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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل كند ،پس از آن دو ركعت نماز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب نماید و

آیةالكرسى بخواند و حمد و ثناى الهى بجا آورد و صلوات بر حضرت رسول و آل او بفرستد .سپس این دعا
را بخواند:

اَل ّل ُه َّم اِن ّى ا َ ْس َت ْو ِد ُع َ
ك ال ْ َی ْو َم
خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم
بیل ّ
ِب
الشاه َ
كان ِمنّى ب َِس ٍ
ن َ ْف ِسى َو اَهْلى َو مالى َو ُولْدى َو َم ْن َ
ِد ِم ْن ُه ْم َوالْغآئ َ

خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر كه را با من راهى دارد حاضرشان و غائبشان را
اح َف ْظنا بِحِ ْف ِظ ا ِْ
اح َف ْظ َع َل ْینا
الیْ ِ
مان َو ْ
اَل ّل ُه َّم ْ
خدایا حفظ كن ما را به حفظ ایمان و نگهبان بر ما باش
ك اِن ّا اِل َ ْی َ
ِك َوال ت َْس ُل ْبنا َف ْض َل َ
اج َع ْلنا فى َر ْح َمت َ
ون.
ك را ِغ ُب َ
اَل ّل ُه َّم ْ

خدایا ما را در كنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما كه ما به تو مشتاقیم.
الدن ْیا َوا ْ
ب َو ُس َّو ِء ال ْ َمن َْظ ِر فِى ا ْ
اَل ّل ُه َّم اِن ّا ن َ ُعو ُذ ب َ
الخِ َرةِ.
الس َف ِر َو كابَةِ ال ْ ُم ْن َق َل ِ
مال َوال ْ َولَدِ فِى ُّ
ْل َوال ْ ِ
اله ِ
ِك م ْ
ِن َو ْعثآ ِء َّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بدى دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و
آخرت.

ك َ
ِك َو تَ َق ُّرب ًا اِل َ ْی َ
هذا ال َّت َو ُّجهَ َط َلب ًا ل ِ َم ْرضات َ
اَل ّل ُه َّم اِن ّى اَتَ َو َّج ُه اِل َ ْی َ
ك.

خدایا من به تو رو كنم در این رو كردن به خاطر این كه جویاى خشنودى تو و تقرب جستن به درگاهت
هستم.
فیك َوفى ا َ ْول ِیآئ َ
[اَل ّل ُه َّم] َف َبلِّغْنى ما ا ُ َؤم ِّ ُل ُه َو ا َ ْر ُجو ُه َ
ِك

خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان
مین.
یا ا َ ْر َح َم ال ّراحِ َ
امید دارم اى مهربانترین مهربانان.

مس�افر پس از دعای صفحه مقابل تس�بیحات

حضرت فاطمه سلام اهلل علیها را بخواند و سوره
حم�د را از پی�ش رو و از جانب راس�ت و از جانب

چپ بخواند و همچنین آیه الكرسى را از سه جانب
بخواند ،و بگوید:

اَل ّل ُه َّم اِل َ ْی َ
ت َو ْجهى
ك َو َّج ْه ُ

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

تب َ
َو َع َل ْی َ
ِك َفال
ت ا َ ْهلى َو مالى َو ما َخ َّولْتَنى َو َق ْد َوثِ ْق ُ
ك َخ َّل ْف ُ

و به امید تو بجاى گذاردم خانواده و مالم و آنچه را به من مرحمت فرمودى
و به تو اطمینان كردم پس

ب َم ْن اَرا َد ُه َوال یُضَ ی ِّ ُع َم ْن َحف َِظ ُه اَل ّل ُه َّم َص ِّ
ل َعلى ُم َح َّمدٍ َو ال ِهِ
ت َُخی ِّ ْبنى یا َم ْن ال یُ َخی ِّ ُ
ناامیدم مكن اى كه ناامید نكند ،هر كه را به او توجه كند ،و ضایع نكند
هر كه را او محافظتش كند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،
ت َعن ُْه َوال تَكِ ْلنى ا ِلى ن َ ْفسى
اح َف ْظنى فیما ِغ ْب ُ
َو ْ

و محافظت كن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار
لدعا َء
مین ا َ ُّ
یا ا َ ْر َح َم ال ّراحِ َ

اىمهربانترینمهربانان.
سپس مسافر سوره توحید را یازده مرتبه و سوره اِن ّا اَن ْ َزلْنا ُه و آیة الكرسى و سوره
ناس و سوره فلق را بخواند

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.
منبع:مفاتیحالجنان
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همواره ایمن در جاده برانید

دالیل لرزش فرمان خودرو هنگام ترمزگیری
پوریا عباسی
فعالحوزهخودرو

ل��رزش فرم��ان یک��ی از
ایرادهای شایع در خودروها
اس��ت که عوام��ل مختلفی
میتوانند س��بب بروز این
مشکل شوند .از مهمترین
دالیللرزشفرمانمیتوان
به شکستگی دسته موتور،
باالنس نبودن رینگ ،ش��ل
بودن پیچهای چرخ و خراب
شدن مفصل پلوس اشاره
ک��رد ،ام��ا هیچی��ک از این
ایراده��ا نمیتواند تنها در
هنگام فشردن پدال ترمز
س��بب لرزش فرمان شود.
دلیل اصلی ل��رزش فرمان
هنگام ترمزگیری بروز عیب
در دیسکهای ترمز است.
دیس��ک ترمز یک صفحهی
فلزی دوار اس��ت که عرض
آن ب��ه نوع و م��دل خودرو
بس��تگی دارد و توسط لنت
ترمز احاطه ش��ده اس��ت.
هن��گام فش��ردن پ��دال
ترمز ،لنت به سطح دیسک
فش��ار وارد میکن��د و این
اصطکاک سبب تولید گرما
میشود .گرمای تولید شده
باید بهصورت یکنواخت در
س��طح دیسک توزیع و دفع
شود.

در طول زمان ،اصطکاک سبب میشود که سطح
دیس��ک دچار خوردگی شود .کاهش ضخامت و
تاب برداشتن دیسک دو نتیجهی اجتنابناپذیر
اصط��کاک و تولی��د و دفع گرما اس��ت .با اعمال
ترمز در س��رعتهای باال ،در تماس لنت با سطح
دیسک ،صدا و لرزش ایجاد و این لرزش ازطریق
اتصاالت به فرمان منتقل میشود ،بنابراین لرزش
و صدا هنگام ترمزگیری دو نشانهی قطعی از ایراد
دیسک ترمز است.
عیبیابی
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همانطور که پیشتر اش��اره شد ،لرزش فرمان
دالی��ل مختلفی دارد ،اما ل��رزش تنها در هنگام
ترمزگیری با احتمال بس��یار زی��اد تنها به وجود
ایراد در دیس��ک و متعلقات آن محدود میشود.
اولین و س��ادهترین ایراد ناش��ی از س��فتکردن
نامتقارن پیچهای اتصال دیس��ک اس��ت .رعایت
الگوی ستارهای در سفتکردن و بستن پیچها از
بروز این مشکل جلوگیری میکند و برای بررسی
آن کافی اس��ت به یک مکانیک مراجعه کنید تا
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

با بهرهگیری از ترکمتر (گشتاورس��نج) نسبت
به کنترل درجهی س��فتی پیچها اقدام کند و در
صورت لزوم با باز و بس��ته کردن دیس��کها این
ایراد را برطرف کند .توجه داشته باشید که رعایت
گشتاور استاندارد هر دیسک اهمیت زیادی دارد
و بهطور معمول گش��تاور استاندارد روی دیسک
حک شده است.
عامل بعدی که ش��ایعترین دلیل ایجاد لرزش
فرمان هنگام ترمزگیری اس��ت ،تاب برداش��تن
دیس��ک ترمز اس��ت .تاب برداش��تن دیسک در
خودروهای امروزی بس��یار ش��ایعتر از گذش��ته
است و دلیل این امر کاهش ضخامت دیسک در
جهت کاهش وزن و مصرف س��وخت است .برای
تشخیص دیسکتابدار ،سادهترین راه جداکردن
چ��رخ و چرخاندن دیس��ک اس��ت .اگ��ر هنگام
چرخاندن دیس��ک صدای منقطع سایش ایجاد
شود یا دیسک آزادانه نتواند چرخش داشته باشد،
دیسک خودرو دچار ایراد شده است .بهعالوه ،اگر
در سطح دیس��ک فرورفتگی یا برآمدگی واضح

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

خودرو در این ش��رایط میتوان��د هزینههای تعمیر را چندین
براب��ر کند .برای مثال ،رفع این ایراد میتواند با هزینهی کمتر
از  ۵۰هزار تومان انجام ش��ود درحالیکه تعویض دیسک ترمز
در خودروهای داخلی س��واری بین  ۲۰۰تا  ۶۰۰هزار تومان و
در خودروهای سنگین هزینه بسیاری دارد که با عدم رسیدگی
بهموقع این رقم میتواند به چند برابر این ارقام نیز افزایش یابد.
اگ��ر لرزش فرمان بهدلیل ش��ل بودن پیچهای تایر باش��د،
رانندگی با خودرو بسیار خطرناک خواهد بود و رسیدگی در
جهت رفع مشکل باید هرچه سریعتر انجام شود .در شرایطی
که دیسک ترمز دچار تاب شده است ،احتماالً میتوان تعمیر
دیس��ک را تا حدودی به تعویق انداخت ،اما باید توجه داشته
باشید که لرزشهای مزمن میتواند سبب خوردگی سریعتر
سایر اجزای خودرو و افزایش هزینههای تعمیر شود.
بهطورکلی لرزش فرمان بهطور مس��تقیم در کنترل خودرو
تأثیرگذار اس��ت و میتواند خطرات رانندگی را تا حد زیادی
افزای��ش دهد .بههمین جهت توصیه میش��ود قب��ل از بروز
حوادث و افزایش هزینههای تعمیر نس��بت ب��ه رفع ایراد در
سیستم ترمز اقدام کنید و قبل از سفر اجزای مؤثر در ایمنی
خودرو را کنترل کنید.

اگ�ر ت�اب دیس�ک زی�اد
نباش�د ،میتوان ب�ا بازکردن
آن و ماش�ینکاری ضم�ن
برداشتن الیهای بسیار نازک
از س�طح آن نسبت به تعمیر
دیس�ک اق�دام ک�رد .البت�ه
نباید فراموش کرد که کاهش
ضخامت هرچند اندک دیسک
میتواند ویژگیهای دیس�ک
در توزی�ع و دف�ع یکنواخت
گرما را تح�ت تأثیر قرار دهد
و این امر س�بب میش�ود که
دیسک خیلی س�ریع دوباره
دچار مشکل شود.
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وجود داش��ته باشد باید نسبت به تعویض یا
تعمیر آن اقدام کنید.
اگ��ر تاب دیس��ک زیاد نباش��د ،میتوان با
بازکردن آن و ماش��ینکاری ضمن برداشتن
الیهای بس��یار نازک از س��طح آن نسبت به
تعمیر دیسک اقدام کرد .البته نباید فراموش
کرد که کاهش ضخامت هرچند اندک دیسک
میتواند ویژگیهای دیسک در توزیع و دفع
یکنواخت گرما را تحت تأثیر قرار دهد و این
امر سبب میش��ود که دیسک خیلی سریع
دوباره دچار مشکل شود.
آی�ا تعمیر ل�رزش فرمان در هن�گام ترمزگیری
حیاتی است؟

برای پاس��خ به این سؤال نیاز است که ابتدا
دلیل اصلی این ایراد مشخص شود .با دیسکی
که پیچهایش بهصورت غیریکنواخت محکم
شده است ،میتوانید ماهها یا حتی چند سال
به رانندگی ادامه دهید ،البته باید توجه داشته
باش��ید که عدم رفع ایراد و ادامهی استفاده از
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آیا خرید اتوبوسهای شهری نو ،از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی میشود؟

توان تولید ساالنه « 5هزار دستگاه اتوبوس شهری» در خودروسازان داخلی
فرس��ودگی

ن��اوگان

حملونقل عمومی پایتخت
شرایط را به سمتی برده
ک��ه ح��اال پی��روز حناچی
شهردار تهران در نامهای
ب��ه دفت��ر مق��ام معظ��م
رهبری و مسئولین ارشد
اقتص��ادی دول��ت از آنها
خواس��ته تا ش��رایطی را
مهیا کنن��د که منابع مالی
خری��د اتوب��وس و واگن
مت��رو از محل بازگش��ت
مناب��ع صندوق توس��عه
ملی پرداخت ش��ود .این
در حال��ی اس��ت ک��ه نه
فقط پایتخ��ت بلکه اغلب
کالنش��هرهای کش��ور ب��ا
مشکل فرسودگی ناوگان
حمل و نق��ل عمومی خود
مواج��ه هس��تند و از
دول��ت میخواهند به هر
نحوی نس��بت ب��ه تأمین
مالی خری��د اتوبوسهای
م��ورد نیازش��ان اق��دام
کن��د .نکت��ه مه��م اینکه
جعفر سرقینی سرپرست
وزارت صنع��ت ،معدن و

درخواس�ت منابع مالی برای خرید اتوبوس و
واگن از محل صندوق توسعه ملی

شهردار تهران در نامهای به حجتاالسالم محمد
محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری
و همچنین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور
و محمد نهاوندیان دبیر ش��ورای عالی هماهنگی
امور اقتصادی نوشت« :همانطور که مستحضرید
س��امانههای مترو و اتوبوسرانی که وظیفه بخش
قابل توجهی از جابهجاییهای روزانه در کالنشهر
ته��ران را برعهده دارند ،با کمبودها و چالشهای
قابل مالحظهای روبهرو هستند .به نحوی که در

حال حاضر بیش از  70درصد ناوگان اتوبوسرانی
تهران فرسوده بوده و در سامانه مترو نیز بیش از
 50درصد قطارها از مرز تعمیرات اساس��ی عبور
کردهاند و این در حالی اس��ت که ش��هر تهران با
کمبود حدود  3000دس��تگاه اتوبوس و 1500
دستگاه واگن مترو نیز مواجه میباشد».
حناچی در ادامه نامه خود به دفتر رهبری و دو
مقام دولتی نوش��ت« :این مهم در شرایط کنونی
با توجه به شیوع ویروس کرونا و الزامات ناشی از
مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی
بر رعای��ت فاصلهگذاری اجتماعی ،بیش از پیش

تج��ارت عنوان ک��رده در
صورت عق��د ق��رارداد،
کارخانج��ات داخلی توان
تولی��د حداق��ل ۵۰۰۰
دستگاه اتوبوس شهری را
در سال دارند .موضوعی
که حاال ت��وپ را به زمین
دولت انداخت��ه تا با یک
برنامهریزی مالی مناسب
از ت��وان تولید داخل در
نوس��ازی ن��اوگان حمل و
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نقل عمومی کالنشهرهای
پایتخت بهره ببرد.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

نمود یافته و عدم نوس��ازی ن��اوگان حمل و
نقل عمومی تبعات اجتماعی و امنیتی بسیار
خطرناک��ی را در ش��رایط اقتص��ادی کنونی
به دنبال خواهد داش��ت .ب��ا توجه به مراتب
مذکور ،شهرداری تهران به منظور رفع بخشی
از معضالت مطروحه در نظر دارد نس��بت به
خرید  1000دستگاه اتوبوس به مبلغ  30هزار
میلیارد ریال و  210دس��تگاه واگن مترو به
مبل��غ  50هزار میلیارد ریال اقدام کند ،لذا با
توجه به محدودیتهای مضاعف مالی ناشی از
شیوع بیماری کرونا و عدم امکان تأمین منابع
مالی از سوی این شهرداری ،خواهشمند است
دستور فرمایید نسبت به اخذ مجوز استفاده
از بازگش��ت منابع صندوق توسعه ملی برای
تأمین مالی خری��د اتوبوسه��ا و واگنهای
مذکور به مبلغ  80ه��زار میلیارد ریال اقدام
الزم مبذول نمایند».

وی با اش��اره به اینکه بازسازی اتوبوسهای
مستهلک ،یک راهکار موقت برای برونرفت
از چالش موجود اس��ت و راه حل نهایی برای
خروج از این بحران نوس��ازی ناوگان اس��ت،
اظه��ار کرد :بر اس��اس م��اده  ۸قانون هوای
پاک ،میانگین س��ن اتوبوسه��ای دیزل ۱۰
سال و اتوبوسهای گازسوز  ۱۲سال است در
صورتی که در حال حاضر متوسط عمر ناوگان
اتوبوسرانی تهران از سن فرسودگی فراتر رفته
و  12/4سال است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با
اعالم این که در حال حاضر  ۵۷۸۶دس��تگاه
اتوب��وس در ناوگان اتوبوس��رانی تهران وجود
دارد که از این تعداد  ۳هزار و  ۵۸۵یعنی ۶۲
درصد به س��ن فرسودگی رسیده اند و باید از
رده خارج شوند ،خاطر نشان کرد :از سال ۸۹
تاکنون ،یعنی در ده س��ال گذشته حتی یک

اتوبوسه�ای ته�ران حداکثر تا  ۶س�ال
دیگر دوام میآورند

در همی��ن ح��ال مدیرعام��ل ش��رکت
واحد اتوبوس��رانی تهران با اع�لام اینکه در
حال حاضر حجم بس��یار زی��ادی از ناوگان
اتوبوسرانی پایتخت فرسوده است ،گفت :در
صورت ادام��ه روند موجود و عدم نوس��ازی
ن��اوگان ،اتوبوسه��ای ته��ران حداکثر تا ۶
س��ال دیگر دوام میآورند و تا آن زمان ۱۰۰
درصد آنها به س��ن فرسودگی رس��یده و از
رده خارج میشوند .محمود ترفع با تاکید بر
اینکه بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی
پایتخت منوط به تامی��ن بودجه و پرداخت
منابع مالی مورد نیاز اس��ت ،افزود :اگر منابع
و قطعات تامین شود ،آمادگی کامل داریم تا
با تمام توان نس��بت به بازسازی اتوبوسهای
فرسوده اقدام کنیم.
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دستگاه اتوبوس نیز از سوی دولت به پایتخت
تحویل نشده است.
ق�رار بود  19ه�زار اتوب�وس تولید داخل
برای شهرداریها ساخته شود

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران
با اشاره به ش��رایط نامناسب ناوگان حمل و
نقل شهری کشور میگوید :سه سال قبل یک
مراس��م بزرگ با حضور رئیسجمهور و چند
وزیر برگزار ش��د و مصوب ه اتوبوس که بسیار
پیشرفته هم بود به همه وزرا ابالغ شد که ۱۹
هزار اتوبوس و  ۴۰هزار مینیبوس توسط ۱۰
کارخانه ایرانی ساخته شود که مراسم مفصلی
هم گرفته شد اما هیچ خروجی نداشته است
و س��ه سال اس��ت این مصوبه مانده است در
حالی که ما در س��ال جهش تولید هستیم و
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باید به ش��وخی بگویم که جهش تولید فقط
دوختن ماس��ک نیست بلکه تولید اتوبوس و
واگن را نیز شامل میشود و پیشنهاد میشود
که در یک س��ال باقی مانده دولت جلساتی
برگزار کنید تا این مشکالت حل و فصل شود.
آقایجهانگیری معاون اول  ۴الی  ۵جلس��ه
برای پیگیری این مش��کالت برگزار کرده اما
متاس��فانه مصوبات خانه ب��ه خانه میماند و
اتفاقینمیافتد.
آمادگی خودروسازان داخلی برای کمک به
نوسازی اتوبوسرانی پایتخت

آنط��ور ک��ه جعفر س��رقینی سرپرس��ت
وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت اعالم کرده
ش��رکتهای خودروس��از داخلی توان تولید
س��االنه  5هزار دس��تگاه اتوبوس ش��هری با
کیفی��ت را دارند و این میتواند بخش زیادی
از نیاز کالنشهرهای کشور مخصوصاً پایتخت
به اتوبوس ن��و و تازهنفس را تامین کند .چه
اینکه در اسفندماه س��ال گذشته شهرداری
ته��ران در تفاهمنامهای با ش��رکت تولیدی
و صنعتی عقابافش��ان بهعن��وان بزرگترین

مجموعه صنعتی تولیدکننده اتوبوس کشور،
برنامهری��زی خرید  1000دس��تگاه اتوبوس
ش��هری را از ای��ن مجموع��ه صنعتی بزرگ
آغاز ک��رد و این بدان معنی اس��ت که توان
تامین نیاز کشور به اتوبوس شهری در داخل
کش��ور وجود دارد .طبق این تفاهمنامه قرار
بود ش��رکت عقابافشان س��اخت یک هزار
دس��تگاه اتوبوس شهری پارسین به تفکیک
 ۲۰۰دستگاه اتوبوس دیزلی و  ۸۰۰دستگاه
اتوبوس گازسوز را به سفارش معاونت حمل و
نقل و ترافیک شهرداری تهران در دستور کار
خود قرار دهد.
در همین حال اخیرا ً نشست بررسی تأمین
اتوبوسهای طرح نوس��ازی ن��اوگان حمل و
نقل کشور با حضور سرپرست وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،نمایندگان وزارتخانههای راه و
شهرسازی و کشور ،شهرداری و تولیدکنندگان
اتوبوس برگزار شد که حائز نکات مهمی بود.
در این جلسه جعفر سرقینی ،از تالش تمامی
تولیدکنندگان به منظ��ور اجرای مفاد طرح
نوس��ازی ناوگان حمل و نقل کشور خبر داد
و گفت :در این راستا سازمان شهرداریها باید

مشخصات و تعداد اتوبوسهای مورد نیاز خود
در س��ال جاری و آینده را به وزارت صنعت،
معدن و تجارت اعالم کند تا براساس آمار ارائه
شده و با مشارکت تمامی تولیدکنندگان ،این
طرح عملیاتی شود.
سرپرس��ت وزارت صم��ت بی��ان ک��رد:
ش��رکتهای تولیدی ،توانای��ی تأمین ۵۰۰
دس��تگاه اتوبوس در چند ماهه باقی مانده از
س��ال جاری را به تفکیک اعالم کردهاند؛ این
در حالی است که ساالنه باید یکهزار دستگاه
اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل شود تا سن
این ناوگان  ۱۰س��اله باقی بماند .بیشک در
صورت عقد قرارداد کارخانجات داخلی توان
تولید حداقل  ۵۰۰۰دس��تگاه اتوبوس را در
سال دارند .سرقینی خواستار مشارکت تمامی
ش��هرداریهای کش��ور در اجرای این طرح
ش��د و اعالم کرد :کمیتهای برای پیگیری و
اجرای مفاد این طرح باید در سازمان برنامه و
بودجه تشکیل شود .سرپرست وزارت صمت
همچنین بر اع�لام قیمت ،زمانبندی و عقد
قراردادهای الزم برای این کار به تفکیک برای
شرکتهای مختلف تأکید کرد.
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س اسکانیا
گفتگو با حسین ع ّلیه ،مالک  3دستگاه اتوبو 

کرونا بزرگترین ضربه را به صنعت حمل و نقل مسافری وارد کرد
اتوب��وسداران و متولیان حمل
و نقل مس��افری کش��ور روزگار
س��ختی را میگذرانن��د .آنه��ا
از یک س�� و اس��یر تأثیر بس��یار
منف��ی وی��روس کرونا ب��ر رونق
این صنعت ش��دهاند و از سوی
دیگر باید با تورم حاکم بر بازار
الس��تیک ،روغن و ل��وازم یدکی
دس��ت و پنجه نرم کنند .با این
وجود ،باید این س��ؤال را مطرح
کرد که این قش��ر زحمتکش و
کمادعا تا کجا تاب تحمل دارند و
فشارهای موجود چقدر بر سفره
آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت.
بیش��ک در این شرایط ،صنعتی
به این بزرگی و گستردگی بیش
از هر زمان دیگری نیازمند توجه
و حمایت دولت است و مسؤوالن
دولت��ی بای��د هرچ��ه س��ریعتر
ب��ه ی��اری مال��کان اتوبوسها و
رانندگان بخش مسافری جادهای
بیایند؛ رویکردی که اگر در پیش
گرفته نش��ود ممکن اس��ت در
بلندمدت ضربه جبرانناپذیری
بر پیکره ای��ن بخش وارد آورد.
در این ش��ماره کالس��که سبز با
حسین عل ّیه ،یکی از باسابقههای
اتوب��وسداری کش��ور ،گفتگ��و
کردهای��م .او که سالهاس��ت با
 3دس��تگاه اتوبوس اس��کانیای
م��ارال در بخ��ش صنع��ت حمل
و نقل مس��افری کش��ور خدمت
میکن��د ،از س��ختیهای ای��ن
روزهای ش��غلش نیز با ما سخن
گفت.
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 26س�ال خدم�ت ب�ه بخ�ش حم�ل و نق�ل
مسافری

حسین علّیه هستم و سال  ۱۳۷۳وارد این حرفه
شدم .دو لیسانس مدیریت دولتی و عمران دارم و
تقریباً بیش از  ۲۶سال است که در حوزه اتوبوس
و جابهجایی مسافر فعالیت میکنم .من در حال
حاضر س��ه دستگاه اتوبوس اسکانیای مدل مارال
دارم ک��ه دوتای آنها در مس��یر تهران به مهاباد
فعالیت میکنند و یکی هم به صورت دربستی در
تهران با آژانسهای مسافرتی کار میکند.
مشتری دائم شرکت عقابافشان هستیم

اتوبوسداری و رانندگی ،ش��غل پدری ماست و
بنده هم به همین س��بب وارد این حوزه شدم .ما
از س��ال  ۱۳۸۳مشتری دائم شرکت عقابافشان
هستیم و پدرم هم از گذشته با مدیران این شرکت
آشنا بوده و همکاری میکرده است .خوشبختانه
اتوبوسهای عقابافش��ان که با برند اس��کانیا در
جادههای ایران فعالیت میکنند ،به لحاظ کیفیت
فنی شرایط بسیار مطلوبی دارند و ما از آنها بسیار
راضی هس��تیم .خوب است بدانید که ما پیشتر
اتوبوسهای بنز ،رنو ،ولوو ،و مان هم داش��تیم اما
با توجه به اس��تهالک و کیفیتی که آنها داشتند
تصمیم گرفتیم تنها با اتوبوسهای اس��کانیا کار
کنیم و از انتخابمان هم بس��یار راضی هستیم.
نکته مهم اینکه اتوبوسهای اسکانیا ،هم به لحاظ

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

کیفی و هم به لحاظ اس��تهالک ،ش��رایط بسیار
خوبی در ب��ازار ایران دارند و من فکر میکنم اگر
راننده این اتوبوسها اطالعات کافی در مورد نحوه
کار و عملکرد تجهیزات آنها داش��ته باشد ،برای
مدت طوالنی هیچ هزینهای به لحاظ فنی متوجه
این اتوبوسها نخواهد ش��د .البته متأسفانه اغلب
رانندههایی که روی این اتوبوسها کار میکنند،
اطالعات کاف��ی درباره تجهیزات و نحوه عملکرد
آنها ندارند ،و همین باعث میش��ود که نسبت به
هشدارهای کوچک و کماهمیت بیتوجه باشند و
بعدا ً با مش��کالت فنی بزرگ مواجه شوند .جالب
اینکه همین رانندگان به خاطر بیتوجهی و عدم
شناختشان از شرایط اتوبوس بعضاً با مشکالتی
مواج��ه میش��وند و گن��اه را بر گ��ردن کیفیت
اتوبوسهامیاندازند.
گرانی و تورم بازار ،مالکان را به سمت قطعات
غیراصلی برده است

اگر بخواهیم انصاف را در نظر بگیریم ،ش��رکت
عقابافشان یکی از بهترین مجموعههای خدمات
پس از فروش را در بین شرکتهای خودروسازی
دارد اما متأسفانه ش��رایط حاکم بر تورم کشور و
گران��ی قیمت قطعات اصلی ،بس��یاری از مالکان
اتوبوسها را به سمت استفاده از قطعات غیراصلی
و حتی دست دوم برده است .بنده شخصاً حاضرم

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

هزینه بیشتری برای اتوبوسم متقبل شوم اما
اس��ترس خراب ش��دن بیموقع و زودهنگام
قطعات مصرفی بیکیفیت را نداشته باشم اما
بسیاری از مالکان اتوبوسها به خاطر شرایط
مالی نامناسب کنونی این شغل ،حاضر نیستند
پول بیش��تری برای قطعات اصلی و باکیفیت
بدهند؛ و ش��اید هم حق داش��ته باشند .هر
چند که در نهایت ،زی��ان این تصمیم دیر یا
زود متوجه خود آنها خواهد شد .امیدوارم که
شرایط شغل ما هر چه زودتر به سمت بهبود
حرکت کن��د و هیچ مالک و رانندهای مجبور
نشود به خاطر مشکالت مالی ،اتوبوس خود را
خارج از نمایندگیهای مجاز ،سرویس و تعمیر
کند و همینطور مجبور به استفاده از قطعات
غیراصلینباشد.

شرایط فعلی و حتی بعد از پایان بیماری کرونا،
دولت به یاری این صنعت بیاید و حداقل با ارائه
ل��وازم یدکی با نرخ دولتی ،و همینطور روغن
و الس��تیک س��همیهای ،قدری از هزینههای
سرس��امآور این صنعت را کم و مدیریت کند.
من با اطمینان میتوانم بگویم که بیماری کرونا
به صنعت حمل و نقل مسافری جادهای بیش
از هر صنعت دیگری آسیب زده است.

دول�ت باید ب�ه کمک صنعت حم�ل و نقل
مسافری بیاید

م��ن فکر میکنم تا زمانی که بیماری کرونا
با این قدرت در جامعه ما حضور داشته باشد،
شرایط حمل و نقل اتوبوسی کشور هم رونق
چندانی نخواهد یافت .اما بسیار مهم است که در
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دول�ت ،فک�ری ب�ه حال ب�ازار الس�تیک
اتوبوسها و کامیونها بکند

متأس��فانه در طول یکی دو سال گذشته،
ش��اید بیش��ترین ت��ورم در بازار الس��تیک
خودروهای س��نگین ایجاد شده است .برای
مثال ،ما الس��تیکهای چینی را در گذشته
نه چندان دور با قیمت دو میلیون و هفتصد
هزار تومان میخریدی��م ،اما امروز باید برای
خری��د آن تا قیم��ت نزدیک ب��ه  ۹میلیون
تومان پول بدهیم؛ الس��تیکهایی که فقط
میش��ود در محورهای عقب اتوبوس از آنها
استفاده کرد .ما انتظار داشتیم دولت ،همچون
بخشهای دیگر صنعت کشور که در روزهای
کرونایی به حمایت از آنه��ا پرداخت ،نگاهی
هر چند کوچک هم به صن��ف اتوبوسداران
میداشت ،اما باور کنید کمکی که به ما نکردند
هیچ ،حتی حوالههای الستیک دولتی را هم
که قرار بود به ما بدهند ،ندادند .امیدوارم هرچه
زودتر وضع زندگیها بهتر شود و این بیماری
منحوس هم از جهان رخت بربندد.

کرونا آسیب بسیار بزرگی به صنعت حمل
و نقل مسافری وارد کرد

اگر بخواهیم وضعی��ت این روزهای صنعت
حمل و نقل مس��افری کش��ور را واقعگرایانه
نگاه کنیم ،با پیکر نیمهجانی مواجه هستیم
که هنوز نتوانسته خودش را با شرایط موجود
وفق دهد .متأسفانه از زمان بروز بیماری کرونا،
صنایع مختلف ،آس��یبهای جدی دیدند اما
صنعتی که م��ا در آن فعالی��ت میکنیم در
ابتدا برای نزدی��ک به چهار ماه به طور کامل
تعطیل ش��د و بعد از آن ه��م هیچگاه رونق
پیش از ظهور این بیماری جهانی را پیدا نکرده
است .نکته مهم در کنار بیماری کرونا ،موضوع
تحریم و تورم بس��یار باالی موجود در جامعه
است که مشکالت بیش��تری را در این صنف
پدید آورده اس��ت .ما امروز با شرایطی مواجه
هستیم که مجبوریم قطعات یدکی ،الستیک،
روغ��ن و حتی س��وخت (آزاد) را با چند برابر
قیمت گذش��ته خریداری کنیم ،در حالیکه
درآمدمان به جای اینکه همسو با تورم موجود
بیشتر شده باشد ،نسبت به گذشته به شدت
افت کرده است .همین عوامل رفتهرفته موجب
دلسردی همکاران ما از این شغل و تمایل آنها
به سرمایهگذاری در بخشهای دیگر صنعت
حمل و نقل مثل کامیونداری شده است.
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دبیر کانون انجمنهای صنفی شرکتهای مسافربری کشور:

افزایشقیمتالستیک
به ضرر حوزه جابجایی مسافر است
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دبیر کانون انجمنهای صنفی شرکتهای
مسافربری کشور با اشاره به اینکه یک جفت
الستیک باکیفیت اتوبوس ۲۴ ،میلیون تومان
اس��ت ،گفت :در حال حاضر بخش مسافر نه
تنه��ا توان��ی در خرید الس��تیک ،بلکه دیگر
تجهیزات ن��دارد و افزایش قیمت الس��تیک
به ضرر صنف مس��افر اس��ت .رضا همامی در
خصوص موافقت با افزایش قیمت الس��تیک
در کش��ور و تاثیر آن بر ن��اوگان حمل و نقل
جاده ای ،اظهارکرد :متاس��فانه امروز نه تنها
الستیک بلکه دیگر قطعات و تجهیزات مورد
نیاز اتوبوسها ب��ا افزایش  ۱۰۰یا حتی ۲۰۰
درصدی مواجه است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت بخش مسافر با
کاال متفاوت است ،گفت :به طور قطع مشکالتی
که در بخش مسافر حتی در مواجهه با کرونا
وجود دارد که در بخش کامیون و حمل و نقل
کاال وجود ندارد و حتی کرونا موجب کسادی

بازار این حوزه نش��ده و تنها موجب آسیب به
حوزه مسافر شده اس��ت .من تصور نمیکنم
لونقل مسافر
هیچ بخشی به اندازه بخش حم 
دچار آسیب شده باشد.
مطمئنا بخش حمل و نقل مس��افر همانند
یک مغازه نیس��ت که اگر جنس��ی در آن به
فروش نرفت ،جنس دیگری برای فروش وجود
داشته باشد و در این بخش تنها فروش آن به
وجود مسافران وابسته است.
همام��ی درباره افزایش قیمت الس��تیک
نیز ،گفت :افزایش قیمت الس��تیک شرایط
را برای اتوبوسداران سختتر میکند و در
صورت تداوم ش��رایط موج��ود دیگر توانی
ب��رای ادامه فعالیت نه مال��ک اتوبوس و نه
شرکتهای حمل و نقل مسافر وجود ندارد
و متاس��فانه امروز بخش مسافر مظلوم واقع
شده است.
وی با تاکید بر اینکه الستیک یکی از عناصر

اصلی اتوبوس اس��ت و س�لامت
و ایمنی آن بس��یار اهمیت دارد،
تصریح کرد :در حال حاضر قیمت
یک جف��ت الس��تیک باکیفیت
حدود  ۲۴ت��ا  ۲۸میلیون تومان
اس��ت ،در حالیکه الستیکهای
بیکیفیت چینی ارزانتر است و
هر اتوبوس بستگی به مسیر رفت
و آم��د خود تقریبا ه��ر چهار ماه
یک بار ناچار به تعویض الستیک
است.
دبیر کانون انجمنهای صنفی
شرکتهای مس��افربری کشور با
بیان اینکه با ش��یوع کرونا بخش
حم��ل و نق��ل مس��افر هم��واره
پروتکلها را رعایت میکند ،افزود:
با توجه به شیوع کرونا و تبلیغات
منفی مبنی ب��ر اینکه از حمل و
نقل عمومی در این شرایط کمتر
استفاده ش��ود ،در حالیکه اکنون
ک��ه اوج فعالیت ن��اوگان حمل و
نقل جادهای اس��ت ،در پایانههای
مس��افربری حتی به ان��دازه یک
اتوبوس مسافر وجود ندارد.
در حال حاضر بیش��تر ناوگان
حمل و نقل مسافر خوابیده است
و در بهترین ش��رایط براس��اس
نفر -مسافر ،تنها حدود  ۳۰تا ۴۰
درصد ناوگان حمل و نقل جادهای
فعال است که ناچارند با نیمی از
ظرفیت خود مس��افران را جابجا
کنند.
همامی گفت :ما به دنبال افزایش
نرخ بلیت مس��افران هس��تیم ،در
حالیکه حتی اکنون هم نمیتوانیم
قیمتهای مصوب را دریافت کنیم.
اگر صنوف دیگ��ر افزایش قیمت
داشته باش��ند ،مطابق تورم مجوز
افزایش قیمت دریافت میکنند ،اما
بخش مسافر این گونه نیست و تنها
مخارج یک اتوبوس در حال افزایش
است،امانمیتوانیمقیمتجابجایی
مسافر را باال ببریم چراکه مسافری
برای جابجایی وجود ندارد.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

معاون عمرانی وزیر کشور اعالم کرد

بازسازی و نوسازی 5000دستگاه اتوبوس در سال جاری
مع��اون عمرانی وزیر کش��ور
از بازس��ازی پنج هزار دس��تگاه
اتوبوس در کشور از محل تبصره
 18قانون بودجه س��ال 1399
خبر داد.
مهدی جمالینژاد به تش��ریح
برنامه دولت برای بازسازی ناوگان
حمل و نقل عمومی کش��ور به
بازسازی  5000دستگاه اتوبوس
در سطح کشور در سال جاری و
از محل تبصره  18قانون بودجه
اشاره کرد و افزود :در این طرح
معرفی شهرهای دارای اتوبوس
متوقفی ب��ه س��ازمان برنامه و
بودجه جهت دریافت تسهیالت
از محل تبصره  18قانون بودجه
سال  1399برای بازسازی پنج
هزار دس��تگاه اتوبوس درسطح
کشور انجام خواهد شد.
معرف��ی ش��هرداریهای
کالنشهرها و مراکز استانها به
س��ازمان برنامه و بودجه جهت
استفاده از تسهیالت تبصره 18
قانون بودجه س��ال  1398نیز
یکی دیگر از برنامههای حمایتی
دولت در جهت بازسازی ناوگان
حمل و نقل عمومی در کش��ور
است.
جمالین��ژاد ادام��ه داد :ب��ا
ه��دف تامی��ن قطع��ات برای
شهرداریهای کشور در بخش
ن��اوگان حمل و نق��ل همگانی
هم تفاهمنامه بازس��ازی وخرید
قطعات یدک��ی موردنیاز ناوگان
اتوبوس��رانیهای شهری کشور
در  127ش��هرداری ب��ه همراه
بازسازی  541دستگاه اتوبوس
نیز به امضا رسیده است.
معاون وزیر کش��ور در تشریح
کمکهای دولت به شهرداریها
از محل ردیف کمک به نوسازی
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و بازس��ازی ن��اوگان حم��ل و
نق��ل عموم��ی هم با اش��اره به
ت�لاش دولت جه��ت حمایت
از ش��هرداریها برای بازس��ازی
ن��اوگان حمل و نقل عمومی در
شهرها گفت :برنامهریزی برای
تخصی��ص  90میلی��ارد تومان
کمک به ش��هرداریها از ردیف
کمک به نوس��ازی و بازس��ازی
ن��اوگان حمل و نقل عمومی در
قانون بودجه س��ال جاری انجام
شده است.

