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

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک الَْیْوَم

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

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

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

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

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

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

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

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

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:
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به نام خداوند بخشنده مهربان

وقت آن شد که به لگ حکم شکفتن بدهی
ای سرانگشت تو آغاز لگ افشانی ها

 )قیصر امین پور(

از دیرباز ایرانیان همیش��ه توجه ویژه ای به تغییرات فصل ها به خصوص گذر از فصل زمس��تان و آمدن بهار 
داشته اند. همانگونه که بهار طبیعت می رسد و زمین جان تازه می گیرد و درختان با شکوفه های بهاری شهر را 

آذین می بندند؛ انسان ها نیز باید به پیشواز بهار رفته و احوال خود را در مسیر پویایی و بالندگی قرار دهند.
تعطیالت عید نوروز همواره با س��فر عجین بوده و چه خوب است که این سفر با امنیت و آسودگی نیزهمراه 
باشد و این مهم صرفاً در سایه عمل به شیوه نامه های بهداشتی و رعایت حقوق متقابل انسان ها، جامه عمل خواهد 
پوشید و قطعاً هموطنان عزیزی که اتوبوس را برای سفر انتخاب می کنند به توصیه های بهداشتی نیز توجه خاص 

خواهند داشت.
برای همه مردم شریف ایران اسالمی و همچنین خانواده بزرگ و ارزشمند شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان 
که همواره توان خود را به منظور خدمت صادقانه به مردم مصروف نموده اند، آرزوی سالمتی و بهروزی دارم و 

امیدوارم که سال 1401 سال شکوفایی و گشایش در بخش های مختلف صنعت و تولید ایران عزیز باشد.

ارادتمند
بهروز مرادی
 مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان
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علم و فناوری

اسکانیا

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 ۸00  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021

]4[

شماره ۸4 - اسفند ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



مدیرکل ایمنی ترافیک س��ازمان راهداری 
کشور اعالم کرد که ۸۵ درصد از دوربین های 
ثبت تخلف در جاده های کشور فعال هستند.

فره��اد مهری��اری در جلس��ه هماهنگ��ی 
طرح های ترافیکی نوروز 1401، گفت: با توجه 
ب��ه افزایش روند واکسیناس��یون و همچنین 
کاهش روند ابتال به کرونا پیش بینی ها حاکی 
از افزایش س��فر در نوروز 1401 اس��ت و در 
همین راس��تا نیز راهداری تمهیدات خود را 

اتخاذ کرده است.
وی ادامه داد: افزایش کنترل بر سامانه باری 
و مسافربری، کنترل ساعت کار و معاینه فنی 
و همچنین اعالم ساعات پیک ناوگان حمل و 

نقل عمومی از جمله این تمهیدات است.
مهریاری ادام��ه داد: هماهنگی های الزم با 
س��ازمان هواشناسی نیز انجام شده و طرحی 
را نیز ب��ه صورت پایل��وت ب��رای جاده های 
تهران-رشت، کرج-چالوس، هراز و فیروزکوه 

اجرا کردیم تا از ابتدای مس��یر تا انتهای سفر 
وضعیت راه به صورت پیامکی برای رانندگان 
ارس��ال شود. وی تجدید خط کشی جاده ها و 
پاک س��ازی عالیم و ترمیم آن ها، ایمن سازی 
نق��اط حادثه خیز و توقف عملیات عمرانی را 
از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی 

راهداری برای ایام نوروز 1401 اعالم کرد.
مهری��اری ب��ه وضعی��ت دوربین های ثبت 
تخلفات نیز اش��اره کرد و گف��ت: از مجموع 
1۸00 دوربین ۸۵ درصد این دوربین ها یعنی 
معادل 1۶00 دستگاه دوربین آماده به کار و 
فعال هس��تند و اقدامات ما برای جایگزینی 
دوربین های باقی مان��ده که به دالیلی نظیر 
سرقت و تخریب آسیب دیده اند در حال انجام 

است.
وی افزود: همچنی��ن ۸۸4 دوربین نظارت 
جاده ای نیز از س��وی راه��داری فعال بوده و 

ترددهای جاده ای را رصد می کند.

۸۵ درصد دوربین های جاده ها فعال هستند
رانندگان عزیز به هوش باشند
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دکتر علیرضا کریمی ش���هردار 
از  جمع���ی  هم���راه  ب���ه  اراک 
اس���امی  ش���ورای  اعض���ای 
این ش���هر و مدیران س���ازمان 
اراک  ش���هرداری  اتوبوس���رانی 
ب���ا س���فر ب���ه س���منان از خ���ط 
تولید محصوالت گروه صنایع 
عقاب افش���ان  خودروس���ازی 

بازدید کردند.
در جری���ان ای���ن بازدی���د که با 
حضور مهندس به���روز مرادی 
صنای���ع  گ���روه  مدیرعام���ل 
عقاب افش���ان  خودروس���ازی 
برگزار شد، ش���هردار و مدیران 
بازدی���د  ضم���ن  اراک  ش���هری 
اتوب���وس  تولی���د  خط���وط  از 
ش���هری  مینی بوس ه���ای  و 
عقاب افش���ان در جلس���ه ای با 
مدیران این شرکت نیز شرکت 

کردند. 

دکتر علیرضا کریمی، ش��هردار اراک، به همراه 
جمعی از اعضای ش��ورای اس��المی این ش��هر و 
مدیران سازمان اتوبوسرانی شهرداری اراک با سفر 
به س��منان از خط تولید محصوالت گروه صنایع 

خودروسازی عقاب افشان بازدید کردند.
در جری��ان این بازدید که ب��ا حضور مهندس 
بهروز مرادی، مدیرعامل گروه صنایع خودروسازی 
عقاب افشان، برگزار شد، شهردار و مدیران شهری 
اراک ضمن بازدی��د از خطوط تولید اتوبوس ها و 
مینی بوس های شهری عقاب افشان، در جلسه ای 

با مدیران این شرکت نیز حضور یافتند.
گفتنی اس��ت، ش��هرداری اراک چندی پیش 
قرارداد خرید 4۵ دس��تگاه اتوبوس و مینی بوس 
شهری از گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان 
را منعقد کرده بود که اخیراً 30 دس��تگاه از این 
قرارداد متش��کل از 20 دستگاه اتوبوس پارسَین 

و 10 دستگاه مینی بوس تحویل مدیران شهری 
اراک ش��د و مابقی آن هم به زودی تحویل داده 

خواهد شد.
کریمی، شهردار اراک، با بیان اینکه نوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی شهر اراک، با خرید 4۵ دستگاه اتوبوس 
و میدل باس به مبلغ 1۶2 میلیارد تومان آغاز شده 
اس��ت، افزود: در صدد هستیم ناوگان حمل ونقل 
عمومی شهر اراک را که بخش عمده آن فرسوده 
شده، نوسازی و بازسازی کنیم، بنابراین همزمان با 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران، در 
فاز نخست 30 دستگاه از 4۵ اتوبوس و میدل باس 
خریداری ش��ده از سمنان به ش��هر اراک منتقل 
ش��دند تا با طی مراحل اداری و اجرایی به ناوگان 

حمل ونقل عمومی شهر اضافه شوند.
وی ابراز ک��رد: این تعداد اتوب��وس از کارخانه 
خودروس��ازی عقاب افش��ان استان س��منان و با 

شهردار و مدیران شهری اراک از خط تولید عقاب افشان بازدید کردند
همزمان با تحویل 30 دستگاه اتوبوس و مینی بوس به شهرداری اراک
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مصوبه شورای اسالمی شهر، با اعتباری بالغ 
بر 1۶2 میلیارد تومان از محل درآمد عوارض 
آالیندگی و تس��هیالت بانکی خریداری شد. 
تزریق این تعداد اتوبوس و میدل باس مرهمی 

برای حمل ونقل عمومی است.
کریمی تأکید کرد: خرید این 4۵ دس��تگاه 
اتوبوس و میدل باس یورو ۵ با کمترین میزان 
آالیندگی زیست محیطی، نش��انه همدلی و 

همراهی اعضای شورای شهر و نتیجه تالش 
و پیگیری های کارشناسان و مدیران مجموعه 

مدیریت شهری است.
وی با بیان اینکه ب��رای خرید اتوبوس های 
جدید، همه در مجموعه مدیریت شهری اراک 
پای کار آمدند، افزود: هرجا همدلی و همراهی 
تمام مسؤوالن باشد، می توانیم اهداف بزرگ 
را برای خدمت به مردم نشانه بگیریم و برای 

افزای��ش رفاه حال آنها و توس��عه ش��هر گام 
برداریم.

شهردار اراک بیان کرد: در حال حاضر، ۸3 
دستگاه اتوبوس در این شهر فعال است که با 
اضافه شدن 4۵ دستگاه جدید، وضعیت قدری 
بهبود می یابد. البته عملیات تعمیر و بازسازی 
اتوبوس های قدیمی نیز در حال انجام است که 

با تعمیر مناسب وارد ناوگان می شوند.
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یک���ی از مهمترین مش���کاتی 
که صنعت خودروسازی ایران 
با آن مواجه است، بی تفاوتی 
برخی خودروسازان به تعهدات 
خود و عدم تحویل خودروهای 
ثبت نامی به مشتریان در زمان 
از پیش تعیین ش���ده اس���ت. 
این موضوع در کنار بسیاری از 
مس���ائل دیگر از جمله کیفیت 
محص���والت تولی���دی، قیم���ت 
تمام ش���ده و ... همواره زمینه 
ناراحت���ی مش���تریان را در این 
بازار بزرگ فراهم آورده است. 
خودروس���ازی  صنای���ع  گ���روه 
عن���وان  ب���ه  عقاب افش���ان 
تولیدکنن���ده  مجموع���ه  ی���ک 
اتوبوس ه���ا و مینی بوس های 
برون ش���هری  و  درون ش���هری 
در تم���ام س���ال های اخی���ر ب���ا 
تحریم های  وجود شدیدترین 
موج���ود، همواره ت���اش کرده 
نس���بت ب���ه تعهدات خ���ود در 
قبال مشتریانش پایبند باشد 
و به اعتماد بین مشتری و این 
مجموعه خدشه ای وارد نشود. 
در این ش���ماره کالسکه سبز با 
مدیر اداره تحویل عقاب افشان 
به گفتگ���و نشس���ته ایم که در 

ادامه می خوانید.

لطفاً خودتان را معرفی بفرمایید.
اس��ماعیل جعفری هستم و س��ال 13۸2 وارد 
مجموعه عقاب  افشان ش��دم. طی این سال ها در 
واحدهای مختلفی از جمل��ه واحد برنامه ریزی، 
تولی��د و تحویل مش��غول به فعالیت ب��وده ام و 
هم اکن��ون به عنوان مدیر اداره تحویل خودرو در 

این مجموعه خدمت می کنم.

لطفاً بفرمایید که اداره تحویل چه وظایفی 
را برعهده دارد؟

همانطور که از اس��م این واحد مشخص است، 
م��ا در اینجا وظیفه تحویل خودرو به مش��تریان 
را برعه��ده داری��م. اما به طور کلی، مش��تری از 
زمان��ی که برای تحویل وس��یله نقلیه ثبت نامی 
وارد مجموعه عقاب  افشان می شود، همه مسائل 
مربوط ب��ه او تا زمانی که اتوبوس خود را تحویل 
بگیرد، بر عهده واحد اداره تحویل است. بنابراین، 
در این زمینه مشتری مداری سرلوحه کار ماست 
تا مش��تری محترم با کمترین دغدغه و مشکلی 

خودرو خویش را تحویل بگیرد.

آی���ا در زم���ان تحویل، مش���اوره ی���ا آموزش 
خاصی هم از سوی مجموعه عقاب افشان به 

مشتریان داده می شود؟
در این رابطه فرایند اینگونه است که چند روز 
قبل از تحویل خودرو به مش��تری، واحد خدمات 

پس از فروش عقاب افشان همه آموزش های الزم 
را ب��ه مالکان اتوبوس ها ارائه می دهد تا آنها بدون 
کمترین مشکلی از لحاظ آموزشی اتوبوس خود را 
تحویل بگیرند و مورد بهره برداری قرار دهند. البته 
ما هم در اداره تحویل وظایفی داریم که حتماً در 
قبال مشتریان محترم انجام می دهیم. همانطور که 
عرض کردم وظیفه ما مشتری مداری است و اگر 
مشاوره یا آموزشی نیاز باشد که در زمان تحویل 
خودرو ارائه شود، حتماً این کار را انجام می دهیم. 
نکته مهم اینکه ما پیش از تحویل خودرو، مالکان 
و رانندگان را به خط تولید عقاب افشان می بریم تا 
آنها کامالً در جریان پیچیدگی های تولید اتوبوس 
قرار بگیرند و بدانند باید به بهترین نحو از اتوبوس 

خود مراقبت و از آن بهره برداری کنند.

یکی از مشکالتی که صنعت خودروسازی 
ما با آن مواجه است، بدقولی خودروسازان 
در زم���ان تحوی���ل خودروهاس���ت. مجموع���ه 
عقاب افشان در این زمینه چه استراتژی ای 
دارد و چقدر برایش مهم اس���ت که مشتری 
ب���ا تأخی���ر در تحوی���ل اتوبوس خ���ود مواجه 

نشود؟
خودروس��ازی  صنای��ع  گ��روه  خوش��بختانه 
عقاب افشان، چه پیش از تحریم های شدید آمریکا 
و چه حاال که درگیر تحریم ها هس��تیم، همواره 
ب��ه تعهدات خود نس��بت به مش��تریانش بدون 

عقاب افشان همواره به تعهداتش در قبال مشتریان پایبند بوده است
مدیر اداره تحویل گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان عنوان کرد:
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کم وکاس��ت متعهد بوده و مش��کلی در این 
زمینه نداشته است. ضمن اینکه درباره زمان 
تحویل اتوبوس ها هم در بیشتر موارد بر اساس 
زمان بندی از پیش اعالم شده این اتفاق افتاده 
است، مگر در موارد خیلی خاص که تعداد آن 

هم بسیار بسیار اندک است.

ب���ه عنوان مدی���ر اداره تحویل ش���رکت 
عقاب افش���ان، فکر می کنید مش���تریان 
این مجموعه چقدر از عملکرد واحد تحت 

مدیریت شما راضی هستند؟
این سؤالی است که مشتریان باید پاسخگوی 
آن باشند و آنها هستند که باید نظر بدهند اما 
بنده به عن��وان یک مدیر میانی در مجموعه 
عقاب افش��ان یک اصل اساس��ی برای خودم 
دارم و آن هم مشتری مداری است. بنابراین، 
همواره من و همکارانم تالش می کنیم بهترین 
خدمات را ارائه کنی��م و اتفاقاً لطف خدا هم 
همیشه شامل حال مان بوده است و هیچگاه 

سرافکنده نشده ایم.

از  ج���دای  عقاب افش���ان  مجموع���ه 
مش���تریان حقیقی که اغلب اتوبوس ها 

را  بین ش���هری  مینی بوس ه���ای  و 
خریداری می کنند، یک س���ری مشتریان 
حقوق���ی نظی���ر ش���هرداری ها را ه���م دارد 
ک���ه اتوبوس ه���ای ش���هری را در تع���داد 
ب���اال خری���داری می کنند. فراین���د تحویل 

خودروها به این نهادها چگونه است؟
از نظ��ر کلی، تفاوت چندانی ندارد. اما روال 
به این ش��کل اس��ت که بعد از ثبت سفارش 
و زمان بندی تحوی��ل خودروها، و همچنین 
تولید و صدور س��ند، اقدام به شماره گذاری و 
سپس تحویل اتوبوس ها می شود. البته همه 
فرایندهای آموزش��ی و مشاوره ای هم قبل از 
تحویل انجام می ش��ود. ضمن  اینکه شرکت 
عقاب افشان بعد از تحویل گروهی اتوبوس ها، 
آن ها را تا مقصدی که باید بروند، اس��کورت 

می کند تا مشکلی پیش نیاید.

اگ���ر مش���تری در حی���ن تحوی���ل خودرو 
متوج���ه نق���ص یا مش���کلی باش���د، اداره 
تحویل عقاب افشان چه اقدامی برای رفع 

آن انجام می دهد؟
اگر نقصی وجود داش��ته باش��د )حتی اگر 
مش��کل خیلی جزئی باش��د(، همکاران من 

بدون کم وکاس��ت تا قبل از خروج اتوبوس از 
درب کارخانه نسبت به رفع آن اقدام می کنند 
و مشتری بدون کوچکترین مشکلی اتوبوس 

خود را تحویل خواهد گرفت.

ب���ه عنوان فردی که دائماً با مش���تریان 
مش���تریان  نظ���ر  هس���تید،  ارتب���اط  در 
درب���اره اتوبوس ه���ای تولی���دی ش���رکت 

عقاب افشان چیست؟
خوش��بختانه گ��روه صنایع خودروس��ازی 
عقاب افش��ان، ی��ک سیاس��ت گذاری کالن 
براساس توسعه و پیشرفت ساالنه محصوالت 
خ��ود دارد. بنابراین، کل مجموعه هر س��ال 
ت��الش می کند در زمینه تولیدات ش��هری و 
بین شهری، محصوالت باکیفیت تری را تولید 
و روانه بازار کند. در این بین، مشتریان همواره 
ب��ه عنوان ولی نعمتان مجموعه، نظراتش��ان 
محترم ش��مرده می ش��ود و مورد توجه قرار 
می گیرد. یقین بدانید ک��ه همه تالش گروه 
صنایع خودروسازی عقاب افشان به عنوان یک 
برند ملی، تولید محصوالت با کیفیت جهانی و 
به روز است و امیدواریم که مشتریان عزیزمان 

هم راضی باشند.
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سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان، از 
انعقاد قرارداد خرید 2 هزار دستگاه اتوبوس 
درون شهری دیزلی به ارزش ۷ هزار میلیارد 
توم��ان بین وزارت کش��ور و گ��روه صنایع 

خودروسازی عقاب افشان خبرداد.
اس��تاندار س��منان که در آخرین روزهای 
بهمن ماه 1400 به شهرک صنعتی سمنان 
رفته بود، در جری��ان بازدید از گروه صنایع 

خودروس��ازی عقاب افش��ان، اظهارک��رد: با 
پیگیری های صورت گرفته و در ادامه س��فر 
پ��ر خی��ر و برکت دول��ت مردم��ی آیت اهلل 
رئیس��ی، ق��رارداد خری��د 2 هزار دس��تگاه 
اتوبوس درون شهری دیزلی به ارزش ۷ هزار 
میلیارد تومان از س��وی وزارت کشور با این 

واحد صنعتی منعقد شد.
استاندار سمنان همچنین یادآور شد: این 

قرارداد، زمینه اش��تغال جدی��د 400 نفر را 
در مجموعه تولیدی و صنعتی عقاب افش��ان 

فراهم خواهد کرد.
وی با اش��اره به اینک��ه مجموعه تولیدی 
عقاب افش��ان، ی��ک برن��د ارزش��مند برای 
استان سمنان اس��ت، بیان کرد: بالغ بر 1۵ 
ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت اقتصادی و 
س��رمایه گذاری و اعتبارات عمرانی از محل 
سفر رییس جمهور برای این استان در نظر 

گرفته شد.
هاشمی خاطرنش��ان کرد: حفظ وضعیت 
موج��ود و جلوگیری از افزای��ش واحدهای 
تولی��دی راکد از برنامه ه��ای مدیریت کالن 
در اس��تان سمنان اس��ت و در دولت جدید 
تاکنون 2۸ واحد تولیدی و صنعتی راکد به 

چرخه تولید بازگشته اند.
گفتنی است، اس��تاندار سمنان در جریان 
این بازدی��د، از خط تولید برخی محصوالت 
گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان دیدن 
کرد و همچنین در نشس��تی با مدیران این 
مجموعه درباره برخی مشکالت و مسائل سد 

راه تولید در کشور به گفتگو پرداخت.

انعقاد قرارداد ساخت 2 هزار دستگاه اتوبوس شهری بین وزارت کشور 
و شرکت عقاب افشان

استاندار سمنان خبر داد
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ریی��س پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم کرد که طرح پلیس و دیگر 
دستگاه های امدادی و خدماتی برای نوروز از 24 اسفند آغاز شده و تا 14 

فروردین ادامه خواهد داشت.
سردار سیدکمال هادیانفر در جلسه هماهنگی طرح های ترافیکی ویژه 
ن��وروز 1401، گفت: برابر پیش بینی ها ما قطعا در نوروز 1401 افزایش 
تردد در جاده ها را خواهیم داش��ت و از 2۷ و 2۸ اس��فند، روند ترددها 
افزایش خواهد داشت. البته این روند در روز اول فروردین کاهش داشته 

و دوباره از دوم فروردین افزایش پیدا می کند. 
وی با بیان اینکه مردم تقریبا دوسال است که به سفر نرفته اند، گفت: با 
توجه به شرایط واکسیناسیون و تمایل مردم به سفر پیش بینی می شود 
که س��فرها بیشتر انجام شود. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم 
کرد که طرح پلیس و دیگر دستگاه های امدادی و خدماتی برای نوروز از 
24 اسفند آغاز شده و تا 14 فروردین سال 1401 ادامه خواهد داشت.

پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی سفرهای نوروزی
وی از پیش بینی افزایش ۵0 ت��ا ۵۷ درصدی تردد در ایام نوروز خبر 
داد و گف��ت: این حجم تردد به خصوص در محورهای ش��مالی خواهد 
بود و ممکن است که ما مجبور به اعمال محدودیت موقت در برخی از 
این مسیرها شویم. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در ادامه اظهارات 

خود با بیان اینکه ۹۶ درصد حمل و نقل کشور از طریق جاده ها صورت 
می گیرد، گفت: این موضوع در سفرهای نوروزی بیشتر از دیگر ایام سال 
نیز خواهد بود چرا که عمده مردم تمایل دارند با خودرو ش��خصی خود 
به مس��افرت بروند، از این رو الزم است تمهیدات الزم در این خصوص 

نیز اتخاذ شود.
س��ردار هادیانفر با بیان اینکه پلیس راهنمای��ی و رانندگی در 213 
هزار کیلومتر از راه های کش��ور به طور شبانه روزی حضور دارد، گفت: 
امیدواریم که با روند واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی دیگر 
بعد از فروکش کردن پیک شش��م شاهد پیک های دیگر کرونا و پیک 

هفتم و هشتم آن نباشیم و حال مردم کشور عزیزمان خوب باشد.
وی با بیان اینکه شاخص های عملکرد ما در نوروز؛ مدیریت ترافیک و 
تسهیل در ترددها و همچنین کاهش حوادث، تصادفات و خسارات ناشی 
از آن است، گفت: البته سازمان بهداشت جهانی سه روش را برای ارزیابی 
میزان تصادفات و تلفات اعالم کرده که براساس میزان پیمایش، جمعیت 
و تعداد وس��ایل نقلیه است که گرچه ممکن است در این شاخص ها ما 
وضعیت بهتری داشته باشیم اما آنچه که برای ما مهم است این است که 
حتی یک کشته نیز در تصادفات رانندگی زیاد است و بنا بر تأکید مقام 
معظم رهبری باید تمام تالش خود را به کار بگیریم تا از آمار جانباختگان 

و مصدومان حوادث ترافیکی کم کنیم.

رییس پلیس راهور ناجا خبر داد

آماده باش کامل پلیس و نیروهای امداد جاده ای برای نوروز 1401
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خس���ارت تصادفات رانندگی برابر با ۸ 
درصد تولید ناخالص ملی است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کش��ور 
ب��ا بیان اینکه خس��ارات ناش��ی از تصادفات 
رانندگی معادل ۸ درصد از تولید ناخالص ملی 
کشور است، گفت: ما باید حداکثر تمهیدات و 
پیش بینی ها را در این خصوص داشته باشیم. 
در نوروز ۹۹ با توجه به ش��رایط کرونا ما ۵۸ 
درص��د کاهش تردد در برخ��ی از محورها را 
داش��تیم و حتی دیدیم که در 13 به در مردم 
همکاری بسیار خوبی داشتند. این روند با توجه 
به ش��رایط در ن��وروز 1400 مانند نوروز ۹۹ 
تکرار نش��د و ما شاهد افزایش 123 درصدی 
ترددها به نسبت سال ۹۹ که ترددهای ما به 
طور میانگین ۵۸ درصد کاهش داشت، بودیم. 
حاال پیش بینی می شود که در نوروز 1401 ما 
بین ۵0 تا ۵۷ درصد افزایش تردد در جاده ها 
را داشته باشیم که این موضوع می تواند منجر 
به ترافیک سنگین در برخی از جاده ها به ویژه 
جاده های منتهی به شمال کشور و جاده های 
ورودی و خروجی به تهران و شهرهایی چون 

قم و مشهد مقدس شود.
س��ردار هادیانفر با بیان اینک��ه 34 درصد از 
تصادفات رانندگ��ی در جاده ها رخ داده اما ۷0 
درصد مرگ ومیرها مربوط به تصادفات جاده ای 
است، گفت: این نشان می دهد که ما باید تمرکز 
ویژه ای بر حوادث جاده ای و ایمنی حمل و نقل 
چه در حوزه خودروهای شخصی و چه در حوزه 

ناوگان حمل و نقل عمومی باشیم.

اج���ازه ت���ردد اتوبوس ه���ای فرس���وده را 
نمی دهیم

وی از وضعیت فرس��ودگی ناوگان حمل و 
نقل عمومی انتقاد کرد و گفت: در این شرایط 
ما باید نگران راه های فرعی و روس��تایی نیز 
باشیم. پلیس برابر قانون اجازه تردد اتوبوس ها، 
مینی بوس ها و همچنین کامیون های فرسوده 
در راه های اصل��ی را نخواهد داد و همین امر 
نیز سبب می شود تا این وسایل نقلیه فرسوده 
از مسیرهای روستایی و فرعی تردد کنند. از 
این رو باید حتماً بر این موضوع نظارت داشته 
باش��یم. رئیس پلیس راهنمای��ی و رانندگی 
کشور با بیان اینکه امروز ۵1 درصد فوتی های 
تصادف��ات در صحن��ه تصادف ج��ان خود را 
از دس��ت می دهند، گفت: ما باید براس��اس 
محل های وق��وع تصادفات و همچنین نقاط 

حادثه خیز استقرارهای پلیس و دستگاه های 
امدادی را نیز مدیریت کرده تا در صورت وقوع 
حادثه مأموران و امدادگران در کمترین زمان 
ممکن در محل حاضر شوند. سردار هادیانفر 
تعداد نقاط حادثه خیز در جاده ها و ش��هرها 
را به ترتیب 3200 و 2000 نقطه اعالم کرد 
و گفت: الزم است با سرعت بیشتری نسبت 
ب��ه رفع این نق��اط حادثه خیز اقدام ش��ود، 
البته وزارت راه در س��ال های اخیر همکاری 
خوبی در این زمینه داش��ته است و تعدادی 
از نقاط حادثه خیز رفع شده و دیگر نقاط نیز 

آشکارسازی شده اند.
وی همچنین در جم��ع خبرنگاران اظهار 
کرد: امس��ال طرح نوروزی با مش��ارکت ۶۶ 
ه��زار و ۷1۵ نفر از نیروهای دس��تگاه های 
مختلف از جمله پلیس، اورژانس، راهداری، 
ه��الل احمر، امداد خ��ودرو و ... اجرا خواهد 
ش��د. در ای��ن ط��رح ۷4۶1 پای��گاه ثابت و 
س��یار فعال خواهند ب��ود و 21 هزار و 4۹0 
دس��تگاه انواع وسیله نقلیه نیز به همراه ۶4 
فروند بالگرد به کار گرفته می شود. همچنین 
11 میلیون همی��ار و فرهنگیار ترافیک نیز 
در طرح نوروزی 1401 با پلیس مش��ارکت 

خواهند داشت.
س��ردار هادیانفر درباره نق��اط حادثه خیز 
جاده ها نیز گف��ت: در مورد نقاط حادثه خیز 
مکاتباتی با وزارت راه و راهداری انجام دادیم 
و ب��ا اقدامات انجام گرفته یک س��ری از این 
نقاط ایمن سازی شد. البته گاهی در شرایطی 
مانند س��یل، بارندگی های شدید و نظایر آن 
ممکن است آسفالت معابر نیز آسیب ببیند 
ک��ه ما این موارد را نیز گزارش می کنیم. در 
حال حاضر حدود 200 نقطه حادثه خیز در 
جاده ها رفع ش��ده و ما امیدواریم دیگر نقاط 

باقیمانده نیز به سرعت رفع شود.

توقیف خودرو متخلفان حادثه ساز
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کش��ور 
در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه در صورت 
ارتکاب تخلفات حادثه ساز پلیس با متخلفان 
چ��ه برخ��وردی خواهد کرد، گف��ت: خودرو 
متخلفان قطع��ا توقیف خواهد ش��د. وی بر 
ضرورت استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی 
سرنشینان وسایل نقلیه اعم از خودرو و اتوبوس 
تاکید کرد و گفت: حتما باید از کمربند ایمنی 

استفاده شود.

سـردار هادیانفـر بـا بیان 
اینکـه 34 درصد از تصادفات 
رانندگـی در جاده ها رخ داده 
امـا 70 درصد مـرگ ومیرها 
مربوط به تصادفـات جاده ای 
است، گفت: این نشان می دهد 
کـه ما باید تمرکـز ویژه ای بر 
حوادث جاده ای و ایمنی حمل 
و نقل چه در حوزه خودروهای 
شخصی و چه در حوزه ناوگان 

حمل و نقل عمومی باشیم.
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19 ترفند برای جلوگیری از خواب آلودگی حین رانندگی در جاده
رانندگان عزیز! در سفرهای نوروزی مراقب باشید

خواب آلودگ���ی هنگام رانندگ���ی یکی از عوامل 
اصل���ی تصادف���ات جاده ای اس���ت و ب���رای حل 
راه حل ه���ای  رانن���ده  خواب آلودگ���ی  مش���کل 
رانندگ���ی  تصادف���ات  دارد.  وج���ود  س���اده ای 
یک���ی از معضاتی اس���ت که بیش���ترین درصد 
آم���ار م���رگ را به خ���ود اختصاص داده اس���ت 
و متاس���فانه مهمتری���ن عامل ای���ن تصادفات 
ه���م خواب آلودگ���ی در حی���ن رانندگ���ی عنوان 
ش���ده اس���ت. زمان���ی که ش���ما به عن���وان یک 
رانن���ده اتومبیل ش���خصی، اتوب���وس، کامیون 
یا هر وس���یله نقلیه دیگری از ش���هری به شهر 
دیگر س���فر می کنید، بس���یار مهم است که در 
تمام لحظ���ات رانندگ���ی هوش���یار بمانید و در 
نهایت س���فری ب���دون خطر برای خ���ود و همه 
همراهان ت���ان بس���ازید. در ادامه ب���ه 19 نکته 
مه���م ب���رای جلوگی���ری از خواب آلودگ���ی حین 
رانندگ���ی خصوص���ا در ایام س���فرهای نوروزی 

امسال اشاره می کنیم.
 

1- قبل از اینکه وارد جاده شوید کمی 
استراحت کنید

اگر شما برای یک سفر طوالنی برنامه ریزی 
می کنید بهتر است که قبل از حرکت حداقل 
۷ ساعت اس��تراحت کنید. خواب خوب به 
شما کمک خواهد کرد که برای چند ساعت 
آینده هشیار بمانید. طبیعتا افرادی که شب 
قبل کمتر از 3 س��اعت خوابیده باشند روز 
بعد تمرکز کمتری خواهند داشت و هنگامی 
که شما همچنان خسته باشید توانایی شما 
در عمل و عکس العمل های هنگام رانندگی 

از چابکی الزم برخوردار نخواهد بود.

2- حتم���اً یک صبحان���ه خوب و کاملی 
بخورید

اولی��ن وعده غذایی در روز به ش��ما انرژی 
می ده��د و به حفظ توانایی های جس��مانی 
شما کمک می کند. یک صبحانه که دارای 
مقدار زیادی پروتیین، کربوهیدرات و مواد 

معدنی باش��د، ش��ما را برای نیمه اول روز 
هشیار نگه می دارد.

 
3- تهویه مناسب

رانندگ��ی در ه��وای گ��رم و ی��ا ب��دون 
تهوی��ه مناس��ب می تواند می��زان دریافت 
اکسیژن بدن ش��ما را کاهش دهد و باعث 
خواب آلودگی تان شود. از طرف دیگر، نسیم 
خنک برای هوش��یار ماندن به ش��ما کمک 
خواهد کرد. این بس��یار مهم است که تمام 
عوامل��ی را که باعث خس��تگی و کوفتگی 
می ش��ود را ازبی��ن ببرید. توج��ه کنید که 
ق��رار گرفتن در معرض گرمای ش��دید در 
حین رانندگی می تواند باعث افزایش فشار 

عصبی، سرگیجه، حالت تهوع و ... شود. 

س���بک  غذاه���ای  س���فر  ط���ول  در   -4
بخورید

کسانی مثل رانندگان اتوبوس که سفرهای 
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طوالنی دارند در طول س��فر نباید غذاهای 
س��نگین بخورند، چراکه خوردن غذاهایی 
مانن��د گوش��ت قرم��ز و کربوهیدرات های 
پیچی��ده در مقادی��ر زی��اد، هضم غ��ذا را 
س��خت تر می کند و خواب آلودگی راننده را 
در پی خواهد داش��ت. با خ��وردن غذاهای 
سبک و متعادل زندگی تان را نجات دهید.

 
اس���تراحت  ب���رای  ک���ردن  توق���ف   -۵

مناسب
تمرک��ز طوالن��ی ب��ر افق باعث خس��تگی 
می ش��ود و مقدار زیادی از انرژی را مصرف 
می کند. یک راه خوب برای کاهش استرس 
و جلوگیری از خواب آلودگی این اس��ت که 
بعد از چند ساعت رانندگی یک توقف کوتاه 
داشته باشید و در هوای تازه نفس بکشید. 
به خوبی ثابت ش��ده است که استراحت به 
طور مداوم و منظ��م باعث افزایش توجه و 
فعالیت مغز می ش��ود. هر دوساعت یک بار 
10 تا 1۵ دقیقه اس��تراحت کردن در حال 
رانندگی باعث می ش��ود ک��ه فعالیت مغز و 

قدرت واکنش های شما افزایش یابد.

مناس���ب  و  مطمئ���ن  س���رعت  ب���ا   -6
رانندگی کنید

رانندگی با س��رعت باال اگرچه ممکن است 
باعث شود وسایل نقلیه دیگر از شما فاصله 
بگیرن��د و هوش��یار باش��ند، ام��ا رانندگی 
تهاجمی باعث خستگی زودرس می شود و 
خواب را به چش��م های راننده خواهد آورد. 
بهتر است در طول مسیر با سرعت مناسب 

و مطمئ��ن رانندگ��ی کنید و ب��رای مدت 
طوالنی انرژی داشته باشید.

