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

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک الَْیْوَم

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

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

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

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

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

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

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

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

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان



خودروس���ازی  صنای���ع  گ���روه 
بخش ه���ای  از  عقاب افش���ان 
مختلفی تشکیل ش���ده است 
ک���ه ه���ر ی���ک در جای���گاه خود 
نقشی مهم در پیشبرد اهداف 
ای���ن مجموع���ه ب���زرگ تولیدی 
و صنعت���ی دارن���د. از مهمترین 
بخش های صنعت���ی این گروه 
بزرگ، کارخانه تولید اتوبوس ها 
و مینی بوس های عقاب افشان 
اس���ت ک���ه در مح���ل ش���هرک 
صنعتی سمنان قرار دارد. این 
کارخانه به عنوان بزرگترین خط 
تولی���د اتوبوس های کش���ور در 
طول س���ال های اخی���ر با تولید 
س���بد متنوعی از اتوبوس های 
درس���ا،  و  م���ارال  بین ش���هری 
اتوبوس های ش���هری پارسین، 
آری���ن و ... و همچنی���ن ان���واع 
مینی بوس شهری و بین شهری، 
نقش���ی بی بدی���ل در نوس���ازی 
ناوگان حمل و نقل مس���افری 
این س���رزمین ایفا کرده است، 
موضوع���ی که ب���ه ک���رّات مورد 
تمجید مدیران عالی کشور در 
دوره های مختلف ق���رار گرفته 
است. مهندس محمود براتی، 
مدی���ر کارخان���ه عقاب افش���ان 
س���ال  از  ک���ه  م���ردی  اس���ت؛ 
1390 ب���ه این جایگاه رس���یده 
و البته س���ابقه ای بی���ش از 15 
س���ال در ساختار این مجموعه 
دارد. او فارغ التحصی���ل مقطع 
کارشناسی ارشد رشته مکانیک 
اس���ت و در گفتگ���و با ماهنامه 
کالسکه سبز، گزارشی از روند 
فعالیت کارخانه عقاب افشان 
و س���بد محص���والت جدید این 
مجموعه ارائه داده اس���ت. این 

گفتگو را در ادامه بخوانید.

یکی از مهمترین موضوعات درباره گروه 
صنایع خودروسازی عقاب افشان، پایداری 
و تداوم حیات آن در طی این سال هاست؛ 
س���ال هایی ک���ه فش���ارهای اقتص���ادی و 
از  بس���یاری  بین الملل���ی،  تحریم ه���ای 
مجموعه ه���ای صنعت���ی کش���ور را از پ���ای 
درآورد و ب���ه بیراه���ه برد. فکر می کنید چه 
رویکردی مجموعه عقاب افشان را در طول 
این سال ها سرپا و پویا نگه داشته است؟

حتماً عوامل بسیاری چنین شرایطی را رقم زده 
اس��ت، اما بنده که بیش از 15 سال است در این 
مجموعه هستم و در بخش های مختلف فعالیت 
داش��ته ام، چند نکته را دیده ام که از منظر خودم 
فکر می کنم زمینه ساز شکوفایی و پویایی مجموعه 

عقاب افشان شده است.
اول از همه، نقش مدیران عالی این مجموعه در 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری هاست؛ اینکه در 
زمان تصمیم گیری با حضور حاج  هادی اکبری راد 
بنیان  گذار و رئیس هیات مدیره، مهندس عبداهلل 
اکب��ری راد نایب رئیس هیات مدی��ره و مهندس 
حمی��د اکب��ری راد قائم مق��ام مدیرعام��ل گروه 
صنعت��ی عقاب افش��ان هیچگونه ات��الف وقتی 
ص��ورت نمی گیرد و این تی��م مدیریتی، همواره 
خیلی س��ریع و چابک تصمیم گی��ری می کند و 
کار نهایی می ش��ود. به عبارتی، من در همه این 
س��ال ها ش��خصاً دیده ام که وقتی قرار است یک 

استراتژی یا سیاست گذاری جدیدی در مجموعه 
و علی الخصوص کارخانه صورت بگیرد، تصمیمات 
الزم بدون هیچگونه اتالف وقتی اتخاذ می شود و 
زمان، با درایت هیأت مدیره محترم هیچ وقت هدر 
نمی رود. همین رویکرد باعث شده عقاب افشان در 
طول سال های متمادی، نقش پررنگی در بخش 
صنعت و تولید کشور داشته باشد و به لطف خدا 

روزبه روز پویاتر و قوی تر پیش برود.
موض��وع دوم، تأکی��د ب��ر تولی��د محصوالت 
جدید در این مجموعه اس��ت که همواره یکی از 
استراتژی های مهم شرکت محسوب می شود؛ به 
این صورت که تقریباً هر سالی که می گذرد، یک 
محصول جدید متناس��ب با نیاز جامعه در خط 
تولید این مجموعه ب��ه مرحله طراحی، طراحی 
فنی و تولید انبوه می رسد. برای مثال، عقاب افشان 
در ابتدا با اتوبوس کالسیک شروع کرد و به مرور 
زمان محصوالت متعددی از جمله اتوبوس مارال، 
اتوبوس های شهری، اتوبوس های پارسین، آرین، 
درسا و همچنین مینی بوس اتوکار و ... یک به یک 
از خ��ط تولی��د کارخانه این مجموع��ه به تولید 
انبوه رسیدند. بی شک تنوع محصوالت و معرفی 
تولیدات جدید به بازار کشور، پویایی مستمری را 
برای مجموعه ایجاد کرده که این خود زمینه ساز 
ایجاد انگیزه و پیش��رفت برای هم��ه کارکنان و 

مدیران عقاب افشان شده است.
نکت��ه س��وم در م��ورد ای��ن قضی��ه، توجه به 

جوان گرایی و نخبه گرایی در سازمان ما بوده 
اس��ت. خوش��بختانه، عمده اف��راد حاضر در 
مجموعه هم سن و سال هستیم و تقریباً کار 
در مجموعه عقاب افش��ان را با هم در سنین 
حدوداً 30 سالگی ش��روع کردیم و امروز در 
محدوده سن و سال 40 تا 45 سال هستیم. 
این رویکرد جوان گرایی و توجه به تخصص ها 
همواره زمینه ساز انگیزش برای کارکنان بوده 
و باعث ش��ده است همه با تمام توان پای کار 
باشند و در کنار هم پیشرفت کنند. ضمن اینکه 
حضور این افراد متخصص باعث ش��ده است 
مراحل طراح��ی و تولید محصوالت جدید با 
س��رعت و در کمترین زمان انجام پذیرد که 
خ��ود این موض��وع هم یک��ی از عوامل مهم 
ش��رایط مطلوب امروز مجموعه عقاب افشان 

است.
و چهارمین دلیل سرپا ماندن عقاب افشان 
که خیلی هم مهم به نظر می رسد، این است 
که در ای��ن مجموعه، از کارگ��ر و کارمند تا 
مهندسان ارش��د و باالترین تصمیم گیران و 

مدیران مجموعه، خود را ج��زوی از خانواده 
عق��اب می دانند. ب��ه همین دلی��ل، تمامی 
تصمیم��ات مدیران ارش��د این خان��واده، به 
راحتی توسط همه اعضای مجموعه پذیرفته 
می شود و در کمترین زمان اجرایی می گردد. 
این رویکرد س��بب ش��ده همه با پوس��ت و 
گوشت و استخوان خود برای مجموعه زحمت 
بکشند و پیش��رفت آن را پیشرفت خودشان 
بدانند. نکته مهم اینکه افراد این خانواده چه 
زمانی که مجموعه عقاب در اوج باش��د و چه 
زمانی که این مجموعه تحت تأثیر تحریم ها 
و عوامل اقتصادی کش��ور با مشکالتی مواجه 
می شود، همه دست در دست تالش می کنند 
تا مشکالت پشت سر گذاشته شود و تا جای 

ممکن به مجموعه آسیب جدی نرسد.
مجم��وع ای��ن عوام��ل در کن��ار برخ��ی 
ریزه کاری های مدیریتی س��بب شده تا گروه 
صنعتی عقاب افش��ان همچنان بتواند به راه 

خود ادامه دهد.

تولید محصوالت شهری جدید در گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان
در گفتگو با مهندس براتی، مدیر کارخانه عقاب افشان، تشریح شد

همـه  مجموعـه  ایـن  در 
خودشـان از کارگر و کارمند 
تا مهندسین ارشد و باالترین 
مدیـران  و  تصمیم گیـران 
مجموعـه خـود را جـزوی از 
خانـواده عقـاب می دانند. به 
همیـن دلیـل هـر تصمیمی 
که توسـط مدیران ارشد این 
خانـواده گرفتـه می شـود به 
راحتی توسـط همـه اعضای 
مجموعه پذیرفته شـده و در 
کمترین زمان اجرایی می شود
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همانطور که گفتید، رویکرد ایجاد تنوع 
در محصوالت مجموعه عقاب افشان، 
از مهمتری���ن عوام���ل توس���عه  یک���ی 
فعالیت های آن بوده است. این نگرش 
از کج���ا آمد و چقدر برای یک مجموعه 

خودروسازی اهمیت دارد؟
با توجه به رویکرد آینده نگرانه ای که از آغاز 
در خانواده اکبری راد وجود داشت، این موضوع 
از همان ابتدای راه بس��یار پررنگ بوده است. 
ش��ما می بینید در این چند ساله مدام سبد 
تولیدات عقاب افش��ان در ح��وزه خودروهای 
تجاری، غیرتجاری و حتی سبک تر به روز شده 
و این رویکرد مهم هم��واره مورد توجه بوده 
است. چیزی که من در این چند سال دیده ام، 
این اس��ت که عقاب افش��ان هیچ گاه قانع به 
شرایط موجودی که داشته نبوده و همواره به 
فراخور شرایط، سبد محصوالتش را متنوع تر 
و گس��ترده تر کرده است. حتماً می دانید که 
این مجموعه اخیراً با همکاری شرکت بزرگ 
مپنا برای اولین بار در کش��ور به سراغ تولید 
اتوبوس ه��ای برقی رفته و به بهترین ش��کل 
هم از پس پیچیدگی های آن برآمده اس��ت. 
بی ش��ک این کار، گام بسیار بزرگی به شمار 
م��ی رود و حتی برای خود م��ا هم به عنوان 

تولیدکننده اتوبوس، شگفت انگیز بوده است. 
به نظرم این ها نشان از آینده نگری در مجموعه 
عقاب افش��ان دارد که توس��ط مدیران ارشد، 

طرح ریزی و به کل مجموعه تزریق می شود.

به روزرسانی محصوالت عقاب افشان 
در چه بستری اتفاق می افتد؟

خوش��بختانه اتفاق مهمی که رخ داده این 
است که نسل س��وم خانواده اکبری راد چند 
س��الی اس��ت به امور این گروه صنعتی ورود 
کرده ان��د و در ح��وزه تولید و خصوصاً بخش 
تحقیق و توس��عه کارخان��ه نقش مهمی ایفا 
می کنند. حضور آنها منجر به طراحی و تولید 
محصوالت جدید همراه با استانداردهای به روز 
شده است. عالوه بر این، همکاری بین واحد 
تحقیق و توسعه، واحدهای استاندارد کارخانه 
و س��ایر بخش ها همواره در جریان است و در 
کن��ار لطف خداوند، کارخان��ه محصوالتی را 
تولید می کند که از بدو تولید، استانداردهای 
روز جهانی در آنها لحاظ شده است و همه آنها 
امکان صادراتی ش��دن هم دارند. به عبارتی، 
اس��تراتژی مجموع��ه همواره این اس��ت که 
استانداردهای ملی، کف استاندارد محصوالت 
عقاب افشان به شمار می رود و نگاه مجموعه 

همواره رعایت اس��تانداردهای روز جهانی در 
محصوالت اس��ت؛ موضوعی که اخیراً دکتر 
شریعتی، رئیس سازمان استاندارد، در بازدید 
خود از کارخانه عقاب افشان واقع در سمنان، 

به آن اذعان کرد.

به عنوان مدیر کارخانه عقاب افشان، 
هماهنگی بی���ن بخش های مختلف و 
گسترده کارخانه را به چه شکلی انجام 

می دهید؟
خوشبختانه با توجه به همدلی مناسبی که 
در کل مجموع��ه و مخصوصاً کارخانه وجود 
دارد، س��عی کرده ایم با طراحی مجموعه ای 
از حلقه ها و کارگروه ها بتوانیم سیاس��ت های 
مدیران ارشد را پس از دریافت، تقسیم بندی 
و به سیاس��ت های میانی و قاب��ل اجرا برای 
بخش های مختلف کارخانه تبدیل کنیم. ما 
کارگروه ه��ای مختلفی از جمله کمیته فنی، 
کمیته منابع انسانی، کمیته مهندسی کیفیت 
و ... داریم که با همکاری و هماهنگی مدیران 
واحدهای مختلف در این کمیته  ها، ایده ها و 
نظریات مدیران ارشد عقاب افشان را از منظر 
اجرای��ی طرح ری��زی و آن را برای بخش های 
مختلف کارخانه سیاس��ت گذاری می کنیم. 
ای��ن فرایند تا ام��روز به ق��در قابل توجهی 
موفقیت آمیز بوده است. ضمن اینکه عالوه بر 
جلس��ات کارخانه، جلسات متعدد دیگری را 
هم در دفتر مرکزی ته��ران و مرکز خدمات 
پس از فروش داریم تا از این طریق در جهت 

بهبود کیفیت محصوالت و خدمات ش��رکت 
تبادل نظ��ر کنیم. ما ب��ه کارِ گروهی اعتقاد 
داریم و همین موضوع هم زمینه بس��یاری از 

موفقیت های مجموعه بوده است.

ب���ه ط���ور کل���ی، در ح���ال حاض���ر چه 
محصوالتی در خط تولید کارخانه وجود 

دارد؟
متأس��فانه با توج��ه به فش��ار تحریم های 
بین المللی که چندسالی است شرایط را سخت 
و س��خت تر کرده و تا می��زان زیادی موجب 
قطع ارتباط ما با شرکت اسکانیا برای تأمین 
شاسی و قطعات شده، عمالً تولید اتوبوس های 
بین شهری ما که شامل درسا و مارال می شد تا 
حد زیادی متوقف شده است. البته تعدادی از 
این اتوبوس ها که در گذشته تولید شده بودند، 
در حال واگذاری به مشتریان قبلی است. اما 
در م��ورد تولید اتوبوس های ش��هری، بعد از 
اینکه به علت تحریم ها ارتباط مان با اسکانیا 
قطع شد، خوشبختانه هیأت مدیره شرکت بعد 
از بررسی ها و بازدیدهای متعدد از چند شرکت 
معتبر چینی، توانس��ت با دو شرکت بزرگ و 
صاحب نام این کشور همکاری  خود را رسمی 
کند و به تولید چند محصول جدید دس��ت 
یابد. به این ترتی��ب، ما در حال حاضر تولید 
مینی بوس 8/5 متری، مینی بوس 10 متری، 
و اتوبوس 12 متری را در خط تولید کارخانه 
داریم که محصول مشترک عقاب افشان و دو 
شرکت معتبر چینی است و هر سه محصول 

خوشـبختانه یـک اتفـاق 
ایـن  داده  رخ  کـه  مهمـی 
است که نسل سـوم خانواده 
اکبری راد چند سـالی اسـت 
امـور وارد شـده اند و در  در 
حوزه تولیـد و خصوصاً بخش 
تحقیق و توسعه کارخانه نقش 
مهمی ایفا می کنند که حضور 
آنهـا منجر به طراحی و تولید 
محصوالت جدیـدی همراه با 
اسـتانداردهای به روز شـده 

است

متاسـفانه با توجه به فشار 
تحریم هـای بین المللـی کـه 
چندسـالی اسـت شـرایط را 
سـخت و سـخت تر کـرده و 
تـا میزان زیـادی ارتباط ما با 
شـرکت اسـکانیا برای تأمین 
شاسـی و قطعات را هم قطع 
کرده عماًل تولید اتوبوس های 
بین شهری ما که شامل درسا 
و مارال می شد تا اندازه زیادی 

متوقف شده است
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هم از تیپ محصوالت درون شهری هستند.
البت��ه در آینده نزدیک، تولیدات ش��رکت 
ش��امل اتوبوس های 14 متری و 18 متری و 
نمونه های گازسوز این محصوالت نیز خواهد 
ش��د و به ترتیب در خط تولید کارخانه قرار 
خواهند گرفت. عالوه بر این موارد، همانطور 
که گفته شد، اخیراً با آغاز کار تولید اتوبوس 
برق��ی، از اولین نمونه آن رونمایی ش��د. این 
اتوب��وس هم خیلی زود به تولید انبوه خواهد 

رسید.
 

محصوالت جدید با چه ظرفیت هایی 
تولید می شوند؟

این محصوالت ش��هری جدید در کارخانه 
عقاب افش��ان و با برند »عقاب« دقیقاً مطابق 
استانداردهای روز دنیا از منظر استانداردهای 
زیس��ت محیطی، کیف��ی، ایمن��ی و ... تولید 
خواهند ش��د و ما همچنان بحث صادرات را 
برای آنها مدنظر داریم. در مورد ظرفیت این 
اتوبوس ها بای��د گفت، مینی بوس 8/5 متری 
م��ا دارای ظرفیت 21 نفر نشس��ته و 28 نفر 
ایستاده است. مینی بوس 10 متری، به تعداد 
29 نفر نشسته و 28 نفر ایستاده ظرفیت دارد 

و اتوبوس 12 متری عقاب هم دارای ظرفیت 
44 نفر نشس��ته اس��ت. اندازه و ظرفیت این 
محصوالت جدید باعث می شود این اتوبوس 
و مینی بوس ها قابلیت اس��تفاده در شهرهای 
کوچک و بزرگ کشور را داشته باشند. ضمن 
اینکه خوشبختانه استقبال خوبی هم از آنها 
شده و شهرداری های متعددی هم برای بازدید 
آمده اند و به دنبال س��فارش این محصوالت 
شهری برای شهرهای خود هستند. البته ذکر 
این نکته هم ضروری است که عمده قطعات 
ای��ن اتوب��وس و مینی بوس ها ک��ه محصول 
مشترک شرکت عقاب و شرکت های چینی 
هس��تند، از برندهای معتب��ر اروپایی تأمین 
می ش��ود، و این موضوع سبب شده کیفیت 
نهایی این محصوالت بسیار باال و قابل رقابت 

با اتوبوس های روز دنیا باشد.

چند درص���د از این محصوالت جدید، 
داخلی س���ازی ش���ده اس���ت و از طریق 
مجموعه عقاب افشان ساخته می شود 

و مورد استفاده قرار می گیرد؟
در محصوالت مختلف، میزان داخلی سازی 
متفاوت اس��ت اما به طور میانگین باالی 60 

درصد این محصوالت داخلی س��ازی و مابقی 
آن فعالً وارد می ش��ود. البته برای این میزان 
هم سیاست هایی تدوین شده است تا بخشی 
از قطع��ات وارداتی را هم در آینده نزدیک در 
داخل تولید کنیم و نهایتاً میزان داخلی سازی 
این محصوالت جدید را بیشتر از حالت فعلی 

و به عدد 70 تا 80 درصد برسانیم.

محصوالت جدید به بازار ارائه ش���ده 
است؟

بله، اخیراً تعدادی از این محصوالت به چند 
شهرداری کشور تحویل شده است.

با توجه به زیرس���اخت گسترده ای که 
کارخانه عقاب افشان برای تولید اتوبوس 
و مینی ب���وس دارد، لطف���اً بفرمایید که 
کارخانه عقاب افشان در حال حاضر با 

چند درصد ظرفیت خود فعال است؟
برنامه تولیدی که االن در حال اجرا اس��ت، 
تولید روزانه 2 دستگاه اتوبوس و ماهیانه 40 
الی 50 دس��تگاه است. اما ظرفیتی که ما در 
داخل کارخانه برای محصوالت جدید طراحی 
کرده و در نظر گرفته ای��م، در فاز اول، تولید 
10 دس��تگاه در روز و در ف��از دوم، تولید 15 
دستگاه اتوبوس در روز خواهد بود. به عبارتی، 
هدف گذاری ما این است که بتوانیم در فاز اول 
3 هزار دستگاه و در فاز دوم 4500 الی 5000 
دستگاه اتوبوس و مینی بوس تولید کنیم. االن 
کارخانه عقاب افش��ان تقریب��اً با ظرفیت 20 
درصد در حال فعالیت است و به یاری خدا اگر 

ش��رایط در بحث منابع مالی و تأمین شاسی 
بهتر شود، می توانیم ظرفیت تولید خود را به 

10 تا 15 دستگاه در روز برسانیم.

کیفی���ت  درب���اره  ق���دری  پای���ان  در 
بخش ه���ای مختل���ف کارخان���ه و توان 
عقاب افش���ان  مجموع���ه  مهندس���ان 

بگویید.
اولین نکته در این باره این است که شرکت 
عقاب افشان، تنها مجموعه تولیدکننده اتوبوس 
در کشور است که فرایند طراحی و تولید را از 
صف��ر تا صد در داخل خ��ود انجام می دهد و 
به عبارتی مهندسی معکوس نمی کند. ما در 
کارخان��ه عقاب، بحث خودکنترل��ی را داریم 
که از مرحله ش��روع س��اخت یک اتوبوس تا 
نهایی ش��دن پروسه س��اخت آن، مرحله به 
مرحله توسط متخصصان حاضر در کارخانه 
تحت باالترین اس��تانداردها انجام می پذیرد. 
خوش��بختانه ای��ن هنر و دق��ت حرفه ای در 
بخش ه��ای مختلف خط تولی��د محصوالت 
عقاب افشان به دو نتیجه جالب توجه منتهی 
شده است. اول اینکه، شرکت عقاب افشان تنها 
شرکت اتوبوس س��از کشور است که توانسته 
برای چند محصول خود 4 ستاره کیفی را که 
جزو باالترین سطوح کیفی برای یک اتوبوس 
در داخل کش��ور اس��ت، از نهادهای نظارتی 
کس��ب کند و نکته دوم هم اس��تقبال بسیار 
عالی مشتریان از محصوالت این شرکت است 
که قطعاً موفقی��ت بزرگی برای هر مجموعه 

صنعتی به شمار می رود.

شـهری  محصـوالت  ایـن 
جدید در کارخانه عقاب افشان 
و با برند »عقاب« دقیقاً مطابق 
اسـتانداردهای روز دنیـا در 
زمینه اسـتاندارهای زیسـت 
و  ایمنـی  کیفـی،  محیطـی، 
... تولیـد خواهنـد شـد و ما 
همچنـان بحـث صـادرات را 

برای آنها مدنظر داریم

تنها  عقاب افشـان  شرکت 
مجموعه تولیدکننده اتوبوس 
در کشـور اسـت کـه فرایند 
طراحـی و تولیـد را از صفـر 
تا صـد در داخل خـود انجام 
می دهد و به عبارتی مهندسی 

معکوس نمی کند
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دوازدهم مردادماه در جریان یکصد و دومین برنامه افتتاحیه های شهرداری اصفهان، با حضور شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان، تعداد 
۲0 دس���تگاه اتوبوس ش���هری جدید عقاب-اس���کانیا به ارزش یک هزار و ۲00 میلیارد ریال و تعداد ۲5 دستگاه اتوبوس ایران خودرو دیزل 1۲ متری 
جدید با هزینه  ای بالغ  بر یک هزار میلیارد ریال خریداری و به چرخه حمل ونقل اتوبوسرانی این کالن شهر اضافه شد تا عمر این ناوگان از 8/9 سال 
به 8/۲ سال کاهش یابد. قیمت هرکدام از این اتوبوس ها که دارای استاندارد یورو پنج است و بدین سبب آالیندگی کمتری نسبت به اتوبوس های 

یورو چهار دارد، در حدود دو میلیارد تومان است.

ویژگی اتوبوس های جدید ش���هرداری 
اصفهان

ب��ر اس��اس اع��الم ش��هرداری اصفه��ان، 
اتوبوس های خریداری شده با موتور یورو چهار 
 ،)DPF( مجهز به فیلتر جاذب ذرات و دوده
دارای امکانات رفاهی نظیر رمپ ویلچر برای 
افراد معلول و کالسکه کودک، و امکان کاهش 
ارتفاع اتوبوس از یک طرف برای راحتی سوار 
ش��دن این افراد و کلید درخواست توقف در 
ایستگاه جهت جلوگیری از راه افتادن اتوبوس 

در هنگام پیاده و سوار شدن مسافر است.
حرکت نکردن اتوب��وس در زمان باز بودن 

درها، صندلی های راحت مسافری با تفکیک 
بخش معلوالن و سیس��تم سرمایشی تقویت 
ش��ده از دیگر ویژگی های ب��ارز اتوبوس های 

خریداری شده است.

خرسند از تحقق وعده ها
ق��درت اهلل نوروزی، ش��هردار اصفه��ان، در 
این آیین، ضمن ابراز خرس��ندی بابت تحقق 
قول های وعده داده ش��ده، اظهار کرد: گفته 
بودیم در حوزه حمل ونقل، اتفاقات خوبی طی 
4 س��ال خواهد افتاد و همه موارد مدنظر ما 

بدون کم وکاست تحقق یافت.

وی تصری��ح کرد: تحول بزرگ��ی در حوزه 
حمل ونقل ش��هری رخ داد؛ خری��د بیش از 
200 دس��تگاه اتوبوس و بازس��ازی بیش از 
300 دستگاه اتوبوس، نوسازی تعداد بسیاری 
تاکس��ی و اضافه ش��دن دو رام قط��ار برای 
مترو، توس��عه خطوط بی آر تی، اضافه شدن 
ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر و از همه 
مهم تر هوشمندسازی سیستم اتوبوسرانی با 
هزینه سنگین اما مؤثر و مفید برای شهروندان، 
بخشی از اقداماتی بود که در حوزه حمل ونقل 

رخ داد.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به پیش��تازی 

اصفهان در جذب اوراق مش��ارکت این حوزه، 
ادامه داد: استفاده از اوراق مشارکت در قانون 
برای حمل ونقل عمومی به معنایی که امروز 
انجام شده و ریشه در اقدام شهرداری اصفهان 
دارد، وجود نداشت، زیرا اوراق مشارکت تنها 
برای مترو بود. دو سال پیش با استفاده از این 
اعتبارات، 200 میلیارد تومان برای اتوبوسرانی 
گرفتی��م و موف��ق ش��دیم اتوبوس های��ی را 
خریداری کنیم و این موضوع به کل کش��ور 

تعمیم داده شد.
وی اضافه کرد: همه این موارد در راس��تای 
این اس��ت که بتوانیم مس��ائلی مانند ایجاد 
حمل ونقل روان، کاهش آلودگی ها، روان سازی 
حرکت اتوبوس ها در شهر و افزایش ایمنی را 
حل کنیم. این موارد زمانی تحقق می یابد که 

ابزار آن فراهم باشد.
نوروزی گفت: ش��هر فاقد آلودگی مستلزم 
آن اس��ت ک��ه س��ن اتوبوس ها از 10 س��ال 
بیشتر نباشد، قطار شهری، بی آر تی و مسیر 
دوچرخه سواری توسعه پیدا کند و موتورهای 
برقی خریداری شود، البته اگر همه این موارد 
نیز فراهم شود اما فرهنگ استفاده از امکانات 
حمل ونقل عمومی وجود نداش��ته باشد هیچ 
فردی نمی تواند ادعا کند که مسأله حل شده 

است.
وی با بیان اینکه فرهنگ، مسأله ای زمان بر 
بوده و نیاز به یک بسیج همگانی دارد، افزود: 
تنها به صرف قانون نمی توان فرهنگ را اصالح 
ک��رد. گاهی قانون وج��ود دارد اما این قانون 
عملکرد ن��دارد. این موضوعات باید تبدیل به 

یک وجدان عمومی شود و هنر مجلس و توان 
یک نماینده باید این باشد که بتواند حقیقت 
جامعه را کشف و آنچه مورد پذیرش عمومی 
اس��ت را به قانون تبدیل کند، زیرا اگر چنین 

شود قانون اجرا می گردد.
ب��رای  داد:  ادام��ه  اصفه��ان  ش��هردار 
فرهنگ س��ازی، نقش راهنمای��ی و رانندگی 
بس��یار مهم است، چراکه نظم در حمل ونقل 
شهری بر عهده متولیان راهنمایی و رانندگی 
اس��ت؛ راهنمایی و رانندگی اصفهان در این 
حوزه ها به شهرداری اصفهان کمک بسیاری 

کرده است.
وی اضافه کرد: بحث اینکه هر دوچرخه ای 
جایگزین اتومبیل شود، یک جمله کوتاه ولی 
دارای مفهوم بسیار بزرگ است. این موضوع به 
معنای این است که 5 میلیون لیتر بنزینی که 
در شهر می س��وزد تا عده ای برای دور زدن و 
تفریح در شهر از آن استفاده و مردم را گرفتار 
هزاران بیماری کنند، به طور مطلق با دوچرخه 

جایگزین شود.
نوروزی تأکید ک��رد: احداث 777 کیلومتر 
مسیر دوچرخه سواری در شهر مورد پذیرش 
قرار گرفت و پلیس پیش��روتر از همه نهادها 
بس��یاری از مأموریت های خود را با دوچرخه 
انجام داد که جای تبریک برای این پیشتازی 

دارد.
ش��هردار اصفهان با بیان اینکه هر حرکتی 
که انجام شده بر اساس سنجش افکار عمومی 
صورت گرفته اس��ت، افزود: ایجاد مسیرهای 
دوچرخه سواری، نوسازی حمل ونقل عمومی و 

اضافه شدن 20 دستگاه اتوبوس عقاب-اسکانیا به ناوگان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان
تازه نفس ها باز هم به خط شدند
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... بر همین اس��اس بوده است. در مورد تراموا 
نیز خواسته های ما اجرایی نشد. اگر جلو این 
کار به درستی گرفته شد که ما به آن ها درود 
می فرستیم اما اگر این مانع تراشی ها بی جهت 
بود، الزم است مدیران آینده شهری اصفهان 

این مورد را پیگیری و به سرانجام برسانند.
وی تصریح کرد: کاره��ای مقدماتی ایجاد 
تراموا، مانند گفت وگو با کارشناسان صاحب نظر 
و خبره انجام و از شهرهای خواهرخوانده مانند 
فرایبورگ در این زمینه مشورت گرفته شد. 
آن ها نیز بهترین وس��یله حمل ونقل را تراموا 
ذکر می کردند، زیرا ارزان س��اخته می شود و 
ایمنی باالیی دارد و فضایی را اشغال نمی کند. 
امی��دوارم روزی در ای��ن ش��هر، ای��ن آرمان 

نیمه کاره تحقق پیدا کند.

اتوبوس ه���ای جدی���د دارای امکانات 
ویژه برای افراد دارای معلولیت

مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری 
اصفهان نیز در این آیین با اشاره به ورود 20 
اتوبوس شهری ساخت کارخانه عقاب افشان به 
شهر اصفهان، گفت: 200 میلیارد تومان اوراق 
مش��ارکت در س��ال 98 برای خرید اتوبوس 
دریاف��ت کردیم که با اس��تفاده از آن ها 100 
دس��تگاه اتوبوس خریداری شد. 80 دستگاه 
اتوبوس عقاب-اس��کانیا با مبلغ 160 میلیارد 
تومان اعتبار وارد ش��هر اصفهان شد و مابقی 
بودج��ه در حدود 40 میلی��ارد تومان صرف 
ایجاد زیرس��اخت مس��یر بزرگ حمل ونقل 
عمومی شهر از خیابان هشت بهشت تا خیابان 
آتشگاه، خرید تجهیزات الکترونیکی در مسیر 
برای عبور اتوبوس  ها و اولویت بندی تردد این 

وسایل شد.
مسعود بنده خدا تأکید کرد: رقم 20 دستگاه 

اتوبوس قب��الً پرداخت ش��ده و ارزش فعلی 
آن 120 میلیارد تومان اس��ت که با اعتبارات 
داخلی ش��هرداری تهیه ش��ده است. این 20 
دس��تگاه اتوبوس دارای استاندارد آالیندگی 
یورو 5، سیستم کاهش ارتفاع، رمپ معلوالن 

و سیستم سرمایش و گرمایش کامل است.
وی همچنین با بیان اینکه امروز 25 دستگاه 
اتوبوس ساخت شرکت ایران خودرو دیزل 12 
متری آتروز دارای استاندارد آالیندگی یورو 4، 
وارد حمل ونقل عمومی شهر شد، اظهار کرد: 
ای��ن اتوبوس ها با اس��تفاده از اعتبارات اوراق 
مشارکت 130 میلیارد تومانی خریداری شده 

است.
مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری 
اصفهان با بیان اینکه برای خرید اتوبوس های 
جدید 100 میلیارد تومان هزینه شده است، 
گف��ت: 30 میلی��ارد تومان باقیمان��ده اوراق 
مش��ارکت نیز برای زیرس��اخت مسیر خط 
اتوب��وس حدفاصل پایانه دارک تا میدان امام 
علی )ع( که تا شیخ صدوق ادامه پیدا می کند، 
س��اخت ایس��تگاه اتوبوس و احتماالً احداث 

پایانه دارک هزینه می شود.
وی اضافه کرد: ام��کان کاهش ارتفاع برای 
س��وار و پیاده ش��دن اف��راد دارای معلولیت، 
جایگاه برای توقف این افراد، اس��تاندارد یورو 
4 و برخورداری از لیسانس دایملر بنز آلمان از 

ویژگی های این اتوبوس های جدید است.

خدمات کم نظیر در این دوره
رئیس کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری 
شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این آیین 
با تأکید بر برآورده شدن نیازهای مردم شهر 
اصفه��ان برای تحقق یک زندگی آبرومندانه، 
اظهار ک��رد: اگ��ر خواهان این هس��تیم که 
اصفهان الگو و س��مبل یک ش��هر باشد، باید 
در همه ابع��اد مانند هوای خوب، حمل ونقل 
مناس��ب، خدم��ات اداری و دولت��ی خوب، 

شفافیت و ارتباط کارآمد باشد.
فتح اهلل معین تصریح کرد: مردم باید از همه 
این موارد برخوردار باش��ند و ب��ا تمام وجود 
احساس کنند که این شهر، شهری است که 
انس��ان ها در آن عزتمندند و برای رفع حوائج 
روزم��ره و ... امکانات کاف��ی و بدون منت در 

اختیار دارند.
وی اضاف��ه کرد: خدماتی ک��ه در این دوره 
مدیریت شهری ارائه شد، در راستای برطرف 
کردن نیازهای مردم و احساس رضایت درونی 
آن ها بوده است. با توجه به سابقه 14 ساله در 
شورای شهر، امروز با جرأت می گویم خدمات 
ارائه ش��ده در ای��ن دوره مدیریت ش��هری، 
خدماتی کم نظیر بوده که در راستای خدمت 
به مردم و اعتالی نام اسالم و یک شهر شیعی 
عرضه گردیده است و اگر آیندگان می خواهند 
این مس��یر را ادامه دهن��د، بدانند که مالک، 

ارزیابی رفاه مردم و رفع نیازهای آن ها است.

آمار ارائه شده توسط تولیدکنندگان بزرگ 
تایر کشور، از تولید بالغ بر 87 هزار تن از انواع 
تایر خودروها حکایت دارد که تولید این کاال 
در چهار ماهه نخس��ت سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد دو  درصدی به 
لحاظ تعدادی و چهار درصدی به لحاظ وزنی 

را ثبت کرده است.
بر اس��اس آمار عملکرد تایرس��ازان بزرگ 
کشور از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، در 
مجموع 87 هزار و 724 تن تایر خودرو تولید 
شده است که این وزن از تایرها معادل هشت 
میلی��ون و 53 هزار و 625 حلقه تایر اس��ت. 
بررسی آمار نش��ان می دهد که تولید تایر در 
مدت مذکور امسال نسبت به 84 هزار و 215 
تن تولید ش��ده معادل هفت میلیون و 892 
هزار و 552 حلقه تولید شده در مدت مشابه 
س��ال گذشته به لحاظ وزنی چهار درصد و از 
منظر تعداد حلقه ها با دو درصد افزایش تولید 

روبرو شده است.
طبق آمار در چهار ماه نخست سال جاری، 
بیش��ترین رش��د تولید، مخت��ص تولید تایر 
دوچرخه و موتور اس��ت که نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته 27 درصد به لحاظ لحاظ 
وزنی افزایش تولید داش��ته  است. همچنین 
بیش��ترین سهم از میزان کل تولید تایرها در 
چهارماهه امسال متعلق به تایر سواری هاست.

از 87 هزار و 724 تن تایر تولیدی برای انواع 
خودروها در چهارماهه ابتدایی س��ال جاری، 

50 ه��زار و 187 ت��ن با رش��د یک درصدی 
نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته معادل 
شش میلیون و 963 هزار و 737 حلقه متعلق 
به تایرهای سواری است. تعداد حلقه تولیدی 
امسال تقریباً برابر میزان تولید )از منظر تعداد 

حلقه(  در سال گذشته است.
از ابتدای سال 1400 تا پایان تیرماه، 5894 
تن تایر دوچرخه و موتور در کشور تولید شده 
است که رشد 27 درصدی درصدی را نسبت 
به چهار ماهه اول سال گذشته، ثبت کرده اند.

