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

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک الَْیْوَم

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

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

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

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

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

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

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

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

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

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

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک الَْیْوَم

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

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

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

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

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

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

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

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

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان



حاج هـادی اکبری راد پدر صنعت اتوبوس سـازی ایران و بنیان گذار 
گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان در پیامی پرمهر، 26 آذرماه روز 
ملی حمـل و نقل را به همه فعاالن و زحمت کشـان این صنعت بزرگ 

تبریک گفت.
در پیام ایشان آمده است:

من هادی اکبری راد موسـس و بنیانگذار گروه صنایع خودروسـازی 

عقاب افشـان در آسـتانه ورود به دهه هشتم فعالیت مستمرم در این 
صنعـت خدوم، فرارسـیدن 26 آذر روز ملی حمل و نقـل را به عموم 
دست اندرکاران این صنف فراگیر و سخت کوش تبریک عرض می نمایم 
و آرزو دارم همگی زیر سایه حضرت ولی عصر)عج( برای شکوفایی این 

صنعت قدم برداریم.

پیام پرمهر حاج آقا بزرگ صنعت خودروسازی ایران به 
مناسبت روز ملی حمل و نقل
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به نام خداوند جان و خرد
سالروز ملی حمل ونقل امسال مصادف گردید با سربلندی صنف خدوم و خدمت گزار در آزمون 
هجوم و شـیوع کرونا این بیماری ناخوانده و مهلک، به حق که باری دیگر همچون 26 آذر سـال 
1362 که به فرمان تاریخی بنیان گذار فقید انقالب شکوهمندمان لبیک گفتید، در این برهه از زمان 
هم بر همگان ثابت نمودید که رسالت حضور و تالش شبانه روزی یک به یک شما دست اندرکاران 
خدوم حوزه حمل و نقل چیزی جز اثبات خدمت رسانی و چرخاندن چرخ اقتصاد این مرز و بوم 

نبوده و نخواهد بود.
با آرزوی توفیق، سربلندی و شکوفایی برای این صنعت نامدار.

بهروز مرادی
 مدیرعامل گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان

پیام تبریک مدیرعامل گروه خودروسازی عقاب افشان
به مناسبت روز ملی حمل و نقل
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شرکت یاران هم افزای کویر با نام تجاری »یارکو« یکی از پیشرفته ترین شرکت های کشور در زمینه تولید تجهیزات الکترونیکی و دسته سیم های خودرو 
به ش��مار می رود و امروزه وظیفه طراحی و س��اخت سیستم های برق رسانی محصوالت شرکت عقاب افش��ان را برعهده دارد. این شرکت البته اخیراً حوزه 
فعالیت خود را گس��ترده تر کرده و با ش��رکت هایی نظیر ایران خودرو دیزل، ایران خودرو خراس��ان، خودروس��ازی فردا و ... هم همکاری می کند. ما در این 
شماره ماهنامه کالسکه سبز، پای صحبت های مهندس علی شیرزادی، مدیرعامل شرکت یارکو، نشستیم تا با وی درباره فعالیت های این شرکت دانش محور 
گفتگو کنیم. مهندس شیرزادی دارای مدرک کارشناسی ارشد برق، از سال 84 همکاری خود با مجموعه عقاب افشان را آغاز کرده است. او که از 7 سال 
پیش مدیریت بخش کنترل کیفیت عقاب افشان را برعهده دارد، به طور همزمان در قامت مدیرعامل شرکت یارکو نیز انجام وظیفه می کند. گفتگوی ما با 

مهندس شیرزادی را در ادامه بخوانید.

ب�رای ش�روع، توضی�ح کوتاه�ی درب�اره 
فعالیت های شرکت یارکو بفرمایید.

مجموعه یارکو، فعالیت اصلی اش در زمینه 
تولید دسته س��یم خودروهای تجاری است؛ 
البته اخیراً به تولید دسته سیم های خودروهای 
س��واری ه��م پرداخت��ه اس��ت. عالوه براین، 
در ش��رکت یارکو مجموع��ه ای از تجهیزات 
الکترونیکی خودرو طراحی و ساخته می شوند. 
به عبارتی، تخص��ص اصلی یارکو فعالیت در 
زمینه برق رسانی و کنترل سیستم های برقی 

خودروهای تجاری و سواری است.

ش�رکت یارکو از چه زمان�ی و با چه هدفی 

شروع به کار کرد؟
 مجموع��ه یارکو در ابتدا ب��ا هدف دیگری 
غیر از هدف امروزش، در س��ال ۸۹ به منظور 
ساخت و طراحی خطوط تولید و ماشین آالت 
صنعتی برای خطوط تولید شروع به فعالیت 
کرد اما دو س��ال بعد بنا به مسائلی از جمله 
عدم صرفه اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که 
این مجموعه نتایج خوبی به لحاظ اقتصادی 
نخواه��د داش��ت و تعطیل ش��د. بعدها این 
مجموعه در س��ال ۹۶ با ه��دف فعالیت های 
امروزی خود دوباره آغاز به کار کرد و در ابتدا 
به صورت مستقیم با شرکت عقاب افشان برای 
ساخت و تأمین محدود برخی دسته سیم های 

مورد نیاز این شرکت وارد فعالیت شد. اما به 
مرور فعالیتش را با این ش��رکت توسعه داد و 
در ابتدا مجموعه ای از سیستم های برق رسانی 
را برای محصوالت این شرکت ساخت و بعد 
هم این همکاری را به شرکت های زیرمجموعه 
عقاب افشان مثل شرکت سرما گستر قومس 
که تولیدکننده سیس��تم های س��رمایش و 

گرمایش است، توسعه داد.
 عالوه بر اینها، ش��رکت یارکو در سال ۹۹ 
ه��دف جدیدی را در پیش گرفت و به دنبال 
افزایش مش��تریان خود بود. در این راس��تا و 
در اولین اقدام، با ش��رکت ایران خودرو دیزل 
به منظ��ور طراحی و تولید دسته س��یم ها و 

سیستم برق رسانی محصوالت عقاب افشان همگام با تکنولوژی جهانی است
گفتگو با مهندس شیرزادی، مدیرعامل شرکت یارکو
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برخی تجهیزات برقی محصوالت این شرکت 
وارد مذاکره شد و قراردادی را به امضا رساند 
ک��ه خوش��بختانه پس از کس��ب مجوزهای 
واحدهای فنی و مهندس��ی، قرارداد وارد فاز 
اجرایی ش��د و طبق برنامه قرار است تا پایان 
س��ال ۹۹ حداقل ۳۰۰ دستگاه از محصوالت 
تولی��دی ما تحویل ایران خودرو دیزل ش��ود. 
البته در کن��ار این فعالیت ها، ما در مجموعه 
یارکو س��اخت دسته س��یم های خودروهای 
سبک را نیز آغاز کرده ایم و قرار است در این 
زمینه با شرکت خودروسازی فردا و همچنین 
ش��رکت ایران خودرو خراس��ان برای خودرو 

هایما همکاری هایی صورت گیرد.

تخصص گرایی و بهره گی�ری از نیروی کار 
متخصص چقدر برای مجموعه ش�ما اهمیت 
دارد و تا چه حد آن را برای انتخاب همکاران تان 

مدنظر قرار داده اید؟
ش��عار اصلی ش��رکت یارکو که کوتاه شده 
نام »یاران هم افزای کویر« اس��ت، هم افزایی 
اس��ت و تأکید بسیاری هم بر همین موضوع 
داریم. خوشبختانه اتفاق بسیار خوبی که برای 
مجموع��ه یارکو در آغاز کار افتاد، این بود که 
جمع بس��یاری از همکاران ام��روز ما در این 
مجموعه، پیش تر در ش��رکت عقاب افشان با 
همین زمینه فعالیت کار می کردند و طبیعی 
بود که با وجود نیروی جوانی، بسیار باتجربه و 
کارکشته باشند. سوای این، اغلب همکاران ما 
در مجموعه یارکو دارای تحصیالت تخصصی 
دانش��گاهی هس��تند و دوره های آموزش��ی 
متع��ددی را هم س��پری ک��رده  و می کنند. 
خوشبختانه با تکیه بر همین رویکرد هم افزایی 
که در ش��رکت یارکو وجود دارد، دانش فنی 
بس��یار باالیی ش��کل گرفته و طبیعی است 
که این دانش فنی در تولیدات شرکت کاماًل 

نمایان باشد.

تکنولوژی حوزه فعالیت شما از کجا می آید؟ 
آیا این دانش فنی بومی است یا از خارج کشور 

در اختیار شما قرار می گیرد؟
خوش��بختانه محصوالتی که در ش��رکت 
یارکو تولید می شود، به جرأت می توان گفت 
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که قابل رقابت با اس��تانداردهای شرکت های 
اروپایی است، چراکه پرسنل ما براساس همین 
استانداردهای روز اروپایی آموزش دیده و رشد 
کرده اند. برای مثال، در مورد سیستم های برقی 
و کنترل س��رمایش و گرمای��ش که در حال 
حاضر به شرکت سرماگس��تر ارائه می شود، 
نه تنها نواقص گذشته رفع شده بلکه بعضی 
مزایا هم به آن اضافه شده است. ضمن اینکه 
مجموعه سیستم برق رس��انی که امروز برای 
اتوبوس های ش��رکت عقاب افشان طراحی و 
ساخته می شود، مطابق روش »مالتی پلکس« 
اس��ت که کامالً منطبق بر استانداردهای روز 
جهان و ب��ه راحتی قابل رقابت با محصوالت 

شرکت های بزرگ خودروسازی اروپاست.

آی�ا در دورنم�ای فعالی�ت ش�رکت یارکو، 
صادرات و بازارهای خارجی را هم هدف گذاری 
کرده اید یا فعالً ترجیح بر این است که بر بازار 

داخل تمرکز کنید؟
قطعاً در هدف گ��ذاری میان مدت ما بحث 
ص��ادرات و بازارهای خارجی وج��ود دارد اما 
ب��ا توجه به امکان س��نجی های اقتصادی که 
ش��رکت یارکو در حال حاض��ر انجام داده، ما 
به این نتیجه رس��یده ایم ک��ه در کوتاه مدت 

با توجه به نیازی که در داخل کش��ور وجود 
دارد، تمرکزمان را برای س��ال جاری و س��ال 
آین��ده روی تولید برای بازار داخل بگذاریم و 
پ��س از آن به صادرات هم فکر خواهیم کرد. 
البته پیش نیاز رس��یدن به صادرات این است 
ک��ه ما بتوانیم به حدی قدرتمند باش��یم که 
توان رقابت اقتصادی با ش��رکت های خارجی 

را داشته باشیم.

وج�ود سیس�تم برق رس�انی ق�وی در یک 
اتوبوس یا اساس�اً یک خ�ودرو چقدر اهمیت 

دارد؟
فرق اساس��ی سیستم برق رس��انی با دیگر 
بخش های خودرو این اس��ت که اگر مشکلی 
به لحاظ مکانیکی برای بخشی از یک خودرو 
ایجاد ش��ود به راحتی با یک بررسی چشمی 
می توان اش��کال را ردیابی و نسبت به اصالح 
آن اقدام کرد اما اگر اشکال در سیستم برقی 
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و سیم کش��ی خودرو به وجود آید، به راحتی 
و اصطالحاً به صورت چش��می نمی توان آن 
را بررس��ی و پیدا کرد. بنابراین، بس��یار مهم 
است که برای سیستم برق کشی یک خودرو 
باالترین س��طح استانداردها و کیفیت لحاظ 
شود. طبق آمار در دنیا، نزدیک به 4۰ درصد 
از س��وانح که در جاده ها به خاطر نقص فنی 
اتف��اق می افتد، از ناحیه سیس��تم های برقی 
رخ می دهد. این نش��ان می دهد که طراحی 
و ساخت یک سیستم برقی درست و مطابق 
استانداردها چقدر می تواند به ضریب اطمینان 
و آسودگی خیال راننده یا سرنشینان کمک 

کند.

و در پای�ان، ق�دری ه�م درب�اره سیس�تم 
سیم کش�ی اتوبوس ه�ای تولی�دی ش�رکت 
عقاب افش�ان بگویی�د و اینک�ه تا چ�ه حد از 

تکنولوژی روز در آنها بهره گرفته شده است.
برخالف ظاهری که وجود دارد، خوب است 
بدانید میزان سیمی که در یک اتوبوس استفاده 
می شود در سیستم سنتی تا 4 کیلومتر هم 
می رس��د و طبیعی است که این حجم بسیار 
زیاد سیم، مشکالت بسیاری را در طراحی و 
ساخت اتوبوس ایجاد می کند. ما و همکاران 
ما در گذش��ته مجبور بودیم حجم زیادی از 
سیم ها را از گلوگاه های بسیار کوچک برخی 
نقاط بدنه اتوبوس عبور دهیم که ممکن بود به 
مرور زمان سیم ها آسیب ببینند یا دچار اشکال 
شوند و طبیعتاً مشتری را دچار گرفتاری های 
زیادی کند. اما در سیستم مدرن مالتی پلکس 
که ما از حدود ۶ سال پیش شروع به ساخت 
و پیاده س��ازی آن روی محصوالت ش��رکت 
عقاب افش��ان کردیم، فراین��د و طراحی ها به 
شکلی است که حجم استفاده از سیم را تقریباً 
ت��ا 4۰ درصد کاهش داده ایم که در نوع خود 
بسیار مهم است. ضمن اینکه در این سیستم 
جدید، دیگر از فیوزها خبری نیست و در عین 
حال دستکاری های خودس��رانه در سیستم 
برق اتوبوس هم به واسطه طراحی خاصی که 
دارد تقریباً غیرممکن شده است. به طور کلی، 
سیس��تم جدید برق رسانی که در محصوالت 
عقاب افشان مورد استفاده قرار می گیرد، کاماًل 
همگام با تکنولوژی های روز دنیاست و ضریب 
ایمنی بسیار باالتری نسبت به گذشته دارد و 
احتمال حریق و آتش سوزی های احتمالی در 

آن بسیار پایین آمده است.
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طرح زمستانی پلیس راهنمایی و رانندگی 
از بیستم آذرماه در جاده های سراسر کشور 
آغاز ش��د. در حالی که پیش از این از سوی 
س��تاد کرون��ا محدودیت هایی ب��رای تردد 
جاده ای برای پالک ه��ای بومی و غیربومی 
در هر استان اعالم شده بود، طرح زمستانی 
پلیس راهنمایی و رانندگی که با مش��ارکت 
س��ازمان هایی نظیر اورژان��س، هالل احمر، 
راهداری و ... اجرا می ش��ود از بیستم آذرماه 
در جاده های سراس��ر کشور که طول آنها به 
بی��ش از ۲۳۶ هزار کیلومتر می رس��د، آغاز 

شد.
این طرح به مدت س��ه ماه یعنی تا حدود 
یک هفته مانده به نوروز ۱4۰۰ ادامه خواهد 
داشت و در جریان آن نسبت به تأمین ایمنی 
ترددها و امدادرسانی به حوادث احتمالی در 

فصل زمستان اقدام خواهد شد.
س��ردار سید کمال هادیانفر، رییس پلیس 
راهور ناجا، درباره طرح زمس��تانی پلیس در 
جاده های کشور گفت: امسال با توجه به پیش 
بینی ها از شرایط جوی، زمستان متفاوت تری 

را نسبت به سال های قبل خواهیم داشت و 
از این رو الزم اس��ت که آمادگی برای تأمین 
ایمنی ترددهای جاده ای وجود داشته باشد. 
البت��ه محدودیت های تردد ک��ه از قبل و با 
مصوبه س��تاد ملی مقابله با کرونا اجرا شده 
بود، ممکن است تا هر زمانی تمدید یا ادامه 
داش��ته باشد، اما به هرحال باید ایمنی تردد 
ب��رای خودروهای مجاز و ضروری نیز تأمین 

شود.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه تمامی هموطنان 
باید از انجام سفرهای غیرضرور پرهیز کنند، 
گف��ت: در عین ح��ال ناوگان حم��ل و نقل 
عمومی همچن��ان در جاده ها در حال تردد 
اس��ت و ایمنی آن ها باید جدی گرفته شود 
و در صورت ب��روز حادثه  نیز باید به فوریت 
به آن امدادرس��انی شود، از این رو نیز طرح 

زمستانه به اجرا درآمده است.
ریی��س پلیس راه��ور ناجا با بی��ان اینکه 
تاکید ش��ده تا معاینه فنی تمامی اتوبوس ها 
تا قبل از فرا رسیدن طرح ترافیکی زمستان 
مورد بررس��ی قرار گیرد، گف��ت: با توجه به 

شرایط جوی نامساعد الزم است تمهیداتی 
در جاده ها اتخاذ شود که دیگر با بارش برف 
و ... غافلگی��ری برای دس��تگاه ها رخ ندهد. 
هادیانف��ر با بی��ان اینکه مام��وران پلیس و 
دستگاه های امداد و خدماتی در گردنه های 
برفگیر و مناطق کوهستانی مستقر هستند، 
گفت: همچنین نقاط پرخطر نیز آشکارسازی 
شده و هشدارهای مناسب در آن نصب شده 

است.

آماده ب�اش 12ه�زار راه�دار و9600 دس�تگاه 
ماشین آالت سبک و سنگین 

رئی��س س��ازمان راه��داری و حمل ونقل 
ج��اده ای ه��م از آماده باش کام��ل ۱۲ هزار 
راهدار و۹۶۰۰ دس��تگاه ماشین آالت سبک 
و س��نگین راهداری برای اج��رای عملیات 
راهداری زمس��تانی س��ال ج��اری خبرداد. 
عبدالهاش��م حس��ن نیا مع��اون وزی��ر راه و 
شهرسازی و رئیس این سازمان با اعالم این 
مطلب افزود: با توجه به رسیدن فصل بارش، 
یک��ي از مهم تری��ن مأموریت های س��ازمان 

طرح زمستانی پلیس در جاده های سراسر کشور آغاز شد
نقش کلیدی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور در روزگار کرونایی
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راه��داري و حمل ونقل جاده ای اجرای طرح 
راهداري زمس��تاني  اس��ت . در فصول سرد 
س��ال در کشور به جز چند اس��تان جنوبي، 
احتمال بارش برف در دیگر اس��تان ها وجود 
دارد ای��ن در حالی اس��ت که در زمس��تان 
به طورمعمول ۲4 اس��تان کشور، در تمامي 
نقاط ش��ان بارش برف و یخبندان زمستاني 
دارند و در بقیه استان ها نیز در قسمت هایی 
احتمال بارش برف و یخبندان وجود دارد که 
این امر آمادگی پایگاه های راهداري و نیروها 
و تجهیزات و ماش��ین آالت را در مواجهه با 

این مخاطرات الزامي می سازد.
حسن نیا اظهار داشت: با توجه به شرایط 
جوي حضور به موقع و انجام اقدامات مناسب 
اهمی��ت زی��ادی دارد و می توان��د در جهت 
تس��هیل تردد در محورهای مواصالتی مؤثر 

واقع شود.
وی با اش��اره به تش��کیل قرارگاه راهداری 
زمس��تانی در سال گذش��ته با شرح وظایف 
و س��اختار مش��خص اف��زود: از س��وی این 
قرارگاه باهدف بررس��ی تمهیدات راهداری 
زمستانی س��ال جاری تاکنون با ادارات کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان های 
حلقه اول و دوم راهداری، جلسات تخصصی 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزارشده و نیازها 
و مشکالت این اس��تان ها مورد بررسی قرار 
گرفته و بر ضرورت اجرای وظایف محوله این 

استان ها تأکید شد.
رئی��س س��ازمان راه��داری و حمل ونقل 
جاده ای با اشاره به اینکه پیش بینی و آماده 
ک��ردن پایگاه ه��ای راه��داري، تجهیزات و 
ماشین آالت، نیروها و مواد و مصالح مصرفي  
جه��ت انجام عملی��ات راهداري زمس��تاني 
از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت، گفت: 
این آماده س��ازی ش��امل تعمیر و راه اندازی 
ماش��ین آالت راهداري زمس��تاني، بهسازی 
راهدارخانه ها، برگزاري دوره های آموزش��ي 
وی��ژه راه��داران و روس��ای ادارات راهداری 
بالفاصله پس از خاتمه  راهداري زمس��تاني 

سال قبل آغاز می شود.
حس��ن نی��ا ب��ه وج��ود ۱4۰5 گردنه در 
کشور به طول ۱۳5۲۰کیلومتر اشاره کرد و 

اظهارداش��ت: در حال حاضر۱۲ هزار نیروی 
راهدار در سراس��ر کشور به حالت آماده باش 
هس��تند و۹4۰ پایگاه راهداری زمس��تانی 
)ادارات مرکزی اس��تان ها ، راهدارخانه های 
ثابت، س��یار و اس��تیجاری( فعال اس��ت  و 
از مجم��وع ۹۶۰۰ دس��تگاه ماش��ین آالت 
راهداری، ۸۶۰۰ دستگاه به سیستم ردیاب 

)GPS( مجهز است.
وی با اشاره به اینکه از طریق ۸۰۰ دستگاه 
دوربین نظ��ارت تصویری وضعیت جاده های 
کشور و تردد در آن به صورت شبانه روزی رصد 
می شود و  دریافت آخرین اطالعات موردنیاز 
کارب��ران ج��اده ای از طری��ق س��امانه جامع 

اطالع رس��انی راه ها یا تلف��ن ۱4۱ به صورت 
شبانه روزی امکان پذیر است، افزود: شناسایي 
مناطق با ریسک باال بر اساس سنوات گذشته 
به منظور تأمین ایمني الزم، تهیه مخلوط شن 
و نمک به میزان تقریبی ۸۰۰ هزار تن و دپو 
در پایگاه ه��ای راهداري زمس��تاني و تهیه و 
جانمایی کیسه های شن و نمک در محورهای 
مواصالتی مستعد یخبندان و برف گیر به ویژه 
در گردنه ه��ا، هماهنگی با پیمانکاران بخش 
خصوصی جهت اس��تفاده از ماش��ین آالت و 
تجهی��زات آن ها در مواق��ع موردنیاز ازجمله 
اقدامات آمادگی راهداری زمس��تانی س��ال 

جاری است.
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بر اساس تازه ترین آمار اعالم شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در تولید انواع خودروها 
به جز اتوبوس، مینی بوس و ون، رشد تولید دیده می شود و در مقابل، کمباین ها با رشد 4۱.۳ درصدی بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش ایسنا، گزارش عملکرد تولید انواع 
خودروها طی هشت ماهه سال جاری نشان 
می دهد که به ترتیب کمباین )ماش��ین های 
برداشت محصوالت دانه دار کشاورزی( انواع 
س��واری، وان��ت و تراکتور رش��د تولید ۹.۱ 
درصدی تا 4۱.۳ درصدی داش��ته و در این 
میان، تنها اتوبوس، مینی بوس و ون، آن هم 

زیر ۱۰ درصد کاهش تولید داشته اند.
در مدت مذکور س��ال جاری 54۲ هزار و 
۶۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید شده است 
که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته که 
44۷ هزار و ۳۰۰ دس��تگاه بوده، رشد ۲۱.۳ 

درصدی را ثبت کرده است.
آم��ار تولید وانت ها نیز نش��ان می دهد که 
تع��داد وانت ه��ای تولیدی در هش��ت ماهه 
امس��ال با رش��د ۲۰.4 درصدی نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته به 5۲ هزار و ۸۲۸ 
دستگاه رسیده اس��ت. در مدت مشابه سال 
گذشته میزان تولید وانت ها، 4۳ هزار و ۸۷۷ 

دستگاه بوده است.
در مدت هشت ماهه امسال با تولید ۳۸۳ 
دستگاه کمباین، این مدل خودروها افزایش 
4۱.۳ درصدی تولید را تجربه کرده اس��ت. 
این در حالی اس��ت که در مدت مشابه سال 
گذش��ته میزان تولید کمباین ۲۷۱ دستگاه 

بوده است.
بر اس��اس این گ��زارش، کمترین رش��د 
تولید مختص تراکتور اس��ت که از ۱۲ هزار 
و ۲۸۲ دس��تگاه تولید شده در هشت ماهه 
س��ال گذشته به ۱۳ هزار و ۹5۰ دستگاه در 
مجموع هشت ماهه امس��ال رسیده و رشد 

۹.۱ درصدی را تجربه کرده است.
در مقابل آمار تولید انواع خودروها نش��ان 
می دهد که از ابتدای س��ال ج��اری تا پایان 
آبان ماه، تعداد اتوبوس، مینی بوس و ون های 
تولیدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

کاهش یافته است.
در مدت مذکور امس��ال، ۱۱۸۸ دس��تگاه 

اتوبوس، مینی بوس و ون تولید شده است که 
در مقایس��ه با ۱۲۶5 دستگاه تولید شده در 
مدت مشابه سال گذشته، افت ۶.۱ درصدی 

تولید را نشان می دهد.
عالوه بر این، میزان تولید الستیک خودرو 
نیز در هش��ت ماهه امسال نسبت به همین 
ایام در سال گذشته که ۱4۲ هزار و ۲۰۰ تن 
بوده است، به ۱۷۷ هزار و ۷۰۰ تن رسیده و 

رشد ۲5 درصدی را رقم زده است.

رشد تولید خودروهای سواری و کاهش تولید اتوبوس در کشور
وزارت صمت اعالم کرد
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 رئیس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
استان س��منان از تولید بیش از یک هزار نوع 
قطعه خودرو در واحدهای تولیدی این استان 

خبر داد.
علی تش��نه دل در حاش��یه بازدید از چند 
واحد تولیدی استان سمنان با اعالم این خبر 
اظهار کرد: ۱۳۰ محصول و یک هزار نوع قطعه 
خودرو دارای ش��ماره فنی در اس��تان تولید 
می ش��ود. وی تصریح کرد: ح��دود ۶۰ واحد 
تولیدی قطعه س��از در اس��تان، فعال و دارای 
پروانه بهره برداری هستند که بیش از دو هزار 
و ۳۰۰ نفر در این واحدها مشغول به فعالیت 

هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
سمنان با بیان اینکه تعداد ۲5 واحد قطعه ساز 
به طور مستقیم با ش��رکت های خودرو سازی 
قرارداد منعقد کرده اند، گفت: کمبود نقدینگی 
ناش��ی از ع��دم پرداخت بموق��ع مطالبات از 
س��وی خودروس��ازان مهمترین مش��کل در 
واحدهای قطعه س��از است. استان سمنان در 
زمینه خودروسازی و قطعات خودرو و صنایع 

وابسته از پتانسیل و ظرفیت های بسیار خوبی 
برخوردار اس��ت و 4 واحد تولیدی خودروساز 
در این اس��تان فعالیت می کنند که ش��رکت 
تولیدی و صنعتی عقاب افشان، اتومبیل سازی 
فردا، تی��راژه دی��زل و یاوران خودرو ش��رق 

هستند.

تش��نه دل خاطرنش��ان کرد: این واحدهای 
خودرو س��از ظرفی��ت تولید س��االنه حدود 
۱۰۸ هزار دستگاه خودروس��واری، اتوبوس، 
مینی بوس و کامی��ون را دارند و بیش از یک 
ه��زار و ۲۰۰ نفر در این واحدها مش��غول به 

فعالیت هستند.

تولید بیش از 1000 نوع قطعه خودرو در استان سمنان
رئیس رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اعالم کرد
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در اواسط سال ٩۱ هیأت مدیره 
شرکت عقاب افشان، استراتژی 
خود مبن��ی بر طراح��ی و تولید 
محصول��ی خاص جهت پوش��ش 
س��هم حداکثری ب��ازار و تأمین 
خواس��ته و انتظ��ارات مخاطبان 
طی��ف کمال گرای��ش را با واحد 
می��ان  در  کارخان��ه  مهندس��ی 
گذاشت. مهندس��ان کارآزموده 
و ج��������وان واح����د طراح��ی، 
چشم به راه صدور همین فرمان 
بودن��د ت��ا پس از تولید ش��ش 
تیپ انواع محصوالت مس��افری 
شهری و بین شهری پا به عرصه 
روانه س��ازی  در  زورآزمای��ی 
اتوبوسی متفاوت تر از آنچه در 
باور و تصور مخاطب می گنجید، 

ماحصل تعامل و نشست های متعدد این گروه بگذارند.
با هیأت مدیره، منجر به اتخاذ این تصمیم ش��د 
که اتوبوس تولیدی جدید ب��ا ابهت تر و پویاتر از 
محصوالت گذش��ته پا به عرصه حی��ات بگذارد. 
طراحی اتاق اتوبوس بین شهری »ُدرسا« با پشت 
س��ر گذاشتن ذائقه پیشین در فرم محدب و ِکرو 
اتوبوس های کالسیک و مارال، برای عموم چشم 
انتظارانش انقالبی به پا کرد. ایستایی و رعایت تمام 
قواعد طراحی یک محصول عضالنی، از »درسا«، 

اتوبوسی رشید و چهارشانه ساخت.
چیدم��ان چراغ ه��ای جلو با اصل وف��اداری به 
کارگذاری همان نمونه های اقتصادی قبل جهت 
ارائه نور مناس��ب برای تسلط به تمام جاده های 
کشور، از بزرگراه تا مسیرهای دشوار و پر پیچ وخم 
کوهستانی، زمینه ساز روشنایی بی نقص و رفع این 
مشکل از راننده بابت عدم استفاده از تنظیم حالت 
نورباال در حین رانندگی ش��د. این امکان صرفاً با 
ایجاد ارتفاع در مح��ل قرارگیری چراغ های جلو 
صورت پذیرفت و در نهایت باعث شد تا »درسا« 
اتوبوس محبوب رانندگان گردش��ی در سفرهای 
ش��بانه شود. دسترس��ی به المپ چراغ ها جهت 
تعمیر و نگهداری با توجه به نصب آنها در پوستۀ 
ثابت جلو به راحتی از طرفین داشبورد امکان پذیر 

است.
تفکیک پوس��ته جلو به سه قس��مت مساوی 

ش��امل: سپر، س��ینی و پیش��انی، حّس توازن و 
تشخص خاصی به درسا بخشیده است.

س��پر متحرک، و دو قسمت دیگر، ثابت نصب 
ش��ده اند. این تش��خص به قدری م��ورد اقبال و 
احترام مالکان قرار گرفت که به ندرت شاهد نصب 
و اجرای آرم شرکت های مسافربری، روی پوسته 

جلو این محصول هستیم.
مرزبن��دی ابرویی و تاج س��قف، با اس��تفاده از 
چراغ ه��ای افقی اورجینال اس��کانیا در دو طرف 
نمای باالیی اتوبوس کامالً رعایت شده تا ما شاهد 
ظاهری بی نقص از آخرین اتوبوس طراحی و تولید 
ش��ده در صنعِت به روز اتوبوس سازی کشورمان 

باشیم.
به کارگیری آین��ه قاب ب��زرگ و بازویی بلند و 
ارتقای محل نصب آن بر روی ستون های جانبی، 
ایده آل ترین حالت دیِد بدون لرزش و ایمن را برای 

راننده مهّیا ساخته است.
مهندسان ش��رکت عقاب افشان، خم و انحنای 
زیرین س��پر جلو را از طرفی��ن در زیر جعبه ها، 
تا س��پر عقب امت��داد داده ان��د تا دوس��تداران 
اتوبوس های اسکانیا در ایران دلتنگ طراحی های 

محّدب پیشین نشوند.
انتخاب و بهره گیری از مکانیزم شکیل بازگشایی 
درِ جعبه ه��ای جانب��ی، در نمایش��گاه صنع��ت 
حمل ونقل س��ال ۹۲، عم��وم بازدیدکنندگان را 
غافلگیر کرد تا آنجایی که بس��یاری تصور کردند 

»ُدرسا«، درِک راستین سازنده اتوبوس

احسان قائمی نژاد
فعال صنعت اتوبوس

در ستایش محصولی که نفس رقبایش را در سینه حبس کرد
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مکانیزم پنوماتیک )بادی( روی درس��ا نصب 
شده است.

پش��توانه ی علمی و تجرب��ی واحد نوآوری 
مجموعه ی عقاب افشان در طراحی پوسته ی 

عقب، کامالً مشهود است.
محاسبه  ارتفاع سپر، صرفاً جهت پایبندی به 
حفاظ��ت از محفظه  موتور و اقالم فنی لحاظ 
گردیده تا در تصادفات احتمالی، س��پر فوق 

به مثابه  »بیمه ی بدنه« عمل کند.
استفاده از فناوری »ال ای دی« در چراغ های 
عقب موجب شد تا این محصول از متفاوت ترین 

سیستم ایمنی در شب بهره مند شود.
درِ موت��ور با توجه به س��پر مرتفع، »بلند« 
طراحی ش��ده ت��ا ام��کان تعمی��رات و انجام 
س��رویس های دوره ای را برای همکاران ما در 
مراکز خدمات فنی، راحت و لذت بخش کند.