 
7- از رانندگ���ی بی���ن س���اعت 2 ت���ا ۵ 

صبح خودداری کنید
بدن شما بین ساعت 2 تا ۵ صبح به شدت 
نی��از به خ��واب دارد. در ای��ن دوره زمانی 
همیش��ه بیش��ترین آرامش به بدن منتقل 
می ش��ود و خواب عمیق اتفاق می افتد. در 
این لحظات اس��ت که سیستم عصبی شما 
آرام است و اگر ممکن باشد با خودداری از 
رانندگی در این ساعات، سطح ریسک چپ 

کردن پشت فرمان را کاهش دهید.

۸- استفاده از الکل و مواد مخدر
ای��ن عادت غل��ط و مخرب باع��ث کاهش 
هوش��یاری شما می شود. عالوه بر این الکل 

در مقادی��ر ک��م دارای اث��رات آرام بخش و 
مهارکننده اس��ت. نوش��یدنی های الکلی به 
عن��وان انتقال دهنده های عصبی ش��ناخته 
شده اند که حالت اضطراب را کنترل و تنظیم 
می کنند. در نتیجه، زمانی که شما رانندگی 
می کنید بعد از مصرف الکل هوش��یاری تان 
را از دست می دهید. توجه کنید که مصرف 
قرص های خواب آور و  قرص های ضد آلرژی 

هم می تواند به همان اندازه مضر باشد.
 

9- یک کمک راننده همراه خود داشته 
باشید

اگر در س��فر ی��ک کمک رانن��ده پر حرف 
داش��ته باش��ید رانندگی در ش��ب بس��یار 
آس��ان تر می ش��ود. آنها می توانند در مورد 
حوادث جاده به شما هشدار دهند و اگر شما 
ش��روع به چرت زدن کردید شما را هوشیار 
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کنند. عالوه براین کمک راننده می تواند در 
مواقع لزوم به جای شما رانندگی هم بکند. 
این بس��یار مهم است کس��ی که کنار شما 

می نشیند هم خواب نباشد. 

1۰- قب���ل از رانندگی یک فنجان قهوه 
بنوشید

اگرچ��ه قه��وه نمی توان��د جایگزین خواب 
راح��ت و عمیق باش��د ولی قابلی��ت بیدار 
نگهداشتن ش��ما را در حین رانندگی دارد. 
برای سفرهای جاده ای ۵ ساعت به باال، یک 
فنجان قهوه ایده بسیار خوبی است برای این 
که خواب از س��رتان بپرد. چنانچه عالقه ای 
به قهوه نداش��تید به ج��ای آن می توانید از 
چای س��بز یا سیاه اس��تفاده کنید چرا که 
نوشیدنی های کافئین دار برای بیدار ماندن 

شما بسیار کمک کننده خواهد بود.
 

11- جویدن و مکیدن یک تکه یخ 
رانندگان ادعا دارند ک��ه جویدن و مکیدن 
تکه های یخ در س��رحال نگه داش��تن بدن 
بس��یار تاثیر دارد و باعث می شود که راننده 
احس��اس خواب آلودگی نکند. زمانی که یخ 
در دهان تان آب می شود حس بسیار خوبی 
به شما دست خواهد داد ، انگار که آب نبات 
داخل دهانتان است. فقط حواستان باشد که 

بیش از حد به این کار ادامه ندهید چرا که 
به سالمت دندان های تان آسیب می رساند.

12- نوشیدن آب در حین رانندگی
باید بدانید که چنانچه آب بدن ش��ما تامین 
نباش��د به سرعت احس��اس خواب آلودگی و 
خس��تگی خواهید کرد. بنابراین برای اینکه 
اندام ها و بافت های داخلی بدن شما به درستی 
ب��ه فعالیت خود ادامه بدهن��د نیازمند مقدار 
کافی آب هستند و آب خالص بهترین گزینه 
برای سفرهای طوالنی شماست. پس حتماً یک 
بطری آب خنک در کنار خود داشته باشید تا 
بتوانید هر بار پس از اس��تفاده دوباره آن را پر 

کنید و در حین رانندگی میل نمایید.
 

13- فعال نگه داشتن عضالت بدن
برای اینکه مانع خواب آلودگی خود ش��وید 
سعی کنید عضالت بدن خود را حرکت داده 
و فعال شان نگهدارید. چنانچه قرار است یک 
جاده طوالنی را طی کنید و ترافیکی تجربه 
نخواهی��د کرد حتماً یک ب��ه یک بازوهای 
خ��ود را حرکت دهید تا ب��ه بهبود جریان 
خون بدنتان کمک کنید. حتی اگر قادر به 
انجام این کار در پش��ت فرمان نبودید برای 
لحظه ای ماش��ین را متوقف ک��رده و برای 

دقایقی حرکات کششی انجام دهید.
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14- خودداری از مصرف شکر
اگرچه ان��رژی بدن با مصرف قند و ش��کر 
س��ریعاً تامین می ش��ود ولی پ��س از مدت 
کوتاهی باعث می ش��ود که افت فشار خون 
اتفاق بیفت��د. بنابراین حتم��اً باید مصرف 
ش��یرینی ها و ش��کالت ها را محدود کنید 
چراکه امکان دارد حتی در صورت نخوردن 
تنقالت ش��یرین از طریق غذاهای فرآوری 
ش��ده مقدار بس��یار باالی ش��کر و قند به 
بدنتان وارد ش��ود. پس س��عی کنید زمانی 
که در جاده هس��تید از مصرف فس��ت فود 
خودداری کنید و بیش��تر ب��ه غذاهای تازه 
رو بیاورید چون مصرف باالی قند و ش��کر 

موجب خواب آلودگی شما خواهد شد.
 

خ���واب آور  داروه���ای  مص���رف  از   -1۵
خودداری کنید

خیلی از داروها خاصیت خواب آوری در خود 
دارند. بنابراین ش��ما به عن��وان یک راننده 
متعهد و مس��ئولیت پذیر که اهمیت باالیی 
به جان خود و دیگران می دهید حواستان را 
جمع کنید و از مصرف این داروها خودداری 
کنی��د. اگ��ر روی بس��ته بندی دارویی که 
مصرف کردید عوارض خواب آوری قید شده 
باشد توصیه می کنیم بعد از مصرف آن دارو 
سفر خود را کنسل کرده و به زمان دیگری 

موکول کنید.

هن���گام   C ویتامی���ن  مص���رف   -16
رانندگی

جالب اس��ت بدانید ش��ما ب��ا مصرف ۵00 
میلی گرم ویتامین C معج��زه ای را تجربه 
خواهید کرد و پس از مصرف آن هوشیاری 
و بیداری ت��ان را کاماًل ح��س خواهید کرد 
چراکه این ویتامین اجازه نمی دهد بدن تان 
خسته ش��ود. ش��ما می توانید از قرص های 

جوش��ان برای این کار اس��تفاده کنید و به 
هیچ عنوان نگران نباش��ید چرا که با انجام 
این کار خطری شما را تهدید نخواهد کرد.

 
17- گ���وش دادن ب���ه آهنگ های���ی که 

عالقه ندارید
ه��ر اندازه آهنگ هایی ک��ه گوش می دهید 
آزاردهنده باش��ند همانق��در برای تان بهتر 
اس��ت. یا حتی اگر برایتان مقدور است یک 
موج رادیویی که به طور معمول به آن گوش 
نمی دهید را بگیری��د و همزمان صدای آن 
را زیاد کنید. به یاد داشته باشید که گوش 
دادن ه��ر چیزی ب��ه غی��ر از آهنگ مورد 

عالقه تان به نفعتان است.

1۸- جویدن آدامس 
جویدن آدامس باعث می ش��ود شما کمتر 
خمی��ازه بکش��ید و خواب از س��رتان بپرد. 
فقط دقت کنید که مداوم در حال جویدن 
نباش��ید حتی چنانچه خیلی زیاد احساس 
خس��تگی کردید. ترفند جویدن را معموالً 
رانندگان ماشین های سنگین به کار می برند 

و نتیجه خیلی عالی گرفته اند.
 

19- روش���ن کردن چ���راغ داخل خودرو 
در شب

زمانی که در تاریکی هس��تید بدن ناخودآگاه 
تولی��د مالتونین را آغاز می کند. این هورمون 
باعث می شود به سرعت احساس خستگی و 

خواب آلودگی کنید. 
پس حتماً حواستان باشد که چراغ ها را پیش 
از این که خس��ته ش��وید روشن کنید. حتی 
اگر برایتان مقدور بود همیش��ه آن را روشن 
نگ��ه دارید چرا که پس از تولید مالتونین در 
بدن، بدون یک چرت 1۵ دقیقه ای به سختی 

می توانید بیدار بمانید.

جالـب اسـت بدانید شـما 
میلی گـرم   500 مصـرف  بـا 
ویتامین C معجزه ای را تجربه 
خواهیـد کرد و پس از مصرف 
آن هوشـیاری و بیداری تـان 
را کامـاًل حـس خواهید کرد 
چراکـه ایـن ویتامیـن اجازه 
نمی دهد بدن تان خسته شود. 
شـما می توانیـد از قرص های 
جوشان برای این کار استفاده 
کنید و بـه هیچ عنوان نگران 
نباشید چرا که با انجام این کار 
خطری شما را تهدید نخواهد 

کرد.
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جانش��ین معاون فنی و عملی��ات اورژانس 
کش��ور از آماده باش بیش از 24 هزار و ۵00 
نیروی اورژانس برای طرح نوروزی 1401 خبر 
داد. اس��ماعیل فراهانی در جلسه هماهنگی 
طرح های ترافیکی ویژه ن��وروز 1401 درباره 
تمهی��دات اورژانس کش��ور برای س��فرهای 
نوروزی و امدادرسانی به حوادث در ایام نوروز 
1401 گفت: اورژانس کشور دستورالعمل های 
ویژه ای را در خصوص سفرهای نوروزی ابالغ 
کرده است. همچنین در بحث راهیان نور نیز 
که بنا شده امسال اجرا شود دستورالعمل های 

الزم را ابالغ کردیم.
جانش��ین معاون فنی و عملی��ات اورژانس 
کش��ور با بیان اینک��ه دس��تورالعمل جامع 
س��المت ن��وروزی نی��ز ب��ا هم��کاری دیگر 
سازمان ها و دستگاه های مرتبط تدوین و ابالغ 
ش��ده اس��ت، به تجهیزات و توان لجستیکی 
اورژان��س در طرح نوروزی نیز اش��اره کرد و 
گفت: کل پایگاه های ما 3033 پایگاه اس��ت. 

همچنی��ن ۶2۷3 دس��تگاه آمبوالن��س نیز 
آماده ب��اش خواهد بود که از این تعداد ۵۷۷4 
دس��تگاه از نوع سبک اس��ت که در مقایسه 
با قبل یک درصد افزایش داش��ته است. ۵0 
فروند بالگرد، یک فروند هواپیمای بال ثابت، 
۶۸ دستگاه اتوبوس آمبوالنس، 34۶ دستگاه 
موتورالنس برای حوادث ش��هری و ۵ فروند 

شناور آمبوالنس نیز در آماده باش خواهند بود. 
وی با بیان اینکه 400 دستگاه از آمبوالنس ها 
از ن��وع کم��ک دار و وی��ژه ت��ردد در مناطق 
صعب العبور است، گفت: در مجموع 24 هزار 
 و ۵1۸ نفر از نیروی انسانی سازمان اورژانس

کش��ور نیز در اجرای این طرح در آماده باش 
خواهند بود.

آمادگی کامل اورژانس کشور برای خدمت رسانی در سفرهای نوروزی
جانشین معاون فنی و عملیات اورژانس کشور اعالم کرد
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مریخ نورد کنجکاوی 
در مریخ »گل« پیدا کرد

 )Curiosity(  مریخ ن��ورد »کنج��کاوی« 
تصویری از چیزی فریبنده در سطح مریخ ثبت 
کرد که ظاهری شبیه به یک گل کوچک دارد.

در حالی که این س��اختار عجیب شبیه به 
یک گل کوچک یا حتی ساختاری آلی به نظر 
می رسد اما تیم این مریخ نورد تأیید کردند که 
این جسم یک »سازند« معدنی با ساختارهای 
ظریفی اس��ت که بوسیله مواد معدنی رسوب 

شده از آب تشکیل شده اند.

سازند )Formation( به مجموع الیه هایی 
گفته می شود که دارای ترکیب سنگ شناسی 
مش��خص بوده و در س��طح نس��بتاً وسیعی 
گس��ترش و امتداد یافته اند و حد فاصل آن با 
الیه های زیرین و باالیی کامالً مشخص است.

از  پی��ش  »کنج��کاوی«  مریخ ن��ورد   
ای��ن نی��ز چنی��ن س��اختارهایی ک��ه ب��ه 
 آنه��ا خوش��ه های کریس��تالی دیاژنتیک��ی

)diagenetic crystal clusters( گفته می شود 

را مشاهده کرده بود. دیاژنتیک به 
معن��ای ترکیب مجدد یا بازآرایی 
مواد معدنی است و این ساختارها 
از خوشه های کریستالی سه بُعدی 
تشکیل می ش��وند که از ترکیب 

مواد معدنی ایجاد شده اند.
فریم��ن«  »ابیگی��ل 

)Abigail Fraeman( مع��اون 
دانش��مند این پ��روژه در توییتر 
نوش��ت که ای��ن س��اختارها که 
پیش تر دیده شده اند از نمک هایی 
به نام سولفات ساخته شده بودند.

ب��ا توجه به مطالع��ات قبلی بر 
ساختارهای مش��ابه که در مریخ 
یافت ش��ده بودند می توان گفت 
که ای��ن س��اختار در اصل درون 
یک س��نگ قرار داشته است که 
در طول زمان از بین رفته اس��ت. 
با این وجود به نظر می رس��د که 
این خوش��ه های معدنی در برابر 

فرسایش مقاوم باشند.
نام دیگر این ساختارها سنگال 
)concretion( است. مریخ نورد 
»فرصت« نیز چنین ساختارهایی 
را مش��اهده کرده ب��ود و آن ها را 
"بلوبری" نامیده بود زیرا کوچک 
و گرد بودند. می توان سنگال های 
گ��رد را اطراف س��ازه گل مانند 

مشاهده کرد.
اعضای تی��م این مریخ نورد این 
ساختار را اوایل این هفته مشاهده 
 Blackthorn Salt کردند و نام
را به آن نس��بت دادن��د. آن ها از 
لنز دستی مریخ نورد  تصویربردار 
)MAHLI( برای ثبت این تصویر 
استفاده کردند. این دوربین مواد 
معدنی و بافت سطوح سنگ ها را 

نمایان می کند.
 مریخ نورد کنجکاوی در س��ال 
2013 نی��ز س��اختار گل مانند 
دیگری یافت��ه ب��ود و مریخ نورد 
اس��پریت نی��ز موفق ب��ه یافتن 
سنگ های مشابهی شده بود که 

آن ها را گل کلم نامید.
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آواتار متاورس چیست و چه کاربردی دارد؟
تا ای���ن لحظه به احتمال زی���اد حداقل برای 
یک بار هم که شده خبر تغییر نام فیسبوک 
ب���ه مت���ا و ای���ده تکمیل پ���روژه مت���اورس را 
ش���نیده اید. یک���ی از مهم تری���ن بخش های 
ای���ن پ���روژه که نظر اف���راد زی���ادی را به خود 
جلب کرد، آواتارهای متاورس اس���ت. گفته 
می شود این ویژگی به گونه ای طراحی شده 
تا طبق س���لیقه و ظاهر شما شخصی سازی 
ش���ود ک���ه همی���ن موض���وع باعث ش���ده تا 
م���ردم بی صبرانه منتظر تکمی���ل این پروژه 
باش���ند. اما آواتار متاورس چیس���ت و با آن 
چه کارهایی می توان انجام داد؟ در ادامه با 
ما همراه باشید تا با جزئیات بیشتری از آن 

آشنا شویم.

آواتار چیست؟
اگر مدتی است که با فضای اینترنت سر 
و کار دارید احتماالً تا به حال در شبکه های 
اجتماعی هم اکانت درس��ت کرده و وارد 
آن ها ش��ده اید. کاربران در هر پلتفرم یک 
عکس عادی برای پروفایل ش��ان قرار داده 
و ی��ا یک مدل 2 یا 3 بعدی از خودش��ان 
ایجاد می کنند. اینجا همان نقطه ایست که 

صحبت از مفهوم آواتار به میان می آید. در 
واقع اگر بخواهیم تعریف ساده ای از آوارتار 
ارائ��ه دهیم می توان گفت: آواتار یک نماد 
آنالین از یک کاربر است. هویت دیجیتالی 
هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و می تواند 

به حالت متحرک و یا ثابت باشد.
اگر بخواهی��م واضح تر از مفه��وم آواتار 
صحبت کنیم باید س��ری به بیت موجی 
)Bitmoji( بزنیم. ایموجی های دو بعدی 
که نماینده دیجیتالی کارب��ران بوده و ما 
از آن ها برای صحبت با یکدیگر اس��تفاده 
می کردیم حاال ساختار سه بعدی دارند و 
داخل بسیاری از بازی های اسنپ چت نیز 

استفاده می شوند.
در ح��ال حاض��ر بس��یاری از کاربران 
ش��بکه های اجتماع��ی خودش��ان را ب��ا 
آواتارهای آنالین معرفی می کنند. استفاده 
از این آواتارها به کاربر این امکان را می دهد 
ت��ا هر آن کس که می خواهد در قالب یک 
آواتار باش��د. برای مثال ش��ما می توانید 
شکل، حالت مو، ظاهر، اکسسوری و سایر 
ویژگی های آواتارتان را دقیقاً مانند خودتان 
شخصی س��ازی کنی��د. به احتم��ال زیاد 
همین حاال هم حداقل از یک یا دو آواتار 

استفاده می کنید. با این حال داستان آن ها 
به همین جا ختم نشده و خیلی بیشتر از 

این ها حرف  برای گفتن دارد.

آواتار متاورس چیست؟
وقتی برای اولین بار از متاورس صحبت 
به میان آمد، یکی از نقاط پررنگ و جالب 
توجه آن آواتارهای پیش��رفته و جدیدش 
بود. اساساً می توان گفت که آواتار متاورس 
نیز مانند س��ایر آواتاره��ای آنالین عمل 
می کند؛ اما باید توجه داش��ته باشید که 
آواتار متاورس ش��ما در وقع حکم هویت 
کاربریتان در کل دنیا است. درست مانند 
آواتارهای دو بعدی در سایر پلتفرم ها شما 
می توانید یک آواتار در متاروس ساخته و از 

آن استفاده کنید.
با همه این تفاس��یر، یکی از بزرگ ترین 
تفاوت های آواتار متاورس با س��ایر آواتارها 
انعطاف پذیری آن است. اکثر آواتارها تنها 
به یک پلتفرم خاص محدود هستند اما با 
استفاده از آوتار متاورس می توانید تجارب 
 )Metaverse( مختلف را در کل متاورس
پشت سر بگذارید. به همین دلیل هم هر 
آوات��ار با هر ظاهری که ایجاد می کنید به 

یاسمن آذر
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راحتی به دنیاهای مجازی مختلفی که از 
آن دیدن می کنید حمل خواهد ش��د. در 
نهایت آواتار همان هویت شما در متاورس 
خواهد بود. یک��ی دیگر از نکاتی که آواتار 
متاورس را با بقیه آواتارها متفاوت می کند، 
انعطاف پذیری خاص و جذاب آن است. از 
آنجایی که متاورس کاربری بسیار گسترده  
از اقس��ام نقاط جهان را م��ورد هدف قرار 
داده، روی طراحی آواتارهای خود به شدت 
متمرکز ش��ده تا تمامی حرکات بدن فرد 
را تک��رار کرده و تجرب��ه کاربری واقعی را 

برایمان ایجاد کند.
در حال حاض��ر این تکنول��وژی متا از 
طری��ق هوش مصنوع��ی در حال تکامل 
بوده و عالوه ب��ر آن روی حرکات فیزیکی 
بدن نیز تحقیق��ات الزم را دارد تا تمامی 
ای��ن آموزش ه��ا را به یک م��دل انتقال 
ده��د. حاال این مدل می تواند دقیقاً محل 
قرارگیری شانه و آرنج را با توجه به محلی 
که هدس��ت و کنترلرهای دستگاه را قرار 
داده اید پیش بینی کند. به همین دلیل هم 
آواتارهای متاورس دقیق تر و ش��هودی تر 

خواهند بود.

به عنوان کاربر با آواتار متاورس چه 
کارهایی می توان انجام داد؟

یکی از مزیت های بزرگ آواتار متاورس 

مورد استفاده و کاربری آن است. با وجود 
این که در ح��ال حاضر جزئیات زیادی در 
این خصوص وجود ندارد به جرئت می توان 
گف��ت ک��ه از آواتارهای مت��اورس خود 
می توانید در تمامی اپ ها اس��تفاده کنید. 
هر زمانی که وارد محیط مجازی بش��وید 
آواتار شما نیز همراه شما وارد خواهد شد.

گفته ها حاکی از این است که این آواتارها 
روی تمامی اپ ها و محیط های پشتیبانی 
ش��ده قابل اجرا بوده و هدف این است که 
متاورس بتواند در تمامی زمینه ها کاربری 
خود را گس��ترش دهد. داشتن یک آواتار 
مرکزی نه تنها جذاب تر است بلکه باعث 
می شود تا روند استفاده برایتان یکپارچه 

و راحت تر شود.
اخیراً متا اعالم کرده اس��ت ک��ه آواتار 
مت��اورس نه تنها در واقعیت مجازی بلکه 
در اپلیکیش��ن های سوم شخص نیز قابل 
 Meta اس��تفاده خواهند بود. اگ��ر کاربر
Quest باشید می توانید از آواتار مرکزی 
 PokerStars خود در بازی هایی مث��ل
 VR، Topgolf with Pro Putt،
س��ایر  و   Epic Roller Coasters
بازی های دیگر اس��تفاده کنی��د. عالوه بر 
 Synth این پش��تیبانی بازی هایی مانند
Riders، ForeVR Bowling نی��ز به 
زودی توسط آوتار متا انجام خواهد گرفت.

اگر از واقعیت مجازی استفاده نمی کنید 
ممکن است پیش خود فکر کنید که آواتار 
مت��اورس برایتان به چ��ه دردی خواهند 
خورد؟ اخیراً مارک زاکربرگ مدیرعامل متا 
طی یک بیانیه ای به این سئوال پاسخ داده 
است. او می گوید هم اکنون آوتارهای متا در 
فیسبوک، مسنجر و اینستاگرام گسترش 
پیدا خواه��د کرد. به همین دلیل هم اگر 
شما عالقه مند به اس��تفاده از رسانه های 
اجتماعی باشید می توانید از این آواتارها در 
پست ها، استوری ها و حتی به عنوان عکس 

پروفایل از آن استفاده کنید.
آوات��ار مت��اورس که به تازگی منتش��ر 
ش��ده اند قابلیت افزودن کاش��ت حلزون 
شنوایی و سایر ملزمات شنوایی را هم دارد؛ 
عالوه براین آواتارهای ویلچری نیز از طریق 
رسانه های اجتماعی اکوسیستمی متا قابل 

دسترس خواهد بود.
 

آیا آواتار برای متاورس مهم است؟
آوات��ار متاورس قطع��اً مهم ترین بخش 
پروژه متا بوده و به طور کلی می توان گفت 
که در این پلتفرم چیزی فراتر از س��اخت 
یک چهره برای کاربر است. در واقع تمامی 
فعالیت ها و خواس��ته های کارب��ر در این 
پلتفرم توسط همین آواتار هدایت و محقق 
می شود. به همین دلیل هم تمامی اقدامات 
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شما در متاورس اعم از فعالیت های مالی 
و یا حتی بازی نتیجه کارب��ری آواتارتان 

خواهد بود.

انواع آواتارهای متاورس
شما می توانید آواتار متاورس را بسته به 
خالقیت و تنوع در انواع و اقس��ام زیادی 
بسازید اما متاورس بیشتر روی آواتارهای 

نوع زیر تمرکز دارد:

VR 1- آواتار
در ح��ال حاضر آوتار VR توس��ط اکثر 
کاربران در فضای مجازی استفاده می شود. 
این نوع آواتار در واقع همان مدلی است که 
به کاربر امکان مشاهده فضای اطراف را از 
دید یک آوتار می دهد. توجه داشته باشید 
که در این مدل آواتار تنها می توانید قسمت 
باالتنه آواتار مورد نظرتان را ببینید و توانایی 
مشاهده قسمت پایینی بدن آواتار در حال 
حاضر به دلی��ل محدودیت های فعلی در 
متاورس وجود ندارد. به طور کلی می توان 
گفت که آوتار VR متاورس حرکات دست 
و صورت شما را تقلید کرده اما توانایی کپی 

کردن حرکات پایین تنه کاربران را ندارد.

2- آواتار تمام تنه
آواتارهای تمام تنه یا فول بادی نس��خه 
پیش��رفته تر آواتار متاورس هستند که از 
حسگرهای تش��خیصی روی تمامی نقاط 

بدن شما اس��تفاده کرده و نه تنها حکات 
دست و صورت بلکه تمامی حرکات پاها و 
بدنتان را تقلید می کند. این نوع آواتار تمامی 
حرکات بدن ش��ما را شناسایی کرده و در 
حال حاضر تنها در چند بازی قابل استفاده 
است. به نظر می رسد آواتارهای فول بادی 
به س��رعت در آینده پیشرفت کند و مورد 
توج��ه مردم قرار بگیرد تا در نهایت تجربه 

کامل تری از متاورس به کاربر داده شود.

چگون���ه می توانی���م آوات���ار متاورس 
مختص به خود را بسازیم؟

متاورس هنوز در مراحل اولیه س��اخت 
خود قرار دارد اما در حال حاضر شرکت هایی 
خدمات ساخت آواتار را به کاربر می دهند. 
در ص��ورت اس��تفاده از خدم��ات ای��ن 
ش��رکت ها می توانید به راحتی یک آواتار 
شخصی سازی ش��ده برای خودتان ایجاد 
کنید و در برنامه ها و بازی های مختلف آن 

را مورد استفاده قرار دهید.
 

آی���ا ش���رکت های دیگ���ر نی���ز آوات���ار 
می سازند؟

پروژه متاورس اخیراً با ایده منحصر به فرد 
خود سر و صدای زیادی ایجاد کرده است 
اما باید بدانید که متا تنها شرکتی نیست 
که در مسیر ساخت آواتار و تجربه زندگی 
مجازی قرار گرفته. یکی دیگر از غول های 
دنیای تکنولوژی که وارد این رقابت شده 

است، مایکروسافت بوده که در اواخر سال 
Microsoft Mesh ،2021 را ب��ه دنیا 
معرفی کرد. این برنامه در واقع روی ساخت 
آواتارهای سه بعدی شخصی سازی شده و 

دنیای مجازی متمرکز شده است.
ایده مایکروسافت درس��ت مانند پروژه 
متاورس ب��وده و کاربران می تواند با ایجاد 
آواتاره��ای منحص��ر به فرد خ��ود با تیم 
مایکروس��افت ارتب��اط برق��رار کنند. در 
ح��ال حاضر این کمپانی حرکات دس��ت 
و ص��ورت آواتارهایش را به همراه محیط 
واقعیت مجازی پلتفرم مش معرفی کرده 
اس��ت. با گذشت زمان و تکمیل هر کدام 
از ای��ن پروژه های دنیای واقعیت مجازی، 
می ت��وان قضاوت کرد که کدام یک از این 
دو پروژه عملکرد موفق تری خواهد داشت؟ 
بیل گیتس با معرفی مایکروسافت مش یا 

پروژه متاورس زاکربرگ؟

با استفاده از آواتار متاورس هویت 
مجازی خود را شکل دهید

ب��دون ش��ک با گ��ذر زم��ان و تکمیل 
پروژه متاورس، شاهد افزودن قابلیت ها و 
ویژگی هایی با جزئیات دقیق تر در زمینه 
شخصی س��ازی کردن محیط این پلتفرم 
برای هر کاربر خواهیم بود. به نظر ش��ما 
آین��ده آواتارهای پیش��رفته در متاورس 

چگونه رقم خواهد خورد؟
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پی��کان آب��ی چهار س��ال قبل از 
نیس��ان آبی پا به جاده های نیمه 
آسفالت و خاکی ایران گذاشت. 
برادره��ا و خواهرهای پیکان از 
س��ال تول��د در پایی��ز ۱۳۴۵ تا 
موعد بازنشس��تگی اش در بهار 
س��ود  دالر  میلیارده��ا   ۱۳۸۴
عای��د مال��کان و صاحبان س��هام 
ایران  ایران ناس��یونال و بع��داً 
خودرو کردند. هنوز هم میلیونها 
هموطن در ش��هرها و روس��تاها 
س��وار ب��ر پی��کان کار، لوک��س، 
جوان��ان، استیش��ن و وانت در 

جاده های کشور تردد می کنند.
به گ��زارش ایس��نا، »اس��فند« 
م��اِه تولد و مرگ برادران خیامی 
اس��ت. احمد در اسفند ۱۳۰۲ 
متولد ش��د و محمود در اسفند 
۱۳۹۸ درگذشت. برادرانی که 
با همراه��ی خواهرش��ان اولین 
خودروهای سواری ایرانی پسند 

را مونتاژ کردند.
سال ها کامیونداری و گاراژداری 
و  محمدعل��ی  عص��ر  در  پ��در 
احمد ش��اه قاجار زمینه و بستر 
عالقمن��دی احم��د و محم��ود دو 
پس��ر و مرضیه دخت��ر علی اکبر 
خیام��ی ب��ه ان��واع خودروه��ای 
س��نگین و س��بک را به ش��کلی 
به وجود آورد ک��ه جرقه و ایده 
تأسیس ایران ناسیونال همزمان 
و ب��ا هم��کاری دو ب��رادر، احمد 
و محمود زده ش��د. پ��در بزرگ 
ای��ن دو برادر، عب��داهلل خیامی 
از مش��روطه چی های فعال دوره 

قاجار بود.

عالقمن��دی احمد ب��ه خودروهای س��نگین و 
اقبال محمود به خودروهای س��بک، در همکاری 
نزدیک و صمیمان��ه دو برادر در نهایت به گرفتن 
نمایندگی شرکت خودروسازی مرسدس بنز آلمان 
و تولید انواع اتوبوس ها و کامیون های بنز در ایران 
و دریافت مجوز از ش��رکت خودروس��ازی روتس 
انگلستان و تولید معروف ترین خودرو سواری تاریخ 

ایران یعنی »پیکان« منجر شد.
اما همکاری تجاری دو برادر به بهانه های مبهم و 
نامشخص از جمله نزدیکی روابط محمود با دربار 
پهل��وی و برخی چهره های ذی نفوذ اقتصادی آن 
روزگار و مخالفت احمد با پیشنهاد محمدرضا شاه 
و نزدیکان درباریش برای واگذار کردن 4۹ درصد 
از سهم ایران ناسیونال به کارگران کارخانه و بروز 
برخی اختالفات خانوادگی خیامی ها، بعد از یک 

دهه تالش دلسوزانه پایان داد.
محمدرضا پهلوی، شاه ایران و امیرعباس هویدا 
نخس��ت وزیر معروف��ش، چندین ب��ار از خطوط 
تولید ایران ناس��یونال بازدید کردند و حتی آقای 
نخست وزیر که ماشین زیر پایش پیکان آبی بود، 
آرزو داش��ت »هر ایرانی روزی یک پیکان داشته 

باشد.«

بنیانگذاران
احمد اس��فند 1302 و محمود 1۷ دی 130۸ 
در شهرستان طرقبه استان خراسان متولد شدند. 