در مدت مذکور س��ال ج��اری همچنین با 
رشد 25 درصدی، 9216 تن انواع تایر وانتی 
و با رش��د 12 درص��دی، 18 هزار و 888 تن 
تایر باری و اتوبوس��ی در داخل کش��ور تولید 
شده است. تولید تایرهای کشاورزی سنگین 
نیز با رشد شش درصدی 6501 تن نسبت به 

چهار ماهه ابتدایی سال 1399 در مدت مشابه 
سال جاری توسط تایرس��ازان داخلی تولید 
شده اس��ت؛  در مقابل اما در بخش تایرهای 
کشاورزی سبک 1295 تن تایر تولید شده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد 

کاهش تولید داشته است.
همچنین از ابتدای امس��ال تا پایان تیرماه 
1638 ت��ن ان��واع تایر راه س��ازی و صنعتی 
تولید ش��ده که تولید این نوع تایر نسبت به 
مدت مشابه س��ال گذشته افت 22 درصدی 
داشته است. در نهایت نیز طبق آمار در مدت 
چهارماهه امس��ال با رشد 9 درصدی  3317 
تن انواع تیوب تولید شده  است. ضمن اینکه 
از مجموع تولیدات سال جاری 2004 تن هم  
متعلق به فلپ، تس��مه نقاله، شیلنگ و غیره 

است.

رشد 12 درصدی تولید تایرهای باری و اتوبوسی تا پایان تیر ماه
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آمدن دوباره تحریم های بین المللی سخت و 
سخت تر شد اما با این وجود، به کارمان ادامه 
دادیم و س��عی کردیم تا آن جایی که امکان 
دارد سختی های تحریم ها را تحمل کنیم. از 
س��ال 98 با آغاز شیوع کرونا و گرفتاری های 
آن ب��رای مردم جهان، ما نیز به مثابه خیلی 
از مش��اغل دچار سختی های فراوانی شدیم. 
شاید به جرأت بتوانم بگویم که کرونا بیش از 
هر شغل دیگری در کشور ما به اتوبوس داران 

و فعاالن حمل ونقل مسافری آسیب زد.
اگر خاطرتان باش��د این وی��روس در اواخر 
س��ال 98 که وارد کش��ور ش��د، چه��ار ماه 
ناوگان حمل ونقل اتوبوس بین شهری کشور 
را ب��ه طور کام��ل تعطیل کرد و م��ا در این 
مدت حتی کمترین فعالیتی نداش��تیم. پس 
از آن ه��م که ش��رایط ق��دری تحت کنترل 
درآمد، باز هم ما نتوانس��تیم آنچنان که باید 
کمر راس��ت کنیم و ب��ه روال عادی کار خود 
برگردی��م. نکته ع��ذاب آور، ج��دای از همه 
ضربه هایی که ویروس کرونا به ش��غل ما زد، 
بی تفاوتی مسؤوالن به فعاالن این حوزه بود، 
چراکه با وجود همه سختی ها هیچگاه کسی 
حرفی از واکسیناسیون رانندگان اتوبوس های 
بین شهری نزد و در کنار آن دولت هم با وجود 
هم��ه وعده هایی که برای جب��ران زیان های 
فعاالن بخش مسافربری کشور داده بود، عماًل 
حت��ی یک ریال هم در قال��ب وام یا هر چیز 

دیگری به ما پرداخت نکرد.
ج��دای از این، باید بدانید که ما امروز برای 
تأمین اقالم سرویس اتوبوس های مان هم دچار 
مشکالت عدیده ای هستیم. برای مثال، تأمین 
روغن مناسب برای 20 دستگاه اتوبوس، امروز 
به یک روند پراس��ترس برای ما تبدیل شده 
اس��ت و در کنار این، تأمین قطعات اصلی با 
توج��ه به تحریم ها به دغدغه بس��یار مهمی 
برای فعاالن این حوزه تبدیل شده است. ما از 
دولت انتظار داریم، همانطور که سرمایه و تمام 
توان خود را ص��رف ادامه حیات این صنعت 
کرده ایم، در سختی ها کنارمان باشد و باری از 
روی دوش مان بردارد. شاید باور نکنید اما در 
همین مدت دو سالی که کرونا اقتصاد کشور 
را دچار بحران کرده است، ما هنوز یک نفر از 
کارکنان مان را اخراج نکرده ایم و در کنار این، 
با وجود همه زیان ها، حتی مالیات و عوارض 
ش��هرداری اتوبوس های خود را هم به موقع 

پرداخت کرده ایم.

چرا سرمایه و پول خود را صرف فعالیت 
در حوزه کم ریسک تری نکردید؟

یکی از دالیل آن، عالقه بس��یار زیاد من به 
اتوبوس و جابه جایی مسافر و موضوع مهمتر، 
ابقای س��فره ای اس��ت که امروز بیش از 80 
خانواده از آن نان می برند. ش��ما می دانید که 
اگ��ر من پول خرید این اتوبوس ها را در بانک 
می گذاشتم، ش��اید چندین برابر سود بدون 
دغدغه دریافت می کردم اما همیشه خدا را در 
نظر دارم و می دانم که وقتی انسانی به وسیله 
من نان ب��رای خانواده اش می ب��رد، خدا هم 
برکت را بیش از گذش��ته در مسیر زندگی ام 
قرار می دهد و این برایم از پول ارزش بس��یار 

بیشتری دارد.

فن���ی  ش���رایط  درب���اره  ه���م  کم���ی 
اتوبوس های اسکانیا صحبت کنیم. چه 
نظری درباره کیفیت فنی اتوبوس های 
عقاب-اس���کانیا ک���ه در گ���روه صنای���ع 
تولی���د  عقاب افش���ان  خودروس���ازی 

می شوند، دارید؟
با توجه به نقش��ی که محصوالت ش��رکت 
عقاب افش��ان در ناوگان حمل ونقل مس��افری 
دارند، طبیعی اس��ت که ما هم به عنوان یکی 
از فعاالن با سابقه این حوزه از سال ها پیش با 
محصوالت این ش��رکت آشنا شده باشیم. من 
تقریباً از سال 83 محصوالت این شرکت را دارم 
و در دوره های مختلف سعی کرده ام اتوبوس های 

خود را با تولیدات این شرکت به روز کنم.

بدون اغ��راق و بزرگ نمایی باید اعالم کنم 
که همیشه از محصوالت شرکت عقاب افشان 
راضی بوده ام و خوش��حالم ک��ه امروز بخش 
اعظم ناوگانی که در اختیار دارم از محصوالت 
این شرکت اس��ت. درسا و مارال دو محصول 
بسیار زیبا و مطمئن این شرکت هستند که 
سالهاس��ت به مس��افران عزیز خدمت رسانی 
می کنن��د. ای��ن اتوبوس ها خوش��بختانه از 
به روزترین تکنولوژی ه��ای تولید اتوبوس در 
دنیا بهره می برند و جای خوشحالی است که 
در روزگار تحریم ه��ا ما همچنان می توانیم از 
نعمت وجود این محص��والت باکیفیت بهره 

ببریم.

در مورد بخش خدمات پس از فروش 
شرکت عقاب افشان چه نظری دارید؟

ش��رکت عقاب افش��ان، از س��ال ها پیش 
زیرس��اخت بس��یار خوبی در حوزه خدمات 
پس از ف��روش راه اندازی کرده اس��ت و ما 
هم��واره خدمات ای��ن بخش را ب��ه خوبی 
دریافت می کنیم. البته چند سالی است که 
به واس��طه تحریم ها تأمین برخی از قطعات 
اصلی برایمان دش��وار شده است؛ البته این 
موضوع هم ربطی به ش��رکت عقاب افش��ان 
ندارد اما امیدواریم مدیران ارشد این شرکت 
تدابیری بیندیشند که به هر روش و طریقی 
بتوانن��د ما را از ش��ر قطعات دس��ت دوم و 

بی کیفیت نجات دهند.

درسا و مارال، دو اتوبوس زیبا و مطمئن جاده های ایران هستند
با وجود تمام س���ختی های صنعت حمل ونقل مس���افری، چهره هایی نظیر هادی خس���روی، مالک ۲0 دستگاه اتوبوس مسافربری، چرخ این صنعت در کشور را 
همچنان در حال حرکت نگه  داشته اند؛ مردی که متولد سال 1331 است و از 40 سال پیش در استان فارس و شهر شیراز به عنوان مالک اتوبوس های بین شهری 
به صنعت حمل ونقل کشور خدمت کرده است. اگرچه وی از فشارهای حاکم بر این صنعت، قدری خسته به نظر می رسد اما تأکید دارد که با وجود همه سختی ها 
پای کار مانده و در خطوط مختلف ناوگان حمل ونقل مسافری کشور فعالیت می کند. اتوبوس های او که بیشتر در مسیر بین استان های فارس، خوزستان، بوشهر، 
اصفهان و تهران در تردد هستند، این روزها در قالب شرکت های مسافربری همسفر شیراز و آسیا سفر به مردم عزیز این استان ها خدمت می کنند. در این شماره 

کالسکه سبز با هادی خسروی به گفتگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

گفتگو با هادی خسروی، مالک اتوبوس های عقاب-اسکانیا

چه ش���د ک���ه ای���ن ش���غل را انتخاب 
کردید و تصمیم گرفتید که در این حوزه 

سرمایه گذاری کنید؟
مهم ترین دلیلم برای ورود به این کار، عالقه ام 
به اتوبوس و فعالیت در بخش مسافربری جاده ای 
بود که از س��ال ها پیش برای تحقق آن تالش 
کردم و امروز، خدا را شکر می کنم که به موفقیت 
نسبی در این حوزه دست یافته ام. البته باید عنوان 
کنم که من ابتدا دبیر آموزش و پرورش بودم و 
در مدارس مختلف فعالیت داشتم اما بعد از چند 
سالی که در آن حوزه فعال بودم، تصمیم گرفتم 
تغییر شغل دهم و دبیری آموزش و پرورش را 

کنار گذاشتم و به این حوزه آمدم.

حاال که ۴0 س���ال از حضورتان در این 
صنع���ت می گذرد، آی���ا از تصمیمی که 

سال ها پیش گرفتید راضی هستید؟
طبیعت��اً وقتی چهل س��ال در این صنعت 
مانده ام و همچن��ان هم ادامه می دهم، یعنی 
از تصمیم و انتخابم راضی هستم. با این حال، 
حتماً می دانید که ش��غل ما از جمله مشاغل 
بسیار پراسترس، پرخطر و بعضاً حساس است، 
اما به خاطر همان عالقه ای که نسبت به این 
صنعت از سال های دور در من به وجود آمد، 
هر روز برای پیشرفت مصمم تر شدم و سعی 
کردم هر روز بهتر از روز گذشته فعالیت کنم 
و خدا را ش��کر می کنم که امروز 20 دستگاه 

اتوبوس دارم و می توانم سهمی در جابه جایی 
مس��افران عزیز در مسیرهای مختلف داشته 

باشم.

ش���اید ای���ن روزه���ا وی���روس کرونا و 
مصائبی که این ویروس خطرناک برای 
بخش حمل ونقل مسافری ایجاد کرده 
اس���ت، بزرگ ترین مس���أله برای ش���ما 
باشد. با س���ختی های کرونایی چگونه 

خودتان را هماهنگ کرده اید؟
راستش را بخواهید، وضع ناوگان حمل ونقل 
مسافری جاده ای کشور تقریباً از سال 94 دچار 
مشکالتی شد و فعالیت در این حوزه با پدید 
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علموفناوری

معافیت خدمات حمل ونقل بار و مسافر از 
مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس قانون جدید مجلس شورای 
اس��المی، »خدم��ات حمل ونق��ل )اعم 
از بار و مس��افر( درون و برون ش��هری و 
بین المللی جاده ای ریل��ی و دریایی« از 

مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.
حجت اله فالح مدیرکل حقوقی سازمان 
راهداری و حمل ونقل ج��اده ای با اعالم 
این خبر گفت: بر اساس بند 13 از بخش 
»ب« ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مص��وب 1400/3/2 مجل��س ش��ورای 
اسالمی، خدمات حمل ونقل )اعم از بار و 
مسافر( درون و برون شهری و بین المللی 
ج��اده ای ریل��ی و دریای��ی از مالیات بر 
ارزش افزوده معاف شده است. مطابق بند 
12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مص��وب 1387 »خدم��ات حمل ونقل 
عمومی مس��افری درون و برون ش��هری 
ج��اده ای، ریلی، هوایی و دریایی« معاف 
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد، اما 
بخش خدمات حمل ونقل کاال مشمول 

این معافیت نبود.
فالح اظهار داش��ت: هرچن��د تمامی 
ذینفعان بخش بار ش��امل ش��رکت ها، 
رانندگان و صاحبان کاال از این معافیت 
بهره مند خواهند ش��د، لیکن از آنجا که 

مطابق ماده 7 قانون، نرخ مالیات 9 درصد 
از ماخذه محاسبه مالیات تعیین شده است 
و در مواردی که جابجایی کاالها براساس 
قرارداد حمل با وس��ایل نقلیه متعلق به 
ش��رکت حمل ونقلی صورت می پذیرد، 
سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کاال 
را مبنای محاس��به مالیات قرار می دهد، 
لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل 
توج��ه در هزینه جابجایی کاال ش��ده و 
مشوق سرمایه گذاری و تقویت و توسعه 

ناوگان توسط شرکت ها خواهد شد.
وی تصریح کرد: این موضوع از سنوات 
قبل و متعاقب ابالغ قانون ارزش افزوده، 
ازجمل��ه مطالب��ات بخ��ش حمل ونقل 
کاالی کشور بوده اس��ت که با تالش ها 
و پیگیری ه��ای بعمل آم��ده و همراهی 
نماین��دگان محت��رم مجلس ش��ورای 
اس��المی خوش��بختانه منجر به نتیجه 

مثبت شده است.
مدیرکل حقوقی س��ازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای اعالم داشت: ازجمله 
اه��داف راهب��ردی در بخش حمل ونقل 
ج��اده ای کاهش پدیده خ��رده مالکی و 
ایجاد شرکت های توانمند و پاسخگو در 
مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل 

مختلفی ازجمل��ه هزینه های مرتبط بر 
حمل، دافع س��رمایه گذاری مناسب در 
این خصوص شده است از این رو معافیت 
جدی��د با کاهش هزینه ه��ای مترتب بر 
جابجایی بار، باعث رقابتی ش��دن عرصه 
فعالیت و تش��ویق به تقویت و توس��عه 
ناوگان بویژه توسط شرکت ها و مؤسسات 
حمل ونقلی را خواهد داشت. بعالوه اینکه 
مصوبه مجلس دراین خصوص هم راستا 
ب��ا نام گذاری س��ال جدی��د و در جهت 
پش��تیبانی و مانع زدای��ی از فعالیت ها و 
سرمایه گذاری های بخش غیردولتی در 

حوزه حمل ونقل قابل ارزیابی است.

فالح با اش���اره به زمان اجرای این 
قانون گفت:

با توجه به اینکه مطابق ماده 57 قانون، 
ش��ش ماه پس از ابالغ به رئیس جمهور 
قانون جدید الزم االجرا می گردد و ابالغیه 
رئیس محترم مجلس ش��ورای اسالمی 
در تاری��خ 1400/4/13 به نهاد ریاس��ت 
جمهوری ابالغ شده است بنابراین شش 
ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و 
معافیت بخ��ش حمل ونقل بار قابل  اجرا 

خواهد شد.

جهانی که در انتظار ماست/18
تماشای زمین برای فضانوردان ناراحت کننده است/20

چه کسی برنده مسابقه فضایی می شود؟/21
گام جدید »استون مارتین« رقیب »فراری« در تولید خودرو/22

مدیرعامل گران قیمت آمازون با تبار ایرانی/24
خودرو مفهو می  آئودی با قابلیت تغییر شکل رونمایی شد/25
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اعتیاد ک��ودکان ش��ده اند و باید ب��رای آنها 
محدودیت هایی در نظر گرفته شود. انتشار این 
اخبار موجب شده تا ارزش سهام شرکت هایی 
مانند تنسنت و دیگر شرکت های تولیدکننده 
بازی های ویدئویی کاهش یابد. به دنبال اعالم 
خبرهایی از این دست، شرکت چینی تنسنت 
اعالم کرده مدت زمانی که کودکان می توانند 
صرف اجرای بازی افتخار شاهان، محبوب ترین 
بازی ویدئویی س��اخت این ش��رکت کنند را 
محدود کرده است. عالوه بر این ممکن است 
معافیت ه��ای مالیاتی ب��رای فعاالن صنعت 

بازی های ویدئویی نیز لغو شود.

انتقاد تند چین از آمریکا به علت حمله 
به هواوی

سفارت چین در برزیل روز گذشته به تندی 
از س��خنگوی س��فارت آمریکا در این کشور 
به علت اظهارات منفی وی در مورد ش��رکت 
مخابراتی هواوی انتقاد کرد. توبیاس برادفورد 
سخنگوی سفارت آمریکا در برزیل روز جمعه 
بیانیه ای در مورد سفر جیک سالیوان مشاور 
امنیت ملی آمریکا به برزیل صادر کرد و در آن 
از نگرانی عمیق ایاالت متحده در مورد نقش 
بالقوه هواوی در حوزه تأمین امکانات مخابراتی 
در برزیل و دیگر کشورها خبر داد. سخنگوی 
س��فارت چین در برزی��ل در واکنش به این 
موضوع نارضایتی جدی خود را بیان داش��ت 
و از مخالفت قاطع خود با این نوع مداخالت 
در راه اندازی خدمات نسل پنجم تلفن همراه 
در دیگر کش��ورها و تخریب همکاری عادی 
بین چین و برزیل خبر داد. در بخشی از این 
بیانیه آمده است: در حمالت مخرب به میزان 
امنیت فناوری نسل پنجم چین و شرکت های 
چینی واقعیت ها نادیده گرفته می شوند و قصد 
واقعی آمریکا آن است که چین و شرکت های 
فناوری پیشرفته چینی را سرکوب کرده و از 
ایده »اول آمریکا« و کنترل انحصاری دنیای 

فناوری آن پشتیبانی کند.

جریم���ه گ���وگل ب���ه خاطر نق���ض حق 
اختراع

یک قاض��ی آمریکای��ی روز گذش��ته حکم 
داد ش��رکت گوگل به عل��ت نقض پنج حق 
اختراع ثبت ش��ده متعلق به شرکت سونوس 
بای��د جریمه نقدی بپ��ردازد. حق اختراعات 
نقض شده ش��رکت سونوس مربوط به تولید 
بلندگوهای هوشمند و فناوری های مرتبط با 
آن است. این تصمیم می تواند ممنوعیت های 
وارداتی را برای گوگل به همراه آورد. سونوس 
در ت��الش اس��ت ب��ه عل��ت همی��ن تخلف 
جل��و واردات بلندگوهای هوش��مند خانگی، 
گوشی های پیکسل و دیگر محصوالت مشابه 
را توسط گوگل از چین بگیرد. حکم یادشده 
توسط چارلز بوالک قاضی کمیسیون تجارت 
بین المللی آمریکا صادر شده و بر اساس آن 
محکومیت گوگل قطعی است. این شرکت در 

این زمینه موضع گیری نکرده است. 

فضانورد ناسا مشکل روانی داشت
روس��یه به تازگی فضانورد ناس��ا را متهم به 
خرابکاری و آسیب رساندن به ایستگاه فضایی 
بین المللی کرده است. ماژول نائوکا روسیه ماه 
گذش��ته با اتصال خود به ایستگاه بین المللی 
فضایی باعث تغییر جهت آن شد. این موضوع 
برای جامعه جهانی خوش��ایند نبود و حجم 
زیادی از اخبار بد به سمت برنامه فضایی این 
کشور روانه شد. منتقدان می خواستند بدانند 
که آیا روسیه قابل اعتماد است و آیا ناسا باید 

به فعالیت خود با این کشور ادامه دهد یا خیر. 
اکنون روسیه در پاسخ به این موضوع، اتهاماتی 
علیه ناسا مطرح کرده است که اگرچه به نظر 
می رسد شواهد کمی برای اثبات آن ها ندارد. 
 ،)TASS( طبق گفته  خبرگزاری روسی تاس
Serena Auñón-( انون-چنس��لر  س��رنا 

Chancellor( در س��ال 2018 زمان��ی که در 
ایس��تگاه فضایی بین المللی بوده دچار بحران 
روحی شده و برای بازگشت سریع تر به زمین 
به ماژول روسی آس��یب زده است. طبق این 
گزارش، اوون-چنسلر یک »بحران حاد روانی« 
را در نتیجه بیماری ترومبوز سیاهرگی عمقی 
تجربه می کرد و به گفت��ه  تاس این موضوع 
باعث شد که او چندین سوراخ در دیواره  ماژول 

روسی ایجاد کند تا زودتر به زمین برگردد.

س���اخت ایربگ ب���رای موتورس���واران از 
سوی محققان کشور

یکی از ش��رکت های حوزه س��المت در کنار 
ساخت ایربگ هایی برای افراد سالمند به منظور 
محافظت از اس��تخوان لگ��ن در هنگام زمین 
خوردن، ایربگ هایی برای موتورسواران با هدف 
کاهش آسیب به آنها در زمان تصادفات عرضه 
کردند. علیرضا حاج��ی ایوبی از محققان این 
طرح نیز گفت: ما بعد از ساخت این محصول به 
دنبال توسعه کاربردهای آن بودیم؛ از این رو این 
نوع ایربگ ها را ویژه سالمندان طراحی کردیم 
تا در هنگام زمین خوردن از اس��تخوان های پا 
و لگن آنها محافظت شود. حاجی ایوبی اضافه 
کرد: این ایربگ ها به دور کمر فرد سالمند بسته 
می شود و از شکستگی استخوان لگن آنها در 
هنگام زمین خوردن حفاظت خواهد کرد. این 
محقق ادام��ه داد: در ادامه این تحقیقات ایده 
طراحی ایربگ هایی ویژه موتورسواران مطرح 
شد؛ در این راستا ایربگ های ویژه موتورسواران 
را طراحی کردیم که به صورت جلیقه فرد آن را 
می پوشد و در زمان تصادف از پا تا گردن فرد را 

محافظت خواهد کرد.

اپ���ل بای���د ۳00 میلی���ون دالر غرام���ت 
بپردازد

طب��ق رأی هی��ات منصف��ه دادگاه��ی در 
تگزاس، اپل بای��د 300 میلیون دالر غرامت 
ب��رای نقض قوانین حق امتیاز اختراع به یک 
ش��رکت آمریکایی بپ��ردازد. اپل ب��رای آنکه 
بتواند همچنان از برخی فناوری های بی سیم 
استفاده کند، باید مبلغ کالنی به یک شرکت 

دیگر پرداخت کند.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی اشاره می کند 
هی��أت منصف��ه دادگاه��ی در ایالت تگزاس 
آمریکا اع��الم کرده اند اپل باید 300 میلیون 
دالر به شرکت »اپتیس« )Optis( بپردازد زیرا 
 LTE قوانین حق امتیاز مربوط به س��رویس
در دستگاه هایی مانند آیفون و آی پد را نقض 

کرده است.
این در حالی اس��ت که در سال 2020 هیأت 
منصفه دادگاهی دیگر رأی به پرداخت 506 
میلیون دالر غرامت به »اپتی��س« داده بود. 
اما قاضی پرونده دس��تور داد دادگاهی برای 
فقط تعیین خسارت برگزار شود. زیرا بیم آن 
وجود داشت که هیأت منصفه قبلی عادالنه 
بودن غرام��ت 506 میلیون دالری برای حق 
امتیازه��ای اختراع ه��ای معم��ول را در نظر 
نگرفته باش��ند. البته ش��رکت »اپتیس« در 
انگلیس نیز از اپل ش��کایت ک��رده و امیدوار 
است تا مبلغی معادل 7 میلیارد دالر از هزینه 
حق امتیازهایش از سراسر جهان جمع آوری 

کند.

اعط���ای تی���ک آب���ی توئیتر ب���ه کاربران 
متوقف شد

توئیتر اعالم کرد به طور موقت فرایند اعطای 
تی��ک آبی به کاربران را متوقف کرده اس��ت. 
توئیت��ر گس��ترش برنامه اعط��ای تیک آبی 
خ��ود را به طور موقت متوق��ف و اعالم کرد 
باید روی فرایندهای درخواس��ت و بررس��ی 
این برنامه فعالیت بیشتری انجام دهد. توقف 
ثبت درخواست جدید برای دریافت تیک آبی، 
در حالی اجرا می شود که توئیتر اعتراف کرد 
چند حس��اب کاربری جعلی به اشتباه احراز 
هویت ش��ده بودن��د. البته توئیت��ر هنوز هم 
درخواست های فعلی برای دریافت تیک آبی 
را بررسی می کند، بنابراین توقف برنامه فقط 
به معنای آن است که افراد جدید نمی توانند 

برای دریافت آن اقدام کنند.

شکس���ت ردیاب���ی ایموجی ه���ای ن���ژاد 
پرستانه

ش��رکت های فن��اوری در ردیاب��ی ایموجی 
های نژاد پرستانه شکست خوردند. گزارشی 

جدی��د نش��ان می ده��د الگوریتم هایی که 
شرکت های فناوری برای شناسایی محتوای 
نژادپرستانه توس��عه داده اند قادر به ردیابی 
ایموجی  توهین آمی��ز ح��اوی  پس��ت های 
نیس��تند. تحقیقی در دانش��گاه آکس��فورد 
نش��ان می ده��د ش��رکت های فن��اوری به 
دلیل وج��ود ایموجی ه��ا نمی توانند برخی 
پست های محتوای نژادپرستانه را شناسایی 
کنند. به گفته کارشناسان الگوریتم هایی که 
گوگل توس��عه داده در شناسایی و مسدود 
کردن محتوای نژادپرستانه همراه با ایموجی 
فق��ط 14 درصد کارآمد اس��ت. ایموجی ها 
می توانن��د ن��رم اف��زار را فری��ب دهند که 
محتوای مذکور اهانت آمیز نیست. محققان 
انستیتو »اینترنت آکس��فورد« در پژوهش 
خود متوجه شدند فناوری که برای مسدود 
کردن پست های توهین آمیز یا حاوی نفرت 
در فضای آنالین توسعه یافته، بیشتر اوقات 
نمی توان��د پیام های��ی که ح��اوی ایموجی 

هستند را شناسایی کند.

برخورد با بازی هایی که تاریخ را تحریف 
کنند

مقامات چینی می گویند از این پس در برابر 
بازی ه��ای آنالین��ی که تاریخ این کش��ور را 
تحریف کنند هیچ تساهلی به خرج نخواهند 
داد و با آنها مقابله می کنند. رادیوی ملی چین 
با اعالم این خب��ر افزوده که برخی بازی های 
آنالین تبدیل به تریاک روح شده اند و موجب 

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

که قطره ای از دریاست اشاره می کنیم.

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021

]18[

شماره 79 - مرداد ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

]19[

شماره 79 - مرداد ماه 1400

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



فضانوردان نسبت به دیگران نمای بهتری 
از زمین دارند اما به تازگی تماشای زمین 
باعث ناراحتی آن ها شده است زیرا بحران 
تغییرات جوی زمین حتی از فضا نیز قابل 

رویت است.
 ،)Megan McArthur( مگان مک آرتور
فضانورد ناس��ا به اینس��ایدر گف��ت: ما از 
دیدن آتش سوزی گسترده جنگل ها بسیار 

ناراحت می شویم.
آتش در ایاالت متح��ده آمریکا، کانادا، 
یون��ان، ترکیه، ایتالیا، الجزایر و س��یبری 
گسترش یافته اس��ت. همکار مک آرتور، 
 )Thomas Pesquet( پس��که  توم��اس 
فرانس��وی نیز تصاویری از نور این آتش ها 

در توییتر خود منتشر کرده است.
از  یک��ی  گس��ترده  آتش س��وزی های 
مشخص ترین نش��انه های بحران تغییرات 

آب وهوایی هستند.
 )IPCC( هیئت بین دولتی تغییر اقلیم
هش��دار داده که »آب وهوای حریق زا« تا 
سال 2050 در آمریکای شمالی، آمریکای 
مرکزی، بخش های��ی از آمریکای جنوبی، 
مدیترانه، آفریقای جنوبی، آسیای شمالی، 
استرالیا و نیوزیلند افزایش خواهد داشت. 

این بدان معناس��ت که روزهای بیشتری 
گرم و خش��ک همراه با باد خواهند بود و 
این عوامل موجب ایجاد آتش سوزی های 

گسترده می شود.
همچنین ب��ا افزایش دما میزان گیاهان 
خش��ک ک��ه نق��ش س��وخت را در این 
آتش سوزی ها ایفا می کنند افزایش می یابد. 
گزارش��ی که »IPCC« منتشر کرد یکی 
از ش��ش ارزیابی تغییرات جوی است که 
توس��ط صدها متخصص انجام می شود. 
طبق نظر متخصصان دمای کره زمین تا 
سال 2040 حداقل 1/5 درجه از میانگین 
دمای پیش از صنعتی شدن باالتر خواهد 
رفت. این عدد شاید به نظر کوچک برسد 
اما اثرات بزرگی روی کره ی زمین خواهد 
گذاشت. از جمله ی این اثرات می توان به 
ذوب شدن یخ های قطب و افزایش سطح 

آب دریاها اشاره کرد.
ب��ه گفته ی این مرکز، در بهترین حالت 
طی بیش از 80 س��ال آینده س��طح آب 
دریاها حدود یک فوت )0/3 متر( افزایش 

می یابد.
ب��ا این حال هن��وز ب��رای جلوگیری از 
افزای��ش دو درج��ه ای دما و ب��روز فجایع 

طبیعی فرصت داریم.
مک آرت��ور می گوی��د: س��ال ها اس��ت 
دانشمندان سراسر جهان در این مورد به ما 
هشدار می دهند. این هشدار برای همه ی 
جهان است و همه ی جهان باید برای حل 

آن و مقابله با این چالش ها تالش کنیم.
فضانوردان نشانه های دیگری از تغییرات 
جوی را نیز می توانند از فضا مشاهده کنند. 
از جمل��ه طوفان های ح��اره ای. مک آرتور 
گفت: ما از فضا ش��اهد ای��ن طوفان ها و 
س��یل هایی که پس از آن ه��ا رخ می دهد 
هستیم. ما تمام تغییراتی که رخ می دهد 

را از این باال مشاهده می کنیم.
احتماالً فضانوردان آینده بیش��تر شاهد 
س��یل خواهن��د ب��ود. »IPCC« گزارش 
کرده است که همزمانی رویدادهایی مثل 
باران های شدید و طوفان به همراه افزایش 
س��طح دریاها باعث افزایش س��یل طی 

دهه های آینده می شود.
مک آرتور افزود: ما سطح نازک جو را نیز 
می بینیم. این جو از زمین و هر آن چه در 
آن است محافظت می کند و ما شاهد نازک 
بودن آن هستیم. ما می دانیم که چقدر این 

الیه اهمیت دارد.

صاحبان س��ه استارتاپ برتر فضایی دنیا 
»جف بزوس«، »ایالن ماسک« و »ریچارد 
برانسون« در تالش و رقابت هستند تا دور 
جدیدی از سفرهای فضایی خصوصی خود 

را آغاز کنند.
»جف بزوس«، »ایالن ماسک« و »ریچارد 
برانسون« سه کارآفرین و میلیاردر فضایی 
در دنیا در تالش هس��تند دور جدیدی از 
سفرهای فضایی خصوصی خود را آغاز کنند 
که در اینجا مقایسه ای از فعالیت های آنها 

برای گشودن سفرهایی فضایی را آورده ایم.
این 3 نفر، میلیاردها دالر در استارتاپ های 
فضایی خ��ود ب��رای گردش��گری فضایی 
سرمایه گذاری کرده اند که این سفر به فضا 
برای اش��خاص عادی، هزینه های زیادی را 
به دنبال خواهد داش��ت. شرکت استارتاپی 
»برانس��ون« بیش از 600 بلیط را در حال 
حاضر با قیمت 250 ه��زار دالر رزرو کرده 
اس��ت که انتظار می رود نخستین سرویس 

کامل آن در سال 2022 آغاز شود و امیدوار 
است قیمت بلیط را در نهایت به 40 هزار دالر 
کاهش دهد. رویترز در سال 2018 گزارش 
داده است که شرکت استارتاپی »بزوس« در 
نظر دارد با توجه به ارزیابی از برنامه های رقیب 
خود برانس��ون، حداقل 200 هزار دالر برای 
مس��افران فضایی دریافت کند؛ اُلیویه داِمن 
هیجده ساله با پیشنهاد 28 میلیون دالر یکی 
از صندلی های نخستین مأموریت را که در 
تاریخ 20 ژوئیه برگزار شد تأمین کرد. شرکت 
اس��تارتاپی »اس��پیس ایکس«که مالک آن 
»ایالن ماسک« است، پیش از این خدمه ای 
را به ایستگاه فضایی بین المللی رسانده است 
و این شرکت قصد دارد در ماه سپتامبر، یک 
خدمه غیرنظامی را به مدار زمین بفرستد؛ 
ایالن ماس��ک اعالم کرده است که شرکت 
اسپیس ایکس با موشک »استارشیپ« خود 
در س��ال 2023 میلیاردری ژاپنی را به ماه 

خواهد فرستاد.

شرکت فضایی »ویرجین گلکتیک« زیر 
نظر ریچارد برانسون در پروژه فضایی خود 
می تواند شش مس��افر را جای دهد که در 
آن 2 خدمه و چهار مس��افر جای خواهند 
گرفت. شرکت »بلو ارجین« زیر نظر »جف 
بزوس« می تواند شش مسافر داشته باشد 
و به صورت مس��تقل پرواز کند. کپس��ول 
»اسپیس دراگون« ایالن ماسک نیز ظرفیت 
حم��ل 7 نفر را دارد. مس��افرت فضایی در 
شرکت فضایی »ویرجین گلکتیک« دارای 
زمان پرواز ح��دود 90 دقیقه از زمان پرواز 
تا ف��رود از جمله چندی��ن دقیقه بی وزنی 
است. در شرکت »بلو ارجین« پرواز حدود 
10 دقیق��ه پ��س از جدایی اس��ت و افراد 
حاضر در هواپیم��ا، چند دقیقه بی وزنی را 
تجرب��ه می کنند. پیش بینی می ش��ود که 
ماموریت های »اسپیس ایکس سه تا چهار 
روز از زمان راه اندازی تا سقوط سریع ادامه 

داشته باشند.

چه کسی برنده مسابقه فضایی می شود؟
جف بزوس، ایالن ماسک یا ریچارد برانسون؛

تماشای زمین برای فضانوردان ناراحت کننده است
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اس���تون مارتین والهاال پسر 
اس���تون  پرچم���دار  خل���ف 
مارتی���ن والک���ری ب���ا ق���وای 
محرکه V8 پالگین هیبریدی 
و سیستم تعلیق الهام گرفته 
از خودروه���ای فرم���ول 1 از 
س���ال ۲0۲3 می���الدی روی 
خ���ط تولید این ش���رکت قرار 

خواهد گرفت.
آس���تون مارتی���ن واله���اال ب���ا 
طراحی خیره کننده به جنگ 
رقی���ب اصل���ی خ���ود یعن���ی 
 SF90 Stradale ف���راری 
خواهد رفت. گرچه در بخش 
قوای محرکه، استون مارتین 
س���اخت  موت���ور  از  واله���اال 
اس���تفاده   AMG مرس���دس 
کرده، اما در بخش شاس���ی 
و تعلیق به طور کامل توسط 
مهندس���ین ش���رکت استون 

مارتین طرحی شده است.

اس��تون مارتین ثبت زم��ان 6 دقیقه و 30 
ثانیه ای را در پیس��ت نورب��رگ رینگ آلمان 

هدف گذاری کرده است.
همانند SF90، والهاال تنها از موتور الکتریکی 
جل��و برای ب��ه حرکت در آوردن خ��ودرو در 

حالت تمام برقی استفاده می کند.
در حالت رانندگی ع��ادی اما نیروی تولید 
ش��ده به طور مش��خص بین هر چهارچرخ 

تقسیم می شود.
همچنین خبری از دنده عقب در گیربکس 
نیست و موتور الکتریکی با چرخش معکوس 
وظیف��ه عق��ب رفت��ن خ��ودرو را ب��ر عهده 

می گیرد.
گیربکس به یک دیفرانسیل محدودکننده 
لغزش الکتریکی کوپل ش��ده تا امکان انتقال 
ق��درت در بهینه ترین حال��ت موجود فراهم 
شود. به گونه ای که گیربکس امکان تعویض 
2 دنده در لحظ��ه را برای موتور الکتریکی و 

احتراق داخلی فراهم می کند.
اس��تون مارتین برای کاهش هرچه بیشتر 
وزن از شاسی تمام فیبرکربنی تیوب استفاده 
کرده اس��ت. هدف مهندس��ین رساندن وزن 
خشک والهاال تا 1550 کیلوگرم بوده است که 
از این نظر در کالس خود پرچمدار اس��ت. با 
استفاده از کانال های ونتوری در بخش زیرین 
خودرو و اس��پیلتر و بال عق��ب فعال، والهاال 
توانایی تولید نیروی رو به پایین به میزان 600 
کیلوگرم در حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر 

ساعت را دارد.
سیستم تعلیق در جلو از نوع »پوشراد« و در 
عقب اتصال چندگانه موسوم به مولتی لینک 
اس��ت. این سیستم تعلیق از فنر و کمک فنر 
داخلی ب��رای کاهش جرم فنربندی نش��ده 
استفاده می کند. همچنین قابلیت تغییر ارتفاع 

را نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
بدنه این استون مارتین به گونه ای طراحی 
شده است که دیگر نیازی به ورودی و خروجی 
هوای اضافی همانند م��دل والکری ندارد. در 
نتیجه می توان طراحی بدنه والهاال را ساده و 
ش��کیل تر از مدل مفهومی که 2 سال پیش 

رونمایی شده بود دانست.
تنها اجزایی که همانند مدل مفهومی والهاال 

هستند، اسکوپ ورودی هوای سقف، درب های خفاشی، بال 
عقب یک تکه است.