کاه��ش ارتفاع شیش��ه  عقب با پوش��ش 
س��رامیکی، به ای��ن محصول باوق��ار، وجهه  
»اس��پرت« هم بخشیده که البته این مزیت، 
مدیون حذف سیس��تم تابلوی هشداردهنده  

شیشه  عقب می باشد.
تی��راژ همواره قابل توجه تولی��دات اتوبوس 
بین ش��هری »عقاب«، این بار هم باعث ش��د 
تا محصول »درس��ا« با پیشرانه های متفاوت 
روانه  بازار شود. از نمونه  نخست دوازده لیتری 
کالچ دار تا قوای محرکه ی سیزده لیتری »یورو 
۳«، »یورو 4« و »یورو 5« که آخرین نس��ل، 
فعالً قربانی اعم��ال تحریم های ناجوانمردانه 

گشته است.
در کنار به کارگیری قابلیت های فنی متعدد 
در تولید این محصول، اختصاص مدرن ترین 
و به روزترین سیستم سرمایشی، نقطه عطف 

»درس��ا« در رقاب��ت ب��ا س��ایر رقیبانش در 
مسیرهای گرمسیری و شرجی گردید تا جای 
نقص و شکی برای کسب عنوان گزینه  نخست 

نوسازی ناوگان مسافری کشور به جا نماند.
اصل ش��کل گیری ایده تا اج��را در اتوبوس 
»درس��ا«، تأکی��د ب��ر رعای��ت تم��ام مبانی 
رضایتمندی مصرف کنن��ده قرارگرفته و در 
رأس آن، تبیی��ن سیاس��ت ثاب��ت تولید بر 
محوریت ظرفیت مسافری ۲5 نفره، مجهز به 

صندلی های تخت شو و مانیتوردار است.
ایجاد فضای دل نش��ین و همسان »تریم« 
داخلی، ب��ا رنگ بندی های متن��وع، طراحی 
داخل س��الن مس��افری »درس��ا« را حقیقتاً 

مکمل تشخص بیرونی آن ساخته است.
اجرای کانال و محفظۀ بار مس��افران، برای 
نخستین بار به صورت یک تکه، از ابتدای سقف 
باالی کابین رانن��ده و مهماندار، تا اتصال آن 
به کاور ستون های داخلی شیشه  عقب، به هر 

بیننده ای حّس اقتدار و امنیت می بخشد.
سیستم مانیتورینگ منحصربه فرد و انحصاری 
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»درسا«، در صنعت اتوبوس سازی ایران از یک 
»آپشن« انتخابی، به یک مزیت حقیقی تبدیل 
گردید. نصب و راه اندازی سیستم »مالتی مدیا« 
نمایشی با مانیتورهای اختصاصی ۱۰ اینچ و 
بهره گیری از یک برند نامدار برای محصوالت 
تولیدی ش��رکت عقاب افش��ان، نفس رقبای 

»درسا« را در سینه حبس کرد.
پرطرفدار بودن این سیستم نمایشی، برای 
بسیاری از مالکان دغدغه ی حفظ و نگهداری 
در پ��ی داش��ت. ازاین رو، ش��بکه ی خدمات 
متعهد و پاسخگوی پس از فروش، از دغدغه  

اس��تهالک این سیس��تم رفع نگرانی  کرد تا 
»درسا« در مسیری هموار، پایه گذار و یکه تاز 
تولید محصوالت لوک��س و مدرن تجاری در 

صنعت خودروسازی سنگین کشورمان شود.

ایده ی بکر قرینه س��ازی برجس��تگی قاب 
صفحه کلید و آمپر سمت راننده، با قاب کیف 
داشبورد س��مت مهماندار، امکان تشخیِص 
جه��ت قرارگرفتن رانن��ده را از نمای بیرونی 
س��خت می نماید. هم تراز شدن سینی مابین 
این دو برجس��تگی در تقاب��ل آن با راهروی 
مس��افری، امکان دید بدون مان��ع به جاده را 

برای مسافران مهیا می سازد.
آرایش بی نقص کلیدها و مانیتور اختصاصی 
دنده عقب در کابین راننده، به صورتی ایده آل و 
بدون مرزبندی فیزیکی، محل ناوبری اتوبوس 

را دارای حریم خصوصی کرده است.
»درس��ا« در حقیقت و نه در رؤیا، خاستگاه 
عموم مالکان و صاحبان مجموعه های نامدار 
صنعت حمل ونقل مس��افری ایران ش��د؛ به 
گواهِ ایفای نقش در عرصه های ملّی، همچون 
حضور در نمایشگاه جهانی اتوبوس در کشور 
ترکیه و به کارگیری در فدراسیون فوتبال ایران 
در آغاز بازی های مقدماتی جام جهانی پیشین 
تا اتوبوس اختصاصی تیم سرخ پوشان پایتخت 

و طالیی پوشان نصف جهان.
ح��ال پ��س از تولید هزار و ان��دی اتوبوس 
رنگارن��گ، »درس��ا« برایم��ان تداعی بخش 
»درک راستین سازنده اتوبوس« است؛ آن هم 
سازنده ای که تنها عنوان دار تولید اتوبوس از 

ایده تا اجرا در این سرزمین است.
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آخرین ارزیابی صورت گرفته از سوی شرکت 
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران )ISQI( در 
رابطه با خودروهای سنگین تولیدی داخل در 
مهرماه نشان می دهد که کیفیت خودروهای 
س��نگین نس��بت به خودروهای س��بک در 
سطح بس��یار بهتری قرار دارد؛ به گونه ای که 
یک خودرو پنج ستاره را کامل کسب کرده و 
هفت خودرو چهارستاره ای و تنها سه خودرو 

سنگین، سه ستاره ای هستند.
در گ��روه خودروه��ای س��نگین تولیدی 
در بخش مس��افربری در گ��روه خودروهای 
مینی ب��وس و میدل ب��اس، ایس��وزو س��حر 
و مینی ب��وس ش��یلر ک��ه ه��ر دو متعلق به 
ش��رکت بهمن دیزل هس��تند، توانس��ته اند 
 چهار س��تاره از پنج س��تاره کیفی را به خود

 اختصاص دهند.
در بخ��ش اتوبوس ه��ای بین ش��هری نیز 
اتوبوس بین ش��هری درسا از تولیدات شرکت 
عقاب افش��ان نیز موفق به کسب چهار ستاره 

کیفی شده است.
همچنین در گ��روه خودروه��ای باری در 
 NMR85 بخش کامیونت ها، کامیونت ایسوزو
پنج س��تاره کیف��ی و پ��س از آن به ترتیب، 
کامیونت ایسوزو NPR75K و کامیونت شیلر 
چهار س��تاره و کامیونت الوند هم سه ستاره 

کیفی از پنج ستاره را کسب کرده اند.
ارزیاب��ی کیفیت کامیونت ش��یلر تولیدی 

مهرماه نشان می دهد که این خودرو در مهرماه 
ارتقا کیفیت داشته است؛ چراکه کامیونت های 
شیلر تولیدی تا ش��هریورماه سال جاری سه 

ستاره ای بوده اند.
همچنین کامیونت ایس��وزو NMR85 هم 
که تا مردادماه در رده چهار ستاره کیفی بوده 
است، در تولید شهریور و مهرماه، کیفیت آن 

ارتقا یافته و پنج ستاره شده است.
در بخ��ش کامیون ها نیز به ترتیب کامیون 
ایس��وزو NPR75M بهمن دیزل چهار ستاره 
کیفی، کامیون FAW TigerV8 سیبا موتور 
و بنز WH ایران خودرو دیزل هم س��ه ستاره 

کیفی به دست آورده اند.
 FAW J6 در دسته کش��نده ها نیز کشنده
 Auman H4 س��یباموتور و کشنده نیوفوتون
شرکت ایران خودرو دیزل هریک چهار ستاره 
کیفی را به خود اختصاص داده اند. کش��نده 
FAW J6 هم دو ماهی است که ارتقا کیفیت 

پیدا کرده است.
در مدل ارزیاب��ی کیفی خودروهای داخلی 
این محصوالت، بس��ته ب��ه کیفیت خود یک 
تا پنج س��تاره دریافت می کنند. یک س��تاره 
پایین ترین و پنج ستاره باالترین سطح کیفی 

را نشان می دهد.

کسب 4 ستاره کیفی توسط اتوبوس درسا
کیفیت خودروهای سنگین از سواری ها جلو زد
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فض��ای مج��ازی ام��روز آنق��در 
گسترده ش��ده که اطالق مجازی 
ب��ه آن ش��اید ب��ا تردیدهای��ی 
همراه باشد. با رخدادهای اخیر 
و شیوع ویروس کرونا، این فضا 
پرکاربردت��ر ش��ده و حتی بخش 
قابل توجهی از کسب وکارها هم 
در آن ش��کل گرفته اس��ت. در 
همین مس��یر، برخی با س��اختن 
برخ��ی صفحات در اینس��تاگرام 
سعی در فرهنگ سازی شغلشان 
اف��راد،  ای��ن  از  یک��ی  دارن��د. 
محمدامین پوالدی، مدیر صفحه 
مج��ازی  مجل��ه  اینس��تاگرامی 
اتوبوس جاده رانان اس��ت که با 
او در این شماره گفتگویی انجام 

کمی درباره شغلی که دارید، توضیح بدهید.داده ایم:
بنده مفتخرم ک��ه در جایگاه مهماندار اتوبوس 
در این چرخ��ه بزرگ اقتصادی کش��ور، در بازه 
زمانی معین در طول هفته مش��غول به فعالیت 
باشم. هرچند تخصص و شغل اصلی بنده ارتباط 
مس��تقیمی با این حرفه مقدس ندارد، منتها هر 
فردی اهداف��ی برای خ��ودش در زندگی دارد و 
رس��یدن به پله پله این ش��غل، بخش کوچکی از 

اهداف زندگی بنده است.

میزان عالقه شما به این شغل چقدر است؟
انس��ان تا به کاری عالقه نداشته باشد، به هیچ 
وج��ه اقدام ب��ه آن نمی کند؛ اگره��م اقدام کند 
هیچوقت موفق نمی ش��ود. عالقه هرکس در این 

شغل قابل وصف نیست. 
میزان عالقه بنده هم به این شغل و جایگاه در 
تراز نامحدودی ق��رار دارد. بنده از کودکی عالقه 
بسیار به ماشین سنگین و فعالیت در این حرفه 

داشتم.
 لطف خدا، دعای خیر پدر و مادر و همت و اراده 
خودم س��بب شد در این س��ن و سال به جایگاه 
مطلوبی در این حرفه برسم. هرچند فعالیت های 
روزمره، ش��وق و ذوق ما عالقه من��دان را در این 
شرایط سخت اقتصادی برای رسیدن به جایگاهی 

باالتر، بیشتر می کند.

چقدر به فرهنگ سازی در مورد شغل تان اهمیت 
می دهید؟

حقیقتاً از زمانی که پا در این حرفه گذاش��تم، 
فرهنگ س��ازی را از اولویت های ابتدایی کار خود 
می دانستم. نتیجه این فرهنگ سازی ها اگرچه در 
طوالنی مدت نمایان می شود، اما برای عزیزانی که 
بعد از ما پا در این شغل و جایگاه می گذارند، قطعاً 

مطلوب خواهد بود.

چق�در فض�ای مج�ازی را در ای�ن زمینه مهم 
می دانید و چرا؟

فضای مجازی نقش به سزایی در این زمینه دارد. 
این روزها و در این بحبوحه، فضای مجازی، عضو 
ثابتی از زندگی مردم ما شده و مستندات بیانگر 
تأثیرگذاری باالی محتوی��ات فضای مجازی در 
زمینه های مختلف علی الخصوص فرهنگ سازی 

قشر ما است.
 

چرا به سراغ اینستاگرام رفتید؟
حقیقتاً بنده مطابق با این تصوری که خدمتتان 
عرض می کنم، آذرماه س��ال ۹۳ وارد اینستاگرام 

شدم.
برخ��الف بقی��ه برنامه ه��ا، ش��بکه اجتماعی 
اینس��تاگرام یک شبکه اجتماعی سراسری است 
که تاکنون بالغ ب��ر ۳۸۳ میلیون نفر کاربر فعال 
دارد. اگ��ر کوچکترین بخ��ش از این کاربران هم 

فرهنگ سازی سفر و معرفی اتوبوس ها در صفحه اینستاگرام

؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خبرنگار

در گفتگو با یکی از مهمانداران اتوبوس که فعال فضای مجازی است، مطرح شد
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ایرانی باش��ند، یقیناً بهترین راه و رسانه برای 
ارتباط، آش��نایی و فرهنگ س��ازی داخلی و 
جهانی اس��ت؛ هرچند در طوالنی مدت اما با 

نتایجی مطلوب و ماندگار.

چق�در دنبال کننده دارید و نام صفحه ش�ما 
چیست؟

نام کاربری صفحه اینس��تاگرامی که بنده 
در آن افتخ��ار فعالیت ب��رای عالقه مندان را 
دارم، bus.magazine و شناسه فارسی آن 
»مجله مجازی اتوب��وس جاده رانان« با تعداد 

۲۱ هزار دنبال کننده است.

دنبال کنن�دگان ش�ما چ�ه چیزهای�ی مورد 
عالقه شان است؟

عمده فعالی��ت پیج بنده، آم��وزش و بیان 
کوچک ترین ت��ا مهم ترین ن��کات مرتبط با 
اتوب��وس، رانندگ��ی، مهمان��داری، تعمیر و 
نگهداری و همچنین فرهنگ س��ازی اس��ت. 
ام��ا از آنجایی که عالیق دنبال کنندگان پیج، 
انتش��ار تصاویر و ویدئو کلیپ هایی از مدل ها 
و کالس های مختل��ف اتوبوس ها و رانندگی 
با آن هاس��ت، س��عی ب��ر این دارم ک��ه برای 
یکنواخت نش��دن فعالیت پیج، پس��ت هایی 
مرتبط با رانندگی اتوبوس، معرفی رانندگان 
و ش��رکت های مس��افربری و ... در صفح��ه 
اینس��تاگرامم آپلود کنم تا با در نظر گرفتن 
عالیق ۲۱ ه��زار دنبال کننده، بتوانم رضایت 
مطلوب فعالیت پیجم از دید دنبال کنندگان 

را کسب کنم.

چقدر به مخاطبانی که دارید، فرهنگ سفر را 
ترویج می کنید؟

بنده طی ۲4 ساعت فعالیت روزانه در صفحه 
اینستاگرامم، همیشه سعی کرده ام حداقل ۱ 
س��اعت از این فعالیت را به صورت یک پست 
اختصاصی یا چند اس��توری )داستان( نشان 
دهم تا حداقل سهمی در ترویج فرهنگ سفر 

داشته باشم.

چقدر س�فر رفتن با اتوبوس و وسایل نقلیه 
عمومی موجبات سفری امن و راحت را فراهم 

می آورد؟
این روزها س��فر با اتوبوس یکی از امن ترین 
و مجهز تری��ن راه و روش های س��فر اس��ت. 
اتوبوس های به روز با سیس��تم های حیاتی و 
رفاهی کاربردی و مطل��وب برای رانندگان و 
مس��افران، قطعاً س��فری ایمن و راحت برای 
مسافران رقم خواهد زد و همین مورد سبب 
تأثیرگذاری عظیمی روی باور مثبت حداقل 
یک مسافر برای ترویج فرهنگ سفر در بین 

نزدیکان و دوستان خود با اتوبوس می شود.

خاطراتی از فعالیت در فضای مجازی دارید؟
البت��ه ک��ه فض��ای مج��ازی خاطرات��ی 
فراموش نش��دنی را برای بنده رقم زده است. 
یکی از چند خاطره ش��یرین ک��ه در دنیای 
مج��ازی به حقیق��ت منتقل ش��د، بازدید از 
کارخانه عقاب افشان در سمنان به همراه فعاالن 
مجازی این حرفه، بازدید از زیرمجموعه های 
ش��رکت عقاب افش��ان و بازدید از خط تولید 
عقاب افشان در کنار نشستی کوتاه با بزرگ مرد 
صنعت خودروس��ازی حمل ونقل مسافربری 

کشور، جناب آقای اکبری راد بود.

خودتان اتوبوس دارید؟
خیر، متأسفانه.

رفتار شما با مسافران تان چگونه است؟
در طول فعالیت چند س��اله خود، مسافران 

اتوبوس های��ی را ک��ه بن��ده در آن مش��غول 
فعالیت هستم، همانند نزدیکانم می دانم و با 
مهمان ن��وازی و در مهربان ترین و صبورترین 
حد ممکن ب��ا آنان گفتگ��و می کنم. همین 
رفتار سبب فرهنگ سازی در این شغل، ایجاد 
تفکر مثبت نس��بت به ش��غل ما و همچنین 
برانگیختن ش��وق آنان برای شناخت بیشتر 

حرفه ما شده است.

چقدر اهمیت دارد که راننده یا مهماندار رفتار 
مناسبی با همسفران خود داشته باشد؟

مهمان پذیری پرس��نل فع��ال یک اتوبوس 
اهمیت ویژه ای دارد. انسان هرچقدر هم بزرگ 
باشد و جایگاه واالیی داشته باشد، بازهم سبک 
رفتاری او نیازمند محبت و انس��انیت است. 
رفت��ار راننده و مهماندار ی��ک اتوبوس دقیقاً 
همانند کارت ویزیت آن هاست. به دنبال رفتار 
خوب، قطعاً رضایت مسافران افزایش می یابد و 
به دنبال رفتار نامناسب، یقیناً مسافران دلخور 

می شوند.

آیا رفتار مهماندار و راننده هم تابع عادات و 
آدابی است؟

یک سری وظایف در چارچوب کاری کلیه 
مهمانداران و رانندگان اتوبوس تعریف ش��ده 
اس��ت؛ منتها متأسفانه برخی تفکرات جهان 
سومی، سمت و سوی این وظایف و همچنین 
جایگاه راننده و مهماندار را با تبعیت از عادات 
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و آدابی نامطلوب دچار محدودیت هایی کرده است. این مبحث، معضلی نگران کننده در زمینه 
فرهنگ سازی شغلی این حرفه به شمار می رود.

چقدر شرایط اتوبوس ها با مثالً یک دهه قبل از منظر خدمات و امکانات تغییر کرده است؟
قطعاً با گذش��ت زمان، علم پیش��رفت می کند. جای شکرش باقیست که این پیشرفت به 
صنعت خودروسازی و حمل ونقل مسافربری ما نیز راه یافته است. اتوبوس های VIP مانیتوردار، 
یکنواختی سفر را از مسافران می گیرد و سفری لذت بخش برایشان رقم می زند. این اتوبوس ها 
با دنده اتومات و امکانات رفاهی و حیاتی به روز اروپایی و البته خیلی پیش��رفته تر نسبت به 
دهه قبل، سبب شده تا رانندگان عزیز کشورمان در ایمن ترین و پر آرامش ترین حالت ممکن 

مسیرشان را طی کنند و به سالمت به مقصد برسند.

نظر شما در مورد اتوبوس های عقاب - اسکانیا چیست؟
یک��ی از بزرگ ترین معایب اتوبوس های عقاب افش��ان زیبایی ش��ان اس��ت؛ چراکه هواس  

نظاره گران به دلیل این زیبایی پرت می شود!
اما اگر به صورت جدی بخواهم پاسخگوی این سؤال باشم، باید خدمت تان عرض کنم که 
ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی در دنیا خودشان اعتراف می کنند هیچ تولیدکننده ای به 
تنهایی، هیچ محصول بی عیبی تولید نکرده و نخواهد کرد، اما اتوبوس های عقاب افش��ان در 
جایگاهی قرار دارند که یک مالک چشم بر معایب ناچیز آن می بندد و مزایای مورد انتظارش 

را از اتوبوس شهری یا بین شهری در نظر می گیرد.
اتوبوس های شرکت عقاب افشان، کامالً اقتصادی هستند و مستندات حال حاضر ثابت کرده 
اس��ت که این اتوبوس ها، در باالترین فعالیت کاری موجود، به صرفه ترین هزینه اقتصادی را 

برای مالک و راننده خود در پی دارند.
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در این سال ها شاهد بودیم که الیحه بودجه 
موقع ارائه به مجلس، از سوی اقتصاددانان با 
دیدگاه ه��ای مختلف مورد نقد قرار می گیرد. 
به عنوان مث��ال در بودج��ه ۱4۰۰ در مورد 
حقوق کارمن��دان دو دیدگاه کامالً متضاد به 
چش��م می خورد. در یک دیدگاه رقم افزایش 
حقوق را کم می دانن��د و در دیدگاهی دیگر 
برخ��ی اقتصاددانان هرگون��ه افزایش حقوق 
بیش از نرخ س��ود بانک��ی را عالمتی بر تورم 
آینده قلمداد ک��رده و آن را منفی می دانند. 
این تنها یک نمونه از نقدهای متعددی است 
که این روزها ش��اهد هستیم. با توجه به این 
که من اقتصاددان نیس��تم، ممکن است حق 
مطل��ب به خوبی ادا نش��ده و مباحث مطرح 
ش��ده من احتماالً قابل نقد نیز باش��د، اما با 
توجه به مش��ارکت چندین ساله ام در بحث 
تدوین بودجه، به این نکته واقف ش��ده ام که 
بودجه نویس��ی را فارغ از سه متغیر تأثیرگذار 
نمی ت��وان مورد قض��اوت ق��رار داد. بیماری 
مزمن اقتصاد ایران و نارسایی های ساختاری 
آن، متغیرهای اجتماعی و سیاس��ت داخلی 
و متغیره��ای بین المللی و اقتصاد جهانی. به 
هر حال به  نظر می رس��د یک بودجه نویسی 
موفق، باید با نگاهی به  واقعیت امروز و مسائل 
اجتماعی در جهت اصالحات ساختاری نیز گام 
بردارد. این بودجه نه تنها نباید تشدیدکننده 
بیم��اری مزمن اقتصادی باش��د بلکه در این 

بستر، جهت گیری برای اصالح ساختار را باید 
در درون خود دارا باشد.

مشکالت نظام های ساختاری کشور، مربوط 
به امس��ال و این دوران خاص نیست. از زمان 
صنیع الدوله هدایت در س��ال ۱۲۸۹ هجری 
شمس��ی و پس  از آن حضور مورگان شوستر 
و آرتور میلیس��پوی آمریکایی که نخستین 
تجربیات بودجه نویس��ی در کشورمان شکل 
گرفت و برای اولین بار درآمدها و هزینه های 
دولت در س��ندی واحد درج شد تا به امروز، 
بودجه های سنواتی کشورمان متأثر از فضای 
کلی اقتصاد، مدیریت و نظام تصمیم سازی های 
کشور، با مسائل و مشکالت متعددی روبه رو 
بوده است. نفت به خصوص با قیمت های دهه 
5۰، یک عامل مؤثر بر پیچیدگی و ناکارآمدی 
اقتص��اد ایران ش��د. بودجه ه��ای نفتی این 
دهه ها همواره اصالحات س��اختاری اقتصاد 
ای��ران در زمینه های گوناگون اع��م از رکود، 
تورم، بیکاری، کاهش بهره وری، رش��د پایین 
اقتصادی، فرار مالیاتی، افت تولید و ... را متأثر 
ساخته است. سایه سنگین این بیماری های 
اقتص��ادی که طی دهه ها در اقتصاد کش��ور 
رس��وب ک��رده، نه تنه��ا امکان اص��الح را به 
ساختار اقتصادی نداده که خود سند بودجه 
را نیز تبدیل به محتوای اطالعاتی غیر شفاف، 
نامفهوم و غیرکارآمد کرده بود؛ مسأله ای که 
همواره مطالبه کارشناسان و استادان اقتصادی 

از دولت ها بود.
 از س��ویی ب��ه  دلی��ل ن��وع ش��کل گیری

دولت - مل��ت در ایران، دولت ه��ا همواره از 
اصالحات س��اختاری دردناک گریزان بودند. 
کش��وری که درگیر بحران بین المللی است، 
اصالحات س��اختاری اش سخت تر می شود و 
البته باید به خاطر داش��ت در کشورهای در 
حال توس��عه اصالحات س��اختاری همیشه 
پرچالش است. به طور مثال همه اقتصاددانان 
و حتی مس��ئوالن قوای مختلف هم��واره از 
ح��ذف یارانه پنهان انرژی س��خن گفته  و به 
این بیماری اقتصادی ۶۰ س��اله ایران اش��اره 
کرده ان��د اما این یارانه ه��ای پنهان به نحوی 
با مس��ائل اجتماعی و سیاست داخلی در هم 
تنیده شده که هر بار جهت گیری برای اصالح 
آن، به ی��ک اصالح اجتماعی دردناک تبدیل 
شده است. به خصوص در ساختارهای رقابتی 
سیاسی، هر کسی خواسته با رفتار توده ستایانه 
به س��راغ افکار عمومی برود، بر این نارسایی 
افزوده اس��ت. البته در دوره هایی مثل بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی و برخی مقاطع دیگر، 
امکان این اصالحات اقتصادی را داشتیم که 
از این فرصت ها استفاده مؤثر نکردیم. این امر 
به گونه ای پیش رفت که اگر در دوره ای، این 
جراحی به طور موضعی قابل انجام بود اما امروز 

نیازمند جراحی دردناک و بزرگ هستیم.
بودجه سند پیش بینی است اما نه مبتنی بر 
آم��ال و آرزوها که متکی بر اعمال و آورده ها. 
اما به رغم این واقعیات، صرفاً دولت دوازدهم 
است که با یک واقعیت دیگر نیز مواجه بوده 
است؛ قطع درآمدهای س��نتی چند دهه ای 
ناشی از نفت و همین  طور قطع ارتباط اقتصاد 
ایران با جهان و تالش ب��رای از کار انداختن 
تولی��د داخلی با فش��ار بزرگ تری��ن قدرت 
اقتصادی، سیاسی و نظامی واقعیتی است که 
هیچ دولتی پیش و پس  از انقالب آن را تجربه 
نکرده اس��ت. جنگ اقتص��ادی و تحریم های 
شدید باعث شد که دولت دوازدهم آثار منفی 
ناش��ی از تحریم ها را متحمل ش��ده و حتی 
اتفاقات منفی در اقتصاد ایران در س��ال های 
آتی را ه��م پیش خور کند. با وجود نقدهایی 
که می ش��ود، بودج��ه ۱4۰۰ ت��الش کرده 

بودجه 1400 و واقعیت های اقتصاد ایران
چرخ های صنعت کشور سال آینده بر چه مداری خواهد چرخید؟

علی ربیعی
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت
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مبتنی بر واقعیت های امروز کش��ور س��امان 
یاب��د و در درون آن نگاهی به آینده نزدیک و 
رو به بهبود اقتصادی هم وجود داشته باشد. 
ت��الش دولت بر این بوده که از بودجه ۱۳۹۸ 
به بعد توجهی به اصالحات ساختاری داشته 
باش��د. هرچند نمی توان اصالحات ساختاری 
پیش گفته را کامالً حل کرد اما گام هایی برای 
تحقق آن برداش��ته است. همچنین تالش بر 
این بوده تا در این بودجه منابع و درآمدهای 
پیش بینی شده کامالً واقعی باشند و مصارف 
اجتناب ناپذی��ر کامالً پوش��ش داده ش��ود و 
هزینه های غیر ضروری افزایش نیابد. از نظر 
سیاس��ت های مالی، با هدف تحریک بخش 
تقاضا، خروج از رکود و حرکت به سمت رشد 
و رونق اقتصادی، بودجه انبساطی تنظیم شده 
است. از طرفی در جامعه ای که ۳ سال تحریم 
سخت را متحمل ش��ده الزاماً باید حداقل از 
زندگ��ی ۶ دهک حفاظت کرد. منظور حفظ 
قدرت خرید مردم و حمایت از حقوق بگیران 
و اقش��ار مورد نیاز اس��ت و از طرفی در اجرا، 
کاه��ش هزینه های غی��ر ض��روری دولت و 
اولویت بندی مخارج مد نظر قرار گرفته است.

یک��ی از انتقاده��ای تک��راری در خصوص 
بودجه انبس��اطی بودن آن است اما بر اساس 
ارزیابی های کارشناس��ان داخلی و نهادهای 
خارجی مثل گزارش صندوق بین المللی پول، 
اقتصاد ایران در س��ال آینده در مس��یر رشد 
اقتصادی باالی ۳ درصدی قرار خواهد گرفت؛ 
بودجه سنواتی کشور باید تناسبی با این رشد 
ایجاد کند و مبتنی بر چنین ضرورتی تدوین 
ش��ده اس��ت. ما نیازمند کنترل تورم و ایجاد 

رشد به طور توأمان هستیم.

کوچک کردن دولت به  طور س��االنه یکی 
از اه��داف اس��ت و به  همین منظور س��عی 
ش��ده اس��تخدام های بخش دولتی بس��یار 
حداقلی صورت گیرد - نگارنده شاهد دو دور 
استخدام های انبوه با طرح های مطرح مجالس 
به  طور مثال در آموزش و پرورش و س��ازمان 
فن��ی و حرفه ای ب��ودم - و دول��ت بر خالف 
سنوات گذشته به  دنبال افزایش نیروی انسانی 
نبوده است. برای تحقق کوچک شدن دولت و 
نیز کاهش هزینه های غیر ضروری باید ساالنه 
فروش س��هام و دارایی ه��ای دولت ادامه یابد 
و حتی ش��رکت های نسل دوم و سوم دولتی 
واگذار ش��ود. این امر هم در بودجه ۱4۰۰ به  

طور واضح و روشنی گنجانده شده است.
هدف دیگ��ر بودجه ۱4۰۰ ب��رای حمایت 
از حقوق بگیران نیز در دس��تور کار چندساله 
دولت حت��ی در اوج تحریم ها قرار داش��ته و 
تالش دولت این اس��ت که حقوق کارمندان 
بی��ش از تورم افزایش پیدا کند. این از جمله 
مواردی اس��ت ک��ه نمی توان ب��ا نظریه های 
اقتصادی مح��ض بودجه را تدوین کرد، بلکه 
بای��د به اقتص��اد اجتماعی نی��ز توجه نمود. 
حمایت از جامعه یک امر اجتناب ناپذیر است 
که باید در بودجه مد نظر قرار گیرد. به عبارتی 
در جوامعی شبیه جامعه ما در مباحث اصالح 
ساختار بودجه می توان بودجه ریزی اجتماعی 
را نی��ز مد نظر ق��رار داد. یک��ی از مهم ترین 
بحث های اصالحات ساختاری ارتباط بودجه 
با نفت اس��ت. کمترین میزان وابس��تگی به 
نفت در تمام ادوار بودجه در س��ال  ۹۹ با ۱۰ 
درصد و سال ۱4۰۰ با ۲۳ درصد پیش بینی 
شده اس��ت؛ روندی که یکی از ضرورت های 

اقتصادی کشور در همه سال های گذشته بود 
اما این دولت بلندترین گام ها برای تحقق آن 
را در بودجه برداشته اس��ت.  اتفاقاً در دولت 
م��ورد حمایت برخی منتقدان سیاس��ی، در 
شرایطی که کشور باالترین درآمدهای نفتی 
در طول تاریخ را داش��ت، بودجه را آنچنان به 
نف��ت آلودند که خ��روج از آن نیازمند تالش 
و ممارس��ت بسیاری اس��ت. اما آن چه مورد 
نقد برخی منتقدان بودجه است، پیش بینی 
فروش ۲.۳ میلیون بش��که ای نفت است که 
آن را خوش بینانه می دانند. چنین برآوردی از 
فروش نفت نه تنها دور از انتظار نیست، بلکه 
متکی بر تأمین منافع اقتصادی و حفظ امنیت 
ملی ماس��ت. در دورانی از جهان با مشخصه 
وابستگی متقابل، امنیت هر کشور به میزان 
وابستگی سایر کشورها به تولیدات داخلی آن 
کشور اس��ت. گاز یا نفت مزیت ماست و باید 
جه��ان را چه با نفت و گاز و چ��ه با افزایش 
تولی��دات صنعتی و کش��اورزی، بیش��تر به 
خودمان وابسته کنیم. عالوه بر آن که هر نوع 
انصرافی از س��هم تولیدمان در اوپک، امکان 
بازپس گیری آن را در آینده سخت تر خواهد 
کرد. مهم تر از درآمد فروش نفت، نحوه هزینه 
درآمد آن است. مهم این است که آن را هزینه 
توسعه زیربنایی برای امروز و آیندگان کنیم نه 

ایجاد نظام رانتی.
جهت گیری بودجه ۱4۰۰ مشخص است: 
ه��ر گونه درآم��د حاصل از ف��روش نفت بر 
اس��اس تصمیم دولت ب��ه دو امر اختصاص 
پیدا می کند: توس��عه زیرساخت ها و توسعه 
حمایت های اجتماعی. به طور مثال در توسعه 
زیرس��اخت ها، حفظ محیط زیست، افزایش 
ظرفی��ت تولید نف��ت و گاز، افزایش خطوط 
ریلی و جاده، افزایش تولیدات صنعتی، تقویت 
دانش بنیان ها، ایجاد کشاورزی مدرن، استفاده 
بهین��ه از آب و مقابله با کم آبی در آینده و ... 
مد نظر قرار دارد. در موضوع حمایت اجتماعی 
ب��ه  طور مثال اش��تغال های کوچک و خرد و 
متوسط دنبال شده و فقرزدایی و ارتقای نظام 
سالمت و مس��کن ارزان در نظر گرفته شده 
است. اما این همه بودجه ۱4۰۰ را تبدیل به 
بودجه حمایتی مقطعی نکرده، بلکه حمایت 
پایدار در دولت دنبال ش��ده اس��ت. به  عنوان 
مثال به  جای سیاس��ت های رفاهی صدقه ای 
ما به سمت سیاست های رفاهی توانمندسازی 

حرکت کردیم.
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پاکسازی اقیانوس ها با شناورهای رفتگر
شرکت »اوش��ن کلین آپ« شناورهای نسل 
سوم خود را برای پاکسازی اقیانوس ها آماده 
 Ocean(کرده است. ش��رکت اوشن کلین آپ
Cleanup( به معنی »پاکسازی اقیانوس« نام 
خود را به امید انجام یک پروژه فوق العاده برای 
پاکس��ازی زباله های پالستیکی از اقیانوس ها 
گرفته است. این س��ازمان غیرانتفاعی دارای 
چندین شناور است که اقیانوس ها را به وسیله 
پاکس��ازی رودخانه های آلوده ک��ه زباله ها را 
به دریا می ریزند، پاکس��ازی می کنند. اکنون 
این ش��رکت اعالم کرده اس��ت که تولید این 
شناورهای موسوم به Interceptors را با هدف 
اس��تقرار آنها در هزار رودخانه به شدت آلوده 
افزایش داده اس��ت. در حال حاضر ش��رکت 
»اوشن کلین آپ« دارای سه شناور است که 
در رودخانه ه��ای مالزی، اندونزی و جمهوری 
دومنیکن مستقر شده اند. چهارمین شناور نیز 
در راه اس��ت و قرار است اوایل سال آینده در 

ویتنام مشغول فعالیت شود.