پدرشان علی اکبر خیامی در عصر محمدعلی شاه 
کامیوندار و گاراژدار بود و بار و محموله های مردم 
و دولت را جابه جا می کرد. در جریان جنگ جهانی 
اول و اش��غال بخش شمالی ایران توسط قزاقهای 
روس، کامیون ه��ای علی اکب��ر در طول جنگ به 
خدمت گرفته شد اما با پایان جنگ مصادره و به 

روسیه منتقل شد.
بعد از این اتفاق تلخ، علی اکبر گاراژ کامیون ها را 
به تعمیرگاه خودروهای سنگین و کامیون تبدیل 
ک��رد و از همان زمان احمد و محمود به کارهای 
فنی مربوط به اتوبوس و کامیون عالقمند شدند. 
ش��دت عالقمندی احمد و محمود به این کار به 
حدی بود که در ابتدا درس روزانه را رها کردند و 
در دبیرستان شبانه ادامه تحصیل دادند اما با زیاد 
شدن فعالیتهای ش��ان درس را رها کردند و تمام 
وقت به عالقمندی ش��ان یعنی خرید و فروش و 
تعمیر خودروهای س��بک و سنگین و داد و ستد 

لوازم یدکی این خودروها پرداختند.
برادران خیامی به حدی به کارشان عالقمند بودند 
که بخشی از گاراژ پدر را به محل کارواش و شست 
و شوی خودروهای سبک و سنگین تبدیل کردند. 
آنان رفته رفته به مس��ائل فنی اتوبوس و کامیون 

عالقمند شدند و به تعمیرات ساده پرداختند.
احم��د درباره عالقه مندیش به ماش��ین  گفت: 
»در سرمای زمس��تان آنقدر روی اتومبیل ها کار 
می کردم که دست هایم ترک می خورد و بنابراین 

فرجام پیکان آبی و کمپانی مادر
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ناچار می شدم پیه داغ کرده روی آن بریزم تا 
زخم هایم التیام پیدا کند.«

احمد و محمود به تدریج وارد خرید و فروش 
ماش��ین ها و لوازم یدکی بنز شدند و سرمایه 

خوبی برای فعالیتهای بعدی جمع کردند.
احمد که درگیر فعالیت های سیاس��ی ضد 
رژی��م در دهه 1320 هم ب��ود برای رهایی از 
دس��ت ماموران ش��هربانی راهی تهران شد. 
او در خاطراتش بیان ک��رد: »یک روز هنگام 
گشت زنی در خیابان سعدی از مقابل ویترین 
یک نمایش��گاه بزرگ اتومبی��ل عبور کردم و 
میخکوب ش��دم و با ش��رکت مریخ و مدیران 
آن، برادران س��ودآور آشنا شدم و موفق شدم 
با همکاری آنان نمایندگی مرسدس بنز را در 
مش��هد به دست بیاورم. در س��ال 1332 که 
قدم به 30 سالگی گذاش��تم، اولین اتومبیل 
مرسدس بنز را در مشهد فروختم و فهمیدم 
کم کم زندگی روی خوش��ش را به ما نش��ان 

می دهد.«
ب��ا رونق کار خرید و فروش خودرو، احمد و 
محمود شرکت تضامنی »برادران خیامی« را 
تأسیس کردند و در سال 132۸ به تهران نقل 

مکان کردند.
احمد در تهران کوش��ید از یک فروش��نده 
معمولی فراتر رود به همین دلیل مستقیماً با 
کارخانه مرسدس بنز مکاتبه کرد. او در سال 
133۷ به اروپا سفر کرد و در شهر فرانکفورت با 
مدیران شرکت اتوبوس سازی بنز دیدار و تالش 
کرد نمایندگی این شرکت را به دست بیاورد. 
به این منظور مناسباتی را با دربار پهلوِی پسر 
و وزارت اقتص��اد وقت برقرار کرد و در نهایت 

موفق به دریافت مجوزهای الزم شد.
احمد و محمود به همراه خواهر خود مرضیه، 
کارگاه مونتاژ خودرو ایران را در سال 1341 با 
سرمایه 10 میلیون تومان احداث کردند و 1۵ 
مهر 1344 بهره ب��رداری از آن را آغاز کردند. 
اولین محصوالت شرکت اتوبوس و مینی بوس 

با امتیاز دایملر بنز آلمان بود.
پس از دیدار محمدرضا شاه از کارخانه ایران 
ناسیونال و قول و قرارهایی که میان او و محمود 
خیامی رد و بدل شد، کارخانه در 20 شهریور 
134۵ اجازه س��اخت انواع اتومبیل س��واری 

چهار س��یلندر را گرفت و سرمایه شرکت هم 
به سرعت افزایش و به عدد 40 میلیون تومان 

رسید.
در تاریخ 23 اردیبهشت 134۶، سالن تولید 
پی��کان، با امتی��از گروه روتس انگلس��تان به 
کرایس��لر بریتانیا تغییر نام داد و بعد با امتیاز 
ش��رکت تالبوت، ساخته ش��د و در کارخانه 
شمالی مورد بهره برداری قرار گرفت. سپس در 
زمینه توسعه تولید انواع خودرو از نوع اتوبوس 
و مینی بوس، سالن های ساخت اتوبوس مدل 
302 و مینی ب��وس 30۹ با امتیاز دایملر بنز 

آلمان گشایش یافت.
مجموع تولید ایران ناسیونال از سال 134۸ 
ت��ا 13۵۷ ح��دود 400 هزار دس��تگاه انواع 
مدل های پیکان بود. ش��رکت مذکور در سال 
اول تولید روزانه حدود 10 خودرو سواری و ۷ 
اتوبوس و کامیون بنز تولید کرد. این شرکت 
هفت سال بعد اعالم کرد سرمایه اش به بیش 
از 12 براب��ر افزای��ش یافت و از نظر کیفیت و 
کمیت تولید، در ردیف بزرگترین خودروسازان 
آس��یا قرار دارد. ایران ناسیونال در سال 13۵2 
از برنامه اش برای خودکفایی در تولید لوازم و 

قطعات یدکی خودرو سخن گفت.
ش��رکت مذک��ور در همکاری مش��ترک با 
ش��رکت تالبوت انگلس��تان ک��ه در آن زمان 
خودرو هیلمن تولید می کرد در اردیبهش��ت 
134۶ تولید هیلمن را با اس��م پیکان شروع 
کرد. در اواخر همان س��ال اتومبیل پیکان با 

قیمت 12 هزار تومان به بازار عرضه شد.
احمد و محمود در س��ال 13۵1 راه تجاری 
خ��ود را از یکدیگر جدا کردند و از آن س��ال 

ایران ناسیونال به محمود خیامی تعلق گرفت.
برادران خیامی، قبل از انقالب 13۵۷ عالوه  
بر ایران خودرو ده ها ش��رکت دیگر در صنایع 
سنگین راه انداختند و بانی خدمات گسترده ای 
در توسعه صنعت در ایران شدند. بیمه آسیا، 
مبلیران، فروشگاه کورش، کارخانه بریجستون، 
پیستون سازی و ایدم تبریز، بلبرینگسازی ایران، 
بانک صنعت و معدن، ش��رکت ریخته گری، 
ش��رکت رضای مشهد و چند شرکت دیگر از 
جمله ش��رکت هایی است که توسط احمد یا 
محمود یا به صورت مش��ترک توسط هر دو 

برادر تأسیس شدند.
با بروز انق��الب انقالب اس��المی در بهمن 
13۵۷ اموال احمد و محمود خیامی توس��ط 
دادگاه انقالب مصادره ش��د و خودش��ان نیز 

مدتی بازداشت شدند.
دو برادر در نهایت در خارج از ایران چشم از 
جهان فرو بستند. احمد در تاریخ هفتم خرداد 
سال 13۷۹ در ۷۷ سالگی در تورنتوی کانادا 
درگذش��ت و در لس آنجلس امریکا به خاک 
س��پرده ش��د. برادرش محمود نیز روز جمعه 
۹ اسفند 13۹۸ در ۹0 سالگی در شهر لندن 

درگذشت و به خاک سپرده شد.
منبع:  کتاب پیکان سرنوشت ما - نشر نی - 

گردآورنده نوشته ها و خاطرات مهدی خیامی
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چرا سرعت اینترنت و شبکه های 
اجتماعی خارجی کم شده است؟

سرعت اینترنت کشور و همچنین استفاده 
از برخی شبکه های اجتماعی خارجی مانند 
اینستاگرام و واتساپ با کندی قابل توجه ای 
همراه شده و کاربران را گله مند کرده است؛ 

اما مشکل کجاست؟
 از ابتدای ش��روع به کار وزارت ارتباطات 
دولت سیزدهم س��رعت و کیفیت اینترنت 
کشور با پستی و بلندی های بسیاری همراه 
بوده است. درحالی که کاربران حداقل در ۶ 
ماه گذش��ته بارها نسبت به کندی سرویس 
اینترنت خود ش��کایت های گوناگونی را در 
ش��بکه های اجتماع��ی یا ثبت ش��کایت در 
سامانه 1۹۵ مطرح کرده اند؛ اما این کندی و 

کیفیت پایین اینترنت همچنان ادامه دارد.
پاییز س��ال ج��اری اپراتوره��ای اینترنت 
ثاب��ت در گفت وگو با زومی��ت اعالم کردند 
که مش��کل کاهش س��رعت و افت کیفیت 
اینترنت در کش��ور مربوط به این شرکت ها 
نیست و به خاطر کمبود پهنای باند در کشور 
است. همچنین طبق شنیده های زومیت در 
آن زم��ان، نزدیک به دو ماه بود که افزایش 
پهنای باند ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت 
متوقف ش��ده بود. از س��وی دیگر اخیراً هم 
مخابرات در گفت وگ��و با زومیت علت کند 

شدن اینترنت این شرکت در چند روز اخیر 
را به بحث عدم تأمین پهنای باند از س��مت 
ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت ارتباط داده 

بود که بعداً رفع شده است.
درمقابل این ادعا ها اما ش��رکت ارتباطات 
زیرس��اخت نظر دیگری داشت. مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت وگو وبا 
زومیت در حاشیه یکی از برنامه های وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد که 
مشکل کاهش اینترنت این روزها ربطی به 
کمبود پهنای باند ن��دارد. همچنین حمید 
فتاحی در پاس��خ به این س��ؤال زومیت که 
از زمان ش��روع به کار دولت س��یزدهم چه 
میزان پهنای باند وارد کش��ور ش��ده اعالم 
ک��رد که این اطالعات مرب��وط به داده های 
تجاری این ش��رکت اس��ت و نمی تواند آن 
را اع��الم کن��د. این اظهار نظ��ر فتاحی در 
حالی مطرح می ش��ود که در دولت گذشته 
به صورت ماهانه یا در گزارش های س��االنه 
می��زان واردات پهن��ای بان��د بین المل��ل و 

همچنین پهنای باند داخلی اعالم می شد.

مشکل کجاست؟
تنه��ا چند هفت��ه به پایان س��ال 1400 

باق��ی مانده مش��کل اینترنت 
بیش��تر از چند ماه گذش��ته 
نم��ود پیدا کرده اس��ت. حاال 
کاهش  در  مش��کل  بیشترین 
کیفیت اینترنت کش��ور روی 
مانند  خارجی  س��رویس های 
اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و 
حتی ب��ه گفته برخی کاربران 
در ش��بکه های اجتماعی روی 
کالب ه��اوس دیده می ش��ود. 
برای جویا ش��دن از دلیل این 
مشکل به بیش از چند شرکت 
و  گرفتیم  تم��اس  اینترنت��ی 
برخ��ی از آن ها ب��دون اینکه 
بخواهند نام��ی از آن ها آورده 
ش��ود اعالم کردند که پهنای 
این ش��بکه های خارجی  باند 
ب��ه عمد کم ش��ده اس��ت. از 
سوی دیگر براساس گفته های 
مدیران این ش��رکت ها پهنای 
باند به کشور به انداز نیاز وارد 
نمی ش��ود و همین باعث شده 
تا برخی از س��اعات شبانه روز 
کاربران در برخی نقاط کشور 
هنگام استفاده از سرویس های 
با  اینس��تاگرام  مانند  خارجی 

مشکل مواجه شوند.
در این م��ورد زومیت پیگیر 
پاسخ دقیق در مورد مشکالت 
پی��ش آمده ب��رای اینترنت و 
س��رعت برخی س��رویس های 
خارجی از س��مت مس��ئوالن 
مربوط اس��ت؛ اما تا آن زمان 
نظرس��نجی  ای��ن  در  لطف��اً 
ش��رکت و اعالم کنید که آیا 
شما هم برای دسترسی به این 
ش��بکه ها خارجی یا سرویس 
اینترنت خود با مشکل مواجه 
هس��تید یا خیر و اگر در این 
 زمین��ه ب��ا مش��کلی مواج��ه 
ب��ه  کامنت ه��ا  در  هس��تید 
م��ا اع��الم کنی��د ک��ه از چه 
اس��تفاده  س��رویس دهنده ای 

می کنید.
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مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کرد 
ثبت شکایت و پیگیری از کسب و کارهای 
متخلف، فقط در صورت واریز وجه از  طریق 
شبکه الکترونیکی پرداخت کشور )شاپرک( 

وجود دارد.
در صورت پرداخت نقدی و واریز وجه از  
طریق کارت به کارت، امکان ثبت شکایت و 
پیگیری خرید از  طریق سامانه اینماد وجود 

نخواهد داشت.
در اطالعی��ه مرک��ز توس��عه تج��ارت 
الکترونی��ک آمده اس��ت که ب��ا توجه به 
بازنویس��ی بخش شکایات سامانه اینماد و 
راه  اندازی س��امانه هوش��مند رسیدگی به 
شکایات کسب وکا رهای اینترنتی در آینده 
نزدیک که ثبت ش��کایت در آن منوط به 
استعالم اطالعات تراکنش پرداخت است، 
مصرف کنن��دگان بای��د هن��گام خرید از 
کسب وکارهای اینترنتی، اطالعات تراکنش 
پرداخت ش��امل درگاه پرداخت اینترنتی 
)IPG( یا کارتخوان )POS( را ذخیره کرده 

و نزد خود نگه دارند.
یک��ی از کارکردهای مهم نم��اد اعتماد 
الکترونیکی )اینماد(، امکان پیگیری خرید 
از کس��ب وکارهای اینترنتی از  طریق ثبت 
شکایت در صورت بروز مشکالت احتمالی 
است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در 
اجرای مأموریت  های ذاتی و قانونی خود در 

زمینه حمایت از مصرف  کنندگان در فضای 
تجارت الکترونیکی، از سال  ها قبل نسبت به 
ایجاد بخش شکایت در سامانه اینماد اقدام 

کرده است.
به منظور ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت 
ارائه خدمات به کس��ب  و کارهای اینترنتی 
و عموم مردم، بازنویس��ی سامانه اینماد در 
دس��تور کار مرکز تتا قرار دارد و در آینده 
نزدی��ک، بخش ش��کایات س��امانه اینماد 
تحت عنوان سامانه هوشمند رسیدگی به 
شکایات کسب  و کارهای اینترنتی راه اندازی 

خواهد شد.
در س��امانه جدید به منظور جلوگیری از 
ثبت شکایات صوری و بی اساس نسبت به 
کسب و کارهای اینترنتی که موجب تحمیل 
هزینه و زحمت اضافه برای کس��ب و کارها 
ش��ده بود، ثبت ش��کایت صرفاً بر مبنای 
اطالعات تراکنش پرداخت، استعالم آن از 
بانک مرکزی و تطبیق اطالعات امکان پذیر 
خواهد بود. برای دس��تیابی به این منظور 
هنگام ثبت شکایت در سامانه جدید، ورود 
اق��الم اطالعاتی تراکن��ش پرداخت مانند 
تاریخ، مبلغ، شماره ترمینال و شماره مرجع 
تراکنش توسط مصرف کننده الزامی است. 
الکترونیکی پس  مصرف  کنندگان تجارت 
از این باید هنگام خرید از کس��ب وکارهای 
اینترنتی حتماً اطالعات تراکنش پرداخت را 

به صورت دقیق ذخیره و نزد خود نگه داری 
کنند تا در صورت بروز مشکل، امکان ثبت 
شکایت و پیگیری از  طریق سامانه اینماد را 

داشته باشند.
در ص��ورت پرداخ��ت آنالی��ن نیز کافی 
اس��ت از صفح��ه تأیید خرید ک��ه پس از 
ثبت اطالعات در درگاه پرداخت اینترنتی 
و زدن دکمه پرداخت نمایش داده می  شود، 
از نمایش��گر یا صفحه تلفن هم��راه خود 
عکس بگیرند. همچنین امکان ثبت شماره 
تلفن همراه یا نشانی ایمیل نیز در تمامی 
درگاه ه��ای پرداخت اینترنت��ی به صورت 
اختیاری وجود دارد که در صورت تکمیل 
آن، اطالع��ات رس��ید تراکن��ش از  طریق 
پیامک یا ایمیل برای ش��ما ارسال خواهد 
ش��د. در م��ورد پرداخت هن��گام تحویل 
)CoD( نیز کافی اس��ت مصرف کنندگان 
رسید کارت خوان یا تصویر آن را نزد خود 
نگه دارند. در سامانه هوشمند رسیدگی به 
شکایات کس��ب و کارهای اینترنتی، امکان 
ثبت ش��کایت فقط در ص��ورت واریز وجه 
از  طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کشور 
)شاپرک( وجود دارد و در صورت پرداخت 
نق��دی، واریز وجه از  طریق کارت به کارت 
یا روش های دیگر، امکان ثبت ش��کایت و 
پیگیری خرید از  طریق سامانه اینماد وجود 

نخواهد داشت.

خریدهای اینترنتی از طریق »شاپرک« امکان شکایت دارند

فاطمه محمدی
روزنامه نگار
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»ب��اورم نمی ش��د چند بار پیام��ک را باز 
و بس��ته کردم اما واقعیت ای��ن بود که به 
ج��ای واریز پول کل موجودی حس��ابم را 
خالی کرده بودند. در واقع خودم با دستان 
خودم حقوق و کل مبلغ عیدی آخر س��الم 
را که همان روز به حسابم ریخته بودند، به 

حساب کالهبرداران منتقل کرده بودم.«
روزنامه ایران نوش��ت: »س��اعت از شش 
عصر گذش��ته بود که خس��ته و بی حوصله 
از محل کارم بی��رون آمدم و پای پیاده به 
س��مت خانه راه افتادم. چند قدم بیش��تر 
نرفته بودم که گوش��ی تلفن همراهم زنگ 

خورد.
تم��اس از طری��ق واتس اپ ب��ود و باالی 
صفح��ه لوگوی یکی از ش��رکت های تلفن 
همراه نقش بس��ته ب��ود. با خ��ودم گفتم 
م��ن که همین امروز صب��ح قبض تلفنم را 
پرداخت ک��ردم چرا تم��اس گرفته اند؟ با 
تردید و تعجب تلفن را جواب دادم. صدای 
خانم جوانی را شنیدم که پس از یک سالم 
و احوالپرس��ی مؤدبان��ه خ��ودش را اپراتور 
شرکت تلفن همراه معرفی کرد و در حالی 

که با خوش��حالی خبر از برنده شدن من در 
قرعه کشی خوش حس��ابی پرداخت قبوض 
تلفن همراه می داد، گفت: امروز به مناسبت 
س��الگرد فعالیت این شرکت با حضور وزیر 
مخابرات یک مراسم قرعه کشی برگزار شده 
و به نیت بیس��ت وچهارمین س��ال فعالیت 
ش��رکت به 24 مش��ترک خوش حساب به 
قی��د قرع��ه جوایز پن��ج میلی��ون تومانی 
تعلق گرفته اس��ت که شما هم یکی از این 

مشترکان خوش شانس برنده هستید.
از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم 
و خدا را ش��کر کردم. ی��ک لحظه در دلم 
گفتم چه جایزه به موقع و ش��یرینی، چون 
هم ش��ب عید بود و به این پول خیلی نیاز 
داشتم و هم از طرفی می خواستم مادرم را 
به یک س��فر زیارتی بب��رم. بالفاصله از آن 
خانم تش��کر کردم و گفتم: خ��دا خیرتان 
بده��د! چقدر این پول به موق��ع بود. االن 
من باید چ��ه کار کنم؟ خانم اپراتور گفت: 
تم��اس را قط��ع نکنید تا برایت��ان توضیح 
بده��م چ��ه کار باید انجام دهی��د. بعد در 
حالی که نام و مش��خصات و شماره کارت 

ملی ام را پرس��ید، گفت: همی��ن االن باید 
به نزدیک ترین دس��تگاه عابربانک بروید و 
مراحلی را که برایت��ان توضیح می دهم، با 

دقت انجام دهید.
در همین موقع چشمم به یک بانک افتاد 
و بالفاصله پای دستگاه رفتم. آن قدر عجله 
داشتم تا این پول به حسابم واریز شود که 
از مش��تری ای که پای دس��تگاه ایستاده و 
در حال دریافت پول ب��ود، خواهش کردم 
نوبتش را به م��ن بدهد تا مبادا تلفن قطع 

شود و من به این جایزه نرسم.
بعد خانم اپراتور از من خواست اسم بانکی 
را که در آن حساب دارم به او بگویم. وقتی 
همه مش��خصات را پرسید، از من خواست 
یک ش��ماره را در دس��تگاه وارد کنم. بعد 
دکمه انتقال وجه را بزنم و بعد دوباره یک 
شماره برایم خواند و من هم بدون این که 
بدان��م چه اتفاقی در حال رخ دادن اس��ت، 
در رؤیاهای خودم غرق بودم. با پایان یافتن 
عملیات، خانم جوان گفت: خس��ته نباشید 
تا یک دقیقه دیگر پول واریز خواهد ش��د. 

سپس تلفن را قطع کرد.

هشدارهای مخابرات، صداوسیما، پلیس فتا و دستگاه قضایی را جدی بگیرید

کالهبرداران فضای مجازی در کمین افراد زودباور
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از کنار دس��تگاه فاصله گرفتم که صدای 
زن��گ ارس��ال پیام��ک تلف��ن همراهم را 
ش��نیدم. با خوش��حالی پیامک را باز کردم 
و خواندم اما با مش��اهده موجودی حسابم 
انگار یک س��طل آب یخ روی س��رم خالی 
شد. در پیامک آمده بود برداشت از حساب 

شش میلیون تومان، موجودی صفر.
باورم نمی ش��د چند بار پیام��ک را باز و 
بس��ته کردم اما واقعیت این بود که به جای 
واری��ز پول کل موجودی حس��ابم را خالی 
کرده بودند. در واقع خودم با دستان خودم 
حق��وق و کل مبل��غ عیدی آخر س��الم را 
که همان روز به حس��ابم ریخته بودند، به 

حساب کالهبرداران منتقل کرده بودم.
وقت��ی با پلی��س تماس گرفت��م و صبح 
روز بع��د راه��ی کالنت��ری و اداره آگاهی 
و دادس��را ش��دم، فهمیدم من هم یکی از 
هزاران زن و مرد و پیر و جوانی هستم که 
هر روزه حسابشان از س��وی کالهبرداران 
تلفنی خالی ش��ده و فریب برنده ش��دن در 
قرعه کشی و مسابقه رادیویی و سفر زیارتی 

و ... را خورده اند.
این پرونده یکی از هزاران ماجرای واقعی 
اس��ت که هر روزه در ای��ران رخ می دهد و 
کالهبردارانی که اغلب آنها از داخل زندان 
و به ریاس��ت یک��ی از زندانیان س��ابقه دار 
هدایت می شوند، به راحتی مردم را فریب و 
سرمایه شان را بر باد می دهند. این مجرمان 
که گویی مهارتی خاص در برقراری ارتباط 
کالم��ی با مخاطب و به نوع��ی هیپنوتیزم 
دارن��د، چن��ان ف��رد را مس��حور کلم��ات 
خ��ود می کنن��د ک��ه وی ق��درت تعقل و 
تفک��ر را از دس��ت می دهد. ای��ن مجرمان 

افراد س��الخورده  چنانچ��ه مخاطب ش��ان 
باش��د، از ترفن��د برنده ش��دن کمک هزینه 
س��فرهای زیارتی اس��تفاده می کنند و اگر 
مخاطب جوان باش��د، به بهانه قرعه کش��ی 
خوش حسابی و مسابقه رادیویی و ... آن ها 
را فریب می دهند و با اجرای یک سناریوی 
کاماًل حرفه ای و ماهرانه طوری نقش بازی 
می کنن��د که کوچک تری��ن تردیدی ایجاد 
نمی کنند و البته واقعیت این است در این 
روزها که بیش��تر مردم با مشکالت مالی و 
اقتصادی روبه رو هس��تند، نه  گفتن به یک 
جایزه پنج میلیون تومانی از عهده بسیاری 

خارج است.
اما این اتفاق��ات در حالی هر روزه تکرار 
می شود که ش��رکت مخابرات، صداوسیما، 
پلی��س و دس��تگاه قضایی م��دام در حال 
هش��دار ب��ه م��ردم هس��تند و ب��ا صدور 
اطالعیه های متعدد از م��ردم می خواهند، 
فری��ب این تماس ه��ا را نخورن��د. چندی 
قبل ش��رکت مخاب��رات ضمن هش��دار به 
مش��ترکان خود اع��الم کرد: برخ��ی افراد 
س��ودجو از طریق تماس تلفنی یا ارس��ال 
پیامک به بهانه خوش حس��ابی و پرداخت 
به موق��ع قب��وض ی��ا برنده ش��دن و ارائ��ه 
جوای��ز نقدی و غیر نقدی و با درخواس��ت 
مراجعه به دستگاه های عابر بانک، اقدام به 
سوء استفاده مالی از ش��هروندان می کنند. 
بر همین اس��اس مخابرات از مش��تریان و 
ش��هروندان درخواس��ت می کند به منظور 
اطمینان از صحت این موارد و اطالع رسانی 
در این خصوص و قبل از هر گونه اقدام، با 
ش��ماره )2021( واحد ارتباط مردمی اداره 

کل روابط عمومی تماس بگیرند.

در همین رابطه س��رهنگ داوود معظمی 
گ��ودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ 
نیز اظهار می دارد: »کالهبرداران با استفاده 
از ترفندهای مهندسی اجتماعی و از طریق 
مشغول س��ازی ذه��ن مخاطب، اق��دام به 
جم��ع آوری اطالع��ات ش��خصی و بانکی 

شهروندان می کنند.
 ای��ن مجرمان در ابتدا خود را از مجریان 
رادیو یا تلویزیون معرفی می کنند و معموالً 
با جمالت��ی مانند این ک��ه در حال حاضر 
یکی از بازیگران معروف سینما و تلویزیون 
در اس��تودیو حضور دارد یا این که به قید 
قرعه ش��ما برنده قرعه کشی ش��ده اید و تا 
لحظاتی دیگر به پخش زنده خواهیم رفت، 
ش��خص پاس��خ دهنده را متقاعد می کنند 
که واقعاً برنده جایزه ش��ده است. در ادامه 
روند این کالهبرداری، از قربانی خواس��ته 
می ش��ود برای دریافت جایزه خود به یکی 
از دس��تگاه های عابربان��ک مراجع��ه نماید 
و س��پس با جل��ب اعتماد او و دسترس��ی 
ب��ه محتویات پیامکی ک��ه در واقع پیامک 
دسترس��ی به خدمات غیر حضوری یکی از 
اپلیکیش��ن های پرداخت در سیستم بانکی 
اس��ت، اقدام به خالی کردن حس��اب بانکی 

افراد می کنند.
 ممکن است شیوه های کالهبرداری این 
افراد مجرم متفاوت باش��د اما در نهایت با 
ترفندهای ماهرانه تمام اطالعات حس��اب 
بانکی، کارت عابربانک افراد یا کد فعالسازی 
اپلیکیشن های بانکی آنها را دریافت کرده و 
با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب 
افراد یا سوءاس��تفاده از این اطالعات به نام 

مالباخته می کنند.«
یکی از مهم تری��ن موضوعات در این نوع 
جرائم بحث س��بک بودن مجازات هاس��ت؛ 
چرا که اگر خوش��بینانه نگاه کنیم و متهم 
پس از ارتکاب جرم از سوی پلیس دستگیر 
شود، اغلب چنان مجازات اندکی برایش در 
نظ��ر می گیرند که نه تنها تنبیه محس��وب 
نمی ش��ود، بلکه تازه با ورود ب��ه زندان در 
همان چن��د ماه دوران حب��س روش های 
دیگر کالهبرداری را نیز می آموزد و پس از 
آزادی یا همدست باندهای دیگر می شود یا 
خودش به اس��تادی حرفه ای در امر سرقت 
و کالهب��رداری تبدی��ل ش��ده و روز از نو، 

روزی از نو.«
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پ���س  مص���ر  فرعون ه���ای 
پادش���اهی  دوران  آغ���از  از 
نوی���ن ب���ه دالی���ل مختلفی؛ 
امنیت���ی،  چ���ون ماحظ���ات 
محدودیت ه���ای جغرافیایی 
و تغیی���ر در باوره���ای دین���ی 
از س���اخت اهرام باش���کوه و 
عظیم به عنوان آرامگاه خود 

دست کشیدند.
به گزارش جام جم آناین به 
نق���ل از ایرنا، فراعنه از زمان 
پادشاهی شاه جوزر )۲۶۳۰ 
تا ۲۶11 س���ال قبل از میاد( 
که یک هرم پلکانی در سقاره 
)محوطه ای بزرگ و باستانی 
برای به خاک سپاری مردگان 
در مصر باس���تان( ساخت تا 
زمان حکمرانی شاه احمس 
یک���م )1۵۵۰ تا 1۵۲۵ س���ال 
قبل از میاد( که آخرین هرم 
سلطنتی مصر را در ابیدوس 
س���اخت، هرم می ساختند و 
اجسادش���ان معم���والً در دل 
ای���ن بنا ه���ای عظیم ی���ا زیر 

آن ها دفن می شد.
این هرم های معروف قدرت 
و ث���روت فراعنه را به تصویر 
می کشیدند و تبلیغی بودند 
ب���رای اعتق���ادات و باور های 
دینی آنها. پس چرا مصریان 
باس���تان در م���دت کوتاه���ی 
پس از آغاز پادش���اهی نوین 
)New Kingdom( از ساختن 

اهرام دست کشیدند؟

رس��م ساخت اهرام در دوران مصر باستان پس 
از فرمانروای��ی احمس به آخر رس��ید و فراعنه از 
 Valley of the( آن پ��س در دره پادش��اهان
Kings( در نزدیک��ی تب��ای )تب��س( پایتخت 
باس��تانی مصر یا همان االقص��ر کنونی به خاک 
سپرده می ش��دند. اولین مقبره سلطنتی در این 
دره توسط تحوتموس یکم ساخته شد که از سال 

1۵04 تا 14۹2 بر مصر حکمرانی می کرد.
 آمنهوت��پ یک��م که پیش از او یعنی از س��ال 
1۵2۵ ت��ا 1۵04 پیش از میالد فرعون مصر بود 
نیز احتماالً مقبره خود را در دره پادشاهان ساخته 
اس��ت البته مصرشناس��ان در این باره اتفاق نظر 

ندارند.

چرا ساخت اهرام متوقف شد؟
روش��ن نیس��ت چرا فراعنه دس��ت از ساخت 
هرم های س��لطنتی برداش��تند، اما نگرانی های 
امنیتی می تواند یکی از فاکتور های تاثیرگذار در 

این زمینه بوده باشد.
 ،)Peter Der Manuelian( پیتر در مانولیان
استاد مصرشناسی در دانشگاه هاروارد، در گفتگو با 
الیوساینس عنوان کرد: نظریه های بسیاری در این 
ب��اره وجود دارد، اما از آنجا که اهرام بس��یار غارت 
می ش��دند، پنهان کردن مقبره های سلطنتی در 
ی��ک دره دورافتاده، کنده کاری کردن مقبره ها در 
دل س��نگ و در محلی که توسط نگهبانان فراوان 
حراست می شد، در این مورد نقش مهمی ایفا کرد.

چرا فراعنه از ساخت اهرام دست کشیدند؟
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دادس��ون  آی��دان  گفت��ه   ب��ه 
استاد مصرشناسی   ،)Aidan Dodson(
در دانشگاه بریستول، مصریان باستان حتی 
پیش از آن که از خیر س��اختن اهرام برای 
پادش��اهان بگذرند هم دیگر گورخانه های 
سلطنتی را در زیر هرم ها قرار نمی دادند. به 
عنوان نمونه، گورخانه آخرین هرم پادشاهی 
که به احمس اول تعلق داشت، بیش از نیم 
کیلومتر پش��ت هرم و در عمق زیاد صحرا 

قرار داده شد.
یک س��ند تاریخی که نش��انه های مهمی 
در این باره دارد، توس��ط مردی به نام ایننی 
)Ineni( نوشته شده است که مسئول ساخت 
مقبره تحوتموس یکم در دره پادشاهان بود. 
ایننی می نویسد: من تنها ناظر حفاری مقبره 
صخره ای اعلی حضرت بودم، نه کسی چیزی 
دید و نه چیزی شنید. به گفته آن میسی راث 
)Ann Macy Roth( استاد تاریخ هنر در 
دانشگاه نیویورک، این نوشته به روشنی نشان 
می ده��د مخفی کاری در این م��ورد موضوع 

بسیار مهمی بوده است.
ویژگی های جغرافیایی دره پادشاهان خود 
گواه آن است که چرا این منطقه به موقعیت 
محبوب برای قرار گرفتن آرامگاه های سلطنتی 
تبدیل شد. دره پادشاهان کوهی به نام القرن 

)el-Qurn( دارد که شبیه به هرم است.
 ،)Miroslav Bárta( میروس��الو بارت��ا
مصرش��ناس دانش��گاه چارلز در جمهوری 
چک، در این ب��اره می گوید: این قله خیلی 
ش��بیه به ی��ک ه��رم اس��ت بنابراین همه 
مقبره های سلطنتی که در این دره ساخته 
ش��دند، به نوعی در زیر یک هرم س��اخته 

شده بودند.
آنط��ور ک��ه در کت��اب اهرام کام��ل: حل 
 Mark( معما های باستانی نوشته مارک لهنر
Lehner( آمده اس��ت: اهمی��ت اهرام برای 
فراعنه مصر در آن بود که هرم را محل معراج 

به حیات پس از مرگ می دانستند.
ویژگی های جغرافیایی االقصر که در دوران 
پادشاهی نوین )1۵۵0 تا 10۷0 سال قبل از 

میالد( به پایتخت مصر تبدیل شد نیز می توان 
در افول سنت ساخت اهرام مؤثر بوده باشد.

ب��ه گفته دادس��ون، این منطق��ه از لحاظ 
مساحت محدود است و خیلی پستی و بلندی 
دارد. به عبارت دیگر پایتخت باستانی مصر هم 
خیلی کوچک و هم خیلی ناهموار بود تا محل 

ساخت اهرام جدید باشد.
ع��الوه بر اینه��ا، تغییرات دین��ی را که بر 
س��اخت مقبره در زیر زمی��ن تاکید می کرد 
می ت��وان یک��ی دیگر از دالی��ل ممکن برای 
خداحافظی مصریان باس��تان با ساخت اهرام 

بزرگ دانست.
بارتا می گوی��د: در دوران پادش��اهی نوین 
مفهوم سفر شبانه پادش��اه از دل عالم اموات 
)Netherworld( خیل��ی محبوب ش��ده 
ب��ود و برای این که این س��فر محقق ش��ود 
باید آرامگاه ها در سنگ های زیرزمینی کنده 
می ش��دند. مقبره های زیرزمین��ی که در دره 
پادشاهان کنده ش��دند، به خوبی با این ایده 

هماهنگی داشتند.
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س���ازمان  آم���ار  اس���اس  ب���ر 
پان���زده  جهان���ی،  بهداش���ت 
درصد جمعیت جهان را افراد 
ب���ا معلولیت خاص تش���کیل 
می ده���د. که در س���ال ۲۰۲۰ 
ب���ه جمعی���ت ی���ک میلی���ارد و 
دویس���ت هزار نفر می رس���د. 
و در س���ال ۲۰۵۰ ای���ن رق���م 
دو براب���ر خواه���د ش���د. بای���د 
بدانیم ایجاد زیرس���اخت های 
قابل اس���تفاده برای معلوالن 
بس���یار مه���م اس���ت. از طرف 
دیگر جامع���ه جهانی در حال 
پی���ر ش���دن اس���ت ب���ه قدری 
ک���ه تخمی���ن زده می ش���ود در 
س���ال ۲۰۵۰، بیس���ت درص���د 
جمعیت جه���ان را افراد باالی 
8۰ س���ال سن تشکیل دهند. 
هم اکنون ه���م درصد باالیی 
از گردش���گران را افراد مس���ن 
تشکیل می دهد زیرا به میزان 
کافی پس انداز و زمان فراغت 
برای سفر دارند. همانطور که 
آمار به م���ا می گوید جمعیت 
باالیی را افراد با نیاز خاص که 
شامل سالخوردگان، بیماران، 
معلولین، خانواده های دارای 
کودک و همچنین زنان باردار 

تشکیل می دهد.
ب���ه تم���ام آمارهای ذکر ش���ده 
در ب���اال جمعی���ت اف���رادی که 
ب���ه طور موقت دچ���ار بیماری، 
شکستگی استخوان ویا آلرژی 
می شوند را اضافه کنیم درمی 
یابیم گردشگری دسترس پذیر 
در طول زندگ���ی همه ما مورد 

نیاز خواهد بود.