اما در نمای جلو، بغل و عقب از طراحی جدیدی بهره گرفته 
شده تا مشابه با دیگر مدل های شرکت استون مارتین شود.

جلو پنج��ره مجهز به خطوط افقی کالس��یک محصوالت 
استون مارتین، چراغ های LED گرد با ابعاد بزرگ تر، دیفیوزر 
عقب با طول کمتر، ورودی هوای طراحی ش��ده در کنار بدنه 
با زاویه بیش��تر و اضافه ش��دن آینه های جانبی از مهم ترین 

تغییرات به نسبت مدل مفهومی است.
همچنین از الستیک »میشلن« پایلون اسپرت کاپ به ابعاد 

20 اینچ در جلو و 21 اینچ در عقب استفاده شده است.
در حال حاضر تصویری از طراحی داخلی اتاق منتشر نشده 
است اما استون مارتین اعالم کرده است که در داخل اتاق نیز 
از زبان طراحی جدیدی استفاده کرده که فضای بیشتری به 
نسبت مدل والکری دارد. در داخل اتاق از سیستم اطالعات و 
سرگرمی مجهز به نمایشگر لمسی با قابلیت پشتیبانی از اپل 
کار پلی و اندروید اتو بهره گرفته شده است. دوربین دید عقب، 
سیستم تهویه مطبوع دو منطقه ای و سیستم های کمک راننده 

پیشرفته از دیگر تجهیزات این مدل است.
در حال حاضر قیمت نهایی این مدل مش��خص نیست؛ اما 
انتظار می رود که به راحتی برچسب قیمتی 1 میلیون دالری 
داشته باشد و از این نظر قیمت بیشتری به نسبت رقیب اصلی 

خود یعنی فراری SF90 Stradale دارد.

سوپر خودرو هیبریدی با 937 اسب بخار قدرت رونمایی شد

این اولین محصول جدید استون مارتین زیر نظر 
مدیرعامل جدید آن یعنی توبیاس مورس، مدیر 
سابق بخش AMG مرس��دس بنز است. استون 
مارتین قرار است بیش از 10 مدل کامالً جدید تا 

سال 2024 میالدی رونمایی کند.
از مهم ترین مدل ها نیز می توان به 3 سوپرخودرو 
موتور وسط در بازه قیمتی متفاوت اشاره کرد که 
ش��امل همین مدل والهاال، م��دل ارزان قیمت تر 
ونکوئیش و محصول پرچمدار این شرکت یعنی 

والکری می شود.
بیشترین تأثیر ممکن را روی والهاال، تیم جدید 

فرمول 1 استون مارتین گذاشته است.
الرنس استرول میلیاردر کانادایی با خرید تیم 
ریسینگ پوینت در مسابقات فرمول 1، نام استون 
مارتین را به طور رسمی و جداگانه از تیم ردبول 

وارد مسابقات فرمول 1 کرد.
این رونمایی نیز به مناسبت بازگشت تیم فرمول 
1 استون مارتین پس از 61 سال دوری از جایزه 

بزرگ انگلستان صورت گرفته است.
پیش از این قرار بود استون مارتین والهاال از یک 
موتور V6 مجهز به 2 توربوشارژر نیرو بگیرد که 
به طور کامل توسط خود آستون مارتین طراحی 

و ساخته شود.
اما با تغییر مدیریت و مالک استون مارتین، این 
پروژه به طور کامل کنار گذاش��ته ش��د و استون 
 V12 مارتین حتی مجبور به بازنشستگی موتور

دو توربو خود شده است.

در نتیجه استون از موتور V8 دو توربو به حجم 
4 لیتر ساخت مرس��دس AMG در هر دو مدل 

والهاال و DB11 استفاده کرده است.
این موتور قادر به تولید 740 اسب بخار قدرت 
در حداکثر دور موتور rpm 7200 است. این نیرو 
توسط گیربکس 8 سرعته دو کالچه اتوماتیک به 

چرخ های عقب ارسال می شود.
این موتور مش��ابهت های زی��ادی با مدل مورد 
 AMG GT Black Series استفاده در مرسدس
دارد. به طور مثال این موتور از میل لنگ تخت بهره 
می برد. سیستم اگزوز به طور اختصاصی طراحی 
شده است و دو خروجی آن همانند پورشه 918 
اسپایدر در بخش باالیی موتور قرار دارد. همچنین 
با استفاده از یک فلپ امکان تنظیم میزان تولید 

حجم صدای موتور وجود دارد.
ع��الوه بر موتور احتراق داخل��ی این مدل از 2 
موتور الکتریکی دیگر که هر کدام روی دو محور 

جلو و عقب قرار گرفته بهره می برد.
در مجموع این دو موتور 201 اسب بخار قدرت 
تولید می کند و حداکثر قدرت خروجی را با 937 
اسب بخار می رساند که در حدود 49 اسب بخار 
از رقیب اصلی این اس��تون مارتین یعنی فراری 

SF90 Stradale کمتر است.
والهاال برای رس��یدن به سرعت 100 کیلومتر 
بر س��اعت به تنها 2/5 ثانیه زمان احتیاج دارد و 
حداکثر سرعت آن نیز به 350 کیلومتر بر ساعت 

می رسد.

گام جدید »استون مارتین« رقیب »فراری« در تولید خودرو

گیربکس به یک دیفرانسیل 
محدودکننده لغزش الکتریکی 
کوپل شـده تا امـکان انتقال 
قـدرت در بهینه تریـن حالت 
موجود فراهم شود. به گونه ای 
که گیربکس امکان تعویض 2 
دنده در لحظـه را برای موتور 
الکتریکـی و احتـراق داخلی 

فراهم می کند.
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مدیرعامل گران قیمت 
آمازون با تبار ایرانی

اندی جیسی؛ مدیرعامل گران قیمت آمازون 
مردی که حاال جایگزین جف بزوس است.

ظاهراً پنجم جوالی مبدأ تاریخی مهمی در 
تقویم آمازون است؛ روزی که در بیست وهفت 
سال پیش، این شرکت تأسیس شد و روزی که 
در سال جاری میالدی باالخره دوران طوالنی 
مدیرعاملی جف بزوس بر این شرکت به طور 
رسمی به پایان رس��ید تا »اندی جیسی« بر 

صندلی او تکیه کند.
هر چند ب��زوس از فوریه امس��ال خبر این 
جایگزین��ی را اع��الم ک��رده و در نامه ای به 
سهامداران و کارمندان این شرکت نوید آمدن 
مدیری کاربل��د را داده بود، ام��ا این انتخاب 
چندان هم دور از ذهن نبود. موفقیت جیسی 
در مدیری��ت س��رویس ابری آم��ازون و البته 
نزدیک��ی او به بزوس، دالیل و ش��واهد کافی 
برای پیش بینی چنی��ن تغییری در مدیریت 

غول تجارت الکترونیک جهان بودند.

شاگردی باهوش از تبار ایرانی
شاید کمتر کس��ی بداند که اندی جیسی، 
پدر و مادری مجارس��تانی با تبار ایرانی دارد. 
در واقع والدین او از تبار »یاس��ی ها« هستند؛ 
گروهی از مردم ایران که در قرن س��یزدهم و 

به دنبال حمله مغول به دشت مجارستان پناه 
بردند. جیسی در سیزدهم ژانویه سال 1968 
در اس��کارس دیل در نیویورک به دنیا آمده و 
حاال 53 ساله است. او در همین منطقه بزرگ 
شد و در دوران مدرسه عالقه زیادی به فوتبال 

و تنیس داشت.
دانش آموز باهوش دبیرستان اسکارس دیل، 
برای ادامه تحصیالتش راهی دانشگاه هاروارد 
شد تا در آنجا هم حسابی بدرخشد. جیسی 
ظاهراً از همان دوران دانشجویی مدیریت را 
تجربه کرد و مدیریت بخش تبلیغات روزنامه 
دانش��جویی »هاروارد کریمزن« را به عهده 
داش��ت. او در نهایت توانست با نتایج خوبی 
مدرک کارشناسی ارشدش در رشته مدیریت 
را از این دانشگاه بگیرد. بعد از فارغ التحصیلی 
به مدت پنج سال در یک شرکت حسابرسی 
به عنوان مدیر پروژه مش��غول به کار ش��د. 
اما س��ودای راه اندازی ش��رکتی با همکاری 
همکالسی سابقش، باعث شد کارش در این 
شرکت را ترک کند. آن ها شرکت کوچکی را 
تأسیس کردند، اما خیلی زود متوجه شدند 
که راه اشتباهی را انتخاب کرده و به همین 
خاطر شرکت را در همان ابتدای کار تعطیل 

کردند.

ورود به دنیای آمازون
در س��ال 1997 و زمان��ی ک��ه 
تنها س��ه سال از تأسیس شرکت 
آم��ازون می گذش��ت، گروهی از 
فارغ التحصیالن دانشکده مدیریت 
دانش��گاه هاروارد ب��ه دنبال کار 
راهی آمازون و در آنجا مش��غول 
شدند. جیسی اما از همان اول در 
قامت یک مدیر وارد آمازون شد و 
مدیریت بازاریابی یکی از بخش ها 
را به عهده گرفت. او خیلی زود به 
یک��ی از مدیران میانی موفق این 
شرکت تبدیل شد، تا جایی که در 
س��ال 2003 و در طول جلسات 
متعددی با جف بزوس، به ایده ی 
ایجاد یک پلتف��رم رایانش ابری 
)کالد( رسیدند. این ایده به مدت 
سه سال تا زمان اجرایی شدن، کاماًل 
پرورش پیدا ک��رد و در نهایت در 
سال 2006 بود که آمازون از بازوی 
 Amazon Web ابری خودش با نام
Services یا AWS رونمایی کرد. 
جیس��ی تا ده سال به عنوان یکی 
از معاونان ارشد آمازون، مسئولیت 
مدیریت ب��ازوی خدمات ابری این 
شرکت و تیم پنچاه وهفت نفره ی 
آن را به عهده داش��ت. باالخره در 
ماه فوریه سال 2016 اندی جیسی 
ارتقا پیدا کرد و به سمت مدیرعامل 
بخش خدمات ابری آمازون انتخاب 
ش��د. یک ماه بع��د روزنامه  معتبر 
فایننش��ال تایم��ز او را ب��ه عنوان 

شخص سال 2016 معرفی کرد.

یک مدیر فوق العاده
ظاهراً م��اه فوریه ب��رای اندی 
جیسی همیشه با خبرهای خوب 
همراه بوده است. او پنج سال پیش 
و در این ماه به عنوان مدیرعامل 
سرویس ابری آمازون معرفی شد 
و حاال امس��ال در همین ماه هم 
مشخص شد که قرار است سکان 
مدیرعاملی آم��ازون را در اختیار 

بگیرد.

شرکت آئودی اطالعات تازه ای را از خودروی مفهو می  خودران جدید خود به نام Skysphere منتشر کرد که تنها با فشار دادن یک دکمه، تغییر شکل 
 می دهد. این خودروی لوکس، از ظاهری جذاب و پیشرانه ای الکتریکی بهره  می برد و به لطف طراحی خاص آن، فاصله بین دو محور خودرو بسته به 
حالت رانندگی انتخابی، تغییر  می کند. از جمله ویژگی های متمایز این خودرو  می توان به فرمان جمع شونده و طراحی خاص پدال ها اشاره کرد که در 

حین رانندگی در حالت خودران، به فضای مخصوص خود وارد و محو  می شود.

در واق��ع، ای��ن خ��ودرو چیزی ش��بیه به 
خودروهای متعلق به آینده به نظر  می رس��د 
ک��ه اخیراً برخی از خودروس��ازان آلمانی نیز 
نمونه های تولیدی مهندسان خود را به نمایش 
گذاش��ته اند. اما این به معنی دست نیافتنی 
بودن چنین خودروهایی نیست چراکه آئودی 
در مراس��م رونمایی از Skysphere اعالم کرد 
که این شرکت معتقد است که  می توان چنین 
خودرویی را تولید و احتماالً در نیمه دوم دهه 

جاری وارد بازار کرد.
گفته  می ش��ود که ای��ن خ��ودرو خودران 
مفهو می  قادر اس��ت با یک بار شارژ، تا 550 
کیلومت��ر را بپیماید و صفر تا صد خود را نیز 

در کمتر از چهار ثانیه پُر کند. میزان گشتاور 
Skysphere ب��ه ط��ور تقریبی ح��دود 750 

نیوتن متر عنوان شده است.
چنین مشخصاتی برای یک خودرو مفهو می  
معقول منطقی به نظر  می رس��د. اما ویژگی 
قابل توج��ه Skysphere، توس��عه فاصله بین 
دو محور خودروس��ت که به گفته آئودی، در 
حال��ت Sports تا 250 میلیمتر نس��بت به 

حالت Grand Touring توسعه  می یابد.
اگرچه شاید به اعتقاد برخی ها، این میزان 
تغییر چندان چشمگیر نباشد اما آئودی اعالم 
ک��رد که با ای��ن ویژگی، دو خ��ودرو در یک 

خودرو طراحی و عرضه شده است.

طراحی خ��اص پدال و فرم��ان خودرو نیز 
از دیگ��ر ویژگی های بارز Skysphere اس��ت 
که اخیراً اس��تفاده از چنین طراحی هایی در 
خودروه��ای مفهو می  خودران ش��ایع ش��ده 

است.
هنوز مش��خص نیس��ت ک��ه آی��ا فرمان 
جمع ش��ونده این خودرو، مجوز استفاده را از 
سوی نهادهای مربوطه کسب خواهد کرد یا 
خی��ر؛ اما از آنجایی که اخی��راً تالش هایی به 
منظور اصالح برخی قوانین جهت تس��هیل 
استفاده از خودروهای خودران صورت گرفته، 
دریافت چراغ س��بز برای این طراحی فرمان 

دور از دسترس نخواهد بود.

خودرو مفهو می  آئودی با قابلیت تغییر شکل رونمایی شد
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عرصه و پیشنهاد حریم شهر تاریخی اوجان 
با اشاره به اینکه شهر اوجان در دوره ایلخانی 
به عنوان یک شهر تفریحی و اقامتگاه فصلی 
مورد توجه خاص خان ه��ای مغولی بوده و 
پایتخت تابس��تانی آنها محس��وب می شده 
است، بیان کرد: محوطه های دالی دره سی و 
کوللر واقع در روستای اشرف آباد در ساحل 
غربی رودخانه »اوجان چای» با تکیه بر سه 
فصل بررس��ی های باستان شناختی احتماالً 

قسمتی از شهر اوجان هستند.

ج���ا  ب���ه  خ���ود  از  آن چ���ه مغول ه���ا 
گذاشتند

او ساختارهای معماری شامل هسته مرکزی 
ش��هر که دارای بارویی به شکل مربع بوده و 
قلعه یا ارگ حکومتی در قسمت شمال غرب 
آن، تعدادی برجک دیده بانی و دیوارهایی که 
در اث��ر حفاری غیرمج��از از زیر زمین بیرون 
آم��ده اس��ت را از کش��فیات کاوش های این 

محوطه اعالم کرد.
به گفت��ه ای��ن باستان ش��ناس، یافته های 
هنری شامل سفال های نقش کنده زیر لعاب 
)اس��کرافیاتو و آق کند(، نقاش��ی زیر لعاب و 
س��فال های محلی بدون لع��اِب قرون میانی 
اس��المی و برخی اش��یاء فلزی از کش��فیات 
دیگر به ش��مار می رود که سفال ها به لحاظ 
تاریخ گذاری نسبی متعلق به دوره سلجوقی 
و ایلخانی هس��تند. وی افزود: این آثار نشان 
می دهند تنها مکانی که شهر اوجان در آنجا 
می توانسته برپا شده باشد، محوطه »کوللر و 
دالی دره سی» اس��ت؛ اما با این وجود، برای 
بیان دقی��ق موقعیت جغرافیایی و مکان یابی 
فضاهای شهر و بیان مساحت آن نیاز به انجام 
گمانه زنی و کاوش های مستمر باستان شناختی 
اس��ت و با داده های موجود نمی توان بیش از 

این اظهار نظر کرد.
الزم به ذکر مجدد اس��ت که شهر تاریخی 
اوجان از جمله شهرهای مهم دوره سلجوقی 
� ایلخانی در آذربایجان شرقی است که بنای 
اولیه آن در دوره سلجوقیان بنیان گذاشته شد 
و در دوره غازان خاِن ایلخانی بازسازی شده و 

مورد استفاده قرار گرفته است.
محل دقیق ش��هر تاریخی اوجان توس��ط 
هیأت باستان شناس��ی دانش��گاه تهران در 
بررس��ی باستان شناس��ی منطقه اوجان در 
سال 1392 مورد شناسایی و مکان یابی قرار 

گرفت و از مستندات مهم این شهر می توان 
به توصیف های ارائه ش��ده از شهر اوجان در 
متون تاریخی و جغرافیایی به ویژه تصویری 
که مطراقچی نقاش سلطان سلیمان عثمانی 

از آن به یادگار گذاشته است، اشاره کرد.

کش���ف س���فال ایلخان���ی ب���ا تزئینات 
خاص

سرپرس��ت هیات باستان شناسی دانشگاه 
ته��ران در محوطه تاریحی اوجان، همچنین 
در س��ال 97 از کش��ف ظرف سفال ایلخانی 
با تزئینات س��نگ فیروزه، ب��ه عنوان یکی از 
مهمترین یافته های سفالی فصل دوم کاوش 
باستان شناس��ی قلعه یا ارگ حکومتی شهر 

تاریخی – ایلخانی اوجان خبر داد.
رحیم والیتی با بیان این که فصل دوم کاوش 

باستان شناس��ی قلعه یا ارگ حکومتی شهر 
تاریخی – ایلخانی اوجان با هدف آزادس��ازی 
دیوارها و برج مدور جبهه ش��مال غربی این 
سازه بزرگ معماری ش��مال غرب کشور در 
ضلع شمال غربی آن انجام شد، افزود: طرف 
سفالی به دس��ت آمده، ظرفی شکسته فقاع 

)گالبی شکل( از دوره ی ایلخانی است.
این استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه 
تهران گفت: در این فصل هیات باستان شناسی 
دانشگاه تهران با استفاده از نقشه توپوگرافی 
محوطه، هفت ترانش��ه در ضلع شمال غربی 
قلعه تعیی��ن و حفاری بر اس��اس طرح ارائه 
شده از سوی پژوهشکده باستان شناسی انجام 
شد، حاصل کاوش هم پاکسازی کامل دیوار 
شمالی قلعه ومعماری برج مدور شمال غرب 

قلعه بود.

ادامه کاوش ها برای کشف شهر گمشده »اوجان»
 با آغاز فصل چهارم کاوش باستان شناسی در 
قلعه و ارگ حکومتی شهر تاریخی »اوجان»، 
جس��ت وجوها برای کشف جزئیاتی بیشتر از 

شهر گمشده سلجوقی � ایلخانی ادامه دارد.
هی��أت  سرپرس��ت  والیت��ی،  رحی��م 
باستان شناسی مستقر در این منطقه، گفت: 
در ای��ن فص��ل از کاوش طبق برنامه ش��ش 
ترانش��ه به اندازه 10 در 10 انتخاب شده که 
تا پایان فصل باید به صورت کامل کاوش شود 
ت��ا بتوان فضای کلی قلعه و ارگ حکومتی را 
شناسایی کرد. به دلیل پیشبرد سریع تر کار، 
کاوش در دو قسمت ضلع غربی )ادامه فصل 
2( و ضل��ع جنوبی )ادامه فص��ل 3( در حال 

انجام است.
او با اش��اره به این که هیأت باستان شناسی 
شهر تاریخی اوجان در س��ال 1395 با حفر 
گمانه های متعدد در محدوده، حریم و عرصه 
ش��هر را معین کرد، مهم تری��ن اثر معماری 
ش��هر تاریخی اوجان را قلعه و ارگ حکومتی 
دانس��ت که در شمال شهر و در داخل حصار 

قرار دارد.

والیتی علت انتخاب این بنا را برای کاوش 
در چهار فصل گذشته، کشف پایه های سالم 
قلع��ه، ویژگی های خاص ای��ن اثر و معماری 
بی نظیر آن دانست که برای بازدید و مطالعه 
پژوهشگران، گردش��گران و بازدیدکنندگان 

مناسب است.
 این باستان ش��ناس ادام��ه داد: بقایای این 
شهر باس��تانی در قسمت ش��مالی اوجان از 
جنوب و شرق ش��هرک صنعتی شماره یک 
تا غرب روس��تای اشرف آباد در ناحیه موسوم 
ب��ه »دالی دره س��ی» امتداد یافته اس��ت که 
مطالعات میدانی در محدوده ش��هر اوجان به 
صورت بررسی های پیمایشی دقیق، عملیات 
گمانه زنی و کاوش، به کشف و شناسایی آثار 

مختلف از این دوره منجر شد.
او بیان کرد: وجود سفال های مختلف دوره 
اسالمی از قرن ششم هجری تا 14 هجری )از 
سلجوقی تا قاجار(، مسکوکات مفرغی متعلق 
به دوره ایلخانان، فضاها و ساختارهای معماری، 
ابعاد مختلفی از سکونت و تداوم استقرار را در 

این شهر به نمایش می گذارد.

سرپرست هیأت باستان شناسی قلعه و ارگ 
اوجان با اشاره به کاوش های صورت گرفته در 
فصل های گذش��ته اظهار کرد: در فصل اول 
کاوش پنج ترانشه 10 در 10 در قست شمالی 
قلعه انتخاب ش��د و پس از کاوش برج مدور 
شمال شرقی و همچنین دیوارهای شمالی بنا 
پدیدار ش��د که از داده های مهم این فصل از 
کاوش می توان به تکه های س��فال مربوط به 
دوره های سلجوقی، ایلخانی، صفوی و قاجاری 

اشاره کرد.
 او ب��ا اش��اره به انج��ام فص��ل دوم کاوش 
باستان شناسی در قلعه یا ارگ حکومتی شهر 
تاریخی � ایلخانی اوجان با هدف آزادس��ازی 
دیوارها و برج مدور شمال غربی، از یافته های 
کاوش باستان شناسی فصل سوم قلعه و ارگ 
حکومتِی ش��هر تاریخی را، دیوار برج س��وم 

عنوان کرد.

»اوجان»، شهری ناشناخته در تبریز 
و یادگاری از مغول ها

 رحی��م والیتی، سرپرس��ت هیأت تعیین 
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صنعت گردشگری بین المللی 
ب���رای دومی���ن س���ال پیاپ���ی 
همچنان تحت تأثیر ش���دید 
همه گیری ی���روس کرونا قرار 
بح���ران  بزرگ تری���ن  دارد. 
تاری���خ گردش���گری به س���ال 
داده���ای  و  کش���یده  دوم 
منتشرشده از سوی سازمان 
جهانی گردشری حاکی از آن 
است که در حد فاصل ژانویه 
تا ماه پایان می س���ال جاری 
گردش���گران  ورود  می���الدی، 
از  کمت���ر  بین الملل���ی ٪85 
بازه زمانی مش���ابه در س���ال 
۲019 )یا ۶5٪ کمتر از س���ال 
۲0۲0( بوده است و علی رغم 
رشد اندک در ماه می، ظهور 
 -COVID 19 گونه های جدید
و ادامه اعمال محدودیت ها 
بر بهبود سفرهای بین المللی 

سنگینی می کند.
ارق���ام  و  آم���ار  جدیدتری���ن 
س���ازمان جهانی گردش���گری 
)UNWTO( نش���ان می دهد 
در پنج ماه اول س���ال ۲0۲1، 
مقصاصد جهانی میزبان 14۷ 
میلیون ورود بین المللی کمتر 
یک ش���به(  )بازدیدکنن���دگان 
در مقایس���ه با مدت مشابه 
۲0۲0، یا 4۶0 میلیون کمتر 
از س���ال قب���ل از همه گی���ری 
یعنی سال ۲019 بوده است، 
با این وج���ود داده ها به یک 
روند نسبتاً کوچک صعودی 
در ماه می اش���اره می کنند و 
ورود گردش���گران در ماه می 
در سال جاری نسبت به می 
۲019 ب���ا 8۲ درص���د کاهش 
همراه بوده اس���ت. این آمار 
درباره م���اه آوری���ل اُفت 8۶ 

درصدی را نشان می دهد.

ان��دک روند صع��ودی ماه م��ی در واقع به این 
دلیل اس��ت که برخی از مقاصد شروع به کاهش 
محدودیت ها کردند و اعتماد به نفس گردشگران 

اندکی افزایش یافته است.
در زی��ر تغییرات ورود گردش��گران بین المللی 
را در جه��ان و پن��ج منطقه اصلی در کل س��ال 
2020، مقایسه آمار گردشگری پنج ماه نخست 
در سال 2020 و 2021 و همچنین مقایسه پنج 
ماه نخست در س��ال 2019 و 2021 را مشاهده 
می کنی��د. »زوراب پولولیکاش��ویلی» دبی��ر کل 
س��ازمان جهانی گردش��گری می گوید: »سرعت 
بخشیدن به روند واکسیناسیون در سراسر جهان، 
کار روی ایجاد هماهنگی و ارتباطات مؤثر در مورد 
تغییرات در محدودیت های سفر و در عین حال 
استفاده بیشتر از ابزارهای دیجیتال برای افزایش 
تحرک برای ایجاد اعتماد مجدد در سفر و شروع 

دوباره گردشگری بسیار حیاتی است«.
 آسیا-اقیانوس��یه با کاهش 95 درصدی ورود 
بین المللی در پنج ماه اول سال 2021 نسبت به 
مدت مش��ابه در سال 2019 بیشترین کاهش را 
متحمل ش��دند. اروپا با منفی 85 درصد دومین 
کاه��ش ورود را را ثب��ت ک��رده و ب��ه دنبال آن 
خاورمیانه )منفی 83 درصد( و آفریقا )منفی 81 
درصد( قرار دارند. قاره آمریکا )منفی 72 درصد( 

کاهش نسبتاً کمتری داشته است.
در ماه ژوئن، تعداد مقاصد گردش��گری با بسته 
ش��دن کامل مرزها از 63 م��ورد در ماه فوریه به 

63 مقصد کاهش یاف��ت. از این تعداد، 33 مورد 
در منطقه آسیا-اقیانوسیه بودند، در حالی که فقط 
هفت مورد مربوط به اروپا می شود و این منطقه 
در حال حاضر با کمترین محدودیت در مقایسه با 

سایر مناطق جهان روبه روست.

چشم انداز ادامه سال 2021
گردشگری بین المللی به آرامی در حال بهبود 
اس��ت، اگرچه این بهبود بسیار شکننده و مسیر 
ناهموار اس��ت. افزایش نگرانی ه��ا در مورد گونه 
دلتای ویروس کرونا باعث شده که چندین کشور 
مج��دداً تدابیر محدودکنن��ده ای را اعمال کنند. 
عالوه بر این، نوس��انات و نبود اطالعات روشن و 
صریح درباره ش��رایط ورود به کش��ورها می تواند 
همچنان بر از سرگیری سفرهای بین المللی در 
فصل تابستان نیمکره شمالی تأثیر بگذارد. با این 
حال، برنامه های واکسیناسیون در سراسر جهان 
همراه با محدودیت های نرم افزاری برای مسافران 
واکسینه شده و استفاده از ابزارهای دیجیتال مانند 
گواهینامه دیجیتال به عادی سازی تدریجی سفر 
کمک خواهند کرد. عالوه بر این، سفرهای داخلی 
در حال بهبود بخشیدن به گردشگری در بسیاری 
از مقاصد به ویژه در بازارهای داخلی بزرگ است. 
ظرفی��ت صندلی ه��ای هوایی داخل��ی در چین 
و روس��یه در حال حاضر از س��طح قبل از بحران 
فراتر رفته و سفرهای داخلی در ایاالت متحده نیز 

تقویت شده است.

نگاهی به بزرگ ترین بحران تاریخ گردشگری
ناپلئون در جنگ هایش فقط به کشورگشایی 
اکتفا نکرد بلکه سرقت آثار هنری نیز از جمله 

اهداف او در حمله به کشورها بود.
ناپلئون بناپارت هنگامی که با س��پاهش از 
کشورهای اروپایی به سمت مشرق پیشتازی 
می کرد )1815 � 1803( فقط اهداف نظامی 
نداشت، بلکه در پی غارت آثار هنری نیز بود. 
این فکر سبب شد تا پاریس نه تنها پایتختی 
فرهنگ��ی ب��رای فرانس��ه بلکه ب��رای اروپا و 

خاورمیانه هم به حساب آید.
ناپلئون برای تحقق این هدف در راه حمله به 
کشورها آثار هنری و تابلوهای باارزش تاریخی 
را نیز به سرقت می برد تا به موزه ای در پاریس 
منتق��ل کند؛ م��وزه ای که در ن��وع خودش 
بی نظیر بود. این موزه همان موزه معروف لوور 
است که ساختمانش را در سال 1190 پادشاه 
فیلپ آگوست بنا نهاد. او این کاخ را بنا نهاد تا 
در زمان غیبتش به سبب حضور در جنگ ها، 
دژی برای شهر باشد. بعدها این کاخ تبدیل به 
کاخی سلطنتی شد که تمام پادشاهان فرانسه 
تا زمان لویی چهاردهم در آن سکونت داشتند. 
لوی��ی چهاردهم آن را به مدرس��ه و مرکزی 
هنری تبدیل کرد و مقر جدید حکومت را به 

ورسای تغییر داد.
با ظهور انقالب فرانس��ه، مقامات فرانسوی 
اعالم کردن��د که کاخ لوور به م��وزه ای ملی 
تبدیل می ش��ود تا مکانی ب��رای نمایش آثار 
تاریخی فرانس��ه باشد. بدین ترتیب در تاریخ 
10 آگوست 1793 برای نخستین بار درهای 
لوور به عنوان موزه به روی مردم باز شد. اوایل 
قرن 19، زمانی که ناپلئون به قدرت رس��ید، 
موزه لوور ت��ازه کار بود و ح��وادث زیادی در 

انتظارش بود.
ناپلئون می خواست موزه لوور نه تنها در اروپا 
بلکه در جهان بی نظیر باش��د. او می خواست 
لوور مجموعه ای از گنجینه های کش��ورهای 
مس��تعمره فرانس��ه را در خود ج��ای داده و 

نماینگر شکوه فرانسه باشد.
زمان��ی که لوور یک مدرس��ه هن��ری بود 
و آث��ار هنری فرانس��ه را در خ��ود جای داده 
بود، تنها 500 اثر هنری را ش��امل می شد اما 

ناپلئون ده ها هزار تابلو، مجسمه و آثار هنری 
کشورهای دیگر را به آن افزود.

ناپلئ��ون گرفتن آثار هن��ری که خودش از 
هر کش��ور انتخاب می کرد را جزو توافقنامه 
صلح در نظر گرفته بود و در واقع این یکی از 
شروطش برای صلح بود. او 500 نسخه خطی 
تاریخی از واتیکان و 300 قطعه تاریخی را در 
معاهده تولنتینو در سال 1797 به دست آورد. 
یکی از استاتید دانش��گاهی در روم در مورد 
آثار مسروقه که پس از دوران ناپلئون به خانه 
بازگشتند می گوید که فاجعه غارت های هنری 
ناپلئون چی��زی کمتر از فاجعه جنگ های او 

نیست.
 طبق این گزارش، در سال 2018 مورخی 
ب��ه نمایندگ��ی از امانوئل مک��رون � رییس 
جمهور فرانسه � در پژوهشی به دنبال برآورد 
و جبران خسارت های آفریقای جنوبی در پی 
غارت های صورت گرفته بوده است. این مورخ 
معتقد است غارتگران نه تنها گنجینه ها که 

عزت نفس ملت ها را نیز به تاراج برده اند.

اش���یای ایران باس���تان در م���وزه لوور 
پاریس

ام��ا آثاری هم از ای��ران در لوور حضور دارد 
که ربطی به ناپلئون ندارد و بد نیست در این 

مطلب به آن ها اشاره شود.
همان طور که اش��اره ش��د آث��ار تاریخی و 
باس��تانی ایران بخ��ش زیادی از م��وزه لوور 

را ب��ه خود اختص��اص داده اس��ت که توجه 
بازدیدکنندگان را به خود جلب می کند. اجسام 
باستانی عظیم الجثه متعلق به ایران باستان در 
همان هنگام ورود به موزه خودنمایی می کند 
و تمدن چندهزارساله ایرانیان را به رخ همگان 
می کش��اند. چیزی حدود 2 ه��زار و 500 اثر 
تاریخی مربوط به ایران است که در سالن های 
12 تا 20 موزه لوور جانمایی شده اند. بسیاری 
از این آثار تاریخی به قدری حجیم هس��تند 
که برای حمل آنها نیاز به تریلرهای بس��یار 
بزرگ است. البته جای بسی تعجب دارد که 
این اجس��ام چگونه از ایران به فرانسه حمل 
ش��ده اند اما آنچه که در برخی روایت ها آمده 
نشانگر این موضوع است که این اجسام از راه 
کشور عراق به پاریس حمل شده اند. بیشترین 
آثار تاریخی که از ایران خارج شده مربوط به 
دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار 
اس��ت که در آن زمان امتیازات ویژه ای برای 
کش��ف و خارج کردن اشیا و اجسام تاریخی 

ایران به فرانسوی ها داده شده بود.
آثار مختلفی از لرس��تان، کرمان، ش��وش، 
کاشان، دشت لوت، باختران و بسیاری دیگر 
از شهرهای ایران وجود دارد که شامل سفال، 
شیشه، فلز، سرامیک، موزاییک، سنگ، چوب، 
قالیچه، تابلو و بسیاری از اجسام ریز و درشت 

دیگر می شود.
از دیگر آثاری که متعلق به ایران باستان بوده 
و امروز در موزه لوور فرانسه نگهداری می شود، 

»لوور« با دزدی پر شده است
ناپلئون غیر از کشورگشایی سرقت هم می کرد
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می توان به بخش ه��ای مختلف و عظیمی از 
پرس��پولیس، آثار عتیقه باستانی، کاسه های 
گلی قدیمی، نقاشی های نفیس، مجسمه های 
سنگی، نقش برجسته ها، کتیبه ها، سنگ های 
حجیم و مجسمه های مربوط به تخت جمشید، 
ظروف غذاخوری، آثار مربوط به آش��پزخانه، 
کشاورزی، لوازم جنگ، پول، شمشیرهای طال 
و نقره، شمعدان و رسم الخط های مربوط به 
دوره های ساسانیان، دیلمیان، هخامنشیان و 
اشکانیان اشاره کرد. همچنین مجسمه های 
سنگی بس��یار بزرگ مربوط به بین النهرین 
که در آن دوران متعلق به ایران بوده اس��ت، 
در این موزه خودنمایی می کنند. اسب دوسر 
که یکی از سرستون های اصلی تخت جمشید 
به شمار می رود از مهمترین و ارزشمندترین 
اشیای تاریخی منسوب به ایران است که در 

موزه لوور فرانسه نگهداری می شود.

عنبرسوز جانور شکل
این وسیله خوشبوکننده ظریف با ابعادی در 
حدود 30 سانتی متر که با فرم حیوانی ناشناخته 
از تیره گربه سانان طراحی شده به سده یازدهم باز 
می گردد. بهترین عنبرسوزهایی که در طول تاریخ 
یافت ش��ده اند به ایران تعلق دارند. یکی از دیگر 
خوشبوکننده های کشف شده مشابه پرنده ای 
اس��ت که به خراس��ان س��ده یازدهم میالدی 
بازمی گردد. بیشتر این عنبرسوزها با سنگ هایی 

تزیین شده اند که جنسشان از فیروزه است.

تنگ لعابی با سر خروس
ای��ن تنگ لعاب��ی که قدمت آن به س��ده 
س��یزدهم باز می گردد با طراحی منحصر به 
فرد خود در قسمت باالیی جذاب و استثنایی 
به نظر می رس��د. در باور کهن ایرانیان نماد 
خ��روس موجب دف��ع نیروهای ش��یطانی 
می شده است. گفتنی است در ایران باستان 
قوری های سرامیکی با طرح سر خروس تولید 
می کرده اند و شکل خروس تا جایی اهمیت 
داشته که حتی در شعرهای تغزلی و زیبای 
ایرانی چون منظومه خس��رو شیرین نیز به 
دفعات به تنگ هایی با نش��ان خروس اشاره 
شده است. این اثر ایرانی هم اکنون در موزه 

لوور پاریس نگهداری می شود.

