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

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

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

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

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

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

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

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

مس�افر پس از دعای صفحه مقابل تس�بیحات

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

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

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

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

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

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

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

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

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.
منبع:مفاتیحالجنان
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چو عضوی به درد آورد روزگار ...
نوروز امسال ،کمی با سالهای دیگر متفاوت است ،سالهای پیشین ما در نشریه کالسکه سبز مردم را
ضمن دعوت به سفرهای نوروزی و حضور در فضاهایی تازه و تجربههایی نو به سمت این موضوع که نشاط
اجتماعی داش��ته و در مکانهای تفریحی عمومی حضور داشته باشید ترغیب میکردیم ،اما امسال و در
شرایط فعلی که کشور درگیر یک میهمان ناخوانده به نام کروناست ،بیشتر عالقمند هستیم که با توجه
به دستورات بهداشتی وزارت بهداشت و سایر دستگاههای متولی ،مردم را به این تشویق کنیم که در خانه
بمانند و نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند.
واقعیت موضوع این اس��ت که از هر مس��اله دیگری مهمتر برای شرکت تولیدی و صنعتی عقابافشان
سالمتی مردم ایران است؛ این مردم هستند که مشتریان همیشگی ما به حساب میآیند و مشتریمداری
فقط این نیست که در یک رابطه اقتصادی یکی فروشنده و دیگری خریدار باشد .بلکه اساس مشتریمداری
این اس��ت که هر دو طرف در اصل احترام متقابل و حس��ننیت با هم به فعالیت پرداخته و در کنار هم
باشند.
امروز مصداق آن شعر معروف فردوسی است چو عضوی به درد آورد روزگار ،دگر عضوها را نماند قرار که
روزگار یک عضو را به درد آورده است ،باقی عضوها باید کنار هم باشند و جریانی از فرهنگ و هنر و ادب و
اجتماع را شکل دهندکه شرایط به حالت آغازین بازگردد.
مردم ایران شایس��تۀ بهترین رخدادها و اتفاقات هس��تند ،امید داریم در سال جدید ،تمام اتفاقات بد از
جامعه و خانوادههای ایرانیان به دور باشد و روزگار خوب برای مردم ایران رقم بخورد و ما باز دوباره بدون
هیچ نگرانی در کشور کنار و با هم سالی سرشار از شادی و آرامش و آسایش داشته باشیم؛ انشااهلل.
بهروز مرادی
مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

تحویل 40دستگاهاتوبوسشهریعقاب-اسکانیابهشهرداریاصفهان
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شرکت تولیدی و صنعتی عقابافشان 40
دستگاه اتوبوس شهری یورو  4را به شهرداری
اصفهان تحویل داد.
مجتبی براتزاده ،مدیر فروش داخلی شرکت
عقابافشان ،در این رابطه گفت« :شهرداری
اصفهان که در راستای توسعه و بهروزرسانی
ناوگان حمل و نقل شهری خود ،از چند سال

پیش ،بهرهگیری از محصوالت شهری شرکت
تولیدی و صنعتی عقابافشان را در دستور کار
خود قرار داده است ،اخیرا ً  40دستگاه اتوبوس
جدید این شرکت را تحویل گرفت و به ناوگان
حمل و نقل عمومی خ��ود اضافه کرد ».وی
تصریح کرد« :این اتوبوسهای شهری از نوع
پارس��ین و دارای استاندارد یورو  4هستند و
َ

در آینده نزدیک در قالب ناوگان حمل و نقل
شهری اصفهان به مردم شریف این کالنشهر
خدمت خواهند کرد ».طبق گفته مدیر فروش
داخلی شرکت عقابافش��ان ،قرار است طی
روزهای آتی ،تعداد دیگری از این محصوالت
نیز به شهرداری اصفهان و همچنین شهرداری
مشهد تحویل داده شود.
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در خانه بمانید از ویروس کرونا در امان باشید

سفر نوروزی به کدام استانها ممنوع است؟
سمیهحسنلو
خبرنگار

کروناوی��روس  ۳۱اس��تان را
آلوده کرده اس��ت ،ح��اال بیم آن
م��یرود که این ویروس مس��افر
به روستاها برسد؛ منطقههایی که
از امکانهای پزشکی و بهداشتی
محروم هس��تند .وزیر بهداشت،
سفر در این وضعیت را خطرناک
دانس��ته اکیدا ً اعالم داش��ته که
مردم بهتر اس��ت نوروز امس��ال
را درخانههایش��ان باش��ند و از
مبتال ش��دن به ویروس کرونا در
امان بمانند .نکته ترسناک اینکه
مع��اون وزیر بهداش��ت گزارش
کرده بعد از تعطیلی مدرس��هها،
ورود به استان گیالن  ۲۰درصد
بیشتر شده است .وزیر بهداشت
ه��م گله ک��رد که مدرس��هها را
تعطیل نکردهاند که مردم به سفر
بروند!
س��عید نمک��ی وزیر بهداش��ت،
درم��ان و آموزش پزش��کی چند
روز بع��د از ش��یوع دامن��هدار
ویروس کرونا ،درحالیکه گزارش
س��ازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای نش��ان میداد س��فرهای
ج��ادهای فق��ط  ۱۵درص��د کمتر
شده است ،تکرار کرد« :به سفر
نروید .این ویروس بسیار مسری
است و نباید با شوخی و مسخرگی
ب��ا آن روب��هرو ش��ویم ».حت��ی
رییسجمهور ه��م از بیمراعاتی
و ناهمراه��ی برخ��ی از اف��راد با
توصیههای س��تاد ملی مقابله با
کرونا ،اظهار تأسف کرد و از مردم
درخواس��ت کرد از رفت و آمد و
مسافرتهای غیرضروری پرهیز
کنند.
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ورودی کدام استانها بسته شده؟

با این هشدارها ،سرانجام مازندران شانزدهم
اسفند راههای ورودی از سمت غرب را به این
استان بس��ت و فقط به پالکهای بومی اجازه
ورود داد .هرچند که فیلمهای منتشر شده در
فضای مجازی نشان میدهد برخی از مسافران
که ممکن است ناقل ویروس کرونا هم باشند،
سد راهداری را شکستهاند و به استان مازندران
وارد ش��دهاند .احمد حس��ینزادگان ،استاندار
مازندران ،قب ً
ال به مس��افران هش��دار داده بود
که ایج��اد هرگونه کمپ عمومی گردش��گری
و برپای��ی چ��ادر در محیط پارکه��ا و فضای
روباز ممنوع اس��ت و مدرسهها و خوابگاههای
دانش��جویی از پذیرش مس��افر باید خودداری
کنند .اما آنچه نگرانی را در این استان تشدید
میکن��د ،وجود ویالهای ش��خصی اس��ت که
انگیزه اصلی س��فر به این منطقه ش��ده است.
گزارشهای جامعه هتلداران استان مازنداران
نش��ان میدهد بیش از  ۱۳۰هزار ویال و خانه
ش��خصی در این اس��تان وجود دارد که بدون
مج��وز به مس��افران اجاره داده میش��وند .به
همین خاطر دادس��تان مازندران دستور داده
خانههای شخصی و حتی هتلهایی که مسافر
میپذیرند ،پلمب شوند.
گی�لان که بع��د از ته��ران و قم بیش��ترین
ش��مار مبتالیان به وی��روس کرون��ا را دارد و

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

گزارشهای ستاد مقابله با کرونا در این استان
نش��ان میدهد وضعیت خدمات بیمارس��تانی
آن چندان مطلوب نیس��ت ،از روز ش��انزدهم
اسفند تدابیر س��ختگیرانهای ،مشابه مازندران
در برخورد با مسافران به اجرا گذاشت .فرمانده
انتظامی گیالن اعالم کرده که ماموران پلیس
راه ب��ا حض��ور در ورودی محورهای گیالن ،از
ورود انواع خودروها به این اس��تان جلوگیری
میکنند .ارس�لان زارع ،استاندار گیالن ،گفته
که حتی در تعطیالت نوروزی هیچ مس��افری
اع��م از فرهنگی و غیر فرهنگی را نمیپذیرند.
فرمانداری رودبار هم متعاقب این دس��تور ،از
روز جمع��ه ( ۱۶اس��فندماه) آزاد راه و ج��اده
رش��ت  -قزوین در ورودی گیالن ،لوش��ان را
به روی مس��افران بست .فرماندار سیاهکل هم
اعالم کرد که اجازه تردد به خودروهای با پالک
غیر بومی را در این شهرستان نمیدهد.
علیاکب��ر آش��وری مدی��ر مرک��ز مدیریت
راهه��ای س��ازمان راه��داری و حم��ل و نقل
جادهای نیز تاکید کرد که خودروهای شخصی
با پالکهای غیربومی نمیتوانند به استانهای
گیالن و مازندران وارد شوند و از مردم خواست
تا اطالع ثانوی و برای حفظ س�لامتی خود از
س��فرهای غیر ضرور خودداری کنند .او گفته
که اگر مردم به این اس��تانها س��فر کنند ،در
ورودی ش��هر جلوی آنها گرفته شده و آنها را

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

برمیگرداند .آشوری این هشدار را هم داد
که تا اطالع ثانوی از س��فرهای غیر ضرور
خ��ودداری کنند ،چون ای��ن تصمیم برای
اس��تانهای دیگر که درگیر ویروس کرونا
هستند ،گرفته میشود.
مقابله با شیوع کرونا در دیگر استانها

استاندار چهارمحال و بختیاری که استانی
تزانزیتی محس��وب میشود ،روز شنبه ۱۷
اسفند ،از کنترل مبادی ورودی این استان
و مقابله با ورود خودروی مسافران خبر داد
و تاکی��د کرد که خودروی رانندگانی که از
این دس��تور س��رپیچی کنند به پارکینگ
منتقل میش��ود .در خراس��ان رضوی نیز
ک��ه در وضعیت قرم��ز همهگیری ویروس
کرونا قرار گرفته ،رییس پلیس راه اس��تان
اعالم کرده که از روز ش��نبه  ۱۷اسفندماه،
رفت و آم��د خودروها را در مبادی ورودی
به این اس��تان کنت��رل و محدود میکند و
از ورود اتب��اع خارجی غیرمجاز و رانندگان
و سرنش��ینان خودروهای��ی که بدون علت
موج��ه و ض��رورت راه��ی جاده ش��دهاند،

جلوگیری خواهد کرد .س��تاد پیشگیری و
مقابله با ویروس کرونا در خراس��انرضوی
هم در اطالعیهای اعالم کرد که مس��افران
را در تعطیالت نوروز نمیپذیرد.
اس��تاندار کهگیلوی��ه و بویراحمد هم از
مسدود شدن برخی محورها در این استان
خب��ر داده و گفته ک��ه ورودیهای اصلی
استان از جمله محورهای اصفهان_یاسوج
و شیراز_یاس��وج روی خودروهای��ی ب��ا
پالکهای مربوط به اس��تانهای درگیر با
کرونا که وضعیت مناس��بی ندارند ،مسدود
میشود و سرنشینان خودروهای بومی که
مش��کوک به این ویروس هستند ،قرنطینه
میشوند .فرمانده انتظامی زنجان هم گفته
ک��ه اج��ازه ورود به خودروه��ای غیربومی
به این اس��تان داده نمیش��ود و مسافران
میتوانند به مس��یرهای خ��ود بدون ورود
به ش��هرهای استان زنجان ادامه دهند ،در
غیر اینصورت عوامل نیروی انتظامی مانع
از ورود آنها به اس��تان خواهند ش��د .جز
این چند اس��تان ،ورود مسافر به شهرهای
اورامان در اس��تان کردستان ،قمصر ،نیاسر

و ابیانیه در اس��تان اصفه��ان ،منطقه آزاد
ارس در استان آذربایجان شرقی و ماکو در
آذربایجان غربی هم ممنوع شده است.
ب��ا وج��ود اینکه بیش��تر اس��تانها در
وضعی��ت قرمز اپیدمی وی��روس کرونا قرار
گرفتهان��د ،ام��ا ممنوعیت س��فر هنوز در
سراس��ر کش��ور به طور کامل فراگیر نشده
است .بیشتر اس��تانداران اعالم کردهاند از
ح��اال و در تعطی�لات نوروز به مس��افران،
هی��چ ن��وع خدماتی نمیدهن��د و پذیرش
مس��افر را در اقامتگاههای عمومی ممنوع
کردهاند .برخی دیگر هم سیستم غربالگری
را در ورودی ش��هرها به اجرا گذاش��تهاند.
در کانون انتش��ار این ویروس ،قم هم فقط
طرح غربالگری مس��افران انجام میشود و
جز اینکه مراکز اقامت��ی و رفاهی تعطیل
ش��ده ،برنام��ه دیگ��ری ب��رای محدودیت
سفرها اجرا نشده است.
ت��ردد مس��افران در همه این اس��تانها
همچن��ان از راهآهن ،فرودگاهها ،پایانههای
مسافربری اتوبوس و تاکسیهای بینشهری
و اس��کلههای دریایی مسافری ،ادامه دارد.
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ضمن اینکه گزارشهای مرکز آمار نش��ان
میدهد در بهار امس��ال ح��دود  ۶۰درصد
س��فرها با هدف دیدار دوس��تان و بستگان
انجام ش��ده که  ۷۴درصد اقامتها هم در
خانه بس��تگان و آشنایان بوده است .با این
شرایط تعطیل کردن اقامتگاههای عمومی
و کنت��رل ص��رف جادهه��ا و خودروه��ای
سواری ،شاید راهکار دقیقی برای جلوگیری
از انتقال ویروس کرونا نباشد.
اس�تانهای دیگ�ر وی�روس مس�افر را
چگونه مهار میکنند؟
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در اصفهان که چهارمین استان با بیشترین
آلودگی به ویروس کرونا اعالم ش��ده است،
فع ً
ال راههای دسترس��ی به استان مسدود و
یا حتی محدود نش��ده است ،فقط استاندار
از مردم خواسته در نوروز ،دور سفر به این
اس��تان را قل��م بگیرند .اس��تاندار اصفهان
گفته که هیچ مسافری را در مراکز اقامتی
نمیپذیرند و کمپ کردن هم ممنوع شده
است .فرمانده سپاه کاشان هم اعالم کرده
ت بازرسیهای بهداشتی را در ورودی
ایس�� 
و خروجیهای کاش��ان مستقر کرده است.
البرز در نقش��ه منتشر شده از سوی وزارت
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

بهداشت ،به وضعیت قرمز رسیده است و با
آنکه استانی ترانزیتی محسوب میشود و
نقش مهمی در کنترل شیوع ویروس کرونا
از طریق س��فر میتواند داش��ته باشد ،اما
هنوز برنامهای برای جلوگیری و یا محدود
کردن س��فرها ندارد ،فقط فرماندار طالقان
گفته که به موارد مش��کوک اجازه ورود به
ای��ن منطقه را نمیدهند .اس��تاندار قزوین
ه��م گفت��ه ،از ورود خودروهای��ی با پالک
استانهای آلوده به این ویروس ،جلوگیری
میش��ود .مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی،
گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان هم
گفته که از پذیرش مس��افر تا اطالع بعدی
معذوراند.
اس��تاندار س��منان هم راههای دسترسی
به این اس��تان را نبسته و یا ورود و خروج
را مح��دود نکرده اما با عذرخواهی از مردم
گفته که نوروز امسال ش��رایط پذیرایی از
مس��افران ندارند و از مردم هم خواسته به
س��منان نیاین��د .اما در گلس��تان که روند
ش��یوع وی��روس کرونا هم س��ریع گزارش
شده اس��ت ،حضور مردم در تفرجگاههایی
مث��ل النگدره و ناهارخواران ممنوع ش��ده
و مثل سایر اس��تانها مطابق دستور ستاد

مدیریت کرونا ،پذیرش مسافر در مدارس و
مهمانپذیرهای دولتی ممنوع شده است.
این اس��تان ک��ه کریدور زیارتی مش��هد
محس��وب میش��ود ،ب��ا نزدیک ش��دن به
تعطی�لات ن��وروز حتم��اً ب��ه کنترلهای
شدیدتری نیاز دارد و صرفاً با ممنوع کردن
پذی��رش مس��افر در اقامتگاههای دولتی و
مدارس ش��اید نتواند جلوی موج سفرهای
ج��ادهای ب��ه س��مت مش��هد را در بحران
ویروس کرونا بگیرد.
در استان فارس هم معاون توسعه مدیریت
و منابع اس��تانداری انجام هرگونه فعالیت
گردشگری را تا زمان رفع مخاطرات مربوط
به ش��یوع کروناویروس ،ممنوع کرده است.
س��تاد خدمات نوروزی استان فارس هم از
مردم خواسته تا تابستان به این استان سفر
نکنند .ش��هردار شیراز هم اسکان مسافران
را در کمپها ،پارکها ،سالنهای ورزشی،
فرهنگس��راها و مهمانس��راها ممنوع کرده
است.
اما در خوزستان که ویرس کرونا درحال
شیوع بیش��تری است ،اوضاع کمی عجیب
شده ،ش��هردار اهواز در نامهای از استاندر
خواس��ته که ورود مس��افران ن��وروزی به

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :
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این ش��هر ممنوع شود اما معاون امنیتی و
انتظامی استانداری خوزستان در جواب به
آن نوشته که "شهردار اهواز در این زمینه
نبای��د دخالت و اظهار نظر کن��د و باید به
کارهای شهرداری بپردازد.
این درحالی است که تشکلهای مردمی
ه��م از مدیریت اس��تان خواس��تهاند ورود
گردش��گر را به خوزس��تان ممن��وع کند.
ضمن اینکه بازارهای سرپوشیده آبادان و
خرمشهر برای جلوگیری از انتشار ویروس
کرونا تا اطالع ثانوی تعطیل ش��دهاند .یزد
که به واسطه نزدیکی به قم ـ کانون انتشار
ویروس کرونا ـ پیش از صدور بخشنامههای
س��تاد کرونا صادر شود،خودجوش هتلها
و مراک��ز اقامت��ی را تعطیل ک��رد ،حاال از
مس��افران خواس��ته در نوروز به این استان
نیایند ام��ا برنامه دیگری برای محدود و یا
ممنوع کردن ورود مسافر ندارد.
مدی��ر کل آموزش و پرورش اس��تان یزد
هم گفته ک��ه همه مراک��ز اقامتی ،رفاهی
فرهنگیان ،سالنها و رستورانهای وابسته را
تعطیل کردهاند .در اردبیل اماکن عمومی و
گردشگری تعطیل شده است .از روز جمعه
( ۱۶اس��فندماه) هم ورودیهای اردبیل از
سمت گیالن با دستور قضایی مسدود شد.

استاندار اردبیل هم گفته که به منظور عزم
ملی در شکست ویروس کرونا و حفظ جان
مهمانان عزیز و ش��هروندان گرامی در ایام
نوروز ،امس��ال کلیه مراک��ز اقامتی اعم از
هتلها ،هتل آپارتمانها ،خانه مس��افرها،
مراکز گردش��گری و آب درمانیها تعطیل
است.
کرمانشاه هم گفته در نوروز آماده پذیرش
مس��افر نیس��ت .مدیرکل میراث فرهنگی،
گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان هم
اعالم کرده که هم��ه اماکن و محوطههای
تاریخ��ی و موزهه��ای اس��تان را ب��ه علت
ش��یوع ویروس کرونا را برای نوروز تعطیل
کردهاند .فرماندار هرسین هم خبر داده که
اجازه ورود به محوطه جهانی بیستون داده
نمیشود.
در کرم��ان ه��م هم��ه موزهه��ا ،باغها،
اماک��ن تاریخ��ی و اقامتگاههای بومگردی،
جشنوارهها و مراس��مهای نوروزی تعطیل
شدهاند .مش��اور اس��تاندار کرمان در امور
رس��انه و رواب��ط عموم��ی ه��م از کنترل
ورودیهای اس��تان خب��ر داده و گفته که
افراد مش��کوک تحت نظر علوم پزشکی در
قرنطینه میشوند.
اس��تان هم��دان ک��ه همزمان با ش��یوع

ویروس کرونا ،نس��بت به سفر چینیها به
این استان بسیار گلهمند بود و رسماً اعالم
کرد که گردش��گران چین��ی را نمیپذیرد
حاال برای مقابله با این ویروس ،اعالم کرده
که در ورودیهای استان ایستگاههای تست
غربالگری مستقر کرده و از تعطیلی موزهها
و محوطهه��ای تاریخی در نوروز خبر داده
است .اما فع ً
ال از برخوردهای سختگیرانه با
مسافران در این استان ،خبری نیست.
اما سیس��تان و بلوچستان با آنکه اعالم
کرده مس��افر نمیپذیرد ،مش��کلی مشابه
استانهای شمالی دارد.
مس��افرانی که ب��ا وجود تعطیل��ی مراکز
اقامتی همچنان راهی چابهار شدهاند و در
بومگردیهایی که قرار بوده ،تعطیل باشند،
اقامت کردهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردش��گری و
صنایع دستی این استان گفته که برخالف
تمام تمهیداتی که تا حاال صورت گرفته اما
خیل عظیمی از مسافران به استان آمدهاند
و بسیاری از سیستانیها و بلوچستانیهای
مقیم گلس��تان و مازن��دران برای گذراندن
تعطیالت به این استان سفر کردهاند.
فرماندار ویژه شهرستان چابهار هم گالیه
مشابهی داشته و گفته با همه هشدارهایی
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ک��ه دادهایم اما از حاال ب��ا حجم زیادی از
مسافران نوروزی مواجه شدهایم .در چابهار
تصمی��م گرفت��ه ش��ده که مراک��ز تجاری
تعطیل ش��وند تا شاید مس��افر کمتر شود.
فرماندار چابه��ار این را هم گفته که اگر با
مس��افر مش��کوک به ویروس کرونا مواجه
ش��وند او را  ۱۴روز در قرنطینه میکنند و
به هیچ وجه فرد بیمار را به ش��هر دیگری
منتقل نمیکنند.
نمایندگان اس��تان هرمزگان از استاندار
خواس��تهاند جلوی ورود مس��افر را به این
اس��تان بگیرد .هرچند که معاون سیاس��ی
امنیت��ی و اجتماع��ی اس��تانداری از مردم
خواسته به این استان سفر نکنند و استاندار
هم گفته که تا اطالع ثانوی به گردشگران
خدماتی داده نش��ود اما محمد آشوریریال
عضو مجم��ع نماین��دگان هرم��زگان این
اقدامات را کافی ندانسته و گفته که آمارها
نشان میدهند باالی  ۸۰درصد مبتالیان به
این ویروس در هرمزگان مسافر بودهاند.
در قش��م و کی��ش ه��م اعالم ش��ده به
مس��افران خدم��ات داده نش��ود اما احمد
مرادی عضو مجمع نماین��دگان هرمزگان
در مجل��س از تردد غیرمجاز ش��ناورهای
غیراس��تاندارد ب��ه این جزایر خب��ر داده و
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

گفت��ه که جل��وی س��فرهای دریایی هنوز
گرفته نشده است.
کنترل سفرها در خراسان شمالی هم در
این حد است که مس��افران استانهایی با
آلودگی باال به ویروس کرونا ،در اقامتگاهها
اسکان داده نمیشوند .اس��تاندار ایالم که
این روزها شاهد بسته و باز شدنهای مکرر
مرز مهران به علت ش��یوع وی��روس کرونا
است ،از مردم خواسته س��فرهای نوروزی
خود را به وقت دیگری موکول کنند.
اس��کان مس��افران در کم��پ ،مدارس،
ورزشگاهها ،مهمانسراها ،مسافرخانهها هم
ممنوع ش��ده است .در ش��هر مرزی مهران
هم تمام واحدهای اقامتی از مسافر تخلیه
ش��ده اس��ت .اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دس��تی و گردش��گری شهرس��تان مهران
تاکید کرده با کسانی که از این امر تمکین
نکنند برخورد قانونی میشود.
استاندار بوشهر هم از مردم خواهش کرد
به استانهای جنوبی و بوشهر سفر نکنند،
چون هیچ ام��کان پذیرایی و اقامتی وجود
ندارد .او ،اجاره خانههای مبله در استان را
هم تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرده است.
اس��تاندار لرس��تان هم گفته هیچ خدماتی
به مس��افران نمیدهند و مردم از س��فر به

لرستان پرهیز کنند.
در س��ایر اس��تانها و ش��هرها نیز تدابیر
کنترل��ی به همی��ن ترتیب اس��ت؛ مطابق
دستورالعمل ستاد مدیریت کرونا ،پذیرش
مس��افر در اقامتگاهه��ای عمومی همچون
م��دارس ،مهمانس��راهای دولت��ی و خانه
معلمها ممنوع ش��ده و قرار است از برپایی
کمپها و چادرهای مس��افرتی جلوگیری
شود.
وزارت می��راث فرهنگ��ی ،گردش��گری و
صنایع دستی به عنوان متولی سفر در کشور
که مسؤولیت ستاد هماهنگی خدمات سفر
و ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا
در اماکن ورزش��ی و گردشگری را به عهده
دارد ،جز این اقدام ،دس��تورالعمل دیگری
ب��رای محدودی��ت و ممنوعی��ت س��فرها
نداشته و حتی در س��تاد مدیریت کرونا با
تعطیل��ی هتلها و مراک��ز اقامتی مجاز که
با کمبود م��واد ضدعفونیکننده مواجهند،
هم مخالفت کرده اس��ت و فع� ً
لا برنامهای
ب��رای تعطیل��ی موزهه��ا و محوطهه��ای
تاریخی ندارد ،هرچند که استانها مستقل
دراینباره تصمیمهای��ی گرفتهاند و برخی
موزهه��ا و محوطههای تاریخی و هتلها را
تعطیل کردهاند.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

گفتگوبااسماعیلنوعی،رانندهبینالمللیاتوبوساسکانیا

سفربااتوبوسعقاب-اسکانیابهفرانسه،آلمانوایتالیا
اسماعیل نوعی ،یک راننده اتوبوس بینالمللی است .او بارها با اتوبوس اسکانیای خود به اروپا سفر کرده و بسیاری از کشورهای توسعهیافته قاره سبز از
جمله آلمان ،فرانس��ه ،ایتالیا و س��وئد را دیده است .میگوید رانندگی در جادههای کش��ورهای اروپایی لذتبخش است و برعکس در جادههای ایران عذاب
میکش��د .این راننده که متولد س��ال  1354و اهل ش��هر اردبیل است ،رانندگی را از اواسط دهه  60ش��روع کرده و حاال بیش از  30سال است در جادهها
میراند .با او درباره اتوبوس و جاده و تفاوتهای رانندگی در جادههای ایران و اروپا گفتگو کردهایم که در ادامه میخوانید.
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از بنز ایران ناسیونال تا اتوبوس اسکانیا

رانندگی را از سالهای  66-65شروع کردم.
آن زمان یک دس��تگاه مینیبوس داشتیم و
من با همان مینیبوس به این ش��غل عالقه
پیدا کردم و بعدها فکر نشستن پشت فرمان
اتوبوس به سرم افتاد .فکر میکنم سال  78بود
که به صورت شراکتی یک دستگاه اتوبوس بنز
ایران ناس��یونال خریدم و در مسیر آرزوهایم
قرار گرفتم .برای من سالهای بهیادماندنیای
بود .جوان بودم و خوش��حال از اینکه به یکی
از مهمترین اهدافم رس��یده بودم .حاال نوبت
آرزوی بزرگت��ری بود .میخواس��تم به جای
اتوبوس ش��راکتی ،خودم به تنهایی اتوبوسی
بخرم؛  3سال بعد یعنی سال  80همین اتفاق
افتاد .سالها با این اتوبوس کار کردم و خرج
زندگیام را درآوردم تا اینکه در سال  89بعد از
اینکه اتوبوسهای مختلفی از جمله ولوو و مان
را تجربه کردم ،باالخره یک دستگاه اتوبوس
اسکانیا خریدم و خودم را در شرایط جدیدی
دیدم.
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چرا اسکانیا؟

اس��کانیا آن روزها خیلی مدرن و جاافتاده
ب��ود .البته حاال هم انصافاً همینطور اس��ت.
خدمات پس از فروش بس��یار خوبی داشت و
مس��افرها هم خیلی به سواری آن عالقه پیدا
کرده بودن��د .آن روزها ما کار میکردیم و به
لطف خدا درآمدمان ه��م خوب بود .چندی
گذشت و ما یک اتوبوس اسکانیای دیگر هم
خریدیم و بعد هم یک اتوبوس اسکانیای دیگر.
من و ش��ریکم  3اتوبوس داشتیم ،به مقاصد
مختلف میرفتیم و خیلی هم خوشحال بودیم
تا اینکه شرایط کشور به لحاظ بینالمللی به
هم ریخت و متأسفانه شرایط ما هم بعد از یک
اتفاق تلخ قدری سخت شد.
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 8بار سفر به اروپا

به لطف شغلی که دارم ،کشورهای اروپایی
زیادی را دیدهام؛ آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،سوئد،
جمهوری چک ،یونان ،مجارستان ،ترکیه و ...
 .من  8بار طی دورههای مختلف ،گردشگران
ایرانی را به اروپا بردم و گاهی بیش از یک ماه
در کشورها و شهرهای مختلف این قاره گشت
میزدم .روزهای بسیار خوبی بود و اص ً
ال فکر
نمیکردم هیچوقت چنین شانسی پیدا کنم
که از راه رانندگی ،مدرنترین شهرهای اروپا و
جهان را با اتوبوس خودم گشت بزنم.
همه چیز از یک پیشنهاد شروع شد

ام�روز اتوب�وسداری مثل
گذش�ته نیس�ت .همه چیز از
قطع�ات تا روغن و الس�تیک
گران ش�ده اس�ت .قب ً
ال ما هر
چ�ه خرج ماش�ین میکردیم
باز هم آنقدری درآمد داشتیم
که راضی باشیم اما چند سالی
است ش�رایط برای رانندگان
و اتوبوسداران خیلی س�خت
شده .واقع ًا دخلها به خرجها
نمیخ�ورد و م�ن نمیتوان�م
اتوبوسم را به روز کنم
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

خیلی س��ال پیش ،وقتی که س��وریه هنوز
سوریه بود و کس��ی به کارش کاری نداشت،
داعش��ی نبود و جنگ داخلی در آن ش��روع
نش��ده بود ،من تورهای زیارتی به این کشور
میبردم و این تقریباً شغل اصلیام بود .وقتی
اوضاع در این کش��ور به هم ریخت ،خط باکو
 مشهد را در پیش گرفتم و مدتی هم در اینخط بودم .یک روز مدیر یک آژانس مسافرتی
پیشنهاد تور شمال کشور خودمان را داد و من
هم پذیرفتم.
م��دت زی��ادی در این خط ب��ودم تا اینکه
مدیر همین آژانس ،پیش��نهاد تور اروپایی را
مطرح کرد .راستش تا آن موقع نمیدانستم
که با اتوبوس میشود از تهران به آلمان رفت!

پیشنهادش را پذیرفتم و بعد از مدتی ،اولین
سرویس را به اروپا رفتم .خیلی برایم عجیب
بود .من با اتوبوس اسکانیای خودم تا پای برج
ایفل رفتم؛ خیلی از شهرهای آلمان را دیدم و
به ایتالیا هم رفتم .همه چیز خیلی خوب بود
اما اتفاقات چند س��ال پیش و جهش یکباره
قیم��ت ارز همه چیز را به ه��م ریخت .از آن
زمان تا به حال حتی یک سرویس هم به اروپا
نبردهام .البته نه که نخواهم ،متأس��فانه دیگر
کسی پول رفتن به این مسافرتها را ندارد .ما
هم االن به اجبار دوباره به خط باکو  -مشهد
رفتهای��م که البت��ه ویروس کرون��ا آن را هم
تعطیل کرده است.
اتوبوسم یک بار هم در جاده نماند

حتم��اً میدانید که از تهران تا کش��ورهای
اروپایی چند هزار کیلومتر میشود ولی جالب
است بدانید اتوبوس اسکانیایی که دارم حتی
یک بار هم با وجود این مسافت طوالنی خراب
نش��د و در راه نمان��د .این نش��ان از قدرت و
سالمتاسکانیاست.
باور کنید خودم هم باورم نمیشد با اتوبوس
به اروپا بروم و مشکلی هم پیدا نکنم اما  8بار
رفتم و حتی یک ب��ار هم یک دقیقه معطل
خرابی ماشین نش��دم .اسکانیا اتوبوس جاده
است و اگر مراقبش باشید ،یک عمر میتازد و
در جاده نخواهید ماند.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

واکنش رانندگان خارجی به اسکانیای ایرانی!