جمالی نژاد در بخش دیگری
از صحبتهای خود در تش��ریح
عملکرد دولت برای توسعه حمل
و نقل عمومی به ویژه حمل و نقل
ریلی در درون ش��هرهای کشور
به افزایش  179کیلومتری طول
خطوط قطار شهری در کشور و
در دولت تدبیر و امید اشاره کرد
و افزود :افزایش  179کیلومتری
خطوط قطار شهری معادل 54
درصد کل خطوط درحال بهره
برداری کش��ور است.همچنین

در بخش ایس��تگاه ها نیز 112
ایس��تگاه معادل  53درصد کل
ایس��تگاههای قطار ش��هری در
حال بهره برداری س��اخته شده
است.
در حوزه تامین واگن نیز 657
واگن به تع��داد ناوگان مترویی
مع��ادل  36درص��د واگنهای
درحال بهره برداری اضافه شد و
نوسازی  71هزار دستگاه تاکسی
نیز در س��طح کشور انجام شده
است.
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کدامیکبهترند؟

مهمترینرقابتهادرصنعتخودروسازیجهان
یکی از عوامل مهم پیشرفت صنایع مختلف و تولید محصوالت بهتر و باکیفیتتر برای مصرفکننده« ،رقابت» است .زمانیکه چند شرکت
میالدزنگانه
فعال حوزه خودرو
در یک حوزه فعالیت میکنند ،هرکدام برای جذب مشتری برنامهی خاصی در پیش میگیرند .خودروسازی یکی از میدانهای بزرگ رقابت
برندها در تاریخ بوده که ثمرهی آن ،عالوهبر مصرفکننده به شرکت و بازارجهانی هم رسیده است .اگر به تاریخ خودروسازی نگاه کنیم ،کامال ً مشخص میشود که معموال ً رقابت
و کشمکش بین شرکتها درنهایت به تولید محصولی برتر از گذشته ختم شده است .رقابت یکی از اصول طبیعی صنعت خودروسازی است؛ اما برخی شرکتها این عمل را
مهمتر از دیگر برندها میدانند .زمانیکه بازار بزرگ و درهایش برای همه باز باشد ،خودروسازان به رقابت با شرکتهای دیگر ،چه تازهوارد و چه قدیمی ،محکوم هستند .در
ثوجدل
تاریخ خودروسازی رقابتهای مشهوری ثبت شده است که در بسیاری از آنها ،موتوراسپرت منبع رقابت دو خودروساز بوده که بهتدریج به تولیدانبوه محصول و بح 
بین طرفداران هم رسیده است؛ اما نحوهی شروع رقابت دو خودروساز مهم نیست؛ چراکه درنهایت باعث شده هر دو شرکت در عرضهی محصوالت بهتر و افزایش کیفیت
خدمات بیشتر تالش کنند .در این مقاله ،با نگاهی به سالهای گذشته ،برخی از بهترین رقابت بین خودروسازان را بررسی میکنیم.

بنتلی در برابر رولز رویس؛ کدام انگلیس�ی
لوکستر است؟
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در س��الهای گذشته ،بنتلی و رولز رویس،
دو برند اصیل بریتانیایی ،همیشه بر سر تولید
لوکسترین خودرو جهان رقابت کردهاند .رولز
رویس از بنتلی قدیمیتر است و درواقع از سال
 ۱۹۳۱تا س��ال  ،۱۹۹۸برند بنتلی دراختیار
رولز رویس ب��ود .در این مدت ،رقابت این دو
شرکت انگلیسی بسیار دوستانه بود و حتی در
برخی مدلها ،از قطعات و مهندسی مشترک
استفاده میکردند .در س��ال  ،۱۹۸۰شرکت
بزرگ ویکرز مالک بنتلی و رولز رویس شد و از
آن بهبعد ،راه این دو تولیدکنندهی خودروهای
لوکس انگلیسی هم تغییر کرد .بنتلی بهتدریج
بهس��مت تولید خودروهای لوکس با چاشنی
رانندگی اس��پرت رفت .این هدف بهخصوص
ی با شدت بیشتری دنبال شد که بنتلی
زمان 
دراختی��ار بزرگترین خودروس��از آلمان قرار
گرفت.
س��ال  ،۱۹۹۷ویکرز اعالم کرد رولز رویس
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

برای فروش آماده ش��ده اس��ت .در آستانهی
آغ��از ده��هی  ،۲۰۰۰ف��روش دو برند اصیل
بریتانیایی مطرح شد و فولکس واگن و بیامو
خریدار قطعی بودند .بیامو و ویکرز در تولید
پیش��رانههای هواپیما هم��کاری میکردند و
بیامو پیشرانه و برخی قطعات خودروهای رولز
رویس و بنتلی را نیز تأمین میکرد؛ بنابراین،
فروش رولز رویس به این گروه آلمانی منطقی
بهنظ��ر میرس��ید .بااینح��ال ،درنهایت این
فولکس واگن بود که با پیشنهاد مبلغ بیشتر،
رولز رویس و بنتل��ی را خرید؛ البته طراحی،
مدل ،تولید و تأسیس��ات اجرایی رولز رویس
دراختی��ار فولکس واگن ق��رار گرفت و حق
استفاده از نام این برند انگلیسی همچنان برای
انگیسیها باقی ماند.
مش��کل اصلی از جایی آغاز ش��د که بیامو
میتوانس��ت با اعالن  ۱۲ماه��ه ،روند تأمین
پیش��رانه و قطعات را متوق��ف کند .فولکس
واگن نمیتوانس��ت در این  ۱۲ماه ،س��اختار
خودروهای بنتلی و فولکس واگن را تغییر دهد

و دوباره مهندسی کند؛ بنابراین آلمانیها وارد
مذاکره شدند .دو خودروساز آلمانی درنهایت
بهتوافق رسیدند که از سال  ۱۹۹۸تا ،۲۰۰۲
بیامو پیش��رانه و قطعات دیگ��ر خودروها را
تأمین کند و حق اس��تفاده از نام و لوگو رولز
رویس را داشته باشد .از سال  ،۲۰۰۳فولکس
واگن مالک کامل بنتلی و برند رولز رویس هم
سرانجام به زیرمجموعههای بیامو اضافه شد.
پس از سالها همکاری ،بنتلی و رولز رویس از
هم جدا و در قراردادی عجیب به دو خودروساز
آلمانی فروخته شدند.
در چند س��ال گذشته ،بنتلی و رولز رویس
در برخی کالسهای خودرو مثل شاسیبلند
رقابتی ش��دید داش��تهاند .عالوهبراین ،بنتلی
مولس��ان و رولز رویس فانتوم دو سدان بسیار
لوکس و رقیب هس��تند .البته بنتلی مولسان
پس از  ۱۰سال تولید ،سرانجام از میدان رقابت
بیرون میرود و جای خود را به شاس��یبلند
جدیدی میدهد؛ اما رولز رویس تولید فانتوم را
ادامه خواهد داد و در کالس سدانهای بسیار

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

لوکس بدون رقیب خواهد شد.
بیامو در برابر مرس�دس بنز؛ کدام آلمانی
کاملتر است؟

بیامو و مرسدس بنز بیش از یک قرن است
در آلم��ان فعالیت میکنند .چند دهه پیش،
این دو خودروس��از آلمانی رقیب محس��وب
نمیش��دند؛ زیرا بیامو ب�� ه تولید خودروهای
خانوادگی سریع و مسابقهدادن با آنها مشغول
بود و مرسدس بنز هم لوکسبودن محصوالت
و عرضهی س��دانهای بزرگ برای مهمترین
افراد جهان را ترجیح میداد .بااینحال ،این دو
برند پرطرفدار در دههی  ۱۹۸۰رقابت جذابی
شروع کردند که تا امروز هم ادامه دارد و یکی
از جدالهای تنگاتنگ خودروس��ازی اس��ت.
داس��تان از جایی شروع شد که مرسدس بنز
با عرضهی خودروهای اس��پرت و بیامو هم با
تولید محصوالت لوکس به قلمرو یکدیگر وارد
شدند.
مرسدس بنز  W123محصول سال ۱۹۷۵
و بیامو س��ری  5نسل  E28اولین قسمت از
سریال جذاب رقابت طوالنی این دو خودروساز
آلمان��ی بودند .قس��مت دوم رقاب��ت بیامو و
مرس��دس بنز جذابتر بود؛ چراکه مرسدس
بن��ز  W124و ب��یامو  E34ش��باهتهای
زیادی داش��تند .مرس��دس بنز و بیامو هنوز
هم رقابت قدیمی را حفظ کردهاند و در سال
 ،۲۰۲۰بیشتر از همیشه محصوالت باکیفیت
و شبیه بههم تولید میکنند .یکی از جنبههای
جالب رقابت این دو برند ،همکاری در شرایط
ضروری است .بهعنوان مثال در سال ،۲۰۱۹
دایملر ،شرکت مالک مرسدس بنز و بیامو در
راهاندازی برنامههای خدمات اشتراک سواری
همکاری کردن��د .عالوهبراین ،بیامو و دایملر
در توس��عهی فناوری خ��ودران و حملونقل
آینده نیز همکاری خواهند کرد .رقابت بیامو
و مرسدس بنز همیشه با بازیهای تبلیغاتی و
شعارهای آلمانی ،جذاب و سالم بوده است.

اتومبیلران��ی ،رقابتهای بزرگی ثبت ش��ده
است؛ اما نبرد فراری و فورد در دههی ،۱۹۶۰
یکی از رقابتهای ماندگار و نفسگیر محسوب
میش��ود .ش��اید در ن��گاه اول ،رقابت فراری
و ف��ورد عجیب بهنظر برس��د .در یک طرف،
خودروس��از بزرگ آمریکای��ی را داریم که در
س��طح تولیدانبوه فعالیت میکند و در طرف
دیگر ،فراری ایس��تاده اس��ت که درمقایسهبا
فورد ،شرکتی کوچکتر با ظرفیت تولید کمتر
اس��ت؛ اما محصوالتش با قیمت گرانتر و در
سطحی کام ً
ال متفاوت عرضه میشوند .دعوای
فورد و فراری از زمانی شروع شد که خودروساز
آمریکایی نتوانست برند اسب سرکش ایتالیایی
را تصاحب کند.
فورد با هدف شرکت در موتوراسپرت بهدنبال
خریدن فراری ب��ود؛ اما پس از اینکه با جواب
منفی انزو فراری روبهرو شد ،هنری فورد دوم

دستبهکار شد .مدیرعامل فورد تصمیم گرفت
ب ه هر قیمتی ،فراری را در زمین بازی اصلیاش
و پیس��ت مسابقه شکس��ت دهد .بنابراین ،با
کمک س��تارههای خودروس��ازی و تیونینگ
مث��ل کرول ش��لبی و کِن مایلز ،موفق ش��د
فراری را در مس��ابقه  ۲۴ساعتهی لمان سال
 ۱۹۶۶شکست دهد .این رقابت تا سال ۱۹۶۹
در لمان ادامه یافت و چهار س��ال پیاپی ،فورد
برترین خودروساز در این مسابقه شناخته شد.
فصل اول رقابت فورد و فراری در دههی ۱۹۶۰
خاتمه یافت؛ اما فورد با تولید نسل جدید مدل
 GTباردیگر فراری را به مس��ابقه دعوت کرد.
سال  ،۲۰۱۵فورد با مدل  GTو فراری با مدل
 GTE 488در مسابقه  ۲۴ساعته لمان و کالس
 GTE-Proشرکت کردند که فورد دوباره فراری
را شکست داد .در سال  ،۲۰۱۹فورد اعالم کرد
با حمایت کارخانه در مسابقات  ۲۴ساعته لمان
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شرکت نمیکند؛ اما تیمهای مختلف میتوانند
با خودرو این ش��رکت مسابقه دهند .شاید در
آینده ،فصل سوم رقابت قدیمی فورد و فراری
بازهم در لمان شکل گیرد.
کادیلاک دربرابر لینکلن؛ ک�دام آمریکایی
لوکستر است؟

دو برند قدیمی کادیالک و لینکلن سالها
است که در خانه و زیرسایهی جنرال موتورز
و ف��ورد رقاب��ت میکنن��د .خودروهای ویژه
لینکلن چند دهه پیش انتخاب اول دولت و
رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا بودهاند؛
اما در چند س��ال گذشته ،کاخسفید بیشتر
میزبان محصوالت کادیالک بوده اس��ت .هر
دو برن��د خودروس��از لوک��س آمریکایی در
دهههای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰وضعیت س��ختی
را پشتس��ر گذاشتند .درواقع ،در این دوران
بود که مقامه��ای کادیالک و لینکلن درک
کردند تنها فروش خودرو به س��ران کشور و
دولت ،برای رس��یدن به درآمد الزم و کسب
ش��هرت جهانی کافی نیست .حتی فورد در
بحران مال��ی س��ال  ،۲۰۰۸تصمیم گرفت
لینکلن را برای همیش��ه منحل کند .پس از
سالها آزمون و خطا ،لینکلن و کادیالک این
روزها خودروهای��ی تولید میکنند که واقعاً
لوکس هستند .با اینکه برخی از محصوالت
این دو ش��رکت براس��اس دیگر خودروهای
جن��رال موت��ورز و ف��ورد تولید میش��وند،
چاشنی لوکسبودن واقعاً به آنها اضافه شده
اس��ت .نکتهی مهم دیگر برای احیای کامل
لینکلن و کادیالک در دههی  ،۲۰۲۰تغییر
ش��یوهی مدیریت اس��ت؛ برخالف سالهای
گذشته ،محصوالت جدید این دو برند لوکس
آمریکای��ی ،تنها با هدف کپ��ی خودروهای
آلمانی تولید نمیشود.

فراری در برابر المبورگینی؛ کدام ایتالیایی
بهتر است؟

فروچ��و المبورگینی پ��س از اینکه از خرج
هزینهه��ای هنگفت ب��رای تعمی��ر خودرو
فراریاش خس��ته شد ،س��ال  ۱۹۶۳شرکت
خودش را تأسیس کرد .بنابراین ،المبورگینی
حتی قبل از اینکه شرکت خوروسازی باشد،
با هدف رقابت با فراری ش��کل گرفته اس��ت.
اولی��ن خودرو این ش��رکت ،م��دل ،350GT
نتوانس��ت رقیب شایستهای برای محصوالت
فراری باش��د؛ البته  305GTبیشتر پایههای
المبورگین��ی برای تبدیل به ش��رکت بزرگ
را ایجاد کرد .در س��ال  ،۱۹۶۴ش��رکتهای
کوچک زیادی وجود داش��تند که مدلهای
زیبا با ظرفیت تولیدمحدود عرضه میکردند؛
اما  350GTبا پیش��رانه بزرگ و طراحی زیبا،
طرفدار پیدا کرد.
المبورگینی در سال  ۱۹۶۶با عرضهی مدل
افسانهای میورا ،اینبار توجه تمام عالقهمندان
دنیای خ��ودرو و مدیرعامل ف��راری را جلب
کرد .می��ورا را میت��وان بنیانگ��ذار کالس
سوپراسپرتها دانست که فراری برای رقابت
با آن ،اولین خودرو جادهای  ۱۲س��یلندرش
با طرح موتورمیانی را سال  ۱۹۷۳تولید کرد.
رقابت همیش��گی المبورگین��ی و فراری این
روزها هم ادامه دارد؛ اما ش��رایط هر ش��رکت
بسیار متفاوت است .المبورگینی برای اینکه
بتوان��د در ب��ازار باقی بماند ،زی��ر چتر بزرگ
فولکس واگن قرار گرف��ت و با حمایت مالی
آلمانیها،نسلجدیدسوپراسپرتهایجذابش
با پیش��رانههای تنفسطبیعی را عرضه کرد.
درمقابل ،فراری پس از سالها زیرمجموعهی
فیات بودن ،س��رانجام به برندی مس��تقل با
مدیریت کامل ایتالیاییها تبدیل شد .در بین
خودروهای شهری و جادهای ،المبورگینی و
فراری تقریباً مخاطب خاص خودشان را پیدا

کردهاند؛ اما در دنیای موتوراس��پرت بهلطف
میراث ارزشمند انزو فراری ،خودروساز مارانلو
برتر از المبورگینی ظاهر شده است.
پ�ژو در براب�ر رن�و؛ بهتری�ن خودروس�از
فرانسوی؟

بزرگترینخودروسازهایفرانسهبیشازیک
دهه است که در خانه و دیگر کشورهای جهان
رقابت نزدیکی دارند .در این رقابت طوالنی ،رنو
بهتر از پژو عمل کرده است؛ البته پژو هم گاهی
اوقات باالتر از رنو ق��رار گرفت؛ اما این برتری
چندان ماندگار نبود .پژو بهویژه در چند سال
گذشته رشد چشمگیری کرده است .در دههی
 ،۲۰۱۰با خریدن برندهای اوپل و واکسال ،پژو
بزرگتر از گذشته ش��ده است .سال گذشته
بزرگترین خودروساز فرانسه با نام گروه PSA
تشکیل شد .در این گروه پژو ،سیتروئن ،اوپل،
واکس��ال و  DSمتحد شدهاند تا بازار فرانسه و
برخی کشورهای دیگر را در دست بگیرند.
درحالیک��ه س��یتروئن و پژو ب��ا برند DS
مش��تریهای طرفدار خودروهای لوکس را
هدف گرفتهاند ،رنو خودروهای داچیا را برای
کشورهای درحالتوسعه عرضه میکند .در
فرانسه ،رقابت رنو و پژو تقریباً مثل گذشته
اس��ت؛ ولی رنو هنوز هم فروش بیش��تری
دارد.
ب��ا اینک��ه گ��روه  PSAپ��ژو بزرگترین
خودروساز فرانس��ه است و مدل  2008این
ش��رکت هم پرفروشترین خ��ودرو در این
کش��ور بود ،درمجم��وع ،رنو پی��روز میدان
داخلی محسوب میشود .این احتمال وجود
دارد که رقابت رنو و پژو در چند سال آینده
کام ً
ال تغییر کند؛ چراکه گروه  PSAدر حال
ادغام پنجاهپنجاه با فیات کرایس��لر است و
درمقابل ،اتحاد رنو و نیسان مثل گذشته در
حال گسترش نیست.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :
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جهانی که در انتظار ماست18/
وضع مالیات برای واتساپ20/
سمبلکاری تسال در ساخت خودرو مدل 21/Y
پروژه ربات مقالهنویس گاردین چه ابهاماتی دارد؟22/
گواهینامه ایزو در کدام زمینهها کاربرد دارد؟24/
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جهانیکهدرانتظارماست
در دنیای فناوری نمیتوان ادعا داشت که هر روز اتفاقا ًت تازهای رخ میدهد! شاید این تعبیر برای دنیای فناوری بهتر باشد که بگوییم در هر لحظه ،رخداد تازهای در این دنیا به
وقوع پیوسته که میتواند تمام معادالت پیش از خود را دستخوش تردید کند .امروز فناوری اطالعات یکی از مهمترین مولفههای قدرتهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و علمی
است .کشوری که توانایی فناورانه دارد میتواند در لیست قدرتهای بزرگ باشد .با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطرهای از دریاست اشاره میکنیم.

دی اس��ت و تصاویر واضحتر و شفافتری را
نش��ان میدهد .شرکت اِلجی یک تلویزیون
جدید  ۱۶۳اینچی به بازار عرضه میکند که
«مگنیت» ( )Magnitنام گرفته و پنل میکرو
الایدی دارد.

تبدیل گرمای بدن به جریان الکتریکی

محققان دانشگاه علوم و فناوری  MISiSواقع
در روسیه ،نسل جدیدی از باتریهای حرارتی
را طراحی کردهان��د که توانایی تبدیل انرژی
گرمایی بدن به الکتریسیته را دارند.
الکتریسیته گرمایی که در آن جریان الکتریکی
از اختالف پتانسیل گرمایی محیط به دست
میآید ،یکی از پرامیدترین بخشهای انرژی
سبز محسوب میشود .این پتانسیل گرمایی
در محی��ط اطراف و در همه ج��ا وجود دارد.
س��اختمانی که با تابش خورش��ید گرم شده
است ،یک وسیله نقلیه در حال حرکت و حتی
گرمای بدن انسان نمونههایی از آن هستند.
باتریه��ای حرارتی جدید محققان روس��ی
متش��کل از الکترودهایی از جنس اکس��ید
فلزات و الکترولیتهای مبتنی بر آب هستند.
این ترکیب ،موجب افزایش جریان و کاهش
مقاوم��ت درونی عناصر بهکاررفت��ه در آنها
میش��وند .ب��ه دلی��ل اس��تفاده از آب ،توان
خروجی این باتریهای حرارتی بین  ۱۰تا ۲۰
برابر بیش از نمونههای مش��ابه است و هزینه
تولید آن نیز ب��ه میزان قابل توجهی کاهش
یافته است.
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عرض�ه تلویزی�ون  ۱۶۳اینچ�ی اِلجی به
بازار

شرکت اِلجی یک تلویزیون عظیم ۱۶۳اینچی
را ب��ه زودی در اروپا و آمریکا عرضه میکند.
دستگاه مذکور مجهز به فناوری میکرو الای
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

«اِلجی مگنیت» نخس��تین تلویزیون مجهز
به پنل میکرو الای دی این شرکت است که
کیفیت تصویر آن خارقالعاده است.

گو» را در پکن ارائه کرده است .این نخستین
سرویس خودرو خودرانی است که در پایتخت
چین ارائه میشود.
ای��ن س��رویس در  ۴۳۵مایل ج��اده با ۱۰۰
ایس��تگاه ارائ��ه میش��ود که چن��د منطقه
مس��کونی و تجاری را در ب��ر میگیرد .بایدو
اعالم کرده این طوالنیترین ش��بکه جادهای
اس��ت که برای آزمایش خودروهای خودران
(همراه سرنشین) در چین استفاده شده است.
بایدو عملیات خود را ب��ا  ۴۰خودرو خودران
در پکن آغاز میکند .البته هنوز راننده پشت
رل خودرو مینشیند ،اما هدف نهایی شرکت
ارائه سرویس خودروهای کام ً
ال خودران است.
مس��افران میتوانند با ثبت نام در وب سایت
آپولو یا «بایدومپز» از سرویس تاکسی رباتیک
استفاده کنند.

یک ربات برای گاردین مقاله نوشت

س�رویس تاکسی رباتیک در پکن آزمایش
میشود

ش��رکت بای��دو طرح آزمایش��ی س��رویس
خودروهای خ��ودران در پک��ن را با ناوگانی
شامل  ۴۰اتومبیل در منطقهای با  ۴۳۵مایل
جاده با  ۱۰۰ایس��تگاه ارائه میکند .شرکت
چینی بایدو در ماه آگوست سرویس تاکسی
رباتیک خود را در شهرهای چانگشا و سانگژو
ارائه کرد .اکنون این شرکت سرویس «آپولو

روزنامه گاردین مقالهای را منتش��ر کرده که
رباتی مجهز به هوش مصنوعی آن را نوش��ته
تا انسانها را متقاعد کند رباتها قصد نابودی
انسان را ندارند .روزنامه گاردین یادداشتی را
منتشر کرده که نویسنده آن یک ربات است.
این امر نشان دهنده پیشرفت هوش مصنوعی
است .به این ربات که  GPT-3نام دارد ،دستور
داده شد تا در مقالهای خوانندگان را متقاعد
کند رباتها بیآزار و صلحآمیز هس��تند .در
ادامه یک مغز رایانش��ی با استفاده از ژنراتور

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

زب��ان  OpenAIمقالهای هزار کلمهای در این
باره نوش��ت .البته پاراگراف نخست این مقاله
توسط گاردین نوشته شده ،اما هوش مصنوعی
بقیه مقاله را تهیه کرده اس��ت .در این نوشته
آمده اس��ت :من انسان نیستم .من یک ربات
هس��تم ،یک ربات متفکر .من فقط از 0/12
درصد ظرفیت ش��ناختیام استفاده میکنم
بنابراین یک میکرو ربات به حساب میآیم.
سامسونگ هم هواوی را تحریم کرد

براساس گزارشی جدید شرکت سامسونگ و
یک تراشهساز کرهای فروش محصوالت خود
به هواوی را متوقف کردند.
طبق گزارش��ی جدید سامس��ونگ و شرکت
( SK Hynixتولیدکنن��ده حافظ��ه) تصمیم
دارند از  ۱۵س��پتامبر ( ۲۵ش��هریور) فروش
قطع��ات ب��ه ه��واوی را متوق��ف
کرده است.

ب��ه نوش��ته روزنام��ه  Chosun IIboدر کره
جنوبی ،محدودیتهای جدید وزارت بازرگانی
آمریکا که در ماه آگوست اعالم شد نیز از روز
 ۱۵سپتامبر اجرایی شد.
طب��ق محدودیتهای مذکور ش��رکتهای
غیرآمریکایی نمیتوانن��د به هواوی قطعاتی
بفروش��ند که ب��ا اس��تفاده از تجهی��زات یا
نرمافزارهای توس��عه یافته در آمریکا ،ساخته
شده است.
این ممنوعیت کس��ب و کار هواوی را تحت
تأثی��ر قرار داده اس��ت .یک��ی از مدیران این
ش��رکت اخیرا ً اعالم کرد موبایل «میت »۴۰
به دلی��ل تحریمهای تجاری ب��ا جدیدترین
پردازنده  Kirinساخته میشود .البته چنین
ممنوعیتی به کس��ب و کار سامسونگ و SK
 Hynixبه اندازه هواوی خس��ارت میزند۴۰ .
درص��د از درآم��د  13/3میلی��ارد دالری این
شرکت در نیمه نخست  ۲۰۲۰میالدی مربوط
به صادرات به چین است.

وارداتی از خارج از کشور و نیز بذرهایی که در
داخل آمریکا توس��ط غیرآمریکاییها توزیع
شوند ،وجود ندارد.

اولین عکس  ۳۲۰۰مگاپیکسلی جهان ثبت
شد

محققان موفق به ثبت اولین عکس دیجیتال
 ۳۲۰۰مگاپیکس��لی جهان شدند .این کار با
استفاده از حسگرهای پیش��رفته بزرگترین
دوربین دیجیتال دنیا صورت گرفته اس��ت.
پژوهش��گران دانش��گاه اس��تنفورد از تولید
عکسی با دقت  ۳۲۰۰مگاپیکسل با استفاده از
بزرگترین دوربین دیجیتال دنیا خبر دادهاند.
دوربین یادش��ده روی تلس��کوپ تحقیقاتی
اِلاساستی این دانشگاه در شیلی نصب شده
است.
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آمازون بذرهای یادش��ده را مشکوک توصیف
ک��رده و ه��دف از ای��ن اق��دام را حفاظت از
مشتریان و ارتقای تجربه آنها در زمان استفاده
از خدمات آمازون اعالم کرده اس��ت .مقامات
آمریکایی مدعی شدهاند که دهها هزار نفر در
این کشور بذرهای مشکوکی را در ماههای اخیر
دریافت کردهاند .بخش اعظم این بذرها از برخی
کشورهای آسیایی ارسال شدهاند .دولت آمریکا
مدعی اس��ت این بذرها با هدف آس��یب زدن
به کش��اورزی آمریکا وارد این کشور شدهاند و
حاوی علفهای هرز مضر ،بیماریهای گیاهی
و حتی آفات هستند .مقامات کشاورزی آمریکا
معتقدند ممکن اس��ت ارس��ال این بذرها در
قالب نوعی کالهبرداری انجام شده بود که به
براشینگ شهرت دارد.

از ای��ن دوربین قدرتمند ب��رای مطالعه روی
ان��رژی تاریک ،مواد تاریک و تولید بزرگترین
فیلم سینمایی نجومی تاریخ که هنوز جزئیات
فنی بیش��تری در مورد آن منتش��ر نش��ده،
اس��تفاده خواهد ش��د .برای مشاهده عکس
حجیمی که بدین ش��یوه تهیه شده به ۳۷۸
تلویزیون فوقدقیق با نمایشگرهای  4Kنیاز
اس��ت .با قراردادن همه این نمایش��گرها در
کنار یکدیگر میتوان جزئیات عکس مذکور
را به خوب��ی دید .قدرت دوربین تهیه کننده
این عکس چنان باالس��ت که مشاهده توپ
ب��ازی گلف را از فاصله  ۲۴کیلومتری ممکن
میکند .حسگرهای دوربین یادشده همچنین
میتوانند اشیایی را شناسایی و ثبت کنند که
 ۱۰۰میلیون بار کم نور از حدی هستند که با
چشمان غیرمسلح قابل مشاهده باشند.

تولید گوش�ی تاش�ویی ک�ه از دو طرف خم
میشود

سامسونگ بعد از عرضه گوشی تاشو «گلکسی
زد فلد »۲به دنبال عرضه گوش��ی تاش��وی
دیگری است که از هر دو طرف خم میشود
و امکانات خاصی دارد .این گوش��ی میتواند
رقیب��ی ب��رای رایانههایی مانند س��رفیس2
محسوب ش��ود که از دو طرف خم میشوند،
بدون آنکه خطر آس��یب دیدن آنها را تهدید
کند .گوشیهای تاشوی دیگر سامسونگ که
قب ً
ال عرضه شده بودند ،تنها از یک طرف خم
میشوند و حداکثر مقدار خم شدن نمایشگر
آنها  ۱۸۰درجه و نه  ۳۶۰درجه است .گوشی
جدید احتماالً گلکسی ِزد ُفلد اس نام خواهد
گرفت و برای تقویت لوالی  ۳۶۰درجه آن از
مواد ویژهای اس��تفاده شده است .این گوشی
منعطف دارای نمایشگر  OLEDخواهد بود و
نمایشگر آن به شکل تاشو تولید نمیشود.

آمازون فروش بذرهای خارجی را ممنوع کرد

به دنبال عرضه و فروش دانههای مش��کوک
خارج��ی در آمری��کا و چند کش��ور دیگر در
تابس��تان امس��ال ،آمازون اعالم کرده که از
تحویل و انتقال این نوع بس��تهها خودداری
میکن��د .آمازون اعالم کرده که هیچ نوع بذر
و دان��ه خارجی را در ایاالت متحده به فروش
نمیرساند و در این زمینه تفاوتی میان بذرهای
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وضع مالیات برای واتساپ
اسپانیا تصمیم دارد از شرکتهایی مانند
وات��ساپ که تم��اس و پیامک اینترنتی
فراهم میکنند ،مالیات بگیرد.
اس��پانیا تصمیم دارد براس��اس درآمد
ش��رکتهای تهیهکننده تماس و پیامک
اینترنتی مانند واتساپ ،برای آنها مالیات
تعیین کند .طبق پیشنویس قانون جدید،
شیوه وضع مالیات بر این شرکتها ،مشابه
اپراتورهای مخابراتی خواهد بود.
روبرتو سانچز ،وزیر ارتباطات و زیرساخت
دیجیتال اسپانیا در این باره گفت :شیوه
استفاده از س��رویسهای ارتباطی تغییر
کرده و در نتیجه آن ش��رایط رقابتی نیز
متفاوت شده است.
شرکتهایی که درآمد ساالنه آنها بیش
از یک میلیون یورو باش��د ،مش��مول این
مالیات میشوند .همچنین از مردم اسپانیا
دعوت شده تا طی ماه آینده نظرات خود
درباره این قانون را اعالم کنند.
اسپانیا یکی از کشورهای اروپایی موافق
رژیم مالیاتی سختگیرانه برای شرکتهای
اینترنتی بزرگ است.
درباره پیامرسان واتساپ
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پیامرسان واتساپ ،سامانهای نرمافزاری
برای گوشیهای هوشمند اندروید .سونی،
آیفون ،نوکیا ،بلکبری ،و سیمبیان است.
این پیامرس��ان از ارتباط دیتا یا وای-فای
برای فرستادن پیام استفاده میکند .افزون
بر توانایی فرس��تادن متن ساده میتوان

پروندههایی مانن��د پیدیاف ،نگاره ،آوا و
ساَپ فرستاد.
ویدئو را با وات 
در ژانویه  ،۲۰۱۶این پیامرس��ان اعالم
کرد که برای همیشه رایگان خواهد بود.
پیش از آن این سرویس پیامرسانی تنها
س��ال اول رایگان بود و پ��س از آن 0/99
دالر آمریکا در سال باید پرداخت میشد.
ساَپ در س��ال ۹۵
همچنین مدی��ر وات 
اعالم کرد که هم��ه پیامها و تماسهای
این مس��نجر به صورت کامل رمزنگاری
ساَپ و نرمافزارهای شبیه
میش��وند .وات 
به آن امروزه با گس��ترش اینترنت همراه،
جایگزینی برای پیامک یا پیامهای متنی
کالس��یک ش��دهاند .این پلتف��رم در ۳۱
دسامبر  ۲۰۱۹در سیستم ویندوز فون به
کار خود پایان داد.
ساَپ در س��ال  ۲۰۱۳در سراس��ر
وات�� 
جهان  ۳۰۰میلیون کاربر داشته که دست
کم ماهی یکبار آنالین بودهاند .در س��ال
 ۱۳۹۲اعالم ش��د این برنامه ماهانه ۴۳۰
میلیون کاربر دارد که دستکم یک بار در
ماه از آن استفاده میکنند و روزانه بیش
از  ۵۴میلیارد پیامک جابهجا میکند که با
توجه به این آمار رکورد فرستادن پیامک
در روز در جهان شکس��ته ش��د .در اوایل
ساَپ اعالم کرد که شمار
فوریه  ۲۰۱۶وات 
مشترکهای شبکه از مرز یک میلیارد نفر
گذشت .شرکت فیسبوک در جدیدترین
گزارش خود شمار ،کاربران واتساپ را دو
میلیارد نفر اعالم کرد.

