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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



واحد کنترل کیفی���ت در همه 
مجموعه ه���ای تولی���دی نقش 
رضایتمن���دی  در  بی بدیل���ی 
مشتری و افزایش سطح کیفی 
محص���ول نهایی آنه���ا دارد. به 
همین خاطر اغلب شرکت های 
تولیدی و صنعتی که به دنبال 
پیشرفت و توسعه فعالیت های 
خ���ود هس���تند، حتماً بخش���ی 
از تمرکزش���ان را معط���وف ب���ه 
انسجام در واحد کنترل کیفیت 
می کنند. کارخانه عقاب افشان 
یک���ی از مجموعه ه���ای ب���زرگ 
خودروسازی اس���ت که از یک 
واح���د ب���ه روز و موف���ق کنترل 
کیفیت به���ره می ب���رد و امروز 
به واس���طه اقدامات این واحد 
س���ایر  تالش ه���ای  البت���ه  و 
توانس���ته  خ���ود  بخش ه���ای 
در  و  باکیفی���ت  محصوالت���ی 
کالس جهانی را هم در بخش 
و  بین ش���هری  اتوبوس ه���ای 
ش���هری  اتوبوس ه���ای  ه���م 
تولید و روانه ب���ازار کند. مدیر 
واح���د کنترل کیفی���ت کارخانه 
عقاب افش���ان، مهندس میثم 
تاب���اق اس���ت؛ جوان���ی متولد 
س���ال 1361 که از سال 1387 
عقاب افش���ان  مجموع���ه  در 

فعالیت می کند.
ب���ا او در این ش���ماره ماهنامه 
کالس���که س���بز درباره وظایف 
کنت���رل  واح���د  کارکرده���ای  و 
کیفیت کارخانه عقاب افش���ان 
گفتگ���و کرده ایم ک���ه در ادامه 

می خوانید.

کارخان���ه  در  کیفی���ت  کنت���رل  واح���د 
عقاب افشان چه وظایفی دارد و مشخصاً 

چه رویکردی را دنبال می کند؟
همانطور که از اس��م این واحد مشخص است، 
کنت��رل کیفیت، مجموعه الزاماتی هس��تند که 
در چند چهارچوب مطرح می ش��وند. یک بخش 
الزاماتی هس��تند که قانونگذار برای ما قرار داده 
اس��ت، یک بخش دیگ��ر الزاماتی هس��تند که 
مجموعه ذینفعان برای این واحد تدوین می کند 
و یک بخش هم الزاماتی هستند که مختص خود 
کارخانه اس��ت. ضمن اینکه به همه این الزامات 
باید یک س��ری الزاماتی را هم که مش��تریان ما 
مدنظر دارند، اضافه کرد. اما به طور کلی وظیفه 
واحد کنترل کیفیت این است که با دقت کامل 
مطمئن شود مجموعه الزاماتی که توسط واحد 
R&D یا تحقیق و توسعه به زبان تولید تبدیل 
ش��ده اند، در خط تولید جاری هستند و به طور 
دقیق در محصول نهایی اعمال و اجرا می ش��ود. 
ب��ه زبان س��اده تر، وقتی یک خ��ودرو طراحی و 
نمونه اولیه آن س��اخته می شود، واحد استاندارد 
موظف است تمامی الزامات قانونی موجود مثل 
اس��تانداردهای 85 گانه را که مصوب س��ازمان 
اس��تاندارد اس��ت، در مورد آن محصول اعمال و 
اصطالحاً پ��اس کند. بعد از ای��ن، واحد کنترل 
کیفیت وظیف��ه دارد در حین فرایند تولید انبوه 
این محصول، بر تمامی این الزامات به طور کامل 

نظارت کرده و مطمئن ش��ود که در خط تولید 
محصوالت مدنظر قرار می گیرند.

عالوه بر این، واحد کنترل کیفیت وظیفه دارد 
تمامی قطع��ات ورودی به کارخان��ه را که برای 
تولی��د محصوالت در خط تولید مورد اس��تفاده 
ق��رار می گیرن��د، کنترل کند؛ ط��ی این فرایند 
همه استانداردهای مصوب نیز باید در تولید این 
قطعات رعایت شده باشند. البته این نکته را هم 
یادآور ش��وم که در حین تولید انبوه محصوالت 
شرکت عقاب افشان، یک س��ری الزاماتی نیز در 
مورد نحوه تولید در خط تولید وجود دارد که در 
برگیرنده وظایف اپراتورهاست. در اینجا هم باید 
دقت داشت قطعه ای که قباٌل چک و بازرسی شده 
و وارد کارخانه ش��ده است با دقت روی محصول 
نصب شود. کارشناس��ان کنترل کیفیت در این 
مرحله نیز در خط تولید حضور دارند و دائماً روند 
نصب را بر اس��اس الزامات قانونی چک و نظارت 

می کنند تا بر این الزامات منطبق باشد.

این روند کنترل کیفیت در نهایت تا کجا 
ادام���ه دارد؟ آیا بعد از خروج یک اتوبوس 
از خ���ط تولید، باز هم واحد کنترل کیفیت 

حوزه وظایفی دارد؟
صد در صد. قبل از تحویل اتوبوس یا محصول 
نهای��ی به مش��تری نیز واحد کنت��رل کیفیت، 
یک بررس��ی نهای��ی روی آن انج��ام می دهد تا 

هم مطمئن ش��ود خ��ودرو از نظر ایمنی در 
صحت و س��المت کامل است و هم الزاماتی 
ک��ه در حین تولید باید رعایت می ش��ده به 
ش��کل عملکردی مورد بررسی قرار می گیرد 
ت��ا خودرو بدون مش��کل، تحویل مش��تری 
گ��ردد. البته این، پایان کار ما نیس��ت و بعد 
از تحویل اتوبوس به مشتری نیز دوباره یک 
لینک ارتباطی بین ما و واحد خدمات پس از 
فروش شرکت هست؛ در قالب این لینک ما 
مطمئن می شویم که محصول نهایی در دست 
مشتری عملکرد درستی دارد. عالوه بر این، 
سالیانه طی دو یا سه مرحله، بازرسان واحد 
ما در قالب ش��نیدن صدای مش��تری که در 
اینجا مسافران و رانندگان و مالکان اتوبوس ها 
هستند، نظرخواهی می کنند و اگر آنها ایراد یا 
نظری درباره بهبود کیفیت اتوبوس ها داشته 

باشند حتماً مدنظر قرار می گیرد.

فکر می کنید برآیند فعالیتی که واحد 
کنترل کیفیت در کارخانه عقاب افشان 

دارد، چ���ه تأثیری ب���ر کیفیت محصول 
نهایی می گذارد؟

کار م��ا در یک ن��گاه کالن، دو جنبه دارد. 
یک��ی بحث ایمن��ی اتوبوس اس��ت و بحث 
دیگ��ر رضای��ت ظاه��ری. در بح��ث ایمنی 
اتوبوس، کنترل کیفیت نقش بس��یار مهمی 
ایفا می کند، چون وظیف��ه دارد طی مراحل 
مختلف تس��ت مطمئن ش��ود خودرویی که 
دارد تحویل مشتری می ش��ود، عالوه بر دارا 
ب��ودن ایمنی های حداقلی، از س��طح ایمنی 
باالتری هم برخوردار اس��ت؛ ای��ن موضوع، 
مشتریان را آسوده خاطر می کند. این ایمنی 
نه فقط در بحث ترمز اتوبوس بلکه در بحث 
سالمت شیشه جلو اتوبوس، صندلی راننده، 
صندلی مس��افر، کمربندهای ایمنی و همه 
قطعاتی مطرح اس��ت که در خصوص ایمنی 
خودرو تأثیرگذار هس��تند. بی شک در بحث 
ایمنی، برخورداری از یک واحد کنترل کیفی 
خ��الق که هر روز بتواند ب��ا ایجاد روش های 
تست خالقانه مطمئن شود خودرو از ایمنی 

کیفیت در گروه عقاب افشان تنها یک شعار نیست
گفتگو با مهندس میثم تاباق، مدیر واحد کنترل کیفیت کارخانه عقاب افشان

کار مـا در یک نـگاه کالن، 
دو جنبـه دارد. یکـی بحـث 
ایمنی اتوبوس اسـت و بحث 
دیگـر رضایـت ظاهـری. در 
بحث ایمنـی اتوبوس، کنترل 
کیفیـت نقش بسـیار مهمی 
ایفـا می کنـد، چـون وظیفه 
دارد طـی مراحـل مختلـف 
تست مطمئن شود خودرویی 
مشـتری  تحویـل  دارد  کـه 
می شـود، عالوه بر دارا بودن 
ایمنی های حداقلی، از سـطح 
ایمنی باالتری هـم برخوردار 
است؛ این موضوع، مشتریان 

را آسوده خاطر می کند
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کامل برخوردار است، بسیار اهمیت دارد.
اما در بخش ظاهری، در واحد کنترل کیفیت 
ع��الوه بر خالقیت، یک ارتباط قوی با مش��تری 
نیاز هس��ت تا سلیقه همه مشتریان مدنظر قرار 
گیرد. به هر حال، ممکن اس��ت هر مش��تری از 
ترکیب رنگ خاصی خوشش بیاید یا تریم داخلی 
و تزئینات داخلی خاصی را بپسندد؛ واحد کنترل 
کیفی��ت می تواند این موارد را هم مدیریت کند. 
در نهایت، باید گف��ت هم در بحث ایمنی و هم 
در بح��ث کیفیت ظاهری، وجود کنترل کیفیت 
یک الزام اس��ت و ارتباط مس��تقیمی با کیفیت 
نهایی محصول و رضایت مشتری دارد. این را هم 
باید بگویم که در مجموعه عقاب افش��ان، کنترل 
کیفی��ت فقط یک واحد نیس��ت بلکه این همه 
کارکنان عقاب هس��تند که ت��الش می کنند در 
قال��ب یک تیم بزرگ کیفی همه الزامات قانونی 
را مدنظر داشته باشند و مشتری را مطمئن کنند 
که ای��ن خودرویی را که در اختی��ار می گیرد از 

کیفیت مناسبی برخوردار است.

در  روز جهان���ی  اس���تانداردهای  چق���در 
انجام تست های ایمنی و فنی در کارخانه 

عقاب افشان مدنظر قرار می گیرد؟
موض��وع تس��ت و اس��تانداردها در دو مرحله 
در کارخانه عقاب افش��ان صورت می گیرد. یکی 
اس��تانداردها و الزامات 85 گانه است که از سال 

96 ب��رای خودروس��ازان الزامی ش��ده و ما همه 
م��وارد آن را که مربوط به تولید اتوبوس اس��ت، 
در کارخانه عقاب افشان پاس می  کنیم و این امر، 
دائماً توس��ط بازرسان بررس��ی و چک می شود. 
بخش دیگر بازرسی که در کارخانه عقاب افشان 
اتفاق می افتد، بازرس��ی COP یا بازرس��ی تأیید 
نوع و تطابق تولید اس��ت که توس��ط س��ازمان 
اس��تاندارد ایران انجام می شود؛ روش آن به این 
صورت اس��ت که بعد از تولید اتوبوس و دریافت 
تأییدیه استانداردهای 85 گانه، چک می شود که 
آیا فرایندی که در خط تولید در حال اجراست، 
منجر به تولید محصول منطبق با اس��تانداردها 
می شود یا خیر. بازرسان سازمان استاندارد همه 
دستورالعمل های اس��تانداردی را در خط تولید 
چک می کنند و مطمئن می شوند محصول نهایی 

مطابق با استانداردها تولید خواهد شد.
عالوه بر این، بعد از اینکه بازرسان COP روند 
را تأیید و مجوز شماره گذاری را به خودرو دادند، 
س��ازمان اس��تاندارد، بازرس��ان خود را در قالب 
شرکت بازرس��ی یا ISQI به محل کارخانه اعزام 
می کند و این بازرس��ان چن��د نمونه از تولیدات 
نهایی کارخانه را به طور تصادفی انتخاب و در دو 
قالب عملکردی و کلی مورد بررسی سختگیرانه 
قرار می دهند و در نهایت محصول را برای تحویل 
به مشتریان تأیید می کنند. این بازرسان، همان 
بازرسانی هس��تند که کیفیت محصوالت را هم 

به م��ا اعالم می کنند. همانطور که می دانید، 
محصوالت شرکت عقاب افشان چهار ستاره 
هستند و خوب است بدانید اتوبوس شهری 
پارسین شرکت عقاب، اولین محصول شهری 
در کش��ور است که موفق به کسب 4 ستاره 
کیفی ش��د. البته اتوبوس های بین ش��هری 

درسا و مارال ما هم چهار ستاره هستند.
در کنار همه این استانداردها و بازرسی ها، 
ما یک س��ری تس��ت های اختصاصی هم در 
کارخانه داریم که به صورت صددرصدی روی 
محصوالت مان انجام می دهیم؛ تس��ت هایی 
مثل تس��ت جاده محصوالت تولیدی که 75 
کیلومتر است و در قالب آن بسیاری از موارد 
عملکردی اتوبوس چک می شوند و اگر احیاناً 
ایرادی در جریان این تس��ت مشاهده شود، 

پیش از تحویل به مشتری رفع خواهد شد.

به عنوان مدی���ر واحد کنترل کیفیت 
کارخانه عقاب افشان، نظرتان را درباره 
کیفیت محصوالت تولیدی این مجموعه 

بفرمایید.
به نظ��رم امتی��ازی که ش��رکت ISQI به 
عقاب افش��ان می ده��د و موفقیت مجموعه 
در کس��ب 4 س��تاره کیفی ب��رای حداقل 3 
محص��ول، خود گواه همه چیز اس��ت. نکته 
مهم اینکه ما خیلی از قطعات مان را خودمان 

در داخل کش��ور تولید می کنیم و 4 س��تاره 
کیفی دریافت می کنیم، در حالی که برخی 
خودروسازان تمامی اجزای محصوالت شان را 
از کشورهای پیشرفته تأمین می کنند و آنها 
هم بیش از 4 ستاره کیفی دریافت نمی کنند؛ 
این امر، نشان از پویایی مجموعه عقاب افشان 
دارد و ای��ن تیم همه تالش��ش   را برای بهتر 

شدن خواهد کرد.
من معتقدم کیفیت، امری نیست که بتوانید 
یک شبه به آن دست یابید. کیفیت مسیری 
اس��ت که هر روز نیاز به بازنگری و پیشرفت 
دارد. شرکت عقاب افشان، ویژگی بسیار مهمی 
که دارد این اس��ت که هیچوقت ارتباطش را 
با مش��تری قطع نمی کند و همیشه گوشی 
برای ش��نیدن صدای مشتری دارد و در های 
کارخان��ه هم باز اس��ت تا نظ��رات را از همه 
جا دریاف��ت کند و محص��ول نهایی خود را 

ارتقا دهد. ما نمی گوییم بهترین اتوبوس ساز 
هس��تیم، اما معتقدی��م که ما همیش��ه در 
شنیدن و انتقال خواسته مشتری به محصول 
تولیدی پیشرو هس��تیم. من این حرف را از 
جمع کثیری از مش��تریان مان ک��ه به طور 
مستقیم با ما در ارتباط هستند، نقل می کنم. 
برای عقاب افشان بسیار مهم است محصولی 
را که به مشتریانش تحویل می دهد، همیشه 
باالترین کیفیت را داش��ته باش��د. این، فقط 
یک ش��عار نیست. شرکت عقاب، مردم ایران 
را الیق بهترین ها می داند و این را همیشه در 
تولیدات خود مدنظر قرار می دهد. برای مثال، 
اتوبوس های ش��هری ما تنه��ا اتوبوس هایی 
هس��تند که پرده دارند تا آفتاب مسافران را 
اذیت نکند یا صندلی های این اتوبوس ها ابری 
هستند تا شهروندان احساس راحتی بیشتری 

داشته باشند.

در بخـش ظاهری، در واحد 
کنتـرل کیفیـت عـالوه بـر 
خالقیت، یـک ارتباط قوی با 
مشـتری نیاز هست تا سلیقه 
همه مشـتریان مدنظـر قرار 
گیـرد. بـه هـر حـال، ممکن 
اسـت هر مشـتری از ترکیب 
رنگ خاصی خوشش بیاید یا 
تریم داخلی و تزئینات داخلی 
واحـد  بپسـندد؛  را  خاصـی 
کنترل کیفیـت می تواند این 

موارد را هم مدیریت کند
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جزئیات ورود ۵۰۰ اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومی پایتخت
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعالم ورود 500 اتوبوس 
جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت گفت: برای اتوبوس های 
جدیدی که وارد ناوگان اتوبوس��رانی می ش��وند، نی��از به جذب راننده 

داریم.
محمود ترافع درباره جزییات ورود 500 دس��تگاه اتوبوس به ناوگان 
حمل و نقلی تهران گفت: اورهال اتوبوس های بخش خصوصی از محل 
تبصره ۱8 قانون بودجه دولت و همچنین بازسازی اتوبوس های شرکت 
واحد را در دس��تور کار قرار داریم که از ردیف بودجه های ش��هرداری 
تهران و ظرفیت تبصره ۱8 بودجه دولت برای آن ها استفاده می کنیم.

محمود ترفع ادامه داد: برای بازس��ازی اتوبوس های ش��رکت واحد 
از تعمیرگاه های خود ش��رکت اس��تفاده کردیم و مناقصه نیز برگزار 
کرده ایم و امیدواریم شرکتی برای بازسازی این اتوبوس ها برنده شود 
و قولی که در بازسازی اتوبوس ها داده ایم، سعی می کنیم تحقق پیدا 

کند.
ترفع افزود: برای خرید اتوبوس نیز قول خرید ۲00 دس��تگاه شامل 
خودروهای ون س��امانه جانب��ازان و معلولین و اتوبوس تک کابین را تا 

پایان مهرماه داده ایم که تحقق پیدا خواهد کرد.
او در پاسخ به این پرسش که با توجه به ورود 500 دستگاه اتوبوس نو 
و اورهال شده به سیستم، شرکت واحد از راننده کافی برخوردار است 
یا خیر؟ گفت: در اس��فندماه سال گذش��ته، 850 نفر از نیروهای این 
شرکت بازنشسته شدند و همچنین 750 نفر نیز در اسفندماه سال 98 
بازنشسته شده بودند و در سال جاری نیز پیش بینی می کنیم حداقل 
700 نفر از نیروهایمان بازنشس��ته شوند و در نتیجه با کمبود نیروی 

انسانی روبه رو هستیم.
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی افزود: در حال رایزنی برای اخذ 
مجوزهای الزم جهت جذب نی��رو از طریق زیرمجموعه های مدیریت 
شهری مانند هادیان شهر هستیم و از طرفی، مکاتبه ای با مجموعه های 
شهرداری تهران داشتیم تا اگر کسی گواهینامه رانندگی پایه یک دارد، 

از این ظرفیت نیز برای جبران کمبود نیروی انس��انی در شرکت واحد 
استفاده کنیم.

او در پاس��خ به این پرس��ش که آیا تا پایان سال به غیر از این تعداد 
اتوب��وس، اتوبوس جدیدی به ناوگان حمل و نقل تهران اضافه خواهد 
شد، گفت: این تعداد، وعده ما برای بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی 
بود و تا پایان سال حداقل یک قرارداد دیگر برای خرید اتوبوس خواهیم 

داشت که حدود ۲00 اتوبوس را شامل می شود.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی در واکنش به اینکه براساس اعالم 
سامانه ۱888، بیشترین شکایت مردم تهران در مردادماه مربوط به دیر 
رسیدن اتوبوس های بخش خصوصی بوده است، گفت: عمده دلیل این 
تاخیرها به خاطر توقف فعالیت 800 دستگاه اتوبوس است که مخازن 
گاز آن ها منقضی شده و اجازه فعالیت ندارند که از طریق رایزنی که با 
وزارت صمت، مؤسسه ملی استاندارد، کارخانه های تولیدکننده مخازن 

گاز و شرکت های خودروساز داشتیم، به جمع بندی خوبی رسیده ایم.
او ادام��ه داد: مناب��ع مالی مورد نیاز به این منظ��ور نیز در اختیار ما 
ق��رار گرفته و طی دیروز و امروز یک دس��تگاه اتوب��وس و مخزن گاز 
ب��ه صورت پایلوت تحویل کارخانه داده ایم تا نصب آزمایش��ی انجام و 
تاییدیه های آن اخذ شود و 800 دستگاه اتوبوس گازسوز با سرعت به 

چرخه برگردند.
ترفع گفت: حدود ۲00 دس��تگاه اتوبوس به تدریج و تا پایان مهر به 
چرخه باز می گردند و با ورود این تعداد اتوبوس، تاخیرهایی که اکنون 
در ایس��تگاه ها وج��ود دارد، به حداقل میزان ممک��ن کاهش می یابد. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی درباره واکسیناسیون پرسنل شرکت 
واحد اتوبوس��رانی گفت: واکسیناس��یون دز اول پرسنل به طور کامل 
انجام شده و عالوه بر همکاران اتوبوسرانی، بخشی از رانندگان تاکسی 
و پرسنل شهرداری های مناطق شهرداری نیز در سایت واکسیناسیون 
شرکت واحد، واکسینه شده اند و در مرحله بعد، خانواده پرسنل شرکت 

واحد واکسینه خواهند شد.

عقاب افشان هرقدر هم که تالش کند محصول 
باکیفیتی در اختیار مشتریانش قرار دهد، اما اگر 
مشتریان یا مالکان اتوبوس ها بهره برداری درستی 
از آن نداشته باشند، تکلیف چیست؟ برای مثال، 
سرویس های دوره ای را به موقع انجام ندهند، از 
قطعات غیراصلی استفاده کنند یا حتی اتوبوس 
خود را برای سرویس و تعمیر به مراکزی غیر از 

مراکز خدمات پس از فروش عقاب افشان ببرند.
بی ش��ک، وقتی محص��ول از کارخان��ه خارج 
می ش��ود، یکی از مهمترین دغدغه های من این 
است که بعداً بشنوم یا ببینم مشتری از قطعات 
غیراصلی روی محصول استفاده کرده است. حتی 
ممکن است در نظر اول، این گونه قطعات عملکرد 
درس��ت و مناسبی داشته باش��ند اما در نهایت 
کیفیت آنها با قطعات اصلی قابل مقایسه نیست. 
با توجه به اینکه شرکت عقاب افشان همواره سعی 
می کند به روزترین سیستم های موجود را چه در 
تولید اتوبوس های بین ش��هری عقاب-اسکانیا و 
چه اتوبوس های ش��هری به کار گیرد، نیاز است 
قدری بیشتر از آنها مراقبت کنیم. متأسفانه عدم 
اطالع تعمیرکاران متفرقه از سیس��تم های این 
اتوبوس ها بعضاً آسیب های جبران ناپذیری را به 
این محصوالت وارد می کند و ممکن است برخی 
از این صدم��ات با ایمنی اتوبوس ه��ا در ارتباط 
مستقیم باشد و خدایی ناکرده سالمت مسافران 

عزی��ز را به خطر بیندازد. من فکر می کنم ما هر 
قدر هم تالش کنیم بهتری��ن محصول را تولید 
کنی��م اما اگر مالک یا راننده با ما همراهی نکند 
و سراغ قطعات غیراصلی یا تعمیرکاران متفرقه 
برود، بخش زیادی از تالش های ما به باد خواهد 

رفت.

موض���وع آم���وزش در واحد ش���ما چگونه 
تعریف می شود؟

مطمئناً یکی از اصول اساس��ی در بحث تولید، 
نیروی انس��انی اس��ت و طبیعتاً آنها هستند که 
در صورت آموزش غیرصحیح و از روی ناآگاهی 
مش��کالت را ب��ه ب��ار می آورند. م��ا در دو قالب 
آموزش ها را مدنظ��ر داریم. یکی آموزش تئوری 
است که طی آن دانش کارشناسان مان را افزایش 
می دهیم و برای آن از بازرسان و کارشناسان ارشد 
پیشین مان در این زمینه استفاده می  کنیم. اما در 
جایی هم نیاز است برخی استانداردها و الزامات 
به کارشناسان شناسانده و معرفی شوند که این 
موضوع نیز آموزش های خاص خودش را می طلبد 
و نهایتاً یک جایی هم نیاز است اپراتورهایی که در 
خط تولید هستند و محصوالت را تولید می کنند، 
آموزش کافی ببینند که این هم در ارتباط بین ما 

و واحد تولید انجام می شود.
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واس���طه  ب���ه  روزه���ا  ای���ن 
و  سراس���ری  واکسیناس���یون 
آگاهی بیش���تر مردم، ش���رایط 
س���خت دوران اپیدم���ی کرونا 
رفته  رفته دست از سر مشاغل 
مختلف برمی دارد و احتماالً به 
زودی وضعی���ت خطرناک این 
ویروس ناش���ناخته تا حدودی 
به حالت کنترل درخواهد آمد. 
در ای���ن بین، یکی از مش���اغل 
آس���یب دیده از کرون���ا بخ���ش 
حمل ونقل  مسافری بین شهری 
و صنف اتوبوس داران بوده که 
ح���اال بعد از گذش���ت ماه های 
طوالنی از شیوع این ویروس، 
ش���رایط ق���دری ب���رای آنها، آن 
هم با رعایت ش���یوه نامه های 
بهداش���تی رو به بهبود است. 
با این حال، فعاالن این صنف 
و صنعت معتقدن���د که ادامه 
حیات شان وابسته به حمایت 
دولت از آنهاس���ت. سیدحمید 
مال���کان  از  یک���ی  حس���ینی، 
اتوبوس اسکانیا و از مشتریان 
خودروس���ازی  صنای���ع  گ���روه 
عقاب افش���ان است که در این 
باره با او در این شماره کالسکه 

سبز گفتگو کرده ایم.

چ���ه زمانی ب���رای اولین ب���ار، محصوالت 
شرکت عقاب افشان را خریداری کردید؟

تا قبل از سال 89 اتوبوس با برندهای مختلفی 
را خری��داری و س��ال های زی��ادی را ب��ا آنها در 
جاده ها سپری کرده بودم اما از آن سال، مشتری 
محصوالت ش��رکت عقاب افشان شدم و حاال هم 
یک اتوبوس مارال مدل س��ال ۱400 دارم. البته 
در طول ده، یازده س��ال گذشته تقریباً هر سال 
اتوبوس��م را با مدل های جدید تعویض کرده ام و 
حاال هم چند ماهی است یک اتوبوس مارال صفر 
کیلومتر را از شرکت عقاب افشان تحویل گرفته ام.

چ���را تصمی���م گرفتی���د از اتوبوس ه���ای 
اسکانیا استفاده کنید؟ برند دیگری وجود 
نداشت یا توجیه دیگری برای این تصمیم 

خود داشتید؟

همانطور که گفتم تا پیش از س��ال 89 تقریباً 
کار با اغلب برندهای اتوبوسی را تجربه کرده بودم 
اما وقتی اولین اتوبوسم را از شرکت عقاب افشان 
خریدم، متوجه ش��دم که اتوبوس های اس��کانیا 
مزیت های بسیاری به نسبت دیگر برندها دارند، 
بنابرای��ن تصمیم گرفت��م از آن پس مش��تری 

محصوالت شرکت عقاب افشان شوم.

چه مزیت هایی ش���ما را به سمت خرید 
اتوبوس های اسکانیا هدایت کرد؟

اول از همه، کیفیت موتوری این اتوبوس هاست 
که بسیار قوی و باکیفیت هستند و خیلی دیر به 
خرج می افتند. عالوه بر این، اتوبوس های اسکانیا به 
نسبت دیگر اتوبوس ها استهالک کمتری دارند و اگر 
به هر دلیلی نیاز به سرویس یا تعمیر داشته باشند 
با هزینه کمتری می شود آنها را روبه راه کرد. نکته 

دیگر، امکانات داخل سالن این اتوبوس هاست 
که مسافران بسیار از آنها راضی هستند. ضمن 
اینکه این اتوبوس ها به لحاظ زیبایی ظاهری هم 
چشم هر خریداری را به خود جلب می کنند. با 
اطمینان به شما می گویم که اسکانیا بهترین 

اتوبوس موجود در ایران است.

گفتید که س���عی می کنید هر س���ال 
اتوبوس خود را با مدل جدیدتر تعویض 
کنی���د. چرا وقتی تا به این حد نس���بت 
ب���ه کیفیت فنی اتوبوس های اس���کانیا 
اطمینان دارید، چنین رویکردی را اتخاذ 

کرده اید؟
راستش این موضوع به عالقه شخصی خودم 
برمی گردد که همیش��ه دوست دارم ماشین 
صفر کیلومتر س��وار شوم و استفاده کنم. این 
امر در مورد خودروهای س��واری ام هم صدق 
می کند. ضمن اینکه شما می دانید که وقتی 
اتوبوس صفر و مدل روز داش��ته باش��ید، هم 
مسافر بیشتری به سمت شما جلب می شود و 
هم نگران هزینه کرد برای نگهداری از اتوبوس 

خود نخواهید بود.

چند سالی است که دنیا درگیر ویروس 
کرونا شده است؛ چقدر این بیماری به 

شغل شما لطمه زده است؟
در ابتدا دعا می کنم هرچه زودتر این بیماری 
و ویروس دس��ت از س��ر مردم ایران و جهان 
بردارد و همه مردم را در سالمتی ببینیم. اما 
همانطور که می دانید، کرونا آسیب های زیادی 
به مش��اغل مختلف از جمله اتوب��وس داران 
وارد کرد. متأس��فانه ما در این ایام به ش��دت 
با کاهش تعداد مس��افر مواجه شدیم و عالوه 
بر این در یک برهه ای هم اصالً اجازه فعالیت 
نداشتیم. با این حال، شرایط رفته رفته رو به 
بهبود اس��ت و امیدوارم هرچه زودتر شرایط 

برای همه عادی شود.

پیش تر اعالم شد که دولت قرار است 
به خاطر خس���ارت های ناشی از کرونا، 
ب���ه مال���کان اتوبوس های بین ش���هری 
کمک کند. ش���ما کمکی از جانب دولت 

دریافت کردید؟
به هیچ وجه. متأسفانه علی رغم اینکه بارها 
این موضوع در رسانه ها اعالم شد اما بنده به 
شخصه هیچ حمایتی از جانب دولت دریافت 
نک��ردم. همچنین در جریان هس��تید که در 
طول دو سه سال گذشته، لوازم یدکی، روغن 
و الس��تیک چند برابر گران تر ش��ده و دولت 
هیچ حمایتی از ما در این زمینه نکرده است. 
افراد هم صنف ما با چاش های جدی مواجهند 

و نیازمند حمایت های دولتی هستند.

اتوبوس شما در چه خطی کار می کند 
و وضعیت جاده های این مسیر چگونه 

است؟
اتوبوس ما در خط اسالمشهر-گرگان فعال 
است، چراکه من اصالتی گرگانی دارم. درباره 

جاده ه��ا هم که واقعاً ش��رایط قابل تعریف و 
تمجید نیست. متأس��فانه مالکان اتوبوس ها 
س��االنه هزینه ه��ای بس��یاری را ب��ه خاطر 
بی کیفی��ت بودن آس��فالت جاده ها متحمل 
می شوند. کاش دولت برای محورهای پرتردد 
کشور مثل مسیر تهران به شمال فکری کند.

ف���روش ش���رکت  از  پ���س  خدم���ات 
عقاب افشان را چطور می بینید؟

خوشبختانه شرکت عقاب افشان از این حیث 
ش��رایط بسیار خوبی دارد و به بهترین شکل 
کارها را پیش می برد. من به عنوان یک مالک 
اتوبوس، همیش��ه برای انجام س��رویس های 
دوره ای و تعمیرات��ی به نمایندگی های مجاز 
این ش��رکت مراجعه می کنم و امیدوارم که 

سایرین هم چنین رویکردی داشته باشند.

مالکان اتوبوس های بین ش���هری نیازمند حمایت دولت هس���تند
گفتگو با سیدحمید حسینی، مالک اتوبوس اسکانیا
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نای���ب رئی���س هیأت مدی���ره 
خودروس���ازی  صنای���ع  گروه 
عقاب افش���ان، عامل اصلی 
مش���کالت صنعت کش���ور را 
»خودتحریم���ی« دانس���ت و 
تأکی���د کرد ک���ه خودتحریمی 
از سرعت واردات و صادرات 
جلوگی���ری می کن���د و باعث 
طوالن���ی ش���دن رون���د اداری 
مهن���دس  می گ���ردد.  آن 
عبدهللا اکب���ری راد همچنین 
در خصوص آخرین تغییرات 
و تولی���دات گ���روه صنعت���ی 
عقاب افشان، گفت: شرکت 
عقاب افش���ان با س���ابقه 70 
س���اله، جزو گروه های بزرگ 
خودروس���ازی مسافربری در 

کشور معرفی شده است

مهندس عبداهلل اکبری راد مطرح کرد:

تولید بیش از ۵ هزار خودرو مسافربری 
در سال

مهندس اکبری راد با اش��اره به توان تولید 5 
هزار دس��تگاه خودرو در سال توسط این گروه 
خودروسازی، اظهارکرد: این گروه خودروسازی 
با ۲ ه��زار نفر نیروی مس��تقیم و ۱4 هزار نفر 
نیروی غیرمس��تقیم مشغول به فعالیت است و 
۱4 واحد صنعتی دیگر را نیز تحت پوشش خود 
دارد. وی ب��ا بیان اینکه این ش��رکت در زمینه 
بازس��ازی و تأمین خودروهای مس��افربری اعم 
از اتوبوس و مینی بوس در حال فعالیت اس��ت، 
افزود: گروه صنایع خودروس��ازی عقاب افش��ان 
در بحث خودروهای درون شهری و برون  شهری 
به عنوان بهترین طراح در کشور شناخته شده 

است.
نای��ب رئی��س هیأت مدی��ره گ��روه صنای��ع 
خودروس��ازی عقاب افش��ان در رابطه با کسب 
نش��ان چهار س��تاره کیفی از س��وی ش��رکت 
بازرس��ی کیفی��ت و اس��تاندارد ای��ران ب��رای 
محص��والت این ش��رکت خودروس��ازی گفت: 
اتوبوس ُدرس��ا تنها اتوبوس تولید داخل اس��ت 
که بیش از 5۱ درصد آن س��اخت داخل است 
و مدت هاست توانسته به عنوان محصول چهار 
ستاره لقب بگیرد. عالوه براین، عقاب افشان تنها 
صادرکننده اتوبوس در کل کش��ور اس��ت و در 
بحث می��زان ارزآوری، نیاز ب��ه تولید و فروش 

مناسب محصوالت خود دارد.

ای��ن صنعتگر، ب��ا اش��اره به اینکه ش��رکت 
عقاب افشان در کش��ورهای اروپایی نیز تأییدیه 
ش��ماره گذاری خ��ودرو را دارد، تش��ریح کرد: 
ش��رکت عقاب به کش��ورهای زی��ادی از جمله 
روس��یه، اوکراین، ترکمنس��تان، آذربایجان، و 

کشورهای عربی صادرات زیادی داشته است.
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ه دلیل ش��دت گرفتن 
تحریم ها در مبادالت پولی و بانکی مش��کالتی 
ایجاد ش��ده که از صادرات جلوگیری می کند، 
اظهار داش��ت: شرکت عقاب افشان ظرفیت های 
فراوانی ب��رای صادرات محصوالت مس��افربری 
خود دارد اما مشکالت مختلفی از جمله شدت 
گرفتن تحریم ها، از صادرات مناسب این شرکت 

جلوگیری کرده است.

ات���کا ب���ه توانای���ی داخ���ل از افتخ���ارات 
عقاب افشان است

مهن��دس اکبری راد با تأکید ب��ر اهمیت اتکا 
ب��ه توانایی های داخلی در س��اخت محصوالت 
مسافربری شرکت عقاب افشان، عنوان کرد: در 
حال حاضر، 60 درصد از سهم تولید محصوالت 
شرکت عقاب افشان متکی به توانایی های داخلی 
و 40 درصد آن هم وارداتی است که از بهترین 

برندهای جهانی خریداری می شود.
وی با اش��اره به فرصت های بس��یار خوبی که 
طی 40 س��ال پس از انق��الب در اختیار تولید 
داخل قرار گرفته اس��ت، تشریح کرد: در دنیای 

چرخ تولید در زنجیر خودتحریمی
پیش��رفته ام��روز نیاز ب��ه مدیری��ت بدون 
کارخانه با استفاده از ظرفیت دیگران است 
ت��ا بتوانیم از همه ظرفیت ه��ا با به روزترین 
تکنولوژی ه��ای جه��ان ب��رای تکمیل یک 

خودرو استفاده کنیم.
نای��ب رئی��س هیأت مدیره گ��روه صنایع 
خودروس��ازی عقاب افش��ان با بی��ان اینکه 
صنعتگران باید به دور از مسائل سیاسی به 
دنبال ارتباط با دنیا باشند و برای پیشرفت 
کشور تالش کنند، اظهار داشت: درخواست 
صنعتگران از دولت این اس��ت که ارتباط با 
کش��ورهای دنیا را افزایش دهد تا کاالهای 

داخلی به همه جا صادر و عرضه شود.
وی عامل اصلی مش��کالت صنعت کشور 
را خودتحریم��ی دانس��ت و عن��وان ک��رد: 
خودتحریمی از س��رعت واردات و صادرات 
جلوگی��ری می کند و باعث طوالنی ش��دن 

روند اداری آن می گردد. 
در گذش��ته، کااله��ای مورد نی��از ما در 
کمترین زمان ممکن وارد کش��ور می ش��د 
و تولید در مس��یر درس��تی قرار داشت اما 
اکنون زمان بس��یار زیادی صرف امور اداری 

در کش��ور می شود و این موضوع، زمینه ساز 
کاهش سرعت تولید خواهد شد.