یکی از نکتههای جالب برای من در سفر به اروپا ،واکنش رانندگان خارجی به
اتوبوس عقاب -اسکانیای ما بود .میدانید که آنها همواره بهروزترین محصوالت
دنیا را در اختیار دارند و کمتر به جزئیات خودروها توجه میکنند اما در بیشتر
اوق��ات اتوبوس من برایش��ان جذاب بود و بارها میآمدند و پش��ت فرمان آن
مینشستند و حتی با اتوبوس اسکانیای من عکس میگرفتند.

تفاوت رانندگی در ایران و اروپا

ش��اید باور نکنید ،ام��ا هیچ وق��ت از رانندگی در جادههای اروپایی خس��ته
نمیش��وید .در اروپا ،البته منهای ترکیه ،همه چیز با ایران فرق میکند .در این
کشورها قوانین رانندگی در حد فوقالعادهای تدوین شدهاند و مردم هم تمام آنها
را به بهترین نحو رعایت میکنند .رانندگیها حرفهای است و خبری هم از الیی
کش��یدنها و سرعتهای غیرمجاز نیست .واقعاً رانندگی کردن در این کشورها
برایم لذتبخش بود ،درست برعکس رانندگی در ایران .شاید باور نکنید من که
روزگاری همه عش��ق و عالقهام نشستن پش��ت فرمان اتوبوس بود ،حاال کمتر
رانندگی میکنم و بیشتر کنار دست راننده مینشینم .در ایران همه میخواهند
زود برسند و این زود رسیدن را یا با نادیده گرفتن قوانین رقم میزنند یا با ضایع
کردن حق دیگران .امیدوارم روزی ش��اهد آن باش��م که در ایران خودمان هم
شرایط رانندگی بهبود یابد.
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هزینهها زیاد شده است

امروز اتوبوسداری مثل گذشته نیست .همه چیز از قطعات تا روغن و الستیک
گران ش��ده است .قب ً
ال ما هر چه خرج ماشین میکردیم باز هم آنقدری درآمد
داشتیم که راضی باشیم اما چند سالی است شرایط برای رانندگان و اتوبوسداران
خیلی سخت ش��ده اس��ت .واقعاً دخلها به خرجها نمیخورد و من نمیتوانم
اتوبوس��م را بهروز کنم .کاش شرایط در کشور عوض شود و بار دیگر ببینیم که
میتوانیم با تالش و کوشش به اهدافمان برسیم.
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ایمنی سفرهای اتوبوسی در جادهها ارتقا مییابد

طرحرتبهبنديرانندگاناتوبوسازكاپيتانيكمتاكاپيتانچهارم

ب��ا هماندیش��ی و مش��ارکت نماین��دگان
انجمنه��ای صنف��ی بخ��ش حم��ل و نقل
مسافربری ،ایمنی سفرهای اتوبوسی بهبود و
ارتقا پیدا میکند .مهران قربانی معاون حمل
و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
در نشست كميته راهبري بخش حمل و نقل
مس��افربري این س��ازمان با بیان این مطلب
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

اظهار داش��ت :ب��ا توجه به آسیبشناس��ی
تصادفات ماههاي اخير ناوگان اتوبوسی ،تدابیر
و اقدام��ات موثري براي اج��را در کوتاهمدت
برای ارتقای ایمنی سفرهای اتوبوسی از سوی
سازمان راهداری و حملونقل جادهای و پليس
راه راهور مدنظر قرار گرفته كه بهرهگیری از
نظرها و پیش��نهادهای نمایندگان اصناف و

تشکلهای صنفی در تكميل و اثربخشی این
اقدامات بسيار مهم و راهگشا ميباشد.
وی اف��زود :از جمله ای��ن اقدامات ،کنترل
مضاعف وضعیت ایمنی رانن��دگان و ناوگان
اتوبوس ،تشدید نظارت بر عملکرد شرکتها
و متصدیان حمل و نقل و نظارتهای میدانی
در پایانههای مسافر و خروجیهای شهر است
که با همکاری و تعامل پلیس راه در دس��ت
اقدام است .همچنین مرکز مانیتورینگ حمل
و نقل جادهای مسافربری در قرارگاه مرکزی
س��ازمان راه��داری و حمل و نق��ل جادهای
ایجاد شده است که مدیران و کارشناسان بر
عملکرد ش��رکتها و رانندگان طی سفرهاي
جادهای نظارت دارند و در صورت مش��اهده
موردي تخلف و عدم رعایت ضوابط و مقررات
به رانندگان و ش��رکتهاي ذيربط تذکر داده
میشود.
مع��اون حمل و نق��ل س��ازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای خاطرنش��ان کرد :یکی
از برنامهه��ای میانمدت ،ط��رح رتبهبندي

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

رانن��دگان اتوبوس از كاپيتان يكم تا كاپيتان
چهارم اس��ت كه با تعيي��ن محدوده فعاليت
رانندگان در هر درجه ،ضريب ايمني سفرهاي
اتوبوس��ي افزايش خواهد يافت .يكي ديگر از
طرحهاي ميانمدت ،ارائه اطالعات وضعیت
ت��ردد اتوبوس به خانواده مس��افران در طول
سفر است که از طریق سامانه  ۱۴۱راهاندازی
ش��ده اس��ت و به زودی برای عموم کاربران
قابل بهرهبرداری اس��ت .در اين نشست اهم
وظايف و مسئوليتهاي شركتهاي سرشبكه
تشريح و بررسي شد و با مروري بر يافتههاي
تصادفات اخير و اقدامات مورد نظر براي نوروز
س��ال  1399نظرات مدعوين نيز درخصوص
موضوعات ياد ش��ده مطرح شد .براساس این
گزارش داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل
و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای طی س��خنانی اظهار داشت :باتوجه
ب��ه در پيش ب��ودن ایام ن��وروز و پيشبيني
استقبال هموطنان از سفر با ناوگان عمومی
حم��ل و نقل جادهای ،این نشس��ت با هدف
دريافت پیشنهادها و نقطه نظرهای نمایندگان

كانون انجمنهای صنفی بخش مسافربری و
مدیران سرش��بکه شرکتهای مسافربری در
راستای نیل به حداکثر ایمنی سفرها و تأمین
رضایتمندی مسافران برگزار شده است.
اين گ��زارش حاكي اس��ت لزوم تش��ديد
نظارتها ب��ر رفتار رانندگان و ش��ركتهاي
حم��ل و نقل مس��افري در جه��ت کاهش
تصادف��ات جادهای و ارتقای ایمنی س��فرها،
جمعبندي اصلی این نشست ميباشد که با
مشاركت و همراهی همه دستاندرکاران ذي
ربط ،خدمات حمل و نقلي ايمن و مطلوبي به
مسافران جادهای و هموطنان در سراسر کشور
ارائه خواهد شد.
گفتنی است در این نشست رؤساي اتحادیه
شرکتهای تعاونی مسافربری کشور ،کانون
انجمنهای صنف��ی کارفرمایی حمل و نقل
مس��افر ،کانون انجمنهای صنفی رانندگان
و جمعی از مدیران ش��رکتهای مسافربری
حضور داشتند و دیدگاههای خود را در زمینه
اقدامات و تدابیر اتخاذ شده در راستای ارتقای
ایمنی سفرهای جادهای بیان کردند.
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مدیرفروشداخلیشرکتعقابافشانمعرفیشد
مجتبی براتزاده با حکم مهندس بهروز مرادی ،مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی عقابافشان ،به عنوان مدیر فروش داخلی این شرکت انتخاب
و معرفی شد .براتزاده پیش از انتخاب به عنوان مدیر فروش داخلی شرکت تولیدی و صنعتی عقابافشان 11 ،سال به عنوان مدیر امور نمایندگان
مرکز خدمات پس از فروش این شرکت فعالیت میکرد .پیش از وی ،محمود غالمی عهدهدار این مسؤولیت بود.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ضدعفونی پایانههای مسافربری و اتوبوسها برای مبارزه با کرونا ویروس
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رس��ول عباس��ی مدیرعام��ل اتحادی��ه
س��ازمانهای پایانهه��ای مس��افربری
ش��هرداریهای کش��ور میگوی��د :اتحادیه
ن پایانههای مسافربری شهرداریهای
سازما 
کل کشور در تکاپو برای پیشگیری از انتشار
ویروس کرونا هماهنگیهای الزم را با هدف
پیشگیری از انتشار این ویروس را در سطح
پایانهه��ای مس��افربری ش��هرداریها انجام
داده اس��ت .لذا در همین راس��تا پایانههای
مس��افربری ش��هرداری حداقل دو مرتبه در
طول ش��بانه روز و اتوبوسهای بینش��هری
پس از هر سرویس ضدعفونی میشوند.
وی گف��ت :از زم��ان اع�لام خب��ر ابتالی
هموطن��ان ب��ه وی��روس کرون��ا ،اتحادی��ه
سازمانهایپایانههایمسافربریشهرداریها
با توجه به اهمیت اجرای اقدامات پیشگیرانه
در پایانههای مسافربری که از اماکن پرتردد
ش��هروندان اس��ت ،با هم��کاری س��ازمان
راه��داری و حم��ل و نقل جادهای کش��ور
مکاتبات مختلفی را با سازمانهای پایانههای
m

o

c

.

n

a

مسافربری شهرداریها و مدیریتهای بار و
مسافر شهرداریها انجام داده است.
مدیرعامل اتحادیه سازمانهای پایانههای
مسافربری شهرداریهای کشور تصریح کرد:
اطالعرسانی به مسافران در خصوص رعایت
نکات بهداشتی و راههای پیشگیری و مقابله
ب��ا ویروس کرونا نیز انجام میش��ود .در این
راستا راهنمای کنترل محیطی برای مقابله
با وی��روس کرونا در پایانههای مس��افربری،
راهنم��ای ضدعفون��ی ک��ردن و گندزدایی
پایانهها و راهنمای کنترل محیط برای مقابله
ب��ا ویروس کرون��ا در اماکن عمومی و مراکز

h

s
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تهیه و توزیع مواد غذایی به ش��هرداریهای
کشور ابالغ شد.
وی همچنی��ن از ابالغ دس��تورالعملهای
کش��وری مرتبط با وی��روس کرونای جدید
و چ��ک لیس��ت پای��ش وی��روس کرونا به
مدیریتهای مرتب��ط با عرصه حمل و بار و
مس��افر در شهرداریها نیز خبر داد .عباسی
ادامه داد :بر اس��اس گزارشه��ای دریافتی
از ش��هرداریها و تماسهای مستمر با آنها
با هدف پیشگیری از ش��یوع ویروس کرونا،
عملیات گندزدای��ی و ضدعفونی پایانههای
مسافربری شهرداریهای با جدیت در حال
انجام است.
در ت�لاش هس��تیم هم��ه بخش��نامهها
و دس��تورالعملهای بهداش��تی مص��وب
دس��تگاههای مس��ئول را به ش��هرداریها
اب�لاغ کنیم تا با وحدت روی��ه واحد ،زمینه
پیش��گیری از انتش��ار وی��روس کرون��ا در
پایانههای مسافربری ش��هرداریها و اعمال
نظارتهای الزم در این زمینه فراهم شود.
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ناوگان حمل و نقل مسافری بینشهری به طور مستمر ضدعفونی میشوند

فعالیت 12900اتوبوس بینشهری در ایام نوروز99
مدیرکل دفتر حمل و نقل
مسافر س��ازمان راهداری
گف��ت :در ح��ال حاض��ر
نماینده وزارت بهداش��ت
در بیش��تر پایانهه��ای
مس��افری حض��ور دارد و
اتوبوسه��ا ،مینیبوسها
و سواری کرایه قبل از هر
سفر ضدعفونی میشوند.
داری��وش باقرج��وان در
تش��ریح آخری��ن وضعیت
ضدعفونی ناوگان مسافری
جادهای برای سفرهای پیش
رو و همچنین سفرهای ایام
نوروز و آمادهسازی ناوگان
اظهار داش��ت :در راستای
آنکه س��فرهای جادهای از
طریق ن��اوگان اتوبوس��ی،
مینیبوس��ی و س��واری
کرایه به صورت امن انجام
شود ،دس��تورالعملی تهیه
شد و مبنای دستورالعمل
هم��کاری با ح��وزه وزارت
بهداش��ت و ارگانه��ای
صاح��ب نظ��ر در ح��وزه
پیشگیری از شیوع بیماری
کرونا است.
ل��ذا هم��کاران م��ا موظف
هس��تند در مرحل��ه اول
هم��کاری الزم را ب��ا ای��ن
نهاده��ای مس��ئول در
حوزه پیش��گیری از شیوع
کرون��ا را داش��ته باش��ند
و راهکاره��ای الزم باب��ت
جلوگی��ری از ش��یوع را
دریافت کنن��د اگرچه بعد
از آن پروتکلهای اصالحی
از س��وی وزارت بهداشت
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در ای��ن باره ابالغ ش��د که
ادارات کل اس��تانها در
جریان قرار گرفتند.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

ی اتوبوسها قبل از آغاز سفر
ضدعفون 

مدی��رکل دفت��ر حمل و نقل مس��افر س��ازمان
راهداری و حمل و نق��ل جاد ههای ادامه داد :عمده
کنترل الزم در این حوزه محلولپاشی و ضدعفونی
داخل اتوبوس و محلهای تماس نظیر دس��تگیره
صندلی ،دستگیر در ،س��گک کمربند ایمنی ،بدنه
صندلی و ..است.
همچنین محلول الکل و کرم ضد عفونی و ماسک
در اختیار ناوگان قرار گرفته اس��ت تا مسافرانی که
در معرض خطر هس��تند و یا مس��افرانی که بیمار
هستند در طول سفر از این ماسکها استفاده کنند
و از ال��کل و کرمهای ضد عفون��ی بابت ضدعفونی
دس��تهای خود اس��تفاده کنند که ش��رکتهای
حم��ل و نقل موظف به اجرا و نظ��ارت در این باره
هس��تند .عمده کار ضد عفونی ن��اوگان در ابتدای
شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

سفر اس��ت .قبل از ورود سکو به اتوبوسها
ضدعفونی میش��وند و هیچ وسیله نقلیهای
بدون تائید همکاران وزارت بهداش��ت آماده
سفر نمیشوند.
بیم�اران کرونای�ی از وس�ایل حمل ونقل
عمومی استفاده نکنند
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باقرجوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر
سازمان راهداری و حمل و نقل جاد ههای با
بیان اینکه نماینده وزارت بهداشت در اغلب
پایانههای مسافری استقرار دارند ،بیان کرد:
ضرورت دارد حتماً ناظر عالی در این حوزه
حضور داشته باشد .پایانههای مسافری محل
تجمع مسافران اس��ت و قطعاً اعزام وسیله
نقلیه باید با ضریب ایمنی باال باشد.
ب��ه مس��افران توصی��ه میکنی��م حتماً
دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنند و
مسافرانی که بیمار هستند به هیچ عنوان از
وسایل حمل و نقل جمعی برای سفر استفاده
نکنند تا موجبات سالمتی هموطنان خود را
فراهم آورند .البته غربالگری مسافران هم در
ابتدای سفر توسط همکاران وزارت بهداشت
و س��ازمان راهداری که در پایانهها مس��تقر
هستند انجام میشود.
آمادهس�ازی  12900دس�تگاه اتوب�وس
برای ایام نوروز

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان
راه��داری و حمل و نقل جادهای با تاکید بر
اینکه ناوگان مسافری جادهای عمومی قبل
از س��فر حتماً ضد عفونی میش��ود ،گفت:
برای ای��ام نوروز  12هزار و  900دس��تگاه
اتوبوس 33،هزار دس��تگاه مینیبوس و 41
هزار دس��تگاه س��واری کرایه آماده خدمت
دهی به مسافران نوروزی است.
س��رویسهای عادی همه روزه دایر است
و ام��کان تهی��ه بلیت از طریق س��ایتهای
اینترنتی و همچنین حضوری برای مسافران
فراهم اس��ت .در ادامه در صورت اس��تقبال
مس��افران برای تأمین س��رویس فوقالعاده
آماده هستیم.

به مس�افران توصیه
حتم� ًا
میکنی�م
د س�تو ر ا لعملها ی
بهداش�تی را رعای�ت
کنند و مس�افرانی که
بیمار هس�تند به هیچ
عنوان از وسایل حمل
و نق�ل جمع�ی ب�رای
س�فر اس�تفاده نکنند
ت�ا موجبات سلامتی
هموطن�ان خ�ود را
فراهم آورند
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جلوگيريازشيوعويروسكرونادرمجتمعهايخدماتي–رفاهيبينراهي
به منظور جلوگيري از ش�يوع و گسترش
ويروس كرونا در س�طح كشور ،با هماهنگي
و همكاري تشكلهاي صنفي حمل و نقل و
سرمايهگذارانمجتمعهايخدماتي-رفاهي،
تمهيدات پيشگيرانه اتخاذ شده است.
فرامرز مداح عضو هيأت عامل و نماينده
ريي�س س�ازمان راه�داري و حملونق�ل
جادهاي در امور فناوري و س�رمايه گذاري
اطالع�ات با بيان اين مطلب اظهارداش�ت:
اطالعرس�اني فوري و مؤثر از طريق ادارات
كل تابع�ه به تش�كلهاي صنف�ي ذي ربط
و همچني�ن بخ�ش مجتمعه�اي خدماتي
رفاه�ي بينراه�ي در ح�ال بهرهب�رداري،
مبن�ي ب�ر ض�رورت ضدعفون�ي نم�ودن
س�طوح تماس دست مسافران در فضاهاي
عمومي و مراكز رفاهي و تجاري و خدماتي
مجتمعه�اي خدماتي -رفاه�ي بينراهي
با م�واد ضدعفونيكننده اس�تاندارد مورد

تائيد مراكز بهداش�ت در استانها ،يكي از
تمهيدات اتخاذ شده است.
وي اف�زود :تأكيد به كاركنان مجتمعهاي
خدمات�ي -رفاه�ي بينراهي ب�ه خصوص
كاركن�ان زحمتك�ش بخش خدم�ات در
س�رويسهاي بهداش�تي ،نمازخانهه�ا و
رس�تورانها مبن�ي بر رعايت بهداش�ت و
اصول بهداش�تي كامل ،يك�ي ديگر از اين
تمهيدات است.
بر همین اس�اس چنانچه در حين سفرها
مس�افراني با عالئم س�رما خوردگي شديد
مشاهده شوند ،الزم است نسبت به توجيه
رعايت رفتارهاي بهداشتي و ايمني از جمله
اس�تفاده از ماس�ك و اس�تقرار مسافر در
محل مناس�بي از مجتمع خدماتي -رفاهي
بينراه�ي ك�ه كمتري�ن مواجهه با س�اير
مس�افران را داشته باش�د ،اقدام و سپس
هماهنگيه�اي الزم با واحده�اي اورژانس

صورت پذيرد.
عضو هيأت عامل اين سازمان بيان كرد:
ايجاد هماهنگي الزم با ش�بكه بهداش�ت
استان يا شهرستان و ضرورت وجود نماينده
مركز بهداش�ت در بازديدها از مجتمعهاي
خدماتي رفاهي بينراهي برابر دستورالعمل
كميت�ه وي�ژه نظ�ارت در راس�تاي نظارت
و تاكي�د بر رعاي�ت موازين بهداش�تي در
عناصر و كاربريهاي مجتمعهاي خدماتي
رفاه�ي بينراهي وافزايش تعداد بازديدها،
از جمله تمهيدات الزماالجرا است.
بر همین اساس ادارات كل راهداري و حمل
و نقل جادهاي سراسر كشور مكلف هستند
در راستاي رعايت موازين و اصول بهداشتي،
از نحوه ارائه خدمات در مجتمعهاي خدماتي
رفاهي بينراهي توس�ط كميته ويژه نظارت
در س�طح اس�تان و شهرس�تانهاي تابعه
بازديدهاي ويژهاي به عمل آورند.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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آیندهای که در انتظار ماست!
در دنیای فناوری نمیتوان ادعا داشت که هر روز اتفاقا ًت تازهای رخ میدهد! شاید این تعبیر برای دنیای فناوری بهتر باشد که بگوییم در هر لحظه ،رخداد تازهای در این دنیا به
وقوع پیوسته که میتواند تمام معادالت پیش از خود را دستخوش تردید کند .امروز فناوری اطالعات یکی از مهمترین مولفههای قدرتهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و علمی
است .کشوری که توانایی فناورانه دارد میتواند در لیست قدرتهای بزرگ باشد .با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطرهای از دریاست اشاره میکنیم.

تغییر فیزی���ک مغز با اعتیاد به گوش���یهای

هوشمند

محقق��ان در ی��ک مطالعه جدی��د به کمک
تصویربرداری با دستگاه ام.آر.آی دریافتند که
اعتیاد به گوشیهای هوشمند فیزیک مغز را
ب��ه گونهای تغییر میدهد که مش��ابه آن در
معتادین به مواد مخدر مش��اهده شده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی «اوبرگیزمو» ،این
مطالعه بر روی  ۴۸نفر انجام ش��د که  ۲۲نفر
از آنها از معتادین به گوش��یهای هوشمند
بودند .به گزارش محققان دانشگاه هایدلبرگ،
«با توجه به اس��تفاده گسترده از گوشیهای
هوشمند و افزایش روزافزون محبوبیت آنها،
مطالعه حاضر بیضرر بودن این دس��تگاهها
را دس��تکم در افرادی ک��ه در معرض خطر
رفتارهای اعتیاد آور مرتبط با آنها قرار دارند،
زیرسؤال میبرد».

ی عمومی در پی
با س��ودجویی ناشی از نگران 
شیوع ویروس کرونا ،تبلیغ ماسکهای تنفسی
را در پلتف��رم خود ممنوع ک��رد .راب لیترن
مدیر ام��ور مدیریت محص��والت فیسبوک
دیروز جمعه در توییتی ضمن اعالم این خبر
نوش��ت :ما تحوالت مربوط ب��ه کووید ۱۹-را
ب��ه دقت زیرنظر داری��م و اگر ببینیم افرادی
به دنبال س��ودجویی از شرایط اضطراری که
برای بهداش��ت عمومی پیش آمده هستند،
به روزرس��انیهای الزم را در سیاس��تهای
خود انجام خواهیم داد .این تغییر از روزهای
آینده اعمال خواهد شد ».تصمیم فیسبوک
برای ممنوع کردن تبلیغ ماسکهای تنفسی
همزم��ان با آن اتخاذ میش��ود ک��ه مقامات
بهداش��ت و س�لامت از مردم میخواهند تا
از خرید ماسکهای تنفس��ی برای مقابله با
کروناویروس جدید خودداری کنند.

تجدیدنظر در فرمت ارز دیجیتال

[]22

ممنوعی���ت تبلی���غ ماس���ک تنفس���ی در
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ش��بکه اجتماعی فیسبوک با هدف مقابله
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فیسبوک

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

گزارشها حاکی از آن اس��ت که مخالفتها
از س��وی مقامات و تنظیمکنندگان مقررات،
فیسب��وک را ب��ه تجدیدنظ��ر در فرم��ت
ی ش��ده ب��رای ارز دیجیتال لیبرا
برنامهری��ز 
واداش��ته اس��ت .فیسبوک با عقبنشینی از
بلندپروازیهای سابق خود برای ایجاد یک ارز
دیجیتال مستقل از هر کشور و قدرتی ،حال
به فکر ایجاد سیستمی از نسخههای دیجیتال
واحد پولهای رایج ،از جمله دالر و یورو ،افتاده
است .بنابر گزارشهای منتشر شده« ،انجمن

لیبرا» که با هدف س��اخت این ارز دیجیتال
تأسیس شده بود به کار خود ادامه میدهد و
کیف پول دیجیتال فیسبوک پاییز امسال و
چند ماه پس از آن چیزی که در ابتدا برنامه
ریزی شده بود ،آغاز به کار خواهد کرد.

تش���خیص چهره افراد ماس���کدار نیز میسر
شد

در آستانه ش��یوع ویروس کرونا ،شرکتهای
سازنده فناوری تش��خیص چهره در چین با
استفاده از هوش مصنوعی ،این فناوری را برای
شناسایی چهره افرادی که ماسک بر صورت
دارند ،به روز کردهاند.
به گزارش روزنامه دیلی میل ،در حال حاضر
بیشتر مردم در چین به دلیل شیوع کرونا از
ماسک استفاده میکنند و شرکتهای سازنده
فناوری تش��خیص چه��ره در این کش��ور از
«هوش مصنوعی» استفاده میکنند تا بتوانند
چهره افراد دارای ماس��ک را نیز شناسایی و
از این طریق به جلوگیری از ش��یوع بیش��تر
ای��ن بیماری کم��ک کنند .ش��رکت چینی
 SenseTimeک��ه ب��ه عن��وان باارزشترین
استارت آپ هوش مصنوعی در جهان توصیف
میش��ود و دست کم  ۴.۵میلیارد دالر ارزش
دارد ،یکی از چند ش��رکتی است که فناوری
تش��خیص چهره خود را به نحوی ارتقاء داده
اس��ت تا بتواند چهره شخصی که ماسک بر
صورت دارد را بدون نیاز به برداشتن ماسک از
صورت شناسایی کند.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

اس��تفاده از روشهای معمول که ربات برای
انج��ام صحیح وظایف خود پ��اداش دریافت
میکند ،سیستم « »PUnSبه ربات این امکان
را میدهد که با اس��تفاده از زب��ان ،راجع به
کارهایی که انجام میدهد و یا در آینده انجام
خواهد داد ،قدرت استدالل پیدا کند.

منبع خارجی نیازمند اس��ت یا گاهی اوقات
جراحیهای تهاجمی مکرر روی بیمار انجام
میشود تا باتری به دستگاههای ایمپلنت وارد
شود.

ایمپلنتهایپزشکی

محققان عربستان سعودی برای دستگاههای
ایمپلنت پزشکی یک باتری سازگار با محیط
زیست تولید کردنددستگاههای پزشکی قابل
کاش��ت مانند س��معکها و یا دستگاههای
تنظیمکننده ضربان قل��ب ،از اهمیت زیادی
برخ��وردار هس��تند .ولی یکی از مش��کالت
آنها ش��ارژ نگه داش��ن آنهاست که به یک
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ناسا ،نام پیش��نهادی یک دانشآموز را برای
مریخنورد خود که تاکنون "مارس  "۲۰۲۰نام
داشت ،انتخاب کرد .سرانجام برای مریخنورد
ناسا موس��وم به مارس  ،۲۰۲۰نامی انتخاب
ش��د .این مریخنورد ،اس��تقامت ن��ام گرفت.
"اس��تقامت" ،نامی اس��ت که یک دانشآموز
مقطع متوس��طه اهل ویرجینای غربی برای
این مریخنورد انتخاب کرده و موفق شده بیش
از  ۲۸ه��زار نام پیش��نهادی را در یک رقابت
عمومی شکس��ت دهد« .توماس زوربوچن»
( ،)Thomas Zurbuchenاخترشناس ناسا در
مراسم اعالم نام برنده گفت :استقامت ،نامی
پرقدرت است و پیشرفت به رغم وجود موانع
را نشان میدهد .این نام میتواند فداکاری بشر
را برای اکتشافات فضایی بدون در نظر گرفتن
دشواریهای آن نشان دهد.

مرحلهای

بات���ری س���ازگار ب���ا محی���ط زیس���ت ب���رای

ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان

مریخنورد ناسا نامگذاری شد

ایمن���ی خانهه���ای هوش���مند ب���ا ورود دو

«آرلو» ( )Arloنام دزدگیر جدیدی است که
مانند همکارانش «نس��ت» و «رینگ» برای
افزایش ایمنی خانه و وسایل هوشمند درون
آن ساخته شده است و از افراد برای استفاده
از دستگاهها دو بار تأیید میگیرد .به گزارش
ایسنا و به نقل از انگجت« ،آرلو» پیرو «نست»
( )Nestو «رینگ» ( )Ringو به دنبال فراهم
کردن امنیت بیش��تر برای دستگاههای خانه
هوش��مند است .این ش��رکت به مشتریانش
اعالم کرده است که تا پایان سال  ۲۰۲۰نیاز
به تأیید هویت دو مرحلهای خواهند داش��ت.
همانطور که در راهنمای پش��تیبانی توضیح
داده شده است ،هر زمان وارد سیستم شوید،
باید به یک پیام متنی پاسخ دهید و کدهای
امنیتی به عنوان گزینه پشتیبان گیری خودکار
به صورت ایمیل در دسترس خواهند بود.
از میان سه ش��رکت امنیتی خانه هوشمند،
امروز تنها «رینگ» اس��ت ک��ه این امکان را
برای مش��تریان فراهم کرده است و «نست»
نیز قرار اس��ت در س��ه ماهه دوم سال جاری
میالدی وارد عمل شود.

[]23

در این راستا محققان عربستان سعودی برای
این موضوع یک راهحل پیدا کردهاند و در حال
توسعه یک دستگاه باتری قابل کاشت کوچک
هس��تند که از طریق پوس��ت و با استفاده از
امواج «فراصوت» قابل شارژ است.