بزرگ ترین پهپاد ماهواره ب�ر جهان رونمایی 
شد

بزرگ تری��ن پهپاد کامالً خ��ودکار جهان که 
می توان��د در هر ۱۸۰ دقیقه ی��ک ماهواره را 
در مدار زمین قرار دهد، توسط یک استارتاپ 
فضایی در آمریکا رونمایی شد. این استارتاپ 
فضای��ی که Aevum نام دارد، اعالم کرد، این 
پهپاد بزرگ که کامالً خودکار است، می تواند 
بر روی باندی به طول یک مایل، از زمین بلند 

ش��ود و بر روی زمین فرود آی��د. هم اکنون 
۷۰ درصد این پهپ��اد ماهواره بر، دوباره قابل 
استفاده است اما سازندگان امیدوارند که این 
قابلیت را در نخسه های بعدی این فناوری، به 

۹5 درصد برسانند.

سیستم پرتاب این هواپیمای بدون سرنشین 
در س��ه مرحله که ش��امل ی��ک راکت انداز 
اس��ت، کار می کند. مرحله اول این پهپاد که 
Ravn X نام دارد، کامالً قابل استفاده مجدد 
اس��ت؛Ravn X، به طول ۸۰ فوت )۲4 متر(، 
با همکاری نیروی فضایی آمریکا ساخته شده 
است. این هواپیمای بدون سرنشین می تواند 
از هر باندی که دس��ت کم ی��ک مایل طول 
داشته باشد پرواز کرده و به ارتفاع باال برسد؛ 
در این نقط��ه، Ravn X مرحل��ه دوم راکت 
پرتاب کننده خود را مستقر می سازد و سپس 
به زمین باز می گردد. مرحله دوم راکت پرتاب 
کننده محموله بار را به فضا می برد و در آنجا 
مرحله سوم این راکت، محموله بار را در یک 
مدار خاص که از پیش انتخاب ش��ده است، 

قرار می دهد.

ساخت اولین تلفن هوشمند ضدباکتری جهان
یک شرکت الکترونیکی موفق به ساخت اولین 
تلفن هوشمند ضدباکتری جهان شد که قادر 
است از گسترش میکروب ها جلوگیری کند. 
این تلفن هوشمند با استفاده از یون های نقره 
می تواند از گسترش ۹۹.۹ درصد میکروب ها 
در مدت ۲4 ساعت جلوگیری کند. این تلفن 

ضدباکت��ری که Cat S42 نامیده می ش��ود و 
توس��ط ش��رکت »بولیت« )Bullitt( ساخته 
شد، مقاوم، با دوام و چند کاربردی است. تلفن 
هوشمند Cat S42 را در حال حاضر می توان با 
قیمت ۲۲۹ پوند خریداری کرد اما مدل های 
مجهز به فناوری ضد میکروبی Biomaster تا 
اوایل س��ال ۲۰۲۱ در دسترس نخواهند بود. 
شرکت بولیت امیدوار است که بتواند ویژگی 
ضدمیکروبی را در اواخر سال آینده برای سایر 

تلفن های Cat نیز ارائه دهد.

تلفن هوشمند Cat S42 با کمک یون های نقره 
جاسازی شده در مواد گوشی در طی فرایند 
تولید، با گس��ترش باکت��ری مقابله می کند. 
اگرچه این تلفن باکتری و یا ویروس ها از جمله 
کووید-۱۹ را به طور فعال خنثی نمی کند، اما 
گسترش و تکثیر عوامل بیماری زا را متوقف 
می کند. با متوقف ساختن تکثیر میکروب ها 

تعداد آنها بطور طبیعی کاهش می یابد.

نخستین تاکسی خودران آمازون رونمایی شد
خودروسازی متعلق به شرکت آمازون، اولین 
تاکسی کامالً خودران رباتیک خود را رونمایی 
کرد. این خودرو الکتریکی که توسط شرکت 
Zoox متعل��ق به ش��رکت آمازون س��اخته 
شده، کامالً بدون راننده حرکت می کند. این 
نخس��تین خودرو در این صنعت محس��وب 
می شود که می تواند تا س��رعت ۷5 مایل در 
س��اعت )۱۲۰.۷۰ کیلومتر در س��اعت( کار 
کند. دو بس��ته باتری در کف آن تعبیه شده 

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

است. کشوری که توانایی فناورانه دارد می تواند در لیست قدرت های بزرگ باشد. با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطره ای از دریاست اشاره می کنیم.
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که با پرش��دن کامل آنها، این خودرو می تواند 
به مدت ۱۶ ساعت به صورت پیوسته حرکت 
کند. این خودرو دارای کیسه هوای محافظ نیز 
هس��ت و در آن دوربین و سیس��تم راداری با 
دید ۲۷۰ درجه در هر چهار طرف تعبیه شده 
است. انتظار می رود استفاده از این خودرو در 
سال ۲۰۲۱ آغاز شود. این خودرو چهار چرخ 
فقط ۱۱ فوت )۳ متر و ۳5 سانتی متر( طول 
دارد، درون آن چهار صندلی تعبیه ش��ده که 
به سبک کالسکه به صورت دوتایی روبه روی 
هم قرار گرفته اند. شرکت سازنده این خودرو 
ادعا می کند که خ��ودرو برقی کامالً خودران 
ساخت این شرکت کوچک ترین خودرو در این 
صنعت محسوب می شود. این شرکت سازنده 
خودرو الکتریکی، قصد دارد به زودی برنامه ای 
را برای خدمات آتی سالمت- سواری خود در 
شهرهای بزرگ آمریکا از جمله سانفرانسیسکو 

و الس وگاس راه اندازی کند.

رد پای رژیم صهیونیس�تی در جاسوس�ی از 
کاربران فیس بوک

ش��رکت های فناوری رژیم صهیونیس��تی در 
سرزمین های اشغالی با همکاری شرکت های 
بین الملل��ی مختل��ف در رأس آنها ش��رکت 
»فیس بوک«، از کاربران در ش��بکه اینترنت 
جاسوس��ی می کنند. به گزارش ایرنا از پایگاه 
خبری »عرب ۲4«، این ش��رکت ها از افرادی 
استفاده می کنند که عمده آنان از یگان ۸۲۰۰ 
شاخه اطالعات نظامی اسرائیل هستند که در 
زمینه حمالت س��ایبری آموزش دیده اند. از 
جمله این شرکت ها، Onavo است که توسط 
دو سرباز اسرائیلی به نام های »گای روزین« و 
»روئی تیگر« در س��ال ۲۰۱۱ پس از خروج 
از یگان ۸۲۰۰ ارتش صهیونیس��تی تأسیس 
شده اند. این شرکت اسرائیلی در سال ۲۰۱۳، 
برنامه  جاسوسی را خود به ارزش ۱5۰ میلیون 
دالر به ش��رکت فیس��بوک فروخت. همین 
ش��رکت اخیراً به محور رس��وایی و شکایت 

قضایی برای فیس بوک تبدیل شده و روزنامه 
»دمارکر« چاپ سرزمین های اشغالی نوشت 
که دادگاه رأی به توقف اس��تفاده از نرم افزار 

»اوناوو« داده است.

تولید خودرو خورشیدی که هرگز به شارژ نیاز 
ندارد

یک ش��رکت تولی��د کننده خ��ودرو برقی به 
تازگی پی��ش فروش خودروه��ای الکتریکی 
خورش��یدی خود را که »هرگز به شارژ« نیاز 
ندارند، آغاز کرده اس��ت. شرکت تولید کننده 
خودروهای برقی »آپترا« مستقر در کالیفرنیا، 
در این خودرو خورش��یدی خ��ود از فناوری 
Never Charge اس��تفاده ک��رده اس��ت. این 
فناوری شامل یک بسته خورشیدی می شود 
که خ��ودرو را قادر می س��ازد در روز بیش از 
4۰ مایل )۶4.۳۷ کیلومتر( بدون نیاز به شارژ 
حرکت کند. این فناوری، خودرو برقی یاد شده 
را به اولین وسیله نقلیه ای تبدیل کرده است 

که برای رانندگی روزانه نیاز به شارژ ندارد. 
این خودرو همچنین به یک بسته باتری مجهز 
اس��ت که هزار مایل، برد دارد و تا حد زیادی 
از ۳۷۰ مایل، برد خودرو تس��ال مدل S فراتر 
می رود. این خودرو روز چهارم دس��امبر )۱4 
آذر( پیش فروش شد و قیمت آن از ۲5 هزار 
و ۹۰۰ دالر ت��ا 4۶ ه��زار و ۹۰۰ دالر ب��رای 
خودرو چهار چرخ متحرک متفاوت بود. این 
خودرو با موتورهای الکتریکی خنک ش��ده- 
مایع طراحی ش��ده اس��ت که اجازه می دهد 
این وس��یله نقلیه تنها در مدت ۳.5 ثانیه از 
سرعت صفر مایل در س��اعت به سرعت ۶۰ 
مایل در س��اعت )۹۶.5۶ کیلومتر بر ساعت( 
برسد. حداکثر سرعت این خودرو ۱۱۰ مایل 

در ساعت )۱۷۷ کیلومتر بر ساعت( است.

ابت�کار محققان امیرکبیر ب�رای کاهش دمای 
باتری لپ تاپ

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با یک روش 

ساده و کم هزینه، راهکاری برای مدیریت انرژی 
حرارتی توس��ط عایق های دینامیکی بر پایه 
کامپوزیت های الیافی حاوی نانوذرات اکسید 
آهن ارائه دادند که کاربردهای گسترده ای از 

جمله در باتری لپ تاپ دارد.

 این محصول در صنعت س��اختمان، صنایع 
نس��اجی، پلیمر، بس��ته بندی مواد غذایی و 
س��لول های خورش��یدی و حتی باتری های 
لپ تاپ کاربرد دارد. در این پژوهش، کامپوزیت 
مواد تغییر فازدهنده حاوی نانوذرات اکس��ید 
آهن به شکل پایدارشده روی الیاف پلی استری 
به منظور مدیریت و ذخی��ره انرژی حرارتی 
براساس یک روش تک مرحله ای و مقرون به 
صرفه سنتز شده است که باعث برطرف کردن 
معای��ب مواد تغییر فازدهنده آلی )موادی که 
برای ذخیره انرژی حرارتی مورد استفاده قرار 

می گیرند( می شود. 

ماسک تمام صورت کرونا ساخته شد
محققان آمریکایی ماسکی برای پیشگیری از 
ابتال به کرونا ساخته اند که کامالً چهره فرد را 
می پوشاند و هوایی که تنفس می کند را تصفیه 
می نماید. این ماس��ک ترسناک که »بالنک« 
)BLANC( ن��ام دارد کام��الً هویت فرد را از 
سیس��تم های شناس��ایی چهره و دوربین ها 
مخف��ی و حری��م خصوصی ف��رد را در عصر 
دیجیتال حفظ می کند. این ماسک دارای دو 
فیلتر HEPA، پربازده، چند بار مصرف و قابل 
تعویض است که هر یک برای مدت زمان دو 

هفته قابل استفاده هستند.
ای��ن فیلتره��ای قاب��ل تعوی��ض، می توانند 
باکتری ه��ا، ویروس ه��ا و آلودگی ها را جذب 
کنند. همچنین دو طرف این ماسک توسط 
چند آهن ربا به هم می چس��بند و در امتداد 
یک ش��کاف عمودی از هم جدا می ش��وند تا 
امکان تعوی��ض آنها با یک رنگ مورد دلخواه 

فراهم شود. 
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نق��ش پلتفرم ه��ای خارج��ی و 
رمز ارزه��ا برای تبلی��غ و انجام 
قمار و س��ایت های شرط بندی 
در فض��ای مج��ازی کش��ور هر 
روز در سایه انفعال مسئوالن، 
نبود حاکمیت سایبری و مقابله 
ب��ا تخلف��ات پلتفرم ها بیش��تر 

می شود.
فعالیت سایت های شرط بندی و 
قمارخانه ه��ای آنالین در فضای 
مجازی ایران با روند افزایشی 
روب��ه رو اس��ت. با وج��ودی که 
قم��ار در فض��ای حقیق��ی جرم 
محس��وب می ش��ود و برای آن 
قوانینی در نظر گرفته ش��ده، 
اما ب��ه دلیل نبود قوانین کافی 
در حوزه فضای مج��ازی و عدم 
مدیری��ت صحیح ب��ر این فضا، 
فعالیت س��ایت های شرط بندی 
و تبلی��غ قم��ار در ش��بکه های 
اجتماع��ی مانن��د اینس��تاگرام 
بدون هیچگونه نظارتی صورت 
می گیرد و مقابله با آن، دغدغه 

جدی مسئوالن نیست.
اخی��ر  س��الهای  ط��ی  اگرچ��ه 
وزارتخانه ه��ای  از  مس��ئوالنی 
ارتباط��ات، ارش��اد، پلیس فتا، 
بانک مرکزی و مرکز ملی فضای 
مج��ازی، پدی��ده قم��ار آنالین 
را ب��ه عنوان ی��ک چالش جدی 
مطرح ک��رده و تاکید کردند که 
فعالیت س��ایت های شرطبندی 
و بخت آزمایی در فضای مجازی 
باید متوقف ش��ود، ام��ا با این 
وجود ای��ن فعالیت همچنان در 
کشور دنبال شده و روز به روز 
بر تعداد قربانیان این ش��گرد 

درآمدزایی افزوده می شود.

مراقبت از اینستاگرام دربرابر قماربازها؟!ش

معصومه بخشی پور
روزنامه نگار

رون�ق قمارخانه ه�ای آنالین در نب�ود حاکمیت 
سایبری

گس��ترش س��ایت های قمار آنالین راهی برای 
خروج سرمایه ملی کش��ور محسوب می شوند و 
مسئوالن، متولیان و صاحبنظران مختلف بر این 
موضوع اتفاق نظر دارند که سایت های قمار بستری 
برای پولش��ویی نیز هستند. صاحبان سایت های 
قمار و شرط بندی های آنالین، سارقانی هستند 
که اطالع��ات کارت بانکی یا اطالعات حس��اب 
قربانی��ان را در اختیار دارند و در چندین بار نقل 
و انتقال پول به حساب های مختلف، پول دزدی 
را به اصطالح تمیز کرده و سپس به حساب خود 

منتقل می کنند.
براس��اس آمارهایی که تاکنون منتشر شده در 
س��ال ۲۰۱۸ اس��تفاده از موبایل در قمار آنالین 
ب��ا افزایش 44 درص��دی در دنیا هم��راه بوده و 
اغل��ب افرادی که به قمار آنالی��ن روی آورده اند، 
شرکت های شرط بندی را در شبکه های اجتماعی 
مانند فیس بوک، توئیتر و یوتیوب دنبال می کنند.

در ای��ران نی��ز ظواه��ر امر نش��ان می دهد که 
اکانتهای تبلیغ کننده سایت های شرط بندی در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام روز به روز با افزایش 
روبرو اس��ت و به نوعی بستر اینستاگرام، فضایی 
برای تبلیغ چهره ها و اینفلوئنس��رهایی شده که 
کاربران را به س��مت پدیده ش��رط بندی و قمار 

هدایت می کنند.
کارشناسان می گویند: شبکه های مجازی نظیر 

اینس��تاگرام یکی از مهم ترین دالیل توسعه بازار 
شرط بندی محسوب می ش��وند و سلبریتی های 
اینستاگرامی به این بازار سیاه و کالهبرداری های 

آن، دامن می زنند.
این درحالی است که به دلیل فقدان حاکمیت 
سایبری و نبود مدیریت در فضای مجازی کشور 
و نیز عدم اجرای درس��ت قوانین مرتبط با جرائم 
رایان��ه ای، پهنای باندی که صرف محتوای خارج 
از عرفی مانند قمار در اینستاگرام می شود، قابل 
نظارت نیست و افراد به راحتی می توانند در این 
فضا، شگردهای مختلفی را برای جذب قربانیان 

به کار گیرند.
در ای��ن زمین��ه مطابق با آنچه ک��ه پلیس فتا 
اعالم کرده در س��ال ۹۹ بیش از ۳۸۰۰ س��ایت 
ش��رط بندی شناسایی و ۱4۳۹ پرونده مربوط به 
ش��رط بندی در فضای مجازی در مراجع قضایی 

مفتوح است.

سیاس�ت گذاری مرتب�ط ب�ا برخورد ب�ا قمار و 
شرط بندی شفاف است

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای 
مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این 
سؤال که آیا شورای عالی فضای مجازی تاکنون 
به مس��اله قمار آنالین ورود کرده است، یا خیر، 
توضیح داد و گفت: این موضوع تاکنون به عنوان 
دستور کار در شورای عالی فضای مجازی مطرح 
نشده است؛ البته شورا هم امسال به خاطر کرونا و 

مراقبت از اینستاگرام دربرابر قماربازها؟!
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محدودیت هایی که وجود دارد کمرنگ است و 
جلسات آن مدتی تعطیل شده، اما به طور کل 

در رابطه با قمار بحثی نداشته است.
وی گفت: موضوع قم��ار در فضای مجازی 
آنقدر مبهم نیست که نیاز به مصوبه شورای 
عالی فضای مجازی داش��ته باشد. قمار یک 
مس��اله مشخص است که حکم آن در فضای 
واقعی مشخص بوده و می توان آن را به فضای 
مجازی هم تس��ری داد. اگرچه ممکن است 
مقابله ب��ا قمار در فضای مج��ازی به قانونی 
نیاز داشته باش��د و قاضی مبتنی بر قانون یا 
به اتکای قانون مصوب مجلس بخواهد حکمی 
صادر کند، اما از لحاظ سیاستگذاری، تکلیف 

این جرم مشخص است.
جلیلی با بیان اینکه از لحاظ فنی نیز وزارت 
ارتباط��ات، می تواند حک��م قضایی مرتبط با 
فعالیت های شرطبندی و قمار آنالین را اجرا 
کند و از نظر توانمندی فنی، دس��تش بسته 
نیست، افزود: پهنای باند بین المللی کشور از 
نظر خط مشی های امنیتی، در اختیار وزارت 
ارتباطات اس��ت و موضوع قمار هم مس��اله 

خالف مقررات و امنیت کشور است.
عضو حقیقی ش��ورای عالی فضای مجازی 
با تاکید بر لزوم ایجاد ش��فافیت در کش��ور، 
گفت: ایجاد شفافیت از طریق مکانیزه کردن 
و اس��تفاده از فضای مجازی، ش��عار 5 دولت 
اخیر است و از اوایل دهه ۸۰ با رویکرد تحقق 
دولت الکترونیکی مطرح شده است. هم اکنون 
نیز شورای اجرایی فناوری اطالعات در جهت 
توسعه دولت الکترونیک، فعال است. اما با این 
وجود در این زمینه توفیقی به دس��ت نیامده 

است.
وی جزی��ره ای عمل کردن دس��تگاههای 
دولتی در ارائه داده ها از جمله داده های مالی 
را یکی از دالیل عدم ش��فافیت عنوان کرد و 
گفت: درست است که داده های مالی حساس 
و حریم خصوصی افراد اس��ت اما اینکه حفظ 
حریم خصوص��ی افراد ب��ه حریم خصوصی 

مجرمان تبدیل شود قابل دفاع نیست.
عضو حقیقی ش��ورای عالی فضای مجازی 
ب��ا بیان اینکه برخی مس��ئوالن در این فضا، 
پوپولیس��تی عم��ل می کنند، گفت: ش��اهد 

هس��تیم ک��ه برخی از مس��ئوالن ش��اید به 
دلیل جمع ک��ردن رأی، ش��عارهایی از این 
قبی��ل می دهند ک��ه »ما به حس��اب مردم 
کاری نداریم« و یا »دس��ت توی جیب مردم 
نمی کنیم«، این اشتباه است. چند سال باید 
بگذرد تا ش��فافیت ایجاد شود؟ مگر می شود 
ک��ه دولت نداند که مجموع درآمدهای مردم 
از مب��ادی مختلف چقدر اس��ت؟ بحث این 
نیست که این اطالعات در اختیار عموم مردم 
قرار گیرد اما باید حس��اب مالی همه افراد در 
یک کشور مشخص باشد تا شاهد مواردی از 
جمله پولشویی از طریق قمارخانه های آنالین 
نباش��یم. موضوعی که در کشورهای توسعه 

یافته، به راحتی قابل پیگیری است.

رمز ارز، پاشنه آشیل قمار آنالین
وی موضوع رمز ارز را پاش��نه آشیل بحث 
قمار آنالین عنوان کرد و گفت: ساماندهی به 
رمزارزها یک بار در آس��تانه طرح در شورای 
عالی فضای مجازی قرار گرفت اما چون بانک 
مرکزی عضو شورای عالی نبود، این موضوع به 
ش��ورای اقتصاد سپرده شد و به نظر می رسد 
که تا به حال نی��ز در مورد آن تصمیم گیری 

قطعی نشده است.
در همین حال س��ید هادی حسینی فعال 
و کارش��ناس فضای مجازی ع��دم نظارت بر 
ش��بکه های اجتماع��ی را در کش��ور یکی از 
دالیل رشد فعالیت های ش��رط بندی و قمار 

آنالی��ن می دان��د و در این زمین��ه می گوید: 
ش��بکه ای مانند اینستاگرام، بس��تری برای 
فعالیت سایت های قمار ش��ده است و بدون 
هیچ نظارتی این فعالیت ها دنبال می شود و ما 
نمی توانیم روی آن اعمال قانون داشته باشیم. 
این درحالی است که حتی کشورهای اروپایی 
روی گوگل، فیس بوک و س��ایر ش��بکه های 
اجتماعی نظارت دارند و در صورتی که خالف 
ع��رف و قوانین عمل کنن��د، آن ها را جریمه 
کرده و اعمال قانون می کنند. موضوعی که در 
مورد شبکه اینستاگرام در ایران به هیچ عنوان 

دنبال نمی شود.
این کارش��ناس با اشاره به روش های تبلیغ 
کسب درآمد بدون دردسر در شبکه اینستاگرام 
و انتش��ار تصاویر مبتذل و محرک از س��وی 
س��ایت های ش��رط بندی در این بستر گفت: 
این سایت ها از تبلیغ چهره ها و شخصیت های 
 هن��ری و حت��ی سیاس��ی به��ره می برن��د 
و بس��یاری از این چهره ها، پست اینستاگرام 
س��ایت های قمار را با یک الی��ک و کامنت، 

تأیید می کنند.

اینس�تاگرام، در س�ایه س�کوت مسئوالن 
فضای مجازی بستر قماربازها است

وی با طرح این سؤال که حد و مرز تخلفات 
اینس��تاگرام باید به کجا برسد که مسئوالن 
ی��ک اقدام��ی در رابطه با این ش��بکه انجام 
دهند، افزود: اینستاگرام بستر قماربازها است 
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و مسئوالن و دس��تگاههای نظارتی در مورد 
تخلفات آن اقدامی انجام نمی دهند.

حسینی با اشاره به اینکه اهمیت و خطرات 
فضای مجازی برای مسئوالن مشخص نیست، 
گفت: حدود دو س��ال است که فعالیت های 
س��ایت های ش��رط بندی درفض��ای مجازی 
پررنگ ش��ده اس��ت اما تا زمانی که رسانه ها 
ب��ه این موضوع نپرداختند، مس��ئوالن آن را 

پیگیری نکردند.
وی با بیان اینکه ایجاد یک سایت شرط بندی 
به آس��انی ممکن اس��ت و این س��ایت ها در 
صورتی که مسدود ش��وند، به سرعت دامنه 
خ��ود تغییر می دهند، افزود: بررس��ی از یک 
پنل مربوط به س��ایت شرط بندی که چندی 
پیش به ثبت رسید، نشان داد که این سایت 
۲۰ میلیون یورو تراکنش مالی در یک س��ال 

داشته است.
وی گفت: بررسی های ما نشان می دهد که 
عمده فعالیت های نفرات اصلی س��ایت های 
قمار و شرط بندی از مبدأ کشورهای انگلستان 

و ترکیه بوده است.
این فعال فضای مجازی با اشاره به مطالعه 
تطبیقی ص��ورت گرفته در خصوص فعالیت 
سایت های قمار و شرط بندی در کشورهایی 
مانند انگلس��تان و آمریکا گفت: س��ایت های 

ش��رط بندی از سمت توسعه دهنده های این 
سایت ها در کشوری مانند امریکا فیلتر است 
و به دلیل بحث پولشویی قوانین سختی برای 
آنها درنظر گرفته شده است. به این معنی که 
اگر این بستر برای یک شهروند امریکایی باز 

باشد با آن برخورد می شود.
 در انگلی��س هم برای ورود به س��ایت های 
ش��رطبندی و قمار نظارت و مشاوره صورت 
می گیرد و برای این موضوع دادگاه وجود دارد. 
در این کش��ور اگر کسی بخواهد وارد فضای 
شرطبندی شود، باید ابتدا از نظر مالی، احراز 
اعتبار ش��ده و مشخص شود که توانایی مالی 
دارد یا خیر. اما در ایران هیچ قانونی برای این 
قضیه وجود ندارد و بحث قمار و شرط بندی 

قابل شکایت هم نیست.

۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر درگیر قمار آنالین
مهدی امی��ری، فعال فضای مج��ازی نیز 
با اش��اره به وضعیت موجود کش��ور در حوزه 
قم��ار آنالین و دالیل ع��دم برخورد قانونی با 
این پدیده، می گوید: ش��مار تعداد افرادی که 
حداقل یک بار درگیر موضوع قمار آنالین در 
کشور ش��ده اند حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 

نفر تخمین زده می شود.
وی ب��ا بیان اینکه در اجالس��ی که س��ال 

گذشته دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد 
در خصوص جرائم سایبری در وین برگزار کرد، 
مشخص شد که موضوع قمار به شدت مورد 
توجه بسیاری از کشورها است و برخوردهای 
ویژه ای با این موضوع صورت می گیرد. به این 
معنی که برخی کشورها به طور مطلق، پدیده 
قمار را جرم تلقی می کنند و برخی کشورها 
نیز مقید به صدور مجوز برای آن هستند و در 
صورتی که بدون مجوز این فعالیت پیگیری 

شود، به شدت با آن برخورد می شود.
امی��ری با اش��اره ب��ه اینکه این کش��ورها 
هیچکدام دغدغه اسالمی در مورد قمار ندارند، 
افزود: کشورهای غربی روی مساله پولشویی 

در قمار تاکید دارند.
چرا که این بستر بهترین محمل برای شستن 
پول کثیف از تجارت انسان، تجارت مواد مخدر، 
تجارت اس��لحه و پورن و تروریسم است و به 
همین دلیل روی آن حساس هستند. عالوه 
بر اینها، قمار در قرآن به عنوان ابزار شیطان در 
کنار بت پرستی مطرح شده و از این نظر در 
کشور ما جایز نیست. این درحالی است که از 
نظر اقتصادی نیز فعل قمار، منشأ درآمد یک 
فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدمات جانبی در 
جامعه نبود و افراد بدون خلق ارزش، آن را به 

دست می آورند.
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یک مکانیک توانسته است با ابداع سازه ای 
قاب��ل نصب در جلو یک خ��ودرو بنزینی و با 
استفاده از چند آهنربای قوی کاری کند که 
خودرو بدون نی��از به مصرف بنزین، حرکت 

کند.
همه ما می دانیم که یک سوخت باید باشد 
که خودروها با آن کار کنند )به ش��رطی که 
برقی نباشند( و آن بنزین است. اما آیا می شود 
یک خودرو بنزینی را بدون یک قطره بنزین 
راه انداخ��ت؟ یک مکانیک فعال در یوتیوب، 
به سراغ چنین چالشی رفته و تصمیم گرفته 
ای��ن ایده را عملی کند. وی تصمیم گرفت با 

استفاده از آهنرباها وارد این چالش شود.
وی در توضیح��ات خ��ود گف��ت: یکی از 
مخاطبانم الگوی آن را ارائه داد و به ما جرأت 

داد که آن را به واقعیت تبدیل کنیم.
وی با س��اخت یک س��ازه فلزی و استفاده 
از چندی��ن آهنربای قدرتمن��د در جلو یک 
خودرو قدیمی موفق به تحقق ایده خود شد 
تا با نزدیک کردن آهنرباها به یکدیگر توسط 
اهرمی که از داخل خودرو قابل کنترل است، 
نیروی رانش تولید کند و خودرو را به حرکت 

درآورد.
اولین قدم او بررسی این بود که آیا خودرو 
پ��س از اعمال این الگو تولی��د نیروی رانش 
می کند یا خیر. س��پس ای��ن مکانیک برای 
آزمای��ش این خودرو بدون بنزین س��وار آن 

ش��د و در کمال تعجب دید ک��ه خودرو نه 
تنها حرکت می کند، بلکه کم کم سرعت هم 

می گیرد.
 این خودرو در حالی به جلو حرکت می کرد 
که اصاًل بنزینی در آن وجود نداش��ت. با این 

اختراع عال��ی، باید تعجب کرد که چرا هنوز 
شرکت های خودروسازی به آن نپرداخته اند و 
آن را تجاری نکرده اند تا بتوانیم از این روش 
نیز برای رس��یدن ب��ه خودروهای پاک بهره 

ببریم.

خودرویی که با نیروی آهنرباها حرکت می کند!
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اول خانۀ »روحانیان« شد، بعد خانه »باستان شناسان«
 و امروز محل »معتادان متجاهر«!

