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وقتی مسـافر آماده سـفر شد غسل کند، پس از آن دو رکعت نماز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب نماید 
و آیۀ الکرسی بخواند و حمد و ثنای الهی بجا آورد و صلوات روی 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 روی 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 کابَِۀ الُْمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِنّا نَُعوُذ بَِک ِمْن َوْعثآِء السَّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بدی دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و 

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

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

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

ناامیدم مکن ای که ناامید نکند، هر که را به او توجه کند، و ضایع نکند 
هر که را او محافظتش کند خدایا درود فرست روی 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 آیۀ 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:

منبع:مفاتیح الجنان
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گـــروه صنایع خودروســـازی 
قامـــت  در  عقاب افشـــان 
بزرگترین شرکت تولیدکننده 
در  مینی بـــوس  و  اتوبـــوس 
کشـــور با ســـابقه چند دهه 
فعالیت در این حوزه همواره 
یکی از مجموعه های پیشرو 
اتوبوس ســـازی  در صنعـــت 
بوده اســـت. ایـــن مجموعه 
در طـــول چنـــد دهـــه اخیـــر 
انتخاب هـــای  واســـطه  بـــه 
درست، بهره گیری از دانش 
بین المللـــی و علـــم روز دنیا 
و همچنیـــن تکیـــه بـــر توان 
مهندســـان و جوانان ایرانی 
همواره مسیری رو به رشد و 
افق های تازه ای را تجربه کرده 
است؛ مسیر رو به رشدی که 
تا به امروز هم با وجود همه 
مصائبـــی که اقتصاد کشـــور 
بـــا آن مواجـــه اســـت، ادامه 
دارد و سهم عقاب افشان از 
تولید و به روزرسانی ناوگان 
حمل ونقل مسافری درون و 
برون شهری کشـــور گواه آن 

است.

گفتگو با خانم پريناز حكمتى، مدير برنامه ريزى و انبارهاى شركت عقاب افشان

واحد برنامه ریزی در مجموعه عقاب افشان، یکی از 
کلیدی ترین بخش هاست که سهم قابل توجهی در 
تحقق استراتژی ها، برنامه های از پیش تعیین شده، 
و در یک نگاه کلی، موفقیت ها در این شرکت دارد.

سرکار خانم پریناز میرزای حکمتی، مدیر برنامه ریزی 
و انبارهای شرکت عقاب افشان است. او تحصیالتش 
را تا سطح کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب وکار 
تحول گـــرا با تمرکز بر تفکر سیســـتمی ادامه داده و 
به گفته خودش ۲۵ ســـال ســـابقه کار مدیریتی در 
شـــرکت های صنعتـــی، خدماتی و تعاونـــی دارد. در 
این شـــماره کالسکه ســـبز با خانم مهندس حکمتی 
کـــه از بهمن ماه ســـال ۱۳۸۹ به عضویت مجموعه 
عقاب افشـــان درآمـــده گفتگو کرده ایم کـــه در ادامه 

می خوانید:

ــر برنامه ريزى در  ــه مدي ــد ك ــاً بفرمايي لطف
كارخانه عقاب افشان چه وظايفى برعهده دارد 

و برچه فرايندهايى نظارت مى كند.
ــركت  ــد مالى را قلب ش ــر اصطالحاً واح اگ
مى نامند، واحد برنامه ريزى، مغز شركت است. 
به طور كلى، واحد برنامه ريزى مالك 4 فرآيند 

ــامل برنامه ريزى توليد، كنترل توليد،  اصلى ش
ــد. از  ــواد و تغذيه خط مى باش ــزى م برنامه ري
ــى واحدهاى مختلف از جمله  طرفى، هماهنگ
ــد و توليد، تأمين منابع مورد نياز  فروش، خري
توليد، برنامه ريزى و صدور دستور كار و ... نيز 
ــمار مى رود.  از وظايف واحد برنامه ريزى به ش
ــره تأمين و  ــر زنجي ــن ب ــزى همچني برنامه ري
ــان كاال از تأمين قطعه  ــتيك، يعنى جري لجس
ــى خريد، و حمل و  تا محصول نهايى، مهندس
ــارت دارد. البته نظارت بر  انبارش كاال نيز نظ
عملكرد صحيح اين فرآيندها و بازنگرى دوره اى 
آنها جهت بهبود فرايندها را هم بايد به وظايف 
ــزود. و در پايان، در  ــى مدير برنامه ريزى اف ذات
كنار همه اين ها ارائه اطالعات صحيح و دقيق 
ــواد» و پيش فرض هاى  ــت تأمين م از «وضعي
ــداد نيروى  ــت توليد، تع ــد نظير «ظرفي تولي
ــاعت كارى كارخانه و  ــاز، س ــانى مورد ني انس
سرعت توليد» و همچنين ارائه گزارشات توليد 
ــت كه به  و تأمين برعهده مدير برنامه ريزى اس
مديران ارشد در تصميم گيرى هاى استراتژيك 

مجموعه كمك مى كند.

واحد برنامه ریزی، مغز شرکت عقاب افشان است
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داشتن تفکر سیستمی، ضرورت دنیای امروز



با توجه به اهمیت برنامه ریزی در هر مجموعه 
تولیدی و صنعتی، فک�ر می کنید برنامه ریزی 
صحیح و اصولی چه تأثیری بر کیفیت خروجی 

محصول نهایی دارد؟
امروزه در صنعت خودروس��ازی، کیفیت 
محص��ول نهایی تنها ب��ه کیفیت مجموعه 
قطعات تولید شده اطالق نمی شود، چراکه 
تولی��د ب��ا کیفیت دو وجه دیگ��ر هم دارد 
که ش��امل زمان و قیمت تمام شده است. 
برنامه ریزی تولید با شناسایی فعالیت های 
مورد نیاز تولی��د و اولویت بندی تخصیص 
مناب��ع، منصوب کردن منابع انس��انی الزم 
به هر فعالیت و تعیین زمان مناس��ب برای 
انج��ام فعالیت ها ب��ه گونه ای ک��ه نیروها 
بتوانن��د کار خود را با کیفیت الزم به انجام 
برسانند، در تولید محصول با کیفیت نقش 
دارد. در کنار این، برنامه ریزی مواد وظیفه 
دارد قطعات تولیدی را در زمان تعیین شده 
تحت عنوان تاریخ نیاز به خط تولید برساند 

تا تولید مطابق برنامه به انجام برسد.
همچنی��ن با اج��رای صحیح مهندس��ی 

خرید، ش��امل انتخاب پیمان��کار توانمند، 
تأمین قطعات و مواد با کیفیت باال و دارای 
استانداردهای الزم، و حمل و انبارش صحیح 
قطعاتی که بر روی محصول نصب می شود، 
می توان کیفیت محص��ول را تضمین کرد. 
البته باید توجه داش��ت که انجام کلیه این 
عملی��ات با کمترین هزینه س��ربار باید به 
انجام برسد تا در نهایت محصولی با کیفیت 

و جذاب به بازار عرضه شود.

اساس�اً تولی�د در کارخانه عقاب افش�ان به 
عنوان یک مجموعه بزرگ صنعتی تا چه میزان 

بر مدار برنامه ریزی پیش می رود؟
در ی��ک مجموع��ه ب��زرگ صنعتی مثل 
کارخانه عقاب افش��ان هم فعالیت ها اساساً 
ب��ا برنامه ریزی پی��ش م��ی رود. البته این 
موض��وع تنه��ا ب��ه برنامه ری��زی تولید در 
مجموعه ختم نمی شود و اصوالً برنامه ریزی 
شرکتی بر عقاب افشان حاکم است. به طور 
کل��ی، فعالیت ه��ای این مجموع��ه بر پایه 
برنامه ریزی سالیانه تعریف شده است که با 

همکاری مدیران کلیه واحدها و بر اس��اس 
اس��تراتژی تعیین ش��ده توس��ط مدیران 
ارشد تنظیم می ش��ود و به منظور حرکت 
هماهن��گ از نظ��ارت عالیه سیس��تم های 
یکپارچه مدیریتی نظیر ERP بهره می برد. 
این سیس��تم یکپارچ��ه برنامه ریزی منابع 
کمک کرده است تا با ورود اطالعات برنامه 
شرکت و ارائه دس��تور کارها در سیستم و 
ثبت کلیه فعالیت ها در زمان انجام ش��ده، 
در نهای��ت بت��وان میزان عملکرد ش��رکت 

منطبق بر برنامه را اندازه گیری کرد.

لطفاً در جایگاه مدیر برنامه ریزی کارخانه 
عقاب افشان بفرمایید که معموالً چه میزان 
از برنامه ه��ای روزان��ه، ماهان��ه و س��االنه 
مجموع��ه طب��ق برنامه ریزی ه��ای قبل��ی 

محقق می شود.
دارای  عقاب افشان  خوشبختانه ش��رکت 
س��ابقه کاری چندین ساله است و می توان 
به صورت مستند پاسخ این سؤال را بررسی 
کرد. در این رابطه، خوشبختانه می توان به 
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صراحت گفت که تا س��ال 1395، انحراف 
تولید از برنامه س��الیانه تهیه ش��ده، مایل 
به صفر بوده اس��ت. اما در سال های اخیر، 
شرایط محیطی سخت که در اثر تحریم ها 
بر کش��ور حاکم ش��ده، طبیعت��اً بر تحقق 
اهداف ش��رکت تأثیرگذار بوده است. البته 
مدیران ارش��د ب��ا در نظر گرفتن ش��رایط 
محیطی، توانمندی های شرکت و همکاری 
مدیران میانی، پیش بینی برنامه سالیانه ای 
را اب��الغ می کنند و فعالیت ها بر مبنای آن 
ش��کل می گیرد. ب��ا این ح��ال، باید توجه 
داشت که برنامه س��الیانه پیش بینی شده 
در واح��د برنامه ری��زی با توج��ه به تحقق 
سفارشات شاس��ی به صورت برنامه ماهانه 
و روزان��ه قابل دس��ت یابی تنظیم ش��ده و 
با کمک سیس��تم ERP جاری می ش��ود. 
برنامه ریزی صورت گرفته، تحقق  براساس 
برنام��ه پایان همان روز کنترل می ش��ود و 
در صورت اعالم بروز انحراف توس��ط واحد 
کنت��رل تولید، برنامه جب��ران انحرافات به 
صورت هفتگی دیده ش��ده و اجرا می شود. 
عقاب افش��ان،  کارخان��ه  در  خوش��بختانه 
انحراف از برنامه تولید همواره تحت کنترل 
بوده و در زمان مناس��ب جبران می ش��ود، 
بنابراین در یک نگاه کلی انحراف از برنامه 

جاری شده در سیستم مایل به صفر است.

ب�ا توجه به پیچیدگی های ف�راوان تولید در 
یک مجموعه اتوبوس سازی، آیا برنامه ریزی و 
هماهنگی همه بخش های تولید، کار سخت و 

پیچیده ای نیست؟
خیر، اصاًل. خوشبختانه با درایت و مدیریت 
مدیران ارشد سازمان و به کارگیری »اصول 
رهبری« در مدیریت کارخانه، امروز شاهد 
آن هستیم که کلیه اعضای خانواده بزرگ 
عقاب افشان با همدلی و تعهد و غیرت برای 
تحقق اهداف س��ازمان زحمت می کشند و 
دس��تیابی به این اه��داف، دغدغه همگانی 
اس��ت. با توج��ه به بهره مندی از سیس��تم 
ERP هم��ه بخش ها دس��تور کار خود را 
دریاف��ت می کنند و به صورت خودکنترلی 

وظایف ش��ان را پیش می برند. اگر بخواهم 
پاس��خ مستقیم به سؤال ش��ما بدهم، باید 
بگوی��م در خص��وص هماهنگی بخش های 
تولیدی داخل کارخان��ه، مدیر تولید نقش 
بخش ه��ای  خص��وص  در  دارد.  مؤث��ری 
تولیدی برون س��پاری شده هم کارشناسان 
تأمی��ن قطع��ات در واح��د برنامه ری��زی، 
هماهنگی ه��ای صفر تا صد تولید و جریان 

کاال را بر عهده دارند.

برنامه ریزی برای تأمین قطعات در کارخانه 
عقاب افشان چگونه صورت می گیرد؟

فرایند به این صورت است که ابتدا قطعه 
توس��ط واحد تحقیق و توس��عه طراحی و 
اصطالحاً نقشه می شود. پس از طی فرآیند 
نمون��ه و در صورت��ی که در دس��ته اقالم 
دارای اس��تاندارد اجباری باشد پس از اخذ 
اس��تانداردهای الزم تأیید شده و به واحد 
برنامه ریزی جهت تأمین انبوه ابالغ می شود. 
پس از این، مشخصات ویژه و کد فنی و نام 
 ERP قطعه و سایر مشخصات در سیستم
ثبت شده در دسترس واحد تأمین قطعات 
ق��رار می گی��رد. در این واحد، سرپرس��ت 
تأمین قطعات به همراه 6 کارشناس خبره 
و آم��وزش دیده قطع��ات فعالی��ت دارند. 
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بنابرای��ن، با توجه به برنامه تولید س��الیانه 
و چش��م انداز بازار، همچنی��ن دوره تهیه و 
زم��ان مصرف قطع��ات، برنامه ری��زی مواد 
انجام و س��فارش گذاری می ش��ود. در این 
مرحله، هر کارش��ناس وظیف��ه دارد کلیه 
امور مربوط ب��ه تأمین کننده هایی را که به 
او محول شده رس��یدگی کند. بنابراین، با 
بررسی توانمندی و ظرفیت تولید مجموعه 
تأمین کنن��ده، دوره تهیه اقالم به دس��ت 
می آید و بنا بر تاریخ نیاز خط تولید، برنامه 
MRP تهیه ش��ده و به تأمین کننده ابالغ 

می شود.

روند تغذیه به موق�ع خط تولید برای تولید 
محص�ول در ی�ک فرایند برنامه ریزی ش�ده 
چق�در اهمیت دارد و ای�ن موضوع در کارخانه 

عقاب افشان چگونه برنامه ریزی می شود؟
تغذی��ه خط، اولین متهم کس��ری قطعه 
در خط تولید اس��ت؛ بدی��ن معنی که اگر 
کس��ری در خط پدید آید، اولین تصور این 
است که قطعه به موقع تغذیه نشده است؛ 
این اتفاق باعث توقف روند تولید می ش��ود 
و می تواند یک��ی از عوامل اصلی انحراف از 
برنامه تولید باشد. این موضوع نشان دهنده 
اهمی��ت تغذی��ه به موقع قطع��ات در خط 

تولید است.
برنام��ه تغذی��ه خط، ارتباط مس��تقیم با 
برنام��ه تولید دارد. اطالع��ات پایه و جامع 
ش��امل BOM، OPC، دستورالعمل های 
تولید، ایس��تگاه های تولی��د، محل مصرف 
قطعات و ... که در سیس��تم ERP به ثبت 
رسیده است با جاری شدن برنامه تولید در 

محاس��بات برنامه تغذیه خط به کار گرفته 
می شود و برنامه تغذیه خط اجرا می گردد. 
در این مرحله، دس��تور تغذیه ب��رای انبار 
ارسال می شود و انبار 2 روز جلوتر از زمان 
نیاز خ��ط تولید بر مبن��ای محل مصرف، 
قطعات را آماده س��ازی می کن��د و به خط 

تولید می رساند.

ب�ه عن�وان ی�ک عض�و از خان�واده ب�زرگ 
عقاب افشان، نظرتان درباره کیفیت محصوالت 

این شرکت چیست؟
محصوالت ش��رکت عقاب افشان در ایران 
ح��رف اول را می زنن��د و حتی می توانند با 

محصوالت مشابه اروپایی رقابت کنند.

نگاه مدیران ارشد گروه صنایع خودروسازی 
عقاب افشان به مقوله مهم برنامه ریزی چیست 

و چقدر بر این موضوع تأکید دارند؟
مدیری��ت ارش��د کارخان��ه، برنامه ریزی 
را مغ��ز کارخان��ه می دانند و خوش��بختانه 
علی رغ��م اینکه از جوانان دیروز به ش��مار 
می روند ولی از لحاظ دانش و آگاهی فکری 
به روز هستند. بنابراین، با دانش زمان پیش 
می روند و از علوم مدیریتی و صنعتی امروز 
آگاهی کامل دارند. داشتن تفکر سیستمی 
در دنیایی که طراحی کسب وکارها بر پایه 
فرآیندها ش��کل می گیرد، بس��یار ضروری 
است و برنامه ریزی یکی از ارکانی است که 
تفکر سیس��تمی و فعالی��ت فرآیندی را به 

زبان اجرا و عملیاتی ترجمه می کند.

در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید.
احساس می کنم بزرگترین رضایت شغلی 
که در این شرکت به دست آورده ام، ناشی 
از همکاری با پرسنلی است که تشنه رشد 
و یادگیری هس��تند. در واحد برنامه ریزی 
و انب��ار با کمک همکاران توانس��ته ایم یک 
تیم 65 نفره همدل و توانمند بس��ازیم که 
برای رسیدن شرکت به اهداف تعیین شده 
با ج��ان و دل همکاری می کنند. این افراد 
خود را س��ربازان آماده به خدمت ش��رکت 
عقاب افش��ان می دانن��د و حت��ی اگر کم و 
کاستی ببینند، باز به وظایف خود با همان 
کیفی��ت قبلی متعهدانه عم��ل می کنند و 
م��ن افتخار می کنم که در کنار چنین تیم 

ارزنده ای انجام خدمت می کنم.
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محصول جدید عقاب افشان و مپنا در خیابان های پایتخت شروع به کار کرد

ب��ه دنبال رونمایی از اتوب��وس »زیما« تولید 
شرکت ش��تاب، به عنوان اولین اتوبوس برقی 
ساخت داخل در ش��هرهای مشهد و اصفهان، 
ای��ن بار از ای��ن اتوبوس در ته��ران و در خط 
اتوبوسرانی میدان بهارستان – میدان جمهوری 

رونمایی شد.
در این رویداد که روز سه شنبه 23 فروردین 
ماه س��ال جاری به انجام رس��ید، این اتوبوس 
برق��ی ب��رای اولی��ن ب��ار در پایتخ��ت مورد 
بهره برداری آزمایشی قرار گرفت و قرار شد که 

به مدت 2 روز در مس��یر اش��اره شده به مردم 
خدمت رسانی کند.

نام تجاری اتوبوس های شتاب، یعنی »زیما«، 
به معنای زمین اس��ت و ای��ن محصول نگرش 
زمین پاک و هوای پ��اک را در دل خود دارد. 
شرکت شتاب در سال 1399 با سهام مشترک 
گ��روه مپن��ا و مجموع��ه تولی��دی و صنعتی 
عقاب افشان راه اندازی ش��د. از اولین محصول 
این ش��رکت در اردیبهش��ت ماه س��ال 1400 
رونمایی ش��د که یک اتوبوس 12 متری مجهز 

آغاز به کار آزمایشی اولین اتوبوس برقی ایرانی در تهران

از  اسـتفاده  بی شـک 
اتوبوس هـای برقی در شـهر 
تهران که عنـوان آلوده ترین 
شـهر ایران و بعضـاً جهان را 
به خود اختصاص داده اسـت، 
می توانـد اقـدام ضـروری و 
اصـالح  جهـت  در  مؤثـری 
عمومی  حمل ونقل  سیسـتم 
باشـد که شـرکت شـتاب با 
تکیه بـر مهندسـی و نیروی 
متخصص داخلـی در این راه 

قدم برداشته است.
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به پیشرانه تمام الکتریکی برخوردار از باتری 
لیتیومی است و ظرفیت جابه جایی ۸0 نفر 

مسافر را دارد.
ای��ن اتوب��وس قابلی��ت پیمای��ش 250 
کیلومتر را با هر بار شارژ دارد و اگر به یک 
ش��ارژر س��ریع پانتوگراف یا حتی معمولی 
600 کیلووات��ی متص��ل ش��ود، ط��ی نیم 
ساعت ش��ارژ کامل انجام می شود. معموالً 
از ش��ارژرهای 300 کیلووات��ی ب��رای این 
خودروها اس��تفاده می شود که شارژ کامل 
آن یک س��اعت کامل به ط��ول می انجامد. 
پیش��رانه این محصول یک سیستم اکسل 
مجهز به موتورهای نزدیک به چرخ اس��ت 
و حدود 31۸ کیلووات س��اعت باتری دارد. 
پیشرانه الکتریکِی این اتوبوس را گروه مپنا 
و بدنه و تریم آن را مجموعه عقاب افش��ان 
تولی��د می کنند و ش��رکت ش��تاب مونتاژ 
نهای��ی را انجام می ده��د و خدمات آن را 

تأمین می کند.
طبق آمار رس��می منتش��ر شده از سوی 
هزینه ه��ای  درم��ان،  و  بهداش��ت  وزارت 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم آلودگ��ی هوا در 
ایران س��االنه بی��ش از 30 میلی��ارد دالر 
تخمین زده شده است. در نتیجه، اقدامات 
ج��دی در جه��ت جلوگی��ری از انتش��ار 
آالینده ها بس��یار ضروری اس��ت. از سوی 

دیگر، وس��ایل نقلیه ای که از سوخت های فسیلی استفاده 
می کنند، س��هم قابل توجهی در آالیندگی هوا را به خود 
اختصاص داده اند. از این رو، اکثر جوامع توسعه یافته و در 
حال توس��عه در حال جایگزینی سیستم حمل ونقل برپایه 
سوخت های فس��یلی با حمل ونقل پاک بر اساس استفاده 
از منابع انرژی تجدیدپذیر هس��تند. کش��ور ما نیز از این 
مقوله مستثنی نیست و بسیاری از شرکت های دانش بنیان 
در حال ارائه راه حل ه��ای متنوع جهت رهایی از وضعیت 

کنونی هستند.
یکی از ش��رکت های فعال در این حوزه، ش��رکت تولید 
اتوبوس برقی پارسان با نام تجاری »شتاب« است. شرکت 
ش��تاب با مش��ارکت گروه مپنا و گروه تولیدی و صنعتی 
عقاب افش��ان با هدف هوشمندس��ازی حمل ونقل عمومی 
تأسیس ش��ده است. مأموریت این شرکت، طراحی، تولید 
و عرضه اتوبوس برقی درون ش��هری در فاز اول و س��پس 
توس��عه س��ایر خودروهای تجاری برقی به موازات توسعه 
بس��تر حمل ونقل برقی و هوش��مند خواهد ب��ود. در این 
راستا، این شرکت اقدام به تولید اتوبوس زیما کرده است. 
تمام مراحل طراحی و ساخت این اتوبوس در داخل کشور 

صورت پذیرفته و محصولی کاماًل ایرانی است.
بی ش��ک اس��تفاده از اتوبوس های برقی در ش��هر تهران 
که عنوان آلوده ترین ش��هر ای��ران و بعضاً جهان را به خود 
اختصاص داده اس��ت، می تواند اقدام ضروری و مؤثری در 
جهت اصالح سیس��تم حمل ونقل عمومی باش��د. شرکت 
ش��تاب با تکیه  بر مهندسی و نیروی متخصص داخلی در 

این راه قدم برداشته است.

نـام تجـاری اتوبوس هـای 
شتاب یعنی »زیما« به معنای 
زمین اسـت و ایـن محصول 
نگـرش زمیـن پـاك و هوای 
دارد.  خـود  دل  در  را  پـاك 
شرکت شتاب سـال 1399 با 
سـهام مشـترك گروه مپنا و 
صنعتی  تولیـدی،  مجموعـه 
عقاب افشـان راه اندازی شده 
اسـت. اولیـن محصـول این 
اردیبهشـت ماه  در  شـرکت 
سـال 1400 رونمایی شـد که 
یک اتوبـوس 12 متری مجهز 
بـه پیشـرانه تمام الکتریکی 
لیتیومی  باتـری  از  برخوردار 
اسـت و ظرفیت جابجایی 80 

نفر مسافر را دارد.
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استاندار س��منان گفت: وزارت  کشور برای 
خرید تعداد 2 هزار دس��تگاه اتوبوس دیزلی 
درون ش��هری با گروه تولیدی عقاب  افش��ان 

سمنان قرارداد امضا کرده است.
سیدمحمدرضا هاشمی در هشتاد و دومین 
جلس��ه ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان سمنان افزود: امضای قرارداد 
خرید تعداد 2 هزار دس��تگاه اتوبوس دیزلی 
درون  شهری بین گروه تولیدی عقاب افشان 
و وزارت کش��ور از دس��تاوردهای ارزش��مند 
استان س��منان در س��ال 1400 و از برکات 
سفر رییس جمهور، آیت اهلل رییسی، به استان 

سمنان است.
وی ادامه داد: تخصیص بالغ بر هشت  هزار 
میلیارد ریال اعتبار پیرو سفر رییس جمهور 
برای اجرای طرح ها به وس��یله دستگاه های 
اجرایی اس��تان از دیگر دستاوردهای استان 
سمنان در سال 1400 است. همچنین 100 
هزار میلیارد ریال اعتبار در حوزه تس��هیالت 
اقتصادی از محل سفر رییس جمهور به استان 
سمنان تخصیص یافته که برای جذب آن باید 

اقدامات الزم در دستور کار باشد.
هاشمی با اش��اره به رویکرد تأکیدی دولت 
س��یزدهم در خصوص راه ان��دازی واحدهای 
تولیدی راکد، افزود: 32 واحد تولیدی تعطیل 
استان س��منان از زمان روی کار آمدن دولت 
مردم��ی آیت  اهلل رییس��ی به چرخ��ه تولید 
بازگش��ته اس��ت. در بحث تس��هیالت رونق 
تولید در کشور نیز استان سمنان با پرداخت 
14.6 درصد تسهیالت کل کشور، رتبه اول را 
به خود اختص��اص داد که از بانک های عامل 

قدردانی می شود.
استاندار سمنان گفت: پیگیری مصوبات سفر 
رییس جمهور مهم است و باید به صورت ویژه 
در دستور کار مدیران دستگاه های اجرایی باشد. 
بنده معتقدم تقویت معیشت و اشتغالزایی در 
س��ایه گفت وگ��وی مطلوب دول��ت و بخش 
خصوصی محقق می شود که در سال 1401 با 
توجه به تأکیدات آیت اهلل رییسی با اهتمام ویژه 
دنبال می گردد. آیت اهلل سیدابراهیم رییسی، 
رییس جمهور کشور، سیزدهم آبان 1400 به 

استان سمنان سفر کرد.

امضای قرارداد وزارت کشور و عقاب افشان، دستاوردی ارزشمند است
استاندار سمنان تأکید کرد:
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طبق اعالم سازمان راهداری و حمل و نقل 
ج��اده ای از ابتدای طرح ن��وروزی جاده های 
 کش��ور ت��ا 13 فروردین س��ال 1401 برای 
5 میلی��ون و 43۸ ه��زار نفر مس��افر بلیت 
فروخته ش��ده که این تعداد مسافر در قالب 
54۷ هزار س��فر ن��اوگان عموم��ی جابه جا 
شده اند که سهم اتوبوس، مینی بوس و سواری 
کرایه از جابجایی مس��افرین به ترتیب 66.3 
درصد معادل 3.605.394 مسافر، 1۸ درصد 
معادل 9۷۸.۸40 مسافر و 15.۷ درصد معادل 

۸53.۷66 نفر بوده است.
حمیدرضا ش��هرکی ثانوی مع��اون حمل و 
نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
در این باره اظهار داش��ت: تعداد نیروهایی که 
بطور مس��تقیم درگیر اجرای ط��رح نوروزی 
بوده اند بیش از ۸00 نفر بوده )13000 هزار 
نفرساعت( که با احتساب کارکنانی که بطور 
مقطعی و حس��ب ضرورت در این طرح یاری 

کرده اند بالغ روی 2000 نفر می شود.
وی اف��زود: در ای��ن ایام 14400 دس��تگاه 
اتوبوس، 24300 دستگاه مینی بوس و 30000 

دستگاه سواری کرایه در قالب بیش از 2400 
شرکت حمل و نقل مسافری، مشغول خدمت 

رسانی به هموطنان بوده اند.
شهرکی اعالم کرد: تعداد تماس های تلفنی 
با مرکز مدیریت راه ها، بالغ روی 2 میلیون و 
6۸0 تماس بوده که نس��بت به سال گذشته 
45 درصد افزایش داش��ته اس��ت ک��ه تماماً 

مورد پیگیری و رس��یدگی قرار گرفته است. 
همچنین در این مدت تعداد درخواست ها از 
طریق اپلیکیشن 141 و سامانه پیامکی بالغ 
روی ۷55 ه��زار فقره ب��وده که افزایش 240 
درصدی نس��بت به دوره قبل داش��ته است. 
گفتنی است، مجموع شکایات مسافری ثبت 

شده بالغ روی 10۸۷ شکایت بوده است.

جابجایی بیش از  سه و نیم میلیون مسافر با اتوبوس های بین شهری در ایام نوروز
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد:
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ابالغ ضوابط جدید صدور مجوز بغل نویسی 
خودروهای وابسته به شرکت های خصوصی

از سوی پلیس اعالم شد

 س��رهنگ داود قاس��میان معاون عملیات 
ترافی��ک پلی��س راهنمای��ی و رانندگ��ی در 
خصوص شرایط و ضوابط مربوط به بغل نویسی 
خودروهای وابس��ته به شرکت های خصوصی 
گف��ت: با عنایت ب��ه این ک��ه ضوابط تعیین 
ش��ده برای صدور مجوز بغل نویس��ی برروی 
خودروهای وابس��ته به ش��رکت ها مربوط به 
س��ال 1393 بوده و با گذر زمان و نیازسنجی 
که از مراجعین توسط کارشناسان این معاونت 
صورت گرفته، در اواخر سال گذشته به منظور 
ایجاد س��هولت در ارائه یکی از خدمات پلیس 
راهور به عم��وم جامعه به ویژه ش��رکت های 
خصوص��ی متقاض��ی دریاف��ت مج��وز انجام 
بغل نویسی برروی خودروهای وابسته، ضوابط 
جدید با استفاده از تجربه کارشناسان و توجه 
به درخواس��ت مراجعه کنندگان برابر مقررات 
تدوین و برای اجرا به پلیس راهور سراسر کشور 
ابالغ ش��ده است. وی افزود: به منظور افزایش 
رضایت مندی مراجعه کنندگان شرایط جدیدی 

در ضوابط ابالغی دیده شده که عبارتند از:
 - اضافه کردن ش��عار ی��ا جمله ای حداکثر 
10 کلمه ای مرتبط با نوع فعالیت شرکت ها در 

مجوز صادره.
 - ارائه برخ��ی از مدارک مورد نیاز در قالب 
لوح فشرده و تشکیل پرونده الکترونیکی توسط 

پلیس راهور.
- ش��رکت هایی ک��ه بیش از 50 دس��تگاه 

خودرو داش��ته با ارائه نامه تس��ویه حس��اب 
خالفی خودروها که از س��وی مرکز اجرائیات 
صادر می شود، دیگر نیازی به اخذ عدم خالفی 
برای هر خودرو ندارند. س��رهنگ قاس��میان 
اظهار داشت: در حال حاضر پلیس راهنمایی 
و رانندگی برای ارائه خدمات به ش��رکت های 
درخواست کننده نصب بغل نویسی، این آمادگی 
را دارد برابر دس��تورالعمل ص��ادره با دریافت 
مدارک الزم و تشکیل پرونده الکترونیکی نسبت 
به صدور مجوز در کوتاه ترین زمان ممکن برای 
درخواست هایی که مدارک کامل داشته باشند، 
اقدام الزم را به عمل آورد. س��رهنگ قاسمیان 
ادامه داد: مدارکی که شرکت ها باید ارائه کنند 

عبارتند از:
1- ارائ��ة نام��ه درخواس��ت ص��دور مجوز 
بغل نویس��ي برای خودروها در فرم س��ربرگ 
شرکت با امضای شخص مدیرعامل برای پلیس 

راهنمایی و رانندگی.
2-  ارائ��ه اصل اساس��نامه ش��رکت، اصل 
گواهینامه ثبت عالمت تجاري، تصویر آگهي 
ثبت ش��رکت در روزنامه رس��مي هم��راه با 
تغییرات آن به صورت اسکن شده در قالب لوح 
فشرده و همراه داشتن کپی مدارک در مراجعه 

اولیه به پلیس راهور.
3-  ارائه تصویر شناس��نامه خودروها و برگه 
عدم خالفی آنها )چنانچه تعداد خودروها باالتر 
از 50 دس��تگاه باش��د ارائه نامه تسویه حساب 

مرکز اجرائیات کافی است(
4- چنانچه خودروها به نام شخص 
اس��ت ارائه قرارداد کاري بنام مالک 

خودرو و راننده با شرکت.
5-  تمدید مجوز ب��ا ارائه تصویر 
خودروها یا انجام بازدید حضوری از 
خودروها توسط کارشناسان صورت 

می پذیرد.
معاون عملی��ات ترافیکی پلیس 
راه��ور گفت: چنانچ��ه محل تردد 
خودروهای یک ش��رکت صرفأ در 
استان محل فعالیت است، مدارک 
به پلیس راهور همان اس��تان ارائه 
ش��ود تا از آن طری��ق مجوز صادر 
گ��ردد و در صورتی که محل تردد 
وسیله نقلیه چند استان یا سراسر 
کش��ور است درخواس��ت کنندگان 
با مراجعه به پلیس راهور اس��تان و 
ارائه مدارک اشاره شده و بدون نیاز 
به حضور در محل معاونت عملیات 
ترافیک پلیس راهور واقع در شهرک 
آزمایش، پلیس راهور استان مدارک 
را از طریق سیس��تم اداری به این 
معاون��ت ارس��ال و پ��س از انجام 
بررسی های الزم مجوز صادر خواهد 
شد. وی بیان داشت: همانند گذشته 
اس��تفاده از حروف التین، اش��کال 
خ��اص و همچنین نص��ب عالمت 
تج��اری در قس��مت عق��ب و جلو 
خودروها ممنوع است و در خصوص 
خودروهایی که بدون اخذ مجوز یا 
خارج از ضابطه تعیین شده در مجوز 
اقدام به نصب بغل نویسی می کنند، 
مأمورین اجرایی در صورت مشاهده 
نسبت به صدور برگه جریمه اقدام 
و مراکز ش��ماره گذاری نی��ز از ارائه 
خدمات تا زم��ان اخذ مجوز یا رفع 
اثر بغل نویس��ی جلوگیری به عمل 
می آورن��د. وی در پای��ان گفت: جا 
دارد از مدیران ش��رکت هایی که در 
این چند س��ال همکاری الزم را با 
پلیس در زمینه رعایت ضوابط بغل 
نویسی داشته اند، تشکر و قدردانی 

نمایم.
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از آغ��از طرح نوروزی راه ها در تاریخ 25 
اسفند 1400 تا 15 فروردین 1401، تردد 
بین استانی در راه های مواصالتی کشور در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته 4۸ 

درصد افزایش داشته است.
علی اکبر آش��وری مدیر مرکز مدیریت 
راه های س��ازمان در خصوص بیش��ترین 
تردد بین اس��تانی در بازه زمانی یادشده 
گفت: بیش��ترین تردد بین استانی روزانه 
با دو میلیون و 646 هزار و 100 وس��یله 
نقلی��ه مربوط به روز پنج��م فروردین ماه 
بوده اس��ت. در روز 15 فروردین تعداد دو 
میلیون و ۸30 هزار و ۷03 وس��یله نقلیه 
تردد بین استانی داشتند که نسبت به روز 

ما قبل آن 14 درصد کاهش داشت.
وی با اش��اره به متوس��ط تردد روزانه از 
ابت��دای طرح ن��وروزی ت��ا 15 فروردین 
1401 افزود: از ابتدای طرح تاکنون روزانه 
دو میلی��ون و 1۷۷ ه��زار و۷۸1 وس��یله 
نقلیه در محورهای مواصالتی کشور تردد 

داشتند.
مدیر مرک��ز مدیریت راه ه��ا بیان کرد: 

تغییرات ت��ردد بین اس��تانی در راه های 
کش��ور در مقایس��ه با نوروز سال 1399 
رشد 242 درصدی داشته است. همچنین 
افزایش تردد در راه های بین شهری کشور 
در مقایس��ه با نوروز سال 139۸ رشد 1۷ 

درصدی را نشان می دهد .
آش��وری در مورد تغیی��رات تردد بین 
اس��تانی از ابت��دای طرح ن��وروزی تا 15 
فروردین بیان کرد: استان های خوزستان، 
بوش��هر، اصفه��ان، خراس��ان رض��وی و 
هرمزگان بیش��ترین افزای��ش تردد بین 
استانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

را داشتند.
وی با بیان این که در مدت یاد شده بالغ 
روی دو میلیون و ۸1۸ هزار و 954 تماس 
تلفنی با س��امانه تلفنی 141 برقرار شده 
است، افزود: در این مدت 1۷2 هزار و 6۷2 
تماس توس��ط کارشناسان مرکز مدیریت 
راه ها پاس��خ داده شده اس��ت که نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته 42 درصد 
افزایش داش��ته است، همچنین در بخش 
پاسخگویی تلفن گویای 141 با 43 درصد 

افزایش، به دو میلیون و 646 هزار و 2۸2 
تماس کاربران جاده ای پاسخ داده شد.