مهندس اکب��ری راد با بی��ان اینکه رابطه 
س��الم و هدفمند با کش��ورهای دنی��ا ما را 
به س��مت پیش��رفت می برد، تأکی��د کرد: 
با مش��کالت موجود نه می توانی��م واردات 
مناسبی داشته باشیم و نه صادرات مناسبی 

را برای شرکت های خود رقم بزنیم.

بی ثبات���ی در قوانین؛ مش���کل اصلی 
صنعت کشور

نای��ب رئیس هیأت مدیره گروه تولیدی و 
صنعتی عقاب افشان با بیان اینکه اولین نیاز 

یک کارآفرین، تولیدکننده و س��رمایه گذار، 
قوانی��ن و مق��ررات با ثبات اس��ت، تصریح 
کرد: به عنوان ی��ک تولیدکننده از مجلس 
درخواس��ت دارم یا قانونی را تصویب نکنند 
یا حداقل برای آن، ی��ک دوره زمانی ثابتی 
را مشخص کنند که در آن تغییری صورت 

نگیرد.
وی با اشاره به اینکه امنیت روانی و ثبات 
ن��رخ ارز و جلوگی��ری از بهره های بانکی در 
ثبات قیمت ه��ا تأثیر بس��زایی دارد، گفت: 
نرخ باالی بهره های بانکی برای تولیدکننده 
بسیار سنگین است و باید کنترلی در بحث 

نرخ بهره های بانکی صورت گیرد.
مهن��دس اکبری راد در پایان با اش��اره به 
آلودگ��ی هوای کالنش��هرهای کش��ور طی 
سالیان اخیر گفت: گروه صنایع خودروسازی 
عقاب افش��ان ب��رای اولین بار در کش��ور با 
همکاری گروه مپن��ا اقدام به تولید اتوبوس 
برقی کرده است که یک موفقیت بزرگ در 
این صنعت به شمار می رود و در آینده نقش 
پررنگی در سیس��تم حم��ل و نقل عمومی 

کالنشهرهای کشور بازی خواهد کرد.
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گاهی اوقات، مهارت در رانندگی چیزی بیش از نیم کالچ گرفتن در سرباالیی و 
پارک دوبل است. رانندگان حرفه ای در شرایط نامتعارف، تکنیک های خاصی 
را برای افراد معمولی توصیه می کنند؛ تکنیک هایی ساده ولی گاهی اوقات 
حیاتی که می توانند نقش تعیین کننده ای را در جلوگیری از بروز حوادث ناگوار 
ایفا کنند. در این مطلب، قصد داریم شرایط رانندگی در شب را ارائه دهیم.

بررسی های علمی نشان می دهد که به طور تقریبی، میدان دید انسان ۵۵ 
درجه باالی افق، 70 درجه زیر افق، ۹0 درجه به س���مت چپ و ۹0 درجه به 
س���مت راست اس���ت؛ اما این در حالی است که تنها بخش محدودی از دید 
انسان امکان دیدن دقیق را می دهد. شاید جالب باشد بدانید این محدوده، 
شامل یک مخروط حدود ۲ تا ۴ درجه از نقطه کانونی است. مطالعات نشان 

می دهد در زمان رانندگی، تعداد زیادی از اهداف هنگامی شناسایی می شوند 
که در فاصله 10 تا 1۵ درجه از نقطه کانونی باشند. حتی در مواردی که اشیا 
آش���کار باشند، تش���خیص آن ها در زاویه ای بیش از 30 درجه به ندرت اتفاق 
می افتد. این توضیحات علمی، از آن جهت اهمیت پیدا می کند که طراحان 
عالئم راهنمایی و رانندگی و حتی س���ازندگان خودروها، این محدودیت های 
بینای���ی را بی ان���دازه در پروژه های خود دخیل می کنن���د؛ اما چیزی که در این 
میان اغلب فراموش می شود، این است که اعداد و ارقام گفته شده، مربوط 
به میدان دید در ش���رایط نوری اس���تاندارد اس���ت؛ به عبارت دیگر، در صورت 
وجود عیوب انکساری در چشمان راننده یا حتی کاهش دید به دلیل کمبود 

نور محیطی، فاکتورهای فوق مستقیماً دستخوش تغییر می شوند.

آگاه بود. در ادامه، با تکنیک های س��اده ولی 
کاربردی رانندگی در شب آشنا خواهید شد:

چراغ ها؛ از نان شب واجب تر
بارها پیش آمده است که در مطالب مربوط 
ب��ه پیش نیازهای رانندگی، با تاکید فراوان به 
سالمت الستیک ها و روغن موتور سالم اشاره 
شده اس��ت؛ اما واقعیت این اس��ت که برای 
رانندگی در ش��ب، مهم ترین چیزی که یک 
راننده و خودرو وی نیاز دارد، چراغ های سالم 
اس��ت. تمامی مطالب مربوط به میدان دید و 

اهمیت نور در رانندگی را به یاد بیاورید.
سیس��تم روش��نایی خودرو، عصای دست 
رانندگان برای رانندگی در ش��ب است. ابتدا 
نس��بت به س��المت چراغ های اصلی، یعنی 
نورپایین اطمینان حاص��ل کنید؛ بعد از آن، 
نورباال را برای مواق��ع اضطراری چک کنید. 
مه ش��کن خودروها ش��اید در پیمایش های 
شهری چندان اهمیت نداش��ته باشند؛ ولی 
وقتی در یک اقلیم نامساعد با برف و مه فراوان 
روبه رو شده باشید، آن وقت است که جادوی 

مه شکن ها را مشاهده می کنید.
از اهمیت چراغ ها در رانندگی شب هنگام، 
همی��ن بس ک��ه حتی نبای��د از چراغ های 
راهنم��ا و چراغ های هش��دار روی بدنه نیز 
غافل شوید. سالمت چراغ های عقب، به ویژه 
چراغ ترمز، شاید در کیفیت رانندگی شما 
تأثیر نداشته باشد؛ ولی بی اندازه روی نحوه 
رانندگی خودرو پش��تی تأثیرگذار اس��ت. 
ب��ا این حال، یادتان باش��د اگ��ر برای رفاه 
خود و افزایش می��دان دید اقدام به نصب 
چراغ های غیراس��تاندارد با نور خیره کننده 
کنید، راننده روبه رویی را عماًل به کام مرگ 

فرستاده اید.

آهسته، آهسته و آهسته!
حت��ی اگر س��الم ترین چش��م ها و بهترین 
سیستم روشنایی را روی خودرو خود داشته 
باشید، باز هم نباید فراموش کنید که کاهش 
تمرک��ز رانندگی در این موقع از ش��بانه روز، 
اجتناب ناپذیر است. توصیه همیشگی پلیس، 
کارشناس��ان و رانندگان حرفه ای را بیشتر از 
همیشه به یاد داشته باشید. آرام و با سرعت 
مطمئنه رانندگی کنید؛ آرام، به معنی کندتر 
از س��رعت مجاز نیست؛ منظور این است که 
ش��ب ها با آرامش بیشتری نس��بت به سایر 

اوقات شبانه روز باید پشت فرمان بنشینید.
ش��ما نیاز دارید تمرکز بیش��تری را نسبت 
به مس��یر پیش رو اعمال کند. در صورتی که 
سرعت شما بیش از حد مجاز باشد، عالوه بر 
عدم تسلط روی شرایط فیزیکی جاده، کاهش 
میدان دید، برخی از جزئیات حیاتی را نیز از 

چشم شما پنهان می کند.

تکنیک مواجهه با حیوانات
در مسیرهای بیرون از شهر، هر لحظه امکان 
ورود یک حیوان وحشی به حریم جاده وجود 
دارد. فارغ از دقت و سرعت شما، روبه روشدن 
با چنین صحنه ای نیازمن��د اقدامات ویژه ای 
است. یادتان باش��د اغلب احشام اهلی که از 
جاده عبور می کنند، نسبت به بوق خودروها 
بی توجه هستند؛ حتی شاید این اقدام، منجر 
به شوکه ش��دن آن ها و مان��دن در موقعیت 

فعلی شان شود.
 از سوی دیگر، برخی از حیوانات نیز نسبت 
ب��ه نور چراغ حس��اس هس��تند و به طرزی 
غیرارادی به آن خیره می شوند. روش اصولی 
و حرفه ای در این شرایط، کاهش حساب شده 
سرعت و انحراف کنترل شده به طرفین است. 
یادتان باشد که انجام ترمز ناگهانی و انحراف 
به طرفین جه��ت تصادف نکردن با حیوانات، 

خود می تواند منجر به بروز حادثه شود.

چند نکته درباره نورباال
تردیدی نیست که وقتی چراغ های جلو را 
در حالت High Beam یا همان نور باال قرار 

می دهید، میدان دید شما به طرز اعجاب آوری 
افزایش پیدا می کند؛ ولی در نظر داشته باشید 
که این نور برای س��ایر رانن��دگان، بی نهایت 
مهلک است؛ نه فقط برای خودروهایی که از 
جلو می آیند بلکه برای خودروهای هم مسیر 
نیز که باعث انعکاس نور چراغ از آینه وس��ط 

می شود، خطرناک است.
سعی کنید در مسیرهای مناسب و زمانی که 
خ��ودرو دیگری در محدوده پرتاب چراغ های 
شما نیست، نورباال بزنید. بررسی های علمی 
نش��ان می دهد خودروهایی که از المپ های 
زن��ون اس��تفاده می کنن��د، باع��ث ک��وری 
چندثانیه ای راننده مقابل می شوند. حال سؤال 
این جا اس��ت که اگر شما قربانی شیطنت یا 
حواس پرت��ی راننده ای ش��دید که ب��ا نورباال 
حرکت می کرد، چ��ه کاری باید انجام دهید. 
رانندگان حرفه ای پاس��خ می دهند که مانند 
ه��ر بحران دیگری، ابتدا به خودتان مس��لط 
شوید. گام بعدی، این است که سرعت تان را 
به آهستگی کمتر کنید. راه حل طالیی برای 
جلوگیری از بروز حادثه، دقت روی خط سفید 
روی آسفالت است. تالش کنید این وضعیت 
را تا بازگش��ت مردمک چشم به حالت عادی 

ادامه دهید.

هوشیار بمانید
رانندگان قدیمی با این که سالیان دراز تجربه 
رانندگی های طوالنی مدت را دارند، ولی با این 
حال، به خوبی می دانند که همیش��ه به یک 
عامل تحریک کننده برای هوشیاری نیاز دارند. 
این عامل، می تواند هم صحبتی با یک یا چند 
سرنش��ین یا گوش دادن به موسیقی مناسب 
باشد. نکته این جا است که موسیقی انتخابی 
برای رانندگی در شب، نباید آرامش بخش هم 
باشد. سعی کنید از موزیک هایی با ریتم های 

مختلف استفاده کنید.
زمزمه کردن موسیقی نیز به افزایش تمرکز در 
رانندگی کمک می کند. اگر به صورت خانوادگی 
س��فر می روید، از یکی از اعضا بخواهید که تا 
رسیدن به مقصد با شما هم کالم شود. در نظر 
داشته باشید این ها روش هایی برای جلوگیری 
از خوابیدن شما نیس��تند. رانندگی با حالت 
خواب آلودگی، نوعی تخلف است؛ آن چه گفته 
شد، تنها روش هایی ساده برای افزایش تمرکز 

در هنگام رانندگی است.

دالیل اهمی���ت آم���وزش رانندگی در 
شب

حال که اهمیت ن��ور در میدان دید راننده 
را دریافته ای��م، راحت ت��ر می توانیم به بحث 
رانندگی در شب بپردازیم. کاهش میدان دید 
راننده به دلیل تاریکی شب، یکی از اصلی ترین 
دالیل تصادفات رانندگی در واپسین ساعات 
روز اس��ت. تصور کنید وقتی نور کافی برای 
مش��اهده فضای جلوی خودرو فراهم نباشد، 
دیگ��ر نمی توان امیدی به تمرکز روی میدان 

دید جانبی و پشت خودرو داشت. البته اوضاع 
آن قدر هم که به نظر می رس��د، بد نیس��ت. 
روشنایی جاده ها، چراغ خودروها و البته عالئم 
هشداردهنده، تا حد بسیاری از این مشکالت 

کاسته اند.
با تمامی این مسائل، کارشناسان و رانندگان 
حرفه ای، تاریک بودن را تنها دلیل نیاز به کسب 
مهارت در رانندگی شب هنگام تلقی نمی کنند. 
یکی از نکات مهمی که رانندگان باید در این 
شرایط با آن روبه رو شوند، ساعت بیولوژیکی 

بدن اس��ت؛ س��اعتی که به ص��ورت خودکار 
بخشی از فعالیت و هوشیاری ذهنی را با آغاز 
غروب کاه��ش می دهد؛ امری ک��ه می تواند 
در تش��خیص موانع و سرعت تصمیم گیری، 

تأثیرگذار باشد.
اغل��ب رانندگان قدیمی و ش��اید برخی از 
جوانان نیز رانندگی در شب را به دلیل آرامش 
و جذابیت های بص��ری آن ترجیح می دهند؛ 
با این حال، باید نس��بت به شناخت خطرات 
و محدودیت ه��ای رانندگی در این اوقات نیز 

رانندگان اتوبوس بیشتر مراقب باشند

بایدها و نبایدهای رانندگی در شب
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صنعت و حتی مردم ایجاد می کند که شورای 
رقابت به هرکاری که ورود کند، ممکن است با 
وضعیت نامناسب تری مواجه شود. ضمن اینکه  
تصمیم��ات آن در مورد قیمت گذاری خودرو 
هم همیش��ه با تاخیر بوده و از اصول منطقی 
درستی برخوردار نبوده است؛ لذا شرایط را هم 
همواره س��خت تر کرده است. به همین دلیل 
بنده چندان به این موضوع خوش بین نیستم 
که این شورا بتواند در مورد واردات خودرو هم 
تصمیمی درست و آن هم در شش ماه یکبار 
اتخاذ کند و سازوکار مشخصی را تعیین کند. 

واردات خودرو زمانی کمک کننده است 
که اولویت دولت هم باشد

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: واردات 
خ��ودرو به ویژه در ش��رایطی ک��ه در تولید و 
عرض��ه خودرو ب��ا محدودیت های بس��یاری 
مواجه هس��تیم، می تواند به تعادل بخشیدن 
ب��ه بازار کمک کند. بر کس��ی هم پوش��یده 
نیست که تا حد مشخصی می تواند این بازار 
آش��فته را سامان بخشد. البته این موضوع به 
شرطی است که واردات خودرو اولویت دولت 
هم باشد؛ در حالیکه به نظر می رسد در حال 
حاضر بح��ث واردات خودرو جزو اولویت های 
اصلی دولت نیس��ت و وزیر صمت هم به آن 
اش��اره کرد ک��ه فعال برنامه ای ب��رای واردات 

خودرو نخواهد داشت.
کریمی سنجری گفت: ش��اید این مصوبه 

صرفا برای این باش��د که دست دولت را برای 
تصمیم گیری در ح��وزه واردات خ��ودرو باز 
بگذارد و دولت براس��اس مصال��ح خود و در 
نظر گرفتن پارامترهای مختلف، یک تصمیم  
اساسی  و درست اتخاذ و اجرایی کند. طبیعتاً 
واردات کم��ک خواهد کرد که حباب قیمتی 
در خودروهای خارجی تا حدودی شکس��ته 
ش��ود. همچنین از جهت اینکه برای تقویت 
عرض��ه خودرو ب��ه بازار کم��ک خواهد کرد، 
می تواند حباب قیم��ت خودروهای داخلی را 
ه��م کاهش دهد و براین اس��اس قطعاً تاثیر 
مثبت خواهد داشت؛ کمااینکه هفته گذشته 
که تنها صحبت ها در این زمینه مطرح ش��د، 
دیدیم که قیمت  خودروهای خارجی به شدت 

افت کرد.
 وی تاکید کرد: البته فراموش نکنیم که یکی 
از پارامتره��ای موثر بر افزایش قیمت و تورم 
خودرو، همانطور که اشاره شد، کمبود عرضه 
است که از طریق واردات می تواند تاحدودی 
جبران ش��ود اما سایر پارامترها همچون نرخ 
تورم یا نرخ براب��ری ارزهای خارجی با ریال، 
مشکالتی که در تولید خودرو ناشی از تحریم 
ش��کل گرفته اس��ت، کماکان وجود خواهد 
داشت و همیشه سبب خواهد شد که قیمت 

خودرو به سمت افزایش، تقویت شود. 

طرح س���اماندهی بازار خودرو چگونه 
تصویب شد

چندی پیش طرح آزادسازی واردات خودرو 
دوباره مطرح ش��د و با اصالحیه بند 4 در فاز 
نهایی تصویب قرار گرفت. مجلس در نظر دارد 
با تصوی��ب طرح واردات خودرو، رانت موجود 
در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج 

قیمت ها را آرام کند.
در پی این طرح پیشنهادی مجلس شورای 
اس��المی پیش بینی شد که عالوه بر متعادل 
ش��دن بازار خودرو، کاهش قیمت های 50 تا 
80 درص��دی برای خودروه��ای وارداتی هم 
شکل گیرد. ضمن اینکه با آزادسازی خودروها، 
این فرصت ایجاد خواهد شد که هر ایرانی به 
خودرو باکیفیت، متناس��ب با درآمد و توزیع 

عادالنه دستیابی داشته باشد.

آیا واردات خودرو بعد از ۳ سال آزاد می شود؟

ب��ا تصمیم جدید مجل��س، واردات خودرو 
پس از حدود سه سال )از مرداد سال ۱397( 
مجدداً آزاد و راه برای ورود خودروهای خارجی 
به کشور باز می شود. حال سؤال اینجاست که 
این تصمیم چه اثراتی بر بازار خودرو خواهد 

گذاشت؟
در ای��ن رابطه حس��ن کریمی س��نجری- 
کارشناس صنعت خودرو- با بیان این نکته که 
بحث قانون گذاری ها و تصمیم گیری ها برای 
واردات خودرو، بایستی در اختیار دولت باشد، 
اظهار کرد: مگر تاکنون واردات خودرو قانون 
نداشته است که حال مجلس برای آزادسازی 
آن مصوبه صادر کرده اس��ت؟ از سوی دیگر 
واردات خودرو اصوال شمشیر دو لبه است. در 
حقیقت از یک سو با موضوع عرضه و تقاضای 
خودرو در ب��ازار مواجه خواهیم بود که علت 

اصلی آن، کمبود عرضه به حساب می آید.
وی افزود: طی س��ه س��ال گذشته به دلیل 
شرایط مختلف و مشکالتی که وجود داشته، 
نتوانس��ته ایم مطابق برنامه های��ی که از قبل 
پیش بینی شده بود، حرکت کنیم و هیچگاه 
توان تولید خودرو ما از رقمی که در سه سال 
گذش��ته حاصل ش��د، باالتر نرفت؛ بنابراین 

همیشه تولید از نیاز بازار کمتر بوده است. از 
سوی دیگر همیشه با معضلی به نام مضیقه 
ارزی مواجه بوده ایم  و اوضاع و احوال اقتصادی 
کشور ما به گونه ای بوده که با محدودیت منابع 
ارزی مواجه بوده است و اختصاص بخشی از 
ذخایر محدود نمی توانست به واردات خودرو 
تعل��ق گیرد اما با توجه ب��ه اینکه در آخرین 
تصمیم گیری ها قراراست که این واردات هیچ 
تعه��د ارزی جدید برای کش��ور ایجاد نکند، 
احتماال محدودیت ارزی مانعی برای واردات 
نخواه��د ب��ود. زمانیکه واردات با ارز منش��اء 
خارجی باش��د، عمال دغدغ��ه مضیقه ارزی 
دولت منتفی خواهد شد؛ چراکه قرار نیست 

ارزی از کشور خارج شود. 
این کارش��ناس صنعت خودرو تاکید کرد: 
اینکه اش��خاص امکان واردات داشته باشند، 
قان��ون واردات وجود خواهد داش��ت و بحث 
بر س��ر تعداد آن وجود دارد و با مش��خصات 
مح��دود که این موضوع طبیعت��اً یک امتیاز 
خواهد ش��د و یک امضای طالی��ی دیگر به 
امضاه��ای طالی��ی دیگر اضافه خواهد ش��د 
و ممکن اس��ت تبدیل به رانتی ش��ود که در 
اختیار افراد خاصی قرار می گیرد؛ لذا نکته این 

است که سازوکار واردات بصورت کامل تشریح 
شود که البته با توجه به اینکه این سازوکار به 
شورای رقابت سپرده شده است اما با توجه به 
اینکه نحوه تعیین س��ازوکار واردات و تعیین 
تعداد به شورای رقابت واگذار شده است، جای 

تامل دارد.
کریمی سنجری تاکید کرد: امید است که 
شورای رقابت بتواند سازوکار درستی برای این 
موضوع تعریف کند؛ اما آنطور که سابقه این 
شورا نشان می دهد، با توجه به اینکه شورای 
رقابت نتوانس��ته اس��ت چندان تاثیرگذاری 
مثبت در بحث بازار و اقتصاد کشور و به ویژه در 
تعادل بخشیدن به بازارهای مختلف و از جمله 
بازار خودرو، داشته باشد، به نظر می رسد که 
اصوالً هرکاری که به این ش��ورا واگذار شود، 
نمی تواند با نتیجه درست و مطلوبی از شورای 
رقابت خارج ش��ود؛ چراکه سازوکار این شورا 
سازوکار درستی نیست یا شاید وظایف خود را 

به درستی تاکنون انجام نداده است.
وی افزود: ش��اید هم تجرب��ه منفی که در 
مورد ش��ورای رقابت و عملکرد آن به ویژه در 
س��اماندهی بازار خودرو وج��ود دارد، همواره 
این نگرانی را برای فعاالن و کارشناس��ان این 

اثرات آزادسازی واردات بر بازار خودرو

واردات خودرو به ویژه در 
شرایطی که در تولید و عرضه 
خودرو با محدودیت های 
بسیاری مواجه هستیم، 
می تواند به تعادل بخشیدن 
به بازار کمک کند. بر کسی 
هم پوشیده نیست که تا 
حد مشخصی می تواند این 
بازار آشفته را سامان بخشد. 
البته این موضوع به شرطی 
است که واردات خودرو 
اولویت دولت هم باشد؛ 
در حالیکه به نظر می رسد 
در حال حاضر بحث واردات 
خودرو جزو اولویت های اصلی 
دولت نیست و وزیر صمت 
هم به آن اشاره کرد که فعال 
برنامه ای برای واردات خودرو 
نخواهد داشت.
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علموفناوری

در نهای��ت بیس��ت و چهارم ش��هریور، 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در 
جلسه علنی مجلس ایرادات شورای نگهبان 
در طرح ساماندهی صنعت خودرو را رفع و 
جهت تأمین نظر شورای نگهبان، با واردات 
خ��ودرو خارجی موافق��ت کردند و بدین 

ترتیب واردات خودرو آزاد خواهد شد.
طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی 
توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
مصوب شد که پیش تر، سیدرضا فاطمی 
امین-وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت- 
صراحت��اً اع��الم کرده بود ک��ه دولت در 
حال حاضر برنامه ای برای واردات خودرو 

ندارد. 
ماده 4 این قانون بدین ش��کل اصالح 
ش��ده اس��ت که هر ش��خص حقیقی یا 
حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو 
یا قطعات خودرو یا سایر کاالها یا خدمات 
مرتبط با ان��واع صنایع نیرو محرکه یا از 
طریق واردات بدون انتقال ارز نس��بت به 
واردات خودرو تم��ام برقی یا دو نیرویی 

)هیبریدی( ی��ا واردات خودرو بنزینی یا 
گاز س��وز با بر چسب انرژی B و باالتر یا 
دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا باالتر 
بر اساس گواهی های اس��تاندارد معتبر، 

معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند.
البته که براساس تبصره های این طرح، 
واردات نبای��د هیچ تعهد ارزی جدیدی 
ب��رای کش��ور ایجاد کند. س��قف تعداد 
خودروهای مجاز وارداتی هر ش��ش ماه 
یکبار توسط ش��ورای رقابت و بر اساس 
میزان کمبود عرضه نس��بت به تقاضای 
مؤثر خ��ودرو س��واری طی یک س��ال 

گذشته تعیین می شود. 
منحصرک��ردِن داش��تن نمایندگی یا 
ارائه خدم��ات پس از ف��روش، صرفاً از 
خودروس��ازان خارجی ممنوع اس��ت و 
س��ایر مق��ررات مربوط توس��ط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود 
و همچنی��ن واردات مج��دد اقالم صادر 
شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم 

کاالی قاچاق است.

جهانی که در انتظار ماست/2۰
اقدامات جهانی علیه گوگل پلی و اپ استور/22

پـرواز موفقیت آمیـز هواپیمای بدون سرنشـین هلیـوم  دار و مجهز به 
2۵/۵G ایستگاه پایه

فیس بوک از آسیب اینستاگرام به نوجوانان آگاه بوده است/26
آیفون 1۳ و  دو آی پد جدید رونمایی شدند/27
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تراش��یدن آن توسط پزشک است که عملی 
دردناک اس��ت. هممچنین ممکن است طی 
این عملیات بافت س��الم نیز تراشیده شود. او 
در این باره می افزاید: ریز سوزن ها هیچ دردی 
ایجاد نمی کنند زیر آنها به اندازه بلند نیستند 

که به اعصاب برسند.

ابراز نگرانی رگوالتور حریم خصوصی 
ایرلند درباره عینک فیس بوک

کمیس��یونر حریم خصوصی داده های ایرلند 
مانن��د رگوالتور حفاظ��ت از داده های ایتالیا 
درباره عینک هوشمند فیس بوک نگران است 
و معتقد است این ابزار به افراد هشدار نمی دهد 
از آنه��ا فیلمبرداری می ش��وند. کمیس��یونر 
حریم خصوصی داده ه��ای ایرلند )DPC( از 
فیس بوک خواسته تا به طور واضح نشان دهد 
نشانگر آل ای دی روی عینک هوشمند این 
ش��رکت یک ابزار کارآمد برای این است که 
به افراد هشدار می دهد از آنها فیلمبرداری یا 
عکسبرداری می شود. این شبکه اجتماعی به 
تازگی با همکاری ری بن عینک هوشمندی 
به بازار عرضه کرده که به کاربر اجازه می دهد 
موسیقی گوش کند، به تماس ها پاسخ دهد، 
عکس بگی��رد و ویدئوی کوتاه ثبت کند و به 

اشتراک بگذارد.

آمریکا پرداخت باج به شکل رمز ارز را 
محدود می کند

طبق گزارش��ی جدید دولت آمریکا تصمیم 
دارد ب��ا وض��ع قوانینی جدی��د پرداخت باج 
به ش��کل رم��زارز را برای حمالت س��ایبری 
محدود کند. براس��اس گزارش جدید نشریه 
وال اس��تریت ژورنال دولت آمریکا قصد دارد 
با انجام اقداماتی استفاده هکرها از ارز مجازی 
را برای حمالت باج افزاری سخت تر کند. در 
همین راس��تا یکی از اقدامات در نظر گرفته 
شده از س��وی دولت جو بایدن تحریم است. 

در این گزارش به نقل از منابع آگاه فاش شده 
خزانه داری آمریکا تصمیم دارد تا هفته آینده 
تحریم هایی در این زمینه وضع کند. همچنین 
دس��تور العمل جدیدی درباره ریس��ک های 
مربوط به تس��هیل پرداخ��ت باج ها از جمله 
جریمه و مجازات های دیگر صادر خواهد شد. 

مایکروس���افت ورود بدون پس���ورد را 
برای کاربرانش ایجاد کرد

مایکروسافت قابلیت ورود به حساب کاربری 
بدون پس��ورد را برای کاربرانش در سراس��ر 
جهان ارائ��ه کرد. مایکروس��افت اعالم کرد 
تمام کاربرانش می توانند بدون نیاز به پسورد 
و ب��ا اس��تفاده از روش های دیگ��ر مانند اثر 
انگش��ت یا اپلیکیشن های احراز هویت، وارد 
حساب های های خود شوند. این اقدام جدید 
مایکروس��افت در حالی اجرا می شود که در 
ماه مارس س��ال جاری ویژگی مذکور برای 
مشتریان تجاری ش��رکت ارائه شده بود. به 
گفته مایکروسافت تقریباً تمام کارمندانش از 
ویژگی ورود به حساب کاربری بدون نیاز به 
پسورد اس��تفاده می کنند. یکی از مشکالت 
پسورد آن اس��ت که فرد ممکن است آن را 
فراموش کند یا از وی س��رقت ش��ود. اما با 
استفاده از اثر انگشت یا اپلیکیشن های احراز 
هویت، فقط کاربر می تواند وارد حساب خود 
شود. البته هنوز مشخص نیست درصورتیکه 
اپ احراز هویت هک ش��ود ی��ا موبایل فرد 
سرقت شود، حساب کاربری فرد تا چه اندازه 

ایمن می ماند. 

سیس���تم عام���ل اندروی���د ۱۲ گوگل به 
زودی منتشر می شود

گوگل پنجمین و آخرین نس��خه بتا را برای 
اندروید ۱۲ در اوایل سپتامبر منتشر و اعالم 
کرد که انتشار رس��می نسخه اندروید ۱۲ تا 
چند هفته دیگر انجام خواهد ش��د و به این 

ترتی��ب دنیا در آس��تانه انتش��ار اندروید ۱۲ 
است. اگر نسخه های قبلی اندروید ۱۲ را برای 
پیکسل یا دیگر گوشی ها نصب شده، به طور 
خودکار آخرین نس��خه بتا را دریافت خواهد 
کرد. گوگل برای ارائه نس��خه های آزمایشی 
اندروید ۱۲ با ش��رکت هایی مانند وان پالس، 
اوپو، ریلمی، ایس��وس و ش��یائومی همکاری 
کرده اس��ت. در همین رابط��ه، اوپو به تازگی 
 Color OS 12 اعالم کرده که رابط کارب��ری
مبتنی بر اندروید ۱۲ است و اواخر ماه جاری 
منتشر خواهد شد؛ طبق گزارش ها، سامسونگ 
نسخه بتای رابط کاربری One UI 4 را در ماه 
جاری میالدی منتش��ر می کند که این رابط 
کاربری هم از اندروی��د ۱۲ بهره می برد و به 
همین خاطر دیر یا زود دیگر ش��رکت ها هم 
ب��رای رابط های کاربری خود به بهره گیری از 

اندروید ۱۲ روی می آورند. 

کشف جدیدی در مورد سیاه چاله ها
دو فیزیک��دان بطور تصادفی متوجه ش��دند 
س��یاه چاله ها ب��ر فضای اطراف خود فش��ار 
وارد می کنند. با توجه به اینکه اولین کش��ف 
مس��تقیمی که وجود س��یاه چاله ها را تأیید 
می کرد، فقط در این قرن انجام ش��ده است، 
می توان انتظار داشت که نکاتی در مورد این 
اجرام اس��رار آمیز کیهانی همچنان مشخص 
نشده باشند. سیاه چاله ناحیه ای در فضا-زمان 
با گرانشی بسیار نیرومند است که هیچ چیز 
حتی ذرات و تابش های الکترومغناطیس��ی 
مانند نور نمی توانند از میدان گرانش قدرتمند 
آن بگریزند. ساده ترین نوع سیاه چاله ها آنهایی 
هس��تند که تنها جرم دارند و بار الکتریکی و 
تکانه زاویه ای ندارند. این سیاه چاله ها را اغلب با 
نام سیاه چاله های »شوارتزشیلد« می شناسند 
که بر گرفته از نام »کارل شوارتزشیلد« است 
که جوابی برای معادالت میدانی اینشتین در 

سال ۱9۱6 میالدی ارائه داد.

جت پک با فناوری خودران ابداع شد
جت پکی ابداع ش��ده که مجه��ز به فناوری 
خودران است و می تواند با سرعت 30 مایل بر 
ساعت حرکت کند. شرکت »ماوریک اویشین« 
)Maverick Aviation( جت پک��ی به نام 
»ماوریک جت پک« ابداع کرده که می تواند 
با حداکثر سرعت 30 مایل برساعت حرکت 
کند. این دس��تگاه تا ۲0۲۲ می��الدی آماده 
خواهد بود. دس��تگاهی که در این ش��رکت 
ساخته ش��ده، برخالف جت پک های موجود 
که نیازمند آموزش های زیاد هس��تند، دارای 
سیستم خودران است. توسعه دهندگان این 
دس��تگاه معتقدند می توان از ای��ن ابزار برای 
ورود به سازه هایی استفاده کرد که دسترسی 
به آنها چالش برانگیز است مانند توربین های 

بادی و اماکن ساختمان سازی.

اس���نپ چ���ت مدی���ر ایمن���ی پلتف���رم 
استخدام کرد

اس��نپ چت یکی از حامیان قدیمی امنیت 
آنالی��ن را به عنوان نخس��تین مدیر جهانی 

ایمنی پلتفرم خود استخدام کرده است. این 
درحالی است که ش��رکت مذکور سعی دارد 
ایمنی کاربرانش در سراسر جهان را ارتقا دهد. 
اس��نپ چت اعالم کرد پس از جس��تجویی 
طوالنی مدت، ژاکلین بوشر را به عنوان مدیر 
جهانی ایمنی خود استخدام کرده تا اقدامات 
ایمنی شرکت را به رگوالتورها، قانونگذاران و 
ش��رکایش ارائه و از سوی دیگر برای توسعه 
سیاست ها و اقدامات جدید کمک کند. اسنپ 
چت اپلیکیشنی برای ارسال و دریافت تصاویر 
در موبایل است. بوشر پیش از این به مدت ۲0 
س��ال در مایکروسافت فعالیت می کرد و قباًل 
نیز مدیر ایمنی آنالین ش��رکت بود. حامیان 
ایمنی کودکان و قانون گذاران آمریکایی اخیراً 
درباره طیف وسیعی از چالش های کاربران در 
پلتفرم های آنالین هشدار داده اند که از جمله 
آنه��ا می توان به تأثیرات بر س��المت ذهنی، 
آزارهای آنالین مربوط به قلدری س��ایبری و 

سواستفاده از کودکان اشاره کرد.

تولی���د خودرو پیل س���وختی که فقط 
۴۵۰ کیلوگرم وزن دارد

خودروهای پیل س��وختی اگرچه به مقابله با 
آلودگی هوا کمک می کنند، اما به علت وزن 
باالی باتری معموالً س��نگین هستند. تغییر 
ش��یوه طراحی وزن آنها را به 450 کیلوگرم 
کاه��ش داده اس��ت. مرکز هوافض��ای آلمان 
وسیله نقلیه پیل سوختی جدیدی تولید کرده 
که مجهز به سیس��تم باتری منحصر به فرد 
کوچک و سبکی است. این باتری ها از فوم های 
فلزی سبک تشکیل شده و تولید خودروهای 
س��بک برای حمل و نقل آسان در شهرها را 
ممکن می کند. باتری های یادشده در مقایسه 
با باتری ه��ای عادی خودروها راحت تر خنک 
می شوند. خودرو یادشده 3.8 متر طول دارد و 
دو نفر ظرفیت دارد. این خودرو طراحی غالف 
مانندی در دو طرف خ��ود دارد که از اجزای 

مهم آن در براب��ر ضربه و تصادف جلوگیری 
می کن��د. وزن کل س��ازه ای��ن خ��ودرو 90 
کیلوگرم بوده و با نصب تمامی تجهیزات وزن 

آن به 450 کیلوگرم می رسد.