اعتراض به وضعیِت خانه پدری جالل باال گرفت

»خانه ای را که محل رفت و آمد روحانیان 
بود، »خانه باستان شناسان ایران« نامگذاری 
کردند و بعد از افتتاح درش را بستند، بدون 
این که حتی یک باستان شناس به آن جا قدم 
بگذارد و سال ۱۳۹5 برای تأسیس سفره  خانۀ 
س��نتی به مزای��ده رفت و چون اس��تقبالی 
نش��د، رهایش کردند، خانه ای که دست کم 
می توانس��ت ب��ه »خانه روحانی��ت معاصر« 
تبدیل شود، نه مکانی برای جوالن معتادان 

و زباله ها.«
به گزارش ایس��نا، بعد از آن همه سرو صدا 
برای عنوانی که قرار بود به خانۀ »پدری جالل 
آل احمد« بدهند و آن همه دبدبه و کبکه ای 
که متولیان وقت میراث فرهنگی برای انتخاب 
خان��ه »باستان شناس��ان« در خیابان خیام، 
کوچه کارکن اساسی داشتند و افتتاحیه ای 
که ب��رای آن گرفتند و حتی یکی دو روز در 

هفته تا چند ماه، خانه را برای فعالیت باز نگه 
داش��تند، سرانجام صداها خوابید و به نتیجه 
نرسیدِن طرح - که در همان روز افتتاح هم 
باستان شناسان پیشکسوت آن را پیش بینی 
می کردند - خانه را خالی از هر فکر و ایده ای 
کرد؛ به گونه ای که این بار بدون هیچ حرف و 
حدیث و خبری، ناگهان نام خانه از فهرست 
مزایدۀ صندوق احیاء آثار تاریخی بیرون آمد 
و حاال داستاِن کاربری جدیدی که برای خانه 
انتخاب ش��ده بود، بار دیگر آن را سر زبان ها 

انداخت.
س��فره خانه ب��رای خان��ه ای که یک��ی از 
روحانی��ون معروِف پهلوی ه��ا در آن زندگی 
کرد، در ش��رایطی که می توانس��ت کاربری 
مربوط به روحانیت بگیرد. اما استقبال نشدن 
از ای��ن خانه در مزایده ه��ا، آن را به مرور به 
فراموش��ی س��پرد، هر چند در لیس��ت های 

مختلف صندوق احی��ا که برای مزایده هر از 
چند گاهی منتشر می شود، هنوز جای خود 

را حفظ کرده است.
حاال و در این شرایط محمدحسین دانایی 
- خواهر زاده جالل آل احمد و نوۀ حاج سید 
احم��د طالقان��ی - در نامه ای ب��ه علی اصغر 
مونسان - وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری - با عنوان »نقد سیاست ها و 
عملکرده��ا درب��ارۀ حفاظ��ت از خانۀ پدری 
زنده  یاد جالل آل احمد« دس��ت به داماِن او 
ش��ده تا ش��اید این بار او آستین همت برای 
نجات این خانۀ تاریخی که می تواند دست کم 
یکی از م��کان رویدادهای تهران محس��وب 
ش��ود، باال بزند، به هر طریق��ی. تا حداقل از 
شِر معتادان و زباله ها و بی خانمان هایی که هر 
از گاهی هوِس میخ گل ها یا در چوبی خانه را 

می کنند، دور بماند.
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آخری��ن خبر دریافت��ی از اهال��ی محل و 
کسبه در مورد این اثر فرهنگی و تاریخی نیز 
حاکی از آن اس��ت که تعدادی از معتادان و 
بی  خانمان  های بیچاره که همۀ درهای کمک 
و حمایت اجتماعی را بسته دیده  اند، قفل یکی 
از درهای این خانه را شکسته  اند و در آنجا پناه 
گرفته  اند! س��ارقان بدبخت هم چند بار برای 
درب چوبی قدیم��ی خانه دندان تیزکرده  اند 
و کوش��یده اند تا حداقل ُگل میخ  هایش را از 
ج��ا دربیاورند و آنها را به لقمه  ای نان تبدیل 
کنند برای شکم گرسنه  شان! که البته کسبه 
و اهال��ی محل دخالت کرده  اند و آنها را ناکام 
گذاشته  اند، اما جالب اینکه مسووالن محترم 
حفاظت از ای��ن خانه که امانتی در دس��ت 
آنهاست، نه تنها اقدامی نکرده  اند، بلکه حتی 
اطالع رس��انی و پیگیری  های اهل محل هم 
افاقه نکرده و نتوانسته شیوۀ مدیریت عجیب 

و غریب آنان را تغییر بدهد!
حال خ��ود جنابعال��ی را به قض��اوت فرا 
می  خوانم و درخواست دارم منصفانه بفرمایید 
که معن��ای تمام ای��ن کاره��ا »حفاظت« 
اس��ت یا چیز دیگر؟ آیا حفاظت از مواریث 
فرهنگ��ی و تاریخی بدین معنی اس��ت که 
خانۀ یک ش��خصیت روحانی که سال  های 
س��ال محل اجتماع علما و روحانیون تهران 
و مکان برگزاری جلس��ات پنهانی و آشکار 
علیه سیاس��ت  های س��رکوب گرانه استبداد 
رضاش��اهی بوده و یکی از مواریث فرهنگی 
کش��ور به ش��مار م��ی  رود، به ویران��ه یا به 
خواب��گاه معتادان و خالف��کاران بی خانمان 

تبدیل شود؟
آیا نیت و منظور اصلی بازماندگان و مالکان 
قبلی اینگونه اماکن از واگذاری آنها به میراث 
فرهنگی، مبتالشدن به چنین سرنوشت  های 
رقت  باری ب��وده، یا مرم��ت صحیح و علمی 
و حف��ظ آبرومندان��ۀ آن ها؟ آی��ا وظیفۀ این 
وزارتخان��ۀ معظم و اتباعش، »حفظ« میراث 
فرهنگی است، یا »حذف« میراث فرهنگی و 
در عوض، گسترش قهوه خانه  ها و کافی  شاپ  ها 
و ویرانه  ها، آن هم به قیمت اس��تحالۀ اماکن 
تاریخ��ی و انهدام آث��ار و مواریث فرهنگی؟ 
آیا برخورد کاس��ب کارانه با مواریث فرهنگی 
ب��ه بهانۀ »خودکفایی« و جذب توریس��ت و 
پذیرایی و غیره، نوعی سوءاستفاده از فرهنگ 
و تظاهر به فرهنگ  مداری نیست؟ آیا این گونه 
مدیریت  های  ناتوان را می  توانیم مصداق اتالف 

منابع ملی و فداکردن منافع ملی در راستای 
اهداف و منافع ف��ردی بدانیم؟ آیا با اینگونه 
مدیریت  ه��ای کج  س��لیقه و تک بُع��دی و با 
اینگونه تصمیم گیری  های سطحی، بازارمحور 
و سوداگرانه، تا چند سال بعد چیزی از میراث 
فرهنگی کش��ور باقی خواهد ماند تا مدیران 
بعدی بتوانند چوب حراج به آنها بزنند و آنها 
را به مزایده بگذارند؟ آیا شخص جناب عالی 
چنین کارنام��ه  ای را قابل قبول و قابل دفاع 
می  دانید؟ و س��رانجام، چه کس��ی تاوان این 

خسارت  ها را خواهد داد؟

تذک�ر پیش از دس�تور ب�ه خاطر خان�ه پدری 
»جالل آل احمد« پاتوق معتادان متجاهر

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران نیز 
در همین راس��تا از تبدیل شدن خانه پدری 
»جالل آل احمد« ب��ه پاتوق معتادان گالیه 

کرد.
مجید فراهانی در تذکر پیش از دستور خود 
در جلسه شورای ش��هر با بیان اینکه مدتی 
اس��ت خانه پدری ج��الل آل احمد خوابگاه 
معتادان متجاهر شده است و تذکری در این 
خصوص به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری 
ارائه می دهم، افزود: حفظ میراث فرهنگی از 
جمله وظایف مهم مدیران ملی و محلی است 

که متعلق به نسل حاضر و آینده است.
فراهانی با بیان اینکه فرزندان ما به درستی 
انتظار دارند تا مهم ترین نمادهای هویت ملی 
و محلی آن��ان را به نکویی حفظ و نگهداری 
کرده و این امانت را با صحت و آراس��تگی به 
نس��ل های بعدی تحویل دهند، ادامه داد: در 
این میان خانه پدری جالل آل احمد همان 
جایی که این روش��نفکر درد آشنا معاصر در 
آنجا زیست و زندگی کرد و به بالندگی رسید، 
یکی از خانه های می��راث فرهنگی در محله 
سنگلچ تهران اس��ت که سال ها قبل توسط 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری وقت تملک شد اما فسوس پاتوق 
کارتن خواب ها ش��ده اس��ت و این در حالی 
اس��ت که این خانه قرار ب��ود به عنوان خانه 
باستان شناس��ان ایران تبدیل شود و مامن 
روشنفکران دردآشنا باشد اما امروز به گونه ای 
تبدیل ش��ده که معتادان آن را تخریب کرده 
و برای ایج��اد گرما درب های اتاق ها را کنده 
طعمه آتش در وسط اتاق ها می کنند و آن جا 

را مملو از زباله کرده اند.
رئیس کمیته بودجه ش��ورای شهر تهران 
تاکید کرد: بر این اس��اس به عنوان نماینده 
م��ردم تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون 
ش��وراهای کش��ور در م��ورد حف��ظ میراث 
فرهنگی به وزیر گردشگری و میراث فرهنگی 
تذکر می دهم و از ش��هردار تهران می خواهم 
ضم��ن مذاکره ب��ا وزیر می��راث فرهنگی و 
گردش��گری زمین��ه را برای خری��د، حفظ 
 و نگه��داری و بازس��ازی این بن��ای فاخر به
عم��ل آورده تا بت��وان آن را به نس��ل آینده 

تحویل دهیم.
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تصاویری از س��فر دو فعال گردشگری به 
استان سیستان و بلوچستان منتشرشده که 
موجب ناراحتی دوستداران میراث فرهنگی 
ش��ده تصاویری که نشان می دهد این افراد 
از اس��کلت مطالعه نشده باستانی جورچین 

ساخته اند.
دریک��ی دو روز اخی��ر یک نف��ر از فعاالن 
راهنم��ای  ی��ک  اجتماع��ی سیس��تانی و 
گردش��گری به منطقه تاس��وکی در استان 
سیس��تان و بلوچستان سفر کرده اند سفری 
کوت��اه که باید با مجوزه��ای زیادی صورت 
می گرفت ت��ا این افراد به این منطقه مرزی 
و حس��اس پا می گذاش��تند. اتفاقی که در 
تصاویر منتش��ر ش��ده از این اف��راد روایت 
دارد این اس��ت که آنه��ا در مناطقی از این 
محدوده به اس��کلت هایی برخ��ورد کرده اند 
که هن��وز این اس��کلت ها کاوش باس��تان 
شناس��ی و یا مطالعه ای نشده اند از آنجا که 
اداره کل میراث فرهنگی استان سیستان و 
بلوچستان بودجه کمی برای مرمت، کاوش 
و تحقیق باس��تان شناس��ی دارد مطمئناً تا 
چند س��ال دیگر نیز نمی تواند دس��ت روی 

ای��ن منطقه بگذارد بنابراین انتش��ار چنین 
تصاویری از افرادی که خودش��ان در حوزه 
گردش��گری و میراث فرهنگی فعال هستند 
یک اق��دام دور از انتظار اس��ت به خصوص 
آنکه هر دو از وزارت میراث فرهنگی و حتی 
با هماهنگی اداره کل اس��تان به این منطقه 

سفر کرده اند.
اما انتش��ار این تصاوی��ر در فضای مجازی 
که مخاطبان متنوعی دارد، از سوی افرادی 
که خود باید دایه دار میراث فرهنگی باشند 
ترویج دهنده بی اعتنایی به سفالهای ریخته 
ش��ده در مناطق تاریخ��ی و ترویج دهنده 
فرهنگ نادرس��ت لمس اس��کلت های باقی 
مانده باستانی است. اسکلت هایی که اگر از 
زیر خاک بیرون بیایند به فرس��ایش بیشتر 
آنها کمک می کند چه برسد به اینکه دست 
انس��ان با آن برخورد داش��ته باش��د. منتها 
تصاویر و فیلم های ارائه ش��ده از س��فر این 
افراد نش��ان دهنده آن است که با تکه های 
این اس��کلت ها به مزاح گفته شده پازل هم 

ساخته اند و این خود فاجعه دیگری است.
اکنون این رفتار نادرس��ت از سوی فعاالن 

گردشگری در فضای مجازی دست به دست 
شده و دوس��تداران میراث فرهنگی آنها را 
نکوهش می کنند اما چه فایده؟ وقتی راهنما 
یا مدرس گردشگری این رفتارها را دارد آیا 
می توان از مردم ع��ادی توقع حفظ میراث 

فرهنگی و باستانی ایران را داشت؟
پیرو این موضوع خبرنگار مهر با هر دوی 
ای��ن افراد گفتگو کرد یکی از این افراد قباًل 
راهنمای گردشگری بوده و نسبت به تمدید 
کارت خود اقدامی نکرده اس��ت و اکنون با 
عنوان بالگر و مدرس گردشگری در صفحات 
مج��ازی فعالیت می کند و دیگری از فعاالن 
محیط زیست سیس��تان و بلوچستان است 
که اتفاقاً درب��اره موضوعات مختلف میراث 
فرهنگی نیز در فض��ای مجازی خود اطالع 
رس��انی های متعدد و پیگیری های مختلفی 
انجام داده است. اما هر دو آنها اظهار داشتند 
که در این منطقه هیچ کس��ی نمی تواند پا 
بگذارد و ما هم با هماهنگی های بس��یاری 
توانسته ایم به آنجا برویم. تصاویری که نشان 
می داد ما به اسکلت و سفال ها دست زده ایم 
تنها ب��رای چند ثانی��ه بوده اس��ت و برای 

عکس یادگاری بالگرهای گردشگری با اسکلت های باستانی!
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لحظه ای این اسکلت را به دست گرفته و با 
آن عکس گرفتیم و دوباره همان جای قبل 
گذاش��تیم ما نمی دانس��تیم که لمس چند 
ثانیه ای نیز به این اس��کلت ها ممکن است 
آسیب بزند. قطعاً از اقدامی که انجام داده ایم 
پشیمان هستیم و عذرخواهی نیز کرده ایم. 
به طور حتم این اتفاق دیگر از سوی ما تکرار 
نمی ش��ود و تا جایی که امکان داشته باشد 
مخاطبان خود را نیز نس��بت به این موضوع 

آگاه می کنیم.
مع��اون  میرحس��ینی  دیگ��ر  ط��رف  از 
گردشگری استان سیستان و بلوچستان که 
یکی از مجوزه��ای ورود این افراد را به این 
منطقه از تاس��وکی داده است، نیز در پاسخ 
به هجمه هایی که نس��بت ب��ه این موضوع 
ش��ده واکنش نش��ان داده و اعالم کرده که 

پیگیری های الزم انجام خواهد شد.
منتها باید پرس��ید کدام پیگیری؟ چطور 
می ت��وان به افراد و یا بالگرهایی اجازه ورود 
ب��ه یک منطق��ه ممنوع��ه داد و آنها نیز به 
راحتی بتوانن��د درون قلعه در حال تخریب 
آن ش��ده و یا با خیال راحت در محدوده ای 
دیگر اس��کلت از قبر بیرون بکشند؟ آیا این 
موضوع از س��وی متولی��ان میراث فرهنگی 

قابل توجیه است؟

گردشگر حاشیه ساز دستگیر شد
الزم ب��ه ذکر اس��ت که در هم��ان زمان 
فرمانده ی��گان حفاظ��ت وزارتخانه میراث 
فرهنگ��ی، گردش��گری و صنای��ع دس��تی 
اع��الم کرد:  اقدامات اخی��ری که یک بالگر 
گردش��گری در سیستان و بلوچستان انجام 
داده، غیرقابل چشم پوشی است و به همین 
دلیل او دستگیر و به مراجع قضایی معرفی 

شده است.
سردار امیر رحمت اللهی تاکید کرده بود که: 
حفاظت از آثار تاریخی از وظایف مهم وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 
نیروهای یگان حفاظت سراسر کشور است 
و آن ها در جهت نگه��داری و حفاظت آثار 
ارزشمند تاریخی همواره کوشا هستند، البته 
نقش و اهمی��ت حمایت نیروهای مردمی و 
دوستداران میراث فرهنگی در جهت تحقق 

این مهم انکارناپذیر است.
او ادامه داده و گفته بود: اقدامات ناشایست 
ع��ده ای در قالب بالگرهای گردش��گری که 

موجب ناراحتی و تش��ویش اذهان عمومی، 
دوس��تداران میراث فرهنگ��ی و راهنمای��ان 
گردش��گری ش��ده اس��ت به هی��چ عنوان 
قابل چشم پوش��ی نیس��ت و یگان حفاظت 
میراث فرهنگی به عنوان ضابط خاص قضایی 
ب��ا موضوعاتی از این دس��ت برخورد خواهد 
کرد. ضمن این که در خصوص موضوع اخیر 
نیز فرد مورد نظر دستگیر و به مراجع قضایی 

معرفی شده است.
او ب��ا اش��اره ب��ه این که مرتکب��ان جرائم 
علی��ه میراث فرهنگی بای��د بدانند اهمیت 
میراث فرهنگی به گونه ای است که قانون گذار 
این جرائم را در عداد جرائم علیه امنیت قرار 
داده است، گفته بود:  با اقتدار تمام و اتکا به 

قوانین با این گونه اقدامات برخورد می کنیم 
و بس��تر الزم ب��رای مقابله ب��ا جرائم علیه 
مواری��ث تاریخی  فرهنگی در یگان حفاظت 
میراث فرهنگی فراهم است و ظرفیت قانونی 

نیز در این زمینه وجود دارد.
سردار رحمت اللهی تاکید کرده بود: ظرفیت 
گس��ترده مش��ارکت های مردمی به عنوان 
پش��توانه ما در انج��ام ماموریت های محوله 
به صورت فع��ال عمل کرده و دوس��تداران 
میراث فرهنگی در سراس��ر کشور به عنوان 
شبکه گس��ترده اجتماعی سازمان دهی شده  
می توانند وقوع هرگون��ه جرم علیه مواریث 
ارزشمند تاریخی فرهنگی را به شماره تلفن 

۰۹۶۶۲ گزارش کنند.
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»معبد شیان کونگ«
تاریخی معلق بین آسمان و زمین

سفر به مکانی که بتوان کمی از دغدغه های 
روزم��ره زندگی فاصله گرفت و ع��الوه بر آن 
اتفاق��ات تاریخ را نیز کمی تجربه کرد یکی از 
خواسته های افرادی است که به سفر و تجربه 

تاریخ به صورت هم زمان عالقه دارند.
از آنجایی که کشور چین یکی از کشورهایی 
است که عجایب زیادی در خود دارد که برخی 
از آن  را کشف کرده و به نمایش گذارده، تاریخ 
کهنش هر س��ال افراد زیادی را برای بازدید از 
فرهنگ غنی و گذشته باستانی این کشور به 

چین می کشاند.
کشور چین بین گردشگران به کشور معابد 
نیز ش��هرت دارد. به همین دلی��ل معابد این 
کش��ور یکی از جاذبه های چشم گیر چین به 
حس��اب می آید که هر ک��دام با معماری های 
ش��گفت انگیزی داس��تان های زی��ادی برای 
بازدیدکنن��دگان به هم��راه دارند. پس امکان 
ندارد فردی به چین س��فر کند و از هیچکدام 

از معابد این کشور بازدید نکند.
یکی از مکان های اعجاب انگیز در چین که در 
آن می توان به س��ه هدف که لذت از طبیعت، 
تجربه حس معنویت و در آخر تجربه ترس را به 

همراه دارد، »معبد شیان کونگ« است.

اعجازآمیزتری��ن،  از  یک��ی  معب��د  ای��ن 

ترسناک ترین و خطرناک ترین معابد در جهان 
است که در اس��تان »شان شی« کشور چین 
ساخته شده است. ترسناک و خطرناک بودن 
معبد ش��اوان کونگ به این دلیل است که این 
معبد در باریکه ای از کوه »هنگشان« به صورت 

نااستوار واقع شده است.
کوه هنگش��ان نیز که معبد روی آن ساخته 
شده، از کوه های معروف و جزو پنج کوه مقدس 
مردم چین است که گردشگران با سفر به این 
منطقه با طبیعتی وصف ناش��دنی و غیرقابل 

انتظار رو به رو خواهند شد.
معبد شیان کونگ به واسطه نوع قرارگیری 
در کوه هنگش��ان با عنوان »معبد معلق« نیز 
شناخته می شود و بین گردشگران به این نام 
شهرت دارد. گردشگران از آنجایی که این سازه 
بسیار قدیمی است، پله هایی با شیب زیاد دارد 
و برخی از نقطه های آن بسیار باریک می شود، 
این مکان را ترسناک و در عین حال اعجازآمیز 

توصیف کرده اند.
گفته می شود این معبد در ارتفاع ۷5 متری از 
زمین ساخته شده و افراد تنها از طریق پله های 
سنگی به معبد معلق دسترسی پیدا خواهند 
ک��رد. از دیگر جذابیت های این معبد که افراد 
ب��رای بازدید از آن ترغی��ب می کند، به غیر از 
معماری می توان به عناصر بودایی و تائویی که 

این معب��د در خود جای داده نیز 
اشاره کرد.

دلیل ساخت این معبد روی کوه 
پس از تحقیقات انجام شده، حفظ 
شیان کونگ از سیل و طوفان های 
ش��دید بوده اس��ت و قدمت آن 
تقریباً به ۱5۰۰ س��ال پیش در 
اواخ��ر دوران سلس��له »وی« باز 
می گ��ردد. از دیگ��ر ویژگی های 
ش��یان کونگ، باید به پیوند سه 
دین اصلی چین در این معبد نیز 
اشاره کرد. معبد معلق تنها معبد 
سه گانه چین است که به صورت 
همزمان به آیین های بودیس��م، 
تائوئیس��م و کنفوس��یوس تعلق 

داشته است.
شیان کونگ دو ساختمان اصلی 
دارد که به وس��یله یک راهروی 
کوچ��ک ای��ن دو س��اختمان به 
یکدیگر متصل شده  است. در یکی 
از ساختمان ها سه سالن وجود دارد 
که در دو سالن آن از مجسمه های 
بودا نگهداری می شود. یکی دیگر 
از سالن های این ساختمان که به 
غرش رعد و برق نیز شهرت دارد از 
سالن هایی بوده که گفته می شود 
ب��ودا در آن با صدایی بلند اصول 
دی��ن را بی��ان و تحلیل می کرده 
است. در س��اختمان دیگری که 
متعلق به معبد اس��ت نیز س��ه 
س��الن وجود دارد که در هر کدام 
از س��الن ها مجسمه هایی مربوط 
ب��ه ادیان گفته ش��ده در آن قرار 
گرفته اس��ت و چوبی بودن تمام 
اجزای ساختمان مانند ستون ها، 
راهروه��ا و... جل��وه ای عجیب به 
این بنا بخشیده است. در یکی از 
ساختمان ها مجسمه های مربوط 
به ادیان بودیس��م و کنفوسیوس 
مانند »گوتاما بودا«، »الئو زی« و 
»کنفوسیوس« نگهداری می شود. 
هم چنین س��اختمان دوم معبد 
میزبان مجسه های مربوط به دین 

تائوئیسم است.
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نقشه ای از دنیا ترسیم شده که نشان می دهد 
مردم هر کش��ور کدام نقطه دنیا را بیشتر از 
هر جای دیگری برای مهاجرت و شروع یک 
زندگ��ی تازه دوس��ت دارند و از ق��رار معلوم 
باالترین محبوبیت را از این نظر کشور کانادا 

دارد.
در این نقش��ه ک��ه با اس��تفاده از داده های 
جس��تجو در گوگل تهیه شده، نام کشورها به 
هم��راه نام مقصد مورد عالق��ه ی مردم آن ها 

برای مهاجرت آورده شده است.
کانادا با محبوبیت در میان مردم ۳۰ کشور 
دنیا در ص��در ق��رار دارد. بریتانیا، مکزیک و 

فرانسه ازجمله ی این ۳۰ کشور هستند.
بعد از کانادا بیش��ترین محبوبیت را کشور 
ژاپن دارد که مقص��د موردعالقه ی مردم ۱۳ 
کشور دنیا برای مهاجرت است، ازجمله مردم 

کشورهای آمریکا، استرالیا و کانادا.
جای��گاه س��وم ب��ه اس��پانیا تعل��ق دارد با 
محبوبیت در میان مردم ۱۲ کشور، شامل ۶ 
تا از کشورهای آمریکای جنوبی یعنی کلمبیا، 
اکوادور، پرو، ش��یلی، بولی��وی و آرژانتین، و 

همین طور سوئد و فنالند.
این نقشه توسط یک شرکت ارائه دهنده ی 
خدمات مالی به نام Remitly و با اس��تفاده 
از داده های جستجو در گوگل از ۱۰۰ کشور 
دنیا تهیه شده اس��ت. این شرکت می گوید با 
بررسی متوسط میزان جستجوهای انجام شده 
ب��رای عبارت هایی که معموالً به مهاجرت به 
کش��ور دیگری مربوط می شوند و همین طور 
مکان هایی که بیشترین جس��تجو درباره ی 
آن ها انجام ش��ده، یک فهرست رده بندی شده 

تهیه کردند.
این ش��رکت می گوید کش��ور کانادا که به 
مهربانی مردم، طبیعت زیبا و چشم انداز شغلی 
پردرآمدش مش��هور اس��ت، به وضوح مقصد 
محبوب مردم سرتاس��ر دنیا از قطر و کشور 
کوچک و جزیره ای سیش��ل گرفته تا بلژیک 

است.
این شرکت همچنین می گوید: »با توجه به 
حضور کشور کانادا در فهرست شاخص جهانی 
صلح به عنوان یکی از امن ترین کشورها برای 
زندگی و نرخ پایین بیکاری آن و همین طور 

گزینه های بس��یار زیاد مهاجرتی این کشور، 
اصالً عجیب نیست که کانادا ازاین جهت یکسر 

و گردن باالتر از کشورهای دیگر دنیا است«.
دیگر کشورهایی که بیشترین محبوبیت را 
برای مهاجرت دارند عبارت ان��د از: آلمان در 
رتبه چهارم )با محبوبیت در میان ۸ کشور(، 
قطر در رتبه پنجم )۶ کشور(، استرالیا در رتبه 
شش��م )5 کشور(، سوئیس در رتبه هفتم )4 
کش��ور(، پرتغال در رتبه هشتم )۳ کشور(، و 
آمریکا و انگلیس به طور مشترک در رتبه نهم 
)۲ کش��ور(، ش��رکت Remitly عالوه بر یک 
نقشه ی کلی از دنیا، چند نقشه ی تفکیک شده 
هم از مناطق مختلف دنیا منتشر کرده است.

در اروپا، آلمانی ها دوست دارند به سوئیس 
مهاجرت کنند، اس��پانیایی ها ب��ه زندگی در 
فرانسه عالقه مندند و یونانی ها دوست دارند در 

آلمان سکونت داشته باشند.
در آمریکای ش��مالی، مقصد موردعالقه ی 
جاماییکایی ه��ا برای مهاجرت کانادا اس��ت، 
مردم کاس��تاریکا دوس��ت دارند به اس��پانیا 
مهاجرت کنند و اهالی جزیره س��نت لوسیا 

مشتاق زندگی در بریتانیا هستند.
در منطقه ی اقیانوسیه، مردم نیوزلند کشور 
فیجی را ترجیح می دهند و مردم فیجی هم 

دوست دارند در نیوزلند زندگی کنند.
طبق نقش��ه ی آس��یا، مردم روسیه دوست 
دارن��د به آمریکا مهاج��رت کنند و قطری ها 
بیشتر از هر جای دیگری در دنیا دوست دارند 
در عربس��تان یک زندگی تازه را شروع کنند. 

ژاپنی ها هم عالقه مند به مهاجرت به بریتانیا 
هستند.

نقشه آفریقا نش��ان می دهد مردم آفریقای 
جنوبی بیشتر از هر جای دیگری دوست دارند 
به کش��ور کانادا مهاجرت کنند. مراکشی ها 
کشور ترکیه را ترجیح می دهند و مردم مصر 

مشتاق زندگی و کار در عمان هستند.
جاگو مکن��زی، مدی��ر بازرگانی ش��رکت 
Remitly می گوید: »چش��م انداز شغلی بهتر، 
دس��تمزد باالتر، کیفیت زندگی و فرستادن 
پول برای خانواده ی خود، برخی از اصلی ترین 
دالی��ل تمایل افراد به مهاجرت به کش��وری 
دیگر هس��تند. و فکر می کن��م ۲۰۲۰ برای 
بسیاری سالی بوده برای ارزیابی انتخاب هایی 
که ممکن اس��ت تغییر مثبتی در زندگی ما 
ایجاد کنند.« مکنزی همچنین می گوید: »با 
در نظر داشتن این نکته برای من عجیب نبود 
که ببینم بسیاری از افراد درباره ی این تغییر 
در اینترنت جستجو می کنند و احتماالً در این 
فکرند که وقتی دوباره سفرهای بین المللی از 

سر گرفته شد این تغییر را عملی کنند.«
»بااینکه کشور کانادا بیشترین محبوبیت را 
دارد، اما می بینیم که چقدر مقاصد موردنظر 
مردم برای مهاجرت متنوع اند و بس��یاری از 
کش��ورهایی که مردم آن ها مشتاق مهاجرت 
به جای دیگری هس��تند خود از چش��م انداز 
ش��غلی خوبی برخوردارند و پتانسیل باالیی 
ب��رای کس��ب درآمد دارن��د که ای��ن نکته 

امیدوارکننده است.«

مردم هر کشور دوست دارند به کجا مهاجرت کنند؟
گلریز برهمند
روزنا مه نگار
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کج��ا  در  ب��ار  اولی��ن  چ��ای 
شناس��ایی ش��ده، میراث چای 
چه سرنوشتی پیدا کرده، این 
برگ سبز چگونه به کشورهای 
دیگر مث��ل ایران رس��یده، با 
کیفیت ترین و خوش طعم ترین 
چ��ای را در کج��ای ای��ن ک��ره 
خاکی می توان نوش��ید؟ این ها 
در  ک��ه  اس��ت  س��وال هایی 
تورهای ماجراجویی چای به آن 

پاسخ داده می شود.
س��ال ها اس��ت که هند، چین، 
سریالنکا، انگلس��تان، تایوان، 
ترکیه و به تازگی کنیا و کانادا 
توسعه »گردش��گری چای« را 
آغ��از کرده اند. چ��ای که پس 
نوش��یدنی  دومی��ن  آب،  از 
پرمصرف جهان است، حاال فقط 
یک محصول س��اده کشاورزی 
به شمار نمی آید، مفاهیم قوی 
اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی 
یک مل��ت را نش��ان می دهد، 
تاریخ دارد و میراثی ارزشمند 
است. گردشگری با همین نگاه 
وارد مزارع چای ش��ده اس��ت 
و ب��ه ماجراجویان این فرصت 
را می ده��د تا طعم های جدید، 
چگونگی تهیه چای و مهمتر از 
آن، روش زندگی قومیت ها را 

کشف کنند.

تا به حال چیزی در مورد گردشگری چای شنیده بودید؟

سمیه حسنلو
روزنامه نگار

در س��فرنامه ها آم��ده اس��ت هن��د و چین با 
قدیمی ترین مزارع می توانند به کش��ف راز چای 
خوش طعم و معطر کم��ک کنند و حتی تجربه 
ش��ما را بهبود بخشند. اما کش��ورهای دیگر در 
این رقابت س��عی کرده اند مسیرهای متفاوتی را 
پیش روی ماجراجویان قرار دهند؛ فرصت کشف 
طعم های جدید و فریبنده را می دهند و عشق به 

چای را تعمیق می بخشند.
آنط��ور ک��ه گردش��گران روای��ت می کنن��د 
باکیفیت ترین و خوش طعم ترین چای را می توان 
در همان مزارع قدیمی هند و چین پیدا کرد، در 
مناطقی به اسم »آسام« و »دارجلینگ« در هند 
و یا در »لونگ جینگ«، »کوه ووی«، »ژجیانگ« 
و »آنهویی« در چین که هر س��ال شاهد برپایی 
جشنواره های چای با حضور گردشگرانی از سراسر 
جهان هستند. در میان این مزارع حتماً موزه هایی 
را به نام چای می توان پیدا کرد و در فروشگاه های 

محلی با روش تهیه چای سبز و سیاه آشنا شد.
در ترکیه نیز گردشگری چای به شکلی دیگری 
بروز کرده اس��ت. چای محبوب ترین نوشیندی 
ترک ها اس��ت ک��ه در حقیق��ت، روش زندگی و 
گوش��ه ای از فرهنگ مردم این کش��ور را نشان 
می ده��د. ترک ها معتقدند چای را باید با اصالت 
برای گردش��گران س��رو ک��رد. روش تهیه چای 
ترکی نزدیک به ایران اس��ت اما چای ترکیه نزد 
گردشگران، محبوب تر، شناخته شده تر و معروفتر 

است.
ترک ها چای تیره و شیرین را در استکانی کمر 
باریک که بخشی از هویت و جاذبه گردشگری این 
کشور است، سرو می کنند. چایخانه ها به وفور در 
دس��ترس قرار دارند و این تجربه را به سادگی در 
اختیار گردشگران قرار می دهند، حتی کارگاه های 
آموزشی در زمینه دم کردن چای برای توریستی 
که چند لحظه قرار اس��ت در آن چایخانه یا کافه 

استراحت کنند، برگزار می کنند.
در ایران اما کارخانه ه��ای چای رو به تعطیلی 
رفته اند و از بیش��تر باغ ها و مزارغ چای، ویال سبز 
شده است. در بیشتر کافه ها و رستوران ها معموالً 
یک اس��تکان چای دم کرده، قیمت باالیی دارد، 
در نتیجه مصرف چای کیسه ای خارجی رایج تر و 
آسان تر شده است. گردشگری که به ایران می آید 
تصویر روشنی از فرهنگ و میراث چای در ایران 
ندارد، آنچه می داند بیش��تر ب��ه چین و یا ترکیه 

مربوط می شود.
البته که گردش��گران خارجی در سفر به ایران 
»چ��ای و نبات« و »چای قندپهل��و« را با عنوان 
روش��ی از زندگی مردم تجربه می کنند و گاهی 
تورهایی در باغ های چای برگزار می ش��ود اما نه 
مثل چی��ن و هند برنامه ای برای »گردش��گری 
چای« وجود دارد و نه مثل ترکیه قرار است با یک 
استکان چای، تصویر فرهنگ مردم یک کشور در 

نظر گردشگران جاودانه شود.