هری��ک از گروه ه��ای هدف »گردش��گری در 
دسترس« )گردش��گری دس��ترس پذیر( نیازی 
خاص دارند. امروزه شرکت های متعددی در حال 
طراحی محصوالت و خدماتی هستند که بتواند 
برای همه قابل استفاده باشد. به طوری که همه 
افراد بتوانند از سفر خود لذت ببرند و تجربه های 
فراموش نش��دنی را کس��ب کنند. از این جهت 
سیستم حمل و نقل، اقامتگاه ها، اماکن تاریخی 
و فرهنگ��ی، جاذبه های طبیع��ی و… باید قابل 

دسترس برای همگان شوند.
س��ازمان جهان��ی گردش��گری، گردش��گری 
دس��ترس پذیر را فرصتی س��ودآور برای کس��ب 
و کارهای فع��ال در حوزه گردش��گری می داند. 
البته نباید فراموش کنیم که در دس��ترس بودن، 
یک زنجیره از خدمات قابل دسترس می خواهد. 
چه اهمیت��ی دارد هتلی با همه اس��تانداردهای 
دس��ترس پذیری داش��ته باش��یم وقتی حمل و 
نق��ل جاده ای، ریل��ی و هوایی مناس��ب نداریم؟ 
چگون��ه فرد معلول خود را به آن هتل برس��اند؟ 
این سازمان از جزیره های قابل دسترس صحبت 
می کند که کمکی به تجربه اف��راد با نیاز خاص 
نمی کنند. به همین سبب در توسعه گردشگری 
برای همگان نباید به برنامه ریزی های جزیره ای 
بپردازی��م. طراحی یک هتل قابل دس��ترس را با 
هماهنگ کردن حم��ل و نقل و دیگر خدمات در 
دسترس تسهیل کنیم. پس برای داشتن مقصد 

گردشگری در دسترس برای همگان، بخش های 
دولتی و خصوصی در تعاملی س��ازنده می توانند 
به این هدف برس��ند. ما نیاز داریم تا با بررس��ی 
نمونه های موفق خارجی در حوزه گردشگری در 
دس��ترس و نیز نظرخواهی و کم��ک افراد با نیاز 
خاص ساکن ایران مسیر تحقق گردشگری برای 

همه را به صورت بومی فراهم کنیم.

مجموعه ای از اقدامات راهگش���ا در زمینه 
زنجیره تأمین گردشگری

در دنیا س��ازمان هایی پی��ش رو در این زمینه 
فعالیت می کنند. شبکه اروپایی برای گردشگری 
قاب��ل دس��ترس )ENAT( و بنی��اد مش��ارکت 
 )ONCE( اجتماعی اف��راد معلول در اس��پانیا
توانس��ته اند مجموعه ای از اقدامات راهگش��ا در 
زمینه زنجیره تأمین گردشگری در قابل دسترس 
را انجام دهند و میزان آگاهی جامعه و کس��ب و 
کارهای گردشگری به این مقوله مهم را باال برند. 
امیدواریم ت��ا اقدامات آنان در جهت گس��ترش 
مقاصد قابل دس��ترس در سراس��ر جهان اتفاق 
افت��د و فقط محدود به اروپا نش��ود. فعالیت های 
این سازمان ها و قواعد و استانداردهایی که ایجاد 
کرده اند تا بتوانند مسیر گردشگری دسترس پذیر 

را تسهیل کنند.
حال ب��ه معرف��ی س��ازمان پیش��رو در زمینه 
»گردشگری دسترس پذیر برای همه« می پردازیم. 

»گردشگری در دسترس« راهی برای ماجراجویی معلولین
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مهم ترین نهاد فعال تا به امروز، شبکه اروپایی 
گردشگری دس��ترس پذیر ]ENAT[ است 
که یک انجمن غیر انتفاعی به ش��مار می رود و 
با سازمان هایی که هدفشان در زمینه مطالعه 
وارتقاء عملکرد گردشگری دسترس پذیر است 
همکاری می کند. این انجمن در سال 200۶ به 
عنوان یک پروژه با حمایت ۹ سازمان در شش 
کشور عضو اتحادیه اروپا تأسیس شد و تحت 
حمایت مالی کمیسیون اروپا شروع به کار کرد.

ب��ا اس��تفاده از دان��ش و تجرب��ه جمعی، 
اعضای این انجمن در حال بهبود دسترس��ی 
ب��ه اطالع��ات گردش��گری، حم��ل و نقل، 
زیرس��اخت ها، طراحی خدم��ات بهتر برای 
بازدید کنندگان با انواع نیازهای ویژه هستند. 
هم چنین با همکاری یکدیگر، مدل های عالی 
در گردش��گری دس��ترس پذیر را برای کل 

صنعت گردشگری جهان ارائه می دهند.
اعض��ای ENAT را می ت��وان در بیش از 
30 کشور و ۵ قاره جهان یافت. فعالیت های 
توسعه ای این اعضا در بسیاری از زمینه های 
مختل��ف مانن��د مدیریت مقص��د، بازاریابی، 
حمل و نقل، برگزاری تور، آموزش کارکنان و 
تورلیدرها، استانداردسازی و ارائه خدمات ویژه 
بسیار حائز اهمیت است. این انجمن باور دارد 
سرمایه گذاری در گردشگری دسترس پذیر 
می تواند بازده مالی باالیی داشته باشد، حتی 

زمانی که بازار به طور کلی در رکود است.
هدف ENAT، ترویج توس��عه گردشگری 
دس��ترس پذیر به عنوان ابزاری برای کاهش 
تبعیض در زندگی افراد معلول اس��ت و این 
موجب ترویج مشارکت اجتماعی وسیع تر آنان 
در س��طح بین المللی خواهد شد. دسترسی 
فیزیک��ی به حمل و نقل عموم��ی، بازدید از 
مقصد گردش��گری، اقام��ت در هتل ودیگر 
مکان ها و جاذبه ها برای معلولین بسیار مشکل 
است. دسترسی به اطالعات گردشگری، رزرو 
خدم��ات به صورت آنالین نیز با توجه به نیاز 
معلولین طراحی نش��ده است. همین مسائل 
موجب شده است سفر کردن برای آن ها امری 

ناممکن شود.
ای��ن فقدان دسترس��ی، تأثیر مس��تقیم و 
منفی بر تعداد گردش��گران و کیفیت مقاصد 

و محصوالت گردشگری داشته است. احتماالً 
مس��افران زیادی، مش��کالت دسترس��ی را 
تجربه می کنند، برای مثال افرادی که دارای 
معلولیت های جس��می یا حس��ی، مس��ن و 
شاید کمی ناتوان، زنان باردار، خانواده های با 
کودکان کوچ��ک و افرادی که دارای بیماری 
مزمن و یا موقت هس��تند هر کدام به نحوی 
با مش��کالت روبه رو می شوند. همه این افراد 
نیاز به »گردشگری دسترس پذیر« دارند. این 
انجمن کمک می کند که اروپا به عنوان یک 
مقصد دسترس پذیر معرفی شود. به طوری 
که همه مسافرین بتوانند آزادانه حرکت کنند، 
از تجربه ه��ای جدید ل��ذت ببرند و مطمئن 
باشند که خدمات مورد نیاز و انتظار را دریافت 
می کنند. این انجمن و اعضایش در تالشند تا 
گردشگری دسترس پذیر را یک اولویت مهم 
قلمداد کنند زیرا هم به نفع گردشگران است 
و هم پایدار بودن درازمدت صنعت گردشگری 

را تضمین می کند.

در  معلولی���ت«  دارای  »ماجراجوی���ان 
ایران

رئیس انجمن علم��ی طبیعت گردی ایران 
گفت: »گردشگری در دسترس« )گردشگری 
دس��ترس پذیر( به معنی در دس��ترس قرار 
گرفتن گردش��گری برای ناتوانان و کم توانان 
تلقی می شود به گونه ای که حقوق افراد دارای 
معلولیت در طیف های مختلف خدمات رسانی 

گردشگری تعریف شود.
فری��د جواه��رزاده در گفت وگو با ایس��نا 
درخصوص تعریف گردش��گری در دسترس 
اظهار کرد: گردشگری در دسترس به معنی 
در دس��ترس قرار گرفتن گردش��گری برای 
ناتوانان جسمی و ذهنی تلقی می شود. این 
نوع از گردش��گری در س��ال 200۹ توسط 
»دیکس��ون« و »دارسی« مطرح شده است. 
در واقع شاخه ای جدید از گردشگری است 
که عالوه بر گردش��گری معلوالن، نابینایان 
و ناش��نوایان، اف��رادی که دچ��ار اختالالت 
گفتاری، ش��نوایی و بینای��ی از جمله افراد 
نات��وان و کم توان مانند خانم ه��ای باردار یا 
سالمندان، مادرانی که کالسکه فرزند خود را 

به همراه دارند را نیز شامل می شود.
وی ادامه داد: در سال های اخیر موضوعات 
مفصل و متنوعی در خصوص گردشگری در 
دسترس بیان شده است و در سال های گذشته 
نیز »گردشگری در دسترس، گردشگری برای 
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همه« به عنوان ش��عار س��ال سازمان جهانی 
گردشگری عنوان شد. از این رو گردشگری در 
دسترس به این معنا است که مقاصدی را در 
گردشگری انتخاب کرده و مسیرها و تورهایی 
را طراحی کنیم تا متناسب و در راستای رفع 
نیازهای افرادی باش��د که نیازمند دسترسی 
خاص هس��تند یا از نظر توانمندی با شرایط 

و مشکالتی مواجه شده اند.
رئیس انجمن علم��ی طبیعت گردی ایران 
بیان کرد: در س��ال های اخیر گردشگری در 
دس��ترس مورد توجه قرار گرفته است، زیرا 
جامع��ه معلولین و س��المند در حال افزایش 
اس��ت و افرادی که گردشگری و فعالیت های 
سفر انجام می دهند، با توجه به ناتوانایی های 
جس��می و حرکتی خ��ود مطالبات خدماتی 
ویژه ای دارند. به عنوان مثال اغلب کش��ورها 
در فرودگاه امکاناتی را برای رفت وآمد افرادی 
که با استفاده از ویلچر حرکت می کنند، فراهم 

ساخته اند.
جواهرزاده خاطرنش��ان ک��رد: به تعبیری 
حقوق اف��راد دارای معلولی��ت در طیف های 
مختلف خدمات رس��انی گردش��گری تعریف 
ش��ده و برای آن ها طراحی های خاص انجام 
می دهند تا آن ها بتوانند بیشترین استفاده را 
در حین سفر داشته و از امکانات سفر بهره مند 
شوند و به عبارتی چالش ها و موانع این افراد 

هنگام گردشگری برطرف شود.
وی عنوان کرد: بر اس��اس آمارهای جهانی، 
در حال حاض��ر جمعیت معلولین حدود 1۵ 
درصد جمعیت دنیا بوده و تعداد این افراد در 
کشورهایی که در تاریخ معاصر خود با جنگ 
مواجه بوده اند، بیشتر است. ایران نیز از جمله 

کشورهایی است که تجربه جنگ داشته و به 
نوعی در این گروه قرار می گیرد، به گونه ای که 
آمارهای زیادی از مجروحان جنگی در ایران 
وجود دارد و همچنین متاسفانه آمار حوادث 
جاده ای در کشور نیز زیاد است، بر این اساس 
الزم اس��ت دسترسی افراد با ش��رایط ویژه و 

ناتوانی های گوناگون مورد توجه قرار گیرند.
رئیس انجمن علم��ی طبیعت گردی ایران 
اف��زود: چالش های عمده این دس��ته از افراد 
در هنگام س��فر عمدتاً در ارتب��اط با تعریف 
مناسب س��ازی اس��ت؛ به این معنی که الزم 
است نامناسب بودن حمل ونقل شهری و برون 
شهری، نامناسب بودن اقامتگاه ها و نامناسب 
بودن مراکز خرید، تفریح، موزه ها، رستوران ها 

و.. . رفع و مناسب سازی انجام شود.
از  منظ��ور  ک��رد:  تصری��ح  جواه��رزاده 
مناسب سازی برای افراد معلول و افراد ناتوان 
و کم توان این است که این افراد بتوانند بدون 
کمک دیگران از خدمات و امکانات بهره مند 
شوند. البته در کنار تعاریف مناسب سازی باید 
نگاه فرهنگی نسبت به موضوع مناسب سازی 
داشته باشیم. معموالً برخورد جوامع با معلولین 
نیز حائز اهمیت است، یعنی اصول انسانی که 
با توجه به آن ها باید با معلولین و افراد کم توان 

رفتار کرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
جامعه باید ای��ن افراد را با آغوش باز حمایت 
کن��د و از نظ��ر فکری، روح��ی و روانی تأثیر 

مثبتی بر آن ها داشته باشد.
وی اضاف��ه کرد: از جمله مقاصد مناس��ب 
گردش��گری معلولین در شهرها و کشورهای 
دنیا، می توان بارس��لون، س��نگاپور، مکزیک، 
ملبورن و ... را نام برد که با روش های مختلف 
به نوعی راحت ترین شهرها برای تردد معلولین 

به شمار می روند.
رئیس انجمن علم��ی طبیعت گردی ایران 
گفت: جامعه، افراد و امکانات باید در راستای 
بهره مندی افراد با نواق��ص گوناگون حرکت 
کند ت��ا آن ها بتوانند از لذت گردش و تفریح 
بهره مند باشند. در حال حاضر روند معلولیت 
جهان به گونه ای است که متاسفانه به دالیل 
مختلف مانند جنگ، ح��وادث رانندگی و ... 
هیچگاه متوقف نمی ش��ود، بنابراین بایستی 
سفر معلولین را تسهیل کرده و از این طریق از 
منافع و ظرفیت های اقتصادی آن نیز بهره مند 

شویم.
جواه��رزاده بیان کرد: ب��رای مثال گروهی 
تحت عن��وان »ماجراجویان دارای معلولیت« 
در ایران ش��کل گرفت��ه و افرادی را ش��امل 
می ش��ود که غالباً با استفاده از ویلچر حرکت 
می کنند، با این وجود ای��ن افراد از گالیدر و 
پاراگالیدر نیز استفاده می کنند. این گروه به 
تعبیری نشان داده اند که ماجراجویی را از اوج 
آسمان تا اعماق دریا انجام می دهند و موانع را 

دور می زنند و از زندگی خود لذت می برند.
وی ادام��ه داد: این گروه معموالً س��فرهای 
گروهی را برنامه ریزی می کنند و در سفرهای 
خود به قایق س��واری در دریا، پرواز با گالیدر 
در کویر، غواصی ب��ا حرفه ای ترین گروه های 
فعال پرداخته اند. پر واضح این که فعالیت در 
این گروه از جذابیت فراوانی برخوردار اس��ت 
و ظرفیت های بس��یار باالی کشور ما را نشان 
می ده��د. به ای��ن ترتیب به واس��طه برخی 
اقدامات کم هزینه و ساده نیز می توان جامعه 
را برای نش��اط جمعی آماده کرد و معلولین 
و جانب��ازان نیز در این حوزه می توانند تحت 
پوش��ش قرار گیرن��د، به گون��ه ای که حتی 
می توان میزبان گردش��گران معلول خارجی 

نیز باشیم.
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نگهداری از طبیعت و محیط زیس���ت، مهم ترین اصل زندگی ایرانیان باس���تان بوده و هر زمان، به بهانه ش���کرگزاری به درگاه خدا، آیین های شادمانی برپا 
می کردند. عید نوروز در آغاز بهار، جشن تیرگان در تابستان، جشن مهرگان در پاییز و جشن یلدا هم در استقبال از زمستان جشن های چهارگانه ای بود که 
در هر فصل برگزار می شد که بعضی از آن ها در فهرست میراث معنوی ایران و یونسکو به ثبت رسیده است. اما عاوه بر جشن های چهارگانه، هر ماه هم 
جشن مخصوص خودش را داشت. در تقویم ایران باستان هر روز برای خود یک نام داشت و زمانی که یک روز و یک ماه هم زمان می شد، جشن ماهانه 
در آن روز برپا می کردند و ماه سرد و پربرف اسفند هم بی نصیب از این شادی نبود زیرا که بر این باور بودند که اسفند یعنی پاک، مقدس و نام فرشته ای 

است که زمین را سرسبز و پاک نگه می دارد.

اسفند یا اسپند، در متون پهلوی به معنای برکت بخشنده آمده است. 
دوازدهمین ماه سال و پنجمین روز از هرماه شمسی است که نگهبان آن، 

»سفندارمذ« است و شش جشن مخصوص به خود داشته است.
جشن سپندارمذگان، آیین نکوداشت بانوان ایرانی است. »سپندارمذ« 
به معنی فروتنی و پاکی است و پنجمین روز ماه اسفند، زمان برگزاری 
جشن سپندارمزگان یا اسفندگان بوده است. در این جشن الهه نگهبان 
بانوان پارسا و نیکخواه ستایش می شد. در این جشن مردان برای بانوان 
خود هدیه آورده و آنان را گرامی می داش��تند. محبت و عش��ق مفاهیم 

اصلی این جشن بود.
جشن نوروز رودها و آب های روان در 13 اسفند برگزار می شد. در این 
روز بود که ایرانیان به الیروبی و پاکسازی رودخانه ها، قنات ها و چشمه ها 
می پرداختند و در پایان کار، عطر و گالب بر آب و مسیر آن می پاشیدند 
که می توان گفت نمایانگر توجه اقوام ایرانی به پاکیزگی و حفظ محیط 

زیست است.
چهاردهمین روز و به قولی بیس��تمین روز اسفند، روز برپایی جشن 
گلدان یا درختکاری است. در این روز به استقبال از عید نوروز و بهار، گل 
و گیاهان را در گلدان می کاشتند تا در زمان تحویل سال، سبزی سفره 
هفت سین باشد در حالی که امروزه، سبزه های نوروزی در روز سیزدهم 
تلف شده و هزینه مالی آن باعث خسارت به مردم و زباله آن نیز طبیعت 

را آلوده می کند.
روز نوزده��م ماه های ایران باس��تان در تقویم اوس��تایی روز فروردین 
نام دارد بنابراین 1۹ اس��فند جش��ن فروردگان اس��ت. این جشن برای 
بزرگداشت درگذشتگان بوده و مردم بر سر مزار رفتگان خود می رفتند 
و بر این باور بودند که ارواح درگذش��تگان آن ها می توانند در این شادی 

با آن ها سهیم شود.
مردم، آرامگاه درگذشتگان را با آب و گالب می شستند و گل و گیاه بر 
سر مزار آن ها می گذاشتند هرچند که هنوز هم ایرانیان در آستانه سال 
نو یا پس از تحویل سال به آرامستان ها می روند و به این ترتیب آغاز سال 

جدید را با عزیزان درگذشته خود جشن می گیرند.
23 اس��فند جشن پایان فصل زمستان است. این روز در ایران باستان 
پایان سال بوده است و مردم روی پشت بام ها آتش بر می افروختند زیرا 
اعتقاد داشتند که از 2۵ اسفند تا پایان سال، شب و روز برابر بود و انسان 
در این پنج روز آفریده شده است. این جشن پنج روز و به قولی 10 روز 
ادامه داش��ته اس��ت. برخی نیز 2۹ اسفند را جشن پایان فصل زمستان 

می دانند.
چارشنبه سوری یا چهارشنبه سوری، یکی دیگر از جشن های ایران بوده 
است که در این جشن مردم به استقبال بهار می روند. چارشنبه سوری، 
مراس��م آتش افروزی و جشن و سرور در چارشنبه آخر سال است. آتش 
برای ایرانیان باستان، مقدس و همپایه فرزند اهورامزدا محسوب می شد 
و از این رو پیش از جشن نوروز در سیصد و شصتمین روز سال آتش بر 
می افروختند. از رسوم چهارشنبه سوری، نیایش، سر زدن به بزرگ ترها، 
پخت آش نذری، پختن حلوا و روشن کردن آتش بر بام خانه ها برای طلب 

گرما و نور بوده که امروزه جای خود را به آدابی دیگر داده است.
نکته اساس��ی در برپایی جش��ن های ایرانی، ارتباط آن با پدیده های 
طبیعی است. این مراس��م، بر پایه احترام و پاسداشت طبیعت و حفظ 
محیط زیست بوده است و هیچ گاه بهانه ای برای اذیت گیاهان و حیوانات 

نبوده است.

        اسفند و جشن های آن
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شهر تاریخی »ماسوله« که 
در فاصله ۶۰ کیلومتری غرب 
شهرستان رش���ت قرار دارد، 
دارای آب و ه���وای معت���دل 
تابس���تانی و مرطوب و سرد 

در فصل زمستان است.
محله ه���ای  دارای  ماس���وله 
ریحانه بر، خانه بر، مسجدبر، 
کشه سر و اس���دمحله است 
و مکان ه���ای مذهب���ی ای���ن 
شهر مسجدهای اسد محله، 
کشه س���ر،  خواه���ران،  دو 
قنبرآب���اد،  ریحانه ب���ر، 
تکی���ه  صاحب الزم���ان، 
حس���ینیه، مقب���ره امام���زاده 
عون ب���ن علی )ع( هس���تند، 
ضمن اینکه مجموعه بازار و 
موزه مردم شناسی بخشی از 
دیدنی های ماسوله محسوب 

می شوند.
بافت ماسوله نیز به صورت 
پلکان���ی و مطب���ق در امتداد 
ش���یب کوه رو به جنوب و در 
طول خطوط توپوگرافی زمین 
کش���یده ش���ده و محله های 
اصلی شهر ماسوله حول بازار 
چهار طبقه شکل گرفته اند. 
س���اختمان ها  همج���واری 
در این ش���هر ش���اخص ترین 
ای���ن  و  اس���ت  آن  ویژگ���ی 
همجواری به گونه ای اس���ت 
که تم���ام خانه ها زنجیروار و 

به هم پیوسته هستند.

ارزیابان یونسکو به شهر کامل می آیند

معم���اری ماس���وله مهم ترین جاذبه توریس���تی این 
ش���هر اس���ت، خانه ها به طرز ماهران���ه ای به صورت 
پلکانی بنا ش���ده و بیشتر دو طبقه هستند و سقف 
یک خانه، حیاط خانه دیگری اس���ت که این س���بک 
خانه س���ازی، سبک معماری در روستاهای ایران در 

دوران ساسانی است.
زیبایی محصور کننده ماسوله شاید بخاطر تلفیق مه 
و زیبایی منظره باشد که چشمان هر بیننده ای را به 
خود جذب می کند. اختاف س���طح بین باال و پایین 

روستا به 1۲۰ متر می رسد.

»ماسوله«؛ شهر کامل!
در آخرین ارزیابی ها از سوی نشریه بین المللی 
تخصصی A2 با حضور چهره های ملی و بین المللی 
حوزه معماری و شهرسازی شهر تاریخی ماسوله 
در کنار شوشتر و یزد به عنوان »شهر کامل« ایران 

انتخاب شد.
مطابق با تعریف ارائه شده، شهر کامل، شهری 
مدرن است که در آن گذشته و خاطرات شهر با 
سرزندگی و انرژی جریان حال آن پیوند خورده و 
در چنین شهری معماری، فضای عمومی، پایداری، 
عدالت اجتماعی در کنار سایر ابعاد و ویژگی های 
زندگی ش��هری دست به دس��ت یکدیگر داده و 
فضایی را خلق می کنند که به تمامی مش��کالت 

و مسائل شهر و ساکنان آن پاسخ دهد.
برخورداری از ایمنی و امنیت شهری، پشتیبانی 

و بهره بروی از سالمت جسمانی و روانی ساکنان، 
فرهن��گ و خالقیت، مؤلفه های توس��عه پایدار، 
عدال��ت جنس��یتی، بنگاه های خ��رد اقتصادی، 
حفاظت و احیای میراث ش��هری، انطباق پذیری 
ش��هری از مهم ترین مؤلفه های ارزیابی در قالب 
گونه بندی های اکو موزه، ش��هر موزه، شهر سبز، 
چند فرهنگ��ی، تفریح��ی و گردش��گری. قابل 

دسته بندی و تعریف است.
برگزاری نشست رفع موانع ثبت جهانی ماسوله

و اما آنچه جای تأمل دارد این اس��ت که هنوز 
ماسوله جهانی نشده است و سال هاست مسئوالن 

برای ثبت آن وعده می دهند.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان گیالن امروز شنبه از برگزاری 
نشست بررسی و رفع موانع موجود در روند ثبت 
جهانی ش��هر تاریخی ماس��وله به ریاست معاون 
استاندار خبر داد. ولی جهانی گفت: این نشست 
با توجه به ارس��ال پرونده ثب��ت منظر فرهنگی 
تاریخی شهر ماسوله به عنوان نماینده کشورمان 
به منظور ثبت در فهرس��ت آثار یونس��کو و برای 
پیگیری مصوبات جلسه پیشین رفع موانع موجود 
در روند ثبت جهانی این میراث ارزشمند استان 
گیالن، نشس��تی در محل استانداری گیالن و به 
ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
و با حضور مدیران دس��تگاه های اجرایی اس��تان 

برگزار شد.

»ماسوله« یک قدم تا جهانی شدن
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میراث فرهنگ��ی،  اداره کل  سرپرس��ت 
گردش��گری و صنایع دستی اس��تان گیالن 
اضاف��ه ک��رد: در این نشس��ت ضمن بحث و 
بررسی در خصوص موانع موجود و باقی مانده 
در روند ثبت جهانی منظر فرهنگی- تاریخی 
شهر ماسوله گزارش��ی از اقدامات انجام شده 
توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی استان گیالن ارائه شد.

تش���کیل دبیرخانه پی گیری رفع موانع 
ثبت جهانی ماسوله

جهانی با اش��اره به اهمیت دوچندان ثبت 
شهر تاریخی ماس��وله و نقش آن در توسعه 
صنعت گردش��گری اس��تان، گف��ت: در این 
نشست مقرر ش��د تا دبیرخانه پیگیری رفع 
موانع ثبت جهانی ش��هر تاریخی ماسوله در 
محل استانداری گیالن تشکیل شده و نشست 
بررسی روند ثبت این اثر به صورت دوره ای و 

ماهانه برگزار شود.
وی با اش��اره ب��ه حضور ارزیابان س��ازمان 
جهانی یونس��کو در تابستان و یا پاییز 1401 
ب��رای بازدید میدانی گفت: در این نشس��ت 
مقرر ش��د تا تمام��ی ادارات با ایجاد حداکثر 
هماهنگی و تعامل با اداره کل میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دستی استان گیالن در 
روند ثبت این اثر که قریب به دو دهه از جمله 
مطالبات اصلی مردم استان به شمار می رفت 

برقرار شود.

چشم به اعتبارات سفر دولت
جهانی افزود: همچنین در این نشست مقرر 
شد تا در صورت جذب اعتبارات مصوب سفر 
هیأت دولت به اس��تان گیالن به ادارات کل 
اس��تانی، اختصاص منابع ریالی موجود برای 
رفع موانع و چالش های موجود در ثبت جهانی 
شهر ماسوله در اولویت اصلی این ادارات قرار 
بگیرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود 
که پیش از این  اسداهلل عباسی استاندار گیالن 
در دیدار مشاور وزیر میراث فرهنگی با اشاره 
به تاریخ غنی گیالن به ویژه ماس��وله، اظهار 
کرد: ماسوله ش��هری منحصربه فرد و دارای 

شاخص های ممتازی است.

استاندار گیالن: توان خود را برای ثبت جهانی ماسوله به کار بسته ایم
عباسی با بیان اینکه جلسه رفع موانع ثبت جهانی ماسوله برگزار شده است، ادامه داد: همه توان 

خود را برای فراهم شدن زمینه های ثبت جهانی ماسوله در استان به کار بسته ایم.
وی با اشاره به اینکه ماسوله دارای ظرفیت های زیادی است، تصریح کرد: باید به این ظرفیت ها در 

حوزه های مختلف میراث فرهنگی و گردشگری توجه کرد.
استاندار گیالن اضافه کرد: ثبت جهانی ماسوله، اقتصاد محلی را تحت تأثیر قرار داده و زمینه های 

رشد آن را فراهم می سازد.
بنابراین گزارش، باید منتظر ماند و دید که با بسترسازی جهانی شدن ماسوله، مطالبه دو دهه ای 

مردم گیالن رنگ تحقق به خود می گیرد یا خیر!
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سفر با طعم غذا
 گردشگران در گردشگری غذایی که به آن 
گردشگری آش��پزی یا گردشگری غذایی نیز 
گفته می شود، به دنبال تجربیات آشپزی برای 
گس��ترش درک خود از یک فرهنگ یا سبک 

زندگی در حین سفر هستند.
گردشگران غذایی تورهایی را آغاز می کنند 
که نه  تنها تجربه طعم های گوناگون را به دنبال 
دارد بلکه به آن ها آموزش می دهد ارتباط بین 
غذا و آداب و رسوم محلی را شناسایی کنند. 
گردشگران غذایی به دنبال تجربیات آشپزی 
معتبری هستند که آن ها را در معرض طعم ها، 

بافت ها و سنت های جدید قرار دهد.
گردشگری غذایی یک اصطالح نسبتاً جدید 
است اما در حال حاضر تعاریف متعددی برای 
توصیف و تعریف آن وجود دارد. از سال 2012 
تا 201۸ گردشگری غذا با کمک پلتفرم های 
رس��انه های اجتماعی و برنامه های تلویزیونی 
غذایی با حضور سرآش��پزها، رس��توران ها و 
رویدادهای مش��هور جهان وارد جریان اصلی 
ش��د و گردش��گری غذایی را به یک صنعت 

تجربی مبدل ساخت.
طب��ق اع��الم WFTA)انجم��ن جهان��ی 
مسافرت های غذایی( چهار فعالیت برتر سفر 
غذایی ش��امل غذا خوردن در رس��توران های 
لذیذ، ناهار خوری در یک رس��توران معروف، 
ل��ذت بردن از غذاهای خیابانی و لذت بردن از 
یک تجربه کلی غذاخوری می شود. گردشگری 

غذایی به عنوان فعالیت هایی تعریف می شود که 
تجربیات مصرف و قدردانی از غذا و نوشیدنی ها 
را ارائه می دهند، به گونه ای که تاریخ، فرهنگ 
و محی��ط یک منطقه خ��اص را ارزش گذاری 
می کند. گردشگری غذایی و شناسایی غذاهای 
مختلف همیشه با لحظات فراغت و سفر همراه 
بوده اما مفهوم گردشگری غذایی اخیراً به گونه ای 
تکامل یافته است که فعالیت های گردشگری 
و سرگرمی را نیز شامل می شود؛ به این معنی 
که سنت های آشپزی به عنوان ستونی از هویت 
منطقه ای و می��راث فرهنگی در این حوزه قرار 
می گیرند و رابطه می��ان غذا و جامعه اهمیت 
می یابد. در نهایت به واس��طه این امر می توان 
از این طریق توس��عه اقتص��ادی را در الیه های 
مختلف جامعه گسترش داد و تجربیات شخصی 

و معتبرتری را به مسافر ارائه کرد.
ش��رکت در یک ت��ور غ��ذای خیابانی، مزه 
کردن غذاها و نوش��یدنی های محلی، س��فر 
در مس��یرهای محص��ول منطق��ه ای، غ��ذا 
خوردن در رس��توران های سنتی، به اشتراک 
گذاش��تن وعده های غذایی با م��ردم محلی، 
ش��رکت در رویدادها و جشنواره های غذایی، 
تماش��ای بازارهای محلی، مراجعه به مزارع و 
تولیدکنندگان صنعتگر با تولید موادغذایی از 
جمله فعالیت های گردشگری غذایی به شمار 
م��ی رود. برای مثال می توان به تور »گش��ت 
در مزرعه فلفل س��یاه کامبوج« اشاره کرد که 

عالقه مندان زیادی از این حوزه را 
به خود جذب کرده است.

همچنین از دیگر مواردی که در 
گردشگری غذا می توان از آن ها یاد 
کرد، گردشگری غذایی در مزارع 
برنج بالی در س��فر به اندونزی و 
غرفه س��بزیجات در بازار محلی 
زئوس است که به عنوان بخشی 
از گردشگری غذایی در الئوس در 
حال انجام است و در ادامه بازدید 
عالقه مندان و حاضران در تور به 
یک مدرسه آشپزی ختم می شود. 
در نتیج��ه گردش��گری غذایی با 
تمرکز بر آشناسازی گردشگران با 
فرهنگ مقصد گردشگری، عالوه 
بر منحصر به ف��رد و خاطره انگیز 
بودن برای مسافران و گردشگران، 
توسعه اقتصادی و اجتماعی را نیز 

به همراه خواهد داشت.
بر این اساس چنانچه گردشگری 
غذایی با شیوه ای درست انجام شود 
و به نوعی احترام به هویت جامعه 
و به ویژه جامع��ه محلی را مورد 
توجه قرار دهد، در زمینه تعدیل و 
کاهش تأثیرات منفی گردشگری 
و جدای��ی می��ان م��ردم و غذای 
واقعی مؤث��ر خواهد بود. اینت در 
حالی است که گردشگری همیشه 
با توسعه پایدار همراه نخواهد بود 
و بسیاری از مقاصد با عدم تقارن 
منطقه ای و فصلی با مش��کالتی 
مواجه هس��تند. البته می توان به 
این نکته اشاره کرد که گردشگری 
غذای��ی اخیراً در ای��ران نیز رواج 
یافته و زمینه تنوع غذایی موجود 
تح��ت تأثیر جغرافیای کش��ور و 
تنوع قومی و نژادی ایرانیان است. 
به عنوان مثال یک��ی از غذاهای 
محبوب ایران آبگوشت های شمال 
غرب کشور اس��ت که مواد آن از 
مراتع و ش��رایط جوی منطقه که 
امکان پرورش هر چه بهتر گیاهان 
و دام ها در آن فراهم اس��ت، تهیه 

می شود.
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التهاب���ات ای���ن روزه���ای 
صداوس���یما مث���ل آت���ش 
اس���ت،  خاکس���تر  زی���ر 
همچنان از طرفی زمزمه 
خداحافظی برخی مدیران 
ش���بکه ها و تغیی���رات در 
زیرساخت های صداوسیما 
شنیده می شود و از طرفی 
مدیران���ی ک���ه بر مس���ند 
کارند هنوز باید تا آخرین 
لحظه بهترین گزینه های 
خ���ود را در ه���ر موقعیت 
و مناس���بتی رو کنن���د. از 
این حیث ویژه برنامه های 
ن���وروز  و  س���ال  تحوی���ل 
برخ���ی  ب���رای  ش���بکه ها 
مدی���ران راه رفت���ن بر لبه 
تیغ اس���ت؛ از سویی باید 
مراقب بود تا حاش���یه ها 
ب���ه حذف ه���ای ناگهان���ی 
نینجامد و از سویی حتی 
تضمینی ب���رای بقای یک 
جایگاه یا حتی دورخیزی 
باالت���ر  س���مت های  ب���ه 

باشد.