درمان���ی ب���رای زخم ه���ای قدیم���ی با 
کامپوزیت پلیمری انعطاف پذیر

گروهی از محققان با رهبری یک پژوهش��گر 
ایرانی وصله ای حاوی ریز سوزن برای درمان 
زخم های قدیمی ابداع کرده اند. رحیم رحیمی 
محقق ایرانی و اس��تادیار دانشکده مهندسی 
مواد در دانشگاه پردو یک کامپوزیت پلیمری 
انعطاف پذی��ری ح��اوی ریز س��وزن ها ابداع 
کرده که قادر اس��ت به بیوفیل��م باکتریایی 
فیزیکوشیمیایی که در زخم های مزمن ایجاد 
می ش��ود، نفوذ کند و از س��وی دیگر به طور 
همزمان مواد ضد باکتری و اکس��یژن را برای 
زخم فراه��م کند. نتایج تحقی��ق رحیمی و 
 ACS Applied Bio Materials همکارانش در
منتشر شده است. رحیمی در این باره می گوید: 
بیوفیلم یا زیست الیه مانند یک محافظ عمل 
می کن��د و اجازه نمی ده��د آنتی بیوتیک به 
سلول ها و بافت عفونی برسد. هنگامیکه ریز 
سوزن ها وارد این الیه می شوند، مایع زیرین را 
جذب و حل می کنند. در نتیجه آنتی بیوتیک 
به طور مس��تقیم به سلول ها و بافت ملتهب 
می رسد. به گفته این محقق، روش های سنتی 
برای دور زدن بیوفیلم ایجاد شده روی زخم، 

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

است. کشوری که توانایی فناورانه دارد می تواند در لیست قدرت های بزرگ باشد. با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطره ای از دریاست اشاره می کنیم.
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اقدامات جهانی علیه گوگل پلی و اپ استور
کشورهای مختلف یکی پس از دیگری 
علیه انحصارطلبی فروشگاه های اپلیکیشن 
اپل و گوگل قوانینی وضع و تالش می کنند 
به زورگویی آنها به توس��عه دهندگان اپ 

بومی پایان دهند.
به گزارش مه��ر، در حال حاضر یکی از 
پر س��ودترین صنایع، توس��عه نرم افزار و 
اپلیکیشن و البته بازی های رایانه ای برای 
موبایل اس��ت. این بازار پر س��ود فرصت 
رشد بسیاری برای شرکت های کوچک و 
متوس��ط فراهم می کند و البته یک منبع 

ایجاد شغل نیز به حساب می آید.
هرچند ظاهر این صنعت بسیار خوش آب 
و رنگ به نظر می رس��د، اما زیر پوسته آن 
چالش ه��ای بس��یاری از معرفی و عرضه 
گرفته تا هزینه های انبوه وجود دارد. شاید 
یکی از چالش های مهم در مس��یر رش��د 

توسعه دهندگان، فروشگاه های اپ باشد.
اپ��ل و گوگل ۲ بازار بزرگ اپلیکیش��ن 
را اداره می کنن��د. ورود ب��ه بازارهای این 
ش��رکت ها یک چالش و ادام��ه حضور و 

درآمدزایی در آن چالش دیگری است.
س��ال ها است که این شرکت ها با توجه 
به ق��درت انحصاری خود ش��رایطی را بر 

توسعه دهندگان تحمیل می کنند که عماًل 
امکان رش��د و نوآوری را کاهش می دهد. 
عالوه بر آن کمیس��یون های باالی ۱5 تا 
30 درصدی که این دو ش��رکت از توسعه 
دهندگان دریافت می کنند نیز اعتراضات 
زیادی را در پی داشته است. از سوی دیگر 
فرایند بررسی و اجازه ثبت اپلیکیشن در 
فروش��گاه های اپ و اجبار به اس��تفاده از 
سیستم پرداخت اپل و گوگل نیز مشکل 

ساز بوده است.

بر هم زدن بازی برای حفظ قدرت
به بیان دیگر این ش��رکت ها برای حفظ 
قدرت و درآمد خود بازار اپلیکش��ن ها را 
مختل می کنند. اما اکنون در پی انتظارات 
مردم و فش��ار قانونگذاران، این شرایط در 
ح��ال تغییر اس��ت و فروش��گاه های این 
شرکتها تحت فشار هستند تا کنترل خود 
بر بازار را کاهش دهن��د. هرچند این امر 
کار ساده ای نیستام قانونگذاران در سراسر 
جهان خ��ود را آماده کرده اند تا با تصویب 
قوانینی جدید با اپل و گوگل مقابله کنند.

آمریکا ب���رای کنترل ق���درت اپل و 

گوگل دست به کار شد
تالش ها ب��رای قانونمند ک��ردن اپل و 
گوگل از مرداد ماه سال جاری بیشتر شد. 
در اوای��ل مرداده گروهی از س��ناتورهای 
آمریکایی الیحه ای را با هدف تغییر ساختار 
عملکرد فروشگاه های اپ گوگل و اپل ارائه 
کردند. الیحه پیشنهادی »قانون بازارهای 
اپ آزاد« ن��ام دارد و ب��ه اپراتوره��ا اجازه 
نمی دهد توس��عه دهندگان را وادار کنند 
از سیس��تم های پرداخت ش��أن استفاده 
کنند. این بخش مال��کان بازارهای اپ را 
مجبور می کند ت��ا به کاربران اجازه دهند 
ن��رم افزارها را از فروش��گاه های اپ طرف 
س��وم روی دستگاه هایشان دانلود و نصب 
کنند. ایمی کلوبوچ��ار، ریچارد بلومنتال 
)س��ناتورهای دموک��رات( ب��ا هم��کاری 
مارشابلک برن )س��ناتور جمهوریخواه( از 

این الیحه پشتیبانی می کردند.

تغیی���ر در سیاس���ت اپ���ل زی���ر بار 
فشارها

هرچن��د الیحه ارائه ش��ده ب��ه کنگره 
آمریکا ب��ا موانع زیادی از جمله البی گری 
گسترده اپل روبرو شد، اما به ایجاد جریانی 

منتهی شد که این شرکت را وادار به انجام 
تغییراتی کرد.

انتق��ادات و افش��اگری ها در این زمینه 
ادامه داشت تا زمانیکه اپل اعالم کرد برای 
تسویه شکایت گروهی از توسعه دهندگان 
اپ عالوه بر پرداخ��ت ۱00 میلیون دالر 
غرامت، تغییراتی در اپ استور خود ایجاد 

می کند.
این ش��رکت اع��الم ک��رد مجموعه ای 
از محدودیت ه��ای بازاریاب��ی ایمیل��ی را 
حذف می کن��د. به عب��ارت دقیق تر اپل 
 iOS به توس��عه دهندگان نرم افزار برای
اجازه می دهد با مش��تریان ش��أن تماس 
برقرار کنند. همچنین توس��عه دهندگان 
با اس��تفاده از اطالعاتی ک��ه از داخل اپ 
هایش��ان جمع آوری می کنند، می توانند 
گزینه های پرداخت خارج از اپ اس��تور را 

برای مشتریان فراهم کنند.
ش��کایت مذکور توس��ط گروه کوچکی 
از توس��عه دهندگان نرم اف��زار در ۲0۱9 
میالدی ثبت شده و اپل را به دلیل دریافت 
کمیس��یون 30 درصدی از خرید مربوط 
به اپ استور، به نقض قانونی آنتی تراست 

)ضدانحصار( متهم کرده بود.
این تغییر هرچند چندان بزرگ به نظر 
نمی رس��د اما اهمیت زیادی برای توسعه 
دهن��دگان ن��رم اف��زار دارد. در کنار این 
موارد این شرکت تعهد کرد برنامه ای برای 
حمایت از کس��ب و کاره��ای کوچک اپ 
استور طراحی کند. طی این برنامه توسعه 
دهندگان��ی با درآمد کمتر از یک میلیون 
دالر در سال می توانند درخواست پرداخت 
کمیس��یون ۱5 درص��دی را در اپل ثبت 

کنند.

اس���ترالیا خواهان قانونمند شدن 
سرویس های پرداخت اپل و گوگل

از س��وی دیگر جنش واکنش نسبت به 
عملکردهای اپ استور اپل و گوگل پلی به 
استرالیا نیز رسید. جاش فرایدنبرگ خزانه 
دار این کش��ور در اوایل شهریور ماه اعالم 

کرد مش��غول بررسی پیش��نهاداتی برای 
وضع قانونی جهت نظارت بر سرویس های 
پراخت ش��رکت های بزرگ از جمله اپل و 

گوگل است.
 سرویس هایی مانند اپل پی، گوگل پی 
و وی چت پی چین طی س��ال های اخیر 
به سرعت فراگیر شده اند اما سرویس های 
مذک��ور به عنوان سیس��تم های پرداخت 
طراح��ی نش��ده اند و در نتیجه خ��ارج از 
چهارچ��وب قانونگ��ذاری ش��ده، فعالیت 

می کنند.
به عقی��ده فرایدنبرگ اگ��ر هیچ کاری 
برای اصالح وضعیت فعلی انجام نش��ود، 
ش��رکت های بزرگ آمریکایی به تنهایی 

سیستم های پرداخت را تعیین می کنند.

وض���ع قان���ون آنتی گ���وگل در کره 
جنوبی

در ای��ن می��ان جدی ترین اق��دام برای 
کنترل ق��درت اپراتورهای اپ اس��تور از 
س��وی کره جنوبی انجام شد. قانونگذاران 
این کشور اصالحاتی در قانون کسب و کار 
ارتباطات تصویب کردند تا به اپل و گوگل 
اجازه ندهند با سواستفاده از قدرتشان در 
بازار، سیس��تم های پرداخت مشخصی را 
به توسعه دهندگان محتوا برای موبایل ها 

تحمیل کنند.
همچنین اپراتورهای فروش��گاه های اپ 
اجازه ندارند بررس��ی یا ح��ذف محتوای 
موبای��ل را ب��ه ط��ور ناعادالنه ب��ه تأخیر 

بیندازند.
دولت کره جنوب��ی اپراتورهای بازار اپ 
را مل��زم می کند از لطم��ه زدن به حقوق 
کاربران اجتن��اب و از حقوق و منافع آنها 
محافظت کنن��د. در کنار این موارد دولت 
می تواند از اپراتورهای بازار اپ تحقیق کند 
و در خصوص پرداخت، لغو یا بازپرداخت 
مبالغ در این بازارها به عنوان میانجی عمل 

کند.
تصویب قانون مذکور در کره جنوبی به 
توسعه دهندگان نرم افزار قدرت انتخاب 

بیش��تری برای انتخاب سیستم پرداخت 
می دهد و احتماالً نشان دهنده تغییری در 
شیوه مدیریت اپ استورهای گوگل و اپل 

خواهد بود.
کره جنوبی نخستین کشور جهان است 
ک��ه قانونی برای کنترل اپ اس��تور اپل و 
گ��وگل وضع ک��رده که به قان��ون »آنتی 

گوگل« مشهور شده است.

 واکن���ش هند به کمیس���یون های
۳۰ درصدی اپل

در این میان یک سازمان غیر انتفاعی در 
هند نیز از اپل شکایت کرده است. در این 
شکایت ادعا شده کمیسیون 30 درصدی 
که این شرکت دریافت می کند هزینه های 
توس��عه دهندگان را افزای��ش می ده��د و 
در نتیجه به مش��تریان و رقابت خسارت 

می زند.
در بخش��ی از ش��کایتنامه آمده است: 
دریافت کمیسیون 30 درصدی بدان معنا 
است که برخی توسعه دهندگان اپل هیچ 
گاه وارد این بازار نمی شوند. چنین روندی 

به مشتریان ضرر می زند.
البت��ه اپل با اتهامات مش��ابهی در یک 
پرونده آنتی تراس��ت در اتحادیه اروپا نیز 
روبرو است. سال گذشته رگوالتورهای این 
منطقه تحقیقاتی درب��اره محدودیت ها و 
کمیسیون 30 درصدی آغاز کردند که اپل 
بر توسعه دهندگان برنامه تحمیل می کند.

ژاپن هم اپل را به زانو در آورد
پس از تصویب قانون علیه اپل و گوگل 
در کره جنوبی، ژاپن نیز توانس��ت اپل را 
وادار کند برخی سیاست های خود در اپ 

استور را تغییر دهد.
این ش��رکت آمریکایی برای تسویه یک 
ش��کایت از س��وی »کمیس��یون تجارت 
عادالنه ژاپن« حاضر ش��د به برخی از اپ 
ها اجازه دهد لینک هایی به وب سایتشان 
فراهم کنند ت��ا کارب��ران بتوانند به طور 
مس��تقیم از آنها خرید کنن��د. این تغییر 
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یک هواپیمای بدون سرنشیِن هلیوم دار 
و مجهز به ایستگاه پایه 5G، پرواز آزمایشی 
خود را در منطقه ای در جنوب غربی چین 
با موفقیت انجام داد. هدف از این هوانوردی، 
ارائه خدمات ارتباطی برای نجات اضطراری 

و امدادرسانی در حوادث آینده است.
یک هواپیمای بدون سرنش��ین چینی 
مجهز ب��ه 5G پرواز آزمایش��ی خود را به 
پایان رس��ید. هدف از این هوانوردی، ارائه 
خدمات ارتباطی برای نجات اضطراری و 
امدادرس��انی در حوادث آینده است. این 
هواپیمای چینی بدون سرنشین، هلیوم دار 
و مجهز به ایستگاه پایه 5G پرواز آزمایشی 
خود را در منطقه ای در جنوب غربی چین 

با موفقیت انجام داد.
کشتی هوایی 5G Cloud One با انجام 
آزمایش های مختلف در استان خودمختار 
Chuxiong Yi در اس��تان یون ن��ان و در 
منطقه ای مس��تعد لغ��زش، رانش زمین، 
سیل و سایر بالیای طبیعی با بار بیش از 
۲00 کیلوگرم و 300 متر ارتفاع از سطح 

زمین پرواز کرد. مساحت پوشش سیگنال 
آن تا ۱00 کیلومتر مربع است و می تواند 
بیش از ۱5 روز در هوا مانده و در مقابل باد 

شدید مقاومت کند.
»چن گووی«، یکی از مقامات مس��ئول 
می گوید: فناوری نوآورانه 5G این هوانوردی 
می تواند به طور موثری، نقایص روش های 
ارتباطی سنتی را در مواقع اضطراری مانند 
کن��دی انتق��ال داده و پوش��ش محدوده 
جبران کند؛ این برنامه به طور مش��ترک 
 ،China Mobile توس��ط ش��عبه یون نان
موسس��ه نوآوری »یون نان« از دانش��گاه 
 Huawei Technologies و   Beihang

Co.، Ltd توسعه داده شده است.
هدف چین س��اخت حداق��ل 600000 
ایستگاه پایه 5G در سال ۲0۲۱ بوده است 
و ای��ن وزارتخانه تمرکز و رویکرد خود را از 
»پوش��ش و محبوبیت« شبکه به »بهبود 
س��رعت و کیفیت« تغییر می دهد؛ طبق 
برنامه MIIT، این کشور همچنین قصد دارد 
زیرساخت شبکه »دو گیگابایتی« را پوشش 

دهد که مناطق ش��هری و شهرهایی را که 
شرایط در آن فراهم است را پوشش دهد و 
پوشش عمیق شبکه های 5G را به روشی 
منظم ارتقا بخش��د. چین که بزرگ ترین 
شبکه تلفن همراه 5G جهان را دارد، شاهد 
برنامه ه��ای ابتکاری بیش��تری از فناوری 
ارتباطات در این حوزه پردرآمد اس��ت؛ این 
وزارتخانه چین��ی اعالم کرد تاکنون بیش 
از 9000 م��ورد از برنامه های 5G در چین 
وجود داشته است که از جمله آنها، معرفی 
سایت های ساخت و ساز هوشمند با کارایی 
باال و مدیریت خوب و هوش��مند اس��ت. 
وزارتخانه فناوری اطالعات چین پیش بینی 
 5G کرده است که در سال ۲0۲5، فناوری
مستقیماً منجر به ایجاد ۲/93 تریلیون یوان 
چیزی در حدود 457 میلیارد دالر ارزش 
افزوده اقتصادی ش��ود؛ براساس آمار یک 
مقاله معتبر درباره توس��عه 5G و تاثیرات 
 5G اقتصادی و اجتماعی آن، سال گذشته
به طور مس��تقیم بیش از 8۱0/9 میلیارد 
یوان تولید ناخالص اقتصادی داشته است.

5G پرواز موفقیت آمیز هواپیمای بدون سرنشین هلیوم  دار و مجهز به ایستگاه پایه

کوچک به توس��عه دهندگان برنامه اجازه 
می دهد کمیسیون 30 درصدی اپل را دور 

بزنند.
به گفته رگوالت��ور مذکور این تغییر به 
اندازه ای تأثیرگذار بود که سبب شد تحقیق 
5 ساله از اپل بسته شود. موضوع تحقیق 
گفته شده اپ های ویدئو و موسیقی بود. 
چنین تغییری به توسعه دهندگان کوچک 
اجازه می دهد به طور مستقیم با مشتری 
ارتباط برقرار و حساب ها و پرداخت هایشان 
را مدیریت کنند. این تغییر از سال آینده 

میالدی در سراسر جهان اجرا می شود.
 

چالش های ایران ب���رای مقابله با 
قلدری فروشگاه های گوگل و اپل

البته س��ابقه دستبرد به حقوق و حریم 
خصوصی کاربران ایرانی توسط اپراتورهای 
اپ استورهای آمریکایی به سال 96 مربوط 
اس��ت. در آن زم��ان گ��وگل و اپل حذف 
اپلیکیش��ن های ایرانی را آغاز کردند و اپ 
ارائه دهندگان خدمات تاکس��ی آنالین در 
ای��ران نیز از گوگل و اپل حذف ش��د. در 
س��ال 98 نیز تلگرام طالیی و هاتگرام نیز 
از گوشی های کاربران ایرانی حذف شد که 
بهانه این کار نا امن بودن اپ ها اعالم شده 

بود.
ای��ن در حالی اس��ت که ط��ی روزهای 
گذشته 4 اپلیکیشن ایرانی آپارات، فیلیمو، 
بلد و طاقچه در گوگل پلی حذف ش��دند. 
قبل تر نیز اپلیکیشن های ایرانی روبیکا و 
ذره بین توس��ط گوگل پلی حذف شدند 
و در پ��ی آن مرکز ملی فضای مجازی در 
بیانیه ای این اقدام را محکوم کرد. هرچند 
سابقه برخورد اپ اس��تورهای خارجی با 
برنامه های ایرانی طوالنی است، اما تاکنون 
واکنش جدی و عملی از سوی مسئوالن 

ذیربط مشاهده نشده است.
در این میان نبود اس��تقالل در خدمات 
کارب��ردی فضای مج��ازی و وابس��تگی 
کشور به سرویس های گوگل سبب شده 
این شرکت و س��ایر سرویس دهنده های 
آمریکایی نسبت به کاربران ایرانی اعمال 

قدرت کنند و رفتارهای یکجانبه ای داشته 
باشند.

به اذعان کارشناس��ان این حوزه، راهکار 
مقابله با تمام تحریم های فضای مجازی و 
قطع وابستگی ها در این حوزه، توسعه شبکه 
ملی اطالعات اس��ت و برای آنکه بتوانیم 
سرویسی جایگزین برای این خدمات پیدا 
کنیم، در وهله اول باید پلتفرمی توسعه داد 

که خدمات مناسب را به مردم ارائه کند.
بررس��ی ها حاکی از آن اس��ت که ما در 
بی��ش از 99 درصد خدمات پایه کاربردی 
به API گوگل وابستگی داریم و تنها راه 
این قطع وابستگی ایجاد استقالل در الیه 
خدمات پایه در زیرس��اخت ش��بکه ملی 
اطالعات است. این موضوع در سند طرح 
کالن و معماری شبکه ملی اطالعات نیز 

تاکید شده است.
از سوی دیگر با توجه به روند رویدادهای 
اخیر به نظر می رسد ایران برای حفاظت از 
اپلیکیشن های داخلی نیازمند ساز وکاری 
اس��ت که پلتفرم ه��ای خارج��ی را وادار 
به اطاعت از خود کن��د. اما در این زمینه 
چالش های��ی وجود دارد. میث��م علیزاده، 
استاد دانش��گاه هاروارد و پژوهشگر فوق 
دکتری »علوم اجتماعی محاس��باتی« به 

چند چالش در این زمینه اشاره می کند.
او می گوید: نخستین چالش در این زمینه 
تحریم ها اس��ت. پلتفرم ه��ای مختلف در 
قوانین مربوط به تحریم کشورها جستجو 
می کنند و با اس��تناد به یک بند فعالیت 
اپلیکیشن ها را مسدود می کنند. به عنوان 
مثال حذف فیلیمو از پلی استور گوگل با 
استناد به بندهای خاصی از تحریم ها علیه 
ایران انجام شده است. در حقیقت تحریم ها 
دست آویزی هستند که شرکت ها با چنگ 
زدن به آنها درخواست های ما را زیر سؤال 

می برند.
وی یک��ی دیگر از دالی��ل را فیلترینگ 
عنوان می کند و می گوید: با فیلتر ش��دن 
اپلیکیش��نی در داخل یک کشور از تعداد 
کارب��ران و بازار آن کاس��ته می ش��ود. در 
نتیج��ه اهمیت بازار کش��ور مذکور برای 

پلتفرم خارجی کاهش می یابد و نسبت به 
قوانین و درخواست های آن واکنشی نشان 

نمی دهد.
علیزاده در بخش دیگری از سخنانش 
می گوید: مشکل دیگر آن است که قانون 
مدون و کاملی برای پلتفرم های داخلی 
وجود ن��دارد. وقتی یک پلتفرم خارجی 
با اعتراضی از س��وی یک کش��ور روبرو 
می ش��ود، آمار مختلف مانند حجم بازار 
و همچنین قوانین محلی کشور مذکور 
را بررس��ی می کند. عالوه بر آن ش��یوه 
اجرای قانون در کشور مذکور نیز بررسی 

می شود.
وی اف��زود: اگ��ر قان��ون محل��ی برای 
پلتفرم های داخلی ب��ه طور تمام و کمال 
اجرا شود، پلتفرم خارجی قضیه درخواست 
کشور را جدی تلقی می کند. اما هنگامیکه 
این شرکت با ش��کایت از سوی کشوری 
روبرو می ش��ود ک��ه قوانی��ن حافظت از 
داده یا فعالیت در فض��ای مجازی جدی 
ندارد، طبیعتاً خ��ود را ملزم نمی بینند تا 

درخواست ها را اجرا کند.
او در ادامه می افزاید: به همین دلیل تمام 
اقداماتی که انجام می دهیم در حد صدور 
بیانی��ه باقی می ماند و تأثی��ر چندانی در 

مذاکره با پلتفرم ها نخواهد داشت.
علی��زاده دراین باره می گوی��د: اگر واقعاً 
حذف اپلیکیشن های ایرانی در اپ استورها 
برای ما مهم باش��د، بای��د آن را به عنوان 
یکی از نکات تفاهم نامه در مذاکرات برای 
تحریم ها اضافه کنیم. زیرا بسیاری از کسب 
و کارهای ما خواه از پلتفرم های داخلی یا 
خارجی اس��تفاده کنند تح��ت تأثیر قرار 

می گیرند.
به اعتقاد او باید دیپلماس��ی سایبری به 
مذاکرات مربوط به تحریم ها افزوده شود. 
ام��ا در کنار آن باید قانون مدون و کاملی 
درب��اره فعالیت، تبلیغ��ات، رعایت حریم 
شخصی و حفاظت از داده های شهروندان 
در فضای مجازی تهیه شود که نخبگان، 
دانشگاهیان و صاحبان پلتفرم های داخلی 

آن را بررسی کرده باشند.
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طبق گزارش��ی جدید فیس بوک از آسیب 
اینستاگرام به کاربران دختر نوجوان آگاه بوده 
اما سودآوری را بر سالمت کاربران ترجیح داده 
است. درهمین راستا یک کمیته سنای آمریکا 

درباره این امر تحقیق می کند.
پس از آنکه گزارشی در نشریه وال استریت 
ژورنال نشان داد فیس بوک از آسیب احتمالی 
اینس��تاگرام به دختران نوجوان آگاه اس��ت، 
کمیته بازرگانی سنای آمریکا تصمیم گرفته 
تحقیقات��ی در خصوص وضعی��ت حمایت از 

کاربر در فیس بوک انجام دهد.
»ریچ��ارد بلومنتال« و »مارش��ا بلک برن« 
)سناتورهای آمریکایی( طی بیانیه ای از آغاز 
تحقیقات در فیس بوک خبر دادند. آن ها فاش 
کردند که با یک افشاگر فیس بوک در ارتباط 
بوده اند و به دنبال اس��ناد و شاهدان جدیدی 

علیه این شرکت فناوری هستند.
نمایندگان س��نا در این ب��اره می گویند: پر 
واضح است که فیس بوک نمی تواند مسئولیت 
خود در این زمینه را قبول کند. جزئیات این 
گزارش نشان می دهد مدیران فیس بوک فقط 
روی رش��د کس��ب و کار به هر بهایی تمرکز 
کرده اند که طبق آن سود بر سالمت و زندگی 
کودکان و نوجوان��ان ارجحیت دارد. وقتی به 
آنها فرصتی داده می شود تا درباره اطالعاتشان 
از تأثیر اینس��تاگرام بر کاربران جوان اعتراف 
کنند، مدیران این شرکت جواب هایی گمراه 
کنند دادند و شواهد واضح از آسیب های قابل 

توجه را ال پوشانی کردند.
قانونگذاران آمریکای��ی همچنین به دلیل 
گزارش جدید وال اس��تریت ژورنال از فیس 
بوک انتقاد کردن��د. نمایندگان جمهوریخواه 
نی��ز خواهان اصالح موارد مصرف بودجه 3.5 
هزار میلیارد دالری ش��دند که قرار اس��ت به 
کمیسیون تجارت فدرال آمریکا قرار گیرد تا 
درباره رویه های فریبنده و ناعادالنه در ارتباط 
ب��ا حریم ش��خصی، امنیت داده ها، س��رقت 
هویت، سوءاستفاده از اطالعات و امور مرتبط 
تحقیقاتی انجام ش��ود. به ط��ور دقیق تر آنها 
خواستار آن هستند که بخشی از بودجه برای 

تأثیر فناوری ها بر نوجوانان صرف شود.
کن ب��اک نماینده جمهوری خ��واه و عضو 

کمیته آنتی تراس��ت )زی��ر مجموعه کمیته 
قضائی س��نا( در توئیتی نوشت: شرکت های 
فناوری به شرکت های بزرگ دخانیات شبیه 
ش��ده اند. فیس بوک درباره آس��یب رس��انی 

محصولش به نوجوانان دروغ می گوید.
گروهی از نمایندگان دموکرات نیز نامه ای به 
فیس بوک نوشتند و با توجه به این گزارش از 
شرکت خواستند تا طرح های خود برای عرضه 

اینستاگرام مخصوص کودکان را اجرا کند.

درخواس���ت ۳۵ گ���روه از فیس بوک 
برای لغو اینستاگرام کودکان

در همین راس��تا؛ چند م��اه پیش ائتالفی 
متش��کل از 35 گروه مدافع مصرف کننده و 
64 کارشناس رشد کودک در نامه ای به فیس 
بوک، از این ش��رکت خواستند در طرح خود 
برای عرضه نس��خه اینستاگرام ویژه کودکان 

پایین ۱3 سال بازبینی کند.
این گروه ه��ا و کارشناس��ان در نامه ای که 
مشترکا امضا کرده بودند، به این موضوع اشاره 
کردند که این شبکه اجتماعی با ریسک های 
متعددی ب��رای کودکان و نوجوان��ان از نظر 
سالمت فیزیکی و سالمت روانی مرتبط است. 
این نامه توس��ط گروه کمپین کودکی بدون 
تجارت نوشته شد که اغلب پیشتاز کمپین ها 
علیه شرکتهای فناوری بزرگ و هدف گیری 
کودکان توس��ط آنهاس��ت. این گروه تاکید 
کرده ش��بکه اجتماعی تا چه حد روی رشد 
خردس��االن تاثیرگذار است و چه خطراتی را 

می توان��د به همراه بی��اورد. در این نامه آمده 
است: جمع آوری اطالعات ارزشمند خانوادگی 
و پرورش نسل جدیدی از کاربران اینستاگرام 
ممکن اس��ت به س��ود فیس بوک باش��د، اما 
احتمال اس��تفاده از اینس��تاگرام را توس��ط 
کودکان خردس��الی که نسبت به قابلیتهای 
تاثیرگذار و اس��تثماری این شبکه اجتماعی 

آسیب پذیر هستند را افزایش می دهد.
بر اس��اس گ��زارش رویترز ای��ن گروه یک 
س��ازمان غیرانتفاعی اس��ت که معتقد است 
بازاریاب��ی که کودکان را ه��دف می گیرد به 
همراه س��پری کردن زم��ان طوالنی در برابر 
نمایشگرها، به رش��د سالمت کودکان لطمه 
می زند و بدنبال پایان دادن به بازاریابی برای 
کودکان اس��ت. مارک زاکرب��رگ، مدیرعامل 
فیس بوک، اوایل س��ال ۲0۲۱ گزارش بازفید 
درب��اره ت��الش این ش��رکت ب��رای طراحی 
اپلیکیشن اینستاگرام ویژه کاربران خردسال 
را تأیید کرد. ساخت این اپلیکیشن جدید به 
صورت داخلی در فیس بوک اعالم ش��ده اما 
هنوز عرضه نش��ده است. اینستاگرام در حال 
حاضر شرط س��نی حداقل ۱3 سال را برای 
عضویت کاربران در این اپلیکیشن الزامی کرده 
است. گروهی از نمایندگان دموکرات آمریکا 
هم در همان زمان با مطرح کردن نگرانیهایی 
درخصوص برنامه جدید فیس بوک، در نامه ای 
به زاکربرگ، از وی خواستند درباره جزییات 
طرح عرضه نسخه اپلیکیشن اینستاگرام برای 

کودکان توضیح دهند.

فیس بوک از آسیب اینستاگرام به نوجوانان آگاه بوده است
یک رسوایی جدید فاش شد؛

اپل در مراسمی از چهار آیفون، دو آی پد و 
یک ساعت هوشمند رونمایی کرد.

اپـل از 4 آیفون، یک اپـل واچ و دو آی پد 
جدیـد رونمایـی کـرد. آیفون هـای سـری 
جدید شـامل آیفون 1۳، 1۳ مینی، 1۳ پرو و 

1۳پرومکس هستند.
آیفـون سـری 1۳ ویژگی هـای جدیـدی 
دارندماننـد ارتقـای فناوری فیلمبـرداری، 
افزایش عمر باتری و طراحی تازه دوربین ها. 
همچنیـن قیمـت موبایل هـای اپـل نیز در 

انگلیس تغییر کرده است.
آیفون 1۳ با نمایشگر 6.1 اینچی و 1۳ مینی 
با نمایشگر ۵.4 اینچی ساخته می شوند. در هر 
دو این دستگاه ها از تراشه A15 بیونیک اپل 
استفاده شده که سرعت آن ۵۰ درصد بیشتر 
است. درخشش نمایشگر این دستگاه ها نیز 
28 درصد ارتقا یافته است. این دو آیفون در 
رنگ های صورتی، آبی، مید نایت، استارالیت 

و قرمز عرضه می شوند.
طراحـی ماژول دوربین پشـتی دسـتگاه 
تغییر کرده و اکنون دو لنز مورب در آن قرار 
گرفته اند. قیمت باالیی دسـتگاه نیز اندکی 
تغییر یافته و میزان بریدگی رونمایشگر 2۰ 

درصد کوچک تر شده است.
همچنین اپل ادعا می کند عمر باتری آیفون 
1۳ حدود 2.۵ سـاعت و مینی 1۳ حدود 1.۵ 
ساعت ارتقا یافته است. قیمت پایه آیفون 1۳ 
مینی 7۰۰ و آیفون 1۳ نیز 8۰۰ دالر در آمریکا 

اعالم شده است.

آیفـون 1۳ پـرو نمایشـگر 6.1 اینچـی و 
1۳پرومکس نمایشـگر 6/7 اینچی دارد. در 
این دستگاه ها نیز از تراشه A15 بیونیک اپل 
با ۵ هسته پردازشگر گرافیکی استفاده شده 
است. فناوری نمایشگر آنها نیز ارتقا یافته و 
اکنون نرخ رفرش ریت آن 12۰ هزتر است. به 
این ترتیب ویدئوی ها و بازی های رایانه ای در 
آیفون های جدید بهتر نمایش داده می شوند.

پشت این دستگاه ها ۳ لنز واید، تله فوتو و 
اولت را واید قرار دارد که ویژگی زوم آنها نیز 
بهبود یافته است. عالوه برآن قابلیت عملکرد 

دوربین ها در نور کم 2/2 بار ارتقا یافته است.
همچنیـن این دسـتگاه ها مجهز بـه نرم 
افزارهـای جدید هسـتند از جملـه ویژگی 
Photographic Styles. این قابلیت جدید اپ 

دوربین به کاربر اجازه می دهد تصاویر را حین 
عکاسی ادیت کند.

اپل ادعا می کند فنـاوری فیلمبرداری آن 
نیـز ارتقا یافته و موبایل هـای آن همراه یک 
ویژگـی جدیـد به نـام »سـینماتیک مود« 
عرضه می شوند. کاربران با کمک این ویژگی 
می تواننـد ویدئوهـای خـود را ادیت کنند، 
فوکوس را تغییر دهد یا لنزها را طوری تنظیم 

کنند که در حاالت مختلف زوم انجام دهند.
در کنار این موارد آیفـون 1۳ پرو و 1۳ پرو 
مکس بـا حافظه داخلی یک ترابایتی عرضه 
می شـوند. قیمت پایه آیفون 1۳ پـرو 1۰۰۰ و 
آیفـون 1۳ پـرو مکـس 11۰۰ دالر در آمریکا 

اعالم شده است.
این گجت بانمایشـگر بزرگ تر ارائه شـده 
اسـت. طبق گفته اپـل اندازه نمایشـگر 2۰ 
درصـد افزایش یافته و لبه های آن 4۰ درصد 

کوچک تر شده اند. در ساعت هوشمند جدید 
اپل از باتری با عمر 18 سـاعته استفاده شده 
اسـت. در کنار این موارد یـک کیبورد برای 

ارسال پیام نیز به گجت افزوده شده است.
اپـل در این مراسـم دو آی پـد نیز معرفی 
کرد. این نسخه آی پد با تراشه A13 بیونیک 
ساخته شـده و حافظه آن نیز 2 برابر بیشتر 
شده است. این دسـتگاه یک نمایشگر 1۰.2 
اینچـی دارد و قیمت پایـه آن در انگلیس از 
۳19 پوند شـروع می شود. در کنار این موارد 
دوربین جلویی دستگاه 12 مگاپیکسل ومجهز 
به ویژگی Center Stage است. هنگامیکه فرد 
با دسـتگاه تماس ویدئویی زوم یا فیس تایم 
انجـام می دهد، این قابلیت کاربـر را در اتاق 

ردیابی می کند.
قیمت دسـتگاه آی پد مینی در انگلیس از 
479 پوند شـروع می شـود. این دستگاه از 
قلم اپل پشـتیبانی می کند، مجهز به درگان 
USB-C و فناوری 5G اسـت. اندازه نمایشگر 

این دستگاه 8.۳ اینچ است.

آیفون ۱۳ و  دو آی پد جدید رونمایی شدند

شیوا سعیدی قوی اندام
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جشن »مهرگان« ثبت جهانی می شود/۳۰
سود 4۰۰ میلیاردی استانبول از ایرانی ها/۳2

راز شهر 9۰۰ سال در زیر زمین/۳۳
سه روستای ایران نامزد دهکده جهانی گردشگری شدند/۳6

در کعبه مرمت شد/۳7
ونیزی ها شهر را خالی می کنند/۳8
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پرونده جشن مهرگان، دومین 
جش���ن بزرگ ایرانیان باستان 
آم���اده  جهان���ی  ثب���ت  ب���رای 

می شود.
علیرض���ا حس���ن زاده � ریی���س 
پژوهش���کده مردم شناس���ی و 
مج���ری این ط���رح � در این باره 
بیان کرد: مهرگان پس از نوروز 
ایرانی���ان  جش���ن  بزرگ تری���ن 
باس���تان اس���ت که ب���ا اعتدال 
پاییزی، زمان برابری شب و روز 
پیوند داشته و در دوره هایی از 
باستان که آغاز پاییز، آغاز سال 
نو بوده، برگزار می شده است.

حسن زاده با بیان این که جشن 
مهرگان به عنوان آیین مشترک 
ایران و تاجیکستان در فهرست 
می���راث جهان���ی یونس���کو قرار 
خواهد گرفت، افزود: این آیین 
هم اکنون در جوامع روس���تایی 
م���ردم  و  ای���ران  زرتش���تیان 
تاجیکس���تان اجرا می شود. او 
مه���رگان را آیی���ن ش���کرگزاری 
نس���بت به نعمت های خداوند 
دانس���ت و بیان ک���رد: مهرگان 
گفتمان���ی اس���ت ک���ه انس���ان 
را ب���ه ایج���اد رابط���ه صلح آمیز 
از  قدردان���ی  و  طبیع���ت  ب���ا 
نعمت ه���ای اله���ی ک���ه همان 
ث���روت طبیع���ی اس���ت دعوت 
می کن���د. عض���و هی���أت علمی 
پژوهش���گاه میراث فرهنگ���ی و 
گردش���گری اظهار کرد: بررسی 
این آیین در ایران و تاجیکستان 
در واق���ع ریش���ه های فرهنگی 
و تمدن���ی دو کش���ور را نش���ان 
می دهد و ثابت می کند که این 
دو سرزمین ریشه های دوستی 

جدانشدنی دارند.

حس���ن زاده همچنین گفت: در ش���رایطی که جهان 
آکنده از آسیب های زیست محیطی است این جشن 
انسان را به توسعه پایدار و حفاظت از طبیعت برای 

آیندگان فرامی خواند.
به گفته رییس پژوهشکده مردم شناسی، در جلسه 
آینده ش���ورای ثبت میراث ناملموس که به احتمال 
زیاد پاییز برگزار می ش���ود این پرونده مورد بررس���ی 

قرار خواهد گرفت.
پرونده جش���ن مهرگان به پیشنهاد دفتر ثبت آثار و 
حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در پژوهشکده 

مردم شناسی برای ثبت جهانی آماده می شود.