خرید توسط فیسبوک

در  ۱۹فوریه  ۲۰۱۴شرکت فیسبوک
ساَپ را به قیمت ۱۹
اع�لام کرد که وات�� 
میلیارد دالر خریداری کردهاس��ت که از
این مبلغ  ۴میلیارد دالر به صورت نقدی و
 ۱۵میلیارد دالر به شکل سهام فیسبوک
ب��ه مالکان آن پرداخت ش��ده اس��ت .در
ساَپ نیز به لطف
همان سال مؤسس وات 
تصاحب این شرکت توسط فیسبوک ،به
جمع میلیاردرها پیوست.
ساَپ ب��رای ایجاد ایمن��ی داد و
وات�� 
ستدهای بین کاربران از روش رمزنگاری
سرتاس��ر اس��تفاده میکن��د .ب��ه گفته
کارشناسان با این روش و در حالت عادی
(یعن��ی بدون دخالت بدافزارها) فقط دو
ط��رف گفتگ��و میتوانند آنچه ارس��ال
میش��ود را بخوانند .در این میان ،حتی
ساَپ قادر به خواندن آن
خود شرکت وات 
نیس��ت .این به علت آن است که پیامها
با یک قفل نرمافزاری محافظت شدهاند
و فقط فرس��تنده و گیرن��ده پیام کلید
مخصوص بازک��ردن این قفل و خواندن
آنه��ا را دارند .ب��رای حفاظت بیش��تر،
هر پیامی که فرس��تاده میشود قفل و
کلید خ��ودش را دارد .همه اینها بهطور
خودکار اتفاق میافتند و نیازی به انجام
تنظیمات خاص یا چت مخفی برای امن
بودن پیامها نیست .امکان تأیید هویت
دومرحلهای نیز از میان��ه آذر  ۱۳۹۵به
ساَپ اضافه شد.
وات 
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سمبلکاری تسال در ساخت خودرو مدل Y
تصاویری از خودرو مدل  Yتسال منتشر شده که نشان
میدهد در س��رهم بندی قطعات داخلی آن از ابزارها و
تجهی��زات غیرحرفهای مانند چوب مصنوعی اس��تفاده
شده است.
قیمت خودرو «مدل  »Yتس�لا بیش از  ۵۲هزار دالر
است ،اما به نظر میرسد
این شرکت برخی قطعات
داخلی آن را وسایل ارزان
وغیرحرفهایسرهمبندی
کرده و درحقیقت خودرو
را سرسری ساخته است.
در همی��ن راس��تا
تصاوی��ری از سیس��تم
خنککنن��ده خودرو در
فض��ای آنالین منتش��ر
ش��ده که نشان میدهد
این بخش وسیله نقلیه با
چوب مصنوعی کنار هم
نگه داشته شده است.
هنگامیکه یک��ی از مالکان این خ��ودرو برای تعمیر
اختاللی در وسیله نقلیه ،قطعات آن را باز کرد ،با رسیدن
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به سیستم کندانسور خنککننده مایع قالبی را مشاهده
کرد که با ابزارهای غیر حرفهای سرهم بندی شده است.
او تصاویری از این قطعات س��رهم بندی شده را منتشر
کرد .پس از او عدهای دیگر از مشتریان تسال نیز تصاویر
مشابهی را به اشتراک گذاشتند.
البت��ه برخی دیگ��ر از صاحبان خودروه��ای مدل Y
تصاویری از س��رهمبندی حرفهایتر این سیس��تم را به
اش��تراک گذاشتند که در آن به جای چوب مصنوعی از
قطعات پالستیکی استفاده شده بود.
تسال سال گذشته این خودرو را رونمایی کرد که از ماه
مارس سال جاری برای مشتریان تحویل شده است .مدل
 Yظرفیت  ۷سرنشین را دارد و در  3/5ثانیه سرعت آن
از صفر به  ۱۰۰کیلومتر برثانیه میرسد.
قیم��ت پایه این خودرو  ۵۲ه��زار و  ۹۰۰دالر اعالم
شده و بنابراین برخی صاحبان خودرو با مشاهده سرهم
بندی قطعات با ابزاره��ای اولیه و غیر حرفهای ،ناامید
شدهاند.
این درحالی اس��ت که وب سایت الکترک در ماه ژوئن
و پس از بازگش��ایی کارخانه تسال در فرمونت کالیفرنیا
فاش کرد خریداران م��دل  Yاز خودروهای خود راضی
نیستند.
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پژوهشگاه فضای مجازی بررسی کرد؛

پروژه ربات مقالهنویس گاردین چه ابهاماتی دارد؟
گ��روه فناوریه��ای نوی��ن
پژوهش��گاه فض��ای مج��ازی
ابهام��ات و مس��ائل مرب��وط ب��ه
پ��روژه جدید ربات مقاله نویس
روزنام��ه گاردی��ن ک��ه ب��ا ن��ام
 GPT-3معرفی ش��ده است را
مورد بررسی قرار دارد.
ب��ه تازگ��ی روزنام��ه گاردی��ن
یادداش��تی را منتش��ر کرده که
نویس��نده آن ی��ک رب��ات بوده
اس��ت .ای��ن امر نش��ان دهنده
پیش��رفت ه��وش مصنوعی در
دنیا به شمار میرود.
به ای��ن ربات ک��ه  GPT-3نام
دارد ،دس��تور داده ش��د تا در
مقالهای خوانن��دگان را متقاعد
کند رباتها بی آزار و صلحآمیز
هستند و به این ترتیب یک مغز
رایانش��ی با استفاده از ژنراتور
زب��ان  OpenAIمقال��های هزار
کلمهای در این باره نوشت.
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موضوع انتخاب ش��ده ب��رای  ،GPT-3متقاعد
کردن انس��انها برای نترس��یدن از رباتها بوده
است .هر چند از زمان انتشار این مقاله هیاهوی
بس��یاری در فضای مجازی به راه افتاده اس��ت،
ولیکن مالحظاتی که در س��رمقاله گاردین قید
شده است ابهامات و مسائلی را به وجود آورده که
گروه علوم و فناوریهای نوین پژوهشگاه فضای
مجازی به آن پرداخته است.
در یادداش��ت تحلیل��ی این گروه آمده اس��ت:
«گاردین مقال��های را در تاریخ  ۱۸ش��هریور در
وبس��ایت رس��می خود منتش��ر کرده است که
به ادعای این نش��ریه ،محتوای آن توس��ط پروژه
( GPT-3جدیدترین نسخه از پروژه مبدل زبانی
ن نظارت آزمایش��گاه  )OpenAIتولید شده
بدو 
است .به گفته گاردین برای تولید این مقاله ،ابتدا
پاراگرافی نمون��ه (که همان بخش ابتدایی مقاله
منتشر ش��ده است) به  GPT-3داده شده است و
 GPT-3این مقاله را با چندین پاراگراف در مورد
موضوع تعیین شده ادامه داده است .این موضوع
ابهامات و مسائلی به همراه دارد.
اول اینک��ه ،قض��اوت دقی��ق خ��وب ب��ودن
 GPT-3برای خوانندگان دشوار است .آیا به دلیل
تلفیق پاراگرافها است که متن انسجام بیشتری
دارد؟ (طب��ق گفته گاردی��ن از  GPT-3حدود ۸
خروجی گرفته ش��ده ک��ه در نهای��ت با تلفیق
پاراگرافهای منتخب از این  ۸متن ،مقاله مورد
نظر منتش��ر شده اس��ت) .آیا بدون ویرایشهای
انس��انی انجام گرفته ،انسجام آن کمتر یا بیشتر
میتوانست باشد؟
دوم ،در مورد انتخاب محتوا که هوش مصنوعی
انسان را نسبت به بیخطر بودن خود متقاعد کند؛
ممکن است کسانی که اطالعات زیادی در مورد
 GPT-3ندارند این باور را داش��ته باشند که این
سیس��تم در واقع این ب��اور را دارد .اما کارمندان
گاردین به همین راحتی میتوانستند موضوعی
کام ً
ال مخالف را برای آن انتخاب کنند.
فقط با خواندن یادداش��تهای پایان سرمقاله
میت��وان درک کرد که کارکنان گاردین در خلق
این قطعه چه نقشی داشتهاند.
البته این مس��ئله ارزش پ��روژه  GPT-3را زیر
س��ؤال نمیبرد چرا که هم��ان کاری را که از آن
خواس��تهاند انجام میدهد .مسئله اینجاست که

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

هیچ تالش��ی برای آموزش خوانن��دگان در مورد
آنچه  GPT-3انجام میدهد ارائه نشده است.
همچنین بخش��ی از مقاله که به طور گسترده
در رس��انههای اجتماع��ی در حال پخش اس��ت
همان قسمتیاست که توسط گاردین (با نقل از
هاوکینگ) نوشته شده است و نه .GPT-3
سوم :مقاله در پایان به یکباره در مورد مقالههای
رد ش��ده  GPT-3ش��روع به صحب��ت میکند.
س��ردبیران گاردی��ن بودهاند که ای��ن تصمیم را
گرفتهاند و آنها این امکان را داشتهاند که صدای
مقاله تولیدی را منسجمتر کنند .هدف آنها از این
تصمیمات تحریریه چه بوده است؟
چهارم :در حوزه پژوهشی خالقیت محاسباتی،
گاهی اوقات در مورد «ضریب گزینش» صحبت

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

میشود .منظور از این ضریب عبارت است
از تعداد دفعات اجرای یک سیس��تم قبل
از اینکه انس��ان بخواهد نتایج را به اشتراک
بگذارد .اگر کسی میخواد سیستمی کام ً
ال
خودمختار و ایدهآل را ارائه دهد ،این ضریب
باید به صفر برسد .میتوان ضریب گزینش
 ۸را برای این آزمایش  GPT-3اس��تنباط
کرد که زیاد اس��ت .حتی ابزارهای مبتنی
بر هوشمصنوعی پش��تیبانی از خالقیت،
ضرایب  ۲تا  ۵را هدف خود قرار میدهند.
البته ابهامات ذکر ش��ده در باال به معنای
نفی پیش��رفت انجام گرفته در  GPT-3که
از  ۱۷۵میلی��ارد پارامتر در ش��بکه عصبی
خود بهره میبرد و یک رکورد چشمگیر به
حساب میآید نیست.
طبق ارزیابی انجام گرفته توس��ط تیمی
از دانش��جویان دانش��گاه برکلیGPT-3 ،
توانس��ته به  ۴۳درصد دق��ت میانگین در
حل مسائل مختلف برسد که فاصله نسبتاً
مناسبی از آستانه شانس  ۲۰درصدی حل
مسائل بنچمارک در نظر گرفته شده در این
پژوهش به حساب میآید.

در شکل منتشر ش��ده در صفحه میزان
دقت عملکرد  GPT-3به تفکیک  ۵۷حوزه
دانش��ی مورد آزمون نشان داده شده است.
همانطور که در این تصویر مشاهده میشود،
 GPT-3با اینکه در حوزههایی چون سیاست
خارجی آمریکا ،روانشناسی دبیرستان ،بازار،
امنیت کامپیوت��ر و مدیریت دقت خوبی از
خود نش��ان دهد ،ولی در زمینههایی چون
فیزی��ک و ریاضی دبیرس��تان و دانش��گاه
نزدیک به آستانه شانس عمل کرده است.
از دیگر ضعفهای مهم برش��مرده شده
برای  GPT-3عدم دانش در مورد تشخیص
صالحیت علمی خود در زمینههای مختلف
است .با این حس��اب این خطر وجود دارد
ک��ه این ه��وش مصنوع��ی در حوزههایی
که عملک��رد خوب��ی ن��دارد ورود کرده و
تصمیمگیریکند.
همچنین ع��دم فه��م و توانایی تفکیک
مناس��ب میان مس��ائل قانونی و مس��ائل
اخالقی ،چالش دیگری س��ت ک��ه انتظار
میرود در نس��خههای بع��دی این پروژه با
جدیت دنبال شود.
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طبق ارزیاب�ی انجام گرفته
توس�ط تیمی از دانش�جویان
دانش�گاه برکل�یGPT-3 ،
توانس�ته ب�ه  ۴۳درصد دقت
میانگی�ن در ح�ل مس�ائل
مختلف برسد که فاصله نسبت ًا
مناس�بی از آستانه شانس ۲۰
درصدی حل مسائل بنچمارک
در نظ�ر گرفته ش�ده در این
پژوهش به حساب میآید.
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گواهینامه ایزو در کدام زمینهها کاربرد دارد؟
گواهینام��ه ایزو برای تمامی تولید کنندگان
در هر زمینهای کاربرد دارد .با اس��تفاده از
آن افراد یک محل مناسب و کامال ً بهداشتی
ب��رای تولی��د محص��والت طراح��ی میکنند.
به عن��وان مثال اگر کارخان��های دارید و به
عنوان تولید کننده فعالیت دارید ،میتوانید
با اس��تفاده از این استاندارد جهانی ،تمامی
تجهیزات و محل مربوطه را استانداردسازی
کنید و به حداکثر میزان خود ارتقا دهید.

ک�دام زمینهه�ا ب�ه گواهینامه ای�زو نیاز
دارند؟
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حتماً ش��ما هم ن��ام گواهینام��ه ایزو را
ش��نیدهاید؛ اما آیا میدانید این سند برای
چ��ه حرفههای��ی کارب��رد دارد؟ پی��ش از
پاسخگویی به این س��ؤال باید بگوییم این
م��درک یک اس��تاندارد جهانی اس��ت که
به کس��ب و کارها اعطا میش��ود .بنابراین
اس��تانداردهای ای��ن مدرک م��ورد تأیید
سراسر دنیا است .به طور کلی دریافت این
م��درک بینظیر ،در تمامی حرفهها کاربرد
دارد و هیچگون��ه محدودیت��ی در این باب
وجود ندارد .اما در این مقاله قصد داریم به
طور دقیق توضیح دهیم چه حرفههایی به
کدام گواهی احتیاج دارند.
همانطور که گفتی��م اخذ ایزو برای تمام
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

افرادی که کس��ب و کار دارند ،الزم است.
به عنوان مثال تمام افرادی که قصد بهبود
کیفیت و افزایش بهرهوری در سراس��ر دنیا
را دارند ،باید به س��راغ گواهی ISO 9001
بروند و آن را دریافت کنند .این بدان معنی
است که شما در هر زمینهای فعالیت داشته
باش��ید ،اگر بخواهید کیفی��ت محصوالت
خود را افزای��ش بدهید و آن را به حداکثر
خود برس��انید ،باید این مدرک را دریافت
کنید .ضمناً در این شرایط میتوانید از نظر
کیفی با محصوالت خارجی رقابت کنید و
مصرفکنندگان بس��یاری را به سمت خود
جذب کنی��د .زیرا یک��ی از دالیل گرایش
مردم به محص��والت خارجی ،به این دلیل
اس��ت که این محصوالت یا خدمات شما از
نظر کیفی بسیار مرغوب و در سطح باالی
رضایت هس��تند .بنابراین ش��ما میتوانید
پس از گرفتن ای��زو ،با محصوالت خارجی
رقابت کرده و کیفی��ت محصوالت خود را
چندین برابر ارتقا دهید.
همچنین اگ��ر در هر س��ازمانی فعالیت
میکنید که ایمنی اعضای آن برایتان مهم
اس��ت ،باید به س��راغ گواهینامه 18001
 OHSASیا به عبارت دیگر ویرایش جدید
و مرتب��ط ب��ا آن ای��زو  45001بروید .این

گواهی بدین منظور اس��ت که س�لامت و
امنیت کارکنان و اعضای سازمان یا شرکت
ش��ما را تأمین کند .شاید در نگاه اول فکر
کنید دریافت این مدرک تأثیر چندانی در
افزایش ف��روش و جذب مش��تریان ندارد.
ام��ا در واقع اینط��ور نیس��ت؛ عمدهترین
کارب��رد این گواهی این اس��ت که ش��ما و
اعض��ای س��ازمانتان ،میتوانید ب��ا خیال
آسوده به فعالیت ادامه دهید .زیرا حداکثر
اس��تانداردهای الزم ب��رای تأمین امنیت و
بهداشت اعضای سازمان را رعایت کردهاید.
در کنار آن اعضای تیم متوجه میشوند که
سالمت آنها برای شما مهم است .و بدین
ترتیب با انگیزه و نش��اط بیش��تری به کار
خود ادامه میدهند.
بنابرای��ن دریافت گواهینام��ه ایزو برای
ش��رکت شما اهمیت خاصی دارد و در این
نقطه میتوانید خود را با سایر رقبا مقایسه
کرده و میزان تفاوت را بررسی کنید.
کاربرد گواهینامه ایزو چیست؟

یک��ی از کاربردهایی ک��ه گواهینامه ایزو
برای س��ازمانها دارد ،مرب��وط به دریافت
 ISO 22000اس��ت .این مدرک مربوط به
ایمن��ی م��واد غذایی اس��ت .بنابراین تمام

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

سازمانها و فروشگاههایی که در زمینه
مواد غذایی فعالیت میکنند ،میتوانند
ای��ن مدرک را اخذ کنن��د .این گواهی
از تولیدکنندگان و کش��اورزان گرفته
ت��ا خردهفروش��ان و کارخانههای مواد
غذایی ،بستهبندی و غیره کاربرد دارد.
ای��ن گواه��ی مخصوص حف��ظ ایمنی
جلوگیری از خطرات مواد غذایی است
که اهمیت بس��زایی دارد .اگر شما هم
در زمینه مواد غذایی فعالیت میکنید،
باید بدانید که برای مردم داشتن چنین
گواهی از اهمیت خاصی برخوردار است
و چون مواد غذایی با س�لامت اعضای
جامعه در ارتباط است ،باید بیش از هر
چیز مورد توجه قرار بگیرد.

برایدریافتگواهینامه
ایزو ،فرق�ی نمیکند که
ش�ما ی�ک رس�توران یا
فستفودی بسیار ساده
و کوچک دارید ،یا بهطور
گسترده در زمینه تولید
م�واد غذای�ی فعالی�ت
دارید.
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گواهینامه ایزو

برای دریافت گواهینام��ه ایزو ،فرقی
نمیکن��د که ش��ما یک رس��توران یا
فس��تفودی بس��یار س��اده و کوچک
دارید ،یا بهطور گسترده در زمینه تولید
مواد غذایی فعالیت دارید .دریافت این
مدرک به مش��تریان ای��ن اطمینان را
میدهد که مواد غذایی ش��ما سالمت
آنها را به خطر نمیاندازد و با اعتماد و
اطمینان بیشتری به سراغ آن میآیند.
حتی با اس��تفاده از این مدرک میتوان
در زمین��ه تبلیغات محص��ول فعالیت
ک��رد و آن را به مردم معرفی کرد .یکی
دیگر از کاربردهایی که گواهینامه ایزو
برای افراد خواهد داش��ت ،برای تعیین
استانداردهای مناسب تولید است و در
این راس��تا تمام��ی تولیدکنندگانی که
میخواهند زیرساختها و شرایط تولید
خود را به حد اس��تاندارد برسانند ،باید
به س��راغ  GMPبرون��د .این گواهینامه
ایزو ب��رای تمامی تولی��د کنندگان در
هر زمینهای کاربرد دارد .و با اس��تفاده
از آن افراد یک محل مناس��ب و کام ً
ال
بهداش��تی ب��رای تولی��د محص��والت
طراح��ی میکنند .خوب اس��ت بدانید
بی��ش از  75درصد تولیدکنندگانی که
این مدرک را دریافت کردهاند ،افزایش
چشمگیری در میزان فروش محصوالت
خود داشتهاند.
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گردشگری

 ۲۳دختر سر بریده شده چغازنبیل28/
تهران در فصل پاییز30/
اسرار تختجمشید نهفته در آبراههها! 32/
خودروهای تاریخی با کاربری سِ رو غذا33/
مقصد فرودگاه!34/
عزاداری محرم در سفرنامه جهانگردان اروپایی36/
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ف شده در هفتتپه چه بود
ماجرای  ۲۳اسکلت کش 

 ۲۳دختر سر بریده شده چغازنبیل
مدی��ر پای��گاه می��راث جهان��ی
چغازنبی��ل و هفتتپ��ه گف��ت:
برداش��ت اش��تباه یک��ی از
رسانههای کشور از یک مصاحبه
منتشرشده باعث انتشار خبری
در خصوص کش��ف  ۲۳اسکلت
طی یک کاوش در هفتتپه شد
ی که این کشف مربوط به
در حال 
 ۵۰سال پیش است!
عاطفه رش��نویی اظهار کرد :در
ابت��دای ش��هریور  ۱۳۹۹ی��ک
خبرگزاری مصاحبهای با اس��تاد
اس��ماعیل (احس��ان) یغمای��ی
منتشر کرد که مروری بر دههها
تجربه و حضور این پیشکسوت
ارجمند در محوطههای مختلف و
مش��اهدات وی از کاوشها در
این محوطهها است.
برپای��ه اع�لام ادارهکل میراث
فرهنگ��ی خوزس��تان ،او ادامه
داد :بخ��ش کوتاه��ی از ای��ن
مصاحب��ه درم��ورد هفتتپ��ه و
کاوش در آرام��گاه مع��روف به
آرامگاه دس��ته جمعی هفتتپه
است که استاد یغمایی که بنا به
اس��ناد تصویری در کاوش این
گور ش��رکت داشت ،به درستی
ب��ه حضور  ۲۳اس��کلت در گور
اشاره میکند.
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مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفتتپه
افزود :عنوان این خبر موجب شد در اذهان عمومی
تصوری شکل گیرد که این گور و  ۲۳اسکلت آن
به تازگی کشف شدهاند در حالیکه کاوش آنها به
بیش از  ۵۰سال پیش باز میگردد.
او در ادامه به داس��تان کاوش این گور دس��ته
جمعی اش��اره و عنوان کرد :در کاوشهای دهه
چهل شمسی در هفتتپه که به سرپرستی دکتر
نگهبان انجام شد ،دو گور دسته جمعی به دست
آمد که گور اول که ابعاد بزرگتری داشت ،همان
گور معروفی اس��ت که بخشی از طاق هاللی آن
در جریان تسطیح زمینهای نیشکر و راهسازی،
آشکار و آغازگر سالها کاوش در هفتتپه شد.
رش��نویی با بیان اینکه در گور اول یک تدفین
دستهجمعی به دست آمد که در این تدفین نظم
خاصی در قرار گرفتن اس��کلتها وجود نداشت،
افزود :گور دوم که به گور دستهجمعی هفتتپه
معروف اس��ت ،یکی از منظمتری��ن تدفینهای
تاریخ ایالم را به نمایش گذاشته بود که در آن ۲۳
اسکلت در کنار هم قرار گرفته بودند.
او در توصیف این گور به نقل از دکتر نگهبان در
کتاب گزارش کاوش هفتتپه بیان میکند14« :
عدد از این اس��کلتها به موازات یکدیگر و بقیه
احتماالً به دلیل وج��ود فضای ناکافی به صورت
نامنظم قرار داشتند.
مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفتتپه

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

تصریح کرد :آنچه که دکتر نگهبان درمورد آن به
یقین صحبت میکند ،مشاهدات وی و نحوه قرار
گرفتن اسکلتها است.
او به نقل از نگهبان در تفس��یر این گور اظهار
داشت :کیفیت و وضعیت استخوانها و پوسیدگی
شدید آنها به نحوی بود که اظهار نظر و تشخیص
درباره جنس خاص زن و مرد و همچنین کامل یا
ناقص بودن اعضای بدن امکان پذیر نبود؛ بعضی
از فکه��ا دور از مح��ل خود و روی س��ینه قرار
داشتند ضمن آنکه بیشتر دندانها سالم بودند
و به نظر میرسد که اسکلتها به افراد جوان تعلق
داشتند.
رشنویی با اشاره به اینکه نظریات مختلفی در
مورد علت این تدفین از جنگ یا مرض واگیردار
تا آرامگاه خدمتکاران و امرای مملکت و همسران
متعدد ش��اه مطرح ش��د که هر یک به نوبه خود
ممکن است مورد پرس��ش قرار گیرد ،گفت :در
کاوشهای بعدی در هفتتپه تعداد زیادی الواح
گلی و سنگی پیدا شد که از موضوعات مختلفی
ش��امل انواع و میزان هدایا و پیشکش به معابد،
دس��تمزد خدمتکاران ،شرح وظایف و جریمه به
دلیل کوتاهی در کار صحبت شده بود».
او افزود :متن این الواح موجب ش��د گمانهایی
در م��ورد ارتب��اط این گورها و س��اختمان آن با
معبد مطرح شود که کاوشهای بیشتر و ترجمه
الواح مش��ابه دیگری که از شوش به دست آمده

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

بود موجب شد که تا حدودی این گمانها با
تردید روبرو شوند.
مدیر پای��گاه میراث جهان��ی چغازنبیل و
هفتتپه اضافه کرد :اکنون میدانیم براساس
مطالع��ات دهههای اخی��ر ،در ماهیت معبد
بودن آرامگاههای دسته جمعی شبهاتی جدی
وجود دارد.
او یادآور شد :در زمان دکتر نگهبان و پس از
او تعداد کمی از الواح هفتتپه ترجمه شدند
و بخش بس��یاری از آنها به دلیل پیچیدگی
این متون و انگشتشمار بودن زبانشناسان
مسلط به این الواح ناخوانده باقی ماندند.
رشنویی در ادامه به رویکردهای جدید در
پایگاه می��راث جهانی چغازنبیل و هفتتپه
اش��اره کرد و گفت :کاوش در هفتتپه نیز
مانند هزاران محوطه دیگ��ر آغازگر هزاران
پرس��ش جدید ش��ده اس��ت ت��ا جایی که
ام��روزهروز عل��وم میانرش��تهای به کمک
باستانشناس��ی آمده ت��ا بس��یاری از این
پرسشها را پاسخ دهد.
او اف��زود :در این میان ،استخوانشناس��ی
ممکن اس��ت به روش��ن ش��دن علت مرگ،
جنس��یت ،س��ن و رژیم غذایی استخوانها
کمک کند.
مدی��ر پایگاه می��راث جهان��ی چغازنبیل
و هفتتپه خاطرنش��انکرد :در س��ه س��ال
گذش��ته تالش کردهای��م که ب��ا دعوت از
استخوانشناس��ان ،زبانشناس��ان و س��ایر
متخصصان از سراسر دنیا رازهای سر به مهر
این محوطه مهم ایالمی را بگشاییم و امروز
باعث خوش��حالی است که جامعه به چنین
موضوعاتی عالقهمند اس��ت و اس��کلتهای
هفتتپه پس از نیمقرن بار دیگر مورد توجه
عالقهمندان قرار گرفته است.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص
محل نگهداری  ۲۳اسکلت پیشگفته اظهار
ک��رد :این اس��تخوانها تا ده��ه  ۶۰در موزه
هفتتپه نگهداری میش��دند ام��ا باتوجه به
جنگ تحمیلی و تخلیه موزهها در این دوران،
اسکلتها به مخازن امن منتقل شدند و اکنون
نیز به صورت پراکنده در موزههای ش��وش،
هفتتپه و موزه ملی نگهداری میشوند.
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گردنهای همه آنها بریده شده بود.
این باستانش��ناس ادامه داده بود که :این
گ��ور در یک معبد و کام ً
ال مخف��ی بود و د ِر
آن به نوعی س��اخته ش��ده بود که کس��ی
نمیتوانس��ت آن را ببین��د .در ای��ن محوطه
ِگلنوشتههای متعددی پیدا شد حتی یکی
از این ِگلنوشتهها درباره این معبد ،چرایی و
چگونگی فعالیت در آن توضیح میداد.
یغمایی گفته بود که :البته شاید استفاده از
لفظ «قربانی» درس��ت نباشد .چون هیچگاه
در ایران قربانی انس��انی و انسانکشی وجود
نداشت .در بخشهایی توضیح داده شده بود
که دختران جوان به صورت خودخواسته خود
را تقدیم معبد میکردند و مراس�� م آیینی را
اجرا میکردند .آنها در زمان نیاز مانند جنگ
و خشکسالی و غیره حاضر بودند جان خود را
به عنوان هدیه به خدایان تقدیم کنند .آنها بنا
بر باورهایشان میخواستند در آن نیروی ماورا
طبیعت ذوب شوند .آنها دانسته و خودخواسته
این کار را انجام میدادند.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا میدانیم
آنها در آن دوره چه آیین و مذهبی داشتند و
برای چه خدایی خود را فدا میکردند ،گفت:
هنوز به پاس��خ این سوال دست نیافتهایم اما
قطعاً خدایی را میپرس��تیدند که برایش��ان
بسیار ارزشمند بود.

رش��نویی در پایان ضمن تشکر از اصحاب
رس��انه ،از این قشر زحمتکش خواست تا در
انتش��ار اخبار دقت الزم را به خرج دهند و در
بیان مطالب تعجیل نکنند و خبرها را از منابع
رسمی و مؤثق نقل کنند.
دخترانی که گردنهایشان بریده شده بود

الزم به ذکر اس��ت که ایلنا در گزارش��ی که
ابتدای شهریور منتشر کرد نوشت :اسماعیل
یغمایی ،باستانشناس برجسته کشورمان اعالم
کرده که هر محوطه باستانی ،ویژگیهای خاص
خود را دارد اما شوش و خوزستان از خاصترین
محوطههایایرانهستند.
م��ا در هفتتپه خوزس��تان با گ��وری که
دربردارنده  ۲۳اس��کلت دخت��ران جوان بود،
مواجه شدیم .دخترانی که گردنهایشان بریده
ش��ده بود .از س��وی دیگر تپه حص��ار دامغان
با فرهنگ زنس��االری ،ما باستانشناس��ان را
شگفتزده کرد.
او گفته بود :در هفتتپه خوزس��تان (واقع
در شهرس��تان ش��وش) با یک معب��د روبرو
هستیم و برخی معتقد هستند یک زیگورات
در این منطقه برپا بوده اس��ت .من در گوری
کار میکردم که متعلق به قربانیان بود و ۲۳
اسکلت از دختران جوان به دست آوردیم که
احتمال میدهیم قربانی ش��ده بودند .درواقع
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خاطرات خودتان را مرور کنید

تهراندرفصلپاییز
پایتخت ،جدا از دود و دم و ش��لوغی و آلودگی
مش��هور هوای��یاش ،دارای مکانهاي دیدنی
اس��ـت کـه خصوصا ً در فصل پاییز ارزش یک
مس��افرت کوتاه را دارن��د .از خیابان ولیعصر
گرفته تا کاخ مش��هور س��عدآباد و پارک ملت،
ام��روز بهتری��ن مکانه��ا را به ش��ـما معرفی
میکنیم.

خیابان ولیعصر
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از قدیم گفتند یک پاییز اسـت و یک خیابان
ولیعصر! ش��اید بتوان گفت کـه نخس��تین و
جذابترین انتخاب ب��رای پیادهروی پاییزی
در شهر تهران خیابان ولیعصر باشد .خیابان
ولیعص��ر کـه بـ��ه درختان چن��ار قدیمی و
بلندقامت خود نیز مشهور اسـت فضای بسیار
دلنش��ین و لطیفی دارد تا درکنار پیادهروی
خود بتوانید با کمک زیباییهاي فصل پاییز
برای س��اعاتی هم کـ��ه ش��ده روح خود را
شستشو دهید.
ای��ن خیابان بهعن��وان بلندتری��ن خیابان
خاورمیانه بـه نوعی بهعنوان س��تون فقرات
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شهر تهران بـه حس��اب میآید و میتواند از
ش��مال تا جنوب آنرا در بر بگیرد .پیادهروی
پاییزی ش��ـما در خیابان ولیعصر میتواند از
خیابان تجریش ش��روع شود و تا هر جاییکه
میخواهید ادامه پیدا کند.
نکته جذاب پی��ادهروی در خیابان ولیعصر
ص��دای جوی آبی اس��ـت کـ��ه در کنار آن
جری��ان دارد .این صدا یقین��اً میتواند لذت
پیادهروی پاییزی شـما را کامل کند .در مسیر
خیابان ولیعصر مراکز تفریحی و خرید بسیاری
وجوددارد کـه میتواند لذت ش��ـما را دراین
پیادهروی چندین برابر کند ،از موزه سینما در
اوایل این خیابان گرفته تا تئاتر شهر همگی
برای افرادی کـه عاشق هنر و آرامش هستند
گزینههاي خوبی بـه شمار میآیند.
بام تهران

ارتفاعات شهر تهران همیشه جذابیتهاي
مخصوص بـه خود را دارد .وقتی تمام شهر را
با همۀ شلوغیها و دغدغههایش زیر پای خود
احساس کنید آرامش تمام وجودتان را خواهد

گرفت .ب��ام تهران و توچال کـه دقیقاً چنین
شرایطی را برایتان فراهم میکنند میتوانند
برای پیادهرویهاي پاییزی نیز گزینه خوبی
بـه شمار آیند.
مسیر پیادهروی بام تهران از امکانات کاملی
برخوردار اسـت و از این بابت میتوانید خیال
راحتی داشته باشید .در مسیر پیادهروی بام
تهران اتوبوس و ماش��ینهاي برقی نیز وجود
دارند کـه اگر خسته شدید و یا بـه هر دلیل
دیگری نتوانستید پیادهروی کنید میتوانید
روی آنها حساب کنید.
توصیه میکنیم کـ��ه در برنامه پیادهروی
خود کمی س��حرخیز باش��ید ت��ا بتوانید از
صبحانههاي دلچس��ب رس��تورانهاي این
منطقه نیز استفاده نمایید.
پارک ملت

پارک مل��ت بعنوان یک��ی از قدیمیترین
و خاط رهانگیزترین پارکهاي س��طح ش��هر
همیشه در فصل پاییز طرفداران بسیاری رابه
سمت خود جذب میکند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

وس��عت پارک ملت بـه هم��راه باغ وحش
کوچ��ک و البته پردیس س��ینمایی آن ،این
پارک رابه یکی از بهترین گزینههاي پیادهروی
و البته خوشگذرانی در فصل خوشآبوهوای
پاییز تبدیل کرده اسـت .سرسبزی زیاد این
پ��ارک در کنار پیادهروهاي بزرگ و عریض و
ه م چنین درختان بلند قام��ت آن میتواند
حال و هوای دلنشین پاییزی را به روح و جان
شـما هدیه دهد.
دریاچه خلیج فارس

بعد از تغییراتی کـه درس��الهاي اخیر در
منطقه خلی��ج فارس و دریاچ��ه چیتگر رخ
داد این منطقه بـ��ه یکی از زیباترین و البته
پرامکاناتترین جاذبههاي تفریحی شهر تهران
تبدیل شد .عالوه بر امکانات مختلفی کـه در
این منطقه فراهم ش��ده ،خلیج فارس تهران
دارای فضای بسیار ایدهآلی برای پیادهروی نیز
اسـت.
ش��ـما میتوانی��د در فصل پایی��ز بـه دور
از هیاهوی ش��هر در کنار ای��ن دریاچه قدم
بزنی��د و از هوای لطیف و آرام آن لذت ببرید.
لمس ب��اران درکنار این دریاچه حس و حال
فوقالعادهاي را در شـما شکل خواهد داد .در
این منطقه انواع رستورانها و فروشگاهها نیز
وجود دارند کـه میتوانند تفریح پاییزی شـما
را کامل کنند.
باشگاه انقالب

اگر دلت��ان میـــخواهد ب��رای پیادهروی
پاییزی خود بـه فضاهاي متفاوتتر نیز س��ر
بزنید میتواند روی جاده تندرس��تی باشگاه
انقالب نیز حس��اب کنید .این مکان باوجود
هزین��هاي کـه برایتان بـه هم��راه دارد یکی
از بهترین گزینهها ب��رای پیادهروی و ورزش
پاییزی اسـت و میتواند لحظات خوبی را برای
شـما رقم بزند .امکانات موجود دراین باشگاه
نی��ز خیال ش��ـما را از این تفریح لذتبخش
آسان خواهد کرد.