منوی »سیما« برای لحظه تحویل سال؛ همان همیشگی!

عطیه مؤذن

فصل به��ار هم که ب��ه خودی خ��ود ماراتنی 
همیشگی برای صداوسیما بوده است، میدان بازی 
این رقابت خیلی وسیع تر از برنامه سازان است و 
تا اثب��ات و برتری جویی یک مجری و یک مدیر 
بر دیگر مجریان و مدیران و ش��بکه ها هم پیش 
رفته اس��ت. آن هم با همین بضاعت همیشگی 
صداوس��یما که از بی پولی و نب��ود بودجه نالیده 
است اما بهترین بودجه ها یا بیشترین امکانات به 
اختیار درآمده تا هر شبکه بهترین برگ برنده خود 
را رو کند. برگ برنده ای که امسال با تحویل سال 
شروع شده در نوروز ادامه می یابد و با وصل شدن 
ب��ه ماه رمضان می تواند ب��ه هت تریکی برای هر 

شبکه بدل شود.
ویترین ویژه این تورنمنت، مجریان برنامه های 
تحوی��ل س��ال هس��تند، مجریانی ک��ه هر یک 
می خواهن��د بهترین خود را عرضه کنند و ارزش 
افزوده ای برای مخاطبش��ان داشته باشند و البته 
گاه همی��ن ت��الش برای بهتر بودن به عطش��ی 
برای جلوه گری های صرف منجر شده و نتیجه ای 
عکس داده است. جلوه گری هایی که بخشی از آن 
پول پاشی های میلیاردی برای دعوت از مهمانان 
سلبریتی و خرج تراشی برای دکورهای چشمگیر 

و حاشیه سازی با سخنان شاد بوده است.
در زیر م��روری بر مجریانی داری��م که تا االن 
اسامی ش��ان برای اجرای برنامه های تحویل سال 

بیشتر شنیده می شود.

شبکه اول؛ علی ضیا / فرمول یک
علی ضی��ا ک��ه ح��اال در کارنام��ه اش اجرای 
برنامه های اجتماعی تلویزیون پررنگ تر است این 
سال ها بیش��تر با »فرمول یک« و در شبکه یک 
سیما دیده ش��ده و سعی کرده بیشتر در همین 
فضای اجتماعی به گپ و گفت بپردازد، او بسته 
به مهمانانش که بیش��تر هم چهره هایی مردمی 
بوده اند کمتر چالش کرده است و بیشتر ترجیح 

داده فضایی صمیمی و رفاقتی رقم بزند.
ضیا از نوروز 1400 برنامه ای روی آنتن نداشت 
و اگرچه چند باری مدی��ران به برنامه ها و حتی 
مس��ابقه هایی با حضور وی وعده دادند اما هر بار 
ای��ن وعده ها به زمانی دیگر موکول ش��د. گویی 
قرار بود این غیبت روی آنتن ش��بکه تا یک سال 
طول بکشد و حتی شب یلدا که یکی از مهمترین 
مناس��بت های تلویزیونی در سال های اخیر بوده 
است نیز در شبکه یک بدون ضیا به صبح رسید.

ضی��ا ای��ن چند س��ال ن��ه فقط مج��ری که 
تهیه کنندگی برنامه هایش را هم به ویژه در موعد 
تحویل س��ال برعهده داشته است و از این حیث 
برنامه های تحویل س��ال ش��بکه یک ویترین و 
پشت صحنه اش به انتخاب های ضیا برمی گردد. 
انتخاب هایی که گاه می تواند در حد دعوت از یک 
خواننده مثل مهراد جم روی آنتن چالش شود یا 

به اتفاقی مثبت و هیجان انگیز ختم شود.
ضیا در این غیبت یک ساله از تلویزیون منفعل 

مجری برنده کیست؟
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نماند و در ش��بکه های اجتماعی به گپ های 
ش��بانه با بازیگران و چهره ها پرداخت؛ دوری 
یک س��اله ای ک��ه احتماالً می توان��د اقبال و 
استقبال مخاطبانش از او را دوچندان کند تا 
منتظر باش��ند و ببینند امسال چه ایده هایی 

برای بازگشت به قاب جادو دارد.
ضیا حاال بعد از 2 س��ال روی��داد »انتخاب 
چه��ره مردمی« را ه��م دوباره کلی��د زده و 
داورانی را هم انتخاب کرده اس��ت؛ رویدادی 
که طی دو سال اخیر به واسطه کرونا متوقف 
ماند او به تازگی و در برنامه خندوانه از اجرای 
برنامه تحویل س��ال خود خبر داد و تا امروز 
تنها فردی است که اجرایش به عنوان مجری 
ویژه برنامه تحویل سال تلویزیون خبری شده 

است.

چالش های »ضی���ا« برای اجرای تحویل 
سال 14۰1

ضیا طی این دو س��ال به واس��طه اپیدمی 
کرونا و به دلیل اینکه بخشی از این چهره های 
مردمی از گوش��ه و کنار کش��ور ب��ه تهران 
می آمدند این روی��داد را لغو کرد و حاال باید 
دید امس��ال این چالش را چگونه حل کرده 

است.
او البته در سال های قبل و در زمان اجرایی 
ک��ردن این ط��رح آنتن را در طول س��ال در 
اختیار داش��ت و چهره ه��ای مردمی اش را از 
میان آنه��ا انتخاب می ک��رد. چهره هایی که 
برخی ش��ان به واس��طه اتفاقاتی که رقم زده 
بودند ش��هرتی کمتر از سلبریتی ها نداشتند 
و با رای های باالیی توانس��تند در نظرسنجی 

مردمی انتخاب شوند.
امس��ال اما همانطور که پیش از این اشاره 
ش��د ضیا برنامه ای نداشت تا بتواند تا حدی 
گزینه های موردنظر و غیر شناخته شده را به 
چهره هایی »آش��نا« برای مردم تبدیل کند 
و احتماالً به رأی گذاش��تن این افراد پروسه 
س��خت تری را ط��ی خواهد ک��رد. از طرفی 
گفتگوهایی که بتواند عیار و درون این چهره ها 
را مشخص کند ممکن است برنامه ها را مطول 
کند و این یکی از آسیب های برنامه های این 

چنینی است.

 / فرضیای���ی  داری���وش  دو؛  ش���بکه 
عموپورنگ 

داری��وش فرضیای��ی یا هم��ان عموپورنگ 
چهره ای محبوب و به نوعی سلبریتی همواره 
دوست داشتنی کودکان اس��ت. او از معدود 
ستارگانی است که در حوزه اجرای کودک و 
نوجوان نه تنها از محبوبیتش کاسته نمی شود 

بلکه سال به سال افزوده هم شده است.
پورن��گ در این س��ال ها تجربیات متنوعی 
هم در حوزه اجرا و هم اجرا- بازیگری داشته 
اس��ت و مجموعه های نمایش��ی »محله گل 
و بلب��ل« یا »بچه محل« رکوردش��کنی های 
باالی��ی در ج��ذب مخاطب ک��ودک و حتی 
خانواده هایش��ان داشته اند. به ویژه که امسال 
رکورد پربیننده ترین محتوای حرفه ای فارسی 
زبان هم به تیم س��ازنده »کلبه عمو پورنگ« 
اختصاص یافت و این برنامه از ابتدای 1400 
تا االن به رکورد بازدیدی بیش از 3۹ میلیون 

رسیده است.
داریوش فرضیایی بیش از 2 دهه است که 
به اجرا برای خردساالن و کودکان می پردازد 
و ک��ودکان دهه ه��ای مختل��ف تلویزیون با 
او و برنامه های��ش خاطره دارن��د و گاه غیر از 
ک��ودکان، خانواده هایش��ان نی��ز مخاطب و 
تماش��اگر برنامه های او هس��تند به ویژه که 
مجموعه های نمایشی او در این سال ها کاماًل 
آثاری خانوادگی بوده است و از بازیگران چهره 

و مش��هوری در قال��ب کاراکتر کمک گرفته 
است.

او حاال جدی ترین گزینه اجرای تحویل سال 
شبکه دو است که نامش به صورت غیررسمی 
مطرح ش��ده و البته هن��وز جزئیاتی از کم و 
کی��ف حضورش برای این وی��ژه برنامه اعالم 

نشده است.

اج���رای  ب���رای  »پورن���گ«  چالش ه���ای 
تحویل سال 14۰1

ش��اید عجیب باشد اما این اولین بار نیست 
که اجرای ویژه برنامه تحویل سال به پورنگ 
سپرده می ش��ود، چند سال پیش و همزمان 
با نوروز ۹۶ ویژه برنامه تحویل س��ال ش��بکه 
دو با اجرای داریوش فرضیایی رقم خورد که 
به صورت یک برنامه نمایشی جلو رفت. در این 
برنامه که با اجرای زنده و آیتم هایی نمایشی 
هم��راه بود بازیگ��ران مجموعه »محله گل و 
بلبل« نیز حضور داشتند و در زمان بندی های 
مختلف روی آنتن حضور داشتند؛ ضمن اینکه 
یک خط نمایشی کلی هم برای برنامه دیده 

شده بود.
در آن زمان البته پژمان بازغی هم پورنگ را 
همراهی می کرد و با این حال این ویژه برنامه 
علی رغم اتفاقات و آیتم هایی که برایش دیده 
ش��ده بود موفقیت چندانی به دس��ت نیاورد 
که بخش��ی از آن به بازه زمانی تحویل سال 
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برمی گردد که ش��اید کمتر فضای نمایش��ی 
موردپسند مخاطب در شتاب آخرین ساعات 

تحویل سال باشد.
چند سال قبل تر نیز این ایده را رامبد جوان 
در شبکه پنج سیما اجرایی کرد که در آن سال 
با نوعی ناکامی مواجه شد و شکست خورد و 
حاال باید دید در اجرای تحویل س��ال 1401 
داریوش فرضیایی در صورت اجرای تک نفره 
چه ایده هایی را برای جلب مخاطبی که فقط 

هم قرار نیست کودک باشد در نظر دارد.

شبکه س���ه؛ احس���ان علیخانی / عصر 
جدید

احسان علیخانی مجری توانمند این روزهای 
تلویزیون است که حاال می توان گفت جسارت 
بیش��تری برای ورود به حوزه های مختلف در 
خود پیدا کرده اس��ت. او »ماه عس��ل« را در 
نقطه ای که همه به تقلید از آن پرداختند رها 
کرد و »عص��ر جدید« را با همه نقدهایی که 
به یک گات تلنت ایرانی از نوع کپی وارد شد 
ادام��ه داد تا برنامه ای ویژه تثبیت کند و این 
روزه��ا هم تجربه مفرح و طنز »جوکر« را در 

وی او دی ها دارد.
تجربه های مختلف کاری از علیخانی مجری 
مؤلف متبحری س��اخته اس��ت که این سال ها 
حضورش در آیین هایی مثل تحویل سال را با اقبال 

و انتظار باالیی از مخاطبان همراه کرده است.

علیخانی ح��اال جدی ترین گزین��ه اجرای 
ویژه برنامه تحویل سال شبکه سه سیماست 
که احتماالً همچون س��ال گذشته از یکی دو 
شب مانده به نوروز برنامه اش را آغاز می کند 
و تا ساعات پایانی روز اول عید برنامه هایی را 

برای مخاطبانش تدارک خواهد دید.
احس��ان علیخانی این روزها فصل س��وم 
»عصر جدید« را کلید زده اس��ت، س��ه تن 
از داوران برنام��ه را تغییر داده اس��ت و این 
ترکی��ب جدید، خود چالش ه��ای جدیدی 
برایش به همراه دارد. او نه تنها برای تحویل 
س��ال که در ایام نوروز هم یک��ی از رقبای 

جدی تاکشوهاست.

چالش ه���ای »علیخان���ی« ب���رای اجرای 
تحویل سال 14۰1

قابل پیش بینی اس��ت که مثل س��ال های 
قبل بیشترین مهمانان او از دل همین برنامه 
باش��د. قالب برنامه های او مثل دیگر مجریان 
تلویزیون در زمان تحویل سال مبتنی بر رفت 
و آمد مهمان ها بوده اس��ت و حاال همزمان با 
شروع »عصر جدید« احتماالً بیشتر مهمانانش 
هم ش��رکت کنندگان فصل تازه عصر جدید 

باشند.
ی��ک برگ برن��ده علیخانی هم��ه چهره ها 
و فینالیس��ت ها و خوانندگانی اس��ت که در 
فصل های پیش��ین »عصر جدید« و از طریق 

بیش  فرضیایـی  داریـوش 
از 2 دهـه اسـت که بـه اجرا 
بـرای خردسـاالن و کودکان 
کـودکان  و  می پـردازد 
دهه هـای مختلـف تلویزیون 
بـا او و برنامه هایـش خاطـره 
دارنـد و گاه غیـر از کودکان، 
خانواده هایشان نیز مخاطب و 
تماشاگر برنامه های او هستند 
بـه ویـژه کـه مجموعه هـای 
نمایشـی او در ایـن سـال ها 
کامـاًل آثـاری خانوادگی بوده 
اسـت و از بازیگـران چهره و 
مشـهوری در قالـب کاراکتر 

کمک گرفته است.
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برنامه او برند ش��ده اند و از این حیث نگرانی 
کمبود مهمان و چالش برنام��ه پر بار برای 

مخاطب را ندارد.
ب��ا این حال باید دی��د علیخانی چقدر به 
همان فرمول آزمون پس داده اکتفا می کند 
و چقدر قرار اس��ت پلن خود را برای تحویل 
سال تغییر دهد و از گفتگوهای این چنینی 
با داوران و شرکت کنندگان »عصر جدید« و 
همچنین اجرای خوانندگان به سمت اتفاقات 

جدیدتر برود.

   / ج���وان  رامب���د  نس���یم؛  ش���بکه 
خندوانه

رامب��د جوان ن��ه تنها هراس��ی از اتفاقات 
جدید و ریس��ک های مکرر ندارد بلکه بیش 
از هشتصد قسمت در قالب چندین فصل از 
برنامه خندوانه نشان داده است او همواره به 
دنبال اعمال ایده های تازه است. ایده هایی که 
گاه می گیرد و گاهی هم به تجربه هایی تبدیل 
می شود که اگر هم شکست خورده باشد در 
عین حال چون از بستر یک برنامه اصلی مثل 
»خندوانه« متولد شده است می تواند با اولین 

واکنش ها و بازخوردها پرونده آنها را ببندد.
او در عین حال تجربه های موفق بسیاری 
هم داشته است که برخی به یک رویداد ثابت 
و مستقل تبدیل شده است مثل مسابقه هایی 
چون »خنداننده شو« که یکی از مهمترین 
اتفاقات این برنامه بوده اس��ت و اگرچه این 
مسابقه ها هم به شکلی سینوسی مورد توجه 
یا بازخورد مردم قرار گرفته است با این حال 
باز هم آنقدر مهم بوده است که حتی میزان 
رأی دادن و مشارکت مخاطب در آنها مالکی 

برای تماشای برنامه بوده است.
یکی از گزینه های س��رگرم کننده که قرار 
اس��ت در س��اعاتی مانده به تحویل سال در 
شبکه نس��یم به پخش برس��د »خندوانه« 
اس��ت که خیلی هم بعید به نظر نمی رسد 
و س��ال گذشته هم با یک قس��مت ویژه با 
انواع آیتم های مس��ابقه و بازی و خوانندگی 
همزمان با آخرین روز سال 13۹۹ روی آنتن 
رفت. سال گذشته البته »دورهمی« با حضور 
احسان علیخانی و گفتگوی ویژه ای که مهران 

مدیری با او ترتیب داد به یکی از اتفاق های 
جذاب تلویزیون تبدیل شد. با توجه به اینکه 
»دورهمی« این روزها ساختار خود را تغییر 
داده است و کامالً به یک مسابقه تبدیل شده 
است بعید است که بتواند امسال رقیب این 
برنامه و دیگر شبکه ها در تحویل سال باشد.

چالش های »رامبد« برای اجرای تحویل 
سال 14۰1

هنوز مش��خص نیس��ت رامبد جوان چه 
ایده ای برای تحویل س��ال و ن��وروز 1401 
دارد، او نوروز امسال بعد از ترسی که از کرونا 
برایش بوج��ود آمد ترجیح داد به خانه برود 
و حت��ی مخاطب را هم به مان��دن در خانه 
ترغیب کند و در عین حال از برنامه س��ازی 
فاصله نگرفت اما مدل برنامه هایش را تغییر 
داد؛ به این ترتیب که ویدئوها و الیوهایی را 
از طریق گوشی همراه برای مخاطب تدارک 
دید و حتی چهره های دیگری را هم به این 

الیوها دعوت کرد.
او نوروز 1400 پس از یک س��ال به شبکه 
نس��یم بازگش��ت و با تم های متنوعی ویژه 
برنامه های ن��وروزی اش را پیش برد. تم های 
نوستالژی، هندی و… که برای برخی جذاب 
و ب��رای برخی هم در حد ایده های درنیامده 

تعبیر شد.
او این ش��ب ها تنها برنامه سرگرم کننده 
تلویزیون را اجرا می کند و می س��ازد و سعی 
دارد با انواع مسابقه ها و بازی ها مخاطبش را 
بخنداند. فرمولی که برای رامبد جوان هم در 
بیشتر مناسبت های ملی و مذهبی امتحان 
خود را پس داده اس��ت و باید دید رامبد هم 
بنا دارد تغییراتی در فرم روتین برنامه اش در 

مناسبت ها بدهد یا خیر.
ی��ک نکته هم نس��بت به ای��ن ترکیب از 
مجریان وج��ود دارد که همه ش��بکه ها در 
انحصار مجریان م��رد وجود دارد و حتی در 
ش��بکه پنج هم ش��نیده می شود مصطفی 
امامی اجرای برنامه تحویل سال را بر عهده 
دارد. به این ترتیب حتی یک مجری زن در 
برنامه ها نیست و قرار است ویترینی مردانه را 

شاهد باشیم.

تنهـا  نـه  جـوان  رامبـد 
هراسـی از اتفاقـات جدید و 
ریسک های مکرر ندارد بلکه 
بیش از هشـتصد قسمت در 
قالب چندین فصـل از برنامه 
خندوانـه نشـان داده اسـت 
او همـواره بـه دنبـال اعمال 

ایده های تازه است
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در آث���ار زندگینامه ای و مبتنی 
ب���ر واقعی���ت به وی���ژه درب���اره 
ش���خصیت هایی ک���ه عک���س، 
فیلم و صدای���ی از آنها موجود 
همیش���ه  س���ازندگان  اس���ت، 
ب���ا چالش ه���ای پایبن���دی ب���ه 
واقعیت روبه رو هس���تند. این 
توق���ع اول از هم���ه از س���مت 
خانواده و دوس���تان و نزدیکان 
آن ش���خصیت مطرح اس���ت و 
بعد هم دوستداران و مخاطبان 
دیگر و همگی انتظار دارند که 
به جز شباهت چهره و فیزیک، 
بسیاری از واقعیات و جزئیات 
زندگی شخصیت مورد نظر را در 
فیلم و اثر نمایشی ببینند. این 
نگاه البته خطا و زیاده خواهی 
نباشد، انتظار بجایی است اما 
معموال چندان با ملزومات یک 
خوانش سینمایی و تلویزیونی 
همخوان���ی ن���دارد و چ���ه بس���ا 
دست و پای سازندگان را برای 
خلق یک اثر دراماتیک مستقل 
ام���ا پایبند ب���ه روح و حقیقت 
ش���خصیت و واقعیات زندگی 

او ببندد.

در این میان ش��باهت چهره و فیزیک چون در 
ویترین ماجرا قرار دارد، بیش��تر به چشم می آید 
اما همه چیز به شیوه کار س��ازنده اثر و استدالل 
و جهان او برمی گردد. ش��اید ایده آل ترین ش��کل 
ماجرا، ش��باهت فراوان چهره بازیگر با شخصیت 
واقعی و قصه هایی مبتنی بر واقعیت باشد، البته با 
رعایت اصول و قواعد دراماتیک. اما گاهی شرایط و 
امکانات برای اجرای کامل و همه جانبه این مسیر 
وجود ندارد یا بازیگری شبیه شخصیت واقعی یافت 
نشود یا حتی در چهره پردازی نتوان این شباهت 
را به شکل کامل و صددرصدی اجرا کرد یا گاهی 
اصال ترجیح کارگردان به شباهت چهره نیست و 
تنها شباهت روح چهره و حقیقت شخصیت برای 
این بازنمایی دراماتیک کافی باشد. شاید یکی از 
مهم ترین مثال ها در این زمینه ش��خصیت دکتر 
محمد قریب در س��ریال روزگار قریب س��اخته 
کیانوش عیاری باش��د که چهره مهدی هاشمی، 
ش��باهتی به چهره واقعی دکتر قریب نداشت اما 
به قدری با شخصیت درست و دلنشینی در قصه 
روبه رو بودیم که بازتابی از حقیقت و ویژگی های 
دکتر قریب واقعی بود. ولی از  س��وی دیگر آثاری 
دیده ایم که با وجود شباهت چه بسا فراوان بازیگر 
به چهره ش��خصیت واقعی، آن اتفاقی که باید در 
قصه رخ نداد و آن میزان از وسواس شباهت چهره 
در س��طح و در ویترین باقی مان��د و به ارتباط با 

مخاطب و تاثیرگذاری نرسید.

راس��تش وقتی خبر رس��ید که قرار است خود 
هادی حجازی فر، نقش ش��هید مهدی باکری را 
در موقعیت مهدی بازی کند، چندان به خروجی 
این تصمیم خوشبین نبودیم. شاید تنها نکته های 
مثبت که امیدواری ه��ای اندکی را در این زمینه 
به وجود م��ی آورد، هم زبانی بازیگر و ش��خصیت 
واقع��ی و توان بازیگ��ری حجازی فر و تجربه های 
موفقش در سینمای جنگ بود اما به لحاظ چهره 
و فیزیک، شباهتی میان او و شهید مهدی باکری 
وجود نداشت. حتی رونمایی از گریم او هم بدبینی 
مخاطبان را بیش��تر کرد. وقتی فیل��م را دیدیم، 
خیال مان از این بابت راحت نشد و چندان نمی شد 
ش��خصیت واقعی و بازیگر را شبیه یافت، به ویژه 
این که ش��هید باکری آن طور ک��ه در عکس های 
موجود دیده ایم، قد کوتاه تری نسبت به بازیگر دارد 
و ریزجثه تر است و اتفاقا فرماندهی و مدیریت او با 
چنین مختصاتی در لشکر 31 عاشورا خیلی بیشتر 
به چشم می آید. بهتر این بود که اگر بحث شباهت 
و پایبندی بیشتر به واقعیات مدنظر کارگردان بود، 
خ��ودش این نقش را بازی نم��ی کرد و بازیگری 
ش��بیه تر و با قد و قامت شهید باکری را انتخاب 
می کرد اما حجازی فر به قدری حضور خوب و موثر 
و همدلی برانگیزی دارد که تا حدود زیادی راه را بر 
این انتقاد و شبیه نبودن چهره و فیزیک می بندد؛ 
هر چند در بعضی جاها به  ویژه در بخش های پایانی 
نبرد در میدان جنگ، قد و قامت بلند حجازی فر 

شهید باکری در قاب سینما
ساناز قنبری

خبرنگار

درباره فیلم »موقعیت مهدی« روایت درخشان هادی حجازی فر از زندگی شهیدان مهدی و حمید باکری
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و عقبه بازی اش در ایستاده در غبار، ناخودآگاه 
خودش را به فیلم تحمیل می کند و بیشتر از 
این که مهدی باکری ببینیم، انگار حضور حاج  
احمد متوسلیان را شاهد هستیم. اما در عوض 
وحید حجازی فر، ب��رادر هادی حجازی فر که 
نقش ش��هید حمیدباکری را بازی می کند به 
شخصیت واقعی ش��بیه تر است، به ویژه با آن 
پلیور آبی که بس��یار ما را به یاد عکس شهید 
حمید باکری با لباس مشابه می اندازد. به جز 
این بازی دو ب��رادر هنرمند در نقش دو برادر 
شهید هم تمهید مناسبی است و شباهت هایی 
که بین خود هادی و وحید حجازی فر وجود 
دارد، نسبت برادری قصه را تقویت و تماشاگر 

را برای یک اخوت سینمایی مجاب می کند.
 

همان همیشگی
گرچه موقعیت مهدی، فیلمی پر از لحظات، 
صحنه ها و دیالوگ های خوب است و تماشاگر 
را ت��ا پای��ان ب��ا خود هم��راه می کن��د اما در 
داستان پردازی قصه، آورده چندان تازه ای درباره 
ش��هیدان باکری وجود ندارد. البته که فیلم با 
وفاداری به واقعیت، از خیال پردازی های مبتنی 
بر حقیقت و مس��تندات زندگی این شهیدان 
غافل نیس��ت و به درس��تی عم��ل می کند و 
افزودنی های مجاز برای جذابیت اثر را به درستی 
به کار می گیرد اما شاید انتظار می رفت در طوی 
ای��ن روایت به نکته های ناگفته و ناش��نیده و 
ناخوانده ای درباره باکری ها برسیم، چیزی که 
در کتاب ها و نوشته های دیگر و فضای اینترنت 
نخوانده و ندیده باشیم. مثال در ایستاده در غبار، 
فیلم تنها به اطالعات قبلی از احمد متوسلیان 
اکتفا نمی کند و ما با چهره جس��ور و تازه ای از 
ی��ک فرمانده جنگی روبه رو می ش��ویم که در 
سینمای دفاع مقدس ما نظیر ندارد. در موقعیت 
مهدی هم انتظار داشتیم، فرمانده ای متفاوت )با 
تکیه بر مستندات و ویژگی های واقعی( ببینیم 
و به  گونه ای دیگر غافلگیر شویم. البته به قدری 
روایت موقعیت مهدی صادقانه است و روند و 
چینش درس��تی دارد که با قهرمان همدل و 
همراه می شویم و او را دوست داریم اما این هم 
مسیر بودن با اطالعات و دستاورد تازه و شگفتی 

همراه نیست.

ایستاده در روشنایی
ه��ادی حجازی ف��ر از هم��ان اوایل حضور 
جدی و موفق در سینما و در بازیگری، دغدغه 
کارگردان��ی داش��ت. او پیش��تر در تئاتر هم 
کارگردانی می کرد و مخاطبان تئاتری حتما 
نمایش زنده - عروس��کی موف��ق او »مالقات 
بانوی س��الخورده« را به یاد دارند. حجازی فر 
س��ال ها قبل با نقش کوتاهی در فیلم جنگی 
مزرعه پدری وارد سینما شده بود اما بیشتر از 
10 سال طول کشید تا فرصت درخشش در 
بازیگری پیدا کند. بازی در نقش حاج  احمد 
متوس��لیان در ایستاده در غبار، باعث شهرت 
و محبوبیت این بازیگر ش��د و بعد از آن این 
کاراکت��ر کاریزماتیک و قدرتمند با چاش��نی 
خشم و عصیان را در قالب نقش های دیگری 
در فیلم های بعدی محمدحسین مهدویان هم 
ادامه داد. حجازی فر اما از جایی به بعد ترجیح 
داد در این ش��مایل کلیش��ه و تکراری نشود، 
برای همین نقش های مختلف حتی کمدی را 
هم امتحان کرد. با این حال به نظر می رس��د 
موفقی��ت او در بازیگری محدود و منحصر به 
همان پرسونا و شمایلی است که در سینمای 
مهدویان تجربه کرد. ب��رای همین نمی توان 
کارگردانی و بازی در موقعیت مهدی را بدون 
حضور و تاثیر مهدویان بر حجازی فر متصور 
بود؛ یعنی به جز علقه های خود حجازی فر به 
موضوع، دوس��تی و همکاری با مهدویان هم 
نقش مهمی در ساخت موقعیت مهدی دارد. 
برای همین وقتی اسم محمدحسین مهدویان 
را به عنوان مشاور کارگردان در تیتراژ دیدیم، 
متعجب نشدیم. به جز این باید به حضور موثر 
حبیب ا... والی نژاد )تهیه کننده موقعیت مهدی( 
هم اش��اره کرد که پیش��تر تهیه کننده فیلم 
ایستاده در غبار و مجموعه تلویزیونی آخرین 

روزهای زمس��تان )به کارگردانی مهدویان و 
درباره شهید حسن باقری( هم بود.

حتی دو س��ه مورد مس��تندنمایی تصاویر 
در موقعیت مهدی هم بیش��تر مهر و امضای 
مهدویان در آثار اولیه اش در زمینه سینمای 
جنگ بود اما حجازی فر ضمن بهره گیری از 
حضور و تجارب موفق مهدویان، راه مستقل 
خود را در ساخت یک فیلم سینمایی سراسر 
داستانی می رود و با دوری از برخی تمهیدات 
آشنای سینمای مهدویان مثل دوربین روی 
دست یا کیفیت مستندگونه تصاویر یا استفاده 
از صداهای واقعی، یک اثر سینمایی و جنگی 
ج��ذاب و قابل اعتنا می س��ازد. آنچه اهمیت 
اش��اره دارد، حضور نس��ل جدید فیلمسازان 
است که با کنار زدن کلیشه ها، دنبال راه های 
جدیدی برای روایت هستند. مهدویان نقش 
مهمی در این زمینه داش��ت و فضای تازه ای 
در سینمای جنگ و دفاع مقدس ایجاد کرد 
و حاال حجازی فر هم با استفاده درست از آن 
تجربیات و همکاری های خوب، نخستین گام 
کارگردانی اش در س��ینما را به ش��کل قابل  

قبولی برداشت.

موقعیت های داستانی
ش��اید کماکان نقد فقدان قصه یا دست کم 
یک خطی داستانی جذاب و پرمایه بر فیلمی 
مثل موقعیت مهدی هم وجود داش��ته باشد؛ 
ای��رادی ک��ه به دیگ��ر فیلم جنگ��ی و دفاع 
مقدس��ی این دوره جشنواره فیلم فجر یعنی 
دس��ته دختران ه��م وارد ب��ود. ب��ا این حال 
حجازی فر با هوش��مندی این مالت کم  قصه 
را با ایجاد موقعیت های مختلف و تقسیم فیلم 
به شش پرده )کلت کمری، پلیور آبی، آخرین 
تماس، من مهدی باکری نیس��تم، موقعیت 
مهدی و لباس های خیس( جبران کرد. یعنی 
ما با ش��ش موقعیت و خرده داستان مختلف 
روبه روییم که قصه هایی دارند. این داستان ها 
ضمن این که حکم نخ تس��بیح را دارند و در 
کلی��ت روایت را پیش می برند و به پازل هایی 
برای تکمیل قصه اصلی تبدیل می شوند، متاثر 
از حض��ور کاریزماتیک و مح��وری قهرمان ها 

به ویژه مهدی باکری هم هستند.
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درحالیک���ه در این چند وقت 
اخیر، گمانه زنی هایی درباره 
گزینه های اکران نوروز 14۰1 
مط���رح ش���د و تقاض���ای بی 
س���ابقه و پرترافیک���ی ب���رای 
طایی تری���ن نوب���ت نمایش 
فیلم  در سینمای ایران وجود 
داشت، با اعام 7 فیلم  نهایی 
در روز گذش���ته همه این اما 
و اگره���ا و پی���ش بینی ها به 
پایان رس���ید و درعوض چون 
و چراهای���ی درب���اره ترکی���ب 
فعل���ی و احتمال ف���روش یا 
فیلم  سوزی و نفروختن آنها 

کلید خورد.
در گ���زارش پی���ش رو ضمن 
اک���ران  فیلم ه���ای  بررس���ی 
نوروز 14۰1 و دالیل احتمالی 
موفقی���ت ی���ا ناکام���ی آنها، 
ب���ه فیلم ه���ای دیگ���ری هم 
ظرفی���ت  ک���ه  می پردازی���م 
بالق���وه ای برای ف���روش باال 
در گیش���ه داش���تند ام���ا حاال 
باید ب���رای به دس���ت آوردن 
فصلهای دیگر اکران تاش و 

رقابت کنند.

آیا فیلم هایی که نوروز روی پرده سینماها می روند، قابلیت فروش باال را دارند؟

علی رستگار

آنطور که مرتضی شایس��ته، سخنگوی شورای 
صنفی اکران روز گذشته اعالم کرد، »روز صفر« 
به کارگردانی س��عید ملکان، »موقعیت مهدی« 
ب��ه کارگردانی هادی حجازی ف��ر، »المینور« به 
کارگردانی داری��وش مهرجویی، »مرد بازنده« به 
کارگردانی محمدحسین مهدویان، »علف زار« به 
کارگردانی کاظم دانشی، »قدغن« به کارگردانی 
مجید مافی و »ش��ادروان« به کارگردانی حسین 
نمازی، ۷ فیلم  اکران نوروزی هس��تند که از 1۸ 
اس��فند بصورت همزمان در س��ینماهای سراسر 

کشور اکران می شوند.
آنچ��ه در وهل��ه اول در این ترکیب به چش��م 
می خورد، سطح و کیفیت و اهمیت تقریباً همسان 
دست کم ۵ فیلم  است. اگرچه حضور فیلم هایی 
چ��ون روز صفر، موقعیت مه��دی، المینور، مرد 
بازنده و علفزار کیفی��ت ترکیب اکران نوروزی را 
ارتق��ا می دهد و آن را به لح��اظ اعتباری تقویت 
می کند اما شاید هرکدام از این فیلم  ها می توانستند 
وزنه و اعتبار یک نوبت اکران باشند. ولی حاال در 
ای��ن وضعیت، این فیلم های هم رده همانقدر که 
می توانند باعث جلب توجه و رضایت تماشاگران 
و رونق گیشه باشد، در تصوری بدبینانه می توانند 
باعث فیلم س��وزی هم شوند و به نوعی چالش و 
مانعی هم برای فیلم های هم رده و همسطح خود 
باشند و میزان فروش میان این آثار تقسیم شود 
و خیلی فیلم ی نتواند از دیگران پیشی بگیرد و با 

فاصله بر صدر جدول گیشه تکیه بزند.