جشن مهرگان
ایرانیان در دوران باس��تان، مراسم و جشن های 
بسیاری داشته اند و هرماه جشنی برپا می کردند؛ 
در تقوی��م باس��تانی ایران، تمامی س��ی روز ماه، 
نام های خاصی داشتند و در همه ماه ها، نام روزی 
از ماه که با نام خود ماه مطابقت داش��ت، مبارک 
بود و آن روز جش��ن گرفته می شد. در این میان 
سه جش��ن نوروز، مهرگان و سده از بزرگ ترین 
جش��ن های ملی به شمار می رفتند که در برخی 
مناطق همجوار ایران و حتی با آمدن اس��الم در 

ایران نیز رایج بودند.
مهرگان، که بعد از نوروز دومین جشن مهم ایرانیان 
بود، هر ساله در ابتدای پاییز برگزار می شد. در واقع، 
در تقویم اوستایی، سال به دو فصل تابستان بزرگ و 
زمستان بزرگ تقسیم می شد؛ که نوروز جشن آغاز 
فصل تابستان بزرگ و شروع گرما و مهرگان، جشن 

آغاز زمستان بزرگ و شروع سرما، به شمار می رفته 
است. مهرگان به دو جشن تقسیم می شد؛ مهرگان 
کوچک که در ۱6 مهر برگزار می ش��د و متعلق به 
خواص ب��ود و مهرگان بزرگ که در ۲۱ مهر برای 

عوام برگزار می شد.
در مورد علت برپایی این جشن و نام گذاری آن 
به مهرگان در مناب��ع تاریخی، مطالب متعددی 
آمده اس��ت. برخی نام مهرگان را به مهر یا میترا 
نس��بت می دهند. مهر از ایزدان مهمی است که 
نام او در اوس��تا آمده و با دوستی و رعایت عهد و 
پیمان گره خورده و طرفدار راس��تی و درستی و 
دشمن دروغ معرفی شده است. از آن جا که الهه 
مه��ر از اعتبار و اهمیت واالیی برخوردار بوده، در 
این روز باشکوه ترین جشن ها برگزار می شد. این 
جشن را در قدیم »متراکانا« می گفتند و بعدها به 
نام »مهرگان« خوانده شد. پس از اسالم نیز به آن 
»مهرجان« گفتند. عده ای واقع شدن روز مهر در 
ماه هم نامش را دلیل جشن گرفتن آن دانسته اند. 
دلیل دیگری که به این جشن مهرگان می گویند 
و بیشتر معتبر است، قیام کاوه آهنگر و پیروزی 
بر ضحاک و به پادشاهی نشستن فریدون است. 
مسعودی در کتاب مروج الذهب درباره پیدایش 

مهرگان نوشته است:
 به اعتقاد ایرانیان، یکی از پادشاهان ظالم ایران 
که مدتی فرمانروایی کرد، مهر نام داشت و ستمگر 
بود و چون جان داد، جشن گرفتند. نام وی مهر 
بود و چون جان داد، مهرجان داد گفتند و این روز 

را روز اول زمستان نامیدند.

بلعمی نام مه���رگان را مربوط به ماه 
مهر می داند:

 چون کاوه تاج بر سر افریدون نهاد، روز مهر 
بود و جش��ن مهرگان از آن جهت گرفته شد 
و چون افریدون بر تخت نشست، عدل و داد 

بگسترید و مهر او اندر جهان منتشر شد.
همان طور که گفتیم جش��ن مهرگان هر 
س��اله از روز ۱6 مهر ش��روع می شد و تا ۲۱ 
مهر ادامه داش��ت. در واقع آغاز فصل پاییز و 
شروع سرما موعد برگزاری این مراسم باشکوه 
بود؛ اما امروز زرتشتیان مهرگان را در ۱0 مهر 
جشن می گیرند و این اختالف در مورد همه 
جشن های ایرانی وجود دارد دلیل آن نیز این 
است که گاه شمار باستانی در دوره ساسانیان 
گاه ش��مار یزدگردی بوده است که تقریباً به 

گاه شمار خورشیدی امروز نزدیک است.
در گاه ش��مار یزدگردی جشن های ایرانی و 
همه مناسبت ها ثابت بوده اند؛ اما بعد از اسالم 
ای��ن گاه ش��مار از بین می رود. در گاه ش��مار 
باس��تانی ایران تمام ماه ها 30 روز داش��تند 
حال آنک��ه در تقویم امروزی، ماه هایی که در 
نیمه اول س��ال قرار گرفته اند، 3۱ روز دارند 
که این اختالف 6 روزه باعث شده است تاریخ 
شروع جش��ن مهرگان از ۱6 مهر به ۱0 مهر 
منتقل ش��ود. در کتاب تذکره الحمدونیه در 
مورد چگونگی برپایی جشن مهرگان در زمان 
ساسانیان آمده و نشان می دهد مراسم خاصی 

برای آن برپا می شده است:
انوش��یروان در روز مهرگان، س��فره ای پهن 
می کرد و اهل مملکت را به حضور می پذیرفت. 
در این پذیرایی، غذا صرف می شد و پس از غذا 
شراب می آوردند؛ بعد از آن هم اهل موسیقی 
حاضر می ش��دند و به ط��رب می پرداختند. 
همچنی��ن، آجی��ل و تنق��الت در ظرف های 
طالیی و نقره ای به مجلس آورده می شد. حتی 
از جام های طالیی به وزن هزار مثقال در این 
جلسات صحبت به میان آمده است به عالوه، در 
عهد باستان و در روز مهرگان، پادشاه عوام را به 
حضور می پذیرفت و به شکایت آنان رسیدگی 
می کرد و امور مردم را سروسامان می داد؛ حتی 
در مواردی پند و اندرز بزرگان را می شنید و در 

اداره امور از آن بهره می گرفت.

بنابراین جش��ن مهرگان نیز مانند س��ایر 
جشن های ایرانی آداب و رسوم خاص خود 
را داش��ت. این جش��ن در ایران باستان در 
ط��ی چندین روز برگزار می ش��د؛ در حالی 
که در سراس��ر ماه، شادمانی و سرور برقرار 
ب��ود و عام��ه و خ��واص در این جش��ن به 
ش��ادی و پایکوبی و دادن هدیه به یکدیگر 
می پرداختند. در این ایام مردم به استقبال 

پاییز و مهر می رفتند.
جلوی در خانه را آب پاشی و جارو می کردند 
و به نظاف��ت خانه های خ��ود می پرداختند. 
س��پس لباس های ارغوانی رنگ می پوشیدند 
و ب��ا ش��اباش نبش��ته های که مانن��د کارت 
تبریک های امروزی اس��ت، به دیدن یکدیگر 
می رفتند. این شاباش نوشته ها را عطر و بویی 
خوش می زدند و در لفافه ای زیبا می پیچیدند. 
طعام ها، خوراکی ها و نوشیدنی های خاصی نیز 
آماده می ش��د. خواندن سرود، شعر، دکلمه و 
نواختن موسیقی نیز از جمله کارهایی است 

که انجام می دادند.

موسیقی مهرگان
بدون تردید جشن بزرگ و باشکوهی چون 
مهرگان به همراه موسیقی و طرب بوده است؛ 
اما اطالعاتی از آن در دس��ترس نیست و تنها 
در میان منابع تاریخی می توان اثری از آن پیدا 
کرد. خلف تبریزی در کتاب خوب به نام برهان 
قاطع برای یکی از مقام ها و لحن های موسیقی 
سنتی ایرانی از موسیقی مهرگان نام برده است. 
در کتاب موس��یقی کبیر ابونص��ر فارابی نیز 
مقام یازدم از دوازده مقام به نام مهرگان آمده 
است. نظامی گنجوی نیز در منظومه خسرو و 
ش��یرین، مهرگان را بیست و یکمین لحن از 

سی لحن ذکر کرده است.

سفره جشن مهرگان
در جش��ن مهرگان همچون س��فره هفت 
سین نوروز، سفره مهرگانی یا خوان مهرگانی 
پهن می کردند. این سفره که بر گرد آتشدان 
پهن می ش��د، به رنگ ارغوانی بود و در آن از 
انواع میوه ها، ش��یرینی و خوراکی ها، شربتی 
از عص��اره هوم ی��ا َهئوَمه که با ش��یر رقیق 

ش��ده و نان مخصوص لورک ق��رار می دادند 
و میوهایی چون انار، س��یب، ترنج، بی یا به، 
ترنج، س��نجد، انگور س��فید، ُکنار، زالزالک، 
ازگیل و خرمالو وجود داش��ت. آجیل ویژه ای 
ه��م از هفت خش��کبار از جمله مغ��ز گردو، 
بادام، پسته، فندق، تخمه، توت خشک، انجیر 
خشک و نخودچی درست می کردند. از دیگر 
خوردنی های این سفره آشی به نام هفت غله 
است که با ترکیبی از گندم، برنج، جو، نخود، 

عدس، ماش و ارزن تهیهی می شود.
کاس��ه ای پ��ر از گالب، آب، س��رکه، برگ 
آویش��ن، گل های بنفشه و نازبو یا ریحان نیز 
قرار می دادند. سرمه دان، آیینه، اسفند و عود 
و همچنین گل همیشه شکفته که پیرامون 
آن را با شاخه هایی از سرو، مورد و گز تزیین 
می کردند نیز زینت بخش سفره مهرگانی بود.

جشن مهرگان در زمان حاضر
امروزه نیز همچنان در بین زرتشتیان برخی 
از نقاط کش��ور مثل یزد، کرم��ان، اصفهان و 
شیراز جشن مهرگان برگزار می شود. در این 
جشن، ابتدا جلو در ورودی آتشکده از مهمانان 
با ظرف شیرینی و آیینه استقبال می شود که 
از آیین ه��ای کهن ایرانیان اس��ت. میهمانان 
گالب را در کف دس��ت ریخت��ه و به صورت 
می کشند و در آیینه نگاه کرده و سپس نقلی 
برداشته و وارد آتش��کده می شوند. موبدان و 
موبدیاران در کنار خوان مهرگانی نشس��ته و 
همراه با شرکت کنندگان به نیایش اهورمزدا 
و س��خنرانی و بزرگداشت ایزد مهر و جایگاه 
او در بین زرتشتیان می پردازند. گات هاخوانی، 
شعرخوانی برگزاری مسابقات و اعطای جایزه 
به برن��دگان و اجرای نمایش داس��تان کاوه 
آهنگر و پیروزی فریدون بر ضحاک بر اساس 
کتاب شاهنامه نیز از دیگر کارهایی است که 
انجام می شود. در پایان جشن مهرگان، مانند 
دیگر مراسم و جشن هایی که بین زرتشتیان 
برگزار می شود، مهمانان با انواع خوردنی ها و 
خوراکی ها مثل آجیل، میوه، آش و سیروک 
)نان روغنی زرتش��تی( که در سفره مهرگانی 
گذاش��ته می ش��ود و در هنگام نیایش خوانی 

تبرک شده است، پذیرایی می شوند.

جشن »مهرگان« ثبت جهانی می شود
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سود ۴۰۰ میلیاردی استانبول از ایرانی ها
ماج��را از توئیت خبرنگار موس��یقی و 
اعالم رقم هزین��ه ۱۲0 میلیارد تومانی و 
فروش 30 هزار بلیت برای کنس��رت های 
ترکیه در شهریورماه ش��روع نشد. ماجرا 
از جایی ش��روع ش��د که عده ای از مردم 
برای زدن واکس��ن به کشورهای همسایه 
می رفتند. هزینه های میلیونی می کردند 
تا بروند آنجا و واکسن بزنند. همان دوران 
خبرهایی منتشر شد که قرار است برگزاری 
کنس��رت ها در چند کشور همسایه از سر 
گرفته شود. ترکیه همیشه یکی از بهترین 
گزینه ها برای برگزاری کنسرت بوده است. 
حاال و درحالی که واکسیناسیون در کشور 
خودم��ان روند صعودی به خ��ود گرفته، 
کنسرت های مختلفی در استانبول درحال 

برگزاری است.
به گزارش ایسنا، ظاهراً بیشتر از یک ماه 
است که محدودیت های اجتماعی در ترکیه 
برداشته شده و تجمع در مکان های بسته 
امکان پذیر است. رعایت فاصله اجتماعی 
در وسایل نقلیه عمومی هم الزامی نیست. 
تنها محدودیتی که همچنان برقرار مانده، 
الزام به پوشیدن ماسک، حتی در فضای باز 

اس��ت. در این شرایط و درحالی که گفته 
می شود عرضه کارت واکسن تزریق دو دوز 
یا تأییدیه کرونای منفی الزامی اس��ت اما 
گزارش برخی رسانه های غیرایرانی نشان 
می دهد که در این مورد سختگیری خاصی 

نمی شود.
فارغ از بحث کرونا که مساله بسیار مهمی 
است و احتماالً با بازگشت این جماعت به 
کش��ور، ش��اهد اثراتش خواهی��م بود اما 
هزینه هایی است که در این سفر پرداخت 
می شود. هزینه هایی که بخش عمده ای از 
آن، سوءاس��تفاده از شرایط فعلی جهان و 

ایران است.
اصالً هم��ان 30 هزار بلی��ت را در نظر 
می گیریم و کنسرت هایی که در روزهای 
آین��ده برگ��زار می ش��ود را ه��م فاکتور 
می گیریم. میانگین هزینه رفت و برگشت 
هر نفر به استانبول در تورهای مختلف را 5 
میلیون تومان در نظر می گیریم. درحالی که 
با توجه به نوع پرواز سیستمی یا چارتری 
این عدد متغیر است. آن 30 هزار بلیت را 
ضربدر 5 میلیون تومان میانگین خودمان 
می کنیم. به عدد ۱50 میلیارد تومان فقط 

برای هزینه رفت و برگشت می رسیم. ۱۲0 
میلیارد تومان ه��م هزینه خرید بلیت را 
اضافه کنید. تا االن و بدون احتساب هزینه 
اقام��ت و خریدهای جانبی، ۲70 میلیارد 
توم��ان پ��ول از جیب ایرانیان��ی که برای 
کنس��رت به استانبول رفته اند خارج شده 
است. حاال می رویم سراغ هزینه اقامت در 
استانبول. هتل های ۲ ستاره استانبول برای 
یک سفر کوتاه و کم هزینه، پیشنهاد خوبی 
اس��ت. امکاناتی مث��ل اینترنت، صبحانه، 
رس��توران و کاف��ی ش��اپ را در اختی��ار 
مسافران و گردشگران قرار می دهند. با این 
حال برخی دیگر امکاناتی مثل پارکینگ، 
سونا و ترانسفر فرودگاهی را دارند. قیمت 
اقامت یک شب در این هتل ها از ۲4 دالر 
تا حدود ۱06 دالر است. با توجه به قیمت 
۲6 هزار تومانی دالر و میانگین فرضی 50 
دالر برای هر نفر در هتل دوستاره، به رقم 
یک میلیون و 300 هزار تومان می رسیم. 
عدد رسمی از تعداد ایرانیانی که به هتل دو 
ستاره رفته اند وجود ندارد اما اگر یک سوم 
آن 30 هزار نفر هم به هتل دو ستاره رفته 
باشند به رقم ۱3 میلیارد تومان می رسیم.

اسم شهر زیرزمینی که به میان می آید، خیلی ها ناخودآگاه به یاد آدم کوچولوها و دخمه هایی مخوف زیر زمین می افتند و بعضی هم اصالً تصوری از 
چنین ساختاری ندارند، اما شهرهای زیرزمینی نه تنها وجود دارند، بلکه ساختارهای مهندسی پیچیده و فوق العاده ای هستند که در نقاط مختلف ایران و 
جهان یافت شده و می شوند. تفرش یکی از شهرستان هایی است که چنین شهری را در دل خود یافته است، میراثی پر راز و رمز از گذشتگان که چندی 
است کشف شده و بی نهایت شگفت انگیز و فوق العاده جذاب است و قطعاً می تواند ساالنه هزاران هزار گردشگر و عالقمند تاریخ را به دل خود بکشد. 
این شهر که در تفرش کشف و کاوش شده است، هنوز نام مشخصی برای خود ندارد، اما به شهر زیرزمینی تفرش شهره شده و قطعاً اگر به درستی 

معرفی شود، می تواند شهرتی جهانی برای خود دست و پا کند.

در منطقه ترخوران تف��رش و قنات دیاوار، 
یک کوچه خاص وجود دارد، کوچه ای با یک 
المان بزرگ از پیه سوز در ابتدایش، 5 یا 6 قدم 
پس از ورود به کوچه در سمت راست به یک 
نرده آبی رنگ برمی خورید که با یک پله شما 
را به سمت دری قهوه ای نه چندان قدیمی با 
طرح چ��وب راهنمایی می کند که به صورت 

کشویی به سمت باال باز می شود.
 در که باز می ش��ود در بدو ورود به تاریخی 
هزارساله قرار می گیرید، باید حدود ۱5 پله را 
به شکل خمیده پایین بروید، کناره های دیوار، 
سراس��ر به رنگ های زرد و قرم��ز نورپردازی 

شده است، مسیری پیچ در پیچ پیش روست 
و با آنکه دو طرف مس��یر با المپ های رنگی 
تقریباً روشن ش��ده، اما اگر تنها باشید قطعاً 

قدری می ترسید.
پله ها و مس��یر پیچ در پیچ را طی می کنید 
و حاال حدود ۱3 متر زیر زمین هستید، چند 
متری که به جل��و می روید، با پله هایی روبرو 
می ش��وید که ش��ما را به س��مت طبقه دوم 
هدایت می کنند، جالب اینجاست که این پله ها 
به س��مت باال هدایت تان می کنند، در طبقه 
دوم نیز به مانند طبقه اول داالن هایی را شاهد 
هستیم که به پله هایی در انتهای مسیر ختم 

می ش��وند و با باال رفتن از این پله ها به طبقه 
سوم شهر و اتاق هایی کوچک می رسید.

تا به حال در طبقه سوم، 4 اتاق حدود شش 
متری کاوش ش��ده و مشخص نیست که در 
کاوش های بعدی چه چیزی از زیر خاک سر 
برآورد، اما قطعاً هن��وز به اطالعات کامل در 

خصوص این شهر نرسیده ایم.

آغاز کاوش از سال ۱۳۹۸
س��ید مه��دی رحیم��ی نماین��ده میراث 
فرهنگ��ی، گردش��گری و صنایع دس��تی در 
شهرستان تفرش، در خصوص روند کشف و 

راز شهر ۹۰۰ سال در زیر زمین
خواب بزرگترین دست کند جهان شکسته شد

آذر اسفندیاری
روزنامه نگار
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کاوش این شهر اظهار کرد: کاوش دست کند 
زیرزمینی تفرش در سال ۱39۲ توسط اهالی 
تفرش با کمک و بودجه خیرین فرهنگی شهر 

کلید خورد.
وی با بیان اینکه وجود زاغه هایی در ش��هر 
تفرش از دیرباز هم��واره مطرح بوده و وجود 
آنها به صورت س��ینه به س��ینه بین نسل ها 
منتقل شده، گفت: با وجود چنین مستنداتی، 
بودجه و منابع دولتی الزم در اختیار نبود که 
براس��اس اطالعات که��ن و قدیمی عملیات 
کش��ف و کاوش که مشخص نبود چه میزان 
هزینه به دنبال دارند، در این شهرستان انجام 
بگیرد، به همین دلیل تمرکز کار بر پروژه های 
روی زمین مصروف ش��د، اما با تالش اعضای 
شورای شهر و ابالغ به شهرداری، پروژه کاوش 
ش��هر زیرزمینی تفرش در سال ۱398 رسماً 
با حضور دکتر سید مهدی موسوی نیا مدیر 
گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور به عنوان 

سرتیم پروژه، کلید خورد.
رحیمی با اش��اره به اینکه فاز نخس��ت این 
پروژه در منزل قدیمی میرشکرایی آغاز شد، 
افزود: فاز دوم کاوش دست کند از مسیر قنات 

دیاوار دنبال شد.

تفرش می تواند قطب باستان شناسی 
در حوزه دست کند باشد

وی تصریح کرد: مساحت دست کند تفرش 
حدود ۱50 هکتار است که می توان از آن به 
عنوان یکی از بزرگترین دست کندهای ایران و 
حت��ی خاورمیانه نام برد. تفرش با افتتاح این 
شهر و پذیرش گردشگران و باستان شناسان 
می تواند بهش��ت و قطب باستان شناسی در 

زمینه دست کند باشد.
وی بیان کرد: تاکنون و در دو مرحله کاوش، 
دو فضای حدود 400 متری آشکار شده است. 
تمام مسیر و داالن ها به شکل دستی از خاک 
خالی شده و به هیچ عنوان از بیل یا تجهیزات 
دیگر برای کندمان و باز شدن مسیر استفاده 
نشده است، در طول کاوش، تعداد اندکی سفال 

شکسته، پیه سوز و استخوان، هاون سنگی و آثار 
حیات کشف شده است و تا اینجای کار کاوش، 
اینگونه تخمین زده می ش��ود که دس��ت کند 
تفرش متعلق به دوره سلجوقیان است. رحیمی 
تصریح کرد: محل و مس��یر فعلی دست کند 
به شکل مطبق و س��ه طبقه است، اما کاوش 
همچنان باید ادامه یابد چراکه هنوز به اطالعات 
کاملی در خصوص آن دس��ت نیافته ایم، هنوز 
نمی دانیم که این شهر برای چه ایجاد شده، چه 
اتفاقی در آن رخ می داده و همچنان باید کاوش 

و بررسی صورت گیرد.

دس���ت کند ب���دون دس���تکاری کاوش 
شد/آجرفرش های س���لجوقی در جای 

خود باقی ماندند

وی اظهار کرد: بافت شهر تفرش به شکلی 
است که از میدان داروخانه تا چهارراه مدرس 
حدود 48.5 متر اختالف ارتفاع در آن وجود 
دارد و نکته جالب این است که این اختالف و 
شیب در شهر زیرزمینی نیز کامالً رعایت شده 
است، اما همچنان برای کسب اطالعات بیشتر 

باید کاوش صورت گیرد.
رحیمی با بیان اینکه ر حال حاضر بزرگترین 
دس��ت کند ایران با 37 هکت��ار در نوش آباد 
کاش��ان قرار دارد، افزود: دست کند تفرش در 
ای��ن فاز از کاوش و طبق ب��رآورد اولیه، ۱50 
هکت��ار وس��عت دارد. این دس��ت کند قطعاً 
می تواند بزرگترین دس��ت کند ایران و حتی 

خاورمیانه قلمداد شود.
وی یکی از جاذبه های خاص این دست کند 
را آجرفرش ه��ای مجموعه دانس��ت و گفت: 
در هنگام کاوش، از محل خانه میرش��کرایی، 
آجرفرش هایی کشف شد که مربوط به دوره 
سلجوقیان است که در ورودی طبقه سوم قرار 
دارد و سعی شد که پیکره و بافت دست کند 
کامالً حفظ شود، به همین دلیل آجرفرش ها 
بدون هیچ دس��تکاری در کف ورودی طبقه 

سوم باقی ماند.

طبقات دست کند عمداً پر شده است
رحیمی با بی��ان اینکه در دوران گذش��ته 
تمامی این طبقات به صورت تعمدی پر شده 
اس��ت، افزود: درب چاه ها که به طبقه زیرین 
دسترس��ی پیدا می کرد با سنگ های بزرگ 
پوشیده شده اس��ت و ساکنین رفته رفته به 

روی زمین رسیده اند.
نماینده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی در شهرستان تفرش گفت: با خالقیت 
سرتیم پروژه کاوش، از روی پیه سوزهای کشف 
شده در دست کند، پیه سوزهایی به الله جین 
همدان به عنوان قطب س��فال ایران سفارش 
داده شده و در پوش��ش این پیه سوز و بدون 
سیم کش��ی عیان و قابل رویت، نورپردازی و 
روش��ن ش��دن فضا با المپ های رنگی انجام 

گرفت.
به گفته وی در یکی از اشعار استاد مرحوم 
»مظاه��ر مصفا« )زاده ۱ ش��هریور ۱3۱۱ – 
درگذشته 8 آبان ۱398( در کتاب پیر سنگی 

آمده است:
»هس��ت در خانه عمو احمد، چاهی و زیر 
چاه، بازاری/چهارس��وقی، چهار رسته دکان، 

قلعه ای، خانه های بسیاری«
»این کهنسال شهر زیرزمین یادگاری است 
از حمله مغوالن/مردم ترخوران، به وقت هجوم 

اندرین نقب می شدند نهان«
در خصوص این دست کند سؤاالت بسیاری 
در اذهان هس��ت و همین س��ؤاالت است که 
به اش��عار و افس��انه ها و قصه ه��ا راه یافته اند 
و ناگفته های بس��یاری هس��ت ک��ه باید در 
کاوش های بع��دی این دس��ت کند تاریخی 

جستجو شوند.

ش���هرداری تفرش؛ آم���اده آغاز فصل 
سوم کاوش

شهردار تفرش نیز در گفت و گو با ایسنا، در 
خصوص حمایت های این مجموعه از شهر زیر 
زمینی تفرش اظهار کرد: شهرداری تفرش در 
سال ۱398 طی قراردادی با میراث فرهنگی 

کار کاوش در ش��هر زیرزمینی تفرش را آغاز 
ک��رد که تاکن��ون دو فص��ل کاوش به انجام 
رسیده است. مجید قنبری با بیان اینکه یک 
فصل از کاوش در ساختمان میرشکرایی انجام 
گرفت، گفت: فص��ل دوم از دی ماه 99 آغاز 
ش��ده و تا پایان مردادماه ۱400 ادامه یافت و 
در کنار کاوش، عملیات ساماندهی پروژه نیز 
به انجام رس��ید و در هفته دولت، بخش��ی از 

شهر بازگشایی شد.
وی بی��ان ک��رد: این ش��هر زیرزمینی طی 
هشت ماه با صرف مبلغی معادل یک میلیارد 
و ۲00 میلیون تومان از منابع شهرداری مورد 
کاوش قرار گرفت و امیدواریم مورد استقبال 
عالقمندان قرار گیرد، البته در حال حاضر به 
دلیل شیوع بیماری کرونا، شهر بسته است و 
امکان بازدید از آن ب��رای عموم مردم فراهم 
نیس��ت، مس��لماً پس از بهبود ش��رایط، این 
ش��هر برای بازدید در اختیار گردشگران قرار 

می گیرد.
قنبری با اش��اره به قول مساعد استانداری 
مرکزی جهت تخصی��ص مبلغ یک میلیارد 
تومان��ی برای آغاز فصل س��وم کاوش، افزود: 
با تأمین این اعتبار قطعاً ش��هرداری فاز سوم 
کاوش را آغ��از می کن��د. ش��هردار تفرش در 
خصوص چالش های موجود در مسیر کاوش 
شهر، بیان کرد: در مسیر کاوش، نگرانی هایی 
درخصوص کش��ف برخ��ی از آثار و وس��ایل 
قدیمی مطرح ش��د که ب��ا ورود قوه قضاییه 
به موضوع، مس��ئله بررسی شد و نگرانی ها و 
شایعات مورد تأیید قرار نگرفت، اما به هر حال 
این موارد قدری روند کار را ُکند کرد، پس از 
حل این چالش ها کار به سرعت ظرف هشت 

ماه توسط شهرداری پیگیری شد.

شهر زیرزمینی در دوره سلجوقی باقی 
ماند/دست کند عمداً پر شده است

ب��ه گزارش ایس��نا، پژوش��گر پروژه ش��هر 
زیرزمین��ی تف��رش نی��ز در خص��وص این 
دس��ت کند اظهار کرد: براساس یافته ها، این 

شهر سه طبقه مربوط به دوره سلجوقی است 
و در اواخر دوره سلجوقی تمامی فضاهای بین 
طبقات کامالً پر شده است، چاه هایی که این 
طبقات را به هم متصل می کند در آخرین فاز 
استفاده از محوطه، پر ش��ده است و این امر 
نشان می دهد که شهر زیرزمینی تفرش وارد 

دوره بعدی )دوره ایلخانی( نشده است.
دکتر سید مهدی موسوی نیا با بیان اینکه 
به نظر می رس��د با توجه به وس��عت محوطه 
شهر، پر کردن این دست کند شاید حدود یک 
سال زمان برده باشد، افزود: مهم ترین تفاوت 
این دست کند نس��بت به دیگر دست کندها، 
وسعت این محوطه است. در همدان، خمین، 
مالیر، کاشان و ... نمونه هایی از دست کندها را 
ش��اهد هستیم، اما شهر زیرزمینی تفرش در 
واقع وس��یع ترین شهر زیرزمینی کشف شده 
است و حتی در ترکیه که گفته می شود 500 
محوطه دست کند کش��ف و شناسایی شده 
است، دست کندی با این وسعت وجود ندارد.

ابهامات زیادی باقی مانده/باید کاوش 
ادامه یابد

وی وس��عت کنونی این شهر را ۱50 هکتار 
عنوان کرد و گفت: فعالً می دانیم که وسعت 
این محوطه ۱50 هکتار اس��ت، سمت دیگر 
ش��هر را باید کاوش کنیم که ببینیم محوطه 

ادامه دارد یا خیر.
دکت��ر موس��وی نیا ش��اخصه دیگ��ر این 
دس��ت کند را طبقاتی ب��ودن آن بیان کرد و 
افزود: این دس��ت کند بس��یار جای کار دارد. 
تقریباً هیچ اطالعی از شهر نداریم، نمی دانیم 
چه کسانی در شهر کار و زندگی کرده اند؟ چرا 
از ش��هر رفته اند؟ آیا در دوره های بعدی از آن 
اس��تفاده شده است یا خیر و چه اتفاقی روی 
زمین افتاده است که ساکنین به زیر شهر پناه 
برده اند؟ آیا همزمان با اس��تفاده از زیر زمین 
روی زمین هم حضور داشته اند یا خیر؟ هنوز 
برای این سؤاالت پاس��خی نداریم به همین 

دلیل کاوش باید ادامه یابد.

وی تاکید کرد: می توانیم درباره کاربری این 
ش��هر حدس و گمان هایی داشته باشیم، اما 
باید بدانیم که در دوره سلجوقی چه اتفاقی در 
تفرش رخ داده که این فضا و محوطه پر شده 
است. اطالعات کم و ناقصی در اختیار داریم و 
باید کاوش های باستان شناسی دقیق دیگری 
در نقاط دیگر شهر انجام دهیم تا پاسخی برای 

سؤاالت پیدا کنیم.

کاوش کام���ل ب���ه عم���ر م���ا کف���اف 
نمی دهد/با بزرگترین دست کند جهان 

روبرو هستیم
این عضو هیات علمی و مدیر گروه باستان 
شناس��ی دانشگاه نیش��ابور تصریح کرد: اگر 
بخواهیم کل ش��هر را کاوش کنی��م و کار را 
از همین امروز آغاز کنیم، قطعاً پایان کاوش 
به عمر من و ش��ما کفاف نمی دهد، چراکه با 
محوطه بسیار بزرگ و کالنی روبرو هستیم و 
شاید بتوان گفت شهر زیرزمینی تفرش یکی 

از بزرگترین دست کندهای دنیا خواهد بود.
به گزارش ایس��نا، نکته جالب توجه در این 
شهر که حدود ۱3 متر زیر زمین قرار گرفته 
تهویه مناسب، اکسیژن کافی و هوایی بسیار 
مطبوع و خنک است، وارد شهر که می شوید 
به هیچ عنوان احساس نمی کنید که از سطح 
زمین فاصله بسیاری دارید، البته زیبایی این 
شهر باعث می شود که از هر آنچه روی زمین 
قرار دارد کنده شوید و فقط به این فکر کنید 
که چه ش��د که این شهر بزرگ در زیر زمین 
ایجاد ش��د، مردمان آن زم��ان از چه چیزی 
در روی زمی��ن فرار کرده و به دل زمین پناه 
برده اند؟ وس��عت واقعی این شهر زیرزمینی 

چقدر است؟
این س��ؤاالت و سؤاالت بسیار دیگری هنوز 
بی جواب مانده اس��ت چراکه کاوش به انتها 
نرسیده اس��ت، اما قطعاً این کشف می تواند 
س��رفصل و نقط��ه عطفی برای رس��یدن به 
اطالعاتی جدید از تاریخ س��رزمین کهنمان 

باشد.
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معاون گردشگری از انتخاب و معرفی سه 
روستای ایران به سازمان جهانی جهانگردی 
در راستای اجرای طرح ابتکاری دهکده های 
گردشگری خبر داد. ولی تیموری به ایسنا 
گف��ت: در راس��تای اجرایی ک��ردن طرح 
ابتکاری دهکده های گردش��گری س��ازمان 
جهانی جهانگردی، س��ه روس��تای برندق، 
خرانق و الرک توسط کمیته داخلی معاونت 
گردشگری مطابق با معیارهای اعالم شده از 
س��وی UNWTO انتخاب و معرفی شد. او 
درب��اره این طرح توضیح داد: طرح ابتکاری 
دهکده های گردش��گری س��ازمان جهانی 
گردش��گری  در راس��تای شعار س��ال این 
س��ازمان )گردشگری و توس��عه روستایی( 
به کش��ورهای عض��و ابالغ ش��د. این طرح 
به منظور شناس��ایی و معرفی روس��تاهای 
گردشگرپذیر و تشکیل شبکه ای از روستاها 
در س��طح جهان ارائه شد. معیارهای مورد 
نظر در این طرح شامل دارا بودن جاذبه های 
تاریخی فرهنگی، جاذبه های طبیعی، صنایع 
دس��تی، محوری��ت اقتصاد روس��تا بر پایه 
گردشگری، مشارکت مردم روستا در فرایند 
توسعه و دارا بودن امکانات اولیه برای ورود 

گردشگر است.
مع��اون گردش��گری گفت: ب��ا توجه به 

این که در این طرح از هر کش��ور فقط سه 
روس��تا باید معرفی ش��ود، بر همین مبنا 
کمیته ای در معاونت گردشگری تشکیل و 
بر پایه معیارهای اعالم ش��ده و در راستای 
معرفی روستاهای گردش��گرپذیر و کمتر 
شناخته شدۀ کشور، سه روستا به نام برندق 
)استان اردبیل(، خرانق )استان یزد(، الرک 
)استان هرمزگان( برای جمع آوری اطالعات 
انتخ��اب ش��دند. وی اف��زود: ب��ا همکاری 
ادارات کل اس��تانی اطالع��ات جامع��ی از 
قبیل ویژگی های گردش��گری روس��تاها، 
سیاس��ت های روس��تا در خصوص توسعه 
پایدار و مشارکت اجتماعی، نحوه مدیریت 
گردشگری در روس��تا، شیوه های بازاریابی 
و تبلیغ جاذبه ه��ا و مزیت های رقابتی آن 
جمع آوری و در س��امانه س��ازمان جهانی 

جهانگردی وارد شد.
تیموری گفت: طبق برنام��ه زمان بندی 
اعالم شده، قرار است آذرماه امسال اطالعات 

ارسالی ارزیابی و نتیجه نهایی به کشورهای 
عضو اعالم ش��ود. معاون گردشگری افزود: 
در صورت انتخاب و تأیید نهایی هر یک از 
این روستاها، نام آن ها در شبکه روستاهای 
گردش��گری قرار می گیرد و ب��ه هر یک از 
آن ها، لوگو و نشان س��ازمان جهانی تعلق 
می گیرد و حمایت های »معنوی« ش��امل 

آن ها می شود.

خران���ق برای دو ثبت جهانی کاندیدا 
شد

در همین راستا مدیر کل میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری یزد اعالم کرد: 
خرانق برای اولین ب��ار در ایران و در اتفاقی 
بی سابقه در دنیا همزمان کاندیدای دو ثبت 
جهانی در حوزه های گردش��گری و میراث 
است. سیدمصطفی فاطمی ضمن اشاره به 
ای��ن که خرانق برای اولین بار در ایران و در 
اتفاقی بی سابقه در دنیا همزمان کاندیدای دو 
ثبت جهانی است، اظهار کرد: روستای زیبای 
خرانق یزد که به زادگاه خورشید نیز شهره 
اس��ت، برای اولین بار در اتفاقی بی س��ابقه 
در دنیا و در کش��ورمان، همزمان کاندیدای 
ثبت جهانی در حوزه های میراث فرهنگی و 

گردشگری شده است.

سه روستای ایران نامزد دهکده جهانی گردشگری شدند

مقام های عربستان سعودی از انجام تعمیرات 
در کعبه و قاب نقره ای دور حجراالس���ود توسط 

متخصصان خبر دادند.
»س���عید بن محمد« مدیر امور حرمین شرفین 
در عربستان سعودی اعالم کرد تعمیر در کعبه 
و همچنین قاب نقره ای دور حجراالس���ود تحت 
نظارت کامل و توسط تیمی از متخصصان انجام 

شده است.
 خال���د الفیص���ل امی���ر منطقه مک���ه مکرمه، به 
همراه برخی دیگر از مقام های س���عودی داخل 
کعب���ه را با آب زم���زم و گالب در میان تمهیدات 
س���ختگیرانه ب���رای جلوگیری از ش���یوع ویروس 

کرونا شست وشو داد.

درباره در کعبه در ویکی فقه
در دوران حضرت ابراهیم علیه السالم برای 
کعبه مدخلی قرار داده نش��د و قریش هنگام 
تجدید بنا، مدخلی برای آن گشودند که کمی 
باالتر از زمین قرار داش��ت و آن را به وس��یله 
دری از چوب می  بس��تند. عبداهلل بن زبیر آن 
در را، هم س��طح زمین قرار داد و در دیگری 
نیز پشت کعبه گشود. حجاج بن یوسف ثقفی 

پس از آن که کعبه را با منجنیق خراب کرد، 
به بازسازی آن پرداخت و دری را که ابن زبیر 
در پشت کعبه گشوده بود بست و در اصلی را 
مانند گذشته بلندتر از زمین قرار داد که از آن 
هنگام تاکنون به همان حال باقی مانده است. 
در دوران های بعد، درهای بسیار زیبایی برای 
کعبه ساختند و آن را، پس از آن که تزیین و 

مذهب می کردند، بر کعبه می نهادند.