سردیس گچی شاهزاده
سردیس گچی شاهزاده، یکی از معدود آثار 
نادر به جای مانده از تزیینات منسوب به کاخ ها 
به شمار می رود. این سردیس به سده دوازدهم 
و به ش��هرری برمی گ��ردد. در ابعادی واقعی 
ساخته شده و پس از گذشت سالیان طوالنی 
هنوز خطوطی از چشم، مو و ابرو و گوشواره در 
آن قابل رویت است، صورت های مدور و گرد و 
نمکین که از آنها در ادبیات عاشقانه ایرانی به 

عنوان مهرو نام برده شده است.

جعبه مقبره شکل
ای��ن جعبه نفیس که در س��اخت آن طال 

و نقره به کار رفته اس��ت به سده چهاردهم 
بر می گ��ردد. این جعبه نم��ا و فرمی چون 
گنبدهای ایرانی دارد. نوش��ته های روی این 
جعبه نیز چون بس��یاری از اشیای دکوراتیو 
ش��امل دع��ا و آرزوه��ای خوش��ایند برای 

مخاطبان دارد. 
همین ویژگی تا حد زیادی می تواند مکان 
پیدایش جعبه را به ف��ارس پیوند دهد زیرا 
که آثار دیگ��ری نیز با همین ویژگی و متن 
و دع��ای نیک از این منطقه به دس��ت آمده 

است.

مفرغ های لرستانی در موزه لوور
نمایشگاه مفرغ های لرس��تان مجموعه ای 
است که کوآفارد سفیر کبیر فرانسه در ایران 
در 1963 میالدی به جم��ع آوری آن اقدام 
ک��رد و هم اکن��ون در موزه ل��وور نگهداری 

می شوند. 
این آثار نمونه های��ی کوچک از پیکره های 
خیالی و افس��انه ای یا قطعات مربوط به لگام 
اسبان و دیگر اجسام مفرغی ریز مانند آویزها 

و سنجاق ها هستند.
 بررسی های باستان شناسی نشان می دهد 
که این آثار مربوط به یکی از اقوام ایرانی است 
که در هزاره دوم پیش از میالد در بخشی از 
کوه ه��ای غربی ایران که تیره های لُر در آنجا 

زیست می کنند، زندگی می کرده اند.

قاب تزئینی کمان داران در حال رژه 
با آجرهای لعاب دار چند رنگ

سربازان گارد پارس��ی در این قاب تزئینی 
جای گرفته اند که نش��ان می دهد قس��متی 
از تزئینات داخلی کاخ آپادانای ش��وش بوده 
است. این اثر که در پی حفریات گروه دیوالفوا 
باستان شناس��ان فرانس��وی یافت ش��د و به 
مانند پازل ه��ای پراکنده از آجرهای منقوش 
و لعاب دار هس��تند. این قاب تزئینی در لوور 

پاریس نگهداری می شود.

بازوبند طالیی با تزیین سر شیر
این بازوبن��د زیبا با قدمتی 2 هزار س��اله، 
6میلی مت��ر ضخامت دارد و به ش��کل دایره 
است. قسمتی از آن قوسی نرم به داخل دارد 
و در 2 انتهایش به ش��کل سر شیر و روی آن 
نیز فیروزه و سنگ الجورد مرصع کاری شده 
است. این بازوبند طالیی از قبر یک اشراف زاده 
هخامنشی و در اکتشافات باستان شناسی به 
سرپرس��تی ژاندومورگان فرانسوی در 1901 

میالدی یافت شد.

لوح سنگی پیروزی نارامسین
ل��وح س��نگی چهار ه��زار و 200 س��اله با 
نقش برجس��ته پیروزی نارامسین، یکی دیگر 
از آثار کشف شده به وس��یله ژان دومورگان 
فرانس��وی اس��ت. در ای��ن نقش برجس��ته 
نارامسین با قامتی بلند، کالهخودی شاخدار 
و با تیر و کمانی در دس��ت در باال و س��مت 
چپ اس��تل نقش شده اس��ت. سپاهیان شاه 
نیز که با هش��ت پیکره نمایش داده شده اند، 
نیزه در دست دارند و پرچم هاشان را به نشانه 
پیروزی برافراشته اند. در قسمت جلوی صحنه، 
کوه زاگرس تصویر شده و شاه در حال هدایت 
س��پاه پیروزمندش از شیب کوه است. در باال 
نیز 2 ستاره به نش��انه خدایان آن ها در حال 

درخشیدن است.

لیوان سفالی بلند با نقش بز کوهی
این لیوان سفالی با قدمتی میان 3500 تا 4200 
سال پیش از میالد مسیح در قبرستان آکروپل 
ش��وش پیدا شد. این اثر یک نمونه عالی از هنر 
نگارگری بر سفال در نخستین جوامع کشاورزی 
ایران و شرق نزدیک باستان است. بیشتر باستان 
شناسان مبدأ صنعت سفالسازی را ایران می دانند. 
نمونه بارز این س��بک هن��ری را که مخصوص 

ایرانیان باستان است، می توان در این لیوان سفالی 
در موزه لوور مشاهده کرد. در قسمت باالی لیوان، 
دسته ای پرندگان آبزی با گردن های دراز که در 
خطوطی موازی نمایش داده شده اند روی آب در 
حرکت اند و در قاب زیرین چهار سگ شکاری با 

اندامی باریک و کشیده در پی شکارند.

جام طالی مارلیک
جام طالی مارلیک، یکی از ارزشمندترین 
آث��ار ای��ران در م��وزه لوور اس��ت که متعلق 
به س��ده 12 تا 14 قبل از میالد اس��ت و در 
1956 میالدی به وسیله موزه لوور خریداری 
ش��ده اس��ت. در فاصله س��ال های 1320 تا 
1330 خورشیدی دامنه های البرز جوالنگاه 

جویندگان اشیاء عتیقه بود.
چش��م گیرترین این آث��ار جام های طالیی 
بودن��د ک��ه از مارلیک، املش، کالردش��ت و 
حسنلو بدس��ت آمده اند و به صورت کلی به 
جام های مارلیک معروف ش��دند. کشف این 
جام های طالیی منحصر بفرد، باستان شناسان 
را به این نتیجه رساند که در هزاره اول قبل از 
میالد، در این نواحی شمالی ایران امیرنشینانی 
زندگی می کردند که دارای فرهنگ و هنری 

پیشرفته بوده اند.
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باستان شناسان در چین بقایای قدیمی ترین ضرابخانه شناخته شده سکه در 
جهان را کش���ف کردند. باستان شناسانی که در شهر باستانی »گوانژوانگ» 
)Guanzhuang( واق���ع در چی���ن مش���غول کاوش بودن���د مکان���ی را کش���ف 
کرده اند که معتقدند قدیمی ترین ضرابخانه شناخته شده در جهان محسوب 
می ش���ود. به گفته باستان شناس���ان حدود ۲۶00 س���ال پیش در این مکان 
س���که های کوچ���ک در حجم انبوه تولید می ش���دند. نتایج این اکتش���اف که 
در ژورنال »Antiquity» به چاپ رس���یده اس���ت به این فرضیه که نخستین 
سکه ها در ترکیه و یونان ضرب نشده بودند مهر تأیید می زند. شهر باستانی 
»گوانژوانگ» در حوالی 800 پیش از میالد بنا شد. کارخانه ریخته گری این 
شهر که در آن برنز برای تبدیل شدن به سالح، ابزار و ظروف ذوب می شد 

نیز در سال ۷۷0 پیش از میالد افتتاح شد. اما حدود 150 سال بعد بود که 
روند ضرب س���که در این شهر آغاز ش���د. به گفته »هائو ژائو» محقق ارشد 
پرونده این اکتشاف، به این ترتیب ضرابخانه این شهر قدیمی ترین ضرابخانه 
شناخته شده در جهان محسوب می شود. محققان در جریان کاوش در این 
مکان دو س���که ش���بیه به بیلچه را به همراه چندین قالب س���فالین که برای 
س���اخت این نوع س���که ها مورد استفاده قرار می گرفت نیز کشف کردند. به 
گفته »بیل مرَر» استاد دانشگاه رشته انسان شناسی تمام و کمال بودن این 
اکتشاف نکته قابل توجه آن است چراکه کشف همزمان سکه ها و قالب های 
آن ها س���بب ش���ده اس���ت محققان بتوانند از روش تاریخ گذاری رادیوکربن 

برای تعیین قدمت ضرابخانه استفاده کنند.

ضرابخانه در ایران
ضرابخان��ه، محل ضرب س��که و مخصوصاً 
س��که های قانونی یک کشور است. نخستین 
ضرابخانه در حدود ق��رن 7 قبل از میالد در 
لیدی مرکز ایالت س��ارد دایر شد و کمی بعد 
ضرب سکه های سیمین در یونان رواج یافت، 
و از آنجا به ایتالیا و س��ایر ممالک س��احلی 
مدیترانه مس��تقل ش��د و به ایران و هند نیز 
رسید. ضرب نخستین سکه مشخصاً ایرانی از 
اقدامات مهم داری��وش اول، حدود 515 قم، 
شناخته شده است و انتخاب وی این بود که 
جنگاوری روی سکه نشان داده شود. در حال 
نگاهداشتن کمان به دست، و یا زانو بر زمین 

نهاده در حال کشیدن کمان.

ضرب سکه در زمان لیدیه
سکه به 2 روش ساخته می شد؛ یا با ریختن 
فلز مذاب در یک قالب و یا با کوبیدن چکشی 
که نق��ش خاصی رویش حک ش��ده بود، بر 
تکه ای فلز. به روش اول قالب گیری و به روش 
دوم، ضرب چکش��ی س��که می گویند. سکه  
داریوشی از زرناب بود. در زمان هخامنشیان 
هیچ ی��ک از حکام و پادش��اهان محلی حق 
نداشتند بدون اجازه  داریوش به نام خود سکه 
زنند، فقط اجازه داش��تند ب��ا اجازه  داریوش 
س��که  نقره بزنند، چرا که ضرب س��که  طال 
در انحصار مرکز بود. البته بعضی س��اتراپی ها 
»ایالت یا استان« هم که در اداره  امور داخلی 
خ��ود آزاد می بودند س��که های مخصوص به 
خود ض��رب می کردند که مث��الً تصویر الهه  

مورد پرستش شان روی آنها نقش شده بود.
ب��ر س��که های پارتی��ان بخص��وص چهار 
درهمی ها و بر بعضی از درهم ها و سکه های 
برنزی و مس��ی ن��ام ضرابخانه ه��ا به صورت 
عالمات یا به اختصار دیده می ش��د. در مورد 
این عالمات سکه شناس��ان دیدگاه مختلفی 
ابراز داشته اند. چند تن از آنان تصور کرده اند 
که این عالمات اختصاص به نام قضاتی دارد 
که نظارت رسمی به امور ضرابخانه داشته اند. 
ولی آنچه محقق است این عالمات که گاهی 
به طرحی زیبا و مانند نقش��ی، از چند حرف 
ی��ا دو حرف به هم تلفیق یا گ��ره خورده اند 
نشانه  شهری است که ضرابخانه در آن شهر 
واقع بوده اس��ت. بر س��که هایی عالوه بر این 
عالمات نشانه های دیگری نیز دیده می شود 
ک��ه محتمل اس��ت که ای��ن نوع نش��انه ها 
معرف مأمور یا قاض��ی مخصوص ضرابخانه 

باش��د که تحت نظر وی ضرب سکه ها انجام 
می پذیرفت.

نظ��ارت  تح��ت  ساس��انی  ضرابخانه ه��ا 
واستریوشان ساالر »رئیس امور مالی« بوده اند. 
از کل مضروبات پیداس��ت ک��ه از همان آغاز 
مدیرتی مرکزی وجود داش��ته و بر سکه زنی 
نظارت می کرده است. مطمئناً در آغاز فقط یک 
یا دو ضرابخانه فعال بوده است، گسترش سکه 
خانه ها از تیسفون آغاز شده است. بعداً از زمان 
بهرام دوم »276-293. م« در نش��ر سکه زنی 
در کل شاهنشاهی هماهنگی پدید می آید که 
الزمه  آن هدایت مرکزی بوده اس��ت. درعین 
حال، در همه  دوره ها ضرابخانه های مرکزی 
وجود داش��ته که ش��اخص بوده و بازار اصلی 
ضرب را هم بر عهده داش��ته اند. ظهور گاه و 
بیگاه بعضی نشانه های اختصاصی ضرابخانه ها 
حاکی از برپایی سکه خانه های موقتی است 

که به وسیله  ضرابخانه  مرکزی تأسیس شده 
و با همان سر س��که ای که از مرکز فرستاده 
می ش��د ش��روع به ضرب س��که می کردند و 

سپس دوباره برچیده می شدند.

اجزا ضرب سکه چکشی
به ط��ور کلی، به س��بب توس��عه فراوان 
جنبه پول��ی اقتصادی��ات در خاورمیانه، به 
ویژه در قرون اولیه اسالمی، »ضرابخانه« یا 
»دار الضرب« در این ناحیه از سازمان های 
ضروری بود. نخستین وظیفه ضرابخانه آن 
بود که سکه های مورد احتیاج دولت و مردم 
را فراهم س��ازد. همچنی��ن، در مواردی که 
اصالحات پولی ب��ه عمل می آمد، ضرابخانه 
مح��ل مبادل��ه س��که های از رواج افت��اده 
ب��ا س��که های جدید ب��ود. پ��س از تصرف 
خاورمیانه به دس��ت مس��لمانان، اعراب از 
ضرابخانه هایی که از دولت های ساس��انی و 
روم ش��رقی به میراث برده بودند، استفاده 
می کردند و نخس��تین ب��ار در دوره امویان 
بود که مس��لمانان مس��تقیماً در کار ضرب 
س��که مداخله کردند، چنانکه »حجاج« دار 
الضرب ه��ای جدید را در کوفه و »واس��ط« 
تأس��یس کرد و عبد المل��ک بن مروان هم 
اقدام به اصالح سکه ها کرد، و خلیفه هشام 
)از خلف��ای ام��وی اندل��س در قرطبه( کار 
ض��رب س��که را متمرکز ک��رد و درنتیجه، 

تعداد دار الضرب ها زیاد شد.
سیاس��ت هش��ام ک��ه ظاه��راً مبتنی بر 
سنت های روم شرقی بود، در عهد عباسیان 
دوامی نیافت، ب��ه عالوه، درنتیجه پیدایش 
دولت های نیمه مس��تقل کوچک متعدد و 
زیاد ش��دن حجم مبادالت بازرگانی، ضرب 
س��که از حالت تمرکز خارج ش��د و تسلط 
و نظارت هر دار الضرب، عالمت اس��تقالل 
فرمانروایان بود و آنان نام خود را بر سکه ها 
ض��رب می کردند، حال آنکه ای��ن کار قباًل 
از امتی��ازات خلیف��ه بود. اما ب��ه هر حال، 
برای تضمین س��المت پ��ول و حفظ منافع 
عام��ه، دار الضرب ها تحت نظ��ارت مراجع 
قانونی قرار داشت. با وجود این، بسیاری از 
فرمانروایان از موقعیت خود به نفع خویش 

اس��تفاده می کردند و مثاًل سکه های رایج را 
غیرقانونی اع��الم و فرمان تعویض آنها را با 
س��که های جدید کم عیار صادر می کردند. 
سپس تنزل اقتصادی اواخر قرون میانه در 
تقاضای س��که را کاهش چشمگیری داد و 
این عمل وضع ضرابخانه ها را متزلزل کرد و 

سود حاصل از آن را افزایش داد.

ضرب سکه چکشی در زمان قاجار
در اوایل پادشاهی صفویان نام شهر روی سکه 
کمتر ضرب می ش��د ولی با گذر زمان این کار 

انجام شد و نام شهر و لقب ضرابخانه روی سکه 
ضرب شد. تا زمان ناصر الدین شاه قاجار هر یک 
از ش��هرهای عمده ایران، ضرابخانه جداگانه ای 
داش��ت و درنتیجه، سکه های گوناگون با عیار 
و وزن متفاوت در کش��ور رواج داشت. در سال 
1238 قمری که برحسب دستور ناصر الدین شاه، 
وزارتخانه ها و خدمات و والیات تقسیم شد، جزو 
وظایف محوله به دوستعلی خان معیر الممالک، 
یکی هم امور ضرابخانه های مملکت بود. پس از 
مسافرت سال 1290 قمری ناصرالدین شاه به 
اروپا، وی به فکر متمرکز کردن دستگاه ضرب 
سکه افتاد و ماشین های الزم از اروپا خریداری 
ش��د و در س��ال 1293 قمری چرخ س��که و 
ضرابخانه دولتی به ریاست میرزاعلی خان امین 
الملک و به مباشرت متخصص اتریشی دایر شد. 
در سال 1296، امور ضرابخانه به محمد ابراهیم 

خان آبدارباشی ملقب به»امین السلطان« واگذار 
شد. در سال 1299 اعالنی از طرف دولت در 
ب��اب صحت عیار مس��کوکات جدید و ترقی 
ضرابخانه دولتی صادر ش��د، حاکی از اینکه 
پنج دستگاه چرخ سکه دایر است که می توان 
به آسانی 100,000 سکه طال و نقره را ضرب 
کند و در ضمن، صریحاً به جمیع والیات حکم 
شد که همه س��که های قدیم را به ضرابخانه 
دولتی بفرستند و پول جدید بگیرند و هرکس 
از تاریخ ماه ربیع االول آن سال تا مدت شش 
ماه پول طال و نقره داش��ته باش��د و آن را به 
سکه جدید تبدیل نکند، خزانه دولت آن را در 

عوض پول رایج قبول نخواهد کرد.

دستگاه ضرب سکه ماشینی
از سال 1300 قمری ریاست ضرابخانه به حاج 
محمد اصفهانی معروف به »حاج محمد حسن 
کمپانی« واگذار ش��د و وی ب��ا عنوان »امین 
الضرب« یا »امین دارالضرب« مشغول کار شد. 
در آن هنگام اداره ضرابخانه جزو وزارت مالیه 
بود، ولی عمل ضرب بطور امانی و مقاطعه انجام 
می شد، چنانکه حاج محمد حسن سالی بیست 
و دو هزار تومان به دولت می داد. در سال 1307 
هجری که بانک شاهنشاهی در ایران دایر شد، 
ضرابخانه نیز در دس��ت آن بانک قرار گرفت. 
پس از جلوس مظفر الدین شاه، ضرابخانه جزو 
وزارت داخل��ه و پس از برقراری مش��روطیت 

»1324 قمری« جزو اداره خزانه شد.
ت��ا پیش از س��ال 1328 قم��ری طرز کار 
ضرابخانه ای��ن بود که دولت با کس��ی برای 
حمل نقره قراردادی می بس��ت و با ورود نقره 
ضرابخانه به کار می افتاد، در غیر این صورت 
کار نمی ک��رد. در آن س��ال، دولت امر حمل 
و نقل نق��ره و تعیین مق��دار آن و مدت کار 
ضرابخان��ه را خود به دس��ت گرفت و با بانک 
شاهنش��اهی قراردادی بست و خرید و حمل 
نقره را به انحص��ار آن بانک داد. پس از وضع 
مربوط به واحد و مقیاس پول ایران، ضرابخانه 
به نام »ضرابخانه شاهنش��اهی« شروع به کار 
کرد. س��رانجام در مهرماه 1341 خورشیدی 
ضرابخانه شاهنشاهی منحل و وظایف آن به 

بانک مرکزی ایران واگذار شد.

کشف قدیمی ترین ضرابخانه سکه جهان
تاریخ ضرابخانه در ایران به بهانه کشف یک ضرابخانه قدیمی
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»منظ���ر فرهنگ���ی اورامانات/ 
هورامان« در چهل و چهارمین 
اجالس کمیت���ه میراث جهانی 
یونس���کو ب���ه عنوان بیس���ت و 
شش���مین اثر میراث فرهنگی 
ملم���وس ای���ران در فهرس���ت 

جهانی یونسکو ثبت شد.
 ۲5(  1400 مردادم���اه  اوای���ل 
ژوئیه ۲0۲1( چهل و چهارمین 
اجالس کمیت���ه میراث جهانی 
پرونده   )UNESCO( یونس���کو 
اورامان���ات/  فرهنگ���ی  منظ���ر 
هورامان بررس���ی و با تصویب 
اورام���ات/  کمیت���ه،  اعض���ای 
هورام���ان ب���ه عن���وان بیس���ت 
و شش���مین می���راث فرهنگی 
ملم���وس ای���ران در فهرس���ت 

جهانی یونسکو ثبت شد.
پرون���ده ثب���ت جهان���ی منظ���ر 
فرهنگی اورامان���ات/ هورامان 
و  کرمانش���اه  اس���تان های  در 
کردس���تان با حدود 409 هزار 
هکت���ار عرص���ه و حری���م ق���رار 
دارد ک���ه 10۶ ه���زار هکت���ار آن 
مرب���وط به عرصه و 303 هزار 
هکت���ار نیز جزو حریم اس���ت. 
این پرونده س���ال گذش���ته به 

یونسکو ارسال شد.

هورام��ان ی��ا اورامان نام منطق��ه ای تاریخی با 
بافت پلکانی و آداب و رس��وم بسیار خاص است 
که بخش هایی از شهرستان های سروآباد، سنندج 
و کامیاران در استان کردستان و شهرستان های 
روانس��ر، پاوه، جوانرود و ثالث باباجانی در استان 
کرمانشاه را شامل می ش��ود. بخش اصلی منظر 
فرهنگی هورامان/ اورامانات ش��امل دره های ژاوه 

رود، اورامان تخت، لهون است.
حدود 700 روستا در منطقه اورامانات/ هورامان 
قرار دارد. در س��ال 1399 ارزیابی میدانی منظر 
فرهنگی اورامانات / هورامان توس��ط یک ارزیاب 

ایکوموس جهانی انجام شده است.
منطقه هورامان/اورامانات منطقه ای فرهنگی در 
غرب کشور بین دو استان کردستان و کرمانشاه 
واقع شده که دارای کوه های سربه فلک کشیده و 
رودهای خروشان است. وجود این عوامل طبیعی 
دره های��ی را ش��کل داده که س��اکنان هورامان/ 
اورامانات، هزاران سال در تعامل با طبیعت زندگی 
ک��رده و این تعامل را می توان در باغ های پلکانی، 
معماری پلکانی زندگی هوار نشینی )کوچ گاه های 
موقت(، جشن ها و آیین های اصیل، صنایع دستی 

منحصر بفرد منطقه و... مشاهده کرد.
منطق��ه  هورام��ان دارای قدم��ت تاریخ��ی با 
پیشینه ای کهن فرهنگی، آداب و رسوم و نمادهای 
فرهنگی ویژه ای است که هر کدام از این نمادها 
روشنگر گوشه هایی از زوایای فرهنگ غنی و پربار 

این منطقه را نمایان می کند. پیشینه  سکونت در 
این منطقه به پیش از تاریخ بر می گردد که کشف 
قباله های هورامان وجود حاکمیت آشوریان، مادها، 

هخامنشیان و یونانیان را تأیید کرده است.
کهن ترین آثار سکونت انس��ان در بررسی ها و 
کاوش های باستان شناس��ی در اطراف روس��تای 
هجیج یافت شده و مربوط به دوران پارینه سنگی 
است که طبق گزارش باستان شناسان بیش از 40 

هزار سال تا حدود 12 هزار سال قدمت دارند.
معماری پلکانی اورامان تخت و خانه های دیدنی 
آن، روس��تا را به شکل هرم گونه درآورده است که 

در رأس این هرم قلعه ای باستانی قرار دارد.
چهل و چهارمین جلسه کمیته میراث جهانی 
یونسکو )UNESCO( پس از وقفه ای یک ساله به 
 دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان از 25 تیر )16 
ژوئیه( در ش��هر فوجوی چین آغاز ش��د و تا نهم 

مرداد )31 ژوئیه( ادامه یافت.
پی��ش از اجالس چهل و چهارم کمیته میراث 
جهانی یونسکو، 22 اثر فرهنگی -تاریخی و 2 اثر 
طبیعی ایران به عنوان آثار فرهنگی ملموس و 16 
اثر و عنصر ارزشمند ایران به عنوان آثار فرهنگی 
ناملموس در فهرس��ت میراث جهانی یونسکو به 
ثبت رسیده بود که در این دور از اجالس راه آهن 
سراسری ایران به عنوان نخستین میراث صنعتی 
کش��ورمان همچنین منظر فرهنگ��ی اورامانات/ 
هورامان به ترتیب به عنوان بیست و پنجمین و 

بیست و ششمین میراث فرهنگی ملموس در 
این فهرست قرار گرفتند.

ای���ران در رتبه نهم جهان���ی در میراث 
ملموس

تا پیش از انقالب اس��المی هیچ کدام از آثار 
فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور در فهرست 
میراث جهانی به ثبت نرس��یده بود. در سال 
1358 س��ه اثر چغازنبیل، تخت جمش��ید و 
میدان امام )نقش جهان( اصفهان در فهرست 
میراث جهانی قرار گرفت و از آن سال تا قبل 
از دولت یازدهم طی 35 سال، 16 اثر تاریخی 
جهانی شد و در مدت هفت سال دولت یازدهم 
و دوازدهم، علیرغم تعویق اجالس سال 2020 
یونسکو در دوران شیوع کرونا، هشت اثر ثبت 
جهانی شده است. با ثبت شهر سوخته، منظر 
فرهنگی میمند، محوطه باس��تانی ش��وش، 
بیابان لوت، قنات های ایرانی، ش��هر تاریخی 
یزد، منظر باستان شناس��ی ساس��انی فارس 
و جنگل ه��ای هیرکانی در فاصله س��ال های 
1394 ت��ا 98، ای��ران با ثبت 24 اثر ملموس 
فرهنگی، تاریخی و طبیعی در فهرست جهانی 
سازمان علمی، فرهنگی وآموزشی ملل متحد 

)یونسکو( در رتبه نهم جهان قرار دارد.
در دولت تدبیر و امید )تا سال 98( تعداد آثار 
جهانی در یونس��کو از 16 به 24 اثر فرهنگی 
تاریخی رسید، که 2 اثر تاریخ طبیعی ایران و 
4 اثر در گروه منظر باس��تانی و یک اثر بافت 
معم��اری و اجتماعی که همچنان زندگی در 
آن جریان دارد و یک سازه مهندسی در حوزه 
آبرس��انی اس��ت که به دوران باستان مربوط 
می شود؛ نیایش��گاه چغازنبیل در خوزستان، 
تخت جمشید در فارس و میدان نقش جهان 
در استان اصفهان در س��ال 1358 )1979( 
در حافظه میراث جهانی یونس��کو ثبت شده 
اس��ت. از آن س��ال به بعد در حدود 24 سال 
هیچ پرونده ای برای ثبت جهانی تشکیل نشد 
و بع��د از بیش از دو دهه، تخت س��لیمان در 
آذربایجان غرب��ی در س��ال 1382 )2003( و 
مجموعه ارگ بم کرم��ان 1382 و مجموعه 
پاس��ارگاد در فارس در سال 1383 )2004( 
در یونسکو به ثبت جهانی رسید. این روند در 

سال های بعد ادامه پیدا کرد و گنبد سلطانیه 
در زنجان در سال 1384 )2005( و محوطه 
بیستون در کرمانشاه در سال 1385 )2006( 
هفتمین و هشتمین اثر ملی ایران هستند که 

در یونسکو ثبت جهانی شده اند.
مجموع��ه کلیس��اهای آذربایجان ش��امل 
قره کلیسا، سن اس��تپانوس و ُزر ُزر در سال 
1387 )2008( و س��ازه های آبی شوشتر در 
خوزس��تان در سال 1388 )2009( نهمین و 
دهمین آثار ثبت ش��ده ایران هستند که در 
فهرست جهانی ثبت ش��ده اند و در ادامه این 
رون��د در س��ال 1389 )2010( ایران موفق 
به ثبت دو اثر در فهرس��ت جهانی شد، بازار 
تبریز در استان آذربایجان شرقی و بقعه شیخ 
صفی الدین اردبیلی در استان اردبیل به دلیل 
ویژگی ه��ای معماری و تاریخ��ی در حافظه 

جهانی قرار گرفت.
با ثب��ت مجموعه باغ های ایرانی ش��امل 9 
باغ پاس��ارگاد در مرودش��ت ف��ارس، باغ ارم 
شیراز، چهل ستون اصفهان، باغ فین کاشان، 
عباس آباد بهشهر، باغ شاهزاده کرمان، اکبریه 
بیرجند، باغ دولت آباد یزد، پهلوان پور مهریز 
یزد در س��ال 1390 )2011(، مسجد جامع 
اصفهان و برج گنبد قابوس در گلستان در سال 
1391 )2012( و مجموعه فرهنگی تاریخی 
)کاخ( گلس��تان تهران سال 1392 )2013(، 
در یونسکو تعداد آثار جهانی ایران در طول 35 
سال پس از پیروزی انقالب اسالمی و پیش از 

آغاز دولت یازدهم به 16 اثر رسید.

ثب���ت دو اثر طبیعی مل���ی در حافظه 
جهانی در 8 سال گذشته

نخستین اثری که در دولت یازدهم جهانی 
شد، شهر س��وخته در سیستان و بلوچستان 
بود که در س��ال 1393 )2014( در یونسکو 
به ثبت رس��ید و بالفاصله در سال بعد منظر 
فرهنگی روستای میمند در کرمان و محوطه 
باستانی ش��وش در استان خوزستان در سال 
1394 )2015( به فهرس��ت جهانی یونسکو 

ملحق شدند.
در س��ال 1395 )2016( ای��ران موف��ق به 
ثبت دو اثر ارزشمند ملی در فهرست جهانی 
یونسکو شد، در پرونده اول بیابان لوت که در 
پهنه اس��تان های کرمان، خراسان جنوبی و 
سیستان و بلوچستان قرار دارد جایگاه جهانی 
پیدا کرد؛ بیابان لوت بیست وهفتمین بیابان 
بزرگ جهان و بیس��ت ویکمین اثر ثبت شده 

ملی ایران در فهرست جهانی یونسکو است.
دومین پرونده ای که در سال 1395 )2016( 
از ای��ران در حافظه جهانی یونس��کو به ثبت 
رسید، مجموعه 11 رشته قنات و کاریز ایرانی 
ش��امل قصبه گناباد، بلده ف��ردوس، باغ زارج 
یزد، حسن آباد مهریز، آسیاب آبی میرزانصراهلل 
مهریز، گوهرری��ز جوپار کرم��ان، دوقلوهای 
اکبرآباد و قاسم آباد بروات، مون اردستان، وزوان 
میم��ه و مزدآباد اصفهان که از قدیمی ترین و 

»هورامان« ثبت جهانی شد
منظر فرهنگی اورامانات
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فرهنگوهنر
عجیب ترین سیستم های آبرس��انی جهان و 

شاهکار معماری و مهندسی ایرانی است.
ثبت ش��هر تاریخی یزد به عنوان نخستین 
ش��هر تاریخی ایران در سال 1396 )2017(، 
چشم انداز باستان شناسی ساسانی فارس در 
سال 1397 )2018( و جنگل های هیرکانی 
در اس��تان های گلس��تان، مازندران، گیالن 
و س��منان در س��ال 1398 )2019(، سه اثر 
ارزش��مندی است که در س��ال های اخیر در 

یونسکو به ثبت رسیده است.
اکنون ب��ا ثبت جهانی راه آهن سراس��ری 
1400 )2021( و منظ��ر فرهنگی اورامانات/

هورامان 1400 )2021( حفاظت و حراست 
بیش��تر و دقیق تر از این 26 میراث فرهنگی 
ملموس جهانی، رس��الت همه ایرانیان اعم از 
مردم و دولت اس��ت و باید پس از مهار کرونا، 
برای حضور و بازدید از همه گردشگران جهان 
دعوت شود تا شکوه و عظمت فرهنگ و تمدن 
ایرانی را در مقابل چشمان جهانیان به زیبایی 

به نمایش گذاشته شود.

آشنایی با ۳ مفهوم میراث ملموس، 
میراث نا ملموس و منظر فرهنگی

 Tangible Cultural( میراث ملموس
)Heritage

میراث فرهنگی ملموس، زیر مجموعه ای از 
میراث فرهنگی است که دارای موجودیت است 
و وجود خارجی دارد. یعنی در زندگی روزانه 
ما، فضایی را برای خود اش��غال کرده است و 
می توان آن را دید و لمس کرد. طبق تعریف 
کنوانس��یون میراث جهانی، میراث فرهنگی 
ملموس شامل آثار )Monuments(، بناها 

)Buldings( و محوطه ها )Sites( می شود.
میراث فرهنگی ملموس شامل دو گروه منقول 
 )Immovable( و غیر منقول )Movable(
می ش��ود. همان طور که از اسم این دو گروه 
متوجه شدید، میراث فرهنگی منقول، مانند 
وسایل باستانی، کوزه ها، نقاشی ها، ظرف های 
قدیمی و... هستند که قابلیت حمل و جابجایی 
دارند. اما در میراث فرهنگی غیر منقول، مانند 
ساختمان ها و بناهای قدیمی جابجایی و حمل 

برای آن ها معنی ندارد.

در این جا ذکر این نکته الزم اس��ت که در 
عبارت میراث فرهنگی ملموس، با گذر زمان، 
کلمه ملموس حذف ش��ده و شما هر جا که 
کلمه میراث فرهنگی را ش��نیدید، می توانید 
مطمئن باشید که منظور گوینده همان میراث 

فرهنگی ملموس است.

 Intangible( ناملم���وس  می���راث 
)Cultural Heritage

میراث فرهنگی تنها ش��امل بناها و اشیای 
تاریخ��ی نمی ش��ود. بلک��ه آداب و رس��وم، 
اصطالح��ات، زبان ه��ا، گویش ه��ا، بازی ها، 
موسیقی، ادبیات ش��فاهی، هنرهای اجرایی، 
مراسم، جشن ها، رقص ها، دانش و مهارت ها 
و بس��یاری موارد دیگر را نیز شامل می شود. 
این موارد اگر چه قابل لمس و شاید مشاهده 
نباشند و وجود خارجی هم نداشته باشند، اما 
بخش بسیار مهمی از میراث فرهنگی را شامل 
می ش��وند. میراث فرهنگی ناملموس بخشی 
زنده از میراث اس��ت که به دست بازماندگان 
به مرور و به صورت پیوس��ته مورد استفاده و 
بازآفرینی قرار گرفته و طول زمان بر ارزش آن 
افزوده شده و حس هویت و تعلق به انسان و 

جامعه بخشیده است.
ممکن است در جوامع مختلف، اشتراکاتی 
در میراث فرهنگی ناملموس مش��اهده شود، 
در صورتی که این جوامع می توانند بسیار دور 
از هم و هر کدام در گوش��ه ای از دنیا باشند. 
این میراث مش��ترک، حس احت��رام و درک 

افراد جوامع از طرف مقابل را ارتقا بخشیده و 
باعث انسجام و همبستگی اجتماعی می شود. 
می��راث ناملموس یک��ی از اصلی ترین دالیل 
برای گفتگ��وی بین جوامع ب��ا فرهنگ های 

مختلف با هم است.

)Cultural landscape( منظر فرهنگی
منظر فرهنگی بر پایه تعریف میراث جهانی 
یونس��کو به ی��ک منطق��ه جغرافیایی گفته 
می ش��ود که منظر آن حاصل کار مش��ترک 
طبیعت و انسان باشد. رابطه طوالنی میان بشر 
و محیط زیست وی، موجب تعامل فرهنگی 
نزدیک��ی میان این دو بوده و به منظور حفظ 
تنوع و گوناگونی این تعامل، مناظر فرهنگی به 
عنوان میراث جهانی ثبت می شوند. تا کنون 
66 منظر فرهنگی جهانی در یونسکو به ثبت 
رسیده است. مناظر فرهنگی به طور عمده به 3 

گروه اصلی زیر دسته بندی می شوند.
-  آثاری که تماماً و عامدانه به شکل امروزین 

به دست بشر ساخته شده اند.
- آثاری که در اثر یک نیاز اولیه ایجاد شده و 

در طول زمان به شکل فعلی درآمده اند.
- آث��اری طبیعی که به دلی��ل وجود یک 
ویژگی مذهب��ی یا هنری برای بش��ر ارزش 

فرهنگی خاصی یافته اند.
تاکنون س��ه منظر فرهنگ��ی »بم و منظر 
فرهنگ��ی آن«، »منظر فرهنگ��ی میمند« و 
»منظر فرهنگی هورامان« از ایران در فهرست 

میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

آفت طالق در جان خانواده های سینمایی/40
»ستاری«، مرد مهربان اسطوره و تاریخ/42

نقش جاسوس »گاندو» بارها بازنویسی شد/44
دالرهای عربستان راه فیلم »محمد رسول اهلل )ص(» را در اروپا بست/48

هالیوود بایکوتم کرده است/50
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در فضای مجازی بروز بدهند که اگر عاشقی، 
دوس��ت  داش��تن و ازدواج ترویج نمی ش��ود؛ 
دس��ت کم تا این ان��دازه ط��الق و جدایی و 

بی مهری رواج پیدا نکند؟
آمار دقیقی درب��اره تعداد خبرهای مرتبط 
با ازدواج، طالق و س��ایر رفتاره��ا و احواالت 
س��لبریتی ها در فضای مج��ازی وجود ندارد 
اما تجربه همه ما از حضور در این فضا نشان 
می دهد، از این دس��ت خبرها اصالً در فضای 
مجازی کم نیس��ت؛ خبرهایی که در ترکیب 
با شایعه و اظهارات درست و غلط، قضاوت و 
تحلیل دست به دست می شوند. بدون تردید 
قرار گرفتن در معرض این اطالعات و اظهارات 

می تواند تاثیرات ناخوشایندی داشته باشد.