سفِر آقا یا خانم چای!
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اما چای چه زمان به ایران رسید و چگونه به 
چنین سرنوشتی دچار شد؟ مسعود اصفهانی، 
محقق و پژوهشگر چای و دانش آموخته انجمن 
جهانی استادان چای است که در گفت وگویی 
مجازی با انجمن خوراک و نوش��یدنی ایران 
به این س��وال ها پاسخ می دهد. این گفت وگو 
به مناسبت روز جهانی چای انجام شده بود، 
روزی که برای نخستین بار توسط هندی ها در 
سال ۲۰۰5 نامگذاری شد، از آن تاریخ به بعد 
۱5 دسامبر هر سال کشورهای صاحب میراث 
چای در چنین روزی جشن می گیرند. هدف 
از این کار هم جلب توجه دولت ها و مردم به 
اهمیت تولید این محصول، تجارت و تأثیر آن 
بر زندگی چایکاران، کارگران و تولیدکنندگان 

زحمتکش این صنعت است.
اصفهانی اش��اره کوتاهی به تاریخچه چای 
دارد و می گوید: کشف چای به قبل از میالد 
مسیح برمی گردد. در اسناد تاریخی آمده که 
برای اولین بار امپراطور چین »ش��ن نونگ«، 
خیلی اتفاقی متوجه این گیاه می شود. در آن 
دوره چای، گیاهی دارویی به ش��مار می آمد. 
کمی بعد از میالد مس��یح، چای نوش��یدنی 
رایج و روزمره مردم چین می ش��ود. بعدها با 
گسترش تبادالت تجاری، توجه اروپایی ها به 
چای جلب می شود، ابتدا هم به دربار انگلیس 
راه پی��دا می کند و بعد به نوش��یدنی روزمره 
مردم جامعه تبدیل می شود. چای همین حاال 

هم نوشیدنی محبوب انگلیسی ها است.
  

این محق��ق از تاریخچ��ه چ��ای در ایران 
می گوید: در اس��ناد تاریخی آمده که در دهه 
۱۲۷۰ خورش��یدی، اولی��ن باغ ه��ای چای 
زیر کشت رفته اس��ت. »محمدمیرزا کاشف 
السلطنه« شخصی بوده که چای را از هند به 
ایران آوده است. او کنسول وقت ایران در هند 
بود. چای کاری و شیوه تهیه آن را همانجا یاد 
گرفت. چای تا پیش از آن، کاالیی وارداتی بود. 
کاشف الس��لطنه در نامه هایی به شاه ایران به 
حجم باالی مصرف چای و خروج ارز از کشور 
اشاره می کند و پیشنهاد می دهد »چایکاری را 
یاد بگیریم و در ایران کشت کنیم.« او بعدها 
چهار هزار نهال را که شامل چای، ادویه، انوع 

دم نوش ه��ا و قهوه بود از هند به ایران آورد. در کش��ت قهوه 
موفق نبودند، اما چای به دومین محصول پرکشت بعد از برنج 

در ایران تبدیل شد.
اصفهانی اضافه می کند که داس��تان پنهان کردن بذر چای 
در عصای کاشف الس��لطنیه و واردات بذر چای به این شکل 
به ایران س��ندیت تاریخی ندارد. او درباره نقاط پرکشت چای 
در ایران می گوید: الهیجان معروفترین و متمرکزترین محل 
کشت چای اس��ت، ولی در تنکابِن مازندران هم کشت چای 
ص��ورت می گیرد، هرچند که بیش��تر باغ های چ��ای در این 
منطقه به ویال تبدیل شده اس��ت. در گیالن نسبت به دیگر 
مازندران، باغ های چای وس��عت بیشتری دارند، در شهرهای 
فومن، صومعه سرا، سیاهکل، لنگرود، املش و آستانه اشرفیه 
می تواند باغ ها و مزارع چای را مشاهده کرد. چای در سه فصِل 
بهار، تابستان و پاییز برداشت می شود. کارخانه های فراوری نیز 

در همین شهرها و نزدیک باغ ها هستند.
این پژوهش��گر درباره اینکه چرا بیش��تر کارخانه های چای 
حتی در منطقه الهیجان تعطیل ش��ده اند، توضیح می دهد: 
برای باغدار مقرون به صرفه اس��ت که کارخانه چای نزدیک 
باغ و مزارع باش��د ولی متاسفانه به علت سیستم بد مدیریت 
دولتی در صنعت چای و تغییر ذائقه مصرف مردم، بیشتر باغ ها 
تغییر کاربری داده اند و کارخانه های چای نیز تعطیل شده اند. 
چ��ای در ایران، صنعتی نوپا، کم تجربه، بروز نش��ده و دور از 

تکنولوژی است.
او ادام��ه می دهد: تقریباً تا س��ه دهه پیش، ایران چهارمین 
تولیدکننده چای در دنیا بود ولی حاال یک سوم یا یک چهارم 
سرانه مصرفی چای، در داخل تولید می شود. آمارها نیز نشان 
می دهد ایرانی ها ساالنه ۱۳۰ هزار تن چای مصرف می کنند، 
در حالی که بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تن فقط در داخل کشور تولید 
می شود. این اطالعات نشان می دهد از یک تولیدکننده بزرگ 

به یک واردکننده تبدیل شده ایم.
اصفهانی، بزرگ ترین ایراد در صنعت چای ایران را سیستم 
مدیریت ناکارآمد دولتی می داند و می گوید: در دنیا تعاونی ها 
بازار چای را مدیریت می کنند. قیمت گذاری روی برگ سبز و 
چای سیاه تولیدشده توسط تعاونی ها با عرضه و تقاضا و کیفیت 
همخوانی دارد. حراجی هایی که برگزار می شود تعیین کننده 
قیمت چای هستند. اما در ایران، دولت برای خرید برگ سبز 
از باغدار نرخ مصوب می کند و باغدار مجبور اس��ت به همان 
قیمت، محصول را به کارخانه دار بفروش��د. قیمت مصوب در 
سال ۹۹ حدود 4 هزار تومان برای هر کیلو برگ سبز است. هر 
۱۰ کیلو برگ سبز حدود دو کیلو چای سیاه خشک می دهد. 
باغدار وقتی با این سیس��تم نرخ گذاری و اولیت بندی مواجه 
می شود، ترجیح می دهد کمیت را باال ببرد. بهترین برگ چای 

در ایـران امـا کارخانه های 
چای رو به تعطیلی رفته اند و 
از بیشتر باغ ها و مزارغ چای، 
ویال سبز شده است. در بیشتر 
کافه ها و رسـتوران ها معموالً 
یک اسـتکان چای دم کرده، 
قیمت باالیـی دارد، در نتیجه 
مصرف چای کیسه ای خارجی 
رایج تر و آسان تر شده است. 
گردشگری که به ایران می آید 
تصویر روشـنی از فرهنگ و 
میراث چای در ایـران ندارد، 
آنچه می داند بیشتر به چین و 

یا ترکیه مربوط می شود
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که برای فراوری باید اس��تفاده شود سه برگ 
اول بوته است که با آن شرایط، برخی باغدارها 
این اصول را رعایت نمی کنند و برگ و ساقه 
را هم می چینند ت��ا وزن محصول باال برود و 
مبلغ بیشتری بدست آورند. این پله اول برای 
کاهش کیفیت است و باعث می شود سلیقه 
مصرف کننده از چای ایرانی فاصله بگیرد. در 
واقع، سیاست غلط دولتی، کیفیت چای ایرانی 

را پایین آورده است.
 باور برخی بر این اس��ت که چ��ای ایرانی 
کیفت ن��دارد و چای خارجی انتخاب بهتری 
است، آیا کافه دارها و رستوران داران می توانند 
در تغییر این س��لیقه، تفکر، ذائقه و فرهنگ 
اث��ر بگذارند؟ این محقق چای در پاس��خ به 
این س��ؤال انجمن خوراک و نوشیدنی ایران 
می گوی��د: کافه دارها، باریس��تاها و صاحبان 
رستوران ها خیلی می توانند روی این موضوع 
اثر مثبت داشته باشند. مثالً، پنج شش سال 
پیش قه��وه در خانه ایران��ی جایگاه پررنگی 
نداش��ت و در فرهنگ مص��رف روزمره مردم 
نبود. اما امروزه هم مصرف قهوه بیشتر شده و 
هم اطالعات مردم درباره آن افزایش پیدا کرده 
اس��ت، این تأثیر کافه ها و رستوران ها است. 
پ��س درباره چای هم می توانند نقش موثری 

داشته باشند. وقتی چای ایرانِی باکیفیت در 
فهرست پیشنهادی کافه ها و رستوران ها باشد 
نوعی فرهنگ س��ازی اتف��اق می افتد. یکی از 
دغدغه های ما همیشه این بوده که در فرهنگ 

مصرف مردم تاثیرگذار باشیم.
 وقتی میزبان کافه و رس��توران توضیحات 
مفیدی درب��اره فراوری و کیفیت چای بدهد 
برای مخاطب جذاب می شود و این حساسیت 
و اهمیت درباره انتخاب چای با کیفیت ایجاد 
خواهد شد. این کار هم به جذابیت رستوران 
و کافه اضافه می کند و هم جنبه س��ودآوری 

دارد.
چای ایرانی بهتر اس��ت بنوش��یم یا چای 

خارجی؟ اصفهانی پاس��خ می دهد: نمی توان 
همه مردم را مجبور کرد چای ایرانی بنوشند، 
چون می��زان تولید چای ایرانی پاس��خگوی 
جمعیت این کش��ور نیس��ت، بنابراین تنها 
توصیه ای که می توان داش��ت این اس��ت که 
روی کیفیت چای، نداشتن رنگ و اسانس و 

دم آوری آن، حساس باشند.
 آنچه اهمیت دارد، کیفیت چای است. حتماً 
هنگام خرید چای با گزینه عطری یا س��اده، 
روبرو ش��ده اید. در واقع فروشندگان از همان 
ابت��دا مردم را در برابر گزینه ای قرار می دهند 
که روی س��المتی اثر منفی دارد، چای نباید 

حاوی افزودنی های خوراکی و رنگی باشد.
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یک یادداشت به بررسی آماری 
کتاب خوانی کش��ورهای دیگر و 
نیز اقبال به کتاب های چاپی در 
قیاس ب��ا کتاب های الکترونیکی 

پرداخته است.
کارشناس  اسفندیاری،  علیرضا 
در  سیاس��ی  عل��وم  ارش��د 
از  )بخش های��ی  یادداش��تی 
یادداشت اینجا آمده( با بررسی 
آم��اری و مفهوم��ی کتاب خوانی 
کش��ورهای دیگر و اقب��ال آنان 
به کتاب های چاپی در یادداشتی 
تحقیقی با عنوان »آیا ش��ما هم 
مث��ل م��ا کت��اب نمی خوانی��د؟« 

نوشته است:

1. مقدمه: این ملت کتاب خوان نیستند!؟
»اگر خواس��تی چی��زی را پنهان کن��ی، الی 
کتاب بگذار. این ملت کت��اب نمی خوانند!«. این 
جمل��ه را یکی از ش��اعران معاصر چند دهه قبل 
و در طعنه به ح��ال وروز کتاب خوانی در آن زمان 
گفته است. البد از آن زمان تا حاال اتفاقی نیفتاده 
و در بر همان پاش��نه می چرخد که اهل فرهنگ 
همچنان از کتاب خوانی مردم و پایین بودن سرانه 
مطالعه می گویند. ما در این نوش��ته به درستی یا 
نادرستی این جمله - باوجود تلخِی ناامیدانه آن - و 
همین طور به مناقشه های کالفه کننده و تکراری و 
آماردهی و آمارسازی درباره علل کتاب خوانی مردم 
و شاخص های رنگارنگ هر دو طرف کاری نداریم، 
بلکه با قبول اجمالِی این ادعا که وضع کتاب خوانی 
عاّمه م��ردم ایران هیچ وقت وضع کامالً مطلوب و 
رضایت بخشی نداشته اس��ت، گذری کوتاه داریم 
ب��ه دو موضوع: یک. کتاب خوانی در کش��ورهای 
دیگر؛ دو. اقبال یا عدم اقبال به کتاب های کاغذی 
در عص��ر دیجیتال. نگفته پیداس��ت که توجه به 
وضعیت کتاب خوانی در کشورهای دیگر می تواند 
امکان مقایس��ه، تجربه اندوزی و در نتیجه اصالح 
امور ما را فراهم کند و همچنین از دانش فروشی و 
عوام فریبی های احتمالی جلوگیری کند. اگرچه این 
یک نوشته دانشگاهی با آداب و ترتیب خسته کننده 
بعضی نوش��ته های بدون کاربرِد بعضی استادان 
محترم رش��ته کتابداری نیس��ت، اما سعی شده 

مستند باشد. حاال که هفته کتاب و کتاب خوانی 
تمام شده و همه حرف های ش��ان را زده اند، بهتر 
می توان نگاهی غیرمناسبتی و غیرژورنالیستی به 

کتاب خوانی داشت.

2. آن طرف ها چه خبر؟
ظاهراً مهم ترین دلیل اختالف و عدم توافق در 
موضوع سرانه مطالعه )میانگین مدت زمان  مطالعه 
یک نفر در یک ش��بانه روز( در ایران مساله آمار و 
کیفیت و کفایت مالک های آن است. روشن است 
که تحلیل موقعیت بدون آمار )بگویید اطالعات( 
غیرممکن است. پیش نیازِ تصمیم گیری درست و 
هدفمند، دسترس��ی به اطالعات و آمار مستند و 

علمی است.
 آمار درست درک ما از وضعیت گذشته و موجود 
در موضوع��ات مورد عالقه مان را افزایش می دهد 
و در ترس��یم وضعیت مطلوب برای آینده، تأثیر 
قطع��ی و حتمی دارد. بخش مهم��ی از این عدم 
توافق به اخت��الف در تعریف مفاهیم برمی گردد؛ 
مثالً یکی از مدیران فرهنگی کش��ور، خواندن هر 
نوع متن مکتوب )حتی اعالمیه ترحیم و پیامک!( 
را »خواندن« به حس��اب می آورد و با این حساب 
معلوم است که نتیجه گیرِی او با جایی مثل »گروه 
آمار دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی وزارت 
ارش��اد« چقدر تفاوت دارد )راستی تا به حال فکر 
کرده اید چرا مرکز آمار ایران هیچ وقت آمار دقیق 

این ملت کتاب خوان نیستند!؟
کتاب خوان ترین کشورهای دنیا
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و رسمی از میزان کتاب خوانی در ایران منتشر 
نکرده است؟(. آمار و ارقام اعالم شده در برخی 
خبرگزاری ها هم بیشتر جنبه  ژورنالیستی دارد 
و بدون پایه علمی است. حتی منبع کم و بیش 
موثقی مانند »مرکز بین المللی مطالعات گذران 
وقت« )www.timeuse.org( هم به این دلیل 
که اقتضائات بومی محیط های دیگر را کمتر 
در نظر می گیرد، کامالً قابل اطمینان نیست. 
بهترین و اطمینان بخش ترین روش در این گونه 
م��وارد این اس��ت که اوالً ب��ا پیش فرض های 
شخصی وارد موضوع نشویم )منظورمان فقط 
اشاره به بحث روش نیست، بلکه اشاره به مساله 
اخالق پژوهش هم هست( و ثانیاً شواهد کاماًل 
کاف��ی و متواتر برای رد و قبول یک حدس یا 

فرضیه را گردآوری و ارائه کنیم.
بعد از این مقدمه ببینیم وضع کتاب خوانی 
در کش��ورهای دیگ��ر چگون��ه اس��ت. طبق 
 United  فهرس��ت موسس��ه بین الملل��ی
Explanations  که نم��ودار مربوط به آن 
را در پایین می بینید )۲۰۱۸( هندی ها با ۱۰ 
س��اعت و 4۲ دقیقه مطالعه در هفته، پیشتاز 
مطالعه در جهان هس��تند. جالب اس��ت که 
رتبه های بعدی جدول هم مربوط به کشورهای 
توس��عه یافته از نوع غربی نیست: تایلندی ها، 
چینی ه��ا، فیلیپینی ه��ا، مصری ه��ا و مردم 
جمهوری چک در رتبه های بعد هستند. این 
جدول با نام »شاخص امتیاز فرهنگ جهانی« 
در   )NOP World Culture Score Index(
بسیاری از رسانه های جهان منتشر شده و در 

دسترس همه است.
رتبه کش��ورها بر اس��اس می��زان مطالعه 
 United  مطابق با آمار موسس��ه بین الملل��ی

Explanations / هند پیشتاز است
توجه کنیم که این آمار فقط نشان دهنده آن 
است که هند کتاب خوان ترین مردم را دارد و 
این به معنای خیره کنن��ده بودن این اعداد و 
ارقام نیست. در هر حال گویا هندی ها به جز 

فیلم و ... به کتاب خوانی هم اشتغال دارند!
منابع مستند دیگری هم پیشتاز بودن هند 
را تأیی��د کرده اند؛ برای نمونه ب��ه نمودارها و 
جدول های زیر توجه کنید که نتیجه گیری باال 
را تأیید می کند. منبع هر تصویر نیز در داخل 

آن آمده است. این هم یک مقاله � گزارش دیگر 
در سایت worldatlas به نام »کدام کشورها 
بیشتر می خوانند؟« که در اول آگوست ۲۰۱۷ 
بارگذاری و سپس در سال ۲۰۱۸ به روز شده 
www.worldatlas.com/articles/the-( است 
countries-that-read-the-most.html(. در این 
مقاله نیز پیشتاز بودن هندی ها در کتاب خوانی 
تأیید شده است. مقاله دیگری هم با نام »کدام 
کش��ورها در سال ۲۰۲۰ بیشتر می خوانند؟« 
منتش��ر ش��ده اس��ت با همان نتیجه گیری 
magazineoptionscarrieres.com/qa/(
which-countries-read-the-most-2020.

html(. همه صفحات مجازی مشهور و مربوط 
به کتاب و کتاب خوانی هم رتبه هند و تایلند 
را در سرانه باال می دانند که ما به دلیل درجه 
دوم بودن این منابع از آوردن آن ها صرف نظر 
می کنی��م. البت��ه برخی مقاالت کش��ورهای 
دیگری جز هند )مثالً فنالند( را دارای سرانه 
قابل توجه در مطالعه دانس��ته اند؛ برای نمونه 
نگاه کنید به این مقاله: »کتابخانه های عمومی 
و سرانه مطالعه«، سیامک محبوب، فصلنامه 
»تحقیق��ات اطالع رس��انی و کتابخانه ه��ای 
عمومی«، سال هجدهم )بهار ۱۳۹۱(، شماره 
۶۸. این مقاله به کتاب خوانی در کش��ورهایی 
مث��ل چین، کان��ادا، برزیل و هم��ه آمریکای 
جنوبی، روسیه، دانمارک، مصر و هند اشاره ای 

نکرده و می گوید هر چه کتابخانه های عمومی 
یک کشور وضعیت بهتری داشته باشند، مردم 
آن کشور به مطالعه آزاد توجه بیشتری دارند؛ 
در حالی که مطالعه آزاد تنها بخشی از سرانه 
مطالعه اس��ت. خواننده این نوش��ته می تواند 
بگوید چه بس��ا کتاب خوان��ی هندی ها مثل 
فیلم س��ازی و سینمادوستی آن ها است. آنان 
بیش از هزار فیلم در سال می سازند، اما تعداد 
بسیار کمی از آن ها ارزش زیبایی شناختی دارد. 
خواننده همچنین می تواند بگوید کتاب هایی 
که مردم هند می خوانند، کتاب هایی دم دستی 
)مثالً رمان های زرد و عامه پسند آن هم از نوع 

ترجمه(، ارزان و بی ارزش یا کم ارزش است.
ج��واب ای��ن س��ؤال فرضی این اس��ت که 
کتاب خوانی هندی ها و این که چه می خوانند، 
بازتاب هویت هندی آنان اس��ت. در سرزمین 
خدایان، همه چیز، از فرهنگ گرفته تا آداب  و 
رسوم، ویژه خود آن ها است و برخاسته از هویت 
هندی شان؛ بنابراین شکل کتاب خوانی هندیان 
هم جلوه ای از رنگارنگِی فرهنگ این همسایه 
شرقی ماست. در هر حال، پشتکار هندی ها در 
این موضوع و نیز روش های ساده ولی راهبردی 
آن ها برای ترویج کتاب خوانی جالب توجه است؛ 
برای نمونه، استفاده از اتوبوس های سیار و نه 
چندان شیک برای رساندن کتاب به مناطق 

محروم، دیدنی و ستودنی است.
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سریال بوتیمار به تهیه 
مهام  مه��ران  کنندگ��ی 
علیرض��ا  کارگردان��ی  و 
نجف زاده و نویسندگی 
س��عید جالل��ی، ش��هاب 
عباسی و آرمان صبوری 
علیرضا  می شود.  تولید 
نجف زاده پی��ش از این 
ف��رد  ی��ا  زوج  س��ریال 
را س��اخته ب��ود ک��ه در 
 ۱۳٩8 س��ال  ن��وروز 
پخش ش��د؛ در سریال 
بوتیم��ار مرجانه گلچین 
دارد؛  نقش آفرینی  هم 
را در  او   ب��ا  گفتگ��وی 

ادامه می خوانید:

مرجانه گلچین:

ساناز قنبری

این بازیگر س��ینما و تلویزیون در پاسخ به این 
پرسش که سریال »بوتیمار« در چه مرحله ای از 
ساخت قرار دارد؟ اظهار کرد: االن برای فیلمبرداری 
سریال نوروزی »بوتیمار« به تهیه کنندگی مهران 
مهام و کارگردانی علیرضا نجف زاده در جنگل های 

سی سنگان هستیم. 
چون بخش عمده ای از این س��ریال در شمال 
می گذرد و بخشی دیگر در تهران و در نهایت فکر 
می کنم تا اواخر بهمن یا اواس��ط اسفند کارمان 

طول بکشد.
گلچی��ن در پاس��خ به اینکه آیا نقش��ی که در 
مجموع��ه »بوتیم��ار« ایف��ا می کن��د، تفاوتی با 
کاراکترهای قبلی اش به لحاظ تیپ و اجرا دارد؟ 
توضیح داد: در این س��ریال نقش م��ادر را بازی 
می کنم. مادری مثل تمام مادرهایی که ما به ازای 
آن در این جامعه بسیار است. مادری که دغدغه 

خانواده اش را دارد.

 او ادامه داد: »بوتیمار« نام پرنده ای اس��ت که 
مشهور اس��ت همیشه در تشنگی به سر می برد، 
اما هنگامی که به رودخانه و دریا می رسد غمگین 
می شود که مبادا آب دریا تمام شود و او از تشنگی 
بمیرد، به همین خاطر آب نمی خورد و در نهایت 

خودش است که از بین می رود. 
داستان این س��ریال هم در مورد انسان هایی 
اس��ت ک��ه مث��ل بوتیم��ار زندگ��ی می کنند، 
انس��ان هایی که همیش��ه نگران داشته هایشان 
هس��تند که مبادا همین اندک داشته هایش��ان 
هم تمام ش��ود و به همین خاطر از آنها استفاده 
نمی کنن��د و در نهایت به جایی می رس��ند که 
می بینند اصاًل زندگی نکرده اند. این سریال، یک 
س��ریالی کمدی با نگاه به مسائل روز و مسائل 

اجتماعی و اقتصادی است.
بازیگ��ر س��ریال هایی چ��ون »دزد و پلیس«، 
»خوش نش��ین ها« و »شمس العماره« با تاکید بر 

مادرم را در هتل می گذارم و می روم سر فیلمبرداری
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رعایت پروتکل های بهداشتی در ساخت این 
س��ریال، تصریح کرد: در زم��ان فیلمبرداری 
»بوتیمار« تا جایی ک��ه بتوانیم پروتکل های 
بهداش��تی را رعایت می کنیم، اما از آنجا که 
بازیگران بای��د زندگی ع��ادی را بازی کنند 
دیگر نمی توانند جلو دوربین ماسک بزنند و 
فاصله شان با یکدیگر هم کم است. به هر حال 
من چون سابقه همکاری خوبی با آقای مهام 
داشتم و البته نسبت به عوامل این مجموعه 
هم شناخت نسبتاً کافی داشتم از بین چندین 
پیشنهاد این سریال را انتخاب کردم. ما تمام 
سعی مان را می کنیم که در حین فیلمبرداری 
نکات ایمنی را رعایت کنیم ولی برخی موارد 
اجتناب ناپذیر اس��ت و امیدوارم خدا خودش 
کمک کند که همگی مان سالم از این مرحله 

عبور کنیم.
 او ب��ا بیان اینک��ه کرونا فرهنگ و هنر این 
کشور را عزادار کرده، افزود: در روزهای گذشته 
جامعه هنری داغدار عزیزانی شد که آخرین 
آنها اس��تاد پرویز پورحس��ینی بود و در کنار 
این دوس��تان همه ما داغدار تک تک عزیزان 
هموطنی هستیم که به دلیل این بیماری از 
دنیا می روند. شکل و شمایل کرونا در ایران با 
تمام دنیا متفاوت است. در خیلی از کشورها 
در این شرایط بحرانی خدمات ویژه ای به مردم 
ارائه می دهند و حتی خود را برای زدن واکسن 
آماده می کنند، اما اینجا یک کارگر روزمزد در 
تأمین معاش ابتدایی خان��واده اش درمانده و 

دستی برای یاری اش نیست.
 گلچین در پایان در پاس��خ به این س��ؤال 
که چه توصیه ای برای حفظ روحیه مردم در 
روزهای کرونایی دارد، گفت: مهم ترین عامل 
حفظ روحیه مردم به مسائل اقتصادی برمی 
گردد که در حال حاضر رو به نابودی اس��ت. 
ای کاش م��ا ه��م مثل خیلی از کش��ورهای 
جهان دغدغه معیشت نداشتیم و می توانستیم 
با خیال راحت به تمام توصیه های بهداشتی 
عمل کنیم. کرونا جدی اس��ت و متعاقب آن 

رعایت تمام نکات ایمنی هم جدی تر. 
باید در خانه ماند، اما با این گرانی های سرسام 
آور چطور می توان در خانه ماند و کار نکرد؟ آیا 

کسانیکه قرنطینه را تصویب می کنند شرایط 
ابتدای��ی در خانه ماندن م��ردم را هم تأمین 
می کنن��د؟ قیمت اجناس به حدی رس��یده 
که انگار هیچ نظارتی بر روی آنها نیست! هر 
کسی هر چقدر که دلش بخواهد می فروشد 
و کس��ی هم نمی گوید چرا! مردم مانده اند با 
کرونا و بی��کاری و بی پولی و هزار درد دیگر. 
همانطور که گفتم ما برای فیلمبرداری سریال 
»بوتیمار« االن در شمال کشور در جنگل های 
سی سنگان هس��تیم و از آنجا که هرازگاهی 
مسافر به این مناطق می آید، گرانی اینجا به 

مراتب بدتر از تهران است. 
خیل��ی از مردم ب��ه ما هنرمن��دان گالیه 
می کنند ش��ما ک��ه توصیه به خان��ه ماندن 

مردم می کنید، چرا خودتان سر کار می روید! 
ب��ه همین عزیزان می گوی��م که ما هم مثل 
شما عزیزان دغدغه نان داریم و کار دیگری 
جز بازیگری بلد نیس��تیم. خود من مادری 
بیمار و س��المند دارم و چون به هیچ عنوان 
نمی توانس��تم در تهران تنهای شان بگذارم، 
ایشان را با خودم به شمال آوردم. البته مادرم 
تمام م��دت در هتل می مانند و من زمانیکه 
فیلمبرادری دارم از هتل خارج می شوم، اما 
می خواه��م بگویم که ما ه��م مجبوریم کار 
کنی��م. به همین خاطر تم��ام خطرات را به 
جانمان می خریم، ب��ازی می کنیم هم برای 
گذران زندگی خودمان و هم به امید شادی 

دل شما مردم عزیز.
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کمال واقعی در اتاق عملیات سریال »خانه امن«

کمال ادای دینی به کمال واقعی
در بخش��ی از س��ریال »خانه امن« بر قاب 
دیوار اتاق عملیات عکس یک شهید رخ نمایی 
می کند، ش��هیدی که در حوزه امنیت کشور 
نقشی بسزا داشته است و حاال او را بشناسید.

چن��دی پی��ش تهیه کننده ای��ن مجموعه 
تلویزیونی درباره ش��هید کمال واقعی چه در 
این سریال و چه در »ماجرای نیمروز« )با بازی 
ه��ادی حجازی فر( صحبت کرد و گفت که او 
ش��هید علی کمالی اس��ت و در حوزه امنیت 

کشور نقشی مهم داشته است.
شهید علی کمالی معروف به کمال یکی از 
ش��هیدان دفاع مقدس و زاده اصفهان اس��ت. 
او تحصی��الت خ��ود را تا مقط��ع دیپلم فنی 
الکترونیک ب��ه اتمام رس��اند. در اوج انقالب 
اسالمی وی از مخالفان رژیم پهلوی بود و در 
توزیع و پخش اعالمیه های حضرت امام )ره(، 
در هنرستان و محل و یا شرکت در تظاهرات 

خیابانی نقشی پررنگ داشت.

با پیروزی انق��الب به  عضویت 
کمیتۀ انقالب اس��المی درآمد و 
کم کم فعالّیت خود را در انتظامات 
ش��هری ش��روع کرد. در س��ال 
۱۳5۸ به عضویّت رس��می سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی درآمد و 
فعالیت های خود را در پاسداری از 
انقالب، در این نهاد انقالبی ادامه 

داد.
وی ابت��دا در واح��د عملی��ات 
نقش آفرینی می کرد، اما به سبب 
تیزهوشی و درایت و صالبتی که 
از خود نشان داد، جذب واحد ۳ یا 

همان واحد اطالعات سپاه شد.

از ابت��دای انقالب و ب��ا ارتباط 
بس��یار نزدیک با ش��هید عباس 
بابایی توانس��ت رابطه ای نزدیک 
ب��ا یگان ه��ای ارت��ش جمهوری 
اس��المی پیدا کند که این ارتباط 
در سامان دهی حفاظت اطالعات 

ارتش بسیار مؤثر واقع شد.
فتن��ه منافقین در س��ال های 
۱۳۶۰ به بعد س��بب شد مدتی 
در شهر به مقابله و مبارزه با آنان 
بپردازد. تجربه، تدبیر، پش��تکار، 
ش��جاعت، صراحت و خلوص او، 
وی را تا مرتبۀ قائم مقامی باالترین 
تشکیالت اطالعاتی استان ترقی 
داد. شهید کمالی از نیروهای مؤثر 
اطالعات س��پاه و هسته مؤسس 
تیم های عملیات وزارت اطالعات 
ب��ود. خان��واده ش��هید کمالی از 
خانواده های انقالبی و شهیدپرور 
است. خواهر شهید، مادر دو شهید 
اس��ت و به تازگی مادر ایشان دار 
فان��ی را وداع گفت و به فرزندش 

پیوست.
کم��ال »ماج��رای نیم��روز« و 
کمال »خانه امن« ادای دینی به 
این ش��هید بزرگوار اس��ت که در 
اس��فندماه ۱۳۶۶ در منطقه شاخ 
شمیران عراق بر اثر اصابت ترکش 

به شهادت رسید.
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نجفی بازیگر سینما و تلویزیون، درباره 
س��ریال خانه امن و ایف��ای نقش ابوعامر 

داعشی گفت.
قربان نجفی بازیگر س��ینما و تلویزیون 
درباره س��ریال »خانه امن« گفت: زمانی 
که نقش »ابوعامر« به من پیشنهاد شد، 
موضوع را بررسی کردم و اصرار داشتم کار 
شعاری نباشد. جدیت نقش برایم خیلی 

اهمیت داشت.
وی درب��اره حض��ور در فیلم و س��ریال 
امنیت��ی ادام��ه داد: همه ج��ای دنیا کار 
سیاسی و امنیتی س��اخته می شود؛ این 
سبک هم ژانری در فیلم است. برای من 
به عنوان بازیگر ایفای نقش در سبک های 
مختلف، تفاوتی نمی کند. حتی به دلیل 
ماجرا های که در داستان های امنیتی اتفاق 

می افت��د، بازیگ��ری در چنین فیلم هایی 
جذاب است. قصه می تواند کشش و تعلیق 
بیشتری داش��ته باش��د. این موضوعات 
نه فقط برای مخاط��ب بلکه برای بازیگر 
نیز پتانس��یل باالیی دارد و می تواند او را 
درگیر کند. البته اگر داستان، از رویدادی 
در تاری��ِخ نزدیک به صورت وارونه روایت 
کند، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. بازیگر 
س��ریال س��تایش اظهار کرد: »ابوعامر« 
کاراکتری ب��ود که ظرفیت الزم برای کار 
و خالقیت ایجاد می کرد. چالش اصلی من 
این بود که نقش ابوعامر از یک شخصیت 
واقعی گرته برداری شده بود. کاراکتری که 
نقش��ش را بازی می کردم، از نظر هیکل 
و روحیات با من تفاوِت فراوانی داش��ت؛ 
بنابراین مجبور بودم از زوایای مختلف به 

آن نزدیک شوم. البته در نتیجه کاراکتری 
ش��کل گرفت که ش��اید می توانست در 
داس��تان حضور بیشتری داش��ته باشد. 
نجفی بیان کرد: تا ب��ه االن »خانه امن« 
توانسته مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. 
نظرات مختلفی از م��ردم دریافت کردم. 
خیلی برایم جالب است که برخورد مردم با 
یک نقش منفی، مثبت بوده. بازیگر سریال 
خانه امن درب��اره دیگر فعالیت های خود 
عنوان کرد: چندوقتی اس��ت که مشغول 
بازی در سریال »خاتون« اثر خانم پاکروان 
هستم؛ چند جلس��ه از فیلمبرداری این 
س��ریال باقی مانده است. البته برای بازی 
در س��ریال جدیدی قرارداد بستم. عالوه 
بر این پیشنهاد دیگری به دستم رسیده 

است که در حال بررسی آن هستم.