طال کاری در کعبه
در روایات اس��المی راجع به حفر چاه زمزم 
به وس��یله عبدالمطلب آورده  اند که: »وقتی 
عبدالمطلب زمزم را کشف کرد دو آهوی طال 
و چند شمش��یر و زر بسیار به دست آورد که 
ساسان پادشاه ایران به حرم کعبه اهدا کرده 
ب��ود، باب کعبه را با آن ها بس��اخت«. پس از 
ایشان در سال 55۱ قمری نیز در ساخت در 

کعبه از طال استفاده شده است.

 در کنونی
در فعلی در سال ۱357 ش. از طالی خالص 
ساخته و بر روی کعبه معظمه نصب گردیده 

اس��ت. این در دارای دو جدار یا دو قس��مت 
خارجی و داخلی اس��ت. ب��اب داخلی آن، به 
»باب التوبه« معروف اس��ت و از لحاظ شکل 
و نوع تزیین، با باب خارجی یکسان و مشابه 
است. وزن باب کعبه ۲80 کیلوگرم می باشد 

که از عیار ۱00% تهیه شده است.

مشخصات در کعبه
طول باب کعبه 3/۱0 متر، عرض آن ۱/90 
متر، پهنای آن 50 سانتی متر، ارتفاع آن از کف، 
۲/۲5 متر است. روی در کعبه به طرز بسیار 
زیبایی آیات قرآن در چهار دایره و شش مربع 
مستطیل به خط ثلث منقوش شده است. این 
در به وسیله قفلی که آیات قرآن بر آن نقش 
بسته، قفل می گردد. قفل موجود به جای قفل 
قدیم که هفتاد سال قدمت داشته، نصب شده 
است. گفتنی است در عصر جاهلی، کلیدداری 
کعبه، از منصب  های مهم بود. هنگام فتح مکه، 
کلید کعبه در اختیار »عثمان بن ابی طلحه 
عبدی« بود و پیامبر صلی اهلل علیه و آله آن را 
از وی گرفت و با ورود به کعبه، تمامی بت ها 

را شکستند.

در کعبه مرمت شد
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فرهنگوهنر

ونیزی ها شهر را خالی می کنند

حض��ور بی��ش از حد گردش��گران و 
افزایش سرس��ام آور هزینه های زندگی، 
موجب شده بس��یاری از ساکنان اصلی 
شهر ونیز دیگر قدرت ماندن در زادگاه 

خود را نداشته باشند.
در سال های اخیر ونیز به عنوان یکی 
از ش��هرهای اروپایی ب��ا تغییرات آب و 
هوایی اجتناب ناپذیر، خبرس��از ش��ده 
است، اما جاری شدن سیل و باال آمدن 
س��طح آب در امتداد کانال های معروف 
آن تنها موضوعی نیست که مردم محلی 

با آن روبه رو هستند.
در حال حاضر، ونیزی ها به تدریج در 
حال دور شدن از شهر خود هستند زیرا 
هزینه های زندگی در آن جا بسیار زیاد 
اس��ت. هم به دلیل حضور بیش از حد 
گردش��گران و هم افزایش قیمت ناشی 

از بیم��اری کووی��د، بس��یاری از اهالی 
ونیز مجبورند ش��هر خود را به س��مت 

جایگزین های ارزان تر ترک کنند.
»جیووانی دی پونته« س��ازنده قایق 
محل��ی در ونیز توضیح می دهد: »چهار 
س��ال به دنبال خانه ای در ونیز بودیم. 
این بس��یار ناامیدکننده بود. ما از آن ها 
پ��ول نمی خواهیم و قصد ه��م نداریم 
به کره ماه برویم و تنها درخواس��ت ما 
داشتن خانه در شهری است که در آن 

به دنیا آمده ایم«.
تابستان امس��ال، جاذبه های معروف 
گردش��گری جه��ان بار دیگ��ر به روی 
مس��افران ب��از ش��د و عاش��قان هنر، 
کارناوال ها و تاریخ را از سراس��ر جهان 
جذب خود کرد و بسیاری از این مقاصد 
محبوب گردشگری با هجوم توریست ها 

پس از دوران قرنطینه روبه رو شده اند؛ به 
همین دلیل برخی از این مناطق حضور 
گردش��گران را مح��دود و برخی دیگر 
چون تایلند و هاوایی به طور کلی ورود 

توریست ها را ممنوع کرده اند.
ش��هرداری ونیز اخیراً اع��الم کرده از 
تابستان س��ال آینده سیستم جدیدی 
را برای گردش��گری اعمال خواهد کرد 
که شامل فرآیند رزرو و همچنین ایجاد 
دره��ای ورودی برای این ش��هر و اخذ 

ورودیه از گردشگران است.
پنج س��ال پیش، ونیز دارای 67 هزار 
س��اکن دائمی بود و اکنون از این تعداد 
تنها 50 هزار نفر باقی مانده اس��ت. در 
ح��ال حاضر، زندگ��ی در ونیز تنها ۲0 
درص��د ارزان تر از زندگ��ی در نیویورک 

است.

کپی کاری با طعم درهم/4۰
سعید راد: سینمای ما قهرمان ندارد/42

مردم عشق و عالقه بیشتری به سریال های قدیمی دارند/44
ضیاء موحد از کتاب تازه اش گفت/4۵

صدای »من« در این شعرها شنیده می شود/4۵
ماجرای دستمزدهای بیت کوینی برخی بازیگران مشهور/46

در سینما خوش شانس نبودم/48
یادگارهای بازیگری »سیلوستر استالونه« زیر چکش حراج/۵۰
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نب���ود کنت���رل و نظ���ارت  در 
درس���ت و دقی���ق در ش���بکه 
نمایش خانگی و ارشاد مبنی 
ب���ر م���وازی کاری س���وژه ای و 
موضوع���ی، باید هم ش���اهد 
چنی���ن خنج ه���ا و زخم ه���ای 
کاری ب���ر دل تاریخ باش���یم. 
قبله عالم تا اینجا -البته برای 
بررس���ی و قضاوت بهتر باید 
منتظ���ر قس���مت های بعدی 
ت���ازه ای  دس���تاورد  باش���یم- 
نداش���ته و از ظرفی���ت عظیم 
ادبی و سینمایی دوره قجری 

بهره نبرده است.
 دوره قاجار، برای بهره برداری 
دوره  س���ینمایی،  و  ادب���ی 
فریبنده و گول زنک و س���هل 
اگ���ر  و  اس���ت  ممتنع���ی  و 
نویس���نده ها و کارگردان ه���ا 
نتوانند اس���تفاده درس���تی از 
آن فضا کنن���د، آن موقعیت 
بالقوه درخش���ان دراماتیک، 
ض���د خودش عم���ل می کند. 
می خواس���تیم قس���مت های 
بیشتری از قبله عالم بگذرد 
و بع���د ب���ه آن بپردازی���م اما 
کیفیت همین دو قس���مت و 
تغییر ناگهانی فضای سریال 
چن���د  و  س���وم  قس���مت  در 
حاشیه در همین شروع کار، 
باع���ث ش���د در ای���ن مقطع، 
سراغ این اثر برویم تا ببینیم 
ماجرا چیست و قبله عالم با 

خودش چند چند است.

تاریخی، نقش درخشان باباشاه در »قهوه تلخ« 
را بازی کرده بود، اما حضورش در »قبله عالم« 
با وجود تالش هایی که کرده، به پای آن نقش 

ماندگار نمی رسد.

چای قندپهلو یا قهوه تلخ؟
حاال که صحبت از قهوه تلخ شد، بد نیست 
به تغییر فضا و چرخ��ش ناگهانی قصه قبله 
عالم در قسمت س��وم اشاره کنیم که تا حد 
زیادی یادآور سریال محبوب اما ناتمام مهران 
مدیری در ش��بکه نمایش خانگی شد. البته 
این ش��باهت صرفاً در جابجایی شخصیت ها 
در تاری��خ برجس��ته اس��ت و تا ح��دی هم 
حض��ور هادی کاظمی )بازیگر مش��ترک هر 
دو س��ریال( آن را کمی شدیدتر می کند. اما 
هم��ان جابجایی و حضور در زم��ان و مکان 
اش��تباه و غیر از دوره خود شخص، به قدری 
پررنگ اس��ت که مخاط��ب را یاد قهوه تلخ و 
انبوه دیگری از قصه های مش��ابه بیندازد. این 
فرم��ول، روش جذابی برای جذب تماش��اگر 
اس��ت و عموماً کارهایی که این فضا را برای 
روایت انتخاب می کنند، مورد اقبال مخاطبان 

قرار می گیرند.
برای همین، قس��مت س��وم »قبله عالم« 
ب��ا بهره گیری از همی��ن ترفند قهوه تلخی و 
فرمول جهانی و امتحان پس داده، تا حدودی 
توانست رضایت تماش��اگران را فراهم کند و 
نس��بت به دو قسمت ضعیف ابتدایی، جذاب 
باشد و برای لحظاتی خنده بر لب مخاطبان 
بنش��اند. باوجود این که این فضا هم دستاورد 
تازه ای ب��رای مخاطب ندارد، اما همان عنصر 
جابجایی و حضور در زمان و مکان اشتباه در 
تاریخ و رفت و آمد شخصیت های گذشته به 
زمان حال و بالعکس، می تواند موقعیت های 
بانمک و جذابی خلق کن��د و قبله عالم را از 

سرنگونی کامل نجات دهد.

نارضایتی ملت از پادشاه
رضایت 75 درصدی کاربران فیلیمو از قبله 
عالم در مقایس��ه با رضایت ه��ای نود و چند 
درصدی مخاطبان از برخی دیگر از سریال ها 
و برنامه های همین پلتفرم مثل »زخم کاری« 

و »ش��ب های مافیا«، دس��ت کمی از نارضایتی ندارد و نشان 
می دهد اوضاع اینقدر در جذب ملت و مشتری خراب است که 
حتی بازوهای رسانه ای و تبلیغاتی پلتفرم هم نتوانستند کار را 
رفع و رجوع کنند و هر روز خبر از رکوردزنی تازه ای در میزان 
تماشا و رضایتمندی حداکثری بدهند. اگر نگاهی به نظرات 
کاربران در فیلیمو داشته باشید، بیش از نظرات مثبت و اندکی 
امیدوارکننده، با دیدگاه های منتقدانه و منفی مواجه می شوید. 
برخی نظرات مخالف ملت درباره یکی از سه قبله عالم شبکه 
نمایش خانگی )آن دو تای دیگر در راهند( برای ثبت در تاریخ 
از این قرار اس��ت: افتضاح بود/ این مثل قهوه تلخ داره میشه، 
فیلم از اونها ایده گرفته/ مسخرست/ واقعاً نفهمیدم چی شد، 
اصالً داستان پرید/ بیخود و بی محتوا، حیف پول/ ارزش دیدن 
نداره/ خیلی الکی بود/ حیف این همه بازیگر که توی این فیلم 

اومدند/ تا االن که سریال خوبی نبود و...
نظرات خوب هم البته درباره سریال هست: داره بهتر میشه/ 

دوسش دارم جالبه/ باحاله و...

ایستاده در دروازه تاریخ
مهم ترین حاش��یه قسمت سوم قبله عالم، لحظه ای بود که 
بالفاصله تماشاگران را به یاد سکانس و نمای معروفی از فیلم 
سینمایی ایستاده در غبار انداخت؛ صحنه ای که افشین )سام 
درخشانی(، س��رایدار کاخ دکتر تاجبخش، در محاصره ارواح 
تاریخی گرفتار ش��ده و این دیالوگ را می گوید: »دکتر پا شو 
بیا! آگه اینا روح نیستن، پس چی ان حاجی؟!« و بعد گوشی 

تلفنش را جلوی تصاویر دوربین های مداربسته می گیرد.
این صحنه تا حد زیادی شبیه لحظه ای است که حاج احمد 
متوسلیان )هادی حجازی فر( در ایستاده در غبار، زیر حمالت 
دشمن، شاسی بیسیم را فشار می دهد تا صدای رگبار گلوله 
و ش��لیک آرپی جی و فریاد تکبیر را به آن سوی خط برسان؛ 
یکی از مهم ترین قاب ها و شمایل های سینمای جنگ و تاریخ 
س��ینمای ایران. برخی مخاطبان، این صحنه در قبله عالم را 
توهین به ش��خصیت حاج احمد و تمسخر فیلم ایستاده در 
غبار و آن فضا می دانند، درحالی که به نظر با یک شوخی بامزه 
طرف هس��تیم و اتفاقاً این ارجاع بانم��ک به یک نما و فیلم 

جدی، نشان از اهمیت و بزرگی و تاثیرگذاری آن دارد.
نام فیلم خوب محمدحس��ین مهدویان در حالی به خاطر 
این شوخی، در فضای مجازی و رسانه ای مطرح شد که اخیراً 
سکانس حضور سیدجواد هاشمی در استخر و در سریال زخم 
کاری با بازتاب ها و واکنش های جدی و حتی بامزه کاربران و 
مخاطبان همراه بود. در مقام مقایسه، شوخی حامد محمدی 
در قبله عالم با ایس��تاده در غبار، اصالً به چشم نیامد و آنقدر 

سر و صدا ایجاد نکرد.

علی رستگار

بازیگوشی های بیهوده
اگر با فیلمنامه و جذابیت و نمک بیشتر و حتی 
به اندازه و به قدر کفایتی روبه رو بودیم، شاید نیاز 
به بازیگوشی ها و بزک های بیهوده هم نبود. مثل 
بسته بندی سریال که در قالب یک کتاب مصور و 
توضیحاتی که در یک فضای گرافیکی به مخاطب 
عرضه می ش��ود. اگر قصه، پرمای��ه و جذاب بود، 
آن وقت همین ریزه کاری ه��ای حاال غیرضروری 
)اطالعات ضروری درباره شخصیت ها می توانست 
در قالب خود قصه و شخصیت پردازی به مخاطب 
منتقل شود نه با کپشن و نوشته( بانمک و بامزه به 
نظر می رسید و تالش برای پیوند ادبیات و سینما 
جدی گرفته می ش��د اما حاال حتی انتخاب یک 
کتاب معروف برای نامگذاری قسمت ها )شاهزاده 
و گ��دا، غرور و تعصب و بر باد رفته( بیش��تر یک 

وصله ناجور است و کمکی به داستان نمی کند.
روای��ت محمدرضا علیمردان��ی اگرچه حال و 
هوایی تاریخی و ملوکانه دارد اما دستمایه متنی و 
شوخی هایش برای ارتباط برقرار کردن با مخاطب 
و پیش��برد قصه، کم اس��ت و چندان به یاری اثر 
نمی آید و اصالً به پای کیفیت حضور و صدای او 

در شب های مافیا و دیرین دیرین نمی رسد.
در نبود قص��ه و موقعیت های جذاب و کارآمد، 
حت��ی طراحی لباس و صحنه باش��کوه س��ریال 
ه��م دردی دوا نمی کند و باعث می ش��ود با یک 
چش��م نوازی تاریخ��ی بی کارب��رد و بی اثر طرف 
باش��یم. این هم��ه نقش و رن��گ و زیبایی، حاال 

صرفاً در حد جلوه گری و جنبه های س��یاحتی و 
گردشگری و میراثی همان لوکیشن های اصلی، 
مث��ل خانه طباطبایی ها در کاش��ان اس��ت و نه 
بیش��تر. درصورتی که شخصیت پردازی و قصه و 
موقعیت های بهتر، این زیبای��ی بصری را موجه 
می کرد. بالتش��بیه آن همه فضاهای باس��تانی و 
چش��م نواز »بازی تاج و تخت« ب��دون آن همه 
قصه پردازی و شخصیت پردازی های درخشان، چه 
سود و لطفی می داشت؟ یا چرا راه دور برویم، آیا 
قوت همین »افسانه سلطان و شبان« خودمان که 
در کاشان و مثل بخشی از »قبله عالم« در باغ فین 
فیلمبرداری ش��د، صرفاً حضور بی بو و خاصیت 
در لوکیش��ن تاریخی بود یا ش��خصیت پردازی و 
ماجراهای مختلف و مهیج، بر راز و رمز آن مکان 

پرقدمت هم افزود؟
ب��از در کمبود نم��ک الزم و ناکارآمدی قصه و 
موقعیت ها، نویس��نده و کارگ��ردان برای جذب 
مخاطب به لطایف الحیل دیگری متوسل می شود. 
مقادیری ش��وخی و اش��ارات اروتیک و جنسی 
تا بلکه تماش��اگر »ه��وس« دنبال ک��ردن اثر به 
س��رش بزند، اما دقیقاً به دلیل سس��تی داستان 
و ش��خصیت پردازی کم ق��وام، همین مزاح های 
جنس��ی ولو اندک )ش��اید به خاطر مالحظات و 
ممیزی(، بیش��تر توی ذوق می زند و اثر را رسوا 
می کند. سردمدار شوخی های کالمی و فیزیکی 
و ایما و اشاره ای، ظل الدوله با بازی  هادی کاظمی 
اس��ت. کاظمی پیشتر در همین فضای کمدی و 

کپی کاری با طعم درهم

بـاز در کمبـود نمک الزم و 
ناکارآمدی قصه و موقعیت ها، 
نویسـنده و کارگـردان برای 
جذب مخاطب به لطایف الحیل 
می شـود.  متوسـل  دیگـری 
مقادیری شـوخی و اشـارات 
اروتیـک و جنسـی تـا بلکه 
تماشاگر »هوس« دنبال کردن 
اثر به سـرش بزنـد، اما دقیقًا 
به دلیل سسـتی داسـتان و 
شـخصیت پردازی کـم قوام، 
جنسـی  مزاح هـای  همیـن 
ولـو اندک )شـاید بـه خاطر 
مالحظات و ممیزی(، بیشـتر 
توی ذوق می زند و اثر را رسوا 

می کند
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سعید راد بازیگر سینما به بهانه 
روز ملی سینما در گفتگویی به 
تش���ریح خاط���رات و تجربیات 

سینمایی خود پرداخت.
وی ب���ا بیان اینکه متولد محله 
سنگلج است، گفت: زمانی که 
۵ س���اله بودم پی���ش عموها، 
پدرب���زرگ و م���ادر بزرگم بودم 
و با آنها از سنگلج به شمیران 
بچ���ه  م���ن  درواق���ع  آمدی���م؛ 

شمیران هستم.
وی درب���اره حض���ورش در فیلم 
»صادق ک���رده« س���اخته ناصر 
تقوایی بی���ان ک���رد: تهیه کننده 
این فیل���م موافق حضور من در 
»صادق کرده« نبود. حتی یکی از 
بازیگران برای تهیه کننده نوشته 
ب���ود ک���ه اگ���ر س���عید راد نقش 
صادق ک���رده را ب���ازی کند دیگر 
در آن دفت���ر فیلم بازی نمی کند 
و ای���ن حرف باع���ث رنجش من 
شده بود. به ناصر تقوایی گفتم 
دیگ���ر نمی آیم و او در پاس���خ به 
من گفت ی���ا صادق ک���رده را تو 
بازی می کنی یا من در آن دفتر 
فیلم نمی سازم« و در نهایت من 

نقش فیلم بازی کردم.
مخالف���ت  عل���ت  درب���اره  راد 
تهیه کننده »صادق کرده« گفت: 
ب���ه دلیل اینکه بهروز وثوقی در 
آن دفت���ر فیلم ه���ای زی���ادی از 
جمل���ه »گوزن ه���ا« و »خاک« 
را کار ک���رده و این نقش را برای 
او درنظ���ر گرفت���ه ب���ود. نق���ش 
تنگس���یر را ق���رار بود م���ن بازی 
کنم ک���ه به بهروز وثوق���ی داده 
شد و انتخاب درستی بود شاید 
من نمی توانستم به آن شکلی 
که امیر نادری می خواس���ت آن 

نقش را درآورم.

راد ب��ا بیان اینکه ق��رار بود در فیل��م »ناخدا 
خورشید« ساخته ناصر تقوایی بازی کند، اظهار 
کرد: داریوش ارجمند آن نقش را بس��یار خوب 
ب��ازی کرد اما اگر من حضور داش��تم به ش��کل 
دیگری می شد زیرا من اسلحه وینچستر گرفته 
ب��ودم و در خانه تمرین می کردم که نش��د بازی 

کنم.
این بازیگر با بیان اینکه »س��فر س��نگ« برای 
او یک شناسنامه بود، گفت: از مسعود کیمیایی 
در بازیگری درس های زیادی گرفتم. در ش��روع 
فیلمب��رداری تیپ ُکردی درنمی آمد و مس��عود 
کیمیایی می گف��ت یک جای کار ایراد دارد، من 
هم خیلی ناراحت ش��ده بودم ی��ک دفعه آقای 
کیمیایی با بلندگویی که در دستش بود با صدای 
بلند گفت سعید مشکل را پیدا کردم، گام هایت 
را بلندتر بردار و درس��ت همان چیزی ش��د که 
می خواست. این جزئی نگری یعنی کارگردان به 

خوبی صحنه را می شناسد.

بازیگر »عقاب ها« مط��رح کرد: در فیلم »خط 
قرمز« که یکی از کارهای خوب من است مسعود 
کیمیایی طوری حرکت ها را نقاشی می کرد که 
من ب��ه راحتی متوجه می ش��دم باید چه کاری 
انجام بدهم یعنی م��ن را از یک فضای معمولی 
درم��ی آورد و ب��ه یک آدم عصبی ک��ه خون باال 
می آورد و در حین حال امنیتی بود، تبدیل کرد. 
در آن زم��ان کارگردان های خوب زیاد نبودند و 
وج��ود کارگردان هایی مانند مس��عود کیمیایی 

نعمت بود.
وی درباره دس��تمزد بازیگرها نیز توضیح داد: 
دس��تمزد محمدعلی فردین از همه ما بیش��تر 
بود و بع��د از او بهروز وثوقی. البته دس��تمزدها 
متغی��ر بود. به عنوان مثال، دس��تمزدی که من 
برای فیلم »هدف« به خاطر پورس��انت گرفتم از 
فردین بیشتر بود. زمانی که فردین دستمزدش 
300 هزار تومان و بهروز وثوقی ۲00 هزار تومان 

می گرفت، دستمزد من ۱50 هزار تومان بود.

وی با بیان اینکه قص��ه »عقاب ها« جدید 
ب��ود، عنوان کرد: در این فیلم سکانس��ی که 
من با اس��لحه عراقی ها را می زدم و جمشید 
هاشم پور از هلی کوپتر می پرید، خیلی واقعی 
و طبیع��ی بود. یادم می آید وقتی برای اولین 
بار در سینما این فیلم را می دیدیم زمانی که 
هاشم پور از هلی کوپتر می پرید، مردم دست 
زدن��د. م��ردم در فیلم ها قهرمان را دوس��ت 
داش��تند و در مقابل بازی ها در فیلم واکنش 
نش��ان می دادند. متاس��فانه در حال حاضر 

سینمای ما قهرمان ندارد.
بازیگ��ر »پایان خدمت« درب��اره همکاری 
خود با احمدرضا دروی��ش در فیلم »دوئل« 
نیز توضیح داد: آق��ای درویش من را خیلی 
دوست داشت و انصافاً در فیلم »دوئل« پای 
م��ن ایس��تاد. در آن زمان ک��ه از من دعوت 
کرد تا در این فیلم حضور داشته باشم فیلم 
»متول��د ماه مهر« او هم اکران بود که به من 
گفت »متولد ماه مهر« در س��ینما آفریقا در 
حال اکران اس��ت دوست دارم شما این فیلم 
را ببینید و با کار من آش��نا شوید. من بعد از 
دیدن فیلم به دفتر او رفتم و درباره فیلم باهم 
صحب��ت کردیم. دروی��ش در فیلم »دوئل« 
برای من فرش قرمز په��ن کرد. در »دوئل« 
یک نق��ش منفی خولی من��ش چندوجهی 
که آن را بسیار دوس��ت داشتم توسط آقای 

درویش به من داده شد.
راد با بیان اینکه یکی از بهترین نقش هایش 
»دوئل« اس��ت، عنوان ک��رد: یادم می آید در 
اولین نمایش جش��نواره در س��ینما سپیده 
زمانی که اس��م من در اول فیلم آمد مردم از 
خوشحالی دست می زدند و من از خوشحالی 
اشک می ریختم. بعد از سال ها دوباره با مردم 

فیلم می دیدم.

وی با بیان اینک��ه بازی های هدیه تهرانی 
را دوس��ت دارد، بیان کرد: در جایی با هدیه 
تهرانی مصاحبه شده بود و پرسیده بودند که 
چرا در فیلم »دوئل« نقش بس��یار کم بود را 

پذیرفته است؟ او در پاسخ گفته بود حضورم 
در این فیلم برای خوش��امدگویی به س��عید 
راد اس��ت. چنین رفتاری فقط از یک بازیگر 
حرفه ای ب��ر می آید؛ هر وق��ت از من درباره 
بهترین بازیگر زن س��ؤال می کنند من نام او 

را می گویم.
بازیگ��ر »چ« با بیان اینک��ه بازیگر باید با ۲ 
موضوع آش��نایی کامل داشته باش��د، افزود: 
مهم ترین آن تکنیک بازی است که بازیگر باید 
بداند. یک بازیگر در کار با کارگردان هایی مانند 
مس��عود کیمیایی و امیر نادری این مشخصه 
را به خوبی می تواند درک کند و من تکنیک 
ب��ازی را از امیر نادری یاد گرفت��م. مهم تر از 
تکنیک، حس بازیگری است که اگر هر ۲ را با 

هم داشته باشیم یک بازیگر خوب هستیم.
وی در پاسخ به سؤال مسعود نجفی مبنی 
بر اینکه از روندی که از شروع بازیگری تا به 
امروز طی شده راضی است، پاسخ داد: اگر به 
عقب برمی گشتم بازهم بازیگر می شدم. من 
هنوز هم تش��نه تجربه در بازیگری هس��تم، 
س��عی دارم فرم بدنم را نگه دارم و هنوز هم 
منتظر یک نقش خوب هس��تم. من معتقدم 
بودم یک بازیگر، وابس��ته به حضور مداوم او 
اس��ت. زمانی که دوربین دیجیتال شد از آن 
خوش��م نمی آمد اما بعد دی��دم امروز دنیا با 

دیجیتال کار می کند.
سعید راد درباره بهترین بازیگران سینمای 
ایران بیان کرد: پیمان معادی بس��یار بازیگر 
فیزیکالی اس��ت و حامد به��داد خوب بازی 
می کن��د. امیر جدیدی متی��ن و فوق العاده 
ورزشکار خوبی است؛ چند نقش بسیار خوب 
از او دیده ام.. ش��هاب حس��ینی آنقدر خوب 
ب��ازی می کند که جای��زه بین المللی گرفته 
است و هدیه تهرانی بازی های درخشانی دارد 
و همه فیلم های او حتی فیلم های تجاری اش 

را هم دیده ام.
س��عید راد بع��د از انق��الب در فیلم هایی 
همچون »س��اخت ای��ران«، »م��رز«، »خط 
قرمز«، »برزخی ها«، »عبور از میدان مین«، 
»دادشاه«، »عقاب ها«، »دوئل«، »پروانگی«، 
»گیرنده«، »چ«، »پایان خدمت« و »عشق و 

جنون« نقش آفرینی داشته است.

سعید راد: سینمای ما قهرمان ندارد
زهرا منصوری

خبرنگار

در گفتگو با موزه سینما مطرح شد؛
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مریم کاویانی که مدتی از 
عرصه بازیگری دور بوده، 
تاکید می کند که از ابتدای 
امسال، ورودی دوباره به 
این عرصه داش���ته است. 
ای���ن بازیگر ب���ه تازگی در 
»آسانسور«  سریال های 
و »راز ناتم���ام« به ایفای 

نقش پرداخته است.
مریم کاویانی با س���ریال 
ب���ود«  فرش���ته  ی���ک  »او 
مجموعه ه���ای  در  ب���ازی 
تلویزیون���ی را آغ���از کرد و 
ب���ا هم���ان نقش ه���م در 
میان مخاطبان ش���ناخته 
شد. این بازیگر در ادامه 
دیگ���ری  در س���ریال های 
ش���ب،  راه  جمل���ه  از 
زیرزمین،  پدرخوان��������ده، 
پنجمین  زیب���ا،  روزه���ای 
ن���دار،  و  دارا  خورش���ید، 
محکومین، مدینه و بوی 
ب���اران ب���ه ایف���ای نق���ش 

پرداخت.
کاویان���ی در س�������������ریال 
»روزگار قری���ب« ایفاگ���ر 
نقش پرستاری هم اسم 
و رسم خودش است. به 
نوعی که خود او هم قبل 
از ورود به عالم بازیگری، 
به کار پرس���تاری اشتغال 
داش���ته است. این بازیگر 
حضور در سریال »روزگار 
قری���ب« و هم���کاری ب���ا 
کیانوش عیاری را یکی از 
دوران  بزرگ  شانس های 
حرف���ه ای اش می دان���د و 
آرزو می کند که همکاری 
دوباره ای با این کارگردان 
مج���رب و صاحب س���بک 

داشته باشد.

کاویانی با »آسانسور« و »راز ناتمام« باز می گردد

او می گوید: آقای عیاری همه امکانات و عوامل از 
دوربین گرفته تا میزانسن، دیالوگ، دکوپاژ و غیره 
را در اختیار بازیگر قرار می دهند و همین مسئله 
باعث می شود تا هنرپیشه بتواند با نقشش عجین 

شده و خوب بازی کند.
کاویانی درباره نقش خود در س��ریال »روزگار 
قریب« یادآور می شود: حضور همزمان در سریال 
»او یک فرشته بود« یکی از دالیل کوتاهی نقشم 
در س��ریال »روزگار قریب« بود. نقش اولیه ام در 
این س��ریال پررنگ ت��ر بود ام��ا بالفاصله پس از 
»روزگار قریب« پیشنهاد بازی در سریال »او یک 
فرشته بود« را دریافت کردم. آقای عیاری با لطف 
و بزرگ��واری نقش مرا کمرنگ کردند تا بتوانم به 
آن سریال برسم. در واقع، دیده شدنم در سریال 
»او یک فرش��ته بود« را مدی��ون تصمیم آقایان 

عیاری و افخمی هستم.
این بازیگر، س��بک کارگردان��ی، بازیگردانی و 
کاربلدی عیاری و فضای خاص و ویژه را از جمله 
دالیل جذابیت »روزگار قریب« برمی ش��مرد. او 
درباره بازپخش این مجموعه از شبکه آی فیلم هم 
می گوید: یکی دو قس��مت را دوباره دیده ام. اما از 
آنجا که کسالت دارم نتوانسته ام همه قسمت هایش 

را دنبال کنم.
او همچنین اظهار می کند: مردم س��ریال های 
قدیمی را با عش��ق و عالقه بیش��تری می بینند 
و ارتب��اط بهتری برقرار می کنن��د. انگار که روح 

عجیبی در فضای این سریال ها وجود دارد.

کاویان��ی درباره جذابیت ایفای نقش پرس��تار 
در این س��ریال که شغل اصلی اش هم محسوب 
می شود، می گوید: یشتر از این موضوع، چیزی که 
برایم جذابیت داش��ت، قصه واقعی سریال بود و 
در مرحله دوم، همکاری با آقای عیاری. »روزگار 
قریب« در واقع دومین س��ریال م��ن بعد از »راه 
ش��ب« آقای داریوش فرهنگ بود و توانس��تم با 
آقای عیاری افتخار همکاری را داش��ته باشم. کار 
کردن با این کارگردان بزرگ و واقعی بودن قصه 

سریال برایم خیلی اهمیت داشت.

او درباره نبود فیلمنامه کامل در حین تولید کار 
و دش��واری احتمالی این موضوع برای بازیگران، 
اظه��ار می کند که ب��ا وجود آق��ای عیاری هیچ 

سختی و مشکلی در این رابطه وجود نداشت.
این بازیگر در پاسخ به اینکه آیا پرستاری که در 
س��ریال روزگار قریب نقشش را بازی کرد حضور 
واقعی در زندگی دکتر قریب داش��ت یا دس��ت 
پرورده ذهن عیاری بود؟ یادآور می ش��ود: اطالع 
دقیقی ن��دارم اما آقای عیاری برای جذاب کردن 
قصه، وجوه جدی��دی را به آن اضافه کرده بود تا 
داستان جذاب تر شود. البته بر اساس مستنداتی 
که موجود اس��ت دکتر قریب زمانی که بستری 
بوده اند واقعاً حواسش��ان به همه مریض ها بوده و 
حمایت های الزم را داش��ته اند. شاید هم داستان 
پرس��تاری که من نقشش را بازی می کنم واقعی 

بوده و ایشان پرستاری را اخراج کرده باشند.

مردم عشق و عالقه بیشتری به سریال های قدیمی دارند

او درباره وجه تمایز »با به اَزِ من« با دفترهای 
شعر قبلی خود نیز بیان کرد: یکی از تمایزهای 
آن، زبان اس��ت. زبان در شعرهای این دفتر از 
حالت تصویری صرف خارج شده است. البته 
ش��عر من هیچ وقت صرف تصویر نبود و این 
تف��اوت کار من با تصویرگرایان غرب اس��ت. 
حتی در غرب هم ازرا پاوند مدتی تصویرگرایی 
کرد اما بعدها او هم متوجه شد که آدمی باید 
حرفی هم بزند و گاهی زبان تصویر را رها کند 
و به بیرون از آن برود. بنابراین در این مجموعه 
هر چه ش��عرها پیش تر آمده، زبان تصویر در 
آن ها کمتر شده و ش��عرهای الیت ورس هم 

آمده است.
ضی��اء موح��د در عین حال گف��ت: این ها 
شعرهای ساده ای نیست. باید توجه کنیم که 
هر کسی نمی تواند ش��عر الیت ورس بگوید. 
ش��اید این بیش��ترین تحولی اس��ت که در 

شعرهای من ایجاد شده است.
او سپس با بیان این که نمی شود برای شعر 
قان��ون و قاعده ای گذاش��ت، ادامه داد: هر بار 
می خواهم راجع به شعر حرف بزنم، تو گویی 
که هیچ حرفی برای زدن ندارم. ذهن همیشه 
چیز ت��ازه ای می خواهد و تک��رار حرف های 
گذش��ته فایده ای ندارد. اما آن چه باید درباره 
این مجموعه بگویم درباره اسم آن است؛ »با 

به اَزِ من«.
موح��د در ادام��ه درخصوص عن��وان این 
مجموعه بیشتر توضیح داد و بیان کرد: شعری 
در این مجموعه هس��ت: »با تو، به تو و از تو/ 
ب��ا به اَزِ من این اس��ت«؛ این به خودی خود 
کامالً معلوم است که چه می خواهد بگوید، هر 
چند که مبهم است. حتی ممکن است معنی 
آن برای عده ای روشن نباشد. اما هر معنایی 
را می تواند در خود داش��ته باشد، مثالً »با تو 
می گویم، به تو می گویم، از تو می گویم«. همه 
این ها را می شود کامل تر کرد و معنا داد. البته 

من پ��س از این متوجه ش��دم که عطار هم 
در منطق الطیر چنین چیزی دارد؛ »هم بدو 
هم زو و هم با او بود/ چون ازین س��ه بگذری 
نیکو بود«. یعنی عطار هم این مختصر کردن 
را آورده و ش��عر قالب محض می ش��ود و هر 

معنایی را می تواند در خود داشته باشد.
این ش��اعر همچنین در پاسخ به پرسشی 
درخص��وص پای بندی خود به س��اختمان یا 
معن��ا در »با به اَزِ من« گفت: ش��عرهای من 
خیلی دارای موقعیت اس��ت. حتی مشخص 
نیس��ت که برخی شعرها سیاس��ی است. به 
قول نرودا، شاعران جوان سراغ شعر سیاسی 
نروند، برای این که به شعار می افتند. شعرهای 
سیاس��ی من هم ممکن است ظاهر سیاسی 
نداشته باشد، اما عمقا سیاسی است. بنابراین، 
شعر من، شعر موقعیت است، تاریخ و معنی 
دارد. خوانن��دگان اگ��ر بخواهند ش��عرها را 
بفهمند، می توانند تاریخ ها را جدی بگیرند و 
ببینند که چ��ه موقعیتی پیش آمده که این 

شعرها گفته شده.
ضیاء موحد در پایان فضای ش��عرهایش را 
متفاوت دانست و بیان کرد: فکر می کنم اگر 
کسی شعر من را بخواند و امضای من پای آن 
نباشد، می فهمد شعر من است؛ صدای من در 

این شعرها شنیده می شود.
ضی��اء موح��د متول��د ۱۲ دی ۱3۲۱ در 
اصفهان اس��ت. او عالوه ب��ر فعالیت در زمینه 
ش��عر، ادبیات فارسی و ترجمه، استاد فلسفه 
و منطق نیز هس��ت. از آث��ار موحد در حوزه 
شعر به دفترهای »غراب های سفید«، »نردبان 
اندر بیابان«، »مش��تی نور س��رد«، »و جهان 
آبستن زاده شد« و کتاب »شعر و شناخت«، 
در ح��وزه فلس��فه و منطق به »از ارس��طو تا 
گودل: مقاله های فلسفی - منطقی«، »منطق 
موجهات«، »واژگان توصیفی منطق« و... و نیز 
در حوزه ترجمه به »منتقدان فرهنگ: از ماتیو 
آرنولد تا ریموند ویلیامز« نوشته لزلی جانسون 

می توان اشاره کرد.

