا با ی���ک پاس چی���پ چند 
بازیک���ن حری���ف را از ب���ازی 
خارج می کردند و دس���ت به 
طراح���ی حمل���ه می زدن���د یا 
ب���ا جا ب���ه جایی های س���ریع 
فض���ای  خودش���ان  ب���رای 
طراحی حمله می س���اختند، 
ام���ا انگلیس���ی ها ب���ا دومین 
یا س���ومین پاس، توپ بلند 

ارسال می کردند.

شاگردان مانچینی بازی کردند، انگلیسی ها تماشا!

انگلیس گل زد، ایتالیا عصبی ش���د، مانچینی 
مدیریت کرد

انگلیس میزبان بود و باید با حمایت تماشاگران 
خ��ودی ابت��کار عمل را به دس��ت می گرفت، اما 
ای��ن اتفاق اص��الً رخ نداد. آن ها بع��د از گلی که 
زدند، در های بازی را بس��تند و البته ایتالیا نیمه 
اول را عصبی پشت س��ر گذاشت که تا حدودی 

طبیعی بود. وقتی در فینال، دقیقه دوم بازی گل 
می خوری، آن ه��م در خانه حریف و تیم مقابل 
در های بازی را می بندد، واکنش های عصبی جای 
رفتار منطقی را می گیرد، اما بین دو نیمه مانچینی 
این عصبانی��ت را از تیمش گرفت و دیدیم آن ها 
نیمه دوم دیگر اشتباه نیمه اول را مرتکیب نشدند 

و به دلخواه انگلیس، عصبی بازی نکردند.

درس هایی از قهرمانی ایتالیا در یورو 2020
رحمان رضایی

بازیکن سابق تیم ملی ایران و لژیونر در سری آ ایتالیا
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قهرمان���ی انگلیس چیزی به فوتبال اضافه 
نمی کرد!

ایتالیا قهرمان شد، خوشحالم، اما خوشحالی 
م��ن به این دلیل ک��ه در ایتالیا فوتبال بازی 
کردم نیس��ت، خوش��حالی من برای فوتبال 
دنیاست. قهرمانی انگلیس چیزی به فوتبال 
دنی��ا اضافه نمی کرد. این ک��ه یک تیم توپ 
را به حریف بدهد و دس��ته جمعی دفاع کند 
و با بازی مس��تقیم دنبال حادثه باش��د، اگر 
دوباره در فوتبال دنیا اپیدمی ش��ود، فوتبال 
بخش عمده ای از جذابیت خود را از دس��ت 
می ده��د. تصور کنید انگلیس ب��ا این روش 
قهرمان می شد، تئوریسین ها دنبال تکثیر این 
روش می رفتند، آن وقت در گوشه گوشه دنیا 
این سبک مشتری پیدا می کرد، اما حاال این 
ایتالیاست که با فوتبال مدرن خود الهام بخش 
می شود و مربیان جوان دنبال الگو برداری از 

این نحوه بازی می روند.

فوتبال ایتالیا، رفتار ایتالیا؛ اعتراف می کنم 
ما با هم هیچ شعری نخواندیم!

درباره نحوه بازی ایتالیا حتماً س��ر فرصت 
حرف می زنم، اما می خواهم درباره درس هایی 
ک��ه ما باید از ایتالیا بگیریم، بنویس��م؛ آنچه 
ما بای��د از ایتالیا بیاموزیم فقط فوتبال داخل 
زمین شان نیست، رفتار بیرون زمین شان هم 

آموزنده است.
وقتی ش��ور و شوق ایتالیایی ها موقع سرود 
ملی کشورش��ان و اتحاد و یکپارچگی آن ها 
را در طول جام دیدم واقعاً حس��رت خوردم، 
آن ها انگار یک خانواده هستند، یک فامیل... 
من س��ال ها برای تیم ملی ایران بازی کردم 
و در آن س��ال ها پیروزی ه��ای ب��زرگ، کم 
نداشتیم، عربستان را بردیم، ژاپن را شکست 
دادی��م، کره جنوبی را در چین ۴ به ۳ بردیم، 
در همان چین سوم آسیا شدیم و روی سکو 
رفتیم، به جام جهانی صعود کردیم، هرگز به 
خاطر نم��ی آورم روی س��کو، در هواپیما، در 
جش��ن داخل زمین، درون رختکن، در البی 
هتل یا در هر جای دیگری، با تمام ملی پوشان 
یک شعر یا یک شعار را دسته جمعی خوانده 

باش��یم، هرگز به یاد ندارم ش��ور و شوق و اتحادی که در تیم 
مانچینی دیدم را در تیم ملی کشورم تجربه کرده باشم. ما در 
جشن های مان هم گروهی شادی نمی کنیم، هر سه چهار نفر 
با هم یک گوش��ه ش��ادند و انگار نه انگار همه زیر یک پرچم 

هستیم.