چالش بازیگر »خانه امن« برای ایفای نقش ابوعامر داعشی

نجفی: اصرار داشتم کار شعاری نباشد
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علی صادق��ی، بازیگر فیلم 
از  کم��دی  س��ریال های  و 
حض��ورش در فصل جدید 
»ن��ون. خ« گف��ت و بی��ان 
کرد که این سریال بهترین 

اتفاق خواهد شد.
علی صادقی بازیگر سینما 
و تلویزی��ون که کمدی های 
در  او  از  را  مختلف��ی 
تلویزیون��ی  س��ریال های 
دیده ای��م در فصل جدید 
دوباره با تیم »نون. خ« به 
کارگردانی س��عید آقاخانی 
همراه شده است. تاکنون 
دو فصل از این سریال روی 
آنتن رفت��ه و جذابیت های 
قصه، س��اختار و ب��ه ویژه 
حض��ور عوام��ل در مناطق 
کردنش��ین و به��ره گرفتن 
از بازیگ��ران بوم��ی باعث 
ش��ده مخاطبان بسیاری را 
به خود جلب کند و مخاطب 
هر بار منتظر فصل جدیدی 
از این س��ریال باشد. حاال 
در فص��ل جدید ک��ه قرار 
اس��ت ب��رای ن��وروز آماده 
ش��ود، علی صادقی یکی از 
بازیگرانی است که دوباره 
به تیم پیوس��ته است. به 
همی��ن بهان��ه گفتگویی با 
وی داش��تیم ک��ه در زی��ر 

می خوانید:

علی صادقی از جذابیت های فصل جدید »نون. خ« گفت؛

این روزها درگیر فصل جدید س�ریال »نون. خ« 
هستید. فصل دوم هم در سریال حضور نداشتید 
و حاال مخاطب باید منتظر غافلگیری های جدیدی 

برای حضور شما در این سریال باشد؟
همچنان نقش سیروس، داماد سرخونه نورالدین 
خانزاده را دارم که بیش��تر خراب��کاری می کند. 
)می خندد( البته هنوز فیلمنامه سریال بطور کامل 
به دستم نرسیده و درباره جزییات نقش در ادامه 
داستان زیاد خبر ندارم اما، با اعتمادی که به سعید 
آقاخان��ی دارم مطمئنم که بهترین اتفاق خواهد 

افتاد.

با توجه به کلیتی که از قصه می دانید فکر می کنید 
این سریال که برای نوروز 14۰۰ هم در نظر گرفته 

شده است چقدر مخاطب خواهد داشت؟
امی��دوارم فصل س��وم »ن��ون خ« ۱۰۰ درصد 

بیننده داشته باشد.

شما در سریال های مختلفی همچون عید امسال، 
خوش نش�ین ها، زن بابا و نقطه س�رخط با سعید 
آقاخانی همکاری داشتید. چقدر پتانسیل نقش ها 
ب�رای خودتان ج�ذاب و چالش برانگیز اس�ت؟ و 
یا چقدر دوس�ت دارید نقش های متفاوت تری را 

تجربه کنید؟
در بیشتر سریال ها به من نقش یک پسری که 
خراب��کاری می کند یا می خواه��د زن بگیرد یا با 
پدرزنش مش��کل دارد پیشنهاد می شود که زیاد 

مورد عالقه من نیست و برایم تکراری شده است. 
از طرفی هم مایل نیستم در نقش های جدی که 
غ��م و غصه را به مخاط��ب منتقل می کند بازی 
کند اما بدم نمی آید نقش های متفاوت تری را هم 

تجربه کنم.

فضای س�ریال های طنز نس�بت به مل�ودرام با 
بداه�ه نزدیکی زی�ادی دارد چقدر ش�ما از بداهه 

کمک می گیرید و دستتان باز است؟
دس��تم برای این کار باز اس��ت اما معموالً اگر 
چیزی به ذهنم برسد با کارگردان مطرح می کنم 
و بعد انجام می دهم البت��ه در »نون خ ۱« آنقدر 
متن ها خوب ب��ود و نکته های طنز زیادی در آن 
نوش��ته شده بود که نیازی نبود دیگر من چیزی 
کم یا زیاد کنم. خود داس��تان کشش های کافی 
داش��ت و به نظرم این سریال مخاطب خودش را 
هم پیدا کرده است مخصوصاً که در »نون خ ۳« 
جذابیت متن ها بیشتر شده است و حتماً رضایت 

مخاطب را جلب می کند.

ای�ن روزه�ا در پروژه س�ینمایی ی�ا تلویزیونی 
دیگری هم مشغول هستید؟

فع��الً تمام تمرک��زم را برای ب��ازی روی فصل 
سوم »نون خ« گذاشته ام، بخاطر همین در هیچ 
پروژه ای مشغول نیس��تم و منتظرم بزودی جلو 

دوربین بروم.
ولی طی این س�ال ها کم کارتر شده اید، شرط 

تمایلی به نقش های غصه دار ندارم
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خاصی برای حضور در پروژه ای یا همکاری با 
کارگردانی دارید؟

س��عی می کنم با کارگردان هایی کار کنم 
که مهربان باش��ند و خوش اخالق و معقول، 
باالخ��ره کار در کنار ای��ن کارگردان ها لذت 
بخش اس��ت، سعید آقاخانی هم یکی از این 
کارگردان ها است که من با او دوست هستم 
و بازی در این س��ریال را هم بخاطر دوستی 
با او و اعتمادی که به ایش��ان داش��تم قبول 

کردم.

نمی خواهید حوزه های دیگر مثل کارگردانی و 
یا حتی بازی در تئاتر و دیگر مدیوم ها را تجربه 

کنید؟
برنامه ای برای ورود ب��ه کارگردانی ندارم و 
فعاًل تمرکزم روی بازی در س��ریال آقاخانی 
اس��ت. درباره تئاتر هم واقعیت این است که 
تابه حال سمتش نرفته ام و درباره اش فکری 

ندارم.

اجرا چط�ور؟ این روزها خیل�ی از بازیگرها 
دست به تجربه در حوزه اجرا می زنند؟

یک هنرمند می تواند در حوزه های مختلف، 

عالوه بر بازیگری خودش را آزمایش کند و موفق هم باشد من 
ه��م بدم نمی آید در این زمینه فعالیت کنم. البته اگر اجرای 
یک برنامه مهیج پیشنهاد بشود نه تنها قبول کرده که استقبال 

هم می کنم و دوست دارم.

در ای�ن روزهای کرونایی که هم بای�د در خانه ماند و هم به 
نوعی روزها را س�پری کرد با چه فعالیت ه�ای دیگری درگیر 

هستید؟
خیلی ورزش می کنم. قبل از ورود به بازیگری ورزش شنا را 
بصورت حرفه ای دنبال می کردم و این روزها هم ورزش هایی 

چون تنیس، اسکی، شنا را انجام می دهم.

بیشتر سریال ها به من نقش 
یک پسـری کـه خرابـکاری 
زن  می خواهـد  یـا  می کنـد 
بگیرد یا با پدرزنش مشـکل 
دارد پیشـنهاد می شـود که 
زیـاد مورد عالقه من نیسـت 
و برایم تکراری شـده اسـت. 
از طرفی هم مایل نیسـتم در 
نقش های جدی که غم و غصه 
را به مخاطـب منتقل می کند 
بـازی کند امـا بـدم نمی آید 
نقش هـای متفاوت تری را هم 

تجربه کنم.
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هادی ضیاءالدینی که سابقه ساخت آثاری 
همچون بلندترین مجسمه ایران در سنندج و 
مجسمه موالنا را در کارنامه کاری خود دارد، 
این بار به ساخت اثری از محمود دولت آبادی 
دست زده است. او علت ساخت این سردیس 
را ادای دین به ارزش های واالی دولت آبادی 
و قدرشناسی از رنج ها و زحمات این نویسنده 

بیان می کند.
ضیاءالدینی درباره روند س��اخت سردیس 
محمود دولت آبادی توضیحاتی را به ایس��نا 
ارائ��ه می ده��د و می گوید: بخ��ش مهمی از 
س��اخت یک سردیس شناخت موضوع است 
که من شخصیت این نویسنده را توسط آثار 
او دریافت ک��رده ام. آقای دولت آبادی یا دیگر 
مش��اهیر، اثرشان بخش��ی از خودشان است. 
آثار آنها می تواند نکات زیادی را روش��ن کند 

و فضای حسی را به وجود بیاورد.
این هنرمند ادامه می دهد: پیش از ش��روع 
ساخت سردیس، با آقای دولت آبادی تماس 
گرفت��م و به ایش��ان گفتم که دوس��ت دارم 

پرتره ای از او بسازم که استقبال کردند و برایم 
عکس هایی فرستادند. پس از اتمام کار و پیش 
از اعالم رس��می، عکس های مجسمه را برای 
ایشان ارس��ال کردم که مورد تأیید واقع شد 
و در جمله ای گفتند که »توانس��ته ای روح و 

روحیاتم را در این مجسمه پیاده کنی.«.
ضیاءالدینی درباره نص��ب تازه ترین اثرش 
می گوید: س��اخت سردیس آقای دولت آبادی 
را ب��ا نیت انجام وظیفه انج��ام دادم ولی اگر 
جایی بخواهد این اثر را نصب کند، بهتر است؛ 
زیرا اینگونه این مجس��مه در فضایی خارج از 
محدوده کارگاهم و در فضای باز و عمومی تری 
نصب خواهد ش��د و مردم آن را خواهند دید. 
ولی گمان نمی کنم درخواستی مبنی بر نصب 
اثر صورت بگیرد، کما اینکه تا کنون اینگونه 

نبوده است.

مجسمه سازی شوخی نیست
»چرا گاهی برخی از س��ردیس ها شباهت 
چندانی به افراد ندارند و در نهایت بدساخت از 

آب در می آیند؟ هنرمند باید چه روندی را در 
پیش بگیرد که اثر مناسبی تحویل دهد؟«

این پرس��ش ها را در بخش دیگری از گفت 
وگو با ه��ادی ضیاءالدینی مطرح می کنیم و 
او اینگونه پاس��خمان را می دهد: هنرمند در 
ابتدا باید این س��ؤال را از خود بپرسد که چرا 
یک مجسمه ساخته می شود؟ قاعدتاً ساخت 
پرتره از مشاهیر، با این هدف انجام نمی شود 
که توسط آن، شکل ظاهری چشم ها یا دهان 
فرد را به مردم نشان دهیم. بلکه هدف اصلی، 
تالش برای کش��ف و نمایش وجوه گوناگون 
شخصیتی آن فرد است. درواقع هنرمند باید 
برخالف تص��ور، پرده ها و الیه ه��ای بیرونی 
تصویر فرد را کنار زده و به روح او دست پیدا 
کند. همچنین بتواند شخصیت و آثار آن فرد 
را در یک سردیس خالصه کند که کار دشوار 
و سختی است و منوط به مهارت، تبحر و رنج 
بس��یار اس��ت که پس از تالش باید بستر آن 

فراهم شود.
او با تأکید بر جمله »مجسمه سازی شوخی 

ساخت سردیس محمود دولت آبادی و واکنش این نویسنده

توانسته ای روح و روحیاتم را در این مجسمه پیاده کنی
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نیس��ت«، می گوید: زمانی که کس��ی به من می گوید، قصد یاد گرفتن 
مجسمه سازی را دارد، پیشنهاد می کنم که ابتدا دو یا سه سال طراحی 
کار کند. ولی متأسفانه می بینیم که هر کسی که بتواند بینی یا صورت 
و دهان بسازد، مجسمه هم می سازد. قصد بی احترامی به هم صنفانم را 
ندارم ولی متأسفانه برخی بدون اینکه رنجی متحمل شوند، برای ساخت 

پرتره تنها، به صورِت ظاهری قناعت می کنند.
 بدتر از آن این است که برخی کارهای بسیار دم دستی و ساده را نیز 
نمی توانند انجام دهند، گرچه که شبیه سازی مجموعه ای از تناسبات و 
اندازه ها اس��ت؛ یعنی با یک خط کش می توان اندازه چش��م را گرفت و 
روی یک مجسمه پیاده کرد. در چنین شرایطی اگر یک مجسمه وجود 
نداشته باشد خیلی بهتر از این است که مجسمه ای بدساخت در معرض 

دید عموم قرار گیرد.
این مجسمه ساز همچنین در پاسخ به اینکه چرا در بین مجسمه های 
ش��هری، سردیس ها، توجه بیش��تری به خود جذب می کنند؟ توضیح 
می دهد: زیرا میزان س��اخت سردیس ها از مشاهیر بیشتر است؛ درواقع 
اگر به طور میانگین روزی شش سردیس ساخته شود، ممکن است طی 
سال یا شش ماه یک مجسمه با موضوع شهری یا آزاد نیز ساخته نشود؛ 
البته وضعیتی که بر دیدگاه فرهنگی دس��ت اندرکاران حاکم است نیز 

اثرگذار است.

 مجسمه  زیبای شهری به چه معنا؟
پیش تر در مصاحبه با بیژن غنچه پور این مساله از سوی وی عنوان شد 
که لزومی برای زیبا بودن مجسمه های شهری وجود ندارد؛ »اثر هنری 
غیر از زیباسازی، حاوی پیام است. اثر هنری در شهر افراد را به تفکر وا 
می دارد و شاید مواردی را خاطرنشان می کند که لزوماً زیبا نباشد« این 
موضوع را با هادی ضیاءالدینی نیز مطرح کردیم. او معتقد است: یکی از 
مفاهیم زیبایی، همان مفهومی است که در ذهن عامه مردم نقش بسته 
است. مثالً یک اثر زیبا که آرامش بخش باشد. ولی تعبیر دیگر به مفهوم 
زیبایی شناس��ی یا استتیک )esthétique( است که در ذات هنر جای 
دارد و به معنای زیبایی عامه پس��ند نیست.  این هنرمند به در پایان به 
صحبت هایش اضافه می کند: اگر تعبیر نخست اولویت ما باشد، می توان 
اینگون��ه در نظر گرفت که هنرمند برای زمانه خ��ود کار می کند و اگر 
شرایط اجتماعی و سیاسی این فضا را به وجود بیاورد که مردم به آرامش 
نیاز دارند، پس س��اخت و نصب آثار هنری که آرامش بخش باشد، نیاز 
آن مقطع تاریخی اس��ت و ضرورت دارد. منتهی ممکن است موضوعی 
که قرار است هنرمند به آن بپردازد، در شکل ظاهری زیبا نباشد؛ مثاًل 
شهادت یک شهید. شهادت خواه ناخواه با مرگ همراه است؛ یعنی آنچه 
که ه��ر آدمیزادی از مواجهه با آن گریزان اس��ت. اما در یک اثر هنری 

می توان مرگ را هم به زیبایی تبدیل کرد. 
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گیتی ساعتچی بازیگر سریال »معمای شاه« 
به بهانه بازپخش این س��ریال از عالقه اش به 

آثار تاریخی سخن گفت.
گیت��ی س��اعتچی بازیگر »معمای ش��اه« 
همزمان با پخش این سریال از شبکه آی فیلم 
درباره بازی خود در این سریال بیان کرد: بازی 
من نزدیک به ۲ سال در سریال طول کشید 
که بیش��تر بازی ام هم در کاخ های گلستان و 

سعدآباد بود.
وی درباره این شخصیت اظهار کرد: برخی 
از ویژگی های این شخصیت را خیلی دوست 
داشتم و برایم جذاب بود، از جمله مقتدر بودن 
او را. من برای ایفای نقش تاج الملوک خیلی 
زحمت کشیدم و واقعاً برای دو سال درگیر این 
نقش و شخصیت بودم. خیلی هم روی بازی ام 
حساسیت داشتم. سعی کردم به تمام جزئیات 
توجه کنم. آنقدر برای نقش تاج الملوک انرژی 
و توان گذاش��تم که مدتی پس از پایان بازی 
در معمای شاه در بیمارستان بستری شدم. به 
همین دلیل، این نقش را خیلی دوست دارم و 

به نوعی نقش محبوبم است.
این بازیگر درب��اره اقتدار نقش تاج الملوک 
عن��وان کرد: من در زندگی ش��خصی خودم 
هم انسان به نسبت مقتدری هستم. به نظرم 
اقتدار باعث می شود که انسان بتواند به حقوق 
خودش برسد. در مدت دو سالی که مشغول 
بازی در سریال »معمای ش��اه« بودم، سعی 
کردم این اقتدار و محک��م بودن تاج الملوک 
در نوع بازی ام دیده شود. در سریال می بینیم 
که تاج الملوک حتی روی محمدرضا که شاه 
بوده هم نفوذ زیادی داشته و به قول معروف، 

حرفش خریدار داشته است.
وی درب��اره عالق��ه اش ب��ه ح��وزه تاریخ و 
س��ریال های این چنینی بیان ک��رد: با اینکه 
همیشه به این ژانر عالقه داشته ام اما »معمای 
ش��اه« اولین حضورم در آثار تاریخی است. تا 
پیش از این س��ریال قسمت نشده بود که در 
فیلم و س��ریال تاریخی بازی کنم. به نظرم با 
این آث��ار می توان مردم و به خصوص جوانان 
را با تاریخ کشور آشنا کرد. نسل جوان ما حق 
دارد که بداند چ��ه اتفاقاتی در تاریخ معاصر 
کش��ور رخ داده و چه بر سر مردم آمده است. 

سریال »معمای شاه« هم دقیقاً با این هدف 
س��اخته شده است. س��اعتچی درباره دالیل 
ک��م کاری خود در ح��وزه بازیگری نیز اظهار 
کرد: نقش های خوبی پیش��نهاد نمی شود و 
همه نقش های پیشنهادی خنثی و یکنواخت 
هستند. در این شرایط ترجیح می دهم کمتر 

کار کنم اما دهه ها سابقه فعالیت و اعتبارم زیر 
سؤال نرود. وی در پایان درباره پخش سریال 
از ش��بکه آی فیلم ۲ عنوان کرد: اگر به زبان 
فارسی تکلم می کنند پخش آن حتماً جذاب 
خواهد بود به ویژه که تاریخ برای همه ملت ها 

جذاب است.

سریال های تاریخی برایم جذاب هستند
گیتی ساعتچی:
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اگر فکر می کنید در زندگی 
یا کارتان موف��ق نبوده اید 
ش��اید دلی��ل آن داش��تن 
عادت ه��ای بد اس��ت. این 
که چگون��ه بر عادت های بد 
خود غلبه کنید یا عادت های 
خوب ایجاد کنید مس��تلزم 
شناختن چرخه عادت است. 
در این نوش��ته ب��ا عوامل 
درگیر در شکل گیری عادت 
تا بتوانید  آشنا می ش��وید 

خود را بهتر بشناسید.
»بس��یاری از کارهای��ی که 
به ص��ورت روزان��ه انج��ام 
در  ریش��������ه  می دهی��د، 
عادت های م��ا دارند و طبق 
عادت هاس��ت ک��ه کاری را 
انج��ام می دهی��م ی��ا رفتار 
می کنیم. کاری که به صورت 
مستمر انجام می دهید، در 
نهایت باور و شخصیت شما 
را ش��کل می دهد و فردی 
را که هس��تید ب��ه تصویر 
می کشد. برای مثال ممکن 
است بر طبق عادت هر روز 
صبح ورزش کنید، شب ها 
به مطالعه کتاب بپردازید یا 
این که وقتتان را با دوستان 
خ��ود بگذرانی��د. تمام این 
کاره��ا، ریش��ه در نگ��رش 
ش��ما نس��بت ب��ه زندگی و 
دارد.  زندگی ت��ان  س��بک 
بسته به این که یک عادت 
و نگرِش مربوط به آن خوب 
یا بد باش��د، می تواند منجر 
به خوش��حال بودن شما در 
زندگی یا کسل و بی حوصله 

بودن تان شود.

ب��ه طور کلی فرآیند ش��کل گیری یک عادت 
4 مرحل��ه اصلی دارد: نش��انه، انگیزه، پاس��خ و 

پاداش.

مرحله اول: نشانه
در ای��ن مرحله یک نش��انه مانن��د یک قالب 
در ذهن ش��ما عمل می کند و باعث می ش��ود 
تا یک رفتار را ش��روع کنید. این نش��انه، بخش 
کوچک��ی از اطالعات اس��ت. ای��ن اطالعات به 
ش��ما القا می کند که پ��س از انجام آن کار، چه 
پاداش��ی انتظار شما را می کش��د. ذهن شما به 
طور مس��تمر در حال تجزی��ه و تحلیل محیط 
داخلی و خارجی اطراف تان اس��ت تا مواردی را 
بیابد و ببیند پاداش  انجام آن، در کجا قرار دارد. 
برای مثال ذهن فکر می کند اگر االن به مطالعه 
کتاب بپردازم، می توانم از زمانم به ش��کل بهتر 
و مفیدتری اس��تفاده کنم. انجام این کار توسط 
ذهن، به طور طبیعی شما را به مرحله بعد یعنی 

انگیزه هدایت می کند.

مرحله دوم: انگیزه
تمایل و انگیزه نس��بت به انج��ام یک عادت 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. بدون داشتن 
سطح مناسبی از انگیزه، شما دلیلی برای انجام 
ی��ک عادت نخواهید داش��ت. برای مثال ش��ما 
تلویزی��ون را به این انگیزه روش��ن می کنید که 
می خواهید سرگرم شوید. همچنین باید بدانید 

انگیزه از هر فرد به هر فرد دیگر متفاوت است.

مرحله سوم: پاسخ
در این مرحله فکرهای ش��ما به عمل تبدیل 
می شود. در واقع عملی شدن یک فکر به سطح 
انگیزه شما )مرحله دوم( و میزان تناسب آن با 
رفتارتان بستگی دارد. اگر انجام یک کار نیاز به 
تالش بیشتر از حد انتظار شما داشته باشد، شما 
از انجام آن منصرف خواهید شد. برای مثال اگر 
می خواهید توپ بسکتبال را وارد سبد ُگل کنید 
ولی نمی توانید به اندازه کافی بپرید، پس ش��ما 

قادر نیستید این کار را به خوبی انجام دهید.

مرحله چهارم: پاداش
این مرحله، مرحله آخِر انجام یک عادت است. 
تمام مراحلی که در م��ورد آن صحبت کردیم، 
همگی به دنبال پاداش هستند. دلیِل این که ما 
همواره به دنبال پاداش هستیم این است که دو 

هدف را دنبال می کنیم:
)۱( پاداش ها رضایت ما را جلب می کنند.

)۲( به ما یاد می دهند تا بیشتر یاد بگیریم.

چرخه عادت
ع��ادات هدفمن��د نیس��تند و ام��کان دارد 
در مع��رض فراموش��ی، بی توجه��ی، تغیی��ر یا 
جایگزینی واقع ش��وند. چرخ��ه ی عادت وقتی 
پدیدار می ش��ود که مغ��ز از درگیری کامل در 

عادت ها چگونه شکل  می گیرند؟
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تصمیم گیری باز می ایس��تد، از س��خت کار 
کردن دس��ت کش��یده یا تمرکزش را روی 
کاره��ای دیگ��ری می گ��ذارد. بنابراین اگر 
عمداً با عادت��ی نجنگیم یا کارهای تکراری 
جدیدی پیدا نکنیم، این الگوها یا عادت به 
طور خودکار پدیدار می شود. درک چگونگی 
عملکرد عادت ها و یادگیری ساختار چرخه 
عادت، به س��ادگی، کنترل عادات را آسان تر 
می کند. پس هنگامی که عادتی را جایگزین 
عادات قبل می کنیم، رفتار ما به مراتب خود 

را با عادت جدید هماهنگ می کند.

عادت ها چگونه بر رفتار تأثیر می گذارند؟
شاید اگر جواب این سؤال را بدانید، بتوانید 
بهتر در خصوص اص��الح، بهبود و ارتقا هر 
کدام از عادت ه��ای خوب یا بد اقدام کنید. 
برخی از نتایجی که انجام عادت ها به همراه 

دارند، شامل موارد زیر است:
عادت ها )بس��ته به مثبت یا منفی بودن( 
بر س��المت فکری، سالمت جسمی و سطح 

رضایت از زندگی تأثیر می گذارند.
عادت ه��ا اف��راد را از بهتری��ن حالتی که 
می توانن��د در آن قرار داش��ته باش��ند، دور 

 می کنند.
عادت ها معموالً رسم و رسومات، قوانین و 

اصول کلی را نادیده می گیرند.

برای شروع، این عادت ها را کنار بگذارید
اگر در کار یا زندگی خود احساس می کنید 
همه چیز یکنواخت است و نیاز به کمی تنوع 
دارید، شاید الزم است تا عادت های بد خود 
را کنار بگذارید. اگر عادت های زیر در ش��ما 
وجود دارد، تالش کنید تا برای رس��یدن به 
موفقیت در زندگی یا شغل تان، آن ها را ترک 

کرده و رفتار خود را بهبود دهید.

با گوشی تلفن همراه به رختخواب نروید
یک��ی از عادت ه��ای بدی که ام��روزه در 
تمامی افراد ش��کل گرفته، استفاده از تلفن، 
تبلت یا رایانه در رختخواب است. این یکی 
از عادات بد اس��ت که به سادگی بر خواب و 

حتی بهره وری ما تأثیر می گذارد.

نور آبی از جمله نورهایی اس��ت که به صورت مس��تقیم از 
طریق خورش��ید منتشر می ش��ود و با قرار گرفتن چشم ها 
در معرض این نور، ترش��ح هورمون خواب متوقف می شود. 
بعدازظهرها خورش��ید فاقد این نور اس��ت و همین مسئله 
ترشح تدریجی مالتونین یا همان هورمون خواب را موجب 
می ش��ود. در هنگام ش��ب اما به دلیل این که مغز هیچ نور 
آبی دریافت نمی کند، ترشح مالتونین به باالترین حد خود 
می رس��د و در نتیجه اف��راد به خواب می رون��د. اما امروزه 
گوش��ی های هوش��مند از نور آبی با طول م��وج کوتاه بهره 
می گیرند که اس��تفاده پیش از خ��واب تولید مالتونین را با 
اختالل مواجه می کن��د. در نتیجه کیفیت خواب و توانایی 

افراد را در به خواب رفتن با مشکل مواجه می کند.

گشت و گذارهای ناگهانی در اینترنت را کنار بگذارید
طبق گفته کارشناس��ان برای انجام صحیح هر کاری باید 
۱5 دقیقه مداوم روی آن تمرکز داش��ته باشید. پس از این 
۱5 دقیقه که روانشناسان آن را حالت فلو می نامند، حالت 
اش��تیاق و بهره وری و هیجان در افراد به طور قابل توجهی 

افزایش پیدا می کند.
در ای��ن حالت بهره وری افراد ت��ا 5 برابر افزایش می یابد. از 
همی��ن رو زمانی که در حال انجام کاری هس��تید و ناگهان 
به سراغ گش��ت و گذار در اینستاگرام، اخبار، نتیجه مسابقه 

ورزشی و ... می روید، از حالت فلو خارج خواهید شد. 

طبق گفته کارشناسان برای 
انجـام صحیح هـر کاری باید 
15 دقیقـه مداوم بـر روی آن 
تمرکز داشته باشـید. پس از 
این 15 دقیقه که روانشناسان 
آن را حالـت فلـو می نامنـد، 
حالت اشـتیاق و بهـره وری و 
هیجان در افـراد به طور قابل 

توجهی افزایش پیدا می کند
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این مس��ئله به این معنی است که باید ۱5 
دقیقه دیگر تمرکز پیوسته را تجربه کنید تا 

حالت فلو دوباره برای شما ایجاد شود.

هنگام گفت وگو با افراد به گوشی خودنگاه 
نکنید

شاید باور این مس��ئله کمی سخت باشد 
زی��را اکثر ما ای��ن روزها ای��ن کار را انجام 
داده ایم. اما در طی یک گفت وگو هیچ چیز 
ب��ه اندازه نگاه کردن به گوش��ی یا خواندن 
یک پیامک نمی تواند موجب خراب ش��دن 
گفت وگو و ناراحتی دیگران ش��ود. معموالً 
افراد در هنگام گفت وگو از تمام انرژی خود 
برای بیان ش��رح مسئله استفاده می کنند و 
به نوعی در گفت وگو غرق می شوند و وقتی 
طرف مقابل به گوش��ی خود نگاه می کند یا 
پیامکی را چک می کن��د به فرد مقابل این 
پی��ام را می رس��اند که همصحبتی ب��ا او را 
دوست ندارد و منتظر اتمام گفت وگو است.

پیام های تان را بالفاصله نخوانید
چهارمین م��ورد از عادات بد ک��ه تقریباً 
همه به آن گرفتار هستیم، خواندن بالفاصله 

پیام ها و همچنین وقت گذاشتن برای آنهاست. محققان از 
این عادت به عنوان کابوسی برای بهره وری یاد می کنند. در 
واقع طی تحقیقاتی که در این زمینه انجام ش��ده می توان 
دریافت که هر زمان که گوش��ی تلفن ب��ه صدا درمی آید و 
افراد بالفاصله به س��راغ آن می رون��د، در کاهش بهره وری 

تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت. 
از همین رو توصیه می شود به جای انجام این کار، زمانی 
را برای خوان��دن تمامی ایمیل ه��ا و پیامک هایتان تعیین 
کنید. این کار تأثیر بسیار زیادی در باالرفتن بهره وری شما 

خواهد داشت.

گزیده
اگر تا به امروز از خودتان پرسیده اید »چرا نتوانستم وزنم 
را کم کنم؟«، »چرا موفق نشدم یک زبان جدید یاد بگیرم« 
یا »چرا نتوانس��تم پول بیش��تری ب��رای تعطیالت ذخیره 
کنم؟« و هنوز به جواب مش��خصی دست نیافته اید، باید به 
شما بگوییم که جواب این سؤاالت در 4 مرحله شکل گیری 
عادت نهفته است. راه  حل ساختن عادت های خوب و از بین 
بردن عادت های بد به این بستگی دارد که این 4 مرحله را 
به خوبی درک کنید و در هر مرحله )نشانه، انگیزه، پاسخ و 

پاداش( بتوانید عملکرد مناسبی داشته باشید.

منبع: کتاب »عادت های اتمی«، جیمز کلیر.

نیسـتند  هدفمند  عـادات 
معـرض  در  دارد  امـکان  و 
فراموشی، بی توجهی، تغییر یا 
جایگزینی واقع شوند. چرخه ی 
عـادت وقتی پدیدار می شـود 
که مغـز از درگیـری کامل در 
تصمیم گیری باز می ایستد، از 
سخت کار کردن دست کشیده 
یـا تمرکـزش را روی کارهای 
دیگـری می گـذارد. بنابرایـن 
اگر عمـداً با عادتی نجنگیم یا 
کارهای تکـراری جدیدی پیدا 
نکنیم، ایـن الگوها یا عادت به 

طور خودکار پدیدار می شود.
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در این دنیای پرتالطم امروز، برای ادامه زندگی احتیاج به لنگر محکمی داریم تا بتواند ما را ثابت نگاه داشته و کیفیت زندگی مان را باال ببرد. فشار روانی روی دوش نحیف 
مردمان امروز بار سنگینی است که می تواند افراد را به سمت پرتگاه سیاهی و ناامیدی ببرد. در راستای ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی و پیشرفت خویشتن داری و حفظ 
انسجام خود، روش هایی همچون ریلکسیشن، مدیتیشن، ذهن آگاهی، تمرکز بر تنفس، تصویرسازی مثبت، موسیقی درمانی و بسیاری از تکنیک های دیگر وجود دارد که 
می توان از آنها بهره برد. به تازگی روش هایی پیدا شده که آنها نیز در بعضی از افراد جوابگوی نیاز در راستای سالمت روان هستند. نام یکی از این روش ها را ای اس ام آر 
نامیده اند. ای اس ام آر نشان دهنده تجربه ذهنی »سرخوشی سطح پایین« است که با ترکیبی از احساسات مثبت و یک حس سوزن سوزن شدن یا مورمور شدن، مثالً روی 

پوست، مشخص می شود. این حس مثبت مملو از آرامش و سرخوشی را می توان در سراسر بدن احساس کرد.