افرادی کـ��ه بـه کوهن��وردی عالقه دارند
ً
معمول از این پارک بـه سمت ارتفاعات
طبق
کلکچال حرکت میکنند و کسانی هم کـه
یک پیادهروی سبک و آرام را ترجیح میدهند
از قدم زدن روی س��نگفرشهاي زیبا و دنج
این پارک بهره میبرند .برگریزان این پارک
در فصل پاییز آنقدر زیبا و دلنش��ین اسـت
کـه توصیه میکنی��م حتما برای برنامههاي
پیادهروی پاییزی خود روی آن حساب کنید.

پاییزی تبدیل کرده اس��ـت .شـما میتوانید
برای پیادهروی دلنش��ین پاییزی خود روی
این مجموعه نیز حس��اب کنید .پیادهروهاي
عریض این مکان بـه همراه درختان بلندقامت
و زردرن��گ در فصل پاییز جل��وه بینظیری
دارند و میتوانند خاط��رات خوبی را در ذهن
شـما بـه ثبت برسانند .توصیه میکنیم کـه
وقتی برای پیادهروی بـه این مجموعه رفتید
عکاسیکردن را از یاد نبرید.
خیابان  ۳۰تیر

ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان

پل طبیعت

اگر ترجیح میدهید کـه ب��رای پیادهروی
پاییزی خود بـه س��راغ مکانهاي ش��لوغتر
و پرروحت��ری بروی��د پیش��نهاد میکنی��م
کـ��ه خیاب��ان  ۳۰تیر ته��ران را نیز مد نظر
داش��ته باش��ید .این خیابان بهعنوان یکی از
قدیمیتری��ن خیابانهاي پایتخ��ت ،امروزه
امکانات تفریحی بسیاری را برای شهروندان
فراهم کرده اسـت.

مجموعه پ��ارک آب و آت��ش ،پل طبیعت
و پ��ارک طالقانی ام��روزه تبدی��ل بـه یکی
از اصلیتری��ن پاتوقه��اي ش��هروندان برای
پیادهروی ش��ده اسـت .فضای زیبا و متفاوت
این منطقه در کنار عبور از قلب ش��هر ،آن را
بسیار منحصربهفرد کرده اسـت.
شـما میتوانید برای پیادهروی پاییزی خود
بـه این مجموعه س��ری بزنید و از سرسبزی
و فضای زیبای آن اس��تفاده کنید .پیشنهاد
میکنیم عکاسی از برگهاي زرد و زیباییهاي
پاییزی این پارک را از یاد نبرید!

سنگفرش خیابان  ۳۰تیر درکنار کافههاي
سیاری کـه نوش��یدنیهاي گرم و دلچسبی
را به فروش میرس��انند میتوانند شبهاي
خنک پاییزی شـما را گرم کنند و خاطره یک
پیادهروی دلنشین را در ذهن شـما بـه یادگار
بگذارند.

[]31
شماره  - 71شهریور ماه 1399

پارک پردیسان

پارک پردیس��ان در حاش��یه اتوبان حکیم
تهران نیز گزینه بسیار خوبی برای پیادهروی
پاییزی ش��ـما بـه ش��مار میآید .این پارک
پی��ادهروی بس��یار عریض��ی دارد و میتواند
ش��بهاي پاییزی خوشآبوهوای ش��ـما را
بس��یار دل چسبتر کند .مس��یر پیادهروی
این منطقه نسبتاً زیاد اسـت و طی کردن آن
میتواند چند ساعت نیز طول بکشد.

پارک جمشیدیه

پ��ارک جمش��یدیه بهعن��وان یک��ی از
پرطرفدارترین پارکهاي پایتخت همیش��ه
جذابیته��اي منحصربهف��رد خ��ودرا برای
شهروندان بـه همراه دارد.

مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد

اسکانیا

وقت��ی صحبت از کاخ س��عدآباد میش��ود
همیشه زیباییهاي این مکان نخستین چیزی
اس��ـت کـه در ذهن اکثر مـا شکل میگیرد.
فضای س��بز زیبای موج��ود دراین مجموعه
آن رابه یکی از زیباترین و بهترین پاتوقهاي
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رئیس پژوهشکده باستانشناسی مطرح کرد

اسرار تختجمشید نهفته در آبراههها!
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رئیس پژوهشکده باستانشناسی پژوهشگاه
میراث فرهنگی و گردش��گری ب��ا بیان اینکه
تخت جمش��ید ویترین باستانشناس��ی ایران
اس��ت ،کاووش آبراهههای این میراث جهانی
را روش��نکننده بخش مهمی از اسرار گذشته
تاریخی ایران باستان دانست.
دکتر روح اهلل ش��یرازی گفت :استان فارس
یکی از استانهای بسیار مهم در حوزه میراث
فرهنگی به ویژه مطالعات باستانشناسی است،
چند محوطه از مهمترین محوطههای شاخص
باستان شناسی ایران و ویترین باستانشناسی
ایران یعنی تخت جمش��ید نیز در این حوزه
جغرافیایی قرار دارد.
او خاطرنشان کرد :حداقل دو محوطه باستان
شناس��ی جهانی در استان فارس قرار دارد که
یکی از آنها مجموعه جهانی تخت جمشید یا
پرسپولیس اس��ت و دیگری مجموعه جهانی
پاس��ارگاد و مجموعه باغهای ش��اهی ،و این
نشاندهنده اهمیت فارس به لحاظ مطالعات
باستانشناسیست.
این پژوهشگر باستانشناس��ی با بیان اینکه
از نظ��ر گاهنگاری و تاریخی ،ی��ک دوره توالی
فرهنگی طوالنی در اس��تان فارس قرار دارد،
گف��ت :حداقل از دوران پارینه س��نگی میانه

چیزی حدود  ۲۰۰تا  ۲۵۰هزار س��ال قبل به
این س��و ،که قدیمیترین اس��تقرارهای انسان
به ش��مار میرود ،در قالب غارهای باس��تانی،
پناهگاههای صخرهای ،محوطههای روباز مورد
اس��تفاده در آن دوران ،تا روزگار پارینهسنگی
جدید و دوره نوسنگی ،محوطههای شاخصی
در فارس قرار دارد.
ب��ه گفت��هی او ،در ف��ارس و محوطههای
پیرامونی تخت جمشید و پاسارگاد میتوان
آثاری از دورههای مس و سنگ ،مفرغ و دیگر
دورانهای تاریخی یافت که بسیار غنی است
و از طرفی دوره زمانی هخامنشی تا اشکانی،
ساسانی و دوران اسالمی را در بر میگیرد.
رئیس پژوهشکده باستانشناسی پژوهشگاه
میراث فرهنگی ب��ا یادآوری اینک��ه در پهنه
جغرافیایی اس��تان فارس ،ی��ک دوره طوالنی
استقرار وجود دارد ،گفت :شاید بتوان گفت که
منش��ا فرهنگ و هویت ایرانی از استان فارس
بوده و در این منطقه ش��کوفا شده است و این
نشان از اهمیت موضوع کاووش دارد.
ش��یرازی با بیان اینکه طوالن��ی بودن دوره
استقرار باعث معطوف شدن توجه پژوهشگران
حوزه باستانشناسی به این منطقه شده است،
ویژگیهای مطرح شده را دلیل اهمیت انجام

مطالعات مربوط به میراث فرهنگی
اعمازپژوهشهایباستانشناسی،
مطالع��ات حفاظ��ت و مرم��ت و
دیگ��ر حوزههای مطالعات میراث
فرهنگی همچون زبانشناس��ی،
کتیبهها ،خطوط باستانشناسی
و ...در مجموع��ه جهان��ی تخت
جمشیدبرشمرد.
او ب��ا ی��ادآوری اینکه مطالعات
در محوط��ه باستانشناس��ی
تخ��ت جمش��ید ،از گذش��ته
نس��بتا طوالنی و حداقل از دهه
 ۳۰شمس��ی شروع ش��ده است،
گف��ت :خاکبرداریها ،حفاریها،
کاووشهای باستانشناسی که در
گذشته اجرا شده زمینه شناسایی
بس��یاری از جنبههای معماری،
تاریخ هنر ،باس��تان شناس��ی و
مطالع��ات مرب��وط به خ��ود این
تخت گاه تخت جمشید را فراهم
کرده است ،اما واقعیت اینکه هنوز
بس��یاری از اس��رار و موضوعات
مرتبط با تخت جمشید و مسائل
مرتبط با تمدن آن دوران برایمان
ناشناخته مانده است.
شیرازی با بیان اینکه آبراهههای
تخت جمشیدی یکی از بخشهای
حاوی اسرار ناشناخته این محوطه
میراث جهانی دانست و تاکید کرد
که در کاووشهای اخیر و با هدف
دس��تیابی به اسرار و ناشناختهها،
مطالع��ات باستانشناس��ی روی
آبراههها متمرکز شده است.
وی در خص��وص اهمی��ت
انج��ام مطالع��ات و کاووشها در
آبراهههای تخت جمشید ،گفت:
این آبراههها قب��ل از اینکه برای
دفع آبهای زائد ی��ا آبهای جاری
طراحی ش��ده باش��د ،یک نکته
حفاظت��ی و مرمتی در خود دارد.
یعنی از هم��ان ابتدا ،بنیانگذاران
این مجموعه به این فکر میکردند
که بای��د تمهیدی برای نگهداری
این بنا داشته باشند.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

خودروهای تاریخی با کاربری ِسرو غذا
در بخش��ی از مجموعه فرهنگی و تفریحی
عباسآباد تعدادی از خودروهای تاریخی را به
نمایش درآمده که هم کارکرد موزهای داشته
باشند و هم بتوان از آنها برای سرو و تهیه غذا
استفاده کرد .به عنوان مثال هامر یک کمپر
نظامی دارد که با چیدمانی که برای آن تعریف
شده به س��رو غذا میپردازد .خودروها با ایده
غذاهای ایرانی فراموش شده نیز کاربری داده
شدهاند.
در اینج��ا  ۲۰ط��رح غذایی با اس��تفاده از
نمای��ش خودروهای تاریخی وج��ود دارد که
همه آنها در چهار زون تقسیم بندی شدهاند.
در میان آنها میتوان پورش��ه دیزل  ۱۹۴۶را
دید که به س��رو آب میوههای طبیعی تغییر
کاربری داده است.
وسپای تولید  ۱۹۴۲متعلق به یکی از بانکها
نیز که برای جابه جایی پول کاربرد داشته به
همراه موتورهای جنگ جهانی در فضای رو باز
تپهه��ای عباس آباد تهران به نمایش درآمده
اس��ت و گاهی نیروه��ای خدماتی محوطه،
شیلنگ آب را روی آن میگیرند!
ای��ن موزه کارب��ردی ،دو ماهی اس��ت که
افتتاح شده است و بعد از ظهرها برای بازدید
عموم در نظر گرفته ش��ده اس��ت .هنوز این
خودروه��ا آن طور که باید برای بازدید مردم
آماده نشدهاند .چون گاهی دیده میشود که
کودکان پشت ماشینهای تاریخی مینشینند
تا والدین آنها عکس بگیرند .اگرچه برای این
خودروها تابلو معرفی قرار داده ش��ده و دور
برخی از آنها طناب کش��یده ش��ده است اما
همچن��ان حفاظت از آنها به درس��تی انجام
نمیشود .چون به عنوان مثال در روز افتتاح
این موزه  ۶نفر س��وار موت��ور جنگ جهانی
شدند به نحوی که بخشی از آن آسیب جدی
دید این درحالی اس��ت که تعمیر خودرو یا
موتورهای تاریخی به راحتی انجام نمیشود
و بسیاری از تعمیرکاران آنها یا در قید حیات
نیستند و یا قطعات این وسایل حمل و نقل
دیگر موجود نیس��ت .بنابراین باید حفاظت
حداکثری از آنها میشد.
ای��ن خودروه��ا متعل��ق به مجموع��هدار
خودروه��ای تاریخی به نام امینی اس��ت که
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نیمی از وسایل حمل و نقل مجموعه تاریخی
خود را در اینجا به نمایش گذاش��ته است .او
قصد دارد تا این مجموعه را گس��تردهتر کند

و در روزهای آینده فضایی برای این خودروها
تعبیه کند البته اگر تا آن زمان آسیب جدی
به این وسایل وارد نشود!
این مجموعه که میتوان گفت وسیعترین
نمایش��گاه موزهای خودروه��ای تاریخی در
فضای ب��از اس��ت خودروهای��ی دارد که هر
کدام از آنها سرنوش��ت و تاریخی منحصر به
فرد دارند و حتی ممکن است نمونهای از آنها
دیگر در جهان وجود نداش��ته باشد .در میان
این خودروها ش��ورلت اتوبوس مدرسه همان
اتوبوس زرد رنگ بچههای مدرسه هم به چشم
میخورد که توسط کمپانی آن هنوز هم برای
همین کاربرد ،تولید میشود .یا خودرو کمپر
ویژه گردشگران که برای جابهجایی در شهرها
مورد استفاده قرار میگیرد و در این محوطه
همچنان دل هر گردشگر ایرانی و یا خارجی
را میبرد .اولین خودرو الکتریکی سیتی کار
تولید شده در آمریکا نیز که با تاریخ ایران گره
خورده است در میان این خودروها به نمایش
درآمده است که اگر کسی بداند چه سرنوشتی
را طی کرده تا به تهران رس��یده حتماً مانند
صاحبش قدر آن را بیشتر میداند .از این مدل
خودرو تنها یک نمونه به ایران وارد شد که آن
هم پش��ت باغ کتاب برای بازدید در معرض
دید قرار گرفته است.

اسکانیا
علم و فناوری

گردشگری
فرهنگ و هنر
سالمت
ورزش
News

h

s

f

a

b

a

h

g

o

.

w

w

w

اسکانیا

علم و فناوری

گردشگری

فرهنگ و هنر

ورزش

سالمت

News

کپسولی وارداتی چه شدند؟!
هتلهای
ِ

مقصد فرودگاه!
اولی��ن نمون��ه از هتلهای
کپسولی وارداتی چهار ماه
ِ
پی��ش در ای��ران رونمایی
شد .نخس��ت گفتند۲۰۰ :
دس��تگاه از این کپسولها
در نقاطی از کشور مستقر
خواه��د ش��د .ام��ا ح��اال
مدیران کان��ون جهانگردی
و اتومبیلران��ی میگوین��د:
فقط  ۵کپس��ول وارد شده
که قرار اس��ت در فرودگاه
استفاده شوند.
رونمای��ی از هتله��ای
کپس��ــــــــــولی واردات��ی
ِ
س��روصدای زی��ادی ب��ه پا
کرد .مراس��م در ساختمان
وزارت می��راث فرهنگ��ی،
گردشگری و صنایع دستی
برگ��زار ش��د و مس��ؤوالن
گفتن��د که قرار اس��ت در
ف��از اول  ۲۰۰دس��تگاه از
هتله��ای کپس��ولی را در
ش��هرهای تهران ،مش��هد،
اصفه��ان ،ش��یراز و تبریز
مستقر کنند .واردات این
کپسولها درست در زمانی
اتف��اق افت��اد ک��ه صنعت
گردش��گری تح��ت تأثی��ر
وی��روس کرونا به ش��دت
در حال ض��رر بود و فعاالن
ای��ن بخش منتظ��ر حمایت
دول��ت بودن��د .از ای��ن رو
س��رمایهگذاری برای وارد
ک��ردن چنی��ن محصولی با
انتقاده��ای زی��ادی مواجه
شد .از طرفی این پرسش
مط��رح ب��ود ک��ه پی��ش از
واردات هت��ل کپس��ولی،
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آیا نیازس��نجی و مطالعهای
در بازار ایران انجام ش��ده
است.

ض��رورت و توجی��ه هزینهکرد ب��رای واردات این
کپس��ولها چه بوده اس��ت ،آن هم در ش��رایطی
که آمارها نش��ان میدهد در بهار سال گذشته که
وضعیت سفر نسبت به امس��ال عادی بود ،بیش

ِ
اقامت مسافران در خانه بستگان و
از  ۷۴درصد
آشنایان بوده و مجموع سهم اقامتگاههای سازمانی
و عمومی (هتل ،هتل آپارتمان ،متل ،مهمانس��را،
مهمانپذی��ر و )...حدودا ً  ۷درصد بوده اس��ت .بر
پایه آخرین دادههای مرکز آمار ایران در بهار سال
گذش��ته ۹ ،درصد مس��افران از وی�لا و آپارتمان
اجارهای ۷ ،درصد از ویال و آپارتمان ش��خصی و ۳
درصد هم از چادر مسافرتی استفاده کردند.

حسین اربابی ،مدیرعامل کانون جهانگردی و
اتومبیلرانی که بیشتر انتقادها را نادرست خوانده
بود ،منکر وارداتِ گس��ترده هتلهای کپس��ولی
ش��ده و گفته بود« :یکی از موضوعاتی که درباره
هتلهای کپسولیها انجام خواهیم داد مهندسی
معکوس اس��ت که بهطور حتم ،بعد از مهندسی
معکوس و س��اخت انواع هتلهایکپس��ولی در
کش��ور ،ش��اهد افزایش میزان اس��تفاده از آنها
خواهی��م بود ».هرچن��د برخی از ش��رکتهای
دانشبنیان به همین اظهارات هم واکنش نشان
دادن��د و گفتند که طرحهای مش��ابه آنها مورد
حمایت قرارنگرفته اس��ت و حاال ش��اهد واردات
نسخههایی از آن هستند.
مدیرعامل کانون جهانگ��ردی و اتومبیلرانی

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

که گفته بود  ۸۰نقطه در ایران برای استقرار این
هتلها شناسایی و قرار است آنها در پایانههای
مسافری ،فرودگاهها ،بیمارستانها ،ایستگاههای
قطار ،اکوکمپها و مناطق بومگردی مستقر شوند،
بع��دا ً اظهارات خود را اص�لاح کرد و گفت :فقط
هش��ت ،ن ُه یونیت از هتلهای کپسولی به کشور
وارد شده است.
حاال هادی س��جادیراد ،مدیر گردش��گری و
صنایعدس��تی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
که وزارت میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع
دس��تی ابتدا در خبری به نقل از او منتش��ر کرد
در فاز اول  ۲۰۰دس��تگاه از هتلهای کپس��ولی
در تهران ،مشهد ،اصفهان ،شیراز و تبریز مستقر
میشود ،اینک به ایسنا گفت :لزوماً معنای استقرار
 ۲۰۰دستگاه هتل کپسولی به معنای این نیست
که قرار است این  ۲۰۰عدد از خارج تأمین شود.
فقط  ۵یونیت هتل کپسولی به کشور وارد شده
اس��ت که برای بومیس��ازی در دست بررسی و
مطالعه توسط شرکتهای دانشبنیان است که
البته طی مذاکره با شرکت فرودگاهها قرار است
این یونیتها برای ارزیابی نظر مسافران و کاربران
در فرودگاه مستقر شوند.
وی ادام��ه داد :ما یک مورد از این هتلها را در
فضای وزارتخانه رونمایی کردیم ،محلی نبود که
عامه مردم با آن مواجهه داشته باشند .نیاز داریم
تجربه کاربران را ارزیابی کنیم .تا چند مسافر در
آن مس��تقر نشوند و از آن استفاده نکنند متوجه

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ِ
س��اخت
ایرادهای آن نمیش��ویم تا در زمان
یونیتهای داخلی ،آنها را برطرف کنیم.
سجادیراد اضافه کرد :فع ً
ال مکان منتخب
ما فرودگاه اس��ت ،جایی که سریعتر میتوان
ارزیابیهای الزم را انجام داد .بنابراین درحال
مذاکره با ش��رکت فرودگاهها هستیم .ما این
هتلها را در فضای آزمایشی قرار میدهیم تا
بازخ��ورد کاربران را ثبت کنیم و نتیجه را در
اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار میدهیم
تا در زمان س��اخت لحاظ کنند .مث ً
ال ممکن
اس��ت نور مونیتوری که داخل هتل کپسولی
وارداتی نصب شده برای مسافران ایرانی زیاد
باشد.
مدیر گردش��گری کان��ون جهانگ��ردی و
اتومبیلران��ی درب��اره هزینه خری��د و واردات
این یونیتها نیز گف��ت :کانون جهانگردی و
اتومبیلرانی واردکننده این هتلها نبوده است.
بخش خصوصی وارد کرده و قطعاً اطالعات را
در اختیار بخش مالی قرار داده اس��ت .آنها
سرمایهگذارانی بودند که تمایل داشتند روی
این هتلها سرمایهگذاری کنند .این شرکت
خصوصی ایرانی  ۵یونیت دو نفره با ظرفیت
 ۱۰نفر به کشور وارد شده کرده است .بررسی
در سایتهای جهانی نیز نشان میدهد قیمت
هر یک از این یونیتها بین  ۴۰۰تا دو س��ه
هزار دالر است.
او درباره هزینه س��اخت این مدل در داخل
کشور و صرفهجویی که خواهد داشت نیز اظهار
کرد :هنوز به طور کامل مشخص نیست ،چون
فع ً
ال در مرحله بررس��ی و مهندسی معکوس
هستیم.
سجادیراددربارهنحوهمشارکتشرکتهای
دانشبنیان در ساخت هتل کپسولی در داخل
کشور ،درحالیکه بنا بر اظهارات برخی از این
شرکتها ،کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از
طرحه��ای آنها حمایت نک��رده و واردات را
ترجیح داده است ،توضیح داد :وقتی هتلیهای
کپس��ولی را رونمای��ی کردی��م ب��ا موجی از
درخواست مواجه شدیم .در نامهای به معاونت
علمی و فنآوری رئیس جمهور از شرکتهای
دانش بیان برای بومیسازی این هتلها دعوت
کردیم .تعدادی از این شرکتها اکنون متمرکز
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روی نحوه ساخت هتل کپسولی شدهاند .سعی
میشود تمام تجهیزات از داخل تأمین شود.
امیدواریم به مرحلهای برس��یم که برای هیچ
یک از قسمتهای این هتل به تأمین محصول
از خارج کشور نیاز نداشته باشیم.
وی اضاف��ه کرد :ش��رکتهای فروش��نده
نقش��ههای تولید هتلهای کپس��ولی را در
اختیار مش��تری ق��رار نمیدهن��د ،بنابراین
نمونهه��ای وارد ش��ده فرصت��ی ش��د برای
شرکتهای داخلی تا بررس��ی الزم را برای
س��اخت و بومیسازی این مدل انجام دهند.
تعدادی هم مجموعه صنعت��ی نیمهدولتی
برای تجهی��ز و تأمین قطع��ات این هتلها
تمایل نشان دادهاند.
او درباره اظه��ارات مدیرعامل کانون مبنی
بر این که ساخت هتلهای کپسولی در توان
شرکتهای داخلی نبوده است ،گفت :زمانی
ک��ه ایده هتلهای کپس��ولی مطرح ش��د و
گزارش سازمان جهانی جهانگردی در این باره
منتشر شد ،خیلی از شرکتهای دانشبنیان
برای ساخت این هتل در داخل کشور تردید
داشتند ،بیشتر آنها اشاره میکردند که فرایند
تحقیقاتی ،خریداری نمونه ،قالبس��ازی و ...
هزینه و زمانبر اس��ت .از طرفی موضوع این
هتلها برای آن شرکتها کمی مبهم بود .بعد
از اینکه ما تعدادی از این یونیتها را خریداری
و وارد کردیم اس��تقبال خوبی شد و خیلیها
پای کار آمدند و تردیدها هم کمتر شد.

مدیر گردش��گری کان��ون جهانگ��ردی و
اتومبیلرات��ی درب��اره ظرفیت تولی��د کامل
این محص��ول در داخل کش��ور ،اظهار کرد:
ش��رکتهای دانشبنیان که ت��ا کنون اعالم
آمادگ��ی کردهاند ،این موض��وع را مرحله به
مرحله بررسی میکنند.
بدنه این هتلها ضدحریق اس��ت و با توجه
به اینکه محل اصلی اس��تقرار آنها معموالً
فرودگاه است و استاندارد سختی در این اماکن
وجود دارد باید بررس��ی شود که مواد ساخت
را در داخل مطابق با استانداردها میتوان تهیه
کرد .قرار شده این شرکتها در هر مرحله که
به نتیجه رس��یدند به ما اطالع دهند ،ما این
مراح��ل را به تدریج پیش میبریم .طراحی و
معماری هتلهای کپسولی از ژاپن برخاسته
اس��ت .حدود  ۴۱س��ال پیش اولین نمونه از
این کپسولها در ش��هر اوساکای ژاپن مورد
اس��تفاده قرار گرفت .بعدها چین ش��روع به
ساخت نس��خههای ارزان قیمت برای اقامت
مسافران کرد .امکاناتی که در این هتلها ارائه
میش��ود محدود و متفاوت اس��ت ،اینترنت،
تلویزیون ،نور و سیس��تم تنظیم دمای داخل
کابین از جمله خدماتی است که داده میشود.
این اتاقکها دستش��ویی و حمام اختصاصی
ندارند و معموالً بار مسافر در قفسههایی خارج
از کپس��ول نگهداری میش��ود .این کابینها
ویژه مسافرانی است که قصد اقامت بلندمدت
ندارند و میخواهند ارزان سفر کنند.
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عزاداری محرم در سفرنامه جهانگردان اروپایی
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رئیس گروه ایرانشناسی و اسالمشناسی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران میگوید
س��فرنامه جهانگردان به ویژه جهانگردان
اروپایی ب��ه ایران در ایام ماه محرم و صفر
روایتهای عاش��ورا در دورههای مختلف
تاریخی است که برخی از آنها متعلق به
مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا در دروان
صفوی و قاجار است.
ای��رج عنایت��یزاده  -رئی��س گ��روه
ایرانشناسی و اسالمشناسی این سازمان
 با بیان این مطلب در تش��ریح و معرفیس��فرنامههای جهانگردان اروپایی که در
کتابخانه ملی نگهداری میش��ود ،گفت:
یکی از بخشهای سازمان اسناد و کتابخانه
ملی مربوط به ایرانشناسی و اسالمشناسی
اس��ت که این بخش گنجینهای از اسناد
و مطالع��ات مرب��وط به ایرانشناس��ی و
اسالمشناس��ی را درب��ر میگی��رد و بالغ
ب��ر  ۴۰۰عن��وان س��فرنامه در این بخش
نگهداری میشود.
او ادامه داد :برخی از سفرنامههای موجود

متعلق به جهانگردان مشهور اروپایی است
که مطالب عینی و مس��تندات تاریخی و
مهمی از مراس��م عزاداری محرم و عاشورا
ی جامع��ه ایران در قرنهای
و نوع عزادار 
گذشته را قید کرده است.
رئیس گروه ایرانشناسی و اسالمشناسی
در ادام��ه صحبته��ای خود با اش��اره به
سفرنامه جهانگردان اروپایی که بخشی از
آنه��ا درباره عزاداری امام حس��ین (ع) و
یاران بزرگوار ایش��ان است ،توضیح داد :از
س��فرنامههای موجود در سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران که در آنها به مراسم
محرم و عزاداری شیعیان ایران اشاره شده
میتوان به سفرنامه پیترو دالواله ،سفرنامه
تاورینه ،سفرنامه آرنولد ویلسن ،سفرنامه
فردیک چارلز ریجارد و سفرنامه هاینریش
بروگش اشاره کرد.
او تصریح کرد :سفرنامههای پیترو دالواله
و تاورینه برای قدمت تاریخی دوران صفویه
است .سفرنامه هاینریش بروگش از مراسم
محرم و عزاداری شیعیان ایران نیز متعلق

به دوره قاجار است که مطالب مستندی را
ثبت کرده است .عنایتیزاده درباره تفاوت
ت سفرنامههای پیترو دالواله و تاورینه
روای 
با س��فرنامه هاینریش بروگش بیان کرد:
تفاوتهای موجود در این سفرنامهها نوع
نگاه نگارندهها به ماهیت عزاداریها است
به این معنا که سفرنامههای پیترو دالواله
و تاورینه به مستندنگاری محرم و عزاداری
در بین توده مردم پرداخته اس��ت .اما در
سفرنامه هاینریش بروگش محرم در دوران
قاجار و تصویری است که از تعزی ه مستند
کرده اس��ت .همچنین در س��فرنامههای
ارنس��ت اورس��ل و ف��وروکاوای ژاپن��ی و
س��فرنامه هانری بایندر که به فارسی نیز
ترجمه شدهاند مستندات تاریخی از محرم
ی جامعه ایران موجود است.
و عزادار 
عنایتیزادهاظهارکرد:سفرنامههایپیترو
دالوال��ه ،تاورینه ،آرنولد ویلس��ن ،فردیک
چارلز ریچارد و سفرنامه هاینریش بروگش
آلمانی به زبان اصلی و جزء سفرنامههای
نفیس کتابخانه ملی به شمار میروند.
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انتشار بهترین فیلمهای اکشن که تا پایان سال۲۰۲۰
فیلمهای اکش��ن سال ۲۰۲۰
تفاوت عمدهای با همه سالهای
قبلی دارند اما شیوع ویروس
کرونا ه��م باعث نش��ده برای
تماش��ای این فیلمه��ا هیجان
نداشته باشید.
سینمای اکشن بدون هیچ شک
و تردیدی سرگرمکنندهترین
ژانر س��ینما در سراسر جهان
اس��ت که هر س��ال میلیونها
تماشاگر را به درون سالنهای
س��ینما فرا میخوان��د .با این
حال سال  ۲۰۲۰یک استثنای
بزرگ برای سینما بود و شاید
ب��رای مدتی بس��یار طوالنیتر
به این مسیر استثنایی ادامه
دهد .امس��ال به دلیل شیوع
وی��روس کرون��ا ،س��النهای
س��ینما تقریبا ً از ابتدای سال
میالدی آن هم در بس��یاری از
کشورهایجهانتعطیلبودهاند
و همی��ن هم باعث ش��د تاریخ
اک��ران تقریبا ً هم��ه فیلمهای
اکش��ن و پرهزینه سال تغییر
کن��د .اما ای��ن وقف��ه طوالنی
هم باعث نشده استودیوهای
س��ینمایی م��ورد انتظارتری��ن
فیلمهایش��ان را فرام��وش
کنن��د .بنابرای��ن تع��دادی از
آنه��ا روی س��رویسهای
اس��تریم و س��ایتهای پخش
آنالین منتشر شدند و عناوینی
هم وج��ود دارند که بهصورت
محدود در سالنهای سینمایی
اکران میشوند.
در ادامه میتوانید با تعدادی
از بهترین فیلمهای اکشن که
تا پایان س��ال  ۲۰۲۰منتش��ر
میش��وند ،آشنا ش��وید .الزم
به ذکر اس��ت که تع��دادی از
آنه��ا همین حاال هم منتش��ر
شدهاند.

( Tenetتنت)؛ نم�ره منتقدان ۸۲ :از - ۱۰۰
وضعیت انتشار :اکران شده است

جدیدترین فیلم کریستوفر نوالن که با بودجه
 ۲۵۰میلیون دالری ،یکی از گرانترین فیلمهای
چند س��ال اخیر س��ینما هم لقب میگیرد و از
مدت��ی پیش در س��ینماهای بس��یاری از نقاط
جهان اکران ش��ده اس��ت .اس��تودیوی برادران
وارنر بهعنوان همکار انحصاری نوالن در ساخت
فیلمهای س��ینمایی هیچ محدودیتی برای این
کارگردان دوستداش��تنی در نظ��ر نگرفته بود
و همین هم باعث ش��د کریس��توفر نوالن برای
س��اخت فیلم «تنت» حتی یک هواپیمای باری
واقع��ی را نیز منفجر کند! این فیلم اکش��ن نه
تنها سرش��ار از مضامین جاسوس��ی است بلکه
س��وژههای زمانی بس��یاری هم دارد که تقریباً
ی��ادآور عناوین قبلی کریس��توفر ن��والن مانند
«تلقین» و «میانستارهای» به نظر میرسد.
اگر بحران کرونا مطرح نمیشد ،فیلم «تنت»

مدته��ا پیش اکران ش��ده بود .ام��ا این فیلم با
تاخیرهای بسیار در نهایت به سالنهای سینما راه
پیدا کرد و حاال رکوردهای بس��یاری را شکسته
است.
خالصه داستان :دو جاسوس بینالمللی حرفهای
متوجه میشوند فرد مشکوکی به سالحی دست
پیدا کرده که میتواند گذر زمان را به یک پدیده
کام ً
ال وارونه تبدیل کند .آنها باید مانع موفقیت
این سالح ش��وند چرا که میتواند جنگ جهانی
سوم را به معنای واقعی کلمه آغاز کند.
( Da 5 Bloodsپنج همخون)؛ نمره منتقدان۹۲ :
از  - ۱۰۰وضعیت انتشار :منتشر شده است

اس��پایک لی ،کارگردان سیاهپوس��ت و خالق
آمریکای��ی ،از س��الها پیش با خل��ق فیلمهای
محب��وب و تاثیرگ��ذار ب��ه یک��ی از چهرههای
دوستداش��تنی هالیوود تبدیل ش��ده اس��ت.
جدیدتری��ن فیل��م او یعن��ی « ۵همخون» هم
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در ش��رایطی روی س��رویسهای استریم و
س��رویسهای پخش آنالین ویدیو منتش��ر
شد که موضوع آن قرابت معنایی مستقیمی
با وضعیت سیاس��ی اجتماع��ی این روزهای
ایاالت متح��ده دارد .آمریکاییها این روزها
با جنبش «جان سیاهپوس��تان مهم است»
به نژادپرسی سیستماتیک در ایاالت متحده
اعت��راض دارند و فیلم «همخ��ون» هم که
مدتی پیش ساخته شده بود توسط اسپایک
لی منتشر شد تا این اعتراضات را وارد سطح
تازهای کرده باشد.
چادویک بوزمن ،بازیگر  ۴۴س��اله که مدتی
پیش بهدلیل درگیری با س��رطان روده بزرگ
ج��ان خود را از دس��ت داد ه��م در این فیلم
هنرنمایی کرده است.
خالص��ه داس��تان :چهار س��رباز آفریقایی-
یبازنشستهازدورانجنگویتنامبهاین
آمریکای 
کشور سفر میکنند .آنها هدف مهمی دارند.
باید گنجی که یکی از عزیزترین دوستانشان که
حکم رهبر گروهشان را هم داشته پیدا کنند.
این گروه امیدوار است نشانههایی از این دوست
قدیمی هم پیدا کند.
( The Old Guardنگهبانانی از دیرباز)؛
نمره منتقدان ۸۱ :از 100 -وضعیت انتشار:
منتشر شده است

سرویس استریم نتفلیکس در سالهای اخیر
تالش کرده تا فیلمهای س��ینمایی بیشتری
بس��ازد و «نگهبانانی از دیرب��از» هم یکی از
عناوین جدید آنها لقب میگیرد که در ژانر
اکشن منتشر شده است .منتقدان نسبت به
این فیلم دیدگاههای گوناگونی دارند .گروهی
معتقد هستند که این فیلم به معنای واقعی
کلمه سرگرمکننده و باکیفیت است و گروهی
هم میگویند «نگهبانان از دیرباز» آنقدر که
تحسینشده هم خوب نیست و ایرادات قابل
بحثی دارد .این فیلم که براس��اس کتابهای
مصوری به همین نام س��اخته شده ،شارلیز
ترون را در نقش اصلیاش در اختیار دارد.

