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وقتی مس�افر آماده س�فر شد غسل کند، پس از آن دو رکعت نماز بگزارد و از خدا خير خود را طلب نمايد و 
آية الکرسی بخواند و حمد و ثنای الهی بجا آورد و صلوات بر حضرت رسول و آل او بفرستد. سپس اين دعا 

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَك الَْيْوَم

خدايا من خود را در اين روز به عنوان وديعت به تو سپردم
نَْفِسی َو اَْهلی َو مالی َو ُولْدی َو َمْن کاَن ِمّنی بَِسبيٍل الّشاِهَد ِمْنُهْم َوالْغآئَِب

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

خدايا حفظ کن ما را به حفظ ايمان و نگهبان بر ما باش
اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا فی َرْحَمِتَك َوال تَْسُلْبنا َفْضَلَك اِنّا اِلَْيَك راِغُبوَن.

خدايا ما را در کنف رحمت خويش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما که ما به تو مشتاقيم.
نْيا َواالِْخَرِة. ِء الَْمْنَظِر ِفی االْْهِل َوالْماِل َوالَْولَِد ِفی الدُّ َفِر َو کابَِة الُْمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِنّا نَُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثآِء السَّ
خدايا به تو پناه بريم از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بدی ديدار در خاندان و مال و فرزند در دنيا و 

آخرت.
باً اِلَْيَك. َه َطَلباً لَِمْرضاتَِك َو تََقرُّ ُه اِلَْيَك هَذا التََّوجُّ اَلّلُهمَّ اِنّی اَتََوجَّ

خدايا من به تو رو کنم در اين رو کردن به خاطر اين که جويای خشنودی تو و تقرب جستن به درگاهت 
هستم.

[ َفَبلِّْغنی ما اَُؤمُِّلُه َو اَْرُجوُه فيَك َوفی اَْولِيآئَِك ]اَلّلُهمَّ
خدايا پس مرا به آرزويم و آنچه از تو و اوليائت است برسان

يا اَْرَحَم الّراِحميَن.
اميد دارم ای مهربان ترين مهربانان.



ْهُت َوْجهی اَلّلُهمَّ اِلَْيَك َوجَّ
خدايا به سوی تو گرداندم رويم را

لَْتنی َو َقْد َوثِْقُت بَِك َفال َو َعَلْيَك َخلَّْفُت اَْهلی َو مالی َو ما َخوَّ
و به اميد تو بجای گذاردم خانواده و مالم و آنچه را به من مرحمت فرمودی

و به تو اطمينان کردم پس
ٍد َو الِِه تَُخيِّْبنی يا َمْن ال يَُخيُِّب َمْن اَراَدُه َوال يَُضيُِّع َمْن َحِفَظُه اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

نااميدم مکن ای که نااميد نکند، هر که را به او توجه کند، و ضايع نکند 
هر که را او محافظتش کند خدايا درود فرست بر محمد و آلش،

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

عاَء يا اَْرَحَم الّراِحميَن اَلدُّ
ای مهربانترين مهربانان.

سپس مسافر سوره توحيد را يازده مرتبه و سوره اِنّا اَنَْزلْناُه و آية الکرسی و سوره 
ناس و سوره فلق را بخواند 

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

مس�افر پس از دع�ای صفحه مقابل تس�بيحات 
حضرت فاطمه س�الم اهلل عليها را بخواند و سوره 
حم�د را از پي�ش رو و از جانب راس�ت و از جانب 
چپ بخواند و همچنين آيه الکرسی را از سه جانب 

بخواند، و بگويد:

منبع:مفاتيح الجنان



در آخرین روزهای عمر رژیم پهلوی در س��ال 1357 با گس��ترش قیام مردم و خروج ش��اه از ایران، ش��اپور بختیار به عنوان تنها امید محمدرضا ش��اه، به 
عنوان نخس��ت وزیر معرفی و باقی مانده بود. این ایام که مصادف با اربعین امام حس��ین »علیه الس��ام« و گس��ترش راهپیمایی ها و اعتراضات مردمی 
بود، امام »قدس س��ره« طی پیامی، نکات تازه ای را برای هوش��یاری مردم یادآور می ش��وند. همزمان با س��ایر ش��هر ها، در تهران نیز راهپیمایی ها ادامه 

می یابد و فریاد اهلل اکبر جمعیت میلیونی لرزه بر اندام آخرین بقایای طاغوت می اندازد. 

هوا دلپذير شد، گل از خاك بردميد...
نگاهی به وقايع دهه فجر و پيروزی انقالب اسالمی 

انس��ان های به پا خاس��ته و از جان گذشته با 
عزمی پوالدین می روند تا سرنوشت مملکت 
خود را به دس��ت گیرند و همگی خواس��تار 
انحالل حکومت پهلوی و تش��کیل حکومت 
اسالمی هستند و با شعار »استقالل، آزادی، 
جمهوری اسالمی« خط مشی آینده را ترسیم 

می کنند.
 به دنبال گس��ترش قیام مردمی، امام )قدس 
سره( در پیامی عزم خود را مبنی بر بازگشت 
به ای��ران اعالم می دارد. بختیار که با حمایت 
امری��کا و به عنوان یک چهره ملی قصد مهار 
انقالب و خاموش کردن شعله های قیام را دارد، 
خود را در این امر ناتوان می یابد و می کوش��د 
که با قانونی جلوه دادن دولت خود، قیام مردم 
را س��رکوب کند. مخالفت خود را با بازگشت 
امام )قدس سره( اعالم، و دستور بسته شدن 

فرودگاه های کش��ور را می دهد. در پی انتشار 
این دس��تور مردم خش��مگین، به خیابان ها 
ریخته و با تحصن و شعارهای کوبنده دولت 

بختیار را مخاطب قرار می دهند. 
پس از پان��زده س��ال دوری از وطن درمیان 
اس��تقبال پرش��ور مردم قدم به خ��اک این 
سرزمین گذاش��ت، پانزده سالی که به خاطر 
خروشیدن بر اس��تبداد و طاغوت و به خاطر 
برزبان جاری کردن حقیقت به عراق، ترکیه 
و فرانس��ه تبعید ش��د. پس از یکصد و هفده 
روز توقف امام خمینی )ره( در نوفل لوش��اتو، 
ایشان ساعت سه و سی دقیقه به وقت تهران 

به سوی فرودگاه مهرآباد حرکت کردند. 

حاشیه های روزی که امام آمد... 
حضرت امام ب��ه هنگام خروج از فرانس��ه با 

ارس��ال پیامی خطاب به مردم فرانسه، ضمن 
اظهار تشکر از آن ها خداحافظی کردند. ایشان 
پس از اقامه نماز در کف هواپیما، روی دو پتو 
با آرامش خوابیدند، این در حالی بود که همه 
عالقمندان، دوس��تداران و نزدیکان ایش��ان، 
نگ��ران انجام ای��ن پرواز بودن��د. خطر انهدام 
هواپیما و یا ربودن آن در آس��مان چیزی بود 
که همه را تا لحظه فرود آن در فرودگاه تهران، 

نگران ساخته بود. 
در هواپیم��ا دویس��ت نفر ام��ام را همراهی 
می کردن��د که پنجاه تن از آن��ان همراهان و 
ه��واداران و نزدیکان امام خمینی و ۱۵۰ نفر 
دیگر از خبرنگاران بودند. راس ساعت نه و سی 
و هفت دقیقه و سی ثانیه امام در میان حلقه 
گروه منتخب اس��تقبال کنندگان از پله های 

هواپیما فرود آمدند. 
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گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا
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خمینی  ای امام... 
با ورود حضرت امام به س��الن فرودگاه، فریاد 
»اهلل اکبر« س��الن فرودگاه را به لرزه در آورد. 
استقبال کنندگان با خواندن سرود »خمینی 
 ای امام«، اشک های مشتاقان را بر گونه هایشان 

جاری کردند. 

روزشمار وقایع ایام اهلل دهه فجر 
انقالب اسالمی: 

۱۲بهمن روز ورود روح اهلل خمینی به ایران 
در ای��ن روز بزرگ تری��ن اس��تقبال تاریخ در 
تهران برگزار شد؛ به طوری که طول جمعیت 
استقبال کننده از حضرت امام خمینی به ۳۳ 
کیلومتر رسیده بود. در ساعت 9:۵۰ دقیقه روز 
دوازدهم بهمن هواپیمای حامل وی در میان 
تدابیر شدید امنیتی در فرودگاه مهرآباد برزمین 
نشست. امام خمینی پس از ورود به فرودگاه و 
ایراد سخنرانی طبق برنامه ای که از قبل تنظیم 

شده بود عازم گورستان بهشت زهرا شد.

وقایع ۱۴ بهمن از ایام اهلل دهه فجر
روز ش��نبه ۱۴ بهمن از ایام اهلل دهه فجر؛ در 
محل مدرسه ش��ماره ۲ علوی یک مصاحبه 
مطبوعاتی با حضور نزدیک به سیصد خبرنگار 
ایران��ی و خارجی برگزار ش��د که در آن ابتدا 
خالصه ای از نظریات آیت اهلل خمینی خوانده 
شد؛ سپس سؤاالت خبرنگاران آغاز گردید که 
خالصه ای از پاسخ خمینی به این شرح بود: 

»کاری نکنن��د که مردم را ب��ه جهاد دعوت 
کنم، اگر موقع جهاد ش��د می توانیم اسلحه 
تهیه کنیم. دولت را به زودی معرفی خواهیم 
کرد. اعضای شورای انقالب تعیین شده اند. از 
ارتش می خواهم هرچ��ه زود تر به ما متصل 
شود. ارتش یان فرزندان ما هستند، ما به آن ها 
محبت داریم باید به دامان ملت بیایند. قانون 
اساسی که تدوین شده به آراء عمومی گذاشته 
می ش��ود. تمام اتباع خارجی به طور آزاد در 

ایران زندگی خواهند کرد.« 

وقایع روز ۱۶ بهمن از ایام اهلل دهه فجر
روز ۱۶ بهمن و تعیین دولت موقت؛ امام خمینی 
در روز ۱۶ بهمن طی فرمانی مهدی بازرگان را 
به عنوان نخست وزیر موقت تعیین و معرفی 
کرد. عصر   همان روز در سالن سخنرانی مدرسه 
علوی یک مصاحبه مطبوعاتی بین المللی ترتیب 
داده شد، در این جلسه بازرگان برنامه و وظایف 

دولت موقت را تشریح کرد و افزود که برگزاری 
همهپرسی درباره تغییر رژیم، برگزاری انتخابات 
مجلس موسس��ان و انجام انتخابات مجلس از 

وظایف این دولت است. 

وقایع روز ۱۹ بهمن از ایام اهلل دهه فجر
 روز نوزدهم بهمن ماه بزرگ ترین راهپیمایی 
انقالب ص��ورت گرف��ت. در قطعنامه پایانی 
راهپیمایی، نخس��ت وزیری مهدی بازرگان 

توسط راهپیمانان تأیید شد. 

وقایع ۲۰ بهمن از ایام اهلل دهه فجر
در روز ۲۰ بهمن ماه که مصادف با روز جمعه 
بود، مردم در دانش��گاه ته��ران اجتماع کرده 
بودن��د تا س��خنرانی رییس دول��ت موقت را 
استماع کنند. در همین هنگام در غرب تهران 
درگیری شدیدی صورت گرفت؛ عده زیادی 
از افراد گارد شاهنش��اهی به پادگان همافران 
نیروی هوایی حمله بردن��د و به محض آغاز 
درگی��ری آنان عده زیادی از جوانان وابس��ته 
ب��ه جناح های مختلف به نف��ع همافران وارد 
صحنه درگیری ش��دند. این درگیری خونین 
ده ها نفر کشته و مجروح بر جای گذاشت ولی 
در   نهایت همافران توانس��تند حلقه محاصره 

نیروهای گارد را بشکنند. 

وقایع ۲۱ بهمن از ایام اهلل دهه فجر
روز بیست و یکم بهمن ماه روز نبرد مسلحانه 
هم��ه جانبه م��ردم و نیروه��ای دولتی بود. 
درگیری خونین مردم و لشگر گارد در این روز 
به اوج خود رس��ید؛ و جنگ تانک ها با مردم 
مسلح باعث کشته و زخمی شدن صد ها نفر 
شد. آیت اهلل خمینی تهدید کرد در صورت عدم 
توقف کشتار مردم به لشگر گارد حکم جهاد 
خواهد داد. در این روز چندین کالنتری توسط 
گروههای مسلح مردمی تسخیر شدند که در 
نتیجه آن مقادیر زیادی اسلحه به دست مردم 
افتاد. در همین روز فرمانداری نظامی تهران 
اعالمیه شماره ۴۰ را انتش��ار داد؛ به موجب 
این اعالمیه رفت و آمد مردم از ساعت ۱۶:۳۰ 
ممنوع اعالم شد. در پی اعالمیه مزبور اعالمیه 
دیگری صادر و منع عبور و مرور تا ساعت ۱۲ 
بامداد تمدید شد. مردم عمالً مقررات حکومت 
نظامی را باطل ساختند و تا صبح در خیابان ها 
با ایجاد حری��ق و راهبندان های متعدد مانع 

حرکت قوای نظامی می شدند. 