آش��وری افزود: تعداد دو  میلیون و 260 
هزار و 21 بازدید از س��ایت 141 صورت 
گرفته که نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذش��ته 620 درصد رش��د داشته است، 
همچنین تعداد ۷2۷ هزار و 561 درخواست 
برای اپلیکیشن 141 دریافت شده است و 
کاربران جاده ای ب��رای اطالع از وضعیت 
ج��وی و ترافیک��ی راه های برون ش��هری 
تعداد ۷۷ هزار و ۸59 پیامک به ش��ماره 
پیامکی 1000141 ارس��ال کردند. مدیر 
مرکز مدیریت راه ها در خصوص مجموع 
ترددهای مس��افری ثبت شده در مرزهای 
کش��ور گفت: از ابتدای ط��رح نوروزی تا 
پایان روز 15 فروردین 1401 تعداد 505 
هزار و 5۷2 مسافر از مرزهای کشور تردد 
کردند که بیشترین تردد خروجی از مرزها 
مربوط به روز ش��نبه 2۸ اسفند 1400 و 
بیشترین تردد ورودی به مرزها مربوط به 
روز پنج شنبه 11 فروردین 1401 با بیش 

از 30 هزار تردد بوده است.

مدیر مرکز مدیریت راه ها اعالم کرد: 

افزایش ۴۸ درصدی تردد بین استانی در راه های مواصالتی 
کشور در مقایسه با نوروز ۱۴۰۰
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رئی��س پلی��س راهنمای��ی و رانندگ��ی 
فرماندهی انتظامی کشور به تشریح اقدامات 
این پلی��س در ایام نوروز پرداخت. س��ردار 
سیدکمال هادیانفر در اولین نشست خبری 
سال 1401 اظهار داشت: امسال به خصوص 
نوروز و سفرها، یک شرایط خاص در کشور 
داشت؛ به جهت اینکه مردم عزیزمان تقریباً 
دو س��ال به دلیل محدودیت های کرونایی با 
تاکید روی پرهیز از سفرهای غیرضروری، از 
س��فرهای نوروزی و تابستانی محروم بودند 
و در ای��ام نوروز امس��ال با توج��ه به اینکه 
بیش از ۸5 درصد از مردم واکس��ینه شدند، 
شرایط متفاوت تری را تجربه کردیم و امکان 

سفرهای نوروزی فراهم شد.
رئی��س پلیس راهور انتظامی با قدردانی از 
مردم در همکاری با پلیس و سایر دستگاه ها 
به ویژه در ایام نوروز و س��فرهای تعطیالت 
ابتدای س��ال خاطر نش��ان کرد: در این ایام 
با هم��کاری م��ردم و رانن��دگان قانون مدار 
توانستیم علیرغم افزایش چشمگیر ترددها، 
شاهد س��فرهای امن تری باش��یم، بیش از 
95 درصد از رانن��دگان با عنوان »رانندگان 
قانون مدار« در طرح نوروزی و در 239 هزار 

کیلومتر از راه ها، رانندگی کردند.
وی افزود: شایسته است که ضمن قدردانی 

صمیمانه از همکارانم در پلیس راهنمایی و 
رانندگ��ی و پلیس راه انتظامی، از عزیزانمان 
در اورژانس، هالل احمر، راهداری و... که در 
این ایام با پلیس همکاری داش��تند قدردانی 

کنم.
رئیس پلیس راهور انتظامی در ادامه با اشاره 
به تاکی��دات مقام معظم رهبری مبنی روی 
تالش همه دستگاه های مسؤول برای کاهش 
س��وانح رانندگی و جان باخت��گان تصادفات 
مطرح کرد: تعیین سهم همه دستگاه ها برای 
جلوگیری از س��وانح رانندگ��ی و به حداقل 
رساندن آن امری بسیار حائز اهمیت بوده و 
شایسته است که همه دستگاه های مسؤول 
نسبت به ایفای نقش خود روی مبنای سهم 

و وظیفه، عمل کنند.

گزارش عملکرد پلیس راهور در ایام نوروز
سردار هادیانفر در بخش دیگری از سخنان 
خود به تش��ریح عملکرد پلیس راهنمایی و 
رانندگی در ایام ن��وروزی پرداخت و عنوان 
کرد: این پلیس در س��ال گذش��ته بیش از 
6۸ میلی��ون خدم��ات در ح��وزه ترافیکی، 
شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و 
... به مردم عزیز ارائه کرده اس��ت و در واقع 
هیچ پلیس��ی به اندازه پلیس راهور انتظامی 

این می��زان خدمات دهی را ن��دارد؛ بیش از 
5۸ درصد خدمات مجموعه انتظامی توسط 

پلیس راهور به مردم ارائه می شود.

شعار نوروزی پلیس راهور
وی با اش��اره به شعار نوروزی پلیس راهور 
با عن��وان »قانون مداری، پرهی��ز از خطر و 
آرامش در سفر« خاطر نش��ان کرد: در این 
ش��عار 6 هدف را دنبال می کردیم؛ مدیریت 
و روانسازی ترافیک، پیشگیری از تصادفات، 
اجرای مقررات ب��رای ارتقاء ایمنی در عبور 
و مرور، افزایش احس��اس امنی��ت و ایمنی 
مسافران، تس��هیل در عبور و مرور و توسعه 
انضباط ترافیکی و کاهش سوانح ترافیکی از 

جمله اهداف مدنظر بود.
این مقام ارش��د انتظامی اضافه کرد: طرح 
ن��وروزی پلیس راهور از دهم اس��فندماه در 
حوزه ش��هری آغاز و رزمایش این پلیس در 
24 اس��فندماه سال گذش��ته با حضور همه 
دس��تگاه های مس��ؤول از جمل��ه اورژانس، 
راهداری، هالل احمر، امدادخودرو و... برگزار 
ش��د. این در حالی اس��ت که طرح نوروزی 
کشوری پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی 
از 25 اس��فندماه کلید خ��ورد و تا پایان 15 

فروردین سال جاری ادامه داشت.

وی یادآور ش��د: براس��اس تصمیم کمیته 
هماهنگی س��فرهای نوروزی ک��ه با حضور 
همه دس��تگاه های مسؤول برگزار شد، بیش 
از ۷6 ه��زار نفر با 26 هزار دس��تگاه خودرو 
سبک و سنگین، ۷ هزار و 500 پایگاه ثابت 
و س��یار، 5 هزار و ۷00 دستگاه آمبوالنس و 
64 فروند بالگرد و پهپاد، مأموریت مشترک 

نوروزی را اجرایی کردند.

فعالیت 19 هزار نیروی پلیس راهور در ایام 
نوروزی

رئی��س پلیس راهور انتظامی افزود: پلیس 
راهنمای��ی و رانندگ��ی انتظامی بیش از 19 

گزارش رئیس پلیس راهور ناجا از تعطیالت نوروز 1401

95 درصد رانندگان در ایام نوروز »قانون مدار« بودند
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هزار نیرو را در قالب ۸ هزار واحد گش��ت در 
طرح نوروزی به کار گرفت.

س��ردار هادیانفر در ادام��ه درباره مجموع 
ترددهای بین اس��تانی در 32 استان )رفت 
و برگش��ت( عنوان کرد: در ایام نوروز بیش 
از ۸6 میلیون و ۷15 هزار تردد بین استانی 
ثبت شد؛ متوس��ط روزانه تردد بین استانی 
بیش از 4 میلیون و 335 هزار بوده اس��ت و 
بیشترین آن مربوط به 5 فروردین ماه با ثبت 

5 میلیون و 293 هزار تردد است.
این مقام ارش��د انتظامی عنوان کرد: بیش 
از 50 درصد افزایش تردد بین استانی نسبت 
به سال 1400، بیش از 242 درصد افزایش 
تردد بین اس��تانی نس��بت به سال 1399 و 
بیش از 20 درصد افزایش تردد بین استانی 
نسبت به سال 139۸ )بدون کرونا( داشتیم.

سهم 62 درصدی تهرانی ها
وی در اعالم اس��تان های پرت��ردد، تهران 
بزرگ را ب��ا 5.5 میلیون تردد در صدر روی 
ش��مرد و اف��زود: از ۸ میلی��ون و 300 هزار 
جمعیت ته��ران، 5 میلی��ون و 534 هزار و 
۸۷0 نفر، س��فر کرده اند و در واقع بایس��تی 
بگویم 62 درصد تهرانی ها در طرح نوروزی، 

سفر داشتند.

رئی��س پلیس راهور انتظامی یادآور ش��د: 
پ��س از ته��ران ب��زرگ، اس��تان های البرز، 
مرکزی، ق��م، قزوین، اصفه��ان، مازندران و 
گیالن براساس اطالعات موبایل پایه، در این 
اولویت بندی ثبت س��فرها قرار دارند و باید 
بگویم در کل س��فرهای کش��وری باالترین 
س��فر مربوط به تهرانی ها با سهم 36 درصد 
اس��ت. البته پس از تهران، استان های البرز، 
اصفهان، خراسان رضوی، فارس و مازندران 
بیشترین خروجی ها )س��فرها( را دارند. این 
در حالی است که کمترین خروج از استان ها 
مربوط به ایالم، خراسان جنوبی و کهگیلویه 

و بویراحمد است.

مردم به کدام استان ها سفر کردند؟
س��ردار هادیانفر در تش��ریح اس��تان های 
مس��افرپذیر عنوان کرد: اس��تان مازندران، 
گیالن، خراس��ان رضوی، اصفه��ان، فارس، 
خوزس��تان و هرمزگان به ترتیب بیشترین 
مس��افران را داشته اند و در واقع یک میلیون 

و 5۷۷ ه��زار ورودی به اس��تان مازندران و 
یک میلیون و 251 ه��زار ورودی به گیالن 
داش��ته ایم. این در حالی اس��ت که کمترین 
ورودی ه��ا ب��ه اس��تان ای��الم، کهگیلویه و 
بویراحمد و سیستان وبلوچستان ثبت شده 

است.
سردار هادیانفر با اش��اره به ارسال پیامک 
به 1۸ میلیون مالک وس��یله نقلیه همزمان 
با آغاز طرح ن��وروزی پلیس راهور به عنوان 
پیامک طرح تش��ویقی عنوان کرد: برای 1۸ 
میلیون نفر از مالکان وسایل نقلیه پیامکی با 
مضمون عدم تخلف به راهوری و تصادف در 
ایام نوروزی، ارسال شد تا مشمولین بتوانند 
در قرعه کشی این طرح تشویقی که شامل 6 
دستگاه خودرو و 30 دستگاه موتورسیلکت 

است، شرکت کنند.
وی ادامه داد: در ایام نوروز برای 2 میلیون 
و 200 هزار راننده پیامک تخلف ارسال شده 
و 325 ه��زار اعمال قانون درب��اره تخلفات 
حادثه ساز صورت گرفته است؛ این در حالی 
اس��ت که علیرغم اینک��ه خودروهای دارای 
سرنش��ین خانواده را توقی��ف نکردیم یا این 
توقیف در بازه زمانی یک الی 2 ساعته بوده 
است، 6 هزار دستگاه خودرو به پارکینگ ها 

اعزام شدند.
س��ردار هادیانفر با اش��اره به اجرای طرح 
کاهش 10 کیلومتری س��رعت در ایام نوروز 
ادام��ه داد: کاهش 10 کیلومتری س��رعت 
در راه ه��ا در دس��تور کار ب��ود و در این ایام 
با همکاری اس��تانداری ها به جد دنبال شد 
و ب��ا اعمال برخ��ی طرح ها ش��اهد افزایش 
رضایتمن��دی مردم به س��بب تس��هیل در 

ترددها بودیم.

کاهش جان باختگان تصادفات در نوروز
وی با بیان اینکه در 96 درصد معابر هیچ 
گره ترافیکی نداش��تیم، بیان کرد: امس��ال 
ما تقریب��اً در تعداد تصادف��ات، کاهش 26 
درصدی را ش��اهد بودیم؛ این در حالی است 
ک��ه در تعداد ج��ان باخت��گان، ۸3۸ نفر از 
هموطنان مان را در تصادفات از دست دادیم 
که این عدد در ایام نوروز س��ال 1400، هزار 
و 61 نفر بوده که در مقایسه با امسال شاهد 

کاهش 223 نفری یا 21 درصدی هستیم.
رئی��س پلیس راهور انتظامی با بیان اینکه 
در نوروز 1400 در هر روز، 53 نفر را به دلیل 

تصادفات از دست دادیم عنوان کرد: این عدد 
در طرح نوروزی س��ال جاری به 41.9 دهم 
درصد کاهش یافت؛ متاسفانه در هر ساعت 
قریب ب��ه 2 نفر را )1.6 ده��م درصد( براثر 

تصادفات از دست دادیم.

ثبت 509 میلیون تردد بین شهری
این مقام ارش��د انتظامی در بخش دیگری 
از سخنان خود با بیان اینکه امسال بیش از 
509 میلیون تردد بین شهری داشته ایم که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 
40 درصدی را داراس��ت، مطرح کرد: تردد 
بین اس��تان ها نیز بیانگر رشد 50 درصدی 

است.

سهم 53 درصدی 7 استان در تصادفات
س��ردار هادیانف��ر بیش��ترین تصادفات را 
مربوط به سیس��تان و بلوچس��تان، فارس، 
کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، مرکزی و 
خوزستان در ایام نوروز دانست و عنوان کرد: 
53 درصد از جان باختگان تصادفات در این 

۷ استان اتفاق افتاده است.
وی بی��ان ک��رد: در تصادف��ات ن��وروزی 
تقریباً س��هم خودروهای سواری ۷0 درصد، 
موتورس��یکلت ها 20 درصد، وان��ت بارها 6 
درص��د، کامیون ها 4 درص��د و خودروهای 
مسافربری عمومی یک درصد نقش داشتند.

بیشترین تصادفات در بازه زمانی 12 ظهر 
تا ۸ شب

سردار هادیانفر بیش��ترین تصادفات را در 
بازه زمانی 12 ظهر تا 20 شب اعالم و مطرح 
کرد: 51 درصد از تصادفات در بازه زمانی 12 

ظهر تا 20 )۸ شب( اتفاق افتاده است.
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شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری 
پایتخت از مینی بوس و اتوبوس های شهری 
تولید گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان 

بازدید کردند. 

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در آخرین 
روزهای س��ال 1400 با حضور در محوطه 
ساختمان شهرداری تهران از چند دستگاه 
اتوبوس شهری، مینی بوس شهری، اتوبوس 

برق��ی و ون های ویژه جابه جایی معلوالن و 
جانب��ازان بازدید کرد و در جریان جزئیات 

کیفیت و ساختار آنها قرار گرفت.

بازدید شهردار تهران از مینی بوس و اتوبوس های شهری عقاب افشان
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ــروز مرادى،  ــد، مهندس به در اين بازدي
ــداهللا اكبرى راد،  ــل، و مهندس عب مديرعام
ــروه صنايع  ــره گ ــأت مدي ــس هي نايب رئي
ــور  ــم حض ــان ه ــازى عقاب افش خودروس

ــتند و در گفتگو با شهردار تهران، وى  داش
ــات فنى اين محصوالت  را در جريان جزئي
شهرى قرار دادند. چند مدل از اتوبوس هاى 
گازسوز و ديزل شهرى پارسَين، مينى بوس 

ــَين و همچنين اتوبوس برقى شتاب،  پارس
محصول مشترك گروه صنايع خودروسازى 
عقاب افشان و گروه مپنا، براى شهردار تهران 

به نمايش گذاشته شدند.
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اتوب��وس »زیم��ا« اولین اتوب��وس برقی 
س��اخت داخل ب��ا حضور یعقوب هوش��یار 
ش��هردار و اعضای شورای اس��المی تبریز 
در ای��ن کالنش��هر رونمایی ش��د و به طور 

آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت.
بهره ب��رداری از ای��ن اتوب��وس برقی که 
محصول ش��رکت شتاب اس��ت، از روز 2۷ 
فروردی��ن ماه ب��ه مدت پن��ج روز به طور 
آزمایشی در ناوگان اتوبوسرانی تبریز انجام 

شد.
رس��ول برگی رئیس ش��ورای شهر تبریز 
در مراس��م رونمایی از اولین اتوبوس برقی 

ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تبریز و حومه 
گف��ت: خرید اتوبوس ه��ای برقی برای این 
کالنش��هر در برنامه ه��ای این ش��ورا بوده 
و در آین��ده ای نزدی��ک برای ای��ن منظور 
رایزنی هایی با دولت و وزارتخانه های کشور 

و نفت انجام می شود.
اظه��ار کرد: این اتوب��وس تمام الکتریکی 
بوده و بدون سوخت بنزینی و فقط با قدرت 
ب��رق و باطری حرکت می کن��د و با هر بار 

شارژ 250 کیلومتر مسافت طی می کند.
وی ب��ا بی��ان اینکه این ن��وع اتوبوس در 
ش��هرهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته و 

تهران، مش��هد و اصفهان برنامه ریزی برای 
خرید این اتوبوس ها را انجام داده اند، افزود: 
این اتوبوس بعد از بررس��ی اولیه، مقرر شد 
ب��ا کمک دولت و وزارت کش��ور در اختیار 

شهرداری ها قرار گیرد. 
گفتنی اس��ت، نام تج��اری اتوبوس های 
شتاب، یعنی »زیما« به معنای زمین است 
و این محص��ول نگرش زمین پاک و هوای 
پاک را در دل خود دارد. ش��رکت ش��تاب 
س��ال 1399 با سهام مش��ترک گروه مپنا 
و مجموعه تولیدی، صنعتی عقاب افش��ان 

راه اندازی شده است.

رونمایی از اتوبوس برقی »زیما« در ناوگان حمل و نقل شهری تبریز
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آیا تکنولوژی به کاهش مرگ و میر ناشی از 
ترافیک و تصادفات کمک خواهد کرد؟

راهکار تکنولوژی برای زندگی شهری امن و سالم

در ماه آوریل سال 201۷، مردی با کامیون 
سرقتی وارد یک منطقه خرید شلوغ در مرکز 
استکهلم شد و در اثر برخورد با یک فروشگاه 
بزرگ، 15 نفر را مجروح و چهار نفر را کشت. 
این حمله تروریستی دولت سوئد را روی آن 
داشت تا بررس��ی کند که چگونه می توان با 
بهره گی��ری از فناوری دیجیت��ال، از این نوع 

حوادث در آینده جلوگیری کرد.
 در همین راس��تا، این کش��ور یک برنامه 
تحقیقاتی چهار ساله را برای آزمایش یک نوع 
ژئوفنسینگ )geofencing(، در محیط های 
ش��هری آغاز ک��رد. بنا به گ��زارش نیویورک 
تایمز، ژئوفنس��ینگ یک ابزار مجازی اس��ت 
که از نرم افزار GPS یا فناوری مشابه استفاده 
می کن��د تا یک اق��دام از پی��ش برنامه ریزی 
ش��ده در زمان واقعی را برای وسایل نقلیه و 

با هدف کنترل ح��رکات آنها در یک منطقه 
جغرافیایی طراحی کند. این فناوری می تواند 
سرعت خودرو را در داخل آن منطقه مشخص 
تنظیم کرده و تعیین کند که آیا وسیله نقلیه 
به آنجا تعلق دارد یا خیر. همچنین قادر است 
به طور خودکار وضعیت رانندگی خودروهای 
هیبریدی را به حالت رانندگی خودکار تغییر 

دهد.
بنا به گ��زارش نیویورک تایم��ز، یوهانس 
برگ، مشاور ارشد دیجیتالی س��ازی در اداره 
حمل ونقل سوئد، گفت: »این فناوری می تواند 
ایمن��ی ترافیک را بهبود بخش��د و انتش��ار 
گازهای گلخان��ه ای را کاهش دهد«. او اضافه 
کرد: »همچنین این پتانسیل وجود دارد که 
با اتکا به این فناوری، س��رعت خودرو را روی 
اساس جاده و شرایط آب وهوایی تنظیم کرده 

و همچنی��ن از رعای��ت مقرراتی مانند توقف 
وسیله نقلیه در صورتی که راننده مجوز ورود 
به یک منطق��ه دارای حص��ار جغرافیایی را 

نداشته باشد، اطمینان حاصل کرد«.
س��وئد که در س��ال 2019 مجموعه ای از 
آزمایش های ژئوفنسینگ را آغاز کرده است، 
مدت هاس��ت که در حوزه ایمن��ی خودرو به 
یک مبتکر تبدیل ش��ده است. این کشور در 
دهه 1990، پروژه Vision Zero را معرفی 
کرد که رویکردی برای ایمن تر کردن ترافیک 
جاده ای بود. ه��دف این فناوری از بین بردن 
تمام مرگ ومیرهای ناشی از ترافیک و صدمات 
جدی با ایجاد الیه های حفاظتی متعدد است. 
اکنون سوئد یکی از پایین ترین نرخ مرگ ومیر 
تصادف��ات در جه��ان را دارد. به دنبال آن در 
اوایل س��ال جاری، وزارت حمل ونقل ایاالت 
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متحده هم به طور رس��می این استراتژی را 
برای مقابله با افزایش چشمگیر تعداد کشته ها 

در ایاالت متحده اتخاذ کرد.

جابجایی ایمن به کمک فناوری
مدتی اس��ت که در اس��تکهلم، برنامه های 
آزمایش��ی حصار جغرافیای��ی روی ترافیک 
تجاری در مرکز شهر متمرکز شده که کار آن 
ارزیابی این نکته است که آیا ارسال مرسوالت 
می تواند با س��رعت کمتر و در طول ش��ب – 
حت��ی زمانی که افراد کمت��ری در خیابان ها 
تردد دارند- انجام شود؟ برگ معتقد است که 
»تغییر به ماش��ین رانی الکتریکی، در ترکیب 
با س��رعت کمتر، می تواند تحویل مرسوالت 
کامیون ه��ا در ش��ب را تا ح��دودی بی صدا 
کن��د«. افزایش تحویل های ش��بانه می تواند 
ازدحام در ساعات شلوغی روز را کاهش دهد 
و جریان ترافیکی یکنواخت تری در شبانه روز 
ایجاد ک��رده و در نهایت کیفیت زندگی یک 
منطقه را بهبود بخش��د. در آزمایش دیگری، 
حس��گرهایی به پیاده روها اضافه ش��دند که 
جریان حرکت عابر پیاده را کنترل کنند. این 
امر سبب کاهش سرعت در وسایل نقلیه شد. 
برگ در این زمینه استدالل کرد که کامیون ها 
در واقع به طور خودکار سرعت خود را کاهش 

می دهند.

چگون�ه تکنولوژی صنعت ساخت وس�از را 
متحول می کند؟

گوتنبرگ، دومین ش��هر بزرگ س��وئد، از 
ژئوفنسینگ حمل ونقل  آزمایش  پیش��روان 
عمومی بوده اس��ت. از سال 2015، این شهر 
با همکاری ش��رکت ElectriCity، از جمله 
گروه Volvo، این فناوری را در اتوبوس های 
دو مس��یر ش��لوغ مانند خیابان های خرید و 

تقاطع ها، پیاده سازی کرد.
باتوجه به این فناوری، اپراتورهای اتوبوس، 
اطالعات مربوط به تغییرات ایجاد ش��ده در 
مس��یر را به صورت خودکار دریافت خواهند 
کرد. در طول آزمایش��ی که به تازگی تکمیل 
شده اس��ت، اتوبوس ها با سرعتی مطمئن و 
کم مص��رف در حالت رانندگی خ��ودکار در 
مناطق تعیین شده کار کردند. مالین استولد، 
مدیر پروژه اداره حمل ونقل شهری گوتنبرگ، 
می گوید: »ما ژئوفنسینگ را ابزاری برای ایجاد 
ش��هری امن تر با کیفیت هوای بهتر و صدای 

کمتر می بینیم«. س��ایر پروژه های آزمایشی 
که برخ��ی از آنها در حال فعالیت هس��تند، 
شامل افزایش ایمنی تردد در اطراف مدارس 
و ایجاد مناطق هوشمند ترافیک شهری برای 
محافظت از دوچرخه سواران می شود. فناوری 
Geofence که وس��ایل نقلی��ه حمل ونقل 
عموم��ی را در تقاطع های پیچیده در اولویت 
ق��رار می دهد، در حال حاض��ر برای ترافیک 
روزمره در گوتنبرگ استفاده می شود. استولد 
گفت: »ژئوفنس��ینگ همچنین می تواند به 
استفاده پویاتر از فضاهای شهر کمک کند. با 
این فناوری به راحتی می توان مناطق را تغییر 
داد و از آن برای اهداف مختلف بسته به زمان 

روز یا فصل استفاده کرد«.
»ودریگ الفاح��ل«، هماهنگ کننده اصلی 
برنامه ملی ژئوفنس��ینگ س��وئد، در گفتگو با 
نیویورک تایمز گفت: »فناوری ژئوفنسینگ برای 
مدتی در حال توس��عه بوده و اکنون برای ارتقا 
هدف یابی پیام ها از GPS تلفن های همراه بهره 
می گیرند«. این فناوری از ماه ژوئن سال جاری 
در مدیری��ت ناوگان تج��اری، تنظیم حداکثر 
سرعت، کنترل پارک اسکوترهای الکترونیکی 
و تقویت برخی از سیستم های پیشرفته کمک 
 )ISA( راننده مانند کمک س��رعت هوشمند
در تمام وس��ایل نقلی��ه جدید اتحادی��ه اروپا 
اجب��اری خواهد بود. با این ح��ال جمع آوری، 
استانداردسازی و دیجیتالی کردن داده ها برای 
پیاده سازی گسترده ژئوفنسینگ، همچنان یک 
چالش است. توسعه دهندگان در قدم اول باید 
راهی برای خوانش و پیروی از قوانین راهنمایی 
و رانندگی توسط ماشین ها و تصمیم گیری در 

مورد استانداردهای ارتباطات بیابند.
امروزه همکاری در اروپا از طریق پروژه هایی 
 NordicWay و   GeoSence مانن��د 

توس��عه یافته و آنان به این نتیجه رس��یدند 
که ژئوفنسینگ در آستانه استفاده گسترده تر 
قرار گرفته است. الفاحل گفت: »این فناوری 
ابزاری برای شهرها است. گرچه شما می توانید 
شهر را به روش دیگری برنامه ریزی کنید، اما 
ما در تالش هستیم تا پتانسیل و تأثیرات آن 
روی ترافیک و سیستم حمل ونقل را بررسی 
کنیم«. او در ادامه افزود: »این تحوالت فقط 
در مورد توسعه فناوری نیست، بلکه در مورد 
ایجاد سیستمی است که مفید و مورد قبول 

همه باشد«.
»برگ«، از اداره حمل ونقل س��وئد، مدعی 
شد که برنامه آزمایش��ی آن ها در سال آخر 
خود، به ان��دازه کافی نتایج امیدوارکننده ای 
به همراه داشته اس��ت و اکنون دولت سوئد 
در ح��ال بررس��ی قوانین اص��الح ترافیک و 
سایر قوانین است تا ش��هرداری ها بتوانند از 
ژئوفنسینگ برای مدیریت ترافیک استفاده 
کنند. همچنی��ن برگ گف��ت: »گرچه این 
فن��اوری ممکن اس��ت ب��رای متوقف کردن 
تروریست ها، تاثیری کامل و بی نقص داشته 
باشد، اما وقتی می توانید فناوری را هوشمند 
و سیستم حمل ونقل را پویاتر کنید، خواهید 
توانس��ت یک سیس��تم حمل ونق��ل پایدار 
هم ایج��اد کنید. این تح��والت همه چیز را 
کارآمدتر می کند؛ چراکه هدف اصلی، ایمنی 
و پایداری است«. بدیهی است که کاربردهای 
جدید فناوری می توانن��د نگرانی های درباره 
حریم خصوص��ی را ایجاد کنند. با این حال، 
کارشناس��ان می گویند یک��ی از دالیلی که 
اتحادیه اروپا را مجهز به ایمن ترین سیس��تم 
ج��اده ای در جهان می دانند، این اس��ت که 
کش��ورهای عضو روی مسئولیت اجتماعی، 

همراه با حقوق فردی تأکید دارند.
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کارشناسان ش���ورای فناوری 
مجله »فورب���س«، تحوالت 
و  صنعت���ی  امنی���ت  اخی���ر 
تج���اری در ح���وزه فن���اوری را 
بررسی کرده و درباره انقالب 
پیش رو در امنیت س���ایبری 
کرده ان���د.  پیش بینی های���ی 
تکنولوژی ه���ای  ب���ه  آن ه���ا 
جدی���د و چالش های امنیتی 
تازه ای که ب���ا خود می آورند، 
اش���اره کرده و پیشنهادهایی 
ب���رای محافظ���ت بهت���ر ب���ه 
مدیران ش���رکت های فناوری 

داده اند.
امنی���ت  از  کام���ل  آگاه���ی 
به ط���ور  بای���د  س���ایبری 
همزم���ان موض���ع حمل���ه و 
دفاع را پوش���ش دهد. درک 
درس���ت از تهدیدات جدید و 
نوظه���ور و اط���الع از آخرین 
و  ابزاره���ا  در  پیش���رفت ها 
اس���تراتژی های دفاعی برای 
ذی نفعان ضروری است. در 
این گزارش، 15 کارشناس از 
شورای فناوری مجله فوربس، 
تحوالت اخیر امنیت سایبری 
صنعت���ی و تج���اری را م���ورد 
بحث ق���رار دادن���د؛ تحوالت 
و مس���ائلی ک���ه الزم اس���ت 
تی���م رهب���ری هر س���ازمانی 
اعض���ای  باش���د.  آگاه  آن  از 
فورب���س  فن���اوری  ش���ورای 
درب���اره پیش بینی های خود 
در انقالب پیش رو در امنیت 
سایبری را به این ترتیب ارائه 

کرده اند:

مدیریت کلید رمزگذاری
کریس ویس��وپال، یکی از بنیان گذاران و مدیر 
ارش��د فن��اوری ش��رکت Veracode، معتقد 
اس��ت که مدیریت کلید رمزگذاری یک چالش 
همیشگی در سازمان ها است. با افزایش سرعت 
احراز هویت کلید API، توس��عه دهندگان باید 
در مورد مکان و نحوه ذخیره این کلیدها مراقب 
باشند؛ چراکه مهاجمان به طور مداوم مخازن این 
کد، کد منب��ع HTML و برنامه های موبایل و 
دسکتاپ را بررسی می کنند تا اعتبار API مورد 
نیاز را برای ب��ه خطر انداختن برنامه ها و داده ها 

کشف کنند.

نقاط ضعف بالک چین
روشن است که در حال حاضر بازار ارز دیجیتال 
و NFT اهداف اصلی تهدیدات سایبری هستند. 
جایی که پول می رود، بازیگران نقش اصلی هم به 
همان سمت خواهند رفت. کارولین مک کافری، 
مدیرعامل ClearOPS متذکر شد که این تصور 
غلط وج��ود دارد که فناوری ه��ای مبتنی روی 
بالک چین به طور ذاتی امن هستند، در حالی که 
چنین نیست. حتی اگر از باالترین نسخه امنیت 
الیه حمل ونقل )TLS( استفاده می کنید، مراقب 
باشید به چه اش��خاص ثالثی اعتماد می کنید و 
همیش��ه استخدام کارشناس��ان امنیتی را برای 

کمک به کسب وکار خود در اولویت قرار دهید.

افزایش آسیب پذیری در فرآیند یکپارچه سازی 
سیستم ها

 به نق��ل از یونا اش��ترن، مدیرعامل ش��رکت 
Hapbee، امنی��ت از دو جنب��ه حیاتی اس��ت: 
حفاظت از اس��رار داخلی و حفاظت از اطالعات 
حساس و شخصی مشتری. همان طور که بیشتر 
سیستم های ما با شرکا یکپارچه و به آنها وابسته 
می شوند، پیوندهای بین سیستم ها به نقاط ضعف 

زنجیره امنیتی ما تبدیل می شوند.