چیدمان میز غذا توسط رباتها

محقق��ان دانش��گاه «امآیتی» سیس��تمی
طراحی کردهاند که به رباتها قدرت استدالل
میبخشد .تا به امروز آموزش به رباتها برای
انجام یک کار ،ش��امل کدگذاری مس��تقیم،
آزمایشه��ای آزم��ون و خطا و یا اس��تفاده
از دس��تگاهها بوده اس��ت .محققان دانشگاه
«امآیتی» ( )MITسیستمی توسعه دادهاند
که موس��وم ب��ه «برنامهریزی با مش��خصات
نامشخص» ( )PUnSاست و به رباتها کمک
میکند که وظایف پیچیدهای را انجام دهند.
این سیستم رباتها را قادر میسازد به عنوان
مثال بتوانند میز ش��ام را بچینن��د .به جای

پرتاب مریخنورد «اس��تقامت» ،ب��رای ژوئیه
س��ال  ۲۰۲۰برنامهریزی ش��ده و براس��اس
برنامهریزیها باید در فوریه سال ۲۰۲۱به مریخ
برسد .این مریخنورد ،مجموعهای از تجهیزات
علمی مانند رادار زمیننفوذ ،طیفسنج برای
بررسی ترکیبات خاک و چندین دوربین برای
ثبت تصاویر پانوراما و کلوزآپ از سطح مریخ
را با خود حمل میکند.
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ظهور عصر دیجیتال یک جمله معروف را
با خود به همراه داش��ت؛ ه��ر کس از فایل
دیجیتال خ��ود  ۳کپی ن��دارد صاحب آن
نیست ،حال که تمهیدات پزشکی کرونایی
به اجبار خانهنشینمان کرده ،میتوان از این
فرصت برای خانهتکانی این فایلها استفاده
کرد.
عصر دیجیتال را میتوان مهمترین گذار
قرن بیس��تم در حوزه فناوری اطالعات نام
گ��ذاری کرد که به عبارتی جهان را به قبل
و بعد از خود تقسیم کرد و این روزها آنقدر
زندگی ما به آن وابسته است که نمیتوانیم
زندگی قب��ل از دیجیت��ال را تصور کنیم.
امروزه ما در شبکههای اجتماعی ،رایانههای
شخصی ،موبایل و دوربین اطالعات زیادی
را انتش��ار میدهیم و دریافت میکنیم که
بس��یاری از این اطالعات میتواند در آینده
برای ما ارزشمند باشد .فایلهای پی دی اف
کتاب ،متن ورد یک مقاله علمی و پژوهشی،
کت��اب صوت��ی ،اس��ناد اداری ،بازیه��ای
رایانهای ،دفترچه تلفن دیجیتال ،عکسهای
خانوادگی ،فیلمه��ای کارگردان ،نوازندگان
و خوانندگان م��ورد عالقه ما این اطالعاتی
هس��تند که کار و زندگ��ی را به هم متصل
کرده است.
گنجهه��ا ،پس��توها ،کتابخانهه��ا و
صندوقچههای قفل ش��ده در گذشتهای نه
چندان دور محل طبقه بندی کردن اسناد

ارزشمند خانواده بود .از آلبومهای خانوادگی
گرفته تا نامههای عاشقانه که گهگاه حال را
به گذشتههای دور میسپرد.
هرچند اکنون فایلهای دیجیتال چنین
کارک��ردی دارند و خواندن پیام تلفنی یک
دوست قدیمی پس از گذشت سالها هنوز
لذت بخش است؛ مفقود شدن تلفن همراه،
بدسکتور (ضربه به حافظه) و ویروسی شدن
هارد (حافظه) ،شکستن رم داخل دوربین،
فاسد ش��دن دی وی دی ،کم و زیاد شدن
ولتاژ برق تجربههای نسل دیجیتالی است
ک��ه به یک باره تمام اطالعات و خاطرات را
به فراموشی میسپارد.
از برنامههای آرش�یو ش�خصی تا ساخت
فایلهایمادر

بس��یاری کارشناس��ان ح��وزه فن��اوری
دیجیتال باور دارند اگر از فایل خود  ۳کپی
نداش��ته باش��ید صاحب آن نیستید و این
یعنی اطالعات دیجیتال آسیبپذیرهستند
و بای��د از ی��ک فای��ل چندی��ن کپ��ی در
حافظههای مختل��ف ذخیره کنید .درحال
حاض��ر ش��بکههای اجتماعی ت��ا حدودی
ام��کان ذخیره س��ازی اطالع��ات را برای
مخاطب��ان فراهم کردند ک��ه این امکان به
بهای دسترسی به تمام اطالعات مخاطبان
اس��ت .هر چند جستوجو در این شبکهها
برای یافتن اطالعات مورد نیاز هم س��خت

است.
ً
معم��وال دس��تهبندی ک��ردن اطالعات
دیجیتال به وقت و نظم نیاز دارد که بتوانیم
اطالع��ات را به نحوی طبقهبندی کنیم که
برای رسیدن به آن در کمترین زمان آن را
بیابیم .برای سهولت در چنین امری برخی
از برنامه نویس��ان برنامههای آرشیو سازی
شخصی نوشتند که میتوانید اطالعات خود
را در آن وارد کنی��د و به راحتی تنها با یک
جستوجوی ساده به آن دسترسی داشته
باشید.
اگر به دنبال کم هزینهترین راه هس��تید
میتوانید برای خود چندی��ن فایل مادر با
عناوین عکس ،موسقی ،ویدئو ،پی دی اف
و ورد بسازید و سپس درون آنها فایلهای
دیگر را وارد کنید.
برای مثال فولدر عکس سپس فولدرهای
خانوادگ��ی و طبیعت بس��ازید و میتوانید
درون هر فول��در عکسهای خود را ذخیره
کنید و در نهایت بر اساس میزان اطالعات
اف��زوده خود هر  ۳ماه ی��ا  ۶ماه کپی آن را
به روز رس��انی کنید به نحوی که همیشه
از وجود  ۳نسخه از اطالعات خود اطمینان
داش��ته باشید .در زمان کپی اطالعات خود
میتوانی��د عکسهای ش��بیه به ه��م و یا
اطالعات تکراری را نیز پاکس��ازی کنید تا
حجم کمتری ب��رای ذخیره اطالعات خود
داشته باشید.
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وی��روس کرونا ک��ه از اواخر س��ال 2019
به ج��ان چینیها افت��اد و در ادامه گریبان
مردم بیش از  50کشور جهان را نیز گرفت،
خودروسازی را هم از دم تیغ خود گذراند.
کرونا که بیش��تر به دلیل س��رعت باالی
انتقال و انتش��ار ،گریبانگیر جهانیان شده و
مدتهاس��ت در صدر اخبار دنی��ا قرار دارد،
سبب شد تولید بس��یاری از خودروسازان و
قطعه سازان جهان مختل و حتی به تعطیلی
موقت کشیده شود.
طب��ق آخری��ن گزارشه��ا ،بس��یاری از
غولهای خودروسازی و قطعه سازی جهان
خط��وط تولید خود را در خ��اک چین و در
راس��تای جلوگیری از ش��یوع بیشتر ،موقتاً
تعطیل کردند.
دامنه تعطیلیها حتی ب��ه خارج از خاک
چی��ن نیز کش��یده ش��د ،چه آنک��ه برخی
خودروسازان با کمبود قطعات ارسالی از این
کشور مواجه و مجبور به توقف تولید شدند.
در ای��ن گ��زارش ،م��روری میکنی��م بر
تعطیلیه��ای رخ داده در خط��وط تولی��د
خودروسازان در اثر شیوع ویروس کرونا.
جنرال موتورز آمریکا :غول خودروس��ازی
ایاالت متح��ده آمریکا که در ش��هر ووهان
چین (کانون ش��یوع وی��روس کرونا) پایگاه
تولیدی دارد ،بالفاصله پس از ش��یوع کرونا
اق��دام به تعطیلی خطوط تولید خود در این
منطقه کرد .جنرال موتورز که در شراکت با
س��ایک موتور چین است ،کارخانهای بزرگ
در ووهان دارد و شش هزار نفر در آن فعالیت
میکنند.
تویوت��ای ژاپ��ن :تویوتا دیگر خودروس��از
بزرگ جهان که در چین صاحب پایگاههای
تولیدی عظیمی اس��ت و عالوه بر س��اخت
خودرو ،قطعه نیز میسازد ،از بیم کرونا ،تمام
خطوط تولیدش را در چین متوقف کرد.
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تسالی آمریکا :دیگر خودروساز آمریکایی
که از ش��ر کرونا در ام��ان نماند و مجبور به
تعطیل��ی خطوط تولید خود در چین ش��د،
تس�لاموتورز بود .این شرکت مدل محبوب
تسال  3را در خاک چین به تولید میرساند
و با وجود زیانی که بابت تعطیلی گریبانش را
خواهد گرفت ،سالمتی نیروی انسانی را در
اولویت قرار داد.
هون��دای ژاپ��ن :تعطیل��ی س��ه کارخانه
خودروسازی در چین ،اقدامی بود که هوندا
برای مقابله با کرونا انجام داد .این ش��رکت
همچنین دو کارخانه تولید موتورس��یکلت
خود را نیز در چین موقتاً تعطیل کرد.
پژو فرانسه :خودروس��از بزرگ فرانسه هم
جزو گرفتار ش��دگان کرونا اس��ت که ضمن
تعطیلی خط��وط تولید در چین ،کارکنان و
خانوادههای آنها را از این کشور خارج کرد.
هیوندای��ی کره جنوبی :با انتش��ار ویروس
کرون��ا در جه��ان ،دامن��ه تعطیلی خطوط

تولی��د خودروس��ازان به خ��ارج از چین نیز
کش��یده ش��د .بر این اس��اس ،ب��ا توجه به
ش��یوع نسبتاً گسترده کرونا در کره جنوبی،
هیوندایی مجبور شد خطوط تولید خود در
شهر اولس��ان را به طور موقت تعطیل کند.
گوی��ا یکی از کارکنان این ش��رکت به کرونا
مبتال ش��ده و هیوندایی تصمیم گرفته برای
خفظ سالمت دیگران ،فع ً
ال خط تولیدش را
بخواباند.
بوش آلمان :کرونا فقط یقه خودروس��ازان
را نگرفت و ش��رکتهای قطعه ساز فعال در
چی��ن را هم گرفتار کرد .ب��وش آلمان غول
قطعه س��ازی جهان ،از جمل��ه قربانیان این
وی��روس بود که مجبور ش��د خطوط تولید
خود را در چین تعطیل کند .گفته میشود
این قطعه س��از چندین خط تولید در نقاط
مختل��ف چین دارد و بیش��ترین نیروی کار
آن (در خارج از آلمان) متعلق به این کشور
است.
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آژانس پروژههای پژوهش��ی پیش��رفته
دفاع��ی ( )DARPAمتعل��ق ب��ه وزرات
دفاع آمریکا اعالم کرد با همکاری شرکت
«نورث��روپ گرومن» ش��رکت هوافضایی
و صنای��ع دفاعی آمریکا در پی س��اخت
رباتهای سرویس و تعمیر ماهوارهها در
فضا است.
آژانس پروژههای پژوهش��ی پیش��رفته
دفاع��ی ( )DARPAب��رای توس��عه
فناوریه��ای رباتی��ک ب��رای س��رویس
ده��ی و تمدید طول عم��ر ماهوارههای
مداری ،با ش��رکت هوافضایی «نورثروپ
گروم��ن» ()Northrop Grumman
همکاری میکند .این همکاری براس��اس
برنامه «س��رویس رباتی��ک ماهوارههای
زمینآهنگ» ( )RSGSب��رای ابداع یک
فناوری آغاز شده است تا یک ربات ماهر
برای سرویس و تعمیر ماهوارهها ایجاد کند
که توسط شرکتهای فضایی خصوصی
اداره خواهد ش��د .ماه��واره زمینآهنگ
( )Geosynchronous satelliteماهوارهای
اس��ت که در مدار زمینآهنگ قرار دارد
و دوره م��داری آن ب��ا دوره گردش زمین
یکسان است .اینگونه ماهوارهها پس از هر
زمان نجومی به موقعیت خود در آسمان
باز میگردند .ماهواره زمینثابت نمونهای
خاص از ماهوارههای زمینآهنگ است که
دارای مدار زمینثابت (مدار زمینآهنگ
دایرهای باالی اس��توا) است .مدار بیضوی
تون��درا نوع دیگری از م��دار زمینآهنگ
است که توس��ط ماهوارهها مورد استفاده
قرار میگیرد.

مزیت ماهوارههای زمینآهنگ این است
که نسبت به یک نقطه خاص بر روی زمین
و نیز نسبت به ایستگاههای زمینی همیشه
در یک محدوده از آسمان باقی میمانند.
ویژگی مش��خص ماهوارههای زمینثابت
این است که همیشه در یک نقطه خاص
در آسمان باقی میمانند ،بدین معنی که
گیرندههای زمینی این ماهوارهها نیاز به
جابهجای��ی نداش��ته و میتوانند در یک
جهتثابتباشند.ماهوارههایزمینآهنگ
اغلب برای اهداف مخابراتی بهکار میروند.
شبکه زمینآهنگ به شبکهای مخابراتی
گفته میشود که از مجموعه ماهوارههای
زمینآهنگ ساخته شده است.
برنامه " "RSGSکه در سال  2016طرح
ریزی شد ،بازنگری در طراحی را در سال
 2019به اتمام رس��اند و اکنون در حال
توسعه فناوریهای کلیدی برای نخستین
پرتاب فضایی در سال  2023است.
دارپا در حال تالش ب��رای جمع آوری
مؤلفههای��ی مانن��د بازوه��ای تعمیرکار
رباتیک ،انواع ابزار قابل تعویض ،دوربینها،
حس��گرها ،نرم افزارها و هوابردها در یک
محموله عملیاتی رباتیک است.

دارپا ( )DARPAی��ا آژانس پروژههای
پژوهشی پیشرفته دفاعی در سال ۱۹۵۸
تأس��یس ش��د و یک بنگاه پژوهش��ی و
فناوری زیر نظر وزارت دفاع ایاالت متحده
آمریکا است .این سازمان مسئولیت توسعه
و ساخت فناوریهای نوین را برای استفاده
نیروهای مس��لح ایاالت متح��ده آمریکا
ب��ه عهده دارد .در عین ح��ال« ،نورثروپ
گرومن» مشغول ادغام این اجزای رباتیک
خواهد ب��ود و همچنین خدمات پرتاب و
در م��دار قرار دادن این تعمیرکار رباتیک
را ارائه میدهد تا پس از بررسی فضاپیما
و اثبات قابلیتهای آن ،این فناوری را به
سازمانهای تجاری و دولتی عرضه کند.
«نورث��روپ گروم��ن» (Northrop
 )Grummanش��رکت هوافض��ا و صنایع
دفاعی آمریکایی است که در زمینه طراحی
و تولید تجهیزات جنگافزاری ،هواگردها
و هواپیماهای جنگنده ،کشتی ،شناور و
ناوهای هواپیمابر ،ماهواره ،سیس��تمهای
دفاع موش��کی ،رادار و تجهیزات پدافند
هوایی ،همچنین ارائه خدمات مش��اوره
فناوری اطالعات و نیروی نظامی ،فعالیت
میکند.
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جهاد علم و فناوری علیه کرونا
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فن��اوران و ن��وآوران علم��ی ای��ران در
مجموعههای مختلف مانند شرکتهای دانش
بنیان ،مراکز تحقیقاتی اعم از دانش��گاهی و
بخش خصوصی ،ش��رکتهای فعال و مراکز
رشد ،وارد عرصه طراحی و ساخت تجهیزات
از جمله کیت تشخیص و داروها برای مقابله با
بیماری کرونا شدند.
ب��ا بروز وی��روس کرونا ،آنان ب��ا تمام توان
و ظرفی��ت در مس��یر علم��ی در تالشاند تا
زمینه پاس��خگویی به نیازهای بیم��اران در
کشور فراهم شود و کش��ور در این زمینه به
خوداتکایی برسد.
پژوهشگران در حوزههای مختلف سالمت،
افتخارات بزرگی برای کشور خلق کردند و با
بهرهگیری از توان علمی خود ،امیدوارند که در
حوزه بیماری کرونا هم دستاوردهای ارزشمند
دیگری به وجود آورند.
هرچند فعالیتهای پژوهشی زمان بر بوده
و ب��رای تولی��د یک محصول اس��تاندارد و با
کیفیت مناسب ،فناوران باید زحمات زیادی
بکشند ،اما آنان با تالشهای شبانه روزی خود
امیدوارند در آینده نه چندان دور موفقیتهای
خوبی در این زمینه به دست آورند و با ایجاد
دستاوردی جدید کام مردم را شیرین کنند.
حس��ین وطن پور مدیرکل دفتر توس��عه
فناوری س�لامت وزارت بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزش��کی روز ش��نبه در گفت و گو با
خبرنگار علمی ایرنا به توانمندیهای محققان

وطن پور با اش��اره به اینکه حدود نیمی از
شرکتهایی که اعالم آمادگی کردند ،دانش
بنیان هستند؛ ادامه داد :شرکتهایی انتخاب
میش��وند که کارهای مش��ابه را انجام داده و
توانایی واقعی این کار را داشته باشند تا بتوان
در زمان کوتاهی ،کیت را طراحی ،تولید و وارد
بازار داخل کرد.
وی تاکید کرد که کیت تشخیصی کرونا باید
از استانداردهای الزم برخوردار بوده و پس از
انجام کارآزمایی بالینی و اثربخشی کامل ،وارد
بازار خواهد ش��د و به هیچ وجه ،س��رعت را
فدای سالمت مردم نخواهیم کرد.

ایرانی در این زمینه اش��اره کرد و گفت :آنان
توان و ظرفیتهای الزم برای تولید تجهیزات،
وسایل و داروها و حتی واکسن برای کنترل و
بهبود بیماری کرونا را دارند.
وی ادامه داد :آنان در زمینههای مش��ابه و
سایر زمینهها مانند نانو تکنولوژی ،سلولهای
بنیادی و زیس��ت فناوری به دس��تاوردهای
بزرگی دست یافتهاند و امیدوارند که در آینده
نزدی��ک به موفقیتهای خوبی در این زمینه
هم دست یابند.
وطن پور بیان داشت :هرچند کرونا ویروس
جدی��دی اس��ت و زم��ان زیادی از ب��روز آن
نمیگذرد اما فناوران ایرانی وارد عرصه ساخت
کیت تشخیصی و تولید داروهای بیماری کرونا
شدند.

آمادگی شرکتهای دانش بنیان برای تولید
داروهای بیماری کرونا

وی در پاسخ به این سؤال که آیا شرکتهای
دانش بنیان وارد عرصه ساخت دارو شدهاند،
گفت ۲ :تا  ۳شرکت دانش بنیان آمادگی خود
را برای ساخت دارو در این حوزه ،اعالم کردند.
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت
بهداش��ت ادامه داد :یک شرکت دانش بینان
آمادگی خ��ود را برای درمان بیماری کرونا با
استفاده از سلول درمانی ،اعالم کرده است که
امیدواریم به موفقیتهای خوبی دست یابد.
وطن پ��ور تاکید کرد :باید ب��ه محققان و
نوآوران کشور اجازه دهیم که در مسیر دقیق
علمی ،کار خود را جلو ببرند و به موفقیتهای
بزرگی دست یابند.

حمای���ت صن���دوق ن���وآوری از س���ه ش���رکت
برگزیده برای تولید کیت تشخیصی کرونا

وی ب��ه اع�لام آمادگی  ۵۰ش��رکت برای
ساخت کیت تش��خیصی کرونا اشاره کرد و
گفت ۳ :ش��رکت برگزیده ب��رای تولید کیت
تشخیصی کرونا مورد حمایت صندوق نوآوری
و شکوفایی قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت
بهداش��ت ادامه داد :کمیتهای در این زمینه
تش��کیل ش��ده و طی این هفت��ه از بین ۵۰
شرکت ۳ ،شرکت را انتخاب و معرفی میکند
تا کار در این زمینه را آغاز کنند.
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تأثیرویروسکرونابردنیایفناوری
ویروس جدید کرونا اثرات
مخربی بر فناوری سراس��ر
جهان داشته است؛ بسیاری
از ش��رکتها ،کارخانج��ات
خود را تعطیل و س��فرهای
کاری را ممن��وع کردهاند و
حت��ی برخ��ی از رخدادهای
ب��زرگ صنعت��ی لغو ش��ده
است.
نح��وه اثرگ��ذاری ویروس
کرونا بر عملک��رد برخی از
بزرگترین شرکتهای فنی
جهان را مورد بررسی قرار
میدهیم.

شرکت فیسبوک

این شرکت کنفرانس توسعهدهندگان موسوم
به  F۸را که بزرگترین رخداد سال با حضور مدیر
عامل آن محسوب میشود ،تعطیل کرد.
همچنین یک نشس��ت ساالنه فیسبوک که با
هدف بازاریابی برگزار میشد و انتظار میرفت در
آن  ۴۰۰۰نفر شرکت کنند ،تعطیل شد.
این ش��رکت ب��رای ارائه اطالع��ات مرتبط با
سالمتی ،آگهیهای سازمان جهانی بهداشت را
به طور رایگان نمای��ش میدهد .تولید و عرضه
هدس��ت واقعیت مجازی ش��رکت موس��وم به
 Oculuc HRب��ه تعویق افتاد و حضور ش��رکت
در فستیوال  SXSWمنتفی شد .فیسبوک اعالم
کرد یکی از پیمانکاران دفتر سیاتل این شرکت
مبتال به ویروس کرونا شده و این دفتر تا تاریخ
 ۹مارس تعطیل شده است .همچنین قرار است
کارمندان این دفت��ر تا تاریخ  ۳۱مارس وظایف
خود را از طریق دورکاری انجام دهند.
شرکت اپل
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این ش��رکت اعالم کرد به دلیل ش��یوع کرونا
نمیتواند به اهداف مالی تعیین ش��ده برای این
فصل دست یابد.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

تمام  ۴۲فروشگاه اپل به همراه دفاتر و مراکز
ارائه خدمات این شرکت در کشور چین که یکی
از بزرگترین بازارهای جهان محس��وب میشود،
به طور موقت تعطیل شد.

پس از تعطیلی تامینکنن��دگان قطعات اپل
در ووهان چین ،این ش��رکت ناچار شد به سراغ
تامینکنن��دگان جدید ب��رود .اپ��ل اعالم کرد
احتماالً جایگزینی آیفونهایی که دچار آسیب
شدید شدهاند ،با محدودیتهایی مواجه خواهد
شد .این شرکت سفرهای کاری به ایتالیا ،چین
و کره جنوبی را ممنوع و یکی از فروش��گاههای
خود را در ایتالیا تعطیل کرد.
عرضه آیفون  ۱۱در بس��یاری از فروشگاههای

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

برگزار شد ،به یک رخداد صرفاً دیجیتال تبدیل کرد.
این شرکت کنفرانس توسعهدهندگان  I/Oرا که قرار
بود  ۱۲تا  ۱۴مارس در مونتین ویو واقع در کالیفرنیا
برگزار ش��ود ،تعطیل کرد .گوگل اعالم کرد دستمز
کارگران س��اعتی را که ام��کان دورکاری ندارند ،به
آنها پرداخت خواهد کرد.

اپل در نیویورک متوقف شد و این شرکت از
حضور در فستیوال  SXSWانصراف داد.
شرکت گوگل

این ش��رکت از کارکنان خ��ود در منطقه
سیاتل خواست که در صورت امکان دورکاری
کنند و تمام دفاتر خود را در سرزمین اصلی
چین ،هنگ کنگ و تایوان تعطیل کرد.
گوگل سفرهای کاری به چین و هنگکنگ
را محدود و اعالم ک��رد تمام کارمندانی که
یکی از اعضای خانواده آنها به چین س��فر
کردهاند ،باید دس��تکم به م��دت  ۱۴روز در
منزل بمانند و دورکاری کنند .این ش��رکت
با وجود ابتالی یکی از کارکنان دفتر زوریخ
ب��ه کرونا ،تمام دفاتر خود را در اروپا باز نگه
داش��ت .گوگل نشست موس��وم به Google
 News Initiative Summitک��ه قرار بود در
پایان آوریل در کالیفرنیا برگزار شود ،تعطیل
کرد .این شرکت همچنین کنفرانس کلود را
که در س��ال گذش��ته با حضور  ۳۰هزار نفر
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شرکت مایکروسافت

شرکت مایکروسافت اعالم
ک�رد کارمن�دان مس�تقر در
مناطق سیاتل ،پیوجت ساند
و س�احل س�ان فرانسیسکو
در صورت امکان تا تاریخ ۲۵
مارسدورکاریکنند.همچنین
مدیرعامل مایکروسافت اعالم
کرد دستمزد عادی کارمندان
خود را حتی در صورت کاهش
س�اعات کاری آنها پرداخت
خواهد کرد

این شرکت اعالم کرد کارمندان مستقر در مناطق
س��یاتل ،پیوجت ساند و ساحل س��ان فرانسیسکو
در ص��ورت امکان ت��ا تاریخ  ۲۵م��ارس دورکاری
کنند .همچنین مدیرعامل مایکروسافت اعالم کرد
دس��تمزد عادی کارمندان خود را حتی در صورت
کاهش ساعات کاری آنها پرداخت خواهد کرد.
این شرکت اعالم کرد احتماالً نمیتواند به اهداف
مالی پیشبینی شده در بخش کسب کار ،از جمله
فروش سیس��تمعامل ویندوز و تجهیزات Surface
دست یابد.
شرکت توییتر

این شرکت از حضور در  SXSWانصراف داد و تمام
سفرهای کاری غیرضروری و حضور در رخدادهای
غیرضروری را برای کارکنان خود ممنوع کرد .توییتر
تم��ام کارمندان خود را ملزم ب��ه حضور در منزل و
دورکاری کرد .این ش��رکت در تاریخ  ۶مارس اعالم
کرد به دلیل این که یکی از کارمندان آن احتماالً به
ویروس کرونا مبتال شده ،دفتر سیاتل این شرکت به
دلیل پاکسازی تعطیل شده است .کارمند مزبور به
مدت چند هفته در دفتر این شرکت حضور نداشته
است .این شرکت اعالم کرد دستمزد کارکنان ساعتی
را که امکان دورکاری ندارند ،پرداخت خواهد کرد.
شرکت آمازون

این ش��رکت بیش از یکی میلیون محصول را که
ادعای درم��ان یا جلوگیری از کرونا را داش��تند ،از
فهرس��ت اقالم خود خارج ک��رد .آمازون همچنین
ه��زاران محصول را به دلیل افزایش بیدلیل قیمت
توس��ط عرضهکنندگان ،از فهرس��ت کاالهای خود
حذف کرد .یکی از کارمندان دفتر سیاتل این شرکت
ب��ه ویروس  SARS-CoV2مبتال ش��ده و اکنون در
قرنطینه است .آمازون به کارمندان خود اعالم کرد،
در صورت امکان تا پایان ماه مارس دورکاری کنند.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

گردشگری

به مشهد نیایید لطف ًا32/

کروناویروس فرصتی برای پاکسازی جنگلابر33/
نسخه نادر دیوان حافظ در حراجی ساتبیز34/

کشف نام شهری از یزد در گل نوشتههای تخت جمشید35/

خسارتهای میلیاردی به گردشگری ایران36/
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باد در موزهها میپیچد38/

 12هرم شگفتانگیز و مهم در مصر باستان40/
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بهمشهدنیاییدلطف ًا

غالمرضا بنی اسدی؛ روزنامه نگار و فعال رسانهای مقیم مشهد

آژیر خطر در مشهد چنان به صدا در آمده که قطع هم نمیشود .وضعیت قرمز است لذا کالیی،
شهردار مشهد ،با تبیین شرایط از رزمحسینی ،استاندار خراسان رضوی خواست تا پنجشنبه و شنبه
( 15و  17اسفند) را تعطیل کند .یعنی خراسان رضوی و به ویژه مشهد فع ً
ال تا دوشنبه ( 19اسفند)
در تعطیلی است .در و دیوار شهر هم پُر است از پیامهای هشدار دهنده؛ در خانه بمانید .امنترین جا
خانه است و هشتگهای فراگیر هم مدام این توصیهها را به چشم و گوش مردم میرساند تا –حد
یعنی
امکان -پا بیرون نگذارند .این نیز یعنی شرایط شهر برای شهروندان ،فوق العاده است .و یک
ِ
دیگر؛ اص ً
ال برای پذیرش میهمان آماده نیست.
یعنی این که به رغم اشتیاق برای میزبانی از زائران آقا ،با این که هموطنانمان را ،خویشاوندانمان
را بسیار دوست داریم ،اما شرایط برای پذیرایی آماده نیست و چون همهتان را بسیار دوست داریم
میگوئیم امسال را باید به اشک و ندبه خوانی از راه دور زائر حضرت سلطان علی ابن موسی الرضا
شد .امام هم که برایش بعد مسافت مطرح نیست
و دنیا حرم حضرت اوست .هرجا که باشیم بر این
باور ،مقیم حرم اوییم .مگر نه این که «اویس» از
«قرن» به اوج معرفت رسید نسبت به رسول اهلل
و بسیاری در مسجد النبی درهمان صف نخست
هم به ایش��ان اقتدا میکردن��د و بدان معرفت
نرسیدند که او از راه دور رسید پس زائر از بعید
باشید امسال را تا به لطف خدواند و عنایت امام
رضا (ع) و همت پهلوانان نظام س�لامت ،بر این
ویروس پر شیوع ،فائق آییم و ان شااهلل تابستان
را به مهر ،گرمایی افزونتر بخشیم.
نکته دیگر ک��ه باید همه ما بدان توجه جدی
داشته باشیم این اس��ت که ظرفیت بهداشتی،
درمانی ،و بیمارستانی هر شهر به اندازه ساکنان
همان شهر برنامه ریزی و اجرا شده و سرانههای
بودجهای هم متناسب با این مورد تنظیم شده است لذا با جا بهجایی گسترده شهروندان ،عم ً
ال نظام
س�لامت و بهداشت با مشکالت عدیده مواجه میشود و باالتر از این؛ امکان خدمت رسانی وجود
ندارد لذا باید با درک شرایط ،تا رفع معضل کرونا –حتی االمکان -از مسافرت پرهیز کنیم به ویژه به
شهرهایی چون مشهد و قم و شهرهای شمالی که شرایط در آن ویژهتر از دیگر مناطق است .لطفاً
برای سالمتی خودتان و آنان که دوست دارید ،برای ماندن در شهر و خانه خود برنامهریزی کنید که
در تلخ هنگامهای که گرفتاریم ،واقعاً هیچ جا شهر و خانه آدم نمیشود .حتی خانه پدری هم چنان
که پیشتر به روی انسان در میگشودند ،دری باز نخواهد شد.
ش��رایط را درک کنیم ،توصیههای پزش��کان را مو به مو اجرایی کنیم و با توجه به رس��انههای
صاحب شناسنامه و مطمئن روابط خود را متناسب با شرایط تنظیم کنید .این نظاممندی به ما
کمک میکند که تا با کمترین آسیب از این بحران عبور کنیم .سخن آخر همان کالم نخست است
که؛ آژیر خطر در مشهد قطع نمیشود .وضعیت قرمز است .لطفاً تا سفید نشدن وضعیت به مشهد
سفر نکنید!
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

کروناویروسفرصتیبرایپاکسازیجنگلابر
سمنان شیوع کروناویروس و ممنوعیت ورود
گردشگران به سایتهای تاریخی و گردشگری
و از جمله س��ایت گردشگری منحصربه فرد
جنگلابر فرصتی فراهم کرده که این جنگل
زیبا از زبالهها پاکسازی شود.
محمدرضا اس�لامی دهیار روس��تای ابر از
برنامهریزی برای ایجاد یک فضای س��بز سه
هکتاری در روستای ابر در شهرستان شاهرود
خبر داد.
محمدرضا اسالمی اظهار کرد :این زمین سه
هکتاری تحویل دهیاری شده و روز گذشته و
در اولین گام در یک هکتار از آن درختکاری
انجام شد.
وی با بیان اینکه فاز دوم این طرح در سال
آتی اجرایی میشود افزود :این فضای سبز سه
هکتاری در اراضی همجوار روس��تای ابر قرار

دارد و زمی��ن آن از س��وی منابع طبیعی به
دهیاری واگذار شده است.
دهیار روستای ابر از کشت گونههای سازگار
با منطقه در این اراضی خبر داد و خاطرنشان
کرد :اورس ،افرا ،سرو ،ون و...از جمله گونههایی
است که در این فاز کشت شده است.
وی با اشاره به حجم باالی بازدید گردشگران
از جنگل ابر تصریح کرد :این فضای س��بز و
جنگلکاری در آینده میتواند مورد استفاده
گردش��گران این روس��تای هدف گردشگری
نیز قرار گیرد .اسالمی از جنگل ابر به عنوان
یکی از مهمترین سایتهای گردشگری استان
ن��ام برد و افزود :دهیاری برای حفاظت از این
س��رمایه ارزش��مند همه توان خود را به کار
میگی��رد .وی از جمع آوری روزانه زبالههای
جنگل ابر خبر داد و اضافه کرد :در حال حاضر