وقایع ۲۲ بهمن از ایام اهلل دهه فجر
۲۲ بهم��ن از ای��ام اهلل دهه فج��ر، در این روز 
به ترتیب زندان اوین، س��اواک، سلطنت آباد، 
مجلسین س��نا و ش��ورای ملی، ش��هربانی، 
ژاندارمری و ساختمان زندان کمیته مشترک 
به تصرف مردم درآمد. در تس��خیر شهربانی 
سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران به دست 
انقالبیون مسلح افتاد. پادگان باغشاه و دانشکده 
افسری، دبیرس��تان نظام، زندان جمشیدیه، 
پادگان عشرت آباد و پادگان عباس آباد یکی 
پس از دیگری تسلیم شدند و آخرین مرکزی 

که به تصرف درآمد رادیو و تلویزیون بود. 
در ای��ن روز پس از گزارش فرماندهان نیرو ها 
از وضعیت موجود بحث پیرامون همبستگی 
ارتش با مردم آغاز شد؛ اکثرا موافقت خود را 
اعالم کردند و س��رانجام اعالمیه ای مبنی بر 
بی طرفی ارتش تهیه و به امضا رسید. پس از 
تصمیم شورای عالی، ساعت یک بعد از ظهر 
خبر تصمیم ش��ورای عالی ارتش در اختیار 

رادیو و تلویزیون گذاشته شد. 
رادیو ایران برنامه عادی خود را قطع و اعالمیه 
را قرائ��ت کرد. لحظه ای بعد نیروهای انقالب 
محوطه صدا و س��یما را تصرف کردند و خبر 
سقوط رژیم سلطنتی پهلوی از صدا و سیما 

اعالم شد. 
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ش��رکت تولی��دی و صنعت��ی عقاب افش��ان 
حضوری پررنگ در نمایشگاه »شهر ایده آل« 
کیش داشت و در این نمایشگاه یک محصول 
جدید خ��ود را نیز رونمایی کرد. هش��تمین 
دوره نمایشگاه »شهر ایده آل« با حضور داوود 
کرمی، قائم مقام مدیرعامل و معاون توس��عه 
مدیریت منطقه آزاد کیش، هیربد معصومی، 
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور، و دکتر نوروزی، شهردار 
اصفهان از دهم تا س��یزدهم دی ماه در محل 

دائمی نمایشگاه های کیش برگزار شد.
در جریان این نمایش��گاه، کرمی و معصومی 

ضمن حضور در نمایش��گاه از غرفه ش��رکت 
عقاب افشان، تولیدکننده اتوبوس های اسکانیا 
در ایران، بازدید کردند. شرکت عقاب افشان 
در این نمایش��گاه، ۴ محصول خود را عرضه 
کرد؛ اتوبوس پارسین، آرین دیزلی و گازسوز 
و مینی بوس ش��هری این ش��رکت که تولید 
مشترک با شرکت اتوکار ترکیه است و در این 

نمایشگاه از آن رونمایی شد.
این نمایش��گاه با حضور شرکت های فعال در 
زمینه طراحی و ساخت خودروهای مسافری 
و حمل ونق��ل عموم��ی، خدم��ات ش��هری، 
پارک ها و مجموعه های تفریحی، فضای سبز 

و برترین های گل و گیاه، حمل ونقل عمومی 
و ترافیک، آتشنشانی، روشنایی و نورپردازی، 
فن��اوری اطالعات، ماش��ین آالت و تجهیزات 
خدمات ش��هری، تبلیغات شهری، بازیافت و 
تبدیل مواد، هواشناسی و کنترل کیفی هوا، 
زیرساخت های شهری، سیستم های هوشمند 
حمل ونقل و ترافیک به مدت سه روز برگزار 

شد.
از دیگ��ر خودروس��ازان حاض��ر در این دوره 
نمایشگاه می توان به گروه خودروسازی سایپا، 
آذهایتکس، پیش��رودیزل آسیا، زرین خودرو 

اصفهان، آکیادویچ و مایان اشاره کرد.

حضور عقاب افشان با 4 محصول شهری
در نمايشگاه »شهر ايده آل« کيش
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مدیر فروش و صادرات شرکت 
تولیدی و صنعتی عقاب افشان 
از تجهی��ز اتوبوس های مارال و 
درسا به سیستم ترمز پیشرفته 
AEB و سیستم هشدار خروج 
از خ��ط LDW در آینده نزدیک 

خبر داد.
محم��ود غام��ی در گفتگ��و ب��ا 
ماهنام��ه »کالس��که س��بز« در 
پاس��خ به این س��وال که روند 
م��دل  اتوبوس ه��ای  ف��روش 
سال 97 ش��رکت عقاب افشان 
از چه زمانی آغاز ش��ده است و 
ای��ن اقدام با چ��ه هدفی انجام 
می ش��ود، گفت: پی��ش فروش 
محصوالت ب��رای تولید ش��ش 
از   1397 س��ال  اول  ماه��ه 
نیمه آذر ماه آغاز ش��د. شرکت 
عقاب افش��ان در اتوبوس های 
بین ش��هری که از ابتدای سال 
1397 تولی��د خواهن��د ش��د، 
برخی تغییرات را جهت افزایش 
ضریب ایمنی و زیبایی اتوبوس 
اعمال خواهد کرد. از مهمترین 
این تغییرات می توان به تجهیز 
اتوبوس های مارال و درس��ا به 
 AEB سیس��تم ترمز پیشرفته
و سیستم هشدار خروج از خط 
LDW اشاره کرد. این تغییرات 
ب��ر اس��اس رویک��رد ش��رکت 
عقاب افشان برای پیشرو بودن 
در مبح��ث ایمن��ی محص��والت، 
حداقل 10 ماه قب��ل از الزامی 
ش��دن این تجهیزات در کشور 
نص��ب  محص��والت  ای��ن  روی 
می ش��ود. با اضافه ش��دن این 
سیس��تم ها روی اتوبوس ه��ای 
بین شهری، کلیه تجهیزات ایمنی 
مطابق با آخرین الزامات اتحادیه 
اروپای��ی خواهند بود. همچنین 
در سال آتی برخی تغییرات نیز 
در تزیین��ات داخلی اتوبوس ها 

اعمال خواهند شد. 

گفتگوی »کالسکه سبز« با مدير فروش و صادرات شرکت عقاب افشان

روند نوس�ازی ناوگان اتوبوس�ی کشور نیازمند 
حمایت دولت

وی درب��اره رون��د ف��روش محصوالت ش��رکت 
عقاب افش��ان اظهار کرد: تقاض��ا در بازار اتوبوس 
بین شهری همچنان روندی باثبات دارد پیش بینی 
ما این اس��ت که سال آتی نیز سطح تقاضا مانند 
س��ال ۱۳9۶ باش��د. در س��ال آتی نیز ش��رکت 
عقاب افشان به نقش خود به عنوان شرکت پیشرو 
در نوسازی ناوگان اتوبوس بین شهری ادامه خواهد 
داد و در این راستا باید از سیاست ها و حمایت های 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به صورت 
ویژه تش��کر کنم. ضم��ن اینکه حتم��ا افزایش 
حمایت های دولت از نوسازی ناوگان مانند حذف 
مالیات بر ارزش افزوده بخش حمل ونقل، کاهش 
تعرفه واردات قطعات اولیه و لوازم یدکی در حوزه 
حمل ونقل و همچنین توزیع س��وخت مناسب و 
با کیفی��ت می تواند انگیزه بیش��تری به مالکان 

اتوبوس ها برای نوسازی بدهد. 
مدیر فروش و صادرات شرکت عقاب افشان افزود: 
از دولت و نمایندگان محترم مجلس تقاضا داریم 
که سیاست های حمایتی برای کاهش هزینه های 
مالکی��ت و نگهداری ن��اوگان حمل ونقل تدوین 
کنن��د. گرچه س��ازمان راه��داری و حمل ونقل 
جاده ای بیش از وس��ع خود در این راستا تالش 
کرده ولی نقش نهادهای باال دستی در این زمینه 

بای��د به صورت جدی مورد توج��ه قرار گیرد. در 
غی��ر این صورت صنعت حمل ونق��ل نمی تواند با 
 افزایش هزینه ها روی پای خود بایس��تد. صنعت 
حمل ونقل یکی از س��تون های توسعه اقتصادی 
کش��ور است و دولت محترم باید تالش بیشتری 

برای حمایت از این صنعت انجام دهد.

سهم باالی عقاب افشان در تولید اتوبوس های 
 شهری

وی با اش��اره به روند تولی��د و فروش اتوبوس های 
شهری شرکت عقاب افشان نیز گفت: ما در زمینه 
اتوبوس شهری نیز موفق ش��دیم در سال ۱۳9۶، 
رهبری بازار را به دس��ت بگیریم. اتوبوس دو محور 
۱۳ متری اسکانیا مدل پارسین، نشان داد که یک 
محصول بس��یار موفق و مورد تأیید سازمان های 
اتوبوس��رانی کش��ور اس��ت. همچنین با توجه به 
سیاس��ت گس��ترش س��بد محصوالت، اتوبوس 
پارسین گازس��وز را نیز که مجهز به موتور یورو۶ 
است در پاییز سال جاری به بازار معرفی کردیم. ما 
امروزه با چالش آلودگی کالن شهرها و نیاز فوری 
کالن شهرها به نوسازی ناوگان مواجه هستیم؛ در 
این زمینه با همکاری ش��رکت اس��کانیا به عنوان 
شریک تجاری مان موفق شدیم راهکاری اثربخش 
را ب��رای این معضل معرفی کنیم که عرضه موتور 

اتوبوس های مارال و ُدرسا به سيستم ترمز پيشرفته AEB مجهز می شوند
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یورو۴ با فیلتر DPF برای اتوبوس های دیزل 
و موتور یورو۶ گازس��وز اس��ت. استفاده از این 
محصوالت در سطح وسیع مطمئنا به کاهش 
آلودگی در کالن شهرها کمک شایانی خواهد 

کرد.

رونمایی از مینی بوس نویگو
غالمی همچنین در رابطه با مینی بوس تولیدی 
این ش��رکت که به تازگی روند تولید آن آغاز 
شده، اظهار کرد: شرکت عقاب افشان در سال 
آتی برنامه بسیار جدی ای برای حضور در بازار 
مینی بوس بین شهری و شهری دارد. در این 

راستا مینی بوس »نویگو« بین شهری با موتور 
یورو EEV/۵ که محصولی بسیار مناسب برای 
حمل ونقل درون استانی و حومه شهری است، 
می تواند گزینه مطمئنی برای نوسازی ناوگان 
باشد. همچنین در حوزه شهری نیز، مینی بوس 
نویگو LF که دارای ظرفیت نشسته و ایستاده 
۶۰ نفر است می تواند سبد محصوالت شهری 

ما را کامل کند. 
وی ادامه داد: این مینی بوس شهری، گزینه ای 
مناسب تردد در مراکز کالن شهرها و همچنین 
برای ش��هرهای کوچک اس��ت. همانطور که 
مالحظه می کنید، س��بد محصوالت شرکت 
عقاب افش��ان به گونه ای توسعه یافته که هم 
در زمینه شهری و هم بین شهری گزینه هایی 
متنوع و مکمل را در اختیار مش��تریان عزیز 

قرار دهند.

ب�ه  عقاب افش�ان  محص�والت  ص�ادرات 
اوکراین

مدیر فروش و صادرات ش��رکت عقاب افشان 
در ادام��ه از ص��ادرات محص��والت تولیدی 
عقاب افشان به کشور اوکراین خبرداد و افزود: 

شرکت عقاب افش��ان پس از رفع تحریم ها، قراردادی کلی با 
شرکت اسکانیا به منظور همکاری در بازارهای صادراتی منعقد 
کرد. اهمیت این قرارداد در این است که تنها ۶ شرکت در کل 
جهان با اسکانیا چنین قراردادی دارند. براین اساس، نمایندگان 
اس��کانیا در کشورهای مختلف می توانند از محصوالت عقاب 

افشان برای بازار خود استفاده کنند. 
وی گفت: شرکت عقاب افشان قبل از این هم به کشور اوکراین 
اتوبوس صادر کرده بود. تحویل اتوبوس های جدید بخشی از 
یک س��فارش بزرگتر است که طی ۴ سال آتی کامل خواهد 
ش��د. این اتوبوس ها مجهز به موتور یورو۵ اسکانیا هستند و 
طبیعتا با توجه به اینکه محصوالت عقاب افش��ان بر اس��اس 
استانداردهای اروپایی تولید می شوند، قابلیت صادرات به کشور 
اوکراین را دارند که از استانداردهای نزدیک به اتحادیه اروپایی 

استفاده می کند.

برنامه برای افزایش رفاه حال مشتریان
غالم��ی در پای��ان در رابطه ب��ا برنامه واحد فروش ش��رکت 
عقاب افشان جهت افزایش رفاه مشتریان این شرکت، گفت: 
واحد فروش شرکت در حال بازبینی فرایند فروش و تحویل 
محصوالت است که امیدواریم بتوانیم رضایت بیش از پیش 
مش��تریان عزیزمان را کسب کنیم. مرکز ارتباط با مشتریان 
شرکت به صورت فعاالنه ای نظرات مشتریان را اخذ می کند و 
از مشتریان عزیز خواهشمندم که نظرات ارزشمند خود را با 
ما به اشتراک بگذارند تا ما بتوانیم از آنها برای بهبود کیفیت 
محصوالت و خدمات و همچنین فرایندها استفاده کنیم. ما 
در کنار مش��تریان خود به عنوان س��رمایه ارزشمند شرکت 
ایس��تاده ایم و ت��الش می کنیم که با بهب��ود دائمی کیفیت 
محصوالت و خدمات، ارزش بیش��تری برای آنها و کس��ب و 

کارشان خلق کنیم.

ش�رکت عقاب افش�ان پس 
از رف�ع تحريم ها، ق�راردادی 
اس�کانيا  ش�رکت  ب�ا  کل�ی 
به منظور همکاری در بازارهای 
اهميت  ک�رد.  صادراتيمنعقد 
اين قرارداد در اين اس�ت که 
تنها 6 ش�رکت در کل جهان 
با اس�کانيا چنين ق�راردادی 

دارند
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در  بی ش��ماری  خودروه��ای 
س��ال 2017 از خط��وط تولی��د 
حذف ش��دند. در این فهرست 
بهترین خودروهایی را انتخاب 
کردیم که می ت��وان برای مرگ 
آنها تأس��ف خ��ورد و احتماال در 
دلتنگ ش��ان  آینده  س��ال های 

می شویم.
خص��وص  در  س��خت گیری ها 
زیس��ت محیطی  آالینده ه��ای 
هرروزه بیشتر می شوند. دلیل 
آن تقاض��ای گروه ه��ای حفاظت 
از محیط زیس��ت اس��ت که هر 
س��ال و هر روز فشار بیشتری 
را ب��ر مقامات ش��هری و دولتی 
ب��ا  بنابرای��ن  می کنن��د.  وارد 
توجه به قوانین تصویب ش��ده 
در جه��ان و حفاظت بیش��تر از 
س��امت و جان انسان ها، مرگ 
بسیاری از خودروها برای ورود 
مدل هایی پیشرفته و سالم تر 

اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
مرگ خودروها از ابتدای تاریخ 
تولید خودرو با ورود مدل های 
بهت��ر رخ داده اس��ت. ام��ا در 
برخ��ی م��وارد عوامل��ی مانن��د 
فروش ضعیف، عدم اس��تقبال 
مردم، تغیی��ر نگرش کمپانی یا 
مس��ائل مرتبط با تولید نیز در 
م��رگ خودروهای خ��وب دخیل 

هستند. 