در واقع، تاریخ کش��ف ای اس ام آر به س��ال 
۲۰۰۷ برمی گ��ردد. زمانی ک��ه در یک تاالر 
گفتگو در وب س��ایتی تحت عنوان »سالمت 
پایدار« کاربری ۲۱ س��اله عنوان می کند که 
از بچگ��ی، ح��س ویژه ای نس��بت به صدای 
خاصی داشته است. به مرور ژانری از فیلم ها 
ساخته ش��دند که هدف آنها تحریک حسی 
مخاطب بود که اکنون سازندگان این فیلم ها 
درآمده��ای فراوانی از تولید ص��دا یا تصاویر 
برانگیزاننده خود دارند. ش��ایان ذکر است که 
هدف ای اس ام آر تحریک و برانگیختن حس 
جنسی نیست و ارتباط بسیار کمی بین این 

دو وجود دارد.

اگر بخواهیم ب��ه زبان س��اده تر ای اس ام آر 
را توضی��ح دهی��م، باید به تج��ارب خودتان 
برگردید. البته هس��تند اف��رادی که هیچ گاه 
این احساس��ات را تجربه نکرده اند. البته این 
موضوع به هیچ عنوان مسأله ای غیر طبیعی 
نیست. برای درک بهتر ای اس ام آر مثالی بیان 
می کنیم. مثالً، شما از دوران کودکی با دیدن 
ف��ردی ک��ه کار هنری انجام م��ی داده حس 
آرامش پیدا می کنید، یا با دیدن فردی که در 
حال گل ساختن بوده یا آرایشگری می کرده 
حس آرام بخشی در ش��ما به وجود می آمد و 
دوست داشتید ساعت ها آن فرد را تماشا کنید 
که گاهی با به خواب رفتن همراه می شد. هر 

شخص می تواند به صورت انحصاری      ای اس ام آر 
خاص خود را داشته باشد ولی در موارد بسیار 
مشترکاتی بین افراد وجود دارد. شما می توانید 
با دیدن ویدیوهای ای اس ام آر متعدد، محرک 

خود را پیدا کنید.
ایج��اد حس خوش��ایند در ای��ن روش به 
صورت »ش��نیداری و صوتی« مانند صحبت 
آرام درِ گوشی، صدای دست زدن به پارچه، یا 
مالیدن دست ها به هم، صدای قدم زدن روی 
برگ های پایی��زی، صدای له کردن بعضی از 

اشیاء چیپسی است.
همچنی��ن محرک می توان��د مانند نوازش 
موی سر »لمسی« باشد، محرک ها می توانند 

ای اس ام آر )ASMR( چیست و چه اهمیتی در سالمت روانی افراد
نازنین شادابی

روانشناس و مشاور خانواده
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مواردی مانند تماشای کار کردن یک شخص، 
تماشای بازی با ماسه، تماشای باز کردن جعبه 
کادو، تماشای نقاش��ی فردی دیگر، تماشای 
ریخت��ن رنگ ه��ا روی س��طح های متفاوت 

»بصری« نیز باشند.

نمونه هایی از )ای اس ام آر(
- گوش دادن به نوای مالیم. نجوای شخصی، 

حتی صدای نماز خواندن آرام فردی دیگر؛
- گوش دادن به ص��دای ورق زدن روزنامه 

یا کتاب؛
- تماشای پخت و پز فردی دیگر؛

- دیدن و شنیدن صدای خرد شدن شمع 
با چاقو؛

- گ��وش دادن ب��ه صدای تای��پ کردن به 
صورت متمادی؛

- شنیدن صدای بلند جویدن، خرد کردن، 
نوش��یدن یا گاز گرفتن غ��ذا، گوش دادن به 

صدای ناخن کشیدن روی سطح؛
- گوش دادن به انواع ویژه موسیقی؛

- گوش دادن به صدای دم و بازدم دیگران 
در میکروفن؛

همانطور که گفته شد تهیه کنندگان این 
ن��وع از فیلم ها با اس��تفاده از میکروفن های 
خاص می توانند با ص��دای آرام و نجواگونه 
صحبت کنن��د یا می توانن��د صدای تنفس 
خ��ود را با میکروفن برای ببینده و ش��نوده 

پخش کنند. 
در کره جنوبی ویدیوهایی با نام »موکبنگ« 
طرفدار بس��یاری دارد و بدین گونه است که 
فردی در حین غذا خوردن به خود میکروفن 
نصب کرده و از خود فیلم می گیرد و دو حس 
ش��نوایی و بینای��ی افراد را تح��ت تأثیر قرار 
می دهد و این موضوع مهم اس��ت که بعضی 
افراد حس خوشایندی با شنیدن صدای غذا 
خوردن دیگران پیدا می کنند. البته عکس این 
موضوع نیز صادق است. ما اختالل عصبی با 

نام »صدا بیزاری« داریم. 
در ای��ن اختالل، فرد با ش��نیدن بعضی از 
صداها دچار احساس��ات منف��ی از انزجار تا 
درج��ات مختلفی از عصبانیت می ش��ود. به 
عنوان مثال، صدای غذا خوردن دیگران برای 
این افراد چندش آور است در صورتی که برای 

طرفداران موکبنگ بسیار دلنشین است.

فواید ای اس ام آر
کمـک به بهبود خـواب: بس��یاری از افراد 
ب��ا خوابیدن، یعنی به خ��واب رفتن یا عمق 
خواب مشکل دارند. روش های مختلفی مانند 
ریلکسیشن یا شنیدن موسیقی برای کمک به 
بهبود چرخه خواب وجود دارد. این روش هم 
می توان��د به افراد کمک کند تا خواب بهتری 
داشته باشند. بعضی از افراد از لذت ای اس ام آر 
برای اس��تراحت و بعضی برای بهتر خوابیدن 
کمک می گیرند. تماشای ویدیوی ای اس ام آر 
به فرد کمک می کند تا آرام شود، استرس را 

برطرف کند و خواب راحتی داشته باشد.
تسکین درد: بس��یاری از افرادی که دچار 
بی خوابی هس��تند دچ��ار درده��ای مزمن 
می ش��وند. حتی یک درد موقت نیز خواب را 
مختل می کند. مش��اهده این گونه فیلم ها به 
فرد کمک می کند تا مدلی از تسکین درد را 

تجربه کند که تا چندین ساعت ادامه یابد.
بهبـود خلق و خو: افراد دچار اس��ترس، با 
تماش��ای این مدل ویدیوها، احساس بهتری 
نسبت به زندگی پیدا می کنند. این احساس 
مثبت حتی می تواند بدون مورمور شدن بدن 
شکل گیرد و باعث کاهش احساسات منفی 
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ش��ود. تماش��ای فیلم های ای اس ام آر باعث 
کاه��ش ضربان قلب می ش��ود و می تواند به 

کاهش اضطراب در فرد کمک کند.
تجرب��ه ای اس ام آر را می ت��وان ب��ه دو نوع 

تقسیم کرد:
حس فیزیولوژیک: سوزن س��وزن ش��دن 
لطیف و لذت بخش، موج ش��روع شده از سر 
به سمت گردن و بدن، مورمور شدن شانه ها از 
گروه حس های فیزیکی یا فیزیولوژیکی است.

حـس روانـی: آرام��ش عمی��ق، راحت��ی، 
خواب آلودگ��ی، ل��ذت درونی که نمی ش��ود 

تعریف کرد و .... از حس های روانی هستند.
تحقیقاتی درباره منش��اء ای اس ام آر انجام 
شده اس��ت و نتایج جالبی دربر دارد. بیشتر 
این تحقیقات نشان می دهند که تجربه قبلی 
موقعیتی مش��ابه، منش��اء ای اس ام آر است. 
لحظاتی مثبت ش��امل در مرکز توجه بودن 
)زمین��ه ی��ا موقعیت( همراه با ص��دا، لمس، 
حرک��ت یا تصوی��ر محرک، ح��س تحریک 

ای اس ام آر را می سازد.
زمین��ه این تجربه ش��اید در گذش��ته دور 
ی��ا نزدیک با کارهایی مث��ل آرامش دادن به 
ف��ردی مثل مادر یا با قص��ه گفتن، صحبت 
کردن یا ه��ر موقعیت دیگ��ری یک بار مهیا 
شده باشد. به عبارتی دیگر، ما در گذشته این 

صدا، تصویر یا لمس دلنش��ین و مثبت را از 
سوی فرد دیگری دریافت کرده ایم و در زمان 
حال توسط این فیلم ها دوباره همان حس ها 
تحریک می شوند. البته شاید زمینه این تجربه 
خود فرد باشد یعنی خود فرد کار لذت بخشی 
مث��ل کادو کردن یا تایپ کردن را انجام داده 
باشد. نقطه مشترک این موقعیت ها یا زمینه ها 
اعتماد فرد به اش��خاص است. حس آرامش، 
لذت و غیره، همه به دنباله اعتماد ایجاد شده 
است. اعتماد و اطمینان باید در سطحی باال 
باشد که مغز همه صداهای زمینه را بی خطر 
ثبت کند.  اکثر صداها و حرکات برای انس��ان 
هش��دار یا محرکی برای خطر هس��تند مگر 
ای��ن که فرد در آن لحظه مطمئن باش��د که 

هیچ خطری تهدیدش نمی کند و هر صدایی 
که می شنود یا حرکتی که حس می کند امن 
است. برای همین ، آن حرکت و آن صدا در مغز 
بی خطر ثبت می شود. صداها یا تصاویر به کار 
رفته در فیلم ها از قبل در ذهن ما بی خطر ثبت 
شده اند، لذا برای ما آرام بخش هستند. درکل، 
نتایج تحقیق��ات روی ای اس ام آر هنوز قطعی 
نیست و تاکنون بسیاری از فرایندهای ذهنی 
آن برای محققین ناشناخته است ولی مطلب 
مهم این است که شما می توانید با دیدن این 
کلیپ ها احساس آرامش را برای خود به ارمغان 
آورید و از استرس روزانه دور بمانید، مشکالت 
کم خوابی خود را حل کنید و برای افسردگی و 

اضطراب خود مرهمی کوچک فراهم کنید.
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کرونا تا دو س��ال دیگر هم 
در دنی��ا وج��ود دارد. این 
گفته پروفس��ور داریوش 
فره��ود اس��ت. او را همه 
به  عن��وان پدر علم ژنتیک 
ایران می شناسند اما فقط 
پ��در عل��م ژنتی��ک ایران 
نیس��ت و همین ح��اال پدر 
معن��وی 8۰ ه��زار ک��ودک 
اس��ت که طی این سال ها 
با تش��خیص و تأیی��د مهر 
س��المت او ب��ه ای��ن دنی��ا 

آمده اند.
او همچنان دانش��جوهایی 
ح��س  ک��ه  دارد 
پرسشگری شان را مدیون 
اس��تاد هس��تند. مق��االت 
متعدد علمی می نویس��د و 
مدت 4٢ س��ال به صورت 
پیوس��ته س��ردبیر مجل��ه 
تخصص��ی پزش��کی ب��وده 
اس��ت. این مجله همچنان 
به صورت مجازی در سراسر 
دنی��ا توزی��ع می ش��ود. در 
این س��ن  و س��ال بیش از 
می کن��د  کار  س��اعت   ۱۵
و خس��تگی ناپذیر اس��ت. 
فرهود این روزها سرگرم 
مطالعه درباره کروناست و 
این که این بیماری چقدر به 
ژنتیک افراد بستگی دارد، 
موضوعی است که او آن را 
دنبال می کن��د، البته نه با 
اخبار و ش��بکه های مجازی. 
ای��ن متخصص علم ژنتیک 
نخس��تین مقاالت��ی را ک��ه 
درباره کرونا در دنیا منتشر 
می ش��ود، مطالعه می کند و 
به این وسیله اطالعات روز 
دنیا درب��اره این بیماری را 

دارد.

افراد خوشبین و بدبین واکسن کووید 19 بخوانند!

احترام به قانون، اصل اول مقابله با کرونا
او مهم ترین اص��ل در درمان کرونا را احترام به 
قانون می داند و می گوید: »قانون آن چیزی است 
که دولت ها وضع می کنند. وقتی مردم شفافیت، 
اعتماد و همدلی را در مسئوالن می بینند، قانون 
را رعایت می کنند و اگر این اعتماد وجود نداشته 
باشد، فکر می کنند قانون حقوقی است که دولت 
از آنها می خواهد، در حالی که این  طور نیس��ت، 
قوانین را دولت ها وضع می کنند تا سهم مشترکی 
به آح��اد ملت برس��د و ملت به یکدیگر س��هم 
مش��ترک بدهند، در واقع مرزبندی بین مردم با 

دولت نیست، بین مردم و مردم است.
هیچ کس��ی حق ندارد بگوید م��ن هر طوری 
که خودم بخواهم زندگی می کنم و جانم دس��ت 
خودم اس��ت، بلکه زندگی همه ما به هم مربوط 
است و هر جامعه یک سرمایه اجتماعی است که 
همه ابعاد زندگی اش در دست خودش قرار ندارد، 
زیرا از روزی که فردی به دنیا می آید، کلی هزینه 
از س��وی دولت برای بزرگ شدن او مصرف شده 
است، مدرسه رفته، دانشگاه، راه، امکانات شهری و 
غیره امتیازاتی است که به او تعلق گرفته است و 
به همین دلیل باید در وقتی که توان آن را دارد، 

محافظ جان و مال دیگران نیز باشد.«

هر شغلی پروتکل های خودش را دارد
او ادام��ه می دهد نکته ای که در این میان قابل 
تأمل اس��ت این که درست اس��ت که باید نکات 

مختلف در مبارزه با کرونا رعایت شود اما این نکته 
بس��یار اهمیت دارد که نکاتی که هر ش��غل باید 
به آن توجه کند نسبت به سایر مشاغل متفاوت 
اس��ت. نباید به ح��رف در این بخش اکتفا کرد و 
باید به صورت عملی این آموزش ها داده ش��ود. به 
طور مثال در خصوص مترو وقتی گفته می شود 
که باید فاصله ها رعایت شود، به این معناست که 
همان  طور که مردم رعایت می کنند، مس��ئوالن 
نیز تعداد واگن ها را زیاد کنند تا مشکالت کمتر 

شود.

تأثیر ژن ها بر میزان ابتال به کرونا
هر انس��انی یک ژن به خص��وص دارد و به این 
معناس��ت که کرونا در همه افراد به یک ش��یوه 
خودش را نش��ان نمی دهد و در ه��ر فردی نوع 
ب��روزش متف��اوت اس��ت. فره��ود می گوید که 
زیرس��اخت های بدنی افراد به گونه ای اس��ت که 
نوع بروز بیماری در هر فردی متفاوت اس��ت. در 
واق��ع ویروس در هر فردی عکس العمل متفاوتی 
نشان می دهد. البته خود ویروس نیز مدام در حال 
موتاسیون و تغییر اس��ت و جهش های جدیدی 
ایجاد می کند. این ویروس تا به حال جهش های 
متفاوتی از خود نش��ان داده و سبب شده عالیم 
بالینی این بیماری ها متفاوت باشد. در ایران نیز 
وضع به همین صورت بوده و از قاعده کلی جهانی 
مستثنی نبوده و شاهد جهش های متفاوتی از این 

ویروس بوده ایم.

پدر علم ژنتیک ایران:  کرونا تا دو سال دیگر هست
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گروه خونی و کرونا
پروفس��ور فرهود توضیح داد که تحقیقات 
نشان می دهد برخی از گروه های خونی در برابر 
این بیماری از استقامت بیشتری برخوردارند، 
یعن��ی به این زودی گرفتار نمی ش��وند و اگر 
گرفت��ار ش��وند، به راحتی می توانن��د از کنار 
کرونا عبور کنند. به ط��ور مثال گروه خونی 
O مقاومت بیش��تری در براب��ر این بیماری 
از خودش نش��ان می دهد. در کشورهایی که 
گروه خونی O در آنها زیاد اس��ت، می بینیم 
که مقاومت بدن مردم این کش��ورها در برابر 
بیماری ه��ا نیز باال می رود، اما ش��اخصه های 
دیگری نیز در بدن انس��ان هست، آنزیم های 
گلبول قرمز که در حدود ۲5 عدد اس��ت هم 
جزو شاخصه هایی است که می تواند تأثیرات 

این بیماری را در افراد تغییر دهد.
 C و D فرهود معتقد اس��ت که ویتامی��ن
نیز از ش��اخصه های مهمی در بدن به شمار 
می روند و کم یا زیاد بودن آن نیز در ش��دت 
یا کمرنگ بودن این بیماری تأثیرگذار است، به 
ای��ن معنا که اگر این پروتیین ها در بدن زیاد 
باش��د، ایمنی بدن باال می رود. روی دی ان ای 

آن چند مورد را می توانند مشخص کنند، از 
روی این ژن مشخص می کنند که فرد چطور 
به این بیماری مبتال می شود و اگر دچار شود، 
نوع س��خت می گیرد یا گذرا و آیا خطر مرگ 

برای او وجود دارد یا نه.
ای��ن آزمایش در حال حاضر در کش��ور ما 
انجام می ش��ود، اما نکته اینجاس��ت که این 
آزمایش یک نکته منف��ی دارد و آن هم این 
است که این تخمین ها درصدی است و فردی 
که با آزمایش مشخص می شود که کمتر در 
معرض ابتال قرار دارد، خودش را رها می کند و 
به همین دلیل می تواند سبب ابتالی دیگران 

به بیماری شود.
این متخصص ژنتیک توضیح می دهد که از 
۷4 کشور دنیا همه اطالعات گروهی از مردم 
را جمع آوری کردند و به این نتیجه رس��یدند 
که خاصیت این ژن ها در کشورهای مختلف، 
متفاوت اس��ت، نکته جالب این که ژن مردم 
ای��ران از ژن هایی اس��ت که زی��اد خطرناک 
نیس��ت. این در حالی است که آزمایش ها در 
سه کشور ایتالیا، اسپانیا و فرانسه حاکی از این 
اس��ت که ژن مردم در این مناطق به شدت با 

این بیماری درگیر می شود و به این معناست 
که زیرساخت های ژنتیکی بدن انسان نقش 
مهمی در درگیری با ای��ن بیماری دارد. این 
در مورد بیماری های قلبی و عروقی نیز صدق 

می کند.

ساختار پیچیده بدن
این  طور نیس��ت ک��ه اگر ویروس��ی آمد، 
بالفاصله فرد به بیماری دچار ش��ود و درصد 
درگی��ری بدن با این ویروس ب��اال برود. بدن 
ساختار پیچیده ای دارد که باید بر اساس آن 
بیماری تعریف شود و همه فاکتورهای مورد 
نیاز در درگیری بدن ب��ا ویروس مورد توجه 

قرار گیرد.

آمارها باید درست مشخص شود
این که می گویند فالن کشور فالن آمار ابتال 
و مرگ ومیر را دارد، دقیق نیست، زیرا آمارها 
باید بر اساس میزان جمعیت محاسبه شود. به 
عنوان مثال جمعیت کشور بحرین نسبت به 
هند بسیار کمتر است، باید بر اساس جمعیت 

آن کشورها سنجیده شود.
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در واقع م��ا نمی توانیم عدد محض بدهیم 
و باید این عدد تقس��یم بر میلیون شود، بعد 
می گویی��م چند نفر از آنها فوت کرده اند. این 
فوت کرده ها دو علت می تواند داش��ته باشد: 
اول آن ک��ه خدمات درمانی بیمارس��تان ها 
چه میزان است و آیا خودشان به بیمارستان 

مراجعه کرده اند یا نه.

جهش کرونا در هر کشوری متفاوت است
جهش های��ی که ویروس کرونا داش��ته، بر 
اس��اس ش��رایط هر کش��وری متفاوت بوده 
است. جهش های این ویروس در هندوستان 
یا کشوری مانند سیبری کامالً متفاوت است، 
به همین جهت به دفعات و کرات این داستان 
جهش کرونا ادامه خواهد داشت. به هر صورت 
وقتی صحبت از ژنتیک می ش��ود نباید علم 
به ژنتیک ما را به این اش��تباه بیندازد که ما 
ژنتی��ک خوبی داریم و ب��ه این بیماری دچار 
نمی شویم. نکته مهم این است که تنها خود 
فرد مهم نیست و سالمت همه اقشار جامعه 
بای��د مد نظر قرار گیرد، زی��را این ویروس به 
گونه ای خودش را نش��ان می دهد که ممکن 
اس��ت از فردی که درگیر این ویروس شده و 

عالیمی ندارد، به افراد دیگر منتقل شود.

نکته مثبت کرونا: رعایت بهداشت عمومی
هر بحرانی محاس��نی هم دارد. کرونا اولین 
موردی است که تمام مردم دنیا را به خودش 
مش��غول و بیش از هش��ت میلیارد جمعیت 
جه��ان را به خط کرده اس��ت. در واقع نکات 
بهداش��تی که به خاطر کرونا بین مردم رواج 
پیدا کرد، مهم ترین اصول بهداش��تی بود که 
هیچ دولتی نمی توانست آن را به این خوبی به 
مردم آموزش دهد، از بُعد دیگر هم می شود به 
این ماجرا نگاه کرد. سازش پذیری زن و شوهر 
مسأله بزرگی است که در مدارس و دانشگاه ها 
کمتر آموزش داده می ش��ود و دوران کرونا و 
باالرفتن تنش ها در خانواده ها نش��ان داد این 
موض��وع تا چه میزان می تواند مهم باش��د و 

چقدر فقدان این آموزش ها مشهود است.

یک ویروس ناشناخته
فرهود به این نکته اشاره می کند که ویروس 
جاندار نیس��ت، به همین دلیل آنتی بیوتیک 
روی آن اثر نمی گذارد اما می گوید که با وجود 
ای��ن، دی ان ای خودش را دارد و موتاس��یون 

و جهش ه��ای متفاوتی را نیز تجربه می کند. 
وقت��ی وارد ب��دن می ش��ود در خ��ون و ریه 
می تواند اثر زیادی داشته باشد و به سرعت به 
تکثیر می رسد و این تکثیر شروع به اثرگذاری 
در جاهای مختلف بدن می کند. به طور مثال 
قس��متی از ریه را از کار می ان��دازد. اما نکته 
اینجاس��ت که این ویروس سبک زندگی ما 
را به ش��دت تغییر داده، بسیاری از مشاغل را 
دچار اختالل شدید کرده و مشاغل جدیدی 

نیر از کنار این ویروس نمایان شده است.

واکسیناسیون چقدر اثر دارد؟
واکسن کرونا به یکی از مهم ترین دغدغه های 
جامعه پزشکی در کل دنیا تبدیل شده است. 
مکانیزم واکسیناسیون به این صورت است که 
ی��ک ویروس را ضعیف و داخل بدن می کند، 
بدن این بیماری را به صورت خفیف می گیرد 
اما در عوض تولید پادتن می کند و آنتی بادی 
در ب��دن باال می رود. اما نکته اینجاس��ت که 
واکسن کرونا ما را در برابر کدام جهش مصون 
می دارد و به واکسیناسیون در برابر ویروسی که 
مدام در حال تغییر و جهش است، نمی توان 

زیاد دل خوش کرد.«
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س��رفصل  کی��ا،  آکادم��ی 
تاری��خ  در  را  جدی��دی 
فوتب��ال ای��ران ورق زده 
اس��ت؛ تیمی که به سبک 
و س��یاق آلمانی ه��ا و زیر 
نظر مهدی مهدوی کیا آماده 
رسیدن به لیگ برتر ایران 
خواه��د ش��د. در فوتبال 
آلم��ان دو تی��م هوفنهایم 
و الیپزی��ش بی��ش از هر 
تیمی موفق و در عین حال 
منفور هس��تند؛ تیم هایی 
که با یک برنامه درس��ت و 
حساب  شده سرمایه خود و 
همین طور آینده بازیکنان و 
مربیان را هدر نداده اند و 
هر سال گام جدیدی را در 
راه موفقیت ب��ر می دارند 
و همین موضوع به چش��م 
در  افراط��ی  ه��واداران 
فوتبال آلمان خوش نیامده 
است. با این وجود، مساله 
دو  س��رمایه گذاری  مه��م 
س��ر س��ود این دو باشگاه 
بازیکن��ان  پ��رورش  در 
آینده دار و درآمدزایی از 
محل فروش این بازیکنان 
و همین ط��ور موفقیت در 
لیگ های ملی و بین المللی 

است.

ب��ا  هوفنهای��م در س��ال ۲۰۰۰ می��الدی، 
پش��تیبانی مالی دیتمار هوپ و جذب بهترین 
بازیکن��ان جوان و آینده دار به س��رعت از لیگ 
دسته پنجم آلمان کارش را آغاز کرد و در سال 
۲۰۰۸ به بوندس لیگا، باالترین س��طح فوتبال 
آلم��ان صعود ک��رد. این تی��م در فصل ۱۸ – 
۲۰۱۷ برای اولین ب��ار به مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان اروپا رسید.
الیپزیش، دیگ��ر تیم آلمانی اس��ت که مدل 
بسیار نوینی را در عرصه فوتبال باشگاهی پیاده 
کرد. این تیم در سال ۲۰۰۹ کار خود را از لیگ 

دسته پنجم آلمان شروع کرد.
 این تیم به س��رعت با جذب بهترین بازیکنان 
جوان و آینده دار، راه را برای خود هموار کرد و در 
عرض هفت سال، به بوندس لیگای آلمان صعود 
کرد. آن ها یک س��ال بعد به لیگ قهرمانان اروپا 
راه یافتند و س��ال گذشته تا مرحله نیمه نهایی 

صعود کردند.
تص��ور ای��ن ک��ه در فوتب��ال ای��ران تیمی 
وجود داش��ته باش��د که به این سبک و سیاق 
برنامه ریزی و در نهایت پیش��رفت کند، دور از 
انتظار اس��ت اما یکی مثل مهدی مهدوی کیا، 
باش��گاه   عض��و  و  ای��ران  فوتب��ال  اس��طوره 
صدتایی ه��ای تیم ملی، از پنج س��ال قبل کار 
خود را آغاز کرده و با رس��یدن به اهداف اولیه 
خود، درصدد پیمودن راهی است که الیپزیش 

و هوفنهایم در آلمان رفتند.

قهرمان�ی آکادمی کیا در رده های پایه و حضور 
پرتعداد بازیکنان در تیم ملی جوانان

آکادمی کیا که از نام خانوادگی این فوتبالیست 
بزرگ الهام گرفته است، پنج سال قبل کار خود 
را با تأسیس یک مدرس��ه فوتبال آغاز کرد و با 
استعدادیابی هزاران بازیکن، صاحب تیمی شده 
که در س��ال های گذش��ته یکی پس از دیگری، 

فاتح لیگ های نونهاالن و نوجوانان شده است.
ثمره تالش و کوشش مهدی و برادرش هادی 
در این تی��م، حضور تعداد زی��ادی از بازیکنان 
مهدوی کی��ا در تیم مل��ی نوجوانان اس��ت. در 
حال حاضر نیم��ی از بازیکنان تیم ملی زیر ۱۷ 
س��ال ایران با هدایت حسین عبدی را بازیکنان 
شاغل در آکادمی کیا تشکیل می دهند که یک 
اتفاق ویژه محس��وب می ش��ود. با این وضعیت، 
مهدوی کیا تیم نوجوان خود را مهیای حضور در 
لیگ  دسته سه فوتبال ایران کرده که پایین ترین 
رده در مسابقات باشگاهی فوتبال ایران محسوب 
می ش��ود تا به این ش��کل به طور رس��می وارد 
عرصه رقابت های باش��گاهی در رده بزرگساالن 

شود و به سوی لیگ برتر حرکت کند.

مدل آلمانی مهدوی کیا از روی دست الیپزیش 
و هوفنهایم

مهدی  مهدوی کیا که به نظر می رسد مجذوب 
دو تیم آلمانی الیپزیش و هوفنهایم شده، می گوید 
برنامه 5 سال دوم این باشگاه شروع از لیگ دسته 
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سوم ایران اس��ت: »در این برنامه با بازیکنان 
۱۷- ۱۶ س��اله وارد لیگ دس��ته سه کشور 
خواهیم ش��د. مدل تیم هایی مثل هوفنهایم 
یا الیپزیگ که از دس��ته س��وم شروع کردند 
و حاال به دس��ته اول فوتبال آلمان و فوتبال 
اروپا وارد شده اند. ما همین روش را در پیش 
گرفته ایم و در حال اجرا هستیم. از دسته سوم 
با محصوالت آکادمی خودمان شروع خواهیم 
کرد و تیم االن تشکیل شده است. در برنامه 
5 س��ال دوم این هدف را داریم که به سطح 
اول فوتبال ایران برسیم، که همان لیگ برتر 
است. در همین راستا ما امتیازی را از استان 

مازندران و شهر بابل در اختیار گرفتیم.«
روند این تیم در 5 س��ال گذشته حاکی از 
اج��رای کامل برنامه های مهدوی کیا در ایران 
دارد. آکادمی او نشان داده که سرمایه گذاری 
روی فوتبال پایه و پرورش بازیکنان جوان در 
ایران هم جوابگو است و این مدل ها مخصوص 
آلمان و سایر کشورهای توسعه یافته نیست. 
از االن می ت��وان محق��ق ش��دن برنامه های 

مهدوی کیا و تیم جوانش را با صعود به لیگ 
برتر فوتبال ایران حداکثر در پنج سال گذشته 
دید؛ تیمی که در آینده می تواند با افتخارآفرینی 
در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا با بازیکنان 
آکادمی خود، روند توسعه فوتبال در ایران را 
شتاب ببخشد و ساختارهای اشتباه در سایر 

باشگاه ها را دگرگون کند.
اگر چه اجرای این برنامه ها بدون داش��تن 

پش��توانه مالی کار آسانی نیس��ت اما برای 
تیم هایی که س��االنه تا ۱۰۰ میلیارد تومان 
و بیش تر هزینه می کنن��د، اختصاص دادن 
ی��ک ده��م از ای��ن مبلغ ب��ه فوتب��ال پایه 
ج��ای دوری نمی رفت ولی در این س��ال ها 
نه فوتبالیس��ت های اس��م و رس��م دار و نه 
باش��گاه های متمول به این س��مت و س��و 

حرکت نکردند و فقط در جا زده اند.
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در کت�اب بیوگرافی تان )م�ن دیگوی مردم 
هستم( که س�ال ۲۰۰۰ منتشر شد، گفته اید 
»م�ن را با لگدی که به ماتحتم زدند، از ویالی 
فیوریتو بیرون انداختند ...  هر کاری می توانستم 
کردم و فکر می کنم از آن لگدی که خوردم، به 

سالمت عبور کردم«.
در دوران حرفه ای ام ... )مکث می کند( کلی 
حرف های ناخوشایند شنیدم. در زمین کلی 
لگ��د خوردم و در زندگی هم، از هر طرفی که 
فکرش را کنید، به من حمله کردند. بعضی ها 
حتی به خانواده، برادران، خواهران و بنجی )پسر 
سرخیو آگوئرو و نوه مارادونا( رحم نکردند. این 
را باید بدانید که کسی به من لطفی نکرده است 
)همه را با زحمت خودم به دست آوردم(؛ ولی 
خب وقتی به جنگ هایی که در طول تاریخ رخ 
داده فکر می کنم و داستان بچه های زیادی را 
که در طول جنگ مرده اند، می شنوم، به خودم 

می گویم موهبتی نصیبم شده است.

وقت�ی س�ال هایی را ک�ه در آرژانتی�ن بازی 
می کردید، به خاط�ر می آورید، همان زمان که 

لقب »پس�ر طالیی« را برایتان س�اختند، چه 
خاطره ای برایتان برجسته می شود؟

وقت��ی به آن روزها فک��ر می کنم و مرورش 
می کنم، از تمام کارهای��ی که انجام می دادم، 
راضی  هس��تم. فقط دنبال این بودم که حال 
آنهایی را که به ورزشگاه می آیند یا در خانه از 
تلویزیون بازی من را نگاه می کنند، خوب کنم. 
خوشحالم که توانسته ام با یک توپ، این  همه 
به مردم لذت ببخشم. راستش را بخواهید این 

موضوع بزرگ ترین افتخار من است.