به دلیل شیوع کروناویروس و به دنبال ابالغیه
استانداری و علوم پزشکی از ورود گردشگر به
محدوده جنگل و همچنین اقامت گردشگران
در روستای ابر جلوگیری میشود.
 جنگل ابر در حوالی روس��تایی به همیننام در بخ بس��طام شاهرود واقع شده و به باور
کارشناسان این جنگل زیبا ،آخرین بازمانده
جنگلهای باس��تانی جهان است و عالوه بر
ای��ن ویژگی ،اکوتون بودن آن و وجود تلهگاه
ابرهای متراکم و امکان شکل گیری اقیانوسی
از ابر در آن اسبب شده این جنگل مورد توجه
بسیاری از دوستداران طبیعت قرار بگیرد چرا
که این ویژگیها به صورت همزمان در هیچ
جنگل دیگ��ری در دنیا وجود ندارد و همین
سبب اهمیت خاص این جنگل منحصر به فرد
شده است.
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نسخه نادر دیوان حافظ در حراجی ساتبیز
یکی از نسخههای قدیمی دیوان حافظ که
سالها پیش به سرقت رفته بود ،ماه مارس در
ساتبیز به حراج گذاشته میشود.
قدم��ت ای��ن نس��خه از دی��وان حافظ که
طالکاری ش��ده است به سال  ۱۴۶۲میالدی
( ۵۵۸سال پیش) بازمیگردد و یکی از اولین
نسخههای اثر این شاعر پرآوازه ایرانی است که
در سال  ۱۳۹۰میالدی درگذشت.
این نس��خه از دیوان حافظ توسط هنرمند
خوشنویس شیخ محمد پیر بداقی تزئین شده
و یکی از مجموعه آثار متعلق به جعفر قاضی،
مجموعهدار هنرهای اس�لامی اس��ت که در
سال  ۲۰۰۷در آلمان درگذشت ،اما پس از آن
وارثانش متوجه شدند بسیاری از کتابهای
قدیمی او به سرقت رفته است.
در س��ال  ۲۰۱۱پلی��س آلم��ان  ۱۷۵اثر
سرقتشده از این مجموعه را کشف کرد ،اما
از نسخه قدیمی دیوان حافظ همچنان اثری
نب��ود .پس از آن پلیس آلمان جایزه  ۵۰هزار
یورویی برای پیدا کردن این کتاب پیش��نهاد
داد و سرانجام در س��ال « ۲۰۱۹آرتور برند»
کارآگاه آلمانی آثار هنری توانست این نسخه

خط��ی نفیس را ردیابی کن��د .او پیشتر نیز
توانس��ته بود یک جفت اسب برنزی متعلق
ب��ه «آدولف هیتلر» و همچنی��ن یکی از آثار
بهسرقترفته «پیکاسو» را کشف کند.
«آرتور برند» در گفتوگویی با خبر فرانسه
گفته است که در اواخر سال  ۲۰۱۸تماسی از
یک دالل ایرانی آثار هنری دریافت کرده که
مدعی بوده ایران از او خواس��ته تا این نسخه
قدیمی از دیوان حافظ را ردیابی کند.
سرانجام جس��توجوهای «آرتور برند» به
مردی در لندن رسید که این نسخه از دیوان
حافظ را نگه��داری میکرد ،ام��ا از ماجرای
س��رقتی بودن آن و این که بسیاری از جمله
دولت ایران در پی آن هس��تند خبر نداشت.
مرد خریدار که بسیار عصبانی بود برای پس
گرفتن پولش به پاریس رفت ،اما «آرتور» برند
او را متقاعد میکند که کتاب را به مقامهای
آلمانی تحویل بدهد ،چون در غیر این صورت،
این نسخه ارزشمند مجددا ً و اینبار شاید برای
همیشه ناپدید میشد.
ح��اال وارثان جعفر قاض��ی (صاحب اصلی

نسخه دیوان حافظ) که پیشتر نیز بسیاری
از نس��خههای خطی او را به حراج گذاش��ته
بودند قرار است دیوان حافظ را در تاریخ اول
آوریل در حراجی س��اتبیز به حراج بگذارند و
قیم��ت اولیه  ۸۰هزار تا  ۱۲۰هزار یورو برای
آن درنظر گرفته ش��ده است .حراجی ساتبیز
پیشتر  ۶۰اث��ر از مجموعه متعلق به جعفر
قاضی را به فروش رسانده است.
«بندیکت کارتر» متخصص حراجی ساتبیز
در اینب��اره میگوی��د که در ای��ران و جهان
احترام بسیار فراوانی برای حافظ قائل هستند.
پیدا کردن نسخهای باکیفیت از دیوان حافظ
به اندازه کافی نادر اس��ت ،بهخصوص اینکه
این نس��خه توسط یک خوشنویس معروف و
با تذهیبهای باکیفیت مزین ش��ده است .او
همچنین اظهار میکند در حالی که از عالقه
ایران به داشتن این نسخه چیزهایی خوانده
است اما حراجی ساتبیز تاکنون هیچ تماسی
در اینباره دریافت نکرده اس��ت و این نسخه
ب��ه صاحبان اصلی آن یعن��ی خانواده قاضی
برگردانده ش��د و آنها تصمیم گرفتند آن را
به حراج بگذارند.
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امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

باستانشناس برجسته کشور خبر داد:

کشفنامشهریازیزددرگلنوشتههایتختجمشید
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یزد پژوهشگر و متخصص زبانهای باستانی
اک��دی و ایالم��ی ،ایالمش��ناس و از آخرین
بازمان��دگان مترجم خط میخ��ی ایالمی در
جهان و از مهمتری��ن کتیبهخوانان ایرانی از
کش��ف نام هرات و مروس��ت کنونی در گل
نوش��تههای تخت جمش��ید به عنوان محل
جابجایی غله خبر میدهد.
«عبدالمجید ارفعی» از وجود نام شهرستان
«هرات و مروست» کنونی در گل نوشتههای
تخت جمشید خبر میدهد و تصریح میکند:
در ترجمه متون گل نوش��تهها از شهری نام
برده ش��ده بود که در گذش��ته نیز بخشی از
ایالت ف��ارس بوده و اکنون جزئ��ی از یزد به
شمار میرود که در این گل نوشتههای تخت
جمشید ،این شهر به عنوان محل جابجایی غله
یاد ش��ده و با توجه به واقع شدن آن در میان
کرمان و فارس و یزد ،این «هرات و مروست»
همان «هرات و مروست» کنونی است.
وی در رابطه با وجود یزد در تاریخ هخامنش

نیز میگوی��د :نامی با عنوان «ی��زد» در گل
نوش��تههای هخامنشی ندیدهام ،هر چند که
قدمت بسیار کهن یزد بر هیچ کسی پوشیده
نیس��ت و با توجه به این که در آن دوران یزد
بخش��ی از ایالت فارس بوده ،به احتمال زیاد
نامی داشته که هنوز کش��ف نکردهایم البته
محدوده عل��م تاریخی بنده دوران هخامنش
است.
ای��ن کتیبه ش��ناس ایرانی که نخس��تین
مترجم اس��توانه کوروش بزرگ از زبان اصلی
ی نو به فارسی اس��ت ،به روزگاری که در
بابل 
یزد گذرانده است اشاره میکند و میگوید :به
واسطه شغل پدرم که تاجر بود به یزد آمدیم
و من چهار س��ال از دوره دبس��تانم را در یزد
گذراندم.
وی که خود متولد بندرعباس است ،از تولد
ب��رادرش در دیار کویری ی��زد یاد میکند و
میگوید« :حسامالدین ارفعی» که اکنون یکی
از فیزیکدانان برتر کشور به شمار میرود ،در

یزد به دنیا آمده است.
این کتیبه شناس جهانی که محصل مدرسه
صدیق در یزد است ،میگوید :نمیدانم اکنون
دبستانم باقی مانده است یا نه اما در زمانی که
من در یزد محصل بودم ،این مدرسه در چند
نقطه مختلف یزد جابجا شد به طوری که ابتدا
در بازار طالفروشان بود اما بعد از آن به پشت
امیرچقماق و سپس به میدان خان منتقل شد
ولی اکنون نمیدانم مدرسه صدیق کجاست و
آیا اثری از آن باقی مانده است یا نه؟
پژوهش��گر و متخصص زبانهای باستانی
اک��دی و ایالم��ی ،ایالمش��ناس و از آخرین
بازمان��دگان مترجم خط میخ��ی ایالمی در
جه��ان و از مهمترین کتیبهخوان��ان ایرانی
که از یزد کویری خاط��ره فالودههایش را به
خاط��ر دارد ،در پایان بیان میکند :هنوز هم
مزه خاص فالوده یزدی را به خاطر دارم ،البته
چند وقت پیش هم به یزد آمدم و فالودهاش
را خوردم.
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روزانه  ۷تا  ۸هزار بلیت قطار کنسل میشود

خسارتهایمیلیاردیبهگردشگریایران
عض��و هیئ��ت مدی��ره انجم��ن
ش��رکتهای حم��ل و نقل ریلی
گفت :همزمان با شیوع ویروس
کرون��ا ،روزان��ه  ۷ت��ا  ۸ه��زار
بلیت قطار کنس��ل و اس��ترداد
میشود.
محم��د رجب��ی ب��ا بی��ان اینکه
مس��افرانی که بع��د از تاریخ ۳
اس��فند اقدام ب��ه خرید بلیت
قطار کردند در صورت کنس��لی
جریم��ه از آنها دریافت نخواهد
شد ،گفت :مسافرانی که پیش
از تاریخ س��وم اس��فند ماه نیز
بلی��ت قط��ار خری��داری ک��رده
باش��ند ،در صورت کنسلی و یا
استرداد ،بدون کس��ر جریمه،
مبل��غ بلی��ت آنه��ا بازگردان��ده
خواه��د ش��د ام��ا بازگرداندن
مبلغ کسر ش��ده به بعد از ۱۶
فروردین س��ال آین��ده موکول
شده است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه با ش��یوع
وی��روس کرون��ا می��زان
انصرافیه��ای بلی��ت قط��ار به
ش��کل چش��مگیری افزای��ش
یافته اس��ت ،ادامه داد :بیش
از  ۲۵ه��زار بلی��ت همزمان با
ش��یوع وی��روس کرونا کنس��ل
ش��ده و روزان��ه  ۷ت��ا  ۸هزار
بلیت قطار کنس��ل و اس��ترداد
میشود.
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مدیرعام��ل ش��رکت حمل و نق��ل ریلی رجا
تاکی��د ک��رد :تمامی ش��رکتهای حمل و نقل
ریلی از جمله ش��رکت حمل و نق��ل رجا آماده
همکاری با وزارت بهداش��ت است و با وجود آن
که خسارتهای میلیاردی به این شرکتها وارد
ش��ده اما در صورت رفع ش��یوع وی��روس کرونا
این ش��رکتها اقدامات الزم را برای جا به جایی
مسافران نوروزی انجام خواهند داد.
عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای حمل و
نقل ریلی بیان کرد :با توجه به افزایش کنسلی
بلیت قطارها تع��داد واگنهای قطار هم کاهش
یافته است اما برای جا به جایی مسافران با ادغام
قطارها مس��افرانی که سفرهای ضروری دارند را
جا به جا خواهیم کرد.
رجبی تصریح کرد :برای جا بهجایی مسافران
در ایام نوروز هیچ مش��کل و یا کمبودی وجود
ن��دارد و امیدواریم با رفع ش��یوع ویروس کرونا
بتوانیم به حالت عادی بازگردیم.
وی با تاکید بر اینکه برای جبران خسارتها به
هیچ عنوان قیمتهای بلیت قطار گران نخواهد
ش��د ،توضیح داد :روزانه تمامی واگنهای قطار
به صورت کامل با محلولهای ضدعفونی کننده
گندزدایی و ضد عفونی میشوند.
مدیرعامل رجا اظهار کرد :خوشبختانه امسال
برای ایام نوروز تمامی کالس قطارها ارتقا یافته
و از لحاظ رعایت نظافت و بهداش��ت بر اس��اس

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

پروتکلهای وزارت بهداش��ت قوانین بهداشتی
رعایت میشود.
عضو هیئت مدیره انجمن ش��رکتهای حمل
و نق��ل ریل��ی تاکید کرد :ش��رکتهای حمل و
نقل ریلی اقدامات قابل توجهی برای نوس��ازی
خیابانهای خود در دستور کار قرار داده بودند و
حدود  ۵۰۰دس��تگاه با به صورت کامل نوسازی
شده است.
بی�ش از  ۷۰میلی�ارد توم�ان هزینه س�فر به
مسافران برگردانده شد

مع��اون گردش��گری وزارت میراثفرهنگ��ی،
گردشگری و صنایعدستی نیز در این مورد گفت:
بیش از  ۷۰میلیارد تومان هزینه سفر هموطنان
از سوی فعاالن گردشگری عودت داده شد.
ولی تیموری با بیان این خبر گفت :در اجرای
مصوبات س��تاد ملی مدیریت بیم��اری کرونا با
همکاری و همراهی مدیران و کارکنان تأسیسات
گردش��گری تا کنون بالغ بر  ۷۰میلیارد تومان
از وجوه پرداختی توس��ط مردم و گردش��گران،
حسب درخواست آنان برای لغو سفرهای خود،
برگردانده شده است.
وی بیان کرد :ش��رایط اقتصادی خاص فعاالن
گردش��گری را نی��ز در این مقط��ع مدنظر قرار
داده و در ص��ورت ام��کان به ج��ای اخذ نقدی
وجوه خود ،سفر را به زمان مناسبتری موکول

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

کنن��د .با این حال تأسیس��ات گردش��گری
ب��ا رعایت اخالق حرفهای ،دس��تورالعملها
و بخش��نامههای ابالغ��ی از س��وی وزارت
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی را
ب��ا دقت و جدیت عمل کنند .وی همچنین
همراهی الزم با مردم و مسئولین کشور برای
عبور از این مقطع حساس را الزم و ضروری
اعالم کرد.
تیم��وری در پایان س��ازوکار مل��ی اعالم
ش��ده از جمله استمهال تس��هیالت بانکی،
مالی��ات ،حق بیم��ه کارفرمایی و همچنین
قبوض حاملهای انرژی فعاالن و تأسیسات
گردش��گری از جمله حوزه گردشگری مؤثر
اعالم کرد که به زودی با تکمیل آن مس��یر
عبور از این بحران ترسیم میشود.
مخالفت وزیر می�راث فرهنگی با تعطیلی
همه هتلهای کشور

در این بین اما جلس��ه س��تاد کرونا چند
پیش��نهاد در حوزه گردش��گری داش��ت از
کوپن سفر تا مخالفت وزیر میراث فرهنگی
با تعطیلی همه هتلهای کشور پیشنهاداتی
که به نظر میرس��ید باید بیش��تر بررس��ی
میشدند.
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا هفته دوم
اس��فندماه با حضور وزیر میراث فرهنگی در
حالی برگزار ش��د که تصمیمهای جالبی در
آن گرفته ش��د .علی اصغر مونس��ان در این
جلس��ه پیش��نهاد جبران خس��ارت فعاالن
گردشگری را داد همچنین وضعیت هتلها و
مراکز اقامتی و آژانسهای مسافرتی کشور را
در این وضعیت تشریح کرد.
در این جلس��ه پیشنهاد شده بود تا مراکز
اقامت��ی و هتله��ا پیرو جلوگیری از س��فر
مردم در پی تعطیلی مدارس و دانش��گاهها
و دورکاری کارمن��دان در مدت مش��خصی
تعطیل شوند اما وزیر میراث فرهنگی با آن
مخالفت کرد و در نهایت این موضوع مصوب
نشد.
ولی در عین حال این وزارتخانه پیش��نهاد
کرد مراکز اقامتی غیر مجاز تعطیل ش��وند
همان مراکز اقامتی غیرمج��ازی که وزارت
m
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c

.

n
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می��راث فرهنگ��ی هیچ وقت نتوانس��ته بود
نظارتی روی فعالی��ت و یا عدم فعالیت آنها
داشته باشد .همچنین قرار شد تا زائرسراها
و یا مهمانس��راها و اماکنی که باز هم وزارت
می��راث فرهنگ��ی نظارتی روی آنه��ا ندارد
تعطیل شوند.
مهمترین پیش��نهاد وزیر میراث فرهنگی
برای خروج از بحران در ش��رایط کنونی این
بود که پس از فروکش کردن بیماری ،برای
جبران خسارت فعاالن گردشگری تعطیالت
چند روزهای برای سفر مردم فراهم شود که
این موضوع مورد قبول اعضای س��تاد کرونا
ق��رار گرفت ولی تصمیمگی��ری برای آن به
زمان دیگری موکول شد.
البته پس از این جلسه نمکی وزیر بهداشت
در یک نشس��ت خبری از این پیش��نهاد به
عنوان کوپن سفر یاد کرد و درباره آن گفت
که باید تسهیالتی به مردم داده شود تا پس
از این مدت بتوانند به سفر بروند.
تصمیم��ی که هن��وز جزئی��ات آن مطرح
نیس��ت تا زمانی که بحران کرونا حل شود.
البت��ه در اذهان عمومی کوپن س��فر همان
کارت سفر شکل گرفته است کارتی که هیچ
وقت به کمک سفر نیامد!
در این جلسه پیشنهاد دیگری نیز مطرح
ش��ده بود مبنی بر اینکه چون مراکز اقامتی
دچار خسارت زیادی شدهاند وزارت بهداشت
ب��ا آنها ق��راردادی امضا کند تا هم وس��ایل

بهداش��تی و مراقبتی الزم را تأمین کنند و
هم اینکه بیماران دوره نقاهت خود را در یک
فضای ما بین خانه و بیمارستان طی کنند.
این فضاها میتوان��د مراکز اقامتی و هتلها
باش��د .اما بای��د دید آیا چنی��ن کاری مورد
تأیید هتلداران هم هست یا نه .موضع جامعه
هتل��داران که تا پیش از ای��ن اعالم میکرد
جریمه لغو سفر را از مردم خواهد گرفت یک
بار با این پیشنهاد تغییر کرده و گفتند که ما
پول مردم را به آنها بر میگردانیم!
ام��ا پیش��نهاد گذران��دن دوره نقاهت در
هتلها گویا به پختگی بیشتری نیاز داشت.
چ��ون اوالً چه تعداد بیمار ک��ه نیاز به دوره
نقاهت داش��ته باش��ند الزم است در هتلها
اقام��ت کنن��د؟ تا این لحظه بی��ش از ۷۰۰
نفر بهب��ود یافتهاند .این تعداد افراد در چند
هتل میخواهند اقامت کنند .کدام هتلها؟
مگر چه تعداد از آنه��ا الزم دارند در چنین
اقامتگاههای��ی باش��ند و آن  ۷۰۰نفری که
مرخص شدهاند کجا هستند؟
آی��ا این پیش��نهاد باعث تردی��د مردم در
استفاده از هتلها نخواهد شد؟ چون جامعه
هتلداران در نامهای به وزیر میراث فرهنگی
نوش��ته بود که مواد ضد عفون��ی کننده در
اختیار ندارند از طرفی در س��تاد کرونا اعالم
ش��د که بیماران نقاهت ش��أن را در هتلها
بگذرانن��د بنابراین پ��س از این بحران مردم
برای اقامت در هتلها تردید خواهند کرد.
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پس از شیوع ویروس کرونا در دنیا ،مقاصد
گردش��گری مه��م و رویدادهای ب��زرگ در
راس��تای پیش��گیری از ابتالی مردم به این
ویروس لغو ش��دند یا به تعویق افتادند .روند
تعطیلی مکانهای دیدن��ی مهم با تعطیلی
تفرجگاه دیزنی شانگهای کلید خورد؛ ولی
طولی نکشید که تمامی پارکهای موضوعی
دیزنی در آس��یا ب ه ناچار دره��ای خود را به
روی بازدیدکنندگان بستند .مقامهای موزه
لوور پاریس در اول مارس ( ۱۱اسفند) ،خبر
از تعطیلی این مجموعه دادند و احتمال تداوم
این شرایط در روزهای آینده وجود دارد .این
تصمیم در حالی از سوی مسئوالن موزه اتخاذ
ش��ده که تاکنون بیش از  ۱۰۰مورد ابتال به
این ویروس در فرانسه شناسایی شده است.
تمامی تورهای رس��می کاخ گایونگبوک
که بهعن��وان یک��ی از محبوبترین مقاصد
گردش��گری کره جنوبی ش��ناخته میشود
نی��ز تا اطالع ثانوی لغو ش��دهاند .با توجه به
اطالعات مندرج در وبس��ایت رس��می این
کاخ ،بازدید از این مکان با تورهای ش��خصی
همچن��ان جریان دارد .موزه ملی کره و موزه
ملی هنرهای مدرن و معاصر نیز در کنار سایر
موسس��ههای فرهنگی دولتی این کش��ور تا
اطالع ثانوی تعطیل هستند.
ش��هر می�لان نی��ز در روزه��ای اخی��ر با
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

محدودیتهای مسافرتی همراه بود؛ هرچند
کلیسای جامع میالن ضمن رعایت اقدامات
مناس��ب برای جلوگی��ری از ایج��اد ازدحام
جمعی��ت ،درهای خود را در دوم مارس (۱۲
اس��فند) به روی بازدیدکنندگان گش��ود .با
این وجود« ،ال اس��کاال» که ساختمان اپرای
مشهور این شهر اس��ت ،بهدلیل نگرانیها از
ش��یوع ویروس کرونا همچنان تعطیل باقی
خواه��د مان��د .بس��یاری از موزههای ش��هر
میالن ،ونیز و سایر مناطق شمالی ایتالیا نیز
بهصورت موقت تعطیل شدهاند و قرار است با
رعایت اقدامات امنیتی و پیشگیرانه ،فعالیت
خود را از س��ر بگیرند؛ برای مثال ،مجموعه
«پگ��ی گوگنهایم» در ونیز تصمی��م دارد از
بازدید گروههای پرجمعیت خودداری کند و
از بازدیدکنندگان میخواهد تا حین بازدید،
فاصله یک متری خود با یکدیگر را حفظ کنند.
«توکیو اس��کایتری» که جاذبهای محبوب
برای مس��افران توکیو شناخته میشود ،روز
اول مارس ( ۱۱اس��فند) تعطیل شد و ظاهرا ً
پانزدهم مارس ( ۲۵اسفند) درهای خود را باز
خواهد کرد .پارک موضوعی دیزنی شانگهای
 ۲۴ژانویه (چهار بهمن) بس��ته ش��د و هنوز
زمان بازگشایی آن مش��خص نیست .پارک
موضوعی دیزنیلن��د هنگ کنگ نیز بهطور
موقت تعطیل شده و درباره زمان بازگشایی

آن هم اطالعاتی منتشر نشده است.
در ژاپن هم که آمار مبتالیان ویروس کرونا
در هفتههای اخیر باال رفته است ،پارکهای
موضوعی دیزنیلند توکیو و دیزنی سی ،بسته
ش��دهاند و گفته میش��ود که در  ۱۶مارس
( ۲۶اسفند) مجددا ً آغاز به کار خواهند کرد.
بس��یاری از موزههای ژاپن نظی��ر موزه هنر
موری ،موزه ملی هنرهای مدرن و موزه ملی
کیوتو نیز بهدلیل شیوع کرونا بسته هستند.
موزههای سراسر چین طبق دستور مقامهای
این کش��ور بهطور موقت تعطیل هستند .در
عوض ،اداره کل میراثفرهنگی ملی چین از
موزهها و مکانهای دیدنی خواسته است که
فعالیت خود را در ش��بکههای مجازی ادامه
دهند و خدماتشان را بهشکل دیجیتالی ارائه
کنند .از جمله ای��ن موزهها میتوان به کاخ
موزه پکن در ش��هر ممنوعه اشاره کرد که از
 ۲۵ژانویه (پنج بهمن) تعطیل است.
در این بین رویدادهای هنری و فرهنگی مهم
نیز لغو شده یا به تعویق افتادهاند .بسیاری از
گروههای موسیقی نیز تورهای کنسرت خود
در آسیا را کنسل کردهاند .نمایشگاه جهانی
گردش��گری بهعنوان بزرگترین گردهمایی
صنعت گردشگری قرار بود چهارم تا هشتم
م��ارس ( ۱۴تا  ۱۸اس��فند) در برلین برگزار
شود که لغو شد.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

محدود بازدید از موزه «لوور»

همچنان که به دلیل شیوع ویروس «کرونا» ،کنسرتهای سراسر فرانسه لغو شدند ،موزه «لوور» نیز اعالم کرد ورود بازدیدکنندگان به این موزه را محدود میکند.

طبق بیانیه جدید موزه «لوور» ،فقط افرادی که بلیت بازدید از این موزه را از پیش و به طور آنالین خریداری کردهاند و همچنین آن دس�ته از افرادی که از امکان

بازدید رایگان از این موزه بهرهمند هستند میتوانند از آن دیدن کنند .تصمیمهای جدید این موزه درحالی اتخاذ شده که این موزه بزرگ پس از اعتراض کارکنانش

به دلیل نگرانی از ابتال به این ویروس ،دو روز تعطیل شده بود .سال گذشته بیش از  ۹.۶میلیون نفر از «لوور» دیدن کردند که بخش زیادی از آنها را بازدیدکنندگان
خارجی تشکیل میدادند .آمریکاییها و چینیها در رتبههای نخست و دوم بزرگترین گروههای بازدیدکننده از این موزه در سال گذشته محسوب میشوند.

پس از آنکه دولت فرانس�ه روز یکش�نبه اجتماعات بیش از هزار نفر در این کشور را ممنوع اعالم کرد ،کنسرتهای موسیقی پاپ سراسر فرانسه نیز به تعویق
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افتادند یا بدون درنظر گرفتن تاریخ جدید ،لغو شدند .فرانسه یکی از چندین کشور اروپایی است که این روزها درگیر ویروس «کرونا» است .تاکنون بیش از هزار

مورد ابتال و  ۲۱مرگ در اثر ابتال به این ویروس در این کشور گزارش شده است.

حراجی «س��اتبیز» هم چندی پیش اعالم
کرد در پی شیوع گسترده کرونا ،حراجیهای
ب��زرگ فصل بهار هنگ کنگ را به نیویورک
منتق��ل میکند .حراجی «بونهامس» نیز در
اقدامی مش��ابه اع�لام ک��رد رویدادهای ماه
مارس خود را به تعوی��ق میاندازد؛ اما هنوز
تاریخ مش��خصی برای برگزاری دوباره آنها
تعیین نکرده است.
اما و اگرهای باز یا تعطیلی موزههای کشور

ام��ا و اگرهای ب��از یا تعطیل��ی موزههای
کشور در روزهایی که ویروس کرونا بسیاری
را بیم��اری ک��رده ،ادامه دارد ت��ا جایی که
برخ��ی موافق تعطیلی و بعض��ی نیز بازدید
را مش��روط کرده و تاکید دارن��د از پذیرش
بازدیدهای گروهی (دانشآموزی ،دانشجویی
و )...خ��ودداری و بازدید ب��ه صورت انفرادی
انجام شود .داس��تان دقیقاً زمانی شروع شد
که ش��یوع ویروس کرونا به جایی رسید که
دولتیها مجبور شدند اماکن عمومی مانند،
مدارس ،سینما ،کنسرتهای موسیقی و ...را
تعطیل کنند .در این میان موضوع باز و بسته
بودن موزههای کشور نیز به نوعی از تصمیم
فوق بینصیب نمان��د البته عدهای معتقدند
موضوع موزه با س��ینما و برگزاری کنس��رت
متفاوت اس��ت چراک��ه در م��وزه به صورت
سینما و س��ایر اماکن عمومی تجمع صورت
نمیگیرد بنابراین ب��ا ایجاد محدودیتهایی
همراه با تاکید بر رعایت اصول بهداش��تی و

آموزش پزش��کی برای پیش��گیری از شیوع
این بیماری ،به کلیه موزههای کش��ور اعم از
دولتی و خصوصی ،مراکز تاریخی و فرهنگی،
پایگاههای ملی و جهانی ،مراکز گردشگری و
سایر زیرمجموعههای ذیربط اعالم میشود
از پذیرش بازدیدهای گروهی (دانشآموزی،
دانشجویی و )...خودداری کنند.
بدیهی اس��ت تمهیدات الزم برای عوامل و
کارکنان مجموعههای یادشده از قبیل ماسک
و مواد ضدعفونیکننده در نظر گرفته ش��ود
همچنین نسبت به نصب عالئم هشدار دهنده
برای بازدیدکنندگان اقدام شود.

توصیههای ایمنی سالمت افراد ،میتوان موزه
را فعال نگه داشت.
مس��والن وزارت میراث فرهنگی نیز اعالم
کردند که موزهها تعطیل میش��ود البته ن َه
همه موزه همه شهرها؛ بلکه موزه شهرهایی
که در آنها کرونا شیوع یافته است.
اما تنها ساعتی از انتشار این خبر نگذشته
بود که همان مسول که خبر تعطیلی را داده
بود ،اعالم کرد که خبری از تعطیلی نیست و
ما نباید تعطیالت را اعالم میکردیم و مرجع
اعالم خبر باید س��تاد پیشگیری و مبارزه با
کرونا است .این خبر انتقادات زیادی از سوی
خبرنگاران و دیگر کارشناسان در پی داشت.

دالیل باز و بسته بودن موزهها

دسته جمعی نمیتوان در این روزها به موزه

مدیر کل موزههای وزارت میراث فرهنگی
در مورد این شرایط گفت :به دو دلیل موافق
به تعطیلی و یک دلیل مخالف آن هستم.
محم��د رض��ا کارگ��ر ب��ا بی��ان ای��ن که
بازدیدکنندگان از موزهها در ش��رایط کنونی
بسیار کم اس��ت ،گفت :مردم در این شرایط
تنه��ا در مکانهای��ی ک��ه مجبور هس��تند
حضور پیدا میکنند بیش��تر مردم احساس
نمیکنند در این روزها ضرورت برای حضور
در موزهه��ا وجود ن��دارد و موضوع دیگر این
اس��ت که تعطیلی موزهها خللی در زندگی
عمومی مردم نمیگذارد .این روزها پزشکان،
رانندگان اتوبوس و یا حتی فعالیت خبرنگاران
برای انتقال اخبار ضروری اس��ت اما باز بودن
موزهها ضرورتی ندارد.

رفت

داس��تان موزه و کورنا در ای��ران از این نیز
پیشتر رفت تا جایی که وزیر میراث فرهنگی،
صنایع دس��تی و گرشگری در نامه به معاون
خود اعالم کرد :دسته جمعی نمیتوان در این
روزها به موزه رفت .علی اصغر مونسان در این
نام ه به معاون میراثفرهنگی و گردش��گری
این وزارتخانه خواست از پذیرش بازدیدهای
گروهی در موزهها و مراکز گردشگری دولتی
و خصوصی خودداری شود.
وی به محمدحس��ن طالبیان تاکید کرده
اس��ت :بهمنظور مقابله با بیم��اری کرونا در
سطح کشور ،الزامی است ضمن رعایت دقیق
پروتکلهای وزارت بهداش��ت ،این درمان و

اسکانیا
علم و فناوری

گردشگری
فرهنگ و هنر
سالمت
ورزش
News

m

o

c

.

n

a

h

s

f

a

b

a

h

g

o

.

w

w

w

اسکانیا

علم و فناوری

گردشگری

فرهنگ و هنر

ورزش

سالمت

News

به بهانۀ بازگشایی قدیمیترین هرم مصر پس از  ۱۴سال
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هرم خوفو

ه��رم «ج��وزر» یا ه��رم پلکانی
که  ۴۷۰۰س��ال پیش س��اخته
ش��ده اس��ت و از میراث جهانی
یونس��کو محس��وب میش��ود،
پس از  ۱۴س��ال مرمت به روی
عموم بازگشایی شد .پس از آن
که ای��ن هرم باس��تانی به علت
س��الها غفلت و نادی��ده گرفته
ش��دن با خطر فروریختن مواجه
شد ،دولت مصر در سال ۲۰۰۶
پ��روژهای را ب��رای مرم��ت این
هرم آغاز کرد .ساختار این هرم
که ب��ه دوران فرع��ون «جوزر»
بازمیگردد ،توس��ط «ایمهوتپ»
که ب��ه عنوان یکی از نخس��تین
معماران جهان ش��ناخته میشود
طراح��ی ش��ده اس��ت« .خال��د
العنانی» وزیر گردشگری و آثار
باس��تانی مص��ر بیان ک��رد« :ما
تعجب میکنی��م ،طراح این هرم
چط��ور توانس��ته س��اختمانی را
طراح��ی کند که پ��س از ۴۷۰۰
سال پابرجا بماند».
پروژه بازسازی این هرم در سال
 ۲۰۱۱ب��ه دلی��ل ناآرامیه��ای
داخل��ی مصر متوقف ش��د و در
س��ال  ۲۰۱۳از سر گرفته شد.
هرم پلکانی «جوزر» ،نخس��تین
س��ازه ب��زرگ س��نگی تاری��خ و
بزرگتری��ن مجتم��ع خاکس��پاری
هرمی شکل است که در محوطه
تاریخی «س��قاره» واقع در غرب
«قاه��ره» بنا ش��ده اس��ت .این
ه��رم که  ۶۰متر ارتفاع دارد از
 ۶طبقه سنگی پلکانی شکل که
روی مقبرهای س��اخته شدهاند،
تش��کیل شده اس��ت .به همین
بهانه  11هرم دیگر هم در این
مطلب معرفی میشود.