8 خودرويی که در سال 2018 توليد نخواهند شد

دوج وایپر
 یک خ��ودرو ۶۴۰ اس��ب بخاری با یک 
موت��ور 8/۴ لیت��ری V10 در زیر کاپوت 
قطعا برای کسانس که ضعف قلبی دارند 
مناسب نیست. دوج در سال ۲۰۱۶ یک 
نس��خه ACR را با باله ه��ای عقب ارائه 
کرد و توانست رکوردهای مختلفی را در 
مسابقات مختلف آمریکایی به دست آورد. 
با این وجود وایپر از تاریخ حذف می شود 

و در سال آینده تولید نمی شود.

SS شورلت
 شورلت SS خودرو محبوبی نزد مشتریان 
محسوب نمی شود. این خودرو از معدود 
س��دان های V8 با قابلیت ه��ای حرکت 
چرخ های عقب اس��ت که با یک سامانه 
انتقال قدرت ۶ سرعته دستی هماهنگ 

خواهد شد.
 ش��ورلت SS همچنین با طیف وسیعی 
از رنگ های ج��ذاب و گزینه های جالب 
در فضای درونی و خارجی ارائه می ش��د. 
این خودرو نیز از سال آینده تولید نخواهد 

شد.
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V6 موستانگ
 برخی اوقات ممکن است یک خودرو کوچک V6 با یک بدنه نه چندان جذاب ارائه 
 شود. براساس شواهد، یک موستانگ ۳/7 لیتری Cyclone از نوع V6 به اندازه یک 
موتور ۲/۳ لیتری توربوش��ارژ اکوبوست خوب نیست. احتماال موتورهای ۵ لیتری 
»کای��وت« V8 نیز بهتر از م��دل ۳/7 لیتری عمل می کنند. این موتورها نیازهای 
مشتریان را پوشش می دهند اما مدل V6 در سال ۲۰۱8 تولید نخواهد شد چرا که 

موفقیت فروش آن برای کارخانه اهمیت بیشتری دارد.

اسمارت فورتو بنزینی )در شمال آمریکا(
دایلمر سریعا تولید نسخه بنزینی خودروهای اسمارت فورتو خود در آمریکا و کانادا 
را متوقف کرد. از س��ال ۲۰۱8 به بعد تنها شاهد نسخه های الکتریکی این خودرو 
شهری در آمریکای شمالی خواهیم بود. گزینه الکتریکی همان چیزی است که پس 
از راندن فورتو در خصوص این خودرو دوست نداشتیم و رضایت مان را جلب نکرد.

نیسان جوک
توقف تولید نیس��ان جوک در آمریکا و باز کردن راهی برای ورود نیس��ان کیک 
به شدت عجیب به نظر می رسد. نیس��ان روگ و روگ اسپورت نیز در الویت های 
بعدی نیس��ان هستند. نیسان می تواند تعداد زیادی کراس اوور را در نمایشگاه ها و 

نمایندگی های فروش، در جای خالی نیسان جوک قرار دهد.

هیوندایی آزرا
 دس��ت لوکس ساز هیوندایی یعنی جنسیس در سال ۲۰۱7 توجهات بیشتری را 
نسبت به بسیاری از محصوالت هیوندایی در بازار آمریکا به خود جلب کرد. بنابراین 
هیوندایی تصمیم به حذف آزرا گرفت.  فروش کند آزرا نیز بهانه دیگر به دس��ت 
هیوندایی داد تا توقف تولید آن تسریع گردد. شایان ذکر است که ادامه تولید نسل 
جدید و پیشرفته این خودرو برای بازار کره و برخی از بازارها به طور محدود ادامه 

دارد اما بسیاری از بازارها از داشتن این خودرو محبوب کره ای ها محرومند.

فولکس واگن توآرگ
این SUV س��ایز متوس��ط در س��ال جاری از چرخه تولید حذف خواهد ش��د تا 
فولکس واگن به راحتی بتواند اطلس های جدید و تیگوان های بزرگ خود را بفروشد. 
ب��ا وجود ک��راس اوور و SUVهای جدیدتر فولکس  واگن نی��ازی به حفظ توآرگ 

نمی بیند. تصمیمی که می توان آن را منطقی خواند.

iMiev میتسوبیشی
ظاهرا کسی دلش برای این خودرو میتسوبیشی تنگ نخواهد شد. فضای داخلی 
ارزان، باتری ه��ای ضعی��ف و امکان طی مس��افت 8۰ مایلی  ب��رای یکی از اولین 
خودروهای پالگین هیبریدی که در سال ۲۰۱۱ به آمریکا وارد شد، دیگر دلچسب 
نخواهد بود. خودرو به طرز عجیبی کند است و در ۱۴/7 ثانیه به شتاب صفر تا ۱۰۰ 
کیلومتر در ساعت می رسد. باید گفت در زمان معرفی در سال ۲۰۰9 چشم گیر و 

تأثیرگذار ظاهر شد.
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تصور کنید مس��افر اتوبوس��ی 
ک��ه رانن��ده آن زن  هس��تید 
اس��ت. واکنش ت��ان چیس��ت؟ 
ی��ا برای تان  تعج��ب می کنی��د 
مهم نیس��ت؟ شاید اصاً حاضر 
نباشید سوار بر چنین اتوبوسی 
شوید که راننده آن زن است. 
شاید هم خوشحال شوید و آن 
را ی��ک چالش مهی��ج برای خود 

درنظرگیرید.
اما باور کنید در جمع رانندگان 
پایانه اتوبوس های بین ش��هری 
اصفه��ان، بانویی هس��ت که 4 
سال گذش��ته را راننده بیابان 
بوده و در این مدت، کوچکترین 
س��انحه ای نداش��ته اس��ت؛ 4 
س��الی ک��ه ط��ی آن، جاده های 
مختلف��ی از کش��ور را پیموده 
و اکن��ون تجربه ای ارزش��مند 

کسب کرده است. 
او آنق��در خوب می راند که حاال 
برای خودش مس��افران ثابتی 
دارد. می گوید رانندگی، شغل 
هیجان انگی��زی اس��ت و از آن 
لذت می برد. خانم ناظمی، اکنون 
رانندگی اتوبوس اسکانیا، مدل 
ُدرسا را در خط اصفهان-تهران 
تجربه می کند. کالس��که س��بز 
در ای��ن ش��ماره خود ب��ا او به 
گفت وگو نشس��ته است که در 

ادامه می خوانید.

گفتگوی کالسکه سبز با بانوی راننده اصفهانی

حسين ابوالفتحی
روزنامه نگار

لطفاً در ابتدا بفرمایید که چطور به این مسیر وارد 
شدید

اتوب��وس و رانندگی از بچگی مورد عالقه من بود 
و همیشه به اینکه یک روز بتوانم راننده اتوبوس 
باشم فکر می کردم اما همیشه هم به این نتیجه 
می رسیدم که احتماالً رؤیایی دست نیافتنی است. 
من قبل از اینکه گواهینامه پایه یک بگیرم، مربی 
آموزشگاه بودم و اتفاقاً با هدف اینکه یک روز این 

گواهینامه را بگیرم مربی آموزشگاه شدم. 
خاطرم هست یک روز که رفتم شهرک آزمایش 
اصفه��ان برای ثبت ن��ام گواهینام��ه پایه یکم 
رانندگی، خیلی اتفاقی متوجه شدم که خانمی 
در اصفهان راننده اتوبوس است. همان جا انگیزه ام 
چند برابر شد و خیلی خوشحال شدم. شاید باور 
نکنید اما آنقدر پش��تکار داشتم که در کمتر از 
یک م��اه همه مراحل را طی ک��ردم و عالوه بر 
گواهینامه پایه یک رانندگی، مدارک اجازه کارم 

را هم گرفتم. 

موض�وع پایه یکم و مدارک کار، یک بخش کار 
ب�ود. چطور یک مالک اتوب�وس چندصد میلیونی 
حاضر ش�د اتوبوسش را برای یادگیری در اختیار 

شما بگذارد؟
ب��ه هر ح��ال، این هم ب��رای خودش، مس��أله و 
دغدغه ای بود اما همان زمان یکی از آش��نایان به 
نام آقای حسن خانی به بنده اعتماد کردند و کار با 
اتوبوس اسکانیا را به طور کامل به من یاد دادند. 

واقعاً از مسیری که طی کرده ام بسیار خوشحالم و 
مطمئن باشید اگر به عقب برگردم و دوباره بخواهم 

شغلی انتخاب کنم، رانندگی را برمی گزینم.

برای دیگران غیر معمول نبود که یک زن، راننده 
اتوبوس باشد؟

رانندگ��ی اتوبوس و کامیون، ش��غل به ش��دت 
مردانه ای به ش��مار می رود و واکنش به رانندگی 
یک زن در این سطح طبیعتاً برای همه عجیب و 
تقریباً باورنکردنی است. بارها شنیده ام که برخی 
مسافران با دیدن راننده زن پشت فرمان اتوبوس 
گفته اند خدا به دادمان برسد. اما من به خودم باور 
داش��ته ام که می توانم و تاکنون هم موفق بوده ام. 
مطمئناً اگر زنی بخواهد راننده اتوبوس شود، صرفاً 
نباید به خاطر درآمد چنین شغلی را بپذیرد، چون 
دیر یا زود خسته می شود و کنار می رود. این شغل 

عشق و عالقه زیادی را می طلبد.

رانندگی در جاده را از کجا شروع کردید؟
کارم را از خط خوزستان شروع کردم و برایم خیلی 
هیجان انگیز بود. خوزس��تان مردم بسیار خونگرم 
و مهربان��ی دارد. فک��ر می کردم در آغ��از کارم با 
واکنش های منفی مردم مواجه شوم اما باور کنید 
مسافران اهل خوزستان به شدت مرا مورد لطف قرار 
می دادند و تشویق می کردند. آنها با تحسین های 
خود باعث شدند هر روز حرفه ای تر شوم و در این 

شغل بسیار حساس و سخت دوام بیاورم.

من با اتوبوس اسکانيا زندگی می کنم
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ت�ا به ح�ال تجرب�ه ای�ن را داش�ته اید که 
مسافری به خاطر زن بودن راننده اتوبوس، از 

سفر منصرف شده باشد؟
مردم همیشه به من لطف داشته اند اما یک بار 
وقتی در خط اصفهان-مش��هد کار می کردم، 
یک آق��ای جوانی وقتی متوجه ش��د راننده 
اتوبوسی که قرار است با آن به شهرش برود، 
من هستم، منصرف شد و رفت. البته نمی دانم 
چه اتفاقی افتاد که برگش��ت و حاضر شد با 
اتوبوس ما راهی ش��هرش شود. خیلی جالب 
بود؛ وقتی به مشهد رسیدیم و خیالش راحت 
شد، آمد و از من به خاطر رفتارش عذرخواهی 
کرد. جالب تر اینکه وقتی از او پرس��یدم چرا 
در ابتدا چنین واکنشی نشان دادی، گفت که 
در کل فامیل ما حتی یک زن هم نیست که 
توان راندن خودرو س��واری معمولی را داشته 
باشد، چه برسد به رانندگی اتوبوس که چنین 
جثه بزرگی دارد. خوشبختانه در این ۴ سال 
من همین یک برخورد این چنینی را داشته ام. 
ناگفته نماند که به لطف خ��دا در این مدت 

هیچ سانحه و تصادفی نداشته ام. 

در ح�ال حاض�ر با چ�ه برند اتوبوس�ی کار 
می کنید؟

االن ب��ا بهتری��ن مدل اتوب��وس در ایران کار 
می کنم. آقای محس��ن مجتبایی در اصفهان 
یک دستگاه اتوبوس اسکانیا مدل درسا را برای 
خط اصفهان به پایانه آرژانتین تهران در اختیار 
من گذاشته است. البته همیشه آرزوی این را 
دارم که روزی خودم مالک اتوبوس شوم. شاید 
االن بتوانم به صورت شراکتی، اتوبوسی داشته 
باشم اما دوست دارم یک اتوبوس کامل برای 

خودم خریداری کنم.

کم�ی از کیفیت اتوبوس اس�کانیا برای مان 
بگویید؟

ب��ه دور از هرگونه تعصب روی برند اس��کانیا 
)به دلیل آنکه کارم را با اتوبوس این ش��رکت 
ش��روع کردم( انصافاً اسکانیا از نظر من هیچ 
نقص و کمبودی ندارد. البته برخی می گویند 
مدل درسا می تواند آپشن های بیشتری داشته 

باشد، اما رانندگی کردن با این اتوبوس برای من بسیار لذت بخش است. من از صدای این اتوبوس 
لذت می برم و با آن زندگی می کنم. باور کنید درسا خیلی بیشتر از آن چیزی که همه تعریف آن را 
می کنند، خوب است. شتابش عالی و کامالً بر جاده مسلط است. به نظرم اسکانیا تنها برندی است 

که می توان با آن در جاده های ایران بدون هیچ دغدغه و هزینه خاصی کار کرد.

چقدر از نظر فنی به بخش های اتوبوس تسلط دارید؟
اتوبوس های جدید شرایط ویژه ای دارند، به طوری که شما حتی اگر تعمیرکار حرفه ای هم باشید 
نمی توانید به س��امانه های این اتوبوس ها دس��ت بزنید. همه چیز توس��ط سنسورها و سامانه های 
کامپیوتری کنترل می شوند و اگر مشکلی هم باشد روی صفحه آمپر نمایش داده خواهد شد. این 
اتوبوس ها تنها باید به دست متخصصان خدمات پس از فروش عقاب افشان تعمیر و سرویس شوند 
و قاعدتاً دانسته های فنی من خیلی راهگشا نیست. البته قبالً وقتی روی اتوبوس های مدل پایین تر 

کار می کردم کارهای مقدماتی و اشکاالت جزئی را خودم می توانستم حل کنم.

و نظرتان درباره خدمات پس از فروش عقاب افشان چیست؟
اوالً باید بگویم که شخصی مثل آقای مجتبایی که مالک اتوبوس من است به هیچ وجه سرویس های 
اتوبوسش را خارج از نمایندگی های مجاز انجام نمی دهد. شخصاً تا به حال مراجعه ای به نمایندگی های 
خدمات پس از فروش عقاب افشان نداشته ام اما مالکان اتوبوس ها همیشه از کیفیت خدمات این 

شرکت تعریف می کنند.