تهدیدات داخلی
 آلن بن یک متخصص امنیتی می گوید: »یک 
برنامه تهدید داخلی خوب می تواند از شرکت شما 
در برابر هکره��ا محافظت کند. اغلب بدخواهان 
داخلی با انگیزه سود مالی ظاهر می شوند، کسانی 
که اسرار تجاری و مالکیت معنوی را می دزدند و 
آن را به یک دولت خارجی یا یک شرکت رقیب 
می فروشند.« بنابراین همیشه ممکن است یک 

کارمند ناراضی اقدام به قیام کند.

بومی سازی داده ها و حاکمیت داده ها:
 همگام ش��دن با تغییرات امنیت سایبری یک 
چالش بی پایان است. علی شیخ از پیشروان امنیت 
در زیرس��اخت های سازمانی می گوید که یکی از 
مسائل مهمی  که کمتر به آن پرداخته می شود، 
بوم��ی ک��ردن داده ها و حاکمیت داده ها اس��ت. 

پیش بینی های کارشناسان از تحوالت حوزه امنیت سایبری
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کسب وکارها و رهبران باید اطمینان حاصل 
کنند که داده های ش��ان خ��ارج از حوزه های 
خط مشی خاص رمزگشایی نمی شود. بنابراین 
ویژگی ه��ای امنیتی در مورد م��کان و زمان 

رمزگشایی داده ها تقویت شوند.

رمزنگاری کوانتومی
 رمزگ��ذاری یک اقدام جهت حفظ امنیت 
سایبری اس��ت که از داده ها توسط کدهای 
منحص��ر به فرد محافظت می کن��د. در واقع 
رمزن��گاری کوانتوم��ی از دسترس��ی هکرها 
و س��رقت داده ه��ای حس��اس جلوگی��ری 
می کن��د. بنابراین طبق گفت��ه دکتر ویویان 
لیون، کس��ب وکارها و رهبران فناوری باید از 
رمزنگاری کوانتومی  برای محافظت از داده ها 

و برنامه ها استفاده کنند.

به فکر جایگزین باشید
 رمزگ��ذاری فعل��ی ب��رای م��دت طوالنی 
پاسخگوی امنیت سایبری داده ها بوده است، 
اما دیگر راه حل مناسبی نیست. هرچه تجارت 
مبتنی روی داده بیشتر شود، فعالیت هکرها برای 
رمزگشایی و دسترسی به داده های رمزگذاری 
شده بیشتر می شود. بنابراین طبق گفته جیمز 
بیچم برای جلوگیری از آسیب پذیری داده ها 
باید به گزینه های دیگر چون توکن سازی به ویژه 

برای فضای ابری نگاه کرد.

امنیت نهادینه شده
 به توصیه تراویس هاینستروم، مدیرعامل 
Goldman Sachs، تی��م  مدیریت امنیت 
باید به  عنوان شرکای داخلی در سازمان های 
مهندسی کار کنند؛ چراکه مشارکت تیم های 
امنیتی ش��ما در فرآیند توسعه و مهندسی 
محصول، نتایج بس��یار بهتری را در رابطه با 
وضعیت امنیتی محصوالت ش��ما به همراه 

خواهد داشت.

طراحی حریم خصوصی
 بدیهی است که شرکت ها به تغییرات حریم 
خصوصی و امنیت واکنش نشان می دهند، اما 
برای هر سازمانی الزم است که این تغییرات 

را پیش بینی کنند. النا الکینا از بنیان گذاران 
Aleada Consulting می گوی��د: »ادغام 
حریم خصوصی ب��ا اصول طراحی در ابتدای 
توسعه محصول، به جای واکنش به شکایت 
نقض یا قانون جدید، ش��رکت ها را به مکانی 
بهتر برای به حداقل رس��اندن اثرات نقض و 

جذب مشتری قرار می دهد.«

آموزش تیم از راه دور
 ThinkCode رش��اد نصیر، مدیرعام��ل 
می گوید که با توجه به انقالب دورکاری پس 
از همه گیری کووید-19، تیم شما باید بهتر 
از همیش��ه آماده باش��د تا مجموعه  حمالت 
فیش��ینگ و باج افزار را شناسایی و مدیریت 
کند و این کار تنها با آموزش های مداوم میسر 

می شود.

آسیب پذیری  نرم افزارهای منبع باز
 آوی پ��رس، متخصص امنی��ت می گوید: 
»کس��ب وکار ش��ما به ط��ور مس��تقیم ی��ا 
غیرمستقیم به نرم افزار منبع باز متکی است 
و زنجیره تأمین این وابس��تگی ها به ش��دت 
آس��یب پذیر است. در پی رویدادهای امنیتی 
جهانی مانند آس��یب پذیری اخی��ر نرم افزار 
Log4j، کسب وکارها متوجه شدند که امنیتی 
در زنجیره های ابزارش��ان وجود ن��دارد. این 
مس��اله یک مشکل جدی است که همچنان 

با سرعت زیادی در حال رشد است.

SaaS خطرات امنیتی سرویس
 جری��ش بیس��ون از متخصص��ان امنیت 
سایبری معتقد است که خطرات امنیتی در 
بسیاری از سازمان ها وجود دارد. در بهترین 
حال��ت، ش��رکت ها احراز هوی��ت یکپارچه 
و چندعامل��ی دارن��د، ام��ا پیکربندی امن 
برنامه های SaaS، نقطه کوری برای بسیاری 
از تیم های امنیتی بوده است. بیسون گفت: 
»مسؤولیت پیکربندی برنامه ها روی عهده 
 SaaS س��ازمان هایی اس��ت که از برنام��ه
اس��تفاده می کنند، نه ارائه دهندگان و من 
انتظار دارم که در آینده نزدیک این مساله 

برجسته تر شود.«

دوری از راه حل های امنیتی داخلی
 ایتای ماور، مدیر ارشد استراتژی امنیتی در 
Cato Networks متذکر شد که مهاجمان 
سایبری افرادی چابک و انطباق پذیر هستند و 
راه حل های مبتنی روی پیش فرض های داخلی 
نمی توانند با این سرعت منطبق شوند. در نتیجه 
هوشیار باشید و از عوامل تهدید مهاجمان که 
از موارد ساده ای مانند سیستم های وصله نشده 
و آس��یب پذیر، پورت ها و س��رویس های باز، 
رمزهای عبور آس��ان برای ح��دس زدن و… 

استفاده می کنند، باخبر باشید.

Shadow Data سیستم های
راه حل ه��ای س��نتی امنی��ت داده ها روی 
رمزگ��ذاری متمرکز ش��ده اند، اما با پذیرش 
گس��ترده زیرس��اخت های چند ابری، ابعاد 
حفاظت داده ها پیچیده تر ش��ده است. برای 
مث��ال، برداش��تن و جابه جای��ی برنامه ها در 
فضای ابری منجر به تش��کیل سیستم های 
»Shadow Data« می ش��ود که از اسکن 
و کنترل ه��ای معمول��ی داده ها خ��ودداری 
می کنن��د. ریح��ان جلیل معتقد اس��ت که 
رویکردهای جدیدی برای کش��ف و حفاظت 

از دارایی های ابری مورد نیاز است.

حفاظت خودکار داده ها
 بدیه��ی اس��ت ک��ه حم��الت س��ایبری 
موفقیت آمی��ز، اجتناب ناپذیر هس��تند و ما 
باید فراتر از اصول رمزگذاری به پلتفرم های 
حفاظت از داده های خودکار مقیاس پذیر نگاه 
کنیم که نه تنها داده ها را رمزگذاری می کنند، 
بلکه به طور خودکار آنها را در چندین مکان 
ذخیره سازی و پراکنده می کنند. به این ترتیب، 
طبق اس��تدالل ِگِرگ س��الواتو، مدیرعامل 
TouchPoint One، داده ه��ا می توانند به طور 
خودکار توسط کاربران و برنامه های کاربردی 
مجاز دوباره جمع آوری یا بازسازی شوند، اما 
برای مجرمان س��ایبری بی ارزش هستند. در 
اولویت قرار دادن آنها در مسیر کسب وکارها 
می توان از حمالت سایبری جلوگیری کرد و 
امنیت را برای کارکنان و مش��تریان خود به 

ارمغان آورد.
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بنیان گذار  »رید هستینگز« 
ش���رکت  مدیرعام���ل  و 
»نت فلیکس« می گوید شما 
وقتی یک سریال یا فیلم را از 
نت فلیکس می گیرید، دارید 
از خ���واب می میری���د، ول���ی 
س���رانجام بی���دار می مانید تا 
آن را تماشا کنید. پس ما در 
واقع با خواب رقابت می کنیم 

و داریم برنده می شویم.

چگونگی کسب ثروت شبکه های اجتماعی از جیب کاربران

سعید ارکان زاده یزدی
روزنامه نگار

»اقتصاد توجه« مدل کس�ب و کار رس�انه های 
اجتماعی

هس��تینگز در س��خنانش می افزای��د که برای 
عص��ر  پلتفرم ه��ای  و  اجتماع��ی  رس��انه های 
 دیجیتال بسیار مهم اس��ت: زیاده روی در تماشا

)binge-watching(. او در سخنرانی اش که متن 
آن را »فس��ت کمپانی« منتشر کرد، تاکید کرد 
هر کسی س��اعت های مش��خصی برای فعالیت 
در ش��بانه روز دارد. هدف نت فلیکس این اس��ت 
که این س��اعت ها را اش��غال کن��د. در حقیقت، 
مدیرعامل ای��ن پلتفرم از پدی��ده ای نام می برد 
 که می ت��وان آن را با اصط��الح »اقتصاد توجه« 

Attention Economy روشن تر بیان کرد.
مدل کسب وکار رس��انه های اجتماعی مبتنی 
روی اقتصاد توجه اس��ت و در نظر گرفتن توجه 
انس��ان ها به مثابه یک کاالی کمی��اب. اقتصاد به  
عب��ارت خیلی س��اده یعنی تخصی��ص منابع و 
کاالهای محدود ب��ه نیازهای تقریب��اً نامحدود. 
اقتصاد توجه یعنی تخصیص توجه انس��ان ها به 
پدیده های زیاد، در ش��رایطی که آن ها در مدت 
ش��بانه روز زمان محدودی برای ابراز توجه به این 

پدیده ها دارند.
هر انس��انی در چرخه 24 س��اعته روز و شب، 
س��اعاتی برای کارک��ردن، آموزش، اس��تراحت، 
ارتباط��ات ناگزیر اجتماعی، خواب و نظایر این ها 
ص��رف می کند. حض��ور و تعامل با رس��انه های 

اجتماعی هم می تواند بخش��ی از این وقت را به 
خ��ود اختصاص دهد. مدل تج��اری پلتفرم های 
ش��بکه های اجتماعی به این صورت است که هر 
چقدر افراد بیشتر در آن ها حضور داشته باشند، 
می توانند بیش��تر به آن ها آگهی نشان بدهند و 
بنابراین درآمد شرکت های رسانه های اجتماعی 

افزایش پیدا می کند.
بنابراین آن ها باید تا حد امکان، بیشترین توجه 
کاربران را به خود معطوف س��ازند. هرچه بتوانند 
توجه کاربران را بیشتر به خود جلب کنند، درآمد 
باالتری خواهند داش��ت. به این الگوی اقتصادی 

»اقتصاد توجه« می گویند.
 

الگوریتم های پیچیده و لذت
به طور معمول پیش می آید که کاربران شکایت 
دارن��د از اینکه مدت زمان زیادی در یک رس��انه 
اجتماعی مثل توییتر یا اینس��تاگرام یا یوتیوب 
حضور داش��ته اند اما اصالً حواس شان به ساعت 
نبوده و متوجه نش��ده اند که چ��ه زمان زیادی را 
صرف باال و پایین کردن صفحات و تعامل با سایر 
کاربران کرده اند. این کار آن ها مثل چرخیدن در 
فروشگاه های زنجیره ای بزرگ است که ساعت ها 
البه الی قفس��ه ها و جنس ها می گردند و متوجه 

گذر زمان نمی شوند.
ام��ا رس��انه های اجتماع��ی از اینک��ه کاربران 
ساعت های بیشتری را در محیط آن ها بگذرانند 

تا می توانید وقت تان را در شبکه های اجتماعی بگذرانید!
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ناراحت نیستند و بسیار هم خرسند می شوند. 
شاید حتی خود رسانه های اجتماعی، براساس 
شکایت کاربران و تالش برای ساختن نوعی 
وجهه مشتری پسند و خیرخواه، راه حل هایی 
مثل هش��دار دادن به کاربرانی که زیادی در 
رس��انه های اجتماعی وقت می گذرانند، ارائه 
کرده باشند، اما هیچ صاحب رسانه اجتماعی  
در ته دلش و در جلسات هیات مدیره اش، از 
اینکه با اشغال وقت بیشتر کاربران به درآمد 

زیادتری برسد، ناراضی نیست.
 رسانه های اجتماعی برای اینکه وقت بیشتری 
از کاربران را اشغال کنند، بسیار حساب شده و 
البته غیرشفاف عمل می کنند. ابزار آن ها برای 
این کار الگوریتم است. الگوریتم ها؛ رسانه های 
اجتماعی هستند که تصمیم می گیرند به هر 
کاربر چه محتوایی به چه ترتیبی نشان داده 
ش��ود. الگوریتم ها روی اساس سابقه فعالیت 
کاربران در رسانه اجتماعی �� مثالً اینکه چه 
چیزی را قبالً پسندیده یا جست وجو کرده یا 
با چه محتوایی تعامل داشته �� به او آنچه را 
نشان می دهند که پیش بینی می کنند دوست 
دارد و به این ترتیب کاربر را بیش��تر به خود 

جلب می کنند.
ابزارهای��ی مثل عالمت »الیک« هم به این 
جلب توجه کمک می کنند. وقتی آشنایان و 
دوستان کاربر در یک رس��انه اجتماعی او را 
الیک می کنند، لذتی به کاربر دست می دهد 
که به تدریج ب��ه این لذت عادت می کند. کار 
می توان��د به جایی برس��د که اگ��ر یک روز 
این لذت نباش��د �� یعنی یک روز در رسانه 
اجتماعی فعالیت نداش��ته باشد �� احساس 
کمبود کند و در جست وجوی آن لذت، دوباره 

به سوی رسانه اجتماعی کشیده شود.
مشکل بزرگ تر اینجاست که الگوریتم های 
رس��انه های اجتماعی شفاف نیستند و کسی 
در خ��ارج از این ش��رکت ها از جزییات آن ها 
خبر ن��دارد. به طور مثال معلوم نیس��ت که 
الگوریتم های اینستاگرام یا توییتر چه مواردی 
از فعالیت های کاربر را در اولویت قرار می دهد 
تا نوشته ها و عکس های بعدی را روی اساس 
آن ها به او نش��ان دهد. نظارتی هم روی کار 
الگوریتم های رس��انه های اجتماعی نیس��ت 

و ش��رکت ها هر طور ک��ه بخواهند می توانند 
کارب��ران را بازی دهند. به خصوص که اکنون 
هوش مصنوعی و ش��اخه های از آن همچون 
یادگیری ماش��ینی، توانسته اند الگوریتم های 

بسیار قدرتمند و دقیقی بسازند.

راه درمان؛ افزایش شناخت کاربران
چطور می ت��وان از مدل اقتص��اد توجه در 
رسانه های اجتماعی برحذر بود و به دام آن ها 
نیفتاد؟ قدم اول حل هر مشکلی، آگاهی از آن 

و قبول وجود آن مشکل است.
شاید در گام نخست، بتوان با آگاهی بیشتر 
از س��ازوکارهایی ک��ه ای��ن ش��رکت ها برای 
تصاح��ب وقت و جلب توج��ه کاربران به کار 
می گیرند، سواد رس��انه ای کاربران را افزایش 
داد و آن ها را مطلع کرد که با حضور بیش از 
اندازه  خود در رسانه های اجتماعی، عالوه روی 
اینکه به کارمند بی مزد و مواجب شرکت های 
آن پلتفرم ها بدل می ش��وند، ممکن است به 
زندگی خود نیز آسیب بزنند و وقت ارزشمند 

خود را تلف می کنند.
اما حتی کاربری که آگاه اس��ت رسانه های 
اجتماعی با ترفندهایی آن ها را در محیط خود 
نگه می دارد، ممکن اس��ت روی اثر لذتی که 
حضور در رسانه های اجتماعی برای آن ها دارد 

محیط را ترک نکند.
قدم بعدی، راه هایی اس��ت که اس��تفاده از 
رس��انه های اجتماعی را از یک حد معین به 

بعد ممنوع می کند: نرم افزارهایی هستند که 
کاربران می توانند آن ها را نصب کنند تا زمان 
حضور آن ها را در رسانه های اجتماعی ممنوع 
کند. همچنین با تمرین هایی مثل یک روز در 
هفته بدون رسانه اجتماعی، می توان خود را 

در برابر آن ها مقاوم تر کرد.
با وجود این، خیلی هم نمی توان به عاقبت 
ماجرا خوش��بین بود. رس��انه های اجتماعی 
چن��ان الگوریتم ها و ابزاره��ای پیچیده ای به 
کار می گیرن��د که هر کاربر خودآگاهی را هم 

می توانند به سوی خود بکشند.
بعض��ی از متخصص��ان می گویند علتش 
می تواند این باش��د که آن ها روی ناخودآگاه 
انس��ان ها اثر می گذارن��د و به ای��ن راحتی 
نمی توان کنارش��ان گذاش��ت. ه��ر روز نیز 
ابزاره��ای تازه ای برای جل��ب توجه کاربران 
بالقوه خود ارائه می کنند. از آن س��و، جامعه 
ام��روز هم به س��ویی می رود ک��ه حضور در 
رس��انه های اجتماعی به یک��ی از عادت ها و 
حتی شاید ضروریات ارتباطات انسانی تبدیل 
شده است. همچنین بخشی از اطالع رسانی 
و با خبر ش��دن از وقای��ع روز نیز روی عهده 
رس��انه های اجتماعی قرار گرفته است. اما به 
هر حال، باید از اینکه رس��انه های اجتماعی 
چه اثری روی انس��ان ها می گذارند و چطور 
کسب وکارشان اداره می شود، آگاه شد تا بتوان 
دس��ت کم معصومانه و خام اندیشانه با آن ها 

برخورد نکرد.
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ایالن ماس��ک، مدیرعامل شرکت های 
تس��ال و اس��پیس ایکس از برنامه  خود 
برای پیوس��تن به هی��ات مدیره توییتر 

منصرف شد.
ماسک به توییتر اطالع داد که کرسی 
در هی��ات مدیره این ش��رکت نخواهد 
گرف��ت. با اینح��ال پ��اراک آگ��راوال، 
مدیرعام��ل توییت��ر اعالم کرد ماس��ک 
بزرگترین سهامدار توییتر می ماند و این 

شرکت پذیرای نظرات وی خواهد بود.
آگ��راوال گفت: انتصاب ماس��ک قرار 
بود با بررسی س��ابقه و پذیرش رسمی، 
آغاز شود. با این حال اشاره نکرد که آیا 
ماسک دالیل خاصی برای تغییر نظرش 
درباره ورود به هیات مدیره این شرکت 
داشته اس��ت یا خیر. مدیرعامل توییتر 
کارمندان توییتر را تشویق کرد متمرکز 

بمانند و گفت: حواش��ی زی��ادی پیش 
روی ما وجود خواهد داش��ت اما هدف و 

اولویتهای ما بدون تغییر مانده اند.
ایالن ماس��ک در پنج��م آوریل اعالم 
ک��رده بود به هیات مدیره توییتر ملحق 
خواه��د ش��د. وی در اظهارنام��ه مالی 
فاش کرده بود که بزرگترین س��هامدار 
توییتر اس��ت. ارزش س��هام توییتر پس 
از اعالم حضور ماس��ک در هیات مدیره 
این ش��رکت چهار درص��د صعود کرده 
بود و پس از این که اعالم ش��د ماس��ک 
بزرگترین س��هامدار توییتر است، سهام 
این ش��رکت بهترین عملکرد روزانه را از 
زمان عرضه اولیه عمومی سهام در سال 
2013 تجرب��ه کرد و بیش از 2۷ درصد 

افزایش یافت.
در اظهارنام��ه مالی توییتر قید ش��ده 

اس��ت تا هنگامی که ماس��ک در هیات 
مدیره بماند، نمی تواند بیش��تر از 14.9 
درصد سهام این شرکت را داشته باشد. 
ماسک اکنون 9.2 از سهام شرکت توییتر 

را در مالکیت خود دارد.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، 
ایالن ماس��ک پیشنهادهای زیادی برای 
توییتر مطرح کرده که ش��امل پیشنهاد 
پرداخت حق اش��تراک س��رویس پولی 
توییتر با دوج کوی��ن، گرفتن تیک آبی 
مش��ترکان س��رویس توییتر بلو و عدم 
نمایش تبلیغات در این س��رویس بوده 
اس��ت. وی همچنی��ن پیش��نهاد کرده 
اس��ت توییتر دفتر مرکزی خود در سن 
فرانسیس��کو را به پناهگاه بی خانمان ها 
تبدی��ل کند زیرا هیچ کارمندی در آنجا 

حاضر نمی شود.

انصراف ایالن ماسک از پیوستن به هیات مدیره توییتر
مدیرعامل توییتر: ماسک بزرگترین سهامدار توییتر می ماند و پذیرای نظرات وی هستیم
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داده های به دس��ت آمده از تلس��کوپ 
فضایی هابل کش��ف طوالنی ترین ستاره 
دنبال��ه دار و یکی از س��اختارهای بزرگ 
و نورانی کهکش��ان خورشیدی را توسط 

منجمان تأیید کرد.
داده های به دس��ت آمده از تلس��کوپ 
فضای��ی هابل اندازه طوالنی ترین س��تاره 
دنباله دار رصدشده توسط منجمان را تأیید 

کرده است.
قطر برآوردی این ستاره دنباله دار حدود 
۸0 مایل اس��ت ک��ه آن را به بزرگ ترین 
س��تاره دنباله دار تاکنون رصدشده تبدیل 
می کند. هسته آن حدود 50 برابر بزرگ تر 
از هس��ته بیش��تر س��تاره های دنباله دار 

دیده شده پیشتر است.
ت��وده این س��تاره نیز در ح��دود 500 
تریلیون تن برآورد می شود که صدها هزار 
ب��ار بزرگ تر از توده یک س��تاره دنباله دار 

معمولی و رصدشده نزدیک تر به خورشید 
است.

این س��تاره دنباله دار عظیم الجثه به نام 
C/2014 UN271 در حال طی مس��یر با 
سرعت سرسام آور 22 هزار مایل در ساعت 
از لبه منظومه خورش��یدی اس��ت البته 
این س��تاره هرگز از یک میلیارد مایلی به 
خورشید نزدیک تر نمی ش��ود که در این 
حالت هم نس��بتاً دورتر از سیاره زحل به 
خورشید است و تا سال 2031 هم به این 

محل در منظومه خورشیدی نمی رسد.
س��تاره دنباله داری که پیش��تر عنوان 
طوالنی ترین س��تاره دنباله دار را داش��ت، 
برآورد می ش��د، هسته ای با قطر 60 مایل 
داشته باشد و در سال 2002 توسط طرح 

تحقیقاتی لینکلن رصد شد.
طوالنی ترین س��تاره دنباله دار توس��ط 
منجم��ی به نام پ��درو برناردینلی و گری 

برنس��تین در تصاویر آرش��یوی به دست 
آمده از پ��روژه تحقیقات انرژی تاریک در 
رصدخانه اینتر-آمریکن سرو تولولو )مرکز 

نجوم بین المللی در شیلی( کشف شد.
این ستاره دنباله دار اولین بار سال 2010 
در حالی که سه میلیارد مایل از خورشید 
فاصله داش��ت، دیده ش��د. از آن زمان به 
بعد دانشمندان با تلسکوپ های زمینی و 
فضایی آن را مشاهده و در موردش مطالعه 

کرده اند.
مان تو هویی از دانش��گاه علم و فناوری 
ماکائ��و تایلن��د و یک��ی از نویس��ندگان 
مقال��ه ای در مورد این س��تاره گفت: این 
ستاره دنباله دار شیئ جالب است به ویژه 
با در نظر گرفتن اینک��ه با وجود دوری از 
خورشید بسیار فعال است. حدس می زدیم 
ستاره دنباله دار بسیار بزرگ باشد اما باید 
داده های بیشتری برای تأیید آن داشتیم. 

تلسکوپ هابل رصد طوالنی ترین ستاره دنباله دار را تأیید کرد
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شگفت انگیزترین تونل های جهان
تون���ل، یکی از مس���یرهای ارتباط���ی مورد عالقه 
انسان هاست، چه آن زمان  که انسان نخستین 
با استفاده از روش های حفاری دستی به منظور 
ساخت فضای مناسب برای زندگی یا کوتاه کردن 
مسیر و مرتبط کردن سریع تر راه ها با استفاده از 
ای���ن کار اولین گام را در مهندس���ی کردن راه ها 
برداش���ت؛ یا حتی چند هزار سال بعد زمانی که 
اولی���ن تونل های ج���دی با روش انفج���ار باروت 
س���اخته ش���دند؛ و چه امروز ک���ه زدن تونل های 
مدرن و س���خت در مسیرهای کوهستانی حمل 

و نقل را برای ما راحت تر کرده  است.
گاه���ی این تونل ه���ا فقط یک مس���یر ارتباطی 
نیستند، جذابیت و داستانی که پشت هر تونل 
وج���ود دارد، آن ه���ا را به یک مکان گردش���گری 
مه���م در جه���ان تبدیل کرده  اس���ت. در پرونده 
ام���روز زندگی س���الم ب���ا معروف تری���ن و البت���ه 
جذاب تری���ن تونل های جهان یا همان راهروی 
لوله مانن���د زیرزمین���ی ی���ا دور پوش���یده آش���نا 

خواهیم شد.

تونل گولیانگ در چین
این تونل پرماجرا در طول پنج سال بعد از 
این که دولت چین به این نتیجه رس��ید که 
روی این پروژه که فقط قرار است توسط 300 
نفر استفاده شود، چندین میلیون هزینه نکند، 
توس��ط 13 نفر روستایی س��اخته شد! آن ها 
توانستند در این مدت، تونلی 1200 متری را 
در دل صخره ها بکنند اما چون افراد حرفه ای 
نبودند، متاسفانه تعدادی از آن ها هم در این 
راه کشته شدند. عرض این جاده تونلی 4 متر 
است و دو وسیله به سختی می توانند از کنار 
ه��م در این تونل عبور کنند. این جاده تونلی 
فوق خطرناک دارای تعداد زیادی حفره رو به 
دره است. س��طح جاده و دیواره های تونل به 
دلیل نوع ابزاری که روستاییان برای ساخت 
آن اس��تفاده کرده اند، بس��یار سفت و محکم 
اس��ت و از ای��ن نظر امنیت باالی��ی دارد؛ اما 
بای��د گفت که جاده تونلی گولیانگ چین در 
فصل های سرما و در شرایطی که جاده خیس 

باشد، بس��یار لغزنده و خطرناک می شود و تا 
امروز، تصادفات و اتفاقات رانندگی دلخراشی 

در این مسیر رخ داده است.

تونلی در کف دریا
تونل مانش یک��ی از خاص ترین تونل های 
جهان اس��ت و بلندترین طول مس��یر تونلی 
در زیر دری��ا را دارد. این تونل در دهه  پایانی 
قرن بیستم ساخته شده است که امروزه به نام 
یوروتونل هم ش��ناخته می شود؛ در حقیقت 
تونل مانش، انگلیس را به اتحادیه اروپا وصل 
کرده است. این تونل در پایین ترین عمق یعنی 
۷5 متر زیر بستر دریا قرار دارد. طول تونل در 
زیر آب به 3۷.9 کیلومتر می رسد که بلندترین 
طول تونل زیرآبی در جهان محسوب می شود. 
فرایند حفر تونل مانش، فرایندی کم سابقه در 
صنع��ت حفاری بوده که در دس��امبر 19۸۷ 
ش��روع و ظاه��راً از همان ابتدا در فرانس��ه و 
انگلیس با مشکالت زیادی برای حفاری همراه 
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بوده است. ماشین های حفاری از همان ابتدا 
با ورود آب به تونل روبه رو شدند اما سرانجام 
در اول دسامبر 1993، یک کارگر بریتانیایی 
و یک کارگر فرانسوی در محل تالقی دو تونل 
به هم رسیدند و این تونل تکمیل شد. بیشتر 
ماش��ین ها و دس��تگاه های حفر تونلی که در 
این پروژه اس��تفاده شدند، دو برابر یک زمین 
فوتبال طول داشتند و قادر بودند روزی 250 
ف��وت تونل حفر کنند. با این حال حفر تونل 

شش سال طول کشید.

تونل ژونگ  نانشان در چین
تونل ژونگ نانش��ان، جزو زیباترین و البته 
عجیب ترین تونل های جهان اس��ت. با ورود 
ب��ه این تون��ل، محو تماش��ای پیرامون خود 
می ش��وید. از گل و گیاهان اطراف گرفته که 
باعث شده لقب تونل طرفدار محیط زیست را 
به این تونل بدهند ت��ا نورپردازی های زیبا و 
رنگارنگ، همگی جزو جذابیت های این تونل 

هستند.

تونل »یربا بوئنا« و »یوتا« در آمریکا
برای گذشتن از پل خلیج سانفرانسیسکو-
اوکلند، رانندگان بای��د از طریق تونل جزیره 
یربابوئنا از این جزی��ره عبور کنند. این تونل 
که در سال 1936 تکمیل شد، هنوز هم یکی 
از عریض ترین تونل های دنیاس��ت و ۷6 فوت 
ع��رض )23 متر( و 5۸ فوت )1۷ متر( ارتفاع 
دارد. برای تس��هیل انتقال خودروها روی این 
پل، تونل با دو عرش��ه که هر کدام پنج الین 
دارد، ساخته شده است. بعد از این تونل، یک 
پل هوایی قرار دارد که لذت عبور از این تونل 

را دوچندان کرده است.
یکی دیگر از تونل های خاص آمریکا، تونل 
پارک ملی یوتاست که وقتی از بیرون به این 
تونل نگاه می کنید، بیشتر شبیه یک نقاشی 
عظیم روی یک سنگ بزرگ است. اطراف این 
تونل با صخره های عظیم و درختان سرس��بز 
بلند احاطه ش��ده و نمایی خارق العاده به این 

مکان داده است.

تونل عشق در اوکراین
ارتش اوکراین در دوران جنگ س��رد برای 
استتار و انجام عملیات گوناگون این مکان را 
ساخت و پس از پایان جنگ هم آن را به حال 
خ��ود رها کرد. این تونل در واقع مس��یری از 

یک ریل قطار غیرفعال و متروکه است. جایی 
که به دلیل متروکه ش��دن در طول س��ال ها 
می توانست تبدیل به خرابه ای تاریک و حتی 
ترسناک شود اما امروزه به محلی گردشگری 
تغییر هویت داده  است. تونل عشق در خارج از 
روستای کلوان واقع در غرب کی یف و شمال 
شرق لویو واقع شده است. این گذرگاه حدود 
3 ت��ا 4 مایل )5 ت��ا 6 کیلومتر( امتداد یافته 
و چهره مس��یر را به ش��کل جنگلی سرسبز 
درآورده اس��ت؛ اما تونل به خ��ودی خود در 
ح��دود 5 کیلومتر ادام��ه دارد. در فصل های 
به��ار و تابس��تان و زمانی ک��ه آب وهوا برای 
رویش گیاهان مناسب تر می شود؛ تونل عشق 
به ط��ور کامل به رنگ س��بز در می آید و به 
مکانی حیرت  انگیز و تماشایی تبدیل می شود. 
زوج ه��ای جوان با عبور از ای��ن تونل آرزویی 
می کنند و معتقدند تنها کس��انی که عشق 

حقیقی دارند، آرزویشان محقق می شود.

تونل گوتارد در سوئیس
گوتارد، طوالنی تری��ن تونل جهان به طول 
5۷ کیلومتر است. رکورد طوالنی ترین تونل 
جه��ان پیش از این متعلق به تونل س��یکان 
ب��ه طول 53.9 کیلومتر در ژاپن بوده اس��ت. 
گوتارد، ش��مال به جنوب سوئیس را از میان 
کوه های آلپ به هم وصل می کند. ساخت این 
تونل حدود 1۷ س��ال پیش آغاز شده و بیش 
از 16 میلیارد دالر هزینه دربرداشته است. با 
ساخت این تونل مسافران می توانند در مدت 
20 دقیقه از کوهس��تان آل��پ عبور کنند و 
ضمن لذت بردن از مناظر کوهستانی، زمان 
سفر بین زوریخ و میالن )ایتالیا( را حدود نیم 
ساعت کاهش دهند. افتتاح این تونل انقالبی 

در زمینه صنعت ترابری در اروپا بود.

تونل اسمارت در مالزی
تونل اسمارت، اولین و تنها تونل دو منظوره 
جهان اس��ت که یک ابرس��ازه بس��یار خالق 
به لحاظ مهندس��ی محس��وب می ش��ود که 
در س��ه طبقه ساخته شده اس��ت. این تونل 
هیجان انگیز 9.۷ کیلومتر طول دارد و احداث 
آن در س��ال 200۷ ب��ه پایان رس��ید. تونل 
اس��مارت ابتدا به عنوان مسیری برای انحراف 
آب های خروش��ان و سیالب های رودخانه ای 
در نظر گرفته شده بود ولی سپس با یک ایده 
جالب و خالقانه و با در نظرگرفتن قطر داخلی 
آن )11.۸مت��ر( به گونه ای طراحی ش��د که 
بتواند در زمان های غیر اضطراری که جریان 
آب چندان قوی نیست به عنوان تونل رفت و 
آمدی برای وسایل نقلیه به منظور کم کردن 
بار ترافیکی یکی از شاهراه های مهم و شلوغ 

شهر استفاده شود.