هرم الهون

هرم الهون به نام الالهون نیز شناخته میشود
در دوران حکومت پادش��اه سنوسرت دوم که از
سلسلۀ دوازدهم مصر بود ،در حدود  1180سال
قبل از تولد مسیح ساخته شده است .الالهون به
معنی دروازۀ کانال است و در حقیقت این هرم در
کنار آببند در الهون قرار داشت که پادشاه برای
افزایش کشت و کار دستور ساخت کانالهای آبی
را داده بود .این هرم امروزه رو به ویرانی اس��ت و
راههای ارتباطی به آن آس��یب دیده و غیر قابل
دسترسی میباشند .باستانشناسها معتقدند که
فضای بیرونی هرم با استفاده از گرانیت پوشیده
ش��ده بود ،هرچند که اثری از این پوشش باقی
نمانده اس��ت .در محیط هرم س��نگ آهکهای
طبیعی به چش��م میخورد که ب��رای مقاومت
بیشتر پایههای هرم بکار رفته است و ساخت این
بنا را نس��بت به موارد دیگر سادهتر کرده است.
یک هرم کوچک گرانیتی س��یاه رنگی در باال و
رأس این سازه قرار داده شده است .گفتنی است
که سنوس��رت دوم فرعونی اس��ت که در زمان
یوسف پیامبر بر تخت بوده است.
هرم اوسرکاف

یکی از هرمهایی که در سقاره کشف شده است
هرم اوسرکاف است که در بین  2494تا  2487سال
پیش از میالد مسیح ،در زمان حکومت اوسرکاف،
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

فرعونی از سلسلۀ پنجم مصر ساخته شده است .این
هرم به نام محلی الهرم المخربش معروف است که
به معنی تودهای سنگ است .محتویات درون هرم
اوسرکاف با سنگ احاطه شدهاند .امروزه این هرم
معروف نیز رو به ویرانی است و به جای شباهت به
هرم ،بیشتر به یک تپۀ مخروطی شکل که از شن
ساخته شده باشد شباهت دارد.
هرم هاوارا

پس از س��ه س��اعت رانندگی از جنوب قاهره
به هرم هاوارا خواهید رس��ید ،این هرم توس��ط
آ ِمنِمهات س��وم ،شش��مین فرعون از سلس��لۀ
دوازدهم مصر ساخته شده است .طبق نظر تاریخ
شناسان هرم در حدود  1850سال قبل از میالد
مس��یح بنا شده اس��ت ،که با این حساب امروزه
قدمت هرم هاوارا  3.865س��ال میباش��د .هرم
هاوارا در مقایس��ه با اهرام موجود در دورۀ خود،
دارای ظاهری تیره رنگ اس��ت به همین خاطر
هرم سیاه نیز نامیده میشود .آجرهای سنگی و
پوشش سنگ آهکی در ساخت هرم بکار رفته و
چهرهای تاریک و س��یاه به هرم بخشیده است.
این هرم تقریباً  60متر ارتفاع داش��ته است که
در طول زمان ،فرس��ایش و ش��نهای صحرایی
از ارتفاع آن کاس��تهاند .هرم هاوارا اولین هرمی
نبوده که توسط فرعون آ ِمنِمهات سوم بنا نهاده
ش��د .اولین هرمی که توس��ط آ ِمنِمهات س��وم

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ساخته شد ،دهش��ور نام داشت ،ساخت این
هرم موفقیتآمیز نب��ود و پس از مدتی فرو
ریخت .به همین خاطر هرم هاوارا با زاویههای
کمتری طراحی ش��د تا سقوط نکند .امروزه
قسمتهای زیادی از هرم هاوارا فرسوده شده
است و به سختی کوه هرمی شکل از آجرهای
گلی قابل مشاهده است.
هرم تتی

حقیقت برخی معتقدند که نوشتههای هرم،
الهام بخش کتاب مردهها و همچنین نوشتن
تابوتها در دورههای بعدی بوده است.
هرم میدوم

هرم م��یدوم ،تقریب��اً در  100کیلومتری
جنوب شهر قاهره قرار دارد و این هرم همچون
هرم منك��ورع در مجموعه اهرام جیزه دارای
ارتفاع بس��یار زیادی اس��ت .هرم میدوم در
طول سومین سلسلۀ مصر ساخته شده است
و قدمت بیشتری نسبت به اهرام جیزه دارد.
این هرم برای فرعون هونی ساخته شده بود.
هونی ،واپس��ین فرعون در سلسلۀ سوم مصر
باستان به ش��مار میرفت .با تفاوتهایی که
در ساخت اهرام دیده میشود میتوان نتیجه
گرفت که در آن تاریخ ساخت و طراحی اهرام
به یک دانش علمی تبدیل نشده بود ،و هرم
میدوم در اصل به صورت هرم پلکانی بنا شده
بود و در این س��ازه تراسهایی قرار داشت تا
مراحل ساخت هرم را آسانتر نماید .در الیۀ

هرم اوناس

هرم اوناس در محوطه هرمهای س��قاره در
نزدیکی قاهره واقع ش��ده است .این هرم 24
قرن پیش از میالد مسیح ،برای فرعون اوناس
ساخته شد .فرعون اوناس آخرین پادشاه در
سلس��لۀ پنجم مصر است .ساختار اولیه هرم
اوناس  43متر ارتفاع داش��ت اما هرم امروزه
به شدت آسیب دیده است .هرم اوناس اولین
هرمی است که به هرم متن و نوشته معروف
است و به همین خاطر اهمیت و ارزش بسیار
زیادی دارد .به دس��تور فرعون در دیوارهای
اطراف قبر او متنهای جادویی حک ش��ده
است تا در زندگی پس از مرگ از او محافظت
نماین��د .پ��س از اوناس فراعن��ه دیگر نیز از
ای��ن کار او الهام گرفتن��د و این به یک روند
در میان پادش��اهان مصری تبدیل ش��د .در

ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان

هنگامی که از اهرام جیزه بحث میش��ود
اغلب به س��ه ساختار متفاوت و معروف هرم
خوفو ،ه��رم خَ ف�� ِرع و هرم منکورع اش��اره
میشود .در میان این سه هرم ،هرم منکورع
کوچکتری��ن اس��ت با این وج��ود این هرم
جایگاه بس��یار مهمی در می��ان اهرام جیزه
دارد و بهت��ر اس��ت که در طول س��فر از آن
بازدید کنید .هرم منکورع  2510سال پیش
از میالد مسیح برای سلسلۀ فراعنه منکورع
ساخته شده است و  65متر ارتفاع دارد .این
هرم تقریباً به اندازۀ نصف دیگر اهرام محوطه
ارتف��اع دارد .گرانیت قرمز رنگ در س��اخت
قس��متهای پایینی هرم منکورع بکار رفته
است و در قس��متهای باالی هرم از سنگ
آهک اس��تفاده شده است .قس��متهایی از
گرانیت بهکار رفته در هرم تراش��یده نش��ده
اس��ت ،بر همین اساس باس��تان شناسان و
تاریخ ش��ناسها معتقدند که ساخت هرم به
پایان نرسیده است.
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نحني یا هرم خمیده
هرم ُم َ

مهمترین اهرام مصر در محوطههای جیزه
و س��قاره قرار دارند همچنین یکی دیگر از
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هرم منکورع یا َمن ُق َرع

هرم اوسرکاف

هرم تتی یکی دیگر از سازههای مهم است
که در ناحیۀ سقاره واقع شده است .این هرم
در حدود  2345و  2333سال پیش از میالد
مس��یح در طول ششمین سلسلۀ مصری بنا
شده است .هرم تتی دومین هرمی است که
نوشتههایی دارد ،احتماالً این نوشتهها وردهای
جادو هستند که در دیوارههای مقبرهها حک
شدهاند .در طول کاوش و حفاریها در اواخر
قرن  19میالدی مش��خص شد که هرم تتی
از یک هرم اصلی که محل دفن پادشاه بوده،
یک معبد سوگواری و دو هرم کوچکتر برای
ملکههای فرعون تتی تش��کیل شده است .با
نگاه به تصاویر متوجه میشویم که هرم تتی
تقریباً به طور کامل ویران شده است و شاید
ساختار هرم به طور اشتباه یک تپۀ کوچک
در نظر گرفته شود.

بیرونی به جای سنگ ،ش��ن بهکار رفته که
موجب ش��ده این هرم معروف در طول زمان
فرو بپاشد.
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مهمتری��ن محوطهه��ای اهرام باس��تانی و
تاریخی ،ناحیۀ دهش��ور است .هرم خمیده
در مرکز دهشور واقع شده است و در دوران
حکومت فرعون س��نفرو در پادشاهی کهن
مص��ر ،تقریباً  2600س��ال قب��ل از میالد
مس��یح ساخته ش��ده اس��ت .هرم خمیده
نامش را از ظاهر سازه گرفته است ،پایۀ این
ساختار با زاویۀ  54درجهای از بخش زیرین
به س��وی باال میرود ام��ا زاویۀ هرم در باال
کم ش��ده و نزدیک به  43درجه میباشد،
در نتیجه هرم ظاهری تقریباً خمیده و کج
دارد و به نظر میرس��د که به یک قس��مت
خم شده است.
نام رس��می هرم خمیده ،هرم س��نفرو یا
هرم درخش��ان جنوبی میباشد .نظریههای
زیادی در رابط��ه با علت خمیدگی این هرم
وجود دارد اما تاریخ شناسها اندکی به وجود
اش��تباه در طراحی و ساخت این هرم اعتقاد
دارند .از نظر آنه��ا خمیدگی هرم مربوط به
افت سالمت فرعون است که به همین دلیل
ساخت هرم را میبایستی با سرعت بیشتری
تمام میکردند و یا ه��دف از این خمیدگی
جلوگیری از سقوط و فروپاشی هرم به دلیل
وجود زاویۀ شیب دار بوده است

که با اس��تفاده از محورهای ش��رق و غرب،
معابد مصری را در مس��یر آفتاب به یکدیگر
وصل میکرد.
هرم َخف ِرع

هرم خَ ف�� ِرع در مجاورت ه��رم خوفو قرار
دارد .هرم خَ ف ِرع در مقایس��ه اندازۀ کوچکی
دارد اما به عن��وان خواهر هرم خوفو در نظر
گرفته میشود .این هرم در  2570سال پیش
از میالد مس��یح ،تنها ی��ک دهه پس از هرم
خوفو ساخته شده است و به سلسلۀ پادشاهی
چهارم مصر تعلق دارد.
هرم خَ ف ِرع به عنوان مکانی جهت آرامش
ابدی فرعون خَ ف ِرع طراحی شده بود و با نام
خَ ف ِرن در کتابهای تاریخی به آن اشاره شده
است .هرم خَ ف ِرع کوچکتر از هرم خوفو است
اما با این وجود در نگاه اول اندکی بزرگتر به
چشم میخورد.
هرم خوفو

هرم خوفو در بین عجایب هفتگانه جهان

باس��تان تنها اثر قدیمی و بازمانده اس��ت.
همچنین هرم خوفو بزرگترین هرم کشور
مصر بوده و در محوطۀ اهرام جیزه واقع شده
است .این ساختار عظیم و باشکوه به نامهای
زیادی شناخته میشود که از جمله میتوان
به هرم بزرگ جیزه یا هرم خئوپس اش��اره
کرد .تاریخ شناسها معتقدند که قدمت این
هرم به  2560سال پیش از میالد مسیح باز
میگردد و اتمام سازه تقریباً بین  10تا 20
سال به طول انجامیده است.
بر اس��اس ن��ام فرع��ون خوفو ای��ن هرم
نامگذاری ش��ده و هرم خوفو جایگاه مقبرۀ
فرعون خوفو میباشد ،این فرعون از سلسلۀ
چهارم مصر بوده اس��ت .گفته میش��ود که
همیونو ،وزیر ارش��د دربار خوفو ،معمار هرم
بزرگ جیزه بوده اس��ت .بیش از دو میلیون
قطعه سنگ در ساختار هرم بکار رفته است
که میبایستی از معادن سنگ محلی جابجا
میش��د ،و م��واد اصلی و تش��کیل دهندۀ
ساختار شامل سنگ آهک ،گرانیت و مالت
برای پوشاندن است.

هرم سرخ
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

هرم تتی
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هرم سرخ ،به نام هرم شمالی نیز شناخته
میش��ود و در محوطۀ هرمهای دهشور قرار
دارد .ب��ه دلی��ل رنگ قرمز آجره��ای دیواره
بیرونی ،این هرم به نام هرم سرخ نامیده شده
است .پس از هرم بزرگ خوفو در جیزه ،هرم
س��رخ بزرگترین پایه نسبت به دیگر اهرام
مصر را دارد .گوشههای هرم دارای سراشیبی،
با زاویۀ  43درجه و کوتاهتر از  104متر است.
امروزه هرم س��رخ سومین هرم بزرگ مصر و
چهارمین هرم بلند مصر باس��تان محسوب
میش��ود .این ه��رم اولین هرمی ب��ود که با
گوش��ههای هموار به ط��ور موفقیتآمیز در
مصر ساخته ش��د و از طرحهای اهرام جیزه
الهام گرفته بود .هرم س��رخ دومین هرم (یا
احتماالً س��ومین ه��رم) بود که به دس��تور
فرعون سنفرو در  2551 -2575سال قبل از
میالد مسیح ،و تقریباً بین  22یا  39سالگی
حکومت فرعون بنا شد.
هرم س��رخ اهمیت بس��یار زیادی دارد به
خاطر اینکه فرعون س��نفرو اولین فردی بود
شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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گفتوگو با ارسالن کامکار

نوازندگانارکسترکهمسافرکشیمیکنند!
ارس�لان کامکار بزرگترین
مشکل ارکستر سمفونیک
ته��ران را کمب��ود بودج��ه
عنوان میکند و میگوید که
«دلیل اصلی وضع ارکستر
س��مفونیک ما ارزش قائل
نبودن دولت برای موسیقی
اس��ت .دولت ما ارکس��تر
س��مفونیک را نگه داشت ه
تا در برخی از مراس��مها و
جمعها به صورت مناسبتی
اجرا داشته باشد؛ البته اگر
ارکستر سمفونیک بخواهد
اجراه��ای

غیرمناس��بتی

داش��ته باش��د جلوگی��ری
نمیکن��د ول��ی حمایتی هم
نشان نمیدهد».
ارس�لان کام��کار ،نوازنده
ویولن و آهنگس��از اس��ت.
او سالها کنسرت مایستر
ارکستر س��مفونیک تهران
ب��وده و از ای��نرو ب��ه
مس��ائل پیشروی ارکستر
سمفونیک تهران که اخیرا ً
ه��م بیش��تر بوده اس��ت،
آش��نایی و تس��لط دارد.
جم�لات ب��اال بخشهایی از
صحبت ابتدای��ی او درباره
وضعیت حال حاضر ارکستر
سمفونیک تهران است.
در ی��ک گفتگ��و ب��ا کامکار
راهکارهای��ی ک��ه ب��ه ح��ل
مشکالتارکسترسمفونیک
ته��ران و در نهای��ت بهبود
ش��رایط آن میانجام��د،
پرسیده شده است.
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حقوق کافی بدهند ،مشکالت حل میشود

در ابتدا از او س��ؤال میکنیم ک��ه چرا در این
سالها نتوانس��تهایم حداقل ارکستری در سطح
کش��ورهای همس��ایه داشته باش��یم؟ به ایسنا
پاس��خ میدهد :دلیل اصلی این است که دولت
کش��ورهای دیگر ب��رای موس��یقی ارزش قائل
هس��تند ،ولی دولت ما کوچکترین ارزشی برای
موسیقی قائل نیست.
دولت ما ارکس��تر س��مفونیک را نگه داش��ت ه
ت��ا در برخی از مراس��مها و جمعه��ا به صورت
مناس��بتی اجرا داشته باش��د .البته اگر ارکستر
سمفونیک بخواهد اجراهای غیرمناسبتی داشته
باشد جلوگیری نمیکند ولی حمایتی هم نشان
نمیدهد تا ارکس��تر ارتقا پی��دا کند و یا حداقل
هم سطح ارکسترهای کشوری مانند ترکیه شود.
زمانی موسیقی کالسیک برای دولت اهمیت دارد
که برای آن بودجه در نظر بگیرند.
کامکار میگوید که عواملی مانند رهبر و سطح
نوازندگان نیز در پیش��رفت سطح ارکستر مؤثر
اس��ت .او اضافه میکند :در ح��ال حاضر آنقدر
نوازنده خوب داریم که میتوان س��ه ارکس��تر با
حضور آنها تش��کیل داد .البت��ه نوازندگان خوب
معموالً در ارکس��ترها نمینوازند؛ زیرا پول کافی
به آنها نمیدهند و حقوقشان به گونهای است که
مجبورند در کنار کار در ارکستر ،سه جای دیگر
هم کار کنند .زمانی که نوازنده مجبور به کار در
سه جای دیگر باشد ،وقتی برای تمرین ارکستر

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

نخواهد داشت و کیفیت اجرا پایین میآید.
او درب��اره تجربه خ��ودش در زمان فعالیت در
ارکس��تر س��مفونیک میگوید :وقتی تمرینمان
در ارکستر سمفونیک تمام میشد برای تدریس
میرفتیم و تا ساعت هشت شب درس میدادیم،
حت��ی بعض��ی از نوازن��دگان مسافرکش��ی هم
میکردند.
«به رهبر هم اش��اره کردی��د ،رهبر باید به چه
صورت باشد که حداقل از طرف او سطح ارکستر
ب��اال ب��رود؟» کامکار پاس��خ میدهد :ارکس��تر
سمفونیک باید رهبر ثابت ،کاربلد و رهبر مهمان
از داخل و خارج کشور داشته باشد .ولی تا زمانی
که حقوق بچهها درس��ت نشود مشکل ارکستر
حل نخواهد ش��د .مث ً
ال زمانی که آقای رهبری،
رهبر ارکستر س��مفونیک بود ،یکی از مشکالت
من با او فشار چند برابری بود که نسبت به حقوق
نوازندگان به آنها وارد میکرد؛ البته توقع او درست
بود ولی ما نمیتوانستیم؛ نه به خاطر سطحمان،
بلکه زمانش را نداش��تیم و باید در جاهای دیگر
هم کار میکردیم .وگرنه آقای رهبری بسیار رهبر
خوب و الیقی اس��ت و میتواند ارکس��ترها را به
سطح باال برساند .البته درصورتی که دوباره رهبر
ارکستر سمفونیک تهران شود ،اگر همانند دفعه
قبل بعضی مس��ائل رو در نظر بگیرند ،با بچهها
کمی مهربانتر باشند و درک کنند که برای امرار
مع��اش باید  ۱۰جا کار کنند بهترین مورد برای
بهبود وضع ارکستر در شرایط حاضر است.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

او در پاس��خ به اینکه با این اوصاف ویژگی
یک رهبر خوب ارکس��تر چیس��ت؟ چنین
اظهار میکند :یک رهبر باید کار بلد باش��د
و بداند در کجا رهبری میکند؛ او باید بداند
که کار در ژاپن یا اس��پانیا متف��اوت از ایران
اس��ت و باید با فرهنگ آن کشور آشنا باشد.
مشکلی که با رهبرهای خارجی داشتیم این
بود که با روحیه ایرانیها آش��نا نبودند .آنها
فکر میکردند ارکستر ما میتواند مث ً
ال در سه
روز آماده شود .در ایران روحیه و نظم کاری
به گونهای دیگر است و مردم ما خشکی مردم
اروپا را در کار ندارند .ما حین کار به  ۱۰چیز
دیگر هم فکر میکنیم ولی یک رهبر خارجی
متوجه این موارد نیست .همچنین یک رهبر
باید بتواند جزئیات ارکستر را تشخیص دهد
و بداند مشکل ارکستر کجاست و آن را حل
کند .رهبری که نابلد است مدام یک چیز را
تکرار میکند تا اینکه باالخره به جایی برسد.
میپرس��یم «حال با توجه به کلیه شرایط
و روحی��ات م��ا ،چ��ه برنام��های را در پیش
بگیریم که به یک سطح قابل قبول برسیم؟»
میگوی��د :باز ه��م همه چیز ب��ه حقوق باز
میگردد ،اگر این مش��کل حل شد ،امتحان
بگذارند و نوازندگان زبده را انتخاب کنند و از
طرف دیگر یک رهبر خوب با خصوصیاتی که
گفتم ،برای ارکستر انتخاب کنند تا ارکستر
بتوان��د هر هفته یک کنس��رت خوب برگزار
کند .البته ترک عادتی که ارکستر سمفونیک
در این سالها پیدا کرده ،مقداری کار سختی
است و زمان میبرد .یکی دیگر از مشکالت ما
با آقای رهبری این بود که متوجه نبود ما ۴۰
س��ال است که به نبود نظم عادت کردهایم و
تغییر این رویه یک یا دو سال زمان میبرد.
در ادامه بحث دو ارکستر ملی و سمفونیک
را که برخی از نوازندگان آنها یکی است ،پیش
میکشیم .از او س��ؤال میکنیم که آیا بهتر
نیس��ت این دو ارکستر را یکی کنیم؟ پاسخ
میده��د :نه ،زی��را خوراک ارکس��تر ملی با
سمفونیک فرق دارد .آنچه که مردم از ارکستر
ملی انتظار دارند ک ً
ال یک چیز دیگر اس��ت.
نوازنده ارکس��تر ملی باید فواصل موس��یقی
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ایرانی را بلد باش��د و به درس��تی اجرا کند ولی در ارکس��تر
سمفونیک بلد بودن یا نبودن فواصل موسیقی ایرانی اهمیتی
ندارد .من بارها دیدهام که در ارکستر ملی افرادی بودهاند که
فواص��ل ایرانی را بلد نبودند و حتی مس��خره هم میکردند.
نوازنده ارکستر ملی باید بداند که در آنجا موسیقی ایرانی اجرا
میشود نه کار کالسیک و یا آثار کالسیک موسیقیدانهای
ایرانی مانند حس��ین دهلوی .ارکستر ملی باید مانند گلهای
سابق باشد ،مردم آن انتظار را از ارکستر ملی دارند.
او همچنین درباره آس��یبهایی که نداشتن رهبر ثابت به
ارکستر ملی وارد میکند ،میگوید :این امر ضربه میزند ولی
میت��وان با کار با رهبرهای مهمان جلوی آن را گرفت .البته
ک ً
ال میتوان بدون رهبر ثابت هم کار را ادامه داد.
کامکار در پاس��خ به این سؤال که چه ش��د که از ارکستر
سمفونیک بیرون آمدید؟ اظهار میکند :دیگر توانایی و حوصله
اینکه هر روز صبح به ارکستر بروم و تمرین کنم را ندارم ،البته
این امر به توانایی من در نوازندگی ربطی ندارد؛ زیرا هنوز هم
روزی یکی دو ساعت ساز میزنم و اجازه نمیدهم از تواناییم
کاسته شود .ترجیح میدهم بیشتر به آهنگسازی بپردازم.
«چگونه شد که ارکستر سمفونیک به اینجا رسید؟»؛ کامکار
در پاسخ میگوید :تا مدتی بعد از انقالب که معلوم نبود رهبر
ثابتمان چه کسی است ،فکر میکردیم اوضاع کار در ارکستر
همین است .گاهی ساز میزدیم و کنسرت خاصی نداشتیم؛
تنها بعضی وقتها به صورت مناس��بتی سرود ملی یا آثاری
دیگر را مینواختیم .زمانی که اوضاع تا حدودی بهتر شد ،کم
کم آثار کالسیک را هم اجرا کردیم و مسئوالن به این نتیجه
رسیدند که ارکستر حتی برای اجرای قطعات مناسبتی هم
باید در یک سطح قابل قبول باشد و بتواند آثار کالسیک را هم
اجرا کند .زمانی که منوچهر صهبایی به عنوان رهبر آمد اوضاع
ارکستر خوب بود و فهمیدیم که کیفیت کارهای اجراییمان
میتواند بهتر باش��د .به مرور با رهبرهای مهمان خارجی از
روس��یه ،کروواس��ی یا رهبرهای داخلی مانند چکناواریان یا
شهرداد روحانی کیفیت ارکستر باالآمد و مانند آبی بود که
در جریان باش��د .زمانی هم که آقای رهب��ری به ایران آمد،
فهمیدیم که چگونه باید آثار کالسیک را اجرا کرد.
در پایان از ارسالن کامکار سؤال میکنیم که چه پیشنهادی
برای انتخاب کنس��رت مایستر بعدی ارکس��تر دارد؟ اظهار
میکند :نوازنده خوب زیاد داریم ولی نوازنده خوب بودن کافی
نیست .کنسرت مایستر باید شخصیت و توانایی داشته باشد
که بچهها از او حرف ش��نوی داشته باشند .مث ً
ال در کنسرت
اول با آقای رهبری اگر من کنسرت مایستر نبودم بچهها اجرا
نمیکردند ،برای اینکه او انتظار ارکسترهای حرفهای را داشت
و بچهها به دلیل فشار کار قهر کردند.

یک رهبر باید کار بلد باشد
و بداند در کجا رهبری میکند؛
او باید بداند که کار در ژاپن یا
اسپانیا متفاوت از ایران است
و بای�د با فرهنگ آن کش�ور
آش�نا باش�د .مش�کلی که با
رهبرهای خارجی داشتیم این
بود که با روحیه ایرانیها آشنا
نبودند .آنه�ا فکر میکردند
ارکس�تر ما میتوان�د مث ً
ال در
س�ه روز آماده شود .در ایران
روحیه و نظم کاری به گونهای
دیگر است و مردم ما خشکی
مردم اروپا را در کار ندارند
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در شرایط کرونایی حتی حاجیفیروز هم ناراحت است

خنیاگرغمگین...
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حاجیفیروز ،اولین پیامآور بهار را دست
کم گرفتیم .با همان روی س��یاه به جنگ
گرگ زمس��تان میرفت ،خنده و ش��ادی
ب��ه ارمغان میآورد ،با دی��و ناامیدی پنجه
در پنجه میش��د و با لباس و زبان س��رخ،
حرفهای مگو میزد .در سالهای گذشته،
ب��ه دالی��ل مختلف ،حاج��ی فی��روز را از
کارکرد اصلیاش ،به نوعی تکدیگری سر
چهارراهها تقلی��ل دادیم .حاال که همان را
هم از دس��ت دادهایم ،قدر حاجی فیروز از
دست رفته را بیشتر میدانیم.
روزهای کرونای��ی را میگذرانیم .تصویر
دقیق��ی از به س��ر آم��دن زمس��تان کرونا
نداریم اما امیدواریم که با فرارس��یدن بهار
و طلوع خورش��ید گرما ،وی��روس کرونا به
خط پایان برس��د و شهرها را از این آرامش
یأسآل��ود برهان��د .باز هم بهار قرار اس��ت
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

نویدگر روشنی و زندگی باشد.
کرون��ا مثل چین ک��ه در زمان تعطیالت
س��ال نوی چینی آم��د ،در اینجا هم زمان
بدی را برای آمدن انتخاب کرده اس��ت .در
آس��تانه نوروز ایرانی .شاید همه مردم دنیا
نگران ویروس کرونا باش��ند ام��ا در ایران
همزمان��ی کرونا با آغاز فص��ل بهار و نوروز
تحمل مس��ئله را برای م��ا ایرانیها کمی
مش��کلتر کرده اس��ت اما این پایان ماجرا
نیست .امید داریم که قدرت بهار و امیدی
ک��ه به ارمغ��ان میآورد ،بر ه��ر بیماری و
ویروسی غلبه کند.
هر ساله در این روزهای اسفند ،خیابانها
از رفت و آمد مردم شلوغ و بازار خریدهای
نوروزی دا ِغ داغ بود .در میان این هیاهوها،
حاجیفیروزها هم با دایرهزنی و تنبکنوزای
و رقص و شعرخوانی صدای بلندی بودند بر

همهمه شهرها.
بنا به س��نتهای بس��یار قدیمی ایرانی،
حاجی فیروزها در گروههای دو یا سه نفره
در  ۱۰روز آخر س��ال یا حت��ی تا روز ۱۳
فروردین با لباسی سراسر سرخ و با صورتی
تماماً سیاه در کوی و برزنها میگردند ،با
صدایی خاص و طنزآلود ش��عر و آواز س��ر
میدهند .نقالی میکنند و با شوخیهایشان
مردم را به خنده میآورند.
حاج��ی فی��روز برخالف صورت س��یاه و
دودیاش ،پیام آور بهار پاک و س��بز است
که در هر یک از مناطق کشور ،نام و نشان
خاص خود را دارد.
برخی پ��ای بردگان آفریقای��ی را به این
ماجرا باز ک��رده و معتقدند که خوانندگان
دوره گ��رد ایرانی به تقلی��د از آنان صورت
خود را س��یاه میکردند تا نظر مردم را به

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

بنا به گفته الهه شایس�تهرخ در مقاله «حاجیفیروز» ،برخی او را عمونوروز ،ننه نوروز ،و بابا نوروز صدا میکنند اما گویا قدیمیترین اس�م حاجی فیروز

«آتشافروز» اس�ت که بر اس�اس توصیف حمداهلل مستوفی سفرنامه نویس قزوینی در کتاب شرح زندگانی من« ،آتشافروز ،در آخرین هفته سال ،دست،
صورت و گردن خود را س�یاه میکرد .مقداری خمیر ،با تکهای پنیر و پارچه آغش�ته به نفت آتش میزد .هریک از آتشافروزان مش�علهایی در دس�ت

میگرفتند و با ضرب و تنبک و تصنیفخوانی از هر دکانی مبلغی دینار دریافت میکردند .آتشافروز چند مشعل در دست میگرفت .چند مشعل کوچک

را در دهان فرو میکرد و در دهان خاموش میکرد .دس�تیار و همراه آتش افروز هم دو تخته در دس�ت داش�ت که آنها را بر هم میکوبید و میرقصید و

ش�اباش میگرفت ».تاریخچه حاجی فیروز به دوره ساس�انیان میرس�د اما حاجی فیروز در آن دوران نه تنها سیهچرده نبود بلکه مرد خوش سیمایی بود

به نام پیروز و خجسته که در ششمین روز سال نزد شاه میآمد و پیامآور نوروز بود .درباره خاستگاه حاجی فیروز اظهار نظرهای متفاوت و گاه متضادی وجود
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دارد .یکی از اظهارنظرهای جالب توجه آن است که حاجی فیروز ،بازمانده دوره حرمسراداری مدانسته میشود .زمانی که این دوران به پایان میرسد .خواجههای

حرم بیسر و سامان شدند ،به همین دلیل تا مدتی داشتن صورت بیمو و سیاه خود و همچنین با حرکات و رقص موجب خنده مردم میشدند .به تدریج این سنت
توسط مطربها ادامه پیدا کرد که با سیاه کردن صورت و پوشیدن لباس سرخ مردم را میخنداند و برای آنها شعرهای طنز میخواندند.