و سؤال پایانی؛ خانواده شما با شغل تان مشکلی ندارد؟
کالً در خانواده ما این اعتقاد وجود دارد که هر فردی هر کاری که می تواند را باید انجام دهد و از 
این حیث مشکلی نیست، اما افراد خانواده ام همیشه نگران نوع شغل من هستند، چراکه رانندگی 
همواره سخت است و خطرات زیادی دارد. اما امیدوارم تمام رانندگان همیشه به سالمت جاده ها را 

طی کنند و به مقصد برسند.
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رانندگی در ماه های س��رد س��ال تدابیر ویژه ای می طلبد، به خصوص اینکه این ماه های س��رد در دل زمس��تان هم باش��ند که هر لحظه ممکن اس��ت با 
جاده ای مواجه ش��ویم که یا برفی و لغزنده یا یخ زده و خطرناک اس��ت. در این ش��رایط تصمیمی که ما می گیریم در به س��امت گذش��تن مان از چنین 
وضعیت بحرانی خیلی مهم اس��ت. راننده یا با رعایت نکات مورد نیاز در ش��رایط برف و یخ به س��امت از مهلکه جان س��الم به در می برد یا تجربه کافی 
ندارد و خود و سرنش��ینانش را با خطراتی مواجه می کند. برای جلوگیری از تصادفات، خطرات و مش��کات ناش��ی از س��فرهای زمس��تانی و رانندگی در 

شرایط یخ و برف، فقط کافی است به نکاتی که در ادامه می آید، توجه کامل داشته باشید. 

حرفه ای باشيد؛ حتی در جاده های برفی و يخ زده زمستان
نکاتی برای سالم به مقصد رسيدن در مسيرهای لغزنده

چون یخ و برف باعث ُسرخوردن و موجب بروز 
مشکالتی در رانندگی می شود، بنابراین برای 
ایجاد اصطکاک بیش��تر باید از الستیک های 

یخ شکن و یا زنجیر چرخ استفاده کرد. 
 با س��رعتی کمتر از زمانی که جاده خشک 
اس��ت، حرکت کنید و خ��ودرو را در حرکت، 

ثابت نگه دارید. 
 در پیچ ها با دقت و به آرامی، گردش کنید. 
 از گردش و انحراف ناگهانی خودداری کنید 

و از ترمز کردن ناگهانی بپرهیزید. 
 از فش��ار دادن ناگهانی پا روی پدال گاز یا 

برداشتن فشار از روی آن، خودداری کنید. 
 از سرعت زیاد در معابر یخ زده و هوای برفی 
بپرهیزید، ب��ه خصوص وقتی ک��ه راه دارای 

دست انداز باشد.
 از رانندگی در لبه راه ها و یا ش��انه های راه، 

خودداری کنید. 
 در یک س��طح لغزنده، وقتی که س��رعت 
داری��د، از تغیی��ر ناگهانی به دنده س��نگین 

خودداری کنید.

علت سر خوردن خودرو و مقابله با آن
گرچه وضعیت الستیک های خودرو و جاده در 
لغزیدن آن سهیم است ولی بدون تردید، عامل 
اصلی راننده خواهد بود. به یاد داشته باشید در 
هنگام رانندگی، سه نوع سر خوردن وجود دارد 

که به دالیل زیر اتفاق می افتد: 
 ۱- س��رعت بیش از حد خودرو و نامناسب 

بودن آن با وضعیت جاده و ترافیک. 
 ۲- ش��تاب زی��اد )گاز دادن بیش از حد(، 
ترمز گرفتن و نیرویی که در پیچ های جاده به 

الستیک اعمال می شود. 

 ۳- ترکیبی از دو حالت فوق. 
سر خوردن چرخ های عقب در اثر چسبندگی 
کم آن ها به سطح راه اتفاق می افتد. این حالت 
معموال در نتیجه سرعت بیش از اندازه و نیروی 
گریز از مرکز موجود در پیچ هاست. ممکن است 
شتاب خودرو و نیروی بیش از معمول ترمز نیز 
به ای��ن حالت کمک کند. این نوع لغزیدن، به 
آسانی تشخیص داده می شود. با کمی بی دقتی 
ممکن است خودرو هنگام پیچیدن، کامال دور 
خود بچرخ��د. برای از بین بردن عوامل لغزش 
خودرو بالطبع باید پا را از روی پدال گاز و ترمز 
برداری��د و حرکت خودرو را با فرمان هماهنگ 
کنید. وقتی خودرو در جهت نادرست حرکت 
می کند، عکس العمل طبیعی شما باید این باشد 
که با استفاده از فرمان، آن را به مسیر صحیح 
برگردانید. سر خوردن چرخ های جلو نیز وقتی 
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اتفاق می افتد که چس��بندگی آن ها کم شده 
باشد. در این حالت، کنترل مستقیم خودرو از 
دست راننده خارج می شود. توصیه می شود که 
فرمان را در جهت خودرو، هدایت و سعی کنید 
که با تشخیص و یا از بین بردن علت؛ به مرور 
چرخ های خودرو را به صورت مستقیم برگردانید 
و یا فشار روی پدال گاز و ترمز را کاهش دهید. 

چگونه می توان در هنگام سرخوردن خودرو، 
آن را متوقف کرد؟ 

 ۱- اعتماد به نفس داشته و به خود مسلط 
باشید، چرا که در غیر این صورت نمی توانید 

تصمیم درستی بگیرید. 
 ۲- از ترم��ز کردن بپرهیزید. ضربه زدن به 
ترم��ز در روی یخ، چرخ ه��ا را قفل می کند و 

باعث لغزش و سر خوردن بیشتر می شود. 
 ۳- در جهت��ی حرکت کنید که قس��مت 
عقب خودرو، سر می خورد )فرمان را به   همان 
طرف بچرخانید( و هر زمان خودرو و به حالت 
مستقیم درآمد، در جهت دلخواه خود حرکت 
کنید. خیلی آهسته روی ترمز فشار دهید تا 
از س��رعت خودرو کاسته ش��ود و یا آرام روی 
پدال گاز فشار دهید تا خودرو به حرکت خود 

ادامه دهد. 
 ۴- از س��بقت گرفتن بپرهیزید. چرخاندن 
فرمان به مقدار زیاد، ضربه ای به عقب خودرو 
می زند که موجب س��ر خوردن آن می شود و 

خودرو در جهت عکس حرکت برمی گردد. 
 ۵- خ��ودرو را در حالت دنده نگه دارید و از 
خالص کردن آن بپرهیزید، زیرا ماندن در این 
حالت به کم ش��دن سرعت کمک می کند و 

حداکثر کنترل را به راننده می دهد. 
 ۶- از برداشتن پای خود از روی پدال گاز به 
طور ناگهانی خودداری کنید. گاز را باید به طور 
متعادل نگه داشت تا از سر خوردن خودرو در 

این وضعیت جلوگیری به عمل آید. 

نحوه انتخاب الستیک در زمستان
در زمس��تان بای��د از الس��تیک های آج دار 
درش��ت اس��تفاده کرد. باید اذعان داشت که 
الستیک های برفی که برای استفاده در مواقع 
برفی ساخته شده اند و به صورت های مختلف، 
عرض��ه می گردند، همین که ب��ه زمین های 
یخبندان می رس��ند با الستیک های معمولی 
تفاوت زیادی نخواهند داشت، از این رو بدیهی 
است که باید از الستیک های میخ دار استفاده 

کرد و یا از زنجیر چرخ بهره جست. 
الستیک ها انواع بسیار دارند ولی الستیک های 
رادیال، ش��اید بهترین نوع الستیک در تمام 
چهار فصل باشند؛ چنان که می توان از آن ها 
در مواقعی که برف و بوران کمی حاکم است 
نیز اس��تفاده ک��رد. اما هرگز الس��تیک های 
معمولی و الستیک های رادیال را با هم مورد 
استفاده قرار ندهید چرا که واکنش هر کدام با 
دیگری متغیر بوده و سبب می شود در لحظات 
بحرانی، کنت��رل فرمان به راحتی از دس��ت 
راننده خارج ش��ده و حادثه آفرین شود. پس 
در زمس��تان، سعی کنید الستیک هایی با آج 
درش��ت را در چرخ های متحرک نصب کنید. 
خودروهای دیفرانس��یل جلو و موتور جلو به 
علت تقسیم وزن روی اکسل جلو، در زمستان 
از خصوصیات بهتری برخوردارند. همین طور 
خودروهای موتور عقب که چرخ های متحرک 
آن ها، در زیر موتور اس��ت از کشش خوبی در 

برف و یخ بهره مندند. 

تعویض تایر ها درسرما و تنظیم باد
فشار باد و عمق شیارهای الستیک خودرو به 
هنگام برف و باران، در رانندگی تأثیر می گذارد. 
در این راس��تا میزان باد الستیک های خودرو 
بس��یار اهمیت دارد. زیرا چرخ��ی که بادش 

تنظیم باشد، بیشترین چسبندگی را با سطح 
ج��اده خواه��د داش��ت و دوام آن نیز بالطبع 
بیش��تر خواهد بود. هر چرخ به ازای ۱۰% باد 
ناکافی، ۱۰% از عمر مفیدش را نیز از دس��ت 
می دهد. آنچه قابل توجه است اینکه بررسی 
باد چ��رخ را فقط یک بار در زمس��تان انجام 
ندهید. درماههای س��رد سال، حتما دو بار در 
ماه فشارباد چرخ را باید کنترل کنید و حتی از 

چرخ زاپاس هم غافل نشوید. 
چرخ ه��ای میخ دار، چس��بندگی با س��طح 
جاده های برفی و یخ زده را ۴۰% نس��بت به 
تایرهای متعارف بهبود می بخش��د، اما آن ها 
درجاده های خش��ک از میزان چس��بندگی 
می کاهند زی��را میخ ها مانع از چس��بندگی 
الستیک به سطح جاده می شوند. عمق شیار 
الس��تیک ها همواره برای کنت��رل خودرو، از 
اهمیت حیاتی برخوردار اس��ت، مخصوصاً در 
برف و باران ش��دید ممکن است زندگی شما 
به آن گره بخورد. عمق این شیار باید حداقل 
۱/۶ میلی متر باش��د در غیر این صورت باید 

تعویض شوند. 

نحوه بستن زنجیر چرخ در شرایط معمولی
در مرحله نخست، وضع ظاهری زنجیر چرخ 
را کنت��رل کرده و پیچ خوردگی های آن را باز 
می کنیم. سپس آن را روی تایر قرار می دهیم 
به گونه ای که سرقالب های زنجیرهای عرضی 
به طرف خارج تایر بوده و چفت ها به س��مت 
عقب الس��تیک بیفت��د. آنگاه اولی��ن زنجیر 
عرضی را در زیر قس��مت جلوی تایر قرار داده 
و خ��ودرو را به طرف جلو حرکت می دهیم تا 
موقعی که از طرف عقب سر چفت و بست ها 
به ارتفاع توپی چرخ برسد. پس از این مراحل، 
زنجیرهای عرضی را روی تایر، مرتب کرده و 
دو سر انتهای رشته زنجیرهای طولی را بلند 
کرده نزدیک چفت می آوریم و دقت می کنیم 
که کدام یک از حلقه ها باید چفت قالب شود. 
پس از آن، ابتدا، رش��ته خارجی را انداخته و 
بعد نیز رشته داخلی را محکم می بندیم و پس 
از محکم کردن رشته داخلی، زنجیر خارجی 
را دوباره می کشیم و به حلقه مناسب محکم 
می کنیم. توجه داشته باشید که بعد از بستن 
زنجیر، به هیچ وج��ه نباید حلقه های اضافی 
روی الس��تیک بمانند، چرا ک��ه باید آن ها را 
طوری محکم ک��رد که به الس��تیک و بدنه 

خودرو صدمه نزنند.

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

]15[

شماره 44 - دی ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



مقدمه
با پیدایش گاری، درشکه و انواع وسایل نقلیه اولیه، الزم بود تا به گونه ای 
اسب ها و چهارپایانی که مأمور حمل و قوه محرکه این وسایل بودند، برای 
گردش در سر پیچ ها، دس��توری را از راننده یا همان گاری چی بگیرند. 
این کار معموالً با مهار و افساری که بر گردن حیوان کشنده بود، انجام 
می شد. کمی بعد دو چرخه ها اختراع شدند و فرمان  دهی شکل جدیدی 
به خود گرفت اما با پیدایش خودرو ها و افزایش سرعت آنها در کنار وزن 
باالتری که داشتند، نیاز بود تا در سیستم های فرمان، انقالبی بزرگ روی 
دهد و از آنجا بود که فرمان ها همان طور که در تصویر شماره ۱ مشاهده 

می شود به شکل غربیلک های امروزی درآمدند. 
هرچند چیزی که ما در داخل خودرو با آن در ارتباط هستیم، فقط یک 
غربیلک است که در انواع ساده تا مدل های بسیار مدرن امروزی موجودند 
و در همه آنها کار اصلی، انجام دستور پیچیدن خودرو در سر پیچ است، اما 
از مرحله ای که فرمان را می چرخانیم تا مرحله ای که چرخ ها می چرخند، 
اتفاقات بسیاری روی می دهد و سامانه های مختلفی وجود دارند که همه 

آنها در جعبه ای به نام جعبه فرمان خالصه می شوند ]۱[.

تصوير شماره 1- نمای ظاهری فرمان خودرو

سیر تکامل سیستم فرمان
با پیشرفت صنعت خودروسازی و افزایش رفاه و ایمنی خودرو ها، کم کم 
پ��ای انواع تکنولوژی ها به این صنعت باز ش��د. هدف اصلی از ورود این 
سیستم های گوناگون، خستگی کمتر راننده در اثر کارکردن با خودرو و 
افزایش ایمنی بود. از جمله این سامانه ها، سیستم های کمکی فرمان بود 
که اکثراً آن ها را به نام هیدرولیک می شناسیم، درحالی که سیستم های 

کمکی هیدرولیکی، اولین نوع و رایج ترین آن هاست که باعث شده تا یک 
نام کلی از این سیستم ها را به خود بگیرد. در صنعت خودروسازی، برای 
کمک به چرخش راحت تر فرمان، س��ه راه حل کلی و رایج وجود دارد؛ 
سیستم های کمکی هیدرولیکی، سیستم های کمکی برقی هیدرولیکی و 

فرمان های کامالً برقی ]۲[.