دکتر مصطفی تبریزی، عضو هیات علمی 
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه 
عالمه طباطبایی درب��اره الگوپذیری جامعه 
از س��لبریتی ها در زمین��ه ازدواج و ط��الق 
می گوید: پژوهش علمی در این باره نداش��ته 
و حتی ندیده ام ولی معتق��دم حتماً مردم از 
اخبار طالق ها و ازدواج های سلبریتی ها متأثر 
می ش��وند، چرا که هر تعاملی از هر ش��کلی 
روی فرهنگ عمومی جامعه تأثیر می گذارد 
به خصوص وقتی پای س��لبریتی ها در میان 
باشد، چون این افراد مورد توجه مردم جامعه 
هستند و حتی اگر رفتار نه چندان شایسته یا 
ناهنجاری از آنه��ا بروز کند، به مرور قبح آن 

رفتار می شکند.
این اس��تاد روان شناس��ی درباره چگونگی 
تأثیرپذیری جامعه و تأثیر طالق سلبریتی ها 
بر جامعه توضیح می دهد: هر فردی تصویر و 
توقعی از زندگی مش��ترک دارد. این توقعات 
را کانتکس ی��ا زمینه می نامیم. همچنان که 
شما وقتی به دندانپزشکی می روید، زمینه ای 
در ذه��ن دارید که قرار اس��ت ب��ا یک فرد با 
لباس سفید، یونیت و تجهیزات دندانپزشکی 
مواجه ش��وید و بوی الکل به مشام تان برسد؛ 
در مورد ازدواج نیز هر کسی زمینه ای در ذهن 
دارد که این زمینه می تواند با نگاه به زندگی 
سلبریتی ها شکل بگیرد یا حتی در هم بریزد. 
فردی زمینه ای از ازدواج در ذهن داشته اما در 
مواجه��ه با فضای مجازی و اتفاقات مرتبط با 
زندگی سلبریتی ها این زمینه تغییر می کند و 

زمینه جدیدی جایگزین می شود.
دکت��ر تبریزی به این نکته اش��اره می کند 

که چند دهه قبل، هرگ��ز افراد به این دلیل 
طالق نمی گرفتند که همسرشان آنها را درک 
نمی کرد. توقع درک شدن، زمینه ای است که 
در دنیای امروز برای افراد پدید آمده و طلب 

می شود.
همین شکل تأثیرپذیری از نوع مثبت هم 
میس��ر اس��ت و این نکته ای اس��ت که دکتر 
تبریزی به عنوان راه حل از آن بهره می گیرد. 
او توضیح می دهد: در جامع��ه ما ابراز عالقه 
زن و ش��وهرها از جمله بوسیدن و حرف های 
محبت آمیز در مقابل فرزندان نامتعارف بود اما 
حاال این الگو تغییر کرده و این نشان می دهد 
رفتارها و زمینه ها قابل یادگیری  است. زمینه ها 
چه مثبت باش��ند چه منفی، چه درس��ت یا 
نادرس��ت قابل آموزش و یادگیری هس��تند، 
بنابراین باید بتوانی��م ابعاد مثبت زمینه های 
ازدواج و روابط بین زوجین را بیش��تر مطرح 

کنیم و به نمایش بگذاریم.
البته این اس��تاد دانش��گاه معتقد است ته 
مای��ه زمینه ها و توقعات افراد از دوره کودکی 
شکل می گیرد و بهترین راهکار تغییر و اصالح 

محتوای آموزشی است.
دکت��ر تبریزی می گوید: بای��د در محتوای 
آموزش��ی م��دارس از همان دوران دبس��تان 
مهارت ه��ای زندگ��ی را ج��ای داد و تصویر 
درست از یک زندگی مشترک را مطرح کرد. 
به عنوان نمونه در کتاب ریاضی برای آموزش 
جهت ها تصویری از یک خانواده دیده می شود 
که خانواده دور میز چهارگوش نشسته اند، پدر 
باالس��ت و مادر در طول میز در حال ریختن 

چای است.

ای��ن تصویر برای همیش��ه ب��ه عنوان یک 
خانواده معیار در ذهن کودک جای می گیرد؛ 
در حالی که میز چهارگوش جدایی و نفاق را 
تداعی می کند و میزگرد دورهمی و پیوستگی 
و همدل��ی را. البته به اعتق��اد دکتر تبریزی 
نمایش جهت ه��ا و باال و پایین در س��اختار 
خانواده و بر اس��اس تصویری از یک خانواده 
از اساس نادرست  است. به استناد توضیحات 
دکتر تبریزی، آنچه درباره تأثیرپذیری مردم از 
سلبریتی ها اهمیت دارد، هوشیاری و آگاهی 
سلبریتی ها درباره تاثیرگذاری و هوشیاری و 

آگاهی مردم درباره تأثیرپذیری است.

ضرورت افزایش ایمنی کاربران
عباس پس��ندیده-مدرس دانشگاه قرآن و 
حدی��ث هم در این باره نظریات��ی دارد. او در 
یادداشتی می نویس��د: انسان موجودی است 
تأثیرپذیر. انتقال تجربه مهم ترین شکل این 
تأثیرپذیری است و نیز می دانیم انسان نه تنها 
از موضوعات منفی بلکه از مثبت ها هم تأثیر 
می گیرد؛ انسان هر آنچه در محیط اطرافش 
وج��ود دارد را جذب می کند چنان که هوای 
پاکیزه یا آل��وده را جذب می کن��د. بنابراین 
ب��ودن در معرض ان��رژی  و رفتارهای مثبت 
و درس��ت اهمیت دارد و ب��رای آن که فضا و 
گفتمان موجود در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی تغییر کند، نمی توان دستوری عمل 
کرد. نه می شود س��لبریتی ها را از حرف زدن 
درباره طالق و اتفاق��ات منفی نفی کرد و نه 
می ش��ود کاری کرد که این حرف ها خریدار 

نداشته باشد و سلبریتی ها مرجع نباشند.

آفت طالق در جان خانواده های سینمایی
تأثیرپذیری جامعه از ازدواج و طالق های سلبریتی ها و تصویر خانواده در تولیدات هنری

»این زن حق منه، س��هم منه، عشق منه«. 
این دیالوگ از دیالوگ ماندگار حمید هامون 
دو س��ه دهه گذش��ته و حاال رس��یده ایم به 
زوج ه��ای درگیر ش��ک و خیانت »س��عادت  
آباد«، عشق از نوع »برف روی کاج ها« و روابط 
درهم پیچیده »ممنوعه«. چه اتفاقی در این 
س��ال ها رخ داده که برونداد سینما از جامعه، 
مفهوم خانواده، عش��ق و ازدواج اینقدر تغییر 

کرده است؟
چه شد که سینما به بازنمایی زندگی های 
آشفته، روان های پریشان و ارتباطات نامتعارف 
زوج ها با این وسعت روی آورد و چگونه است 
که آن زن ها و مردهای از خودگذشته، عاشق 
و اه��ل خانواده در فیلم های دهه 60 و 70 به 
حاشیه رانده ش��دند؟ از هامون سرگشته که 
همچنان برای عاشقی به انتخاب دیگری جز 
مهشید فکر نمی کرد و سارای دلشکسته که 
چش��م هایش را از دست داده بود اما وفاداری 
و پاکدامنی اش را نه، از لیالی از خودگذشته 

که در دش��وارترین موقعیت��ی که هر زنی در 
ه��ر کجای جهان می توان��د در آن قرار گیرد 
و بش��کند و از فاطم��ه فاطم��ه گفتن ه��ای 
حاج  کاظم آژانس شیش��ه ای رس��یده ایم به 
خیانت ه��ای مرتضی در چهارشنبه س��وری، 
بارداری بیتا از حمید در دوران عاشقی، رابطه 
فرید با منیره همسر بابک در عصر یخبندان 
و جلوتر آمده ایم و حاال در زخم کاری همسر 

مالک معشوقه رئیسش بوده است.
فرض که این همه برآم��ده از واقعیت های 
جامع��ه باش��د، ف��رض ک��ه بپذیری��م قصد 
س��ینماگران نمایش کاس��تی ها و زخم های 
جامعه است، ولی مگر می شود سالی یکی دو 
نمونه ازدواج موفق و عشق واقعی و ماندگار در 
دل داس��تان های سینمایی به مخاطبان ارائه 
نشود؟ مگر می شود دشواری های عاشق ماندن 
در این روزگار س��خت، به ق��دری دراماتیک 
نباش��د که دستمایه س��اخت یکی دو فیلم 
تاثیرگذار در طول سال قرار بگیرد؟ چه بر سر 

سینماگران ما آمده و چه شده که جوان ترها 
راه گذشتگان را ادامه نداده اند؟ آنچه مساله را 
بغرنج می کند، بروز همین میزان آشفتگی در 
ازدواج و زندگی خانوادگی برخی هنرمندان، 
اهالی هنر و سینماست که به لطف شبکه ها 
و پیام رسان ها در جریان جزئی ترین مسائلش 

قرار می گیریم.
 داستان ازدواج، داستان جدایی این بازیگر 
و آن کارگردان، این مجری و آن تهیه کننده، 
خوراک روزانه و سرگرمی همیشگی کاربران 
فضای مجازی شده و چه ازدواج ها و خیانت ها 
که حتی ب��رای اولین بار از فضای مجازی به 
اطالع سلبریتی ها و خانواده هایشان می رسد. 
این گزارش تالش��ی اس��ت برای رسیدن به 
پاسخ این پرسش که در شرایط نیمه  تعطیل 
سینماها و بی میلی شبکه نمایش خانگی به 
فرهنگسازی درباره ازدواج و تحکیم بنیان های 
خانواده آیا می شود از خود سلبریتی ها توقع 
داشت آستینی باال بزنند و رفتار هوشمندانه ای 

آذر مهاجر
روزنامه نگار
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نویس���نده،  س���تاری،  ج���الل 
اسطوره ش���ناس  و  مترج���م 
مط���رح 9 مردادم���اه و 5 روز 
پی���ش از آنک���ه نودس���الگی را 
پش���ت س���ر بگ���ذارد، دامن از 

جامه خاکی درکشید.
س���تاری بیش از 100 کتاب در 
افسانه شناس���ی،  زمینه ه���ای 
نق���د  و  نمایش���ی  ادبی���ات 
از  بی���ش  ط���ی  در  فرهنگ���ی 
۶0 س���ال نوش���ته ی���ا ترجم���ه 
کرده است. این کتاب ها بعضاً 
از کتاب های مرجع و شاخص 
در زمینه ه���ای تخصصی خود 
هس���تند. او نشان هنر و ادب 
دول���ت  از  را  ش���والیه  درج���ه 

فرانسه دریافت کرده است.
آقای س���تاری خیلی نوش���ت، 
خیل���ی ترجم���ه ک���رد، خیل���ی 
فکره���ای نویی را طرح کرد اما 
آن ق���در ک���ه باید دیده نش���د، 
آن ق���در ک���ه بای���د آث���ارش به 
فروش نرفت... با وجود اینها، 
همچنان نوشت و ترجمه کرد. 
دنیایش دنیای متفاوتی است. 
فراز و فرودهای زندگی اش کم 
نبوده. حتی رویای شبیه آقای 

ستاری شدن آسان نیست!

»حاال مدتی س��ت که دیگر نام اس��تاد جالل  
س��تاری فقط روی کتاب ها و آن قطعه س��نگ 
قطعه هنرمندان دیده می ش��ود و دیگر نیس��ت 
تا کتاب��ی جدید به ش��یوه آن چن��د ده کتاب 
پیشینش بنویسد و ما را با دنیای اسطوره، تئاتر، 
تعزیه، قصه های هزار و یک شب و ... آشنا کند. 
م��ردی که در زندگی بی��ش از هر کاری خواند، 
نوش��ت و اندیش��ید و در تمام ای��ن تالش ها از 
دنیایی متفاوت برای ما رمزگشایی کرد تا جهان 

را صرفاً از دریچه خود تماشا نکنیم.
یک بار آشنایی گفت: »دوست داشتی شبیه 
استاد جالل س��تاری بشوی؟« از خدایم بود و 
همین را هم گفت��م. بی معطلی ادامه داد: »به 
تمام ابع��ادش نگاه کن! آقای س��تاری خیلی 
نوش��ت، خیل��ی ترجمه کرد، خیل��ی فکرهای 
نوی��ی را ط��رح کرد اما آن قدر ک��ه باید دیده 
نشد، آن قدر که باید آثارش به فروش نرفت... 
با وجود اینها، همچنان نوش��ت و ترجمه کرد. 

دنیایش دنیای متفاوتی است. 
فراز و فروده��ای زندگی اش کم نبوده. حتی 
رویای شبیه آقای ستاری شدن آسان نیست!« 
درس��ت می گفت. اهمیت جالل ستاری بودن 
چیز کمی نیس��ت؛ س��ال های متوال��ی بدون 
خس��تگی نوش��تن و ترجمه کردن و متفاوت 
اندیشیدن، یعنی جهانی بنشسته در گوشه ای 

بودن.

کالس و سفر و خواندن و ...
دانه ای باید باشد تا اگر شرایط مهیا شد، شکوفا 
شود و جالل ستاری این دانه را در خود داشت. 
از درس خواندن��ش در دارالفنون و ش��رکت در 
کنک��ور اعزام محل ها به اروپا و قبول ش��دن در 
آن )گ��ر چه خالف تصور خودش بود( گرفته تا 
حضور در س��وئیس و پای حرف ها و درس های 
ژان پیاژه، روان شناس مشهور نشستن. در همان 
روزگار 13 ساله بود که او هم درس خواند و هم 
فراوان س��فر رفت و هم کار کرد و هم مس��تمع 
آزاد در کالس های زیادی شرکت کرد. تازه، ساز 
هم می زد. یکی از همان کالس ها، کالس��ی بود 
که اس��تادش مثاًل وقتی درباره شوبرت صحبت 
می ک��رد، خ��ودش هم��ان موقع پش��ت پیانو 
می نشس��ت و یک قطعه از موس��یقی های او را 
می نواخت و س��تاری جوان گوش هایش را برای 
خوب ش��نیدن تربیت می کرد. دنیای او در این 

سال ها بزرگ  و بزرگ تر شد.

نه به سیاست
از مردی که س��ال 1310 به دنیا آمده و تمام 
اتفاق ه��ای اجتماعی و فرهنگی مه��م ایران را 
دیده، انتظار می رود اهل سیاست باشد. دهه های 
20 و 30 و 40 را متفاوت سپری کرده  باشد. چه 
بسا طعم زندان های سیاسی آن دوره را چشیده 
باشد مثل خیلی از اهالی فرهنگ. اما هیچ کدام 

از اینها درباره جالل ستاری صدق نمی کند. 
اول این که چون او از س��ال 1329 از ایران 
برای درس خواندن رفت، در دل اتفاقات روز 
جامعه نبود. طبق گفته ها و خاطراتش گرچه 
خبرها را از همان سوئیس��ی دنبال می کرد 
که هیچ وقت عالقه قلبی به آن س��رزمین و 

مردمانش پیدا نکرد، اما سیاسی نشد.
دلیل مهم ترش این بود که دکتر س��تاری 
برای فرهن��گ اعتبار بیش��تری قائل بود تا 
سیاس��ت. جرقه این فک��ر زمانی در ذهنش 
زده ش��د ک��ه در همان س��وئیس طبق یک 
تجربه ش��خصی )ک��ه در مصاحب��ه با علی 
دهباش��ی در مجله بخارا به طور کامل آمده( 
فهمید سیاس��ت ناگهان و بیه��وده می تواند 
آدم ها را قهرمان کند و راه و رس��م او چنین 
قهرمان بازی ه��ا و معرکه گیری ها نیس��ت و 
از هم��ان روز تصمیم گرفت که همیش��ه از 
سیاس��ت دور باش��د. او در هم��ان مصاحبه 
می گوید: »از زمان دارالفنون تا حاال که اینجا 
نشسته ام هیچ چیزی با اهمیت تر از فرهنگ 
ایران زمین برای من نبوده اس��ت و نیست. 
اگر ما یک وقت یک جایی حرفی برای گفتن 
داش��ته  باش��یم، آن مطمئناً عل��م و صنعت 

نیست. بلکه فرهنگ است.«

مرد امروز و دیروز
یکی از ش��یرینی های خواندن آثار و حتی 
گفت وگوهای اندک استاد ستاری در این است 
که او از ادبیات امروز و حتی سریال های روز 
تا اندازه ای که به کار اسطوره شناسی می آید 
باخب��ر بود؛ از آنها حرف می زد، تحلیلش��ان 
می کرد و حتی نظرش را راجع به آینده شان 
می گفت. مث��اًل در یک��ی از مصاحبه هایش 
درباره رویکردهای اس��طوره ای در بازنمایی 
ش��هری در ادبیات ایران می گوید:  »یکی از 
بهترین نمونه ها کتاب های سمفونی مردگان 
و س��ال بلوا از عباس معروفی اس��ت. ش��هر 
اردبیل و ش��هرهای دیگ��ر در این دو رمان، 
ش��هری به معنای موجودات و خیابان های 
درون آن نیست، بلکه ساختاری اسطوره ای 
دارد. همین طور می توان به ش��هر شیراز در 
رمان سووش��ون اش��اره کرد. تا اندازه ای نیز 

می توان به شهرهایی که محمود دولت آبادی 
در رمان های��ش می آورد اش��اره داش��ت....« 
اش��اره کردن های دقیق به این همه نام های 
متعدد از ادبیات معاصر ایران در گفت وگوها 
و نوش��ته ها اهمیت زی��ادی دارد. زیرا هنوز 
برخ��ی از آنان ک��ه در حوزه های تخصصی 
مش��غول مطالعه هس��تند، کمتر به ادبیات 

معاصر اشاره می کنند.
او حت��ی در یکی دیگ��ر از مصاحبه هایش 
درباره اهمیت دس��تاوردهای ن��و در اموری 
که��ن از جمله تعزیه و... اش��اره می کند به 
این که سریال روز دهم یا فیلم ظهر عاشورا 
برایش مهم هس��تند. جالل س��تاری بر این 
ب��اور بوده که ما باید اول ملی باش��یم و بعد 
بین المللی ولی انگار قصد کرده ایم از جهانی 
شدن شروع کنیم و این کاری نشدنی است. 
چ��ون ما باید اول خودمان باش��یم. حافظ و 
خیام و مولوی هم اول خودشان بودند و بعد 

جهانی شدند.

چه بخوانیم؟
آن ها که گرایش به اس��طوره خوانی دارند، 
حتم��اً ب��ا کتاب ه��ای تخصص��ی او در این 
زمینه آش��نا هستند. اما اگر ش��ما تازه اول 
راه هستید بهتر اس��ت به سراغ آثاری مثل 
نوش��ته میرچا  اسطوره«  »چش��م اندازهای 
الیاده بروید. آقای ستاری در همان پیشگفتار 
می گوی��د مخاطب اصلی این کت��اب، عامه 

فرهیخته مردم است.
اگر از شیفتگان دنیای »هزار و یک شب« 
هستید و قصه ها برایتان اهمیت زیادی دارند، 
یکراست بروید سراغ جهان هزار و یک شب 
و دو داستان هزار و یک شب. کتاب قدیمی 
افس��ون ش��هرزاد و گفت وگوی ش��هرزاد و 
شهریار را هم از دست ندهید. دانستن درباره 
زنی که به ق��ول بعضی ها زودت��ر از وقتش 
»فمینیس��ت« بود و توانست شب های پر از 
عشق و تنش ایجاد کند، هیجان انگیز است.

و اما اگر دلت��ان کتاب متفاوتی درباره زن 
و زنانگی می خواهد، اگر می خواهید از تمام 
حرف ه��ای نه چن��دان معتبری ک��ه در این 
فضاهای مجازی یا حتی کتاب های سطحی 
درب��اره زن ایرانی خالص ش��وید و یک بار 
اثری درست و درمان بخوانید، گزینه ای بهتر 
از »سیمای زن در فرهنگ ایران« ندارید. از 
همان پیش گفتار مجبور می ش��وید هر چند 
دقیقه یکبار خواندن را قطع و به جایش فکر 
کنی��د. مثاًل از همان جمله اول که س��تاری 
می نویس��د »زن همواره دو س��احت داشته: 
جمال و جالِل عشق، زشتی و پلشتی مرگ.« 
یا آنجا که می گوید:  »زن رمِز طبیعت است... 
زنان هر سرزمین، شعر آن سرزمین اند... روح 
ه��ر جامع��ه در زنان آن جامع��ه، چون گل 

می شکفد یا پژمرده می شود.«
اگر دوس��ت دارید درباره تهران بدانید، آن 
هم از دید اسطوره ای به سراغ کتاب اسطوره 
تهران بروید. آقای ستاری در آغاز این اثرش 
ن��کات جالب��ی درباره ن��گاه اس��طوره ای به 
شهرها داشته. طوری که بعد از خواندن این 
صفحات، دیگر نمی توانید بی خیال، از خانه 
بی��رون بروید و اهمیت ش��هر را در ذهنتان 
حذف کنید. بماند که با تحلیلی از اس��طوره 
تهران ه��م در رمان های قدیم��ی و هم در 

رمان های جدید آشنا می شوید.
را  بخوانی��م؟«  »چ��ه  فهرس��ت  ای��ن 
می توانی��م ادامه بدهیم. چ��ون گفتنی ها و 
س��فارش کردنی ها از مردی که بیش از 100 
عنوان کتاب مهم دارد، کم نیس��ت؛ من و تو 

کم خواندیم و کم شناختیم«

»ستاری«، مرد مهربان اسطوره و تاریخ
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محمد مختاری بازیگر سریال 
»گاندو« درباره حضورش در 
ای���ن س���ریال و ایفای نقش 
یک جاس���وس به مهر اظهار 
داشت: بعد از تماسی که با 
م���ن از طرف گروه کارگردانی 
»گان���دو« گرفته ش���د دعوت 
شدم که با آقای جواد افشار 
دیداری داش���ته باشم و یکی 
از نقش های اصلی س���ریال 
را که خیلی هم مهم اس���ت 
به من پیش���نهاد داد؛ نقش 
یک جاسوس به نام ابراهیم 
شریف، نقشی که به خاطر 
حساس�������������یت های خ���اص 
خودش بارها بازنویسی شد 
و برایش���ان مهم بود که این 
نقش در کار درست دربیاید 

و تاثیرگذار باشد.

بازی گرگ در لباس میش

عطیه مؤذن
روزنامه نگار

جواد افشار برای ایفای نقش به من کد 
داد

وی ادامه داد: جواد افش��ار کمی از خصوصیات 
نقش ابراهیم شریف را برایم توضیح داد و کدهایی 
را برای پیدا کردن این شخصیت به من ارائه کرد. 
او یادآور شد که این نقش از نظر کاری در آینده 
جای��گاه خوبی را در این حرف��ه از نظر بازیگری 
برایم بوجود می آورد که من هم با ش��ناختی که 
از کارهای قبلی و توانایی های آقای افشار داشتم 
مخصوصاً سری اول گاندو پذیرفتم که در خدمت 
ایشان و سریال گاندو باشم و نقش ابراهیم شریف 

را بازی کنم.
مختاری درباره نظرش نس��بت به نقش عنوان 
کرد: وقتی من برای اولین بار فیلمنامه را خواندم 
متوجه شدم نقش ابراهیم شریف حاال به دالیلی 
ی��ا به خاط��ر بازنویس��ی های چند ب��اره خیلی 
پرداخت نشده و در حد چند خصوصیت و اینکه 
کجا متولد ش��ده و کج��ا درس خوانده آن هم از 
زبان محمد و نقش های دیگر بیان می شود و غیر 

از اینها دیگر چیزی وجود ندارد.

نق���ش منف���ی را باید ب���ه گون���ه ای بازی 
می کردم که لو نرود

بازیگر »گاندو« اضافه کرد: این کار را برای من 
سخت می کرد که چطور می توانم نقش را بشناسم 
و از نظر خانوادگی، روحی، روانی، گذش��ته اش، 

خصوصی��ات اخالقی، رفتاره��ای ظاهری و… 
تجزی��ه و تحلیلش کن��م و از همه مهمتر اینکه 
این نقش منفی است اما در بازی باید ارتباطش با 
اهالی محلی چنان باشد که او را راحت بپذیرند و 

باورش کنند و به اهدافش برسد.
وی با اشاره به ویژگی های این نقش اظهار کرد: 
باید سعی می کردم از ابتدا این شخصیت توسط 
بیننده در سریال لو نرود که آدم منفی فیلم است 
بلکه کم کم متوجه و غافلگیر شود، بر خالف خیلی 
از سریال ها که از همان اول آدم منفی مشخص 
است و دستش برای مخاطب رو می شود. بعضی 
وقت ها ظاهر نقش های منفی و ش��کل و شمایل 
آن ها، هویت آن ها را نش��ان می دهد اما ش��ریف 
در ظاهری آراس��ته و قابل اعتماد و با برخوردی 
متین و مردم دار هویت اصلیش را پنهان می کند 
و حتی خودش را دلسوز مردم و زندگیشان نشان 
می دهد ت��ا در دل آن ها جا باز کند و حرفش را 
بپذیرند و به هدفش برس��د، او در واقع گرگی در 

لباس میش است.
بازیگ��ر »گاندو« در بخش دیگ��ر درباره اینکه 
چگون��ه خود را ب��ه نقش نزدیک کرده اس��ت، 
توضیح داد: برای اینک��ه بفهمم و تصویر ذهنی 
از این آدم در دانش��گاه و محل تحصیلش داشته 
باش��م عکس های دانشگاه س��واس انگلستان و 
دانش��جویان آنجا را دیدم و مطالبی را درباره آن 
دانش��گاه خواندم که چطور این افراد آنجا برای 

نقش جاسوس »گاندو» بارها بازنویسی شد
کارهای جاسوس��ی در کش��ورهای مختلف 

آموزش می بینند.

می گفتند بالیی س���ر محم���د بیاوری 
مادرم نفرینت می کند

وی با اش��اره به بازخوردهای��ی که از مردم 
دریاف��ت کرده اس��ت، گفت: پ��س از پخش 
س��ریال به نوعی همه شوکه ش��ده بودند از 
اینک��ه نقش منفی بازی ک��رده بودم، خیلی 
از مردم و دوس��تان و آشنایان می گفتند بعد 
از س��ال ها نقش های مثبت یک دفعه پوست 
انداخت��ه ای و این الزم بود. در فضای مجازی 
هم نظرهایی می دادند که برایم جالب بود هم 
کلی تعریف و تمجید کرده بودن و هم حالت 
انزجار داش��ت. برخی نوش��ته بودند »چقدر 
سنگدلی«، یا »برای یک لحظه هم تصویرت 
را نشان می دهد حالمان بد می شود«، برخی 
هم می گفتند »وای به حالت اگر بالیی س��ر 
محمد )وحید رهبانی( بیاوری، مادرم نفرینت 
می کن��د« و در کل بازخورده��ای مختلفی 

گرفتم.
مختاری درباره فصل جدید این س��ریال و 
اینکه چقدر می تواند مخاطب را جذب کند، 
اظهار ک��رد: من کل فیلمنامه را نخوانده ام و 
فقط س��کانس هایی که خ��ودم در آنها بازی 
داش��تم را مطالعه کردم اما با دیدن س��ری 
اول »گاندو« و 13 قس��متی که از سری دوم 
س��ریال در ایام نوروز پخش شد و کار آقای 
افش��ار و دیگر عوامل باید بگویم لحظه های 
هیجان انگی��ز، اکش��ن و غافلگی��ر کننده ای 

داشت.

مردم می پرسند چگونه می توان مأمور 
امنیتی شد!

پندار اکبری، دیگر بازیگر »گاندو« می گوید: 
فصل دوم سریال به مراتب سخت تر از فصل 
اول بود؛ با چالش های جدیدی روبرو بودیم، 
سکانس های عملیاتی از روز اول تصویربرداری 
آغاز ش��د و تا روزهای پایانی ادامه داشت. به 
ج��رأت می توانم بگویم جذاب تر از فصل اول 

بود.
به گزارش ایسنا، اکبری درباره تجربه ایفای 
نقش در سریال »گاندو« و تفاوت فصل اول و 
دوم این سریال، در ادامه مطلب باال همچنین 
عنوان کرد: البته فصل اول ویژگی های خاص 
خودش را داش��ت و سبب شد بینندگان این 
سریال را دنبال کنند و از آن استقبال کنند 
تا علتی بشود برای ساخت فصل دوم و همین 
باعث حساسیت گروه سازندگان »گاندو« شد 
تا کاری به مراتب بهتر از فصل اول ارائه کنند. 
قصه التهاب بیش��تری داش��ت و در اجرا نیز 
همین اتفاق ها برایش پیش آمد. خدا را شکر 
در 13 قسمت اول هم از قصه و فضای اکشن 
سریال استقبال شد و تماشاگران بیشتری را 

با خودش همراه کرد.
او در پاس��خ به این پرسش که چرا سریال 
»گاندو« انقدر حاشیه ساز شده است؟ عنوان 
ک��رد: حرف ها و پرونده هایی که در مجموعه 
»گاندو« از آن پرده برداری شد، برای خیلی ها 
خوشایند نبود؛ کسانی که در این چند سال 
پشت حواشی و فضای ملتهب جامعه چهره 
خودشان را پنهان کرده بودند حاال با پخش 
»گاندو« تصویرشان و اعمالشان نمایان شده 

بود.

او ادامه داد: ش��اید از کسی اسم برده نشده 
باش��د و به شخص خاصی اشاره نشده باشد، 
اما خود مردم قضاوت کردند و با آگاهی کامل 
متوجه ش��دند که چه کسانی به آن ها پشت 
کردن��د و در خدمت به آن ها کوتاهی کردند. 
»گاندو« قدم اول را برداش��ت و امروز داریم 
می بینیم به یک الگو و منبع کپی برداری در 

سریال سازی تبدیل شده است.

س���ریال های امنیتی نی���از به حمایت 
دارند

بازیگر س��ریال »گان��دو« درب��اره جایگاه 
س��ریال های امنیتی در ای��ران توضیح داد: 
ساخت سریال های این چنینی نیاز به حمایت 
دارد. از ارگان های سیاسی و دولتی گرفته تا 
حمایت خود صداوس��یما. خیل��ی از گروه ها 
برای ساخت سریال پلیسی بعضاً در گرفتن 
یک ماشین پلیس عاجزند چه برسد به اینکه 
بخواهند در بحث دریافت امکانات ویژه برای 

ساخت سریال امنیتی تالش کنند.
عالوه بر این، ساخت اینگونه سریال ها نیاز 
به آگاهی و ش��ناخت ویژه کارگردان نسبت 
ب��ه این فضا دارد؛ به گونه ای باید اکش��ن در 
خ��ون نویس��نده و کارگردان باش��د. جدا از 
حضور مشاوران که اشراف کامل به این فضا 
دارند، نیاز هس��ت خالقان اثر هم این فضا را 
درک کرده باش��ند. در این سال ها خیلی کم 
پیش آمده سریال های امنیتی ساخته بشود 
اما نیاز است که باشد؛ هر کشوری با ساخت 
سریال های امنیتی خودش، اقتدار کشورش 
را به رخ می کش��د و ما در این چند س��ال به 

راحتی از کنارش گذشتیم.
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او تاکید کرد: جا دارد که ساخت این گونه 
س��ریال ها ادامه دار باش��د و با نظارت کیفی، 
سریال ها در سطح باالیی ساخته بشوند، چون 
متاسفانه خیلی وقت ها سریال ساخته شده و 
به خاطر ناآگاهی و نبود امکانات، کیفیت اثر 

خیلی پایین بوده است.
نقش مثبت و منفی فرقی ندارد

اکبری س��پس در پاسخ به این پرسش که 
نقش یک مأمور امنیتی جذاب تر است یا یک 
جاس��وس؟ عنوان کرد: هر دو نقش ویژگی 
و چالش خ��ودش را دارد و ب��ازی کردن در 
ه��ر دو می تواند جذاب باش��د. اما از نظر من 
پرداخت به نقش از همه چیز مهمتر اس��ت؛ 
اینکه کاراکترها ُکنش داشته باشند، بیوگرافی 
خودش��ان را داشته باشند و در واقع قصه ای 
روان به وجود بیاورند. همین اتفاق است که 
نقش را در ذهن مخاط��ب ماندگار می کند، 
فرق��ی نمی کند مثب��ت یا منف��ی مهم این 
اس��ت که در مدت حض��ور در آن نقش، چه 
کاری انج��ام دادی و حض��ورت در آن نقش 

تاثیرگذاری خودش را داشته باشد.
بازیگ��ر گاندو به صحبت هایش اضافه کرد: 
چالش ه��ا نق��ش را ج��ذاب می کن��د؛ حاال 
می خواهد یک سکانس حضور بازیگر باشد یا 
لحظه به لحظه یک س��ریال، وقتی نقش آن 
اتفاقی را که باید نداشته باشد، در کِل سریال 

دیده نمی ش��ود و فقط ی��ک حضور فیزیکی 
است، اما ممکن است در همان یک سکانس 
چنان تاثیرگذار باشد که هیچ وقت فراموش 
نش��ود، چرا؟ چون به آن پرداخت شده، فکر 

شده و درست اجرا شده است.

با دیدن »گان���دو« مردم می خواهند 
مأمور امنیتی شوند!

او درباره ارتباط مخاطبان با نقشش عنوان 
ک��رد: م��ا در »گان��دو« هیچ وق��ت زندگی 
شخصی کاراکترهای تیم عملیاتی »گاندو« 
را نمی بینی��م. از خصوصی��ات اخالق��ی و 
رفتاری شان چیزی دریافت نمی کنیم چون 
فضای قص��ه اجازه این اتف��اق را نمی دهد و 
ممکن اس��ت به ریتم قصه ضرب��ه بزند. این 
کار ما را س��خت می کرد چون خودمان هم 
ش��ناختی نس��بت به آن ش��خصیت و بازی 
نقش��ش نداشتیم و همیشه فقط یک بُعد از 
زندگ��ی این افراد در تصویر دیده می ش��ود. 
بنابراین س��عی کردیم خودمان را به فضایی 
برس��انیم که برای بیننده باورپذیر باش��د؛ با 
ارتباط بین گروهمان، ش��وخی ها و خنده ها 
در کن��ار عملیات این روابط و دوس��تی ها را 
تش��دید کنیم و به نمایش بگذاریم که البته 
با نظارت شخص آقای افشار )کارگردان( این 
روابط هیچ وقت از چهارچوب خودش بیرون 

نزد و در یک قالب درست پیش رفت. همین 
باعث ارتباط گرفتن تماش��اگران با تک تک 
کاراکترهای تیم عملیاتی شد. شاید باورتان 
نش��ود اما برخی از کامنت های و مسیج های 
من این است که ما چطور و از کجا می توانیم 

مأمور امنیتی بشویم!
اکبری در ادامه درباره بیشترین سواالتی که 
درباره سریال »گاندو« از او پرسیده می شود، 
گفت: اینکه کداممان ش��هید می ش��ویم؛ از 
قس��مت اول همه نگران شهادت یکی از این 
بچه های تیم هستند. و اینکه اپلیکیشنی که 

با آن در باز می کنم چیست؟
بازیگر »گاندو« با بیان اینکه این سریال در 
ادامه بسیار هیجانی تر خواهد شد، گفت: بیش 
از آن چیزی که انتظار دارید »گاندو« جذاب 
و دیدنی می ش��ود. پر از اتفاق، پر از هیجان و 
اتفاقات غیرمنتظره؛ امیدوارم که همه ببینند 
و دوس��ت داشته باشند و زحمت افراد از بین 

نرود.

اگ���ر »گاندو« ادامه پیدا کند دوس���ت 
داری���د در آن حضور داش���ته باش���ید یا 

خیر؟
 اکب��ری در پای��ان به این پرس��ش چنین 
پاسخ داد: بس��تگی به خیلی از شرایط دارد. 
»گاندو« برای من خاطرات خوبی را رقم زده 

که هیچ وقت فراموشش نمی کنم. به حضور 
در »گاندو« و کار کردن با آقای امینی و افشار 
افتخ��ار می کنم و در این مدت با تمام وجود 
تالش��م را برای حضور در مجموعه »گاندو« 
ک��ردم. دینم به »گاندو« و طرفدارانش انجام 
ش��ده و اگر فصل آینده ای وجود داشته باشه 
حضورم بس��تگی به شرایط دارد؛ اگر باشم با 
تالش��ی دو برابر هستم، اگر نباشم برای تیم 
»گاندو« همیش��ه بهترین ها را می خواهم و 

آرزوی موفقیت می کنم.