یکی دیگر از نکته های قابل اش��اره دیگر درباره 
این ترکیب اینکه، به شکل عجیبی و در نگاه اول 
فیلم ی با ظرفیت فروش خیلی باال و رکوردشکن 
در میان این فیلم ها به چشم نمی خورد. فیلم  هایی 
نظیر دینامیت، گش��ت 3، مطرب، هزارپا، متری 
ش��یش و نیم، تگزاس و ... ک��ه فارغ از کیفیت و 
صرفاً به دلیل ظرفیت باالی فروش و رکوردشکنی 
در گیشه، س��هم ویژه ای در روشنایی چراغهای 
س��ینمای کرونازده داش��ته باش��ند. درحالیکه 
انتظار می رفت در اک��ران نوروز 1401 فیلم  های 
بالقوه پرفروشی که متقاضی نمایش بودند سر از 
سینماها درآورند. آن هم سالن هایی که براساس 
دس��تورالعل تازه سازمان س��ینمایی و به خاطر 
تهدید موج تازه کرونا، دوباره ظرفیت بلیت فروشی 

آن برای نصف و ۵0 درصد در نظر گرفته شد.
باز آنچه پیرو همین بحث غیبت فیلم  ششدانگ 
برای فروش در ترکیب اکران نوروز، باید به فقدان 
یک کمدی پرهیاهو و پرتقاضا اشاره کرد. به سیاق 
این چند س��ال اخیر، کمدی ها در بیشتر مواقع 
رکوردشکن گیشه سینمای ایران بوده اند و موفق 
ش��دند تماش��اگران زیادی را به سالنهای سینما 
بکش��انند. اما حاال دست باال و در میان فیلم های 
عموماً تلخ و جدی، تنها ش��ادروان حال و هوای 
متف��اوت و مفرح ت��ری دارد و می تواند در برخی 
لحظات و دقایق تماشاگران را بخنداند. ولی آنطور 
که خود نویسنده و کارگردان اثر در اظهارنظری 
اعالم کرده بود، شادروان کمدی نیست. هرچند 
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می ش��ود با دیده تردی��د به ای��ن اظهارنظر 
نگریست و شادروان، عامدانه موقعیتی کمدی 
دارد و طراحی برخی شخصیت ها و تیپ ها و 
گریم ها با نیت خنداندن تماشاگر انجام شده، 
اما بحث اینجاس��ت که با ه��ر متر و معیار و 
تعریف��ی و چه ش��ادروان را کمدی بدانیم یا 
یک فیلم  خانوادگی نس��بتاً مفرح، چندان به 
نظر نمی رسد با اثری ششدانگ و کامل برای 
رکوردشکنی در گیشه روبرو باشیم. هرچند 
اگ��ر بخواهیم به نیمه پر لی��وان نگاه کنیم و 
حضور همین فیل��م  کمی تا اندکی مفرح در 
گیش��ه را غنیمت بدانیم، شادروان با همین 
وضعیت و حال و ه��وا هم می تواند موفقیت 
خود را در اکران نوروز تضمین کند و به ویژه 
در تبلیغات ش��فاهی و مردمی، موج اقبال از 

خود را افزایش دهد.
ب��ا ای��ن هم��ه حت��ی ای��ن ترکی��ب هم 
امیدواری های��ی ب��رای فروش ب��اال دارد. اول 
اینک��ه 4 فیلم  از این ۷ فیلم ، ت��ازه و مربوط 
به جشنواره اخیر فیلم  فجر هستند و همین 
طراوت آن ها می تواند شوق تماشای این آثار را 
افزایش دهد و فروششان در گیشه را باال ببرد. 
مضاف براینکه هر 4 فیلم  جزو ۵ فیلم  پیشتاز 
جشنواره فیلم  فجر در اکران مردمی بودند و 
تا آخرین روز و قبل از حذف ناگهانی سیمرغ 
مردم��ی، برای دریافت جایزه بهترین فیلم  از 
نگاه تماش��اگران با یکدیگر رقابت می کردند. 
این نبرد س��ینمایی حاال از جشنواره فجر به 
خاکریز اکران نوروز کش��یده شده و می تواند 
همانطور که گرمابخش جش��نواره بود، تنور 
اکران نوروز را هم داغ نگه دارد و امیدهایی را 
برای جذب تماشاگران و فروش باال ایجاد کند. 
ضمن اینکه تماشاگران زیادی هم که دوست 
داشتند موقع جشنواره این فیلم ها را ببینند 
اما به دلیل ظرفیت محدود سالنهای سینما 
موفق به این کار نش��دند، حاال عطش زیادی 
برای تماش��ای این فیلم ها دارند و می توانند 
فروش مناسب اولیه این آثار را تضمین کنند.

نوروزی های گیشه چه در چنته دارند؟
روز صفر

 اولین فیلم  س��ینمایی سعید ملکان که با 

۵ س��یمرغ از جمله جوای��زی چون بهترین 
فیل��م  از نگاه ملی، جایزه ویژه هیات داوران و 
بهترین فیلم  اول س��ی و هشتمین جشنواره 
فیلم  فجر، از رک��وردداران دریافت جایزه در 
آن رویداد بود، دو س��ال در نوبت قرار داشت. 
یک تریلر ماجراجویانه و امنیتی که به ماجرای 
دستگیری عبدالمالک ریگی می پردازد و بازی 
جیمزباندگونه امیر جدیدی و روایت ملتهب 
فیلم ، می تواند برای تماشاگران سینمای ایران 

تازگی و جذابیت هایی داشته باشد.

موقعیت مهدی
 خیلی ها فکر نمی کردند که به این زودی ها 
بهترین فیلم  جشنواره فیلم  فجر را در اکران 
ببینند، اما اولین س��اخته س��ینمایی هادی 
حجازی فر که به زندگی برادران شهید باکری 
می پردازد، به قدری در جشنواره عملکرد خوبی 
داش��ت که در اولین فرصت آن هم در فصل 
طالیی نوروز روی پرده م��ی رود. روایت گرم 
فیلم  و بازی های خوب، از برگ های برنده این 
اثر برای تماشا و موفقیت در گیشه است. نکته 
دیگر اینکه به شکلی منطقی، فیلم  موقعیت 
مهدی زودتر از سریال آن )عاشورا( به نمایش 
درمی آید و از طرفی موفقیت جش��نواره ای و 
گیشه ای آن، انتظارات و کنجکاوی تماشاگران 
را درباره س��ریال تلویزیونی بیش��تر می کند. 
س��ریالی که قصه های متفاوتی از فیلم  دارد 
و طب��ق صحبت های حجازی ف��ر، خبری از 
صحنه های تکراری بین دو نسخه سینمایی 

و تلویزیونی نخواهد بود.

المینور
 آخرین فیلم  داریوش مهرجویی دست کم 
به لحاظ اسم و رس��م فیلم ساز، اعتبار اکران 
نوروزی اس��ت، اما مخاطبان س��ینما دوست 
دارند، المینور اثری بهتر از فیلم های سا ل های 
اخیر استاد باشد. فیلم  پربازیگری که بازیگرانی 
چون علی نصیریان، علی مصفا، رضا بهبودی، 
امراهلل صابری و پردیس احمدیه در آن بازی 
می کنند. المینور قرار بود در نوروز س��ال ۹۹ 
اکران ش��ود، اما کرونا باعث تعویق اکران این 
فیلم  ش��د تا نوروز سال 1401. باوجود ارادت 

به مهرجوی��ی، اگر بگویی��م از المینور فیلم  
پرفروش درنمی آید، دلخور می ش��وید؟ برای 
ما عالقه مندان استاد، دیدن یک فیلم  خوب 
آرزوی مهمتری اس��ت تا تماشای یک فیلم  

پرفروش و رکوردشکن.

مرد بازنده
 محمدحس��ین مهدویان از کارگردان های 
مستعد و پرطرفدار س��الهای اخیر سینمای 
ایران اس��ت که برای اکران نوروزی 1401 به 
جز دیگران با خودش هم رقابت می کرد! چرا 
که کمدی شیش��لیک با بازی رضا عطاران و 
پژمان جمشیدی را هم در نوبت اکران دارد و 
این فیلم  هم از گزینه های مطرح برای اکران 
نوروزی ب��ود. اما قرعه به نام فیل��م  تازه تر او 
یعنی مرد بازنده افتاد تا برنده رقابت دو فیلم  
مهدویان باشد. برگ برنده فیلم  بازی متفاوت 
جواد عزتی اس��ت که حتی با ب��ازی و گریم 
خوبش هم در جشنواره اخیر فیلم  فجر دیده 
نشد، اما حاال باتوجه به عقبه استقبال مردم 
از آث��اری چون زخم کاری و ماجرای نیمروز، 
می توان��د ناکامی جش��نواره ای را در گیش��ه 

جبران کند.

علف زار
 کاظ��م دانش��ی با فیلم  اول��ش، توجهات 
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زی��ادی را به خ��ود جلب کرد. عل��ف زار به 
تهیه کنندگی بهرام رادان و با قصه ملتهبش، 
هم با رضایت مخاطبان در جش��نواره روبرو 
ش��د و هم چند جای��زه از جمل��ه بهترین 
فیلم نام��ه و بهترین بازیگر نقش مکمل زن 
را به دس��ت آورد و همین ها برای استقبال 
از فیل��م  در اک��ران کفایت می کن��د. بازی 
متفاوت پژمان جمش��یدی یکی از امتیازات 
فیلم  است و می تواند نقش مهمی در فروش 
فیلم  داشته باش��د. کمااینکه او همین حاال 
هم پرفروش ترین فیلم  تاریخ سینمای ایران 
یعن��ی دینامی��ت را با ف��روش ۵3 میلیارد 
تومان��ی در کارنامه و بر پرده س��ینما دارد. 
نکته مهم دیگر اینکه از آنجایی که نس��خه 
بس��یار بد و بی کیفیت و پ��رده ای فیلم  آن 
هم بدون نیم س��اعت پایانی درست بعد از 
جش��نواره، قاچاق شد، اکران فیلم  در اولین 
فرص��ت بهترین تصمیمی بود که می ش��د 
برای آن گرفت. اینط��وری تقریباً با فوریت 
و اقدامی درست، حرکت ناشیانه سوداگران 
فیلم  و قصور دست اندرکاران جشنواره برای 
صیان��ت نکردن از آثار، تا ح��دودی جبران 

شد.

قدغن
 ش��اید عجیب ترین گزینه در میان ترکیب 
اک��ران ن��وروزی همین فیلم  ب��ه کارگردانی 
مجید مافی باشد. اما اگر به اسم تهیه کننده 
فیلم  یعنی محمدحسین فرحبخش برسیم 
و عقب��ه و نفوذ او را ب��ه عنوان تهیه کننده ای 
کاریزماتیک را درنظر بگیریم، چندان از حضور 
این فیلم  در اکران نوروزی متعجب نمی شویم. 
با این حال ش��اید چندان نتوان در حضور آن 
فیلم ه��ای مهم و پراس��م و پرچهره دیگر، به 
فروش باالی قدغن در گیش��ه امیدوار بود و 
حتی بازی بازیگری چون سام درخشانی هم 
نتواند کفه ت��رازوی اکران را به نفع این فیلم  

سنگین کند.

شادروان
 فیلم ی که رتبه چهارم فیلم های پیش��تاز 
مردمی در جش��نواره فیلم  فجر را در اختیار 
داش��ت، می تواند از گزینه ه��ای موفقیت در 
گیش��ه نوروزی باش��د. ش��ادروان یک فیلم  
مفرح خانوادگی اس��ت که قابلیت کنجکاوی 
تماشاگران تا پایان را دارد. فیلم  چهره مهمی 

برای پیش��تازی تام و تمام در گیشه ندارد اما 
به هرحال سینا مهراد، بهرنگ علوی، نازنین 
بیاتی و گالره عباس��ی دس��ت در دست هم 

می دهند و قصه را پیش می برند.

تکلی���ف دینامی���ت و گش���ت 3 چ���ه 
می شود؟

فیلم  های اک��ران نوروز در حال��ی از مدتی 
دیگر اکران خود را آغاز می کنند که فیلم های 
دینامی��ت و گش��ت 3 بطرز غری��ب و البته 
امیدوارکننده و تحسین برانگیزی می فروشند 
و خوب هم می فروش��ند. اولی در این شرایط 
کرونایی ۵3 میلیارد در گیش��ه فروخته و تا 
اینجا پرفروش ترین فیلم  تاریخ سینمای ایران 
است و به نظر هم می رسد حاالحاالها رقیبی 
به گرد پایش نرسد و دومی هم با فروش 40 
میلیارد تومانی تا اینجا حریف می طلبد. با این 
رقم امیدبخش، بعید به نظر می رس��د این دو 
فیلم  به کف فروش برای تعویض و از دس��ت 
دادن س��رگروه اکران رس��یده باشند. دست 
کم اگر هم این اتفاق افتاده باش��د، نمی توان 
از ظرفیت کماکان ای��ن فیلم ها برای فروش 
گذشت. بنابراین بهتر اس��ت شورای صنفی 
نمایش، در ادامه اک��ران و باوجود روی پرده 
رفتن فیلم های نوروز، گوش��ه چشمی هم به 
این دو فیلم  رکوردش��کن و بفروش داش��ته 

باشند.

بیچاره مالقات خصوصی
به نظر می رس��د اینجا ه��م فیلم  مالقات 
خصوص��ی همچون جش��نواره فیل��م  فجر، 
بزرگ ترین قربانی باشد. چون درست زمانی 
ک��ه این فیلم  عاش��قانه و ملتهب، پیش��تاز 
فیلم ه��ای مردمی جش��نواره فیلم  فجر بود 
و فاصل��ه ای ب��ا دریاف��ت س��یمرغ بلورین 
بهترین فیلم  از نگاه تماش��اگران نداشت، با 
تصمیم عجیب دبیر جش��نواره، این سیمرغ 
حذف شد. اگر س��یمرغ مردمی به مالقات 
خصوصی می رسید، این فیلم  بطور خودکار 
یکی از گزینه های اکران نوروزی می ش��د. با 
این حال، این امیدواری وجود داش��ت که با 
اکران مالقات خصوصی از این فیلم  دلجویی 
ش��ود و ناکامی این اثر در جشنواره جبران 
ش��ود، اما این اتفاق ه��م نیفتاد و عجیب تر 
اینک��ه آن 4 فیل��م  دیگر پیش��تاز در آرای 
مردمی همگی جزو اکران نوروزی هستند و 

فقط صدرنشین آرای مردمی از قافله اکران 
نوروز جا ماند.

نکته جالب دیگر اینکه تهیه کننده مالقات 
خصوصی امیر بنان است که حاال فیلم  دیگری 
به تهیه کنندگی او در می��ان اکران نوروزی 
حضور دارد، یعنی مرد بازنده. درواقع مالقات 
خصوصی انگار به شکل ناخواسته ای، چوب دو 

فیلم ه بودن تهیه کننده اش را هم خورد!

غیبت عطاران
رضا عط��اران از جمله غایبان بزرگ اکران 
ن��وروز 1401 اس��ت. دو فیل��م  شیش��لیک 
و انف��رادی ب��ا بازی ای��ن بازیگ��ر، از جمله 
فیلم ه��ای متقاضی اکران ن��وروز بودند که 
ش��انس حضور در این نوبت طالیی اکران را 
از دس��ت دادند. عطاران از جمله چهره های 
پولساز و سودآور سینمای ایران در سال های 
اخیر اس��ت که حضورش می توانست فروش 
باالی فیلم  و رونق گیش��ه نوروز را تضمین 
کند. باز یکی دیگر از نکته های قابل اش��اره 
اینکه سیدمسعود اطیابی است که به عنوان 
کارگ��ردان انفرادی، بخت حض��ور در نوروز 
1401 را از دس��ت داد. او ای��ن روزها فیلم  
رکوردش��کن دینامیت را بر پرده س��ینماها 
دارد و شاید از این نظر، سینماداران ترجیح 
می دادند این روند خوب فروش در گیشه با 
انفرادی ادامه پیدا کند. ش��اید هم از طرف 
دیگ��ر، همین حض��ور همچن��ان دینامیت 
روی پرده، باعث شد شورای صنفی نمایش 
تصمیم بگیرد ب��ه کارگردان دیگری فرصت 

عرض اندام در گیشه دهد.

جامانده های دیگر
مالقات ب��ا جادوگر، دوزیس��ت، مجبوریم، 
آهنگ دو نفره، سگ بند، سوسن خانم کووید 
1۹، گل بخودی، باباس��یبیلو، والدین امانتی، 
من می ترسم، ورود و خروج ممنوع و پسران 
دریا از دیگر فیلم ه��ای متقاضی اکران نوروز 
1401 بودن��د که موفق به پی��روزی در این 
رقابت نشدند. البته به نظر می رسد باتوجه به 
نزدیکی عید فطر به عید نوروز، می توان روی 
این نوبت خوب اکران هم حساب ویژه ای باز 
ک��رد و فیلم هایی که فرصت اکران نوروزی را 
از دس��ت دادند، می توانند امیدوار به کس��ب 
س��همیه در اکران عیدفطر و فروش خوب در 

گیشه باشند.
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بر اساس آنچه تاکنون از سوی تلویزیون اعام شده است، شبکه های سیما در نوروز 14۰1، آنتن خود را به سریال های کمدی و طنز اختصاص خواهند 
داد. »زیرخاکی«، »خداداد« و »دردس���رهای ش���یرین« س���ه سریال در ژانر کمدی هستند که تاکنون به عنوان گزینه های پخش در نوروز 14۰1 از سوی 
شبکه های تلویزیونی اعام شده اند. همچنین به گفته سازندگان، سریال »جناب عالی« نیز در ژانری کمدی از دیگر گزینه های پخش برای نوروز است 

اما از سوی تلویزیون رسماً اعام نشده است.

سریال زیرخاکی 3
تاکن��ون دو فصل از س��ریال »زیرخاکی« 
به نویس��ندگی و کارگردانی جلیل سامان از 
تلویزیون پخش شده است و سومین فصل از 
این سریال برای پخش از شبکه یک در نوروز 

1401 قرار است روی آنتن برود.
به تازگی س��کانس های مربوط به قسمت 
یازده��م از س��ریال »زیرخاک��ی« ب��ا بازی 
ژال��ه صامتی و رایان س��رلک، در لوکیش��ن 
خیابان انقالب در ش��هرک سینمایی غزالی 

تصویربرداری شده است.
در انته��ای فص��ل دوم فریب��رز )پژم��ان 
جمش��یدی( و ناصری )هومن برق نورد( به 
اسارت نیروهای بعثی درآمدند. داستان سری 

سوم نیز در ادامه قصه فصل دوم است.
پژمان جمش��یدی، ژاله صامتی، نادر فالح، 
گیتی قاسمی، هومن برق نورد مریم سرمدی، 
خسرو احمدی، اکبر رحمتی، مهری آل آقا، 
اصغر نقی زاده، رایان س��رلک، ستاره پسیانی 
و نسرین نصرتی ترکیب بازیگران اصلی این 

سریال هستند.
نخستین بار این مجموعه در رمضان سال 
13۹۹ پخش ش��د. فصل دوم هم خرداد ماه 

امسال روی آنتن رفت.

سریال خداداد
مجموعه تلویزیونی »خداداد« به کارگردانی 
علی غفاری و تهیه کنندگی سعید سعدی این 
روزها در حال آماده س��ازی ب��رای پخش در 

نوروز 1401 از شبکه دو سیما است.
در این مجموعه رضا ناجی، پیام دهکردی، 
علی صبوری، سوس��ن پرور، مهرن��از بیات، 
آرش تاج، آرش نوذری، افشین نخعی، زهره 
حمیدی، ش��یرین بینا، س��ارا باقری، مهرزاد 
جعفری، جواد زیتونی، فریبا سادات مرتضوی، 
س��یامک اش��عریون و س��یاوش طهمورث، 

بازیگران کودک: امیرحس��ین غفاری، کوثر 
حیدری ایفای نقش می کنند.

دردسرهای شیرین
طبق اعالم ش��بکه پنج س��یما، قرار است 
سریال »دردس��رهای ش��یرین« روی آنتن 
نوروزی این شبکه برود. سریالی که کارگردانی 
آن را س��هیل موف��ق و تهیه کنندگی آن را 
سیدعلی اکبر محمودی مهریزی برعهده دارند. 
در حال حاضر نیز تصویربرداری این مجموعه 
تلویزیونی در تهران و با بازی پوریا پورسرخ و 

مریم مؤمن در حال انجام است.
ای��ن س��ریال در ژانر کم��دی و اجتماعی 
س��اخته می ش��ود و داس��تان زوجی )پوریا 
پورس��رخ و مریم مؤم��ن( را روایت می کند 
ک��ه در زندگی با چالش هایی ج��دی روبرو 
می شوند. در کشاکش این چالش ها، حوادث 
و اتفاقات��ی دیگر برای آن��ان رخ می دهد که 
گاه زمین می خورن��د و گاه بر می خیزند، اما 
کسی نمی داند سرنوشت برای آنان چه رقم 

زده است.
افسانه بایگان، یوسف مرادیان، پاشا جمالی، 
سمیرا حس��ینی، رضا توکلی، رسول توکلی، 

پوراندخت مهیمن، مرتضی کاظمی، سهیل 
قاصدی، فهیمه س��لیمانی و ژیال دایی دیگر 
بازیگران اصلی س��ریال دردسرهای شیرین 

هستند.

جناب عالی
س��ریال طنز »جناب عالی« به کارگردانی 
ع��ادل تبریزی ک��ه کار س��اخت آن در 1۵ 
قس��مت به پایان رسیده است، از گزینه های 

پخش نوروز است.
این س��ریال که در ژانر کمدی � اجتماعی 
س��اخته ش��ده اس��ت، با نگاهی طنز به نقد 
سیستم اداری کشور و مانع تراشی های بر سر 

انجام کارها می پردازد.
در ای��ن مجموعه تلویزیونی امیرحس��ین 
رستمی، حسین سلیمانی، بیژن بنفشه خواه، 
میرطاه��ر مظلومی، مهوش وق��اری، گیتی 
معینی، رضا بنفشه خواه، سروش طاهری، بلور 
کس��اییان، ایمان اسماعیل پور، محمد الهی، 
کیوان صباغ، رضا س��خایی، میثم سجادی، 
امیر محاس��بتی، جواد س��لطانی، مصطفی 
پروین، ایمان راد، بیتا س��حرخیز و منوچهر 

آذری نقش های اصلی را برعهده دارند.

تلویزیون در تعطیالت 1401
سهیال شهبازی

روزنامه نگار
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س��بک زندگی یا الگوهای مصرف فرهنگی 
یکی از موضوعاتی است که اگرچه گاه اهمیت 
آن نادیده گرفته می شود اما اثرات شگرفی بر 

پیشرفت و پسرفت یک جامعه دارد.
نگاهی به اخباری که درباره جامعه منتشر 
می شود، بیانگر مخاطره ها و آسیب هایی است 
که به واسطه گس��ترش بحران ها در جامعه و 
محیط م��ا رخ داده اند یا نش��انه های آن ها در 
آینده نزدیک قابل رؤیت است. توجه به حجم 
خبره��ای منفی ای که درباره جهان و جامعه 
وج��ود دارد،  می تواند موجب تیره ش��دن یا 
تشکیک در چشم اندازهای امیدبخش زندگی 
ما باشد؛ اما مسئله اصلی آن است که بخش 
زی��ادی از ای��ن بحران ه��ا در ش��یوه عمل و 

سبک های زندگی ما آدم ها ریشه دارد.
سبک های زندگی ما،  در هر شکل و الگویی 
که باش��د،  پیامدهایی برای خودمان، دیگران 
و محیط پیرامونی و مناب��ع آن دارد. ازاین رو 
همه آنچه در آلودگی هوا،  خشکی،  گسترش 
بیماری ها و ... وجود دارد،  ریش��ه در الگوهای 

زندگی ما انسان ها دارد.
س��بک های زندگی مفهومی کلیدی برای 
فهم الگوهای رایج در یک جامعه اس��ت. این 
مفهوم به عالیق، نظرات، رفتارها و جهت گیری 
رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ اشاره کند. 
س��بک زندگی به معنای شیوه زندگی خاص 
یک فرد، گروه، یا جامعه اس��ت. ازاین رو این 
مفهوم درواقع به آنچه در عمل جاری اس��ت 
و تحقق یافته، اش��اره دارد. سبک های زندگی 
ما به گونه ای اس��ت که در مصرف مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم منابع به ش��یوه پایدار عمل 

نمی کند.
عموماً در بحران های محیط زیستی،  مداخله 
یا مصرف مس��تقیم مبنای بحث و نظر قرار 
دارد،  درحالی که مصرف غیرمستقیم یا آنچه 
در اصطالح به آن ردپای بوم ش��ناختی گفته 
می ش��ود،  کمتر مدنظر قرار می گیرد. مفهوم 
ردپای بوم شناختی بیانگر آن است که هر کاال 
یا خدماتی که ما مصرف می کنیم،  پیامدهایی 
در محیط زیست و مصرف منابع دارد. مصرف 
بی رویه انرژی یا مصرف بی رویه سیستم های 

سرمایشی و گرمایشی یا مصرف بی رویه لباس 
و کاالهای صنعتی و ...، هرکدام مستلزم صرف 
میزان مشخصی از منابع، انرژی و کار انسانی 

است.
ب��ه همین دلیل باید ب��ا نگاهی فراگیر این 
وضعی��ت را درک و دریاف��ت کنی��م که چرا 
ش��یوه های زندگی م��ا انس��ان ها در کلیت 
خ��ودش زمینه این حجم انب��وه بحران ها را 
فراهم کرده اس��ت. برای این کار باید درکی 
درستی از فرآیندهای تأمین کاالها و خدمات 
داشته باشیم. در جهان نوین، ما به دلیل آنکه 
چرخ��ه تولید کاال و خدمات از منابع محدود 
هر جامعه را شاهد نیستیم،  متوجه این فرآیند 

و پیامدهای بوم شناختی آن نمی شویم.
در نتیج��ه یک ضرورت کلیدی برای ایجاد 
زیرس��اخت های اصلی در مدیریت بحران،  در 
سطح مردم،  اصالح رویه های غفلت سامانمند 
از مکانیسم های تولید کاال و خدمات و رابطه 
آن ه��ا با مناب��ع طبیعی و حت��ی پیامدهای 
هرگونه شیوه مصرف ما بر این ذخیره محدود 
کاال و خدمات اس��ت. این موضع در ش��رایط 
فعلی جامعه ما بسیار اهمیت دارد. فارغ از آنکه 
ریشه این بحران ها را کجا بدانیم و نقش نهادها 
و سیاست های مختلف در ایجاد و توسعه آن ها 
را مورد واکاوی قرار بدهیم،  یک مسئله اصلی،  
عدم آگاهی از ردپای بوم ش��ناختی اقدامات 
ما در محیط و منابع جامعه اس��ت. در بستر 
این غفلت بزرگ و ناآگاهی عمیق اس��ت که 

زمینه ه��ای اصلی هرگونه اقدام یا سیاس��ت 
مخرب محیط زیس��ت فراهم می شود. چون 
بسیاری از سیاست ها و اقداماتی که پیامدهای 
محیط زیستی و بحران س��از زیادی دارند، در 
این بستر ریشه دارند و در این بستر است که 

امکان جوالن و تخریب را پیدا می کنند.
از س��وی دیگر در بس��تر این غفلت بزرگ 
اس��ت که مسئولیت های فردی و آگاهی های 
الزم در فرهن��گ عمومی ش��کل نمی گیرند. 
درنتیجه وقتی فرآیندها و اقدامات بحران ساز 
رش��د می کنند،  ما با عدم واکنش،  یا واکنش 
دیرهنگام و گاه نامناس��ب م��ردم و نهادهای 
مدن��ی مواج��ه می ش��ویم؛ زیرا ت��ا آن ها به 
پیامدهای ناپایدار کننده یک اقدام و سیاست 
پی ببرند، آن سیاس��ت اجراشده و پیامدهای 

مخربش هم تحقق یافته است.
هم��ه این ها در دل هم��ان غفلت از ردپای 
بوم شناختی الگوهای زندگی ما نهفته است. 
گوی��ی مصرف می توان��د تا انته��ا ادامه پیدا 
کند، بی آنکه مقصدی داش��ته باشد. ازاین رو 
بازاندیش��ی در س��بک زندگی یک ضرورت 
کلیدی برای مواجهه با این حجم گس��ترده 
بحران های فزاینده در جامعه ایرانی است. این 
بازاندیشی به معنای افزایش ادراک و آگاهی 
مردم از پیامدهای بوم ش��ناختی ش��یوه های 
زندگی ش��ان و آثار مس��تقیم و غیرمستقیم 
س��بک های زندگ��ی و س��بک های مصرف 

آن هاست.

لزوم بازنگری ایرانیان در الگوهای مصرف فرهنگی

جبار رحمانی
انسان شناس و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
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عی���د ن���وروز یک���ی از اعی���اد 
سنتی و مهم برای ما ایرانیان 
اس���ت. از جمله س���نن رایج 
در ای���ن دوران، دید و  باز دید 
آش���نایان، پذیرای���ی با آجیل 
و شیرینی های مخصوص و 
هدیه دادن به رس���م یادبود 

است.
بیم���اری  ش���یوع  دوران  در 
کرون���ا رعای���ت چ���ه نکات���ی 
ب���رای تعطی���ات عی���د نوروز 
توصی���ه می ش���ود؟ در دوران 
ش���یوع این بیماری، به طور 
از  می ش���ود  توصی���ه  کل���ی 
خ���ارج ش���دن از خان���ه حتی 
برای ماق���ات نزدیکان، مگر 
ج���دا  ض���روری،  مواق���ع  در 
خ���ودداری ک���رده و از طریق 
تم���اس تلفنی و یا اینترنتی، 
این عید را ب���ه نزدیکان خود 

تبریک بگویید.

این موارد را حتماً رعایت کنید

در صورتی که مجبور به مالقات فردی خارج 
از خانه و یا پذیرایی از مهمان در خانه ش��دید، 
حتم��اً نکاتی ک��ه در ادامه گفته می ش��وند را 

مد نظر قرار دهید:
• در صورت داش��تِن هرگون��ه عالئم بیماری 
نظی��ر ت��ب، س��رفه، تنگی نفس، خس��تگی و 
بی حالی، ب��دن درد و.. حتماً در خانه بمانید و 
از خارج شدن از خانه و مالقات دیگران، اکیداً 

خودداری کنید.
• تا حد امکان از تماس مس��تقیم دس��ت ها 
با بخش های مش��ترِک منزل مانن��د زنِگ در، 
در منزل، دس��تگیره ها و دکمه های آسانس��ور 
اجتناب کنید. از دس��تمال کاغذی، آرنج، پا یا 
پشت بدن برای باز یا بسته کردن درها استفاده 
نمایید. در صورت نیاز به اس��تفاده از دستگیره 
یا دکمه های آسانسور از دستمال استفاده کنید 
و بالفاصله پس از ورود به منزل، دستمال را در 

سطل زباله دربسته بیندازید.
• کم��د مخصوص��ی را ترجیح��اً در ابتدای 
ورودی خان��ه قرار دهید و از مهمانان بخواهید 
که کفش ها و لباس ه��ای خود را در این کمد 
ق��رار دهند. توصیه می ش��ود لباس های افراد، 
در روکش های پالس��تیکی مخصوص لباس ها 
آویزان ش��وند تا لب��اس هر ف��رد از دیگری با 
یک پوش��ش جدا شود. از اس��پری کردن الکل 
بر روی لباس ه��ا تأثیر چندانی ن��دارد. عالوه 

بر ای��ن می تواند لباس ها را ب��ه میزان زیادی 
قابل اش��تعال کند که این مس��ئله در شرایط 
وجود شعله ی روشن در محیط، دمای باال و یا 
الکتریسیته ی س��اکن، بسیار خطرناک خواهد 

بود. لذا این کار توصیه نمی شود.
• بالفاصله پس از رس��یدن ب��ه خانه خود و 
ی��ا دیگری، پ��س از خارج نم��ودن کفش ها و 
لباس ه��ای بیرونی مثل کت و مانتو، دس��تان 
خود را بش��ویید و از مهمان��ان خود به صورت 
محترمان��ه بخواهید که پ��س از ورود به خانه 
ش��ما، جهت حفظ س��المت خودشان، دستان 

خود را شست شو داده و یا ضد عفونی کنند.
• ب��رای تمیز ماندن و آلوده نش��دن مبل ها، 
توصیه می ش��ود روی مبل ها ی��ک پارچه و یا 
روکش پالستیکی مناسب قرار دهید و پس از 
هرب��ار ورود مهمان ها، آن ها را شست ش��و و یا 

ضدعفونی کنید.
• فاصل��ه 1 تا 2 متر را همواره با س��ایر افراد 
حفظ کنید و از لمس کردن، به آغوش کشیدن 
و یا روبوس��ی با افراد دیگ��ر، مطلقاً خودداری 

کنید.
• در هر شرایطی پیش از خوردن مواد غذایی 

حتماً دستان خود را شست وشو کنید.
• از پذیرای��ی کردن و یا خوردن مواد غذایی 
باز، مثل انواع آجیل و خشکبار، شیرینی جات 
و یا ش��کالت باز، خودداری کرده و در صورت 

توصیه های کرونایی برای تعطیالت نوروزی
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تمای��ل به پذیرایی و یا خوردن ش��یرینی، 
توصی��ه می ش��ود از انواع خش��ک )بدون 
خام��ه(، که ترجیح��اً به ص��ورت جداگانه 
بس��ته بندی ش��ده اند، اس��تفاده کنید. در 
صورت پذیرایی شیرینی  با روکش شهد یا 
شکر، حتماً برای هر فرد چنگال جداگانه ای 
و یا یک انبر مناسب برای پذیرایی، در نظر 
بگیری��د. برای پذیرایی میوه ه��ا نیز، حتماً 
از قب��ل آن ه��ا را شست ش��و و ضدعفونی 
کنی��د و از پذیرایی ک��ردِن میوه های بدون 
پوس��ت مثل ت��وت فرنگی و خش��کبار که 
امکان ضد عفونی ک��ردن آن ها وجود ندارد، 

خودداری کنید.
• ب��رای پذیرایِی ش��یرینی و میوه ها و یا 
اس��تفاده از هرگونه وس��ایلی مثل چنگال، 
قاش��ق و س��ایر مواردی که با دس��ت ها و 
یا مخ��اط دهان تم��اس مس��تقیم دارند، 
می بایس��ت پس از اس��تفاده حتماً آن ها را 
با مایع ظرفش��ویی به طور کامل شست شو 
داده و حت��ی ترجیح��اً توصیه می ش��ود از 
ظروف، قاش��ق، چن��گال و بش��قاب یکبار 
مصرف استفاده کنید. در نظر داشته باشید، 
پس از اس��تفاده از ظ��روف یکبار مصرف، 
آن ه��ا را در کیس��ه زباله انداخت��ه و آن را 
گره بزنی��د. برای پذیرایی چ��ای نیز بهتر 
است از لیوان های یکبار مصرف مخصوص 

نوشیدنی های داغ، استفاده شود. 
• در ص��ورت تمای��ل به پذیرای��ی انواع 
نوشیدنی مثل چای، حتماً پیش از ریختن 
چ��ای در لیوان ها، دس��تان خود را با آب و 
صابون شست ش��و نم��وده و پس از مصرف 
نوش��یدنی نی��ز، ب��ه منظور شست ش��وی 
ظروف، از مایع ظرفشویی استفاده کرده و 

در نهایت مجدداً دستان خود را بشویید.
• در صورت استفاده از دستمال کاغذی، 
حتم��اً بالفاصل��ه آن را دور بیندازی��د و یا 
ازسمِت اس��تفاده  نشده در جیب خود قرار 
دهید. از گذاشتن دستمال کاغذی استفاده 

شده، روزی میز یا مبل، خودداری کنید.
• هر روز سطوحی مثل میز را که به طور 
مداوم در معرض تماس هستند، تمیز کنید. 
از اس��پری یا پاک کننده های معمول جهت 

نظافت خانگی طبق دستورالعمل درج شده روی برچسب 
آن ها، اس��تفاده کنید. این دس��تورالعمل ها برای استفاده 

ایمن و مؤثر از محصول تمیزکننده اهمیت دارند.
• از هدیه دادن پول و اسکناس ترجیحاً خودداری کنید، 
ام��ا در صورت تمایل به این کار، اس��کناس ها را حتماً در 
پاک��ت قرار دهید. حتماً پس از هربار لمس پول، دس��تان 
خود را بش��ویید یا با ماده ضدعفونی کنن��ده با پایه الکل، 

ضد عفونی کنید.
• از قرار دادن حوله مشترک و یا استفاده از این حوله ها 
در س��رویس بهداش��تی خودداری کرده و به جای آن، از 
دس��تمال کاغذی اس��تفاده کنید و بالفاصله آن را پس از 

استفاده در سطل زباله دردار بیندازید.