سیستم فرمان هیدرولیکی
براي تس��هیل چرخ��ش فرمان و به تبع آن کاهش خس��تگي راننده و 
همچنین افزایش ایمني، سیستم هیدرولیکي ابداع شده است. سیستم 
هیدرولیکي فرمان که نمای ظاهری آن را در تصویر شماره ۲ می بینید، 
براي ایفاي نقش خویش از موتور خودرو استفاده مي کند، بنابراین از بازده 
آن اندکي مي کاهد، همچنین مصرف انرژي بیش��تر را در پي دارد]۳[. 
عالوه براین، سیستم هیدرولیک به صورت مرکز آزاد عمل مي کند، یعني 
حتي وقتي خودرو به صورت مستقیم در حال حرکت است و هیچ انحرافي 

ندارد باز هم به عملکرد خود ادامه مي دهد.
این موارد، سازندگان فرمان خودرو را بر آن داشت تا به دنبال سیستم هاي 
بهتر و مفیدتري باشند و آنها را جایگزین سیستم هیدرولیکي کنند یا 
سیستم هیدرولیکي را بهبود بخشند. یکي از سیستم هاي ارائه شده در 
س��ال هاي اخیر، فرمان الکتروهیدرولیکي )EHPS(۳ است که در آن به 
جاي استفاده از موتور خودرو، یک موتور الکتریکي به پمپ هیدرولیک 

اضافه مي شود و در نتیجه فرمان از موتور خودرو مستقل مي گردد.
در این نوع فرمان هرچند مستقل بودن از موتور خودرو تحقق یافته است 
ولي مشکل دائمي بودن عملکرد سیستم هیدرولیکي یعني حالت مرکز آزاد 
هنوز پابرجاست. به عبارت دیگر، باید وضعیتي را تدارک دید که سیستم 

تنها وقتي چرخشي به فرمان وارد مي شود عمل کند، نه همیشه.

تصوير شماره 2- نمای ظاهری فرمان هيدروليك

انواع سيستم فرمان خودرو را بشناسيد
امروزه پیشرفت هاي علمي و فني در تمام زمینه ها تحقق یافته و این امر شامل صنایع خودروسازي و صنایع وابسته نیز 
شده است. یکي از این صنایع و اجزاي وابسته، قسمت فرمان خودرو است که وظیفه خطیر هدایت خودرو از طریق آن 
انجام می شود. براي تغییر مسیر خودرو از سیستم فرمان استفاده مي گردد. بنابراین، مجموعة تشکیل دهندة این سیستم، 
نقش مهمي در خودرو بر عهده دارد. معمول ترین نوع آن، سیس��تم دنده  ش��انه ای1 و پینیون2 است، به طوري که پینیون 
حرکت دورانی دارد و دنده شانه اي حرکت خطي انجام مي دهد. در این حالت، پینیون حرکت دوراني غربیلک فرمان را به 
دنده  شانه اي انتقال داده، دنده  شانه اي نیز حرکت خطي را از طریق مفصل ها به چرخ هاي خودرو انتقال مي دهد. این روزها 
کمتر خودرویی را در بازارهای جهانی می توان یافت که فاقد سیس��تم کمکی فرمان باشد. این سیستم ها امروزه به سه 

دسته اصلی هیدرولیکی، الکتروهیدرولیکی و الکتریکی تقسیم می شوند که هر یک مزایا و معایب خود را دارد.
محمد مهدی  معماريان
مرکز تحقيق و توسعه
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معم��والً اجزای زیر به قس��مت مکانیک��ي فرمان اضافه مي ش��وند تا 
هیدرولیکي گردد:

۱- پمپ هیدرولیکی با مخزن روغن و چرخ تسمه
۲- شیرهاي کنترل۴

۳- لوله هاي رابط۵
۴- سیلندر۶
۵- تسمه7 

)EHPS(  سیستم فرمان الکتروهیدرولیکي
در سیستم فرمان الکتروهیدرولیکي که اجزای آن در تصویر شماره ۳ قابل 
مش��اهده است، از یک موتور الکتریکی برای چرخش پمپ هیدرولیکی 
استفاده می شود تا از افت توان موتور توسط پمپ هیدرولیکی جلوگیری 
گردد. چون در سیستم های هیدرولیکی،  همیشه پمپ در مدار قرار دارد و 
حدود ۵ درصد از نیروی پیشرانه را می گیرد، با این شیوه، موتور الکتریکی 
فقط در مواقع ضروری وارد عمل می شود و چون ارتباط بین پمپ و موتور 
خودرو قطع شده است، از کاهش توان موتور و افزایش مصرف سوخت 
خبری نیست. ضمن این که سیستم فرمان می تواند کنترل فرمان را بر 
اساس سرعت خودرو در دست گیرد تا در سرعت های باال، برای افزایش 

ایمنی، چرخش فرمان کمتر و اصطالحاً فرمان سنگین تر شود.
در این نوع فرمان، هر چند مستقل بودن از موتور خودرو تحقق یافته ولي 
مشکل دائمي بودن عملکرد سیستم هیدرولیکي یعني حالت مرکز آزاد 
هنوز پابرجاست. به عبارت دیگر باید وضعیتي را تدارک دید که سیستم 
همیشه فعال نباشد و تنها وقتي چرخشي بر فرمان وارد مي شود عمل 

کند ]۴[.

تصوير شماره 3- نحوه ارتباط اجزای فرمان الکتروهيدروليکی

 8)EPS( فرمان هاي الکتریکي
این نوع فرمان، مشابه نوع هیدرولیکی عمل می کند ولی از لحاظ ساختار 
متفاوت است. امروزه با توجه به مزایای متعدد خودروهای دارای فرمان 
برقی در قیاس با خودروهای دارای فرمان های هیدرولیکی و مکانیکی، 
بیش��تر خودروسازان به اس��تفاده از این نوع سیس��تم روی آورده اند. از 
مزایای سیس��تم فرمان الکتریکی می توان به کاهش مصرف س��وخت 
خودرو )حدود ۵ درصد( و تقویت فرمان در سرعت های پایین و کاهش 

قدرت فرمان در س��رعت های باال، افزایش سرعت و عملکرد بهتر فرمان 
و حف��ظ تعادل خودرو در انحراف ها اش��اره کرد که باعث فرمان پذیری 
آسان تر به خصوص هنگام پارک خودرو می شود و با توجه به ارتباط مدار 
الکتریکی با حسگرها و 9ECU، این سیستم بسیار سریع و هوشمندانه 
عمل می کند. در سیس��تم فرمان برقی تنها زمانی که فرمان می چرخد 
انرژی مصرف می شود؛ درحالی که در سیستم فرمان هیدرولیکی، پمپ 
هیدرولیک��ی صرفنظ��ر از چرخش فرمان، به ص��ورت دائم کار می کند. 
حداکثر قدرت فرمان هیدرولیکی در سرعت های باالست که بیشترین 
ِدبی توسط پمپ تولید می شود؛ درحالی که در سرعت های باال کمترین 
نیرو برای چرخش فرمان موردنیاز اس��ت. وزن خودرو نیز در سیس��تم 
فرمان برقی به علت حذف اتصاالت هیدرولیکی، پمپ، پولی و ... حدود ۴ 
تا ۶ کیلوگرم کمتر از خودرو مجهز به سیستم فرمان هیدرولیکی است، 
همچنی��ن حذف روغن هیدرولیک و غیرقابل  چرخش بودن این روغن 
باعث کاهش اثرات مخرب زیس��ت محیطی می ش��ود و مشکالت ناشی 
از ایرادهای مربوط به نش��تی های روغن از اتصاالت نیز در این سیستم 
برطرف ش��ده است. در تصویر زیر، یک نمونه سیستم فرمان الکتریکی 

نشان داده شده است ]۵[.

تصوير شماره 4 - نمای ظاهری سيستم فرمان الکتريکی

فرمان الکتریکی از سه قسمت اصلی زیر تشکیل شده است که به سیستم 
فرمان مکانیکی اضافه می گردد:

۱- سنسور گشتاور
۲- موتور با جریان مستقیم
۳- واحد کنترل الکترونیکی

طرز کار
سیستم EPS به این صورت عمل می کند که سنسور، ابتدا گشتاور وارده 
از غربیلک فرمان را حس کرده، آن را به صورت سیگنال یا سیگنال هایی 
به قسمت میکروکنترلر )ECU( ارسال می کند. میکروکنترلر عالوه  براین 
سیگنال، سیگنالی نیز از سرعت خودرو دریافت می کند، آنگاه این دو را 
پردازش و دستور العمل الزم را بر قسمت موتور DC۱۰ اعمال می کند تا 
به صورت کمکی سیستم فرمان مکانیکی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین 
دستورالعمل های ECU به موتور با جریان مستقیم، تابعی از خروجی 
سنس��ور و سرعت خودرو است؛ یعنی س��رعت به منظور ایمنی بیشتر 
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خ��ودرو در عملکرد EPS مؤثر اس��ت؛ بدین 
معنا که بیش��ترین عملکرد در س��رعت های 
پایین و کمترین عملکرد آن در سرعت های 

باالی خودرو است.
در سیستم فرمان برقی میله پیچشی به محور 
فرمان متصل است و از طریق حسگر گشتاور 
متصل به میله پیچشی، مقدار گشتاور مقاومی 
که ب��ر اثر چرخ��ش فرمان بی��ن چرخ های 
خ��ودرو و نی��روی پیچش��ی فرم��ان اعمال 
می ش��ود، اندازه گیری می گردد و براساس آن 
به سیگنال الکتریکی تبدیل و به ECU ارسال 
می شود. ECU هم براساس داده های ارسالی 
از حس��گر گشتاور و س��رعت خودرو، مقدار 
نیروی اعمالی الزم به موتور الکتریکی DC را 

تعیین می کند.
میله پیچش��ی جزئی از محور فرمان اس��ت 
و هن��گام فرمان گی��ری از خ��ودرو تحت دو 
گش��تاور ورودی از طرف غربیلک و گشتاور 
عکس العملی وارده از سمت تایر قرار می گیرد. 
دو حس��گر برای اندازه گیری مق��دار نیروی 
پیچش��ی و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی 
و خروجی ولتاژ )متناس��ب با مقدار پیچش( 
وجود دارد. بر اثر چرخش رینگ های متصل 
به شفت، القای مغناطیسی در کویل ها ایجاد 
و به سیگنال الکتریکی تبدیل می شود که در 
شرایط بدون اعمال گش��تاور ولتاژ ۲/۵ ولت 
تولید می کن��د. وقتی پیچش اتفاق نمی افتد 
میزان اختالف ولتاژ خروجی حس��گرها صفر 
و محدوده ولتاژ خروجی مجموعه دو حسگر 
صفر تا ۵ ولت اس��ت. وقتی فرمان به سمت 
چپ یا راست می پیچد همزمان در یک حسگر 
ولت��اژ خروجی افزایش می یابد و در حس��گر 
دیگ��ر کاهش ولتاژ خروج��ی اتفاق می افتد. 
هر چه اختالف بین خروجی ولتاژ حس��گرها 
بیشتر باشد نیروی اعمالی بیشتری در موتور 
الکتریکی تولید می شود و در صورت معکوس 
ش��دن ولتاژ جهت چرخش موتور الکتریکی 
تغییر می کند. ECU براساس سیگنال های 
مختلفی که از حسگرهای گشتاور و سرعت 
دریاف��ت می کند و با در نظر گرفتن وضعیت 
خ��ودرو در آن لحظ��ه مق��دار دور الزم برای 
چرخش را به موتور الکتریکی ارسال می کند 
و موتور الکتریکی DC توسط یک چرخ دنده 
مارپیچی، گشتاور موتور الکتریکی را به محور 
فرمان انتقال می دهد. این سیستم که مکانیزم 
کاهش ن��ام دارد نیروی اعمال��ی موتور را به 

پینیون ش��فت انتقال می دهد. این مکانیزم 
ش��امل یک چرخ دنده مارپیچی و یا حلقوی 
اس��ت که ارتباط بین پینیون محور فرمان و 
پینیون چرخ دنده ای متصل به ش��فت موتور 
را برقرار و نیروی موتور را به پینیون ش��فت 
منتقل می کند. به این ترتیب پینیون شفت 
به چرخش در می آید تا گشتاور مقاوم ایجاد 

شده در میله پیچشی به صفر برسد.
زمان��ی ک��ه فرم��ان ت��ا انته��ا می چرخ��د 
کنترل یونیت نیروی کمکی را کاهش می دهد 
تا از آسیب دیدن موتور الکتریکی جلوگیری 
کند، همچنین در صورت وجود هرگونه خطا، 
سیس��تم به طور خودکار از حال��ت برقی به 
مکانیکی تغییر می کند و چراغ اخطار روشن 
می شود که باید با استفاده از نرم افزار و دستگاه 

عیب یاب، ایراد برطرف شود.
بیش��ترین نی��رو توس��ط موت��ور الکتریکی 
هنگامی اعمال می شود که خودرو در سرعت 
پایین حرکت می کند و روی یک س��طح با 
اصطکاک ب��اال فرمان با س��رعت چرخانده 
می ش��ود. در شرایطی که سطح جاده دارای 
اصطکاک کمی باشد نیروی کمتری توسط 
موتور الکتریکی اعم��ال و از انحراف خودرو 
جلوگیری می ش��ود. عواملی چون فشار باد 
تایر، سطح جاده، سرعت خودرو و ... بر مقدار 
نیروی��ی که راننده باید برای چرخش فرمان 
اعمال کند تأثیر نخواهد داشت و در شرایط 
اضطراری ک��ه فرمان به س��رعت چرخانده 
می ش��ود با توجه به اهمیت گش��تاور مقاوم 
بین تایر و نی��روی وارده به غربیلک، خودرو 
در مسیر مس��تقیم بدون انحراف به حرکت 

خود ادامه می دهد ]۶[.