چ���را گان���دو در فص���ل دوم نیمه کاره 
ماند؟!

گفتگو با دو بازیگر سریال گاندو را خواندید، 
ش��اید این موضوع به ذهن ت��ان خطور کرده 
باشد، که چرا نوروز 1400 که سریال پخش 
ش��د به یکباره قطع و عنوان ش��د که بعد از 
انتخابات پخش خواهد شد، در ادامه بخوانید 

که چه فشارهایی وجود داشته است.
 فص��ل اول مجموعه تلویزیون��ی »گاندو« 
به کارگردانی جواد افش��ار سال 98 به روی 
آنتن ش��بکه سه س��یما رفت. این سریال به 
تهیه کنندگ��ی مجتب��ی امین��ی و بازیگری 
داری��وش فرهن��گ، پیام دهک��ردی، وحید 
رهبان��ی و ... در آن ایف��ای نق��ش کردند و 
داستان آن برگرفته از یک پرونده امنیتی بود 

که به قلم آرش قادری نوشته شده بود.
»گان��دو« تصویرگ��ر پرون��ده »جیس��ون 
رضایی��ان« خبرن��گار دو تابعیت��ی ایرانی _

آمریکایی بود که از سال 83 در ایران مشغول 
به کار می ش��ود و سال 88 پس از نا آرامی ها 
کش��ور را ت��رک و به آمریکا می رود و س��ال 
1391 بار دیگر به ایران بازمی گردد، اما این بار 
با پوشش خبرنگار روزنامه »واشنگتن پست« 
که نامی آش��نا و معتبر در عرصه رس��انه ای 
جهان به ش��مار می رود. سرانجام رضاییان در 
پی اقدامات جاسوس��ی ضد امنیت ایران در 
تیر ماه س��ال 93 در اوج مذاکرات هسته ای 
بازداشت و یک سال و نیم بعد یعنی در دی 
ماه 94 یک پای مبادله تاریخی ایران و آمریکا 
می شود و درست در روز اجرایی شدن برجام 
وی در مبادل��ه تاریخی زندانیان بین ایران و 

آمریکا، آزاد می شود.
این س��ریال با توجه به اینکه اولین سریال 
در ح��وزه امنیتی به ش��مار می رفت که یک 
داس��تان واقعی را دستمایه خود قرار داده، با 

استقبال بسیاری از سوی مخاطبان همراه شد 
و ادامه چنین روشنگری هایی به یک مطالبه 
از سوی مردم تبدیل شد که خواستار ساخت 
آثار دیگ��ری برگرفت��ه از پرونده های واقعی 
بودند. س��ازندگان گاندو هم همان زمان این 
قول را ب��ه مخاطبان خود دادند که با روایت 

پرونده های جدید بازگردند.
در ادامه سازندگان »گاندو« فصل دوم آن را 
برای نوروز 1400 تدارک دیدند. پرونده ای که 
این بار قرار بود پرونده چند جاسوس دیگر را 
هم به تصویر بکش��د و نقش آنها را در برجام 
روایت کند. اما هنوز چندی از پخش سریال 
نگذشته بود که واکنش ها به فصل دوم گاندو 
آغاز شد و اظهارات مقام های رسمی دولت در 
این باره به اوج خود رسید. البته در کنار این ها 
تأخیر در پخش س��ریال و یا برخی تغییرات 
اعمال شده در چند سکانس شائبه فشار بیرونی 
به سازندگان سریال و سانسور را تقویت کرد و 
حتی یکی از قسمت ها با تأخیر 45 دقیقه ای 
روانه آنتن ش��د. در نهایت و درست در جایی 
که س��ریال به اوج خود رس��یده بود، مهدی 
آذرپندار مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه 
در گف��ت و گو با خبرگزاری فارس اعالم کرد 
که س��ریال در همین جا به پایان می رسد. او 
در این باره گفت: با ورود کاراکتر شارلوت که 
از ابتدای سریال مخاطب با شخصیت او آشنا 
شده به ایران برای جاسوسی انگلیس، فصل 
دوم گاندو ویژه نوروز در شب پایانی تعطیالت 

موقتاً به پایان می رسد.
وی اضافه کرد: ان شاء اهلل ادامه سریال بعد 
از انتخابات روی آنتن خواهد رفت و امیدواریم 

که مورد پسند مردم قرار گیرد.

هرچند آذرپندار در این گفت و گو اشاره ای 
به سانس��ور و یا اعمال فشار بیرونی نکرد، در 
نهایت باز هم در میانه قس��مت آخر و پس از 
پخش پیام های بازرگانی، تاخیری حدود 30 
دقیقه میان س��ریال ایجاد شد تا این شائبه 
تقویت شود که سازندگان سریال و شبکه سه 
تحت فشار قرار گرفته اند. شائبه ای که با توئیت 
کوروش کمره ای مش��اور شبکه سه تقویت 
ش��د. او در این توئیت نوشته بود: استقبال از 
گاندو همه را غافلگیر کرد. انصافاً مردم سنگ 
تمام گذاش��تند. حقا باید از رئیس س��ازمان 
صداوسیما که در برابر فشارهای عجیب و کم 
نظیر برخی ایس��تادگی کرد تا مردم سریال 
مورد عالقه شان را ببینند و با واقعیت ها آشنا 
شوند تشکر کرد. منتظر مستندات جذاب از 

شعبانی باشید. سخن بسیار است.
در نهایت بخش پایانی س��ریال روی آنتن 
رف��ت و در آخر اعالم ش��د که این قس��مت 
پایان فصل دو گاندو بوده است. اما در همین 
فاصله مجتبی امینی تهیه کننده سریال نیز در 
توئیتی اعالم کرد که س��ریال گاندو »دروغ« 
نبوده و نیس��ت. گاندو ص��دای در گلو مانده 
مردم است. نمایش خیانت و فریبکاری آمریکا 
و انگلیس اس��ت. دروغ، تضمین امضای جان 
کری ب��ود. دروغ، وعده های آمریکا و انگلیس 
برای برداشته شدن همه تحریم ها بود. دروغ، 
وعده های رونق اقتصادی است که نتیجه آن 
کوچک شدن س��فره مردم بوده است. گاندو 
بر اس��اس اسناد واقعی ساخته شده، اسناد و 
مدارکی که پشتوانه پژوهشی نگارش فیلمنامه 
بوده را در فیلم مستندی در اختیار مردم قرار 

خواهیم داد.
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اگر حتی سینمادوست نباشید 
و س���الی ی���ک بار ه���م گذرتان 
به س���ینما نیفت���اده باش���د به 
لطف پخش چندی���ن چندباره 
از  آس���مان»  »بچه ه���ای 
تلویزیون، او را می شناس���ید؛ 
مجید مجیدی. همان که »رنگ 
خدا» را هم از او به یاد داریم، 
»آواز گنجشک ها» را هم. اگر 
بخواهیم خط ب���ه خط کارنامه 
کاری او را م���رور کنیم احتماالً 
موض��������������وع حوصله س���ربری 
می ش���ود ام���ا خ���ودش نقطه 
عطف زندگی اش را که توفیقی 
ب���رای او ب���ود، س���اخت فیل���م 
)ص(»  رس���ول هللا  »محم���د 
می دان���د که قریب به ۶ س���ال 
از زم���ان تولی���دش می گ���ذرد. 
فیلم���ی که البته هم���ان زمان 
هزینه ه���ای تمام ش���ده اش و 
البته عدم توفیقش در عرصه 
بین الملل محلی برای انتقادها 

شد.
مجید مجی���دی اما ه���ر بار به 
منتقدان���ش گفته که دالرهای 
عربس���تان مانع از دیده شدن 
»محمد رس���ول هللا )ص(» در 
س���طح جه���ان و ارائ���ه قرائتی 
درست از اسالم رحمانی شده 

است.

مجیدی در طول این س���ال ها هر بار به دفاع از یک 
فیلم دیگر هم در حوزه تش���یع پرداخته و خواس���ته 
اس���ت زمینه اکرانش فراهم ش���ود؛ »رستاخیز» که 
حاال هفت س���ال است سرنوش���تی جز توقیف پیدا 
نکرده اس���ت و به نظر می رس���د نقطه اش���تراکش با 
»محم���د رس���ول هللا )ص(» در ناکامی ه���ا نمای���ش 
چهره معصومین باش���د؛ یکی در داخل، آن یکی در 

مرزهایی خارج از ایران.
گفتگ���وی پی���ش رو حاصل ی���ک گپ و گف���ت کوتاه 
در حاش���یه نشست س���وگواره »تصویر دهم» است 
که ای���ن روزها مجیدی دبیری اش را ب���ر عهده دارد. 
کارگردان���ی که کمتر تن به مصاحبه می دهد به ویژه 
اگر محوریت آن مصاحبه فیلم »محمد رس���ول هللا 
)ص(» باشد؛ چرا که می گوید از هجمه ها نسبت به 

این فیلم و حواشی آن خسته شده است.
مشروح این گفتگوی کوتاه را در زیر می خوانید:

 ش���ما ه���م در نشس���ت امس���ال و ه���م 
سال گذشته به وضعیت پیش آمده برای 
فیلم سینمایی »رس���تاخیز» به کارگردانی 
احمدرضا درویش اش���اره و نسبت به عدم 
اک���ران این فیلم گالیه کردی���د. با توجه به 
اینک���ه پیش تر و پ���س از تجربه کارگردانی 
فیل���م »محم���د )ص(» از عالق���ه خ���ود به 
فیلم سازی در فضای تاریخی-مذهبی گفته 
بودید به نظر می رس���د وضعی���ت به وجود 

آمده برای فیلم آقای درویش مانع از ورود 
مجدد شما به این حوزه شده است. چقدر 
این ماجراها در عدم تکرار تجربه کارگردانی 

شما در این حوزه مؤثر بوده است؟
واقعاً این عرصه سختی است و اینگونه نیست که 
به این راحتی بتوان درباره آن تصمیم گیری کرد. 
ورود به حوزه های معرفتی و دینی به خصوص در 
قالب تاریخی، اساساً یک چالش بزرگ است. هم از 
نظر محتوا و هم از نظر اجرا، این کار خیلی خیلی 
سخت و دشوار است. شما فقط تصور کنید در هر 
حوزه از مسائل اعتقادی و دینی چقدر با سالیق، 
نگاه ها و حتی قرائت های مختلف می توانید مواجه 

باشید.
در خصوص زندگی پیامبر عظیم الش��أن اسالم 
)ص( به خصوص در س��ال های پس از رس��الت 
ایشان آنقدر قرائت های فراوان وجود دارد که هیچ 
فیلمسازی جسارت و جرأت ورود به این حوزه را 
ندارد. البته باید دیگرانی بیایند و به ویژه در حوزه 
مباحث محتوایی، عرصه های تازه ای را باز کنند و 
فرصت را در اختیار هنرمندان قرار دهند تا در این 
حوزه کار کنند. کار کار سختی است و نمی توان 

یک باره وارد این میدان شد.

ام���ا ش���ما ی���ک ب���ار ای���ن س���ختی ها را 
چشیده اید.

بله اما هیچ فرقی ندارد. برای ورود مجدد همه 

آن ها باید تکرار شود. هم به لحاظ محتوایی و 
هم به لحاظ اجرایی سختی ها کماکان وجود 
دارد. شما فقط بحث دکور تاریخی را مدنظر 
داشته باشید. فقط جمع آوری امکانات، جدای 
از هزینه، سختی های بسیاری دارد که باعث 
می شود برای یک فیلم، 4 الی 5 سال از عمر 
فیلمساز سپری شود. مگر ما چقدر قرار است 
عمر کنیم؟ شخصاً فکر می کنم به سهم خودم 
تالش کردم تا ادای دینی کرده باشم و همین 
که مس��یر کوچکی را باز کردیم، دیگران باید 

برای ادامه راه به میدان بیایند.

یعن���ی دیگ���ر ای���ن ت���وان را در خ���ود 
نمی بینید که بار دیگ���ر وارد این میدان 

شوید؟
بحث توان نیست. باید دید چقدر پتانسیل 
تک��رار آن تجربه وج��ود دارد. واقعیت این 
اس��ت که آنقدر این مسیر سخت بود که به 
لحاظ روحی نمی توان��م مجدد با تمام این 
سختی ها مواجه شوم و بعد هم امکان دارد 
نتیجه نهایی دیگر نتیجه مطلوب خود آدم 
هم نباش��د. در مجموع ام��ا اعتقاد دارم که 
باید این مس��یر باز شود. باید تالش شود تا 
این راه ادامه پی��دا کند. یکی از دالیلی که 
اص��رار و تأکید دارم ک��ه کار آقای درویش 
علی رغم نقدهای بعضاً درس��تی که ممکن 
اس��ت نسبت به آن مطرح باشد، باید اکران 
شود همین است. نقدهای درست هم دلیل 
بر این نمی ش��ود که این راه بس��ته بماند. 
نتیجه این بستن راه، همین شده است که 
آقای درویش 5، 6 سال است که هیچ فیلم 

دیگری نساخته است.

فیلم ش���ما و فیلم آق���ای درویش به 
واس���طه نمایش چه���ره ب���زرگان دینی 
حاش���یه های مش���ترکی داش���ت. فیلم 
»رس���تاخیز» در داخل ب���ا منع نمایش 
مواجه ش���ده و فیلم شما هم در برخی 
کش���ورهای عربی با ممنوعیت روبه رو 
شد. درباره این چالش هم کمی توضیح 

می دهید؟
البت��ه نمی ت��وان موضع علم��ای خودمان 

درباره فیلم آق��ای درویش را با عالمان دینی 
عربستان نسبت به فیلم »محمد )ص(» قیاس 
کرد. آن ها یک جنگ ریش��ه ای با ما دارند و 
بحث ش��ان تقابل نگاه فقهی نیست. آن ها از 
اس��اس با قرائت ما از فرهنگ درس��ت اسالم 
حقیقی موافق نیس��تند. نمونه های این نگاه 
را هم به تواتر دیده ایم. همین عربستانی ها از 
داعش حمایت کردند و دست شان در جاهای 
دیگر در دست اسرائیل بود و نوع قرائت شان از 

اسالم مشخص است.
آن ها نمی خواهند قرائت درس��ت از اسالم 
رحمانی در دنیا ش��نیده شود و مخالف نگاه 
ما هس��تند. به خصوص که از نظر سیاس��ی 
نمی خواهند ایران این نگاه را در دنیا نمایندگی 
کند. در سال های گذشته تالش های بسیاری 
در کش��ورهای مختلف داش��تیم اما همه جا 
دالرهای عربستان راه مان را بست. برای خودم 
حیرت انگیز بود که قدرت دالری این ها آنقدر 
زیاد است که حتی می توانند اروپایی ها را هم 
بخرند و نگذارند این فیلم به درستی در دنیا 

دیده شود.

فارغ از این نکات که به درس���تی هم 
ب���ه آن ها اش���اره کردید ام���ا در مجموع 
حساس���یت نس���بت به مقوله نمایش 
چهره بزرگان دینی، فیلم آقای درویش 
را در داخل متوقف کرد و فیلم ش���ما را 
هم در بیرون از مرزها بایکوت کرد. فکر 
نمی کنید این میزان حساسیت، ریسک 

ورود به این حوزه را باال برده است؟
طبیعتاً تأثیرگذار که بوده است. فیلمسازان 
دیگر جرأت ورود به این ح��وزه را ندارند. اما 
بخش��ی از این هجمه ها برای فیلمساز قابل 
پیش بینی و تصور اس��ت. خود من زمانی که 
فیلم »محمد )ص(» می ساختم می دانستم و 
اطمینان داشتم در بیرون از مرزهای خودمان 
نس��بت ب��ه آن حساس��یت نش��ان خواهند 
داد. آنچ��ه بیش تر آزاردهنده اس��ت، برخی 

هجمه های داخلی است.
وقتی فیلم »محمد )ص(» س��اخته شد، ما 
هیچ گونه امکانات، حتی به اندازه یک ریال از 
امکانات سینمایی کشور استفاده نکردیم. نه 

پول گرفتیم و نه امکانات؛ همه امکانات فیلم 
از جای دیگری تحت عنوان بنیاد مستضعفان 
تأمین شد و به واسطه آن کلی امکانات هم به 
سینمای ایران وارد شد، اما حرف و حدیث ها و 
هجمه هایی به ما وارد کردند که خود شما در 
جریان هستید. گفتند چرا باید چنین بودجه 

و امکاناتی در اختیار فالنی قرار بگیرد.
آنقدر از این هجمه های خس��ته ش��دم که 
دیگ��ر نمی خواهم درب��اره اش صحبت کنم. 
همین شهرک س��ینمایی که برای این فیلم 
آن زم��ان با بودجه 27 تا 30 میلیارد تومانی 
ساخته شد، همین امروز اگر کارشناسی کنید، 
ارزش افزوده اش کمتر از 2 تا 3 هزار میلیارد 
تومان نیس��ت. یک دک��ور تاریخی نام ببرید 
که تلویزیون برای اثر تاریخی ساخته باشد و 

همچنان مانا باشد.

و از این دکور همچنان هم اس���تفاده 
می شود.

بله همین ام��روز بخش زیادی از س��ریال 
سلمان فارس��ی )ع( در همین دکور در حال 
تصویرب��رداری اس��ت. کلیپ های زی��ادی از 
کشورهای مختلف در همین شهرک ساخته 
شده است. این تنها بخش دکوری است که به 

آن اشاره می کنیم.

بله خاطرم هس���ت ک���ه دوربین های 
مجهزی هم برای پروژه »محمد )ص(» 
وارد کردید که همچنان در سینما مورد 

استفاده است.
بله همچنان از دوربین ها، لنزها و تجهیزات 
نوری که آورده بودیم استفاده می شود. با این 
همه بابت همان هجمه ها امروز خس��ته ایم. 
وقت��ی می خواهید یک فیلم در ابعاد تاریخی 
عظیم بسازید، نمی توانید بودجه آن را با یک 
فیلم شهری مقایسه کنید. این قیاس از اساس 
قیاس درستی نیست. در هالیوود هم ببینید 
این تفاوت بودجه مشهود است. فیلم آخری 
که از حضرت موس��ی )ع( س��اختند، با آنکه 
بخش عم��ده اش جلوه های وی��ژه بود، 300 
میلیون دالر برایش هزینه شد. کارهای بزرگ 
تاریخی قاعدتاً چنین بودجه هایی را نیاز دارد. 

دالرهای عربستان راه فیلم »محمد رسول هللا )ص(» را در اروپا بست

زهرا منصوری
خبرنگار

روایت مجید مجیدی از مصائب فیلمسازی مذهبی
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سالمت
هالیوود بایکوتم کرده است

جانی دپ سکوتش را شکست

بازیگر مشهور س��ینما می گوید حس 
می کند از س��وی هالیوود بایکوت شده 

است.
جان��ی دپ در مصاحب��ه ای جدید که 
با س��اندی تایمز انجام داده گفت حس 
می کند هالی��وود بایکوتش ک��رده زیرا 
جدیدتری��ن فیلم��ش »میناماتا» هنوز 

اکران نشده است.
این بازیگر که از سوی همسر سابقش 
به خش��ونت خانگی متهم ش��ده نادیده 
گرفته شدنش را در فصل خوب هالیوود 
یک محاسبه ریاضیاتی بی معنی رسانه ای 

خواند.
»میناماتا» که توس��ط ان��درو لویتاس 
کارگردان��ی ش��ده با ب��ازی دپ در برابر 
یوجین اسمیت درباره یک فتوژورنالیست 
آمریکایی است که کمک کرد تا تاثیرات 
تراژیک مس��مومیت با جیوه در جوامع 

ساحلی ژاپن در دهه 1970 افشا شود.
س��ال پیش دپ در پرونده افترا علیه 
روزنامه »سان» انگلیسی شکست خورد. 
وی این شکایت را به این دلیل طرح کرده 
بود که در مطلبی از این روزنامه از وی به 
عنوان مردی که همسرش را کتک زده 
یاد ش��ده بود. قاضی در نهایت حکم داد 
که 12 مورد از 14 مورد درج شده توسط 

روزنامه درست بوده است.
پ��س از آن اکران فیل��م جدید دپ در 
آمریکا توسط ام جی ام از فوریه 2021 به 
تعویق افتاد و دپ نقشش در »هیوالهای 
ش��گفت انگیز» را از دس��ت داد و مدس 

میکلسن جایگزین وی شد.
دپ گفته اس��ت: برخی از فیلم ها قلب 
مردم را لمس می کنند و این موضوع در 
مورد مردمی که موضوع »میناماتا» بودند 
هم صادق اس��ت و افرادی که تجربه ای 

ش��بیه این موضوع داش��تند هم همین 
طور. هالیوود برای هیچ دارد مرا بایکوت 
می کن��د. یک فرد، ی��ک بازیگر، در یک 
موقعیت ناخوش��ایند و آشفته در طول 

چند سال چقدر می تواند ادامه بدهد؟
وی اف��زود دارد ب��ه س��متی حرکت 
می کند که باید برای ساختن همه چیز 
به آن س��مت برود تا بتواند همه چیز را 

روشن کند.
ب��ه تازگی در برابر اعتراض هایی که به 
اهدای جایزه جشنواره فیلم سن سباستین 
به دپ ش��د، این جشنواره اعالم کرد بر 
تصمیم خود مبنی بر تجلیل از جانی دپ 
استوار است و افزود وی به خشونت علیه 
زنان متهم نشده است. در ادامه جشنواره 
کارلووی واری نیز اعالم کرد در این دوره 

از جانی دپ تجلیل می کند.

چنـد راهکار بـرای کاهش مصـرف آرامبخش هـا در دوران 
کرونایی/52

از نیازهای عاطفی کودک غافل نشویم/54
چرا برخی با وجود واکسیناسیون، کرونا می گیرند؟/57

پاییز آلوده ای در راه است/60
یک ترفند محیط  زیستی در روزهای آفتابی/62
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در مواقع ناراحتی و غم و اندوهی 
ک���ه گاه فراتر از توان افراد به  نظر 
می رسد، درست مانند زندگی در 
پاندمی کرون���ا یکی از نکات مهم 
برای دس���تیابی بیشتر به آرامش 
این اس���ت که بدانیم خوددرمانی 
آس���یب زننده ترین اقدام اس���ت؛ 
یعنی نباید زمانی که حال روحی 
ب���دون تجوی���ز  خوب���ی نداری���م، 
پزش���ک، برای خود یا سایر افراد، 
ق���رص آرام بخش تجوی���ز کنیم، 
منظور این نیست که این افراد به 
هیچ وجه و تحت هیچ ش���رایطی 
نباید قرص ضد اضطراب مصرف 
کنند بلکه نکته اصلی این اس���ت 
که بای���د ای���ن اق���دام درمانی، به 
توصیه روانپزش���ک باشد. به هر 
ح���ال همان ط���ور ک���ه می دانیم، 
گاهی تغییر سبک زندگی می تواند 
باع���ث تغییر روحیه ما ش���ود. در 
این می���ان مهم تری���ن عاملی که 
می توان���د ب���ه اضطراب م���ا دامن 
بزند »عادت های فکری« ماست. 
عادت به داشتن افکار منفی منجر 
می ش���ود در ش���رایط اس���ترس زا، 
اضط���راب بیش���تری تجربه کنیم 
ی���ا م���ا را وادار می کند در ش���رایط 
سختی مانند شیوع بیماری کرونا و 
شرایط بد اقتصادی، ذهن ما مدام 
به سمت پرداختن به  خود بیماری، 
احتمال ابتال به آن، مرگ عزیزان 
یا بیکاری و بی پولی برود. بنابراین 
طبیعی است در چنین شرایطی، 
تم���ام افکار مخ���رب و منفی ما را 
آزار دهند. با توجه به عادت های 
فکری مثبت و منفی و س���ازنده و 
مخرب، ما شروع به گفت وگوهای 
درون���ی متفاوتی با خود می کنیم 
که می تواند اضطراب و استرس ما 

را بیشتر یا کمتر کند.

عباس جواهری
روان درمانگر

باید توجه داش��ته باشیم مس��ئله ای که باعث 
افزای��ش بی رویه اضطراب می ش��ود، گفت وگوی 
درونی منفی کنترل نشده ای است که مدام مانند 
پتک بر ذه��ن و روح ما فرود می آید. برای تغییر 
الگوی فکری منفی، ابتدا باید »ذهن آگاه« داشته 
باشیم. وقتی ما از افکار خود آگاه باشیم می توانیم 
با مش��اهده آنها به  صورت آگاهانه، افکار سازنده 
و مثبت را جایگزین افکار منفی و مخرب کنیم. 
ب��ه این ترتیب کمتر هم نیاز ب��ه روی آوردن به 
قرص های آرام بخشی پیدا می کنیم که به نوعی 

می توانند ما را در این زمینه کمک کنند.
مراح��ل اولیه ورود افکار کامالً آگاهانه اس��ت، 
یعنی وقتی فکر می کنیم حتم��اً به کرونا مبتال 
می شویم و می میریم، می توانیم به  صورت آگاه و 
هوشیار، این افکار را تغییر دهیم و فکر کنیم چرا 
ما یا عزیزان مان باید بر اثر این بیماری از دس��ت 
برویم؟ در صورتی که افراد بسیار زیادی با وجود 
ابتال به بیماری بعد از مدتی، س��المتی خود را به  

دست آورده اند. 
در فاز اولیه، یعنی مرور افکار برای نتیجه گرفتن 
بهتر می توانیم همه افکار خود را یادداشت کنیم 
و بنویسیم چون نوشتن منجر به تمرکز بیشتر و 
در نتیجه انتخاب بهتر خواهد شد. به این ترتیب 
افکار زودتر و بهتر تغییر می کنند. بسیاری از افراد 
در مقابل نوشتن، مقاومت زیادی دارند اما پس از 

مدتی به تدریج به آن عادت می کنند.

نکته دوم این است که فراموش نکنیم همنشینی 
با افراد غمگین و مضطرب، ما را هم غمگین تر و 
مضطرب تر می کند، بنابراین در ش��رایط روحی 
نامناسب، س��عی کنیم با این افراد کمتر ارتباط 
داشته باشیم. توجه به نوع روابط، تأثیر زیادی بر 
روحیه ما خواهد داش��ت. حتی اگر در گروه های 
مجازی هستیم که مدام اخبار اضطراب آور منتشر 
می ش��ود، بهتر اس��ت این گروه ها را ترک کنیم، 
البته اینها به این معنی نیست که افراد واقع بین 
نباشند و واقعیت را انکار کنند بلکه غرق شدن در 
اضطراب هیچ نتیجه ای جز آسیب زدن بر جسم و 
ذهن افراد و در نتیجه از بین  رفتن سالمت روان 

آنها نخواهد داشت.
موضوع مهم دیگر حذف کانال های غیر علمی 
در فضاهای مجازی و پرهیز از پرداختن به اخبار 
و حوادث ناراحت کننده ای است که ما نمی توانیم 
هی��چ تغییری در آنها به  وج��ود آوریم. البته این 
فضاها ب��ه  گونه ای طراحی ش��ده اند تا نظر افراد 
را به سمت خودش��ان جلب کنند اما باید توجه 
داشت که این فضاها، می تواند اثرات بسیار مخرب 
و منفی بر ذهن ما باقی بگذارد و س��اعت ها وقت 
م��ا را هم صرف پرداختن ب��ه چیزهایی کند که 
هیچ نتیجه ای جز نگرانی بیش��تر دربرندارد. باید 
توجه داشته باشیم عالوه بر این که باید از اخبار 
درس��ت در مورد بیماری کرونا یا مشکالت دیگر 
جامعه مطلع باش��یم و راهکارهای مقابله با آنها 
را بدانیم، نباید در اخبار غرق ش��ویم؛ یعنی نباید 

چند راهکار برای کاهش مصرف آرامبخش ها در دوران کرونایی
مدام کنجکاو و پیگیر حواش��ی اخبار منفی 
باشیم. فراموش نکنیم کنترل بر ورودی های 
اخب��ار منفی هم کاری اس��ت ک��ه در مواقع 
بحرانی می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش 

اضطراب ما داشته باشد.
توجه به تغذیه مناسب هم موضوع مهمی 
برای کاهش اس��ترس است که باعث تقویت 
سیستم ایمنی ما می شود. مصرف بیش از حد 
بعضی مواد غذایی دارای کافئین می تواند باعث 
افزایش اضطراب شود. در عین حال، مصرف 
بعض��ی مواد غذای��ی هم می توان��د در حکم 
آرام بخش های طبیعی باشد، مثل سبزیجات 
و میوه هایی که به ویژه حاوی ویتامین س��ی 
هستند، می توانند در این زمینه به ما کمک 
کنند. توجه به خواب کافی و رعایت نظم و در 
نظر گرفتن ساعت خاصی برای آن و همچنین 
استراحت کافی هم در برخورداری از آرامش 
نقش مهمی دارند. پرداختن جدی به ورزش 
و فعالیت های بدنی هم نقش بسیار مهمی در 
کاهش استرس دارد و باعث افزایش مقاومت 
در برابر اضطراب می ش��ود؛ چ��را که عاله بر 
این که باعث افزایش نشاط و شادابی در فرد 
می شود، مقاومت بیشتری هم در برابر استرس 

ایجاد می کند.
ت��اب آوری،  از  برخ��ورداری  ب��ه  توج��ه 

اعتمادبه نفس، خوش بینی و امید، سرمایه های 
روانی ب��ه  ش��مار می روند ک��ه می توانند به 
احس��اس ش��ادمانی کمک کنند. این روش 
که برای دورش��دن از احساس غمگینی باید 
با خوردن قرص ه��ای آرام بخش همه چیز را 
فراموش کرد، نه تنها کمکی به ما نمی کند بلکه 
مانع از توانمندشدن ما برای مدیریت ذهن و 
همچنین بحران هایی می شود که مانند شیوع 
بیماری کرونا غیر قابل پیش بینی اند. ما باید 

همیش��ه از قبل خودمان را برای رویارویی با 
چنین مشکالتی آماده کنیم. افرادی که چنین 
توانمندی هایی دارند و بهتر می توانند خودشان 
را با ش��رایط سازگار کنند، مقاومت بیشتری 
هم در برابر اس��ترس خواهند داشت. ضمن 
ای��ن که برخورداری از حال خوب بر مقابله با 
شرایط اس��ترس زا و در نتیجه افزایش قدرت 

ایمنی بدن بسیار تأثیرگذار است. توجه داشته 
باش��یم تجربه میزان اضطراب ما بر اس��اس 
میزان استرس��ی است که احساس می کنیم؛ 
یعنی ما به واس��طه استرس و فشارهایی که 
تجربه می کنیم، مضطرب می شویم. بنابراین 
باید از عوامل استرس زا آگاه باشیم تا بتوانیم به 
مقابله با آنها بپردازیم. مطالعات نشان می دهد 
باوره��ای معنوی هم نقش مؤثری در کاهش 
ترس و استرس دارد. در شرایط سخت افرادی 
که از چنین باورهای��ی برخوردارند، مقاومت 
بیشتری در برابر سختی ها و شرایط استرس زا 

خواهند داشت.

راهنما
افکار و احساسات منفی مان را بنویسیم.

ب��ا افراد غمگی��ن و مضطرب هم نش��ینی 
کمتری داشته باشیم.

گروه های مجازی ک��ه به  طور مرتب اخبار 
استرس آوری منتشر می کنند، را ترک کنیم.

در اخبار کرونا غرق نشویم.
از مصرف بیش از ح��د بعضی مواد غذایی 

کافئین دار خودداری کنیم.
مصرف سبزیجات و میوه هایی را که ویتامین 

سی دارند، باال ببریم.
ورزش و فعالیت بدنی مان را بیشتر کنیم.
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تأمین توجه و عاطفه مورد نیاز کودک 
یک���ی از مهم ترین کارهایی اس���ت که 
والدی���ن باید انجام دهن���د. این روزها 
با توج���ه به وضع موج���ود در جامعه، 
والدین نگرانی ها و فعالیت های زیادی 
دارند که همین موضوع ممکن اس���ت 
باعث غفلت آنها از کودک شان شود. 
والدینی که همیشه درگیر کار و زندگی 
ش���خصی خود هس���تند، ممکن است 
فرصت کافی برای توجه به فرزندشان 
نداشته باشند و در نتیجه آن گونه که 
باید نتوانند عالقه و عش���ق خود را به 
آنها نشان دهند و این در حالی است 
که کم توجهی به کودکان توسط والدین 
بزرگس���الی  در  و  کودک���ی  دوران  در 
پیامده���ای منف���ی بس���یاری خواه���د 
داش���ت. وقت���ی در کودکی به نیازهای 
ش���ود،  بی توجه���ی  ک���ودک  عاطف���ی 
بدیهی اس���ت ک���ه او با گذش���ت زمان 
ی���اد می گیرد که نیازه���ای عاطفی اش 
چندان مهم نیستند و همین امر باعث 
بروز مشکالتی در بزرگسالی او خواهد 
شد، البته این امکان نیز وجود دارد که 
برای والدین س���خت باشد که متوجه 
شوند نس���بت به کودک خود بی توجه 
هستند. بیشتر آس���یب های ناشی از 
غفلت عاطفی و کم توجهی به کودکان 
به یک باره مش���خص نمی شود، بلکه 
اثرات بی توجهی با گذشت زمان ظاهر 
می گردد. از ش���ایع ترین عالئم غفلت 
و بی توجه���ی ب���ه ک���ودکان می ت���وان 
افسردگی، اضطراب، بی عالقگی و ... 
را نام برد. والدین موظفند برای تربیت 
و پرورش درس���ت فرزند خود محیطی 
سرش���ار از مه���رورزی و عاطفه فراهم 
س���ازند. در اینج���ا می توان ب���ه یکی از 
عوامل مهم و تاثیرگذار در کم توجهی 

به کودکان اشاره کرد.

اعتیاد والدین به فضای مجازی
 همان گون��ه که در باال ذکر ش��د، ای��ن روزها 
مش��غله زیاد والدین از یک س��و و از سوی دیگر 
اعتیاد آنها به فضاهای مجازی ممکن است باعث 
کم توجهی به کودکان شود. در سال های اخیر با 
رشد فناوری های جدید متاسفانه فاصله ارتباطی 
میان افراد نه تنها نزدیک تر نشده، بلکه با استفاده 
نادرست از این فضا کانون خانواده هم دستخوش 
تغییرات بسیاری شده است. کارشناسان معتقد 
که بسیاری از مشکالت رفتاری اجتماعی کودکان 
و نوجوانان ناش��ی از رفتاره��ای موجود در خانه 

است.

 رفتارهایی مثل:
افراط والدین به وقت گذرانی در فضاهای مجازی 
و روابط نادرس��ت عاطفی پدر و مادر با یکدیگر و 

همچنین عدم نظارت بر معاشران کودکان.
استفاده مستمر والدین از شبکه های اجتماعی 
می تواند زندگی روزم��ره اعضای خانواده را دچار 
اخت��الل کند و ب��ر تربیت فرزن��دان و رفتارهای 

اجتماعی آنها تاثیرگذار باشد.
 والدینی که بیش��ترین زمان خود را در فضای 
مج��ازی می گذرانند، نه تنها زمانی برای تأثیر بر 
رش��د کودک ندارند، بلکه این مدل از زندگی را 
نیز به کودک انتقال می دهند و از آنجا که والدین 
الگوهای غیرقابل انکار فرزندان هستند کودکان 

با مش��اهده والدینی که خود را در فضای مجازی 
محصور کرده اند، از آنها الگوبرداری می کنند. عالوه 
ب��ر آن این وقت گذرانی والدین در فضای مجازی 
موجب غفلت آنها از نیازهای کودک و سرخوردگی 
او می شود. این فضا حتی ممکن است باعث شود، 
والدین نکات تربیتی را یاد بگیرند که از بار علمی 
تهی و حتی روش نادرس��ت را آموزش می دهد و 
همین موض��وع می تواند، باعث ایجاد فاصله بین 

والدین و فرزندان شود.
بای��د به این مه��م دقت کرد ک��ه تعامل مؤثر 
والدین و فرزندان در رش��د مهارت های عاطفی، 
روانی، اجتماعی و تحصیلی آنها نقش اساسی ایفا 
می کند. کودکانی که از جانب والدین مورد غفلت 
قرار می گیرند، دچار خود کم  بینی می ش��ود و در 
نتیجه در روابط اجتماعی با مشکل روبرو خواهند 
شد. در اینجا به ویژگی های والدینی که کودکان 

موفق به جامعه تحویل داده اند، می پردازیم.

این گون�ه والدین به فرزند خ�ود فرصت انجام 
کارهای روزمره خانه را می دهند

 کارشناس��ان حوزه کودک بر ای��ن باورند که 
مش��ارکت کودک در امور روزم��ره خانه نه تنها 
تمرینی عالی برای خودکفایی او اس��ت، بلکه به 
او می آموزد که برای بهبود عملکردش تالش کند 
و در نتیج��ه از دیگر افراد خانواده انتظارات بی جا 

نداشته باشد.