خود جلب کنن��د و با حرکات و حرفهای
خود آنها را بخندانند.
در ای��ن می��ان رضا م��رادی غیاثآبادی
پژوهش��گر حوزه باستانشناس��ی -برایتحلیل خاس��تگاه و تاریخچه حاجی فیروز،
دس��ت به نمادشناس��ی زده و معتقد است
که س��یاهی چهره حاجی فیروز نماد سرما
و ش��بهای سرد و طوالنی زمستانی است؛
همان طور که در ش��اهنامه فردوس��ی هم
بین زمس��تان و س��رما با س��یاهی و گرگ
س��یاه ارتباط وج��ود دارد .بدی��ن ترتیب
حاجی فیروز نماد مبارزه با سرما و سیاهی
است.
یکی از قابل تأملترین نظرات درباره ریشه

تاریخی حاجی فیروز متعلق به مهرداد بهار
 اسطورهشناس -اس��ت .او حاجی فیروز رایادآور س��یاوش (از شخصیتهای شاهنامه
فردوس��ی) ،میداند و بیان میکند که برای
همی��ن چهره س��یاه حاج��ی فی��روز ،نماد
بازگش��ت از جهان مردگان و لباس سرخ او
نماد خون سرخ س��یاوش و حیات مجدد و
شادی حاجی فیروز نماد زایش دوباره است.
دقت داشته باش��یم که حاجی فیروز در
گذشته یک ش��خصیت اجتماعی-انتقادی
بود که با زبان طنز حرف دل مردم را میزد.
به ش��رایط نابس��امان عصر خویش انتقاد
میکرد و با شوخی و خنده ،کنایههای تند
و تیزی به رفتارهای غلط حکمرانان میزد.

برای همین شاید بیش از هر زمان دیگری
ب��ه حاجی فیروز نیاز داریم؛ تا مردم رنجور
و خسته از بیماری و فشارهای اقتصادی را
ب��ه خنده آورد و در این روزهای کرونایی و
در برابر شرایط نابسامان مدیریتی ،در قالب
شوخی و طنز زبان مردم باشد و حرفهای
مگوی مردم را بگوید.
از احت��کار ماس��ک و دس��تکش توس��ط
گروهه��ای قدرت و ث��روت اعتراض کند و از
نبود مدیریت یکپارچه برای قرنطینه یا کنترل
رفتوآمدهای برون شهری سخن بگوید .نیاز
داریم که حاجی فیروز رو سیاه ،تجدیدیها
و مردودیهای این روزها را در اعطای حقوق
مردم نام ببرد و رسوایشان کند.
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ساعت پخش و معرفی سریالهای نوروزی

قاب جادویی در تعطیالت
رس��انه ملی هر س��ال در نوروز
ب��رای مخاطب��ان خود س��ریال و
برنامهه��ای متنوع��ی را تدارک
میبیند؛ امسال نیز عالقهمندان
میتوانن��د س��ریالهای ن��وروز
 99را ش��اهد باش��ند .در ادامه
ای��ن گ��زارش به معرف��ی کامل
س��ریالهای نوروز س��ال آتی و
ساعت پخش آنها میپردازیم؛
البت��ه در ای��ن گزارش س��اعت
پخش س��ریالها طب��ق روال هر
سال شبکهها ذکر شده است.

سریال پایتخت 6

س��یروس مقدم کارگردان باس��ابقه تلویزیون
فصل شش��م از مجموعه تلویزیونی «پایتخت»
را برای نوروز  ۹۹تدارک دیده است« .پایتخت»
ویژگیهای خاص و متفاوتی دارد که مخاطبان
هر ساله منتظر ساخت این سریال هستند.
فیلمبرداری پایتخت  6از روز ش��نبه نهم آذر
ماه  1398در منطقه شیرگاه مازندران آغاز شد.
خانواده مرحوم خشایار الوند هم در آن روز سر
صحنه فیلمبرداری حضور داشتند و دیاکو الوند،
فرزند خشایار الوند با گفتن  3 ،2 ،1رسماً اجازه
داد که تصویربرداری پایتخت  6شروع شود.
رفتن بابا پنجعلی و بازگشت بهبود

براس��اس مصاحبهای که سیروس مقدم انجام
داده اس��ت ،شخصیت بابا پنجعلی در پایتخت 6
حضور نخواهد داش��ت و احتماالً شخصیتهای

جدید دیگری به این مجموعه اضافه میش��وند.
مقدم معتق��د بود که دیگر نمیتوانند داس��تان
جدید و جذابی برای این شخصیت بازگو کنند ،به
همین دلیل قرار است از سریال کنار گذاشته شود.
اما درست مثل بهبود که قب ً
ال حضور نداشت ولی
درباره او صحبت میشد ،همواره در طول سریال
درباره باباپنجعلی هم صحبت خواهد شد .از طرف
دیگر شخصیت بهبود فریبا که در فصلهای قبلی
خبر مرگش را در آفریقا ش��نیدیم ،در این فصل
حضور دارد و ماجراهای جدیدی را رقم خواهد زد.
س��یروس مقدم درباره بازگشت او گفته است که
آنها آفریقا را به ایران میآورند و نحوه بازگشت
بهبود به ایران ،داستانی جالب دارد.
بهرام افش��اری ه��م در این قس��مت یکی از
نقشهای کلیدی کار را بازی میکند .به خاطر
فیزی��ک و قد و قامت رعنایی که دارد محس��ن
تنابن��ده کار جدیدی برای او خل��ق کرده و از
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

تستهای گریم با کاله پیتر چکیاش معلوم
اس��ت که در این فصل دروازهبانی میکند.
این خودش قصههای جدی��د و با مزهای را
خلق میکند؛ به واس��طه آن وارد فضاهای
جدیدی از س��ریال پایتخت میش��ویم که
پررنگ و جذاب هستند.
در این س��ریال محس��ن تنابنده ،احمد
مهرانف��ر ،ریم��ا رامینفر ،نس��رین نصرتی،
هوم��ن حاجی عبداللهی ،مه��ران احمدی،
بهرام افش��اری و س��ارا و نیکا فرقانی اصل
بازی میکنند.
مجموعه تلویزیونی «پایتخت» تا به امروز
در پن��ج فصل قص��ه خان��وادهای را تعریف
میکن��د ک��ه علیرغ��م تمام مش��غلههای
معیش��تی و اجتماع��ی ،در کن��ار یکدیگر
ایس��تادهاند و توانس��ته رتبه اول بیشترین
رضایت مردم را برای خود کسب کند.
فصل شش��م مجموعه تلویزیونی پایتخت
در  ۱۵قس��مت برای پخ��ش در نوروز ۹۹
ساخته شده اس��ت و طبق ساعت هر ساله
این شبکه ،س��اعت  ۱۵ :۲۲دقیقه از شبکه
یک سیما پخش میشود.

فیلم سینمایی «خجالت نکش» همکاری
قبل��ی رضا مقصودی و س��ید امی��ر پروین
حسینی در سینما بود.
براساس ش��نیدهها ،شبنم مقدمی ،هادی
حجازی فر و محمد بحرانی از جمله بازیگران
اصلی این مجموعه تلویزیونی هستند.

دلیل مش��کالتی اثاثیهش��ان را ب��ه خیابان
ریخته اس��ت ،درگیر ماجراهایی میش��ود.
داس��تان این س��ریال را ش��هاب عباسی بر
اساس طرحی از شهروز ش��کورزاده نوشته
است.
سریال «دوپینگ»

ش��بکه سه سیما امس��ال نیز چند گزینه
برای نوروز  ۹۹دارد ،اما جدیترین آن تولید
س��ریال کمدی «دوپینگ» ب��ه کارگردانی
رض��ا مقص��ودی ،تهیهکنندگی س��ید امیر
پروین حسینی و نویسندگی رضا مقصودی
و افرا جورابلوس��ت که طبق روال هر س��ال
برای پخش در ساعت  ۴۵ :۲۰دقیقه در نظر
گرفته شده است.
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سریال «میانبر»

س��ریال میانبر که این روزها از شبکه پنج
پخش میشود ،قرار است در نوروز نیز ادامه
داش��ته باشد .این س��ریال در ژانر طنز و با
رویکرد مسئله «انتخاب» در صدا وسیمای
مرکز البرز تولید شده است .یزدان فتوحی و
امیر نوری کارگردانی این سریال را بر عهده
داشتهاند.

سریال «کامیون»

سید مس��عود اطیابی سریالی با نام موقت
«کامی��ون» را ب��رای ش��بکه دو کارگردانی
میکن��د .این س��ریال در  ۳۰قس��مت ۴۲
دقیق��های تولید میش��ود و از ابتدا تا پایان
فروردین  ۹۹پخش خواهد شد.
«کامیون» را ش��هاب عباس��ی بر اس��اس
طرحی از ش��هروز ش��کورزاده نوشته است
و س��اخت آن به کارگردان فیلم س��ینمایی
«تگزاس  »۲که در ردیف پرفروشترینهای
اکران سال  ۹۸قرار داشت ،سپرده شد.
تصویربرداری این سریال در تهران و انزلی
انجام شده تا نوروز  ۹۹طبق روال هر سال،
ساعت  ۳۰ :۲۱دقیقه از شبکه دو سیما روانه
آنتن ش��ود .مجموعه طنز «کامیون» درباره
ی��ک پیشکس��وت فوتبال اس��ت که مدتی
روی کامیون بارب��ری کار میکند و پس از
آش��نایی با سه دانش��جو که صاحبخانه به
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در حال��ی که به دلیل ش��یوع ویروس
کرونا عموم مردم بیشتر زمان خود را در
خانه میگذرانند تلویزیونهای اینترنتی با
جذب مخاطب توانستهاند ،گوی سبقت را
از شبکههای صداوسیما بربایند.
از اوایل اسفندماه بود که خبرهایی مبنی
بر شیوع ویروس کرونا در ایران نخست در
شهر قم و سپس در سراسر کشور منتشر
شد و به دنبال این اخبار کشور در آخرین
روزهای س��ال  ۹۸در ش��رایط متفاوت و
ویژهای قرار گرفت.
اع�لام آمار هر روزه مبتالیان و قربانیان
این ویروس و لزوم رعایت بهداشت موجب
ش��د تا هموطنان برای مراقبت بیشتر از
خود و حفظ سالمت جامعه در خانههای
خود بمانند و ترددها به ویژه برای سرگرمی
و تفریح به حداقل برسد.
تعطیلی بخش فرهنگی کشور از جمله
سینما ،موسیقی و تئاتر کاهش تجمع در
اماکن عمومی و ش��رکت در فعالیتهای
جمعی را به همراه داشت که البته تعطیلی
برخی صنوف از سوی وزارت بهداشت نیز
بر این روند بسیار تاثیرگذار بود.
این در خانه ماندن ضرر و آس��یبهای
فراوان��ی را برای بخشه��ای اقتصادی به

همراه داشته است و موجب شده در آستانه
نوروز بسیاری از بخشها تعطیل شوند و
حال و هوای کشور را تغییر دهند.
با توجه به اینکه ذائقه ایرانیان از دیرباز
به قصه گویی و داستان عالقه نشان داده
اس��ت و برنامههای تلویزیونی مورد اقبال
ایرانیان قرار داشت در این روزها که شیوع
وی��روس کرونا موجب��ات در خانه ماندن
مردم را فراهم کرده است بیش از گذشته
برنامهه��ای تلویزیون��ی و اینترنتی مورد
توجه قرار گرفته است.
وی��روس کرون��ا پی��ش از ایام ن��وروز
 ۹۹توانس��ته با خانهنش��ین کردن مردم
مخاطبان بس��یاری را ب��رای تلویزیون به
همراه بیاورد اما این تماشاگران تلویزیونی
تنها مختص به صدا و سیما نبودند بلکه
تلویزیونهای اینترنتی به عنوان رقیبی سر
سخت وارد میدان جذب مخاطب شدند و
در نبود برنامههای جذاب در صدا و سیما
به سرعت آمار تماشاگران را به نفع خود
تغییر داده و گوی سبقت را ربودند.
آمارهای رس��می و غیر رسمی منتشر
شده از سوی صدا و سیما و تلویزیونهای
اینترنتی نش��ان میدهد که این رس��انه
با فاصل��ه چش��مگیری از تلویزیونهای

اینترنتی عقب مانده است.
ازهمانروزهاینخستازمحدودیتهای
ترددی و الزام رعایت نکات بهداشتی نیز
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات
و فن آوری اطالعات با انتش��ار پستی در
صفحه توئیتر خود از دسترس��ی بهتر به
تلویزیونهای اینترنتی خبر داد؛ در متن
این پست نوشته شده بود که «با مدیران
تلویزیونه��ای اینترنت��ی صحبت کردم.
از ف��ردا تا آخر هفت��ه ،بخش مخصوص
کودکان آنها و در برخی ،تمام فیلمها و
سریالها رایگان خواهد بود» .
وی همچنین در ادامه افزود« :خواهش
میکنم در منزل بمانی��د و بیرون نروید.
مواظب کودکان و خودتان در برابر کرونا
باشید » .که این پست نیز در رونق بیشتر
تلویزیونهای اینترنتی بی تأثیر نبود.
بهطور مثال ،بررس��ی رفتار تماش��ای
کارب��ران در بخش انیمیش��ن تنها یکی
از تلویزیونه��ای اینترنتی از تاریخ  ۷تا
 ۱۶اسفند نش��ان میدهد که میانگین
بازدید انیمیشنها رشدی در حدود ۷۴
درصدی داش��ته و افراد زیادی با کمک
دسترس��ی رایگان این محتواها را تماشا
کردهاند.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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با کودکان ترسیده از کرونا چه کنیم؟
مریمطالشی
روزنامهنگار

فیل��م ک��ودک ترس��یده از
کرون��ا در حال��ی ک��ه دارد
گریه میکند ،در شبکههای
اجتماعی منتشر میشود و
واکنشه��ای زی��ادی را در
پی دارد .واکنشها مختلف
اس��ت .بعضیه��ا آن را
ویدئویی مفرح میدانند که
در ای��ن روزها باعث تفریح
و س��رگرمی شده است ،به
نظر برخی دیگر اما خیلی هم
خندهدار نیست و آدم دلش
به حال آن بچه میسوزد که
آن قدر ترسیده و باید پدر
و مادری ک��ه بچه را به این
حال و روز میاندازد ،توبیخ
کرد .نظر عده دیگر هم این
اس��ت که حقوق این کودک
با انتش��ار فیلمش آن هم
به ای��ن صورت گس��ترده،
نادیده گرفته شده و باید با
منتشرکنندگان آن برخورد
ک��رد .ای��ن حرف درس��تی
است .این که انتشار فیلم
و عکس کودکان در شرایط
ناخوش��ایند ،خ�لاف حقوق
کودکان است .مسأله دیگر
ک��ه در مواجهه با این فیلم
مطرح اس��ت اما استرس و
اضطرابی اس��ت که به این
کودک وارد شده و او را به
چنین واکنشی وادار کرده
است.
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والدین خیلی وقتها بیتوجه به این که کودک
ناظر و شاهد حرفها و عکسالعملهای آنهاست،
درباره مسائل مختلف صحبت میکنند و وای به
وقتی که موضوع استرسزایی مثل ویروس کرونا
مطرح باشد که همان طور که شاهدش هستیم،
در بزرگساالن هم ایجاد هراس و اضطراب میکند،
چه برس��د به کودکان .از ط��رف دیگر ،بچهها به
خاطر این که این روزها مجبورند در خانه بمانند
احساس کسالت و کالفگی پیدا میکنند که باید
برای آن ه��م راهکاری پیدا ک��رد ،چون در غیر
ای��ن صورت بر اضطراب و نگرانی کودکان افزوده
میشود.
«تمام باش��گاههای ورزش��ی تعطیل اس��ت و
برای پس��ربچهای ک��ه هفت��های دو روز فوتبال
میرفته ،خیلی سخت اس��ت که در خانه بماند.
بچه دو هفته اس��ت از خانه خارج نش��ده و مدام
اب��راز ناراحتی میکند .االن همهاش یا پای تبلت
اس��ت یا تلویزیون ولی خیلی کالفه شده و دلش
میخواه��د برود بی��رون بازی کن��د .دائم از من
میخواهد با باشگاه فوتبال تماس بگیرم و ببینم
باز شده است یا نه .حتی وقتی تماس میگیرم و
به او میگویم باشگاه تعطیل است ،باور نمیکند
و فکر میکند دارم دروغ میگویم .هر روز منتظر
است دوباره همه چیز به روال قبل برگردد و این
که نمیدانیم این وضعیت تا کی ادامه دارد ،باعث
میش��ود جوابی برای بچه نداشته باشیم .هر روز
عصبیتر از روز قبل میشود».

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

این گفتههای پدر ایلیای  ۱۱س��اله اس��ت که
مثل خیلی بچههای دیگ��ر این روزها را در خانه
میگذراند.
مادر الینای  ۱۰س��اله هم ای��ن طور میگوید:
«دختر من خیلی اهل کتاب خواندن است و االن
ه��م برایش فرصتی پیش آمده تا بیش��تر کتاب
بخواند .ک ً
ال بچه اهل بیرون رفتنی نیست و توی
خانه خودش خیلی س��ر خودش را گرم میکند
اما همین بچه هم دیگر میبینم که کالفه ش��ده
چون دلش میخواهد مدرس��ه برود .دلش برای
پدربزرگ و مادربزرگش تنگ ش��ده و نمیتواند
آنها را ببیند و من میدانم همین مس��أله چقدر
ناراحتش میکند و سعی میکنم حداقل از طریق
تماس ویدئویی با آنها در ارتباط باشد».
مادر مهبد  ۷س��اله نگرانیاش ازاین اس��ت که
این مسأله روی ذهن پسرش در آینده تأثیر بدی
بگذارد« :نمیدانم این بچه چرا این طوری ترسیده
و چه کسی جلویش دراین حد از کرونا گفته که
دائم درب��اره این موضوع صحب��ت میکند .دائم
میپرسد مامان من دیگر به مدرسه برنمیگردم؟
میگوید شاید خانم معلمم بمیرد و دیگر نتوانم او
را ببینم .یا از این که دوست صمیمیاش بمیرد،
میترسد و حتی از ترس گریهاش میگیرد .یک
بار هم گفت که من حاضرم بمیرم اما تو و بابا زنده
بمانید .یا این که میگوید چرا باید در خانه درس
بخوانم ،مگر قرار نیست همه ما بمیریم؟! خیلی
س��عی میکنم به او دلداری بدهم اما گاهی واقعاً

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

گیج میشوم .حتی نمیتوانم بچه را با خیال
راحت در آغوش بگیرم و همین هم واقعاً آزارم
میدهد».
پدرآنیس��ای  ۶س��اله ه��م از نگرانیهای
دخت��رش میگوید« :دخترم میپرس��د اگر
بچهها بمیرند ،با اسباببازیهایشان پیش خدا
میروند؟ یا این که سؤال میکند وقتی بچهها
میمیرند و پیش خدا میروند ،آنجا میتوانند
پدر و مادرش��ان را پیدا کنند؟ دخترم گاهی
نگرانیاش را با نقاش��یهایش نشان میدهد.
مث ً
ال دو تا ویروس را نقاشی میکند که یکی
از آنه��ا مهربان اس��ت و آن یکی بدجنس و
بداخ�لاق .میگوی��د آن وی��روس بدجنس
کرونا است و آن یکی که مهربان است ،کرونا
نیس��ت .او در نقاش��یهایش باد میکشد و
ان��گار فکر میکند باد میتواند ویروسها را با
خودش ببرد .من در مقابل نگرانی دخترم به
او میگویم اوالً بچهها مریض نمیشوند و اگر
پدر و مادرها هم مریض ش��وند ،خدا مهربان
است و حالشان را خوب میکند».
ً
هم��ان طور که اینجا خواندید و احتماال در

اطرافتان دیده یا شنیدهاید ،کودکان ممکن است به روشهای
مختلفی نسبت به استرس واکنش نشان بدهند .بعضی از آنها
گوشهگیر میشوند و مضطرب و عصبانی هستند و برخی دیگر
بیشتر خودش��ان را به والدین میچسبانند .حتی از والدینی
شنیدهام که کودک اش در این ایام دچار شب ادراری یا لکنت
زبان شده که آن هم ناشی از اضطراب کودک است.
س��ازمان بهداشت جهانی توصیه میکند که در این شرایط
به واکنشهای کودکتان به گونهای حامیانه پاسخ دهید ،به
نگرانیهای او گوش دهید و تا میتوانید عشق و توجه بیشتری
نثارش کنید .مسأله این است که کودکان در شرایط سخت به
عشق و توجه بزرگترها نیاز دارند .بنابراین تا میتوانید به آنها
توجه کنید و برایشان وقت بگذارید و برای سرگرم کردنشان
تالش کنید .باید حواستان باشد که به حرفهای کودکتان
گوش کنید ،با مهربانی با آنها صحبت کنید و به آنها اطمینان
خاطر دهی��د و حتیالمقدور فرصت بازی کردن با کودکان و
آرامش آنها را فراهم کنید.
سازمان بهداشت جهانی همچنین به والدین توصیه میکند
که نزدیک کودکانشان باشند و تا حد امکان آنها را از خود جدا
نکنند .در شرایط شیوع بیماری اگر ناچار شدند در بیمارستان
بستری شوند ،مرتب از طریق تلفن با کودکشان تماس داشته
باشند و به آنها اطمینان دهند که همه چیز مرتب است و به

سازمان بهداشت جهانی به
شما توصیه میکند واقعیتها
را در م�ورد اتفاق�ات اخی�ر
بگویید اما با کلماتی که برای
س�ن کودکت�ان قاب�ل درک
باش�د و در عی�ن ح�ال او را
آشفته و مضطرب نکند.
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زودی پیش او برمیگردند.
والدین همچنین باید تا حد ممکن برنامههای
روزمره و منظم کودکش��ان را ادامه دهند و
اگر امکان ادامه برنامههای روتین وجود ندارد،
برنامههای جدیدی برای او تنظیم کنند مث ً
ال
یک بازی و س��رگرمی جدید برای او تدارک
ببینند و زمانی را به آن اختصاص دهند .یا این
که یک فعالیت آموزشی جدید برایش تعریف
کنند مثل این که تصمیم بگیرند به او نجاری
یاد بدهند.
ممکن است برای شما هم سؤال باشد که آیا
باید واقعیتها درباره مسألهای مثل کرونا را به
کودک بگویید یا نه.
س��ازمان بهداش��ت جهانی به شما توصیه
میکند واقعیتها را در م��ورد اتفاقات اخیر
بگویید اما با کلماتی که برای سن کودکتان
قابل درک باشد و در عین حال او را آشفته و
مضطرب نکند.
باید برایش توضی��ح بدهید که چه اتفاقی
افت��اده و اطالع��ات واضحی درب��اره راههای
کاهش خطر ابتال به بیماری به او بدهید اما در
کنار آن به او اطمینان هم بدهید که همه چیز
درست میشود و جای نگرانی نیست.
البته ممکن است کودک در جریان بستری
شدن افراد در بیمارستان قرار بگیرد و سؤاالتی
در این باره بپرسد .در این شرایط میتوانید با
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

در ش�رایط ش�یوع
بیماری اگر ناچار شدند
در بیمارستان بستری
ش�وند ،مرتب از طریق
تلفن ب�ا کودکش�ان
تماس داش�ته باشند و
به آنها اطمینان دهند
ک�ه هم�ه چی�ز مرتب
اس�ت و به زودی پیش
او برمیگردند

روشی اطمینانبخش اطالعاتی راجع به آن چه میتواند اتفاق
بیفتد به کودکتان بدهید مث� ً
لا به او بگویید این افراد برای
این که حالشان خوب ش��ود ،مجبورند مدتی در بیمارستان
بمانند تا دکترها کمکشان کنند حالشان بهتر شود .اینها
توصیههایی است که از جانب سازمان بهداشت جهانی اعالم
شده و عمل به آنها میتواند سهم زیادی در کاهش اضطراب
کودکان داشته باشد.
باید به خاطر داشته باشیم که حصار اطمینان کودکان نباید
شکسته شود .دنیای کودک سراسر زیبایی و نشاط است و اگر
غیر از این باشد ،دنیای کودکی از معنا خالی میشود.».

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

به بهانه درگیریهای این روزهای جامعه ایران با ویروس کرونا

چگونهبحرانرامدیریتکنیم؟
نازنینشادابی
روانشناسومشاورخانواده

قب��ل از فرا رس��یدن بهار
امس��ال ،م��ا ایرانیه��ا ب��ا
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به تنهایی بر زندگی فردی
و اجتماع��ی ما مؤث��ر بوده
اس��ت .مهمتری��ن آنه��ا
ورود نابهن��گام ویروس��ی
اس��ت ک��ه زندگ��ی افراد
بس��یاری را مخت��ل ک��رده
اس��ت .از اینگونه شرایط
دشوار مانند سیل ،زلزله،
آتشس��وزی و بحرانهای
دیگر در کش��ور بهدفعات

نمیگرفتیم؟ دچار ویروس ذهنی ش��ده بودیم؟
توه��م اینکه «موضوع اص ً
ال جدی نیس��ت و اگر
هم جدی باش��د من قویت��ر از همه بیماریها
هستم»؟
بعد از اعالم شیوع ویروس کرونا ،با سیل عظیم
مراجعهکننده برای خرید لوازم بهداشتی روبهرو
شدیم .ترافیک غیر قابل پیشبینی در داروخانهها
به شکلی بود که توجه هر فردی را جلب میکرد
ت��ا به س��مت داروخانه برود .چ��را این حجم از
ل
سراس��یمگی را مش��اهده کردیم؟ یکی از عل 
غافلگیری ،گستردگی این بیماری بود .وقتی در
یک روز از مرحله بیخطری به مرحله خطرناک
ب��ودن بیماری فرو میرویم ،ذه��ن افراد توانایی
تحمل بار روانی حاصله را نخواهد داشت.
علت دوم ،کمبود وس��ایل بهداشتی است که
خود ناامنی ایجاد میکند .باید بدانیم که «نبود
امنیت» ،فرد را به مرحله اضطراب میرس��اند و
اضط��راب نیز میتواند حتی به خش��ونت منجر
ش��ود .مث ً
ال دعوای مراجعهکنندگان بر سر جای
پارک جلو داروخانه میتواند به این علت باش��د.
اضطراب ،تفکر منطقی را مختل میکند و تمام
رفت��ار و افکار فرد هیجانی و احساس��ی خواهد
بود.

بحران چیست؟

تجربه کردهایم .حتما ً بارها

بحران اتفاقی اس��ت ک��ه در زندگی هر کس
میتوان��د اتفاق بیفتد ،زندگی ب��ه یکباره بههم
میریزد ،به نظر میرس��د دنیا با ما سر لج دارد
و ه��ر کاری در جهت آس��یب زدن به ما انجام
میده��د .این بح��ران یا ش��رایط پیچیده فقط
مخت��ص به بالیای طبیعی مانند س��یل و زلزله
نیس��ت .میتواند ش��یوع بیماریهای کشنده یا
آتشس��وزیهای گسترده یا ش��رایط اقتصادی
نامناسب باشد .همچنین در زندگی خصوصی هر
فرد نیز شرایطی مانند بحرانهای مالی یا عاطفی
وجود دارند .در شرایط بحرانی عدهای میتوانند
به موفقیتهایی دست یابند در صورتیکه عدهای
دیگر عنان زندگی خود را از دس��ت میدهند و
توان بازگش��ت به زندگی س��ابق خود را ندارند.
تفاوت این دو گروه در چیس��ت؟ شرایط بیرونی
و جامعه برای هر دو گروه یکس��ان است .به نظر
میرسد «توانمندیهای روانی» میتواند بسیار
کارس��از باشد .از جمله این توانمندیها ،توانایی
مدیریت بحران اس��ت .از جمله بحرانهایی که
ب��ه تازگی با آن روبهرو بودهایم ورود غافلکننده
ویروس کووید  19-بوده است.
در گیرودار خبرهای��ی که درباره ورود ویروس
کرونا و انکار آن ش��نیده میشد ،هیچ کدام از ما
مگر عده کمی به فکر پیش��گیری و خرید لوازم
بهداش��تی ضروری نبودیم ،چرا؟ مسأله را جدی

ش��نیدهاید که کشور دچار
بحران شده است و آمادگی
الزم برای رویارویی با این
بحرانه��ا را ندارد و نتایج
آن خراب��ی و م��رگ و می��ر
افراد بسیاری بوده است.
ج��دا از مبحث دول��ت ،آیا
خود ما و خان��واده ما توان
مدیریت بحرانهای زندگی
خ��ود را داریم؟ در حوادث
اخیر عکسالعمل ما چگونه
بوده اس��ت؟ آیا ب��ا فضای
حاک��م در یک راس��تا بود ه
اس��ت و توانستهایم برای
زندگ��ی خ��ود مثم��ر ثم��ر
باشیم؟

تفاوت افکار سالم و ناسالم در مواقع بحرانی

ویروسهای شناختی یا خطاهای ذهنی ،افکار
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ناسالمی هستند که باعث بههم خوردن آرامش
فرد میش��وند و او را بهس��وی بیماریهای
جسمی و ذهنی سوق میدهند .اگر در مواقع
بحرانی اجازه ورود افکار ناسالم را به ذهنمان
دهی��م و در واقع آنها را جدی بگیریم ،حتماً
دچار فروپاشی روانی میشویم.
بهترین مثال از ش��رایط بحران ،ش��یوع و
گس��ترش ویروس آش��نای کرونا اس��ت .در
این جا تعدادی از ویروسهای ش��ناختی که
میتوانست در اینباره به ذهن ما خطور کند،
بیان میشود:
ویروس شناختی «ناچیزانگاری»
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هنگامی که دنیا را با وجود این ویروس در
ذهنمان ببینیم ،فکر میکنیم مسائلی که به
واقع مهم و حیاتی هستند اصوالً حائز اهمیت
نیستند.
حتماً افرادی را دیدهاید که به نکات ایمنی
گفته ش��ده اهمیتی نمیدادن��د و یا جمله
«خیل��ی دارن الکی ش��لوغش میکنند» را
حتماً ش��نیدهاید .این افراد روبوسی و دست
دادنهای خود را ترک نکردند ،چون اعتقاد
داش��تند که واقعاً وجود این ویروس آنقدرها
هم که میگویند مهم نیست.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

ویروس شناختی «انکار»

ع��دهای دیگر ک ً
ال ،وجود وی��روس را انکار
کردن��د و آن را ش��ایعه نامیدند .ای��ن افراد
نمیتوانند اضطراب باالی حاصل از پذیرش
بیماری را تحمل کنند و از همان ابتدا آن را
ان��کار میکنند .البته انکار اتفاقاتی نظیر این
میتواند علل دیگری هم داشته باشد که در
این مبحث نمیگنجد.
ویروس شناختی «همهکارتوانی»

در ای��ن دی��دگاه فرد خ��ود را از هر لحاظ
قدرتمن��د ح��س میکن��د .در مث��ال اخیر
این اف��راد فکر میکردند که بس��یار قویتر
از کرون��ا هس��تند و در نتیجه ،بهداش��ت را
رعایت نمیکردند و همه مسائل را به شوخی
میگرفتند و نتایج آن فاجعهبار بوده است.
ویروس شناختی «فاجعهانگاری»

این افراد برعکس گروههای قبلی مس��ائل
را بزرگتر از آنچه هست میبینند .آنها فکر
میکنند هی��چ کنترل و مدیریتی بر زندگی
خود نخواهند داش��ت .درنتیج��ه ،یا رعایت
نکات بهداشتی را بیحاصل میدانند یا دچار
اضطراب وسواسگونه میشوند و زندگی خود
را بهگونهای دیگر نابود میکنند« .کرونا دیگه

کنترل نمیشه ،کرونا آخر زندگیه ،من حتماً
میمیرم» از جمله جمالت این افراد است.
اما در م��ورد اخیر «تفکر س��الم» چگونه
فکری است؟ «خطر جدی است ولی میتوان
با پیش��گیری می��زان آن را کم ک��رد« ،».با
انج��ام توصیههای ایمنی ،به مس��ؤولیتم در
مقاب��ل خود و دیگران عم��ل خواهم کرد،».
نگرانیهایم طبیعی است ولی آنها را مدیریت
خواهم کرد تا با یک سیستم ایمنی قوی به
مقابله با کرونا بروم».
مدیریت بحران
گام اول

اولین قدم برای مدیریت ش��رایط بحرانی
حف��ظ آرامش اس��ت .اگ��ر آرامش نباش��د
تفکر منطقی از بین میرود و فقط مس��ائل
پیچیدهتر و بزرگتر میش��ود .ش��اید حفظ
آرامش در موقعیتهای بحرانی کار س��ختی
باشد اما در اینجا راهکارهایی برای موفقیت
در این امر ارائه میشود:
نفس عمیق بکش�ید :در هنگام اضطراب
تنفس ف��رد کوتاه و س��ریع میش��ود .این
امر باعث کاهش خونرس��انی ب��ه مغز و در
نتیجه سردرد و س��رگیجه میشود و قدرت
تصمیمگیری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

بهترین کار تنفس شکمی از راه بینی است.
سعی کنید چندین بار در طول روز این کار
را انجام دهید.
به شایعات توجه نکنید :پیشنهاد میشود
اطالعات را از منابع موثق بیابید و بعد از آن به
شایعات اهمیتی ندهید .مث ً
ال اگر شبکههای
اجتماعی استرس ش��ما را بیشتر میکنند،
اص ً
ال آنها را پیگیری نکنید و از طرق دیگری
خود را سرگرم کنید.
اغراق نکنید :معموالً در ش��رایط حساس،
ذهن انس��ان به دنبال فاجعهس��ازی اس��ت.
کوچکترین صدا را آوار شدن ساختمان تصور
میکند .سعی کنید ویروسهای شناختی که
قب ً
ال توضیح داده شد را شناسایی کنید .بدانید
که اگر طرز فکر خود را عوض کنید خیلی از
مش��کالت حل میش��وند .در این صورت به
آرامش میرسید .اگر بهتنهایی نمیتوانید با
ویروسهای ش��ناختی خود روبهرو شوید از
مشاور کمک بگیرید.
مثبتاندیش باشید :بهجای فکر کردن به
اتفاقات بد و کارهایی ک��ه نمیتوانید انجام
دهید ،به جنبههای مثبت بیاندیشید .مث ً
ال،
اینکه ذهن س��المی دارید و میتوانید برای
مشکالت خود راه حل بیابید.
به تواناییهای خ�ود اعتماد کنید :بدانید
که در طول زندگی خود حتماً با مش��کالت
فراوان��ی مواج��ه بودهای��د ک��ه ب��ا درایت و

توانمندی از عهده آنها برآمدهاید ،پس ش��ما
انسان توانمندی هستید و در بحران کنونی
نیز موفق خواهید بود.