تونل الئردال در نروژ
تونل الئردال یکی از طوالنی ترین تونل های 
جهان به طول 24.5 کیلومتر در کشور نروژ، 
میان ش��هرهای اورلند و الئردال واقع  ش��ده 
 اس��ت. باید بدانید این تون��ل قدمت خاصی 
ندارد و جزو سازه های جدید است که در سال 
200۸ س��اخته  شده است اما با وجود قدمت 
کم، طرفداران زیادی در سراسر دنیا به دلیل 
خاص بودن��ش دارد و لق��ب زیباترین تونل 
جهان را به خود اختصاص داده است. در تونل 
الئردال عالوه روی س��ه غار اصلی، 15 نقطه 
برای اس��تراحت رانندگان در نظر گرفته شده 
است. در تمام مسیر تونل از نورپردازی هایی 
با رنگ های متفاوت اس��تفاده ش��ده که این 
نورپردازی های جذاب آن جا را به یک جاذبه 

گردشگری برای مسافران تبدیل کرده  است.
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بح���ث روی س���ر اصال���ت 
خنجر طالیی منسوب به 
اول هخامنشی  اردش���یر 
دارد؛  ادام���ه  همچن���ان 
از  مل���ک زاده  مه���رداد 
باستان شناس���انی  جمله 
اس���ت ک���ه اصال���ت ای���ن 
»آکیناک���ه« را ب���ه چالش 
کشیده و برای اثبات این 
ادعا سناریوها و دالیلی را 

مطرح می کند.
مل���ک زاده  مه���رداد 
پژوهش���کده  در  ک���ه 
باستان شناس���ی و گ���روه 
واژه گزین���ی  تخصص���ی 
ب���است�������ان شن����������اس���ی 
فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی مسؤولیت داشته 
عمدت���اً  مطالعات���ش  و 
معط���وف ب���ه پژوهش و 
محوطه ه���ای  در  کاوش 
عص���ر آه���ن 3 ی���ا دورٔه 
ماد بوده اس���ت، از جمله 
و  تاری���خ  پژوهش���گران 
که  بود  باستان شناسانی 
پس از انتشار تصاویری از 
خنجر طالیی منسوب به 
اردشیر اول هخامنشی در 
نمایشگاه »ایران باستان، 
 جه���ان کالس���یک« که به 
مدت ش���ش ماه در موزه 
گتی لس آنجلس آمریکا 
به نمایش گذاشته شده 
اس���ت، روی اصال���ت این 

شیء شبهه وارد کرد.

باستان شناس ایرانی تشریح کرد

خنجر هخامنشی از کجا یک باره ظاهر شد؟
این باستان ش��ناس در گفت وگو با ایس��نا در 
توضیح ادله خود، نخست با طرح این سؤال که 
ای��ن خنجر یا آکیناکه )که در یونانی آکیناکس 
گفته می ش��ود( تاکنون کجا بوده و چرا یک باره 
ظاهر ش��ده است؟ ادامه داد: پاسخ نخست برای 
این پرسش آن اس��ت که یا این شیء اخیراً در 
جایی از قلمرو ایران که می تواند منشأ آثار دوره 
هخامنش��ی باش��د، از طریق حفاری غیرمجاز 
و قاچاق به دس��ت آمده و به خارج از کش��ور راه 
یافته اس��ت که بدترین س��ناریو ممکن اس��ت، 
چ��ون در این ص��ورت ج��رم و جنایت فرهنگی 
علی��ه تاری��خ و فرهنگ ایران رخ داده اس��ت. با 
این ش��رایط، چه کس��انی که عکس این خنجر 
را بازنش��ر می دهن��د و چه آن هایی ک��ه درباره 
آن تبلیغ مثبت می کنند، به پدیده وحش��تناک 
و مخ��رب حفاری های غیرقانون��ی و قاچاق در 
ایران و کش��ورهای همسایه که موجب پریشان 
ش��دن الیه های تاریخی و فرهنگ��ی و به غارت 
رفتن میراث ملی می ش��ود،   دام��ن می زنند و 
این بدترین سناریو درباره این آکیناکه )خنجر( 

می تواند باشد.
او س��پس بیان ک��رد: اگر مبن��ا را روی اصل 
بودن این ش��یء بگذاریم � که به نظرم نیس��ت 
� و مش��خص ش��ود که این ش��یء در حفاری 

جدیدی به دست آمده و قاچاقی و غیرقانونی از 
ایران خارج شده است، می توان از طریق مجاری 
قانونی علیه کس��انی که این شیء را به نمایش 
گذاش��ته  و آن را از ایران خ��ارج کرده اند دعوی 

حقوقی مطرح کرد.
این باستان ش��ناس ادامه داد: پاسخ دوم برای 
آن پرس��ش و س��ناریو درس��ت و معقول تر این 
است که باستان شناس��ی و تاریخ هنر تاریخچه 
اش��یاء ایرانی را که از دوره های تاریخی مختلف 
همچون ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی و به 
طور کل آس��یای غربی در دنیا پراکنده شده اند 
می شناسد، چون بعد از رنسانس بسیاری از این 
اش��یاء به دس��ت خاندان های بزرگ و ثروتمند 
اروپایی و فئودال های عتیقه باز و کلکسیونردارها 
افتاده است، کنت ها و اشراف آلمانی، انگلیسی و 
فرانسوی که مجموعه های شرقی و مصری، ایرانی، 
چینی و هندی را جمع آوری کرده اند که رِد همه 
آن ها مشخص است، چون شناسنامه دارند، مثاًل 
در دوره پهل��وی زمانی که می خواس��تند موزه 
»رضا عباس��ی« را بنا کنند، بنیاد پهلوی تعداد 
زیادی اش��یاء ایرانی در اختی��ار مجموعه داران 
اروپایی و آمریکایی را خرید و به این موزه هدیه 
کرد. همه این آثار شناس��نامه داشته و از حدود 
200 سال پیش قابل پیگیری و مشخص بود که 
در اختیار چه افرادی و مجموعه هایی قرار داشته 

دالیلی برای جعلی بودن خنجر هخامنشی
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اس��ت و چگونه و به کدام موزه و مجموعه ها 
راه یافته است.

مل��ک زاده اف��زود: روی همی��ن اس��اس، 
ش��یئی نداریم که یک باره ظاهر شده باشد. 
این اش��یاء معموالً در اختیار مجموعه داران 
شناخته شده است که از این طریق به موزه ها 
می رسد، مثاًل خانواده »سکلر« که ثروتمند 
و مجموعه دار بودند اشیاء تاریخی در اختیار 
خ��ود را اواخر ده��ه 1990 میالدی به موزه 
بریتانیا تحویل دادند و این موزه هر س��ال با 
ثروت وقفی این خانواده همایش علمی برگزار 
می کند و درباره اشیاء ایران باستان و آسیای 
غربی س��خنرانی های علمی انجام می دهد. 
حتی قفس��ه و ویترین��ی در موزه بریتانیا به 
نام این خان��واده وجود دارد. بنابراین َرِد آثار 
تاریخ��ی در اختی��ار خانواده های ثروتمند و 
مجموعه داران تاریخی معلوم است. این اشیاء 
معموالً در دوره ای نامش��خص قاچاق شده  و 
به خارج از کش��ور راه یافته اند و در بین این 

خانواده ها دست به دست می شوند.
او همچنین ب��ه یک مورد اهدایی دیگر به 
موزه ایران باس��تان اش��اره کرد و گفت: یک 
لیوان زرین با سر شیر در موزه ایران باستان 
نگهداری می شود که بانک ملی آن را از یک 
مجموعه دار آمریکای��ی خرید و به این موزه 
اهدا کرد. اس��م و رسم مجموعه دار مشخص 
بود و در کتاب های خیلی قدیمی تر هم اسم 
مجموعه دار آن ذکر ش��ده اس��ت، ولی این 
مجموع��ه اکنون وجود ندارد، چون گنجینه 

آن خریداری شده است.
ک��رد:  اظه��ار  باستان ش��ناس  ای��ن 
باستان شناس��ان مجموعه ه��ای فرهنگ��ی 
آسیای غربی را می شناسند، تعدادی از آن ها 
در اختیار کلکسیون داران اروپایی و آمریکایی 
است و بعد از جنگ جهانی دوم هم که ژاپن 
و کره ثروتمند شدند تعدادی از خانواده های 
این کشورها اشیاء آسیای غربی را خریداری 
کردند که در موزه ژاپن نمونه هایی از اش��یاء 
تاریخی ایران از جمله کلماکره )لرس��تان( و 
گنجینه جیحون نیز دیده می ش��ود و شیوه 
رس��یدن این اش��یاء ه��م به این کش��ورها 

مش��خص اس��ت. در 10 تا 20 س��ال اخیر 
ه��م شیخ نش��ینان خلیج ف��ارس مثل امیر 
قطر و امارات هم عالقه مند ش��ده اند و برای 
مجموعه های شخصی خود اشیاء تمدن های 

آسیای غربی را می خرند.

دالیلی برای جعلی بودن خنجر هخامنشی
ملک زاده با اشاره به خنجر طالیی منسوب 
به اردشیر اول هخامنشی، این نکته را مطرح 
کرد که ش��یئی با ای��ن زیبای��ی و پرکاری 
نمی تواند یک باره ظاهر ش��ود، شناس��نامه 
نداش��ته باشد و معلوم نباش��د از کجا آمده 
است، پس یا از یک حفاری قاچاق به دست 
آمده که جنایت علیه فرهنگ ایران است و یا 

جعل شده است.

چطور ممکن است یک موزه آثار جعلی را 
به نمایش بگذارد؟

این پژوهش��گر اظهار کرد: اش��یاء جعلی 
تمدن های آس��یای غربی حرف جدید امروز 
و دیروز نیس��ت، یک باستان ش��ناس بزرگ 
آمریکایی به نام »اس��کار وایت موس��کارال« 
که در متروپولیتن نیویورک موزه دار اس��ت، 
60 سال در این زمینه مقاله و کتاب نوشته 
و نش��ان داده که چگونه بس��یاری از اشیاء 
موزه های لوور، بریتانی��ا، متروپولیتن، ایران 
باستان و ... جعلی است و دالیل آن را شرح 
داده و آخرین کتابش هم به نام »دروغی که 

بزرگ ش��د« درباره اش��یاء جعلی مربوط به 
تمدن های آسیای غربی است.

ملک زاده گفت: بعضی این سؤال را مطرح 
می کنند که چطور ممکن است موزه ها آثار 
جعلی را به نمایش بگذارند؟ پاسخ این است، 
چرا آن ها را نش��ان ندهند وقتی برای خرید 
آن شیء یا اشیاء هزینه کرده اند. وقتی جعلی 
بودن اشیاء خریداری شده مطرح شود طبیعتاً 
به نفع موزه نیس��ت که به آن واکنش نشان 
دهد،  چون  مایه آبروریزی اس��ت،   اما همین 
موزه ها به مرور زمان که جعلی بودن اش��یاء 
مسجل و قطعی می شود، آن ها را از ویترین ها 
جمع می کنند، نمونه آن را در موزه بریتانیا 
شاهدیم. همه موزه های بزرگ دنیا انباری از 

اشیاء جعلی دارند.
این باستان ش��ناس س��پس درباره اصالت 
خنجر طالیی منسوب به هخامنشی که در 
موزه گتی لس آنجلس به نمایش گذاش��ته 
ش��ده و واکنش ها و اختالف نظرهایی را به 
همراه داشته است، بیان کرد: در این باره نظر 
خود را کارشناس��ی می دانم، چون لیسانس 
م��وزه داری دارم و موضوع پایان نامه ام درباره 
»موزه ها و مشکل اش��یاء تقلبی« با مطالعه 
موردی درباره اش��یاء ماد و هخامنشی موزه 
رض��ا عباس��ی بوده اس��ت. برخی از اش��یاء 
این موزه بن��ا روی دالیل مهم تاریخ هنری 
جعلی اس��ت، ولی االن سخت است که این 
اشیاء را از ویترین ها جمع آوری کنند، چون 
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مش��کل امین اموال��ی پیش می آید، پس این 
منطق که اگر آن ش��یء )آکیناکه یا خنجر 
هخامنشی(   جعلی بود و موزه های خارجی 
ک��ه از م��ا دانش��مندتر و مجهزترن��د آن را 
شناسایی می کردند و نمایش نمی دادند، یک 
ش��وخی است، چون موزه های بزرگ دنیا پر 
از اشیاء جعلی است که بنا روی سیاست های 
خاص گه گاه اعتراف می کنند و گاه بنا روی 
سیاس��ت های کلی، اعتراف ب��ه این که این 

اشیاء جعلی است، رایج نیست.
ملک زاده به بررس��ی جزئی تر این خنجر و 
همچنین ش��واهد و دالیلی که معتقد است 
تاییدی روی جعلی بودن این شیء می تواند 
باش��د، پرداخت و گفت: ای��ن خنجر با واژه 
براب��ِر »آکیناکه« یا »آکیناک��س« در تاریخ 
هخامنشی بس��یار معروف اس��ت، آکیناکه 
س��الح س��وارکاران بوده که از روی اس��ب 
می جنگیدن��د و معم��والً با دو تس��مه روی 
ران پا اس��توار می شد، به طوری که سوارکار 
می توانس��ته درحالی که اس��ب را با افس��ار 
هدایت می کند، با دست دیگرش این خنجر 
کوچ��ک را از نیام بیرون آورد و مبارزه کند. 
مدل این خنجر به گونه ای نیست که از کمر 

آویزان شود.
او افزود: براس��اس نقش برجس��ته »بارعام 
تخت جمشید« در تش��ریفات رسمی، کنار 
شاه هخامنشی شخصیت های دیگری مثل 
ولیعه��د، سپهس��االر، وزیر اعظ��م، روحانی 
بزرگ و ش��هبانو به اضافه اس��لحه دار اعظم 

مش��اهده می ش��وند، یعنی ش��خصی بوده 
که اس��لحه های درباری را برای ش��اه حمل 
می کرده است. در سنت درباری هخامنشی 
س��ه اسلحه خاص متعلق به شاه هخامنشی 
ب��وده اس��ت، در م��دارک ایرانی متاس��فانه 
اس��می از آن ها روی جای نمانده اس��ت، اما 
یونانی های هم دوره اس��امی آن ها را برای ما 
به یادگار گذاش��ته اند،    مثل »آکیناکس« یا 
»آکیناکه«، همین خنجر کوتاهی که درباره 
آن ح��رف می زنیم و غالف و نیام زرین دارد 
و سوارکاران استفاده می کردند، یعنی وقتی 
لباس س��وارکاری می پوشیدند این سالح را 
همراه داش��تند. ش��اهان هخامنشی دو نوع 
لباس داش��تند؛ لباس سوارکاری که تونیک 
و ش��لوار بود و جامه رایج س��وارکاران مادی 
و سکایی محسوب می ش��د، این خنجر هم 
متعلق به سوارکاران و سکایی ها بوده است. 
دیگری، لباس برتخت نش��ینی شاه بود که 

جامه عیالمی است.
مل��ک زاده ادامه داد: اس��لحه دوم درباری 
»تبرزین« یا »س��گاریس« است با تزئینات 
س��ر مرغابی یا مرغ شکاری. سالح سوم هم 
»کمان دان« یا »گوریتوی��ی« بود. در نقش 
بارعام تخت جمش��ید نیز مشاهده می کنید 
که ش��خصی با فاصله پشت ش��اه ایستاده و 
این اس��لحه ها را همراه می آورد، یک خنجر، 
 تبری خاص و کمان دان. این  اسلحه ها متعلق 
به س��وارکاران شمالی اس��ت،   یعنی مادها، 
س��کاها و نیاکان پارس ها. این اس��لحه ها را 

پیاده نظام ها اس��تفاده نمی کردند. پیاده نظام 
پارس��ی از شمشیر بلند استفاده می کرد که 

پوشش آن نیز ردای بلند عیالمی بود.

بدترین گاف ها در جعل
او س��پس به تزئینات ای��ن خنجر که آن 
را ش��اهدی روی جعلی ب��ودن آن می داند، 
پرداخت و توضیح داد: در نقش بار عام تخت 
جمشید تصویر این نیام و خنجر را مشاهده 
می کنید که ظریف ترین حجاری عهد باستان 
را دارد و اکنون در طبقه اول موزه ایران باستان 
نگهداری می شود. تزئینات آن بسیار ظریف، 
معقول و به اندازه  است،  درحالی که در نیام 
به نمایش گذاشته ش��ده در نمایشگاه موزه 
گتی، به نظر می رسد تالش شده در تزئینات 
هر آنچه عنصر نگاره شناس��ی هخامنش��ی 
است، استفاده ش��ود در نتیجه صحنه هایی 
خیلی خیلی شلوغ پدید آمده است. عالوه بر 
ای��ن، بعضی آیتم های نگاره شناس��ی که در 
حجاری های سنگی اس��تفاده می شده و در 
اش��یاء فلزی اصاًل به کار نمی رفته، روی این 
نیام جعل شده اس��ت و صحنه ای عجیب و 
شلوغ را به وجود آورده است. آکیناکس هایی 
که از فرهنگ سکایی در حفاری های حدود 
200 سال پیش در جنوب روسیه و اوکراین 
امروزی به دس��ت آمده و در م��وزه هرمیتاژ 
روسیه نگهداری می شوند هم تزئیناتی تا این 
حد شلوغ ندارند. یک آکیناکس از گنجینه 
جیحون در موزه بریتانیا نگهداری می ش��ود 
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که آن هم نقوش ش��لوغ تا ای��ن حد ندارد، 
تزئینات آن هم خیلی مرتب و ظریف است.

مل��ک زاده به نکته دیگر این خنجر که داِل 
روی اصل نبودن آن می داند، اشاره کرد و افزود: 
در عکس های جدید متوجه ش��دیم دسته و 
قبضه شیء طالیی است، اما تیغه آهنی بوده و 
زنگ زده و فرو ریخته. این درحالی است که ما 
می دانیم آکیناکس با این که سالح جنگاوران 
بوده و می توانس��ته تیغه آن از فلزهای دیگر 
باشد، اما آکیناکِس متعلق به شاه تشریفاتی 
است که نمونه های آن در موزه ایران باستان 
و بریتانیا موجود است. جنس  آکیناکس های 
تشریفاتِی ش��اهانه یکسره از طال است و این 
خنجر اگر واقعاً متعلق به یک شاه هخامنشی 
بوده باشد نمی توانسته تیغه آهنی داشته باشد، 
 چون قرار نبود شاه هخامنشی از آن در میدان 
جنگ استفاده کند. خنجر تشریفاتی و تزئینی 
برای شخص شاه بوده است و به نظر می رسد 

جاعل از این موضوع آگاهی نداشته است.

تیغه خنجر )آکیناکس( که از آهن بوده، زنگ 
زده و فرو ریخته است

این باستان ش��ناس ادامه داد: مهم ترین و 
ب��ه عبارتی بدترین ش��اهد روی جعل بودن 
این خنجر، قسمت انتهای نیام  یا پاشنه  آن 
اس��ت؛ اروپایی ها این قسمت را در انتشارات 
خود »ش��یپ« با دیکته Chape نامیده اند 
که ما واژه برابر »پاش��نه نیام« را اس��تفاده 
می کنیم. روی اساس مستندات، جنس این 
قس��مت معموالً از طال نیست و از استخوان 
و عاج س��اخته می ش��د و به نیام آکیناکس 
اضافه می ش��د. در نیام گنجینه جیحون در 
موزه بریتانیا نیز مشاهده می شود که قسمت 
»ش��یپ« یا پاشنه افتاده است و حتی وقتی 
خواس��تند آن را بازس��ازی کنند، جای این 
قسمت را خالی گذاشته اند. در نقش بار عام 
تخت جمشید نیز به دلیل آن که روی سنگ 
حجاری شده است جنس پاشنه نیام مشخص 
نیس��ت و جاعل به تصور این که جنس این 

قسمت هم از طال است، آکیناکس را سراسر 
از جنس طال ساخته است. این بدترین گاف 
)اش��تباه( بوده است، چون شیپ ها یا پاشنه 
نیام آکیناکس هخامنشی از عاج و استخوان 
س��اخته ش��ده و در موارد نادر از سنگ های 

قیمتی استفاده است.
او س��پس بیان کرد: جالب اس��ت بدانید 
چون این آکیناکس ها از جنس طال بوده، در 
گذر زمان طالی آن را می ربودند و ش��یپ و 
پاشنه  آن را که از جنس عاج و استخوان بود 
در محل جا می گذاش��تند و ما در حفاری ها 
تعداد زیادی از این پاش��نه ها را یافته ایم که 

نیام آن موجود نبوده است.
مل��ک زاده مجموعه این عوامل و دالیل، از 
جمله نامشخص بودن شناسنامه این خنجر، 
فراوانی نقوش و نگاره های هخامنشی، تیغه 
آهنی و جنس یکسره طالی آن را هشداری 

روی نااصل بودن این آکیناکس دانست.
ای��ن باستان ش��ناس همچنی��ن درب��اره 
خ��ودداری موزه گتی از اصالت س��نجی این 
خنجر با وجود درخواست برخی کارشناسان 
و باستان شناسان دانشگاه کالیفرنیا، گفت: با 
توجه به آنچه شرح دادم این واکنش از سوی 
موزه ها طبیعی اس��ت. به هر حال این شیء 
برای نمایش به امانت به موزه گتی س��پرده 
ش��ده و هدیه داده نشده اس��ت و موزه هم 
صاحب شیء نیست و احتماالً صاحب شیء 

دوست ندارد آکیناکس اصالت سنجی شود.
این خنجر طالیی بحث برانگیز منسوب به 
اردشیر هخامنشی در کنار حدود 200 شیء 
تاریخی دیگر در نمایش��گاه »ایران باس��تان، 
جهان کالسیک« از ششم آوریل )چهارشنبه 
1۷ فروردین ماه( در موزه گتی ویال در ش��هر 
لس آنجلس آمریکا به نمایش گذاش��ته شده 
است. آثار به نمایش گذاشته شده از موزه های 
ایاالت متحده آمری��کا، اروپا و خاورمیانه، از 
جمله متروپولیتن، موسس��ه شرق شناس��ی 
همچنی��ن  و  برلی��ن  و  ل��وور  ش��یکاگو، 
مجموعه های خصوصی گردآوری شده و قرار 
اس��ت تا ششم آگوست برابر با 1۷ مرداد در 

این موزه برپا باشد.
فری اسپایر، متصدی ارشد آثار باستانی در 
موزه گتی، گفته است: »بسیاری از اشیاء قابل 
توجه ایران باستان که حدود 1200 سال را 
در روی می گیرن��د، برای نخس��تین بار در 

ایاالت متحده به نمایش گذاشته شده اند.«
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ب���ا پی���روی از چن���د راه���کار 
می توانی���د بدون ای���ن که به 
محیط  زیست صدمه بزنید، 

از تعطیالت تان لذت ببرید.
رهاکردن زباله ها، شکس���تن 
ب���رگ  و  ش���اخ  س���وزاندن  و 
درختان، به جای گذاشتن آثار 
روی بدنه درختان و بسیاری 
دیگ���ر از اقدام���ات تخریب���ی 
دوس���تداران  ش���ده  س���بب 
محیط زیست در روز طبیعت 
نگران باشند. همچنین سفر 
و تفریح در روزهای تعطیلی 
س���ال اقدامی بی نظیر است 
اما متاس���فانه این سفرهای 
درون ش���هری  و  بی���رون 
می توانند برای محیط  زیست 
هزینه های زیانباری داش���ته 

باشند.

از خودت�ان رد پ�ای کربن�ی ب�ه  ج�ای   .1
نگذارید

مق��دار  ب��ه   واق��ع  در  کربن��ی  پ��ای  رد 
دی اکس��یدکربنی گفته می ش��ود که روی اثر 
فعالیت ه��ای روزمره وارد جو زمین می ش��ود. 
مق��دار آن به چگونگی س��فررفتن یا گرمایش 
خان��ه بس��تگی دارد. راهکارهایی برای کاهش 

مقدار انتشار دی اکسیدکربن وجود دارد:

* می توانی��د ب��ه  ج��ای هواپیما با وس��ایل 
حمل ونقل زمینی، مثل قطار سفر کنید اما اگر 
باید حتماً با هواپیما سفر کنید، به  جای پرواز 
در شب از پروازهای روز استفاده کنید تا ضرر 
کمتری به محیط  زیست وارد شود. همچنین از 
پروازهای مستقیم به مقصدتان استفاده کنید. 
در ضم��ن چمدانتان را پر از وس��ایل مختلف 
نکنید و سبک سفر کنید تا حمل بار اضافی در 

هواپیما موجب مصرف سوخت بیشتر نشود.
* ت��ا جایی  ک��ه ام��کان دارد در هتل هایی 
س��اکن شوید که برای نگهداری مجموعه خود 
از روش ه��ای پای��دار اس��تفاده می کنند. مثاًل 
برای روش��نایی از المپ ه��ای کم مصرف بهره 
می گیرن��د ی��ا زباله های خود را به کمپوس��ت 
تبدیل می کنند یا حت��ی برخی مکان ها برای 
تأمین انرژی خود از س��لول های خورش��یدی 

استفاده می کنند.
* برای استفاده از زیبایی های محیط جدید، 

هیچ چیز به اندازه پیاده روی لذت بخش نیست 
اما اگ��ر نقاط��ی را می خواهید ببینی��د که از 
هم دور هس��تند، به  جای اس��تفاده از خودرو  
ش��خصی یا اج��اره ای، از وس��ایل حمل ونقل 
عمومی اس��تفاده کنید. در این صورت نه تنها 
می توانید با مردم آن منطقه بیشتر آشنا شوید، 
بلکه کربن کمتری در محیط  زیس��ت منتش��ر 

می کنید.
* در س��فر ی��ا گردش هایت��ان از ظ��روف 
پالستیکی و یکبارمصرف استفاده نکنید. مثاًل 
به  ج��ای خرید بطری های آب پالس��تیکی از 
بطری هایی اس��تفاده کنید که چندبارمصرف 
باش��ند. اگر هم از آب مکانی که به آنجا س��فر 
می کنید، مطمئن نیستید، با خود فیلتر تصفیه 
آب سفری ببرید. از این نوع فیلترها می توانید 
به راحتی از فروش��گاه های مربوط به تجهیزات 
س��فر تهیه کنید. این فیلترها می توانند 99.9 
درصد آلوده کننده ه��ای میکروبی هر نوع آب 

شیرین در محیط را فیلتر کنند.

2. زباله هایتان را در سطل زباله بریزید
وقتی ب��ه پیک نیک یا پیاده روی در جنگل و 
کوهس��تان می روید، مراقب باشید زباله هایتان 
را در آن مکان ها جانگذارید. اگر به سطل زباله 
دسترسی ندارید، زباله هایتان را در پالستیکی 
ریخت��ه و همراه خود ببری��د و به نزدیک ترین 
س��طل زباله ای که می رس��ید، بیندازید. حتی 

عالقه مندان به محیط زیست چگونه سفر می کنند
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آنهای��ی  ک��ه دوس��تدار محی��ط  زیس��ت 
هستند، برخی از زباله هایی که در طبیعت 
ریخته ش��ده را برمی دارند و به سطل زباله 

می اندازند.

روی  موتورس�واری  ی�ا  ماش�ین   از   .3
شن های بیابان استقبال نکنید

اگر چه این س��رگرمی ها در کویر بس��یار 
لذتبخش هس��تند و افرادی ک��ه به دنبال 
باالب��ردن آدرنالین و هیجان هس��تند، به 
عشق این سرگرمی ها به کویر می روند، این 
تفریح ها به محیط  زیست شکننده بیابان ها 
آسیب  می رساند. در واقع ماشین سواری در 
بیابان های ش��نی،  عالوه بر تولید س��روصدا 
و آلودگ��ی، به گیاهان محی��ط صدمه زده 
و موج��ودات حیات  وحش را می ترس��اند. 
در ضم��ن دانه ه��ای گیاهان��ی ک��ه روی 
بیرونی ترین الیه ش��ن ها به انتظ��ار باران 
مانده اند، پخش ش��ده و از بی��ن می روند. 
روی ش��ن های بیاب��ان فقط بای��د تورهای 

پیاده روی کم ضرر ترتیب داد.

۴. در مصرف انرژی دقت کنید
وقتی در اقامتگاه های تفریحی هس��تید، 
مانند هتل و س��وئیت، مراقب باشید موقع 
بیرون آم��دن از اقامت��گاه ب��رای گ��ردش، 
المپ های اضافی را خام��وش کنید یا اگر 
در محیطی گرم هستید، وسایل سرمایشی 
مانن��د پنکه و کولر را خام��وش کنید. این 
مشکلی است که بیشتر مدیران اقامتگاه ها 
از آن گله دارند. معموالً این وس��ایل وقتی 
مس��افران در اقامتگاه نیس��تند هم روشن 
می مانند. با خاموش ک��ردن آن ها از اتالف 

انرژی جلوگیری می کنید.

5. از م�واد بهداش�تی دوس�تدار محی�ط  
زیست استفاده کنید

اقامتگاه هایت��ان،  در  اس��تحمام  موق��ع 
به وی��ژه مکان های��ی ک��ه چن��دان پایدار 
عمل نمی کنند و دوس��تدار محیط  زیست 
نیس��تند، از محصوالت بهداشتی طبیعی و 
مناسب محیط  زیست استفاده کنید. بیشتر 

مواقع ممکن اس��ت آبی که برای استحمام 
اس��تفاده می کنید وارد مناب��ع آبی محیط  
زیس��ت ش��وند یا برای آبیاری محصوالت 
ب��ه  کار رون��د. کف های ناش��ی از این مواد 
ش��وینده ش��یمیایی زنجیره غذایی آبزیان 
را آلوده می کند. بنابراین برای شستش��وی 
خ��ود از محص��والت زیس��ت تخریب پذیر 

استفاده کنید.

محی�ط   مناس�ب  ضدآفتاب ه�ای  از   .6
زیست استفاده کنید

اگر می خواهید برای ش��نا به دریا بروید، 
از کرم های ضدآفتاب حاوی اکسی بنزون و 
اکتینوکسات که برای حیات آبزیان بسیار 

مخرب هستند، استفاده نکنید. 
ای��ن م��واد، اکوسیس��تم دری��ا را آلوده 
می کنند و حتی می توانند در سفیدش��دن 
گیاهان مرجانی نقش داش��ته باش��ند. به  
جای ای��ن کرم های ضدآفتاب، از کرم هایی 
که از مواد معدنی تولید ش��ده اند، استفاده 
کنی��د. در ضم��ن کرم ه��ای ضدآفت��اب 
اکتینوکس��ات،  و  اکس��ی بنزون   ح��اوی 
س��رطان زا بوده و باروری اف��راد را به خطر 

می اندازند.

7. سوغاتی های پایدار بخرید
قبل از خری��د زیورآالت��ی و محصوالتی 

ک��ه از صدف ی��ا پ��ر و پوس��ت حیوانات 
تولید شده اس��ت، کمی بیندیشید. خرید 
ش��ما، تولیدکنن��دگان را به تولید بیش��تر 
ای��ن محصوالت ک��ه در نهایت موجب آزار 
و صدم��ه به حیوانات می ش��ود، تش��ویق 
می کن��د. بنابرای��ن موق��ع خری��د کاال از 
فروش��نده بپرس��ید که آن محصول از چه 
چیزی درست شده است و اگر از حیوانات 
در تولید آن اس��تفاده ش��ده اس��ت، آن را 
نخری��د. برخی از کاالها از ش��اخ حیوانات، 
مرجان ها یا حتی چوب های کمیاب تولید 
می ش��وند که این محصوالت به حیوانات و 
محیط  زیس��ت صدمه می زنن��د و با پرهیز 
از خرید آنها می توانید به محیط  زیس��ت و 

جانداران آن کمک بسیاری کنید.

۸. از حیوان�ات ب�رای تفری�ح اس�تفاده 
نکنید

برخ��ی از افراد در مس��افرت های خود به 
برخ��ی از مناطق، از اس��ب یا خرس��واری 
اس��تقبال می کنن��د اما اگر بدانی��د با این 
حیوانات رفتار خوبی نمی شود و آنها بسیار 
خس��ته می شوند، هرگز به س��راغ این نوع 

تفریح ها نمی روید.
ب��ا پیروی از چند راه��کار فوق می توانید 
ب��دون این که ب��ه محیط  زیس��ت صدمه 

بزنید، از تعطیالت تان لذت ببرید.
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»فاجعه خشکسالی و بی آبی کشور را بیش از 
پیش جدی بگیریم.«  این هشدار جدی را پایگاه 
میراث جهانی تخت  جمشید - پرسپولیس روز 
14 فروردین ماه با انتش��ار تصویری قدیمی از 
دشت های سرسبز منتهی به محوطه باستانی 

تخت  جمشید منتشر کرد.
اگر چه جزئیات بیش��تری از دلیل انتش��ار 
چنین هشداری از سوی پایگاه میراث جهانی 
تخت  جمشید منتشر نشده اما ناگفته پیداست 
که وضعیت فرونشس��ت های تخت  جمشید 
بحرانی تر از گذشته شده و با دو سال کم بارشی 
پی درپی در استان فارس و تعداد ۷0 هزار چاه 
مجاز و غیر مجاز در حاشیه محوطه باستانی 
تخت  جمشید که سفره های آب زیرزمینی را 
برای کشت برنج در دشت های منتهی به تخت  
جمشید تخلیه  می کنند، هشدار پایگاه میراث  
جهانی تخت  جمشید حتی با خودداری از ذکر 
جزئیات بیشتر از تأثیر خشکسالی و فرونشست 
روی این محوطه باستانی ثبت شده در فهرست 
میراث جهانی یونس��کو نیاز به توضیح بیشتر 

نداشته است.
پیگیری های همش��هری از وضعیت بحران 
آب در اطراف تخت  جمشید مشخص کرد که 
امسال نیز با توجه به کاهش شدید بارندگی در 
استان فارس، سد درودزن در چند کیلومتری 
تخت جمش��ید که با ظرفیت آبگیری 9۷0 
میلیون مت��ر مکعب برای آبی��اری 40 هزار 
هکتار زمین کش��اورزی احداث شد و اکنون 
مجبور به سیراب کردن 120 هزار هکتار زمین 
کش��اورزی شده است، حاال کمتر از یک سوم 

ظرفیت خود ذخیره آب دارد.
س��د درودزن مجبور اس��ت 90 درصد آب 
شرب شهرستان مرودش��ت و 30 درصد آب 
ش��رب ش��یراز را هم تأمین کن��د که حاال با 
کاهش ذخیره آبی س��د اعالم شده است که 
امس��ال آب س��د درودزن تنها برای مصرف 
آب ش��رب تخصیص خواهد یاف��ت. ناظران 
میراث  فرهنگی معتقدند این خبر برای تخت  
جمشید بسیار خبر تلخی است چون هزاران 
هکتار از زمین های اطراف تخت  جمش��ید به 
کشت آب بر برنج اختصاص یافته و هم اکنون 
زمین های وس��یعی در انحصار کش��ت برنج 

اس��ت. بنابراین چاه های مج��از و غیر مجاز 
بیش��تری در اطراف تخت  جمش��ید سر باز 
می کنند و با بلعیدن سفره های آب زیرزمینی 
برای سیراب کردن شالیزارهای برنج، پیشروی 
فرونشس��ت به تخت  جمشید، نقش رستم و 

نقش رجب را افزایش می دهند.
هم اکن��ون 30 هزار چاه مج��از و 40 هزار 
چاه غی��ر مجاز در اطراف تخت  جمش��ید و 
محوطه های باستانی پیرامونی آن شناسایی 
شده است که برداشت آب از آنها فروریختن 
محوطه های باستانی ثبت جهانی شده متعلق 
به دوره هخامنشی ایران را در دشت مرودشت 

شدت می بخشد.
ناظران منابع آب به همشهری خبر داده اند 
که عمق برخی چاه های حفرش��ده در اطراف 
تخت  جمش��ید به حدود ۷00 متر در برخی 
نقاط رس��یده اس��ت. معصومه ابتکار، رئیس 
سابق سازمان حفاظت محیط  زیست، پیش تر 
و هنگام��ی که رئیس جمهوری قبل به تخت  
جمشید س��فر کرده بود، به خبرنگاران گفته 
بود که ۸5 درصد منابع آب زیرزمینی استان 
فارس خشکیده است و همان اتفاقی که برای 
دریاچه ارومیه افتاده است، در مورد منابع آب 

زیرزمینی استان فارس رخ داده است.
فاصله سد درودزن تا تخت  جمشید حدود 
50 کیلومتر اس��ت، رودخانه کر نیز خش��ک 
ش��ده و حتی سد س��یوند که آبگیری آن در 
دوره های گذش��ته به  دلیل تهدی��د آرامگاه 
کورش بسیار خبرساز شده بود، امروز به  طور 

کامل خشکیده است و آب در بساط ندارد.
وضعیت منابع آبی در اطراف محوطه میراث 
جهانی تخت  جمشید بسیار بحرانی است. با این 
حال کشاورزان در دشت مرودشت به شدت به 
کشت برنج روی آورده اند و این محصول آب بر 
و ناهمخوان با اقلیم فارس چنان درآمدزاست 
که کشاورزان حاضر هستند برای کشت برنج 
روزانه تا یک میلیون تومان دس��تمزد کارگر 
بپردازن��د؛ غافل از آن ک��ه بلعیدن منابع آب 
زیرزمینی در دش��ت مرودشت چه خساراتی 
روی میراث  جهانی تخت  جمشید وارد کرده 
اس��ت. چندی پیش انتش��ار خبر رس��یدن 
ش��کاف های ایجاد ش��ده در تخت  جمشید 
به  دلیل فرونشس��ت زمین و به 100 متری 
صفه تخت  جمشید، مسئوالن پایگاه میراث 
جهانی پارسه و پاسارگاد را با این استدالل که 
فرونشست های تخت جمشید به  دلیل آن که 
این محوطه روی یک بس��تر سنگی بنا شده 
است و تأثیری روی این میراث جهانی ندارد، 
به صرافت انداخت تا شکاف های ایجادشده را 
با خاک و ش��ن و نخاله پر کنند؛ اقدامی که 
به  گفته کارشناس��ان زمین شناسی بی فایده 
و ب��دون تأثیر بود. عبدالمجید اس��دی، یک 
اس��تاد زمین شناس��ی، پیش تر گفته بود که 
روی اس��اس مطالعات خود اس��تدالل پایگاه 
میراث جهانی تخت  جمش��ید را قبول ندارد، 
چون شکاف ها فشار بیش��تری به دامنه کوه 
وارد می کنند و باعث آس��یب به س��ازه های 

تخت جمشید می شوند.