آنا دی آرماس ،فیبی والربریج ،جفری رایت و
رامی ملک از شناختهشدهترین بازیگران این
فیلمهستند.
خالصه داس��تان :مدتی پی��ش جیمز باند
تصمیم گرفت از دنیای جاسوسی خداحافظی
کند و حاال در جامائیکا اس��تراحت میکند.
ام��ا این مأمور بازنشس��ته قرار نیس��ت برای
مدتی طوالنی در استراحت باشد چون یکی
از دوس��تان صمیمیاش به سراغ او میآید و
برای یک پرونده بس��یار پیچیده و سنگین از
او کمک میخواهد .جیمز باند متوجه میشود
این پرونده پیچیده متعلق به یک تروریست
بسیار قدرتمند است که میتواند دنیا را برای
همیشه به سوی ویرانی حرکت دهد.

اکران شده است

فیلم «بدون تعادل» پس از مدتها فرصتی را
فراهمکردهتاراسلکرودوستداشتنیرادرنقش
اصلی یک عنوان سینمایی هیجانانگیز تماشا
کنی��د .این فیلم مدتی پیش بهصورت محدود
و در س��النهای سینمایی اکران شد و بهزودی
روی سرویسهای استریم و سرویسهای پخش
آنالین ویدیو هم در دسترس قرار میگیرد .در
نگاه نخست به نظر میرسد «بدون تعادل» یکی
از بهترین فیلمهای اکش��ن سال  ۲۰۲۰نباشد
اما داستان جالب و هنرنمایی همیشه تاثیرگذار
راسل کرو به فیلم کمک میکند تا تماشاگرش را
دوست داشته باشد.
خالصه داس��تان :تام کوپر ،یک بیمار روانی
بدون تعادل است که رفتارهای عجیب زیادی
دارد .او به خانه همسر سابقش حمله میکند و
او و فرزندش را به قتل میرس��اند و پس از آن
خانه را به آتش میکشد .این جنون وحشتناک
اما پایان رفتارهای خطرناک تام کوپر نیست.

فیلم «بهترین اس��لحه» در س��ال ۱۹۸۶
اکران ش��د و یکی از متفاوتترین و بهترین
فیلمهای اکشن دهه  ۸۰بود .تام کروز ستاره
اصلی این فیلم در ش��رایطی برای دنباله آن
بازگشته که سی و چهار سال از نمایش فیلم
نخست گذشته است .شاید جالب باشد بدانید
که «بهترین اس��لحه :ماوریک» در شرایطی
فیلمبرداری ش��ده که تام ک��روز به تنهایی
وظیف��ه هنرنمای��ی در س��کانسهای پرواز
هواپیما را برعهده گرفته و شخصاً وظیفه پرواز
با هواپیماهای جنگی را پذیرفته اس��ت! این
فیلم هم یکی دیگر از عناوین مورد انتظار سال
 ۲۰۲۰بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا با
تأخیر اکران مواجه شد .تصاویری که از فیلم
منتشر شده و همچنین ادعاهای بسیاری از
عوامل آن ثابت میکند «ماوریک» یک فیلم
اکشن معمولی نیست و بسیاری از صحنههای
آن نفسگیر ،واقعی و حیرتانگیز هستند.
خالص��ه داس��تان :خلبان ی��ک جنگنده
هوایی و دستیارش برای یک مأموریت جدید
فراخوانده میش��وند .این مأموریت دش��وار و
ترسناک احتماالً یکی از پیچیدهترین شرایطی
باشد که آنها تجربه کردهاند.

`جدیدترینفیلمازفیلمهایمجموعهجیمز
باند که برای آخرین بار دنیل کریگ را در نقش
این ش��خصیت قرار میدهد هم یکی دیگر از
فیلمهای مورد انتظار سال  ۲۰۲۰بود که در
تاریخ مشخصشده اکران نشد .شیوع ویروس
کرونا برنامه اکران و تورهای تبلیغاتی یکی از
بهترین فیلمهای اکشن سال را تحت تأثیر قرار
داد اما عوامل فیلم امیدوار هستند که «زمانی
برای مردن نیست» در آخرین روزهای سال
 ۲۰۲۰حتی به صورت هم محدود اکران شود.

( Unhingedب�دون تع�ادل)؛ نم�ره
منتق�دان ۴۰ :از  - ۱۰۰وضعی�ت انتش�ار:
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( Top Gun: Maverickبهترین اسلحه:
ماوریک)؛ نمره منتقدان :هنوز منتشر نشده
است  -وضعیت انتشار ۲۳ :دسامبر ۲۰۲۰
یا  ۳دی ۹۹

( No Time To Dieزمان�ی برای مردن
نیس�ت)؛ نمره منتقدان :هنوز منتشر نشده
است  -وضعیت انتش�ار ۲۰ :نوامبر ۲۰۲۰
یا  ۳۰آبان ۹۹
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ناگفتههایی از سریال تاریخی عاشقانه «بوم و بانو»
مدیر گروه فیلم و س��ریال
شبکه دو با ارائه توضیحاتی
درباره روند ساخت سریال
«بوم و بانو» که این روزها
در حال پخش است ،با تاکید
بر اینکه اصالح تصویر جعلی
از واقعیته��ای تاریخی در
ش��بکههای ماهوارهای نیاز
ب��ه س��اخت س��ریال دارد،
«بوم و بانو» را تالش��ی در
همین جهت دانست.
بهرن��گ ملکمحم��دی ک��ه
چن��دی اس��ت از مدیریت
فیلم و سریال سیمافیلم به
گروه فیلم و سریال شبکه
دو سیماآمده است ،در گفت
وگویی درب��اره جدیدترین
سریال این شبکه ـ سریال
تاریخی مذهبی «بوم و بانو»
ـ مطالب��ی را عن��وان ک��رده
است.
این سریال که از شبکه دو
س��یما درحال پخش است،
ملودرامی عاشقانه است که
در دوره پهلوی اول ش��کل
میگیرد؛ داستانی که عنصر
نقاشی ،ممنوعیت عزاداری
در محرم و کشف حجاب در
کنار رویدادهای سیاسی و
اجتماعی آن برهه از تاریخ
را در دل ی��ک داس��تان
عاشقانه تعریف میکند.
بازیگ��ران «بوم و بانو» هم
مس��عود رای��گان ،مه��دی
امین��ی ،بهنام تش��کر ،دیبا
زاه��دی و  ...هس��تند.
روای��ت «ب��وم و بانو» قرار
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است نزدیک به  ۴۰قسمت
هر شب س��اعت  ۲۱و ۳۰
دقیقه پخش میشود.

«بوم و بانو» تا چه اندازه بر اساس واقعیتهای
تاریخی است؟

ملک محمدی درباره روند ساخت سریال «بوم
و بانو» یادآور ش��د :زمانی که در مدیریت فیلم و
سریال س��یمافیلم فعالیتم را آغاز کردم ،سریال
ِ
«بوم و بانو» در شورای سریالهای الف ویژه بررسی
میشد .همان زمان وقتی طرح را خواندم از قصه
خوشم آمد .درام عاشقانهای که در دوران پهلوی
اول اتفاق میافتد و افت و خیزهای پرکششی دارد
که برایم جذاب بود .در نهایت قسمت این شد که
به شبکه دو بیایم و دو سه ماه آخر کار را تا به امروز
همراهی کنم.
او ادامه داد :قصه بوم و بانو ،به نظرم قصه خاصی
است .سریال روایت نوآورانهای دارد که حرف دارد
و کام ً
ال میداند میخواهد چه بگوید.
او در پاس��خ به این پرس��ش که داستان «بوم و
بانو» تا چه اندازه با واقعیتهای تاریخی نزدیکی
و انطباق دارد؟ توضیح داد :تعهد این س��ریال به
تاریخ بس��یار زیاد اس��ت .وقایع اجتماعی که در
بس��تر این داستان اتفاق میافتد بسیار مبتنی بر
تاریخ معاصر است .از کشف حجاب گرفته تا تجدد
غربی که با دیکتاتوری رضا شاه وارد ایران میشود
و نکته پررنگ کار ه��م ممنوعیت عزاداری برای
اباعبداهلل(ع) در این دوران است.
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما در عین
حال با بیان اینکه «درام بوم و بانو کام ً
ال بر اساس
ذهنیت نویسنده شکل گرفته است» ،توضیح داد:

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

هر چند نمیتوان گفت داستانهای مشابهی در
آن دوران وجود نداش��تهاند .وفاداری به تاریخ هم
به نظرم از چند منظر قابل بررس��ی است .در آثار
درخشانی که زندهیاد علی حاتمی ساخته نیز در
مواردی مطابقت مطلق تاریخی وجود ندارد .مث ً
ال
در کمالالملک فرمان مش��روطیت از زیر کرسی
امضا میش��ود در صورتی که این اتفاق به لحاظ
واقعی��ت تاریخی در مردادماه و اوج گرما رخ داده.
اس��تاد حاتمی نیز در صحبتهایش��ان اش��اره
میکنند که من روایت خودم را از تاریخ دارم.
به گفته این مدیر تلویزیون «وفاداری تاریخی در
سریال «بوم و بانو» بیشتر به لحاظ فضای تاریخی
اس��ت .قائم به اینک��ه در آن دوران اگر قرار بوده
عزاداری در محرم اتفاق بیفتد چه حواشی داشته
و ش��خصیتهای مختلف چه واکنشی داشتهاند.
تجدد غربی چگونه در شئون مختلف زندگی مردم
از پوش��ش گرفته تا حتی نقاشی وارد شده است.
آن سیستم حتی تحمل نداشته نقاشی سنتی هم
وجود داشته باشد و فکر میکرده باید هنر هم از
فضای غربزده آن دوران تأثیر بگیرد».
مل��ک محمدی اضافه کرد :تفکر س��طحی آن
دوران با بنمایهای ضعیف در هم آمیخته که گمان
میکرد اگر لباس افراد تغییر کند اندیشه آنها هم
متحول میشود .در «بوم و بانو» مثل سریالهایی
که در این چند سال اخیر به این وقایع پرداختهاند
عالوه بر کش��ف حج��اب و ع��زاداری ایام محرم،
نقاشی را هم به عنوان عنصری که شاید در طول

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

تاریخ به آن توجه نکرده باش��یم مورد توجه
قرار میدهد که تحت تأثیر این سیاست قرار
گرفته است .وقتی تعزیه و عزاداری در محرم
ممنوع میشود بزرگترین پایه آن یعنی پرده
نقالی که همان نقاشیهای عظیم قهوهخانهای
و پردههای هنرمندانه تعزیه است هم به سایه
میرود».
او در توضیح نام س��ریال «ب��وم و بانو» هم
گفت :اسمی که برای س��ریال انتخاب شده،
متأث��ر از همین فضاس��ت و چ��ون هنوز در
قس��متهای ابتدایی هستیم شاید مشخص
نباشد اما در ادامه مخاطب متوجه ارتباط نام
سریال و اتفاقات آن خواهد شد.

و پژوهش استفاده شده و حتی از کنار جزییترین مسائل هم
به س��ادگی عبور نشده است .سادهانگارانه است اگر فکر کنیم
درباره موضوعی مثل نقاشی قهوهخانهای تحقیق نشده ،سریالی
ساخته شده باشد.
او ادامه داد :دوستی میگفت چرا در چند قسمت ابتدایی این
سریال خانمها کمتر در سطح شهر دیده میشوند؟ پاسخ این
اس��ت چون در مقطع مصادف با کشف حجاب تردد بانوان در
سطح شهر کم شده بود .اگر سندهای تاریخی را مطالعه کنیم
از برخوردهای ش��هربانی با مردمی که سالها حجاب جزیی
از زندگیشان بوده ،شگفتزده میشویم .این خشونت وجود
داشته حتی خانواده تیمسار افشار و افرادی مثل دایه خانواده
یا حتی همسر وی از اجرای این قانون کراهت دارند .در بخشی
از س��ریال میبینیم که همسر تیمسار از رفتن به مهمانیها
خودداری میکند .این نکات و فضاسازیها در سریال رعایت
شده تا بازنمایی واقعیت تاریخی اتفاق بیفتد .در همین زمان
ِ
فرهنگ پس��تو ،مطبخ و  ...ش��کل میگیرد و سعید
بوده که
سلطانی به نوعی کارشناس این حوزه است .اینکه افراد ناچارند
داخل عمارت بمانند و مناسبات بین افراد داستانهای مختلفی
را باعث میشود .حتی دخترهای تیمسار که یکی فرنگ رفته
و دیگری مزوندار اس��ت و از قش��ر تحصیلکرده جامعه آن
زمان محسوب میشوند اما در این سطح جامعه هم رفته رفته
اتفاقاتی میافتد که در ادامه سریال باید دید.

وفاداری تاریخی در سریال
«بوم و بانو» بیش�تر به لحاظ
فضای تاریخی اس�ت .قائم به
اینک�ه در آن دوران اگر قرار
بوده عزاداری در محرم اتفاق
بیفتد چه حواش�ی داش�ته و
ش�خصیتهای مختل�ف چه
واکنش�ی داش�تهاند .تج�دد
غرب�ی چگون�ه در ش�ئون
مختل�ف زندگ�ی م�ردم از
پوشش گرفته تا حتی نقاشی
وارد شده است.

نقش تحقیق و پژوهش تاریخی در «بوم و
بانو»

ای��ن مدی��ر تلویزیون در پاس��خ ب��ه اینکه
تحقیق و پژوهش تاریخی در س��ریال «بوم و
بانو» چگونه بوده است؟ اظهار کرد :تحقیق و
پژوهش در این پروژه بسیار جدی بوده است،
خود کارگردان یعنی سعید سلطانی به نظرم
کارگردان مولفی است .طی کار نیز از تحقیق
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تاریخ یا رویدادهای مذهبی؛ کدام در «بوم و
بانو» پررنگتر است؟

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو در پاسخ
به اینکه بیشتر به سویه تاریخی «بوم و بانو»
پرداخته شده یا رویدادهای مذهبی آن مورد
توجه بوده است؟ گفت :درصد نمیتوانم بگویم
اما در بخشی از کار کام ً
ال به یک سریال محرمی
تبدیل میشود و اصرار ما هم برای پخش در
ایام محرم برای همین بوده اس��ت .البته این
صحبت به این معنا نیست که قرار است از ۳۵
قسمت ۲۰ ،قسمت آن مذهبی باشد ،خیر .اما
آنق��در اتفاقات مربوط به محرم و ممنوعیت
عزاداری به عنوان عنصری تاثیرگذار در خط
داستانی سریال لحاظ شده که میتوان روی
آن تمرک��ز کرد .ولی به نظ��رم قابل تفکیک
نیست .در سریالسازی امروز ژانرها با هم ادغام
میشوند ،به عنوان مثال یک سریال تاریخی
هست و در کنار آن عاشقانه و حتی اجتماعی
هم محسوب میشود و همه اینها را در سطوح
مختلف خود دارد.
چ�را فضای س�ریالهای تاریخی مش�ابه
میشود؟

[]42
ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان
شماره  - 71شهریور ماه 1399

ملک محمدی درباره اینکه تطابق با سبک
زندگ��ی آن دوران از تاری��خ از لحاظ طراحی
صحنه ،دکور ،لباس و  ...چگونه صورت گرفته
و جزییات تا چه حد لحاظ شده است؟ اظهار
ک��رد :بای��د بپذیریم که در س��اخت کارهای
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

در یک�ی از ای�ن فیلمه�ا و
مس�تندهای جعلی که درباره
پهلوی اول و ش�خص رضاشاه
ساخته ش�ده میبینیم که از
کنار برخی از رویدادهای مهم
میگ�ذرد و س�کوت میکند.
راج�ع ب�ه دیکتات�وری رضا
خ�ان حرف�ی نمیزن�د ،او را
وطنپرست معرفی میکند

تاریخی به لحاظ سختافزاری خیلی قوی نیستیم .بنابراین اکثر
کارهای تاریخی ما دارای صحنههای مشابه هستند که دلیلش
نداشتن سختافزار است .یکی از امکاناتی که باید داشته باشیم
داشتن شهرکهای سینمایی برای دهههای مختلف تاریخی
است .شهرک غزالی مربوط به دهههای  ۱۰و  ۲۰میشود که
از همان هم محدود میتوانیم استفاده کنیم .در شهرکهای
پیشرفته سینمایی دنیا نیاز نیست کل خیابان و خانهها عوض
شوند گاه با تغییر چارچوب یک پنجره یا برداشتن چند دیوار
حتی گذاش��تن یک درب متفاوت ی��ک دوره تاریخی عوض
میشود.
این مدیر تلویزیون تصریح کرد :یکی از بحرانهای جدی ما
در سینما و تلویزیون این است که ما شهرک سینمایی متعلق
به دهه  ۵۰و  ۶۰شمسی نداریم .اگر بخواهیم سریالی بسازیم
که در دهه  ۵۰اتفاق افتاده باید عمدتاً به کوچه پس کوچههای
جنوب شهر برویم و بعد علمک گاز را از بین ببریم یا ماشین و
خودرو آن دهه را بیاوریم« .بوم و بانو» چون متعلق به سالهای
 ۱۴و  ۱۳۱۳اس��ت به لحاظ فضا با کارهای دیگر تاریخی این
دوران شباهتهایی دارد اما سعی شده در جزییات تفاوت ایجاد
کنی��م .به عنوان مثال اگر دق��ت کنید این جزییات در لباس
تیمس��ار افشار مشخص اس��ت .یا خانهای که استاد حافی در
آن ساکن است سعی شده این جزییات در آن لحاظ شود .اما
فضای شهری قب ً
ال هم در سریالهای دیگر دیده شده است.
سریالهای تاریخی تلویزیون کافی است؟
تجربه نشان داده همواره اقبال خوبی نسبت به سریالهای
تاریخی از سمت مخاطب و بیننده تلویزیون وجود دارد ،بر
این اساس چه مقدار در ساخت این دسته از آثار تلویزیونی
سرمایهگذاری ش�ده و آیا مقدار تولیدات فعلی رسانه ملی

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

را شامل میش��ود و حاوی یک سرخوشی و شادی اجتماعی
است.
در یکی از این فیلمها و مستندهای جعلی که درباره پهلوی
اول و شخص رضاشاه ساخته شده میبینیم که از کنار برخی
از رویداده��ای مه��م میگذرد و س��کوت میکن��د .راجع به
دیکتاتوری رضا خان حرفی نمیزند ،او را وطنپرست معرفی
میکن��د ،از وضعیت واقعی مطبوعات چیزی نمیگوید ،همه
اینها اسنادی دارند که خالف این نوع مستندها و فیلمهاست.
ضمن برخوردی که رضا خان با مخالفان و فضای مطبوعاتی
جامعه داش��ته میبینیم که حتی با نزدیکان خود ،وزرا و یک
س��ری از نمایندگان مجلس چه میکن��د .کاری میکند که
س��ه رئیسجمهور از س��ه نقطه دنیا به تهران میآیند ،برای
تقسیمبندی ایران جلسه برگزار میکنند و اداره کننده اصلی
مملکت هم اص ً
ال خبر ندارد.
او تاکید کرد :اصالح این تصویر جعلی نیاز به سریال ساختن
دارد و «بوم و بانو» تالشی است برای اصالح این تصویر جعلی.
شخصیت تیمسار به عنوان یک شخصیت دیکتاتور و سپنتا
مثال یک افس��ر تامینات که س��رکوب را به حد اعالی خود
رس��انده اس��ت ،معادل بیرونی دارند« .بوم و بانو» یک سریال
تاریخی صرف نیس��ت ،داستانی عاشقانه است که از جایی به
بعد یک قصه آیینی دارد و در بس��تر آن اتفاقات تاریخی هم
ورق میخورد

در زمینه ساخت سریالهای تاریخی کافی
است؟

ملک محمدی در پاسخ به این پرسش چنین
توضیح داد :دو دسته آثار تاریخی داریم؛ بخشی
از پروژههای تاریخی هزینه تولید بسیار باالیی
دارند که با توجه به ش��رایط فعلی ،تلویزیون
کمتر به س��راغ آنها میرود .دسته دیگر آثار
نسبتاً ارزان اما تاریخی هستند که «بوم و بانو»
از این دسته است .آثار تاریخی عمده هزینهشان
ن میشود ،بنابراین کارهایی
مربوط به لوکیش 
ک��ه به لحاظ زمانی در ش��هرک س��ینمایی
فیلمبرداری میشوند هزینه تولیدشان کاهش
مییابد .به لحاظ قصه ،آثار تفاوت چشمگیری
با هم ندارند ،بلکه لوکیشنها محدود است و
گاهی نیاز به ساخت و ساز است.
دلیل این اقبال به س��مت کارهای تاریخی
هم بخش��ی از آن به این نکته بر میگردد که
تاریخ جادوگر اس��ت و جذابیت دارد .بنابراین
حتی فیلمهای مس��تندی ک��ه صحنههای
تاریخی دارند مخاطب بیشتری پیدا میکنند.
دوره پهلوی اول ظرفی��ت باالیی برای تولید
آثار تصوی��ری دارد به دلیل اینکه رویدادهای
اجتماع��ی و سیاس��ی فراوانی در ای��ن دوره
رخ میدهند .از جن��گ جهانی دوم گرفته تا
درگیریهای داخلی و سیاست خارجی ایران
در آن دوره ،ورود تج��دد غربی و  ...که وجوه
دراماتی��ک فراوانی دارند هم��ه در این دوران
اتفاق میافتند .به نظرم این جادو را دهه ۵۰
و  ۶۰هم دارد.

یک�ی از بحرانه�ای جدی
ما در س�ینما و تلویزیون این
است که ما شهرک سینمایی
متعل�ق ب�ه ده�ه  ۵۰و ۶۰
شمسی نداریم .اگر بخواهیم
س�ریالی بس�ازیم که در دهه
 ۵۰اتفاق افتاده باید عمدت ًا به
کوچه پ�س کوچههای جنوب
ش�هر برویم و بعد علمک گاز
را از بی�ن ببریم یا ماش�ین و
خودرو آن دهه را بیاوریم
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اصلاح تصوی�ر جعل�ی از تاری�خ نی�از به
سریالسازی دارد

مدیر گروه فیلم و س��ریال شبکه دو درباره
ل��زوم اصالح جعلیاتی ک��ه در زمینه اتفاقات
تاریخی با تولید فیلمهای داستانی و مستند
در ش��بکههای ماهوارهای رخ داده ،با فعالیت
منظمت��ر در زمینه سریالس��ازی تاریخی و
بازنمای��ی واقعی��ت ،گفت :جعلی��ات فراوانی
توس��ط مورخان دوران پهل��وی درباره قاجار
اتفاق افتاد .اما ما این کار را با پهلوی نکردیم.
سیستم پهلوی اول قائم به فرد و دیکتاتوری
محض است و با هر نوع مخالف میبینیم چه
برخوردی میش��ود .ش��بکههایی در خارج از
ایران روی دوره پهلوی اول و دوم کار میکنند
و تصاویری جعلی از بخشی از جامعه آن زمان
نش��ان میدهند که درص��د پایینی از جامعه
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سرنوشتیادبودهای«دورهمی»

در حال��ی ک��ه برخی رس��انهها
و مخاطب��ان مدتهاس��ت ک��ه
نس��بت به سرنوش��ت نامعلوم
یادبودهای اهداشده به برنامه
«دورهم��ی» ابراز نگرانی کرده
بودند ،س��ازندگان ای��ن برنامه
حراج آنالی��ن را بهترین راهکار
ب��رای پای��ان ای��ن حاش��یهها
دانستهاند.
برنامه تلویزیون��ی «دورهمی»
ب��ا اج��رای مه��ران مدی��ری در
س��الهای اخیر از مهمانان خود
هدایای��ی دریافت ک��رده بود با
ای��ن وعده که پ��س از مدتی و
در زمان مناس��ب این هدایا به
حراج گذشته میشود و عایدی
آن ص��رف ام��ور خیریه و کمک
به زلزله زدگان و س��یلزدگان
خواهد شد.
اما پس از اینکه با وقوع س��یل
و زلزلههای اخیر در کشور این
وعده عملی نشد ،در نهایت این
پرسش را به همراه داشت که
س��ازندگان این برنامه باالخره
چ��ه زمان��ی را مناس��ب ح��راج
یادبودهای دورهمی میبینند؟!

انتقادها در نهایت مهران مدی��ری را به ارائه این
توضیح��ات در برنامهاش واداش��ت ک��ه «قرار بود
هدایای م��وزه به نفع زلزلهزدگان و س��یل زدگان
حراج ش��ود اما به خاطر اینکه هدایا را نداده بودند،
تصمیم گرفتیم در سری چهارم این حراج را انجام
بدهیم که مواجه ش��د با موضوع کرونا .االن چون
نمیدانیم این مرض وحش��تناک کی دست از سر
ما بر میدارد ،تصمیم گرفتیم که حراج را به صورت
مجازی برگزار کنیم ».حاال مدتی است که سایت
شبکه نس��یم هدایای مهمانان برنامه «دورهمی»
را برای حراج خیریه به نمایش گذاش��ته است .در
مطلبی که روی سایت این شبکه قرار گرفته است،
هر یک از یادبودهای اهداشده به برنامه دورهمی با
ذکر نام اهداکننده آورده شده و از مخاطبان خواسته
شده است که پیشنهاد خود را به آدرسی که در این
صفحه درج شده ،ارائه کنند .در میان اهداءکنندگان
یادبودهابهدورهمی،اسامیافرادیهمچون:پرفسور

مجید سمیعی ،عادل فردوسیپور ،معصومه ابتکار،
کیوان ساکت ،داریوش فرهنگ ،فرهاد آییش ،رؤیا
تیموریان ،سورنا ستاری ،بیتا فرهی ،حمیدلوالیی،
پرویزپورحسینی،مجیدمظفری،گوهرخیراندیش،
چنگیز جلیلوند ،حدیث فوالدوند ،جواد خیابانی،
بهنام بانی ،مینو غزنوی ،مصطفی زمانی ،س��امان
سالور ،امیر جعفری ،علی انصاریان ،لیلی رشیدی،
رامبد جوان ،هوروش بند ،سامان گلریز ،محمدجواد
آذری جهرمی ،فرهاد ظریف ،جاللالدین معیریان،
رس��ول نجفیان به چشم میخورد .مهران مدیری
که اعالم ش��ده فصل جدید (پنج��م) برنامهاش را
در فضای��ی جدید پس از ایام مح��رم و صفر روی
آنتن میب��رد ،به مخاطبانش قول داده اس��ت که
شفافسازیهای الزم برای حراج این هدایا از جمله
اینکه خریدار یا خریداران چه کسانی بودند انجام
شود و در نهایت «در اولین برنامه چک حراجی را با
حضور نمایندگان هالل احمر اهدا کنند».
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

نفوذسریالهایترکیبهکشورهایآمریکایالتین
س��ریالهای ترک��ی در می��ان مخاطبان
کش��ورهای آمریکای التین بسیار پرطرفدار
ب��وده و گاه��ی ش��بکههای تلویزیونی این
کشورها را به تصرف خود درآوردهاند.
الجزی��ره با اع�لام خبر باال توضی��ح داده
اس��ت« :س��ریالهای ترکی قب��ل از آمدن
کرونا ش��بکههای کشورهای آمریکای التین
را تصاحب کرده و به بیشترین درصد تماشا
میان آمریکاییها رسیدند.
اکن��ون که با آمدن کرونا بازار ش��بکههای
اینترنت��ی داغ ش��ده ،ب��از هم س��ریالهای
ترکی با قدرت در شبکههای اینترنتی میان
ساکنان آمریکای التین جایگاه خود را حفظ
کردهاند».
الجزیره س��پس به مطلبی از روزنامه لوس
آندیس آرژانتینی اشاره کرده که در آن برخی
ویژگیهای مثبت س��ریالهای ترکی مورد
توجه قرار گرفته اس��ت و بدون ابراز نگرانی
از نف��وذ این مجموعهها در ش��بکههای ملی
و مردم کش��ورهای آمریکای التین ،حتی به
نوعی حمایت از سریالهای ترکی هم محسوب
میشود!
در گزارش این روزنامه آرژانتینی آمده است:
«سریالهای ترکی شبکههای تلویزیونی ملی
و پ��س از آن ش��بکههای اینترنتی آمریکای
التی��ن را به تصرف خ��ود درآوردهاند .وقتی
برای نخس��تین بار پای سریالهای ترکی با
س��ریالهایی هم چون «حریم س��لطان» به
تلویزیون کشورهای آمریکای التین باز شد،
انتظار نمیرفت که این سریالها تا این اندازه
مورد استقبال شهروندان کشورهای آمریکای
التین قرار بگیرند».
نویس��نده ای��ن گ��زارش معتق��د اس��ت،
«س��ریالهای ترکی مثل سریالهای محلی
کش��ورهای آمریکای التین فقط به موضوع
عشق نپرداختهاند .کارگردانان و تهیهکنندگان
ترکیه پا را فراتر گذاش��ته و در کنار مسائل
عاشقانه به موضوعاتی همچون انتقام ،خیانت
و قدرت هم پرداختهاند .آنها سریالهایشان
را بر پای��ه چالشهایی س��اختهاند که برای
بسیاری از مخاطبان جذاب است.
همچنین س��ازندگان س��ریالهای ترکی
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به زیباییهای بصری آثارش��ان بسیار توجه
داش��ته و غالباً سریالها را در اماکن سر باز و
ساختمانهایحقیقیتصویربرداریمیکنند.
شخصیتهای این سریالها به گونهای ساخته
و پرداخته میش��وند که مخاطبانشان در هر
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کجای جهان ف��ارغ از تفاوتهای فرهنگی و
سیاس��ی میتوانند با آنها همذات پنداری
کنند».
این گ��زارش یک��ی دیگ��ر از ویژگیهای
مثبت س��ریالهای ساخت ترکیه را توجه به
زبان بدن و نیز دقت در جزئیات روابط میان
ش��خصیتها عنوان کرده است .پایانبندی
متفاوت نیز نقطه قوت دیگری برشمرده شده
است که مردم کشورهای آمریکای التین را به
سمت سریالهای ترکی میکشاند.
ش��بکه جهانی نتفلیکس هم مدتهاست
که بر جذب مخاطب بیشتر برای سریالهای
ترکی تمرکز کرده است و برخی از آنها را به
بیننده خود پیشنهاد میدهد.
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ناگفتههایی از «مختارنامه» که شاید بعد از یک دهه هنوزندانید

قراربودجمشیدهاشمپور«مختار»باشد

[]46

پخ��ش چندی��ن و چندب��اره «مختارنامه» در مناس��بتها ،اگرچه در این
س��الها انتقادهایی به جا را متوجه رویکرد تلویزیون نس��بت به پخش
ای��ن س��ریال تاریخ��ی ،کرده اس��ت ،اما قطعا ًاین رویک��رد از ارزش کار
عواملیکههش��تس��الازعمرش��انرامعطوفبهتولیدسریالیتاریخی
مذهب��ی ب��ا این حجم از پروداکش��ن کردهاند ،کم نمیکند .محمود فالح،
تهیه کنندهای که در کارنامهاش سریالهایی چون «مختارنامه»« ،تفنگ
س��رپر»« ،خوش رکاب»« ،قبیله عش��ق» و فیلمهایی از جمله «رس��م
عاش��ق کش��ی»« ،چن��د کیل��و خرما ب��رای مراس��م تدفی��ن»« ،جایی در
دوردس��ت»« ،چراغی در مه» و  ...به چش��م میخورد ،با س��پری ش��دن