ضیاء موحد از کتاب تازه اش گفت

صدای »من« در این شعرها شنیده می شود
ضیاء موحد از تازه ترین مجموعه شعر خود، »با به اَِز من« می گوید و بیان می کند: اگر کسی شعر من را بخواند و امضای من پای آن نباشد، می فهمد شعر من است؛ 
صدای من در این شعرها شنیده می شود. این شاعر و پژوهشگر ادبی در گفت وگو با ایسنا درخصوص مجموعه شعر جدیدش با عنوان »با به اَِز من« که به تازگی روانه 
بازار کتاب شده است، گفت: تاریخ سرودن شعرها در کتاب مشخص شده است. شعرهای شش دفتر قبلی که منتشر کردم، به ترتیب تاریخی نبود. اما کاری که در 

این مجموعه انجام دادم این است که شعرها را به ترتیب تاریخی و پشت سر هم قرار دادم، تا اگر تحولی در آن ها وجود دارد، خواننده بتواند آن ها را ببیند.
موحد افزود: شعرهای این مجموعه از سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۴۰۰ سروده شده اند و آخرین شعر آن، »خرما و خون« است که برای جنوب گفته ام.
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بیت کوین یا رم���زارز، به عنوان 
یک پ���ول دیجیت���ال نامتمرکز، 
مدتی اس���ت که بیشتر از قبل 
ورد زبان ها ش���ده و می ش���ود 
تمام وسوس���ه های زمین را در 
آن جس���ت وجو ک���رد. این پول 
بی ق���رار و س���رمایه بازیگوش، 
به قدری مطرح شده و ذهن ها 
را به خودش مشغول کرده که 
سازوکار و مناسبات اقتصادی 
دنیا و حتی ایران را تغییر داده 

و به چالش طلبیده است.
س���ینمای ای���ران ه���م همی���ن 
سرچراغی، از التهاب و هیجان 
و بازی ه���ای بیت کوین���ی بهره 
ب���رده و دو فیل���م »س���یاه باز« 
و »گورک���ن« را مرتب���ط ب���ا این 
مس���اله س���اخته اس���ت؛ اولی 
که در س���ینماها نمایش داده 
می ش���ود و قص���ه ش���خصی را 
روای���ت می کن���د ک���ه در زمینه 
و  دارد  فعالی���ت  بیت کوی���ن 
درگی���ر ماجراه���ای خطرناک���ی 
می ش���ود و در دوم���ی ه���م که 
به صورت آنالین اکران اس���ت، 
از بیت کوین ب���رای جابه جایی 
پ���ول در یک ماجرای آدم ربایی 
اس���تفاده می ش���ود. ام���ا بعید 
بود که نس���بت سینمای ایران 
ب���ا بیت کوی���ن در ح���د همین 
قصه پردازی و ساخت دو فیلم 

سینمایی باقی بماند.

وقتی مدتی پیش همایون اسعدیان، کارگردان 
و تهیه کننده سینما در جلسه ای که با محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی داشت 
و بح��ث قرارداد برخی س��لبریتی ها و چهره های 
بازیگری در سینمای ایران را مطرح کرد که برای 
فرار مالیاتی، قراردادهای خود را با بیت کوین و دالر 

می بندند، حاشیه و جنجال تازه ای را کلید زد.
 گرچه اسعدیان بعداً و در گفت وگو با ایلنا سعی 
کرد صحبت های اولیه خود را به ش��کل کامل تر 
توضی��ح دهد و بگوید این ش��امل همه بازیگران 
نیس��ت و تنها عده بسیار محدودی، شاید کمتر 
از ۱0 نفر چنین درخواستی داشته باشند و بقیه 
س��ینماگران وضع اقتصادی و حتی معیش��تی 
مناس��بی ندارند و اخذ مالی��ات از آنها منصفانه 
نیس��ت که این هم خودش بحث دیگری اس��ت 
و نیاز به بررس��ی دارد اما در اصل موضوع تفاوت 
ایجاد نمی کند و می توان از قراردادهای بیت کوینی 
و دالری به عنوان معضل و حاش��یه تازه سینمای 
ایران نام برد که در صورت نبود نظارت و برخورد 
مناسب و قانونی و به ویژه انفعال و تن دادن برخی 
تهیه کننده ها می تواند عواقب بدی برای س��ینما 
داشته باشد و معادالت و مناسبات اقتصادی آن را 

بدتر از چیزی کند که وجود دارد.
وقتی برای اطالع از چند و چون ماجرا س��راغ 
غالمرضا موس��وی، رئیس هیات مدی��ره اتحادیه 
صنف تهیه کنندگان رفتیم، از این مس��أله اظهار 

بی اطالعی کرد و گفت: »واقعاً من نه برخورد کردم 
و نه ش��نیدم. باید آنهایی که خودشان می گویند 
و ش��نیده اند، توضی��ح دهند.« ام��ا در گفت وگو 
با س��یدامیر س��یدزاده، یکی از تهیه کننده های 
س��ینمای ایران به برخی س��ؤاالت و ابهامات در 
این زمینه پرداختیم؛ از ضعف برخی تهیه کننده ها 
ک��ه به بازیگران زیاده خواه باج می دهند تا بعضی 
از بازیگران دوتابعیتی که ق��رارداد بیت کوینی و 

دالری بیشتر برایشان صرف می کند.

نبود تشکل واحد
سیدزاده ایراد اساس��ی در زمینه انعقاد قرارداد 
بعضی بازیگ��ران با بیت کوی��ن را تهیه کننده ها 
می داند و می گوید: ما تش��کل واحدی نداریم تا 
همه کسانی که دست اندرکار تهیه و تولید فیلم 
هستند، در درجه اول برای حفظ منافع سینما و 
در درجه دوم برای حفظ منافع خودشان و البته 
حفظ هویت فرهنگی که اصلی ترین منفعت یک 
جامعه است، دست به دست هم دهند تا در مقابل 
یک س��ری زیاده خواهی ها مقاومت کنند و تن به 
انجام آن ندهند. باید ببینیم دلیل اینکه بازیگری 
برای دستمزد خود از من طلب بیت کوین می کند، 
چیس��ت. قطعاً علت آن ردگم کردن است، به  دو 
دلیل: اول اینکه می خواه��د هیچ مالیاتی ندهد 
و دوم اینکه یک توق��ع نابجای خیلی زیادی در 

میزان دستمزد او مطرح است.

تهیه کننده فیلم های تعارض و ش��ماره ۱7 
سهیال، به مناسبات و سازوکارهای سینمای 
دنیا اش��اره می کن��د و می گوید: در همه دنیا 
س��تاره ها و بازیگران مطرح در ساخت فیلم 
شریک می شوند و همه چیز بستگی به موفقیت 
فیلم در اکران یا سریال خانگی در پلتفرم دارد 
و منافعش را آنجا برداشت می کنند. حسن آن 
این است که پول کمتری برای تولید محصول 
هزینه می شود و دیگر اینکه آن بازیگر چهره 
به تولید فیلم و سریال کمک می کند و باعث 
می شود به همان میزان هم دغدغه دیده شدن 
محصول را داش��ته باشد. این خیلی برای من 
تهیه کننده و کارگردان مهم است که بازیگرم 
کن��ار من بایس��تد و از دل و جان برای فیلم 
یا س��ریال مایه بگ��ذارد. در چنین وضعیتی 
قطع��اً کار خوب و بهت��ر درمی آید. اما اگر در 
ایران بازیگری بیاید دستمزدش را چه پولی، 
چ��ه بیت کوینی و چه دالری بگیرد و فیلم یا 
س��ریال را به امان خدا رها کند و سرنوش��ت 
تهیه کننده و کارگردان و سرمایه گذار برایش 

مهم نباشد، یک ظلم مضاعف است.

معرفی بازیگران جدید
سیدزاده ادامه می دهد: اشتباه بزرگ بعضی 
از تهیه کننده ها این بود که از اول به باج خواهی 
این بازیگران تن دادند؛ در نتیجه نرخ دستمزد 
اینها روز به روز غیرواقعی تر و کذایی تر ش��د. 
االن کار به جایی رسیده که یک بازیگر چهره 
در یک فیلم سینمایی حداقل یک سوم پول 
تولید را می خواهد. یعنی اگر متوسط هزینه 
تولید یک فیلم سینمایی پنج  میلیارد تومان 
باشد، بازیگر مطرح فیلم، یک میلیارد و 500 
میلی��ون تومان آن را می خواه��د و این اصاًل 

برای فیلم مقرون به صرفه نیست.
ای��ن تهیه کننده با اذعان ب��ه اینکه ضعف 
اصلی در این ماجرا متوجه تهیه کننده هاست، 
راهکاری هم ارائه می دهد: تهیه کننده ها باید 
یک سال تصمیم بگیرند از بازیگران مطرح و 
شاخص در فیلم ها استفاده نکنند. االن هم که 
دنیا به سمت و سویی رفته که بیشتر فیلم ها 
و س��ریال ها براس��اس محتوا و داستان پیش 
می رود و نه براساس بازیگر. از طرف دیگر همه 

تهیه کننده ها همت کنند و بازیگران جدید به 
س��ینما معرفی کنیم. تا ک��ی می خواهیم از 
همین ۱0 بازیگر زن و مرد در همه فیلم ها و 
سریال ها استفاده کنیم؟ واقعاً این حضورهای 
تکراری خسته کننده و مالل آور نشده است؟ 
این باعث می شود مخاطبان هم به تدریج، آثار 
را پس بزنند. من چقدر می توانم فالن بازیگر را 
در همه نقش ها و همه فیلم و سریال ها ببینم؟ 
مخاطب یک جایی دل زده می شود. این اتفاق 
به مرور باعث ریزش مخاطب می شود و ریزش 
مخاطب هم صدمه اقتصادی به سینما می زند. 
وظیفه ما این اس��ت به سینما و پلتفرم ها به 
عنوان یک صنعت نگاه کنیم. اگر این نگاه را 
رعایت کنیم، خواه ناخواه زیرساخت ها را برای 
پیشرفت آن در نظر می گیریم و به آن اهمیت 
می دهی��م. اما اگر صرفاً به عنوان س��رگرمی 
و تفنن و وس��یله پول درآوردن و نباختن در 
گیشه به آن نگاه کنیم، هر محتوایی را تولید 
می کنیم و هیچ وقت به زیرس��اخت ها توجه 
نمی کنیم و در مسیر واقعی پیشرفت فرهنگ 
هم قرار نمی گیریم، چه در باب سینما، چه در 

پلتفرم ها و چه در تئاتر.

پاالیش تهیه کننده ها
یکی از مهم ترین بحث هایی که از این موضوع 
و ضعف برخی تهیه کننده ه��ا پیش می آید، 
پاالیش صنفی است. معموالً تهیه کننده هایی 
تن به ای��ن قراردادها می دهند که صالحیت 
ندارند. س��یدزاده در این باره توضیح می دهد: 
در همه دنیا ش��رایط تهیه کننده شدن هم از 
لحاظ آکادمیک و هم از نظر تجربی بررس��ی 

می شود. هیچ وقت کسی که سواد، شایستگی 
و صالحیت کار تهیه کنندگی را ندارد، اجازه 
فعالیت در این عرصه را پیدا نمی کند. اکثریت 
تهیه کنندگان جهانی به عنوان کمپانی تهیه 
می کنند و خیلی کم تهیه کنندگان حقیقی 
و مس��تقل داریم. دلیلش این اس��ت که آن 
ش��رکت ها مجموعه ای از آدم هایی هس��تند 
که تحصی��الت عالیه و تجربیات ف��راوان در 
تهیه کنندگی داشتند و حاال آمده اند شرکت 
ی��ا ش��رکتی تأس��یس کرده اند ک��ه دارای 
سرتیفیکیت و گواهی فعالیت است. این روند، 
تهیه و تولید کارها را تضمین و بیمه می کند. 
برای همین می بینید که آنها محصوالت را با 
هزینه های چند میلیون دالری تولید می کنند 
و موفق هم از آن بیرون می آیند و آثارش��ان 
چندین برابر می فروش��د. ام��ا در جامعه ما، 
متاسفانه برخی افراد حقیقی با نقض قوانین 
تهیه کنندگی و با اس��تفاده از بعضی رانت ها 
کارت  خویش��اوندی ها،  و  پارتی بازی ه��ا  و 
تهیه کنندگی گرفته اند. قصد بی احترامی ندارم، 
چه بسا شغل اصلی طرف در زمینه کشتارگاه 
باشد ولی در بحث تهیه کنندگی هم دستی بر 
آتش دارد. در حالی که این انصاف نیس��ت و 
حتماً باید پاالیشی در این زمینه وجود داشته 
باشد و تهیه کنندگان واقعی و مجرب و دارای 
صالحیت از تهیه کنندگان صوری و کسانی که 
با پول وارد این کار ش��ده اند، جدا ش��وند. آن 
وقت اگر از جانب تهیه کنندگان پاالیش شده، 
خطایی صورت گرفت و قراردادهای غیرقانونی 
و نامتعارف بس��تند، می توان ب��ا آنها برخورد 

کرد.

ماجرای دستمزدهای بیت کوینی برخی بازیگران مشهور
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دالیلی که بخش نظرات صفحه ام را می بندم، 
همین موارد است. کسی ممکن است در این 
دوره پرفش��ار اقتصادی این کار را انجام دهد 
که از قَِبل الیک و تعداد فالوئر، منبع درآمدی 
داشته باشد. من نه آدمی مثل اینفلوئنسرها 
هستم که اهل تبلیغات به شکل مجازی باشم 
و نه در این مسیر حرکت می کنم. به نظرم اینها 
سم است. شما هر چقدر هم تالش می کنید 
که به این مس��ائل بی اعتنا باشید، نمی توانید 
چون به دلیل مشکالت موجود آستانه تحمل 
همه ازجمله خودم خیلی پایین آمده اس��ت. 
ما این روزها بیشتر نیاز داریم که به همدیگر 
آرامش دهیم تا این که بخواهیم به هم توهین 

کنیم و تهمت بزنیم.
بی تع��ارف این روزها خیلی با اینس��تاگرام 
خوشحال نیس��تم. در این روزها که خیلی از 
م��ا تالش می کنیم قرنطینه را نگه داریم و تا 
جای��ی که امکان دارد در خانه بمانیم، فضای 
مج��ازی می تواند ی��ا می توانس��ت به لحاظ 
آموزش و سرگرمی کمک کننده باشد تا حال 
همه خوب ش��ود اما متاسفانه این روزها این 

فضا هم دچار مساله شده  است.

چ���ه دل پ���ردردی از فض���ای مج���ازی 
داشتید.

باورتان نمی ش��ود ب��ا چه م��واردی روبه رو 
می ش��وم. برخی افراد بدون س��الم و علیک، 
ش��ماره  حساب می فرس��تند و رسماً و علنی 
درخواس��ت مالی دارن��د. به  نظ��رم عزیزان 
سیاس��تگذار به  جای بحث صیانت، قوانینی 
وض��ع کنند و جلوی اخبار ک��ذب در فضای 
مجازی و رس��انه های زرد درباره هنرمندان را 
بگیرند. برای این که برخی مطالب، ایجاد توهم 
و مش��کل و س��وءتفاهم می کند و مردم فکر 
می کنند مِن الهام پاوه نژاد خیلی معمولی که 
س��رم در الک خودم است، به اندازه بازیگران 
هالی��وودی و تعداد مح��دودی بازیگر پرکار 

وطنی با چندین میلیون فالوئر درآمد دارم.

این که بازیگران با اولین کارشان چهره 
ش���وند، خوب است یا بد؟ مثل اتفاقی 
که برای ش���ما با نقش مریم در سریال 

همسران افتاد؟
یک مقدار کار را برای بازیگر سخت می کند، 
برای این که همیشه این توقع وجود دارد که 
همیش��ه در نقش اصلی ظاهر شوید و اجازه 

آزمون و خطا را از شما می گیرد. من آن زمان 
سن کمی داش��تم و فقط ۲3 س��اله بودم و 
می توانستم نقش های مختلفی را تجربه کنم 
اما متاس��فانه یکی دو نفر از دوس��تان در آن 
زمان مشاوره خوبی به من ندادند و نظرشان 
ای��ن بود که م��ن چون با نق��ش اصلی ورود 
کرده ام، فقط باید نقش اصلی بازی کنم. این 

باعث شد فرصت تجربه از من گرفته شود.

ای���ن گام اول خوب در تئاتر هم برای 
شما اتفاق افتاد و سال ۷۱ و زمانی که 
۲۱ س���ال داشتید، در نمایش »ساحره 
س���وزان« ب���ه کارگردانی اکب���ر زنجانپور 

بازی کردید. چه نقشی داشتید؟
نقش »مری وارن«، یکی از سه نقش اصلی 
دختران نمای��ش را بازی می کردم. س��احره 
س��وزان یکی از نمایش��نامه های مهم »آرتور 
میلر« بود و به ش��کل تمثیلی ماجرای دوره 
مک کارتیس��م و دادگاه مک کارت��ی را روایت 
می کرد. من دانش��جوی آقای زنجانپور بودم 
و ایش��ان ما را از کالس ه��ا برای بازی در این 
نمای��ش انتخ��اب کردند. خوش��بختانه این 
نمایش بازتاب خوبی داش��ت و جای پایم را 
حداق��ل در تئاتر محکم ک��رد. چون در تئاتر 
تنوع متن و نقش زیاد اس��ت، امکان آزمون و 
انتخاب بیشتری به شما می دهد. اما در تصویر 
وقت��ی مثالً در نقش یک مادر بازی می کنید 
دیگر کارتان تمام اس��ت و مدام به شما نقش 
مادر پیش��نهاد می شود. متاس��فانه برخالف 
تئات��ر، کارگردان ه��ا و تهیه کننده های ما در 
عرصه تصویر، برای انتخاب بازیگران، چندان 

ریسک پذیر نیستند.

به  جز ش���ما، چه کس���انی در آن بازی 
می کردند؟

آقایان اکبر زنجانپور و حبیب دهقان نسب 
از بازیگران حرفه ای کار بودند. آقایان مجتبی 
یاس��ینی نازنین و فرش��ید زارعی فرد هم از 
بازیگ��ران نمایش بودن��د. فرهاد ج��م، زیبا 
خادم حقیقت، نسرین جمالی و برخی دوستان 

دیگر هم در این کار حضور داشتند.

ح���س و حال تان در ش���ب اول اجرا را 
به ی���اد دارید؟ احیاناً ترس و اس���ترس 

نداشتید؟
اص��والً کار با آقای زنجانپور اینقدر س��خت 
است که شب اول و آخرش خیلی با هم فرق 
نمی کند! )می خندد( هر ش��ب به یک اندازه 
اضطراب دارید و وضعیت نگران کننده اس��ت. 
تئاتر همیشه برای من مثل همان اولین کار، 
اضطراب و نگرانی خودش را دارد. از س��احره 
س��وزان، خاطره ویژه ای هم دارم. یک صحنه 
دادگاه داشتیم که خیلی سنگین و پرفشار بود و 
دخترها برای سرکوب کردن یکی از افراد شهر، 
باید رنگ عوض و تظاهر می کردند شیطان در 
آنها حلول کرده اس��ت. وقتی از صحنه بیرون 
رفتم، نسرین، یکی از همبازی هایم با نگرانی به 
سمتم دوید. ماجرا این بود که من در صحنه 
خون دماغ ش��ده بودم اما از بس فشار صحنه 
سنگین بود، متوجه نشده بودم. با وجود این، 
ساحره سوزان خیلی کار عزیز و شیرینی برای 
من است. مهم ترین خاطره این کار هم حضور 
زنده یاد آقای داوود رشیدی نازنین بود که شب 
آخر آمدند و نمایش را دیدند و آشنایی من با 

ایشان از آنجا شکل گرفت.

در سینما خوش شانس نبودم
الهام پاوه نژاد مطرح کرد:

از فض���ای مج���ازی ش���روع کنی���م که 
پس���ت های معم���والً آرامش بخ���ش و 
نس���بتاً ش���اعرانه ای در آن به اش���تراک 
می گذارید. البته معرف���ی کارهایی که 
انج���ام می دهی���د ه���م اس���ت. بعضی 
اوقات هم بخ���ش نظرات را می بندید. 
در مجموع چه حسی در این فضا دارید 
و رابطه ت���ان ب���ا مردم و کارب���ران چطور 

است؟
فک��ر کنم به  عنوان یک��ی از اولین کاربران 

اینس��تاگرام محس��وب می ش��وم و از جمله 
آدم هایی هستم که آهسته و پیوسته در این 
فضا جلو آمده است. زمانی که من این نرم افزار 
را شناختم این قدر مطرح و مساله نبود؛ بیشتر 
مثل دفترچه خاطرات بود تا محلی برای تجارت. 
برای خودم بیش��تر حکم یک رسانه شخصی 
ب��رای فعالیت ها و ابراز نظ��رات و دیدگاه ها و 
عالیقم را دارد که می توانم کمی مس��تقیم تر 
با مخاطبان در ارتباط باش��م. صادقانه بگویم 
اوایل خیلی برایم دلچسب و جذاب بود، اما در 

یکی  دو سال اخیر و این روزها این قدر این فضا 
به مسائل تجاری آلوده شده که خیلی چیزها 
اصالتش را در آن از دس��ت داده اس��ت. مثاًل 
برایم می نویسند تو یک میلیون و سیصد هزار 
فالوئر داری اما فقط شش هزار الیک خوردی 
و پنجاه کامنت داری؟! می گویم شما حتی اگر 
صفحه مهم ترین آدم های اینستاگرام که مثاًل 
بیست میلیون فالوئر دارند را هم ببینید، گاهی 
فقط پنجاه هزار الیک می خورد. خیلی ها هم 
می پرس��ند فالوئر یا الیک می خری؟ یکی از 

شاید خودش هم فکر نمی کرد که آن شروع خوب و شیرین در تئاتر و تلویزیون و بازی در نمایش »ساحره سوزان« به کارگردانی اکبر زنجانپور و نقش مریم در 
سریال »همسران« ساخته بیژن بیرنگ و مسعود رسام، کار را در ادامه برایش سخت کند و مصداق »که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها« شود.

ابر و باد و مه و خورشید و فلک چنان مشغول به کار شدند و دست به دست هم دادند که تا اینجا نتیجه اش برای او فقط دو نقش آفرینی در سینماست. اما 
الهام پاوه نژاد معطل و منتظر سینما نمانده و حالش با تئاتر و تلویزیون و نقش های متفاوت خوش است. نمایش »الموزیکا« به کارگردانی او و بازی خودش 
و احسان کرمی در همین دوران کرونا، مخاطبان را به تئاتر کشاند، هرچند خودش ترجیح داد برای حفظ سالمت تماشاگران اجرای نمایش را متوقف کند. در 
این گفتگو از همین آخر و حضور آرام و پیوسته پاوه نژاد در فضای مجازی شروع کردیم که چگونه لطف اولیه اش را برایش از دست داده و باعث شده حتی او 
گاهی بخش نظرات کاربران را ببندد. بعد سراغ تئاتر و چالش ها و حواشی اش رفتیم و در ادامه هم دالیل کم کاری اش در سینما را جویا شدیم و رسیدیم به 

نقطه موفقیت آمیزش در آغاز. این که آیا یک شروع شیرین بهتر از یک شیرینی بی پایان است یا نه!

علی رستگار
روزنامه نگار
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سالمت

500 قل��م از یادگاره��ای »سیلوس��تر 
استالونه« از نقش های معروفی چون رمبو 
و راکی، پاییز امس��ال در آمریکا به مزایده 

گذاشته می شود.
از دس��تکش های بوکس راکی گرفته تا 
هدبند رمبو، یادگاره��ای حرفه بازیگری 
سیلوس��تر اس��تالونه 5 دس��امبر امسال 
)۱4 آذر ۱400( در حراج��ی جولین در 
کالیفرنیا به حراج گذاش��ته می ش��ود و 
پیش بینی شده حدود یک میلیون و 500 

هزار دالر عایدی داشته باشد.
در ای��ن حراجی، نزدیک به 500 ش��ی 
از آرشیو شخصی استالونه از لباس، لوازم 
صحن��ه، فیلمنامه و دفترچه یادداش��ت 
گرفته تا دیگر یادگاره��ای این بازیگر از 
مهمتری��ن فیلم هایش از جمله مجموعه 
فیلم های راکی و رمب��و، پایان نفس گیر، 
بی مصرف ه��ا و تخریب چ��ی ب��ه فروش 

گذاشته خواهد شد. از مهمترین اشیاء این 
حراجی می توان به دستکش های بوکس 
از فیلم راک��ی 3 با ارزش تخمینی ۱0 تا 
۲0 هزار دالر و یادداشت های دست نویس 
از چه��ار فیلم اول این مجموعه اکش��ن 
ب��ا ارزش تخمینی 40 ت��ا 60 هزار دالر 
اش��اره کرد. طرفداران فیلم های رمبو نیز 
در این حراجی می توانند کلکس��یونی از 
چاقوها از س��ه فیلم اول این مجموعه را 

به قیمت هرکدام ۱0 ت��ا ۲0 هزار دالر و 
هدبند استالونه در فیلم رمبو: اولین خون 
قسمت دوم را به قیمت 8 تا ۱0 هزار دالر 
خریداری کنند. پوسترها، محافظ دندانی 
که استالونه در فیلم راکی استفاده می کرد 
و لباسی که در فیلم قاضی درِد می پوشید 
از دیگر اشیایی هستند که در این حراجی 

به فروش گذاشته خواهند شد.
سیلوستر استالونه در س��ال ۱946 در 
نیویورک متولد ش��د. وی با بازی در فیلم 
برن��ده جایزه اس��کار راک��ی )۱976( به 
ش��هرت جهانی رسید و در کوتاه زمان به 
یکی از بزرگترین ستارگان فیلم های اکشن 
دنیای هالیوود تبدیل شد. این هنرپیشه 
75 س��اله آمریکایی قص��د جابه جایی و 
ف��روش خانه اش را دارد و به همین دلیل 
یادگارهای س��ینمایی خ��ود را به فروش 

گذاشته است.

یادگارهای بازیگری »سیلوستر استالونه« زیر چکش حراج

شش اشتباه یک چهارم ایرانی ها/۵2
آیا کرونا وحشی تر می شود/۵4

دو عملکرد مغز که با افزایش سن تقویت می شوند/۵7
چگونه خشم و عصبانیت خود را به سرعت کنترل کنیم؟/۵8

پاییز آلوده در راه است/6۰
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ب���ه اختالالت روان���ی در  ابت���ال 
چن���د س���ال اخی���ر ب���ه دالی���ل 
زیادی همچون ش���یوع کرونا، 
مش���کالت اقتصادی، استفاده 
ن������������امناس���ب از ش���بکه های 
اجتماع���ی و ... اتف���اق دور از 
انتظاری نیست. در این بین و 
به تازگی، غالمرضا ترابی عضو 
هیات مدی���ره انجم���ن علم���ی 
روان درمانی ایران، گفته است: 
»از ه���ر چهار نفر یک نفر طی 
یک س���ال ب���ه حداق���ل یکی از 
اخت���الالت روان پزش���کی مبتال 
می ش���ود ک���ه زن���ان، س���اکنان 
مناطق ش���هری، اف���راد بیکار، 
اف���راد ب���ا تحصی���الت کمت���ر و 
افراد دارای وضعیت اجتماعی 
و اقتص���ادی پایین، بیش���تر در 
معرض خطر هستند.« )منبع 
خب���ر: برن���ا( ب���ا توجه ب���ه آمار 
گفته ش���ده، مهم اس���ت که با 
اف���راد  رایج تری���ن اش���تباهات 
مبتال ب���ه آن ه���ا ب���رای درمان 

آشنا شویم.

نگذاری���م زخم ه���ای س���طحی روان���ی، 
عمیق شوند

اولین نکته ای که باید در این باره بدانیم این 
اس��ت که همه ما در خیلی از موقعیت ها، جبر 
را تجربه کرده ای��م. مثاًل جبر جغرافیایی یعنی 
ما انتخ��اب نکرده ایم کجا متولد و زیر نظر چه 
والدینی بزرگ و تربیت ش��ویم. این جبرهایی 
که در طول زندگی تجربه می کنیم همگی برای 
ما رنج هایی را می س��ازند که برای عبور از آنها 
گاهی آن  قدر زخمی می ش��ویم که نشانه هایی 
از اختالالت روانی در ما ظاهر می شود. هر چه 
زمان بگذرد و به این زخم ها رس��یدگی نشود، 
زخم ه��ای عمیق تری به ج��ا خواهند ماند که 
گاهی غیر قابل اصالح یا درمانش خیلی سخت 
خواهد شد. بنابراین طبق آمار گفته شده، قابل 
پیش بین��ی بود که افراد ب��ا وضعیت اقتصادی 
و اجتماع��ی ضعیف یا افرادی ک��ه در مناطق 
محروم هستند، بیشتر مستعد اختالالت روانی 
باش��ند. حال به بهانه این خب��ر می خواهیم به 
مهم ترین اش��تباهات افرادی بپردازیم که دچار 

اختالل روانی هستند.

ترس از بیمار روانی  بودن
مهم تری��ن نکته در اخت��الالت روانی، همین 
ترس از بیماربودن اس��ت. گوی��ا همه ما وقتی 
نش��انه هایی از اختالالت روان��ی را در خودمان 

پیدا می کنیم، هر بار با پرده ای س��عی می کنیم 
آن را پنهان کنیم چون از بیماربودن احس��اس 
ضع��ف می کنیم؛ حال آن  ک��ه باید بدانیم هیچ 
یک از ما س��الم به معنای کامل نیس��تیم. همه 
اف��راد با هر نوع وضعی��ت اقتصادی و اجتماعی 
ب��ه نوعی درگیر زخم هایی هس��تند که به آنها 
آس��یب زده اند. حتی در روان شناس��ی، بهترین 
روان شناسان هم گاهی نیاز به درمان داشته اند.

امید به بهترشدن با گذشت زمان
بعض��ی از ما ب��ا قبول نکردن این ک��ه نیاز به 
درمانگر داریم دست به رفتارهایی می زنیم که 
ما را از این واقعیت دور می کند مثاًل می گوییم 
یک سفر بروم، مشکلم رفع می شود یا گذشت 
زمان این موضوع را حل می کند اما باید بدانیم 
که همه این ها ش��اید درد یا سوزش زخم ما را 
شبیه یک مسکن کم کند اما شفادهنده نخواهد 
بود. اگر همه ما از آس��یبی که زخم هایمان به 
ما می زند اطالع داش��تیم، درمان را خیلی زود 
شروع می کردیم. در درمان، زخم هایمان بهبود 
می یاب��د و همین باعث می ش��ود م��ا هر جا با 
هر موقعیت ش��غلی و فردی که هستیم انسان 

بهتری باشیم.

سطحی دیدن اختالالت روانی
خیل��ی وقت ه��ا حس می کنیم که مش��کلی 

وج��ود دارد ی��ا در جایی احس��اس ناکامی 
می کنی��م اما اقدام ب��رای درمان نمی کنیم 
چون از آسیب عمیقی که در آن دست و پا 
می زنیم، به طور کامل آگاه نیستیم. در واقع 
خیلی وقت ها هم اختالالت��ی را که داریم، 
ناش��ی از مش��کالتی می دانیم که دیگران 

برای ما ساخته اند. 
ش��اید خیلی وقت ه��ا هم ای��ن موضوع 
درس��ت باش��د اما ما قادر به تغییر دیگران 
نیستیم، پس باید خودمان شروع کنیم. در 
درمان یاد می گیریم که چطور از آسیب های 
دیگران به خودمان در امان بمانیم. مثاًل در 
یک مسیر اگر یک فرد سالم باشد در زمان 
کوتاه تری می تواند درمان شود اما فردی که 
پاه��ای زخمی دارد نیاز به زمان بیش��تری 
دارد. دقیقاً اختالالت روانی هم مانند پاهای 
زخمی هس��تند اما چون ملموس نیس��تند 
و آنها را س��طحی می بینیم، به درمان شان 

نمی پردازیم.

بی فایده بودن مراجعه به درمانگ���ر
گاهی افراد چون مش��کالت درونی ش��ان 
را خیل��ی ب��زرگ می پندارن��د و در مقابل 
رفع کردن آن خودشان را ضعیف می بینند، 

ناخودآگاه درمانگر را ه��م ناتوان در مقابل 
حل مشکالت ش��ان می بینند. اما باید آگاه 
باش��یم که هیچ درمانگ��ری راه  حلی برای 
مش��کل ما ندارد بلکه ب��ه ما کمک می کند 
ت��ا توانایی پیدا کنیم ک��ه خودمان به حل 

مشکالت مان بپردازیم.

عدم تمایل  به مصرف دارو
گاهی به علت س��واالتی که در ذهن مان 

برای خودم��ان مطرح می کنی��م از درمان 
امتناع می کنیم. مث��اًل این که برای درمان 
نم��ی روم چون تمایلی به اس��تفاده از دارو 
ن��دارم. باید بدانی��م که اصاًل قرار نیس��ت 
همه کس��انی که در جلسه مشاوره شرکت 
می کنند، دارو مصرف کنن��د. البته باید به 
ای��ن موضوع هم بپردازیم که خیلی وقت ها 
به علت مقاومتی که در مقابل درمان شدن 
داریم این سؤاالت را در ذهن مان می سازیم 

تا درمان را شروع نکنیم.

عادت کردن به اختالل  روانی
ما ناخ��ودآگاه ب��ه زخم ه��ای روانی مان 
اعتیاد پیدا می کنی��م. خیلی وقت ها برای 
درم��ان و تغییر اق��دام نمی کنیم، چون به 
آن زخم و آسیب ها عادت کرده  و حاضر به 
ترک آنها نیس��تیم. همه ما در تالش برای 
خوشبختی و زندگی سالم هستیم اما حاضر 
به آماده کردن ش��رایطش نیس��تیم. »تکیه 
بر جای ب��زرگان نتوان زد ب��ه گزاف، مگر 
اس��باب بزرگی همه آماده کنی.« بنابراین 
ما باید درد ترک عادت های نامناسب مان را 
بتوانیم تاب آوریم تا زندگی بهتری داشته 

باشیم.

شش اشتباه یک چهارم ایرانی ها
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بس���یاری از کارشناس���ان ب���ر 
ای���ن باورن���د ک���ه ای���ن پیک، 
پنجمین پیک سهمگین کرونا 
در کش���ور بوده است؛ پیکی 
س���همگین و جان فرسا که از 
هن���د س���ر درآورد و خودش 
را به ایران رس���اند و تا جایی 
که توانس���ت ج���ان گرفت و 
بیماری ایج���اد کرد، آمارهای 
ابت���ال و می���زان مرگ ومی���ر از 
زمان ش���روع کرونا در کشور 
را جابه جا و در برخی از روزها 
آمار فوت���ی باالی ٧٠٠ نفر را 

ثبت کرد.

پیک هایی که در ایران رخ داد
نخستین روزهای اسفند ماه ۱398 بود که خبر 
ورود کرونا به کشور به طور رسمی اعالم شد. موج 
اول را در هجمه اول ویروس به ایران از زمان تأیید 
بیماری تا اواخر اس��فند ماه 98 شاهد بودیم. در 
آن زمان بحث رعایت پروتکل ها بس��یار اهمیت 
داش��ت و مردم هم بیشتر رعایت می کردند و در 
واق��ع این پیک یک ماه به اوج خودش رس��ید و 
خیلی زود نیز فروکش کرد و تا اواخر اردیبهشت 
س��ال ۱399 این روند ادامه داش��ت اما این روند 
کاهشی کافی بود که مردم گمان کنند کرونا برای 
همیشه رخت بربسته و تا حدودی محدودیت ها 

نیز برداشته شد.

پیک سوم سهمگین آمد
اواخر تابس��تان و اوایل پاییز ۱399 دوباره موج 
س��وم خودش را نشان می داد و این در حالی بود 
که بحث همه نگرانی تداخل کرونا با آنفلوآنزا بود. 
پیک س��وم شدیدتر از دو پیک دیگر ظاهر شد و 
میزان فوتی ها را 300 تا 400 نفر در روز رس��اند. 
با آن که ش��رایط سخت بود اما رعایت پروتکل ها 
و همراهی مردم سبب شد این موج نیز تا حدود 
زیادی فروکش کند و از اواس��ط دی ماه آمارهای 
فوتی ها از س��ه رقمی به دو رقمی برس��د. اما باز 
هم ای��ن پایان ماجرا نبود و خطر بزرگ تری بیخ 
گوش م��ان ب��ه صدا درآم��د و آن ه��م ورود نوع 
انگلیسی ویروس کرونا بود که وزیر بهداشت وقت 

آیا کرونا وحشی تر می شود
خبر از آن داد؛ ویروس��ی با قدرت س��رایت و 
انتشار چند برابری نسبت به کرونای ووهان. 
بنابراین کرونا طغیان چهارمش را در کش��ور 
رقم زد. از اعالم رسمی ورود کرونای انگلیسی 
چند روزی نگذشته بود که همه استان ها قرمز 
شد و بیمارستان ها هم پر شد از بیمارانی که 

کرونا راه تنفس شان را می بست.