بالفاصله پس از رسیدن به 
خانـه خود و یـا دیگری، پس 
از خـارج نمـودن کفش هـا و 
لباس هـای بیرونی مثل کت و 
مانتو، دستان خود را بشویید 
و از مهمانان خـود به صورت 
محترمانه بخواهید که پس از 
ورود به خانه شما، جهت حفظ 
دستان  خودشـان،  سـالمت 
خـود را شست شـو داده و یا 

ضد عفونی کنند
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پی���ش  برای ت���ان  حتم���اً 
آمده است که صددرصد 
مطمئ���ن بوده اید بهترین 
تصمیم ممکن را گرفته اید؛ 
ولی وقتی بعد از گذشت 
مدتی به آن فکر کرده اید 
ب���ا خودت���ان گفته اید چه 
احمقان���ه ای  تصمی���م 
بود! چ���ه اتفاق���ی افتاد؟ 
اص���ًا چرا اف���راد باهوش 
احمقان���ه  تصمیم ه���ای 
می گیرند؟ اگر ما بخواهیم 
بهترین تصمیم  همیشه 
را بگیری���م، به ویژه وقتی 
قرار است انتخاب مهمی 
بکنیم، باید مراقب باشیم 
در دام ه���ای ذهنی ای که 
در ادامه می آیند، گرفتار 

نشویم.

1. اجتناب از شکست )یا زیان گریزی(
همه ی ما بیش تر ترجیح می دهیم از شکست 
اجتناب کنیم تا اینکه به موفقیت برس��یم. اگر 
بخواهم س��اده تر بگویم، احتماالً سعی می کنیم 
ی��ک میلیون تومان خود را از دس��ت ندهیم، تا 
اینک��ه بخواهیم ی��ک میلیون تومان به دس��ت 

بیاوریم.
تا چ��ه زمانی می خواهیم به جای رس��یدن به 
موفقیت، فقط از شکست اجتناب کنیم؟ تحقیقی 
 )Daniel Kahneman( از دانی��ل کانم��ن
نویس��نده ی کتاب خوِب »فکرکردن، س��ریع و 
آهسته« نش��ان می دهد از منظر روان شناختی، 
شکس��ت ها دوبراب��ر اثرگذارت��ر از موفقیت ه��ا 

هستند.
این سوگیری درک شدنی است. شکست یعنی 
از دس��ت دادن چیزی که واقعاً وج��ود دارد؛ اما 
به دس��ت نیاوردن موفقیت، یعنی ازدس��ت دادن 
چیزی به صورت نظری، ن��ه عملی. اگر فرصتی 
برای مان پیش بیاید که صد هزار تومان به دست 
بیاوری��م، اما از این فرصت اس��تفاده نکنیم، بد 
است؛ اما اگر صد هزار تومان داشته باشیم و آن 

را از دست بدهیم، خیلی خیلی بد است!
مش��کِل اجتناب از شکس��ت این است که به 
پیش��امدهای جاری می پردازی��م؛ مثاًل تصمیم 
می گیریم در همایش��ی ش��رکت نکنیم، چون 
نمی خواهیم یک ساعت از وقت خود را از دست 
بدهیم؛ اما اگر در این همایش، شریک مناسبی 

ب��رای س��رمایه گذاری مش��ترک پی��دا کنیم، 
چطور؟

یا مثاًل به این نتیجه می رسیم که الزم نیست 
بیس��ت میلیون تومان دیگر روی کسب وکارمان 
سرمایه گذاری کنیم، چون می ترسیم پول خود 
را از دس��ت بدهیم؛ اما اگر ای��ن پول موقعیتی 
فراه��م کند که خط تولی��دی ایجاد کنیم و آن 
خط تولید، منب��ع درآمد جدی��د فوق العاده ای 

باشد، چطور؟
مه��م، ارزش گ��ذاری درس��ِت این شکس��ت 
احتمال��ی اس��ت. اغل��ب اوقات آنچه از دس��ت 
خواهیم داد، آن قدر هم که در ذهن مان اس��ت، 

ارزشمند نیست.
بیایید این طوری به آن فکر کنیم: ما می توانیم 
از بیش تر شکس��ت ها جاِن سالم به در ببریم؛ اما 
آیا روزی برای انجام ندادن کارهایی که رسیدن 
ب��ه آرزوهایمان را محتمل می کردند، حس��رت 

نخواهیم خورد؟

2. سوگیری حافظه
دانش��مندان س��وگیری حافظه را ب��ا عنوان 
»خطای هیوریستیک مغز انسان« می شناسند 

و من آن را سوگیری حافظه می نامم.
سوگیری حافظه می گوید اگر چیزی را به خاطر 
می آوریم، حتماً باید مهم باشد یا حداقل مهم تر 
از مطلب دیگری باش��د که به س��ادگی به خاطر 
آورده نمی ش��ود، ای��ن یعنی ما ب��رای اطالعات 

شش خطای ذهنی بزرگ که مانع تصمیم گیری درست می شوند
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تازه ت��ر، اهمیت بیش تری قائل می ش��ویم و 
دیدگاه ها و تصمیم های خود را با س��وگیری 
به آن چیزی شکل می دهیم که تازه تر اتفاق 

افتاده است.
برای مثال، اگر خبری درباره ی غرق شدن 
یک ج��وان بخوانیم، طبیعتاً با خودمان فکر 
می کنیم تازگی ها خیلی از مس��افران شمال 
غ��رق می ش��وند؛ حتی اگر طی یک س��ال 
گذشته چنین اتفاقی نیفتاده باشد. در ذهن 
ما این خبر تازه اس��ت، پس حتماً باید روند 
ثابتی باشد. یا اگر مدام اخبار سوریه را دنبال 
کنیم، حتماً با خودمان می گوییم در دورانی 
زندگ��ی می کنیم که جنایت و خش��ونت به 
اوج خودش رس��یده است، درحالی که بنا به 
گفته ی کارشناسان، عصر ما صلح آمیزترین 

دوران تاریخ بشر است.
بخش��ی از ای��ن مش��کل، در دسترس��ی 
بی س��ابقه ی ما ب��ه اطالعات نهفته اس��ت. 
امروزه برخالف گذش��ته، وقتی در آن سوی 
دنیا اتفاقی می افتد، ما بالفاصله از آن باخبر 
می شویم. این طوری اس��ت که خبر سرقت 
مس��لحانه از فالن بانک در بهمان ش��هر را 

می خوانیم و س��ریع س��فری را که قرار بود 
به همان شهر داش��ته باشیم، لغو می کنیم! 
یا یک نفر از فروش��گاهی ب��د می گوید و ما 
ه��م تصمیم می گیریم دیگر پای مان را آنجا 
نگذاریم؛ و چه بسا از فروشگاه دیگری خرید 

می کنیم که از آن یکی بدتر است!
مشکل دیگری هم وجود دارد؛ هرقدر یک 
اتفاق تحریک آمیزتر و حساس��یت برانگیزتر 
باش��د، احتمال بیش ت��ری دارد ک��ه آن را 
به خاط��ر بس��پاریم و بیش تر ممکن اس��ت 
هنگام تصمیم گی��ری، اهمیت زیادی برای 

آن قائل شویم.
س��وگیری حافظه می گوید: »آن قضیه در 
خاطرم مانده اس��ت؛ پس این مس��ئله باید 

درست باشد.«
ام��ا آن قضیه به این معنا نیس��ت که این 
مسئله همه ی واقعیت است یا نشان دهنده ی 

حقیقت بزرگ تری است.
باید همیش��ه از آنچه به خاط��ر می آوریم، 
برای انجام تحقیق بیش��تر استفاده کنیم تا 
مطمئن ش��ویم همه ی آنچه باید، می دانیم، 

نه فقط آنچه به خاطر می آوریم.

3. سوگیری بازمانده
س��وگیری بازمانده روی افراد یا چیزهایی 
تمرکز می کند که از پس موقعیتی برآمده اند، 
ام��ا درعین حال آنهای��ی را که از پس همان 
موقعیت برنیامده اند نادیده می گیرد، صرفاً به 

این دلیل که آنها را نمی بیند.
برای مثال، هزاران مقاله درباره ی نیمه کاره 
رهاکردن دانش��گاه از جان��ب بیل گیتس و 
استیو جابز و بعد هم موفقیت شان در زندگی 
ش��غلی و کسب درآمد افسانه ای وجود دارد. 
این روند برای آنه��ا و چند نفر دیگر جواب 
داده اس��ت؛ اما ه��زاران جوان دیگری که به 
امید رس��یدن ب��ه زندگی ای��ده آل و درآمد 
نجومی، درس و دانشگاه را رها کرده اند، چه؟ 

آیا همه ی آنها موفق شده اند؟
نه! اما هرگز مقاله ای درباره ی آنها نوش��ته 
نمی شود و ما هم از اینکه حاال چه می کنند 
و سرنوشت ش��ان چه ش��ده اس��ت، چیزی 

نمی دانیم.
مقاالت��ی که درب��اره ی موفقیت های مالی 
و شغلی نوشته می ش��وند، عموماً آن دسته 
از کس��ب وکارها و اف��رادی را ک��ه هرگز در 
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آن مس��یر ب��ه موفقیت نرس��یده اند، نادیده 
می گیرند و این گونه، درک ما را از آن مفهوم 
تحری��ف می کنند. پرفس��ور لری اس��میت 
)Larry Smith( از دانش��گاه واترل��و ب��ا 
اشاره به داستان استیو جابز می گوید: »پس 
جان هن��ری و آن 420 هزار نفر دیگری که 
س��رمایه گذاری کردند و شکس��ت خوردند، 
چه؟ این نمونه ی کالس��یکی از س��وگیری 
بازمانده است. ما براساس داستان آن کسانی 
تصمیم می گیریم که موفق شدند و راهنمایی 
آن کسانی را که شکست خوردند، کاًل نادیده 

می گیریم.«
مش��کِل س��وگیری بازمان��ده این اس��ت 
که واقعاً نش��ان نمی دهد فالن اس��تراتژی، 
تکنی��ک یا طرح واقعاً عملی اس��ت یا نه و 
به ویژه آیا برای ش��خص ما مناس��ب است 
یا خیر. هرکس��ی که مثل کیمی��ا علیزاده 
تمرین کن��د، لزوم��اً در بازی های المپیک 
مدال نمی گیرد. هرکسی که به ُرک وراستِی 
علی کریمی باشد، لزوماً مورد اقبال عمومی 

قرار نمی گیرد.
هرگ��ز نبای��د زندگی خ��ود را صرف��اً بر 
پایه ی برنام��ه ای برنامه ریزی کنیم که برای 
دیگری موفقیت آمیز بوده اس��ت. باید تالش 
 کنیم ت��ا خودمان، نقاط ق��وت و ضعف مان 
و آنچ��ه را خوش��حال مان می کن��د، بهت��ر 

بشناسیم.

4. سوگیری لنگر
تعیین لنگر در مذاکرات استفاده می شود؛ 
چون ارزش یک پیشنهاد به شدت تحت تأثیر 
نخستین عدد مناسب یا همان لنگری است 

که سنگ بنای مذاکره را می گذارد.
تحقیقات نش��ان می دهد وقتی فروشنده 
نخستین پیشنهاد را مطرح می کند، قیمت 
نهایی معموالً باالتر از وقتی خواهد ش��د که 
خریدار نخس��تین پیش��نهاد قیمت را ارائه 
می دهد. نخس��تین پیشنهاد خریدار معموالً 
کم اس��ت و این باعث می شود لنگر پایین تر 
قرار بگیرد؛ مثاًل اگر من پیشنهاد 20 میلیون 
تومان برای خرید خودرو دس��ت دوم ش��ما 
بدهم، این پیش��نهاِد نخست، لنگر محسوب 
می شود. حاال چه از این پیشنهاد خوش تان 
بیاید و چه نیاید، این می شود نقطه ی شروع 
ذهنی، حتی اگر پیش��نهاد نخست خودتان 
ک��ه در ذهن داش��ته اید، 30 میلیون تومان 

بوده باشد.
لنگرها در جاهای دیگر هم اهمیت دارند. 

تصور کنید به فروش��گاه رفته اید. نوشابه ی 
خان��واده را ح��راج کرده اند، ی��ک تابلو هم 
زده اند که به هر مش��تری فقط چهار بطری 
نوشابه ی خانواده فروخته می شود! تحقیقات 
نشان می دهد ش��ما حتی اگر در ابتدا فقط 
یک بطری نوشابه می خواسته اید، در چنین 
موقعیت��ی تمای��ل پیدا می کنید دو یا س��ه 

بطری بخرید.
یا به طرح های قیم��ت گذاری فکر کنید: 
خیل��ی از کس��ب وکارها خدمت وی��ژه ای با 
قیمت زیاد پیش��نهاد می کنند، صرفاً به این 
دلی��ل که س��طح کم هزینه ت��ر آن خدمات 
را خوش قیمت ت��ر جلوه بدهن��د و مثاًل ما با 
خودم��ان فکر کنیم: »نه! امکان ندارد ماهی 
1۵0 ه��زار تومان ص��رف آن کنم؛ اما 12۵ 
ه��زار تومان برای این یکی مناس��ب به نظر 

می رسد.«
لنگرها همه جا اس��تفاده می ش��وند؛ چون 
بس��یار تأثیرگذار هستند. در برخورد با آنها، 
مهم این اس��ت که بدانیم چقدر می خواهیم 
بپردازی��م، چه می خواهیم بکنیم و واقعاً چه 
می خواهیم، بعد هم محکم روی آن بایستیم؛ 
سپس چیزهایی که ممکن است تصمیم ما 

را تحت تأثیر قرار دهند را فراموش کنیم.
ص��رف اینکه آلفارومئ��وی جولیتای مدل 
201۶ مثاًل 1۶۵ میلیون تومان قیمت دارد، 
دلیل نمی شود پراید مدل 13۹0 با چند لکه 
رنگ هم 20 میلیون تومان بیرزد! هر جنس، 
هر خدمت یا هر چیزی ارزش��ی ذاتی دارد، 
به ویژه برای ش��خِص ما. )البته این قیمت ها 
م��ال قبل اس��ت! فقط از منظر مث��ال نگاه 

کنید.(
پیش از آنکه پا پی��ش بگذاریم، آن ارزش 

را بدانیم.

۵. سوگیری تأییدی
س��وگیری تأییدی را می توان س��وگیری 
»من خیلی باهوش هستم، بگذار نشان بدهم 
چرا« هم نامید. سوگیری تأییدی تمایل ما به 
جست وجو و یافتن اطالعات برای تأیید آن 
چیزی اس��ت که باور داریم. این جست وجو 
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سطحی است و ما در این سوگیری از کسب 
اطالعاتی که برخالف باور ما هستند، امتناع 

می کنیم.
بنابرای��ن اگ��ر من تصور کنم مش��تری ها 
محص��ول جدی��دم را دوس��ت دارن��د، ب��ه 
بازخوردها از مشتریانی که از تجربه شان لذت 
برده اند، توجه فراوانی خواهم کرد و اطالعاتی 
را که نشان می دهند بعضی مشتریان چندان 

رضایت ندارند، نادیده خواهم گرفت.
من فکر می کنم محص��ول موردنظر عالی 
است؛ پس به دنبال داده هایی خواهم بود که 
از این دیدگاه حمایت کنند و داده های دیگر 

را نادیده می گیرم.
س��وگیری تأییدی با ش��کل دهی به یک 
فرضیه شروع می شود، مثل اینکه غرق شدن 
در حال افزایش است، مشتری ها محصول ما 
را خیلی دوست دارند و…، بعد هم به دنبال 
اطالعاتی می گردیم که این فرضیه را تأیید 
کنند. بدتر اینکه، هرق��در فرضیه ی خود را 
بیشتر دوست داشته باشیم، احتمال بیشتری 

دارد که به دام سوگیری تأییدی بیفتیم.
بهترین راهِ اجتناب از س��وگیری تأییدی، 
نتیجه گی��ری پس از بررس��ی داده هاس��ت. 
باید به ج��ای آنکه فرض کنیم مش��تری ها 
محصول مان را خیلی دوس��ت دارند، با فکر 
باز با آن برخورد کنیم و ببینیم مشتری های 

دیگر چه می گویند.

این طوری درگیر س��وگیر نخواهیم ش��د 
و می توانیم بر اس��اس دانس��ته مان، تصمیم 

هوشمندانه ای بگیریم.

6. سوگیری منشأ ایده
به ش��خصه دوست دارم این س��وگیری را 

»همین جا اختراع شده« بنامم!
این س��وگیری براساس یک قضیه ی ساده 
است: »اگر به فکر من )یا ما( نرسیده باشد، 

حتماً بی ارزش است.«
هم��ه ی ما ب��ا اف��رادی کار کرده ایم که از 
همه ی ایده ها بدش��ان می آی��د، مگر اینکه 
کاری کنیم فکر کنند ایده ی خودشان است! 
و این گونه اس��ت که همه ی م��ا در دام یک 

مشکل گرفتار می شویم.
این به آن علت اس��ت که هرکسی ممکن 
است به س��وگیری منش��أ ایده آلوده شود، 
به ویژه رهبران و صاحبان کس��ب وکار؛ چون 
ریشه ی این سوگیری در خودخواهی است. 
هرقدر بیش تر پیش��رفت کنی��م، به ویژه در 
برآورده��ای خودمان، ریس��ک ابتال به این 

سوگیری هم بیش تر می شود.
اگر ما یا کس��ب وکارمان گرفتار سوگیری 
منش��أ ای��ده  مزم��ن ش��ده  باش��یم، این ها 

داروهایش هستند:
الف. نگذاریم منبع، منحرفمان کند

کارمن��دان در هم��ه ی س��طوح ایده های 

خوبی دارند. فرض اینکه دیدگاه یک کارمند 
دون پایه بی ارزش اس��ت، همان قدر احمقانه 
اس��ت که فرض کنیم ایده های مدیر بخش 
فروش همیش��ه عالی است. همین امر برای 
دوس��تان، خان��واده و اف��رادی ک��ه مالقات 

می کنیم هم صادق است.
ارزش همیش��ه در ایده و اج��رای آن ایده 

نهفته است، نه منبع ایده.
ب. نگذاریم صنعت، منحرفمان کند

آن قدر که من درباره ی افزایش بازده تولید 
از 30 دقیقه گش��ت وگذار در یک کشتارگاه 
صنعتی طیور یاد گرفتم، از چندین برنامه ی 
بهبود فرایند رسمی که در آنها شرکت کرده 
بودم و حتی خودم برگزار کرده بودم، چیزی 

نیاموختم.
گاه��ی اوق��ات بهتری��ن ایده ه��ا آنهایی 
هس��تند که از جاهای به ظاهر بی ربط الهام 

می گیریم.
ج. نگذاریم خودخواهی، منحرفمان کند

اینکه ما رئیس هس��تیم، دلیل نمی ش��ود 
باهوش ت��ر، زرنگ ت��ر ی��ا خالق تر باش��یم. 
رئیس بودن فقط مس��ئولیت ماست. انحصاِر 

ایده های عالی در دست رهبران نیست.
بنابرای��ن باید بدون هی��چ تردیدی اجازه 
دهیم دیگ��ران هم بدرخش��ند. هرقدر آنها 
بیش تر بدرخش��ند، بیش تر تالش می کنند. 

این طوری به نفع همه است، به ویژه ما.
د. نگذاریم سوگیری سازمانی منحرف مان کند

اخت��راع دوب��اره ی چرخ، ه��دردادن زمان 
اس��ت و تضمین موفقیتی هم وجود ندارد. 
دفعه ی بعدی که با کارمندان مان جلس��ه ی 
طوفان فکری می گذاریم، به آنها بگوییم فقط 
ایده هایی را مطرح کنند که واقعاً موفقیتش 
را ج��ای دیگ��ری دیده اند. این ام��ر به طور 
خودکار س��وگیری منش��أ ایده را از معادله 
حذف می کند؛ چون ه��ر ایده ای حتماً باید 

در جای دیگری اختراع شده باشد.
نباید هرگز فراموش کنیم آدم های بزرگ و 
شرکت های بزرگ، استراتژی ها و روش های 
جالب توجهی به کار می گیرند، مهم نیس��ت 

آنها را از کجا یافته اند.
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تغذیه سالم، یکی از مهمترین 
در  ک���ه  اس���ت  زندگ���ی  ارکان 
ه���ر زمان���ی بای���د م���ورد توجه 
ق���رار گی���رد اما توجه ب���ه آن در 
بعضی از ایام س���ال مانند عید 
ن���وروز ک���ه مصرف یک س���ری 
تنق���ات  و  ش���یرینی جات  از 
بیشتر می  شود و برنامه غذایی 
می  خ���ورد،  به���م  خانواده ه���ا 

اهمیت بیشتری پیدا می کند.
در ای���ن ای���ام چ���ه افراد س���الم 
و چ���ه اف���راد بیمار بای���د برنامه 
غذایی خود را بر اساس اصول 
تغذی���ه ای صحی���ح و ب���ر محور 
تعادل، تناس���ب و تنوع تنظیم 
کنند و از همه گروه های غذایی 
ش���امل کربوهی���دارت، چربی، 
پروتئین، س���بزیجات و لبنیات 
اس���تفاده کنند و تع���ادل را در 
میزان انرژی دریافتی با میزان 
ان���رژی مصرف���ی برق���رار کنند. 
همچنین در ایام عید نوروز باید 
در مصرف ش���یرینی و شکات 
اعتدال رعایت شود. بهتر است 
برای جلوگیری از اضافه وزن و 
چاق���ی، به جای ش���یرینی  های 
خام���ه  ای و ش���کاتی، ژله ای و 
مربایی که حاوی مقدار زیادی 
کالری هستند، از انواع خشک 
و س���اده آنها در ان���دازه کوچک 
همچنی���ن  ش���ود.  اس���تفاده 
ب���ه ج���ای مص���رف ش���یرینی و 
ش���کات، بهت���ر اس���ت از میوه 

استفاده شود.

به این توصیه ها دقت کنید

دکتر رضا اسماعیل زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری

میوه ها به دلیل دارا بودن مقدار قابل توجهی 
ویتامین و مقادیر مناس��بی امالح و همچنین 
آب، می توانند به حفظ س��المت انسان کمک 
کنند. چراکه فیبر موجود در میوه ها از ابتالی 
افراد به سرطان پیشگیری می کند. افراد عادی 
می توانن��د در روز 4-2 عدد میوه مصرف کنند 
اما ب��رای افراد چ��اق و دارای اضافه وزن، این 
میزان به دو عدد میوه متوس��ط در روز کاهش 
می یابد. از آنجا که میوه ها حاوی قندهای ساده  
هستند که منجر به افزایش قند خون در افراد 
دیابتی می ش��ود بهتر است این افراد به میزان 

کمتر و با احتیاط میوه مصرف کنند.
در این بین کودکان نیز بهتر است بیش از دو 
واحد میوه در روز اس��تفاده نکنند زیرا مصرف 
زیاد میوه توسط کودکان باعث بی اشتهایی در 
آنها شده و آنها را از مصرف مواد غذایی اصلی 
ب��از م��ی  دارد. طبیعتا در ایام ن��وروز به علت 
تغییر در برنامه روزانه، مصرف سبزی و ساالد 
کاهش می یابد. از آنجایی که س��بزی ها حاوی 
مقدار قابل توجهی آب هس��تند، آب مورد نیاز 
بدن را تا حدود زی��ادی تأمین کرده و از بروز 
کم آبی در بدن و یبوست جلوگیری می کنند. 

بایدها و نبایدهای تغذیه ای در ایام تعطیالت نوروزی
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همچنین س��بزی ها، ح��اوی ویتامین ها و 
مواد معدنی ضروری برای س��المتی انسان 
هس��تند که عدم مصرف یا کمبود مصرف 
آنها س��بب کمب��ود ویتامی��ن در بدن فرد 

می شود که عواقب زیادی در پی دارد.
فراموش نکنید که در این ایام مانند دیگر 
ایام س��ال، آب باید به اندازه کافی مصرف 
ش��ود. اف��راد روزان��ه باید ۶-۸ لی��وان آب 
مصرف کنند تا دچار بیماری های دس��تگاه 
گوارش و یبوست نشوند، نوشیدن نوشابه و 
آب میوه های صنعتی که حاوی قند افزوده 
هستند، باید به حداقل رسیده و از آب و یا 
دوغ های کم نمک و بدون گاز و شربت های 

سنتی کم شیرین استفاده کنند.
همچنی��ن از آنجایی که نوش��یدن مقدار 
زیاد چ��ای در مهمانی ها ب��ا افزایش ادرار 
موج��ب دفع آب از بدن خواهد ش��د بهتر 
اس��ت مصرف چای را به حداقل رسانیده و 
اگر مایل به مصرف چای هستید بهتر است 
از چای کمرنگ استفاده کنید. همچنین از 

آنجای��ی که معموالً هم��راه با چای از مواد 
ش��یرین هم استفاده می ش��ود با کم کردن 
مصرف چای می توانید مصرف ش��یرینی ها 

را هم کاهش دهید.
به طور کلی شیرینی ها، جزو مواد غذایی 
پرچرب و دارای کالری باالیی هس��تند که 
مصرف آنها به افراد چ��اق و افرادی که به 
بیماری های قلب��ی- عروقی و دیابت مبتال 
هس��تند، توصیه نمی ش��ود. افراد سالم نیز 
بهتر اس��ت آن را با احتیاط و به مقدار کم 

مصرف کنند. 
لذا افزایش مصرف شیرینی  در ایام نوروز 
می توان��د منجر به پوکی اس��تخوان ش��ود 
چون طی روزی که فرد شیرینی می خورد، 
مقدار زیادی کلسیم با ادرارش دفع خواهد 
شد و این موضوع می تواند عاملی برای بروز 
بیماری پوکی اس��تخوان باشد. به نظرم به 
ج��ای مصرف ش��کالت های نامرغوب بهتر 
است از شکالت و کاکائوی تلخ و با کیفیت 
استفاده شود که هم برای سالمتی سیستم 

همه ما باید بدانیم که افراط 
در مصـرف شـیرینی جات و 
مـواد نشاسـته ای، می  توانـد 
عـالوه بـر چاقـی منجـر به 
خون  تری گلیسیرید  افزایش 
نیز شود. تری گلیسیرید یکی 
از انـواع چربی های نامطلوب 
خـون اسـت و افزایـش دراز 
مـدت آن در خـون موجـب 
بـاال رفتـن سـایر چربی های 
نامطلـوب و بـروز اختـالالت 

قلبی عروقی می شود.
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قلب و عروق مفید هستند و هم به راحتی 
از سطح دندان ها پاک می شوند.

توجه داشته باشید که شیرینی های تَر 
نیز حاوی چربی های اش��باع و اسیدهای 
چرب ترانس هس��تند و مص��رف آنها به 
افراد دارای چربی خ��ون و بیماران قلبی 
- عروقی توصیه نمی ش��ود. اف��راد مبتاًل 
به دیابت نیز، بهتر اس��ت از شکالت های 
رژیمی مخصوص دیابت اس��تفاده کنند. 
ش��یرینی در کودکان نی��ز باعث کاهش 
اش��تهای آنها می شود و باید 2-3 ساعت 
بعد از وعده غذایی و به میزان کم استفاده 

شود.
هم��ه م��ا بای��د بدانی��م که اف��راط در 
مصرف شیرینی جات و مواد نشاسته ای، 
می  توان��د ع��الوه ب��ر چاق��ی منج��ر به 
افزایش تری گلیس��یرید خون نیز ش��ود. 
تری گلیس��یرید یکی از ان��واع چربی های 
نامطل��وب خ��ون اس��ت و افزای��ش دراز 
مدت آن در خون موجب باال رفتن س��ایر 
چربی ه��ای نامطل��وب و ب��روز اختالالت 
قلبی عروقی می ش��ود. همچنین مصرف 
مواد شیرین به سالمت دندان ها نیز لطمه 
می زند و باعث پوس��یدگی مینای دندان 
و فس��اد دندان ها می ش��ود. بنابراین بهتر 
اس��ت به جای قند و شیرینی از کشمش، 

توت خشک یا خرما استفاده کنید.
در ایام ن��وروز اعتدال در مصرف آجیل 
از مواردی اس��ت ک��ه باید بس��یار مورد 
توج��ه قرار گیرد. انواع مغزها و آجیل که 
ش��امل بادام، پس��ته، فندق، تخمه، بادام 
زمین��ی، بادام هندی و گردو می باش��ند، 
ح��اوی ارزش تغذیه ای باالیی هس��تند و 
مصرف متعادل آنها برای س��المت مفید 
اس��ت. انواع مغزها حاوی مقادیر مناسبی 
پروتئین هس��تند. آجی��ل از منابع خوب 
ویتامین های گروه B محس��وب می شود 
و نی��ز حاوی مقادیر مناس��بی کلس��یم، 
فس��فر، منیزیم، آهن و روی اس��ت. البته 
با اینکه آجیل ارزش تغذیه ای باالیی دارد 
اما رعایت یکس��ری ن��کات در مصرف آن 
باید مورد توجه قرار گیرد، به عنوان مثال 

اف��راط در مصرف انواع آجیل های بو داده 
ش��ده و پرنم��ک منجر به افزایش فش��ار 
خون می ش��ود. بنابراین مصرف آجیل پر 
نمک و ش��ور مفید نیس��ت و به سالمت 
انسان آسیب می زند. نکته  قابل توجه در 
مورد آجیل های بو داده شده این است که 
معموال آجیل و مغزهای��ی که تازه نبوده 
و از کیفیت خوبی برخوردار نیس��تند، بو 
داده می ش��وند تا ب��وی ماندگی آن رفع 
ش��ود بنابراین بهتر است تا حد امکان از 
خرید و مصرف آجیل های بو داده ش��ده 
جلوگیری کنید. ضمن اینکه همواره توجه 
داشته باشید که مغزها چون حاوی مقدار 
زیادی چربی هستند، موجب افزایش وزن 
و چاقی می شوند و برای افراد چاق، افراد 
مبتال به دیابت، فشار خون، بیماری های 
قلبی- عروقی مناس��ب نیس��تند و باید با 

احتیاط مصرف شوند.
از  اس��تفاده  بدانی��د  اس��ت  خ��وب 
پروتئین های دیرهضم مانند تخم مرغ در 
وعده صبحانه می تواند به ثابت ماندن قند 
خون کمک کرده و هوس خوردن تنقالت 
را در طی روز کاهش می دهد. سعی کنید 
در مص��رف آجیل زی��اده روی نکنید و از 
انواع آجیل های بدون نمک و یا کم نمک 
اس��تفاده کنید. به جای تخمه هایی مانند 
آفتابگ��ردان و تخمه جابانی و امثال آن از 
تخمه کدو اس��تفاده کنید و گردو و بادام 
را به صورت باز شده استفاده نکنید چون 
باید در زمان مصرف شکس��ته شوند و یا 
زمان کوتاهی از شکسته شدنشان گذشته 

باشد.
و نکت��ه پایانی هم اینک��ه در ایام نوروز 
میزان مصرف لبنیات کاهش پیدا می  کند 
بنابراین هنگام تعطیالت هم باید مصرف 
لبنی��ات را مانند روزهای گذش��ته مورد 
توج��ه ق��رار داد. به این معنا ک��ه روزانه 
دست کم باید دو واحد لبنیات یعنی یک 
لیوان ش��یر و یک کاس��ه ماست مصرف 
ش��ود. با رعایت موارد ف��وق می  توانیم در 
ایام نوروز س��المتی و تناسب اندام مان را 

حفظ کنیم.
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یک���ی از خبرهای جالب اخیر 
فوتبال ایران، مربوط می شد 
به اخراج م���ارک ویلموتس، 
س���رمربی بلژیکی از باشگاه 
راجاکازابانکا در مراکش. این 
خب���ر از آنجا ب���رای ما جذاب 
اس���ت که ش���یاد مورد نظر، 
یک دوره کوتاه سرمربی تیم 
ملی ای���ران بوده و به همین 
پرونده  بزرگ ترین  مناسبت 
حقوقی تاریخ فوتبال کشور 
را علیه ما گش���وده است. به 
بهان���ه آن چه ای���ن روزها بر 
ویلموتس می گذرد، می توان 
نگاهی گ���ذرا به سرنوش���ت 
سرمرببان تیم ملی ایران در 
۲۰ سال گذشته انداخت. به 
غیر از آنها که به  طور موقت 
و کوتاه م���دت روی نیمک���ت 
ایران نشس���تند، تیم ملی از 
سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲، هفت 
سرمربی عوض کرده است. 
این دوران با برانکو ایوانکوویچ 
ش���روع ش���د و هم اکن���ون با 
هموطن او دراگان اسکوچیچ 
ادامه دارد. جالب اینجاست 
که از هیاهوی این دو دهه، 
حاال فق���ط دوقطبی معروف 
باق���ی  برانک���و   - ک���ی روش 
مان���ده اس���ت؛ دو س���رمربی 
نام���دار، موف���ق و محب���وب 
ک���ه دشمنانش���ان در ای���ران 
کوچک تری���ن  ب���ا  منتظرن���د 
س���مت  ب���ه  آنه���ا،  لغ���زش 
هواداران طرف مقابل یورش 

ببرند.