نتیجه گیری
ای��ن روزه��ا ب��ا فراگیر ش��دن اس��تفاده از 
سیس��تم های کمکی الکتریکی در خودروها، 
جدال میان طرفداران سیستم هیدرولیکی و 
سیستم الکتریکی بسیار باال گرفته است. یکی 
از مهمترین مزایای سیس��تم های الکتریکی، 
کاهش مصرف س��وخت خودرو است چرا که 
پم��پ هیدرولیک به دلیل اتص��ال دائمی به 
موتور همواره بخشی از نیروی موتور را صرف 
تولید فش��ار هیدرولیکی می کند که ممکن 
است اصالً نیازی به آن نباشد و همین مسأله 
مصرف سوخت خودرو را باال می برد. در مقابل 
اما سیستم های کمکی الکتریکی تنها زمانی 

آغاز به کار می کنند که به آنها نیاز باشد و از 
س��وی دیگر به دلیل این که به موتور خودرو 
متصل نیس��تند، نقش��ی در افزایش مصرف 

سوخت خودرو ندارند.
شرکت های خودروسازی بزرگ تالش زیادی 
برای رساندن سیستم های الکتریکی به سطح 
سیس��تم های هیدرولیکی انجام داده اند و تا 
حدود زیادی نیز در این مسیر موفق بوده اند، 
اما هن��وز نمی توان سیس��تم های الکتریکی 
را به ط��ور قطع��ی، جایگزین سیس��تم های 
هیدرولیکی دانست. هر چند این سیستم ها 
دردسر کمتری در زمینه خرابی های احتمالی 
دارند و نصب آنها در خودرو آسان تر است و بر 
اساس نتایج آزمون ها، حس بهتری را به راننده 
منتقل می کنند، اما بی��ش از هر چیز برنامه 
کامپیوتری کنترل آنها باید هوشمندتر شود 
تا بتواند عملکرد مطلوبی را در زمان مناسب 
در اختی��ار رانن��ده قرار دهد. با هوش��مندتر 
شدن اجزای مختلف خودرو از جمله سیستم 
تعلیق، ش��اید در آینده بت��وان به فرمان های 
الکتریکی بهت��ری نیز امیدوار ب��ود اما تا آن 
زمان فرمان های هیدرولیکی همچنان سلطان 

خودرو های اسپرت خواهند بود.
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1. Rack
2. Pinion
3. Electro-Hydraulic Power 
Steering
4. Control Valve
5. Tube
6. Cylinder
7. Belt
8. Electronic Power Steering
9. Electronic Control Unit
10. Direct Current
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واردات خودرو ۱۳ درصد افزایش یافت
 در 9 ماهه نخست امسال واردات انواع خودرو 
۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش داشت. واردات انواع خودرو در 9 ماهه 
نخس��ت امس��ال به ۵۵ هزار و 8۱۶ دستگاه 
رسید که از نظر ارزشی و تعدادی رشد حدودا 
۱۳ درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
گذشته داش��ته اس��ت. ارزش دالری واردات 
خودرو در 9 ماهه نخست امسال برابر با یک 
میلیارد و ۴7۰ میلیون دالر بود. همچنین در 
آذر ماه امسال نیز ۳9۴۱ دستگاه خودرو وارد 
ش��د. طبق آمار انجمن واردکنندگان خودرو، 
رتبه اول بیش��ترین خودروه��ای وارداتی در 
9ماهه نخست امسال مربوط به برند رنو بوده  
است. پس از آن به ترتیب هیوندایی، نیسان 
و تویوتا و کیا بیش��ترین س��هم را در واردات 
خودرو داش��ته اند. در این مدت مبداء واردات 
7۰ درص��د خودروهای واردات��ی امارات بوده 
است. پس از آن به ترتیب کره، فرانسه، چین، 
ترکیه و آلمان بیش��ترین صادرات خودرو به 

ایران را داشته اند. 

افزایش تولید اتوبوس
آذر م��اه امس��ال تولی��د ان��واع اتوب��وس در 
خودروس��ازان داخلی به طور میانگین ۵۴.۵ 
درص��د افزایش یاف��ت. در این م��دت تولید 

انواع اتوبوس از 88 دس��تگاه در آذر ماه سال 
گذشته به ۱۳۶ دستگاه افزایش یافت. تولید 
این محص��ول در ایران خ��ودرو دیزل از یک 
دس��تگاه در آذر ۱۳9۵ به دو دستگاه رسید. 
آذر ماه امسال تولید اتوبوس در عقاب افشان 
نیز صعودی بوده و از 8۳ دس��تگاه در آذر ماه 
س��ال گذشته به ۱۳۰ دستگاه افزایش یافت. 
در این مدت در پیش��رو دیزل آسیا نیز چهار 
دستگاه اتوبوس تولید شد. در آذر ماه ۱۳9۵ 
نیز چهار دستگاه اتوبوس در این شرکت تولید 

شده بود. 

تولید مینی بوس افزایش یافت
 آذر م��اه امس��ال تولی��د ان��واع مینی بوس و 
میدل باس با افزای��ش ۲۳۵.7 درصدی همراه 
ب��ود. در ای��ن مدت تولید ای��ن محصوالت از 
۴۲ دس��تگاه در آذر ماه سال گذشته به ۱۴۱ 
دستگاه افزایش یافت. تولید انواع مینی بوس و 
میدل باس در ایران خودرو دیزل از ۱۳ دستگاه 
در آذر ماه ۱۳9۵ به ۱8 دستگاه رسید. تولید 
این محصوالت در پیشرو دیزل آسیا نیز صعودی 
بوده و از ۲۶ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به 
۳8 دستگاه افزایش یافت. آذر ماه امسال تولید 
انواع مینی ب��وس و میدل باس در گروه بهمن 
نیز از یک دس��تگاه در آذر م��اه ۱۳9۵ به ۴۵ 
دستگاه رسید. تولید این محصوالت در سروش 

دیزل مبنا هم از دو دس��تگاه در آذر ماه سال 
گذش��ته به ۳۰ دستگاه افزایش یافت. در این 
مدت تولید ان��واع مینی بوس و میدل باس در 
عقاب افشان به ۱۰ دستگاه رسید در حالیکه 
آذر ماه ۱۳9۵ مینی بوس و میدل باسی در این 

شرکت تولید نشده بود. 

تولید چند سواری متوقف شد
آذر ماه امس��ال تولید چند مدل س��واری در 
خودروس��ازان داخلی به صفر رسید.  در این 
مدت تولی��د ولیکس C30 دنده ای ش��رکت 
خودروس��ازان رای��ن متوقف ش��ده و از یک 
دس��تگاه در آذر ماه س��ال گذش��ته به صفر 
رسید. تولید VELA V5 دیگر محصول این 
ش��رکت نیز با کاه��ش ۱۰۰ درصدی همراه 
ب��وده و از ۲87 دس��تگاه در آذر م��اه ۱۳9۵ 
ب��ه صفر کاهش یافت. آذر ماه امس��ال تولید 
ام وی ام ۵۵۰ محصول خودروس��ازی مدیران 
نیز متوقف شده و از ۵7۲ دستگاه در آذر ماه 
 J5 سال گذشته به صفر رس��ید. تولید جک
محصول کرمان موتور نیز ۱۰۰ درصد کاهش 
یافته و از ۵۰7 دس��تگاه در آذر ماه ۱۳9۵ به 
صفر کاهش یافت. در این مدت تولید لیفان 
X50 دیگر محصول کرمان موتور نیز متوقف 
ش��ده و از ۱۲98 دس��تگاه در آذر ماه س��ال 

گذشته به صفر رسید.

عقاب افشان همچنان در صدر توليدکننده های اتوبوس کشور
اخبار خودرو 
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قابل توجه مالكان و رانندگان محترم اتوبوس هاى عقاب-اسكانيا
همان طور كه مستحضريد، شـركت عقاب افشان در راستاى ارتقاى ايمنى سفرهاى جاده اى، تأمين آسايش و آرامش 
هرچه بيشتر مسافران و همراهى با مالكان و رانندگان، مرحله اول و دوم طرح تشويقى شامل خدمات تعميرگاهى مانند 
تعميرات كلى موتور، گيربكس، ترمز، سيستم تعليق و ... را با 20درصد تخفيف به متقاضيان ارائه داد. با توجه به استقبال 
گسترده رانندگان از مرحله اول و دوم اجراى اين طرح، شركت عقاب افشان در نظر دارد در مرحله سوم، اتوبوس هاى مدل 
1381 تا 1390 را پذيرش كند. رانندگان محترم مى توانند با مراجعه به مراكز خدمات پس از فروش شركت در سراسر كشور 

از تاريخ اول مهر ماه 1396 لغايت اول مهر ماه 1397 از مزاياى اين طرح بهره مند شوند.
بديهى است در مراحل بعدى طرح، براى ساير مدل هاى توليدى، اطالع رسانى الزم صورت خواهد پذيرفت. براى كسب 

اطالعات بيشتر با شماره هاى 33869090-021 و يا 33879091-021 تماس حاصل فرماييد.

قابل توجه مالكان و رانندگان محترم اتوبوس هاى عقابـ   اسكانيا

20درصد تخفيف خدمات پس از فروش مخصوص اتوبوس هاى عقاب- اسكانيا مدل هاى 90-81

٪20
تخفيف

مهلت مراجعه: 1مهر ماه 96 تا 1 مهرماه 97

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 33869090-021 و يا 33879091-021 تماس حاصل فرماييد.
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انسان و پيشرفت های معاصر
جاسوسی صدها بازی اندرويدی از کاربران

پروژه های فضايی 2018

قبل از خواب کارهای فردا را بنويسيد تا  ...
»فراری« ابرخودرو برق می سازد!

خودرو تمام خودران بدون فرمان و پدال
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در دنیای فناوری نمی توان ادعا داشت که هر روز اتفاقات تازه ای رخ می دهد! شاید این تعبیر برای دنیای فناوری بهتر باشد که بگوییم در هر لحظه، رخداد تازه ای در این دنیا به 
وقوع پیوسته که می تواند تمام معادالت پیش از خود را دستخوش تردید کند. امروز فناوری اطاعات یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی 

است. کشوری که توانایی فناورانه دارد می تواند در لیست قدرت های بزرگ باشد. با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطره ای از دریاست اشاره می کنیم.

  خريد اپليکيشن پارکينگ برای رفع 
ترافيك!

شرکت خودروس��ازی »بی.ام.و« در راستای 
بخشی از برنامه خود برای مقابله با ترافیک 
ش��هری، یک اپلیکیش��ن پارک خ��ودرو را 
خریداری کرده اس��ت. خودروسازان به طور 
جدی پارکینگ را به عنوان قدم بزرگ بعدی 
می بینند و »بی.ام.و« از این قاعده مستثنی 
نیس��ت. این نخس��تین اقدام »بی.ام.و« در 
پارکینگ نیست، اما وعده داده است تالش 
کن��د تا بتواند در سراس��ر جه��ان خدمات 
پارکینگ ارائه دهد و به طور مش��خص این 
اقدام فقط برای به دست آوردن سود بیشتر 
از فروش خودرو نیست بلکه به نظر می رسد 
این خودروساز حقیقتاً دغدغه ترافیک دارد. 
»بی.ام.و« ادعا می کن��د که تا ۳۰ درصد از 
ترافیک شهر توس��ط افرادی ایجاد می شود 
که در حال گش��تن برای پارک خودرو خود 

هستند.

  ظرف�ی ک�ه بدون ش�عله غ�ذا گرم 
می کند

با این ظرف سیلیکونی تاشدنی و قابل حمل 
می توانی��د در هر ج��ای دلخ��واه غذایتان را 
درون آن گ��رم کنید. سال هاس��ت که ارتش 
از سیس��تم های گرمایشی س��اده مبتنی بر 
شیمی به عنوان راهی برای گرم کردن سریع 

جیره بندی های آماده شده استفاده می کند.
 )YABUL( »در حال حاضر ش��رکت »یابول

این سیس��تم ها را به یک دستگاه سیلیکونی 
سبک تبدیل کرده است که کوچک، تا شدنی 
و قابل حمل اس��ت. این محص��ول همراه با 
بسته های گرم کننده در ظرف سیلیکونی که 
برای حمل آس��ان طراحی شده است، عرضه 

می شود.

این ظرف همچنین فش��ار داخلی خود را از 
طریق سوپاپ اطمینان کنترل می کند تا در 

صورت ایجاد بخار، در ظرف باز نشود.
این بسته های گرم کننده شیمیایی می تواند 
ظرف مدت ۱۰ دقیقه دما را به نقطه نزدیک 
یا باالتر از نقطه جوش برساند و ادعا می شود 
»یابول« تا دمای 97 درجه س��انتیگراد گرم 

می شود.
کارب��رد  ک��ه  اس��ت  بدیه��ی    
این دستگاه کمی محدودتر از یک اجاق گاز 
معمولی با شعله است، اما هر نوع مواد غذایی 
که بتوان در یک کیسه پالستیکی زیپی قرار 
داد می تواند به خوبی در این ظرف گرم شود. 
»یابول« اکنون به همراه پنج بسته گرم کننده و 
۵ کیسه زیپی برای غذا یا آب با قیمت ۳۵دالر 
قابل سفارش است. هر بسته گرم کننده تنها 
یک بار قابل مصرف است و در صورت نیاز باید 
بس��ته های اضافی خریداری شود. بسته های 
۲۵ تایی آن ۲۶ دالر و بسته های ۵۰ تایی ۴۵ 

دالر قیمت دارند.

  کم�ك ب�زرگ ه�وش مصنوعی به 
اورژانس دانمارك

ه��وش مصنوعی به تکنس��ین های اورژانس 
در دانمارک در تشخیص حمله قلبی کمک 

می کند.
 تکنسین های اورژانس کار سختی دارند، چرا 
که بای��د ضمن اطمینان خاطر دادن و حفظ 
آرامش بیمار، س��ؤاالتی بپرسند که می تواند 
زندگ��ی بیمار را نج��ات دهد. ام��ا به زودی 

می توانند از هوش مصنوعی کمک گیرند.
تکنسین ها در کپنهاگ دانمارک کمک گرفتن 
خ��ود را از هوش مصنوعی ب��ه نام »کورتی« 
)Corti( ش��روع می کنند که کلمات و صداها 
را هنگام تماس بیماران برای تشخیص حمله 
قلبی آنالیز می کند و سپس تکنسین اورژانس 
را با سؤاالت مناسب برای تشخیص دقیق تر 

راهنمایی می کند.
»کورت��ی« از راه های دیگر نیز مانند یادآوری 
پرس��یدن آدرس دقیق حادثه و اطمینان از 
حرکت آمبوالنس در مس��یر درس��ت کمک 

می گیرد.
اما بخش قابل توجهی از ارزش آن در تشخیص 

سرنخ های بیماری ها و آسیب ها نهفته است.
تکنسین اورژانس در یک حادثه به این نتیجه 
رسید که کمر مردی که از سقف سقوط کرده 
بود، شکسته اس��ت. »کورتی« صدای ضربان 
ضعیف را شنید که متناسب با الگوی صوتی 
ی��ک بیمار در تالش برای نفس کش��یدن با 

وجود حمله قلبی بود.

خبرهای دنيای علم و فناوری اطالعات

انسان و پيشرفت های معاصر
N

ew
s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

 شمار سامانه پيام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دريافت شکايات، انتقادات و پيشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021

]22[

شماره 44 - دی ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



  پيدا کردن نقاشی مشابه چهره خود با 
اپليکيشن جديد گوگل

ش��رکت گوگل، با اپلیکیشن جدید خود، به 
کاربرانش این امکان را می دهد که اثر هنری 

مشابه چهره شان را پیدا کنند.
گ��وگل«  فرهن��گ  و  »هن��ر   اپلیکیش��ن 
)Google Arts & Culture( ناگه��ان به یک 
اپلیکیشن محبوب تبدیل شده چرا که قابلیت 
جدیدی دارد که چهره افراد را با نقاشی مشابه 
آنها در گالری های هنری سراس��ر دنیا که در 

پایگاه داده اش وجود دارد، تطبیق می دهد.
 ای��ن ویژگی که با تش��خیص چه��ره انجام 
می گی��رد، هم��ان فن��اوری ب��ه کار رفته در 
قابلیت های امنیتی مانند »سیستم تشخیص 
چه��ره« )FaceID( اپ��ل، »فی��س آنالک« 
ش��رکت وان پالس��و ش��رکت مایکروسافت 
اس��ت.  این اپلیکیش��ن رایگان به رغم سن 
کم، به خاطر ویژگی جدیدی که در اواس��ط 
دس��امبر رونمایی شد، به صدر محبوبیت در 
فروشگاه های پلی استور گوگل و اپ استور اپل 

رسیده است.