پی���ک چه���ارم نف���س کادر درم���ان را 
گرفت

پی��ک چهارم نیز س��همگین ظاهر ش��د و 
چند هفته بد ب��رای کادر درمان رقم زد. تازه 
این روند رو به رش��د از اوج خود برمی گشت 
و آماره��ا پایین می آمد که نش��انه های ورود 
کرونای هندی به ایران ظاهر ش��د و کاهش 
توجه مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی 
به عنوان ب��ازوی آن عمل کرد و پیک پنجم 
مهمان شوم دیگری برای ایران شد؛ پیکی که 
هم از نظر قدرت سرایت و هم از لحاظ شدت 
بیماری بسیار سریع و شدید بود، بیمارستان ها، 
سردخانه ها و قبرستان ها را مملو از انسان های 
بی جان کرد و هنوز هم با وجود نزولی ش��دن 
روند بیماری در کشور، قدرتش را با مرگ های 

400 و 500 تایی نشان می دهد. با این وجود 
س��والی که مطرح است این که آیا دوباره این 
روند ادامه پیدا می کند و دوباره ش��اهد پیک 

جدید خواهیم بود.

برنامه ریزی برای کنت���رل کرونا وجود 
ندارد

در عین حال قدرت س��رایت ویروس کرونا 
در ای��ن پیک به حدی باال بود که بی س��ابقه 
خوانده شد و حتی هنوز با رسیدن به قله خود 
فاصله زیادی داشت که رکورد ابتال و بستری 
در بیمارس��تان ها را شکس��ت؛ به طوری که 
مسئوالن بهداشت و درمان کشور چندین بار 
اعالم کردند که حتی در قله پیک های قبلی 

چنین حجم باالیی از ابتال و بس��تری سابقه 
نداشته است. بنابراین میزان ابتال و بستری در 
ابتدای پیک پنجم حتی از قله پیک های قبلی 
هم بیش��تر بود. در نتیجه زمان بیشتری نیاز 
اس��ت که این پیک وحشی آرام بگیرد. دکتر 
کوروش هالکویی، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، بر این باور است که هیچ 
برنامه مشخص و مدونی برای پیک پنجم رخ 
نداده است و حتی تعطیلی های چندباره ای که 
در پایتخت و کشور اعمال شد، بیشتر تعطیلی 
اس��می و گویا تفریحی ب��ود و اراده ای برای 
نظارت و جدیت بیشتر در اعمال تعطیلی های 
جدی و منع رفت وآمد، مسافرت و … وجود 
نداشت. بازارها و پاساژها باز و بساط دورهمی 
و س��فر هم به راه بود. در کن��ار این موضوع 
کاهش رعایت پروتکل های بهداش��تی به زیر 
30 درصد، کاهش استفاده عمومی از ماسک 
و… نیز مزید بر علت ش��د و به عنوان بازوی 
کرونای دلتا، س��ونامی مرگی بی سابقه را در 

کشور رقم زد.

واکسیناسیون درست انجام نمی شود
عضو انجم��ن اپیدمیولوژی ای��ران توضیح 
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می دهد واکسیناسیونی که در حال حاضر در 
کشور در حال انجام است نیز زیاد مؤثر نیست 
زیرا باید برای واکسیناس��یون برنامه داش��ته 
باشیم و واکسیناسیون فله ای افراد نمی تواند 

مشکالت را برطرف کند.
او تأکید می کند از زمانی که ش��اخه نزولی 
در سیستان وبلوچستان اتفاق افتاد و بر اساس 
ماهیت پیش رونده ویروس کرونای جدید در 
این محدوده کاهش یافت، بارها این موضوع 
را گوشزد کردم که هنر این است که ما کاری 
کنیم که از قله پیک در استان ها چهار تا پنج 
ماه فاصله بیفتد. زیرا ما تاکنون اجازه نداده ایم 

که پیک ها آرام بگیرد.
هالکویی بر این باور است که همه استان ها 
در شاخه نزولی قرار گرفته اند، همه استان ها 
خودبه خود بدون مداخله به قله ای رسیدند و 
در حال حاضر در شاخه نزولی قرار گرفته اند و 
اگر مداخالت الزم را انجام ندهیم، چهار ماه تا 
پنج ماه بعد قله دوباره تکرار می شود و در واقع 
ما اجازه نداده ایم که قله آرام بگیرد. همه دنیا 
مدتی است که سرعت اپیدمی را کند کرده اند 
و اگر ما در آینده تجمعی داش��ته باشیم، در 
واقع دوباره ش��رایطی فراهم ش��ده که دوباره 

زودتر به اوج قله برسیم.

چه باید کرد؟
او اعتق��اد دارد زمانی می توانیم ادعا کنیم 

مداخالت مان مؤثر اس��ت ک��ه کاری کنیم 
پیک بعدی رخ ندهد. تاکنون چندین پیک 
داش��ته ایم اما مداخالت موفقی نداشته ایم. 
واکسیناس��یون زمانی می توان��د موفق واقع 
ش��ود که 70درصد افراد جامعه واکسن زده 
و ایمنی پیدا کرده باشند. در حال حاضر این 
اتفاق هنوز رخ نداده و واکسیناسیون فله ای 

در حال انجام است.
او به نقل از رئیس ش��بکه ویروس شناسی 
کش��ور تأکید می کند که هی��چ نمونه ای از 
ویروس های دلتا و المبدا که هست، سندیت 
ندارد. بس��یاری از مدیران برای آن که ضعف 
مدیریت خود را پنهان کنند، ورود سویه های 

مختلف را دستاویز قرار می دهند.
با همه این اوصاف، حاال وزیر بهداشت دولت 
سیزدهم قول سرعت گرفتن واکسیناسیون و 
واکس��ینه کردن تمام گروه های هدف تا ۲۲ 
بهمن ماه را داده است؛ قولی که البته با توجه 
به افزایش واردات واکسن و ورود محموله های 
پنج میلیونی به نظر می رس��د زودتر از موعد 
مقرر محقق شود. در عین حال به گفته وزیر 
بهداشت با واکسینه کردن بخش قابل توجهی 
از جامع��ه، می توان کنترل بیم��اری و حتی 
برداش��تن گام به گام محدودیت ه��ا را انتظار 
داش��ت؛ هرچند ک��ه ح��دی از پروتکل های 
بهداشتی همچنان بعد از واکسیناسیون هم 

یکی از بدترین و ترسناک ترین قسمت های 
پیری، زوال عقل است اما یک مطالعه جدید 
نشان داده است که برخی از عملکردهای مغز 
حتی با رسیدن به 70 و 80 سالگی شروع به 
بهبود می کنند. بر اساس یافته های منتشرشده 
در مجله Nature Human Behavior، بازداری 
اجرای��ی )توانای��ی تمرکز و اس��تدالل برای 
تصمیم گیری مؤثر( و جهت گیری )آگاهی از 
زمان، مکان و خود( در واقع با افزایش س��ن 

بهتر می شود.
نویسندگان این مقاله نوشته اند: مردم به طور 
گسترده ای تصور می کنند که جهت گیری و 
عملکردهای اجرایی با افزایش س��ن کاهش 
می یابد، علیرغم نکات جالب از برخی مطالعات 
در مقیاس کوچک تر که سؤاالت مربوط به این 

مفروضات را ایجاد کرده است.
هر دوی این عملکردهای مغزی، اغلب برای 
پیش بینی وجود بیماری های شناختی جدی 

مانند زوال عقل استفاده می شوند.

چرا با افزایش سن، مهار و جهت گیری 
اجرایی بهبود می یابد؟

مغز انس��ان ماهیچه نیست اما بسیار شبیه 
ب��ه آن عمل می کند. هر چه بیش��تر درگیر 
کارهایی ش��ویم ک��ه به توجه آن نی��از دارد، 
قوی تر می ش��ود. زندگی حکم می کند که با 
افزایش سن در بسیاری از زمینه های زندگی 
خود سرعت خود را کاهش دهیم اما برخی از 
عملکردهای مغز وجود دارد که هرگز از آنها 
به طور روزانه اس��تفاده نمی کنیم. بازداری و 
جهت گیری اجرایی از جمله آنهاست. به گفته 
محققان هرگونه فعالیتی که از حافظه، کنترل 
خود، ناوبری، ریاضی، زبان یا خواندن استفاده 
می کن��د، یک یا ه��ر دو عملک��رد را تقویت 

می کند.
شرکت کنندگان که همگی بین 58 تا 98 
بودند، عالئم عصبی وخامت را در تمام نواحی 
مغزی مورد مطالعه نشان دادند اما اکثریت آن 
قدر مکرر اشکال مهار و جهت گیری اجرایی را 
تمرین می کردند که هنوز قادر به بهبود آنها 

بودند.
ب��ه عنوان مثال هنگامی که ش��ما در حال 

رانندگی با ماشین هستید. جهت گیری زمانی 
ایجاد می شود که توجه خود را به یک حرکت 
غی��ر منتظره مانند عابر پیاده معطوف کنید. 
یک عملکرد اجرایی به ش��ما امکان می دهد 
از حواس پرت��ی مانند پرندگان ی��ا تابلوهای 
تبلیغاتی جلوگیری کنید تا بتوانید بر رانندگی 

تمرکز کنید.
از س��وی دیگر، هوش��یاری، که به ما اجازه 
می دهد به سرعت به اطالعات و محرک های 
جدی��د واکنش نش��ان دهیم، قاب��ل تمرین 
نیس��ت و سالمت آن عمدتاً متکی به ژنتیک 

و فرآیندهای عصبی است.

یک رویکرد رفتاری ب���رای درمان زوال 
عقل

به نظر می رسد شرکت کنندگان می توانند با 
مشارکت در فعالیت هایی که مغز را تحریک 
می کند، ش��روع زوال ش��ناختی را به تأخیر 
بیندازند. بس��یاری از این فعالیت ها کارهای 
عادی بودند که همه ما هر روز انجام می دهیم. 
ای��ن واقعیت که این وظای��ف پیش پا افتاده 
به عملکرد مغز سالم تر کمک می کند، نشان 
می دهد که انجام وظایف ش��ناختی بیش��تر 
می توان��د از بیماری های مرتبط با زوال عقل 

جلوگیری کند.
اولم��ان می گوید: یافته ها نه تنها دیدگاه ما 
را در مورد تأثیر پیری بر ذهن تغییر می دهد، 
بلکه ممکن است منجر به پیشرفت های بالینی 
شود، از جمله در بیماران مبتال به اختالالت 

پیری مانند بیماری آلزایمر.

آن چ���ه می توانید ب���رای تحریک مغز 
خود انجام دهید

به گفت��ه انجمن آلزایم��ر، یادگیری یک 
زب��ان جدید، نواختن یک س��از موس��یقی، 
یا ش��رکت در فعالیت ه��ای تفریحی مانند 
ورزش، باغبانی، گروه ها و بازی های رومیزی 
می تواند به کاهش خطر زوال شناختی شما 

کمک کند.

دو عملکرد مغز که با افزایش سن تقویت می شوند
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مدیری���ت خش���م از آن چ���ه 
فک���رش را می کنید س���اده تر 
تص���ور  خ���الف  ب���ر  اس���ت. 
عموم���ی خش���م احساس���ی 
عادی و سالم است اما وقتی 
ناس���الم می ش���ود که دم به 
دقیق���ه ب���روز پی���دا ک���رده یا 
کنترل اوضاع از دستان مان 

خارج شود.
خش���م حال���ت روانی اس���ت 
ک���ه از یک دلخوری س���اده تا 
عصبانی���ت زی���اد در نوس���ان 
اس���ت. مثالً گاهی ش���ده که 
از گفته دوس���ت خود دلخور 
ش���ده اید ام���ا ن���ه آن قدر که 
حتی به روی خودتان بیاورید 
و احتم���االً باره���ا ش���ده ک���ه 
دوس���تتان رفت���ارش را ادامه 
داده و احساس���ات ش���ما را 
جریحه دار کرده اس���ت. شما 
هم تحمل تان تمام ش���ده و 
به جای کنترل خش���م خود، 
عصبانی ش���ده به او پرخاش 
پش���یمان  س���ریعاً  و  ک���رده 
ش���ده اید. همیش���ه هم این 
س���ؤال ذه���ن ش���ما را درگیر 
ک���رده ک���ه چگون���ه عصبانی 

نشوم؟

عصبانی ش��دن احساس��ی اس��ت که به  جای 
سرکوب آن باید به فکر شیوه های کنترلش باشیم. 
خش��م نیز همانند سایر احساسات حامل پیامی 
است. ممکن است این پیام به معنی وجود یا بروز 
شرایطی ناگوار، ناعادالنه یا تهدیدآمیز در حق شما 
باشد. در صورتی که واکنش تان به چنین شرایطی 
عصبانیت یا خشم شدید باشد، پیام احساس تان 

هیچ گاه به مخاطب نخواهید رسید.
ولی نگران نباش��ید. مدیریت خشم از آن چه 
فک��رش را می کنید س��اده تر اس��ت. بر خالف 
تصور عمومی خش��م احساس��ی عادی و سالم 
اس��ت اما وقتی ناسالم می شود که دم به دقیقه 
بروز پیدا کرده یا کنترل اوضاع از دس��تان مان 

خارج شود.
تصوری که همه ما از مدیریت عصبانیت داریم 
این اس��ت که یاد بگیریم چطور آن را س��رکوب 
کنیم. در حقیقت به جای س��رکوب، باید به این 
فکر کنیم که علت عصبانیت ما چیست؟ بعد از 
کش��ف علت های عصبانیت و ابزارهای مناس��ب 
ب��رای مدیریت آن بهتر خواهیم توانس��ت آن را 
به کنترل خود درآوریم. با کنترل خش��م نه  تنها 

احس��اس بهتری خواهیم داش��ت بلکه احتمال 
بیشتری وجود دارد که اطرافیان خواسته هایمان 
را اجابت کنند. همچنین با کنترل خش��م بهتر 
می توانیم نامالیمات زندگی مان را مدیریت کنیم 
و به س��مت محکم تر شدن روابط خود با دیگران 

حرکت کنیم.

شناسایی یک روزنه و راه در رو احتمالی
اگر یک جا بنشینید و به چیزهایی که شما را 
عصبی می کنند فکر کنید، حتماً دچار مش��کل 
و عصبانیت ه��ای پ��ی در پی خواهید ش��د. آیا 
رفتارهای نامنظم فرزندانتان باعث ناراحتی شما 
می ش��ود؟ خب، چیزهایی که باعث خونسردی 
آنها می شوند را بخرید تا سرشان را مشغول نگه 
دارید تا مزاحم شما نشوند و بی خود و بی جهت 
اعصاب خودتان را خورد نکنید. اگر شما عادالنه 
فکر نکنید، در واقع نتیجه بدتری شما را غافلگیر 
خواهد کرد. در صورت عصبانیت س��عی کنید 
نفس عمیقی بکش��ید و از راه حل های منطقی 
برای رفع مش��کالتی که باعث عصبانیت ش��ما 

می شوند استفاده کنید.

چگونه خشم و عصبانیت خود را به سرعت کنترل کنیم؟
ببخشید یا فراموش کنید

بخش��ش بزرگتری��ن پادزه��ر ب��رای رفع 
عصبانیت اس��ت. اگر شما به عصبانیت اجازه 
دهید که در شما نفوذ کند و به دیگر فکرهای 
منفی فکر کنید، در نهایت چیزی جز تلخی، 

خشم و بدبینی نصیب تان نخواهد شد.

تقویت مهارت گوش دادن
تقویت مهارت گوش دادن به نظر شما شاید 
یک راه حل بی ربط به نظر برسد اما این گونه 
نیس��ت، اگر باور نمی کنید مطال��ب ادامه را 

بخوانید تا باورتان شود.
وقتی که ما ش��نونده ایم، فوراً ارتباط مان را 
با ش��خصی که در حال حرف زدن با ما است 
برقرار می کنیم. نش��ان دادن این که ش��ما به 
حرف ه��ای طرف مقابل ت��ان صادقانه گوش 

می دهید می تواند موجب سه چیز شود:
- نشان می دهد که شما مراقب هستید

- نش��ان دهنده احترام به فکر و احساسات 
دیگران است

- باعث تقویت احساس همدلی می شود

آرام بودن را تمرین کنید
طبق گزارشات انجمن روانشناسان آمریکا 
تکنیک هایی مانند نف��س عمیق و تصاویر و 
صداهای آرامبخش می توانند باعث آرام شدن 

شما شوند و اجازه عصبانیت و خشونت را به 
شما نمی دهند. همچنین این انجمن شیوه های 
خاصی را که به آرام شدن شما کمک می کنند 

را ارائه داد.

نفس عمیق از قفسه سینه
اس��تفاده از کلماتی همچون آس��ان بگیر، 
راحت باش و من در کنترل آرامش هس��تم 

می توانند به آرام شدن شما کمک کنند.
استفاده از تصاویری که با تجسم آنها آرامش 

جذب بدن تان شود.
گرایش به ورزش هایی مثل یوگا، تای چی و 

مدیتیشن

بازس���ازی ش���ناخت ها و عادت ه���ای 
قبلی

افرادی که همیشه خشمگین اند و از شدت 
عصبانیت زیادی برخوردارند همیشه در حال 
قس��م خوردن، ناسزاگفتن و... هستند. همین 
کاره��ا به خودی خود مش��کل به حس��اب 
می آیند و آشکار است که در هنگام عصبانیت 
از خشونت های بیش از حد استفاده می کنند. 
بازسازی ش��ناخت ها و عادت هایمان چیزی 
بیش��تر از تغییر راهی که ما در آن قرار داریم 
نیست. سعی کنید راه خودتان را تغییر دهید 

و منطقی ترین را برگزینید.

بشمارید
تا ۱0 بشمارید. اگر به شدت عصبانی هستید، 
شمارش را از ۱00 شروع کنید. در این مدت، 
نرخ ضربان قلب آهس��ته شده و خشم تان به 

احتمال زیاد فروکش خواهد کرد.

نفس عمیق بکشید
هنگام عصبانیت، نفس تان به شماره می افتد 
و هر چه خشم تان بیشتر شود، سرعت نفس 
کشیدن تان هم بیشتر می شود. این وضعیت را 
با تنفس آهسته و عمیق کنترل کنید. برای 
تنفس عمیق، هوا را از بینی وارد بدن کنید و 
و از دهان بیرون بفرس��تید. این دم و بازدم را 

به آرامی و در مدت چند ثانیه انجام دهید.

قدم بزنید
ورزش می توان��د اعص��اب را آرام کن��د و از 
خش��م بکاهد. بنابراین هر زمان که عصبانی 
شدید، به پیاده روی بروید یا دوچرخه سواری 
کنید یا چند ضربه به توپ بزنید. این تخلیه 

انرژی، برای ذهن و بدن تان مفید است.

ماهیچه های ت���ان را در حالت آرامش 
قرار دهید

در آرام س��ازی عضالنی بای��د ماهیچه های 
مختلف بدن تان را ابتدا کمی سفت و سپس 
آزاد کنید. هنگام سفت و آزاد کردن عضالت، 

نفس عمیق و آهسته هم بکشید.

نوعی »مانترا« با خود تکرار کنید
در برخی از آیین ها مانند هندو و زرتش��ت، 
ب��ه مجموع��ه ای از کلم��ات و آواهایی که با 
آهنگ خاصی به دفعات تکرار می شوند، مانترا 
می گویند. از مانترا در مدیتیش��ن اس��تفاده 
می شود. بنابراین برای خود کلمه یا عبارتی در 
نظر بگیرید که تکرار آن در مواقع عصبانیت 
شما را آرام و افکارتان را متمرکز کند. هر وقت 
ناراحت هس��تید، آن کلمه یا عبارت را بارها 
تکرار کنید. عبارت های »آرام باش«، »سخت 
نگیر« و »حالت خوب می ش��ه«، نمونه های 

خوبی از این مانتراها هستند.«
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ورزش

تداوم خشکس��الی در ایران موجب  ش��ده  
است با کمترین میزان وزش باد، گردوخاک 
به آسمان کشور راه یابد و آالینده هایی از نوع 
کمتر از 5/۲ میکرون و کمتر از ۱0 میکرون 
در هوای تابس��تانی کشور افزایش پیدا کند. 
امس��ال 38 درصد کاهش بارش را نسبت به 
بلندمدت در کشور شاهد بودیم و در 50 سال 
گذش��ته این سومین س��ال کم بارش کشور 
است. همین موضوع منجر شد که هواریزها 
یا ذرات معلق در هوا که ناشی از گردوخاک 
است افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، افزایش 
دما در تابس��تان نس��بت به میانگین، منجر 
ش��د که میزان ازن در جو افزایش یابد. این 
اتفاق در کالن ش��هرها و زمانی رخ داده است 
که دما باالی 36 درجه رس��ید و منجر ش��د 
آالینده ه��ای ناش��ی از خودروها تحت  تأثیر 
افزایش دما، موجب ش��کل گیری ازن در جو 

و باعث افزایش آلودگی  شود.
طبیعت فصلی پاییز اما این گونه است که هر 
چه به روزهای سرد نزدیک  شویم، دو اتفاق در 
جو رخ می دهد. نخست آن که با خنک شدن 
هوا، از ارتفاع الیه محلی کاسته می شود. دیگر 

آن که تعداد روزهایی که وارونگی هوا اتفاق 
می افتد افزایش می یابد و هر چه به روزهای 
آخر پاییز نزدیک شویم، وارونگی دما افزایش 
می یابد. نتیجه آن که غلظت آالینده ها در جو 

شهرها بیشتر می شود.
پاییز امس��ال اما چند ویژگی دارد. مهرماه 
و آبان م��اه امس��ال کم بارش اس��ت و انتظار 
می رود تا نیمه های آذرماه نیز کم بارشی ادامه 
داشته باشد. نقشه های پیش بینی هواشناسی 
نش��ان می دهند که تنها از اواخر پاییز است 
که احتمال دارد ش��رایط بارش بهتر ش��ود. 
تأثیر ای��ن موضوع در افزایش آلودگی هوا به 
این شکل اس��ت که وقتی نفوذ سامانه های 
جوی را نداشته باشیم، پایداری هوا بیشتر از 
س��ال های نرمال )معمول( اتفاق می افتد. در 
سال های نرمال تعداد نفوذ سامانه های جوی 
بیشتر است و با نفوذ این سامانه ها، وزش باد 
و بارش ها، تهوی��ه هوا به اندازه کافی صورت 
می گیرد و اجازه انباش��ت آالینده ها را در جو 
نمی دهد. اما در س��ال هایی که مانند س��ال 
گذشته بارش کمتر از حد نرمال است، تعداد 
روزهای آلوده بیش��تر می ش��ود. چون تعداد 

بارش ه��ا کمتر بود و س��امانه های جوی نیز 
کمتر به ایران نفوذ کردند.

بنابراین در پاییز امس��ال نیز انتظار می رود 
تعداد روزهای آلوده در کش��ور افزایش پیدا 
کند. دلیل آن هم اس��تقرار پرارتفاع در تراز 
میانگین جو بیشتر از سال های معمول است 
که منجر به پایداری بیشتر آب و هوا می شود. 
در این شرایط بهتر است دستگاه های متولی 
در مقابله با آلودگی هوا مثل سازمان حفاظت 
محیط  زیس��ت، وزارت نفت و ش��هرداری ها 
تمهی��دات خاص��ی را ب��رای جلوگی��ری از 
آلودگی هوا داش��ته باش��ند و از همین حاال 
به فکر سوخت های جایگزین به جای مازوت 
و آالینده باش��ند. چون در فصول سرد سال 
مصرف انرژی بیش��تر و نیاز به سوخت های 
فسیلی بیشتر می شود. بنابراین کشور مجبور 
به استفاده از س��وخت های آالینده می شود. 
بهتری��ن راه ب��رای کاهش آلودگ��ی هوا در 
پاییز آن اس��ت که از همین حاال تمهیداتی 
اندیشیده ش��ود که در روزهای سرد سال با 
افزایش پایداری جوی از سوخت های آالینده 

کمتر استفاده شود.

پاییز آلوده در راه است
صادق ضیائیان

 مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی
مورد خاص  سعید معروف/62

وعده ی 16 ساله خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس/66
قاره مسی!/69

پرسپولیس علیه کاپیتالیسم/7۰

N
ew

s

ش
ورز

گ و هنر
فرهن

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  ۳1۵  111 8۰۰  ۳۰۰۰۵          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 4۵ ۳۳-۰21          امداد جاد ه ای: ۳1 71 46 ۳۳–۰21

]60[

شماره 8۰ - شهریور ماه 14۰۰

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

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

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش

]61[

شماره 8۰ - شهریور ماه 14۰۰

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



چه���ره  »خاص« تری���ن 
ی���ک  در  ای���ران  والیب���ال 
دهه اخیر در حالی از تیم 
ملی کنار رفته که شرایط 
ای���ن  در  حرف���ه ای اش 
س���ال ها چندان شباهتی 
به دیگر ستاره های ورزش 
ایران نداش���ته یا کمترین 

شباهت را داشته است.
مع������������روف،  س����������عید 
چه���ره  سرش���ناس ترین 
والیبال ایران، از تیم ملی 
خداحافظی ک���رد؛ اگرچه 
ت���ا چن���دی پی���ش عنوان 
س���عید  ش���اید  می ش���د 
در تصمیم���ی احساس���ی 
تی���م  از  خداحافظ���ی اش 
اع���الم  را  والیب���ال  مل���ی 
کرده باشد ولی او رسماً از 
ای���ن گفت که تصمیمش 
هیجانی که نه بلکه پخته 
بود و قصد ن���دارد به تیم 
ملی والیبال ایران برگردد. 
حاال »خاص« ترین چهره 
والیبال ایران در یک دهه 
تی���م  از  اخی���ر در حال���ی 
ملی کنار رفته که شرایط 
ای���ن  در  حرف���ه ای اش 
س���ال ها چندان شباهتی 
به دیگر ستاره های ورزش 
ایران نداش���ته یا کمترین 

شباهت را داشته است.

محبوبیت پیدا کرده اس��ت؛ به  طور مشخص 
می توان از جهش دیوانه وار طرفداران این رشته 
ورزشی در ایران از سال ۲0۱۱ میالدی به این 
ط��رف حرف زد. رفته رفته این رش��ته تیمی 
چمدانش را بس��ت و خودش را در زمره یکی 
از پرطرفدارترین رشته های ورزشی در ایران 
مطرح کرد. داستان سعید معروف، معروفیت 
و بعده��ا محبوبیتش هم از هم��ان زمان ها 
ش��روع شد. با سرریزشدن پول های بیشتر به 
این رشته ورزشی، حرفه ای ترشدن قراردادها 
و البت��ه تیم داری م��دون و برگزاری متفاوت 
لیگ والیبال، ستاره های این رشته ورزشی هم 
رفته رفته خودشان را همسطح »سلبریتی« ها 
کردند. البته در این مس��یر باز هم کاری که 
س��عید معروف انجام داد، خ��اص و متفاوت 
بود. نبوغ او خیل��ی زود مورد توجه تیم های 
مطرح دنیا قرار گرفت و سعید معروف خیلی 
زود تبدیل به لژیونری سرش��ناس در والیبال 
ایران ش��د. قراردادش با کازان روسیه او را در 
برهه ای تبدیل به گران قیمت ترین ورزش��کار 

ای��ران هم کرد. همان زمان ها که س��عید در 
اوج بود پیشنهادهای دیگری هم به دستش 
رسید و از چند لیگ معتبر دیگر ازجمله لیگ 
والیبال ایتالیا و چین هم سردرآورد. می گفتند 
به قدری قراردادهای مالی اش س��نگین است 
که دیگر وقتش رس��یده در کنار ورزش وارد 
بیزینس ش��ود ولی او آدمی نبود که بخواهد 
برای والیبال رقیب عشقی جور کند! پیشنهادها 
برای واردشدن به بیزینس را تا همین حاال رد 
کرده و هنوز مش��خص نیس��ت از چه زمانی 
قص��د دارد در این عرصه هم توانایی هایش را 

به نمایش بگذارد.

کاپیتانی در تیم ملی ایران
اگرچ��ه کمت��ر در رس��انه های ایرانی لقب 
سعید معروف مورد توجه قرار گرفته ولی در 
رس��انه های اروپایی برای او دو لقب دست وپا 
کرده اند: پادش��اه و ش��اهزاده. این پادش��اه و 
ش��اهزاده خیلی س��ریع تبدیل ب��ه مهره ای 
کلی��دی در تیم ملی والیبال ایران ش��د و به  

عنوان کاپیتان نس��ل محبوب والیبال عرض  
اندام کرد. درخش��ش او در تیم ملی آن  قدر 
مش��هود بود که می گفتند دیگر اعضا به طرز 
افراط��ی ای وابس��ته به بازی س��عید معروف 
ش��ده اند. القاب دیگری ک��ه حکم جادوگری 
برایش داشت، برگرفته از پاس های بی نظیرش 
برای هم تیمی ها در باش��گاه و تیم ملی بود. 
می گویند آن  قدر روی پاس دادن تسلط دارد 
که با نگاه کردن به چشم هم تیمی اش می داند 

او به چه نوع پاسی نیاز دارد.
البته که حضور طوالنی مدتش در تیم ملی، 
توجه رسانه ای و درخشش در عرصه بین المللی 
برایش بدون حاشیه هم نبود. همین حاال هم 
هستند منتقدانی که می گویند او در تیم ملی 
باند راه انداخته بود و به هر کسی اجازه ورود به 
تیم ملی را نمی داد. شایعاتی که البته هیچ گاه 
تأیید نشدند و همواره از سوی بازیکنانی که 
در تیم ملی کنار معروف قرار می گرفتند، رد 
می شود. با وجود این هر زمان در این سال های 
اخی��ر تیم ملی نتیج��ه ای نمی گرفت، »باند 

مرد شماره یک والیبال ایران با عنوان مربی باز می گردد

سعید کالس اول راهنمایی بود که متوجه شد 
توانایی بازی کردن در س��طح حرف��ه ای والیبال 
را دارد؛ همان زمانی ک��ه زورش به توپ والیبال 
نمی رس��ید، اولین جرقه های حرفه ای در زندگی 
ورزش��ی جدیدش را زد. چرا ورزش جدید؟ چون 
پیش از آن سعید معروف یکی، دو رشته ورزشی 
دیگ��ر از جمله دو صحران��وردی و فوتبال را هم 
تجربه ک��رده بود. با این  حال حض��ور دایی های 
والیبالی اش کاری کرد تا او بی خیال دیگر ورزش ها 
ش��ود و فکر و ذکرش را معطوف به والیبال کند. 
خودش می گوید وقت��ی دایی های آدم یکریز در 
گوشش درباره والیبال بخوانند، طبیعی است که 
حق انتخاب رش��ته ورزشی دیگری برایش باقی 

نمی ماند.
تالش های��ش در تیم م��دارس و بعد منتخب 
آموزش وپرورش به چشم آمد و سرانجام از ارومیه 
نوید ظهور یک والیبالیس��ت متفاوت داده ش��د. 
خانواده اش احتماالً می خواستند از سعید، دکتر 
یا مهندس��ی »معروف« بسازند ولی نقشه ای که 
دایی س��عید برای او کش��یده بود »مهندسی در 
والیبال« بود. می گویند رشته ریاضی را با معدل 
۱9 تم��ام کرد ولی نهایتاً تا دیپلم درس خواند و 
دیگ��ر فکر و ذکرش را به والیب��ال داد. درون گرا، 
م��ؤدب و خانواده دوس��ت از دیگ��ر ویژگی هایی 
اس��ت که برای سعید معروف جوان در سال های 
نخستی که والیبال را به صورت حرفه ای آغاز کرد، 

برشمرده اند.

به هر روی درخشش در زمین والیبال آوازه اش 
را ب��ه گوش مربیان تیم ملی ایران می رس��اند و 
مصطفی کارخانه او را می پسندد و حتی در عین 
جوانی ترجیح می دهد سعید معروف را به  عنوان 
پاس��ور اصلی معرفی کند. شکس��تن ناخواسته 
انگش��ت دست، پیش از ش��روع اولین تورنمنت 
رس��می با تیم ملی، کار س��عید معروف را به اما 
و اگر می کشاند. او که قرار بود به  عنوان پدیده ای 
نوظهور ایفای نقش کند، به ناگاه با این خبر روبه رو 
می شود که ممکن است دیگر حتی نتواند والیبال 
را ادامه دهد! عنوان ش��ده پزشکان آن زمان که 
س��عید را در تهران معاینه کرده اند، گفته اند باید 
انگشتش جراحی ش��ود اما مشکل اینجا بود که 
اگر آن انگشت جراحی می شد، دامنه حرکتی اش 
کم می ش��ده و نهایت��اً س��عید کاری در والیبال 
نمی توانس��ت از پیش ببرد. خبر به پزش��کی در 
ارومیه می رسد که خانواده معروف را می شناخته 
است. او پیشنهاد می دهد سعید معروف به ارومیه 
برود و آنجا درمانش را کامل کند. پزشک مذکور 
موفق می شود به شیوه ای متفاوت انگشت سعید 
مع��روف را جراح��ی کند تا دامن��ه حرکتی اش 
آسیبی نبیند. پدیده سرانجام به دنیای حرفه ای 
والیبال برگش��ت و رفته رفته آوازه اش را در سطح 

ملی بر سر زبان ها انداخت.

همه چیز از سال ۲۰۱۱ شروع شد
والیبال در ایران مدت زمان زیادی نیس��ت که 

مورد خاص  سعید معروف
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معروف« در فضای مجازی مطرح می ش��د و 
او و دیگر اعضای نزدیکش در تیم ملی مورد 
س��رزنش قرار می گرفتند. ب��ا این  حال تبحر 
سعید معروف در والیبال و جادوگری با توپ 
آن  قدری بود که این شایعات را در همان حد 
بی اساس باقی بگذارد. نهایتاً تعداد بازی های 
س��عید در تیم ملی ایران آن  قدر زیاد شد که 
حاال فرضیه ای قوی درباره اش به راه افتاده که 
می گوید او احتماالً رکورددار بازی های ملی در 

والیبال دنیاست.

آمریکا، آمریکا و باز  هم آمریکا
خاص بودن سعید معروف در والیبال باعث 
زیر ذره بین رفتن زندگی شخصی اش هم شده 
اس��ت. در میان تمام حواشی ای که او در این 
سال ها داشته اس��ت آمریکا نقش پررنگی را 
ایفا می کند. س��عید معروف بیشتر زمان های 
تعطیالت��ش را در آمریکا س��پری می کند و 
همین موضوع باعث ب��روز چالش هایی برای 
او شده اس��ت. معروف گرین کارت آمریکا را 
دارد و هر زمان که بخواهد سری به کالیفرنیا، 
جایی که می گوید خیلی دوست دارد، می زند. 
ب��ا این  حال این مورد تا به  حال بیش از چند 
بار ش��ایعه پناهندگی اش را به  همراه داشته 
است؛ موضوعی که هر بار با حضور مجدد در 

اردوی تیم ملی والیبال ایران کمرنگ ش��ده 
است. برای پس��ری که سرگرمی اش خواندن 
کتاب های فلس��فی و آموختن م��واردی تازه 
در دل این کتاب هاست، کالیفرنیا محل مورد 
عالقه برای گذران تعطیالت اس��ت. خودش 
زمانی که در ایتالیا بود، گفته بود هر زمان که 
فرصتی داشته باشد، به آمریکا و کالیفرنیا سفر 
می کند. این موضوع البته تیرماه 98 س��وژه 
بحث و جدال او با یک بخش خبری و مجری 
این بخش خبری هم شد. آن زمان تیم ملی از 
لیگ ملت های والیبال کنار رفت و اعضای تیم 
به ایران برگشتند ولی سعید معروف در آمریکا 
ماند تا تعطیالتش را سپری کند. این بخش 
خبری با کنایه زدن به سعید معروف او را متهم 
به خوش��گذرانی آن  هم بعد از شکست تیم 
ملی کشورش کرد؛ اقدامی که با واکنش تند، 
عجیب و البته جنجالی سعید معروف همراه 
ش��د. او با نوشتن متنی بلند به صداوسیما و 
مجری مذکور تاخت و الفاظ تندی به کار برد. 
»گرچه عادت کرده ایم که بعد از مس��ابقات، 
بعضی ها فرصت عرض  اندام داش��ته باشند و 
مهمل ببافند و اگر چه از بزرگان توصیه شده 
که جواب این ابلهان خاموشی است اما وقتی 
پا فراتر می گذارند و وارد زندگی خصوصی مان 
می شوند چاره ای جز واکنش مناسب نیست. 

هرچند می دانم هدف ش��ان همین است که 
این  طوری ش��اید سالی یکی، دو بار اسم شان 
البه الی کلمات گفته شود بلکه عقده هایشان 
آرام بگیرد... چشمشان از فرط حسادت و بخل 
و فالکت چنان کم سو شده که موفقیت های 
والیبال را نمی بینن��د و مثل آدم های فرتوت 
 فقط ن��ق می زنند و لفاظ��ی می کنند. اصاًل 
اهمیتی ندارد. هر چه شما روی اعصاب مردم 
پی��اده روی می کنید ولی م��ا از همین مردم 
انرژی می گیریم و خواهیم گرفت. عاشقشان 
هس��تیم چنان  که آنها دوستمان دارند. شما 
هم بهتر اس��ت از فرط عصبانیت سرتان را به 
در و دیوار بکوبید شاید آرام گرفتید. بدانید که 
مردم بهترین کارشناس هستند و گوش شان 
از مزخرفات و خزعبالت شما کارناشناسان پر 
است . ما همچنان برای ش��ادمانی و رضایت 
م��ردم ب��ازی خواهیم کرد و به تش��ویق ها و 
هوراکشیدن هایش��ان دلخوش خواهیم بود و 
انتظار دیگری نداریم. شما هم بهتر است بروید 
دم در صداوسیما بخوابید شاید نوبت تان برسد 
و چهار کلمه حرف ناحسابی بزنید و پزش را 
ب��ه دوروبری هایتان بدهید که البته همین را 
هم از صدقه س��ر والیبالیست های تیم ملی و 

موفقیت های بی شمار آنها دارید.«
 این موضوع تنها چالش سعید معروف نبود؛ 

چ��ون بعدها ش��ایعه ممنوع ال��ورودی اش به 
ایران هم مطرح شد! می گفتند نقدهایش در 
اینستاگرام کار را به جایی رسانده که ورودش 
به ایران را با چالش همراه کرده اس��ت. پسر 
خاص والیبال ایران اما از این چالش و شایعه 
هم عبور کرد و در نهایت همین امسال فرصت 
پوشیدن دوباره پیراهن کاپیتانی تیم ملی را 
به دست آورد؛ فرصتی که البته برای خودش 

آخرین  بار بود.
 