جشن ایتالیایی ها و جشن ما
در ایتالیا میالن و اینتر، رم و التزیو، یوونتوس و بقیه، همه با 
هم رقیب هستند، اما وقتی پیراهن تیم ملی را می پوشند، همان 
خانواده و فامیلی می شوند که گفتم، اما در ایران، حتی در یک 
تیم باشگاهی هم همه با هم رفیق نیستند حاال دیگر تیم ملی 
به جای خود. پرسپولیس قهرمان سوپر جام می شود، جام را 
با هم باالی سر می برند، آن هم چون مجبورند، سکوی اهدای 
جام طوری ساخته شده که همه کنار هم جام را بگیرند، جام 
را باالی س��ر می برند و به دو دقیقه نکشیده، در زمین پخش 
ش��ده اند، یکی به تیر دروازه تکی��ه داده و الیو می رود، یکی 
دیگر در حال خوشحالی با شخصی آن طرف تلفن همراهش 
اس��ت و وس��ط زمین هم بازیکنان دو سه نفره دور هم جمع 
شده اند و در چند گروه کوچک شادی می کنند، اما ایتالیایی ها 
وقتی ساعت ها بعد از قهرمانی در حال بازگشت به کشورشان 
هستند، باز هم در هواپیما با هم سرود می خوانند و به معنی 
واقعی کلمه متحد هستد. هیچ کدام از رفتار های شان هم شو 

نیست و شادی ها و صمیمیت ها واقعی است.
وقت��ی ایتالی��ا جام را باالی س��ر برد، تا صبح بی��دار بودم، 
ش��بکه های ایتالیایی را می دیدم و رس��انه های کشورشان را 
دنب��ال می کردم، تمام بزرگان ایتالیا به تیم مانچینی تبریک 
گفتن��د، هیچکس طعنه نزد، هیچ بزرگی متلک بار بازیکنان 

نکرد و این همان چیزی است که در ایران نیست.

شـد،  قهرمـان  ایتالیـا 
خوشـحالم، امـا خوشـحالی 
من به ایـن دلیل که در ایتالیا 
فوتبال بـازی کردم نیسـت، 
فوتبال  برای  خوشـحالی من 
دنیاسـت. قهرمانـی انگلیس 
چیزی به فوتبـال دنیا اضافه 
نمی کرد. این که یك تیم توپ 
را بـه حریـف بدهد و دسـته 
جمعـی دفـاع کند و بـا بازی 
مسـتقیم دنبال حادثه باشد، 
اگـر دوبـاره در فوتبـال دنیا 
اپیدمی شـود، فوتبال بخش 
عمده ای از جذابیت خود را از 

دست می دهد
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سیاست فوتبالی یا فوتبال سیاست زده؟
ما چه وقت مثل ایتالیایی ها در فوتبال، یک 
تیم، یک خانواده و یک فامیل می ش��ویم؟ ما 

چند سال از آن ها عقب هستیم؟
بگذاری��د خیال ت��ان را راح��ت کن��م؛ در 
ایتالیا وقتی نخس��ت وزیر کشور وارد فوتبال 
می شود، فوتبال ایتالیا سیاسی نمی شود، این 
سیاست شان است که فوتبالی می شود، آن ها 
از فوتبال ش��ان در قبال سیاس��ت محافظت 
می کنند و فوتبال را در جایگاهی بلند مرتبه 

می نشانند، اما ما اینجا با فوتبال چه می کنیم 
که حتی یک مشاور وزیر هم می تواند فوتبال 

ما را به سمت سیاست منحرف کند؟ 
ایتالیا با تمام وجود فوتبال بازی می کند و 
با تمام وجود از فوتبالش محافظت می کند 
و ب��ا تمام وج��ودش قهرمان می ش��ود، ما 
هم همیش��ه در تیم ملی با تمام وجودمان 
فوتبال بازی می کردیم، اما باید قبول کنیم 
نتوانس��تیم با تم��ام وجودم��ان از فوتبال 

محافظت کنیم!

همه فدای ایران، همه فدایی تیم ملی
ب��رای یادگیری فوتب��ال م��درن ایتالیا به 
ابزار نی��از داریم، اما یادگیری رفتار آن ها ابزار 
نمی خواه��د، ما که مثل ایتالیایی ها مردمانی 
احساس��ی هس��تیم، از این اتحاد سرمش��ق 
بگیری��م؛ اس��تقالل، پرس��پولیس، تراکتور، 
سپاهان، نس��اجی، گل گهر همه باید فدایی 
تیم ملی باش��ند. تهرانی، تبریزی، اصفهانی، 
شیرازی، شمالی، جنوبی، ترک، لر، کرد، بلوچ، 

بختیاری، گیلک همه فدای ایران...
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