بیش از یک دهه از نمایش اولیه س��ریال «مختارنامه» ،معذوریتها را
ب��رای بازگ��و ک��ردن برخ��ی حرف و حدیثه��ا و ناگفتهها از این س��ریال
کمرن��گ ک��رده اس��ت .حاال فالح از تم��ام مرارتهایی میگوید که به جان
خریده تا کار به س��امان برس��د و روی آنتن برود .با این همه او همچنان
مشتاق است که فرصتی دست دهد تا دوباره در کسوت تهیهکننده ،در
ساخت یک مجموعه نمایشی فاخر نقش و سهمی داشته باشد .بازپخش
سریال «مختارنامه» از شبکهای فیلم انگیزهای است تا پای صحبتهای
محمود فالح بنشینیم و کم و کیف ساخت این مجموعه نمایشی که بارها
به شکلهای مختلف از تلویزیون پخش شده است را مرور کنیم.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ف�لاح در ابت��دا ب��ا اب��راز عالقه ب��ه تهیه
س��ریالهای تاریخ��ی ،میگوی��د که خیلی
دوست داشته است سریالی از زندگی حضرت
امام (ره) بسازد و حتی در زمان حیات ایشان،
از طریق مرحوم حاج احمدآقا رایزنیهایی هم
در این رابطه کرده است که البته امام (ره) زیر
بار نرفتند و موافقت نکردند.
او در پاس��خ به اینکه قصه س��اخت سریال
«مختارنامه» از کجا آغاز شد؟ یادآور میشود:
در س��ال  ۱۳۸۱ت��ازه از مجموع��ه «تفنگ
سرپر» فارغ شده بودم که سیمافیلم پیشنهاد
س��اخت سریال «توابین» را با فیلمنامهای از
محمدابراهیم سلطانیفر و کارگردانی مرحوم
س��یفاهلل داد ارائه کرد .به مس��ئوالن وقت
سیمافیلم پیشنهادکردم که با توجه به تجربه
موفق سریال امام علی (ع) ،ساخت توابین را
نیز به داوود میرباقری بسپارند.
فالح درب��اره اینکه آیا مدی��ران وقت صدا
و س��یما هم روی داود میرباق��ری به عنوان
کارگردان «مختارنامه» نظر مثبت داشتند؟
چنین اظهار میکند :بله؛ مشکلی نداشتند و
از من خواستند که با میرباقری مذاکره کنم.
البته میرباقری از بابت س��کانسهای پایانی
س��ریال امام علی (ع) که ب��اب میلش نبود،
کدورتی به دل داشت و ابتدا نپذیرفت ،اما بعد
با اصرار من قبول کرد که توابین را بسازد ،به
شرطی که فیلمنامه را از ابتدا خودش بنویسد.
به این ترتیب ،نگارش فیلمنامه سریال توابین
که به «مختارنامه» تغییر ن��ام داد از خرداد
سال  ۸۱تحت نظارت حجتاالسالم رسول
جعفریان آغاز شد.
او در پاس��خ ب��ه اینک��ه آیا ب��اور به برخی
کارگردانان برای ساخت سریالهای تاریخی
موجب نادیده گرفتن توانایی دیگر کارگردانان
و به نوعی توزیع ناعادالنه فرصتها نمیشود؟
توضی��ح میدهد :با کلیت این حرف موافقم،
اما توجه داش��ته باشید که من در نزدیک به
 ۱۸سال پیش ،میرباقری را برای کارگردانی
مختارنام��ه انتخ��اب کردم و در آن س��الها
ش��اخصترین س��ریال مذهبی تاریخی ما،
ام��ام علی (ع) بود .البته ام��روز میتوانیم به
چهرههای جوان ه��م اعتماد کنیم و چنین
فرصتهایی را در اختیارش��ان ق��رار دهیم،
بهش��رطی که مشاورانی مثل میرباقری را در
کنار خود داشته باشند.
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فالح س��پس درب��اره «مختارنامه» و زمان
دقی��ق آغ��از فیلمبرداری س��ریال ی��ادآور
میش��ود :پیشتولید سریال از سال  ۸۱آغاز
ش��د و نزدیک دو سال طول کشید .در اواخر
فروردین س��ال  ،۸۳تصویربرداری سریال به
ش��کل آزمایش��ی و به مدت دو ماه در شهر
کاش��ان کلیدخورد .گروه س��ازنده ،این دو
ماه آزمایشی را به نیت آزمون و خطا و برای
س��نجیدن تواناییهای عوامل فنی و تولید و
بررسی کم و کاس��تیها در نظر گرفتند .به
نظرم ،حرکت بسیار درستی بود .به هر حال،
کاستیها و نقصانها را دیدیم و اصالحشان
کردیم .من و میرباقری میدانس��تیم که این
س��ریال یکی دو س��اله جمع نمیشود و کار
به درازا خواهد کش��ید ،بنابراین باید گروه را
تقویت میکردیم .به ش��کل رسمی ،ساخت
سریال مختارنامه در اواخر اردیبهشت  ۸۳با
حضور آقای الریجانی ،رئیس وقت س��ازمان
صداوسیما در لوکیش��ن مسجد کوفه کلید
خورد و تصویربرداری آن س��ال  ۸۸به پایان
رسید.
تهیهکنن��ده مختارنام��ه در پاس��خ به این
پرس��ش که آیا از همان ابتدا قرار بود فریبرز
عرب نیا ایفاگر نقش مختار ثقفی باشد یا به
بازیگران دیگری هم فکر میکردید؟ گفت :در
ابتدا قرار بود جمشید هاش م پور بازیگر نقش
مختار ثقفی باش��د اما در جلسه نهایی گفت
نگران است که مبادا با توجه به طوالنی بودن
زمان فیلمبرداری س��ریال ،نتواند از پس کار
بربیاید .با منتفی شدن حضور هاش م پور ،به
ب نیا رفتیم و با او به توافق
س��راغ فریبرز عر 

رسیدیم.
او درب��اره هم��کاری با فریب��رز عرب نیا
ب نی��ا خصوصیات اخالقی
توضی��ح داد :عر 
خاصی دارد .با این حال ،میرباقری همیشه
از انتخ��اب و نح��وه بازی ع��ربنیا راضی
ب نیا کمترین برداش��تها را هنگام
بود .عر 
فیلمبرداری داش��ت .هر چند عدهای اعتقاد
داشتند که اگر صدایش دوبله میشد نتیجه
کار بهت��ر میب��ود ،ام��ا کارش در مجموع
رضایت بخش بود.
فالح در پاسخ به سؤال دیگری درباره ارتباط
با علما چه در مرحله نگارش فیلمنامه و پیش
تولید و چه پس از آن و در طی فیلمبرداری
س��ریال ،توضیح داد :به دلیل حواشیای که
در زمان پخش سریال امام علی (ع) به وجود
آمده بود ،قبل از نگارش فیلمنامه مختارنامه،
پنج ماه کار تحقیقاتی و مطالعاتی انجام شد
و حتی به مرحوم دکتر جعفر ش��هیدی نیز
مراجعه و با ایش��ان مشورتهایی کردیم .در
مرحله بعد ،به قم سفر کردیم و ضمن دیدار
ب��ا علما و مراجعی همچ��ون آیتاهلل مکارم
شیرازی تائید و موافقت ایشان را برای ساخت
سریال گرفتیم.
او درباره یکی از حواشی سریال مختارنامه
در زمان پخش که مربوط به س��کانسهای
حض��رت ابوالفض��ل (ع) در روز عاش��ورا بود
و البته هیچ گاه ه��م از تلویزیون به نمایش
درنیام��د ،چنی��ن اظهار کرد :اضافه ش��دن
صحنههای کربال به درخواست آقای ضرغامی
بود .فیلمبرداری مختارنامه به پایان رس��یده
ب��ود که ایش��ان به عن��وان رئیس س��ازمان
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صدا و س��یما از ما خواس��ت ک��ه با توجه به
منتفی شدن ساخت مجموعه «امام حسین
(ع)» صحنهه��ای مربوط به کربال و روزهای
تاسوعا و عاشورا را به مختارنامه اضافه کنیم.
گروه ب��رای گرفتن این تصاویر یک بار دیگر
به ش��اهرود رف��ت و طی مدت چه��ار ماه،
صحنههای روز عاش��ورا که همان س��کانس
مع��روف حض��رت ابوالفضل (ع) نی��ز در آن
است ،فیلمبرداری شد .یک روز هم خود آقای
ضرغامی با تعدادی از نمایندگان وقت مجلس
سر صحنه تصویربرداری آمدند و سکانسهای
فیلمبرداری شده کربال و روز عاشورا را دیدند
و عالوه بر تائید کار ،از دیدن صحنهها متأثر
شدند ،اما این س��کانسهای تاثیرگذار هیچ
گاه فرصت نمایش در تلویزیون را به دس��ت
نیاوردند.
تهیهکننده «مختارنامه» درباره پخش این
صحنهها در فضای مجازی خاطرنشان کرد:
البته مدتی بعد برخی از این س��کانسهای
حذف ش��ده در فضای مجازی منتش��ر شد،
آن ه��م با کیفیت بس��یار پایین .مدت زمان
صحنههای مربوط ب��ه حضرت ابوالفضل(ع)
ح��دود  ۱۸دقیق��ه ب��ود ،در حال��ی ک��ه
سکانسهای منتشرش��ده در فضای مجازی
ی
هفت تا هشت دقیقه بود ،آنهم ناقص و ب 
کیفیت .از آنجا که فیلمبرداری مختارنامه به
صورت  ۳۵میلیمتری بود ،باید مراحل زیادی
مث��ل صداگذاری ،تدوین و ...را پش��ت س��ر
میگذاش��ت تا آماده نمایش شود و احتمال
داشت که در مسیر این مراحل ،آن سکانسها
به بیرون درز پیدا کرده باش��د .ما هم پیگیر
ماجرا شدیم ،اما در نهایت مشخص نشد که
چگونه و از طریق چه شخص یا اشخاصی به
فضای مجازی رسیده بود.
محمود فالح همچنین به این پرس��ش به
که با وجود همه مش��کالتی که به آنها اشاره
کردی��د آیا همچنان حاضرید تهیه دیگر آثار
نمایشی تاریخی مذهبی را بر عهده بگیرید؟
پاس��خ مثبت داد و افزود :اگر تهی ه س��ریال
«سلمان فارسی» را هم به من سپرده بودند با
کمال میل میپذیرفتم.
او اضافه کرد :مختارنامه باعث ش��د دو بار
سکته کنم و یک عمل قلب باز داشته باشم.
با این ح��ال ،اگر توان و فرصتش فراهم آید،
همچنان دوس��ت دارم تهیه کننده یک کار
فاخر مذهبی تاریخی باشم.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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 ۳۰هزار قطره خطرناک در هر عطسه

مراقبعطسههایکروناییباشید!
ش��اید تا چند م��اه قبل اگر
ی��ک نفر کنار دس��ت ش��ما
ده تا عطس��ه ه��م میکرد،
زی��اد مهم نب��ود .ام��ا این
روزها ،ش��نیدن صدای هر
عطس��های ،هراس به جان
ما میان��دازد .با آغاز فصل
پاییز ،روزهای سرد سال هم
از راه میرسد .روزهایی که
به دلیل تغیی��رات جوی ،با
شیوع باالی سرماخوردگیها
هم��راه اس��ت .ام��ا ،پاییز
 ۹۹یک تفاوت با پاییزهای
گذش��ته دارد و آن ه��م
مهم��ان ناخوان��دهای به نام
ویروس کرونا اس��ت .این
وی��روس منح��وس و در
عین ح��ال خطرن��اک ،پاییز
امس��ال را نگرانکنن��ده
ساخته اس��ت .زیرا ،عالوه
بر اینکه باید مراقب باشیم
تا س��رما نخوریم ،بایس��تی
از خودم��ان در براب��ر این
ویروس محافظت کنیم .به
گفت��ه پزش��کان ،در رابطه
با همهگی��ری کووی��د ،۱۹
دو مس��یر انتقال اصلی در

بنابر آنچه ویروسشناس��ان عن��وان میکنند،
می��زان دوز ویروس و زمانی ک��ه فرد در معرض
آن ق��رار میگیرد برای برخ��ی بیماریها ارتباط
مستقیمی با ابتالء به بیماری خواهد داشت .اما آیا
دوز ابتدایی ویروس کرونا و مدت زمان مواجهه با
ویروس با احتمال ابتالء به بیماری مرتبط است.
بر اساس شواهد موجود تا این زمان ،برای اینکه
فردی به بیماری کووید  ۱۹مبتال شود الزم است
با دوز مشخصی از ویروس مواجهه شود .بر اساس
فرمول منتشر شده در برخی مطالعات ،ابتالء به
این بیماری حاصل ضرب مواجهه با دوز مشخصی
از ویروس و مدت زمان مواجهه است.
بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده روی ویروس

«مرس» و «س��ارس» ،تخمینزده میشود هزار
ذره ویروس��ی برای ایجاد عفونت الزم است .یک
س��رفه حدود  ۳هزار قطره رها میکند و قطرهها
با سرعت حدود  ۸۰کیلومتر در ساعت میتوانند
حرکت کنند .اغلب قطرهها بزرگ هس��تند و به
س��رعت میافتند اما تعداد زی��ادی از آنها در هوا
باقی مانده و میتوانن��د در چند ثانیه طول یک
اتاق را بپیمایند.
هر عطس��ه حدود  ۳۰ه��زار قطره رها میکند
که تا  ۳۲۱کیلومتر در ساعت میتوانند پیمایش
کنند .اگر فردی مبتال باشد ،قطرات در هر سرفه
یا عطسه او ممکن است حاوی  ۲۰۰میلیون ذره
ویروسی باشند.

نظر گرفته میش��ود .اولین
مس��یر انتق��ال از طری��ق
قط��رات تنفس��ی هن��گام
عطس��ه ،س��رفه یا صحبت
کردن است .دومین مسیر
انتق��ال از طری��ق تم��اس
دست به دس��ت ،دست به
سطوح و… ،است که منجر
به آلوده ش��دن دست و در
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نهایت با تماس دست آلوده،
وی��روس ب��ه ب��دن منتقل
میشود.
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اگ��ر فردی نزدی��ک بیمار باش��د و بیمار
مبت�لا مس��تقیماً به س��مت او عطس��ه یا
س��رفه کند احتمال خیلی زی��ادی دارد که
ه��زار ذره ویروس را استنش��اق ک��رده و به
بیماری مبتال شود.
حتی اگر آن س��رفه یا عطسه به سمت فرد
نباشد ،برخی قطرات آلوده کوچک میتوانند
چندین دقیقه در هوا معلق بمانند .اگر فردی
چند دقیقه بعد از آن عطس��ه یا سرفه نیز به
اتاق وارد شود و چند نفس بکشد احتمال دارد
که ویروس الزم برای مبتال ش��دن را دریافت
نماید.
در حالی که اگر به اتاقی که شخص آلوده در
آن تنفس میکند وارد شود ،ممکن است ۵۰
دقیقه یا بیشتر طول بکشد تا یک دوز عفونی
را استنشاق کند.
قطرات ناش��ی از تنفس ،س��رعت پایینی
داشته و به سرعت سقوط میکنند .به دلیل

عدم نیروی بازدمی در یک تنفس ،ذرات ویروس��ی از نواحی
پایینی دستگاه تنفسی خارج نمیشوند .قطرات تنفسی ناشی
از نفس کشیدن تنها حاوی سطوح پایینی از ویروسها هستند.
صحبت کردن نیز رهاسازی قطرات تنفسی را  ۱۰برابر افزایش
میده��د .پنج دقیقه صحبت کردن نزدیک با فرد مبتال الزم
اس��ت تا فرد سالم ،دوز مورد نیاز برای بیمار شدن را دریافت
نماید .بنابراین هر فردی که در یک فضای بسته ،مانند دفتر
کار مدتی با فرد مبتال بماند ،پتانسیل ابتالء را دارد.
دو عام��ل مؤثر بر ابتالء به بیماری کووی��د  ،۱۹دوز (تعداد
وی��روس) و زمان مواجهه اس��ت .به ط��ور خالصه در معرض
عطسه و سرفه قرار گرفتن ،پنج دقیقه صحبت ،یا حدود ۵۰
دقیقه قرار گرفتن در یک مکان بسته با فرد مبتال خطر بیمار
شدن را در افراد سالم به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
در ای��ن روزها ،رعایت پروتکلهای بهداش��تی و اس��تفاده
از ماس��ک ،حداقل کاری اس��ت ک��ه میتواند از م��ا در برابر
بیماریهای خطرناک ویروسی ،محافظت کند .اگر میخواهیم
به س�لامت از پاییز و زمس��تان عبور کنیم ،بهتر اس��ت که
پروتکلهای بهداشتی را جدی بگیریم.

هر عطس�ه حدود  ۳۰هزار
قطره رها میکن�د که تا ۳۲۱
کیلومتر در ساعت میتوانند
پیمایش کنند .اگر فردی مبتال
باش�د ،قطرات در هر سرفه یا
عطس�ه او ممکن است حاوی
 ۲۰۰میلی�ون ذره ویروس�ی
باشند.
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دکتر زهرا گرجی
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی

جدرکودکانخودرابشناسید
الگوهایغذاییرای 
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الگوی غذایی کودکان در سالهای اخیر تغییر کرده است ،نکته قابل توجه این است که همانطور که الگوی رشد فیزیکی کودک با بزرگتر شدن
تغییر میکند معموال ً الگوی دریافت غذایی نیز همواره با ثبات نیس��ت .اش��تهای کودک تعیین کننده میزان رش��د و دریافت مواد مغذی او اس��ت.
مصرف شیر کودک از یک سالگی شروع به کاهش مییابد و درسال بعد دریافت سبزیجات کاهش مییابد و از طرف دیگر مصرف غالت ،حبوبات و
ش��یرینیها بیش��تر میش��ود .کودکان منابع پروتئینی نرمتر را به گوش��ت که جویدن آن س��ختتر است ترجیح میدهند .در حالی که گوشتها منابع
غنیتری از پروتئینها هس��تند .در مقایس��ه با دریافت مواد مغذی در دوران ش��یرخواری ،در ابتدای س��نین پیش از مدرس��ه مقدار کلسیم ،فسفر،
ریبوفالوین ،آهن و ویتامین  Aکم میشود.
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امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

دریافت س��ایر مواد مغذی کلیدی نس��بتاً
ثاب��ت باق��ی میماند .در طی س��الهای اول
مدرس��ه دریافت کودک بیش��تر و با ثباتتر
شده و تا زمان بلوغ ادامه مییابد .در هر سن
و جنس ،تنوع زیادی در دریافت مواد مغذی
در کودکان سالم دیده میشود .مسئله دیگر
این میباشد که آنها شیر کمتری مینوشند
و بیش��تر آن ش��یر کم چربی و بدون چربی
اس��ت و به احتم��ال زیاد دریافت کلس��یم،
ویتامی��ن  ،Dویتامین  ،Eمنیزیم و ویتامین
 Aک��ودکان کمت��ر از حد مورد نیاز اس��ت.
کودکان بیش��تر نیاز غذایی خ��ود را از میان
وعدهها تأمین مینمایند و بیشتر غذاها را در
محیط خارج از خانه مصرف میکنند .غذاهای
حاوی مواد مغذی کم (نظیر نوشابهها ،دسرها،
شیرینکنندهها و اسنکهای نمکی) جایگزین
مواد مغذی ش��دهاند .مطالعات ملی دریافت
خوراک کودکان و نوجوانان نشان میدهد که
بیشتر رژیمهای غذایی آنان توصیههای ملی
برای گروههای غذایی را رعایت نمیکنند.
عوامل مؤثر بر دریافت غذا

عادتهای��ی از قبیل دوس��ت داش��تن یا
دوست نداشتن غذا ،در ابتدای کودکی شکل
گرفت��ه و تا دوران بلوغ ادامه مییابند .عوامل
زی��ادی دریافت و عادات ک��ودکان را تعیین
میکنند .عمدهترین م��واردی که بر دریافت
غذا در این سنین تأثیر میگذارد ،عبارتند از:
محیط خانواده ،روندهای اجتمایی ،رسانهها،

فشارهای محیطی و بیماری .شناختن صحیح
این عوامل به شما کمک خواهد کرد تا کودک
دلبندتان الگوی غذایی سالمتری را در آینده
داشته باشد.

باشد محیطی که غذا در آن صرف میشود و
نیز زمان غذا خ��وردن نگرشهای غذا و غذا
خوردن را تحت تأثیر قرار میدهد.
تأثیر همساالن

همچنان که کودک بزرگ میشود ،دنیای او
نیز بزرگتر شده و ارتباطات اجتماعی او نیز
مهمتر میشود .تأثیر دوستان نیز افزایش یافته
و بر انتخاب غذا و طرز نگرش او اثر میگذارد
که در نتیجه ممکن اس��ت کودک غذایی را
درخواست کرده یا دیگر استفاده نکند .شرکت
او در غذاخوری مدرس��ه بیش��تر بستگی به
عکسالعمل دوس��تانش دارد تا فهرست غذا.
رفتارهای مثبت ،از قبیل تمایل برای امتحان
غذاهای جدید ،باید در او تشویق شود .والدین
بای��د اثرات نامطلوب را مح��دود نموده ،ولی
بمنظور پیش��گیری از اثرات نامطلوب از نزاع
بپرهیزند و صبور باشند.

محیط خانواده

در کودکان نوپا و پیش دبس��تانی خانواده
بیش��ترین نقش را در ش��کل گی��ری عادات
غذای��ی کودک ایفا میکنن��د .در این حالت
والدین و بزرگترهای خانواده الگوهای مهمی
به ش��مار میروند .نگرشهای غذایی والدین
میتوانند عوامل پیشبینیکننده خوبی جهت
عالقه یا عدم عالقه به غذا و پیچیدگی رژیم
در کودکان س��نین مدرس��ه ابتدایی باشند.
تشابهات بین عادات غذایی کودک و والدین
احتماالً نشان دهنده اثرات ژنتیکی و محیطی
اس��ت .برخالف تصور عموم ،کودکان توانایی
غری��زی ب��رای انتخاب یک رژی��م متعادل و
مغ��ذی ندارن��د و وقتی چنی��ن غذاهایی در
دس��ترس آنها ق��رار گیرد ،آنه��ا را انتخاب
خواهند کرد .امروزه خانوادهها کمتر با هم غذا
میخورند که قسمتی بخاطر برنامه کاری آنها،
مصرف غذا جل��وی تلویزیون و کاهش زمان
تهی��ه و مصرف غذا در خانه اس��ت .کودکان
مدرس��های و نوجوان که همراه والدین ش��ام
میخورند ،مقادیر بیش��تری میوه و سبزی و
غذای سرخ شده کمتری را استفاده میکردند.
محیط مناسب غذا به گونهای است که همراه
با زمان کافی ،آرامش و صحبتهای خانوادگی
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پیامهای رسانهها

تلویزی��ون ب��ه خاطر اینک��ه باعث کاهش
فعالیت و استفاده غیرفعاالنه کودک میشود
ممکن اس��ت به رش��د و تکامل او ضرر بزند.
عالوه بر آن تماشای تلویزیون و محیط متنوع
آن ،که باعث افزایش تمایل به غذا میش��ود
از عوام��ل زمینهس��از چاقی در ک��ودکان و
بزرگس��االن است .بعالوه نوع غذاهایی که در
هنگام تماش��ای تلویزیون مصرف میش��ود،
میتواند در افزایش پوس��یدگی دندان نقش
داش��ته باش��د ،زیرا دندانها بطور مداوم در
معرض کربوهیدراتهای متراکم و غذاهایی
غنی از ش��کر قراردارند .ک��ودکان کوچکتر
اغل��ب نمیتوانند بین پیامه��ای تبلیغاتی و
برنامهه��ای ع��ادی تفاوتی قائل ش��وند و در
واقع توجه بیشتری به تبلیغات دارند .هرچه
کودک بزرگتر میش��ود اطالعات بیشتری
کسب میکند ،ولی باز هم نسبت به تبلیغات
حساس و تأثیرپذیر میباشد .امروزه به خوبی
میدانیم که وضعیت تغذی��های کودکان در
پاسخدهی و رفتارهای اجتماعی کودک بسیار
تأثیر خواهد داشت .یک ارتباط غذایی خوب،
شامل تقسیم مسئولیت بین والدین و کودکان
است .به طوری که شناخت صحیح تغییرات
الگوی غذایی کودکان و سوق دادن کودک به
سمت عادتهای صحیح بسیار حائز اهمیت
است.
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نگاهی به چرایی کاهش فرزندآوری در جامعه ایران

چند بچه کافی است؟
علیاصغراحمدزاده
کارشناسارشدارتباطات
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حدود یک دهه از تغییر سیاست
کالن جمعیتی در ایران میگذرد.
تقریب��ا ً از س��ال  1389بود که
برخی از مقامات بلندپایه ایران
به این باور رس��یدند که جامعه
ایران طی دههه��ای آینده ،پیر
خواهد شد؛ در همین راستا بود
که ش��عار «دو بچه کافیاست»،
کن��ار گذاش��ته و تبلیغ��ات
گستردهای آغاز شد که مردم را
به داشتن فرزند بیشتر ترغیب
میک��رد .برخ��ی از منتقدی��ن،
این رفتار دولت را در راس��تای
رفتارهای سیاسی تلقی کردند،
ام��ا برخ��ی از جمعیتشناس��ان
نی��ز ،دالی��ل منطقی ب��رای پیر
ش��دن جمعیت ج��وان ایران در
آین��ده آوردن��د .بهرغ��م هم��ه
تبلیغ��ات و مش��وقهای کوچک،
هنوز سیاست افزایش جمعیت
چن��دان موف��ق نبوده اس��ت و
ضرباهنگ رشد جمعیت ایران،
بهمانن��د ده��ه اول انق�لاب
پرشتاب نیست.
این در حالی اس��ت ک��ه حدود
 30س��ال پیش ،وقتی سیاست
کنترل جمعیت آغازیدن گرفت،
موفقیتهای چشمگیری داشت،
ام��ا این بار ،سیاس��ت افزایش
جمعیت ،چندان توفیقی ندارد.
برخ��ی از کارشناس��ان اعتق��اد
دارند ک��ه چنین ام��ری زمانبر
خواه��د بود اما برخی هم دالیل
دیگری را برای عدم فرزندآوری
خانوادهها بیان میکنند و عموما ً
آن را ب��ه موضوعات��ی نظی��ر
نهادینهش��دن ش��عار «فرزن��د
کمت��ر ،زندگی بهتر» ،مس��ائل و
چالشهای اقتص��ادی ،دقت در
تربی��ت فرزندان ،تغییر س��بک
زندگی ،افزایش می��زان طالق،
باال رفتن س��ن تجرد و مسائلی
اینچنین پیوند میدهند.

بشنویم از زبان آمارها

در حال حاضر ،هرم س��نی جمعی��ت ایران در
حال انتقال از جوانی به سالخوردگی است .به این
ترتیب ،اگر نقطه شروع کاهش اساسی و مستمر
باروری در ایران را س��ال  1365در نظر بگیریم،
تا س��ال  1425س��اختار جمعیت ای��ران کام ً
ال
سالخورده خواهد بود .منظور از نرخ باروری کل،
تعیین تعداد فرزندانی است که جانشین والدین
میش��وند .طبق آمار س��ازمان ملل ،نرخ باروری
در ایران برای س��ال  2010کمتر از  1/8گزارش
ش��ده است .این در حالی اس��ت که حداقل نرخ
جانشینی برای منفینش��دن نرخ رشد جمعیت
در یک جامعه 2/1 ،برآورد شده است .همچنین
بر اس��اس اعالم بانک جهانی ،نرخ رشد جمعیت

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

ایران از س��ال  2025به زیر ی��ک درصد خواهد
رسید و جمعیت ایران در آن سال به  0/99درصد
کاهش خواهد یافت .این بهمعنی کاهش تدریجی
جمعیت است.
تا نیم قرن قبل ،امر فرزندآوری در جهان شاکله
طبیعی داش��ت و بهطور متوسط ،هر خانواده از
میانگین ش��ش فرزند برخوردار بود که در گذار
بهس��وی مدرنیته ،علل و عوامل فردی ،فرهنگی
و اجتماعی و حتی سیاستهای بینالمللی ،این
روند را تغییر داد و روند معکوس و شتابزدهای
بهخود گرفت؛ بهگونهای که امروز فرزندآوری در
بسیاری کشورها ،بهعنوان یک چالش اجتماعی،
بلکه ی��ک بحران ب��رای دهههای آت��ی قلمداد
میشود.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ناهمخوانی دخل و خرج

اولین مسئلهای که در باب عدم فرزندآوری
از س��وی بخ��ش زی��ادی از والدی��ن ،عنوان
میش��ود ،مش��کالت و چالشهای اقتصادی
است .در برهه کنونی اقتصاد کشور نیز ،چنین
مسئلهای پررنگتر بهنظر میرسد؛ چرا که با
منفی شدن رشد اقتصادی کشور ،پایین آمدن
ارزش پول ملی و هزینههای گزاف مس��کن،
پرخرج بودن امر ازدواج و در کل سخت بودن
امرار معاش ،حس ناامیدی اقتصادی در مردم
بیشتر میش��ود و خانوادهها اغلب به داشتن
ی��ک و یا نهایت��اً دو فرزند راضی میش��وند.
حتی در برخی از م��وارد ،خانوادههای جوان
سعی میکنند فرزندی نداشته باشند .طبیعی
است که یک اقتصاد پویا که بهصورت متوازن
بتواند رفاه و آسایش را در اختیار آحاد جامعه
قرار دهد ،میتواند ،مس��یر رشد جامعه را در
سایر بخشها نیز پدید آورد اما یک جامعه با
مشکالتاقتصادی،نمیتواند بهصورتمتعادل
رشد کند و این امر میتواند در سایر حوزهها
اثرگذاری پربس��امدی داشته باشد .باال رفتن
هزینههای زندگی ،اگرچه شاید در کوتاهمدت،
مانع از فرزندآوری خانوادهها میشود اما این
امر ،رفتهرفته به یک فرهنگ عمومی تبدیل
خواهد ش��د و زمانیکه یک دیدگاه بهعنوان
بخش��ی از یک فرهنگ نهادینهشده دربیاید،
شاید سالها زمان ببرد که آن دیدگاه تغییر
یابد .بنابراین ،بهنظر میرسد در این زمینه باید
قبل از دیرشدن اقدام کرد.

که سبب فردیشدن خانه و گسستن اعضای
خانواده از یکدیگر میش��ود .بهعبارت دیگر،
آپارتمان و زندگی آپارتمانی یکی از عرصههای
فردگرایی شده است.
در س��الهای اخیر ،معماری ما به س��مت
کوچکس��ازی خانهها پیش رفته اس��ت که
امکان نگهداری از فرزندان زیاد (بیش از یک یا
دو فرزند) را از خانوادهها گرفته است .طبیعی
است که این امر منجر به کاهش نرخ باروری
در ایران شده است.
طبق سرشماری سال  ،1390متوسط خانوار
در ایران از  5/1نفر در س��ال  1365به 4/03
نفر در سال  1385و  3/55نفر در سال 1390
کاهش یافته است .امروزه با هزینههای گزاف
مس��کن ،برخی از خانهها با متراژهای بسیار
ال  60و  50متری عم ً
پایین ،مث ً
ال توان ندارند
افراد زی��ادی را در خود جای دهند و چندی
پیش در اخبار آمده بود که وس��عت برخی از
خانهها به  25مترمربع نیز رسیده است!

منابع ،سبک زندگی تغییرات بنیادینی گرفت
و خانوادهها رفتهرفته از یک وضعیت زندگی
یکجا به اس��تقالل روی آوردند .شاید حدود
 70سال پیش ،تعریف خانواده در ایران ،مفهوم
دیگری داشت که عموماً دو یا حتی سه نسل
را در برمیگرفت .مث ً
ال در یک خانواده ،فرزند،
پدر ،پدربزرگ و حت��ی گاهی پدر پدربرزگ
در یک خانه میزیس��تند اما اینک ،در همان
آغاز زندگی ،اف��راد تمایل دارند که بهصورت
کام ً
ال مس��تقل زندگی خود را شروع کنند و
این امر باعث شده اس��ت که سبک زندگی،
مسیر معکوسی با گذشته داشته باشد .هرچند
چنین ام��ری بهخودیخ��ود نمیتواند مانع
فرزندآوری باشد ،اما شکل زندگی آپارتمانی،
باعث ش��ده اس��ت که خانوادهه��ا نتوانند به
داشتن فرزند بیشتر رغبت کنند و به یک یا
نهایتاً دو فرزند قانع میشوند.
زندگی چند نفره در خانه  25متری!