 به دس�ت آوردن ط�ال از برده�ای 
الکترونيکی

بدس��ت آوردن طال از مادربرده��ای بازیافتی 
روش موثری در کاهش زباله های الکترونیکی 
است. نتایج گزارش ها نشان می دهد که هرساله 
آمریکایی ه��ا بیش از ۶۰ میلی��ون دالر طال و 
نقره را تنها با گوشی های موبایل دور می اندازند 
که اگر استفاده شوند بسیار ارزشمند هستند. 
آیا می دانس��تید تنها ۱۲/۵ درصد از زباله های 
الکترونیکی در سطح جهانی بازیافت می شوند؟ 

بسیاری از دستگاه های الکترونیکی حاوی فلزات 
گرانبهای��ی مانند طال، نقره، م��س و پاالدیوم 
هس��تند. تولید ط��ال از زباله های الکترونیکی 
می تواند روش مؤثری برای جلوگیری از افزایش 

زباله های الکترونیکی باشد.

  نظارت بيش�تر اس�تفاده کودکان از 
اينترنت توسط اپل

اپل در واکنش به نامه سرگشاده دو سهامدار 
معترض، اعالم کرد دسترس��ی های بیشتری 
برای کنترل کودکانی که به استفاده از گوشی 

اعتیاد دارند فراهم می کند.
اپ��ل قص��د دارد کنترل ه��ای جدی��د را در 
گوش��ی های هوش��مند خود ق��رار دهد که 
ب��ه والدین اج��ازه می دهد میزان اس��تفاده 

کودکان شان را از گوشی کنترل کنند.
اپل در پاس��خ به یک نامه سرگش��اده که در 
تاریخ ۶ ژانویه توسط دو گروه سرمایه گذاری 
با مجموع دو میلیارد دالر س��هام صادر شد، 
اذعان کرد که همیشه از منافع بچه ها حمایت 
کرده اما قول داده اس��ت که بیشتر آنها را به 

طور ایمن آنالین نگه دارد.
یکی از مس��ؤالن اپل به بلومبرگ گفت: اپل 
همیش��ه به دنبال جلب توجه کودکان بوده 
است و ما برای ساخت محصوالت قدرتمندی 
که برای کودکان الهام بخش، سرگرم کننده و 
آموزشی هستند و همچنین کمک به والدین 

در محافظت از آنها سخت تالش می کنیم.
وی افزود: ما ویژگی های جدید و پیشرفت هایی 
را که برای آینده طراحی شده اند، برای اضافه 
کردن به قابلیت ها و ایج��اد ابزارهای جدید، 

قوی تر می کنیم.

  کم�ك به س�المندان ب�ا کفش های 
هوشمند

فناوری های پوش��یدنی رو به رشد هستند و 
شرکت فرانسوی E-vone کفش هوشمندی 
ب��ا هدف کمک ب��ه افراد مس��ن، کارگران و 
 E-vone مسافران طراحی کرده است. شرکت

کفش هوشمند خود را در چندین نمونه کفش 
کتانی، چکمه و کفش کار طراحی کرده است.

 این کفش حرکت غیرطبیعی را شناس��ایی و 
سپس پیام های هشداردهنده به طور خودکار 
به افراد مش��خص ش��ده در مواقع اضطراری و 
یا س��رویس های اضطراری ارسال می کند. این 
کفش ش��امل GSM برای برق��راری ارتباط در 
حداقل ۱۲۰ کش��ور اس��ت و دارای GPS و یا 
آنت��ن LoRa برای نش��ان دادن موقعیت کاربر 
و همچنین ژیروس��کوپ و شتاب س��نج برای 
 E-Vone سنجش حرکت است. هنوز شرکت
تاریخ عرضه و قیمت این کفش را اعالم نکرده 
اس��ت. در حال حاضر این کفش در نمایشگاه 

CES 2018 ارائه شده است.

  هدفون ترجمه همزمان 37 زبانه
یک هدف��ون مترجم بی س��یم فوق العاده در 
نمایشگاه CES معرفی شد که قابلیت ترجمه 

همزمان را به ۳7 زبان زنده دنیا دارد.
ما اخیراً محصوالت مشابهی از گوگل و »براگی« 
دیدیم، اما هر دو آنها به عنوان واس��طه عمل 
می کنند و تنها صوت را از اپلیکیشن مخابره 
می کنند. البته »میمانو« نیز از یک اپلیکیشن 
ب��رای ترجمه اس��تفاده می کن��د، اما طوری 
طراحی شده است که ما را یک قدم به دستگاه 
ترجم��ه ای که ما واقع��اً می خواهیم نزدیکتر 
کرده است. این وسیله در نمایشگاه با موفقیت 
آزمایش شد. برای نمایش دقت هدفون، توسط 
یک فرد چینی امتحان ش��د و به ادعای وی، 
ترجمه از انگلیسی به چینی بسیار دقیق انجام 
شد. ترجمه از چینی به انگلیسی نیز خوب بود 

اما نه به دقت انگلیسی به چینی.
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این شرکت در وبسایت خود اطالعات استخراج 
شده از ۴۰ میلیون تلویزیون هوشمند، دستگاه 
ست آپ باکس، موبایل و وسایل اتاق نشیمن 
را که با استفاده از تکنولوژی »آلفونسو« از آنها 

جاسوسی شده، قرار داده است.
براساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، بیش 
از ۲۵۰ بازی که از نرم افزار آلفونسو استفاده 
می کنن��د، در گوگل پل��ی و برخی دیگر نیز 
در اپ اس��تور اپل موجود هستند. گروه هدف 
بس��یاری از ای��ن برنامه های ب��ازی، کودکان 
هستند. این شرکت اظهارکرد: برنامه خودکار 
تشخیص محتوا )ACR( ارائه شده توسط ما 

که در نوع خودش بهترین اس��ت، از فن آوری 
پیشرفته تشخیص اثر انگشت استفاده می کند 
ت��ا تبلیغ��ات و برنامه های در ح��ال پخش 
تلویزیون را در کسری از ثانیه و کامالً ناشناس 
شناسایی کند. سال گذشته نیز یک مطالعه 
نشان داد که ۲۳۴ برنامه اندرویدی با استفاده 
از تکنول��وژی مش��ابه با نام »س��یلور پوش« 

ساخته شده اند.
در س��ال ۲۰۱۶، »کمیسیون تجارت فدرال« 
هش��دار داد اس��تفاده از کدها برای ش��نود 
صداهای تلویزیون کاربران گوشی ها به منظور 
پی ب��ردن به ع��ادات افراد هنگام مش��اهده 

تلویزیون، برای توس��عه دهندگان این کدها 
عواقبی خواهد داشت.

کمی بعد از این هش��دار، ش��رکت »س��یلور 
پوش« اعالم کرد که به اس��تفاده از سیستم 
ردیاب��ی صدا پایان داده اس��ت. این در حالی 
است که این شرکت اذعان کرد این اقدام یک 
تصمیم تجاری اس��ت و به خاطر این تهدید 
نبوده اس��ت. دیلی میل گ��زارش می دهد که 
ده ه��ا بازی در گوگل پلی مانند »دریم ران«؛  
»هان��ی کوئس��ت« )Honey Quest( و »تون 
ک��راش« )Toon Crush( از ای��ن تکنولوژی 

استفاده کرده اند.

جاسوسی صدها بازی اندرويدی از کاربران
یک بررسی جدید نشان می دهد، صدها بازی اندرویدی از یک سیستم ردیاب برای جاسوسی درخصوص محیط اطراف کاربر استفاده می کنند. صدها بازی از یک تکنولوژی ردیابی 
بحث برانگیز برای گوش دادن به صداهای محیط اطراف کاربر استفاده می کنند تا ببینند آنها چه برنامه تلویزیونی را می بینند. این سیستم توسط شرکت استارت آپ »آلفونسو« 
ساخته شده است و می تواند از میکروفون موبایل استفاده کند تا صداهای پس زمینه را تجزیه و تحلیل کند. این سیستم، سیگنال های صوتی تبلیغات تلویزیونی را شنیده و 

همچنین قادر است تشخیص دهد افراد کجا حضور دارند و در حال تماشای چه فیلمی هستند.
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در یک دنیای سریع، خیلی از مردم به سختی 
می خوابند، زیرا بس��یاری از مس��ائل در مورد 
کار و زندگی هنگام خواب از ذهنش��ان عبور 
می کند. محققان طبق ی��ک مطالعه جدید، 
بسیاری از این مس��ائل، نگرانی هایی در مورد 

کارهایی هستند که هنوز انجام نشده اند.
محقق��ان ۵7 داوطلب را در یک آزمایش��گاه 
کنت��رل خواب، ۵ دقیقه قبل از خواب نظارت 
کردند. بعضی از آنها را مجبور کردند در مورد 
کارهایی که در طول روز انجام داده بودند، فکر 
کنند، در حالی که از دیگران خواسته بودند که 

فهرستی از کارهای روز آینده را بنویسند.
آنچ��ه محققان متوجه ش��دند ای��ن بود که 
کس��انی که کاره��ای فردا را نوش��تند، عماًل 
9دقیقه س��ریع تر از کسانی که مجبور بودند 
در مورد کارهای انجام ش��ده خود بنویسند، 
به خواب رفتند. در حقیقت، آن ها هرچه روی 
کارهای فردا دقیق تر می شدند، زودتر به خواب 

می رفتند.
جالب توجه اس��ت که این امر در میان دسته 

دیگر که به نوش��تن کاره��ای روز قبل خود 
دس��ت زدند، معکوس بود و مدت بیش��تری 

طول کشید تا به خواب روند.
اکثر افراد فکر می کنند نوش��تن لیس��تی از 
کارهایی که می خواهند روز بعد یا روزهای آتی 
انجام دهند با فکر ک��ردن به کارهایی که در 
ط��ول روز انجام داده اند تفاوتی ندارد و هر دو 
این کارها آنها را بی خواب می کند، اما محققان 
بر این باورند که این تنها عمل نوشتن است که 

همه تفاوت ها را ایجاد می کند.
بدون نوشتن، افکار نگران کننده و استرس در 
ذهن نگهداری می ش��وند، در حالی که عمل 
نوشتن روی کاغذ، ذهن را به اندازه کافی آزاد 

می کند تا قادر شود زودتر به خواب رود.
یافته ه��ای این مطالعه ممکن اس��ت در نگاه 
اول چندان مهم به نظر نرسد، اما محرومیت 
از خواب یک مسأله جدی سالمت است که با 

مشکالت عمده سالمت مرتبط است.
عالوه ب��ر این، محققان یادآور می ش��وند که 
9 دقیق��ه خ��واب اضاف��ه حاصل از نوش��تن 

لیست کارها، در مقایس��ه با بهبود خواب در 
آزمایش های بالینی ب��رای کمک به کیفیت 
خواب آن را تبدیل به یک جایگزین قابل قبول 

می کند که سریع و ارزان است.
یافته های این مطالعه از نتایج مطالعات قبلی 
که نش��ان می دهد نوشتن به عنوان یک ابزار 
مؤثر برای کاهش نگرانی و تس��کین استرس 

مفید است، حمایت می کند. 
در همین ماه سپتامبر، محققان دریافتند که 
نوش��تن احساس��ات باعث کاهش استرس و 
نگرانی می ش��ود و اجازه می دهد تا مغز بدون 
نیاز به کار سخت، عملکرد خوبی داشته باشد. 
به طور خاص، شرکت کنندگانی که احساسات 
خود را نوشتند، به همان اندازه دقیق و کارآمدتر 

عمل کردند.
»مایکل اسکولین«، نویسنده اصلی این مقاله 
می گوید: »چیزی در مورد عمل نوشتن روی 
کاغذ وجود دارد که به نظر می رسد کمی مغز 
را تخلی��ه کرده یا به م��ا کمک کند تا دکمه 

توقف روی آن را فشار دهیم.«

قبل از خواب کارهای فردا را بنويسيد تا سريع تر بخوابيد!
یک مطالعه جدید نشان می دهد کسانی که شب ها در به خواب رفتن مشکل دارند، نوشتن فهرست کارهایی که باید روز بعد انجام دهند قبل از رفتن به رختخواب به آنها کمک 
می کند که 9 دقیقه سریع تر به خواب روند. بسیاری از مردم هر شب سخت به خواب می روند. محققان دانشگاه »بایلور« تگزاس آمریکا دریافته اند که نوشتن 5 دقیقه ای کارهای 

روز بعد قبل از خواب می تواند به افراد کمک کند تا سریع تر بخوابند.
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به گفته بلومبرگ، »سرجیو مارچیونه«، مدیر 
اجرایی »فراری« به خبرنگاران گفت: اگر قرار 
باشد یک سوپرخودرو برقی ساخته شود، پس 

»فراری« اولین خواهد بود.
وی اف��زود: م��ردم ب��ا آنچه که تس��ال با یک 
س��وپرخودرو انجام داد متعجب شده اند، من 
نمی خواهم آنچه را که »آلون ماس��ک« انجام 
داده کوچک بشمارم، اما من فکر می کنم که 

این کار توسط ما هم شدنی است.
با وجود تمایل مارچیون��ه برای اولین بودن، 
»اس��تون مارتین« و »فولکس واگن« نیز هر 
دو در س��ال ۲۰۱7 ادع��ا کردند که در حال 
توسعه س��وپرخودروهای برقی خود هستند. 