تأثیر فرونشست ها روی دیواره های نقش رستم
آژیر خطر برای تخت جمشید
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در لحظاتی که ما ش��اهد مراس��م 
گروه��ی  مرحل��ه  قرعه کش��ی 
جام جهان��ی  فوتب��ال  مس��ابقات 
۲۰۲۲ قط��ر بودی��م ت��ا حریفان 
تیم ملی کشورمان در این دوره از 
مسابقات را بشناسیم، در شروع 
مراسم از نماد جام جهانی ۲۰۲۲ 
هم رونمایی شد اما در آن لحظه، 
متوجه نشدیم که یک ایرانی آن 

را طراحی کرده است.
 نم��ادی ک��ه خیل��ی زود س��ر از 
ش��بکه های اجتماع��ی درآورد و 
حتی شایعاتی هم درباره ماهیت 
آن منتشر شد؛ برخی آن را شبیه 
به ی��ک روح و عده ای دیگر آن را 
»س��فره ماه��ی در خلیج فارس« 
دانس��تند ام��ا هیچ ی��ک از ای��ن 
تفسیرها درباره »لعیب« درست 
نب��ود. لعی��ب در زب��ان عربی به 
معن��ای ی��ک بازیکن ف��وق ماهر 
است که همه طرفداران فوتبال 
را به تماشای تکنیک های خودش 
خیره و البته دعوت می کند. نکته 
مهم درباره این طرح این است که 
یک گرافیس��ت ایرانی، طراح آن 
بوده؛ »سیدحسین اجاقی« کسی 
است که نامش چند روز اخیر در 
رسانه ها منتشر شده و به عنوان 
ط��راح نماد ج��ام جهان��ی معرفی 
می شود. یک دستاورد ویژه برای 
او که از س��ال ها پی��ش »کاراکتر 
دیزاین��ر« بود اما حاال برای اولین 
جام جهانی در غرب آسیا توانسته 

به موفقیتی ویژه و بزرگ برسد.
او در گفت وگو از ش��روع ماجرای 
ای��ن طراحی، تم��اس امیر قطر با 
او، چالش ه��ای طراحی این نماد و 

... می گوید.

از بچگی، عاشق نقاشی بودم
این گرافیس��ت و تصویرساز جوان و بااستعداد، 
در اولین س��ؤال درباره این ک��ه از چه زمانی وارد 
حرفه طراحی ش��ده، می گوید: »م��ن از بچگی، 
عاشق نقاشی کشیدن بودم و سال ۸4 یک دوره 
تخصص��ی طراحی را در بندرعب��اس گذراندم. از 
س��ال 90، به صورت حرفه ای وارد حوزه طراحی 
ش��خصیت و نقاش��ی دیجیتال برای انیمیشن و 
بازی های رایانه ای ش��دم.« در خور ذکر اس��ت او 
در چندین پروژه انیمیش��ن سریالی و سینمایی 
در زمینه طراحی کاراکتر و فضا همکاری داشته 
اس��ت. همچنین طراحی و اجرای دو جلد کتاب 
مصور )کمیک استریپ( و طراحی مجموعه های 
اس��تیکر برای چند برنامه پیام رس��ان، فارسی از 

دیگر فعالیت های اوست.

فیفا ی�ک س�ال ونیم پی�ش برایم ی�ک ایمیل 
فرستاد

از او درب��اره این ک��ه ماج��رای طراح��ی نماد 
جام جهانی قطر از چه زمانی شروع شد، می پرسم 
که می گوید: »روال طراحی نمادهای جام جهانی 
در دوره ه��ای قبل��ی مانند برزیل یا روس��یه که 
اطالعات دقیق ت��ری درباره ش��ان دارم، این طور 
بود که فیفا بین طراحانی که خودش��ان انتخاب 
می کردن��د، یک رقابتی برگ��زار می کرد و از بین 
آن طرح های پیش��نهادی، س��ه مورد را که مورد 
تأیید همه کارشناسانشان قرار می گرفت، انتخاب 

می کرد. سپس فیفا، آن س��ه طرح را در معرض 
ارزیاب��ی عمومی قرار م��ی داد و هرکدام که رأی 
بیشتری می آورد، به نماد آن دوره تبدیل می شد 
که محصوالت جام جهانی هم روی اساس همان 
نماد، تولید می ش��دند. در همی��ن زمینه، تقریباً 
یک س��ال و نیم پیش ب��ود که من یک ایمیل از 
سمت کمیته عالی برگزاری جام جهانی دریافت 
کردم. این سازمان، کمیته ای مشترک شامل فیفا 
و مسئوالن کشور میزبان جام جهانی یعنی قطر 
اس��ت. در این ایمیل اشاره شده بود که ما نمونه 
کارهای ش��ما را دیدیم، مورد تأیید و پس��ند ما 
قرار گرفته، بنابراین اگر عالقه مند هستید، طرح 
پیشنهادی خودتان را به عنوان نماد جام جهانی 

بکشید و برای ما ارسال کنید.«

طرح اولیه من، جزو  سه طرح برتر فیفا شد
این گرافیست درباره طرح اولیه ای که برای نماد 
جام جهانی قطر آماده کرده، می گوید: »من بعد از 
دریافت ایمیل کمیته برگزاری جام جهانی، برای 
همکاری اعالم آمادگی کردم و سپس آن ها یک 
پی دی اف هم فرستادند شامل این که طرح باید چه 
ویژگی هایی داشته باشد، چه مالک هایی برای شان 
مهم اس��ت و تمایل دارند روی آن ها کار ش��ود و 
یک سری استانداردها و ... من همان موقع، طرح 
پیشنهادی خودم را شروع کردم و در نهایت یک 
نمادی را به آن ها ارائه دادم. آن نماد یک شاهین 
بود که به عنوان پرنده ملی کش��ور قطر شناخته 

»لعیب« هنر دست یک طراح ایرانی
گفتگو با حسین اجاقی خالق ایرانی نماد جام جهانی 2022 قطر
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می ش��ود و روی آن در چندین مرحله خیلی 
کار ک��ردم، اصطالحاً چکش کاری کردم تا به 
جمع بندی نهایی رس��ید و قرار شد به عنوان 
یکی از س��ه طرح نهایی و برتر، در رأی گیری 
عمومی که توسط فیفا در شبکه های اجتماعی 
خودش برگزار می کرد، ش��رکت داده ش��ود. 
گفت��ه بودند که روی اس��اس این کاراکترها، 
انیمیشن هایی ساخته خواهد شد و مخاطبان 
با دیدن انیمیشن به این نمادها، رأی خواهند 
داد. این ماجرا یک س��ال پیش اتفاق افتاد و 
قرار ش��د که نتیجه کار را به من اطالع دهند 
اما دو ماه از آن ماجرا گذش��ت و هیچ خبری 
نش��د. من برای همان کمیته، ایمیلی ارسال 
کردم که گفتند کش��ور میزبان جام جهانی 
با رأی گی��ری عمومی مخالفت کرده و ظاهراً 
خودشان یک طرحی دارند و می خواهند روی 

آن به عنوان نماد جام جهانی کار کنند.«

امیر قطر خواسته بود که این نماد حتماً توسط 
من طراحی شود

»اجاقی« ایمیلی را از فیفا دریافت می کند 
مبن��ی روی این که »کش��ور قطر هیچ کدام 
از س��ه ط��رح را نپذیرفت و قص��د دارد نماد 
جام جهانی را خودش طراحی کند و این پروژه 
همی��ن جا متوقف می ش��ود.« او که احتماالً 
بع��د از ای��ن ماجراها از انتخ��اب طرحش به 

عنوان نماد جام جهانی قطر ناامید شده، ادامه 
می ده��د: »تقریباً یک ماه از دریافت پاس��خ 
ایمیلم هم گذشت تا این که مجدد ایمیلی از 
سمت سرپرست بخش برندینگ کمیته عالی 
برگزاری جام جهانی به دستم رسید. در آن جا 
اشاره ش��ده بود که ما خودمان ایده ای داریم 
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و می خواهیم که ش��ما روی آن کار کنید و طرح آن 
را به س��رانجام برسانید. در ادامه من متوجه شدم که 
شخص امیر قطر، یک ایده پیشنهادی دارد که تقریباً 
همین لعیبی بود که االن ساخته شده و شما آن را در 
چند روز اخیر، بارها در رسانه ها دیدید. به من گفتند 
ک��ه امیر قطر طرح های من و بقی��ه طراح ها را دیده 
و خواس��ته که این ایده حتماً به دس��ت من اجرایی 
و نهایی ش��ود چون طرح شاهین من، بیشتر از بقیه 

برایش جذاب بوده است.«

این نماد برای معرفی پوشش محلی قطری هاست
این طراح شخصیت درباره ماهیت این نماد می گوید: 
»من به طور مس��تقیم با کمیته برگزاری مس��ابقات 
جام جهانی برای طراحی ایده امیر قطر قرارداد بستم 
و از 6 ماه پیش، کارم را دوباره شروع کردم. ایده آن ها 
ای��ن بود که چفیه و حلقه مش��کی که مردان قطری 
روی سرشان می گذارند و لباس محلی مردم این کشور 
است، نماد رسمی جام جهانی قطر شود. می خواستند 
از این فرصت جام جهانی نهایت استفاده را ببرند و این 
پوش��ش را به عنوان س��مبل فرهنگی و پوششی که 
برای شان اهمیت دارد و باید در جهان شناخته شود، 
معرفی کنند. می خواستند از لحاظ بصری، این نماد آن 
قدر دیده شود که همه مردم جهان بدانند که قطری ها 
چطور لباس می پوشند و ظاهراً این مسئله در فرهنگ 

مردم این کشور، اهمیت بسیار زیادی دارد.«
طراحی کاراکتر جام جهانی فوتبال بدون دس�ت وپا 

سخت بود
»اجاقی« درباره چالش های طراحی نماد جام جهانی 
2022 قطر هم می گوید: »من در شرایطی که گفتم، 
طراحی این نماد را شروع کردم و برای من که طراح 
کاراکتر هستم و تجربه 15 ساله و زیادی در این حوزه 
داش��تم، این کاراکتر خیلی پرچالش بود. زمانی که 
می خواهیم یک شخصیت طراحی کنیم، یک سری 
اهداف از س��اخته شدن آن داریم که باید در طراحی 
م��ورد توجه قرار بگیرد. در ای��ن باره، کاراکتر ما باید 
یک فوتبالیست می بود و این رشته ورزشی هم سراسر 
تحرک اس��ت و به حالت هایی نیاز دارد که داش��تن 
دس��ت و پا برای بازی با ت��وپ در آن اهمیت زیادی 
دارد اما وقتی در اتودهای اولیه برای این طرح، دست 
و پا می گذاشتم، راضی کننده نبود. بازخوردهایی هم 
که از سمت امیر قطر درباره این اتودها دریافت کردم، 
دقیقاً همین طور ب��ود و به من گفت که این کاراکتر 
و ش��خصیت، دست و پا نداشته باشد و باید با همین 
چفیه آن هدف محقق ش��ود، حاال شما یک کاریش 
بکنید! اتوده��ای زیاد، چکش  کاری ه��ای چندین و 
چندب��اره، ارتباط گرفتن با تیم انیماتورهای فیفا که 
چطور برای این ش��خصیت، حرکت طراحی کنیم تا 
بتواند نمایش فوتبالی ارائه دهد، سرانجام به طرحی 

بعـد از نهایی شـدن طرح 
اولیه، مـن تزیینـات، نقوش 
و ... زیادی بـرای آن طراحی 
کردم و آپشـن های زیادی در 
نظر گرفتم و برای این کمیته 
فرسـتادم تا دست شان برای 
انتخاب نهایی باز باشـد. یک 
سـری از آن ها خیلی شـلوغ 
بودنـد و ترجیح مـان این بود 
که آن قدر شـلوغ نشـود که 
تنـش تصویـری ایجـاد کند 
چون ممکن بـود حس خوبی 

در مخاطب ایجاد نکند
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رس��ید که مطلوب همه ما ب��ود. آن را آن قدر 
ادامه دادیم و برای بهتر ش��دنش تالش کردیم 
تا این که به نتیجه نهایی رس��ید که در مراسم 
قرعه کشی جام جهانی از آن رونمایی شد و االن 

شما می بینید.«

نقش اس�لیمی روی نماد، طرح حناهای زنان 
قطری است

این تصویرس��از درباره نق��وش روی این نماد 
ه��م توضیحات جالبی دارد و می گوید: »بعد از 
نهایی شدن طرح اولیه، من تزیینات، نقوش و 
... زیادی برای آن طراحی کردم و آپش��ن های 
زی��ادی در نظ��ر گرفت��م و برای ای��ن کمیته 
فرستادم تا دست ش��ان برای انتخاب نهایی باز 
باشد. یک س��ری از آن ها خیلی شلوغ بودند و 
ترجیح مان این بود که آن قدر ش��لوغ نشود که 
تنش تصویری ایجاد کند چون ممکن بود حس 
خوبی در مخاطب ایجاد نکند. تا این که به این 
نتیجه رسیدیم که دو توپ روی دست های این 
ش��خصیت قرار دهیم که ای��ن توپ ها را هم از 
لوگوی اصلی جام جهانی که چند س��ال پیش 
منتشر شده، گرفتیم، برای این که قرار بود این 
شخصیت از همان لوگو تبدیل به این نماد شود. 
نقش اس��لیمی هم که در پایین این شخصیت 

دیده می شود، از نقش حناهایی الهام گرفته شده 
که زنان قطری به عنوان تزیین و آرایش استفاده 
می کنند. می خواستیم روی این شخصیت، هم 
نم��ادی از جامعه مردان و هم جامعه زنان قطر 
به عنوان کشور میزبان جام جهانی وجود داشته 

باشد.«

فوتبالی بودن و دقت امیر قطر برایم جالب بود
»اجاقی« ک��ه برای طراحی ای��ده امیر قطر 
از طری��ق دفترش، مدام ب��ا او در ارتباط بوده و 
نظرات��ش را دریافت می کرده، می گوید: »نکته 
جالب در مکاتبات، دقت و وسواس باالی او بود. 
همچنین این که به شدت طرفدار فوتبال است 
و ت��الش می کند تا در این زمینه نقش آفرینی 

کند هم اهمیت دارد.
 به ط��ور مثال در قس��مت پایین طرح من از 
هنره��ای زنان قطری با حنا اس��تفاده کردم و 
فیفا تاکید داش��ت که طرح باید شلوغ تر باشد. 
در نهایت امیر قطر گفت که شلوغی پایین طرح 
باعث می ش��ود تا توجه از خود روسری سفید 
رنگ برداشته شود. من هم این را به فیفا گفته 
بودم اما قبول نکردند و در نهایت وقتی امیر قطر 
این را گفت، مورد قبول قرار گرفت. برایم جالب 

بود که تا این حد دقت دارد.«

من در شـرایطی که گفتم، 
طراحـی ایـن نماد را شـروع 
کـردم و بـرای من کـه طراح 
کاراکتـر هسـتم و تجربه 15 
سـاله و زیـادی در این حوزه 
داشـتم، ایـن کاراکتر خیلی 
پرچالـش بـود. زمانـی کـه 
می خواهیـم یک شـخصیت 
طراحـی کنیـم، یک سـری 
اهداف از سـاخته شـدن آن 
داریـم کـه بایـد در طراحی 

مورد توجه قرار بگیرد
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برای  تلویزیون���ی  برنامه ه���ای 
راضی کردن مخاطب کار بسیار 
دشواری دارند؛ کیفیت برنامه ها 
از یک س���و، بای���د و نبایدها از 
س���وی دیگر، ذائقه مخاطب و 
البته رقبای سرسخت اینترنتی 
و آن طرف آبی، همگی دست 
به دست هم داده تا مخاطبان 
تلویزیونی ریزش درخور توجهی 
داشته باش���ند. این ریزش در 
کالن شهرها بیشتر محسوس 
است و صداوسیما برای راضی 
نگه داش���تن مردم���ی ک���ه یک 
ده���ه قب���ل آنها را پ���ای جعبه 
جادوی���ی نگ���ه می داش���ت، با 
مشکل جدی مواجه است. این 
موضوع فارغ از سیاست های 
عجیبی اس���ت که این سازمان 
در قریب به پنج سال اخیر در 
پیش گرفته و چهره های مورد 
عالقه و محب���وب مردم را کنار 

گذاشته است.
ش���اید موارد همی���ن چندخط 
کفایت کند تا کار برنامه سازها، 
مجری���ان  و  تهیه کننده ه���ا 
س���اختن  ب���رای  تلویزیون���ی 
و  مخاطب پس���ند  برنام���ه ای 
س���رگرم کننده، ب���ه بن بس���ت 
کش���یده ش���ود. این بن بس���ت 
در س���ال های اخی���ر کار را ب���ه 
س���مت و س���ویی کش���انده که 
تهیه کننده ه���ا مجبورند بعضاً 
دست به کارهای غیرمتعارفی 
بزنن���د و برای آنکه گوی رقابت 
را از یک برنامه خاص بربایند، 
به سراغ ش���یوه های نامرسوم 

بروند.

این موضوع دیگر روی کس���ی پوش���یده نیس���ت که 
برنامه ه���ای تلویزیون���ی اگ���ر می خواهن���د چه���ره ای 
سرشناس از دنیای هنر یا ورزش داشته باشند، باید 
سر کیسه را شل کنند و به میهمان مدنظر، رقمی را 
برای انجام مصاحبه یا حضور در اس���تودیو بپردازند؛ 
اما امس���ال با توجه به آنکه رقابت ش���دیدتری بین 
ش���بکه های مختلف درگرفته، به نظر می رس���د این 
ارق���ام ه���م نجومی تر ش���ده و هر برنام���ه ای مجبور 
ش���ده برای ربودن میهمان محبوب تر، پول بیشتری 
را پیش���نهاد کند! اینکه چنین شیوه ای درست است 
ی���ا اصالً جواب می دهد یا خی���ر، موضوع فعلی این 
مطلب نیس���ت بلکه بیشتر درباره مبالغی است که 
برنامه های تلویزیونی مختل���ف به میهمانان )اینجا 
بیشتر ورزشی( داده اند تا برای حضور در برنامه های 
ویژه نوروزی یا پرمخاطب، خودش���ان راجلو دوربین 

قرار دهند.

بنایی که سه سال پیش گذاشته شد
شاید تا چهار سال پیش چنین موضوعی چندان 
مرس��وم نبود و غالب چهره های هنری و ورزشی 
که مورد عالقه مردم بودند راحت تر مقابل دوربین 
تلویزی��ون قرار گرفت��ه و در برنامه های متنوعی 
شرکت می کردند. با این حال، این سناریو از نزدیک 
به سه سال پیش به این طرف تغییر کرده و حاال 
سخت است که چهره ای سرشناس از دنیای هنر 
و ورزش بدون گرفتن هدیه، حاضر به مصاحبه با 

برنامه های خاص تلویزیون شود. ابتدا حدود سه 
سال پیش بود که یکی از برنامه های کم مخاطب 
در یکی از ش��بکه های کم بیننده تلویزیون برای 
اینکه چهره ه��ای ویژه ای را جل��و دوربین ببرد، 
ب��ه پرداخت هدیه به میهمانان و چهره هایش رو 
آورد. آن زمان ش��اید رقم چندان سنگین به نظر 
نمی رسید و می ش��د با پنج میلیون تومان، یک 
میهمان سرشناس را برای چند ساعت در اختیار 
گرفت. با گل کردن آن برنامه در شبکه ای نه چندان 
پرمخاطب، این شیوه به س��رعت در شبکه های 
دیگر مرسوم شد و رفته رفته تهیه کننده ها برای 
اینکه مخاطب بیشتری جذب کنند، حاضر شدند 
پول بیش��تری بپردازند ت��ا میهمانان خاص تری 
داش��ته باش��ند. یک��ی از هم��کاران برنامه های 
سرش��ناس تلویزیونی که دو، سه سالی می شود 
در نوروز، برنامه متنوعی می سازند، با اصرار روی 
اینکه نامش محفوظ بمان��د می گوید: »واقعیت 
این است که کار برای تهیه کننده های تلویزیونی 
دشوار است. شاید بسیاری از آنها چندان تمایلی 
به پرداخت پول نداشته باشند؛ ولی وقتی می بینند 
که همکار دیگرشان در فالن برنامه و فالن شبکه 
حاضر ش��ده اند، رقمی ب��رای مصاحبه به طرف 
مقابل بپردازند، او هم مجبور می شود چنین کاری 
کند«. این منبع آگاه در ادامه اشاره ای به رقم هایی 
می کند که تیم برنامه سازش در طول دو سال قبل 
به چهره های ورزشی پرداخته اند: »دو سال پیش 

چهره های سرشناس برای حضور در برنامه ها چقدر می گیرند؟
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رقم ها نزدیک به 15 تا 20 میلیون تومان شد. 
ب��رای آنکه بتوانیم چهره های ورزش��ی را که 
مورد عالقه مردم هستند، جلو دوربین بیاوریم 
کس��ی حاضر نمی شد زیر 15 میلیون تومان 
بگیرد. سال گذشته این رقم رشد وحشتناکی 
کرد و حتی تا 10 برابر هم رس��ید. دو چهره 
محبوب تیم پرسپولیس برای حضور در برنامه 
ما با کلی تخفیف، نهایت��اً با دریافت رقم ۸0 
میلیون توم��ان حاضر به ش��رکت در برنامه 
شده اند. البته رقم پرداختی به آنها در مقایسه 
با رقم پرداختی به یکی، دو چهره س��ینمایی 
باز متعادل تر بود چون برای دعوت از یکی از 
هنرپیشه ها مجبور شدیم 150 میلیون تومان 
هزینه کنیم«. از زمانی که قیمت سکه رشد 
فزاینده ای داشته، بسیاری از فوتبالیست های 
سرشناس برای حضور در برنامه های مختلف 
رو به دریافت سکه آورده اند. سال گذشته این 
رقم برای تعدادی از فوتبالیس��ت ها پنج عدد 
س��که بوده که با رشد بیش��تر و البته دست 
خالی تهیه کننده ها به نظر می رسد تأمین پنج 
سکه برای هر میهمان در سال جاری سخت 
و دشوارتر شده و شیوه های دیگری جایگزین 

شده است.

برنامه های اینترنتی و ارقام نجومی
شاید اگر تلویزیون با خودش رقابت می کرد، 
شرایط بهتر بود؛ ولی از زمانی که برنامه های 
اینترنتی پرمخاطب ساخته و تولید می شود، 
شرایط برای صداوسیما و دعوت از چهره های 
سرشناس سخت تر شده است. یکی از همکاران 
این برنامه ها می گوید هنرمندان سرش��ناس 
برای حض��ور در یکی از همی��ن برنامه های 
اینترنت��ی رقم 200 تا 500 میلیون تومان را 
برای سال گذش��ته دریافت کرده اند؛ ارقامی 
که البته ب��رای پرداخت کردن آن مش��کلی 
نداشته اند. این موضوعی است که باعث شده 
تا رقم های درخواستی از برنامه های تلویزیونی 
بیشتر ش��ود و در همین س��ال، شایعاتی به 

گوش رسیده که چندان باورکردنی نیست.

درخواست به دالر و یورو
با توجه به نرخ رشدی که هدیه ها داشته اند 

به نظر می رسد این عدد و رقم در سال جاری 
از ۸0 میلیون توم��ان برای بازیکنان فوتبال، 
به ویژه بازیکنانی که در استقالل و پرسپولیس 
بوده اند تا 150 میلی��ون تومان افزایش پیدا 
کرده اس��ت. این موضوع منهای رقمی است 
ک��ه باید ب��ه کارچاق کن ها داده ش��ود چون 
تهیه کننده ها از طریق واسطه باید چهره های 
ورزشی را به استودیو بکشانند و آنها هم برای 
راضی ک��ردن طرف مقابل، حداق��ل به اندازه 
یک سکه طال، سهم خواهی دارند. آن طور که 
شایعه شده تهیه کننده های برنامه های نوروزی 
تلویزیون در همین هفته های گذشته مجبور 
شده اند برای بازیکنان ملی پوش و حضور در 
برنامه شان، 150 تا 200 میلیون تومان هزینه 
کنند. این منهای ش��ایعه ای است که عنوان 
ش��ده یکی از س��رمربیان ش��اغل در فوتبال 
ای��ران برای حضور در یکی از همین برنامه ها 
درخواس��ت پنج هزار یورو کرده اس��ت. این 
موضوع البته از سوی تهیه کننده ها رد می شود 
و می گویند چنین نیست ولی با درنظرگرفتن 
هدایای ثبت شده در سال گذشته که قریب به 
۸0 تا صد میلیون تومان برای فوتبالیست ها 
بوده، بعید نیست چنین موضوعی هم صحت 

داشته باشد.

اسپانسر یا بیت المال؟
چنین موضوعی به صورت رسمی از سوی 
تلویزیون تأیید نمی شود و دست آخر می شود 

با تکذیب س��اده ای از کن��ارش عبور کرد اما 
نهایتاً اگر کار به جایی رسید که رقم پرداختی 
به یکی از چهره ها هم لو برود ش��اید بش��ود 
با این عنوان که چنین رقمی را اسپانس��رها 
می پردازند، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. 
با این وجود به نظر می رسد این ارقام چندان 
ارتباطی هم با اسپانسرها ندارد. همان شخصی 
که درباره پرداخت هزینه ها صحبت کرده در 
این مورد می گوید: »در ابتدا اسپانسری وجود 
ندارد. تهیه کننده باید پروپوزالی تهیه کند و 
در اختیار سازمان بگذارد. او درخواست رقمی 
برای ساخت برنامه اش می کند و بعد از همان 
رقم، هزینه این هدای��ا را می پردازد. حاال اگر 
موفق شد و مخاطب جذب کرد، اسپانسرها به 
سراغش می آیند و می تواند با ارقام درشت تری، 
برنامه ه��ای بعدی اش را بس��ازد و چهره های 

بیشتری را هم به برنامه بکشاند«.

ستاره های پولکی؟
ارقام پرداختی به چهره های ورزشی آن قدر 
رقم متفاوتی دارد که نمی ش��ود برایش مرز 
خاص��ی در نظر گرفت؛ کاپیتان معروف یکی 
از تیم ه��ای تهرانی با ۸0 میلی��ون تومان در 
یک برنامه حاضر ش��ده در شرایطی که یکی 
از دروازه بان ه��ای تیم ملی با رقم 2۷ میلیون 
تومانجلو دوربین تلویزیون رفته است. به قرار 
بازار چانه زنی برای کاهش ارقام هم حس��ابی 

داغ است.
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خواهرزاده جالل آل احمد وضعیت خانه پدری 
این نویسنده فقید را پس از 12 سال »آینه دق« 
دانس��ت و آن را ویرانه ای آکنده از زباله توصیف 

کرد.
محمدحس��ین دانایی، از بازمان��دگان خانواده 
جالل آل احمد، با نقد عملک��رد در حفظ میراث 
فرهنگی کش��ور، برای اثبات این ادعا به ش��رح 
وضعی��ت خانه  پ��دری جالل آل احمد پرداخت و 
گفت: در ایام نوروز بنا به عالیق شخصی به چند 
بنای قدیمی که به عنوان میراث فرهنگی کشور 
در فهرست آثار ملی ثبت شده اند، سری زدم. یکی 

از آن ه��ا خانه پدری مرحومان جالل و ش��مس 
آل احمد اس��ت، خانه ای قدیم��ی واقع در محله 
»پاچنار« تهران، اثری که هم نشان دهنده مقطعی 
از تاریخ ملی و گوش��ه ای از زندگی درگذشتگان 
ماست، هم با شخصیت های برجسته تاریخ کشور 
مرتبط است و هم نزد عامه مردم و عرف جامعه، 
آب��رو و احت��رام دارد و مورد توج��ه خاص و عام 

است.
او ادامه داد: اما آنچه در این خانه دیدم، س��ند 
متقنی اس��ت از وج��ود یک جریان ق��وی برای 
»حذف« میراث فرهنگی کشور با عنوان فریبنده 

اوضاع خانۀ پدری جالل  آل احمد؛ »آینه دق«

امـا آنچـه در ایـن خانـه 
دیدم، سـند متقنی اسـت از 
وجود یک جریـان قوی برای 
»حـذف« میـراث فرهنگـی 
کشـور بـا عنـوان فریبنـده 
»حفـظ« میـراث فرهنگـی. 
آنچه دزدیدنی است، دزدیده 
شـده، آنچه سوزاندنی است، 
سوزانیده شده و آنچه هم که 
قابل تبدیل به احسن! نبوده، 
دودسـتی به طبیعـت تقدیم 
شـده اسـت تا مادر طبیعت 

خدمتش برسد
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»حفظ« میراث فرهنگی. آنچه دزدیدنی است، 
دزدیده شده، آنچه سوزاندنی است، سوزانیده 
ش��ده و آنچه هم که قابل تبدیل به احس��ن! 
نبوده، دودستی به طبیعت تقدیم شده است 

تا مادر طبیعت خدمتش برسد.
دانایی به بررس��ی س��ابقه و سرنوشت این 
خانه ب��ه عنوان یک نمونه از میراث فرهنگی 
کش��ور پرداخ��ت و آن را »اندوه بار« توصیف 
کرد و افزود: مسؤوالن میراث فرهنگی کشور 
در س��ال 13۸3 تشخیص دادند که این خانه 
یکی از بناهای تاریخی شایسته حفاظت است 
و باید زیر نظر دول��ت قرار گیرد و محافظت 
شود. بنابراین، ابتدا نام و نشانش را در فهرست 
آثار ملی و بناهای تاریخی ثبت کردند و بعد 
به سراغ مالکانش آمدند تا آنان را راضی، اما در 
واقع، مجبور کنند که خانه را به دولت واگذار 
کنند تا جلو به اصطالح تخریب و ... آن گرفته 
شود! برای موفقیت در این فاز هم از شیوه های 
س��لبی و ایجاب��ی متعدد اس��تفاده کردند تا 
س��رانجام در سال 13۸9 موفق شدند و خانه 
را تصاحب کردند. تنها کارشان هم انجام چند 
کار جزیی و سطحی در حد رنگ آمیزی در و 
دیوار و نصب یک تابلو نامربوط و برگزاری یک 
مراسم تبلیغاتی متظاهرانه با حضور مقامات 
و س��خنرانی و بریدن نوار و ... بود. بعد هم در 
خانه را بستند و رفتند، بدون دغدغه نسبت به 
گذشته و بدون اعتنا نسبت به آینده، آینده ای 
که تصوی��ر حزن انگی��زش از هم اکنون قابل 
دیدن است، و بی خبر از این که آثار ملی، نقطه 

تالقی تاریخ با لیاقت آدم ها هستند...
او در ادام��ه گف��ت: آنچه در این 12 س��ال 
روی س��ر این خانه آمده، یا آنچه روی سرش 
آورده اند، مصداق بارز همان وضعیتی اس��ت 
که ب��ه عنوان فاجعه یا تراژدی تعریف ش��د. 
خان��ه ای که در زمان حضور مالکان بی ادعای 
قبلی، گرچه پیر و فرتوت ش��ده بود، ولی باز 
هم پاک و مطهر و محترم بود، با نشانه هایی 
از مسؤولیت شناس��ی و دلسوزی و مراقبت و 
محافظت و نقطه امید مردم و اهل محل، ولی 
اکنون بدل ش��ده است به یک آینه دق، یک 
ویرانه، ویرانه ای آکنده از زباله و نخاله و ننگ 

و نکبت.