مبتال به کرونا ش��وید .چ��ه راه حلهایی به
ذهنتان میرسد .همه را به ترتیب بنویسید
و اولویتبندی کنید .در بحرانهای دیگر نیز
فرایند حل مسأله گامی مهم و مؤثر است.

گام دوم

گام بع��د از حفظ آرام��ش ،یافتن حقیقت
اس��ت .در مواقع بحرانی بهتر اس��ت نسبت
به کل ش��رایط آگاهی پی��دا کنید .بهعنوان
مثال درباره خطر ش��یوع بیماری کرونا باید
اطالعات درس��ت درباره نحوه پیش��گیری و
ش��رایط سرایت و مراحل حمایتی در سپری
کردن این بیماری را از منابع مطلع و معتبر
جستجو کنید .در شرایط بحرانی بازار شایعات
داغ است و هر فردی از هر قشر و با هر سطح
سوادی اطالعاتی را در شبکههای اجتماعی
در اختیار همه قرار میدهد .فقط به اطالعات
منابع معتبر باید توجه کرد.

گام چهارم

تالش و مبارزه :به جای تس��لیم شدن در
مقابل حوادث زندگی با آنها روبهرو شوید و با
بحرانها مبارزه کنید .این باور را داشته باشید
که بحرانها فرصتی برای رشد و تعالی افراد
اس��ت و ش��ما نباید هیچگاه دست از مبارزه
برای بقاء و خوشبختی بردارید.
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گام پنجم

اگر فرد مضطربی نیستید میتوانید فرمول
بدترین اتفاق ممکن را بهکار گیرید .یعنی به
خود بگویید «اگ��ر نتوانم جریان را مدیریت
کنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟» .سپس سعی
کنید خود را از نظر روانی آماده پذیرش این
تصویر کنید .اگر این مرحله را بتوانید انجام
دهید آرامش به زندگی شما برخواهد گشت.
البته انجام این تمرین در حضور روانشناس و
فرد متخصص امنتر است.
نکته مهم این است که در شرایط بحرانی،
مش��کالت و ویژگیهای روانی افراد خود را
بروز میدهند .یعنی اگر از قبل فرد مضطربی
بوده باشید در شرایط بحرانی اضطراب شما
حادتر و آسیبزنندهتر خواهد شد .پس بهتر
اس��ت قبل از وارد شدن به بحران بعدی که
خیلی هم دور از ذهن نیست از متخصصین
کمک بگیرید.

گام سوم

این گام مربوط به فرایند حل مسأله است.
من با این «مش��کل» روبهرو هستم .تصویر
مناس��بی از ش��رایط را در ذهن خود ترسیم
کردهام .مس��أله را برای خود تعریف کنید و
سپس نقشهای از شرایط موجود و مشکالت
خود طراحی کنید .در گام بعدی نقشه خود
را اجرا و سپس نتایج را ارزیابی میکنید.
گاه��ی اوق��ات راه حله��ای متفاوتی به
ذهنتان خط��ور میکند ک��ه میتوانید هر
یک از آنها را سبکس��نگین کنید و بهترین
راه حل را بیابید .در مثال قبلی مشکل شما
رفتن به سر کارتان است ولی میترسید که
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این مطلب را قبل از مبتال شدن به ویروس خطرناک جدید بخوانید

توصیههاییکپزشکمبتالبهکروناازقرنطینهخانگی
دکترحسینکرمانپور
مدیرروابطعمومیسازماننظامپزشکی

«بدتری��ن چیزهای��ی ک��ه
بیم��ار مبت�لا ب��ه کرونا از
جمله مرا اذی��ت کرد را با
نمون��ه و چگونگ��ی کنترل
حداکث��ری تقدیم میکنم.
در زی��ر هم��ه آنچی��زی را
ک��ه به عن��وان ی��ک بیمار
مبتال به ویروس کرونا در
قرنطین��ه خانگ��ی تجربه و
رعایت ک��ردم را در ادامه
برایتان ذکر میکنم.

 -۱تب و درد :تب باعث سردرگمی و بیانگیزگی
و یک حالت بیقراری آزارنده میشود.
خوردن قرص استامینوفن  ۵۰۰تا حداقل هر
 ۴س��اعت ،آبی اس��ت بر آتش! بدنشویه همراه
با مایع��ات زیاد اثر قرص را تا چند برابر افزایش
میدهد.
 -۲لرز :یک واکنش طبیعی در خصوص ورود
سم ویروس اس��ت که در مورد کرونا فوقالعاده
آزارنده است.
ضمن آنکه با تبگیر دقیقاً مواظبید تب باالی
 ۳۹نرود ،بهتری��ن دارو برای آرامش این بخش
عالوه بر داروی قبل ،تش��کچه برقی با دمای کم
است .نگران نباشید بگذارید همزمان با لرز کمکم
گرما هم آرامش را به بدن شما وارد کند.
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 -۳دمای اتاق قرنطینه و خانه :همانطور که
همه ش��نیدهاید دمای باالی  ۲۷درجه به منزله
دار زدن ویروس کروناس��ت .س��عی کنید دمای
خانه و اتاق قرنطینه اگر برای جابهجایی هوا زیر
 ۲۵آم��د بالفاصله دما را تا  ۲۸درجه برس��انید.
حتی اگر از لباس کمتر اس��تفاده میکنید بهتر
است دمای خانه و اتاق  ۲۸و حتی گرمتر باشد
تا سطوح تابآوری ویروس را کاهش دهد.
 -۴تنگی نفس :ریهها گرفتارند .سرفهها اذیت
کننده است.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

اگر اکس��یژن دارید ،مصرف کنید و اگر ندارید
تمری��ن پرس��ازی ریهه��ا را انج��ام دهید .من
تمرین��ی دارم که عمری اس��ت انجام میدهم.
رو به شرق بایس��تید و با شصت و سبابه گوش
چپ و همزمان با دس��ت راست الله گوش چپ
را گرفته (دس��ت چپ زیر دس��ت راس��ت قرار
میگی��رد) ریهها را تا حدی که میتوانید از هوا
پر کنید و روی پنجههای پا همینطور که نفس
میگیرید بنشینید کمی تأمل و همینطور که
بازدم میکنید بایستید .این کار را  ۱۴بار (جمعاً
 ۲۸نشس��ت و برخواست) انجام دهید؛ یکبار در
روز ترجیحاً صبح.
 -۵بیقراری :سیستم فرماندهی بدن به نوعی
بهم میریزد.
آب ساده ،دیرترین مایعی است که حال برهم
زن میشود .به تواتر مایع بنوشید خصوصاً آب.
مایع��ات را در مزهه��ای مختلف و ب��ا فاصله از
هم میل کنید تا زده نش��وید .هرچه رنگ ادرار
روش��نتر ،حال ش��ما بهتر خواهد بود و هرچه
تیرهت��ر یعنی حرف مرا گوش ندادهاید .هم گرم
بنوشید هم سرد! هم گازدار و هم بیگاز.
یک ظرف ترشی معمولی خالی  ۵۰۰سیسی
اس��ت .آن را با خود به دستشویی ببرید اگر در
 ۲۴س��اعت  ۵۰۰تا  ۸۰۰سیسی ادرار داشتید
و روش��ن یعنی اوضاع نوش��یدن درست است.
انتظار ندارید پودر مملو از س��م را در دهانتان

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

کمی تهوع و دلپیچه
لرز مختصر
آبریزش بینی
عطسه
اسهال
این عالیم ممکن است در هر کرونایی باشد ،اما مادامی که
در  ۲۴س��اعت تا  ۴۸س��اعت اولیه همه عالیم با هم و رو به
افزایش گذارد و عالیم جدیدی مثل تند شدن تنفس بیش
از  ۲۴در دقیقه یا تب ماندگار باالی  38/5داش��تید توصیه
میکنم در خانه نمانده و به بیمارستان مراجعه کنید .ثابت
ماندن و کم شدن عالیم نشان میدهد مدیریت شما و اهل
خانه عالی اس��ت و با همین دس��ت فرمان ویروس را به روز
پنجم و ششم برسانید گورش را کندهاید.

ریخته و بدون آب کافی تا نوک انگش��تتان
در تعقیب ویروس برود!؟ داروها به آب کافی
نیاز دارند.
 -۶کلیهه��ا در وی��روس کرون��ا مس��تعد
آسیباند!
هم دستور  ۴را دوباره بخوانید و هم داروی
سرخود مصرف نکنید یک وقت!
 -۷بیخوابی از عوارض عفونت است.
چون خواب مناس��ب در شب است ،روزها
سرخودتان را به چیزی گرم کنید تا شب از
فرط خستگی خوابتان ببرد وگرنه شب و روز
عوض میشود و این به بیقراری شما خواهد
افزود.
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 -۱۱اگر فش��ارخون ،دیابت و بیماری قلبی عروقی دارید با
نظر پزشکتان از آنها غافل نباشید.
 -۱۲برخی از خوراکیهای فیریز ش��ده سؤال کردند .باید
به عرض برسانم کرونا در دمای یخچال قادر به حیات است
( ۴درجه) .یعنی اگر قرار اس��ت با گرم ش��دن هوا تا خرداد،
ویروس کرونا نابود شود اما راستش همه ما آنرا ممکن است
تا س��ال بعد در فریزر و یخچال نگهداریم .پس تا میش��ود
چی��زی را فریز نکنید و اگر مجبور ش��دید دفراس کنید با
احتیاط در فر و در دمای باال و زمان بیش از نیم ساعت اقدام
کنید تا مطمئن شوید ویروس را نابود کردهاید .از داغ کردن
نان روی اجاق جدا ً خودداری کنید چون قس��متهای داغ
نش��ده محل زندگی این ویروس خواهد بود ،نان را در فر در
دمای  ۳۰تا  ۴۰و  ۱۵دقیقه بگذارید تا دخل ویروس بیاید.

 -۹خیلیه��ا از نحوه ب��روز و ظهور عالیم
و مراجعه با عدم مراجعه پرس��یدند! در این
قس��مت کمی ای��ن موضوع را ب��از میکنم.
فرض کنید همه ما ق��درت گرفتن کرونا را
داریم ۸۰ .درصد ما و ش��اید هم بیشتر این
چند عالم��ت اولیه را ک��م و بیش خواهیم
داشت:
تب پایین ( 37/8تا )38/3
بدن درد
خارش و ناراحتی گلو
سردرد
سرفه خشک یا با ترشحات
a
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 -۱۰بس��یاری از مکملها پرسیدهاند .دوستان ،مادامی که
غذا و مایعات میخورید و توانایی خوردن میوهها و سبزیجات
تازه دارید بنده ب ه هیچ وجه توصیه به خوردن مکملها نظیر
زین��ک ،ویتامینها ،آه��ن و  ...ندارم .در لبنی��ات هم اص ً
ال
زی��ادهروی نکنید! اگ��ر نمیخوردید هم بیخیالش ش��وید.
ترکیب خورد ش��ده و نه آبگیری سیب و به برای من عالی
بود .در روز دو وعده صبح و عصر نشاط آور است.

شربت دیفن هیدرامین
 ۱۰سیس�ی وی�ژه
بزرگس�االن ،نیم ساعت
قب�ل از وع�ده غذایی تا
 ۸۰درصد ش�ما را آرامتر
میکن�د .من ای�ن را بعد
از نعرههای زیاد فهمیدم
پس اگ�ر خوب ش�دید،
دعایم کنید و به یک نفر
دیگر هم یاد دهید

 -۸بیاشتهایی و تهوع :رنج فوقالعادهای
اس��ت و دل را بخدا نزدیک میکند؛ چندان
که از ته دل خدا را صدا میزنید.
ش��ربت دیفن هیدرامین  ۱۰سیسی ویژه
بزرگساالن ،نیم ساعت قبل از وعده غذایی تا
 ۸۰درصد ش��ما را آرامتر میکند .من این را
بعد از نعرههای زیاد فهمیدم پس اگر خوب
ش��دید ،دعایم کنید و به یک نفر دیگر هم
یاد دهید .مصرف قط��ره یا قرص پالزیل یا
هم��ان متوکلوپرومای��د را توصیه نمیکنم،
ولی باالخره ممکن اس��ت کسی به این یکی
پاسخ بهتری بدهد .این دارو با داروهای ضد
ویروس کمی هم تداخل دارد ظاهراً.
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 -۱۳دوس��تان ،بیم��اری م��ن با ی��ک وازدگی ش��دید با
شیرینیجات همراه بود .انگار وقتی شیرینی کمتر میخوردم
بهتر بودم .ش��ما البته مختارید اما به اطالع میرس��انم آب
میوههای صنعتی و کنسانتره باعث تشدید اسهال میشود.

اسکانیا
فناوریاطالعات
گردشگری
فرهنگ و هنر
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 -۱۴مس��واک ش��ما و اهل خان��ه یکی از
جایگاههای رش��د ویروس است .به نظر من
اگر بعد از هر بار مس��واک زدن نیم س��اعت
مسواک شستهشده را در آب نمک  ۳۰تا ۴۰
درجه قرار دهید گویا آن را استریل کردهاید.
اینکار را همه اهل خانه انجام دهند.
 -۱۵حم��ام کردن حالتان را بهتر میکند.
دمای حمام باید گرم باش��د و بالفاصله پس
از دوش گرفتن خش��ک و زیر لحاف بخزید
تا س��ردتان نش��ود .برای اینکار میتوانید از
تش��کچه برقی کیف آب گرم بهرمند شوید.
لباسه��ای کثی��ف را در آب گ��رم  ۴۰ت��ا
 ۷۰درجه شستش��و داده در ه��وای آفتابی
بخشکانید.
 -۱۶اگر عاش��ق چای داغی هستید ،ادامه
دهید .شاید چندقطره لیموترش طعمش را
دلپذیرتر کند .آب بدن هم تأمین میش��ود
اگر چای خود را کمرنگ بنوشید.
 -۱۷داروهای تجویزی را به یکباره و با هم
نخورید .خوردن با فاصله میزان تهوع ش��ما
را میکاهد.
 -۱۸مصرف نان را به حداقل برسانید.
 -۱۹مصرف س��وپ کم مالت پر آب را باال
ببرید.

 -۲۰موسیقی آرام گوش بدهید.
 -۲۱در صورتی که س��ردتان نمیش��ود پنجرهها را  ۴تا ۷
مورد به مدت  ۱۰تا  ۱۵دقیقه باز نگه دارید تا کل خانه هوا
جریان یابد.

مادامی که در  ۲۴ساعت تا
 ۴۸س�اعت اولیه همه عالیم
با ه�م و رو به افزایش گذارد و
عالیم جدیدی مثل تند شدن
تنفس بی�ش از  ۲۴در دقیقه
یا تب مان�دگار ب�االی 38/5
داش�تید توصی�ه میکنم در
خان�ه نمانده و به بیمارس�تان
مراجعه کنید .ثاب�ت ماندن و
کم شدن عالیم نشان میدهد
مدیریت شما و اهل خانه عالی
اس�ت و با همین دست فرمان
ویروس را به روز پنجم و ششم
برسانید گورش را کندهاید

 -۲۲اگر ریه اجازه میدهد ،اسپند بسیار مختصر دود کنید
تا دود خوش��ایند و خاطره انگی��زش بوی بیماری را از خانه
بیرون ببرد و دلتان را به روزهای بهتر امید بخش��د (اسپند
را در سفرها و عروسیها دود میکنند و نوستالژیاش به ما
روحیه میدهد)
 -۲۳خدا پر رنگترین اس��ت؛ دلتان را اس��یر کم رنگها
نکنید.
 -۲۴هم��واره از اهالی خانه بهویژه بان��و قدردانی کنید و
لبخند بزنید .آنها به روحیه زیادی نیاز دارند.
 -۲۵اگر تا روز پنجم و شش��م بتوانید ویروس چموش را
مدیریت یکپارچه کنید؛ روز  ۵یا  ۶از چموشی خارج و سربه
زیر میشود .در این روز به مبارکی ایمنی بدنتان آنقدر قوی
شده که ویروس را فتیله پیچ کند .به زندگی لبخند بزنید و
امیدوار باشید.
 -۲۶حولهها را خش��ک نگ ه دارید یا با دس��تمال کاغذی
دست را خشک کرده و دور بیندازید.
 -۲۷تا روز  ،۱۴قرنطینگی را حفظ کنید و با نظر پزشکتان
به کار بازگردید .از ماسک و دستکش تا زمانی که مسئولین
میگویند استفاده کنید .مبادا از زمره درصدی قرار گیرید که
با بدشانسی این ویروس را دوباره مبتال شوید.
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شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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زمستان پرسپولیس از راه رسید

سرخهایپایتختومیلیاردهاتومانبدهی!
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خبرنگار

باش��گاه پرس��پولیس ک��ه ط��ی
س��الهای اخی��ر ب��ا مربی��ان و
بازیکن��ان خارج��ی متع��ددی
قرارداد بس��ته بود ،به واسطه
آن حاال درگیر یک بدهی بزرگ
میلیاردی شده است.
ب��ا وج��ود اینک��ه زمس��تان در
نی��م ک��ره ش��مالی روزه��ای
آخ��رش را طی میکند ،اما برای
پرسپولیس��یها روزهای س��رد
و برفی تازه از راه رس��یدهاند
هرچ��ه س��الهای ش��یرنی
قهرمانیه��ا و نتایج درخش��ان
در آس��یا ،ه��واداران این تیم
را خوش��حال ک��رده ب��ود ،ح��اال
بدهیه��ای میلی��اردی نگرانی
بزرگ��ی را برای آنها ایجاد کرده
است.
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طی سالهای اخیر پرسپولیسیها برای رسیدن
ب��ه قهرمانیهای متعدد در لیگ و البته کس��ب
پیروزیهای ارزش��مند در لیگ قهرمانان آس��یا،
برانک��و ایوانکوویچ را به ایران آوردند اما در س��ال
آخر هم��کاری ،با توجه به افزای��ش قیمت ارز و
ایجاد مش��کالت اقتصادی ،شرایط برای پرداخت
دستمزد مربی کروات فراهم نشد .برانکو در سال
آخر فعالیت خود در ایران ،از قرارداد یک میلیون و
١۴٠هزار یوروییاش (٨٠٠هزار یورو اصل قرارداد
و ٣۴٠هزار یورو آپش��ن) فق��ط  ۵٢۴هزار یورو
دریافت ک��رد و در نهایت هم با وجود اینکه یک
فصل دیگر باسرخها قرارداد داشت ،با ناراحتی این
باشگاه را ترک کرد و برای رسیدن حق و حقوق
خود ،دست به دامن فیفا شد.
البته دس��تیاران م��رد کروات ه��م راهی جز
ش��کایت جلوی پای خ��ود ندیدند .از باش��گاه
پرس��پولیس خبر میرس��د از میان سه دستیار
کروات برانکو ،فع ً
ال رأی ایگور پانادیچ صادر شده
که بر اساس آن پرسپولیس باید  ٧۶هزار و ۴٨٠
یورو بابت اصل قرارداد و  ٨۶هزار یورو نیز بابت
غرام��ت به او بپردازد .با ای��ن حال طی روزهای
آین��ده ه��م رأی پرونده مارکو اس��تیلینوویچ و
زالتکو ایوانکوویچ نیز صادر خواهد شد.
از طرف دیگر ماریو بودیمیر هم که برای حل
مشکل گلزنی پرسپولیس آمده بود ،پس از یک

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

نیم فصل به کش��ورش برگشت و توانست فیفا
را راضی کند ت��ا حقوق فصل بعد خود را نیز از
پرس��پولیس بگیرد تا به نوعی مصائب جدیدی
برای س��رخهای تهران��ی ایجاد کن��د .حاال که
پرس��پولیس مش��کالت عدیدهای برای تأمین
دستمزد بازیکنان و کادر فنیاش دارد ،با احکام
صادره از سوی فیفا فع ً
ال محکوم به پرداخت یک
میلیون  ۶٩٢هزار و  ۴٨٠یورو ش��ده که به این
مبلغ باید  ۵درصد سود دیرکرد را نیز اضافه کرد.
یعنی با یک حساب ساده (بر حسب یورو ١٧هزار
تومانی) انصاریفرد طی  ٣٠روز آینده باید حدود
٣٠میلیارد تومان تأمین کند تا پرسپولیس بتواند
بدهی سال قبل خود را بپردازد.
البته این فقط بخشی از بدهی سنگین سرخها
است .این باشگاه که محکومیتهای مختلفی را
از س��وی فیفا تجربه میکند ،خود را باید آماده
کن��د که طی ماههای آین��ده ،از رأی صادره در
پرونده طلب گابریل کالدرون استقبال کند .این
مربی آرژانتینی با وجود اینکه یک نیم فصل در
پرسپولیس فعالیت کرد و ٣٠٠هزار دالر دریافتی
داشت ،اما به لطف هنرنمایی مدیران باشگاه ،به
فیفا شکایت کرده و خواهان مبلغ  ۵۵٠هزار دالر
دیگر شده است.
بررسی پروندههای پرسپولیس در فیفا و البته
آرای صادره نشان میدهد ،این باشگاه در اواخر

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

لی��گ نوزدهم درگیر یک بحران بی س��ابقه
مالی ش��ده اس��ت .فش��ار فیفا برای تسویه
ی خارجیه��ا و همینط��ور مطالبات
بده�� 
بازیکنان حال حاضر قطعاً فشار عجیبی روی
کادرمدیریتی باش��گاه ایجاد خواهد کرد ،از
ق��رار معلوم انصاریفرد ب��ه بازیکنان و کادر
فنی قول داده پیش از  ٢۵اس��فند ماه ،مبلغ
قابل توجهی از قراردادشان را پرداخت کند
اما با شرایط حال حاضر بعید به نظر میرسد
قول آقای مدیرعامل عملی شود.
در نخس��تین روزی ک��ه انصاریفرد حکم
مدیرعامل��یاش را دریافت ک��رد ،در جمع
خبرن��گاران صراحتاً ق��ول داد پرونده برانکو
ایوانکوویچ و البته سایر خارجیها را با مذاکره
حل تا این موضوع به فیفا کش��یده نشد .با
وجود اینکه پای سفیر ایران در کرواسی هم
به این پرونده باز ش��د ،اما شرایط به گونهای
رق��م نخورد تا نخس��تین وع��ده مدیرعامل
پرسپولیس رنگ واقعیت به خود بگیرد.

حاال با توجه به آرای صادره شده ،پرسپولیس
برای فرار از جرائم کمیته انضباطی فیفا ،فقط
 ٣٠روز فرص��ت دارد ت��ا بدهی خارجیهای
سابق خود را پرداخت کند.
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فرص�ت دادن ب�ه پرس�پولیس؟ بی�ش از
یکسال صبر کردم!
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در همی��ن ح��ال برانکو ایوانکوویچ س��ابق
س��رمربی پرس��پولیس اعالم کرده که دیگر
حاضر نیس��ت بیش از این منتظ��ر دریافت
طلبش باشد .او میگوید :بیش از یک سال به
این باشگاه فرصت دادم تا مطالباتم را پرداخت
کنند .من در عمان و س��رمربی تیم ملی این
کشور هس��تم و دیگر در پرسپولیس نیستم.
بنابراین الزم نیس��ت که در مورد پرسپولیس
بحث کنیم .فقط نتایج را دنبال میکنم و بخاطر
نتایج خوب که این تیم کس��ب کرده تبریک
میگویم و البته انتظار میرود پرسپولیس برای
چهارمین بار متوالی قهرمان شود.
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داستان گردآفرید؛ پرستار فوتسالیستی که در دل کرونا است!

از زمین فوتسال تا خط مقدم مبارزه با کرونا ویروس
معصومه مومیوند
خبرنگار

ش��اید اولین واژهای که بعد از
ش��نیدن نام بیمارستان مسیح
دانش��وری در ذهنم��ان نق��ش
ببن��دد ،کرون��ا باش��د ام��ا در
پشت صحنه آن پرس��تارانی با
چهرههای پوش��یده قرار دارند
ک��ه امید را ب��ه جامع��ه تزریق
میکنند.
حتم��ا ً داس��تان گردآفری��د را
ش��نیدهاید ،دخت��ر گژده��م
(حاکم سپیددژ در مرز ایران و
توران) ،دختری پهلوان که برای
دفاع از سرزمین خود جامه رزم
به تن کرد و جنگید .فردوس��ی
او را اینگونه توصیف میکند:
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زنی بود بر سان گرد سوار
همیشه به جنگ اندرون نامدار
کجا بود نام او گردآفرید
ک��ه چ��ون او به جن��گ اندرون
کس ندید
ح��اال ای��ن روزه��ا ،ای��ران
گردآفریده��ای زی��ادی دارد؛
زن��ان پرس��تاری ک��ه ب��رای
کم��ک به مردم��ان خ��ود ،بازگو
کنن��ده داس��تان فداکاریه��ا
هس��تند .لی�لا حبیب��ی ،یکی از
گردآفریدهای این روزهاس��ت
ک��ه در بیمارس��تان مس��یح
دانش��وری ،همان بیمارس��تانی
که اکنون با نام درمان مبتالیان
ب��ه کرون��ا ش��ناخته میش��ود،
مشغول به خدمت است .دختر
فوتسالیستی که  ۱۹ساعت در
بیمارس��تان میماند اما با وجود
همه سختیها محکم و باانگیزه
میگوی��د «کرون��ا را شکس��ت
میدهی��م» .او در گفتگوی��ی از
حال این روزه��ای خود صحبت
کرده است.
مش��روح گفتوگ��وی ای��ن
فوتسالیس��ت پرس��تار را در
ادامه میخوانید.

داستان پا به توپ شدن!

متولد سال  ۶۴هستم ،فوتسال آماتور را سال اول
راهنمایی با خانم نظری بهار که یکی از بهترین
دوستانم و از مربیان لیگ دسته یک استان تهران
است ،شروع کردم .به تدریج روابطمان نزدیکتر
ش��د و فوتس��ال را ادامه دادیم .در مدرس��ه تیم
تشکیل داده بودیم و تمام دلخوشیمان این بود
ک��ه یک ربع قبل از اینکه زنگ تفریح بخورد در
حیاط مدرسه بازی کنیم .تا اینکه شنیدم نیلوفر
اردالن و دیگر بازیکنان در باشگاه حجاب فوتسال
کار میکنند اما من به دلیل مدرس��ه و ش��رایط
خانوادگی ،این رشته را حرفهای دنبال نکردم اما
دلم برای فوتس��ال و فوتبال پر میکشید و وارد
شدن به تیم برایم رؤیا شده بود.
در دانشگاه علوم پزشکی آزاد واحد قلهک درس
خواندم و ترم یک تربیت بدنی داشتم؛ آن موقع
با خانم فاطمه غالمپ��ور که یکی از مربیان بنام
تهران است و سابقه مربیگری ملی هم دارد ،آشنا
شدم .از آنجا فوتسال حرفهای را شروع کردم و در
تیمی بیرون از دانشگاه همراه با خانم غالمپور کار
کردم .س��ال  ۸۳به راهآهن پیوستم که آن موقع
خانم شهرزاد مظفر سرمربیاش بود ،سه سالی در
این تیم کار کردم ،دروازهبان ذخیره خانم مظفر
بودم اما همیشه در تمرینات و مسافرتهای تیم
حضور داش��تم .با چند تیم دیگر مثل استقالل
جنوب ،و دوباره راهآهن همکاری کردم .دو دوره

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

هم به تیم ملی دانشجویان دعوت شدم.
همزم��ان با فوتس��ال در رش��ته مامایی درس
میخواندم ،با وجود س��ختیهایی که این رشته
داشت اما فوتسال را رها نکردم .لیگ حرفهای را با
تمام مشکالتش سپری کردم و مثل کودکی نوپا
از اول تا االن با فوتس��ال بودم .لیگ برایم خیلی
طاقت فرس��ا بود اما همیشه عامل انگیزشی بود
که به خاطر بار روحی -روانی به آن پناه میبردم
و آرام میش��دم .هیچوقت فوتسال را رها نکردم
و چی��زی هم باعث نش��د آن را رها کنم .مدتی
در تیم هاکی اس��کیت تهران در لیگ برتر بودم،
مدتی جودو کار کردم ،مقطعی هم سرمربی تیم
کارمندی دانشگاه شهید بهشتی بودم و االن هم
ب��ا تیم فیزیوتراپی «یما» با س��رمربیگری خانم
مهاجرانی و مربیگری خانم دلشاد کار میکنم.
مسیح دانشوری ،بیمارستانی برای آغاز!

رش��ته مامایی را در مقطع کارشناسی ارشد به
اتمام رساندم و بعد از گذراندن طرحم در بومهن،
خیلی مشتاق کار در بیمارستان مسیح دانشوری
بودم .یکی از هم کالسیهایم زودتر کارش را شروع
کرده بود و من هم به واسطه او با این بیمارستان
آشنا شدم تا اینکه در سال  ۸۹در مسیح دانشوری
کارم را شروع کردم .این بیمارستان مرکز علمی
و فوق تخصصی بیماریهای ریوی در خاورمیانه
و مرکز تحقیقاتی بیماری س��ل است .مهمترین

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

چیزی که م��ا االن در این وضعیت به مردم
سفارش میکنیم این است که روحیهشان را
نبازند ،نگران چیزی هم نباشند .به عنوان یک
ورزشکار این حرفها را میزنم ،مردم نباید به
هیچ عنوان انگیزه خود را از دس��ت بدهند،
شاید ورزش بهانه خوبی برای قوت بخشیدن
به آرمانهایشان و رسیدن به آنها باشد.
کرونا آمد!