یکی از پیامدهای گس��ترش شهرنشینی،
کوچک ش��دن خانهها و افزایش آپارتمانها
اس��ت .خانهه��ای آپارتمان��ی ،بهدلی��ل نوع
فضاسازی و ساخت آن ،بسیاری از کارکردهای
سنتیاش ،مانند محل تفریح و آسایش ،محل
مالقات و میهمانی ،محل جشنها و برگزاری
آیینها و محل کار و البته تولید و همهچیز،
بهجز محل خواب را به فضاهای شهری منتقل
کرده است .طراحی آپارتمانها بهگونهای است
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فرزندان تصمیمگیر

یکی از مسائل بسیار مهمی که اینک مورد
بررس��ی برخی از افراد دانش��گاهی نیز شده،
پدیده فرزندساالری اس��ت .سؤال اساسی در
این خصوص این است که آیا جامعه بیشتر به
سمت فرزندساالری سوق یافته یا خیر؟ ابتدا
بهتر است تعریفی از فرزندساالری ارائه بدهیم.
درواقع فرزندس��االری پدیدهای اس��ت که در

تغییر سبک زندگی

ش��اید ،یک قرن پیش ،فرزندآوری یکی از
مبان��ی اقتدار در یک خان��دان ،قوم یا طایفه
محس��وب میش��د؛ این امر خصوصاً در یک
زندگی روستایی ،باعث رشد و شکوفایی یک
خانواده بود .از آنجاییکه هنوز منابع بس��یار
زیادی در دست بش��ر وجود داشت که هنوز
تسخیر نشده بود ،خانوادهها سعی میکنند با
داشتن فرزندان زیاد ،به تسخیر منابع بپردازند،
اما رفتهرفته با تغییر س��بک زندگی ،ش��یوع
شهرنشینی و فاصلهگیری از زندگی روستایی،
رشد شتابان تکنولوژی در تسخیر طبیعت و
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پی تغییر جایگاه افراد و حاکمیت فرزندان بر
قلمرو خان��واده ،خصوصاً در عصر حاضر با آن
روبهرو هستیم .در فرزندساالری سلسلهمراتب
در نظ��ام خانواده تغییر کرده و فرزندان نقش
تصمیمگیرن��ده را در خان��واده دارند .اگرچه
بهطور قط��ع و یقین نمیت��وان گفت که در
خانوادهها فرزندس��االری رش��د بسیار زیادی
کرده ،اما دستکم میتوان گفت که فرزندان
بسیار پیش از قبل در کانون توجهات والدین
قرار دارند و خانوادهها سعی میکنند در تمام
کنشهای خودش��ان ،ابتدا فرزندان را نیز در
نظر بگیرند و حتی بخش زیادی از کنشهای
والدین در راستای تأمین نیازهای فعلی و حتی
آتی فرزندان است .این پدیده در اندازه متعارف،
مطلوب اس��ت ام��ا گاهی چنی��ن ایدههایی
اس��تقالل فرزندان را از بین میبرد و تابعیت
والدین از فرزن��دان ،پدیدههای منفی را بهبار
میآورد و می��زان فرزندآوری کاهش مییابد؛
چراکه توانایی برآوردن انتظارات باالی فرزندان
و توج��ه بیش از حد والدی��ن به آنها ،مانعی
برای داشتن فرزندان بیشتر خواهد بود.
افزایش سن ازدواج

یکی دیگر از مسائلی که روی امر فرزندآوری
اثرگذاری زی��ادی دارد ،افزایش س��ن تجرد
است .افزایش سن تجرد در برخی از موارد به
وضعیت تجرد قطعی میرسد که این اتفاق نیز
دالیل متعددی دارد ،اما باز هم بروز مشکالت
اقتصادی ،سایه س��نگینترین روی افزایش
س��ن ازدواج یا حتی تجرد قطعی دارد .رشد
اقتصادی افراد در امر ازدواج میتواند یکی از
کلیدیترین مباحث باشد.
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این موض��وع چنان اهمی��ت دارد که این
بهعنوان اصلیترین دلیل ازدواج تلقی میشود،
اما باید بهخاطر داش��ته باشیم که اگر شرایط
اقتصادی یک کشور ،مسیر عادی خود را طی
کند ،اصوالً فرد باید بتواند با تالشی متناسب،
ملزومات ابتدای��ی یک زندگی را تأمین کند.
در چنین جوامعی داشتن شغل ،تهیه مسکن،
خرید خ��ودرو و امرار مع��اش روزانه ،دغدغه
بزرگی محسوب نمیشود ،اما عموماً در جوامع
کمترتوسعهیافته یا کشورهای در حال توسعه،
یافتن شغل مناسب یکی از دغدغههای اصلی
افراد محسوب میشود.
اگرچه در ایران هم یافتن شغل یک دغدغه
بس��یار بزرگ بهحس��اب میآید اما با لحاظ
کردن ش��رایط حاضر اقتص��ادی باید گفت
که یافتن ش��غل برای ازدواج ،یک گام بسیار
کوچک تلقی میش��ود و رسیدن به شرایط
اقتصادی مطلوب اقتصادی ،مس��یری بسیار
طوالنی میطلبد .البته در مس��یر ازدواجهای
دیرهنگام یا تجرد قطعی ،مسائل فرهنگی نیز
دخیل هستند.
سایه طالق بر فرزندآوری

مسئله طالق نیز یک عامل پررنگ در عدم
تمایل به فرزندآوری اس��ت .ط�لاق بهعنوان
یک مسئله اجتماعی که در برگیرنده انحالل
قانونی ازدواج و جدایی زن و ش��وهر اس��ت،
بهلحاظ تاثیرات گسترده و روند رشد جمعیت
و همچنین دگرگونی س��اختار خانواده حائز
اهمیت بهسزایی است.
بهواسطه همین امر سازمان ثبت احوال در
کن��ار درج دو واقعه مرگ و می��ر و والدت به

ثب��ت آمار ازدواج و طالقهای جاری س��االنه
میپردازد.
نگاهی ب��ه وضعیت طالق در ایران نش��ان
میدهد که میزان طالق طی س��الهای اخیر
سیر صعودی داشته و این آمارها مسئله بودن
موضوع ط�لاق را نش��ان میدهد .همچنین
آمارها نشان میدهند که تعداد طالقهای ثبت
شده در نخستین سالهای زندگی به ویژه تا
پنج س��ال نخست زندگی مشترک نسبت به
سالهای دیگر بیشتر است.
آنچنانک��ه بی��ش از  ۵۰درصد طالقها
در س��ال  ۸۵برای پنج س��ال نخست زندگی
مشترک بوده است .در واقع پنج سال آغازین
زندگی مشترک ،بهترین موقع برای فرزندآوری
محسوب میش��ود و درصد زیادی از طالقها
هم در این برهه ب��رای زوجین رخ میدهد و
این امر ،بر میزان زاد و ولد اثر میگذارد .البته
طبیعی است که طالق در برهه چند سال بعد
از ازدواج نیز روی تربیت صحیح فرزندان آثار
زیانباری بر جای میگذارد.
چه باید کرد؟

با توجه به شرایط جمعیتی کشور و عواملی
که بیان ش��د ،ضروری اس��ت که برای حل
مسئل ه کاهش فرزندآوری برنامهریزی صورت
گیرد تا این مسئله تبدیل به بحران نشود .از
اینرو هم باید سیاستگذاریهایی در سطح
کالن صورت گیرد و هم فرهنگس��ازی در
سطح خانوادهها.
دولت باید با اجرای سیاستگذاری و تنظیم
قوانین امر فرزندآوری را تسهیل کند؛ بهنحوی
که با وج��ود تح��والت صورتگرفته ،زمین ه
تس��هیل فرزندآوری فراهم ش��ده و چالش
پیشآم��ده تبدیل به بحران نش��ود .عالوهبر
برنامهریزیهای کالن و سیاستگذاریهای
تقنینی و اجرایی ،عوامل فرهنگی نیز در این
زمینه نقش بسیار پررنگی دارند.
تبلیغات و ش��عار مع��روف «فرزند کمتر،
زندگ��ی بهتر» که از ده�� ه  60در ایران رواج
یافت و تبلیغات متن��ی و تصویری با همین
مضمون روی مواد غذایی و بسیاری از کاالها
و بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر ،فیلمها
و سریالهای تلویزیونی که بهصورت مستقیم
و غیرمستقیم فرزند کمتر را ترویج کردند ،در
نهادینه کردن این فرهنگ (فرزند کمتر) تأثیر
بهسزایی داشتند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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ویروسهای کالمی زندگیتان را بشناسید!
برخی از حرفهای نادرستی که زوجها به همدیگر میزنند ،ممکن است توهین مستقیم نباشد .این افراد ممکن است از کلمات تحقیرکننده
و حرکاتی زشت استفاده کنند تا مخالفت خویش را با کارهای همسرشان نشان دهند .برزبان آوردن واژه نادرست ،میتواند بسیار زیانبار
باش��د ،چراکه بعد از جاری ش��دن کالم ،خنثی کردن اثر آن سخت و غیرممکن میشود .همه ما ممکن است افرادی را بشناسیم که هنوز
از شنیدن حرف نیشداری که همسرشان حدود سی سال پیش بر زبان رانده ،ناراحتند .به همین دلیل باید از گفتن سخنان آزاردهنده
پرهیز کرد .همانطور که گفتیم این تحقیر ،توهین و یا آس��یب میتواند در س��خنان فرد نهفته باش��د و در ظاهر هیچ شکل آزاردهندهای
نداشته نباشد .اما در واقع بهمانند ویروسی ،در زندگی زناشویی افراد ورود پیدا میکند و میتواند روابط را نابود کند .در اینجا فهرست
عباراتی به ش��ما ارائه میش��ود که ممکن است به ذهن شما نیز خطور کرده باشد ،اما هرگز نباید زمانی که با هم هستید ،آنها را بر زبان
بیاورید و اگر دچار لغزش و خطا شدید حتما ً عذرخواهی کنید و توضیح دهید که منظور خاصی نداشتید.

اگه در اختیار تو باشد پولی برایمان باقی
نمیگ��ذاری» .در نگاه اول مطلب خاصی
بیان نش��ده اما در واقع نش��ان دادید که
به گفتهاش اهمیتی ندادهاید .بهتر اس��ت
بهجای جمله قبل بگویید «همانطور که
خودت میبین��ی ما در تنظی��م دخل و
خرج خانه دچار اختالف هس��تیم و بهتر
است برای یافتن یک راه حل با هم گفتگو
کنیم» .وقتی عبارت «بلی/اما» بهکار برده

 -بله/اما

همه افراد دوس��ت دارند به حرفش��ان
گوش داده شود .وقتی همسرتان صحبت
میکند برای او بسیار مهم است که به او
بگویید معن��ی حرفهایش را میفهمید
حتی اگر با آنه��ا مخالفید .بهعنوان مثال
اگر همس��رتان به ش��ما بگوی��د که «در
خرج کردن پول مدیریت سختگیرانهای
داری» و ش��ما در جواب بگویید «بله اما

میشود ،گویی به حرف طرف مقابل گوش
داده نشده است و فقط در جهت توبیخ او و
دفاع از خود این جمله گفته شده است.
 -سعی خواهم کرد

اسکانیا

بهکار بردن عبارت «سعی خواهم کرد»
روشی غیر مس��تقیم جهت گفتن «نه»
اس��ت .بهعن��وان مثال اگر همس��رتان از
ش��ما میخواهد که به بانک بروید و شما
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میگویید «س��عی خواهم کرد» در واقع
بدین معناس��ت که شاید این کار را انجام
نخواهید داد .اگر مستقیم به او میگفتید
«نه» ،درواقع ب��ا او رودررو صحبت کرده
بودید.
اگر همس��رتان از ش��ما انجام کاری را
میخواهد که ش��ما تمایلی ب��ه انجام آن
ندارید ،به او احساس واقعیتان را بگویید.
س��پس یا با خواستهی همس��رتان کنار
میآیید و موافقت میکنید یا با او گفتگو
میکنید تا راهی برای حل مشکل بیابید.
مث ً
ال اگر همسرتان میخواهد در شستن
ظرفهای شام به او کمک کنید و شما از
این کار متنفر هستید میتوانید پیشنهاد
دیگری به او ارائه دهید مث ً
ال درست کردن
صبحانه را به عهده بگیرید .شما میتوانید
با گفتگو و بیان احساس و افکار واقعی خود
درباره مسائل مختلف به تفاهم برسید.
 -این وظیفه من نیست

اگ��ر ازدواج را ی��ک هم��کاری بنیادین
در نظر بگیرید ،بدین معناس��ت که زن و
شوهر در مواقع نیاز باید به کمک یکدیگر
بش��تابند .حتی اگر یکی از آنه��ا در کار
خاصی توانمندی بیش��تری داشته باشد
دیگری باید در زمانی دیگر ،نقش فعالتری
ایفا کند.
وقتی که به درخواست کمک همسرتان
اینگونه پاس��خ میدهی��د «این وظیفه
من نیس��ت» ،درواقع به او گفتهاید« :من
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آنچنانکه باید در قب��ال موفقیت زندگی
مشترکمان متعهد نیستم» .پاسخهایی از
این قبیل «من نمیتوانم این کار را انجام
دهم»« ،تو خ��ودت این کار را بهتر انجام
میدهی» نیز همان معنا را میدهد.
م��ردان و زنانی که در م��ورد آنچه باید
انج��ام دهن��د و آنچ��ه نباید ،س��خت و
انعطافناپذیرن��د ،بهطور قط��ع ،زندگی
مش��ترک خوی��ش را با خط��ری جدی
روبهرو میکنند .بهط��ور مثال ،اگر خانم
خانه مدتی مریض شود یا مرد خانه قادر
به کار کردن نباش��د چه کسی زندگی را
خواهد چرخاند؟ در زندگیهایی که زن و
مرد در پذیرش نقش منعطف هستند مرد
نقشهای زن خود را به عهده میگیرد و
زن نیز نقشهای مرد را میتواند عهدهدار
شود .پس بهجای پیروی از عقاید کهنه و
کلیشهای درباره وظایف زن و شوهر ،مطابق
با توانایی و اختیار خود ،مسؤولیتهایتان
را تقسیم کنید.
 -تو هیچوقت /تو همیشه

وقتی از دست همسرتان بهخاطر رفتار
او ناراح��ت و عصبان��ی هس��تید ،گاهی
چنان مبالغهآمیز واکنش نشان میدهید
که گویی تمام ش��خصیت او را زیر سؤال
میبرید .با این کار ،موقتاً عصبانیت ش��ما
فروکش میکند ولی درمجموع ،این طرز
برخورد برای زندگی مشترکتان سودمند
نخواهد بود.

بهعنوان مثال اگر به همسرتان بگویید
«تو هیچوق��ت در کاره��ای خانه کمک
نمیکنی» .بهطور حتم واکنش مثبتی از
همسرتان دریافت نخواهید کرد .اگر آرزو
دارید همسرتان در کار خانه به شما کمک
کند ،زمانهایی که او به شما کمک کرده
است را به یاد بیاورید.
همسرتان را به خاطر انجام کاری که
شما خواهان آن بودید ،تحسین کنید.
ای��ن را بدانی��د ،حمله ک��ردن و انتقاد
از همس��رتان حتی اگر بهجا باش��د ،کار
نادرس��تی اس��ت و ش��ما مجاز نیستید
نقطهضعف او را گوشزد کنید تا به خواسته
خود برسید.
همواره برای بیان احساس و افکارتان
جمله خ��ود را با «من» آغ��از کنید نه با
«تو».
نگویی��د« :تو هیچوقت ب��ه من کمک
نک��ردی یا هروقت به تو احتیاج داش��تم،
تو دنبال تماش��ای تلویزیون بودی» .بلکه
بگویید« :امروز بعد از ظهر وقتم آزاد است
و بیشتر میتوانم کنار تو و بچهها باشم ،اگر
ممکن است در انجام کارها به من کمک
کن».
 -همهاش تقصیر توست

افراد ،اغلب زمانی این جمله را میگویند
که ب��ه خاطر انجام کاری احس��اس گناه
میکنن��د ی��ا فراموش کردهان��د تا کاری
را انجام دهند .بنزین ماش��ین در وس��ط
بزرگراه تمام میش��ود و ش��وهر بر س��ر
همسرش فریاد میزند که «تو باید به من
یادآوری میکردی تا قبل از این که خانه
را ترک کنیم بنزین بزنم ،همهاش تقصیر
توست».
وقتی اتفاق ناخوش��ایندی رخ میدهد،
«خود» و «همس��ر» خویش را ببخشید.
میت��وان گف��ت که هیچ کس مس��ؤول
بدشانس��یهایی که در ط��ول روز اتفاق
میافتد نیس��ت .گذشته از این ،هر کسی
میتواند دچار اش��تباه شود .پس همواره
در چنین مواقعی به دنبال موضوعی برای
مزاح کردن باش��ید .چند ماه بعداز آن ،به
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 -فراموشش کن

این «بدبیاریها» خواهید خندید ،البته اگر
آنها را به خاطر بیاورید.

هنگامی که همسرتان درباره موضوعی
صحب��ت میکن��د ،بهکار ب��ردن عبارت
«فراموش��ش ک��ن» ،راه��ی بیثم��ر و
نامناس��ب اس��ت .این حرف همانند آن
است که بگویید «مرا تنها بگذار» یا «من
هیچ عالقهای به ش��نیدن حرفهای تو
ندارم».
«من دوست ندارم بدانم تو چه احساسی
داری» .این عبارت بیحوصلگی و بهزانو در
آمدن شما در زندگی را نشان میدهد .در
واقع شما نمیخواهید برای حل مشکالت
زندگی خود انرژی صرف کنید.
برخ��ی از اف��راد ای��ن عب��ارت را بهکار
نمیبرند ولی پش��ت روزنامه خواندن ،یا
مح��و در برنامه تلویزیون ش��دن ،خود را
مخفیمیکنند.
در نهایت ،هیچ راهی برای جلوگیری از
مطرح شدن موضوعات ناخوشایندی که
برای همسرتان مهم هستند وجود ندارد.
میتوانید به گالیههای او توجه نکنید ،اما
آنها دوباره شعلهور خواهند شد.
به تعویق انداخت��ن بحث ،هنگامی که
حوصله ندارید یا ذهنتان درگیر موضوع
دیگ��ری اس��ت کار خوبی اس��ت .اما اگر
بگویی��د «بگذار بعدا ً درب��اره این موضوع
صحب��ت میکنیم» باید «بع��د» را برای
همسرتان «معنا» کنید.
بهعنوان مثال میتوانید به همس��رتان
پیشنهاد دهید که بعد از خوابیدن بچهها
یا پس از بازگش��ت از محل کار به خانه،
یا بعد از اس��تراحت ،راجع به این موضوع
با یکدیگر گفتگ��و خواهید کرد .مهم این
است که به همس��رتان نشان دهید شما
نیز دوست دارید به احساسات او گوش فرا
دهید و برای زندگی زناشویی خود ارزش
قائلهستید.

باشید هر انسانی نقاط قوت و ضعف دارد و
شاید شما اص ً
ال نتوانید با سایر ویژگیهای
فردی که همسرتان را با او مقایسه میکنید،
حتی یک روز هم زندگی کنید.

 -چرا نمیتوانی مثل فالنی باشی؟

این طرز گفتار ،روش��ی طعنهآمیز برای
انتقاد از همسرتان است .از طرفی نمیتواند
روشی کارآمد برای رسیدن به خواستهتان
باش��د .بهعنوان مثال اگر میخواهید که
همسرتاناجتماعیترشود،گفتنجمالتی
مثل «چرا نمیتوانی مثل فالنی باشی؟»
یا «دلم میخواس��ت رفتارت مثل فالنی
بود» ،نوعی توهین محسوب میشود .اگر
میخواهید همسرتان کاری را انجام دهد،
شیوهای صادقانه ،اما نه طعنهآمیز درپیش
گیرید.
در مثال قبلی میتوانید بگویید «خیلی
دوس��ت دارم که بیش از این ،با دوستان
برای گردش بیرون برویم» یا «تو نظرات
جالب��ی داری ،وقت��ی در جم��ع صحبت
میکن��ی ،من واقعاً ل��ذت میبرم ،خیلی
خوبه که با دوستان بیشتر صحبت کنی».
هیچگاههمسرتانرابهخاطرآنچهکهشما
فکر میکنید خصلت منفی است ،با فردی
دیگری مقایس��ه نکنید .مردم تنها با یک
جنبه از شخصیتشان شناخته نمیشوند.
بهعنوان مثال ،ممکن است زن یا شوهرتان
همانن��د یکی از از اقوامتان که خیلی مورد
تأیید شماست اجتماعی نباشد ،اما بسیار
باهوشتر و باتجربهتر از او باشد .به یاد داشته

چاق شدهای؟

بیشتر افراد نسبت به ظاهرشان خیلی
حساس هستند ،بنابراین حتی به ذهنتان
هم خطور نکند که وقتی در حال بحث و
مشاجره هستید ،این نقاط ضعف را بر زبان
بیاورید .مث ً
ال اگر همسرتان نسبت به وزن
خود حساسیت دارد ،ایراد گرفتن از اندام
او ،راهی نامناسب برای خالی کردن تنش
و عصبانیت شما است.
البته اگر واقعاً نگران اضافهوزن همسرتان
هس��تید ،از روشه��ای حسابش��ده و
مثبت جهت بیان موضوع استفاده کنید
که هیچگونه بیاحترامی در آنها بهچشم
نخورد ،مث ً
ال بگویید:
«دیروز ی��ه برنامه درباره تغذیه س��الم
دیدم .تصمیم گرفت��م از یه برنامه خاص
غذایی استفاده کنم .تو هم پایهای؟»
«موافقی بعد از ش��ام بریم یک ساعت
پیاده روی؟»
یادتان باش��د ،تعریف کردن از زیبایی و
تناسب اندام فرد دیگر حتی هنرپیشهها
میتواند به احس��اس همس��رتان آسیب
بزند .پس از مقایس��ه ظاه��ر او با دیگران
بپرهیزید.
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پس از مشاهده این عالئم به بیمارستان مراجعه کنید

خطرناکترینعالئم ویروسکرونا
با گذش��ت بیش از  ۸ماه از ش��یوع جهانی
ویروس کرونا ،هنوز هیچ واکسن مؤثر و قطعی
برای مقابله با آن یافت نش��ده است .سازمان
جهانی بهداشت با اعالم عالئم رایج کووید ۱۹
که شامل تب ،س��رفه خشک ،از دست دادن
حس بویایی و چش��ایی ،بثورات پوس��تی و
تعریق میشود ،از مردم خواسته است پس از
مشاهده این موارد خود را قرنطینه کنند.
دولتها میکوشند تا زمان یافتن یک راهکار
درمانی ،شیوع ویروس را در جامعه مدیریت و
کنترل کنن��د .یکی از موثری��ن راهکارهای
مدیریت کرونا ،شناسایی افراد مبتال و قرنطینه
آنهاس��ت .از ای��ن رو ،دانش��مندان با مطالعه
بیماران ،هر روز عالئم جدیدی از ابتال به کرونا
را مطرح کرده و اقدام به آگاهیسازی عمومی
درباره آن میکنند.
مرکز کنترل بیماریه��ای واگیردار آمریکا

بهتازگی اعالم کرده است دو عالمت اورژانسی
ابت�لا ب��ه ویروس کرون��ا وج��ود دارد که در
صورت افراد قابل مشاهده است .این عالمت
شامل متمایل شدن لبها به رنگ آبی است.
همچنین گونهها و چهره فرد نیز میتواند به
رنگ آبی متمایل ش��ود .در ای��ن حالت فرد
باید سریعاً برای دریافت خدمات اورژانسی به
بیمارستان مراجعه کند.
این مرکز تاکید کرد :عالئم اورژانسی دیگر
که میتواند نشانه ابتال به کرونا باشد و پس از
آن باید سریعاً به بیمارستان رجوع کرد شامل:
مشکالت تنفسی شدید ،وجود فشار دائمی در
قفسه سینه ،گیجی و سردرگمی دائمی ،عدم
توانایی در بیدار شدن از خواب و یا ناتوانی در
خوابیدن میشود.
همچنین ویروس کرونا میتواند باعث ایجاد
طوفان سیتوکین شود .طوفان سیتوکین یک

پاس��خ شدید از سوی سیستم ایمنی بدن به
عوامل بیماریزا است که میتواند به اندامها
و بافتهای بدن آس��یب جدی وارد کند .این
موضوع میتواند به قلب ،عروق ،ریهها و کلیه
آسیب جدی وارد کند.
همچنین تحقیقات نش��ان میدهد برخی
مس��کنها مانند ایبوپروفن میتواند شرایط
مبتالی��ان به کرون��ا را بدتر کند .متخصصان
توصیه میکنند کس��انی که ب��ه کرونا مبتال
شدهاند باید از دراز کشیدن به پشت خودداری
کنند .بهتر اس��ت این افراد به پهلو و یا رو به
شکم دراز بکشند.
تاکنون بی��ش از  ۲۷میلیون تن در جهان
به ویروس کرونا مبتال ش��دهاند .از این میان،
افراد زی��ادی جان خود را از دس��ت دادهاند.
س��ازمان جهانی بهداش��ت اعالم کرده است
احتماالً واکس��ن موثر برای کووید  ۱۹اواسط
سال  ۲۰۲۱میالدی به بازار عرضه خواهد شد.
این سازمان تاکید کرده است تا زمان کشف
واکس��ن موثر برای مقابله با کووید  ،۱۹مردم
باید در اماکن عمومی فاصلهگذاری اجتماعی
را رعایت کرده و از ماسک استفاده کنند.
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گفتوگویی متفاوت با دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

برای من ،مهمان نوازترین مردم دنیا ایرانیها هستند

دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات تیم ملی فوتبال ایران میگوید ابتدا بازی با فوتبال را یاد گرفته و بعد راه رفته است .او به همین دلیل فوتبال را بخش
بزرگی از زندگیاش میداند و معتقد است بدون فوتبال ،مانند مرده متحرک است .سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفتوگوی متفاوتی را انجام داده که
در ادامه میخوانید:

در روز سوم سپتامبر  1968در شهر ریهکا
در کشور کرواسی به دنیا آمدید ....

بله .س��وم سپتامبر روزی بسیار بسیار مهم
ب��ه خاطر تولد من اس��ت .ش��ک نکنید که
زیباترین تابس��تانهای اروپا را کرواسی دارد.
البته پشه زیاد دارد .معماری شهرمان بسیار
شبیه به معماری ایتالیایی است .دلیل این امر،
نزدیکی ریهکا به ایتالیا اس��ت به طوری که با
اتومبیل تنها طی  40دقیقه میتوان به ایتالیا
رفت .بسیاری از مردم ما به ایتالیایی صحبت
میکنند و رابطه فرهنگی و شخصیتی عمیقی
با مردم ایتالیا دارند.
کم�ی عجی�ب نیس�ت در چنی�ن محی�ط
توریس�تی و تاریخی ،ش�ما ج�ذب فوتبال
شدید؟
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وقتی صحبت ازعشق میشود ،دیگرنمیتوان
دنبال هیچ منطقی گشت و توضیحی برایش
داد .فکر میکن��م عالقه من به فوتبال و توپ

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

میراثی بود که از پدرم به من رس��ید .این طور
نبود که مثال در سایر امور کم استعداد باشم و
ناچارا به ورزش روی آورده باشم .من به این کار
عشق میورزم و حتی پُستی که االن دارم را به
عنوان شغلم در نظر ندارم .اص ً
ال نمیگویم که
کار میکنم .زیرا اص ً
ال س��بک زندگیام غیر از
این نیست .اگر یک بار دیگر به دنیا بیایم ،فکر
میکنم همین مسیر را طی میکنم.
از پدرت�ان و تأثیر او در زندگیتان گفتید.
از خانوادهتان بیشتر بگویید .آیا فقط پدرتان
چنین تأثیری را در زندگیتان داشت؟

وقتی ده ساله بودم و برادرم سه ساله ،مادرم
در اثر بیماری از دنیا رفت .آن هم دقیقا در روز
تولد ده سالگی من .به همین خاطر ،همیشه
در روز تولدم ،به جای این که بیشتر به خودم
فکر کنم ،به یاد م��ادرم میافتم .پدرم بعد از
این واقعه هرگز ازدواج نکرد و به معنای واقعی
برای دو فرزند کوچک خود جنگید .بعد از آن

باقی زندگیام مثل سایر کودکان خیلی نرمال
بود .با رفتن به مدرس��ه و تمرین ورزش ،فکر
میکنم فوتبال این شانس را به من داد تا در
مسیر درستی قدم بردارم .با این حال در تمام
زندگیام ،دلم برای مادرم تنگ بوده و هست و
هنوز هم جای خالیاش را حس میکنم.
اولی�ن خاطرهتان از فوتب�ال در ذهنتان
هس�ت؟ اتفاقاتی مثل دیدن اولین مسابقه
فوتبال یا اولین حضورتان به عنوان تماشاگر
در استادیوم؟

چهار س��اله بودم که همراه با پدرم ،مسابقه
ریهکا و اوس��یک را در استادیوم دیدم .جالب
است ،چون واقعاً به این چیزهایی که پرسیدید،
اص ً
ال فکر نکرده بودم! فقط یادم است که اولین
بازی رسمیام برای ریهکا بود .اولین مربیگریام
هم برای ریهکا بود ولی واقعا نخس��تین باری
اس��ت که دارم این خاطرات را مرور میکنم.
هرگز فکر نکرده بودم به این مسائل!
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ً
مثلا از ج�ام جهان�ی  1974و حض�ور
یوگسلاوی در جمع هشت تیم برتر چیزی
به یاد ندارید؟

دوران رومانتیکی بود .یک تلویزیون س��یاه
و س��فید که در کنار پدرم ،مسابقات را از آن
تماش��ا میکردیم .آن موقع دیدن یک دیدار
برایم��ان اوج رویاهایمان ب��ود .وقتی گفته
میش��د مس��ابقهای به ص��ورت زنده پخش
میشود ،بزرگترین اتفاقی بود که میتوانست
رخ ده��د .اما اکنون با پیش��رفت تکنولوژی،
هرچه بخواهیم میتوانیم به راحتی ببینیم.
در دوران بازیگری همیش�ه هافبک بودید
ی�ا به م�رور ،به یک هافبک تبدیل ش�دید؟
میتوانید بگویید چه سبکی داشتید؟

همیشه هافبک بودم .اگر بخواهم خودم را با
بازیکنان ایرانی مقایسه کنم ،باید بگویم سبک
بازیام مثل مس��عود ش��جاعی بود .از لحاظ
هوش ،بسیار باال ولی از نظر فیزیکی معمولی.
فکر میکنم همین فیزیک س��بب شد که به
خیلی از مراحل باالی فوتبال دست پیدا نکنم.
ولی هوشی که داشتم در مربیگری کمکم کرد.
همین حاال که با شما صحبت میکنم ،حواسم
هس��ت که اگر بیرون ای��ن اتاق ،بچهها با هم

صحبت کنند ،چه چیزی به هم میگویند.

سال  1996به فوتبال کرواسی بازگشتید.
مربیتان بالژویچ بعدها س�رمربی تیم ملی
ایران هم شد.

بع�د از تی�م ری�هکا ،راهی لیگ اس�پانیا و
تیمهای الس پالماس و کامپوستال شدید.

او یکی از بهترین مربیان تاریخ کرواسی بود.
وقتی ش��ما درباره موضوع مربیگری صحبت
میکنید ،تنها نباید به تمرین دادن و ارتباط با
بازیکنان فکر کنید .او ارتباط بسیار قدرتمندی
با رسانهها داش��ت .مثال اگر بخواهم ایویچ و
بالژویچ را با هم مقایسه کنم ،باید بگویم که
ایوی��چ خیلی به ذات فوتبال و تاکتیک توجه
داشت و بیش از آن که مربی باشد ،یک معلم
بود .اما بالژ بیش��تر یک مدیر بزرگ بود .اگر
بخواهم آنها را در سطح جهانی با مربیان نامدار
مقایسه کنم ،بالژویچ مثل آلکس فرگوسن بود
و ایویچ مثل گواردیوال.

آن زمان برای ما ،دوران بدشانسیمان بود.
زیرا جنگ تازه ش��روع ش��ده بود و نمیشد
تمرکز کامل روی فوتبال داش��ت .با این حال
اولی��ن بازیکن کرواتی بودم ک��ه در خارج از
کش��ور خود بازی میکردم .تا آن زمان هنوز
فدراسیون فوتبال کرواسی به رسمیت شناخته
نشده بود و بعد از به رسمیت شناخته شدن
این فدراسیون توس��ط یوفا ،میتوانم بگویم
اولین لژیونر فوتبال کرواسی شدم .این تجربه
بسیار خاصی برای من بود.
الگوی خاصی در دوره بازیگری نداشتید؟

وقتی جوانتر هس��تیم ،معموالً دوس��ت
داریم خودمان را با بازیکنان بزرگ مقایسه
کنیم اما الگوی خاصی نداش��تم و بیشتر به
بازیکنان ریهکا توجه داش��تم .همین حاال
هم نمیتوانم بگویم الگوی مربیگری خاصی
داش��تهام .چ��ون به نظرم ه��ر مربی نکات
مثب��ت ویژه خود را دارد که میتوان از آنها
استفاده کرد.

درباره این دو نوع کاراکتر مربیگری بیشتر
توضی�ح می دهی�د؟ خودتان ک�دام مدل را
ترجیح می دهید؟

نقش مربی همین اس��ت که کاری کند که
بازیکنانش در داخل و خاج زمین بهتر باش��ند.
همیشه دوست داشتم وقتی از مجموعهای خارج
میشوم،بازیکنانآنمجموعهبگوینددراگانفالن
چیز را به ما یاد داده و به ما کمک کرده است.
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بازیکنان مهرههای اصلی فوتبال هستند و ما
اینجا هس��تیم که به بازیکنان کمک کنیم تا
عملکردشان بهتر شود.
بالژویچ و کرواسی دورانی درخشان را در
ی�ورو  1996و جام جهانی  1998س�پری
کردند.

آن زم��ان نس��ل درخش��انی از بازیکنان را
در فوتبال کرواس��ی داش��تیم .گاهی اوقات
نس��لی طالیی در یک کشور در کنار هم قرار
میگیرن��د .اتفاقی که االن در کرواس��ی رخ
داده ،همان زمان ه��م اتفاق افتاده بود .البته
در مقایسه با سایر جمهوریهای یوگسالوی
سابق ،کرواسی عملکرد بسیار بهتری داشته و
این چیزی نیست که بخواهم به خاطر تعصبات
ملیتی بگویم .در کرواسی برای رسیدن به این
موفقیتها کار فراوانی ه��م صورت گرفته و
مث��ال بارز این امر ،پ��رورش مربیان فراوان و
حضور تعداد زیادی از آنها در فوتبال سراسر
دنیا مثل ایران است.

به ش�کلی ناگهانی س�ر از فوتبال کویت
درآوردید .از چنین کاری راضی بودید؟
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من در چهار کشور مختلف یعنی کرواسی،
اسلوونی ،کویت و ایران تجربه حضور در فینال
جام حذفی را داشتهام .در عربستان هم چالشی
مناسب با حضور در لیگ قهرمانان آسیا داشتم

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

که به صعود النصر از مرحله گروهی منجر شد.
البته در عربس��تان بدون منطق مربی را کنار
میگذاشتند و به همین خاطر به خوبی سایر
جاهای دیگری که مربیگی کردم ،نبود.
نخس�تین بار چه زمانی به ای�ران آمدید.
فکر می کردید در ایران ماندگار شوید؟

در بازی با اس��تقالل وقتی پرویز مظلومی
سرمربی بود برای اولین بار به ایران آمدم85 .
هزار تماشاگر به استادیوم آمده بودند .در اوقات
فراغتمان سری زدیم به بام تهران و در آنجا
گفتم :تهران؛ من دوباره به اینجا برمیگردم!
چند سال بعد هم برگشتم .در تهران کیروش
را در هتل المپی��ک مالقات کردم و مدتی با
سرمربی وقت تیم ملی صحبت کردم که مقدر
بود بعدها جانشینش شوم.
با ملوان خود را به هواداران ایرانی معرفی
کردید .چه احساسی داشتید وقتی از فوتبال
عربستان به انزلی آمدید؟

داس��تان آمدنم به ایران بسیار جالب است.
در النصر که بودم ،مشکالت گوارشی شدیدی
پی��دا کرده بودم و در هم��ان زمان ،تیمهای
زیادی به من پیش��نهاد کار دادن��د .اما الزم
بود مدتی وقتم را نزد دکترها بگذرانم و رژیم
خاصی را رعایت کنم .یک ماه اول این دوران
پر بود از پیشنهادات کاری ولی در پایان شش

ماه دیگر خبری از پیشنهادها نبود و به محض
این که اولین پیشنهاد را دریافت کردم ،آن را
قبول کردم.
در هن�گام ورود به ای�ران ،رویای خاصی
داشتید؟

طبیعتاً هر کس رویاهای��ی دارد و من هم
دوست داش��تم بازیهای بزرگی را مربیگری
کنم .همین مساله و عشق به مربیگری باعث
میش��ود که حاضر باشم در هرجا به حرفهام
بپردازم .شاید درست نباشد که بگویم ملوان
یک دورخیز بود تا به پستهای باالتری برسم.
به دانش خودم باور داشتم و همه دانش خود
را صرف کردم تا آن تیمها به بهترین شرایط
خود برسند .همانطور که در مسابقات جیرو
ایتالیا و تور دو فرانس ،دوچرخهسواران باید به
شهرهای مختلف سفر کنند ،من هم با سفر به
انزلی و اهواز و بابل ،همین کار را انجام دادم.
چالش سختی بود اما اگر جستجو کنید شاید
مصاحبههای مرا ببینید که همان موقع گفته
بودم هدفم مربیگری تیم ملی ایران است.

معم�وال در ای�ران ای�ن س�وال در م�ورد
مربی�ان خارج�ی مطرح میش�ود ک�ه چرا
زبان فارس�ی یاد نمیگیرند .شما در دوران
حضور در ایران ،فرصت این کار را به دست
نیاوردید؟

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

وقتی در باش��گاههای ای��ران کار میکردم،
از زم��ان خودم برای تکمیل س��ایر دورههای
تحصیلی و مطالعاتیام استفاده میکردم .آن
هم از ساعت  12شب تا  4بامداد .باقی اوقات
روزم را هم در باش��گاه و با تمرین و مس��ابقه
سپری میکردم.

مرگ و زندگی اس��ت؛ حتی در یک مسابقه
دوس��تانه .بازیکن��ی ک��ه پیراه��ن تیم ملی
کرواس��ی را به ت��ن میکند ،بی��ش از 100
درص��د توان خود را برای تیم ملی میگذارد.
زیرا میداند که به نمایندگی از  4میلیون نفر
به میدان میرود.

اگر بخواهید مقایس�های بین کرواس�ی و
ایران داش�ته باش�ید ،چ�ه خصوصیاتی در
فوتبال کرواس�ی میبینید که باید در ایران
تقویت شود؟

غی�ر از فوتب�ال ،ب�ه چه چیزهای�ی عالقه
دارید؟

ما کش��وری کوچک و  4میلیونی هستیم.
میتوانید این جمعی��ت را با  80میلیون نفر
جمعیت ایران مقایسه کنید .هواداران هم در
جام جهانی این حس خود را نشان دادند که
برای تیم ملی کشورش��ان میتوانند با ش��ور
خ��ود ،یک ورزش��گاه را به آتش بکش��ند .ما
اهمیت زیادی به استعدادهایمان میدهیم.
در هم��ان حال بازی ب��رای تیم ملی موضوع

کن��م بلکه دیدن زیباییه��ا برایم لذتبخش
اس��ت .در سفرم مردمی از همه دنیا را دیدم
و عالوه بر آدمهای جدید ،غذاهای جدید را
کش��ف کردم .در هر کش��وری دوست دارم
قب��ل از هرچیز ب��ه اماکن تاریخ��ی آن جا
بروم .دو س��ال پیش عموی��م به ایران آمد و
م��ن هم  5روز آزاد داش��تم .در این روزها او
را به ش��یراز و مش��هد و تهران بردم .دوست
داشتم همه جاهای زیبای ایران را به او نشان
بدهم .برای من ،مهمان نوازترین مردم دنیا
ایرانیها هستند .در مجموع سرشار از انرژی
هس��تم و حتی چند روز پیش که سرم درد
میکرد ،مشغول دیدن بازیهای چهار سال
پیش لیگ ایتالیا ش��دم و مروری داشتم بر
تاکتیکهای آن روزها .بای��د دیوانه فوتبال
باش��ید که این کار را بکنید ام��ا با این کار
حالم هم خوب شد.