خانه آیت  اهلل حاج سیداحمد طالقانی، پدر 
جالل و ش��مس آل  احمد در سال 13۸3 به 
ثبت ملی رس��یده و درحالی که سال 1391 
خانه باستان شناسان کش��ور می شود، اما به 
جای باستان شناس��ان، خانه پاتوق معتادان 
می شود. با آن که خانه از طریق صندوق احیا و 
بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی 
به مزایده گذاشته ش��د و سرمایه گذاری هم 
برای آن پیدا شد، اما هنوز هیچ اقدام حفاظتی 
و مرمتی برای آن ص��ورت نگرفته به طوری 
که محمدحس��ین دانایی، در دی ماه س��ال 
1400 هشدار داد که این خانه بار دیگر پاتوق 

خالفکاران و معتادان شده است.
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یک ذره تأمل، خویش���تن داری 
و پرهیز از احساسات هیجانی 
اتفاقات���ی  چ���ه  از  می توان���د 
جلوگیری کن���د؛ کاری که ویل 
اسمیت نکرد و حاال باید تاوان 

آن را پس دهد.
»در  نوش���ت:  ای���ران  عص���ر 
جریان نودوچهارمین مراس���م 
اس���کار، کری���س راک، کمدین 
آمریکای���ی و مج���ری مراس���م، 
ب���ا ِجیدا پینکت )همس���ر ویل 
اس���میت( که موهای س���رش 
را ب���ه دلی���ل بیماری آلوپس���ی 
)طاس���ی موضع���ی( از دس���ت 
داده شوخی کرد. ویل اسمیت 
به روی سن رفت و به او سیلی 
زد. او در حال���ی که برگش���ت و 
روی صندل���ی اش نشس���ت با 
صدای بلند و همراه با فحاشی 
از راک خواست اسم همسرش 
را ب���ه زب���ان نیاورد. تم���ام این 
اتفاق���ات در ع���رض حدود یک 
چ���ه  آن  ام���ا  داد  رخ  دقیق���ه 
جالب توجه اس���ت این اس���ت 
که این یک دقیقه چه تاثیراتی 
در زندگ���ی ویل اس���میت و به 
دنبال آن برای آکادمی اس���کار 
دارد. علی رغم معذرت خواهی 
چندباره ویل اسمیت و انتشار 
بیانیه ای هم در معذرت خواهی 
و هم در نکوهش عملکردش، 
خودش از آکادمی اس���کار هم 
اس���تعفا داد و آکادم���ی ه���م 

سریع پذیرفت.

آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا )اسکار(، 
که برگزیدن نامزدها و برندگان جوایز اس��کار از 
جمله ماموریت هایش است، روز جمعه اعالم کرد 
که ویل اسمیت را به مدت 10 سال از حضور در 
مراسم اسکار یا هر رویداد دیگر مرتبط با آکادمی 
محروم می کند. ویل اسمیت نیز با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد ک��ه تصمیم آکادم��ی را در خصوص 
محرومیتش از حضور در اسکار می پذیرد و به آن 

احترام می گذارد.
آکادمی همچنین به دلیل نحوه مدیریت مراسم 
پ��س از این اتف��اق و نیز اجازه دادن به اس��میت 
ب��رای ماندن و دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد 
عذرخواهی کرده است. به گزارش یورونیوز آکادمی 
علوم و هنرهای س��ینما در بیانیه خود در همین 
خصوص می افزاید: »ما در طول پخش تلویزیونی 
به اندازه کافی و به ش��یوه ای مناسب نتوانستیم 
ش��رایط سالن پس از این اتفاق را مدیریت کنیم 

و از این بابت متاسفیم.«
در این بیانیه همچنین به نبود آمادگی و کوتاهی 
در مواجهه با یک اتفاق بی س��ابقه اشاره و تاکید 
ش��ده اس��ت: »فرصتی پیش روی ما بود تا برای 
مهمانان، بینندگان و خانواده آکادمی در سراسر 
جهان سرمشق و الگو باشیم اما کوتاهی کردیم.«

نکته جالب توجه این اس��ت که آکادمی تمام 
تقصیر را فقط به گردن ویل اسمیت نینداخته و از 
این که خود آنها هم نتوانسته اند بعد از این اتفاق، 

عملکرد درخور آن داش��ته باش��ند، عذرخواهی 
کرده است. یعنی حداقل کاری که می توانستند 
بکنند این بود که ویل اس��میت را از سالن اخراج 
می کردند نه این که بماند و اتفاقاً جایزه بگیرد و 

حرف هم بزند و ... .
حال از طرف دیگر بعد از گذش��تن آن ش��ب 
مراسم اسکار پس لرزه های آن تصمیم و عمل غیر 
قابل قبول ویل اسمیت شروع شد. کمپانی سونی 
پروژه ساخت فیلم »پسران بد 4« را متوقف کرد؛ 
فیلمی که س��ه قسمت از آن قبالً ساخته شده و 
اولین فیلم آن در سال 1995 تولید شد. مجموعه 
فیلم هایی که بسیار پرفروش بود و طبیعتاً قسمت 
چهارم هم می توانست پرفروش باشد اما ساخت 

آن متوقف می شود.
کمپانی فیلم سازی نت فلیکس قرار بود تازه ترین 
 Fast and« پروژه س��ینمایی خود تحت عنوان
Loose« را با بازی ویل اس��میت به روی صحنه 
ببرد اما این کمپانی هم پروژه ساخت فیلم را به 

حالت تعلیق درآورد.
ویل اس��میت یک سوپراستار بس��یار معروف 
هالیوود است؛ یکی از گران ترین بازیگران سینمای 
آمری��کا از لحاظ دس��تمزد اما هر ان��دازه هم که 
معروفیت داشته باشد دلیل نمی شود که از اشتباه 
او چشم پوشی کنند یا با ریش سفیدی و پادرمیانی 
بخواهند سریع قضیه را ختم به خیر کنند و بگویند 
یک اش��تباه بود و دیگر تمام ش��د، بهتر است از 

هزینه های یک سیلی!
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آن بگذریم و ... اتفاقاً به دلیل همین ش��هرت 
و معروفی��ت با او چن��ان برخوردی می کنند 
که درس عبرتی ش��ود ب��رای دیگران. کاری 
می کنند که دیگر هیچکس��ی به خود جرات 
چنین تصمیمات لحظه ای یا احساس��اتی را 
ندهد؛ آن هم در برنامه زنده مراسم اهدا جوایز 

اسکار!
برخی می گویند شوخی کریس راک هم با 
ظاهر همس��ر ویل اسمیت مناسب نبود؛ اگر 
چه این دس��ت شوخی ها و بس��یار شدیدتر 
و بی پرده ت��ر از ای��ن ش��وخی ها در چنی��ن 
مراسم هایی معمول اس��ت ولی اگر به فرض 
این شوخی هم درست نبوده باشد راه اعتراض 
به آن، رفتن روی سن و سیلی زدن به کریس 
راک نیست. ویل اسمیت فقط اگر یک دقیقه 
تأمل می کرد و احساس��ی برخورد نمی کرد، 
می توانست بعد از مراسم اعتراضش را به نحوه 
شوخی و س��خنان کریس راک نشان دهد و 
طبیعتاً شکل مسائل بس��یار فرق می کرد. از 
این منظر هم که ظاهر همس��ر ویل اسمیت 
به دلیل بیماری اس��ت و نه انتخاب خودش، 
قطعاً افکار عمومی آن موقع با خانواده اسمیت 
همراه می ش��د و ش��اید کریس راک بود که 

مجبور به عذرخواهی می شد.
این اتف��اق یکی از عجیب ترین صحنه های 
تاریخ برگزاری مراس��م اس��کار خواهد بود و 
س��ال ها درباره آن بحث و گفتگو خواهد شد 
اما ش��اید درس بزرگ آن شب جمله ای بود 
که دنزل واشنگتن به ویل اسمیت گفته بود: 
»شیطان دقیقاً وقتی در اوج هستی، سراغت 
می آد.« با یک نگاه اجمالی می توان گفت یک 
ذره تأمل، خویشتن داری و پرهیز از احساسات 
هیجانی می تواند از چ��ه اتفاقاتی جلوگیری 
کند؛ کاری که ویل اسمیت نکرد و حاال باید 

تاوان آن را پس بدهد.«

ُمشت ویل اسمیت؛ بومرنگ تاریخ و ضربه  
تقدیر

مش��ت ویل اس��میت، ضدزن ترین حرکت 
»رئالیستی« تاریخ اسکار است در سال هایی 
که کل دنیا بسیج شده اند در دنیای »نمایش«، 

حقوق زنان را احیا کنند.

ب��ه گزارش ایس��نا، حس��ین معززی نیا در 
یادداش��تی اینستاگرامی نوشت:  »مشت ویل 
اسمیت بومرنگ تاریخ است. ضربه  تقدیر است. 
تصادفی به نظر می رسد و غافلگیرکننده، اما 
همان دم خروسی است که منتظرش بودیم؛ 

در زمان و مکان درست اتفاق افتاد.
مشت ویل اسمیت، طعنه ی تاریخ به ریاکاری 
اس��ت. به نمایش های جعلی این سال ها که 
ادعای نمایندگی صداه��ای خاموش را دارند 
و حمایت از اقلیت ها. درس��ت در مراس��می 
که س��ر تا تهش ممل��و از بازی های دروغین 
حمایت از اقلیت هاس��ت و چپ و راسِت سن 
را س��یاهان، زنان، زنان سیاه پوست، ناتوان ها 
یا کم توان های جس��می انباشته اند، ضربه ی 
نماینده ای از اقلیت ها روی صورت نماینده ی 
دیگری از اقلیت ها می نشیند، درست با همان 
مش��خصاتی که فیلم های »زشت«، »قبیح« 
و »نژادپرس��ت« دوران قدیم نشان می دادند 
»س��یاه« های محله ی  هارل��م چطور ممکن 
است ناگهان به هم بپرند و در چشم به هم زدنی 

دیگری را نفله کنند.
مش��ت ویل اس��میت، ضدزن ترین حرکت 
»رئالیستی« تاریخ اسکار است در سال هایی 
که کل دنیا بسیج شده اند در دنیای »نمایش«، 

حقوق زنان را احیا کنند.
مشت ویل اسمیت در همان میزانسنی زده 
شد که ستاره های لیموزین سوار، شعار حمایت 
از اوکراین روی لباس یا زبان شان نصب کرده اند. 
اگر می شود یک آن، غیرتی شد و برای »دفاع 
از خان��واده« کوبید توی صورت طرف مقابل، 
جرم پوتین چیست؟ خواس��ته از خانواده ی 
بزرگش، از ملت��ش، از میهنش »دفاع« کند. 
همه ی جنایت های تاریخ به همین بهانه انجام 
نشده؟ همه ی کش��تارهای میلیونی تاریخ از 
همین  جا آغاز نشده که یکی خونش به جوش 

آمده و رس��الت خودش پنداش��ته از چیزی 
دف��اع کند؟ مش��ت ویل اس��میت، ضربه ای 
جانان��ه به صورت اعضای آکادمی اس��ت که 
چند سال پیش تصویب کردند از حاال به بعد 
فقط به فیلم های ری��اکار جایزه خواهند داد؛ 
فیلم هایی که حمایت شان از اقلیت ها را توی 
ویتری��ن بگذارند و تقدیم کنند تا هر کودنی 
بتواند »پیام های انسان دوستانه « ی فیلم ها را 
به تمامی درک کند. حاال »دیکتاتوری اقلیت« 
جایگزین دیکتاتوری های قبلی شده، عرصه را 
چنان تنگ کرده که خالق پدرخوانده می آید 
روی سن، با شرمندگی از این  که وقت بقیه را 
بگیرد، سن را به سرعت ترک می کند و آن دو 
اس��طوره را هم می برد تا برای لوس بازی های 

جوانک های کج و کوله وقت کم نیاید.
فاش کنن��ده ی  اس��میت  وی��ل  مش��ت 
ازدست رفتن اعتمادبه نفس آکادمی است که 
دیگ��ر نه توان و ابتکار برگزاری یک مراس��م 
منضبط و دقیق را دارد که حضور یک مجری 
کاریزماتیک باعث ش��ود هر کس هر چه به 
ذهنش می رس��د نگوید، نه ش��جاعت این را 
که مش��ت پران ها را از مراس��م اخراج کند و 

جایزه شان را هم پس بگیرد.«

محرومیت 10 س�الۀ ویل اسمیت از حضور 
در اسکار

همچنین در تازه ترین اقدام آکادمی اسکار 
اعالم کرد »ویل اسمیت« به دلیل سیلی زدن 
به »کریس راک« در جریان مراس��م اس��کار 
2022، برای 10 س��ال از حض��ور در جوایز 
اسکار محروم ش��د. آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی اسکار در نامه ای به اعضای این نهاد، 
رفتار »ویل اسمیت« در جریان مراسم اسکار 
2022 را »غیرقابل قبول« خواند و اعالم این 
بازیگر که به تازگی برنده اسکار شده به مدت 
10 سال اجازه حضور در هیچ رویداد یا برنامه  

برگزار شده توسط آکادمی را نخواهد داشت.
آکادمی در نامه ای به اعضا نوشته: »اقدامی 
که امروز در پاسخ به رفتار ویل اسمیت انجام 
می دهیم، گامی به سوی هدفی بزرگ تر برای 
حفاظت از امنیت اجراکنندگان و مهمانانمان 

و بازگرداندن اعتماد به آکادمی است.«
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 سینمادوس��تان، اخب��ار هنر هفت��م را با 
جنبش »می تو« س��پری کردند. جنبشی که 
حاال برای س��ومین بار در کشورمان، رسانه ای 
شده و این بار برخالف دو مرتبه قبلی، عده ای 
از زنان سینماگر، پیشقراول شدند و با امضای 
بیانیه ای، تاثیرات مخرب سوءاستفاده  جنسی 
را فراتر از آنچه انتظار می رود، عنوان کرده اند.

»می تو« نخستین بار در سال 2005 متولد 
شد اما این اصطالح در آن سال ها، بیشتر برای 
زنان و دختران س��رزمین های کم برخوردار و 
جنگ زده که مورد سطح وسیعی از خشونت 
جنس��ی قرار داشتند، به کار برده می شد. در 
سال 201۷، پای این جنبش به سینما باز شد 
و خیلی زود، 5 زن شاغل در سینمای آمریکا، 
ادعاهایی را علیه هاروی واینستین؛ سرمایه دار 
معروف هالیوودی و یکی از ارکان میرامکس 

مطرح کردند.
آنچه اما شکایت این 5 زن را از دیگر شکایات 
مش��ابه تا قبل از آن زم��ان، ویژه تر می کرد، 
آگاه��ی آنها از رون��د پرونده های این چنینی 
بود. آن ها می دانس��تند که شکایات بسیاری 
در هالیوود علیه خش��ونت های جنسی ثبت 
می شود که عمده این شکایت ها به دلیل مرور 
زمان و نبود شاکی کافی، مختومه اعالم شده 
و همین جریان سبب می شد تا هم، جسارت 
سوءاستفاده کنندگان در نبود یک قانون محکم 
بیشتر شود و هم قربانیان بیشتری از نبود یک 
قانون حمایت گرانه سرخورده شده و راز خود 

را بازگو نکنند.

این 5 زن اما به رس��انه های پرنفوذی چون 
نیویورکر و واشنگتن پس��ت متوسل شدند و 
عالوه روی رس��انه ای کردن ش��کایت خود، 
از دیگر قربانیان خواس��تند تا ش��کایت خود 
علیه ه��اروی واینس��تین را در دادگاه اقامه 
کنن��د. همین درخواس��ت کافی ب��ود تا در 
کمتر از دوماه، تعداد ش��کایات از تهیه کننده 
پالپ فیکش��ن، به 23 مورد افزایش پیدا کند. 
تعداد این شکایات در یک سال به 45، در سه 
سال به ۸0 و هم اکنون به بیش از 100 مورد 
رسیده است تا برای نخستین بار، یک پرونده 
آزار جنسی، به یک جریان دومینووار تبدیل 
شده و دادگاه بتواند به استناد تعدد شاکیان و 

اسناد متقن، واینستین را به زندان بیاندازد.
موفقیت این پرونده س��بب شد تا قربانیان 
دیگر نیز این شهامت را بیابند تا علیه ظلمی 
که در حق آنها شده، به دادگاه شکایت کنند. 
به همین دلیل خیلی زود، شکایت هایی علیه 
برخی چهره های مطرح هالیوودی که گمان 
برده می شد، قانون با آنهاست و طرح شکایت، 
هیچ گاه به ضرر آنها تمام نمی ش��ود، مطرح 
ش��د. ازجمله این چهره ها می توان به بروس 
ویلیس، کوین اسپیس��ی، چارلی رز و... اشاره 
کرد. چهره هایی که برخ��ی از آنها همچنان 
در مسیر دادگاه، در رفت وآمد هستند اما آنها 
حتی اگر هم در دادگاه متهم نشوند، آن قدر از 
چشم کمپانی ها افتاده اند که در این سال ها، 
در کمتر پروژه ای به کار گرفته شدند و عمده 
آنها طعم انزوا و حتی بازنشستگی اجباری را 

در اوج شهرت چشیده اند.

می تو در ایران
ای��ن جنب��ش در ایران، هم زمان با ش��یوع 
آن در هالی��وود، توس��ط ی��ک روزنامه نگار، 
رسانه ای شد. جایی که یک خانم روزنامه نگار 
به ضرورت ترویج این کارزار در ایران اش��اره 
کرد و همان جا اعالم کرد که توس��ط یکی از 
کارگردانان سرشناس س��ینمای ایران، مورد 

خشونت جنسی قرار گرفته است.
ای��ن ادعا در آن زمان، چندان جدی گرفته 
نشد و حتی برخی در شبکه های مجازی، این 
حرکت را منکوب و آن را در جهت شوآف های 

هالیوودی قلمداد کردند.
در تابستان سال گذشته اما شکل وسیع تری 
از این جنبش در ایران به راه افتاد و این بار چند 
بازیگری که در طول این س��ال ها به صورت 
جس��ته وگریخته از برخی سوءاستفاده هایی 
که علیه آنها ش��ده بود، پرده برداشتند نیز به 
این جریان پیوستند. در این کارزار که خیلی 
جدی تر از مورد اول بود، حتی نام چند بازیگر 
و کارگردان نیز برده شد که در کمال تعجب، 
نه آن خانم های س��ینماگر اقدامی حقوقی را 
رق��م زدند و ن��ه آن چهره هایی که علیه آنها 
ادعا مطرح ش��ده بود، زبان گشودند و یا برای 
حیثیت خود، در محاکم، طرح دعوی کردند.

با این تفاس��یر اما جنبش من هم در ایران، 
همچنان در پوسته قرار داشت و تنها چیزی 
که در این بین عایدی دوس��تداران حقیقت 
ش��د، وجود برخی ادعا، علیه چند چهره بود 
که هیچ گاه شکلی رس��می و قانونی به خود 

نگرفت.

قیام حداکثری علیه خشوت جنسی
موج سوم که تصور می شود بسیار پررنگ تر 
از دو موج قبلی اس��ت، از روز سوم فروردین 
امسال آغاز شد. جایی که سمیه میرشمسی 
به عنوان دس��تیار کارگردان، ضمن انتقاد از 
خشونت های جنسی علیه زنان سینماگر، ادعا 
کرد که یک بازیگر سرشناس، در پشت صحنه 
یک فیلم، دس��ت او را گرفت��ه و از وی تقاضا 

کرده تا صورت او را ببوسد.

همۀ آنچه باید درباره جنبش »می تو« بدانید

زنان علیه نامردان
مجتبی اردشیری

روزنامه نگار
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این رشته توئیت، با استقبال قابل توجهی از 
سوی مخاطبان مواجه شد و این بار برخالف 
دو موج قبلی، دامنه حمایت های سینماگران 
زن، بیش��تر هم ش��د تا جایی ک��ه بیش از 
100 تن از آنها، ط��ی بیانیه ای، ضمن تائید 
خش��ونت ها و سوءاستفاده های جنسی علیه 
آنها در پروژه های سینمایی، خواستار برخورد 

قانونی با این جریان شدند.
آنچه اما این فریاد س��ینماگران زن را حتی 
اندوه بارتر از اعتراض سینماگران زن هالیوودی 
کرد، آن جایی بود که آنها به باج گیری جنسی 
اش��اره کرده بودند. اگر به متن و اعتراف های 
قربانیان هالی��وودی نگاهی بیندازیم، متوجه 
می ش��ویم که در تمام آنه��ا، از مواردی چون 
خش��ونت جنسی، سوءاس��تفاده جنسی و یا 
فریب جنسی سخن به میان آمده است اما در 
بیانیه هنرمندان زن ایرانی، عالوه روی تکرار 
تمامی این موارد، صحبت از باج گیری جنسی 
نیز شده که این گزاره با موضوع قلدری برخی 
بازیگران و س��ینماگران م��رد، به موازات هم 
تکرار ش��ده و اشمئاز قضیه را چندبرابر کرده 

است.
همچنان که در این بیانیه، به سیستماتیک 
بودن این خش��ونت ها اشاره ش��ده که خود، 
محل نگرانی عمیق دیگری اس��ت که به این 
سادگی ها نمی توان با آن به مبارزه برخاست. 
شاید این جریان است که اکنون سبب شده 
تا دالیل سکوت برخی نهادهای مرتبط با این 

بیانیه را متوجه شویم.
نکته مه��م دیگر راجع به ای��ن بیانیه مهم 
س��ینماگران زن آن است که برخی بازیگران 
تصمیم گرفته اند احتیاط، مصلحت و مالحظه 
را کنار گذاشته و با شهامت، پای این بیانیه را 
امضا کنند. از جمله این چهره ها، نیکی کریمی 
اس��ت که 10 س��ال پیش در گفت وگویی با 
صراحت اعالم کرده بود که در طول 20 سال 
فعالیتش در س��ینما، حتی یک مورد از این 
اتفاق ها را هم ندیده اس��ت. او حاال نخستین 
فردی اس��ت که پایان بیانی��ه را امضا کرده و 
نام او به عنوان نخستین امضاکننده این بیانیه 

منتشر شده است.

وقتی تک صدایی تبدیل به فریاد می شود
ای��ن موج درحالی تاکن��ون با قدرت پیش 
رفته و تک صدایی قربانیان سینمای ایران را به 
یک فریاد واحد از سوی آنها تبدیل کرده که 

عالوه روی تعدد بازیگرانی که زیر این بیانیه 
را امضاء کرده اند، برخی دیگر از س��ینماگران 
زن، به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این 
جریان حمایت کرده و خواستار آن شده اند تا 
این ب��ار برخالف موارد قبلی، تا پایان راه ادامه 
داده و از تالش خود خس��ته نشوند. از جمله 
این چهره ها می توان به چیستا یثربی و ترانه 
علیدوستی اشاره کرد که هر یک با متن هایی 
متفاوت، ضمن صحه گذاشتن روی روی این 
سوءاس��تفاده ها، خواستار حمایت همه جانبه 

سینماگران از این جریان شده اند.
ب��ه گزارش ایرنا؛ اهمی��ت این بیانیه در آن 
اس��ت که این، برای نخس��تین بار است که 
علیرغم وجود سوءاس��تفاده های جنسی در 
تمامی حوزه ها، بانوان یک صنف به پا خاسته 
و این چنین باش��هامت، خواسته های به حق و 
قانونی خود را اعالم کرده و خواستار مجازات و 

توقف این روند در سینمای ایران شده اند.
در جدیدتری��ن واکنش ه��ا به ای��ن بیانیه، 
دبیر ستاد حقوق بشر اعالم موضع کرده و از 
آمادگی کامل قوه قضائیه برای رس��یدگی به 

این شکایات سخن گفته است.
ح��اال که ای��ن جریان در س��ینمای ایران، 
با ذکر اس��امی و مصادیق مطرح ش��ده، این 
امیدواری وجود دارد تا این کوچک ترین بارقه 
س��ینماگران زن به اصالح امور، جدی گرفته 
ش��ود و زمینه فعالیت درست و مساوی برای 
زنان و مردان در سینما فراهم شود و در یک 
گام بلندتر، می توان امیدار بود تا این رسالت 
هنرمندان، به تصویب هرچه س��ریع تر الیحه 
صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان ایرانی در 
برابر خشونت منجر شود تا ذات هنر، بار دیگر، 

تأثیر ژرف خود را روی اجتماعش ببیند.

انتشار بیانیه ای در اعتراض به »رواج خشونت 
و آزار جنسی در سینمای ایران«

همچنین در ادامه ش��ماری از سینماگران 
زن با انتشار بیانیه ای در اعتراض به آنچه که 
»رواج خش��ونت و آزار جنس��ی در سینمای 
ایران« خواندند، نوشتند: هرگونه خشونت، آزار 
و باج گیری جنس��ی در محیط کار از نظر ما 
محکوم است و برای توقف آن خواستار عواقب 

قانونی جدی برای متخلفین هستیم.
ب��ه گزارش ایرنا، در ای��ن بیانیه که امضای 
چهره های مطرحی چون نیکی کریمی، هدیه 
تهرانی، آالله هاش��می، هنگام��ه قاضیانی و 
پوران درخشنده را پای خود دارد، آمده است: 
در ماه های گذشته زنان در بستری که با همت 
خود در طی جنبش��ی علیه خشونت جنسی 
فراهم کردن��د، روایت هایی حاکی از آزارگری 
و اعمال قدرت روی زنان در محیط سینما را 
منتشر کرده اند. گزارشاتی که نشان می دهد 
هر فرد صاحب قدرت و شهرت در ساز و کار 
سینمای ایران از موقعیت خود برای قلدری، 
تهدی��د، توهین، تحقی��ر و تعرض ب��ه زنان 
بهره برداری می کند بی آنکه نهادهای قانونی، 
اصناف خانه س��ینما، سینماگران و منتقدان 
آنها را وادار به پاسخ گویی و پذیرش مسئولیت 

کارشان کنند.
زن��ان س��ینماگر در ادام��ه ب��ا تاکید روی 
همبس��تگی خ��ود در برابر خش��ونت و آزار 
جنسی اظهار داشتند: ما زنان دست اندرکار 
سینما اینجا کنار هم جمع شده ایم تا به مدد 
این همبستگی اعالم کنیم؛ هرگونه خشونت، 
آزار و باج گیری جنسی در محیط کار از نظر 
ما محکوم اس��ت و برای توقف آن خواس��تار 
عواقب قانونی جدی برای متخلفین هستیم. 
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همچنین این نابرابری جنس��یتی موجود در 
سینمای ایران و عدم وجود نظارتی که عرصه 
را برای زیاده خواهی و دس��ت درازی افراد در 
جایگاه قدرت گشوده است، محکوم می کنیم.

سینماگران معترض ادامه دادند: به جامعه  
س��ینمایی ایران در مورد شدت و گستردگی 
این آزارها علیه زنان که اکنون برای اولین بار 
اعتراض به آن به یک فریاد جمعی تبدیل شده 
است، هشدار می دهیم؛ آزارهایی که علی  رغم 
آشکار بودنش��ان در تمام این سال ها نادیده 
گرفته شده اند. در روایت هایی که از تجربه های 
دردناک زنان در س��ینمای ایران منتشر شده 
انواع آزارهایی که زیر چتر خش��ونت جنسی 
قرار می گیرند مطرح ش��ده اند از جمله هتک 
حرم��ت و الفاظ جنس��ی و جنس��یت زده، 
سواس��تفاده از س��کوت و تحمل افراد، با به 
گروگان گرفتن حق کار یا دس��تمزد، اعمال 
خشونت جنسی به وس��یله تهدید موقعیت 
کاری قربان��ی، تماس های بدنی ناخواس��ته، 
اص��رار و اجبار به عمل جنس��ی و در نهایت 

خشونت جسمی و تجاوز.
هنرمندان زن در بخش دیگری از این بیانیه 
به عادی س��ازی خشونت سیستماتیک علیه 
زنان در محیط س��ینما تاختند و نوشتند: از 
طرفی در تمامی ای��ن روایت ها که زخم های 
روانی ناس��ور ش��ده گویی هم سرنوشت را باز 
می کنند آنچه که به شکل روشنی خودنمایی 
می کند سیستماتیک بودن این خشونت هاست 
ب��ه ای��ن معنا که ن��ه تنها س��ازوکاری برای 
بازداش��تن فرد صاحب ق��درت از ارتکاب به 
خش��ونت وجود ن��دارد بلکه در ی��ک توافق 
نانوشته اعمال خشونت روی زنان در محیط 
کاری عادی سازی شده و هیچ عواقب جدی 

متوجه فرد خشونتگر نیست از همین رو است 
که آزارگرانی با ش��هرت و اعتباری که توسط 
طرفدارانش��ان به دس��ت آمده، هیچ ترسی 
از دس��ت بردن به این جرائم ندارند و چنین 
حاشیه امنی برای آنها باید زنگ خطری جدی 

برای تمامی افراد جامعه باشد.
 چرا که بس��یاری از این هنرمندان الگوی 
نس��ل آینده سرزمین ما هس��تند. از طرفی 
نهادی نظارتی که از افرادی آموزش دیده در 
مساله خشونت جنسی و آزار کالمی تشکیل 
شده باشد، وجود ندارد که با اگاهی به بایدها 
و نبایدهای رفتاری افراد فرادس��ت نسبت به 
فرودس��ت در یک پروژه و با حساسیت الزم 

موارد تخلف را بررسی کند.
در بخ��ش دیگری از این بیانیه با اش��اره به 
انفعال اصناف و اتحادیه ها درباره آزار جنسی 
و خشونت علیه زنان سینماگر آمده است: نه 
در قراردادهای کاری ذکر ش��ده و نه از طریق 
اعالن های عمومی به زنان گفته می شود که 
در ش��رایط اعمال زور، خشونت و باج گیری 
عاطفی و جنسی و آزارهای کالمی و توهین 
و تحقیر از طریق چه س��از و کاری باید اقدام 
قانونی کنند و در صورت شکایت از فرد خاطی 
چه حمایت هایی شامل حال آنها می شود و 
سال هاست که اصناف و اتحادیه ها، جرایمی 
چنین س��نگین روی جان و روان زنان را در 
پش��ت درهای بس��ته و ب��ا میانجیگری بین 
قربانی و خشونتگر حل و فصل می کنند البته 

با حداقل هزینه برای خشونتگر.
سینماگران معترض خاطرنشان کردند: در 
چنین شرایطی و با وجود فضای نابرابر و عدم 
توازن قدرت و امکانات ما زنان س��ینماگر در 
این س��ال ها تمام توان خود را به کار گرفته 

که ذهن، خالقیت و نیروی فیزیکی مان را در 
جهت س��ازندگی در این صنعت به کار ببریم 
و علی رغم آنکه فضای تالیف و عاملیت روی 
پروژه ها را به میزان زیادی از ما گرفته شده و 
سهم ما نه تنها از فضای اعمال نظر و تصمیم 
گیری محدود شده است و سهم ما از اقتصاد 
این صنعت هم آن سهم کمتر است همچنان 
بهترین مان را در عرصه ساخت و تولید به کار 

گرفته ایم.
آنها در ادامه با بی��ان این که ابتدایی ترین 
حق انسانی یعنی کار در فضایی امن و به دور 
از قلدری و خش��ونت و باج گیری جنسی را 
حق خود می دانیم، نوشتند: به همین منظور 
تقاضای ش��فاف خ��ود را از نهادهایی چون 
اصناف خانه سینما، سینماگران، منتقدان و 
مخاطبان اعالم می کنیم: سیس��تم بررسی 
ش��امل کمیته ی مس��تقل در خانه سینما 
متش��کل از اعضایی با سلسله مراتب قدرت 
متفاوت اکثریت مطلق اعض��ا از زنان که در 
مورد مس��اله خشونت جنس��ی و جنسیتی 
آموزش دیده باش��ند و با میزان مس��ئولیت 
افراد متناس��ب با قدرت وعاملیت آنها در هر 
کار گروهی آشنا باشند. کار این کمیته باید 
بررس��ی جرایمی در حوزه خشونت جنسی 
و جنس��یتی باشد. ش��امل: خشونت جنسی 
کالمی، باج گیری جنسی یعنی تحمیل هر 
ن��وع ارتباط یا عمل جنس��ی با ب��ه گروگان 
گرفتن دستمزد و تهدید وضعیت شغلی فرد، 
قلدری و اعمال فش��ار روانی و ایجاد ناامنی 
جس��می و روانی، لمس ناخواس��ته، اقدام به 

تجاوز و تجاوز.
امضاکنندگان این بیانیه که چهره هایی چون 
بهنوش طباطبایی، ترانه علیدوس��تی، پانته آ 
پناهی ها، ملیکا شریفی نیا، هدی زین العابدین 
و گالره عباسی را در برمی گیرد، ادامه دادند: 
این کمیته باید یک س��از و کار گزارش دهی 
در دسترس و راحت برای استفاده همه داشته 
باشد مانند یک ایمیل یا خط تماس مستقیم با 
کمیته بررسی و هر گزارش به صورت همزنان 
به اطالع تک تک اعضای کمیته رسیده شود. 
این سیستم موظف است تا به تمام گزارشات 
رس��یدگی کامل کند. در فرآیند بررسی نام 
راوی توسط این سیستم باید محفوظ بماند 
و هر نوع اعالم و شفاف کردن نام و اطالعات 
راوی و روایت باید با هماهنگی با راوی صورت 

بگیرد.
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آمارهای رسمی و منتشرشده 
از اضاف���ه وزن دانش آم���وزان، 
زنگ  خطرها را به  صدا درآورده 
است. به تازگی معاون فرهنگی 
همگان���ی  ورزش  توس���عه  و 
ب���ا  جوان���ان  و  ورزش  وزارت 
اشاره به این  که مقوله تحرک 
دانش آم���وزان موضوع مهمی 
اس���ت ک���ه بای���د ب���ه آن توجه 
ک���رده  خاطرنش���ان  داش���ت، 
است: »نزدیک به پنج میلیون 
دانش آم���وز دچ���ار اضافه وزن 
هس���تند و این مس���ئله بسیار 
نگران کننده اس���ت و می تواند 
پیامده���ای منفی ب���رای نظام 
اجتماع���ی  نظ���ام  و  س���المت 
کش���ور به دنبال داشته باشد. 
به صورت جدی نیازمند تغییر 
و تح���والت اساس���ی در زن���گ 
ورزش���ی  فعالی���ت  و  ورزش 
در م���دارس کش���ور هس���تیم. 
دان���������ش آموزان،  س���������المت 
کنت���رل وزن و موض���وع تحرک 
دانش آموزان به عنوان یکی از 
مطالبات جدی باید در دستور 
کار قرار گیرد و امیدوار هستیم 
در  دانش آم���وزی  فدراس���یون 
این راستا برنامه ریزی مناسبی 
داشته باشد.« متاسفانه اکنون 
به ازای هر سه دانش آموز، یک 
دانش آم���وز دارای اضاف���ه وزن 
اس���ت و این آمار خبر از عمق 
فاجعه ای می ده���د که حال یا 
چه بسا در آینده  نزدیک گریبان 

کشور را خواهد گرفت.