نگاهی به سرمربیان 20 سال اخیر تیم ملی فوتبال ایران

برانکو، اعاده حیثیت
برانک��و ایوانکوویچ در یک فض��ای تردیدآمیز 
روی نیمکت تیم ملی ایران نشس��ت. اس��تاد او 
میروس��الو بالژویچ در رهنمون ک��ردن ایران به 
سمت جام  جهانی 2002 ناموفق عمل کرد. قرار 
شد برانکو راه او را ادامه بدهد. خیلی ها موافق این 
موضوع نبودند اما او با قهرمانی امیدها در بوسان 
و درخش��ش تیم ملی در ج��ام ملت های 2004 
خودش را ثابت کرد و بعد هم صعود آسان به جام  
جهانی 200۶؛ هر چند عملکرد دور از انتظار تیم 
ملی در آن تورنمنت در کنار تش��نج و بی نظمی 
حاک��م بر اردو، پایانی تلخ داش��ت. س��ال ها بعد 
برانکو به ایران برگشت و کارنامه طالیی دیگری 
به  جا گذاشت. او با بازسازی پرسپولیس و کسب 
جام های متع��دد در این تیم، اعاده حیثیت کرد. 
دوران حضور برانکو در االهلی عربستان فاجعه بار 
بود اما مرد کروات این روزها با عمان بهتر از حد 

انتظار نتیجه می گیرد.

قلعه نویی، فرود بعد از فراز
پس از جمله معروف عادل فردوسی پور در پایان 
بازی با آنگوال در جام  جهانی 200۶ یعنی همان 
»خداحافظ برانکو«، نیمکت تیم ملی ایران برای 
چند س��ال به مربیان وطنی رسید. نفر اول امیر 
قلعه نوی��ی بود؛ مردی که بعد از نخس��تین جام 
قهرمانی اش در لیگ پنجم با استقالل، نیمکت تیم 
ملی را پاداش گرفت. او در جام ملت های 200۷ 

در مرحله یک چهارم نهایی در ضربات پنالتی به 
کره  جنوبی باخت و اوت شد. کیفیت تیم ملی در 
آن تورنمنت، منتقدان را راضی نکرد. قلعه نویی اما 
همیشه اعتقاد داشت که او را ناجوانمردانه زدند. 
امیر در این س��ال ها هزار بار تکرار کرده که تیم 
ملی را در دوران تعلیق فدراس��یون رهبری کرده 
و بدون باخت در جریان بازی برکنار ش��ده است. 
قلعه نوی��ی بعد از عزل از تیم ملی با اس��تقالل و 
سپاهان جمعاً چهار قهرمانی دیگر در لیگ برتر 
به دست آورد اما از آخرین جامی که ژنرال لمس 

کرد، چیزی حدود یک دهه می گذرد.

علی دایی، محبوب ناموفق
بع��د از قلعه نوی��ی نوبت علی دایی رس��ید که 
نیمکت تیم ملی را جایزه بگیرد. این حاتم بخشی 
به شهریار، پس از قهرمانی او با سایپا در لیگ ششم 
اتفاق افتاد. حضور دایی در تیم ملی با شکس��ت 
تلخ خانگی برابر عربستان در نوروز ۸۸ پایان یافت. 
دایی بعد از عزل از تیم ملی، ماه ها در خانه نشست 
و بعد هدایت تیم هایی مثل پرسپولیس، راه آهن، 
صبا و س��ایپا را بر عهده گرفت. او دیگر موفق به 
قهرمانی در لیگ نشد، هر چند دو عنوان قهرمانی 
در جام حذفی را به  دس��ت آورد. کارنامه دایی در 
مربیگری بحث برانگیز است اما دوست و دشمن 
در مورد هنر او در کشف استعداد و جسارتش در 

بازی دادن به جوانان اجماع دارند.

باز هم دوقطبی برانکو - کی روش!
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افشین قطبی، در افق محو شد
داستان قلعه نویی و دایی برای افشین قطبی هم تکرار شد. او در لیگ هفتم پرسپولیس 
را قهرمان کرد و با اتکا به همین افتخار، روی نیمکت تیم ملی نشست. قطبی که می گفت 
کره  جنوبی و کره  شمالی را مثل کف دستش می شناسد، موفق نشد هیچکدام از این دو 
تیم را ببرد و تیم ملی به جام  جهانی 2010 نرسید. قطبی در جام ملت های 2011 هم 
برابر کره  جنوبی حذف شد. او که از حمایت رسانه ای عجیبی سود می برد، بعد از جدایی 
از تیم ملی، در فوتبال باشگاهی ژاپن و چین تیم گرفت و دستاورد خاصی نداشت. آخرین 
خبر از او دو بار س��قوط با یک تیم چینی به دسته پایین تر بود. قطبی یک دوره کوتاه و 

ناموفق را هم روی نیمکت فوالد خوزستان داشت.

کارلوس کی روش، بحث همیشه داغ
با هفت سال حضور روی نیمکت تیم ملی ایران، از نظر تداوم کاری رکوردی کم نظیر را 
ثبت کرد. او ایران را راهی جام های جهانی 2014 و 201۸ کرد اما در جام ملت های آسیا 
201۵ و 201۹ موفق نبود. همین کارنامه دوگانه در کنار خلق وخوی خاص مربی پرتغالی 
باعث شده عملکرد او در ایران تفسیرپذیر باشد و جدل بین موافقان و مخالفانش ادامه بیابد. 
کی روش بالفاصله بعد از ترک ایران سرمربی تیم ملی کلمبیا شد و نتایج ناامیدکننده ای 
گرفت. او هم اکنون س��رمربی تیم ملی مصر است. در جام ملت های عرب ناموفق بود اما 
در جام ملت های آفریقا تیمش را به فینال رس��اند. بازی پلی آف جام  جهانی بین مصر و 
سنگال در فروردین آینده، تا حد زیادی تکلیف جنگ کی روشی ها و آنتی کی روشی ها را 

روشن می کند.

مارک ویلموتس، کاسب مهریه
ش��یاد بلژیکی دوره کوتاهی س��رمربی تیم ملی ایران بود، با دو باخت حیثیتی برابر 
بحرین و عراق، تیم را تا آستانه حذف از مرحله پیش مقدماتی جام  جهانی 2022 پیش 
برد. بابت این عملکرد درخشان دو میلیون یورو نقد دریافت کرد و شش میلیون یورو 
هم غرامت خواهد گرفت. او پس از ایران س��رمربی راجاکازابالنکا در مراکش ش��د و باز 
بعد از مدت کوتاهی به کارش خاتمه داد. مطمئناً ویلموتس این روزها طعمه بعدی اش 

را جست وجو می کند.
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حضور ستارگان دنیای فوتبال 
در زندان اتفاق تازه ای نیست 
و در س���ال های اخیر بارها رخ 
داده اس���ت. آخی���ن م���ورد آن 
چند هفته پیش بود که نامزد 
س���تاره  گری���ن وود،  میس���ون 
ب���ا  ج���وان  منچس���تریونایتد 
انتشار تصاویری ناراحت کننده، 
پرده از رفتار عجیب این ستاره 
انگلیس���ی برداش���ت و مدعی 
ش���د گری���ن وود او را کتک زده 
است. انتشار این خبر جنجال 
بزرگ���ی در فوتب���ال انگلی���س 
باش���گاه  و  انداخ���ت  راه  ب���ه 
منچستریونایتد هم خیلی زود 
رفت���ار بازیکن خ���ود را محکوم 
ک���رد. ماجرای ب���ه قدری جدی 
بود که کمی بعد خبر دستگیری 
گرین وود اعام شد و گرچه او 
با گذاشتن وثیقه آزاد شده اما 
ماجرای جنجالی اش هنوز هم 
ادامه دارد. اکثر هم تیمی های 
گرین وود از جمله کریستیانو 
رونالدو، جسی لینگارد، دیوید 
دخی���ا، پ���ل پوگبا، ادینس���ون 
کاوانی و اس���کات مک تامینی 
پس از بازداش���ت ش���دن این 
بازیک���ن، او را در ش���بکه های 
مجازی آنفالو کرده اند. شرکت 
تولید پوش���اک و لوازم ورزشی 
اسپانس���ر  ک���ه  ه���م  نایک���ی 
گرین وود است، همکاری اش 
ب���ا ای���ن بازیک���ن را ب���ه حالت 
باش���گاه  و  درآورده  تعلی���ق 
منچستریونایتد هم در اقدامی 
جال���ب اعام کرد کس���انی که 
پیراه���ن ش���ماره 11 گرین وود 
را خریده ان���د می توانن���د آن را 
پس بدهند و پیراهن بازیکن 

دیگری را دریافت کنند.

از رونالدینیو تا مارادونا

بنجامین مندی، منچسترسیتی
گرین وود اما تنها ستاره تیم های شهر منچستر 
نیس��ت که در چند ماه اخی��ر کارش به زندان 
می رسد. بنجامین مندی، مدافع چپ فرانسوی 
منچسترس��یتی که با انتقال رکوردش��کن 4۹ 
میلیون پوندی از موناکو راهی س��یتی شده هم 
اخیراً مدت��ی را در زندان گذرانده و با قرار دادن 
وثیقه فعاًل آزاد ش��ده است. او اوایل ماه آگوست 
به چندین مورد تجاوز متهم ش��د و در مجموع 

134 روز در زندان بود.

ستاره های برزیلی همیشه حاضر!
در این بین ستارگان برزیلی هم سابقه عجیبی 
در دستگیری و حضور در زندان دارند. روبینیو، 
س��تاره برزیلی که روزگاری ب��ا لباس تیم هایی 
چون رئال مادرید، آث میالن و منچسترس��یتی 
می درخشید، اخیراً کارش به زندان کشیده شده 
اس��ت. روبینیو در سال 201۷ در ایتالیا به اتهام 
تجاوز دادگاهی شده و به ۹ سال زندان محکوم 
شده بود. ستاره سابق برزیلی علیه این حکم در 
ایتالیا اعتراض و تقاض��ای تجدیدنظر کرده بود 
ولی در نهای��ت دادگاه حکم اولیه را تأیید کرده 
و ستاره سابق دنیای فوتبال باید ۹ سال زندانی 
شود. ماجرایی که روبینیو به خاطر آن به زندان 
محکوم ش��ده در س��ال 2013 رخ داده اس��ت. 
زمانی که روبینیوی برزیلی با پیراهن آث میالن 

در کش��ور ایتالیا بازی می کرد. روبینیو و ۵ نفر 
دیگر به تجاوز در یک باشگاه شبانه متهم شدند. 
بر اس��اس حکم دادگاه بدوی روبینیو به ۹ سال 
زندان و پرداخت ۵0 هزار پوند به قربانی محکوم 

شد.
رونالدینیوی برزیلی هم که روزگاری در زمین 
فوتبال دلبری می کرد هم سال گذشته میالدی 
۵ م��اه را در زن��دان گذران��د. او زمانی که قصد 
داشت با پاس��پورت جعلی راهی کشور پاراگوئه 
ش��ود دستگیر ش��ده بود ولی در نهایت پس از 

چند ماه سخت حکم آزادی گرفت.

و باز هم دیگوی بزرگ
دیگو آرمان��دو ماردونا مرد افس��انه ای فوتبال 
جهان هم عاشق درگیری، کیک و کوکایین بود. 
او لحظات عجیب و جنجالی در زندگی شخصی و 
فوتبالی کم نداشت. مارادونا چندین بار به خاطر 
حمل مواد مخدر دس��تگیر شد که مهم ترینش 
در س��ال 1۹۹1 بود. او به خاطر حمل نیم کیلو 
کوکایین در بوینس آیرس بازداشت شد. یک بار 
هم کوخاباما بولیوی در سال 2004 نیز به همین 

جرم توسط پلیس بولیوی دستگیر شد.

کریم بنزما؛ مرد پرحاشیه
یک��ی از جنجالی ترین پرونده ه��ای مربوط به 
س��تارگان فوتبال به کریم بنزما و متئو والبوئنا 

ستارگان فوتبالی که سر از زندان درآوردند!
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برمی گردد که اخیراً حکمش صادر و مختومه 
ش��ده اس��ت. در آن زمان گفته می ش��د در 
ماجرای اخاذی از متئو والبوئنا و تهدید شدن 
وی به انتشار یک فیلم خصوصی اش، کریم 
بنزما نقش واسطه ای را داشته که به هافبک 
لی��ون توصیه ک��رده برای حف��ظ آبرویش 
سرکیسه را ش��ل کند و مبلغی که فرد باج 
گیرنده با نام کریم زناتی - کس��ی که رفیق 
دوران کودکی مهاجم رئال مادرید اس��ت - 
خواسته را به او بپردازد. این ماجرا باعث شد 
بنزما چند س��الی از تیم ملی فرانسه محروم 
شود و حتی حضور در جام جهانی 201۸ و 

قهرمانی با فرانسه را هم از دست بدهد.

زندانی شدن یک مدیر باشگاه
اولی هوینس، رئیس س��ابق باشگاه بایرن 
مونیخ هم یکی دیگر از فوتبالی هایی است که 
پا به زندان گذاش��ته است. او از ژوئن 2014 
ت��ا فوریه 201۶، به دلیل تخلفات مالیاتی و 
2۸ و نی��م میلیون یوروی��ی که مخفیانه در 
حس��اب های سوئیس س��پرده گذاری کرده 
بود، پش��ت میله های زندان زندگی می کرد. 
او در بازگش��ت از زندان بار دیگر به ریاست 
باشگاه بایرن مونیخ رسید و اکنون هم رئیس 

افتخاری این باشگاه آلمانی است.
جوی��ی بارت��ون، هافبک س��ابق انگلیس 
نیوکاس��ل، منچسترسیتی،  تیم هایی چون 

کویین��ز پارک رنج��رز و مارس��ی هم یکی 
از پدیده ه��ای عجیب فوتبال ب��ود. او بارها 
به دلیل درگیری با بازیکن��ان رقیب، داوران 
و حتی هم تیمی های خودش اخراج ش��د و 
بازی های زی��ادی را هم به دلیل محرومیت 
از دست داد. او ماه می سال 200۸ به دلیل 
درگیری با یک مرد و زدن 20 ضربه مش��ت 
به او و نیز شکس��تن دندان یک پس��ر بچه، 
ش��ش ماه زندانی ش��د. تونی آدامز، مدافع 
سابق تیم ملی انگلیس و باشگاه آرسنال در 
س��ال 1۹۹0 بخاطر این که برای چندین بار 
بعد از مصرف مشروبات الکلی، رانندگی کرده 
بود، به چهار ماه زندان جریمه و محکوم شد. 
تونی نصف محکومیتش را گذراند و سپس به 

جمع توپچی ها برگشت.

سابقه جالب در فوتبال ایران
در فوتبال ایران هم موارد مختلفی از حضور 
س��تارگان فوتبال و حت��ی مدیران تیم ها در 
زندان وجود داشته است. علی اکبریان، ستاره 
سابق تیم اس��تقالل یکی از این موارد است 
که سال هاست در زندان به سر می برد. سوشا 
مکانی، گلر سابق پرسپولیس هم سال 13۹4 
به دلیل منتش��ر شدن چند عکس جنجالی 

مدت کوتاهی را در زندان سپری کرد.
پس از درب��ی جنجالی س��ال 13۷۹ هم 
تعدادی از بازیگنان اس��تقالل و پرسپولیس 
بازداشت ش��دند. محمد نوازی، هافب سابق 
اس��تقالل در این خصوص می گوید: »س��ه 
روز در زن��دان قص��ر بودی��م. هم بندی هم 
نداش��تیم. من و برومند و اس��تیلی بودیم. 
تا صبح نشس��تیم و داستان تعریف کردیم. 
دیگ��ر آن درگیری اتفاق افت��اده بود. بعد از 
آن هم بزرگان فوتبال صحبت کردند و آزاد 

شدیم.«

رونالدینیـوی برزیلـی هم 
که روزگاری در زمین فوتبال 
دلبـری می کـرد هـم سـال 
گذشـته میالدی 5 مـاه را در 
زنـدان گذرانـد. او زمانی که 
قصـد داشـت بـا پاسـپورت 
پاراگوئه  راهی کشـور  جعلی 
شود دستگیر شده بود ولی در 
نهایت پس از چند ماه سخت 

حکم آزادی گرفت.
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شاید در نگاه اول یک ورزشکار هیچ تصوری از سیاست نداشته باشد، اما ورزشکاران حرفه ای بزرگی در تاریخ بوده اند که سیاستمداران بزرگی شده اند؛ از 
شهردار و فرماندار شدن گرفته تا ریاست جمهوری. »ورزش« و »سیاست«؛ شاید در نگاه اول دو مقوله کاماً مجزا باشند و هیچ ارتباطی به هم نداشته 
باشند، اما با نگاهی به سابقه برخی ورزشکاران با افتخاراتی پرشمار و پیشینه ای روشن در ورزش، می بینیم حضور در سیاست برای آن ها وسوسه انگیز 
و جذاب بوده است. احتماالً به این نتیجه رسیده اند که محبوبیت شان در ورزش می تواند در دنیای سیاست هم باعث موفقیت شان شود. نام و سابقه 

مطرح ترین ورزشکارانی که وارد دنیای سیاست شدند را مرور خواهیم کرد.

آرنولد شوارتزنگر
آرنولد که یک جمهوری خواه اس��ت، پیش 
از این فرماندار ایالت کالیفرنیای آمریکا بوده 
اس��ت. او اسطوره رشته پرورش اندام به شمار 
می آی��د و مدال ه��ای زیادی در این رش��ته 
ورزشی گرفته است. آرنولد که اصلیتی اتریشی 
دارد هنوز هم برنامه های ورزشی اش را دنبال 
می کند. او اولین مرتبه سال 2003 به عنوان 
فرماندار کالیفرنیا انتخاب ش��د و شایعه شده 
بود پ��س از پایان دوره فرمان��داری اش نامزد 
س��نای آمریکای خواهد شد، ولی این شایعه 

از طرف آرنولد رد شد.
 

ژرژ وه آ
یک��ی از برجس��ته ترین فوتبالیس��ت های 
تاریخ آفریقا و س��تاره پیشین میالن، چلسی 
و پاری س��ن ژرمن که برن��ده جایزه توپ طال 
هم ش��ده، پس از بازنشستگی از فوتبال وارد 
سیاست شد. وه آ که کنگره تغییر دموکراتیک 
را در کشورش لیبریا تشکیل دارد، دو مرتبه 
نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری شد، ولی 

ناموفق بود. در نهایت س��ال 201۷ رأی آورد 
و حاال رئیس جمهور لیبریا است.

 
آندری شوچنکو

اس��طوره فوتبال اوکراین و یکی از بهترین 
بازیکنان تاریخ میالن، ش��وچنکو این روزها 
س��رمربی تیم ملی اوکراین اس��ت، ولی قبل 

از آن مدتی سیاس��ت مدار بود. شوچنکو که 
توپ طال هم برده و همراه میالن قهرمان لیگ 
قهرمانان اروپا هم ش��ده، از اواخر دهه 1۹۹0 
میالدی از حزب سوسیال دموکرات اوکراین 
حمایت کرد. او که ستاره دیناموکیف بوده و در 
چلسی هم حضور داشته، سال 2012 ناباورانه 
در حزبی کمتر شناخته شده به کرسی مجلس 
رس��ید. با این حال بعد از روزهای ناموفق در 
سیاست، حاال تبدیل به مربی خوبی برای تیم 

ملی کشورش شده.
 

منی پاکیائو
بوکسور مطرح فیلیپینی در ۸ وزن مختلف 
قهرمان جهان ش��ده و یکی از پردرآمدترین 
ورزشکاران جهان به شمار می رود. پاکیائو از 
س��ال 200۷ تا کنون دو مرتبه در انتخابات 
مختلف به عنوان نماینده کنگره شرکت کرده 
اس��ت. این بوکسور بازنشس��ته فیلیپینی در 
ژوئن 201۶ به عنوان س��ناتور انتخاب شد و 
در حال حاضر برای یک دوره ۶ ساله تا سال 

2022 در حال خدمت به کشورش است.

ورزشکاران سیاستمدار؛ از آرنولد تا شوچنکو
این چهره ها را بشناسید
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گری کاسپاروف
مطرح تری��ن ش��طرنج باز تاریخ و اس��طوره 
ش��طرنج روس��یه، پس از بازنشستگی از این 
رشته با هدف حفظ دموکراسی در کشورش 
سال 200۵ جبهه متحدین را تشکیل داد. او 
در تالش برای برکناری دولت والدیمیر پوتین، 
کاندیداتوری اش برای ریاس��ت جمهوری در 
س��ال 200۸ را اعالم کرد، اما به دلیل برخی 
ش��رایط و ضوابط مجبور به کناره گیری شد. 
کاسپاروف سال 2014 تابعیت کشور کرواسی 
را گرفت و در حال حاضر رئیس بنیاد حقوق 
بشر است که مقر آن در نیویورک آمریکا قرار 

دارد.
 

سباستین کو
در دهه 1۹۸0 دونده ای محبوب در بریتانیا 
به ش��مار می رفت که با ثبت رکوردی جدید 
در المپیک به اوج محبوبیت رس��ید. او پس 
از بازنشس��تگی از دوومیدانی سال 2012 به 

عضویت پارلمان درآمد و به ریاس��ت کمیته 
ملی المپیک بریتانیا رسید. سباستین کو بعداً 
عضو کمیته انگلیسی ش��د که تالش کردند 
جام جهانی 201۸ را به کشورش��ان بیاورند، 

ولی در این کار ناموفق بودند.
 

کوین جانسون
ش��هردار پایتخت ایالت کالیفرونیا، ش��هر 
ساکرامنتو نه تنها اولین آفریقایی-آمریکایی 
است که در این سمت خدمت می کند، بلکه 
 NBA یک بازیکن بسکتبال حرفه ای در لیگ
بوده است. جانسن گارد رأس تیم های کلیولند 
کاوالیرز و فینیکس س��انز بوده و 3 مرتبه هم 
در تیم ستارگان قصل قرار گرفته است. سال 
1۹۸۹ هم بهترین بازیکن NBA شد. پس از 
13 سال درخشان سال 2000 بازنشسته شد 
و به سیاست روی آورد. او سال 200۸ شهردار 
شد و تا امروز هم به عنوان یک دموکرات کار 

می کند.
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رابطه با الف. الف و خوباِن عالم!
بزرگ تری��ن ایرادی که به ش��هاب عزیزی 
خادم گرفته می ش��د، روابطش با الف. الف یا 
همان جادوگر معروف کرج بود. کسی که به 
گفته نزدیکان تیم ملی، حتی روی لباس های 
بازیکنان و شماره آنها هم نظر می داد و همین 
موضوع باعث ش��ده بود تا ص��دای اعتراض 
بازیکنان تیم ملی بلند شود. شائبه های رخنه 
کردن جریان خرافاتی فوتبال تا باالترین طبقه 

ساختمان فدراسیون را به وجود آورد. عزیزی 
خادم هیچ وق��ت روابطش با خوب��ان عالم را 
تکذیب نکرد و حتی در مصاحبه هایش تأکید 
ک��رد که از دع��ای افراد حق نفس اس��تفاده 

خواهد کرد.

اساسنامه ای که اصالح نشد
فش��ارهای فیفا به فوتبال در دوران حضور 
عزیزی خادم به اوج خود رسید و عزم خود را 

جزم کردند تا فدراسیون ایران اساسنامه خود 
را اصالح کند. ایراد اصلی فیفا به اساس��نامه 
کنونی فدراس��یون در سال های اخیر تعریف 
نش��دن فدراس��یون به عنوان نهادی مستقل 
اس��ت. فیفا برای اصالح و تصویب اساسنامه 
توس��ط پارلمان ایران تا دهم اسفندماه سال 
جاری به فدراسیون فرصت داده و بعد از آن به 
نظر فوتبال ایران باید انتظار تعلیق و تشکیل 

کمیته انتقالی را بکشد.

نگاهی به عملکرد عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال

شهاب زودگذر آسمان فوتبال ایران!

شهاب عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال پس از 11 ماه حضور در ساختمان سئول، با رأی قاطع هیات رئیسه، از سمتش برکنار شد و از ریاست فدراسیون 
فوتبال کنار رفت. 1۰ اسفند 1۳99 بود که شهاب الدین عزیزی خادم در یک انتخابات نفسگیر موفق شد رئیس فدراسیون فوتبال شود. آن هم در بین رقبایی 
همچون علی کریمی، مصطفی آجورلو و کیومرث هاشمی. او در انتخابات هیات رییسه سال 1۳9۰ در مبارزه انتخاباتی علی فتح هللا زاده مدیرعامل اسبق باشگاه 
استقال را شکست داد و به هیات رییسه فدراسیون فوتبال رسید. عضویت در کارخانه ایران خودرو، مدیریت در شرکت های زیرمجموعه وزارت رفاه، حضور در 
هیات مدیره باشگاه سایپا، شرکت پتروشیمی امیرکبیر و شرکت پتروشیمی شازند، گوشه ای از سوابق مدیریتی عزیزی خادم بود. او یکبار در سال 1۳9۵ برای 

انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نام نویسی کرد، اما از سوی کمیته تعیین صاحیت فدراسیون فوتبال، رد صاحیت شد.
رد صاحیت عزیزی خادم در سال 9۵ باعث نشد تا او از رسیدن به صندلی ریاست فدراسیون فوتبال دست بکشد و این بار قوی تر از قبل و با تیمی در پشت 
صحنه وارد رقابت شد و توانست ریاست فدراسیون فوتبال را برعهده بگیرد. اما دوران ریاست او در ساختمان سئول چندان طوالنی نبود و او حتی نتوانست 

شمع یکسالگی حضورش در فدراسیون را فوت کند و پس از 11 ماه از ریاست فدراسیون فوتبال عزل شد.
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انتصاب عجیب نائب های رئیس 
یکی از انتقادات مه��م منتقدان به عزیزی 
خ��ادم، بعضی انتصابات بود ک��ه بعضاً جلوه 
قانون��ی نداش��ت. در حال��ی ک��ه حمیدرضا 
مهرعلی به عنوان نایب رئیس موفق به اخذ رأی 
از مجمع عمومی نش��ده و حیدر بهاروند هم 
اصالً در انتخاب شرکت نکرده بود، به یک باره از 
سوی رئیس فدراسیون به عنوان سرپرست های 
نایب رئیسی اول و دوم منصوب شدند که کاماًل 
با اساس��نامه در تضاد ب��ود. این انتخاب های 
سؤال برانگیز اما تنها محدود به ارکان باالیی 
فدراسیون نمی ش��د و خادم مشاوران زیادی 
را هم با خود به فدراس��یون آورد. از مجتبی 
خورش��یدی که به عنوان سرپرست تیم ملی 

انتخاب شده بود تا مدیر رسانه ای تیم ملی.

سفرهای پرخرج و الکچری
 عزی��زی خ��ادم که با ش��عار فدراس��یون 
دانش بنیان و کس��ب درآمد ب��ه پیروزی در 
انتخاب��ات رس��ید، هرگز نتوانس��ت تغییری 
در رون��د درآمدزایی فدراس��یون ایجاد کند 
و همواره کاس��ه گدایی به س��مت نهادهای 
دولتی دراز کرد. به عالوه سفرهای خارجی به 
تورنمنت های مختلف تیم های ملی فوتبال، 
فوتس��ال و فوتبال س��احلی با هیئت همراه 
بزرگی که حضور برخی شان اصالً توجیه پذیر 
نب��ود، هزینه ه��ای هنگفت��ی روی دس��ت 
فدراسیون گذاشت و در یک نمونه برای جام 
جهانی فوتسال در لیتوانی، بدهکاری 32 هزار 

یورویی فدراسیون به یک شرکت غیر مرتبط 
با فوتبال را به بار آورد.

 
حذف پرس���پولیس و استقالل از لیگ 

قهرمانان
کنار رفتن اس��تقالل و پرسپولیس از لیگ 
قهرمانان آخرین تیر ترکشی بود که به سمت 
عزیزی خادم پرتاب شد. اگرچه سهل انگاری 
مدیران دو باش��گاه عام��ل اصلی این حذف 
بود اما اش��تباهات فدراسیون فوتبال هم در 
این فاجعه کم نبود. سرخابی ها که به وضوح 
س��ال ها اس��ت ش��رایط الزم برای کس��ب 
مجوز حرف��ه ای را ندارند معموالً با همراهی 
فدراس��یون موف��ق به اخذ آن می ش��دند تا 
از آس��یا محروم نش��وند. در این بین بعضی 

معتقد بودند ایرادات کمیته بدوی فدراسیون 
 AFC فوتبال، کمیته بررسی مجوز حرفه ای
را حس��اس کرد تا استقالل و پرسپولیس از 
حضور در لی��گ قهرمانان این فصل محروم 

کند.

داستان VAR و شرکت اسرائیلی
یکی از وعده های مهم شهاب الدین عزیزی 
خادم آوردن VAR به فوتبال ایران و مسابقات 
لیگ برتر بود که البته هرگز عملی نشد. با این 
وجود او موفق ش��د وی ای آر آفالینی را برای 
دی��دار ایران و کره جنوبی ته��ران بیاورد اما 
بعدها مشخص شد ش��رکت سازنده این نوع 
وی ای آر دچار مشکالت امنیتی بود و متضاد 

با منافع ملی است.
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استیلی - اسکوچیچ، پنبه و آتش؟
تیم ملی به حاشیه می رود؟

مسئوالن جدید فدراسیون فوتبال در نخستین 
تصمی���م ج���دی خ���ود بع���د از برکن���اری عزیزی 
خادم، مجتبی خورش���یدی را از سرپرستی تیم 
ملی عزل و حمید استیلی را جانشین او کردند. 
البته که کسی از جدایی خورشیدی اندوهگین 
نخواهد ش���د؛ چرا که از ابت���دا هم حضور او در 
چنین پس���تی جای تعجب داش���ت. با این حال 
سرپرستی حمید استیلی در تیم ملی هم چندان 
بی حاش���یه نیست. استیلی معموال در زمره آن 
دس���ته از اهال���ی فوتبال ای���ران می گنجیده که 
مربی وطنی را به خارجی ها ارجح می دانند. به  
طور مشخص در مورد شخص دراگان اسکوچیچ 
هم که امروز سرمربی تیم ملی است، به ندرت 
ش���اهد مواضع مثبت استیلی بوده ایم. حاال در 
چنین فضایی، او کنار دست مربی کروات قرار 
می گی���رد؛ مردی که از نخس���تین روز کارش در 
ایران با کمترین حمایت مواجه بود و حاال باید 
یک���ی از منتق���دان قدیم���ی اش را در یک قدمی 

خودش ببیند.

اس���تیلی قبال در مورد اس���کوچیچ چه 
گفته بود؟

می توان به عنوان سند، بخشی از اظهارات 

حمید اس��تیلی در مورد سرمربی تیم ملی 
طی دو س��ال گذش��ته را مرور ک��رد. این 
اظهار نظره��ا در بزنگاه های مختلف، اغلب 
در طع��ن و کنایه ب��ه س��رمربی تیم ملی 
ب��وده اس��ت. به عن��وان مثال اس��تیلی در 
ماجرای آن س��وءتفاهم تاریخ��ی در مورد 
تاکتیک پذیرنب��ودن بازیکن��ان ایرانی، جزو 
کس��انی بود که از مه��دی طارمی حمایت 
ک��رد. ای��ن بخ��ش از صحبت ه��ای او را 
بخوانید: »من اصال این حرف را قبول ندارم. 
بازیکنان ایرانی کامال باهوش هستند. فقط 
به زمان احتیاج دارن��د تا بتوانند هماهنگ 
باشند. چطور بازیکنان ما در خارج از کشور 
تاکتیک پذی��ر هس��تند؟ آنه��ا در تیم های 
خ��وب اروپای��ی ب��ازی می کنن��د. مهدی 
طارمی، سردار آزمون، علیرضا جهانبخش، 
عل��ی قل��ی زاده و دیگر بازیکن��ان لژیونر را 
نگاه کنید. آنها بازیکنان باکیفیتی هستند. 
بیش��تر بازیکنان تیم ملی ما در اروپا بازی 
می کنند. اگر تاکتیک پذیر نبودند، چطور به 

اروپا رفته اند؟«
ای��ن موضع گی��ری ش��تاب زده در حالی 
بود که منظور واقعی اس��کوچیچ به درستی 

در ای��ران منعکس نش��ده بود. 
اس��تیلی بعدتر حتی مدعی شد 
نی��ازی به عذرخواه��ی طارمی 
اردوی  ب��ه  بای��د  او  و  نیس��ت 
تی��م مل��ی برگ��ردد. همچنین 
حمیدخان جزو کسانی است که 
با وجود پیروزی های پیاپی تیم 
مل��ی، در صالحیت اس��کوچیچ 
تردید داشتند و نقش بازیکنان 
را پررنگ تر می دانستند. استیلی 
بعد از چهار پیروزی پیاپی تیم 
ملی در مرحل��ه پیش مقدماتی 
جام  جهان��ی گفته ب��ود: »این 
چه��ار ب��ازی نمی توان��د مالک 
ارزیاب��ی عملکرد  ب��رای  خوبی 
اس��کوچیچ باش��د. بازیکن ها و 
آنهای��ی که نزدیک تی��م بودند 
بهتر می توانند نظ��ر بدهند. ما 
نمی توانیم مثل عوام احساس��ی 
از نظ��ر فن��ی  بزنی��م.  ح��رف 
بحرین و عراق ب��ه گرد پای ما 
نمی رس��ند ول��ی ب��ا نتایج دور 
رف��ت، حساس��یت زا و نگران��ی 

زیادی ایجاد شده بود.«

استیلی حاال چه می گوید؟
با این ش��رایط طبیعی اس��ت 
که بعد از اعالم اس��م اس��تیلی 
ب��ه عنوان سرپرس��ت تیم ملی، 
اف��کار عمومی به ای��ن موضوع 
حس��اس ش��وند. برخ��ی حتی 
حضور حمیدخ��ان در این تیم 
را مقدم��ه برکناری اس��کوچیچ 
دانس��تند. با این وجود استیلی 
که از واکنش ها آگاه شده، دیروز 
سعی کرد موضع دیگری بگیرد. 
او در مورد اسکوچیچ گفت: »با 
توجه به نتای��ج خوب تیم ملی 
و عملکرد بی نظیر اسکوچیچ، بر 
اساس قراردادی که این مربی با 
فدراس��یون تا پایان جام  جهانی 
دارد هیچکس شایس��ته تر از او 
برای هدایت تیم ملی نیس��ت.« 

ببینیم و تعریف کنیم!
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