والدین��ی که به فرزندان خ��ود مهارت های 
اجتماع��ی را می آموزند. محققان دانش��گاه 
پنس��یلوانیا با بررس��ی بیش از 700 کودک 
در س��نین مهد کودک و سپس 25 سالگی 
آنه��ا دریافتند که ارتب��اط قابل توجهی بین 
مهارت های اجتماعی کودکان در خردس��الی 
و موفقیت آنها به عنوان یک بزرگس��ال پس 
از بیست س��ال زندگی وجود دارد. طبق این 
مطالعه 20 س��اله، کودکانی که مهارت های 
اجتماعی را آموخته اند، در بزرگسالی در حل 

مشکالت توانایی بیشتری دارند.

والدینی که از فرزندان خود انتظارات 
باالیی ندارند

 در یک بررسی که روی 6600 کودک انجام 
شد، نش��ان داده شد سطح توقعات والدین از 
فرزندان تأثیرات مهمی بر دستاوردهای کودک 
خواهد داش��ت. بدیهی است که والدین باید 
انتظاراتی مبتنی بر توانمندی های کودکشان 

داشته باشند.

والدینی که تالش می کنند فضای آرام 
و ب���دون تن���ش برای فرزندش���ان ایجاد 

کنند
 مش��خص ش��ده که کودکان پر تنش در 

مقایس��ه با کودکان خانواده هایی که روابطی 
خوب و هم��راه ب��ا آرامش دارن��د، عملکرد 
اجتماعی و عاطفی ضعیف تری دارند و زندگی 
برای آنها دش��وار تر خواهد ش��د. شاید بتوان 
گفت کودکانی که تنش های خانوادگی را در 
خردسالی تجربه می کنند، در بزرگسالی نیز با 
احساساتی مانند: خشم نهفته دست و پنجه 

نرم خواهند کرد.

والدینی که به س���ه س���ال اول زندگی 
فرزندشان توجه ویژه ای دارند

در مطالع��ه ای که در مجله رش��د کودک 
ب��ه چاپ رس��ید و روی 243 کودک صورت 
گرفت، مش��خص ش��د کودکانی که در سه 
سال اول زندگی تحت مراقبت دقیق والدین 
قرار داشتند، عملکرد آکادمیک بهتر و روابط 
سالم تر و موفق تری در مدرسه و حتی تا سن 

30 سالگی تجربه کرده اند.

والدینی که اس���ترس خود را مدیریت 
می کنند

 تحقیقات نش��ان داده اس��ت ک��ه حاالت 
روح��ی فردی که با او زندگ��ی می کنیم، اثر 
مستقیم روی شادمانی و غمگینی ما دارد. این 
تأثیر پذیری در مورد کودکان بسیار بیشتر از 

بزرگس��االن است. والدین افسرده و مضطرب 
این حاالت را به سرعت به کودکان خود انتقال 

می دهند.

والدین���ی ک���ه به ت���الش کودکش���ان 
اهمیت می دهند

این گونه والدین کودک را تالش گر می نامند، 
نه فقط باهوش. در اینجا الزم است ذکر شود 
که غفلت عاطفی از کودک لزوماً سوء استفاده 
عاطفی نیست، سوء اس��تفاده یا آزار عاطفی 

اغلب عمدی و هدفمند صورت می گیرد.
والدین آگاه باید وقتی متوجه می ش��وند، 
کودکش��ان از چیزی ناراحت اس��ت حتماً 
به موضوع توجه ک��رده، با کودک همدلی 
نمایند و به احساس کودک اهمیت دهند. 
در غیر این صورت با گذش��ت زمان و ادامه 
یافتن این گونه رفت��ار والدین، کودک فکر 
می کند نیازهای عاطفی اش مهم نیس��تند 
و در نتیج��ه به دنبال دریاف��ت حمایت از 
والدین��ش نخواهد بود و حت��ی این امکان 
وج��ود دارد ک��ه خواس��ته هایش را با آنها 
در می��ان نگ��ذارد، بنابرای��ن والدین بهتر 
اس��ت بیشتر روی رفتارهای خود با کودک 
دقت کنند، هر چند ممکن است برای آنها 
سخت باش��د که متوجه رفتار و غفلت های 

از نیازهای عاطفی کودک غافل نشویم
اعظم حاجی یوسفی

بنیانگذار خیریه کود کان نیکوکار موعود  ایرانیان
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عاطفی خود ش��وند، چرا که در این رابطه، 
بعضی از کارشناسان معتقد هستند که اگر 
فردی در کودک��ی کمبود محبت را تجربه 
کرده باش��د، ممکن اس��ت در بزرگس��الی 
خود تبدیل به پدر و یا مادری ش��ود که به 
فرزندانش بی توجهی می کند و شاید دلیل 
این باش��د ک��ه آنها به اهمیت احساس��ات 
خ��ود در کودکی پی نمی برن��د و احتماالً 
نمی دانند چگونه احساسات را در فرزندان 
خود پ��رورش دهند و به آنها توجه الزم را 

داشته باشند.
 از س��ویی اگ��ر کودک��ی ع��ادت کند که 
احساساتش را سرکوب کند، این امکان وجود 
دارد که در بیان احساساتش نیز دچار مشکل 
ش��ود. به طور کلی غفل��ت عاطفی از کودک 
می توان��د به ع��زت نفس و س��المت روحی 
و عاطفی او آس��یب برس��اند و حتی ممکن 
اس��ت این آسیب آنقدر عمیق شود که باعث 
درگیری او با مشکالت بسیاری در بزرگسالی 
ش��ود، بنابراین الزم است، والدین بیشتر یاد 
بگیرند که چگونه می توانند ارتباط بهتری با 

فرزند خود داشته باشند.

 راه های�ی ب�رای برق�راری ارتب�اط بهتر با 
کودکان

 روانشناس��ان بر این باورن��د که مهم ترین 
نیازه��ای عاطفی و روان��ی کودک در محیط 
خان��واده و در کن��ار توجه به احت��رام، مهر و 
محبت ب��ه او تأمین می گردد. ک��ودک باید 
احس��اس کند که دیگران او را دوست دارند 
و این گونه به حس ارزشمندی رسیده و نیاز 

عاطفی او تا حدی ارضا شود.
ک��ودکان نیاز دارند، با آنه��ا با احترام رفتار 
شود. این گونه آنها می توانند احساس محترم 
بودن را تجربه کرده و بیاموزند که چگونه به 
دیگران احترام بگذارند، بنابراین تا می توانید 
به کودک احت��رام بگذاری��د و از فریاد زدن، 

پرخاشگری و صحبت  کردن با طعنه و تحقیر 
کردن بپرهیزید.

لطف��اً حوصل��ه بخ��رج دهید، چ��را که 
بی حوصلگ��ی و عصبانیت رفتار نامناس��بی 
اس��ت که می تواند مانع شود کودک بتواند 
احترام و محترم بودن را احس��اس و درک 
کند. حتماً از کلم��ات مؤدبانه مانند: لطفاً، 
خواه��ش می کنم و ... زیاد اس��تفاده کنید 
و اگر اش��تباهی کردی��د، آن را قبول کنید 
و پ��ای اش��تباهتان بایس��تید. در پایان، تا 
می توانید به کودکان احترام بگذارید و آنها 
را دس��ت کم  نگیرید، چرا که آنها آینده ساز 
هس��تند و امیدواریم بتوانن��د دنیایی بهتر 

بسازند.
ب��رادرش تنها چند روز بع��د از تزریق دوز 
دوم واکس��ن فوت کرده اس��ت. می گویند به 
احتمال زیاد وی��روس در بدنش بوده و علت 
درگیری س��ریع ریه هم همین است. »برادر 
هفتاد ساله ام همیشه در خانه بود. اصالً جایی 
نمی رفت که بخواهد مبتال شود. فقط در این 

مدت کسی به خانه شان رفت وآمد کرده که او 
کرونا داشته و احتماالً از همین طریق مبتال 

شده است.«
این خانواده هم مثل خیلی خانواده های دیگر 
از این که عزیزشان را با وجود واکسینه شدن 
از دست داده اند، شوکه اند. وقتی کسی واکسن 

می زند دیگر خیال خودش و خانواده اش یک 
جورهایی راحت می شود و به  خاطر همین هم 
دیگر آن قدرها سفت و سخت رعایت نمی کند 
و حتی شاید اصالً رعایت نکند به تصور این که 
دیگر خطر از سرش گذشته اما آیا این تصور 
درستی است؟ شما چطور فکر می کنید؟ شاید 
بگویید موارد ابتال بعد از تزریق واکس��ن نادر 
بوده و ممکن است فرد به  دلیل خود واکسن 
به کرونا مبتال ش��ده باش��د. البته که چنین 
چیزی امکان ندارد و متخصصان بارها عنوان 
کرده اند کسی با تزریق واکسن به کرونا مبتال 
نمی ش��ود. با این حال موارد متعددی از ابتال 
بعد از واکسیناسیون دیده شده که دلیل آن را 

باید در جای دیگری جست وجو کرد.
دکتر روزبه بیات��ی، متخصص بیماری های 
عفونی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در 
این ب��اره می گوید: »موارد متعددی از ابتالی 
مجدد به  دنبال تزریق دوز اول گزارش ش��ده 
است و مواردی هم از ابتالی مجدد به  دنبال 
تزریق دوم دیده ش��ده اس��ت. نکته مهم این 

چرا برخی با وجود 
واکسیناسیون،  کرونا 
می گیرند؟
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است که فاصله زمانی بعد از تزریق واکسن و 
ایمن ش��دن وجود دارد که خیلی از مردم این 
نکته را نمی دانند. این فاصله زمانی بین سه تا 
چهار هفته به  دنبال تزریق دوز دوم واکس��ن 
اس��ت و معنای آن، این است که تا قبل از آن 
شخص ایمنی ندارد و به همین دلیل مواردی 
از ابتالی شدید و حتی مرگ و میر به  دنبال 
ابت��الی مجدد در هفته های نخس��ت بعد از 

واکسیناسیون دیده شده است.
ب��ر همی��ن اس��اس رعای��ت پروتکل های 
بهداشتی حتی پس از تزریق واکسیناسیون 
باید انجام شود و استفاده از ماسک نباید ترک 
شود. باید به این نکته توجه داشت در مواردی 
که وقتی دو نفر هر دو واکس��ینه شده باشند 
می توانند در فضای بس��ته از ماسک استفاده 
نکنند. در غیر این صورت نباید بدون ماسک 
در محیط بسته بود و نکته آخر این که تزریق 
واکس��ن سبب ابتال به کووید نمی شود و این 

باور اشتباه باید اصالح شود.«
»پ��درم از همان روز ک��ه دوز اول را تزریق 
کرد دیگر اعتقادی به رعایت کردن ندارد. بعد 
از تزریق واکسن تا نشست تو ماشین که برویم 
خانه، دیدم ماسک را داده پایین. گفتم با یک 
دوز واکسن و آن هم به این سرعت که ایمنی 
ایجاد نمی  شود اما جواب داد دیگر خطر از من 

گذشت و خیالت راحت باشد.«
ای��ن را مرجان می گوید ک��ه پدر و مادرش 
به تازگی دوز اول واکس��ن را دریافت کرده اند. 
او ادامه می دهد: »مادرم بیشتر رعایت می کند 
اما پدرم اصالً دیگر به حرف ما گوش نمی دهد 
و به  خاطر همین به زور باید در خانه نگهش 
داری��م چون دیگر اعتقادی به ماس��ک ندارد 

و می گوید در پ��ارک هم دیدم که پیرمردها 
دیگر ماسک نمی زنند و همین هم خیالش را 
راحت کرده. من خودم کس��ی را نمی شناسم 
که با وجود واکسینه شدن کرونا گرفته باشد 
اما از این طرف و آن طرف ش��نیده ام که این 
اتفاق افتاده و برای همین هم خیلی نگرانم. هر 
چه به پدرم می گویم حداقل صبر کن تا دوز 
دوم را بزنی، می گوید همین هم خوب است 
و دیگ��ر خیالتان راحت باش��د و کاری با من 

نداشته باشید.«
دکتر ه��ادی یزدانی، پزش��ک، در این باره 
حرف های قابل توجهی دارد: »یکی از نکاتی 
که کادر درمان را حتی با وجود واکسیناسیون 
دچار مشکل کرده همین قضیه است. یعنی 
کسانی که فکر می کنند واکسن ایمنی کامل 
ایجاد می کن��د و دیگر نیازی به رعایت کردن 

نیست.«
او ادام��ه می دهد: »از چند زاویه باید به این 
مسأله پرداخته شود. یکی این که برای مردم 
روشن شود که واکسیناسیون حتی با بهترین 
واکسن های شناخته شده دنیا نمی تواند ادعا 
داشته باش��د که ابتال را صفر می کند، یعنی 
این مسأله باید برای مردم جا بیفتد که حتی 
واکسیناس��یون عمومی هم ابت��ال را به صفر 
نمی رس��اند. در ضمن واکسیناسیون عمومی 
هم دو دوز اس��ت، پس قاعدت��اً وقتی دو دوز 
واکس��ن نمی تواند ایمنی کامل ایجاد کند و 
جلو ابتالی صد درصد را بگیرد، پس یک دوز 
واکسن هم نمی تواند این کار را بکند. این نکته 
باید جا بیفتد اما یک تصور غلطی بین مردم 
هست که ما واکس��ن زدیم پس نمی گیریم. 
حت��ی با وج��ود دوز اول برخی همین فکر را 

می کنند. در نتیجه وقتی به بیمار می گوییم 
به کووید مبتال شده خیلی تعجب می کند و 
می گوید من که واکسن زده ام اما باید بدانند 
این یک دوز واکسن ایمنی ایجاد نمی کند در 
حالی که دو دوز هم ایمنی صد درصد ایجاد 

نمی کند.
نکته دیگری که در سراس��ر دنیا هم دیده 
ش��ده این اس��ت که وقت��ی مردم واکس��ن 
می زنند، اقدامات حفاظتی ش��ان کاهش پیدا 
می کند. فرد بیشتر به تجمعات می رود و آن 
الزام خودش برای اس��تفاده از ماسک را کنار 
می گ��ذارد و رفتار پرخطرت��ری را از خودش 
نش��ان می دهد. پس یک ایمنی کاذبی برای 
فرد ایجاد می ش��ود و تصور می کند با یک یا 
دو دوز واکسنی که تزریق کرده، ایمن است. 
به هر حال بعضی جاهای دنیا واکسیناسیون 
عمومی انجام ش��ده و برخی جاها نشده و در 
ضمن بحث واریانت های جدید مطرح اس��ت 
که باید به این نکته توجه کرد چون خیلی از 
این واکسن ها بر اساس همان واریانت کووید 
ووهان طراحی ش��ده و ه��ر واریانت جدیدی 
که آمد بررسی کردند که ببینند آن واریانت 
جدید از واکسن گریز کرده یا خیر و واکسن 

روی آن اث��ر دارد یا نه. فعالً آمار و اطالعاتی 
که در این باره داده اند نگران کننده نیست که 
بگوییم واکسن بی تأثیر شده اما این  طوری هم 
نیس��ت که مثل روزهای اول باشد و واریانت 
ووهان باش��د. االن داریم می بینیم که سویه 
دلتا از خیلی واکسن ها گریز می کند و واکسن 

آن تأثیر اولیه را ندارد.
نکته دیگر این است که خود این واکسن ها 
هم در جلوگیری از ابتال و موارد شدید بیماری 
اعداد و ارقام مختلفی دارند و کیفیت هایشان 

مختلف اس��ت و باید به ای��ن نکته هم توجه 
داش��ت که به هر حال باید اقدام��ات الزم را 
انج��ام داد و پروتکل ه��ا را رعایت کرد چون 
ممکن اس��ت واکس��ن خیلی با کیفیتی در 
اختیار نداشته باش��یم. در هر صورت مسأله 
این اس��ت که اگر واکسیناسیون عمومی هم 
انجام می دهیم باید با س��رعت باش��د و نه به  
صورت قطره چکان��ی و یک موقع 4 هزار دوز 
زده شود و یک موقع 400 هزار دوز فایده ای 
ندارد. واکسیناسیون باید به سرعت انجام شود 
تا تأثیر خودش را داش��ته باشد و پیامدهای 
کن��دی واکسیناس��یون االن دارد خودش را 

نشان می دهد.«
روزهای س��ختی را سپری می کنیم. پیک 
پنجم کرونا روی ناخوش اش را به ما نش��ان 
داده و باالتری��ن میزان ابتال نگرانی را در دل 
همه مان ایجاد کرده اس��ت. این میان شاید 
کمی دلم��ان به این خوش باش��د که افراد 
مسن و در معرض خطر واکسینه شده اند اما 
گاهی با بی اطالعی از این که ممکن اس��ت 
اف��راد واکس��ینه هم تا چه ح��د در معرض 
خطر قرار بگیرند، به گسترش بیماری کمک 

می کنیم.«

یکـی از نکاتـی کـه کادر 
بـا وجـود  را حتـی  درمـان 
واکسیناسـیون دچار مشکل 
اسـت.  کـرده همیـن قضیه 
یعنی کسانی که فکر می کنند 
واکسـن ایمنی کامـل ایجاد 
می کنـد و دیگـر نیـازی بـه 

رعایت کردن نیست
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تشدید آلودگی هوا را باید به 
دایره بالهایی که بر اثر تغییر 
اقلی���م در ایران ایجاد ش���ده 
اضافه ک���رد. تاکن���ون تغییر 
اقلی���م یا همان تغییر الگوی 
بارش ها موجب خشکسالی، 
کمب���ود ب���رق و آب، افزایش 
قیمت محصوالت کشاورزی، 
و  خ���اک  فرونشس���ت 
حریق ه���ای جنگل���ی ش���ده 
ام���ا کاه���ش بارش ه���ا ک���ه 
محص���ول مس���تقیم تغیی���ر 
اقلیم است، آسمان شهرها 
را برای افزایش آلودگی هوا و 

ریزگردها آماده کرده است.
می ده���د  نش���ان  آماره���ا 
بارندگی های امسال نسبت 
به س���ال گذش���ته 30 درصد 
کمتر ش���ده و این معضل در 
عرصه آلودگی هوای شهرهای 
کشور اثرگذار بوده است. در 
برخی شهرهای نیمه جنوبی 
و ش���رقی کش���ور بارش ها تا 
۶0 درص���د نیز کاهش یافته 
و بر این اس���اس باید منتظر 
تشدید کانون های گردوغبار 

و آلودگی هوا بود.

می گوی��د: ب��ا توجه ب��ه پیش بینی کاهش 
بارش ها نس��بت به س��ال های اخی��ر، اگر 
محدودیت ه��ای ترددی برقرار نش��ود، در 
پاییز امسال روزهای آلوده بیشتری نسبت 
به گذش��ته خواهیم داش��ت و آلودگی هوا 

به وضوح افزایش می یابد.

عرصه ه���ای اثرگ���ذاری تغییر اقلیم 
در هوا

یک��ی از مهم ترین موضوعات��ی که تغییر 
اقلی��م در زندگی ش��هری برجا گذاش��ته، 
آلودگی هوای کالنش��هرها اس��ت. عوامل 
دخیل در آلودگی هوا سیاهه ای به درازای 
همه دخالت های بش��ری در محیط زیست 
دارد. از مص��رف س��وخت های فس��یلی و 
 پاالیش نش��دن آنها گرفته تا سوءمدیریت 

در عرصه های طبیعی و جنگلی. 
تغیی��رات اقلیمی یک��ی از نتایج افزایش 
انتش��ار آالینده ها در مناطق کالنش��هری 
است که هم اکنون تمام جوانب زندگی بشر 
را تحت الشعاع خود قرار داده است. در عین 
حال تغیی��رات اقلیم��ی می تواند از طریق 
گرمایش جهانی، تش��دید انتشار برخی از 
آالینده ه��ای اصلی مثل ازن و ذرات معلق، 
آتش س��وزی جنگل ها، مهاج��رت، افزایش 
جمعیت کالنش��هرها، تهدیدات س��المتی 
انسان شهرنش��ین، وارونگی و ایجاد جزایر 
حرارتی بر کیفیت هوای کالنش��هرها تأثیر 

بگذارد.

رابطه متقابل تغییر اقلیم و آلودگی 
هوا

تغیی��ر اقلیم نه تنها عامل آلودگی هوا که 
گاه خ��ود زاییده این آلودگی اس��ت. آرش 
قربانی س��پهر که به تازگی پژوهش��ی را با 
عنوان »بررس��ی اثر تغییر اقلیم بر آلودگی 
هوای کالنشهرها« در این باره منتشر کرده 
است، می گوید: عرصه تغییر اقلیم و آلودگی 
هوا عرصه اثرگذاری متقابل اس��ت. همان 
اندازه که آلودگی هوا به گرم شدن زمین و 
فرایندهای تغییر اقلیم کمک کرده، تغییر 
اقلیم نیز به تش��دید آلودگی هوای شهری 

منجر شده اس��ت. یافته ها نش��ان می دهد گازهایی نظیر 
دی اکسیدکربن، متان، اکس��ید نیتروژن، هیدروکربن ها و 
دی اکس��یدگوگرد ماندگاری طوالن��ی مدتی در جو دارند 
و این مان��دگاری گرمایش زمین را در پی دارد. این یعنی 
جرقه تغییر اقلیم با عامل انس��انی زده شده و تغییر اقلیم 

طبیعی به تبع آن ایجاد می شود.
در سال های اخیر توجه زیادی به تأثیر تغییرات اقلیمی 
بر میزان آلودگی هوا در مراکز بزرگ جمعیتی شده است. 
مطالعات به خوبی نش��ان می دهد ک��ه ترکیب جو به دلیل 

تغییرات مرتبط با تغییرات اقلیمی تغییر می کند.
جابه جایی جمعیت به نواحی بزرگ شهری سبب افزایش 
جمعیت ش��هرها و در نتیجه مص��رف منابع انرژی و تولید 
بیش��تر آالینده های هوا در مراکز بزرگ ش��هری می شود. 
وقوع سیل از دیگر پیامدهای گرمایش جهانی است که این 
واقعه پس از مدتی بعد از وقوع حادثه س��یل سبب انتشار 
ان��واع آالینده  ه��وا ازجمله ذرات معلق ناش��ی از گل والی 
حمل شده توسط سیالب، آالینده های سمی ناشی از حمل 
مواد شیمیایی و فاضالب های صنایع و بیمارستان ها، انتشار 
گازهای گلخانه ای ناشی از نشت لوله های انتقال سوخت و 
جایگاه های س��وخت در نقاط مختلف ش��هر و انتشار سایر 

آالینده های مضر دیگر به فضا می شود.
 بنابرای��ن می توان گفت که ارتباط تنگاتنگی بین اقلیم و 
سالمت انسان و فعالیت های او وجود دارد و باید از جنبه های 
مختلف برای کاهش آلودگی هوا از یک سو و کاهش تبعات 

تغییر اقلیم در کشور تالش مضاعفی انجام داد.

حسین شهیدزاده، مدیرعامل شرکت کنترل 
کیفی��ت ه��وای تهران اث��ر کاه��ش بارندگی 
به عن��وان یک پدیده حاص��ل از تغییر اقلیم بر 
کیفیت هوای تهران و کالنش��هرها را بررس��ی 
کرده اس��ت. به گفته وی، کاهش بارندگی سه 
اثر مس��تقیم و یک اثر غیرمستقیم بر کیفیت 
هوا دارد. نخس��ت اینکه به ط��ور معمول وقتی 
بارندگی رخ بدهد، در زمین های اطراف شهرها 
پوش��ش گیاهی تش��کیل می ش��ود. اما وقتی 
بارندگ��ی در فصل بارش کم  ش��ود، پوش��ش 
گیاهی وجود نخواهد داش��ت و وزش معمولی 
باد می تواند موجب خیزش گردوغبار شود و به 

تشدید آلودگی هوا بینجامد.
آنگون��ه ک��ه ش��هیدزاده گفته اس��ت، حتی 
آمارهای موجود موید این اثربخش��ی باالست. 
مقایس��ه آمار ذرات معلق کمتر از 10 میکرون 
در تیرماه سال 99 و سال  جاری نشان می دهد، 
جریان گردوغبار در تهران افزایش یافته است. 
این یعنی ذرات معلق درشت و خاک پایه وارد 
ش��هر ش��ده اند. بنابراین وقتی بارش ها کاهش 
می یابد، زمین اطراف ش��هرها خشک می شود 

و به خیزش گردوغبار کمک می کند.
تأثیر دیگر کاهش بارندگی، افزایش دماست. 
وقتی دما افزایش بیابد، مثاًل در تابستان امسال 
که تهران نس��بت به س��ال گذش��ته 1/5 تا 2 
درجه گرم تر بود، شرایط به خصوص از ساعات 
ظهر به بعد به افزایش تولید ازن منجر ش��ود. 

این آالینده  از نوع ثانویه محس��وب می شود و 
هنگامی بروز می یاب��د که ترکیبات آلی فرار و 
اکسیدهای نیتروژن در شرایط افزایش دما در 
جو ش��هر بازتولید شوند. حال اگر بارش کمتر 
باش��د، قطعاً ابرکمتری در آس��مان تشکیل و 
تابش خورش��ید بیشتر می شود که به تبع آن، 
ازن بیشتری تولید خواهد شد و هوا آلوده تر از 

قبل می شود.
تأثیر س��وم کاهش بارش ها نیز اینگونه است 
که وقتی هوا رطوبت کمتری داش��ته باش��د، 
خاک انس��جام بیش��تری می یاب��د و با جریان 
باد، جابه جا نمی ش��ود. اما اگر زمین خش��ک 
باش��د، کمترین سرعت باد می تواند به خیزش 

گردوغبار منجر شود.
اما تأثیر مس��تقیم کاهش بارش بر تش��دید 
آلودگ��ی هوا اینگونه اس��ت ک��ه وقتی بارش 
نباش��د، رودخانه ه��ای کش��ور ب��ا کم آب��ی و 
خشکس��الی مواجه می ش��وند و به تبع، تولید 
ب��رق نیروگاه های برقابی نی��ز کاهش می یابد. 
در پ��ی این چرخه، نیروگاه ه��ای حرارتی باید 
وارد سیکل تولید برق ش��وند و به این ترتیب 
بار دیگر ش��رایط برای آلودگی هوای شهرهای 

کشور مهیا می شود.
مدیرعام��ل ش��رکت کنترل کیفی��ت هوای 
تهران همچنین درب��اره اثر کاهش بارندگی ها 
بر آلودگی هوای شش ماه دوم سال که شرایط 
وخیم تری نس��بت به نیمه نخست سال دارد، 

پاییز آلوده ای در راه است

مهم تریـن  از  یکـی 
موضوعاتی که تغییر اقلیم در 
برجا گذاشته،  زندگی شهری 
آلودگـی هـوای کالنشـهرها 
در  دخیـل  عوامـل  اسـت. 
به  آلودگـی هـوا سـیاهه ای 
دخالت هـای  همـه  درازای 
بشری در محیط زیست دارد. 
از مصرف سوخت های فسیلی 
و  پاالیش نشـدن آنها گرفته 
تا سوءمدیریت در عرصه های 

طبیعی و جنگلی. 
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ورزش

یک ترفند محیط  زیستی
در روزهای آفتابی

 همیش��ه در جلس��ات می گویم اگر امکان 
بازدید مردم از مراکز دفع زباله وجود داش��ت، 
حتماً میزان تولید زباله در کشور به شکل قابل 
مالحظه ای کاهش پیدا می کرد اما به دلیل این 
که این سایت ها بسیار بد بو، از نظر بهداشتی 
نامناس��ب و گاهی خطرناک هس��تند امکان 
چنین کاری نیس��ت و اگر هم بود بعید است 
کس��ی از آن استقبال می کرد. اما با همه این 
گرفتاری ها تعداد زیادی از همکاران ما بدون 
هیچ روز تعطیلی در آنجا مشغول کار هستند. 
انتخاب دیگری نداریم. باید فش��رده کار کرد 
تا ه��زاران تن زباله را دف��ع، دفن، تفکیک یا 

بازیافت کرد.
یکی از مشکالت بزرگ زباله های تَر هست. 
باقیمانده انواع خوراکی مثل نان، برنج، پوست 
میوه، تفاله چای، اضافات گوشت، لبنیات و ... را 
زباله تر می گویند که معموالً فوری باعث ایجاد 
ب��وی بد می کنند و هم��ه می خواهند خیلی 
زود از ش��رش راحت شوند. ماندن این زباله ها 
باعث ایجاد شیرابه می شود؛ همان چیزی که 

گاهی بعضی با بی مباالتی ردش را در آسانسور 
می گذارند و همه را کالفه می کند.

زباله های تر معموالً بدبار و سنگین هستند 
و در ص��ورت دف��ن در زمی��ن، خیل��ی زود 
شیرابه شان به خورد زمین می رود و به آب های 
زیرمینی نفوذ می کند. بنا به نظر کارشناسان 
در هر میلی گرم ش��یرابه زباله ها بیش از 100 
میلیون باکتری مضر موجود اس��ت که عامل 
انتق��ال بیش از 118 نوع بیماری حاد اس��ت 
که سالمت انسان و محیط زیست را به شدت 
تهدید می کند. حتی عنوان شده که فقط یک 
لیوان شیرابه قادر است یک درخت تناور را به 

طور کامل از ریشه بخشکاند.
در چند سال اخیر در تهران تالش کردیم که 
از این زباله ها کود تولید کنیم. کار موفقی بود و 
عمالً خرید کود برای تقویت فضای سبز تهران 
را منتفی کرد و حت��ی مقادیری برای فروش 
هم کنار گذاشته شد اما به دلیل سبک زندگی 
ایرانی میزان تولید زباله تر بسیار زیاد است و 

الزم است از سرچشمه جلوی آن را گرفت.

خیل��ی وقت ها ش��هروندانی از 
ما می پرس��ند که دوس��ت دارند 
به محیط  زیس��ت کم��ک کنند 
ام��ا نمی دانند چطور باید این کار 
را انج��ام بدهند. یک��ی از کارها 

خشک کردن زباله تر است.
بعضی از شهروندان هنگام کار 
در آش��پزخانه س��اده ترین راه را 
انتخاب می کنند. در سطل زباله را 
باز ک��رده و زباله های تر را تویش 
می ریزن��د و در کیس��ه زبال��ه را 
می بندند و بعد آن را در سطل های 
سرکوچه و خیابان رها می کنند. 
اما می ت��وان در این روزهای گرم 
قدم بزرگتری برداشت؛ به ویژه در 
مناطقی که تراکم آپارتمانی وجود 
ندارد و تراس ها به هم چس��بیده 
نیس��ت. کافی است پسماند مواد 
غذایی را در روزهای گرم و آفتابی 
توی یک س��ینی یا سبد بریزید، 
پهن کنید و در تراس قرار دهید. 
چند س��اعت بعد آب آنها تبخیر 
می ش��ود، گنش��جک و کبوترها 
سهم ش��ان را از آن برمی دارن��د و 
چنان خشک می شود که حجم و 

وزنش به شدت کم خواهد شد.
البته باید دقت کرد که با بعضی 
از مواد غذایی بدبو مانند باقیمانده 
ماه��ی یا مرغی که در خانه تمیز 
کرده ای��د ای��ن کار را نکرد چون 
باعث آزار همسایه ها می شود. اما 
پسماند برنج، سبزی، تقاله چای، 
ساالد، میوه، پوست سیب زمینی 
و ... برای این کار مناس��ب است. 
برخی از همین پس��ماندها کود 
گیاه��ان  و  می کنن��د  درس��ت 

آپارتمانی شان را تقویت می کنند.
همین یک قدم ممکن اس��ت 
کوچ��ک به نظر برس��د اما روزانه 
چن��د صد متر مکعب ش��یرابه را 
کاه��ش می دهد و بار بزرگی را از 
روی سیس��تم جمع آوری، دفع و 
دفن زباله برم��ی دارد و به محیط  

زیست کمک می کند.

صدرالدین علیپور
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

یک روز به پرسپولیس بازخواهم گشت/64
پاریس؟ مسی به اف سی قطر پیوست!/68

می خواهم در چهار جام جهانی حاضر باشم/70
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در هفته های میانی نیم فصل 
دوم رقابت های لیگ بیستم 
بودی���م که خبر عق���د قرارداد 
محمدحسین کنعانی زادگان 
ب���ا تیم فوتب���ال االهلی قطر 
توسط نشریه استاد الدوحه 
منتش���ر ش���د ت���ا او پ���س از 
جم���ع  در  حض���ور  س���ال   ۲
سرخپوشان به صورت بازیکن 
آزاد فوتبال���ش را در کش���ور 
دیگری دنبال کند. او که یکی 
از بازیکنان کلیدی تیم ملی 
در رس���یدن به مرحله نهایی 
ج���ام جهان���ی و همین ط���ور 
تیم فوتبال پرس���پولیس در 
راه قهرمانی ه���ای چه���ارم و 
پنجم بوده است، حاال مدتی 
می شود که به تیم جدیدش 
اضافه ش���ده و امیدوار است 
در فص���ل منته���ی ب���ه ج���ام 
جهان���ی ۲0۲۲ قط���ر بتوان���د 
با درک ش���رایط بهت���ر از این 
کشور، یکی از بازیکنان ثابت 
اس���کوچیچ در مرحله نهایی 
جام جهانی باشد و به انتقال 
ب���ه تیم های معتب���ر اروپایی 

هم فکر می کند.
ک���ه  بازیک���ن  ای���ن  ب���ا 
کری خوانی ه���ای زی���ادی نیز 
طی ۲ سال اخیر با بازیکنان 
استقالل داش���ته، گفتگویی 
انج���ام دادی���م ک���ه در ادامه 

می خوانید.

این 2 س��ال، قهرمانی ه��ای متوالی و حضور 
در فینال آس��یا بگویم، بای��د تأکید کنم که 
شرایط خیلی سخت بود و مدام سخت تر هم 
می شد. همه دیدند که اخیراً خیلی ناعادالنه 
با پرسپولیس برخورد می شد؛ به خصوص در 
مورد محرومیت ه��ا و جریمه ها. اتفاقاتی رخ 
می داد که برایمان عجیب بود. پارس��ال چهار 
هفته مانده به پایان مسابقات قهرمان شدیم 
ولی امس��ال شرایط خیلی سخت بود و مدام 
بازیکنان تیم را محروم می کردند. ضمن اینکه 
از نبودن هواداران  هم ضربه خوردیم؛ اگرچه 
این موضوع برای همه تیم ها وجود داش��ت و 
یک چیز کلی بود، بااین حال برای پرسپولیس 
ماجرا ف��رق می کند و حضور هواداران خیلی 
احساس می شد و اگر بودند شرایط بهتری را 

تجربه می کردیم.
 

چق���در حرف های���ی که بی���رون از تیم 
در مورد کمک های وزیر به پرسپولیس 
ش���نیده می ش���د و مواردی ازاین دست 

روی عملکرد شما تأثیرگذار بود؟
به هرحال ع��الوه بر این ها بح��ث داوری، 
محرومیت و مسائل دیگر هم بود. می گفتند 
پرسپولیس پول می گیرد ولی تیم های دیگر 
نمی گیرند. ما در مصاحبه ها هم  بارها گفتیم و 
تأکید کردیم که دوست داریم همه چیز واضح 
باش��د و قراردادها رو ش��ود، تا مشخص شود 
به عنوان مثال من چق��در پول می گیرم. من 
پارسال بهترین دفاع آسیا و لیگ شدم. دوست 
دارم ق��رارداد من را وس��ط بگذارند و قرارداد 
آن ها را هم بگذارند و دریافتی ها را هم بگویند. 
ما رفتیم نایب قهرمان آسیا شدیم، ولی به واهلل 
هزار تومان پول نگرفتیم! دوم آسیا شدیم، ولی 
هیچ پولی نگرفتیم. خب با این اتفاقات، وقتی 
آن حرف ها هم شنیده می شود، آدم ناراحت 
می ش��ود. هم��ه تیم ها زحمت می کش��ند و 
ما هم همین کار را می کنیم و همیش��ه این 
موضوع را تکرار کردیم که توی زمین حقمان 
را می گیریم. حرف هایی که می شنیدیم شاید 
ناراحت کننده بود، ام��ا ما یک خانواده بزرگ 
هس��تیم. ب��رای موفقیت هواداران  همیش��ه 
جنگیده ایم. این را ولی بدانند که با حرف های 

بی��رون از زمین نمی توانند روی ما تأثیر بگذارند. حتی وقتی 
پول نگرفتیم هم هم قسم شدیم تا بهترین عملکردمان را در 
زمین انجام بدهیم. پرسپولیس همیشه حرفش را توی زمین 

می زند.
 