چاقی یک معضل جهانی است
اول از هم��ه بای��د بدانیم چاق��ی یک معضل 
جهانی اس��ت. پژوهش ها نش��ان می دهد میزان 
چاقی ک��ودکان و نوجوان��ان در طول چهار دهه 
گذش��ته در جهان 10 برابر ش��ده که به معنای 
وجود 124 میلیون پسر و دختر چاق است. این 
تجزیه و تحلیل که در مجله پزش��کی »لنست« 
منتش��ر ش��ده، بزرگترین پژوهش در نوع خود 
است و روندهای چاقی را در بیش از 200 کشور 
جهان بررسی کرده است که در آن کودکان چاق 
با احتمال بیش��تری به بزرگساالن چاقی تبدیل 
می ش��وند که در معرض خطر مشکالت پزشکی 
جدی مانند دیابت نوع دو، چاقی، س��کته مغزی 
و برخی س��رطان ها مانند س��رطان روده بزرگ 
خواهند بود. در این میان بیشترین میزان افزایش 
شمار کودکان و نوجوانان چاق در آسیای شرقی و 
جنوبی، به خصوص در چین و هند دیده می شود.

آیا دانش آموز شما چاق است؟
چاقی معموالً از س��نین پنج تا شش سالگی یا 
در دوران نوجوانی شروع می شود. مطالعات نشان 
داده است کودکی که بین 10 تا 13 سالگی چاق 
اس��ت، ۸0 درصد احتمال دارد که یک بزرگسال 
چاق شود. البته باید گفته شود که چند کیلوگرم 
اضافه وزن نشان دهنده چاقی نیست. با این حال 
ممکن اس��ت نش��ان دهنده  میل بدن به افزایش 

وزن آسان و نیاز به تغییر در رژیم غذایی و ورزش 
باشد. به طور کلی تا زمانی که وزن کودک حداقل 
10 درصد بیش��تر از وزن توصیه شده برای قد و 
نوع بدن او نباش��د، چاق در نظر گرفته نمی شود. 
از نظر پزش��کی فرد چاق به کسی می گویند که 
وزنش برای قد او زیاد باش��د. شاخص نمایه توده 
بدنی )BMI( تعیین می کند که فرد چاق است یا 
خیر؟ این نمایه از طریق تقس��یم وزن به مجذور 
قد به متر به دس��ت می آید. اگر این شاخص بین 
1۸ تا 25 بود، وزن فرد طبیعی است. اگر بین 25 
تا 30 بود فرد دارای اضافه وزن اس��ت و اگر باالتر 
از 30 بود فرد چاق محسوب می شود. هم اکنون 
بسیاری از سایت ها این کار را با واردکردن وزن و 

قد برای شما انجام می دهند.

پیامدهای جسمی و روحی چاقی دانش آموزان
چاق��ی ک��ودکان و نوجوانان ب��ا افزایش خطر 
مش��کالت عاطفی هم��راه اس��ت. نوجوانانی که 
مشکالت وزنی دارند، عزت  نفس بسیار پایین تر 
و همچنی��ن محبوبیت کمتری بین همس��االن 
خود دارند. افسردگی، اضطراب و اختالل وسواس 
فکری اجباری هم ممکن اس��ت ب��رای آنها رخ 
دهد. اما آیا این همه روی س��که است؟ البته که 
نه. این پرخوری در آینده منجر به افزایش خطر 
بیماری های قلبی، فش��ار خون باال و مش��کالت 
تنفسی در خواب هم می شود. علل چاقی پیچیده 

چاقی، بالی  جان یک سوم دانش آموزان ایرانی
والدین عزیز مراقب باشید
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اس��ت و ش��امل عوامل ژنتیکی، بیولوژیکی، 
رفتاری و فرهنگی اس��ت. چاقی زمانی اتفاق 
می افتد که فرد کالری بیش��تری نس��بت به 
آن چه بدن می س��وزاند، بخ��ورد. اگر یکی از 
والدین چاق باشد، 50 درصد احتمال دارد که 
فرزند او هم چاق ش��ود. با این حال زمانی که 
والدین هر دو چاق باشند، احتمال چاق شدن 
فرزندانش��ان ۸0 درصد است. اگر چه برخی 
اختالالت پزش��کی می توانن��د باعث چاقی 
ش��وند اما کمتر از یک درصد از کل چاقی ها 
ناش��ی از مشکالت جسمی اس��ت. چاقی در 
دوران کودک��ی و نوجوانی می تواند مربوط به 
مواردی همچون عادات غذایی ضعیف باش��د 
که منجر به پرخوری افراطی در غیاب تحرک 
کافی یا ورزش می شود. علل دیگری همچون 
موارد پزشکی مثل تداخل در کار هورمون ها 
و داروه��ای مصرف��ی مانند اس��تروئیدها و 
مشکالت عصبی ناشی از رویدادها یا تغییرات 
استرس زای زندگی مانند جدایی، طالق، نقل 
مکان و م��رگ عزیزان ه��م می تواند در این 

موضوع دخیل باشد.

چاق�ی  و  اضاف�ه وزن  درم�ان  اص�ول 
دانش آموزان

دانش آموزان چاق نیاز به ارزیابی پزش��کی 
کامل توس��ط متخصص اطفال یا پزش��ک 
خان��واده دارن��د. در ص��ورت نب��ود اختالل 
جسمانی، تنها راه کاهش وزن، کاهش کالری 
مصرفی و افزایش سطح فعالیت بدنی است. 
کاهش وزن پایدار تنه��ا زمانی رخ می دهد 
که انگیزه ای وجود داش��ته باش��د. از آن جا 
که چاقی اغلب بیش از یک عضو خانواده را 
تحت تاثیر قرار می دهد، تبدیل تغذیه سالم 
و ورزش منظ��م به یک فعالی��ت خانوادگی 
می تواند ش��انس کنترل وزن موفق را برای 
ک��ودک یا نوجوان افزایش ده��د. از راه های 
مدیریت چاقی در کودکان و نوجوانان می توان 
به تغییر عادات غذایی، آهس��ته غذاخوردن، 
ایجاد یک روال مناس��ب برای آن به همراه 
برنامه ریزی برای وعده های غذایی مناس��ب 
)غذاه��ای کم چرب، حذف فس��ت فودها( و 
کنترل مواد غذایی دانش آموزان در مدرس��ه 
نام برد. این نکته را در نظر بگیرید که چاقی 

اغلب می توان��د به یک مس��ئله مادام العمر 
تبدیل  ش��ود؛ چرا که بیش��تر نوجوانان وزن 
ازدس��ت رفته خود را باز به دس��ت  می آورند 
چون تمایل دارن��د به عادت های قبلی خود 
یعن��ی خ��وردن و ورزش نک��ردن برگردند. 
بنابرای��ن یک نوجوان چاق بای��د یاد بگیرد 
که غذاهای س��الم در مقادیر متوسط بخورد 
و ل��ذت ببرد و برای حف��ظ وزن مطلوب به  
طور منظم ورزش کند. از طرفی هم والدین 
یک ک��ودک چاق می توانند ب��ا تأکید روی 
نقاط قوت و ویژگی های مثبت فرزندشان به 
جای تمرکز روی مشکل وزن، عزت نفس او 

را بهبود بخشند.
 این نکت��ه را هم فراموش نکنید هنگامی 
ک��ه یک کودک یا نوج��وان مبتال به چاقی، 
مشکالت عاطفی هم دارد، روانپزشک کودک 
و نوجوان می تواند با پزشک تغذیه برای تهیه 
ی��ک برنام��ه درمانی جامع هم��کاری کند. 
چنین طرحی ش��امل اهداف معقول کاهش 
وزن، مدیری��ت رژیم غذایی و فعالیت بدنی، 

اصالح رفتار و مشارکت خانواده است.
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از تابس���تان س���ال گذش���ته 
بود که تزریق واکس���ن کرونا 
به جمعی���ت عمومی جامعه 
آغاز ش���د، خیلی ها از ترس 
ابت���ال در صف ه���ای طوالنی 
و ش���لوغ واکس���ن ایستادند 
ت���ا خ���ود را ایم���ن کنن���د. در 
ای���ن می���ان محدودیت ه���ا و 
اعمال ش���ده  ممنوعیت های 
ه���م  واکس���ن نزده ها  ب���رای 
توانس���ت  و  نب���ود  بی تأثی���ر 
جای���گاه جهان���ی ای���ران را در 
تزری���ق واکس���ن ب���اال بب���رد. 
ح���اال اما در تزریق س���ومین 
دوز واکس���ن، گ���ره افت���اده و 
خیلی ه���ا دیگ���ر تمایل���ی به 

تزریق دوز دیگر ندارند.
تزری���ق دوز س���وم  می���زان   
واکسن کرونا همچنان پایین 
است. روی اساس آمارهای 
رس���می، تا 20 فروردین، 2۶ 
میلیون و ۴9۴ ه���زار و 155 
نفر دوز س���وم واکسن کرونا 
تزریق کردن���د. این در حالی 
اس���ت که می���زان تزریق دوز 
اول بیش از ۶۴ میلیون و دوز 
دوم باالی 5۷ میلیون است. 
اس���تقبال کم مردم از تزریق 
دوز س���وم موضوعی اس���ت 
که از س���وی وزارت بهداشت 
ه���م مط���رح می ش���ود. ب���ه  
طوری که روی اساس اعالم 
معاون ای���ن وزارتخانه، تنها 
ح���دود ۴0 درصد م���ردم دوز 
سوم را زده اند که آمار خوبی 

نیست.

مس���ئوالن رده باالی دولتی هم روی ضرورت تزریق 
دوز س���وم واکسن برای جلوگیری از وقوع پیک های 
بعدی کرونا تأکید می کنند و در جلس���ه روز گذشته 
س���تاد ملی مقابله با کرونا هم درخواس���ت ش���د تا 
تزری���ق نوب���ت س���وم واکس���ن کرونا به  ط���ور جدی 
پیگیری شود. از تابستان سال گذشته بود که تزریق 
واکسن کرونا به جمعیت عمومی جامعه آغاز شد، 
خیلی ها از ترس ابتال در صف های طوالنی و شلوغ 
واکسن ایستادند تا خود را ایمن کنند. در این میان 
محدودیت ه���ا و ممنوعیت ه���ای اعمال ش���ده برای 
واکس���ن نزده ها هم بی تأثیر نبود و توانست جایگاه 
جهانی ایران را در تزریق واکس���ن باال ببرد. حاال اما 
در تزریق سومین دوز واکسن، گره افتاده و خیلی ها 

دیگر تمایلی به تزریق دوز دیگر ندارند.

استقبال نکردن از دوز سوم، مسئله ای اجتماعی 
است

مس��عود یونس��یان، رئیس کمیت��ه راهبردی 
مطالع��ات واکسیناس��یون وزارت بهداش��ت و 
متخصص اپیدمیولوژی درباره دالیل پایین بودن 
تزریق دوز سوم واکسن کرونا نسبت به دوزهای 
اول و دوم توضی��ح می ده��د و می گوی��د: »این 
که عده ای تمایل به تزریق دوز س��وم واکس��ن 
کرونا ندارند، دیگر ارتباطی به  ش��دت ِ گرفتن یا 

خفیف ب��ودِن بیماری ندارد، مس��ئله از اینجا به 
بعد اجتماعی اس��ت. یعن��ی متغیرها و عواملی 
اجتماعی در تمایل مردم به تزریق دوزهای دیگر 
واکسن کرونا نقش دارد که البته این موضوع نیاز 
به انجام بررس��ی های دقیق دارد. در این زمینه 
هم در دانش��گاه علوم بهزیس��تی و توانبخشی 
مطالعه ای درباره میزان پذیرش واکسن از سوی 

مردم صورت گرفته است.«
یونس��یان یک��ی از دالیل پایین ب��ودن تزریق 
دوز س��وم نس��بت ب��ه دوزه��ای اول و دوم را 
فعالیت گروه هایی علیه تزریق واکس��ن می داند 
و می گوی��د: »آزادی عم��ل اف��رادی ک��ه علیه 
واکسن اطالع رسانی می کنند در بی میلی مردم 
ب��رای تکمیل نک��ردن واکسیناسیونش��ان تأثیر 
داش��ته اس��ت. این افراد تریبون های مختلفی 
 از جمل��ه صداوس��یما و پایگاه ه��ای خبری در

اختیار دارند. 
آن ها بدون این که توبیخ یا مواخذه ش��وند و 
بدون این که حتی استنادات علمی داشته باشند، 
مطالب نادرس��ت و دروغینی را منتشر می کنند 
که گاهی تبدیل به اخبار داغ هم می ش��ود. در 
این شرایط، عده ای فریب این افراد را می خورند 
و از تزریق واکسن یا تکمیل واکسیناسیون شان 

سرباز می زنند.«

چرا استقبال از دوز سوم کم است؟
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واکس�ن کروناجلو مرگ و ابتال را نمی گیرد، 
شدت را کم می کند

ب��ا این که تزری��ق دوزه��ای اول و دوم با 
ش��دت گرفتن بیماری در پیک های پنجم و 
ششم، به صورت جدی دنبال و برای کارکنان 
تبدی��ل به اجبار ش��د اما دوز س��وم چنین 
ش��رایطی را تجربه نکرد. حتی در تعطیالت 
نوروز و انجام س��فرها که می توانست فرصت 
مناسبی برای اعمال محدودیت برای دوز سوم 
نزده ها باشد هم این موضوع اجباری نشد و 
تزریق دو دوز برای ترددها کافی بود. رئیس 
کمیت��ه راهبردی مطالعات واکسیناس��یون 
وزارت بهداش��ت ه��م ای��ن موض��وع را در 
مجبورنش��دن افراد ب��رای تزریق نکردن دوز 

سوم مؤثر می داند.
نکته دیگر اما در ابتالی دوباره به کروناست. 
آن ها ک��ه هنوز دوز س��وم واکسن ش��ان را 
نزده اند یا حتی برای تزریق اولیه این واکسن 
تردید دارند، ماج��رای ابتالی چندباره افراد 
ب��ه کرونا حتی با تزریق س��ه دوز واکس��ن 
را ب��ه می��ان می آورن��د و آن را دلیلی برای 

تزریق نکردن واکس��ن اع��الم می کنند؛ در 
حالی  که متخصصان عفونی و اپیدمیولوژی 
از جمله یونسیان این موضوع را رد می کنند. 
یونسیان در توضیح بیشتر می گوید: »واکسن 
می تواندجلو م��رگ را تا میزان قابل توجهی 
بگیرد اما هیچ وقت این انتظار وجود نداشت 
که آمار فوت و ابتال به صفر برس��د. حتی در 
م��ورد مرگ هم با تزریق واکس��ن، میزانش 
به صفر نمی رس��د اما می تواندجلو بسیاری 
از مرگ ه��ا را بگی��رد و در مقاب��ل از ابتالی 
شدید افراد به کرونا جلوگیری کند. از همان 
ابتدا هم هیچ وقت ادعا نش��د، تزریق واکسن 

می تواندجلو ابتال را بگیرد.«
او ادام��ه می دهد: »در پیک شش��م تعداد 
مبتالیان از پیک پنجم بیش��تر بود اما موارد 
ابتال خفیف تر بودند. بنابراین، این که عده ای 
برای توجیه واکسن نزدنشان، ابتالی دوباره و 
حتی مرگ واکس��ن زده ها را بهانه می کنند، 

در اشتباهند.«
س��ایت  اع��الم  اس��اس  ب��ر 
OURWORLDINDAT ایران جزو ش��ش 

واکسـن می تواندجلو مرگ 
را تا میزان قابل توجهی بگیرد 
اما هیچ وقت این انتظار وجود 
نداشـت که آمار فـوت و ابتال 
به صفر برسـد. حتی در مورد 
مرگ هـم با تزریق واکسـن، 
میزانـش بـه صفر نمی رسـد 
امـا می تواندجلو بسـیاری از 

مرگ ها را بگیرد
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کشور آسیایی است که بیشترین آمار تزریق 
واکس��ن دوز س��وم را دارند. در این فهرست 
به ترتیب ام��ارات ب��ا 50.30 درصد، قطر با 
50.1۸ درص��د، چین با 4۸.۸6 درصد، ژاپن 
با 44.1۷ درصد، ترکی��ه با 42.۷6 درصد و 
ایران ب��ا 31.05 درصد در رده ه��ای اول تا 

ششم قرار دارند.
مطالع��ات  راهب��ردی  کمیت��ه  رئی��س 
واکسیناسیون وزارت بهداشت معتقد است 
که ایران جایگاه قابل  قبولی در واکسیناسیون 
کرونا دارد اما این که چرا تزریق دوز سوم آن 
هنوز باال نیست، شاید در کنار سایر عوامل، 
متنوع نبودن سبد واکسن های موجود را هم 
بتوان م��ورد توجه قرار داد: »هر چقدر تنوع 
واکس��ن بیشتر باش��د، افراد حس می کنند 
قدرت انتخاب بیش��تری دارند و به س��مت 
واکسیناس��یون می روند. حتی در کش��وری 
مانند عراق هم س��بد واکس��ن ، متنوع تر از 

ایران است.«
او به نکته دیگری هم اش��اره می کند و آن 

ایجاد اعتماد عمومی به سیستم بهداشت و 
درمان است که در کشور، تضعیف شده است: 
»ما ش��اهد هس��تیم که مدام تصمیم هایی 
گرفته می ش��ود و بع��د از آن همان تصمیم 
لغو می شود. مثاًل در تعطیالت نوروز قرار بود 
مالک س��فر دوز سوم باشد. به فاصله کمی، 
مسئوالن آمدند و گفتند که مالک همان دو 
دوز اس��ت. این اظه��ارات و تصمیم ها مردم 
را ب��رای انجام یک اق��دام، مصمم نمی کند. 
اگ��ر دوزه��ای اول و دوم به می��زان باالیی 
تزریق شد، دلیل آن اجباری بود که صورت 

گرفت.«

افزایش مراجعه های سرپایی شاخص مهم 
ورود به پیک جدید

کش��ور در آس��تانه پیک هفتم کرونا قرار 
دارد. آن طور که به استناد آمار شیوع اعالم 
می شود، نشانه هایی از باالرفتن موارد بستری 
و ابتال دارد، تعداد بیماران س��رپایی افزایش 
پیدا کرده، آمار مرگ ها، نوسان دارد و موارد 

 در آسـتانه پیـک هفتـم 
دارد. آن طـور  قـرار  کرونـا 
که بـه اسـتناد آمار شـیوع 
از  نشانه هایی  اعالم می شود، 
باالرفتن موارد بستری و ابتال 
دارد، تعداد بیماران سـرپایی 
افزایـش پیـدا کـرده، آمـار 
مرگ ها، نوسـان دارد و موارد 
بسـتری باال رفته است. حاال 
در همین شـرایط مدارس باز 
اسـت، هیچ محدودیتی برای 
هیچکـس اعمـال نمی شـود 
و در کنـار آن میـزان رعایت 
پروتکل ها 51.62 درصد است
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بس��تری باال رفته اس��ت. حاال در همین 
شرایط مدارس باز است، هیچ محدودیتی 
برای هیچکس اعمال نمی شود و در کنار 
آن میزان رعایت پروتکل ها 51.62 درصد 
اس��ت. با این هم��ه اما یونس��یان تأکید 
می کند که این افزایش ها، نش��ان دهنده 
ورود به پیک هفتم نیست: »باید صبر کرد 
و وضعیت را در این هفته هم بررسی کرد. 
به  طور کلی، مهم ترین شاخص برای ورود 
به پیک جدید، افزایش موارد مراجعه های 
س��رپایی اس��ت. بعد از آن م��وارد ابتال و 
سپس بستری و در نهایت مرگ. این آمار 
در طول ی��ک هفته باید به  صورت مرتب 
باال برود. بعد از آن می توان گفت که وارد 
پیک ش��ده ایم. آمار مرگ هم معموالً سه 
تا چه��ار هفته پس از افزایش موارد ابتال، 
افزایش پیدا می کند. بنابراین نخس��تین 
هشدار از طرف مراجعه های سرپایی داده 

می شود.«

دوز چهارم و پنجم مطرح نیست
هن��وز خیلی ها دوز س��وم را نزده اند که 
ماجرای تزریق دوز چهارم واکسن مطرح 
می شود. هر چند که هنوز مشخص نیست 
چه کسانی دوز چهارم را تزریق کرده اند اما 
قرار بود تنها برای گروه خاصی که بیماران 
با نقص ایمنی هستند این واکسن تزریق 
ش��ود. حتی کادر درمان هم در این گروه 
قرار نگرفتند. پی��ش از این معاون درمان 

ستاد کرونای استان تهران اعالم کرده بود 
که لزومی برای تزری��ق دوز چهارم وجود 
ندارد و تنها گروه پرخطر باید این واکسن را 
تزریق کنند و حاال رئیس کمیته راهبردی 
مطالعات واکسیناس��یون وزارت بهداشت 
تأکید می کند که اصاًل مسئله تزریق دوز 
چهارم، موضوع جدی نیست: »اعتقادی به 
دوز چهارم ندارم، هیچ کش��وری هم این 
موضوع را به ش��هروندانش توصیه نکرده 
اس��ت جز برای افرادی ک��ه نقص ایمنی 
دارند یا افرادی که با تزریق واکسن، ایمنی 
بدنشان باال نرفته است. بنابراین دوز چهارم 
یا دوزهای بعدی واکسن کرونا اصاًل مطرح 
نیست و مردم تصور نکنند که حاال باید به  

طور مرتب واکسن بزنند.«
او ادامه می دهد: »مجامع علمی توصیه 
به تزریق دوز چهارم و پنجم واکسن کرونا 
نکرده ان��د، در نهایت قرار اس��ت با تزریق 
واکسن، جهش ویروس کاهش پیدا کند و 
انتقال کم شود. واکسن کرونا هم به تدریج 
تبدیل به واکسنی شبیه آنفلوآنزا می شود 
که هر س��ال افراد می توانند آن را تزریق 
کنند. البته باز هم ممکن اس��ت در آینده 

تصمیمات دیگری گرفته شود.«
م��ردم  اگ��ر  یونس��یان  گفت��ه  ب��ه  
واکسیناسیون شان را تکمیل کنند، فاصله 
فیزیک��ی را رعایت کنند، تهویه مناس��ب 
داشته باش��ند و ... جهش کم می شود اما 

ممکن است ریشه کن نشود.«

هنوز خیلی ها دوز سـوم را 
نزده اند که ماجرای تزریق دوز 
چهارم واکسن مطرح می شود. 
هر چنـد که هنوز مشـخص 
نیست چه کسانی دوز چهارم 
را تزریق کرده اند اما قرار بود 
تنهـا بـرای گـروه خاصی که 
بیماران با نقص ایمنی هستند 
این واکسن تزریق شود. حتی 
کادر درمان هـم در این گروه 

قرار نگرفتند.
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تص���ور  والدی���ن  از  برخ���ی 
می کنن���د ک���ه اگ���ر در محیط 
خان���ه ب���رای بچه ه���ا قان���ون 
گذاش���ته ش���ود ب���ه معن���ای 
محدودی���ت و از بی���ن رفت���ن 
اس���ت،  بچه ه���ا  خالقی���ت 
درحالیکه این تصور اش���تباه 
محدودیت ه���ای  و  اس���ت 
اندک در خانه باعث می شود 
که بچه ها در بزرگسالی بهتر 
بتوانن���د قوانی���ن جامع���ه را 
درک کنند و با آن کنار بیایند 
همینطور در محیط خانه نیز 
رفتار ه���ای معق���ول داش���ته 

باشند.
اگ���ر ای���ن قوانی���ن در خان���ه 
وض���ع نش���ود، ه���ر بچ���ه ای 
موق���ع غذا قطعاً بش���قابش 
را پرت می کند، ش���ب ها دیر 
به بس���تر می رود، نوجوانان 
قابل کنترل نیس���تند و دائماً 
چال���ش  دچ���ار  را  خان���واده 
می کنن���د. بعض���ی از قوانین 
روال زندگ���ی را ب���ه بچه ه���ا 
آم���وزش می ده���د و برخ���ی 
دیگ���ر درب���اره رفتار های پایه 
اجتماعی اس���ت. مثل گفتن 
»لطفاً« یا »ببخشید« که در 
جامعه نیز بعداً برای بچه ها 

کاربرد خواهد داشت.
ب���رای تعیی���ن قان���ون هم���ه 
اعض���ای خان���واده می توانند 
دخیل باش���ند. به وی���ژه اگر 
بچه نوج���وان در خانه دارید 
کنی���د.  دخی���ل  را  او  حتم���اً 
کودکان از سه � چهار سالگی 
قابلیت درک قوانین ساده را 
دارن���د. اما ممکن اس���ت آن 
را فرام���وش کنن���د بنابرای���ن 
به آن ه���ا می توانید یادآوری 

کنید.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

برخی پدر و مادر ها همیشه گله دارند که بچه های 
دیگران چطور با ادب و با شخصیت می شوند، اما 
بچه ه���ای خودش���ان در میهمانی آبروبر هس���تند 
ی���ا در خانه رفتار های نادرس���ت می کنن���د. در این 
گزارش 10 قانون که خانواده شما را تبدیل به یک 
خانواده با ارزش در اجتماع می کند، آموزش داده 

می شود:

1- با همه اعضای خانواده با احترام صحبت 
کنیم

اگر ش��ما به عنوان پدر و مادر با همه اعضای 
خانواده با احترام صحبت کنید، بچه ها هم یاد 
می گیرن��د؛ بنابراین اولین قدم این اس��ت که 
اگر بچه ها ش��ما را صدا می کنند، بگویید: »بله 

مامان، بله بابا«، »جانم عزیزم«.

2- اول در بزنیم
وقتی می خواهید وارد اتاق بچه ها شوید، اول 
در بزنی��د و به بچه ها نیز ی��اد دهید که وقتی 
می خواهند وارد اتاق مامان و بابا بش��نوند اول 
در بزنن��د و بعد بگویند ک��ه »اجازه دارن وارد 

اتاق بشن؟«
ش��ما با ای��ن کار رعایت ادب ب��رای ورود به 
مکان هایی که حریم خصوصی افراد است را به 

بچه ها آموزش می دهید.

3- لگد، کتک و هل دادن ممنوع!

یکی از قوانین ش��ما در خانه این باش��د که 
در خانه ت��ان اصاًل رفتار هایی مث��ل لگد زدن، 
ه��ل دادن و کت��ک زدن ممنوع باش��د. بدون 
داد و بی��داد خودتان ای��ن رفتار ها را به بچه ها 
آموزش دهید و اگر کس��ی رعایت نکرد، به او 
تذک��ر دهید و در صورتی که زیاد تکرار کردند 
آن ه��ا را از برخی عالیقش��ان مح��روم کنید، 
مثاًل: »چون مو های خواهرتو کش��یدی و ما در 
خانه مان قانون کتک زدن ممنوع داریم، امشب 

نمی تونی فوتبال تماشا کنی«
 

۴- با صدای بلند صحبت نکنیم
در خانه تان با تن صدای بلند صحبت نکنید و 
این را هم به عنوان قانون قرار دهید که صدای 
بلند ممنوع اس��ت؛ بنابراین باید با هم آرام و با 
احترام صحبت کنید تا توافق کنید. اگردیدید 
بچه ه��ا رعایت نمی کنند، خود را به نش��نیدن 
بزنی��د و بگویید که من فق��ط صدا های آرام را 
می ش��نوم در این صورت کم کم یاد می گیرند 

که باید آرام و با احترام با هم صحبت کنند.

5- سه کلمه در خانه ضروری است
استفاده از س��ه کلمه را در خانه تان ضروری 

کنید: »لطفاً، ممنون، معذرت می خوام«.
البته موقعیت هایی که کودک باید این س��ه 
کلمه را اس��تفاده کند به او یاد دهید و برایش 
تعیین کنید. مثاًل اگر کار اش��تباهی انجام داد 

۱۰ قانونی که بهتر است به فرزندمان بیاموزیم
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و شخصی را ناراحت کرد، باید عذرخواهی 
کن��د یا اگر چیزی درخواس��ت از خواهر و 
برادر یا مادر و پدر و دیگران داش��ت، بهتر 

است با »لطفاً« بگویید.

6- نق زدن نداریم
برای بچه هایی که به یک س��ن و س��ال 
عقل رس��ی رس��یدند، اما خواسته هایشان 
را نق��ل و غرولند می گوین��د، این قانون را 
مش��خص کنید که نق زدن ممنوع است و 
اگر چیزی را می خواهند با صدای معمولی 
بگویند: »من این را دوست ندارم« یا »من 

فالن غذا را دوست دارم«.

7- راستگو باشیم
راستگو بودن را اول خودتان شروع کنید، 
همیش��ه باید در خانه راستش را بگویید تا 
بچه ه��ا هم یاد بگیرند حت��ی اگر کار بدی 
انج��ام دادند، چون دروغ گفتن بیش��تر ما 

را گرفتار می کند، بهتر اس��ت راس��تش را 
بگوین��د. خ��ود مبحث راس��تگو بودن یک 
گ��زارش خاص می طلب��د، ام��ا در همین 
حد که اول به عن��وان پدر و مادر خودتان 
راستگو باشید بعد از بچه ها بخواهید حتی 
اگر اش��تباهی هم مرتکب شدند، راستش 
را بگویند، ام��ا در آن صورت آن ها را دعوا 
نکنید وفق��ط به آن ها آم��وزش دهید که 
چطور کار درس��ت را انج��ام دهند و بابت 

راستگو بودن هم آن ها را تشویق کنید.

۸- همیشه سپاسگزار باشیم
همیشه باید سپاس��گزار باشیم حتی اگر 
برایم��ان هدی��ه ای خریدند که دوس��تش 
نداش��تیم، باید بگویی��م: »ممنون« بچه ها 
خیلی پی��ش می آید که ای��ن قانون را بلد 
نیس��تند و این مورد را رعای��ت نمی کنند 
و باع��ث ناراحت��ی می ش��وند. بهتر اس��ت 
سپاس��گذاری و تش��کر را با یک قانون به 

آن ها آموزش دهی��د، اول خودتانجلو روی 
بچه ها از هم تش��کر کنید و بع��د از آن ها 

بخواهید.

9- پاسخ دیگران را سریع بدهیم
وقت��ی کس��ی صدایم��ان می کن��د، فوراً 
بای��د جواب بدهی��م، چون ج��واب ندادن 
ب��ی احترامی به اعضای خانواده محس��وب 
می ش��ود. همچنی��ن در ادام��ه ب��ه بچه ها 
بگویید که تا دیگران حرفشان تمام نشده، 

صبر کنند و بعد صحبت کنند.

10- با دیگران مهربان باشیم
این مهربانی می تواند با انسان ها و حیوانات 
باش��د. بهتر است دوست داشتن دیگران را 
ب��ه بچه ها یاد دهید چنین چیزی منوط به 
این است که ش��ما خودتان هم در زندگی 
رعایت کنید، پشت دیگران غیبت نکنید و 

تنفر و توهین و بدرفتاری نداشته باشید.
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این حقیقت وج���ود دارد 
که تقریباً همه ما روزانه 
برای راضی نگه داش���تن 
ت���الش  خ���ود  اطرافی���ان 
می کنیم و به احساسات 
آن ها اهمیت می دهیم؛ 
اما آی���ا برای خودمان نیز 
به همین میزان مهربانی 
داریم؟ بیشتر افراد عموماً 
به دیگران اهمیت زیادی 
داده و راحت���ی و رضایت 
از خودشان را در اولویت 
بع���دی ق���رار می دهن���د. 
یک���ی از بهترین کار هایی 
که می توان برای ذهن و 
بدن خ���ود انجام داد این 
است که کمی استراحت 
کنی���م و ب���ه ی���اد داش���ته 
باش���یم که ما نی���ز ارزش 

عشق را داریم.
با این حال ممکن اس���ت 
بگویی���د م���ن وق���ت برای 
ی���ا  ن���دارم  کار ه���ا  ای���ن 
کار ه���ای زی���ادی دارم که 
بای���د انج���ام ده���م؛ اما، 
قرار دادن مکرر نیاز های 
دیگران قب���ل از نیاز های 
خودت���ان یک���ی از دالی���ل 
مش���غله بی���ش از اندازه 
است که می تواند باعث 
ایجاد استرس و کینه در 
روان ش���ما ش���ود و مانع 
از این ش���ود ک���ه بهترین 

نسخه خود باشید.

تحقیقات نش���ان داده اس���ت که اف���زودن کار هایی 
برای مراقبت از خودتان در برنامه روزمره، اس���ترس 
را ت���ا حد بس���یار زیادی کاه���ش داده و احتمال ابتال 
به بیماری های روحی و جسمی را کم می کند. بهبود 
روحیه شما در دراز مدت بهره وری را افزایش می دهد 
و احس���اس خوش���بختی را به ش���ما الق���ا می کند. با 
انجام 10 روش ساده تمرین خودمراقبتی و با ذهنی 
شفاف و شاد به کار ها و روابط خود نزدیک تر شوید 

و به چرخه مثبت خود ادامه دهید.

1. سالم و با تمرکز بخورید
اولی��ن کاری که ب��رای تمری��ن خودمراقبتی 
می توانی��د انجام دهید این اس��ت که س��الم و با 
تمرکز غذا بخورید. غالباً ما وعده های غذایی خود 
را هنگام انجام چند وظیفه دیگر به صورت همزمان 
می خوریم. تلویزیون تماشا می کنیم، در صفحات 
مجازی می چرخیم، کتاب می خوانیم و یا کار هایی 
از این قبیل که باعث می شود ما روی وعده غذایی 

خود تمرکز نداشته باشیم؛ بنابراین، تجربه ناب یک 
غذای مغذی را از خود دریغ می کنیم. از خودتان 
این سؤال را بپرسید که آیا زمانی که با دوستان و 
عزیزان تان برای صرف غذا به رس��توران می روید، 
همزمان می توانید با کامپیوتر خود نیز کار کنید؟ 
پاسخ قطعاً منفی است. پس همان میزان احترام 
را برای خودتان قائل باش��ید. ش��ما باید همیشه 
به خودتان اج��ازه دهید بدون هیچ حواس پرتی 

اضافه ای از وعده غذایی تان لذت ببرید.