من عالقه زیادی به تاریخ دارم و تاریخ در
کنار ورزش و فرهنگ ،موضوعات مورد عالقه
من اس��ت .از دیگر عالیقم پیادهروی است.
خانواده همس��رم در آلمان س��اکن هستند
و س��ال گذش��ته من با هواپیما از آلمان به
فرانس��ه آمدم ت��ا پی��ادهرویام را آغاز کنم.
در آن س��فر  900کیلومتر پیادهروی کردم.
از فرانس��ه تا اقیانوس اطل��س را در  26روز
طی کردم .پی��ادهروی طوالنی ذهنم را آزاد
میکند .تنها به این فکر نمیکنم که ورزش
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همس�رتان ه�م احتماالً همی�ن عالیق را
دارد .این طور نیست؟

همان ط��ور که مادرم خان��ه را پر از گل و
گیاه کرده بود ،االن همسرم خانهمان را به یک
کتابخانه بزرگ تبدیل کرده است .وقتی برای
خری��د بیرون میرویم ،همس��رم حتماً چند
کتاب��ی میخرد .واقعاً دیگ��ر خانهمان جایی
برای کتاب ندارد.
لطیف�های فوتبال�ی اس�ت درب�اره س�فر
انس�ان به کره ماه .گفته می شود وقتی نیل
آرمس�ترانگ به عنوان اولین انسان ،پایش
را روی ک�ره ماه گذاش�ت ،از او پرس�یدند
روی ماه ،خبرنگار فرانس�وی هم دیدی؟ او
گفت نه .ولی مربیان یوگسالو و مجار دیدم!
راس�تی چگونه در جامعهای  4میلیونی این
همه مربی و معلم پرورش پیدا می کند؟

درباره م��اه گفتید و من ی��اد یک خاطره
جالب افت��ادم .زمانی که ج��وان بودیم ،یک
مربی داش��تیم به نام تومیانوویچ که در حال
حاض��ر در  MLSآمری��کا مربیگری میکند.
وقتی صحبت از آرمسترانگ میشد ،میگفت
میدانید من همین امروز صبح با آرمسترانگ
قهوه خوردم؟ بعد او راهی ماه شد و من آمدم
به زمین تمرین! البته خود من مطمئن نیستم
واقعاً انسان به ماه رفته باشد .شاید چند فیلم
و عکس در تگزاس گرفته شد و اعالم شد که
آنجا ماه است.
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چرابازیکنانوهوادارانفوتبالدرگیرمیشوند؟
«م��ا آمدی��م انتق��اد کنیم،
م��ن هواداره
طبیعیه و حق ِ
ک��ه انتق��اد کنم .من��ی که
نمیتون��م اس��تادیوم برم،
منی که نمیتونم سر تمرین
ب��رم ،مجب��ورم بی��ام اینجا
انتق��اد کنم ».این بخش��ی
از صحبته��ای ه��واداری
اس��ت ک��ه بع��د از ب��ازی
اس��تقالل و تراکتورس��ازی
در فینال ج��ام حذفی برای
انتقاد از نتیجه و باخت تیم
محبوبش به فرودگاه رفت
اما کار به درگیری کش��ید.
ش��یوع وی��روس کرونا در

برخ��ی از ه��واداران باش��گاه اس��تقالل بعد از
آنکه تیم محبوبش��ان در جام حذفی مقابل تیم
تراکتورس��ازی شکس��ت خورد ،خودش��ان را به
فرودگاه رساندند تا از آنجا به نتیجه بازی اعتراض
کنند اما کار به زد و خورد کش��ید .گرچه بعد از
این اتفاق باشگاه استقالل در یک بیانیه رسمی،
افرادی که مقابل ف��رودگاه تجمع کرده بودند را
مجه��ول الهویه خواند و اعالم ک��رد« :بامداد روز
جمعه و پس از بازگش��ت تیم فوتبال اس��تقالل
ب��ه تهران ،برخی افراد مجهولالهویه با حضور در
مقابل خروجی فرودگاه اقدام به هتاکی ،فحاشی
و حمله به بازیکنان و اعضای کادر فنی استقالل
کردند که در نهایت واکنش تیم اس��تقالل را به
همراه داشت .باشگاه استقالل به این وسیله تاسف
خود را بابت اتفاق رخداده و محکومکردن رفتار آن
عده قلیل ،اعالم و در این ماجرا از منافع و حقوق
مجموعه این تیم حمایت میکند».
البت��ه اعت��راض به نتیجه بازی ج��ام حذفی و
مدیریت تیم استقالل با اعتراض هواداران مقابل
باش��گاه ادامه پیدا کرد و این پرس��ش همچنان
مطرح است که در ش��رایط فعلی که هواداران از
رفتن به اس��تادیوم یا محل تمرین بازیکنان تیم
محبوب خود محروم هستند ،خواستههایشان را
باید چگونه مطرح کنند؟

مورد عالقهشان میبینند.

ابوالفضل ب ِجانی  -دکترای مدیریت ورزش��ی -
درب��اره ارتباط کرونا با فرهنگ هواداری و جایگاه

دنی��ا معادلههای بس��یاری
را بره��م زد و حت��ی ب��رای
ورزش ه��م اس��تثناء قائل
نش��د تا جایی ک��ه همچنان
مس��ابقات فوتب��ال ب��دون
حضور تماش��اگران در همه
ج��ای دنیا برگزار میش��ود
و فرص��ت تخلیه ان��رژی و
هیجان از هواداران گرفته
شد .مس��ابقات فوتبال در
ای��ران ه��م ب��دون حضور
تماش��اگران برگ��زار ش��د.
کرونا فضای اس��تادیوم را
که بهترین جا ب��رای تخلیه
ان��رژی ه��واداران فوتبال
ِ
است ،از آنان گرفته و حاال
هواداران ب��ه دلیل رعایت
پروتکله��ای بهـــداش��تی
حتی نمیتوانند سر تمرین
ورزش��کاران تی��م محبوب
خود حاضر شوند .بنابراین
تنه��ا راه برای اب��راز انتقاد
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یا بیان اعتراضهایشان را
تجم��ع مقابل محل باش��گاه

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

هواداری در ورزش به ایسنا میگوید :چند قطره
آب ،قدرت تخریب ندارد اما اگر قطرات آب زیاد
باشند ،سیل میشود و میتواند تخریبگر باشد.
س��یل ،قدرت طبیعی خودش را دارد اما این ما
هستیم که چنین اتفاقی را باید از قبل پیشبینی
کنیم و برای مقابله با س��یل ،سد یا کانال در نظر
بگیریم ت��ا از یک اتفاق ناخوش��ایند جلوگیری
کنیم.
دو سال پیش سیل در یکی از شهرهای بزرگ
ایران خسارت بسیاری به وجود آورد ،بعد متوجه
شدیم دلیلش این بوده که مسئول وقت آن شهر
مس��یر رودخانه را به بستر خیابان تبدیل کرده و
صدمات جانی و روانی بس��یاری ب��ه خانوادهها و
مردم زد .من از این مثال استفاده کردم تا بگویم
هیجان اف��راد به صورت ف��ردی قدرت تخریبی
چندانی ندارد اما زمانی که این هیجانات در کنار
هم قرار بگیرند نیروی عظیمی به وجود میآورند.
مهمترین حوزهای که هیجانات و انرژی کنار هم
جمع میشوند ،ورزش فوتبال است که هواداران
کن��ار هم جمع میش��وند و هیجان��ات و انرژی
بسیاری را به یکدیگر منتقل میکنند .اگر مدیران
از پی��ش این موض��وع را درک کنن��د و آن را به
رسمیت بشناسند ،میتوانند از این انرژی عظیم
برای توسعه تیم خود استفاده کنند اما متاسفانه در
کشور ما انرژی جمعی هوادار به رسمیت شناخته
نش��ده است .مدیران ورزشی ،هوادار را فقط برای
پش��تیبانی تصمیمات خودش��ان میخواهند و

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

برای خواستهها و تمایالت هواداران مسیری
پیشبینی نشده است.
مدیرعامل تیم اس��تقالل بعد از پذیرفتن
مس��ئولیت خود در این باش��گاه تا چه اندازه
در فضاهای عمومی یا رس��انهها ظاهر ش��ده
اس��ت؟ در این مدت هواداران این تیم تا چه
اندازه فرصت ابراز احساسات خود را از طریق
رسانهها یا فضاهای عمومی داشتهاند؟ اگر هم
فضایی بوده به رسمیت شناخته نشده است.
این موارد موجب میش��ود ان��رژی هواداری،
مدیریتنشدهبماند.
او به حس بیعدالتی در ورزش هم اش��اره
میکن��د :گاهی احس��اس میکنی��م «الف»
نس��بت به «ب» از نعمت و امکانات بیشتری
برخوردار است .ممکن است واقعا هم چنین
چیزی وجود نداشته باشد اما مجموعه اتفاقات
به گونهای رقم میخورد که «حس بیعدالتی»
پدید میآورد.
بجانی ادامه میدهد :در اوایل شیوع کرونا هر
گونه تجمعی ممنوع شد و بعدها نتیجهگیری
ش��د که نمیتوان همه فعالیت ها را متوقف
کرد .به همین دلیل پروتکلهای بهداش��تی
را لح��اظ کردن��د تا فعالیته��ای اجتماعی،
اقتصادی ،سیاس��ی و مذهبی انجام ش��وند.
درباره هواداران هم یکی از کانالهای حداقلی
که میشد کشید ،در نظر گرفتن فضایی برای
هواداران دوآتشه و متعصب تیمهای ورزشی
بود .ب��ه هر حال هواداران هم تقس��یمبندی
دارن��د و درصد کمی از ه��واداران ،تعصبی و
اصطالحا دوآتشه هستند.
این پژوهشگر فرهنگ هواداری معتقد است:
دیدار مس��ئوالن و بازیگران تیمها با هواداران
با لحاظ پروتکلهای بهداش��تی باعث تبادل
نظر و صحبت کردن طرفین و ابراز احساسات
هواداران میشود .همچنین مهمترین بستری
که ه��وادار میتواند خ��ودش را از طریق آن
نش��ان دهد ،کانون هواداران است که باید به
صورت مردمی باش��د اما کان��ون هواداران در
ایران بخشی از باش��گاه است .سوالی که من
از مس��ئوالن ورزشی کش��ور دارم این است
ک��ه یک ه��وادار چگونه میتوان��د نظرش را
اعالم کند؟ در کدام رس��انه یا جلسه پرسش
m

o

c

.

n

a

و پاسخ میتواند صحبت کند؟ وقتی هوادار در
مشکالت اقتصادی و زندگی تحت فشار است
اما با این وجود از تیم مورد عالقه خود حمایت
عاطفی و اقتصادی میکند ،اگر بخواهد مثال
مخالفت خود را نسبت به مسئوالن یا بازیگران
باش��گاه مورد عالقه خود مطرح کند باید چه
کار کند؟ متاس��فانه ما هوادار را کل سال رها
میکنیم و برنامهای برای او حتی در استادیوم
نداریم و تنها منتظریم خطایی از او سر بزند
بعد بیاییم بگویم هوادار خطا کرده.
او اضافه میکند :به عقیده من خطا از مدیری
اس��ت که برای چنین اتفاقهایی پیشبینی
انجام نداده است .خطا از هوادار نیست که نیاز
دارد انرژی انباشتهشده ماههایی که از رفتن به

استادیوم محروم بوده را تخلیه کند بلکه خطا از
بازیکنی است که قرارداد میلیاردی در کشوری
میبن��دد ،در حالیکه حقوق یک کارگر امروز
کمتر از سه میلیون تومان است .یک بازیکن
میلیاردها پول میگیرد اما آموزش ندیده که
چطور با ه��وادار برخورد کند یا حداقل بداند
که نباید به هوادار حمله کند! همان طور که
اگر یک بازیکن پولش را نگیرد حق اعتراض
و شکایت دارد و مسیرهای قانونی و کمخطر
برای او وجود دارد ،یک هوادار هم که شهروند
جامعه اس��ت حق دارد اعت��راض خودش را
مطرح کند .زمانی که هوادار ضربه جسمانی
و روحی ببیند ،به خان��واده او هم ضربه وارد
میش��ود .ما باید این موارد را هم ببینیم اما
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چشمهایمان را میبندیم تا التهاب بخوابد و
نوبت به بازیها یا لیگ بعد برسد.
بجانی پیشنهاد میکند :میتوان همان طور
که حض��ور دوباره افراد جامع��ه در فضاهای
آموزش��ی ،اداری ،سیاسی و مذهبی با رعایت
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

پروتکلهای بهداش��تی تسهیل شد ،همین
امکان را در فضای ورزش��ی هم فراهم کرد تا
ه��وادارن بتوانند انرژی خود را تخلیه کنند و
راحت فریادشان را بزنند .از طرفی سازماندهی
هواداران باید قبل از ش��روع مس��ابقات انجام

ش��ود .اگر ه��وادار را قبل از مس��ابقات مهم
نبینیم و فضای روانی او را تسهیل نکنیم ،باز
هم شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.
من فکر میکنم س��وءمدیریت این بخش
به این دلیل است که مدیران ورزشی ما هیچ
وق��ت هوادار نبودهاند و حت��ی یک بار هم از
جای هوادار بازیها را تماش��ا نکردهاند بلکه
به وسیله سیاست و اقتصاد مدیر میشوند و
دید سیاسی و اقتصادی دارند در حالی که اگر
مدیران یا حداقل مشاوران واقعی ورزشی آنها
که تجارب ورزشی و هواداری دارند ،اطالعات
مفی��د این حوزه را منتق��ل کنند ،میتوانند
شرایط را در این زمینه تسهیل کنند.
گاهی اوقات ما از هوادار انتظار داریم مثل
دانشآموز ،دانش��جو یا تماشاگر سینما عمل
کند ،مسابقهای را تماشا کند ،تخمه بشکند،
گریه کند و برود در حالیکه ورزشگاه فضای
دیگری دارد.
در ورزش دوی��دن ،داد زدن و پرتاپکردن
به رسمیت شناخته شده و برای آن قوانینی
به وجود آم��ده .بنابراین ذات ه��واداری باید
به رسمیت شناخته ش��ود .باید حدی از ابراز
احساسات و ابراز وجود را به رسمیت بشناسیم
البته نمیتوان رفتارهای وندالیس��تی را هم
کتمان کرد چون این رفتار در همه جای دنیا
وجود دارد که باید تفکیک ش��وند اما زمانی
که ما همه رفتارها را وندالیس��تی میبینیم و
همه را محکوم میکنیم ،کنترل از دستمان
خارج میشود.
این دکت��رای مدیریت ورزش��ی همچنین
مقایس��ه رفتار ه��واداران ایرانی با ه��واداران
خارجی را درست نمیداند و میگوید :مقایسه
شرایط فعلی ما با اروپا درست نیست .زمانی
که یک اتاق ،چهار د ِر خروجی دارد و چهار نفر
در آن اتاق باش��ند ،هر کدام میتوانند از یک
در خارج ش��وند و اتفاقی نیفتد اما زمانی که
یک اتاق فقط یک در خروجی دارد ،هر چهار
فرد باید از همان در خارج شوند و تراکم ایجاد
میشود .ما در اروپا فضاهای عمومی متعددی
در ح��وزه فرهنگ ،اجتماعی ،گردش��گری،
زندگی ش��بانه و هیجانی داریم .در حالی که
فضاهای عمومی در کش��ور ما به ورزشگاهها
خالصه میش��ود .به همی��ن دلیل تنها امید
افرادی که به عنوان تماشاگر مشارکت دارند،
حضور در ورزشگاه است که این امکان هم در
این روزها وجود ندارد.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

برخی عقیده دارن��د مدل کاری
گلمحمدی بیشتر به درد تیمهای
متوسط و کمفشار میخورد.
این مربی امس��ال در شرایطی
از آغ��از نیمفص��ل دوم هدای��ت
پرسپولیس را بر عهده گرفت که
نیمفصل اول سرمربی شهرخودرو
بود و نتایج ب��دی هم با این تیم
کسب نکرد.
با این حال یحیی برای دومین
ب��ار در عمرش هدایت یک تیم را
در میان ه راه رها کرد تا به نیمکت
پرس��پولیس برس��د .او در اولین
جلس��ه تمرینی با سرخپوش��ان،
ناخواس��ته افش��ا کرد از  ۱۰روز
قب��ل ،یعن��ی زمان��ی ک��ه هنوز
کالدرون س��رمربی پرس��پولیس
به ش��مار میآمد ،سفارش خرید
اوساگونا را به مدیران این تیم داده
بود!
حت��ی مجادله با مدی��ران هم
بخش��ی از س��نت همیش��گی
گلمحم��دی اس��ت .او نیمفصل
اول همین امسال حداقل دو نوبت
به مالک شهرخودرو حمله علنی
ک��رد و از جمله به گالیه از برخی
افراد «نانجیب» اطراف حمیداوی
ل حاضر
پرداخت .یحیی که در حا 
مرتباً به مدیران پرسپولیس یورش
ب
میبرد ،طی دوران حضور در ذو 
آهن هم مناقشات علنی و دور از
انتظاری با سعید آذری ،مدیرعامل
وقت این باشگاه داشت.
درگی��ری طرفی��ن حت��ی به
اینستاگرام هم کشید؛ جایی که
آذری برای محکوم کردن سرمربی
تیمش فاش کرد یحیی ،داریوش
ش��جاعیان و رامین رضاییان را از
ی
نظر فنی رد ک��رده بود ،در حال 
که هر دو بعدا ً به بازیکنان مهمی
تبدیل شدند .با این اوصاف ،قبول
کنید که اتخاذ هیچ تصمیمی در
هیچ زمینهای و در هیچ شرایطی
از یحیی بعید نیست!»

آیا یحیی گلمحمدی از پرسپولیس میرود؟

مردماجراهایغیرمنتظره

پرسش اینجاس��ت که چقدر احتمال دارد
یحیی گلمحم��دی تهدیدش را عملی کند؟
پاس��خ این سؤال ساده نیس��ت اما در مورد او
ت کم یک نکته واضح اس��ت؛ این که به
دس�� 
اتخاذ تصمیمات غیرمنتظره عادت دارد.
ی اقتصاد
ب��ه گزارش ایس��نا ،روزنامه دنی��ا 
نوش��ت« :پس از آن ک��ه جدایی علی علیپور
و مه��دی ترابی از پرس��پولیس قطعی ش��د،
سرمربی این تیم به شکل ناگهانی در حاشیه
تمرین سرخپوش��ان از قطع هم��کاریاش با
باشگاه خبر داد.
یحی��ی چند جمل��ه تن��د علی��ه مدیران
پرس��پولیس به زبان آورد و اعالم کرد بعد از
پایان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در مهرماه
از سمتش استعفا خواهد داد.
این مس��اله ب��ا واکن��ش منفی ه��واداران
پرسپولیس همراه شد؛ مخصوصاً که این برای
چندمین بار است که یحیی تهدید به جدایی
میکند .حاال پرس��ش اینجاس��ت که چقدر
احتمال دارد او تهدیدش را عملی کند؟ پاسخ
این سؤال ساده نیست اما در مورد گلمحمدی
ت کم یک نکته واضح است؛ این که او به
دس 
اتخاذ تصمیمات غیرمنتظره عادت دارد.

یحیی گلمحمدی در لیگ دوازدهم سرمربی
صبای قم بود و با این تیم نتایج خوبی ب ه دست
میآورد .با وج��ود این ،اواخر نیمفصل اول به
بهان��ه قلبدرد از صبا جدا ش��د ت��ا چند روز
بعد دستیار مانوئل ژوزه در پرسپولیس شود.
ژوزه را بین دو نیمفصل بیرون کردند ،یحیی
سرمربی شد و پایان فصل ،بعد از تراژدی باخت
به سپاهان در فینال جا م حذفی و خداحافظی
تلخ مهدویکیا از پرسپولیس کنار رفت.
گلمحمدی بعد از خروج از پرسپولیس ،در
ب آهن نتایج خوبی گرفت.
نفت ته��ران و ذو 
بنابراین همه انتظار داشتند او راهی یک تیم
بزرگ دیگر ش��ود اما یحی��ی ناگهان مغلوب
پیشنهاد وسوسهانگیز اکسین شد و سر از لیگ
ی��ک درآورد .او چند ماه بعد به دلیل کس��ب
نتایج ضعیف از این تیم اخراج شد.
یحیی  ۱۳سال سرمربیگری کرده و در این
مدت فقط هدایت دو تیم بس��یار پرهوادار را
بر عهده داش��ته؛ یکی پرسپولیس و دیگری
تراکت��ور .او لی��گ هفدهم همزمان با بس��ته
شدن پنجرههای نقلوانتقاالتی تراکتور هدایت
ای��ن تیم را پذیرفت اما نتایجش خوب نبود و
پس از چندی با فش��ار هواداران اخراج ش��د.
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محمد بنا از تیم ملی کشتی فرنگی استعفا کرد

همه قهرهای «آقای خاص»
«قهر و آشتیهای محمد بنا
از تیم ملی کش��تی فرنگی،
دیگر ب��ه یک��ی از اتفاقات
تک��راری و خس��تهکننده
ورزش کشور تبدیل شده
اس��ت .بدون تردی��د باید
گف��ت ک��ه بن��ا ش��خصیتی
پیشبینیناپذیـــــر دارد.
بیخ��ود نیس��ت که ب��ه او
لقب «آقای خاص» کش��تی
ای��ران را دادهان��د .زمانی
که فکرش را میکنید مثل
االن بمان��د ،قه��ر میکن��د
و م��یرود و زمان��ی هم که
فک��رش را میکنی��د برود،
میمان��د و ادام��ه میدهد.
آم��ار رفتوآمده��ای بن��ا
در بی��ش از ی��ک ده��ه
مس��ئولیتش در تی��م ملی
ن ق��در زیاد بوده
فرنگی آ 
که هر رئیسی در این مدت
در فدراسیون کشتی روی
کار آمده ،با او در کشمکش
بوده است .این بار نوبت به
علیرضا دبیر رس��یده تا از
«معمار نس��ل طالیی کشتی
فرنگ��ی» دلجوی��ی کن��د و
مانع رفتنش ش��ود .بنا دو
روز پیش مثل همیشه در
تصمیمی ناگهانی اعالم کرد
که از شرایط خسته شده و
نمیتواند با تیم ملی فرنگی
همکاری کن��د .خداحافظی
آق��ای خ��اص این ب��ار اما با
دفعات قبل فرق داشت .او
ش از این در اعتراض
که پی 
ب��ه بیتوجه��ی ورزش اول
مملکت کنارهگیری میکرد،
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ای��ن دفعه به خاطر تعطیلی
اردوهای تی��م ملی در ایام
کرونا استعفا داد! استعفایی

س��ؤال اینجاس��ت که محمد بنا که تا همین
چند وقت پیش مدعی بود حتی نباید مسابقات
لیگ کش��تی را به خاطر کرونا برگزار کرد ،چرا
االن چنین دلیل��ی را برای رفتنش مطرح کرده
اس��ت؟ او حتی بدون این که رس��ماً استعفایش
را به مس��ئوالن فدراسیون کشتی اعالم کند ،در
گروه واتس��اپی خود با فرنگ��یکاران تیم ملی از
هم��ه حاللیت طلبید و گفت از این به بعد هیچ
سمتی در تیم ملی فرنگی ندارد؛ هر چند محمد
بنا همیش��ه عادت دارد به طور ش��فاهی و غیر
مستقیم خبر اس��تعفایش را به گوش مسئوالن
برساند.
گفته میش��ود حمی��د س��وریان ،نایبرئیس
فدراس��یون کش��تی و ش��اگرد محبوب بنا روز
یکشنبه با س��رمربیان تیمهای ملی کشتی آزاد
و فرنگی نشستی داشته تا در خصوص برگزاری
اردوه��ای تیم ملی در ای��ن روزها تصمیمگیری
شود.
از آنج��ا ک��ه اتحادی��ه جهان��ی کش��تی فعالً
برنامهای برای رقابتهای جهانی ندارد ،در نهایت
مقرر میش��ود که با وجود کرونا همچنان هیچ
اردوی��ی ب��رای تیمهای ملی برگزار نش��ود .این
تصمیمگیری که نارضایتی بنا را به همراه داشته،
باعث میشود تا بعد از خارجشدن از جلسه خبر
کنارهگیریاش از تیم ملی کشتی فرنگی را اعالم
کند.

موافقت با استعفای چندباره سرمربی تیم ملی
فرنگی

اس��تعفاهای محمد بن��ا حاال دیگر ب��ه تعداد
انگش��تهای دو دست رسیده و به نظر میرسد
این بار دیگر فدراس��یون کشتی فعلی مقاومتی
در خصوص حفظ او نکند .البته با آمدن علیرضا
دبیر در این فدراسیون میشد حدس زد که او با
آقای خاص به مشکل بخورد .قهرمان کشتی آزاد
المپیک  ۲۰۰۰س��یدنی که از صندلی سیاست
به ریاس��ت فدراسیون کشتی رس��یده ،در این
ک س��الی که اداره ریاست فدراسیون کشتی را
ی 
بر عهده داش��ته ،همواره خواسته ثابت کند که
نوع مدیریتش با رؤس��ای قبلی تف��اوت دارد .او
در اولین بزنگاه دس��ت روی نقطه ضعف محمد
بنا گذاش��ت و بحث رعایت قانون انتخابی را در
تیمهای کش��تی مطرح ک��رد؛ موضوعی که در
تمام سالهایی که بنا سرمربی تیم ملی کشتی
فرنگی بوده ،هیچ وقت حاضر به رعایت آن نشد.
دبیر در شرایطی این قانون را تدوین کرد که بنا

عجی��ب ک��ه درک آن برای
خیلیها سخت است.

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

در جلس��ات بحث و بررسی چرخه انتخابی
شرکت نکرد .همان زمان بود که زمزمههای
خداحافظی پیشکس��وت کش��تی فرنگی به
میان آمد و اهالی کش��تی گفتند بعید است
بن��ا با این فرایند کنار بیای��د .اگرچه بنا بعد
از س��کوتی که در این خصوص داش��ت ،در
نشس��تهای فدراس��یون ش��رکت کرد اما
هیچوقت به طور ش��فاف و صریح نگفت که
قانون انتخابیها را رعایت میکند .حاال مدتی
ی افراد میگویند
از آن داستان گذشته و برخ 
کرونا بهانهای شد تا همکاری بنا با فدراسیون
دبیر به پایان برسد.
در این ش��رایط اس��ت که احتمال میرود
علیرض��ا دبیر اصراری برای ماندن بنا در تیم
ملی کشتی فرنگی نکند.
فدراس��یون کش��تی بر خالف دفعات قبل
ک��ه به محض اعالم نارضایت��ی محمد بنا از
وضعیت موجود و احتمال استعفای او ،سعی
در مرتفعک��ردن ابهامات و مش��کالت به هر
قیمتی داشت ،این بار واکنشی خنثی به قهر
و استعفای محمد بنا نشان داد؛ واکنشی که
گویای سیاس��ت کلی و متفاوت فدراسیون
کش��تی در این برهه حس��اس و البته چراغ
سبزی به استعفای محمد بنا تلقی میشود.
یکشنبهش��ب چند س��اعت بعد از انتشار
خبر اس��تعفای محمد بنا ،رئیس فدراسیون
در گفتوگ��و با بخشه��ای مختلف خبری
تلویزی��ون صراحتاً اعالم کرد باید ش��فاف با
مردم صحبت ک��رد و به تصمیمات یکدیگر
احترام گذاشت .علیرضا دبیر درباره پیامکی
که بنا به او داده و استعفایش را اعالم کرده،
گف��ت« :او به م��ن پیغ��ام داد و گفت دیگر
خسته ش��ده و نمیتواند به همکاری با تیم
ملی ادامه بدهد .این مس��ائل در ورزش زیاد
اتفاق میافتد .باید چن��د روزی صبر کرد تا
فضا آرامتر ش��ود .سپس جلسه بگذاریم و در
این خصوص صحبت کنی��م .محمد بنا هم
برای من و هم جامعه کش��تی عزیز است و
خودش هم این را میداند».

مسابقات دنیای  ۲۰۰۵بوداپست در دوره ریاست محمدرضا
طالقانی دستیار حسن بابک ،سرمربی وقت تیم ملی فرنگی
شد .همه میدانستند همکاری این دو نفر به خاطر طرز فکر
متفاوت آنها پایان خوش��ی نخواهد داش��ت .اولین قهر او در
همین سال قبل از جام دنیای تهران بود.
پیش از مس��ابقات دنیای بوداپست ،شهریور  ۱۳۸۴بنا از
تیم ملی جدا ش��د اما با وساطت مرتضی فرجی ،نایبرئیس
وقت فدراس��یون به کارش برگش��ت .چند ماه بعد از این به
دلیل تبعیض بین کش��تی آزاد و فرنگی از فدراسیون دلخور
شد و به مسابقات قهرمانی کشور در سنندج نرفت .او سپس
در یک مصاحبه تلویزیونی کنارهگیری کرد.
فروردین  ۱۳۸۵پس از آن که حس��ن بابک به همراه تیم
ملی به مسابقات آسیایی قزاقستان نرفت ،عم ً
ال از کار برکنار
شد و محمد بنا ،سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن
ش��د .او در آن زمان با حفظ سمت ،سرمربی جوانان نیز بود.
در بازیهای آس��یایی  ۲۰۰۶دوحه تیم محمد بنا چهار نقره
و یک برنز گرفت اما بار دیگر از تیم ملی کنارهگیری کرد .در
آن زمان محمدرضا یزدانیخرم بهتازگی سرپرست فدراسیون
کشتی شده بود .حدود یکسالونیم تیم ملی کشتی فرنگی
دست رضا سیمخواه بود.
پس از شکست سنگین در المپیک  ۲۰۰۸پکن که تیم فرنگی
ناکام ش��د ،یزدانیخرم که پیشتر عالقهای به نگهداشتن بنا
نداشت ،سراغ او رفت .او آبان  ۱۳۸۷سرمربی شد .البته شش
ماه بعد بنا قهر و آشتیهای دیگری هم داشت که این بار بر
سر انتخاب تیم ملی برای مسابقات جهانی  ۲۰۰۹دانمارک
بود .خرداد  ۱۳۹۰باز هم محمد بنا با اس��تعفای شفاهیاش
خبرساز شد .محمد بنا همچنان بر خواستههایش ُمصر بود و

اس�تعفاهای محمد بنا حاال
دیگر به تعداد انگشتهای دو
دست رسیده و به نظر میرسد
ای�ن ب�ار دیگ�ر فدراس�یون
کش�تی فعل�ی مقاومت�ی در
خصوص حف�ظ او نکند .البته
با آم�دن علیرضا دبیر در این
فدراس�یون میشد حدس زد
که او با آقای خاص به مشکل
بخورد
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تهدید میکرد چنانچه این خواستهها عملی
نشود ۱۰ ،بار دیگر هم قهر خواهد کرد!
سال  ۹۱با رویکارآمدن حجتاهلل خطیب
در فدراس��یون ،ب��از هم زمزم��ه اختالفات
شنیده ش��د .در اردیبهش��ت  ۹۱بود که بنا
ب��ه حالت قه��ر در روزهای ابتدای��ی اردوی
تیم ملی کش��تی فرنگی شرکت نکرد ،اما با
حضور کش��تیگیران در منزلش ،به اردوی
تیم ملی برگشت؛ چراکه بازیهای المپیک
 ۲۰۱۲لن��دن در پیش ب��ود؛ میدانی که اوج
کار و هنرنمایی آقای خاص و ش��اگردانش را
به تصویر کشید .پس از آن زمانی فرارسید که
رسول خادم بر مسند ریاست این فدراسیون
بنش��یند .با وجود نتیجه درخشان المپیک
لندن ،اما بنا باز حرف از رفتن به میان آورد.
اعتقادنداش��تن او ب��ه برگ��زاری رقابتهای
انتخاب��ی اصلیترین دلیل اختالف بین بنا و
خادم بود .او در اردیبهش��ت  ۹۳زمانی که از
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

مسابقات قهرمانی آسیا برگشت ،در فرودگاه
گفت میخواهد بیرون از فرایند انتخاب تیم
ن صورت شاید تیم
ملی عمل کند ،در غیر ای 
ملی را رها کند .چالشهای این پیشکسوت
فرنگی در حالی با خادم ادامهدار شد که قید
همکاری با فدراسیون او را زد اما دیری نپایید

که به خانه کشتی بازگشت.
س��یر نزولی تی��م ملی فرنگی در آس��تانه
بازیهای المپیک  ۲۰۱۶ریو دلیلی ش��د تا
خ��ادم با وجود همه اختالفها دس��ت روی
این چه��ره دوستداش��تنی مردمی بگذارد.
بن��ا آن زمان گفت که فق��ط به خاطر مردم
بازگشته اس��ت .او گفت :خادم من را مقابل
م��ردم قرار داد! در ش��رایطی که همه تصور
میکردند خاطرات لندن قرار اس��ت با آقای
خاص کش��تی فرنگی در ریو هم تکرار شود
ام��ا این اتفاق نیفتاد .ناکامی فرنگیکاران در
این المپیک باعث ش��د سکانسهای تلخی
از محم��د بنا ثبت ش��ود؛ جایی که او مقابل
دوربینها اش��ک ریخت و زانو زد .بنا این بار
گفت که برای همیشه از کشتی میرود.
او در مصاحبههای خود در دو س��ال اخیر
میگفت :از کش��تی زده شده و دیگر امکان
ن��دارد بازگردد اما تعص��ب و تعلق خاطری
ک��ه او به این ورزش دارد ،هن��وز راه را برای
بازگش��ت چندبارهاش به تشک باز گذاشته
است .بیشک باید گفت که قهر و آشتیهای
محمد بنا در همه این س��الها هیچ وقت به
دلیل منافع ش��خصی نبود و هر بار به خاطر
حمایت از کشتی و ملیپوشان این رشته بوده
است.
نتایج ضعیف فرنگیکاران از بعد المپیک ریو
در حالی ادامه داشته که این تیم در مسابقات
جهانی  ۲۰۱۸از  ۱۰نمایندهای که داش��ت،
فقط موفق به کسب یک مدال برنز شد و به
عنوان یازدهمی رسید .بنا باز هم برگشت اما
این بار دیگر خادم رفته بود .حمید بنیتمیم،
سرپرست فدراس��یون او را برگرداند تا راهی
مس��ابقات جهانی  ۲۰۱۹ش��ود .نتیجه این
حضور کسب سه مدال برنز و عنوان چهارمی
شد .او در حالی مشغول به کار شد که ریاست
فدراسیون به علیرضا دبیر رسید .بنا قرار بود
تا المپیک  ۲۰۲۰هم هدایت فرنگیکاران را
برعهده داشته باش��د اما کرونا مانع آن شد.
البته خودش این بار خیلی بلندمدت صحبت
میکرد و در مصاحبههایش از برنامههایش تا
المپیک  ۲۰۲۴هم میگفت.
آن چ��ه در ای��ن مطلب عنوان ش��د فقط
اش��ارهای به استعفاهای رس��می محمد بنا
داش��ته؛ وگرنه تع��داد دلخ��وری و قهرهای
کوتاهمدت او با کش��تی فرنگی و مس��ئوالن
فدراسیون کشتی ،فهرست بلندتری دارد!»

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