خداحافظی سعید معروف
آخرین بازی های سعید معروف، متفاوت ترین 
چهره یک دهه اخیر والیبال ایران، با پیراهن 
تیم ملی چندان ش��یرین نبود. حضور در دو 
تورنمن��ت لیگ ملت ه��ا و المپیک به همراه 
کسب نتایجی دور از انتظار و ضعیف، باعث شد 
تا سعید معروف باالخره نامه خداحافظی اش از 
تیم ملی والیبال ایران را بنویسد. او بعد از اتمام 
بازی های المپیک و زمانی که احتماالً در پرواز 
بوده، متنی نوشت که خبر از خداحافظی اش 
از تیم ملی می داد: » خیلی تالش کردم  که تو 
پایان قصه، بتونم زیر این پست حرفای دلمو 
بزنم ولی انقد زیاد بود که شاید کسی حوصله 
نمی کرد بخونه. این صفحه تنها جایی هستش 
که تا االن توش حرفام  زده شده و خواهد شد. 
قطعاً به احترام همه دوستداران والیبال و بنده 
حقیر، در اولین فرصت، سؤاالی همه رو جواب 
خواهم داد و حتماً سعی خواهم  کرد که مثل 
همیشه کامالً ش��فاف و واضح صحبت کنم. 
البته بیشترش در جهت قدردانی از زحمات 

عالقه مندانی خواهد بود که تو این چند سال 
فعالیت ورزش��یم لطفشون شامل حالم بوده. 
هرچند دوست داشتم که تو سکوت از والیبال 
خداحافظی کنم ولی خب، زمان خوبیه واسه 

صحبت. به زودی می بینمتون.«
س��عید در شرایطی خداحافظی اش از تیم 
مل��ی را اعالم کرد که در ایران، مس��ئوالن 
فدراس��یون و البته دیگ��ر والیبالی ها، آن را 
احساسی می خواندند و حتی خبر از حضور 
مج��ددش در تیم مل��ی را می دادند. بهروز 
عطایی، س��رمربی جدید تی��م ملی والیبال 
ای��ران، یکی از آن دس��ت اف��رادی بود که 
می گفت با سعید معروف رابطه خوبی دارد و 
احتماالً او را دوباره به تیم ملی برمی گرداند: 
»به نظ��رم می توانیم در آین��ده به خوبی از 
توانای��ی نفرات��ی همچون س��عید معروف، 
س��یدمحمد موس��وی و امیر غفور استفاده 
کنیم. آن ها با ی��ک پیش زمینه مثبت وارد 
المپیک شدند و توقعشان این بود که حداقل 
به جمع هش��ت تیم برتر برس��ند اما وقتی 
این اتفاق نیفتاد، یک س��رخوردگی ذهنی 
ایجاد ش��د. باید یک فرایند زمانی بگذرد و 
آنها بتوانند خودشان را بازسازی کنند. من 
ارتباط صمیمی با هر س��ه نف��ر دارم و قباًل 
چ��ه در تیم ملی و چه در رده باش��گاهی با 
آنها کار کردم. حتماً اگر عمری باقی باش��د، 
بعد از این مسابقات با بازیکنان باتجربه تیم 
ملی صحبت می کنم. سعی می کنیم فضایی 
را مهیا کنیم تا آنها با تحمل کمترین فشار 
ممک��ن و یک برنامه ری��زی خوب برای تیم 

مل��ی بازی کنند. قطعاً والیب��ال ایران هنوز 
هم می تواند از پتانس��یل باالی امثال سعید 

معروف استفاده کند.«
در حالی  که به نظر می رس��ید شرایط برای 
بازگشت معروف، والیبالیستی که یکی از صد 
بازیکن الهام بخش دنیای والیبال است، به تیم 
ملی فراهم شده، پست جدید این بازیکن همه 
برنامه ریزی ها برای بازگشتش را به هم ریخت. 
او نوشت تصمیمش برای خداحافظی از تیم 
ملی والیبال ایران جدی اس��ت و برگشتی در 
کار نخواهد بود:  »بعد از چند هفته از آخرین 
بازی های ملی الزم دونس��تم چند نکته رو به 
عالقه مندان والیبال توضیح بدم. این اطمینان 
رو ب��ه همه عزیزان میدم که تصمیم بنده در 
م��ورد خداحافظی از بازی ه��ای ملی نه تنها 
احساس��ی نبوده بلک��ه از مدت ها پیش همه 
جوان��ب آن در نظر گرفته ش��ده و در نهایت 
عملی ش��د؛ هرچند به  هی��چ  عنوان تصمیم 

راحتی برایم نبود.«

یک مربی خاص؟
داستان س��عید معروف با تیم ملی والیبال 
ایران در قامت بازیکن به پایان رسید؛ بازیکنی 
که در دوران حرفه ای خود مثل بقیه نبود، حاال 
شاید برنامه ای دیگر برای آینده داشته باشد. 
او می گوید نمی تواند به دوری از والیبال فکر 
کند و از همین حاال بسیاری منتظر هستند 
تا نبوغ، کاریزما، عش��ق، عالقه و مطالعه زیاد 
س��عید معروف، در آینده از او مربی ای بسازد 

که شبیه به بقیه نیست.
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خص���وصی سازی  داس������تان 
از  پرس���پولیس و اس���تقالل 
داس���تان های هزارویک شب 
فاصله گرفته و حاال نزدیک به 
6 هزار روز است که رسانه ها 
و عالقمندان این دو باش���گاه 
با وعده پوچ عملی ش���دن آن 

به خواب می روند!
موض���وع  ک���ه  سال هاس���ت 
تی���م  دو  خصوصی س���ازی 
پرس���پولیس،  و  اس���تقالل 
نقل محافل ورزش���ی است. 
مدی���ران و وزیران ورزش���ی با 
هر رفت وآمد، وعده شیرین 
خصوصی سازی می دهند که 
تا همی���ن امروز ه���م عملی 
نش���ده است. این دو باشگاه 
پرطرف���دار که تح���ت نظارت 
ورزش  وزارت  مس������������تقیم 
اداره می ش���وند، با مشکالت 
و موان���ع متع���ددی ازجمل���ه 
بدهی ه���ای س���نگین مال���ی 
مواج���ه هس���تند. در همین 
خص���وص مع���اون س���ازمان 
خصوصی سازی با اعالم اینکه 
جم���ع بدهی پرس���پولیس و 
استقالل 380 میلیارد تومان 
است، گفت: »برای پذیرش 
ای���ن دو باش���گاه در ب���ورس 
نیاز اس���ت اساسنامه هر دو 
شرکت متناسب با استاندارد 
سازمان بورس شود.« البته 
این تنها یکی از موانع بر سر 
راه خصوصی س���ازی ای���ن دو 
تیم اس���ت اما چرا این اتفاق 
نمی افت���د و چ���را همه چی���ز 
فقط در حد یک ش���عار باقی 
دولت ه���ا  چ���را  می مان���د؟ 
می آین���د و می رون���د و آنچه 
باقی می ماند صرفاً یک وعده 

رؤیایی است؟

بخش خصوصی بیان کرد که: »واگذاری این 
دو باش��گاه مالزماتی دارد و باید برای ارائه در 
بازار بورس استانداردهای موردنظر بورس را به 
دست بیاورد و یک فرایند طوالنی برای تطبیق 
شرایط آن با نیازمندی های بازار سرمایه وجود 
دارد و اکنون این موضوع مراحل پایانی خود 
را ط��ی می کند، از س��وی دیگر بای��د درباره 
واگذاری باش��گاه های بزرگ ورزش��ی مانند 
استقالل و پرسپولیس تمام جوانب سنجیده 
ش��ود و این موضوع مراحل آخر خود را طی 

می کند.«

پای���ان دولت دوازده���م، همان آش، 
همان کاسه

درحالی که پیش بینی می شد در دوره وزارت 
مسعود سلطانی فر س��رانجام این امر محقق 
ش��ود، بازهم این اتفاق رخ نداد تا این گمانی 
زنی به وجود آید که این هم صرفاً یک وعده 

بوده است.

موانع خصوصی سازی
نخس��تین و اصلی ترین مش��کل استقالل 
و پرس��پولیس برای ورود به بورس نداش��تن 
س��اختار اقتصادی و حتی ورزش��ی مناسب 
است. هیچ هوادار فوتبالی در ایران نیست که 
نداند این دو باشگاه بزرگ پایتخت با مشکالت 
مالی عدیده ای روبرو هس��تند و بارها پنجره 
نقل و انتقاالتی آنها به خاطر بدهی به بازیکنان 
خارجی، از طرف فیفا بسته شده است و روزی 
نیس��ت که خبر جدیدی درباره طلبکارهای 
داخلی و خارجی استقالل و پرسپولیس روی 
خروجی رس��انه ها قرار نگیرد. ع��الوه بر این 
س��اختار مالی سرخابی ها شفافیت الزم برای 
ورود به بورس را نداش��ته و حتی مدیران این 
دو باشگاه بارها اذعان کرده اند که در راستای 
دریافت مجوزهای الزم از ای اف س��ی اقدام 
به سندسازی و دست کاری گزارش های مالی 
نموده اند. مش��کل دیگر این دو باش��گاه عدم 

شفافیت دارایی هاست.
تا قب��ل از واگذاری دو ورزش��گاه امام رضا 
به اس��تقالل و شهید کاظمی به پرسپولیس، 
دارایی های این دو باش��گاه تنها چند میلیون 

بود. اما با واگذاری این دو ورزش��گاه، به ناگاه چند میلیارد به 
دارایی های این دو افزوده ش��د و این خود مانعی شد تا امکان 

فروش سهام این دو باشگاه میسر نشود.

موانع از زبان کارشناس ارشد بورس
مهدی حسینو، کارشناس ارشد حسابداری و بورس معتقد 
است: »استقالل و پرسپولیس به معیارهای الزم برای ورود به 
بورس حتی نزدیک هم نیستند، برای ورود به بورس الزم است 
که این دو باشگاه حداقل سه سال متوالی در وضعیت سوددهی 
قرار داشته باشند و آن موقع برای ورود به بورس آماده خواهند 
بود اما همه ما می دانیم که این دو باشگاه شرکت های زیان ده 
هس��تند و تنها به کمک دول��ت و وزارت ورزش امور خود را 

انجام می دهند.«
حس��ینو ضمن تبیین مقدمات ورود شرکت های دولتی به 
بورس، تأکید می کند: »ش��رکت دولتی الزم اس��ت که تمام 
گزارش های مالی به صورت ش��فاف عرضه شود و تمام بدهی 
و درآمدهای آن ش��رکت مش��خص باش��د و هیچ ابهامی در 
حسابرسی های انجام شده وجود نداشته باشد و اساساً یکی از 
مهمترین مس��ائل در این زمینه دارا بودن ساختار مالی قوی 
و مناسب اس��ت؛ یعنی باید همه چیز ش��فاف و قابل بررسی 
باشد و هیچ نقطه تاریکی خصوصاً در قراردادهای بازیکنان و 

قراردادهای حامیان مالی وجود نداشته باشد.«
با این اوص��اف در صورت ورود این دو تیم به بورس و فروش 

آیا سرخابی ها باالخره در بورس عرضه می شوند؟

روند خصوصی سازی
۲5 آذرماه سال ۱397 بود که مسعود سلطانی فر، 
وزیر ورزش و جوانان، اعالم کرد که پیشنهاد این 
وزارتخانه مبنی بر واگذاری دو شرکت استقالل و 
پرسپولیس که به تائید رئیس جمهور رسیده بود، 
بعد از طی کردن مراحل کارشناسی در کمیسیون 
اقتصادی در هیات دولت به تصویب رس��ید و با 
توج��ه به ای��ن مصوبه هی��ات وزیران، س��ازمان 
خصوصی سازی وابس��ته به وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی تمامی مراح��ل ارزیابی، قیمت گذاری، 
تعیین شرایط و نحوه واگذاری به متقاضیان را بر 

عهده خواهد داشت.
همچنی��ن اواخ��ر دی ماه بود ک��ه وزیر ورزش 
در ارتب��اط با خصوصی س��ازی این دو تیم گفت: 
»افزایش سرمایه دو باشگاه مدنظر قرارگرفته است 
و باید بدانیم که سرمایه یکی از این باشگاه ها، یک و 
دیگری ۱0 میلیون تومان بود، اما هم اکنون سرمایه 
یک باشگاه به 70۱ میلیارد و سرمایه دیگری به 
7۱0 میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین 
تمامی گزارش های مالی و حسابرسی ها به صورت 
دقیق از س��وی سازمان مستقل حسابرسی ایران 
مدنظر قرارگرفته است و منتظر تصمیم شورای 

پذیرش در این رابطه خواهیم بود.«
بااین وجود در روزهای پایانی سال 97 سازمان 
خصوصی س��ازی اعالم کرد این دو باشگاه توسط 
کارشناس��ان قیمت گذاری ش��ده و قرار است در 
اولین فرصت در سال 98 جلسه هیأت واگذاری 

برگزار و این قیمت در این جلسه تائید یا رد شود. 
در این رابطه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی 
نیز عنوان کرد که مقدمات واگذاری این دو باشگاه 
هنوز فراهم نشده است و مشغول آماده سازی این 
دو باشگاه برای واگذاری هستیم و در نهایت ۱۱ 
شهریورماه سال 98 وزیر ورزش و جوانان با اشاره 
به برگزاری نشست تخصصی با کمیسیون اصل 44 
درباره واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، 
تأکید کرد که با توجه به فراهم نبودن ش��رایط و 
تفاهم با مجلس و نهادهای نظارتی، این واگذاری 

حداکثر تا پایان سال 98 به تعویق افتاده است.

وعده پشت وعده!
ورود سهام سرخابی ها به بازار سرمایه اما تا پایان 
سال 98 نیز محقق نشد و مسئوالن امر از عرضه 
اولیه س��هام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس تا 
پایان نیمه نخست سال 99 خبر دادند، اما نه تنها 
نیمه نخست بلکه در نیمه دوم سال گذشته نیز، 
وعده های داده شده محقق نشد. وعده واگذاری دو 
باش��گاه به بخش خصوصی اما به همین جا ختم 
نشد و مجدداً چند مرتبه از سوی مسئوالن وزارت 
ورزش و جوانان اعالم شد که نهایتاً تا قبل از پایان 
دولت دوازدهم، دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 

خصوصی خواهند شد.
هم چنین ۲9 اردیبهشت ماه سال جاری بود که 
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره 
بررسی موضوع واگذاری پرسپولیس و استقالل به 

وعده ی ۱۶ ساله خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس

اصلی تریـن  و  نخسـتین 
مشکل استقالل و پرسپولیس 
برای ورود به بورس نداشـتن 
سـاختار اقتصـادی و حتـی 
ورزشـی مناسـب است. هیچ 
ایـران  در  فوتبالـی  هـوادار 
نیست که نداند این دو باشگاه 
بـزرگ پایتخت با مشـکالت 
روبـرو  عدیـده ای  مالـی 
هسـتند و بارها پنجره نقل و 
انتقاالتی آنها به خاطر بدهی 
به بازیکنان خارجی، از طرف 

فیفا بسته شده است

ان
وان

و ج
ش 

ورز
یر 

 وز
ی؛

جاد
 س

ید
حم

تر 
دک

N
ew

s

گ و هنر
فرهن

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ش
ورز

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  ۳1۵  111 8۰۰  ۳۰۰۰۵          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 4۵ ۳۳-۰21          امداد جاد ه ای: ۳1 71 46 ۳۳–۰21

]66[

شماره 8۰ - شهریور ماه 14۰۰

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

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

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش

]67[

شماره 8۰ - شهریور ماه 14۰۰

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



س��هام، هیچ کس��ی ب��رای خرید س��هام این 
ش��رکت های زیان ده اق��دام نخواهد کرد مگر 
کس��انی که بااطالع از زیان ده بودن س��هام و 
فقط به خاطر عالقه به این گروه ها سهام شان 

را بخرند.

ضدونقیض های مسئوالن
ب��ا گذش��ت چن��د روزی از پای��ان وزارت 
س��لطانی فر و روی کار آمدن س��جادی، وزیر 
جدید، مسئله خصوصی سازی بار دیگر مطرح 
شد. این بار اما یک مصاحبه، آب پاکی را روی 

دست همگان ریخت!
امیررض��ا خ��ادم، مع��اون پیش��ین وزارت 
ورزش، درباره خصوصی س��ازی اس��تقالل و 
پرسپولیس گفت: »اس��تقالل و پرسپولیس 
به دلیل مشکالت س��نگین مالی و حقوقی، 
اصالً امکان خصوصی سازی ندارند و خصوصی 

نمی شوند.«
در ج��واب این مصاحب��ه، مهدی علی نژاد 
در مصاحبه ای تلفنی در یکی از برنامه های 
تلویزی��ون افزود: »کس��انی ک��ه می گویند 
خصوصی س��ازی امکان ندارد از تالش های 
یک س��ال و نیم اخی��ر اطالع��ی ندارند.« 
بااین ح��ال صحبت ه��ای ضدونقیض بازهم 
مطرح می شوند و باید منتظر ماند و دید که 
سرانجام داستان خصوصی سازی چگونه رقم 

خواهد خورد.

این خصوصی بازی از کجا آمد؟
رئیس جمهور، وزی��ر ورزش، وزیر اقتصاد، رئیس س��ازمان 
خصوصی سازی و بسیاری از روسا و مسئوالن بیش از ۱6 سال 
است که با وعده دهان پرکن »خصوصی سازی فوری استقالل 
و پرسپولیس« رسانه ها و عالقمندان به این دو تیم را منتظر 
نگه داشتند اما محمدرضا یزدانی خرم با یک جمله آب پاکی را 
روی دست همه ریخت و ثابت کرد که با توجه به شرایط فعلی 

این اقدام نشدنی است.
یزدان��ی خ��رم در فروردی��ن 99 در اظهارنظ��ری عجیب و 
تأمل برانگیز گفت: »این واگذاری غیرقانونی است! بالنسبت به 
یکی گفتند با عمه نمی ش��ود ازدواج کرد، گفت ما کردیم شد! 
ای��ن اصرار بر واگذاری غیرقانونی وزارت ورزش هم عین همان 
مثال است! طبق ماده ۱4۱ قانون تجارت یا باید بافت مالی این 
دو تیم اصالح شود یا اعالم ورشکستگی کنند.« باوجود چنین 
اظهارنظری اما کماکان مسئوالن به دنبال این هستند که این دو 
باشگاه را به بخش خصوصی واگذار کنند؛ کاری که سه دولت 

گذشته به دنبال انجام آن، حداقل در ظاهر بودند اما نشد.
تقریباً می توان گفت در آخرین س��ال دولت محمد خاتمی 
اولین نش��انه های واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی 
دیده ش��د و ای��ده آن از دولت اصالحات بی��رون آمد اما این 
موضوع حتی در چهار س��ال اول ریاست محمود احمدی نژاد 
هم به زبان نیامد اما برای انتخابات س��ال 88 این یک ش��عار 
انتخاباتی مطلوب برای احمدی نژاد ش��د در نهایت اما نتیجه 
آن همه مصاحبه و ادعا تنها واگذاری درفشی فر و مرغوب کار 
به دو باش��گاه بود تا دارایی هایشان افزایش یافته و وارد بورس 
ش��وند که این موضوع خودش داس��تان هزار و یک شب شد 
و همه امیدوار به دولت روحانی ماندند که آن هم تمام ش��د و 

سرخابی ها هنوز دستشان در جیب دولت است.

ورزش،  وزیر  رئیس جمهور، 
وزیر اقتصاد، رئیس سـازمان 
بسـیاری  و  خصوصی سـازی 
از روسـا و مسـئوالن بیش از 
16 سـال اسـت که بـا وعده 
دهان پرکن »خصوصی سـازی 
فوری استقالل و پرسپولیس« 
رسـانه ها و عالقمندان به این 
دو تیم را منتظر نگه داشتند 
با  اما محمدرضـا یزدانی خرم 
یـک جمله آب پاکـی را روی 
دست همه ریخت و ثابت کرد 
که بـا توجه به شـرایط فعلی 

این اقدام نشدنی است.

کاپیتان تیم ملی آرژانتین حاال باالتر از پله 
بهترین گلزن آمریکای جنوبی است. برزیلی ها 
خوشحالند که س��تاره دشمن در خاک این 

کشور از رکورد اسطوره شان عبور نکرد!
کس��ی دیگر به مس��ی تهمت نمی زند که 
برای تیم ملی آرژانتین کم گذاش��ته و همه 
دس��تاوردهایش را برای بارس��لونا به  دست 
آورده است. آرژانتین با کاپیتان رکوردشکن 
خود برای نخس��تین بار در خاک این کشور 
پ��س از قهرمانی در کوپا مقاب��ل بولیوی به 
میدان رفت و مسی و همبازیانش جام را جلو 
چشم هواداران خودی باالی سر بردند. مسی 
آن قدر خوش��حال بود که نتوانست مصاحبه 
کن��د و فقط اش��ک ریخت چون ع��الوه بر 
اتهامات هموطنانش ۲8 س��ال بود آرژانتین 
رنگ قهرمان��ی و جام را ندیده بود. او در این 
برد 3 بر صفر هت تریک کرد. مسی به حریف 
مورد عالق��ه اش یعنی بولیوی در دقایق ۱4، 
64 و 88 گل زد. این هت تریک او را از رکورد 
بیش��ترین گل زده ملی در آمریکای جنوبی 
که متعلق به پله بود باالتر برد. حاال مس��ی 
در ۱53 بازی ملی، 79 گل به  ثمر رس��انده 
که ۲ تا از پله بیش��تر است. در باالی جدول 
که کریستیانو رونالدوی ۱۱۱ گله و علی دایی 
۱09 گله غیر قابل  دسترس به  نظر می رسند 
و پایین تر از مس��ی و پل��ه هم علی مبخوت 
)77 گل( و حسین س��عید )78( قرار دارند. 
برزیلی ها باید خوشحال باشند که بازی این 
هفته سوپرکالس��یکو لغو شد و مسی رکورد 
پل��ه را در خاک این کش��ور ن��زد. او به  طور 
مشترک با کادفری چیتالو با 79 گل زده در 
رده پنجم بهترین گلزنان ملی تاریخ فوتبال 
ق��رار دارد. گل ه��ای ملی اش به این ش��رح 
هس��تند؛ ۲6 گل، مقدماتی جام  جهانی )53 
بازی(، 34 گل، دوستانه )47 بازی(، ۱3 گل، 
کوپا آمریکا )34 ب��ازی(، 6 گل، جام جهانی 

)۱9 بازی(.
هت تریک مسی مقابل بولیوی او را بدل به 
تنها بازیکن آرژانتین��ی کرد که در مقدماتی 
ج��ام جهانی ۲ ب��ار موفق به انج��ام این کار 
می ش��ود تا ش��مار هت تریک های او با لباس 
آرژانتین به عدد 7 برس��د. مس��ی معموالً با 

هت تریک به رکوردهای ش��خصی می رسد. 
او پیش از این با هت تری��ک مقابل گرانادا از 
رکورد س��زار رودریگس عبور کرد و بهترین 
گلزن تاریخ باش��گاه بارس��لونا ش��د و سپس 
عنوان آقای گل تاریخ اللیگا را نیز با هت تریک 
مقابل سویا به  خود اختصاص داد. حاال شمار 
گل های مسی در مقدماتی جام  جهانی به عدد 
۲6 رس��ید تا باالتر از لوئیس سوارس )۲5(، 
بیش��ترین تعداد گل زده در این رقابت ها )در 
منطقه آمریکای جنوبی( را به  خود اختصاص 
دهد. مسی در ۲0 بازی از رقابت های مقدماتی 
جام جهانی موفق به گلزنی ش��ده تا از رکورد 

س��وارس )۱9( عبور کند. تنها 3 بازیکن در 
تعداد بازی های بیشتری از این رقابت ها موفق 
به گلزنی شده اند؛ کارلوس روییس )۲4 بازی(، 
علی دایی )۲4 بازی( و آندری شوچنکو )۲3 

بازی(.
ی��ک آنالی��ز قدیمی هم از این س��تاره که 
توس��ط آندری وی اش بواش، مربی معروف 
پرتغالی منتش��ر ش��ده، در این یکی دو روز 
توجه ها را جلب کرد. در فصل ۲005-۲006 
وقتی مسی ۱9 ساله بود، بارسلونا با چلسی 
بازی داش��ت و ویاش بواش آن زمان دستیار 
مورینیو در چلس��ی بود که مأمور شد بازی 
این پدیده جوان بارسا را آنالیز کند. مشاهدات 
ویاش بواش به این ش��رح ب��ود: »کیفیت به 
همراه س��رعت اما با پای چپی بس��یار قوی. 
دقیقاً مش��ابه رفتار رونالدینیو. بین خطوط 
حرکت می کند یا به  صورت مورب و قطری. 
با حمل توپ، مهاجمان را به س��مت دروازه 
حریف س��وق می دهد. در یک مقابل یک ها 
بی نظیر اس��ت. اگر خطاکردن روی او را یک 
گزینه بدانی��م، باید خارج از محوطه این کار 
انجام شود. او اخیراً از مصدومیت رهایی پیدا 

کرده.«
بد نیس��ت بدانی��د بارس��لونا در آن مقطع 
در مجموع توانس��ت در دو بازی چلس��ی را 
شکس��ت دهد و به یک چه��ارم نهایی لیگ 

قهرمانان برسد.

قاره مسی!
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وزارت و البته شخص وزیر ورزش وقت بود.
به هر روی این قانون امس��ال با چند بند و 
تبصره برداش��ته و اعالم شد تیم های ایرانی 
ح��ق خرید بازیکن و مربی خارجی را دارند؛ 
به ش��رط آن که بدهی و پرونده باز در فیفا 
نداش��ته باش��ند. نهایتاً آن ش��د که به همه 
تیم های لی��گ برتر اجازه خری��د بازیکن و 
مربی خارجی داده شد به غیر از پرسپولیس. 
این باشگاه با پرونده شکایت گابریل کالدرون، 
مربی سابقش، روبه رو بود و چون پرونده در 
زمان صدور رأی بود، فدراسیون فوتبال مانع 
از این شد که پرس��پولیس بازیکن خارجی 
بخ��رد. با این وج��ود، پیش از بسته ش��دن 
پنج��ره نقل و انتقاالت پرس��پولیس، یحیی 
گل محمدی از یک س��و و مسئوالن باشگاه 
پرس��پولیس از س��وی دیگ��ر، در مکاتبه با 
مس��ئوالن فدراس��یون فوتبال خواستند به 
این باش��گاه حداقل اجازه خرید یک بازیکن 
خارجی داده ش��ود ت��ا در رقابت های لیگ 
قهرمانان آس��یا، با قدرت بیشتری به میدان 
بروند. این درخواست باشگاه پرسپولیس اما 
برای چندمین بار با پاس��خ منفی مسئوالن 
فدراسیون فوتبال ایران همراه شد تا این که 
نهایتاً هفته گذش��ته به  طور رسمی پنجره 

نقل و انتقاالت پرسپولیس بسته شد.
مس��ئوالن باشگاه پرس��پولیس حاال که با 
تیم پرمهره و پرس��تاره الهالل عربستان در 
لیگ قهرمانان آسیا روبه رو شده اند، به شدت 

از تصمیم مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران 
بابت عدم صدور مجوز جهت خریدن بازیکن 
خارجی گالیه دارند. افش��ین پیروانی، مدیر 
این تیم، در گفت وگو با بخش خبری شبکه 
س��ه سیما، با انتقاد از مس��ئوالن فدراسیون 
فوتبال ای��ران گفت: »تیم الهالل پرس��تاره 
اس��ت و در تیم ما هم همه س��تاره هستند. 
سال گذشته قانونی گذاشتند که همه از آن 
تبعیت کردیم ولی امس��ال یکب��اره آمدند و 
به تیم هایی که پ��ول دارند گفتند می توانند 
بازیک��ن خارجی بگیرن��د. دیدیم که مربی و 
بازیکن خارج��ی هم آوردند. در این مورد در 
حق تیم ما اجحاف شده است. خواهش من 
این اس��ت که اسم لیگ ایران را عوض کنند 
و بگذارند »لیگ سرمایه داری«! پرسپولیس 

با این همه هوادار چط��ور نمی تواند بازیکن 
خارجی جذب کند؟ بحث ش��ان آبروداری و 
پرونده در فیفا بود. اما س��ؤال من این است 
آقایان��ی که ای��ن تصمی��م را گرفتید، مگر 
فدراسیون فوتبال االن به ویلموتس بدهکار 
نیس��ت و پرونده ندارد؟ آنج��ا چطور آبروی 
کسی نرفته است؟ چطور خودشان برای تیم 
ملی س��رمربی خارجی آورده اند و برای تیم 
امید هم قرار اس��ت مرب��ی خارجی بیاورند؟ 
می توانستیم با تمام قدرت به مسابقات برویم. 
گل محمدی گفت که حداقل اجازه بدهند ما 
یک بازیکن خارجی جذب کنیم ولی این کار 
را هم نکردند. فدراسیون گذشته که نتوانست 
از حق میزبانی ما دفاع کند. ما دو سال است 
بدون میزبانی به مسابقات می رویم. االن هم 

چن��دی پی��ش مرحله یک چه��ارم نهایی 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در فصل ۲0۲۱ 
قرعه کشی و مش��خص شد که پرسپولیس، 
تنها نماینده ای��ران در این رقابت ها، باید به 
مصاف الهالل عربس��تان برود. الهالل همان 
تیمی اس��ت که در مرحله قبلی موفق شده 
از سد استقالل، دیگر تیم مطرح ایرانی، عبور 
کند. با این حال تفاوت بازی پرس��پولیس با 
الهالل در مقایس��ه با دیدار اس��تقالل با این 
تیم عربس��تانی، مربوط به مح��ل برگزاری 
این دیدار اس��ت. از آنجا که تیم های ایرانی 
در آس��یا حق میزبانی از رقبای عربس��تانی 
را ندارند، اس��تقالل مجبور شد امارات را به  
عنوان محل دیدارش با الهالل انتخاب کند. 
ورزشگاه زعبیل امارات اما برای استقاللی ها 
کارگر نیفتاد و آنها عالوه بر اشتباهات فردی، 
اس��یر قدرت بازیکنان خارجی و گران قیمت 

الهالل شدند.

حاال پرس��پولیس باید در حالی به مصاف 
اله��الل ب��رود که درس��ت مثل اس��تقالل، 
بازیکن خارج��ی باکیفیتی در ترکیب ندارد 
و از آن بدت��ر ای��ن که باید ب��ا این رقیب در 
خاک عربس��تان روبه رو شود. طبیعی است 
که عالوه بر داش��تن ستاره های گران قیمت، 
الهالل از حق میزبانی که در البی با مسئوالن 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به دست آورده هم 
استفاده می کند. این دو مورد حاال سوژه ای 
برای مسئوالن باشگاه پرسپولیس شده تا از 
طری��ق آن، علیه مس��ئوالن ورزش و به ویژه 
مس��ئوالن فدراس��یون فوتبال ایران جبهه 
بگیرند. موضوع عدم میزبانی پرسپولیس در 
آس��یا، آن  هم قریب ب��ه 900 روز، به اندازه 
کاف��ی آزاردهن��ده اس��ت و به خوبی ضعف 
مدیران و مسئوالن ورزش ایران در این زمینه 
را نشان می دهد. با این حال وضع قانون عدم 
خرید بازیکن خارجی، موضوعی اس��ت که 

حاال بیش از هر زمان دیگری پرسپولیس را 
آزار می دهد.

سال گذش��ته وزارت ورزش در تصمیمی 
نس��نجیده ابالغ کرد که هیچ تیم باشگاهی 
ح��ق خرید بازیکن و مربی خارجی جدید را 
ن��دارد. وزارت ورزش دلیل چنین تصمیمی 
را جلوگیری از آبروریزی بیش��تر در مجامع 
بین الملل��ی توصی��ف ک��رد. چون ه��ر روز 
پرون��ده ش��کایتی از باش��گاه های ایرانی در 
فیفا رو می شد و باالرفتن نرخ ارز، ضررهای 
سنگینی را به باش��گاه های ایرانی به ویژه دو 
باش��گاه پرسپولیس و استقالل وارد می کرد. 
وزارت ورزش در ش��رایطی چنی��ن تصمیم 
بحث برانگی��زی را گرفت که خودش اعضای 
هیات مدیره دو باش��گاه مطرح اس��تقالل و 
پرس��پولیس را تعیین می کند و طبیعتاً اگر 
گالیه ای در این زمینه و آبروریزی مدیریتی 
در این میان رقم می خورد، متوجه تصمیمات 

پرسپولیس علیه کاپیتالیسم
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رقابت یکسان نیست. تیم هایی که پول دارند 
خوب بازیکن می گیرند.«

پرسپولیس��ی ها در ش��رایطی تصمیمات 
فدراسیون فوتبال ایران را زیر سؤال برده اند 
که اش��اره ای مهم به »لیگ س��رمایه داری« 
دارن��د؛ این ک��ه این باش��گاه در این مقطع 
زمانی علیه کاپیتالیس��م در فوتب��ال ایران 
حرف می زند، در نوع خود جالب اس��ت. اگر 
قرار باشد بحث کاپیتالیسم در فوتبال ایران 
تعمیم داده ش��ود، یعنی این ک��ه »مالکان 
صنعت��ی« تصمیم گیرنده هس��تند و آنها از 
وضع قوانین در چنین سیستم سرمایه داری 
منفعتی می برند. پرسپولیس مشخصاً از این 
فرصت استفاده کرده تا باشگاه های صنعتی را 
مورد انتقاد قرار داده و با اشاره به پولداربودن 
این باشگاه ها، به این نکته اشاره کند که وضع 

چنین قوانینی به سود این تیم هاست.
حال با نگاهی به وضعیت تیم های کنونی 
در لیگ برتر مشخص می شود که دو باشگاه 
سپاهان و گل گهر سیرجان در زمره تیم های 
خصوصی - صنعتی هستند که دست بر قضا 
اوضاع ش��ان از بقیه بهتر اس��ت. شاید مدیر 

باش��گاه پرسپولیس اس��م خاصی را نیاورده 
باش��د ولی با کدهایی که می دهد مستقیماً 
باشگاه سپاهان را نشانه رفته است؛ تیمی که 
همین فصل گذشته تا هفته پایانی رقابت های 
لیگ برتر با پرسپولیس بر سر عنوان قهرمانی 
می جنگید. سپاهان در فصل نقل و انتقاالت 
لیگ برتر هم بسیار خوب عمل کرده و ضمن 
تمدید قرارداد بازیکنان مطرح و کلیدی اش، 
چندین ستاره نام آش��نای دیگر هم خریده 
تا ش��رایط روی کاغذ برای��ش بهتر از فصل 
پیش ش��ود. از این گذشته، سپاهان در زمره 
معدود تیم های لیگ  برتری اس��ت که تا به 
اینجا موفق به خرید بازیکن خارجی شده و 
یک دروازه بان اتریش��ی را به جمع بازیکنان 

کنون��ی اضافه کرده؛ البته ای��ن نکته را هم 
نباید فراموش کرد ک��ه این تیم چند مهره 

ارزشمند را هم از دست داده است.
درس��ت است که گل گهر هم ریخت وپاش 
زی��ادی ک��رده )فقط کافی اس��ت ب��ه رقم 
پرداختی این باشگاه برای حق فسخ قرارداد 
مهدی تیکدری اش��اره ش��ود( ول��ی به نظر 
می رسد مس��ئوالن پرسپولیس، سپاهانی را 
نشانه رفته اند که مدیریت این باشگاه دستی 
هم بر اتفاقات فدراسیون فوتبال در سال های 
اخیر داشته و همچنان یکی، دو مهره نزدیک 
به آنها در فدراس��یون فوتبال مشغول به کار 
هستند. این که پرسپولیس علیه کاپیتالیسم 
در فوتبال ایران این روزها حرف می زند، آیا 
اش��اره به اتفاقات پش��ت پرده دارد یا خیر، 
چندان مشخص نیس��ت ولی پرواضح است 
که ای��ن تیم بی��ش از کاپیتالیس��م باید از 
دولتی بودنش برنجد و گالیه کند که نه تنها 
توانی برای رقابت کردن با بخش های صنعتی 
برایش باقی نگذاش��ته ، بلکه با وضع قوانین 
دس��ت وپاگیر، به میزان چالش هایش افزوده 

می شود.«
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