کری  خوانی هم در یکی دو سال اخیر میان بازیکنان 2 تیم 
پرسپولیس و استقالل در اوج قرار داشته و خودت هم یکی از 
بازیکنانی بود که همیشه در این ماجراها حضور داشتی. در این 

مورد و فضایی که وجود دارد کمی توضیح بده.
حقیقتاً فکر می کنم قشنگی فوتبال به کری خواندن هایش 
است. این موضوع را در بهترین تیم های اروپا مثل بارسلونا و 
رئال مادرید هم می بینید. می خواهم این را بگویم که کری 
خواندن قش��نگ اس��ت ولی وقتی بی ادبی می شود، خوب 
نیس��ت. من همیش��ه در کری خواندن  هایم ادب را رعایت 
کرده ام. هیچ وقت نخواس��تم لهجه کس��ی یا خانواده اش را 
مسخره کنم. سعی کرده ام با ادب کری بخوانم. قصد ناراحت 
کردن تیم حریف را هم نداشته ام. به هرحال فوتبال و ورزش 
همیشه یک طرفش برد است و طرف دیگرش باخت؛ گاهی 
ما می بریم و گاهی رقبایمان. آن ها می برند کری می خوانند 
و م��ا هم همین طور و اگر در آن ادب رعایت ش��ده باش��د، 

مشکلی نیست.

گفتگو با محمدحسین کنعانی زادگان مدافع لژیونر سرخ های پایتخت

  بعد از قهرمانی پرسپولیس ایران را ترک 
ک���ردی. ش���رایطت در تیم فوتب���ال االهلی 

چگونه است؟
خدا را شکر شرایط همه چیز خوب است. من 
بالفاصل��ه بعد از بازی آخری که با پرس��پولیس 
انجام دادم و قهرمان شدیم و مسابقات تمام شد 
به قطر آمدم و تس��ت های پزش��کی را پشت سر 
گذاش��تم. بعد از انجام تست های پزشکی هم به 
اردوی تیم االهلی در ترکیه اضافه شدم. مسئوالن 
باشگاه در این اردو 5 بازی برنامه ریزی کرده اند که 
من در 2 بازی حضورداش��ته ام. البته 9 روز دیگر 
از اردو باقی مانده و 2، 3 بازی دیگر برگزار خواهیم 

کرد.«
 

آی�ا تیم فوتبال االهلی توانایی رقابت با س�ایر 
تیم ه�ای مدعی لیگ قطر را برای کس�ب عنوان 

قهرمانی دارد؟
حقیقت این است که تیم های السد و الدحیل 
هزینه های بیشتری کرده  اند و بازیکنان بهتری در 
اختیار دارند. حتی القطر به نظرم شرایط بهتری 
نسبت به ما دارد. در باشگاه ما هم به اندازه بودجه ای 
که داش��ته اند، توانسته اند بازیکنان مدنظرشان را 
بگیرند. نمی توانم بگویم چطور پیش می رود. اینکه 
برای سهمیه می جنگیم یا نیفتادن. من 2، 3 هفته 
است به تیم اضافه شده ام. باید بیشتر تمرین کنم؛ 
بازی دوستانه بیشتری انجام بدهم تا به هماهنگی 

برسیم و با شرایط خوبی وارد مسابقات شویم.
 

کری خوانی ات در تیم جدید هم تمام نش�د و 
ش�ماره 5 را با اش�اره به 5 قهرمانی پرسپولیس 

انتخاب کردی. در این مورد توضیح بده.
من حقیقتاً یک مقدار آدم احساسی ای هستم. 
واقعاً برایم دوری از تیمی که عاش��قش هس��تم، 
سخت است. از همین حاال اما مثل یک هوادار 6 
آتشه پشت تیم هستم و برای پرسپولیس آرزوی 
موفقیت و س��ربلندی می کنم.  خودم را عضوی 
از خان��واده پرس��پولیس می دانم ک��ه در غم ها و 
شادی ها کنارش��ان هس��تم. می دانم که امسال 
دوباره قهرمان می ش��وند و امیدوارم امسال دیگر 
در آس��یا هم قهرمان شوند. کسب 5 قهرمانی در 
لیگ برتر آن هم به صورت متوالی اتفاقی است که 
تاکنون در لیگ برتر اتفاق نیفتاده است. این نکته 
خیلی مهمی برای من و هواداران پرسپولیس بود. 
خدا را ش��کر که توانستیم دلشان را شاد کنیم و 
من هم به خاطر همین موضوع و شادی هواداران 

شماره 5 االهلی را برداشتم.
 

طی 2 سال حضور در پرسپولیس موفق 
به کسب 2 قهرمانی شدی؛ 2 قهرمانی ای 
که به نظر هرس���ال س���خت تر می شد. در 

مورد این موضوع توضیح بده.
واقع��اً اگر بخواه��م در مورد ش��رایط تیم در 

یک روز به پرسپولیس بازخواهم گشت

همه بازیکنان خوب هستند. 
همیشه گفته ام چه یک دقیقه 
بازی کنم چه 90 دقیقه برایم 
بازی کردن با پیراهن تیم ملی 
افتخار اسـت. من و شجاع در 
پرسپولیس عملکرد خوبی در 
کنار هم داشتیم و در تیم ملی 
هم کنار هم هستیم و طبیعی 
اسـت که هماهنگـی زیادی 

باهم داشته باشیم
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آیا امیرارسالن مطهری لهجه ات را هم 
مسخره کرده بود؟

اگر بخواهم در ای��ن مورد حرف بزنم باید 
خیلی چیزها را بگویم. ارس��الن، وریا غفوری 
و خیلی دیگ��ر از بازیکنان تیم اس��تقالل و 
تیم های دیگر از دوستان من هستند و برای 
آن ها احترام زیادی قائلم و برایش��ان آرزوی 
موفقی��ت می کنم. همیش��ه می گویم با ادب 
باشیم خیلی بهتر است. اینکه چیزی بگوییم 
که فردا وقتی باهم روبرو شدیم و روبروی هم 
قرار گرفتیم، بتوانیم در چشمان  هم نگاه کنیم. 
اگر پرس��پولیس و اس��تقالل حالشان خوب 
باشد، تیم ملی هم خوب خواهد بود. ولی کاًل 
در مورد موضوعی که پرسیدید، نمی خواهم 

بحث را بیشتر از این باز کنم.

ش���ما یک���ی از بازیکن���ان تی���م مل���ی 
هس���تید؛ آیا وقت آن نیست که کمی 

از این فضا فاصله بگیرید؟
اصالً بحث این چیزها نیست. من خودم هم 
می دانم که بازیکن ملی هستم و خیلی ها از من 
یاد می گیرند. نمی خواهم کسی را ناراحت کنم 
و به همه احترام می گذارم. اآلن هم ش��رایط 
فرق می کند و در یک لیگ دیگر هستم. فکر  
می کنم در مورد این چیزها حرف نزنیم بهتر 

است. برایشان آرزوی موفقیت می کنم.

پس از جدایی شما خیلی زود پرسپولیس از خرید 
جدی���دش یعن���ی علیرض���ا ابراهیمی که قرار اس���ت 
جایگزین ش���ما باشد، رونمایی کرد. شرایط را برای او 

چطور می بینی؟
ما دوستان خیلی خوبی هستیم. اتفاقاً با او صحبت کردم؛ 
در مورد پرسپولیس و شرایط تیم صحبت کردیم. کمک هایی 
می خواس��ت و من تا جایی که توانس��تم س��عی کردم به او 
مش��ورت های خوب بدهم که کارش ساده تر بشود. از بزرگی 
باشگاه و هواداران گفتم. خودش می داند کار سختی در پیش 
دارد، ول��ی با تمرین، تالش و کادر فنی و بازیکنان بزرگی که 
در تیم هستند، چیزهای زیادی یاد خواهد گرفت و روزبه روز 

بهتر می شود.

علیرضا ابراهیم���ی در اولین مصاحبه خود با خنده 
گفت که با هیچ کدام از بازیکنان پرس���پولیس به جز 
محمدحسین کنعانی زادگان مشکلی ندارم که او هم 
دیگر نیست. ماجرای بین تو و خرید جدید پرسپولیس 

چه بوده است؟
واقعاً چنین حرفی زده است.

بله؛ شاید هم به خاطر اتفاقاتی بوده که در جریان 
دو فصل گذشته میان شما و او رخ داده است؟

حتماً. وگرنه چیز خاصی نبوده است. حتماً یک مقدار اذیتش 
کرده بودم، واال یکی از دوستان خوبم است.

هن���وز عک���س پروفایل���ت هم ب���ا پیراهن باش���گاه 
پرسپولیس است. چرا؟

خب به هرحال هرکسی باشد به نظرم همین کار را می کند. 
واقعاً بهترین خاطرات زندگی ام را در 2 س��ال اخیر داش��تم. 
دوست دارم این عکس همیشه باشد تا دوست داشتنم را نشان 
بدهم. پرسپولیس و هوادارانش همیشه در قلب من هستند و 

یک روز باقدرت بازخواهم گشت.

ما بدون بازی دوستانه باید وارد رقابت های مرحله 
نهایی جام جهانی بشویم. شرایط تیم ملی را چطور 

می بینی؟
بیشتر تیم ها بازیکنانشان در حال آماده سازی هستند. به زودی 
فکر می کنم اردوی تیم ملی هم آغاز می شود. طبق چیزی که 
در برنامه زده بودند. کادر فنی خیلی خوبی داریم و در بازی های 
سختی که داشتیم، نش��ان دادیم توانایی زیادی داریم و هر 4 
بازی را بردیم. شرایط بسیار سختی داشتیم ولی با تدابیر کادر 

همه دیدند که اخیراً خیلی 
پرسـپولیس  بـا  ناعادالنـه 
برخورد می شد؛ به خصوص در 
مورد محرومیت ها و جریمه ها. 
کـه  مـی داد  رخ  اتفاقاتـی 
برایمان عجیب بود. پارسـال 
چهـار هفتـه مانده بـه پایان 
مسابقات قهرمان شدیم ولی 
امسال شـرایط خیلی سخت 
بـود و مدام بازیکنـان تیم را 
محروم می کردند. ضمن اینکه 
از نبودن هـواداران  هم ضربه 

خوردیم

فنی عملکرد خوبی داش��تیم و هر بازی بهتر 
شدیم. من شخصاً کنار اسکوچیچ خیلی چیزها 
یاد گرفته ام. نکات زیاد و جدیدی را به من یاد 
داده است. امیدوارم همین روند ادامه دار باشد. 
دیده ایم که چقدر برای آنالیزها  و کار فنی تیم 
وقت می گذارد. اسکوچیچ خودش را یک ایرانی 
می داند و امیدوارم بتوانیم با او به جام جهانی 

2022 قطر برسیم.

در تی���م ملی ب���ار دیگر فرص���ت بازی 
ک���ردن کنار ش���جاع خلی���ل زاده را پیدا 
کردی ک���ه در لیگ و آس���یا عملکردتان 

خیلی خوب بود.
همه بازیکنان خوب هستند. همیشه گفته ام 
چه یک دقیقه بازی کنم چه 90 دقیقه برایم 
بازی کردن با پیراهن تیم ملی افتخار اس��ت. 
من و شجاع در پرسپولیس عملکرد خوبی در 
کنار هم داش��تیم و در تیم ملی هم کنار هم 
هستیم و طبیعی است که هماهنگی زیادی 

باهم داشته باشیم.

طی سال های اخیر چالش های زیادی 
را پش���ت سر گذاشته ای. از پیوستن به 
اس���تقالل تا حضور در ماشین سازی و 
پرس���پولیس؛ ح���اال هم چال���ش جدید 
در فوتب���ال قط���ر. چه هدف���ی را دنبال 

می کنی؟
صد در صد قطر را انتخاب کردم تا چالش 
جدی��دی را تجربه کنم. س��ال بعد هم جام 
جهانی در قطر اس��ت و این طوری می توانم با 
آب وهوا و شرایط فوتبال در این کشور بیشتر 
آشنا شوم. ان شااهلل سال بعد که جام جهانی 
آغاز می ش��ود، بتوانم ش��رایط خوبی داشته 
باش��م. متأسفانه قبل از جام جهانی روسیه با 
مصدومیت شدیدی مواجه شدم و نتوانستم 
در مس��ابقات حضور داشته باش��م. امیدوارم 
این بار بتوانم باقدرت ظاهر شوم و با تیم های 
بزرگ دنیا بازی کن��م. ضمن اینکه امیدوارم 
با بازی هایی که انجام می دهم، پیشنهادهای 
خوبی برایم برس��د. ان شااهلل اتفاقات بهتری 

برایم رخ بدهد.

آیا به بازی در تیم های اروپایی هم فکر می کنی؟
کسی نیست که بدش بیاید در تیم های معتبر جهان بازی 
کند. امیدوارم اتفاقات خوبی برایم رخ بدهد و بتوانم در بهترین 

تیم ها بازی کنم.

زودت���ر از پای���ان فصل خبر جدایی ات مخابره ش���د. 
فکر می کنی این نحوه جدایی بهتر است یا اینکه یک 

بازیکن به یک باره جدا شود؟
خ��ب من با کادر فنی تیم این موض��وع را زودتر در میان 
گذاش��ته بودم. این موضوع را گفته ب��ودم که آن ها هم وقت 
تصمیم گرفتن داش��ته باشند تا بازیکنی را جای من بگیرند. 
همه چیز را با کادر فنی و باشگاه در جریان گذاشتم که خدایی 

ناکرده مشکلی ایجاد نشود.

حرف پایانی؟
از هواداران تش��کر می کنم که همیشه کنارم بوده اند. از 
کادر فن��ی، مدیریت، آقای کریم باق��ری و بازیکنان بزرگ 
تیم مثل آقا سید تش��کر می کنم که به من لطف داشتند. 
امیدوارم پرسپولیس و هوادارانش همیشه سربلند و موفق 

باشند.

صد در صـد قطر را انتخاب 
کـردم تـا چالش جدیـدی را 
تجربـه کنم. سـال بعـد هم 
جـام جهانی در قطر اسـت و 
این طوری می توانم با آب وهوا 
و شرایط فوتبال در این کشور 
بیشتر آشنا شـوم. ان شااهلل 
سال بعد که جام جهانی آغاز 
می شود، بتوانم شرایط خوبی 

داشته باشم
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خرید لیونل مسی توسط پاری سن 
ژرمن در دهمین س��الگرد تملک 
باشگاه فرانسوی توسط قطری ها، 
شیوه مناسبی برای جشن گرفتن 
عملک��رد موفق آنه��ا در این یک 

دهه بود.
 آیا ش��یخ آل ثان��ی باوجود ثروت 
تمام نش��دنی اش باور داشت که 
روزی بازیکنی مثل لیونل مس��ی 
را به ویترین ورزشی خود اضافه 
کند؟ اکنون و حدود 10 سال پس 
از خرید پاری سن ژرمن، امیر قطر 
می بیند که اعجوب��ه آرژانتینی و 
یکی از بهترین بازیکن های تاریخ 
قرار است با پیراهن تیم پایتخت 

 پس از پنج روز مذاکرات که البته خیلی سریع فرانسه به میدان برود.
پیش رفت، ستاره س��ابق بارسلونا قبول کرد که 
در فصل پیش رو تحت نظر هم وطن خود یعنی 
مائوریسیو پوچتینو به میدان برود. قرارداد دوساله 
با لیونل مس��ی به امضا رسید و این امکان وجود 

دارد که برای یک سال دیگر نیز تمدید شود.
 ستاره 34 ساله بعد از پایان قراردادش با بارسا 
و به ش��کل رایگان به پاریس آمد و در فرودگاه با 
اس��تقبال چند صد هوادار روبرو شد. فوق ستاره 
آرژانتین��ی پیش ازای��ن به دلیل ترک بارس��لونا 
اشک از چشمانش جاری شده بود اما با توجه به 

پیراهنی که هنگام ورود به فرانسه بر تن کرده و 
رویش کلمه پاریس نوشته شده بود، مشخص شد 

که دوران جدید را آغاز کرده است.
 مس��ی هنگامی که تست های پزشکی را پشت 
سر گذاشت، بعد از آن راهی پاک دو پرنس شد و 
با پیراهن تیم جدید خود ژست گرفت. او پس از 

آن یک بار دیگر با هواداران پاریسی دیدار کرد.
 آیا رهبران صندوق س��رمایه گذاری ورزش��ی 
قطر QSI می توانس��تند دهه ای را که در رأس 
پاری س��ن ژرمن پشت سر گذاشتند با شیوه ای 
بهتر از جذب فوق س��تاره پنج بار قهرمان لیگ 

قهرمان��ان و بهتری��ن گلزن تاریخ باش��گاه 
بارسلونا جشن بگیرند؟

  
برندسازی

ده��ه  ی��ک  تاج گ��ذاری  معامل��ه  ای��ن 
سرمایه گذاری عظیمی است که توسط تمیم 
آل ثانی ب��رای ایجاد برندی انجام ش��ده که 
شهرت آن باعث تقویت و بهبود تصویر قطر 
در سراسر جهان می شود. آلن کایزاک، رئیس 
س��ابق پاری سن ژرمن )2006-2008(  که 
همچن��ان به مالکان قطری باش��گاه نزدیک 
اس��ت، تأکید می کند: مراحل خرید زالتان 
ابراهیموویچ )2012(، دیوید بکام )2013(، 
نیمار )2017( و اکنون مسی در اجازه دادن 
به باش��گاه برای تبدیل ش��دن به یک غول 
بزرگ جهانی ضروری و تعیین کننده بودند. 
هنگامی که باعث می شویم این نوع بازیکنان 
بخواهند به پاریس بیایند، ما سیگنالی ارسال 
می کنیم. PSG در حال س��اخت یک برند 

است و نه یک باشگاه.
 ازنظر ورزش��ی جذب مس��ی به باش��گاه 

پاریسی اجازه می دهد تا قبل از برگزاری جام 
جهانی قطر قهرمان لیگ قهرمانان ش��ود. و 
مهمتر اینکه می تواند قبل از منچسترسیتی، 
ثروتمندان جدید دیگر قاره که از سال 2008 
متعلق به ش��یخ منصور از ابوظبی است و در 
آخرین دوره لی��گ قهرمانان PSG را حذف 

کرد، به این هدف برسد.

PSG اوج گیری نسخه قطری
در بحبوحه بحران اقتصادی ناشی از شیوع 
کووید -19 در جهان و پایان مناقشه در مورد 
پروژه سوپرلیگ، ورود لیونل مسی به پاریس 
نشان دهنده اوج گیری قدرت PSG و رئیس 
تاثیرگذار آن، ناصر الخلیفی، در صحنه قاره ای 

است.
 آیا لیونل مسی، نماد باشگاه بارسلونا برای 
بی��ش از دو ده��ه، خ��ود را در معرض خطر 
آس��یب رساندن به اس��طوره بازیکن وفادار و 

سازنده خود نیست؟
 PSG فوق س��تاره آرژانتینی درباره انتخاب
گفته است: »باشگاه و چشم اندازش با رؤیاهای 

من هماهنگ است.«
 مس��ی در بارس��لونا تبدیل به اصالت این 
باش��گاه ش��ده بود. در پاریس اما او تبدیل به 
ی��ک دارایی و کاال می ش��ود. او در بارس��ا به 
باشگاهی پیوس��ته بود که شعارش »فراتر از 
یک باشگاه« بود. اکنون اما نماینده کشوری 
است که جاه طلبی آن فراتر از فوتبال است و 

سیری ناپذیر به نظر می رسد.

پاریس؟ مسی به اف سی قطر پیوست!
قدرت نمایی شیخ نشین خلیج فارس با بهترین های جهان
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از  بع���د  بیرانون���د  علیرض���ا 
یک فص���ل حض���ور در آنتورپ 
بلژی���ک اکنون مس���یر تازه ای 
را انتخ���اب ک���رده و امی���دوار 
اس���ت با حض���ور در پرتغال و 
تیم بوآویش���تا بتواند ش���رایط 
مناس���بی را در مس���یر تجربه 
جهان���ی اش  ج���ام  دومی���ن 
پش���ت س���ر بگذارد. او درباره 
اتفاقاتی که در طول یک سال 
و اندی اخی���ر برایش در لیگ 
اروپ���ا افت���اد صحب���ت می کند 
و مهمتری���ن بخ���ش مصاحبه 
او البت���ه مرب���وط ب���ه ماجرای 
و  پرس���پولیس  از  ش���کایت 
اتفاقات���ی که باعث آن ش���ده 
مصاحب���ه  ادام���ه  در  اس���ت. 

مفصل بیرانوند را بخوانید.

 می خواس���تم گل���ر جام جهانی باش���م و 
بوآویشتا را انتخاب کردم

این انتخاب به خاطر جام جهانی بود که پیش 
رو داریم. فقط به این خاطر این کار را انجام دادیم. 
اگر پرتغال نمی ش��د، قصدم این ب��ود که تا جام 
جهانی قطر، با توجه به ق��راردادم در اروپا بمانم 
چراکه تأثیر زیادی در آین��ده ام دارد. این تجربه 
را در جام جهانی روس��یه به دس��ت آوردم. البته 
ای کاش قب��ل از ج��ام جهانی روس��یه، در اروپا 
بازی می کردم، در این صورت بعد از این رقابت ها 
می توانستیم به تیم های بهتری بروم. همان زمان 
هم البته پیشنهاداتی از ترکیه داشتم اما با توجه به 
محرومیت پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس، اینکه 
چند بازیکن رفته بودند و قرارداد چند بازیکن تمام 
شده بود ترجیح دادم بمانم. خدا را شکر که همان 
فصل هم توانس��تیم به فینال آسیا صعود کنیم. 
اگر به پرتغال نمی آمدم و تیم بوآویشتا پیشنهاد 
نمی داد در آنتورپ و لیگ بلژیک می ماندم. چراکه 
می توانس��ت در جام جهانی و بازی کردن به من 
کمک کند. انشااهلل بتوانیم به جام جهانی صعود 
کنیم و در این رقابت ها بدرخشم. اکنون با توجه 
به اینکه در تیمی اروپایی حضور دارم، درخشش 
در جام جهانی کمک بیش��تری به من در انتقال 
بعدی ام خواهد داشت. به این خاطر است تا االن 
اینجا ماندم و در حال تالش هستم تا اتفاقاتی که 

در ذهنم دارم بیفتد.

ک���ه  افت���اد  اتفاقات���ی  آنت���ورپ  در 
نمی توانستم با آنها بجنگم

من در بلژیک تجربه ای کسب کردم و االن اینجا 
و در پرتغال هستم. اگر تیم خوب و گردن کلفت 
باشد بله، مشکلی ندارد که دو سه فصل آنجا بمانم 
و در غیر این صورت ترجیحم تجربه جدید است. 
اما خوش��حالم که در دو فصل اخیر در دو کشور 
بزرگ اروپایی کار می کنم. بیشتر بازیکنانی که به 
تیم های مطرح اروپایی انتقال پیدا می کنند از این 
دو لیگ )بلژیک و پرتغال( هستند. جدا از مسائلی 
که برایم پیش آمد یک فصل خوب داشتم و بنظرم 
بازی های خوبی پشت سر گذاشتم. متأسفانه یک 
اتفاقاتی افتاد و یک مسائلی پیش آمد که نمی شد 
ب��ا آنها جنگید. مطمئناً در آینده و در یک برنامه 
مفصل به مردم خواهم گفت که چه اتفاقاتی در 
بلژیک برایم افتاد. باز برایم جای خوشحالی دارد 
ک��ه در لیگ اروپا و مقاب��ل تیم های بزرگی مثل 
گالسکو رنجرز استیون جرارد و تاتنهام مورینیو 

بازی کردم.

 بازی در اروپا برای گلر سخت است
بازی کردن در اروپا خیلی سخت است. بستگی 
زیادی به پس��ت هایی که بازی می کنی��د، دارد. 
به طور مثال در پس��ت دروازه کار خیلی سختی 
دارم. اگر گلری از آس��یا به اروپا بیاید شاید سال 
اول حت��ی نتواند به عنوان گل��ر دوم کار کند. اما 

پست هایی مثل هافبک و مهاجم حداقل این 
شانس را دارند در بازی ها برای 10 دقیقه هم 
ش��ده فرصت بازی پیدا کنند. اینکه به عنوان 
گلر از آسیا بیایی و همان سال اول بازی کنی 
س��خت است. همین که از آسیا به اروپا بیایی 
و ب��ازی کنی جای خوش��حالی دارد و اینکه 
چقدر خوب بودی و از کارت راضی بودند که 
به گلر آسیایی شانس بازی دادند واقعاً مهم و 

ارزشمند است.
 

امی���دوارم مه���دی طارم���ی آق���ای گل 
پرتغال شود

مهدی )طارمی( ش��رایط خاص خودش را 
داش��ت و یک س��ال در ریوآوه بود و با توجه 
به پس��تی که داش��ت به خوبی توانایی اش را 
نشان داد. فکر کنم آقای گل این تیم هم شد 
و مسلماً با این شرایط تیم های خوب جدول 
پیشنهاد می دهند و خوشحالم که از این تیم 
پورتو را انتخاب کرد. بااین حال ش��ما دیدید 
که علیرغ��م آقای گلی در روزه��ای ابتدایی 
حضورش در این تیم فرصت کمی داشت اما 
خوشبختانه بار دیگر از همین فرصت های کم 
هم به بهترین ش��کل استفاده کرد و خودش 
را نش��ان داد و بازیک��ن اصلی تی��م و باعث 
خوشحالی مردم ایران و ما هم شد. امیدوارم 
امسال هم سال خوبی داشته باشد و همان طور 
که خودش مصاحبه کرد هم آقای گل شود و 
هم مردم ایران را خوشحال کند و هم به تیم 

ملی کمک کند.
 

از اینکه می گویند تی���م ملی در گروه 
آسانی قرار دارد می ترسم

تی��م مل��ی ش��رایط س��ختی دارد. من از 
این می ترس��م که تمام مردم و کارشناس��ان 
می گویند گروه آسانی هستیم و راحت به جام 
جهانی خواهیم رف��ت. یک موفقیت نیازمند 
تالش و برنامه ریزی باالیی اس��ت. شما نگاه 
کنید همین االن م��ا در بازی دوم به مصاف 
ع��راق خواهیم رف��ت؛ تیمی ک��ه اکنون در 
اسپانیا اردو گذاشته است. بازیکنان تیم ملی 
و س��رمربی جدیدش در اردو حاضر هستند. 
تیم های س��ختی هس��تند و من واقعاً از این 

گروه می ترس��م چراکه مردم و کارشناس��ان 
شاید بخواهند به ما انرژی بدهند اما این کاماًل 
گول زننده است که کار آسانی داریم. امیدوارم 
اتفاقات خوبی بیفتد و همه دست به دست هم 
بدهند، مردم، کارشناسان، مسئولین، رسانه ها 
و همه باید کمک کنند. ما کار سختی داریم 
و آنها هم )حریفان ما در انتخابی جام جهانی( 
آرزو دارند به جام جهانی صعود کنند. در این 
شرایط س��ختی که در دو س��ال اخیر ازنظر 
اقتصادی و کرونا و دیگر مش��کالت داشتیم 
امیدوارم بتوانیم مردم را خوشحال کنیم و به 

جام جهانی صعود کنیم.
 

کار اس���کوچیچ با این بازیکنان آماده 
سخت است

بعدازاینکه آقای اس��کوچیچ سرمربی تیم 
ملی ش��دند، به خاطر مصدومیتی که در آن 
زمان در آنتورپ پش��ت س��ر می گذاشتم در 
ادام��ه از دو بازی دوس��تانه توانس��تم به تیم 
ملی ملحق شدم. آنجا دیدم که همه واقعاً به 
دنبال این هستند از فدراسیون تا کادر و همه 
هواداران تیم ملی، تا تیم ملی نتیجه بگیرند. 
آقای اسکوچیچ کادر فنی خوبی دارند. آقای 
هاشمیان که واقعاً انرژی مثبتی برای بچه ها 
هس��تند و آقای باقری ه��م در بحرین به ما 
اضافه شدند خیلی به تیم ملی کمک کردند. 
خود آقای اس��کوچیچ چندین سال در ایران 

ب��وده و تمام بازیکنان ایران و س��بک آنها را 
می شناسد. تمام مربیان کروات به لیگ ایران 
کمک کردند و امیدوارم بتوانیم بار دیگر موفق 
ظاهر شویم و انشااهلل بار دیگر به جام جهانی 
صعود کنیم. شانس اکنون با آقای اسکوچیچ 
اس��ت که بازیکنان خوبی داریم و همه آماده 
هستند. همه دوست دارند به تیم ملی کمک 
کنند و همه هم دوست دارند بازی کنند و این 

خیلی سخت است.
 

یحیی نشان داد که با ایده های خاص 
خودش دوباره قهرمان می شود

چهار س��ال در پرس��پولیس بودم و در این 
مدت توانستیم هشت قهرمانی را کسب کنم. 
اتفاق بزرگی در زندگی ورزشی ام با پرسپولیس 
بود که یک فینال آس��یا را هم تجربه کردم و 
البته رکوردهایی که به کمک هم تیمی هایم و 
حمایت هواداران زدم. کار سختی بود و همه 
می گفتند که بعد از هت تریک دیگر نمی شود 
قهرمان ش��د اما این تیم نش��ان داد می توان 
سال ها قهرمان ش��د و قهرمان ماند. این تیم 
بازیکن��ان خوبی دارد. هرچن��د برخی از این 
مس��یر جدا شدند اما انگیزه و غرور تیم برای 
موفقیت های بیش��تر کمک کرد تا همچنان 
در مسیر قهرمانی بماند. به آقای گل محمدی 
تبریک می گویم که می دانست کار سختی در 
ای��ن تیم دارد و هم��ه از وی انتظار قهرمانی 

می خواهم در چهار جام جهانی حاضر باشم
حمید ابراهیمی

روزنامه نگار

گفتگو با علیرضا بیرانوند سنگربان تیم ملی فوتبال ایران
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دارند اما به بهترین ش��کل آن را ممکن کرد. 
وقتی تیمی سه فصل قهرمان می شود، مربی 
جدید کار سختی دارد. اما آقای گل محمدی 
نشان داد با ایده های خاص خودش حرف های 
زیادی دارند. ایشان مرا به فوتبال ایران معرفی 
کرد و از آن همکاری خوش��حالم. از این بابت 
هم خوشحالم که بار دیگر فرصت همکاری با 
هم را این بار در پرس��پولیس داشتیم و پایان 
آن قهرمانی بود. امیدوارم بار دیگر موفق باشند 

چراکه شایستگی این اتفاق مهم را دارند.
 

در پرتغ���ال هم���ه به ماج���رای من و 
پنالتی رونالدو پرداختند

وقتی وارد پرتغال ش��دم رس��انه ها و البته 
شبکه های اجتماعی روی اتفاقات جام جهانی 
و دیدار با پرتغال مانور دادند. به هرحال اتفاقاتی 
ک��ه در جام جهانی برای من افتاد جالب بود. 
رونالدو یکی از بزرگ ترین بازیکنان دنیاست 
و این توجهی که به آن اتفاق در جام جهانی 
ش��د کار من را سخت تر کرد. باید از این فضا 
به بهترین شکل برای نمایش توانایی هایم در 
پرتغال س��ود ببرم و با عملکردی درخش��ان 

باعث خوشحالی مردم کشورم شوم.
 

 مهدی طارمی ن���ه، مقابل همه باید 
خوب باشم

مهدی در پورتو ش��رایط خوبی دارد. پورتو 
هرس��ال در لیگ قهرمانان اروپا حضور دارد و 
مدعی اصلی قهرمانی لیگ این کش��ور است 
و مس��لماً انگیزه زیادی دارم تا بتوانم با سعی 
و تالش زیاد عملکرد خوبی برابر آنها داش��ته 
باشم. در پورتو تنها مهدی طارمی نیست که 
باید روبروی آنها قرار گیرم و این تیم )پورتو( 
بازیکنان بزرگی دارد و امیدوارم اگر کادر فنی 
صالح دانس��ت در این تقابل حضور داش��ته 
باشم. نتیجه اصالً مهم نیست و دوست دارم 

بهترین عملکرد را داشته باشم.
 

هر چی���ز ک���ه بای���د درباره ش���کایت 
بیرانوند از پرسپولیس بدانید

باشگاه پرسپولیس باشگاه بزرگی است و این 
را همه می دانند. هر قهرمانی هم به بزرگی آنها 
اضافه می کند. موقعی که از پرسپولیس جدا 
ش��دم دوست داشتم به من احترام بگذارند و 
اتفاقات خوبی برایم بیفتد. اینکه حتی بدرقه ام 
نکردند حاال بماند! من زمانی که با پرسپولیس 

قرارداد بستم پیش��نهادی 700 هزار دالری 
گرفتم. آن زمان تنها 6 درصد از پرسپولیس 
گرفته بودم و ش��رایط قراردادم به شکلی بود 
که می توانستم خیلی راحت آن را فسخ کنم 
اما این کار را نکردم. در این چهار سالی که در 

پرسپولیس بازی کردم،
شاید 5 میلیارد هم نگرفته باشم اما زمانی 
که جدا شدم 20 میلیارد به خزانه این باشگاه 
ریختم. دوس��ت داشتم حداقل به من احترام 
گذاش��ته ش��ود اما نه اینکه بگویند علیرضا 
بیرانوند در 5 بازی آخر نبوده و به این خاطر 
یک میلیارد و خرده ای از قراردادم را کم کنند. 
این در حالی بود که باشگاه پرسپولیس خودش 
به باشگاه آنتورپ در آن مقطع نامه داده بود تا 
با توجه به مطالبات برانکو و پنجره بسته اش به 
دنبال پول رضایتنامه من باشد و این مشکل 
را حل کند. آن ها )مدیران وقت پرسپولیس( 
به آنتورپ نامه زده بودند که ما قهرمان لیگ 
شدیم )زمانی که من باید برای تست پزشکی 
می رفتم( و اگر می خواهید مشکلی نیست که 
علیرضا برنگردد و شما باقی مبلغ رضایتنامه 
را پرداخ��ت کنید. قرار بود من بعد از تس��ت 
پزشکی برگردم. اگر به این شکل می شد تنها 
قسط دیگری از رضایتنامه به پرسپولیس واریز 
می شد. اما وقتی برای تست پزشکی رفتم آنها 
این نام��ه را زدند ولی درنهایت از قرارداد من 
کس��ر ش��د! به خاطر هواداران در آن مقطع 
سکوت کردم اما هرکس باش��د از این اتفاق 
ناراحت و دلگیر می شود. شرایط برایم خیلی 
ناراحت کننده ش��ده بود. با خ��ودم صحبت 
نمی کردند و بدون توجه به اینکه من برای این 

باشگاه درآمدزایی کرده ام،
عالوه بر پول رضایتنامه ام دنبال این بودند 
ت��ا از قراردادم هم کس��ر کنند. مثل اینکه از 
اینکه 20 میلیارد به آنها داده بودم خوش شان 

آمده بود. ترجیح دادم با این رفتار به کمیته 
تعیین وضعیت مراجعه کنم و خوش��بختانه 
پرس��پولیس هم کم نیاورد و خیلی قاطعانه 
جل��و آمد و وکیل گرفت. م��ن انتظار این را 
داشتم که حداقل بار دیگر مستقیم با خودم 
وارد صحبت ش��وند و درد دلم را بش��نوند و 
ببینن��د علیرغ��م عالقه ام به تیم و تالش��ی 
که برای موفقیت آن داش��تم و 20 میلیارد 
درآمدزایی کردم چ��را این کار را کرده ام اما 
آنها وکیل گرفتند و جلو آمدند. فهمیدم این 
داس��تان ادامه دارد و پرسپولیس دنبال این 
است تا هزار تومان هم ندهد. اینقدر قسم و 
آیه برای کمیته تعیین وضعیت خوردند که از 
طلب 5 میلیاردی ام درنهایت 2 و نیم به من 
بدهد. کمیته تعیین وضعیت رأی به پرداخت 
2 و نیم میلیارد به من از س��وی پرسپولیس 
داد. گفتم مشکلی نیست و من دیگر اعتراض 
نمی زن��م و همین حک��م 2 و نیم میلیاردی 
را بدهید. باشگاه گفت مشکلی نیست، پس 
وکیلت را به باشگاه بفرست تا مشکل را حل 
کنیم اما خودش��ان راه دیگ��ری رفتند و بار 
دیگر وکیل ش��ان را فرستادند تا روی همین 
حکم 2/5 میلیاردی هم اعتراض بزنند. وقتی 
دیدم که شرایط به این شکل است بار دیگر 
اعتراض زدم تا بتوانم حق خودم که حداقل 
3/5 اس��ت را بگیرم و مطمئن هستم که با 
مس��تنداتی که دارم دریاف��ت خواهم کرد. 
جالب نیس��ت که وقتی کوتاه آمدم و گفتند 
وکیلت را بفرس��ت و به احت��رام هواداران و 
باش��گاهی که آنجا بودم گفتم چشم اما در 
پشت س��ر با فرس��تادن وکیل خودشان به 
کمیته تعیین وضعیت ب��ه دنبال این بودند 
تا حک��م را بار دیگر تغیی��ر دهند و فرصت 
اعتراض من در این میان تنها گرفته شود که 

برایم خیلی عجیب بود.
  

مطمئنم می توانم در چهار جام جهانی 
حاضر باشم

هر کس هر چه بیشتر به جام جهانی صعود 
کند اتفاق جالبی است. برایم مهم نیست که 
چن��د دوره به جام جهانی صعود کنم. من به 
دو دوره قانع نیس��تم و شاید 3 یا چهار دوره 
در این جام حاضر ش��وم. من هیچ وقت قانع 
نیستم و تمام تالشم را خواهم کرد تا مردمم 
را خوش��حال کنم و چراکه نشود چهار دوره 

حاضر شوم!؟
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