کرونا یک بیماری جهانی است و سرمنشأ
آن از چی��ن بود که به ه��ر دلیلی وارد ایران
ش��د .مردم اکنون برای بیمارس��تان مسیح
دانشوری که بیمارس��تانی دولتی و مرکزی
ب��رای بیماریه��ای ری��وی اس��ت ،ارزش
بیش��تری قائل ش��دهاند .از طرفی پرستاران
بعد از اینکه احجاف زیادی دیدند ،اکنون به
عنوان نقطهای درخش��ان شناخته شدهاند و
هم��ه مردم در این بح��ران در کنار توکل به
لطف خدا ،امید و آرزویی از دس��تان پر مهر
پرس��تاران طلب میکنند .همه پرستاران و
کس��انی که در مراک��ز درمانی کار میکنند،

من هم به عنوان پرستار در مسیح دانشوری
کار میکنم و همراه با همکارانم با استفاده از
لوازم حفاظت شخصی ،جان بر کف خدمت
میکنیم.

بدون در نظ��ر گرفتن نیاز م��ادی به دنبال
درمان بیماران و بهبود آنها هستند .امیدوارم
توجهاتی که اکنون به این قش��ر میش��ود،
کوتاه مدت نباشد .به عنوان نماینده کوچکی
از پرس��تاران از مدی��ران میخواهم که ما را
جدی بگیرن��د و ب��ه درد دل همه ما گوش
بدهند چون جانمان را کف دست گرفتهایم و
مخلصانه کار میکنیم .امیدوارم کرونا عاملی
برای توجه مقطعی نباش��د و بعد از آن همه
چیز به دست فراموشی سپرده نشود.

ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان

دغدغههای این روزهای پرستاران

این بحران از اواس��ط بهمن ماه شروع شد.
کرونا یک ویروس ثابت ش��ده اس��ت و همه
میدانند که سرعت شیوعش نسبت به سایر
ویروسها خیلی بیش��تر است .وقتی چنین
ویروس��ی به مرکز مسیح دانش��وری و سایر
مراکز درمانی وارد میشود ،اولین کسانی که
ممکن است دچار رعب و وحشت شوند قشر
پزشک ،پرستار و پرسنل بیمارستان هستند.
از طرفی اگر سیس��تم بهداش��تی این مراکز
درگیر شود خدمترسانی به مراجعهکنندگان
درس��ت نخواهد بود ،بنابراین اولین بار روانی
به پرسنل بیمارستان تزریق میشود اما افراد
ایثارگری داریم که شاید صبوری را از زینب
کبری یا پرستاران بزرگ جهان یاد گرفتهاند.
پرس��تاران از سال اولی که به این رشته وارد

همه مقابل کرونا!

بخش تخصصی من اطفال اس��ت اما االن
ب��ا توجه به نظ��ر مدیران بیمارس��تان همه
پرستاران باید در ش��یفتهای تعیین شده،
پرستاری بیماران کرونایی را انجام دهند .تمام
بخشها فقط بیمار کرونایی بستری میکنند
و یک نوع قرنطینه اتفاق افتاده اس��ت .عالوه
بر این از مردم هم خواس��ته ش��ده که برای
نمونه دادن خیلی به این مراکز مراجعه نکنند
چون درصد ش��یوع و واگیری بیش��تر است.
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میشوند آنقدر خوب تربیت میشوند که در
جریان کار توانایی مدیریت شرایط را دارند اما
بهتر است که مسئوالن رده باال عوامل رفاهی
را برای این قشر فراهم کنند تا دغدغه لوازم
حفاظت شخصی نداشته باشند .بیمارستان ما
خیلی حمایت میکند اما از بیمارستانهای
دیگر خبر ن��دارم .به تازگی لباسهایی برای
حفاظت شخصی آماده کردهاند که من از آنها
استفاده کردم اما کیفیت الزم را نداشت و اگر
قرار باش��د  ۱۹ساعت با این لباسها خدمت
کنم ،اولین کسی که نگران و ناراحت میشود
من پرستار هس��تم .اگر درست به پرستاران
ِ
رس��یدگی نش��ود ،به تبع بیمار هم خوب و
راحت نخواهد ب��ود هر چند همکاران من با
همه کمبودها جان بر کف خدمت میکنند و
هیچ ادعایی ندارند.
به خاطر قوی بودن در ش�رایط س�خت به
خود میبالیم

خانوادهام از نزدیک با کار من آشنا هستند
و ای��ن موضوع ب��رای امروز و دیروز نیس��ت.
کسانی که به حرفه پرستاری وارد میشوند،
خان��واده خ��ود را با درای��ت خاصی حمایت
میکنن��د .از طرفی خانوادهها هم تا حدی از
این رش��تهها اطالعات میگیرند و خود را با
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شرایط وفق میدهند اما بحران کرونا یا خیلی
از بیماریهای واگیردار یک اپیدمی است که
فقط به خانواده پرستاران مربوط نمیشود و
هم��ه دغدغه دارند .پدر و مادر من هم نگران
هستند و همیش��ه میگویند در بیمارستان
حواست باشد و مس��ائل بهداشتی را رعایت
من نوعی هس��تم که باید یکسری
کن .این ِ
نگرانیها را با طرز رفتار و صحبتم کمتر کنم.
برخی ممکن اس��ت این تجربه را نداش��ته
باش��ند و در قدمهای اول ت��رس و اضطراب
داش��ته باش��ند که ای��ن موض��وع همچون
وی��روس به م��ردم هم انتقال پی��دا میکند
چون اگر قرار باش��د من نگرانی نشان دهم،
قطع��اً اعتم��اد دیگران هم به این سیس��تم
کاه��ش پیدا میکند .ما خیل��ی به خودمان
میبالیم که در ش��رایط سخت هم به قدری
قدرت اعتمادپذیری در سیستم درمان ایجاد
کردهای��م که به مردم قوت قلب میدهد .اگر
کسی استرس و نگرانی کمتری داشته باشد
و به برخی مسائل اعتماد بیشتری پیدا کند،
روند بهب��ود و آموزش پذیری هم بین مردم
بیشتر میشود.
نگرانیهای روزهای اول کرونا!

روزهای اول ازدحام جمعیت را میدیدیم،

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

مردم نگران بودند وآگاهی چندانی نداشتند؛
میگفتن��د ای��ن وی��روس از چی��ن آمده و
چگونه وارد ایران ش��ده ،در واقع س��ؤاالت و
نگرانیهایی داشتند .البته هرچند بخشی از
حرفهایشان درس��ت بود اما منصفانه نبود
که همه تقصیر را گردن دولت و مس��ئوالن
بیندازند چون س��رعت ش��یوع این ویروس
خیلی باال است.
آن روزها خیلی از مردم نگرانی و استرشان
روحی و روانی بود .به گونهای که تعداد زیادی
با عالئم سرماخوردگی به بیمارستان مراجعه
میکردند اما وقتی دکتر بعد از معاینه به آنها
میگفت کرونا ندارید تمام عالئمشان از بین
میرفت و انگار اص ً
ال از قبل بیمار نبودهاند.
بنابرای��ن یک��ی از مس��ائلی ک��ه بای��د
فرهنگس��ازی ش��ود ،روحیه مردم است .به
نظرم باید در این مورد آموزشهایی در دوران
مدارس ب��ه بچهها داده ش��ود .االن دورهای
نیس��ت که صرفاً از طریق ریاضی و فیزیک
به آگاهی الزم برسیم در نتیجه باید تغییرات
پایهای اتفاق بیفتد.

کرونا دستم را گرفت!

خاط��رات زی��ادی از ای��ن م��دت داریم.
کلیپه��ای زی��ادی از پرس��تاران در فضای
مجازی منتشر شده است و آنها به هر عنوانی
خاطره تعریف میکنند و میخوانند تا روحیه
خود و بیماران را باالتر ببرند .یکی از خاطراتم
مرب��وط ب��ه زمانی اس��ت که به م��ا گفتند
بیماران��ی که کرونای آنها تأیید ش��ده را از
کسانی که هنوز جوابشان نیامده جدا کنیم،
آن موقع یک مرد جوان تپل هم بستری بود؛
به او گفتم آقا جواب شما مثبت است اما باید
چیز دیگری هم به شما بگویم ،با این جمله
او نگرانتر ش��د که من در ادامه حرفم به او
گفتم که دو قلو است! در آن اتاق بیماران آقا
حضور داشتند و برقراری این رابطه برایشان
خیلی لذتبخش بود .روز اول هم با بیماران
یک س��لفی انداختیم که در رسانهها منتشر
شد و وقتی خودم را در تلویزیون دیدم خیلی
خوشحال شدم .سالها فوتسال بازی کردم و
از هر دقیقهاش لذت بردم اما کرونا باعث شد
که محبوبیت دیگری پیدا کنم.
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خانوادهها هم تا حدی از این
رش�تهها اطالعات میگیرند
و خ�ود را ب�ا ش�رایط وف�ق
میدهن�د اما بح�ران کرونا یا
خیلی از بیماریهای واگیردار
یک اپیدمی اس�ت ک�ه فقط
به خانواده پرس�تاران مربوط
نمیشود و همه دغدغه دارند.
پ�در و م�ادر من ه�م نگران
هستند و همیش�ه میگویند
در بیمارس�تان حواست باشد
و مس�ائل بهداشتی را رعایت
کن
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از ای��ن روزه��ا خاطرههای خوب��ی دارم و
مهمترینش این بود که یک پرستار فوتسالی
ش��دم .نمیگوی��م از ش��یوع ای��ن بیماری
خوشحال هستم اما درسهای زیادی گرفتم.
کرونا صبوری را به من یاد داد .ش��اید دلیل
اینکه در فوتس��ال معروف نشدم این بود که
روزی اینجا معروف شوم .من به تیم ملی هم
دعوت شدم اما خط خوردم که برایم شکست
روحی س��ختی بود اما االن مبارزه با کرونا به
شکل دیگری دس��تم را گرفت .این بیماری
باعث ش��د فداکارانه و بدون نگرانی از مبتال
ش��دن ،به هموطنانم کمک کنم .خوشحال
هستم که توانس��تم در این شرایط خودم را
بشناسم .مطمئن باشید همانطور که خیلی
از مش��کالت ر ا مثل سنگریزه از سر راهمان
برداشتهایم ،کرونا را هم شکست میدهیم.
دلم میخواهد مسئوالن صدایم را بشوند

دوست دارم مسئوالن صدای من را بشنوند
و بگویند دختر فوتسالیس��تی هست که به
بیماران کمک میکند .خیلی دلم میخواهد
چنین حرفی را بشنوم .دوست داشتم صدایم
را از این طریق به گوش مس��ئوالن و بزرگان
برسانم.
قشنگترین خاطره؛ آشتی در تب کرونا!

یک سال و نیم با یکی از همکارانم قهر بودم
اما کرونا باعث شد که با هم آتشی کنیم .من
و آن هم��کارم یک ش��یفت کامل کاری که
حدود  ۱۹ساعت است را با هم در یک بخش
گذراندیم که خیلی زیبا و بدون دغدغه بود.
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آن روز یکی از روزهای ش��لوغ اورژانس بود و
ما سعی کردیم تا جایی که میتوانیم به هم
کمک کنیم .این اتفاق یکی از قش��نگترین
خطرههایم بود.
تلخ و شیرین آخرین دیدار

اتف��اق خیلی زیبای دیگری هم برایم افتاد
هر چند که در انتها تلخ شد .ماجرا از این قرار
بود که پدر یکی از دوستانم به دالیل مشکل
ریوی  ۱۰روز در خانه بود که دوستم با اصرار
ما قبول کرد پدرش را که  ۶۶س��ال داشت،
در بیمارستان مسیح دانشوری بستری کند.
بیمارس��تان برای جلوگیری از مبتال ش��دن
همراهان ،در همه بخشها مالقات را ممنوع
کرده است .دوس��تم بعد از چند روز خسته
شده بود و میگفت اجازه مالقات نمیدهند
و میخواهد پ��درش را ترخیص کند ،همان
موقع به من گفتند برای شیفت به بخش پنج
بروم که پدر دوس��تم هم آنجا بس��تری بود؛
وقتی به او اطالع دادم خیلی خوشحال شد و
خواست که به پدرش سالم برسانم و بگویم
که نگران چیزی نباشد.
وقتی که در بخش پنج بودم به عنوان یک
همراه به آقای سلیمانی (پدر دوستم) کمی
کمک کردم ،لباسهای��ش را مرتب کردم و
داروهای��ش را دادم ،تا اینکه نزدیک س��اعت
هفت جابه جایی ش��یفتها ش��د .آن موقع
از من خواس��تند که به  CCUبروم اما یک
لحظه به دلم افتاد و از آقای سلیانی پرسیدم
چند روزی است خانوادهاش را ندیده؟ که او
گفت حدود هفت روز اس��ت .با تبلت خودم

شماره دخترش را گرفتم و نزدیک پنج دقیقه
با خان��وادهاش تصویری صحبت کرد .فردای
آن روز با دوس��تم جلسهای کاری داشتم که
به من اطالع دادند آقای سلیمانی فوت شده
اس��ت .خیلی از این موضوع ناراحت شدم اما
خانوادهاش از من تشکر کردند و گفتند قسمت
بوده که در آن عصر کنار آقای سلیمانی باشم
تا آنها برای آخرین بار او را ببینند.
این خاطره برایم تلخ و ش��یرین بود و هیچ
وقت از یادم نمیرود .شاید واقعاً قسمت بود
که آنجا باشم تا آنها برای آخرین بار همدیگر
را ببینند .و امی��دوارم خداوند همه پدران را
حفظ کن��د و به خانوادههایی که پدرش��ان
فوت شده صبر بدهد .امیدوارم حضرت علی
دستگیر همه پدران باشد.
توصیههایی برای مقابله با کرونا

خیلی مهم است که از تجمع و ازدحام دوری
کنیم .بهداش��ت دست را واقعاً جدی بگیریم
چ��ون نکته خیلی مهمی اس��ت .بهداش��ت
تنف��س را هم رعایت کنی��م و اگر مجبوریم
خانه را ترک کنیم حواس��مان به بهداش��ت
تنفس باش��د .به اف��رادی که مش��کوک به
بیماری هستند نزدیک نشویم .کسانی هم که
بیمار هستند و پس از مراجعه به بیمارستان
مشخص میشود که مشکل حادی ندارند ،در
خانه استراحت کنند تا حالشان بهتر شود تا
عواقب بیماری گریبان گیرشان نشود.
حرف پایانی

مهمترین دش��من و مهمترین چیزی که
روح و روان ما را گرفتار میکند ،ترس است.
بعد از ترس ،حسرت چیزی است که درمان
ن��دارد ،پس کاری کنیم که روزی حس��رت
انج��ام ندادن کاری به دلم��ان نماند .من به
عنوان یک پرستار تالش میکنم بدون هیچ
چشمداشت و پاداشی کارم را انجام دهم اما
از مسئوالن خواهش میکنم که کرونا عاملی
برای توجه مقطعی به پرستاران نباشد که بعد
از مدتی دوباره فراموش ش��وند ،به الک خود
برگردند و به هر عنوانی مورد بیاحترامی واقع
ش��وند و حق و حقوقشان ضایع شود .شاید
یک پزشک به اندازه پرستار با بیمار در ارتباط
نباش��د اما حداقل  ۱۰برابر بیشتر دستمزد
میگی��رد و این اجحافی در حق پرس��تاران
است .امیدوارم به این موارد هم توجه شود.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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درس بزرگ برای فرهاد مجیدی

میراثاستراماچونیجامآورنیست!
برای فرهاد که در ابتدای مسیر مربیگری
ق��رار دارد ،درس گرفت��ن از اتفاقات اخیر
استقالل یک اتفاق مثبت تلقی میشود و
در آینده او را تبدیل به مربی بهتری خواهد
کرد« .استقالل با شکست برابر گلگهر از
جام دور شد؛ در حالی که اگر این بازی را
میبرد به پرسپولیس نزدیکتر میشد .این
بازی یک درس خوب به فرهاد مجیدی و
البتهاستقالل داد .سه امتیاز هیچ مسابقهای
پیش از بازی به استقالل عرضه نمیشود.
حتی در مصاف با تیمی که برای ماندن در
جمع تیمهای لیگ برتری میکوشد.
بع��د از جدای��ی اس��تراماچونی دیدگاه
ن طور بود که استقالل به یک
خیلیها ای 
تیم خوب تبدیل ش��ده و به طور حتم به
نتای��ج خوب خود ادامه خواهد داد .به این
خاطر که این بازیکنان هستند که در زمین
بازی میکنند و نه س��رمربی؛ درست که
استراماچونی از استقالل رفته ،اما بازیکنان
از تیم جدا نشدند! هفتههای اخیر به خوبی
به همه ثابت کرد که سرمربی در تیم خیلی
مهم است حتی اگر تیم مورد اشاره بهترین

نفرات را در اختیار داش��ته باشد .تیم ملی
بعد از رفتن کارلوس کیروش همان تیم
ملی بوده با همان نفرات ،اما به تیمهایی،
چون بحری��ن و عراق باخت؛ در حالی که
ای��ن تیمها پیش از ای��ن آخرین برد برابر
ایران را از یاد برده بودند.
میراث اس��تراماچونی برای اس��تقالل
و فره��اد مجیدی جامآور نیس��ت و آنها
برای رسیدن به جام باید با همان جدیت
زمان اس��تراماچونی بازی کنند و فرهاد
مجیدی و دستیارانش همانند گروه قبلی
ب��رای بردن ایده دهند و برای بردن بازی
کنند .اتفاقات در تیم ملی و تیم استقالل
یک درس خوب برای همه فوتبال است.

یک تیم خوب با بهترین نفرات اگر مربی
خوب باالی س��ر نداش��ته باشد به جایی
نخواهد رسید .هر چند هم برای تیم ملی
و هم استقالل فرصت برای جبران وجود
دارد .به خصوص برای اس��تقالل و فرهاد
مجیدی.
البت��ه باید به این نکته اش��اره کرد که
استقالل در بازی با گلگهر برای رسیدن
به گل موقعیت ایجاد کرد اما حتماً تعداد
موقعیته��ای این تیم برای رس��یدن به
نتیجه مساوی یا پیروزی کافی نبوده .به
طور حتم همه فرصته��ا تبدیل به گل
نمیش��ود و تیم مهاجم برای رسیدن به
پیروزی باید بی��ش از آن که موقعیت از
دست میدهد ،موقعیت خلق کند.
میراث اس��تراماچونی نه برای استقالل
امتیازآور اس��ت و نه برای فرهاد مجیدی
موقعیت مهیا میسازد .برای فرهاد که در
ابتدای مس��یر مربیگری قرار دارد ،درس
گرفت��ن از این اتفاق��ات یک اتفاق مثبت
تلقی میش��ود و در آینده او را تبدیل به
مربی بهتری خواهد کرد».
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چهارمین قهرمانی پیاپی پرسپولیس در راه است؟

سقوط آزاد ژنرال

ن طور که باید نتایج
«نتایج لیگ برتر برای یک تیم خاص مهندسی شده است و جام را به آنها بدهید!» کلیدواژ ه تیمهای مدعی که در چند هفته اخیر آ 
مطلوبی کسب نکردهاند .یک فرمول ساده در چند هفته اخیر رخ داده؛ پرسپولیس بازیهایش را بدون سروصدا میبرد و سایر تیمهای مدعی مقابل
تیمهای ردهمیانی و قعرنشین یا شکست میخورند یا با تساوی زمین را ترک میکنند .این موضوع ایجاد دشمن فرضی برای منحرفکردن افکار عمومی
و آرامکردن هوادارانشان در این برهه حساس لیگ است .سپاهان اصفهان که تا همین چند ماه پیش حتی صدرنشینی در لیگ برتر را نیز تجربه کرد،
به مرور با نتایج ضعیفی که در چند هفته اخیر کسب کرده ،نهتنها صدر جدول را به پرسپولیس واگذار کرد بلکه حاال با پیروزی احتمالی استقالل مقابل
ت رفتن سهمیه مستقیم فصل آتی لیگ
حریف خود در دیدار عقبافتاده جایگاه دوم را نیز از دست میدهد و چنین عملکردی شاید به قیمت ا ز دس 
قهرمانان آس��یا برای تیمی مانند س��پاهان تمام شود .شاگردان امیر قلعهنویی که نیمفصل نخست را با  ۳۱امتیاز و رتبه دوم به پایان رساندند ،فقط
سه امتیاز با پرسپولیس تحت هدایت کالدرون فاصله داشتند .سرخها با  ۳۴امتیاز قهرمان نیمفصل شدند و سپاهان پشت سر آنها قرار گرفت اما با
شروع نیمفصل دوم و رفتن گابریل کالدرون ،مربی موفق پرسپولیس تصور این بود که شاگردان امیر قلعهنویی میتوانند جای رقیب دیرینه و قهرمان
س��ه دوره پیاپی لیگ را بگیرند اما نهتنها این اتفاق رخ نداد بلکه فاصله دو تیم آنقدر زیاد ش��د که بسیاری معتقدند چهارمین قهرمانی پرسپولیس
هم در حال رخدادن است.

«س�پاهان»؛ کمترین درصد پیروزی در بین
مدعیان
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دیدار حس��اس پرس��پولیس و سپاهان در
ورزشگاه نقش جهان فرصت بسیار مطلوبی
بود تا ش��اگردان امیر قلعهنویی اختالفشان
را با پرس��پولیس به پنج امتیاز کاهش دهند
اما مدیران این تیم تصمیم گرفتند به دلیل
بیتماشاگرشدن مسابقه رایزنی کنند تا این
دیدار حساس به تعویق بیفتد به همین دلیل
با تأخیر بس��یار زیاد به ورزشگاه رسیدند که

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

دیگر کار از کار گذشته بود .کمیته انضباطی
رأی این مسابقه را  ۳بر صفر به سود سرخها
اع�لام کرد تا فاصله دو تی��م باز هم افزایش
یابد .عملکرد ضعیف زردهای اصفهان اما فقط
مختص همین مسابقه برگزارشده نبود! چراکه
ش��اگردان قلعهنویی از ش��روع نیمفصل دوم
فقط در دیدار با فوالد خوزستان توانستند با
حساب  ۲بر یک به برتری برسند؛ همان دیدار
جنجالی که درگیری لفظی بین قلعهنویی و
نکونام در س��الن نشست خبری به اوج خود
رسید .سپاهان در دیگر دیدارهای برگزارشده

در نیمفصل دوم با کس��ب سه تساوی مقابل
ماشینسازی ،نفت مسجدسلیمان و ذوبآهن
عم ً
ال قهرمانی را به پرسپولیسی که در گیرودار
تغییر مربی بود تعارف کرد.
از دیگر نکات جالب و البته قابل تأمل این
اس��ت که س��پاهان با کس��ب فقط  ۹برد از
 ۲۱مسابقه برگزارشده حتی نتوانسته تعداد
پیروزیهایش را به  ۵۰درصد برس��اند و در
بین مدعیان تنها تیمی اس��ت که بردهایش
دورقمی نش��ده اس��ت .پرس��پولیس با ،۱۵
تراکتور با  ،۱۱استقالل و شهر خودرو با ۱۰
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پیروزی عملکرد بهتری در این زمینه نسبت
به شاگردان قلعهنویی داشتهاند .این در حالی
است که ش��اگردان امیر قلعهنویی در دیدار
رفت در این پنج مس��ابقه موفق به کس��ب
 ۱۱امتی��از از  ۱۵امتیاز ممکن ش��ده بودند.
همچنین گفتنی است زردپوشان اصفهانی در
پنج هفته اخیر فقط موفق به زدن س��ه گل
مقابل رقبای خود شدند که این آمار نسبت
به دور رفت ،دو گل کاهش یافته است.
پرسپولیس چطور فاصله ایجاد کرد؟

بع��د از رفتن برانک��و ،تصور ای��ن بود که
پرسپولیس دیگر رنگ صدر جدول را نخواهد
دی��د .از نکات مثب��ت دوره مربیگری برانکو
این بود که در دیدارهای ششامتیازی غالباً
به پیروزی میرس��ید؛ مقابل ش��هر خودرو،
ن
استقالل ،س��پاهان و تراکتور آمار برانکو آ 
قدر خوب ب��ود که این تیمها در چهار فصل
حضور پروفس��ور کمترین پیروزی را کسب
کرده بودند و به طور مثال تراکتور حتی یک
برد هم نتوانسته بود در دوران برانکو به دست
آورد .با آمدن کالدرون اما ش��رایط فرق کرد؛
با توجه به عدم ش��ناخت مربی آرژانتینی و
دیداره��ای س��خت سرخپوش��ان در همان
ابتدای فصل ،پرسپولیس سنتشکنی کرد و
به جز پیروزی مقابل اس��تقالل در داربی ،در
س��ایر دیدارها مقابل مدعیان شکست خورد
ت��ا جدول برای آنها به طور کلی بههم بریزد.

س��اکت الهامی مربی تازهوارد نماینده تبریز
بعد از رویکارآمدن ،توانست چهار برد پیاپی
برای تیم��ش به ارمغان بی��اورد و آنها را بار
دیگ��ر در قامت یک مدع��ی معرفی کند اما
شکست مقابل پرسپولیس در هفته هفدهم
ظاهرا ً برای آنها خیلی غیرمنتظره بود .دو برد،
یک تساوی و شکس��تی دیگر (مقابل پارس
جنوبی جم) باعث شد تراکتور در پنج هفته
اخیر فقط هفت امتیاز کس��ب کند و با این
عملکرد نتواند جای سپاهان را در جایگاه دوم
بگیرد .احس��ان حاجیصفی بعد از شکست
تیمش مقابل پارس جنوبی قعرنشین به جای
پذی��رش ضعف فنی در تیم ،باز هم مس��یر
ناکامی تیمش را به س��مت دستهای پشت
پرده و ...برد تا به نوعی افکار عمومی را نسبت
به عدم موفقیت این تیم در سالهای اخیر به
سمت دیگری ببرد.
پایانبندی هفته بیستویکم لیگ برتر این
است که فاصله  ۱۰امتیازی فقط در پنج هفته
بین دو تیم اول و دوم ایجاد شده و شاید اگر
بار دیگر این فرصت وجود داش��ت تا لیگ از
هفته شانزدهم آغاز شود ،بسیاری از اتفاقات
رخ نمیداد و س��پاهان صدرنشینی در لیگ
را تجربه میکرد تا نتایج نیز از دید برخیها
«مهندس��ی» قلمداد نش��ود؛ اگر شکس��ت
س��نگین در آبادان ،توق��ف دقیقه  ۹۵مقابل
ذوبآه��ن و تالش برای لغو حس��استرین
مسابقه لیگ رخ نمیداد.

پیروزی پیاپ��ی پرس��پولیس در دیدارهای
انته��ای نیمفصل باعث ش��د آنها ب��ار دیگر
صدرنشین ش��وند .گفتنی است اگر سپاهان
در هفت��ه پایانی نیمفص��ل اول در آبادان از
س��د صنعت نفت این ش��هر عبور کرده بود
میتوانس��ت با تفاضل گل بهتر نس��بت به
پرسپولیس ،قهرمانی را جشن بگیرد .یحیی
گلمحمدی اما کاس��تیهای دوره کالدرون
را جبران کرد و با کس��ب چه��ار برد و یک
تساوی مقابل مدعیان اصلی قهرمانی ،فاصله
مثالزدنی را با رقبا ایجاد کرد .از دلخوشیهای
گلمحمدی این اس��ت که از هفتههای بعد
پنج تیم مدع��ی ،یعنی نفت آبادان ،تراکتور،
شهر خودرو ،استقالل و سپاهان با یکدیگر تا
پایان فصل رویارویی مستقیم خواهند داشت
و همین باعث ایجاد فاصله بیش��تر با برخی
از آنها در جدول خواهد ش��د .پرسپولیس با
پیروزی مقابل شهر خودرو ،سپاهان ،تراکتور،
نفت آبادان و تساوی مقابل استقالل به خوبی
«پیچ اصلی» و خطرناک لی��گ را رد کرد و
حاال در فاصله  ۹هفته تا پایان فصل ش��انس
اصلی قهرمانی است.
تراکتور؛پرهیاهودرمیکسدزون،حواسپرت
در زمین

تی��م فوتبال تراکت��ور هر زمان ک��ه روند
صعودی را طی میکند با مصاحبه محمدرضا
زنوزی مالک این باشگاه وارد حاشیه میشود.
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تصویری که از سیامند رحمان در ذهنها
نقش بسته است ،مردی خندهرو با مشتی
گرهکرده به نش��انه پیروزی است .سیامند
زمانی از بی��ن ما رفت که هن��وز امید اول
ط�لای پارالمپیک و دغدغ��ه حرفهایاش
ارتقای رکورد جهان بود .ویترین افتخارات
سیامند آن قدر پربار است که کمتر کسی
باور میکند م��ردی که بارها پرچم ایران را
در مس��ابقات بینالمللی باال برده و س��رود
کش��ورمان را طنینانداز کرده ،دغدغهاش
در زندگی شخصی بیمه و پرداخت ب ه موقع
حقوق باشد .واقعیت اما این است که سیامند
رحمان هم مانند صدها ورزش��کار حرفهای
دیگ��ر از بیمهری مس��ئوالن و وعدههای
پوچشان قلبش شکسته بود .مسئوالنی که
معتقدند ورزش��کار نباید برای پول فعالیت
کند و باید به فکر اعتالی نام کشورش باشد.
این حرف را کسانی به سیامند زدند که اگر
حق مأموریت به دلیل سفر تفریحی همراه
با کاروانهای ورزشی به اقصی نقاط جهان

در فیش حقوقیشان لحاظ نشود ،زمین و
آس��مان را به هم میدوزند اما از ورزشکاران
میخواهن��د که از مادیات بگذرند و تنها به
فکر کشورشان باشند.
اعجابآور است قهرمان اول یک کشور در
رشتهای المپیکی برای تمریناتش از جیب
هزینه کند .سیامند بارها اش��اره کرده بود
مردم تص��ور میکنند او ماهی صد میلیون
تومان به جی��ب میزند و اصطالحاً چپش
پر اس��ت اما کس��ی خبر از دل او نداشت.
مردمی که ش��اید سالی یک بار ،چند ثانیه
او را زیر وزنه میدیدند و گمانشان این بود
مگر چه میکند که این قدر پول میگیرد؟
اما خبر نداشتند که او حتی از داشتن حق
بیمه هم محروم اس��ت .بد ماجرا اینجاست
که این ن��گاه تنها محدود به م��ردم عادی
نمیش��ود و مس��ئوالن ورزشی همچنین
نگاهی دارند .سیامند در مصاحبهای گفته
بود مسئوالن ورزشی استان آذربایجانغربی
که اغلبشان حتی از ورزش سر درنمیآورند

هرگز دغدغههای��ش را درک نمیکنند اما
زمانی که مدال میآورد همه خود را صاحب
او میدانس��تند .او گفته بود« :من  ۱۲سال
اس��ت که در تیم ملی هستم .این در حالی
اس��ت که به عنوان یک ورزشکار حرفهای
حقوق ندارم ،بیمه ندارم .آیا به نظر شما این
درست است؟ چه دلمان پر باشد چه نباشد،
فرقی نمیکند .ما همه تمرکز و فکرمان روی
تمریناتمان است .باالخره سیامند رحمان
که همیش��ه نمیتواند وزن��ه بزند .من هم
یک روزی باید خداحافظی کنم .وزنم را به
خاطر ورزش خیلی باال آوردهام .انشاءاهلل در
مسابقات المپیک هم بتوانم سومین طالی
المپیک را از آن س��رزمینم کنم و سربلند
بیرون بیایم .همه یک روز رفتنی هستند و ما
هم باید این حقیقت را هرچند تلخ بپذیریم
ک��ه میرویم و جایگاهمان را کس��انی دیگر
خواهند گرفت .پس بای��د حال را غنیمت
شمرده و تا جایی که بتوانیم تالش کنیم».
سیامند رفت ،با دلی شکسته هم رفت.
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