بع�د هم که به اروپ�ا رفتید و در بارس�لونا و 
ناپولی بازی کردید؛ آن زمان ش�ما را بهترین 
بازیکن دنیا می دانس�تند؛ هرچند همه چیزش 
با هم ب�ود؛ مصدومیت ها، جام ه�ا، افتخارها و 

زیاده روی ها ...
با این فکر به اروپا رفتم که تبدیل به بهترین 
بازیکن دنیا شوم. در آن برهه برای یک بازیکن 
از آمریکای جنوبی ریس��ک زیادی بود که به 
فوتبال اروپا برود ولی من این ریسک را به جان 
خریدم. از خانه دور ش��دم و هر چه را در توان 

داش��تم، رو کردم. بعدها آن طور شد که انگار 
همیشه این کار را می کردم. تفکر من از زندگی 

همین بود.

به نظرتان داس�تان مارادونای بازیکن برای 
همیشه در اذهان باقی می ماند؟

ش��اید کاری کرده باش��ند که فوتبالم تمام 
ش��ود ولی داس��تان من ادام��ه دارد. بالتر و 
هاوالنژ )مس��ئوالن وقت فیف��ا( که چیزی از 
فوتبال سرشان نمی شود، چه کسانی هستند 
که بتوانن��د مارادونا را تمام کنند؟ داس��تان 
من همیشه داستان فوتبالیستی است که به 
زمین می رفت تا مردم را س��رگرم کند؛ کاری 
که هاوالنژ و بالتر هرگز برای یک روز هم بلد 

نیستند  انجامش دهند!

این شایعه جدی است که می گویند ممکن 
است بعد از این محرومیت 1۵  ماهه تان دوباره 

قرار است به فوتبال برگردید؟
نه، دیگر چنین لذت��ی را به فیفا نمی دهم. 
دو دخترم بزرگ ش��ده اند و نمی خواهم جلو 

به بهانه مرگ بزرگترین مرد تاریخ فوتبال

آخرین آرزوی مارادونا چه بود؟

به مناسبت مرگ دیگو مارادونا، »فرانس فوتبال« شماره اخیرش را کامالً به زندگی مارادونا اختصاص داده و در آن دو گفت وگو را هم گنجانده؛ یکی مربوط 
به قبل از تولد ۶۰  س��الگی و دیگری مربوط به بعد از جام جهانی ۱٩٩4 اس��ت که دیگو به دلیل مصرف مواد نیروزا از جام بیرون و ۱۵ ماه هم محروم 
شد. فرانس فوتبال شماره ویژه اش را با نقل قولی از مارادونا شروع می کند که می گوید: »خیلی ها به من می گویند: »تو خدایی«، من جوابشان را این طور 

می دهم: شما هر چرندی می گویید. خدا، خدا است و من فقط یک فوتبالیست ساده ام«. در ادامه، خالصه ای از این دو گفت وگو آورده شده است.
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رویش��ان گریه کنم. برای م��ن جام جهانی 
۱۹۹4 جام رؤیایی ب��ود چون خیلی خوب 
برایش آماده ش��ده ب��ودم. به چیزی احتیاج 
نداشتم، راحت بودم تا اینکه سروکله این ماده 

»افدرین« پیدا شد.

یعنی می گویید دوپینگ نکرده بودید؟
احمقان��ه بود. برای چنی��ن چیزی من را 
۱5 م��اه مح��روم کردند. این ای��ده یکی از 
آقایان مافیا بود. من هیچ کاری نکردم! این 
مشکل آنهاست ولی برای همین اقدامشان 
دوران فوتبال��ی یک بازیکن تمام ش��د! من 
دش��من زیاد دارم )مکث می کن��د(. آن ها 
از من خوشش��ان نمی آید چون هر چیزی 
را که فکر می کنم، خط��اب به آنها به زبان 
می آورم. آن ها عادت کرده اند مردم را بخرند، 
بله قربان گو می خواهند. خوشبختانه، من را 

نتوانستند بخرند.

وقتی پس�ربچه بودی�د، فوتب�ال را چطور 
می دیدید؟

شبیه یک بازی، زیباترین بازی دنیا ... .

چ�ه موق�ع پی بردید ک�ه قرار اس�ت یک 
اسطوره بزرگ شوید؟

این چیزها را آدم نمی تواند پیش بینی کند. با 
بازی کردن، ذره ذره شکل می گیرد. چیزی که 
مهم اس��ت این است که در ۱5  سالگی و ۳۰  
سالگی با همان شور و اشتیاق بازی کردم. برای 
من، توپ منبع لذت بی نهایت است. وقتی گل 
می زن��م یا وقتی به رقیب الیی می زنم و یک 
حرکت زیبا انجام می دهم، خوشحال می شوم. 
این چیزه��ا در طول زمان هرگز تغییر نکرد 

چون در اعماق وجودم بودند.

ولی جایی گفته بودید دیگ�ر از بازی کردن 
لذت نمی برید ...

در س��طح باال بله. با توجه به چیزهایی که 
دیدم، این لذت از بین رفت؛ مثالً همین که 
من را از جام جهانی به دلیل افدرین محروم 
کردند، احمقانه بود. همان زمان بود که گفتم 
دیگر از بازی کردن در س��طح حرفه ای لذت 
نمی برم. می خواستم با مردم روراست باشم. 
وقتی زدوبند می کنند تا فالن تیم باال بیاید، 
به یاد سختی های زندگی آن پدری می افتم 
که به ورزشگاه می آید تا بازی را ببیند ولی از 
پشت پرده خبر ندارد. این یک مافیای واقعی 

است. مافیای فوتبال.

اتهامات سنگینی را بیان می کنید ... 
کس��ی نمی تواند جلویم را بگیرد! فوتبال 
حرفه ای زیباست ولی آنقدری که مردم تصور 

می کنند، پاک نیست.

خودت�ان را به عنوان ی�ک پدربزرگ چطور 
تصور می کنید؟

پدربزرگ! وقت��ی دالما خیلی کوچک بود 
هم به من می گفتند پدربزرگ. به نظرم دیگر 
باید این گفت وگو را تمام کنیم! پدربزرگ ... . 
پدربزرگ هم بشوم، مثل همین االن هستم، 

با همه بداخالقی می کنم.

فکر می کنید در داستان محرومیتی که فیفا 
علیه تان وضع کرده، قربانی شدید؟

در فوتب��ال قربانی وجود ن��دارد ولی باید 
به بعضی چیزها اعت��راض کرد. همه موافق 
هستند که اگر کسی غیر از من بود، این طور 
ب��ا او برخورد نمی ش��د. نمی خواهم بپذیرم 
قربانی بی عدالتی ش��ده ام بلکه به بی عدالتی 

معترض هستم. به نظرم یکی باید راه بیفتد و 
درِ خانه تک تک بازیکنان را بزند و آنها را علیه 

مسئوالنی که فوتبال را می چرخانند.

به نظر نمی رس�د هیچ وقت اینقدر لجباز و 
شورشی بوده باشید.

بعضی وقت ها همسرم سعی می کند من را 
کنترل کند ول��ی این اتفاق درونی قوی تر از 

خود من است.

وقتی به عقب نگاه می کنید، کاری کرده اید 
که پشیمان باشید؟

بل��ه، ول��ی نمی گوی��م چ��ه کاری چون 
این طوری به دشمنانم اسلحه می دهم. بعضی 
وقت ها بابت بعضی چیزها پش��یمان شده ام 
ولی خب، دیگر خیلی دیر ش��ده است. آدم 

نمی تواند گذشته را پاک کند.

و کوکائین دیگو. نگران این نیستید که روزی 
دوباره گرفتارش شوید یا اینکه برای همیشه 

تمامش کرده اید؟
این یک موضوع شخصی است. این طور به 
شما جواب می دهم که یک آدم بالغ حق دارد 
آن طور که دل��ش می خواهد، زندگی کند و 
بمیرد. تمام. در عوض، باید با آنهایی که مواد 
دست بچه ها می دهند، بی نهایت سختگیر و 
بی رحم بود. آدم بزرگسال توانایی »نه« گفتن 

را دارد ولی یک کودک، بی دفاع است.

کادوی رؤیایی ت�ان برای ۶۰  س�الگی چه 
چیزی می تواند باشد؟

آرزو داش��تم می توانستم یک گل دیگر به 
انگلیسی ها بزنم؛ البته این بار با دست راست! 

) می زند زیر خنده(.
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علیرض��ا بیرانون��د دروازه ب��ان 
ملی پ��وش ایران��ی 48 س��اعت 
زمان داش��ت تا از درخشش در 
لندن و هنرنمایی برای مورینیو 

و شاگردانش لذت ببرد. 
او ک��ه بع��د از قری��ب ب��ه پنج 
ماه حضور در بلژیک و باش��گاه 
آنتورپ فرصت به دست آورده 
بود باالخ��ره در ترکی��ب اصلی 
تیمش ب��ه میدان ب��رود، برابر 
تاتنهام در آخرین دیدار مرحله 
ق��رار  دروازه  درون  گروه��ی 
گرف��ت و تا جایی که توانس��ت 
مقابل ضربات بازیکنان تاتنهام 
ایس��تادگی کرد؛ نتیجه شد آن 
ک��ه علیرض��ا از ۱۰ ش��وتی که 
در چارچوبش زده ش��د، هشت 
ت��ا را س��یو کرد و دو ت��ا را هم 
گل خ��ورد؛ ماحصل آن س��یوها 
برای��ش امتی��از 8/۱ از ۱۰ را 
به ارمغ��ان آورد و او را تبدیل 
ب��ه بهترین بازیک��ن آنتورپ در 

جدال برابر تاتنهام کرد.
او بعد از آن بازی، به ویژه بعد از 
تک به تکی که از بازیکنان تاتنهام 
گرف��ت، حس��ابی م��ورد تمجید 
قرار گرفت. در ایران رسانه ها 
رشادت هایش را گوشزد کردند 
و در رس��انه های بلژیکی هم نه 
به هیج��ان رس��انه های ایرانی، 
بلک��ه به عنوان اولی��ن دیداری 
ک��ه او خ��ودش را نش��ان داد، 
درخش��ش بیرانوند مورد توجه 

قرار گرفت.

با این  حال، نکته عجیب آن دیدار، واکنش های 
فردای س��رمربی آنتورپ یعنی ای��وان لکو بود. او 
با اش��اره به سیوهای متعدد بیرانوند عملکرد این 
دروازه بان را قابل قبول دانس��ت و از این موضوع 
پرده برداشت که هواداران زیاد بیرانوند حق دارند 
که بخواهند او به  عن��وان دروازه بان اصلی ایفای 
نقش کند. ب��ا این  حال جمله عجیب��ش درباره 
این ک��ه »می توانس��ت روی گل اول بازی بهتر 
عم��ل کند« زنگ خطر را به صدا درآورد! او نه از 
قول خودش بلکه از قول هواداران ژان بوتز، دیگر 
دروازه بان تیمش، گفت که آنها می گویند علیرضا 
می توانس��ت روی ضربه ایستگاهی گرت بیل که 
منجر به گل اول بازی شد، بهتر عمل کند. ایوان 
لکو نهایتا با گفت��ن این جمله که »هر دو طیف 
درست می گویند« به صحبت هایش، فردای بازی 
با تاتنهام، پایان داد. این که هر دو طیف درس��ت 
می گویند به این معنی است که ایوان لکو قبل از 
این که تصمیم بگیرد علیرضا را بیرانوند را دوباره 
درون دروازه قرار دهد، به این مورد فکر کرده که 
او با وجود حمایت های بی شمار هوادارانش چندان 

هم بی نقص نبوده است.
لکو اما نهایتا تصمیم مهم ترش را روز یکشنبه 
گرفت؛ در جریان دیدار خانگی اش برابر کلوب بروژ. 
این بار او تصمیم گرف��ت برای اولین بار علیرضا 
بیرانون��د را در رقابت ه��ای لی��گ ه��م به عنوان 
دروازه بان اصلی به زمین بفرس��تد. بیرو با آن که 

ص��د درصد رضایت لکو را به دس��ت نیاورده بود 
ولی باز هم درون دروازه قرار گرفت. لکو می گفت: 
»بوتز دروازه بان خوبی بود ولی ما برای این بازی 
دنبال دروازه بان س��طح باالی��ی بودیم. به همین 
خاطر علیرضا را برای ایستادن در دروازه انتخاب 
کردی��م.« تا همین  ج��ا به ظاهر هم که ش��ده 
س��رمربی اعتراف کرده بود که سطح دروازه بانی 
علیرضا بیرانوند ۲۸ ساله از ژان بوتز ۲5 ساله بهتر 
است. دست  کم این موضوعی بود که بیرانوند در 

دیدار برابر تاتنهام نشان داده بود.

چرا بیرانوند درون دروازه قرار گرفت؟
قب��ل از ادامه بحث باید ابت��دا تکلیف ژان بوتز 
فرانسوی مشخص شود. او از ابتدای فصل به عنوان 
دروازه بان اصلی آنتورپ بازی کرده بود و علیرضا 
چاره ای به غیر از نیمکت نشینی نداشت. بوتز در 
۱5 بازی لیگ و همچنین چندین بازی لیگ اروپا 
درون دروازه ایس��تاد ولی درست در پانزدهمین 
بازی و در تقابل برابر خنک، مرتکب اش��تباه شد 
تا مسیر برای ورود بیرانوند به درون دروازه هموار 
شود. او با پاسی اشتباهی بازیکنان خنک را صاحب 
توپ کرد و آنها هم ضربه کاری را به آنتورپ زدند 
و بازی را 4 بر ۲ بردند. بعد از آن بازی، ایوان لکو، 
سرمربی آنتورپ گفت که بهتر است بوتز یک بازی 
اس��تراحت کند تا از لحاظ روحی مهیا شود. آن 
یک بازی، همان دیدار با تاتنهام بود که فرصت به 

تخریب بیرانوند، تنها در 48 ساعت!
آیا دروازبان تیم ملی فوتبال ایران بهار بلژیک را خواهد دید؟
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علیرضا رسید تا درون دروازه بایستد. بیرانوند 
با وجود شکست ۲ بر صفر تیمش در لندن اما 
نمایش قابل  قبولی داش��ت و لکو را وادار کرد 
تا از او برابر بروژ هم اس��تفاده کند. این  طور 
شد که بیرانوند برای اولین  بار بعد از ۱5 هفته 
نیمکت نشینی فرصت حضور در ترکیب اصلی 

تیمش در لیگ را هم به دست آورد.

۳ اشتباه بیرانوند؛ سخت گیری یا واقعیت؟
حضور بیرانون��د در ترکیب آنت��ورپ برابر 
کلوب بروژ اما دیگر با به به و چه چه همراه نبود 
که هیچ، باعث ش��د همه تقصیرات شکست 
۲ ب��ر صفر تازه تیمش هم به گردن او بیفتد! 
به عقیده رس��انه های بلژیکی، بیرانوند چند 
اشتباه فاحش در این دیدار داشت که همگی 
دست به دس��ت هم داد تا آنتورپ شکس��ت 
بخ��ورد. در واقع به زعم آنها کاری که بوتز در 
۱5 هفته انج��ام داد را بیرانوند در یک بازی 
رقم زد و نشان داد دروازه بان مطمئنی نیست! 
برای بیرانوند و تخریب سبک دروازه بانی اش 
س��ه دلیل از سوی بلژیکی ها عنوان شده که 
ش��اید سختگیرانه به نظر برسد. دلیل اول به 
بازی با تاتنهام برمی گ��ردد که عنوان کردند 
جاگیری او روی ضربه ایس��تگاهی گرت بیل 
مناسب نبود. به اعتقاد آنها بیرانوند با جاگیری 
مناسب می توانست ضربه بیل که به کنج باالیی 
دروازه زده ش��ده بود را مهار کند. با این  حال 
دو دلیلی که به تازگی مطرح شده حساس تر 
هس��تند؛ یکی کم اهمیت و دیگری مهم. اول 
این ک��ه می گویند بیرانوند روی گل اولی که 
در همان دقایق ابتدایی بازی داشته عملکرد 
بدی از خودش نش��ان داده است؛ به زعم آنها 
او زود روی پای بازیکن کلوب بروژ رفت و اگر 
بیشتر مقابلش می ایستاد آن گل را نمی خورد. 
جرم س��نگین تر که حاال تمامی رسانه ها سر 
آن به توافق رس��یده اند، این است که بازی با 
پای بیرانوند بد است! برای این موضوع دلیل 
هم عنوان ش��ده است که مهم ترینش اخراج 
هم تیمی اش اس��ت. پ��اس نامطلوب بیرانوند 
برای هم تیمی ها کاری ک��رد که آنها توپ را 
ل��و بدهند و در نهایت برای حفاظت از دروازه 
مجبور به دادن خطا شدند؛ خطایی که منجر 

به اخراج بازیکن آنتورپ ش��د. گل دومی هم 
که بیرانوند خورد، دوباره برایش حرف وحدیثی 
آورده اند که او ش��روع مجدد خوبی نداش��ت. 
دس��ت آخر هم این  ط��ور نتیجه گرفتند که 
بازی با پای بوتز به مراتب از بیرانوند بهتر است. 
رسانه های بلژیکی برای این که آخرین ضربه 
را محکم تر به دروازه بان ایرانی آنتورپ بزنند، 
نظرسنجی اش را راه انداختند و با منتشرکردن 
نتیجه آن، که بوتز حس��ابی از بیرانوند پیش 
است، این طور نسخه پیچیدند که دروازه بان 

فرانسوی از بیرانوند بهتر است.

اعتراف به اشتباه
مش��خص نیس��ت هدف��ی پش��ت حضور 
بیرانوند در دو بازی تقریبا دش��وار تیمش در 
ترکیب اصلی بوده یا نه؛ هر چه هس��ت االن 
ایوان لکو دیگر به علیرض��ا بیرانوند به عنوان 

دروازه ب��ان اصلی فکر نمی کن��د! او می گوید 
اشتباه کرده است: »همان طور که گفتم برای 
این بازی دنبال دروازه بان سطح باالیی بودیم 
ولی علیرضا آن دروازه بانی که می خواس��تم 
نبود!« او از اشتباهش هم می گوید: »داشتن 
دو دروازه بان که ه��ر دو مدعی فیکس بودن 
هستند اصال خوب نیست. بازی دادن علیرضا 
در این دیدار ریسک بود که متأسفانه نتیجه 
نداد. این که او بازی کرد و چنین اشتباهاتی 
داشت مقصرش من هستم. اگر چیزی به غیر 
از این بگویم، دروغ است.« به  این  ترتیب ایوان 
لکو و رسانه های بلژیکی در 4۸ ساعت پرونده 
حضور بیرانوند درون دروازه آنتورپ به  عنوان 
دروازه بان اصلی را بستند! همه کاسه کوزه ها 
س��ر او شکس��ت تا این ب��ار دیگر ه��واداران 
علیرضا نتوانند فشاری بیاورند که بازیکن مورد 

عالقه شان باید فیکس باشد!
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  ش��هرزاد مظفر سرمربی 
سابق تیم ملی فوتسال 
زن��ان، پ��س از جدای��ی 
از تی��م ای��ران، ب��ا یک 
برنامه چهارس��اله راهی 
کویت ش��د تا فوتس��ال 
ای��ن  بان��وان  ب��رای  را 
راه اندازی  کش���������ور 
کن��د. ح��اال دو س��ال از 
موفق  س��رمربی  حضور 
آس��یا گذشته  فوتسال 
و او توانس��ته بخشی از 
برنامه های مورد نظرش 
را ب��رای زنان و دختران 
کویتی پیاده کند. او در 
حال��ی کارش را از صفر 
ش��روع ک��رد و پله پل��ه 
جلو رفت ک��ه در همین 
توانس��ته  اندک  م��دت 
رقابت ه��ای  زمین��ه  در 
تش��کیل  باش��گاهی، 
تی��م ملی بزرگس��االن و 
تورنمنت های  برگ��زاری 
دوستانه قدم های خوبی 
برای زنان فوتسالیست 
بردارد.  همسایه  کشور 
به این بهانه گفت وگویی 
با شهرزاد مظفر صورت 
گرفته تا این مربی کاربلد 
از تجرب��ه مربیگ��ری در 
پرداخت نش��دن  کویت، 
پاداش های جنجالی تیم 
سابقش و مرگ تأسف بار 
ماردونا بگوید. در ادامه 
صحبت های مظف��ر را از 

نظر می گذرانید.

وقتی شهرزاد مظفر، فوتسال کشور همسایه را دگرگون می کند

خانم مظفر خودتان شروع کنید. از فعالیت هایی 
ک�ه در این چند وقت اخیر با تیم ملی فوتس�ال 

کویت داشتید، بگویید؟
 متأسفانه با آمدن کرونا همه برنامه های ما هم 
تحت الش��عاع قرار گرفته است؛ اما در این مدت 
توانس��تیم تقریباً طبق برنامه پیش برویم. سال 
گذشته لیگ فوتسال زنان را برای اولین بار برگزار 
کردی��م. کویت اص��اًل فوتس��الی در بخش زنان 
نداش��ت. فکر می کنم یک��ی از اقدامات اولیه ای 
بود که باید ب��رای راه اندازی ای��ن ورزش انجام 
می دادیم. سال گذش��ته درست زمانی که لیگ 
را برگزار کردیم، کرونا آمد. برای همین به ناچار 
مثل سایر کشورها تمرینات را به صورت آنالین و 
مجازی به ورزشکاران می دادم. حدود چهار ماه 
به همین شیوه جلو رفتیم تا تمرینات لیگ برای 
فصل جدید شروع شد. االن یک ماهی می شود 
رقابت های باش��گاهی در اینجا آغاز شده و همه 
مشغول هستند. در خالل لیگ، دو روز در هفته 
تمرینات تی��م ملی را هم داری��م. فکر می کنم 
اواخر بهمن لیگ به پایان برس��د و کار تیم ملی 

به صورت جدی آغاز شود.

  برنامه تیم ملی برای حضور در چه مس�ابقاتی 
است؟

برنامه مان حضور در جام ملت های آسیاست که 
خود کویت میزبان است. قرار بود این مسابقات 
تیرماه برگزار شود که به خاطر کرونا لغو شد. فکر 

می کنم با این شرایطی که وجود دارد، رقابت ها 
اواخر سال ۲۰۱۲ برگزار شود.

 پیش بین�ی خودتان از اولین حض�ور تیم ملی 
فوتسال کویت در جام ملت ها چیست؟

ما اصاًل به فکر کس��ب نتیجه نیستیم؛ چرا که 
تازه دو س��ال است مسئولیت راه اندازی فوتسال 
زنان در این کش��ور به من سپرده شده است. ما 
داش��تیم طبق برنامه جلو می رفتیم اما با آمدن 
کرونا در کارمان وقفه ایجاد ش��د. از ابتدا خیلی 
خوب شروع کردیم و مسیر رو به رشدی داشتیم. 
۱۹ ب��ازی دوس��تانه برگزار کردی��م، ولی خب 
همه چیز یکباره به ه��م ریخت. با همه اینها در 
کل نباید از تیمی که یک س��ال از تأسیس آن 
می گذرد، انتظار کسب مقام داشت. به هر حال در 
همین کویت هم یک س��ری محدودیت ها وجود 
دارد که یک جاهایی مانع ایجاد می کند. اولینش 
هم نیروی انس��انی اس��ت. کویت چهار میلیون 
جمعی��ت دارد ام��ا از این تع��داد یک میلیون و 
۲۰۰ نفر آن کویتی هس��تند و بقیه خارجی اند. 
مهم ترین ابزار برای یک مربی داش��تن استعداد 
اس��ت اما متأس��فانه دس��ت من در اینجا برای 
کشف استعدادها بس��ته است. هنوز نتوانسته ام 
اس��تعدادها و نیروهای دلخواه خودم را انتخاب 
کنم. درحال حاضر می توانم بگویم ما به نس��بت 
ظرفیتی که داریم توانس��تیم پیش��رفت درخور 
توجهی داش��ته باشیم. اختالف تیم ملی کویت 

مأموریت جذاب بانوی ایرانی در کویت
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در مقایسه با سایر رقبای آسیا خیلی فاحش 
و زیاد اس��ت. ما برای اینکه بتوانیم االن این 
 تی��م را ب��ه جایگاهی خوب در س��طح قاره 
برس��انیم، باید یک برنامه ۱۰ س��اله داشته 

باشیم.
 من در واقع با برنامه چهارساله ای که دادم، 
مش��غول مهیا کردن زیرس��اخت ها، احداث 
آکادمی فوتس��ال و پایه گذاری تیم زیر ۱4 
ساله ها هستم. ما می خواهیم آینده این تیم 

را بسازیم.

 دو س�ال از حضورت�ان در ای�ن کش�ور 
گذش�ته. االن فک�ر می کن�م م�ردم کویت 
دیگر ش�ما را به عنوان یک مربی ایرانی که 
قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد می شناسند. 
واکن�ش کویتی ها نس�بت به حضور ش�ما و 
راه اندازی این ورزش برای زنانش�ان چطور 

بوده است؟
اوای��ل ک��ه تقریب��اً نمی دانس��تند ورزش 
فوتس��ال برای زنان این کشور وجود دارد تا 
اینکه بعداً من ب��ا تلویزیون کویت مصاحبه 

داش��تم و آشنا شدند. االن تقریباً دیگر همه 
کویتی ها می دانند که فوتسال بانوان را دارند. 
سال گذشته که چند دیدار دوستانه برگزار 
کردیم، س��الن پر بود از تماشاچی. از اول تا 
آخر بازی مردم در س��الن حضور داشتند و 

تیمشان را تشویق می کردند.
 این به نظر من واقعاً موضوع ارزش��مندی 
است. در واقع یکی از دالیلی که ما خواستیم 
کویت میزبانی جام ملت های آسیار را بگیرد 
این بود که فوتس��ال کوی��ت را به مردم این 

کشور معرفی کنیم.
 امی��دوارم در وهله بع��دی بتوانیم با این 
حرکت زیرساخت های الزم این ورزش را در 

این کشور ایجاد کنیم.
 دلیل سوم هم اینکه بچه های ما، تیم های 
مط��رح آس��یایی را ببینن��د. این ه��ا همه 
دس��تاوردهایی اس��ت که من فکر می کنم 
ب��ا توجه به آن می توانیم فوتس��ال زنان این 
کشور را بسازیم. ما هدفی برای کسب مقام 

در جام ملت ها نداریم.
 

ما اصاًل به فکر کسب نتیجه 
نیسـتیم؛ چرا که تازه دو سال 
راه اندازی  مسـئولیت  اسـت 
فوتسـال زنان در این کشـور 
به من سـپرده شـده اسـت. 
ما داشـتیم طبـق برنامه جلو 
می رفتیـم اما با آمـدن کرونا 
در کارمـان وقفه ایجاد شـد. 
از ابتـدا خیلی خوب شـروع 
کردیم و مسـیر رو به رشـدی 

داشتیم

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

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش

]71[

شماره 74 - آذر ماه 1399

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



برای تیم ملی فوتبال زنان کویت برنامه ای 
از شما نخواستند؟

ن��ه، مدیریت تیم ملی فوتبال دس��ت تیم 
دیگری اس��ت. فوتبال هم تقریباً کارش را با 
فوتسال شروع کرد و آنها هم در ابتدای مسیر 
هستند. آن طور  که می دانم می خواهند برای 
این تیم هم یک مدیر فنی خارجی استخدام 

کنند.
 

ای�ن احتم�ال وج�ود دارد ک�ه تی�م مل�ی 
فوتس�ال زنان ایران در جام ملت های آسیا 
با تیم ملی کویت روبه رو ش�ود؛ آن وقت چه 
حسی خواهید داشت از اینکه با شاگردهای 

قدیمتان مواجه شوید؟
بله خب اگر در یک گروه قرار بگیریم با هم 
روبه رو می شویم. ایران جزء مدعیان قهرمانی 
است و همیشه حرف برای گفتن زیاد دارد؛ 
ام��ا این را می گویم که م��ن قلبم برای تیم 

ایران می تپد.

 ش�ما زمانی که از تیم ملی فوتسال ایران 
کناره گیری کردی�د و به کویت رفتید، گفتید 
که به هر آنچه می خواستید با تیم ملی ایران 
رسیدید، البته با شرایط موجود کشور. گفتید 
که نیاز به تغییر دارید و می خواهید تجربیات 
جدیدتری به دس�ت بیاوری�د، هنوز هم این 

حس را دارید؟
من اصوالً آدمی هستم که از رکود خوشم 
نمی آید. دوست ندارم کاری را نیمه کاره رها 
کن��م. االن پرونده ای در کویت باز ش��ده که 
دوس��ت دارم ت��ا آنجا که می ش��ود آن را به 
سرانجام برسانم. یک برنامه چهارساله است و 

باید تا آخر اجرا شود. اگر وقفه کرونا به وجود 
نمی آم��د، االن جلوتر بودیم، در واقع چیزی 
که از من خواسته شده، مدال آوری تیم ملی 
کویت نیست، پایه گذاری برای این تیم است. 
رس��یدن به موفقیت یک برنام��ه درازمدت 
می خواهد. ما االن لیگ را راه اندازی کردیم، 
می خواهیم فوتس��ال را به مدارس برسانیم، 
اس��تعداد تربیت کنیم و تیم ه��ای پایه ها را 
تقویت کنیم. ش��اید من ۱۰ س��ال دیگر در 
کویت نباشم که احتماالً نیستم اما می خواهم 
کاری کنم که قائم به ذات نباشد. همین کارها 

من را راضی نگه می دارد.
 

پ�س با این ش�رایط ما فع�اًل نباید منتظر 
برگش�ت دوب�اره ش�ما ب�ه تیم مل�ی ایران 

باشیم؟
تیم ملی ایران که االن س��رمربی خودش 
را دارد و ب��ه نحو احس��ن کارهایش را انجام 
می دهد. هر چی��زی زمانی و مکانی دارد. ما 
هم در یک برهه در خدمت تیم ملی بودیم و 
دینمان را ادا کردیم. ان شاءاهلل شاید در آینده 

دوباره برگشتیم و شروع به کار کردیم.

فوتسال زنان ایران در دوره شما به  عنوان 
ارزشمند قهرمانی جام ملت های آسیا رسید. 
آن موقع وعده پاداش ۲۰ میلیونی را به تیم 
و کادر فن�ی دادند. درحالی که چند س�ال از 
بزرگ ترین افتخار تیمی ورزش زنان کشور 
می گ�ذرد اما هنوز ای�ن پاداش های ناچیز را 

نداده اند. دراین باره چه صحبتی دارید؟
فکر می کنم اصاًل نباید درباره این موضوع 
حرف زد. خ��ود من به عنوان س��رمربی آن 

تی��م و به عنوان طلبکار، ش��رمم می آید که 
دراین باره دیگر صحبت کنم. دوستان حتی 
اگ��ر تورم را هم در نظر نگیرند، بعد از س��ه 
س��ال بخواهند این ۲۰ میلی��ون را بدهند، 

دیگر ارزشی ندارد. 
جنجال های این پاداش باعث ش��د ارزش 
معنوی کار این تی��م از بین برود. مهم ترین 
چیزی که از دست رفت، اعتماد و اطمینان 
ب��ود. مس��ئوالن ط��وری رفت��ار کردند که 
قهرمانی تاریخی تیم ملی فوتسال زنان فقط 
در آن لحظه برایش��ان مهم ب��ود و االن کاًل 
یادش��ان رفته است؛ این یعنی این قهرمانی 
عمیقاً هیچ تأثیری در آنها نداش��ته اس��ت. 
نتیجه اش هم می شود اینی که االن می بینم 
و کاًل فراموش می کنم. ای��ن رفتارها آدم را 

خیلی اذیت می کند.

 در آخ�ر می خواهیم درباره ف�وت مارادونا، 
س�تاره اس�بق فوتبال دنیا، برایمان بگویید. 
قطعاً ش�ما هم جزء آن نسلی بودید که با او 

خاطره های زیادی داشتید.
واقعاً تأس��ف برانگیز بود. روزی که خبر فوت 
مارادونا را ش��نیدم، حال بدی داشتم. مارادونا 
شاید الگوی ورزشی خوبی نبوده و نباشد، ولی 
خاطراتی را برای یک نس��ل به وجود آورد که 
هیچ وقت فراموش نمی شود. من بازی های جام 
جهانی ۸۶ و ۹۰ را کامالً به یاد دارم. او همه را 
پای تلویزیون محو سحر و جادوی بازی خوبش 
می کرد. او به لحاظ فنی یک اسطوره بود. زندگی 
شخصی اش هم به خودش مربوط است. با همه 
خصوصیاتی که داشت یک اسطوره بود. ای کاش 

قدر خودش را بیشتر می دانست.
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ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

ما برای اینکـه بتوانیم االن 
این تیم را به جایگاهی خوب 
در سـطح قاره برسانیم، باید 
یـک برنامه 10 سـاله داشـته 
باشـیم. من در واقع با برنامه 
چهارساله ای که دادم، مشغول 
زیرسـاخت ها،  مهیا کـردن 
و  احـداث آکادمی فوتسـال 
پایه گذاری تیم زیر 14 ساله ها 
هسـتم. ما می خواهیم آینده 

این تیم را بسازیم.
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