2. دستاورد های خود را ثبت کنید
همان طوری که تهیه فهرس��تی برای کار های 
قاب��ل انج��ام و مش��خص ک��ردن هدف های تان 
محاس��ن زیادی دارد، کار هایی که انجام داده اید 

نیز به همان میزان پراهمیت هستند.
 پ��س به کار هایی که انجام داده اید توجه کنید 
و در پای��ان روز، با نوش��تن یا فکر کردن به آن ها 
و ب��ه خصوص م��وارد مثب��ت و موفقیت آمیز، از 

۱۰ تمرین ساده خودمراقبتی برای پرورش روحیه مثبت در زندگی
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خودتان تشکر کنید. آیا توانسته اید وارد یک 
رابطه جدید شوید یا روابط قبلی خود را بهبود 
داده اید؟ چیز هایی که نیاز داشتید خریده اید؟ 
لباس هایتان را شس��ته اید؟ تکالیف و وظایف 
کاری خ��ود را انج��ام داده اید؟ اگر حتی یک 
کار کوچک هم انجام داده باش��ید، هر چقدر 
هم که کوچک باش��د، شما لیاقت قدردانی از 

خودتان را دارید.

3. ابراز سپاس کنید
دقیقاً مش��ابه پیگیری کار های��ی که انجام 
داده ای��د، توج��ه ب��ه آن چ��ه ک��ه دارید و 
سپاسگذاری از دارایی هایتان بسیار بااهمیت 
اس��ت. یک دفترچه یادداشت در کنار تخت 
خود داش��ته باشید و مواردی را که از داشتن 
آن ها خوشحال هستید، یادداشت کنید. همه 
چیز از مالفه تمیز گرفته تا یک دوست خوب، 
می تواند قابل توجه باش��د. ابراز س��پاس در 

زندگی روحیه شما را مثبت نگه می دارد.

۴. به کودک درون خود هدیه دهید
همیش��ه تالش کنید کودکی درون تان را 

سرزنده و شاداب نگه دارید. فراموش نکنید که 
باید به این کودک هدیه بدهید. شیطنت های 
درون��ی این کودک چیس��ت؟ راه رفتن روی 
لبه پیاده رو، چیدن گل های وحش��ی، نقاشی 
کش��یدن، دوی��دن و آواز خوان��دن و هر کار 
کوچک دیگری که به شما انرژی می دهد. از 
کوچک ترین چیز های مورد عالقه تان گرفته تا 
برطرف کردن نیاز های عاطفی او اجازه دهید 

احساسات درونی تان گرم بمانند.

5. فضایی دنج ایجاد کنید
آیا اتاق خواب شما آن طوری که می خواهید، 
راحت و دنج به نظر نمی رسد؟ اگر در مهم ترین 
فضای زندگی تان احساس خوبی نداشته باشید، 
روحیه شما انرژی الزم را نخواهد داشت. فضای 
زندگی خود را دنج کنید. تعدادی شمع و عود 
یا بالش و کوسن فانتزی به همراه اضافه کردن 
نور های مخفی، ریس��ه های رنگی یا آباژو های 
کوچک می توانند احساس گرما و جذابیت فضا 
را بیش��تر کنند. شما با این کار برای روز هایی 
که ناراحت هستید، یک آرامش دعوت کننده 

ایجاد می کنید.

6. کتاب بخوانید
این روز ها با وجود ش��بکه های اجتماعی و 
فضای مجازی، کمتر کسی به سراغ خواندن 
کتاب می رود. با این وجود نباید تأثیر مثبت 
و آرامش عمیقی را ک��ه کتاب خواندن روی 
روان ش��ما دارد، دس��ت ک��م بگیرید. یافتن 
کتاب��ی که دوس��ت دارید راه��ی عالی برای 
احساس خوشبختی است. خیلی خوب است 
که منتظر یک داس��تان خوب باشید و عمل 
خواندن به تش��ویق احساس آرامش در شما 

کمک می کند.
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7. حرکت کنید
آن چ��ه که مردم و متخصص��ان درباره اهمیت 
ورزش کردن و حس نشاط در درون شما می گویند، 
کامالً درست است. فعالیت کردن و انجام حرکات 
ورزشی، احساس خوشبختی را افزایش می دهد. 
نوع��ی فعالیت بدنی را پیدا کنید که برای ش��ما 
مناسب باشد. کمتر از اتومبیل شخصی استفاده 
کنید و از پی��اده روی خود لذت ببرید. همچنین 
می توانی��د در یک کالس ی��وگا به صورت آنالین 
شرکت کنید یا به دوچرخه سواری بروید. مهم ترین 

نکته این است که همیشه حرکت کنید!

۸. دستگاه های خود را از برق بکشید
اینس��تاگرام، فیس��بوک، تیک-ت��اک و تم��ام 
شبکه های اجتماعی مزایای خاص خود را دارند؛ اما، 
آن ها واقعاً نمی توانند احساس بهتر شدن و رضایت 
از زندگی در درون شما ایجاد کنند. همچنین باید 
توجه داشته باشید تصاویری که در فضای مجازی 
از موفقیت و شادی دیگران می بینید، اغلب اوقات 
تمام حقیقت نیستند و سختی ها و مشکالت پشت 
پرده دیده نمی شوند. افراد فقط لحظه های شاد خود 
را برای شما به اشتراک می گذارند و بنابراین وقتی 
کل زندگی خود را با ظاهر زیبای دیگران مقایسه 
می کنید، احساس ناامیدی در شما بیشتر می شود. 

زمانی را برای جدا ش��دن از شبکه های اجتماعی 
اختص��اص دهید و روی زیبایی ه��ای حقیقی در 

لحظه های خود تمرکز کنید.

9. چیزی خلق کنید
فرق��ی ن��دارد که بخواهید ی��ک کیک یا چند 
عدد کلوچه خانگی بپزید یا یک نقاشی بکشید، 
هنرمند شدن و خلق کردن به شما امکان می دهد 
احساس هوش��یاری و مولد بودن داشته باشیم. 

همواره سعی کنید چیزی خلق کنید.

10. یک سبد مراقبت از خود بسازید
یک سبد زیبا را با برخی از چیز هایی که به شما 
احساس خاص بودن می دهند، پر کنید و همیشه 
در گوشه ای نگه دارید. این چیز ها می توانند الک 
ناخ��ن، توپی کوچ��ک، نرم کنن��ده، عکس های 
ارزشمند یا حتی یک جفت جوراب جدید باشد. 
لوازم مورد نیاز خود را در یک سبد زیبا قرار دهید 
و آن را در اتاق خواب یا حمام خود نگه دارید تا به 
دوز اضافی عشق به خود دسترسی داشته باشید. 
فراموش نکنید. با بهتری��ن خود بودن می توانید 
آن احساسات زیبا را با اطرافیان خود به اشتراک 
بگذارید. خوبی ها را جستجو کنید، آرامش خود را 

به اشتراک بگذارید و رشد مثبت را ببینید.

آن چه که مردم و متخصصان 
اهمیـت ورزش کردن  درباره 
و حس نشـاط در درون شـما 
می گویند، کاماًل درست است. 
فعالیت کردن و انجام حرکات 
ورزشی، احساس خوشبختی 
را افزایـش می دهـد. نوعـی 
فعالیـت بدنی را پیـدا کنید 
که برای شـما مناسـب باشد. 
کمتـر از اتومبیـل شـخصی 
اسـتفاده کنید و از پیاده روی 
خود لـذت ببریـد. همچنین 
می توانیـد در یک کالس یوگا 
به صورت آنالین شرکت کنید 
یا به دوچرخه سـواری بروید. 
مهم ترین نکته این اسـت که 

همیشه حرکت کنید!
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حضور شکوهمند علی دایی 
در مراس���م قرعه کش���ی جام  
موج���ی  ب���ا   2022 جهان���ی 
در  مثب���ت  واکنش ه���ای  از 
داخ���ل کش���ور مواجه ش���د. 
همه ب���ه خ���ود بالیدی���م که 
یک���ی از هش���ت برگزارکننده 
قرعه کش���ی ای���ن تورنمن���ت 
چنی���ن  و  اس���ت  »ایران���ی« 
مورد تقدیر و نکوداشت قرار 
می گیرد. کلی کلیپ در مورد 
شهریار ساخته شد و انتشار 
تصاویر او میلیون ها الیک در 
فضای مجازی به دنبال آورد. 
بع���د هم طبق معم���ول این 
سؤال مطرح ش���د که چرا از 
ظرفیت علی دایی در فوتبال 
ایران به اندازه کافی استفاده 
نمی شود؟ صد درصد سیستم 
در حال فرصت سوزی است 
و در ای���ن م���ورد ج���ای بحث 
نیس���ت. حتم���اً بای���د به هر 
ش���کل ممک���ن از تج���ارب و 
مخصوصاً جایگاه بین المللی 
علی دایی استفاده شود اما 
مس���اله کمتر دیده شده این 
اس���ت که خود ش���هریار هم 
تمایل چندانی به اس���تفاده 
بیشتر از ظرفیتش ندارد. در 
حقیقت گاهی ای���ن  طور به 
نظر می رسد که دایی به هر 
دلیلی پتانسیل خودش را از 

فوتبال ایران دریغ می کند.

تکذیب ممنوع الکاری
ش��اید در نگاه اول این  طور به نظر برس��د که 
دایی بعد از غائله اخراجش از سایپا در هفته های 
پایانی لیگ هجدهم ممنوع الکار ش��ده و از طرف 
برخی نهادها اجازه مربیگری به او داده نمی شود. 
خود دای��ی اما چندین بار ب��ا صراحت تمام این 
ش��ایعه را تکذیب کرده اس��ت. او یک بار گفت: 
»اوایل مقاومت هایی وجود داشت اما االن خودم 
نمی خواهم کار کنم.« همین چند هفته قبل هم 
تکرار کرد: »اصالً و ابداً ش��ایعه ممنوع الکاری من 
درست نیست. صفر تا صد بیرون ماندنم تصمیم 
خ��ودم بوده اس��ت.« در این ص��ورت آنهایی که 
هجران دایی را به ض��رر فوتبال ایران می بینند، 
بای��د از خ��ود او گالیه کنند. دایی ش��اید مربی 
خارق العاده ای نباش��د اما حضورش در لیگ برتر 
محاس��ن و فواید زیادی دارد. تنها کافی است به 
یاد بیاوریم ش��ماری از س��تاره های امروز فوتبال 
ای��ران مثل مهدی طارمی، احمد نوراللهی، کریم 

انصاری ف��رد، علی علیپور، امید عالیش��اه و ... در 
اثر اعتماد دایی فرص��ت عرض اندام پیدا کردند. 
بنابراین روشن اس��ت که اگر او دوباره اراده کند، 
جوانان دیگری هم شکوفا خواهند شد اما شهریار 

به هر دلیلی حاضر به تکرار این موقعیت نیست.

فقط هدایت تیم ملی را قبول می کند؟
دایی در حالی بنا به ادعای خودش دس��ت رد 
به پیش��نهادهای لیگی می زند ک��ه گویا تمایل 
اصلی اش هدایت تیم ملی فوتبال ایران اس��ت. او 
پیش از دراگان اسکوچیچ در معرض نشستن روی 
نیمکت تیم ملی ب��ود اما در آخرین لحظات این 
اتف��اق رخ نداد تا بخت ب��ه مربی کروات رو کند. 
شهریار حسابی از این بابت ناراحت است و یکی، 
دو ب��ار در مصاحبه هایش به این موضوع اش��اره 
کرده. او در داستان اختالف طارمی با اسکوچیچ 
ه��م تمام قد طرف مهاجم بوش��هری را گرفت و 
به ش��دت به مربی کروات ی��ورش برد. حتی بعد 

چرا دایی ظرفیتش را از فوتبال ایران دریغ می کند؟
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از بازی با کره  جنوبی هم که ش��ایعه ش��د او 
جای اس��کو را خواهد گرفت، خودش حاضر 
به تکذیب موضوع نشد. مجموعه این مسائل 
نشان می دهد دایی تنها حاضر است به عنوان 
س��رمربی تیم ملی به کار برگردد اما مس��اله 
اینجاس��ت که بخش بزرگی از افکار عمومی 
چنین اتفاقی را برنمی تابد. آن ها عقیده دارند 
دایی امتحانش را در تیم ملی پس داده و برای 

این سمت مناسب نیست.

از مدیریت خوشش نمی آید
در عین حال همیشه این ایده مطرح بوده که 
ظرفیت اصلی عل��ی دایی در فضای مدیریتی 
قابل استفاده است و حضور او در کسوت رئیس 
فدراسیون فوتبال یا حتی رسیدنش به یکی از 
مناصب ارشد کنفدراسیون فوتبال آسیا بهترین 
اتفاق ممکن است. با این حال دایی اهل مدیریت 
نیس��ت و از حض��ور در این عرصه اس��تقبال 
نمی کن��د. او بارها این موض��وع را بیان کرده و 
در عمل هم نش��ان داده عالقه ای به این قبیل 
فعالیت ها ندارد. او نه تنها هیچ تالشی برای تأثیر 
گذاشتن روی ساختار توزیع قدرت در فوتبال 
ایران نمی کند بلکه حتی در انتخابات فدراسیون 
حاض��ر به حمای��ت از علی کریم��ی و مهدی 
مهدوی کیا هم نشد. شاید حضور دایی کنار این 
دو نفر می توانست فوتبال را از دست سیاسی ها 
بگیرد و به دامان اهالی خودش برگرداند اما دایی 
خودش را کامالً کنار کشید. به این ترتیب این 
بخش از پتانسیل او هم به صالحدید خودش 

غیر قابل استفاده مانده است.

خارج هم نمی رود
از س��وی دیگ��ر دایی به خاطر ش��هرت و 
س��وابقش و نی��ز تس��لطش روی زبان های 
خارجی، یکی از معدود مربیان ایرانی اس��ت 
ک��ه امکان کار در آن س��وی مرزه��ا را دارد. 
هرازگاهی هم شایعاتی در مورد پیشنهادهای 
خارجی دایی به گوش می رس��د؛ از تیم های 
ملی آذربایجان و کویت و عمان تا کار در تیم 
دوم اورتون. او اما فعالیت در خارج از کشور را 
هم نمی پذیرد و تاکنون حاضر به ازسرگذراندن 
چنین تجربه ای نشده است. تکرار می کنیم که 

دایی برای همه ما عزیز است و اهمال مدیران 
در استفاده از توانایی های او قابل چشم پوشی 
نیس��ت اما حقیقت آن است که خود شهریار 
ه��م کاراکتر حرفه ای اش را مح��دود کرده و 

بخش های زیادی از ظرفیتش را بالاس��تفاده 
باقی گذاشته است. مادام که چنین باشد، فقط 
می توانیم در مراسم های رسمی او را ببینم و 

بابت گوشه نشینی اش حسرت بخوریم.

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

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش

]67[

شماره 85 - فروردین ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



قرعه کشی دور نهایی جام جهانی دوازدهم فروردین در قطر برگزار شد و تیم ها حریفان خود را شناختند. ایران در گروهی بسیار ویژه و هیجان انگیز با انگلیس، 
ایاالت متحده و برنده پلی آف اروپا همگروه ش���د. گروهی که به اعتراف اس���کوچیچ می توانس���ت سخت تر از این باشد و از سوی سرپرست فدراسیون »نرمال« 
قلمداد شد.در این یادداشت به بررسی سه شاخص تجربه و سابقه )تعداد حضور در دوره های قبل(، امتیاز فنی )امتیاز تیم ها در رنکینگ فیفا( و ارزش مالی 

)ارزش اسکواد تیم ها از نظر سایت معتبر ترانسفرمارکت( در گروه های هشت گانه و سنجش سختی هر گروه پرداخته ایم.

شاخص اول – تجربه حضور در جام جهانی
اولین شاخص بررسی ش��ده تجربه حضور 
تیم ها در جام های جهانی گذشته است. روی 
این اساس برزیل با حضور در تمامی دوره های 
قب��ل باتجربه تری��ن و قطر ب��دون حضور در 
جام های قبلی کم تجربه ترین تیم جام هستند. 
از این حیث گروه اول مسابقات )قطر/اکوادور/

سنگال/هلند( کم تجربه ترین و گروه G )برزیل/
سوییس/صربستان/کامرون( باتجربه ترین گروه 

این تورنمنت است.

شاخص دوم – امتیاز تیم ها در رنکینگ فیفا
به منظور ارزیابی فنی تیم ها و سنجش درجه 
سختی هر گروه امتیاز رنکینگ فیفا را مالک 

قرار دادیم که برزیل با 1۸32 امتیاز در صدر 
این جدول و در میان تیم های صعودکرده غنا 
ب��ا 13۸۷ امتیاز ضعیف تری��ن تیم حاضر در 
زمان قرعه کش��ی است. از میان تیم هایی که 
همچنان ش��انس صعود به جام جهانی دارند 
تیم نیوزیلند با 1206 امتیاز ضعیف ترین تیم 

محسوب می شود.

بررسی گروه های هشت گانه جام جهانی 2022 قطر

ایران در سیاسی ترین گروه جام!
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از این نظر گروه B مس��ابقات - گروهی که 
ایران در آن حضور دارد - سخت ترین و گروه 

A آسان ترین گروه مسابقات لقب می گیرند.

شاخص سوم – ارزش مالی
با نگاهی به ارزش اس��کواد تیم ها در سایت 
معتبر ترانسفرمارکت درمی یابیم در میان 3۷ 
تیم )29 تیم صعود کرده و ۸ تیم دارای شانس 
صعود( تنوع ارزش تیم ها بس��یار چشمگیر و 
زیاد است. قطر در حالی میزبان انگلیس یک 
میلیارد یورویی اس��ت که ارزش اسکواد تیم 

ملی کشورش فقط 14 میلیون یورو است.

تحلیلوبررسیگروهها

گروه A: گردهمایی کم تجربه ها به کام هلند
قط��ر میزب��ان اولین حضور خ��ود در جام 
جهانی را در حال��ی تجربه می کند که قطعاً 
با س��خت ترین گزینه های ممک��ن از پات دو 
)هلند( و پات س��ه )س��نگال( همگروه شد. 
اکوادور تیم سوم آمریکای جنوبی نیز در این 
گروه قرار گرفت. مجموع حضور چهار تیم این 
گروه در جام جهانی 15 دوره است که حتی 
کمتر از سابقه مکزیک با 16 دوره حضور است. 
از این حیث این گروه کم تجربه ترین گروه جام 

جهانی است.
از نظر مجموع امتیازات تیم ها در رنکینگ 
فیفا نیز این گروه راحت ترین گروه جام جهانی 
است و از نظر ارزش مالی تیم ها نیز گروه اول 
مسابقات در رتبه هفتم گروه ها قرار می گیرد.

گروه B: گروه نرمال یا خیلی فشرده؟
به نظر می رس��د ایران ک��ه در دوره قبل از 
لح��اظ جغرافیای��ی در گروه خ��ود در کنار 
تیم های تنگه جبل الطارق قرار داش��ت، این 
دوره نی��ز در صورت صعود ولز یا اس��کاتلند 
باید در کنار کشورهای انگلیسی زبان مرحله 
گروهی را به انجام برساند. انگلیس نایب قهرمان 
یورو 2021، ایاالت متحده، قهرمان گلدکاپ 
آمریکای ش��مالی 2021، و احتماالً اوکراین 
یا یک تیم دیگر از بریتانیا )اس��کاتلند یا ولز( 
هم گروهی ه��ای ایران در این دوره هس��تند. 
انگلیس که جز 19۸2 و همگروهی با کویت 
هیچ گاه با تیمی از آسیا همگروه نشده بود، در 
بدو ورود به قطر و در روز افتتاحیه مسابقات 

باید با ایران بازی کند.
ای��ن گروه از نظر س��ابقه و تجربه حضور با 
میانگین حدود هشت دوره حضور پنجمین 
گروه باتجربه مس��ابقات اس��ت. از نظر امتیاز 
فنی گروه��ی که ایران در آن حاضر اس��ت، 
سخت ترین گروه مس��ابقات است؛ جایی که 
میانگین امتیاز تیم ه��ای حاضر در این گروه 
1626 اس��ت. از نظر ارزش مال��ی این گروه 
گران ترین تیم جام انگلیس را در خود می بیند 
و به صورت میانگین سومین گروه گران قیمت 

جام جهانی است.

گروه C: جنگ مسی و لوا در روز آخر
در این گروه آرژانتین و مکزیک با تجربه در 
کنار لهستان و عربستان قرار دارند. جدال مسی 
و لواندوفسکی در روز سوم از جذابیت های این 
گروه بوده و چه بسا مانند دوره قبل صعود تیم 
آرژانتین تا روز آخر قطعی نش��ده باش��د که 

می تواند روی جذابیت های این بازی بیفزاید.
ای��ن گروه رتبه دوم با تجربه ها با متوس��ط 
حدود 12 دوره حض��ور، رتبه پنجم فنی )با 
1603 امتیاز متوسط رنکینگ فیفا( و با ارزش 
2۷6 میلی��ون یورو رتبه شش��م ارزش مالی 

گروه ها را در اختیار دارد.
آرژانتی��ن و مکزیک پی��ش از این در جام 
جهانی س��ه بار در سال های 1930، 2006 و 
2010 روبه رو شده اند که آلبی سلسته پیروز 

هر سه مصاف بوده است.

گروه D: هم گروهی های س�نتی – س�ندرم 
حذف مدافع عنوان قهرمانی

دانمارک و فرانس��ه بع��د از 199۸، 2002، 
201۸ ب��رای چهارمی��ن بار با ه��م همگروه 
ش��ده اند که در سه تقابل قبلی سهم هر تیم 
یک برد، یک مساوی و یک باخت بوده است. 
این در حالی اس��ت که فرانسه در دو دوره از 
این س��ه دور به قهرمانی جام جهانی رسیده 
)9۸ و 201۸( و در س��ال 2002 در هم��ان 
دور گروهی با جام خداحافظی کرده اس��ت. 
رکوردی منفی که اکنون فرانسه با آن مواجه 
است سندرم حذف مدافعین عنوان قهرمانی 
در همان دور گروهی است که در سال 201۸ 
برای آلمان، 2014 برای اسپانیا، 2010 برای 
ایتالیا و 2002 برای فرانسه اتفاق افتاده است.

این گروه با میانگین ارزش 34۸ میلیون یورو 
چهارمین گروه گران جام جهانی است. قطعاً 
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احتس��اب ارزش تیم های حاض��ر در پلی آف 
)پرو، امارات و اس��ترالیا( رتبه این گروه را در 
میان هش��ت گروه پایین تر آورده است. تیم 

تونس از آفریقا نیز در این گروه حاضر است.
گروه D مس��ابقات همچنین از نظر امتیاز 
رنکین��گ فیفا هم در رتبه چه��ارم در میان 
گروه ها قرار دارد و از نظر تجربه حضور در جام 
جهانی ششمین گروه بوده که نسبتاً گروهی 

کم تجربه محسوب می شود.

گروه E: دو قهرمان در گران ترین گروه
اس��پانیا و آلم��ان دو تی��م قدرتمند گروه 
هس��تند و تیم ژاپن به هم��راه برنده پلی آف 
اقیانوسیه - آمریکای شمالی نیز در این گروه 
حاضر خواهند بود. حضور اسپانیا و آلمان دو 
غول فوتبال که سابقه قهرمانی جام جهانی را 
دارند با 406 میلیون یورو این گروه را مبدل به 
گران ترین گروه جام جهانی کرده است. گروه 
E مسابقات با میانگین حدود 11 دوره حضور 
سومین گروه پرتجربه جام بوده و از لحاظ فنی 
و امتیازات فیفا )156۷ امتیاز( ششمین گروه 
اس��ت که قطعاً می توان اذعان داشت حضور 
نماینده اقیانوس��یه و کاستاریکا در محاسبه 

امتیازات منجر به چنین رتبه ای شده است.

گروه F: ارزان ترین گروه جام
بلژیک و کرواسی از اروپا و مراکش و کانادا 

تیم های حاضر در این گروه هستند.
از نظر سابقه حضور بعد از گروه A این گروه 
با متوسط ش��ش دوره حضور کم تجربه ترین 
گروه مسابقات اس��ت. این در حالی است که 
از نظر امتیاز فنی گروه F مسابقات با 1620 
امتیاز متوس��ط رنکینگ فیفا سومین گروه 
سخت جام محسوب می ش��ود. گروه F جام 
بیست ودوم با 249 میلیون یورو کم ارزش ترین 

و ارزان ترین گروه در جام بیست ودوم است.

گروه G: باتجربه ترین ها - کپی جام قبل
س��ه تیم برزیل، س��وییس و صربستان به 
طور متوالی به فاصله چهار سال دوباره با هم 
همگروه شدند! این بار کاستاریکا در گروه آنان 
حاضر نیست و کامرون جایگزین شده است. از 
نظر تجربه این گروه با متوسط حدود 13 دوره 
حضور باتجربه ترین گروه حاضر در مسابقات 
است. از لحاظ فنی نیز این گروه بعد از گروه 
ای��ران دارای بیش��ترین امتی��از در رنکینگ 
فیفاست )1624 امتیاز( و در جایگاه دوم قرار 
دارد. همچنین این گروه با 3۸4 میلیون یورو 
بعد از گروه اس��پانیا و آلمان ارزشمندترین و 
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گران قیمت ترین گروه جام جهانی محسوب 
می شود.

گروه H: پرتغالی ها – جنجالی ها
در قط��ر 2022 پرتغال ب��ار دیگر با تیمی 
آسیایی و مربی پرتغالی هم گروه شده؛ جایی 
که باید در روز دوم بازی های گروه به مصاف 
پائولو بنتو و ک��ره جنوبی برود. در همان روز 
اروگوئه و غنا نیز بعد از گذش��ت 12 سال از 
بازی جنجال��ی مرحله یک چه��ارم در جام 

2010 بار دیگر به مصاف هم می روند.
گروه آخر مسابقات با متوسط حدود هشت 
دوره حض��ور تیم ها در میان دیگر گروه ها در 
رتبه چهارم باتجربه ها قرار دارد. امتیاز متوسط 
تیم ه��ای این گ��روه در رنکینگ فیفا 1554 
اس��ت که با این امتیاز می ت��وان گفت بعد از 

گروه A راحت ترین گروه مسابقات هستند.
ارزش مال��ی تیم های گروه H معادل 345 
میلیون یورو اس��ت ک��ه جای��گاه پنجم در 

گروه های هشت گانه را دارد.

جمع بندی
در س��اعات اولیه پس از قرعه کش��ی عدم 

همگروهی ایران با برزیل/فرانسه از سید یک 
و هلند/آلمان از سید دوم، ابراز رضایت نسبی 
را در می��ان جامع��ه فوتبال به ویژه از س��وی 
سرپرست فدراسیون و سرمربی تیم ملی از نظر 
مناسب بودن قرعه ایران در پی داشت. گذشته 
از این که گروه ما در شش��مین حضورمان در 
جام جهانی می توانست خیلی سخت تر از این 
باشد، چه بسا می توانست به خصوص در سید 
یک و چهار راحت تر هم باشد. بنابراین در نگاه 
اول نرمال و متوسط خواندن گروه نمی تواند 

اظهار نظری نادرست باشد.
اقبال و رضایت عمومی از همگروهی با ایاالت 
متحده با پیش فرض ذهنی برد 24 سال قبل 
در بازی قرن و انتظار کسب نتیجه مطلوب از 
احتماالً دو تی��م قدرتمند دیگر بریتانیا ما را 
روی آن داش��ت با گردآوری برخی اطالعات 
و حقایق آماری س��اده و در دسترس، جایگاه 
گروهمان را در میان گروه های هشت گانه جام 
جهانی از س��ه منظر تجربه، امتیازات فنی و 

وضعیت اقتصادی بررسی کنیم.
نتایج نش��ان داد در میان فعالً سی و هفت 
تیم حاضر در جام جهانی که 29 تیم قطعی 
ش��ده و وضعیت سه تیم دیگر از میان هشت 

تیم باقی مانده مش��خص خواهد شد، تیم ما 
از نظ��ر امتیاز فنی در رتبه هفدهم قرار دارد. 
این در حالی است که گروهمان از این حیث 
س��خت ترین گروه جام جهانی برآورد ش��ده 
اس��ت. از نظر تجربه حض��ور در جام جهانی 
نیز در همان رتبه هفدهم قرار داریم در حالی 
که متوسط گروهمان هشت حضور است. اما 
از نظر ارزش، تیم ایران )با احتساب متوسط 
ارزش تیم های هنوز صعود نکرده( در جایگاه 
بیس��ت و شش��م تیم های جام قرار دارد. این 
در حالی اس��ت که تیم یک میلیارد یورویی 
انگلیس س��رگروه گروه ماست و آمریکا دیگر 
همگروهی ما با بازیکنانی ش��اغل در چلسی، 
منچسترسیتی، فوالم، بارسلونا، یوونتوس و ... 

ارزشی معادل 205 میلیون یورو دارد.
در فاصله کمتر از هشت ماه مانده تا شروع 
اولین جام جهانی قرن، امید می رود فدراسیون 
ب��ا برنامه ری��زی دقی��ق و ت��دارک اردوهای 
آماده سازی و مسابقات باکیفیت در پنجره های 
باقیمانده فیفادی در ماه های خرداد و شهریور 
که مناس��ب برگزاری ش��ش بازی تدارکاتی 
اس��ت، تیم ملی را با بیشترین آمادگی راهی 

جام جهانی کند.

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

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش

]71[

شماره 85 - فروردین ماه 1401

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



پیام نیازمند
بع��د از مدت ها حض��ور در 
اردوی تی��م مل��ی ب��ه  عنوان 
دروازه ب��ان دوم ی��ا س��وم، در 
تیم  ای��ن  فهرس��ت  آخری��ن 
خبری از او نبود. در ش��رایطی 
ک��ه پیراهن ش��ماره یک تیم 
ملی بی��ن علیرض��ا بیرانوند و 
امی��ر عابدزاده دست به دس��ت 
می ش��ود، پیام نیازمند جایگاه 
خ��ودش را به  ط��ور کامل از 
دست داد. دلیلش هم مشخص 
است. او در پورتیموننزه هرگز 
فرصت بازی پیدا نمی کند. در 
این س��و اما حس��ین حسینی 
ب��ه  اس��تقالل  دروازه  درون 
دوران اوجش بازگشته و کادر 
فن��ی را متقاعد ک��رد که از او 
دعوت ب��ه عمل بیاورد. حضور 

نیازمن��د در ج��ام  جهان��ی تا 
چند ماه پی��ش قطعی به  نظر 
می رسید اما حاال کار او خیلی 
سخت شده اس��ت. شاید پیام 
در تابس��تان باید یک تصمیم 
دیگر بگیرد، ش��اید هم باید به 
ت��الش برای فیکس ش��دن در 
پرتغال ادام��ه بدهد؛ هر چند 

اصاًل کار آسانی نیست.

مهدی قائدی
پیام  ش��رایطی کاماًل مشابه 
نیازمند دارد. دعوت از قائدی 
در اردوهای تیم ملی تبدیل به 
یک سنت همیشگی شده بود 
اما روند پرنوسان او در االهلی 
امارات همه معادالت را به هم 
استقالل  پیش��ین  مهاجم  زد. 
ب��رای آین��ده اش »پ��ول« را 

انتخاب ک��رد و زیادی هم تن 
به زرق و برق شیخ نشین داد. 
تا چند وقت پیش فش��ارهای 
زیادی روی دراگان اسکوچیچ 
وجود داشت که باید از قائدی 
در ترکی��ب اصل��ی تی��م ملی 
اس��تفاده کن��د، ح��اال ام��ا او 
دعوت نمی ش��ود و کسی هم 

گالیه ندارد.

رامین رضاییان
یک��ی از پس��ت هایی که افکار 
عمومی نگرانی زی��ادی در مورد 
آن دارد، دف��اع راس��ت اس��ت؛ 
بیمی که در بازی با کره  جنوبی 
به  خاط��ر غیبت صادق محرمی 
و نمایش ضعی��ف عارف غالمی 
تشدید شد. بنابراین تمام مدافعان 
راس��ت واجد صالحیت از رامین 

رضاییان تا صالح حردانی، دانیال 
اسماعیلی فرد و چه بسا حتی وریا 
غف��وری این بخ��ت را دارند که 
خودشان را نشان بدهند و در این 
چند ماه آخر به فهرس��ت اضافه 
ش��وند. رضاییان در جام  جهانی 
قبلی بازیک��ن فیکس تیم ملی 
بود و طبیعت��اً برای پس گرفتن 
این موقعیت یک گام از سایرین 

جلوتر است.

کاوه رضایی
او یک ناپدیدش��ده تمام عیار 
اس��ت؛ مهاجم��ی ک��ه چن��د 
س��ال پیش عملکرد خوبی در 
اس��تقالل و بع��د هم ش��ارلروا 
داش��ت، ح��اال در تی��م گمنام 
ل��وون در نیم��ه پایینی جدول 
لیگ بلژیک توپ می زند، خیلی 
از اوقات نیمکت نش��ین اس��ت 
و در ش��رایطی که فصل رو به 
پایان م��ی رود، هنوز هیچ گلی 
ه��م برای این تیم نزده اس��ت! 
در ه��ر ص��ورت کاوه رضایی تا 
همین اواخر هم به  خاطر اس��م 
و س��وابقش به تیم ملی دعوت 
می شد. نام او در آخرین فهرست 
برای بازی با کره  جنوبی و لبنان 
در لیس��ت دیده نشد که البته 
بی ارتباط با مصدومیت رضایی 
نبود. با این حال ادامه این روند، 
شاید منجر به ازدست رفتن جام  
جهانی برای او شود. کاوه هم از 
جمله بازیکنانی است که به  نظر 
می رسد در تابستان نیاز به یک 

تصمیم جدی دارد.

جام  جهانی را دوست ندارید؟
جام  جهانی بزرگ ترین تورنمنت فوتبالی جهان است و بدون تردید برای هر بازیکن و مربی، از نظر حرفه ای کعبه آمال به شمار می آید. دوره جدید جام  جهانی 
کمتر از هشت ماه دیگر در قطر برگزار خواهد شد و به همین دلیل همه جای دنیا در مورد این مسابقات حرف زده می شود. طبیعتاً فوتبالیست ها هم تمام 
تالش شان را می کنند که با وضعیت بهتری به این مسابقات برسند؛ حاال یا فیکس باشند یا حداقل به  عنوان عضوی از فهرست تیم حضور در این مسابقات بزرگ 
را تجربه کنند. این مطلب در مورد بازیکنانی است که می شود در موردشان گفت در »لیست خاکستری« قرار دارند؛ یعنی نفراتی که اگر کمی بجنبند می توانند 

به جام  جهانی برسند، درغیر این صورت حسرت بزرگی گریبان آنها را خواهد گرفت.
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