»فراری« جزئیات بیش��تری در مورد خودرو 
برقی آینده خود اعالم نکرده است، اما تقریباً 
به طور قطع با خودروهای تسال رقابت خواهد 
کرد. این نش��انه ای از تحول متأثر از تصدی 
»مارچینونه« است که شرکت، سرمایه گذاری 
در خودروه��ای برق��ی را با وج��ود اظهارات 
رئیس سابق خود، »لوکا دی مونتزملو« مبنی 
بر عدم ورود به دنیای خودروهای برقی، آغاز 

کرده است.
رئیس اسبق »فراری« در سال ۲۰۱۱ گفته بود: 
شما هرگز یک فراری برقی نخواهید دید، زیرا 
من به خودروهای برقی اعتقاد ندارم، زیرا فکر 
نمی کنم آنها یک گام مهم برای رفع آلودگی 

یا دی اکسیدکربن یا محیط زیست باشند. اما 
ما در حال حاضر به ش��دت در حال کار روی 
فراری هیبریدی هستیم. چون معتقدیم این 
آینده است و من امیدوارم در چند سال آینده 

بتوانید آن را ببینید.
»فراری« در سال ۲۰۱۴ میالدی یک سری از 
نسخه های محدود هیبریدی را به بازار عرضه 
کرد و »مارچیونه« قول داد که تا سال ۲۰۱9 
هم��ه مدل های خود را ب��ه صورت هیبریدی 
درآورد. ممکن اس��ت مدل برق��ی »فراری« 
غیرمنتظره باش��د، اما حت��ی الکچری ترین 
خودروس��ازها هم در حال پیوستن به انقالب 

خودروهای برقی هستند.

»فراری«  ابرخودرو برقی می سازد!
به رغم سوگند خود

ش��رکت خودروس��ازی »فراری« که به ساخت خودروهای لوکس مشهور اس��ت، برنامه دارد تا یک سوپرخودرو برقی بسازد. با وجود سلطه »تسا« در بازار خودروهای الکتریکی، 
خودروسازان بزرگ در سال 2017 تصدیق کردند که از خودروهای سوخت فسیلی به خودروهای برقی روی خواهند آورد. جالب اینکه شرکت های دیگری که خودروهای خاص و 
لوکس می سازند نیز وارد این عرصه شدند. در نمایشگاه دیترویت )NAIAS(، شرکت »فراری« هفت سال بعد از آن که رئیس پیشین آن قسم خورد که این شرکت هرگز یک 

خودرو برقی نخواهد ساخت، اذعان کرد که خودرو الکتریکی خود را خواهد ساخت.
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این خودرو، نسل چهارم مدل تمام الکتریکی 
و خودران شورولت »بولت« است که به تازگی 
در جاده ه��ای عمومی »سانفرانسیس��کو« و 
»فینیک��س« )مرک��ز ایالت آریزون��ا( آمریکا 
در حال آزمایش اس��ت. »دان امان«، رئیس 
جنرال موتورز گفت: این لحظه ای هیجان انگیز 
درتاریخ خودروهای خودران برای توسعه انبوه 
ای��ن خودروه��ا و تولید اولین خ��ودرو بدون 
کنترلگرهای رانندگی است. ما باید این خبر را 
به همه اعالم کنیم. جنرال موتورز قصد دارد تا 
با عرضه خودروهای تمام خودران در یک زمان 
کوت��اه، رقبای قدیمی و جدی��د خود را برای 

ساخت و راه اندازی اتومبیل های رباتیک به یک 
رقابت بزرگ دعوت کند. پیش از این شرکت 
خودروسازی فورد اعالم کرده بود که تا سال 
۲۰۲۱ یک خودرو خودران و مستقل از فرمان 
و پدال ارائه خواهد کرد. این در حالی است که 
»پروژه خودروسازی گوگل« )Waymo( در 
حال آماده سازی اولین سرویس کرایه آنالین 
خودرو در »فونیکس« با ناوگان متش��کل از 
مینی ون های تمام خودران اس��ت. گرچه که 
این خودروها همچنان فرم��ان و پدال دارند. 
امان« اظهار کرد که این شرکت درپی برآوردن 
استاندارها به شکل دیگری است. یک خودرو 

بدون فرمان نیازی به ایربگ در بخش فرمان 
ندارد و کاری که ما باید انجام دهیم این است 
که در دو سمت مسافر ایربگ قرار دهیم. پس 
این روش��ی متفاوت برای تأمین استانداردها 
است و درخواس��ت آن در انتظار تأیید است. 
تاکنون جنرال موتورز گزارشی از بروز تصادف 
نداشته است اما در هر یک از این خودروهای 
خودران دو عدد دستگاه ضبط اطالعات برای 
ذخیره و محافظت از اطالعات به هنگام وقوع 
تصادف، وجود دارد. اطالعات جمع آوری شده 
شامل اطالعاتی از حسگرهای خودرو، فعالیت 
خودرو و هر نوع سوء عملکرد آن است. دستگاه 
ضبط اطالعات مانند جعبه سیاه در هواپیماها 
عمل می کند و در سخت ترین تصادفات سالم 
می ماند. گزارش ها راجع به اولین خودرو تمام 
خودران جنرال موتورز حاکی از آن است که 
سرمایه گذاران را جذب خود خواهد کرد. این 
ش��رکت همچنین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ 
حداق��ل ۲۰ خودرو الکتریک��ی جدید دیگر 
را به ب��ازار عرضه کند وهدف این اس��ت که 
خودروهای��ی که با بات��ری کار می کنند را به 

جریان اصلی در صنعت خودرو تبدیل کند.
امان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم این فناوری 
صنعت خودرو جه��ان را تغییر خواهد داد و 
ما تمام ت��الش خود را می کنیم تا بتوانیم به 

سرعت این فناوری را گسترش دهیم.

خودرو تمام خودران بدون فرمان و پدال
جنرال موتورز خواهد ساخت

شرکت خودروسازی جنرال موتورز در نظر دارد تا سال 2019 اولین خودرو تمام خودران و بدون فرمان یا پدال خود را ارائه دهد. شرکت خودروسازی جنرال موتورز اعام کرد که 
بنا دارد تا سال 2019 تولید خودروهای خودران را که در آنها از کنترلگرهای سنتی مانند فرمان یا پدال استفاده نمی شود به حجم انبوه رساند. بیانیه جنرال موتورز در این زمینه 

یک اتفاق مهم برای آینده خودروسازی از جانب یکی از سه شرکت بزرگ صنعت خودروسازی آمریکا است و مطمئناً باعث تقویت این صنعت خواهد شد.
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ن����اس��ا راه اندازی م���وش��ک 
س��ال  در  را  ش��گفت انگیزی 
ک��رده  برنامه ری��زی   2018
اس��ت و قص��د دارد ب��ه مریخ 
و خورش��ید بیش از گذش��ته 
نزدیک ش��ود. در سال 2018 
دو وس��یله نقلیه فضایی ناسا 
ک��ه در ح��ال حاض��ر در فض��ا 
هس��تند به اهداف ماموریتی 

خود نزدیک تر خواهند شد.
نه فقط س��ال آینده برای ناسا 
س��الی پر مش��غله خواهد بود 
بلکه صنایع تجاری فضایی نیز 
برنامه ه��ای پ��رواز آزمایش��ی 
زی��ادی ت��دارک دیده ان��د که 
راه ان��دازی  مهم تری��ن آن ه��ا 
اوای��ل  در  س��نگین  فالک��ون 
2018 اس��ت و اگر با موفقیت 
انجام شود بشر در آینده قادر 
به ارسال وسایل نقلیه شخصی 

خود به فضا خواهد بود.
در ادام��ه ب��ه برخ��ی از ای��ن 

مأموریت ها اشاره می شود.

ناسا برای سال 2018 چه برنامه هايی دارد؟

ژانویه ۲۰۱8؛ راه اندازی فالکون سنگین
آلون ماس��ک مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس 
طرح خود را برای اولین بار در س��ال ۲۰۱۱ برای 
موشک فالکون سنگین ارائه کرد. راه اندازی اولیه 
این موش��ک اواخر سال ۲۰۱۳ اعالم شد. اکنون 
بعد از پنج س��ال این مأموریت با ارسال محموله 
بار خودرو ش��خصی آلون ماس��ک در ماه ژانویه 

راه اندازی خواهد شد.

راه اندازی موشک الکترون در اوایل ۲۰۱8
ایاالت متح��ده هنوز در حال آزمایش موش��ک 
الکترون )Electron( برای فرستادن ماهواره های 
کوچک به مدار زمین است. در ماه مه اولین پرواز 
آزمایش��ی انجام شد و سپس در ماه دسامبر قرار 
ش��د دومین پرواز آن صورت گی��رد که به دلیل 
شرایط هوا و برخی موانع فنی راه اندازی نشد. در 
حال حاضر این شرکت قصد دارد دوباره در اوایل 

سال ۲۰۱8 این موشک را راه اندازی کند.

۳۱ مارس ۲۰۱8 پایان مهلت رقابت گوگل
رقاب��ت  برن��ده   ۲۰۱8 م��ارس   ۳۱  در 
GOOGLE LUNAR X برای ارسال فضاپیمای 
رباتیک به ماه اعالم خواهد شد. البته ممکن است 
هیچکدام از ش��رکت ها برنده این رقابت نشوند، 
چون هنوز چهار تیم از پنج فینالیست این رقابت 

فضاپیمای خود را به پایان نرسانده اند.

راه اندازی TESS در مارس ۲۰۱8
فضاپیم��ای TESS ناس��ا در حال آماده س��ازی 
اس��ت. TESS مانند پروب کپلر در جس��تجوی 
سیاره هایی است که از مقابل ستاره های دور عبور 
و نور س��تارگان را کم می کنند. TESS س��تاره -

ها را در تمام آس��مان ش��ب ارزیابی خواهد کرد 
و محدودیت  ه��ای کپلر را ن��دارد. این طرح برای 
یافتن نزدیکترین اجسام سنگی به زمین است تا 
ستاره شناسان بتوانند انواع جوهایی که در این دنیا 

وجود دارد را شناسایی کنند.

آزمایش پ�رواز خدمه تجاری ناس�ا در آوریل و 
نوامبر

سال ۲۰۱8 اولین آزمایش دو وسیله نقلیه که بخشی 
از برنامه خدمه تجاری ناسا است خواهد بود و در واقع 
ابتکار عمل فضانوردان برای راه اندازی فضاپیماهای 
خصوصی است. شرکت اسپیس ایکس و بوئینگ به 
 ترتیب کپسول های حمل مسافر Crew Dragon و
CST-100 Starliner را توس��عه خواهند داد. این 
آزمایش ها در ابتدا برای س��ال ۲۰۱7 برنامه ریزی 
ش��ده ب��ود و ممکن اس��ت دوباره نی��ز به تأخیر 

بیفتند.

راه اندازی فضاپیمای ناسا در پنجم مه
فضاپیمای InSight ناسا برای فرود در سطح مریخ 
طراحی ش��ده و در ابتدا قرار بود در سال ۲۰۱۶ 

پروژه های فضايی 2018
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راه اندازی شود، اما این مأموریت به دلیل نشت در یکی از ابزارهای 
آن به تعویق افتاد. راه اندازی InSight با موش��ک اطلس V در یک 
سیستم راه اندازی ۳۰ روزه در پنجم مه برنامه ریزی شده است که 

هفت ماه بعد در تاریخ ۲۶ نوامبر روی مریخ فرود می آید.

راه اندازی پروژه تحقیقات خورشیدی پارکر در ۱۹ ژوئیه
پروژه تحقیقاتی خورش��یدی پارکر اولین فضاپیمایی خواهد بود که 

خورش��ید را لم��س می کن��د، ولی به 
سطح خورش��ید نمی رسد و در فاصله 
۳/9 میلیون مایل از س��طح خورشید 
و از لبه های بیرونی جو خورشید عبور 
می کند. ای��ن فضاپیما ذرات بس��یار 
پرانرژی از جو اتمس��فر خورشید که 
س��رعت فوق الع��اده باال دارن��د و باد 
خورشیدی نامیده می شوند را بررسی 
خواهد کرد. باد خورش��یدی با میدان 
مغناطیس��ی خود موجب اختالل در 
ماهواره ه��ا و حتی ش��بکه برق زمین 
می ش��ود. این تحقیق قرار است از۳۱ 
ژوئیه تا ۱9 آگوس��ت توسط موشک 

سنگین دلتا IV راه اندازی شود.

 راه اندازی فضاپیمای 
OSIRIS-REx در اوت

در س��پتامبر ۲۰۱۶ ناس��ا فضاپیمای 
OSIRIS-REx خود را راه اندازی کرد 
و فضاپیمای تحقیقاتی خود را به منظور 
گرفتن نمونه از سیارک Bennu فرستاد. 
با این حال س��فر به Bennu حدود دو 
سال طول می کش��د، بنابراین در ماه 
اوت این فضاپیما به سیارک می رسد، 
س��پس OSIRIS-REx از موتورهای 
جانبی خود برای حرکت و پرواز روی 

این سیارک استفاده خواهد کرد.

راه اندازی BepiColombo در اکتبر
ی��ک مأموری��ت جدی��د به عط��ارد، 
ناش��ناخته ترین س��یاره در س��امانه 
خورش��یدی در برنامه اس��ت. پروژه 
"بپی کلومب��و" که بین اروپ��ا و ژاپن 
مشترک است، با فرستادن دو فضاپیما 
به مدار نزدیک ترین سیاره به خورشید 
صورت خواهد گرفت. این فضاپیماها 
در ماه اکتبر توس��ط موشک اروپائی 
Ariane 5 پرت��اب و در س��ال ۲۰۲۵ 
به عط��ارد وارد می ش��وند. زمانی که 
دو فضاپیم��ا جدا می ش��وند یکی از 
آنها توسط اروپا ودیگری توسط ژاپن 

کنترل خواهد شد.

پروژه تحقيقاتی خورشيدی 
فضاپيماي�ی  اولي�ن  پارک�ر 
خواه�د ب�ود ک�ه خورش�يد 
را لم�س می کن�د، ول�ی ب�ه 
س�طح خورش�يد نمی رس�د 
ميلي�ون   3/9 فاصل�ه  در  و 
مايل از س�طح خورش�يد و از 
لبه های بيرونی جو خورش�يد 
عب�ور می کند. اي�ن فضاپيما 
ذرات بس�يار پران�رژی از جو 
اتمس�فر خورشيد که سرعت 
فوق الع�اده ب�اال دارن�د و باد 
خورشيدی ناميده می شوند را 

بررسی خواهد کرد
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گردشگری
کتابگردی در جهان!

بقايای شهر رومی زيرآب
سفر؛ انسان را باهوش می کند

بهترين  مکان ها برای حرفه ای های گشت و گذار
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کتابفروشی ها جزو الهام بخش ترین مکان ها در جهان هستند. در میان قفسه های کتاب ها و زیر نور تاریک، می توانید با آرامش بنشینید و اجازه دهید 
که قوه تخیلتان به پرواز درآید. در اینجا برخی از جالب ترین کتابفروشی ها در جهان را معرفی می کنیم.

کتابگردی در جهان!

کتابفروشی لیسبون،  پرتغال
این کتابفروش��ی بس��یار مدرنی است که در 
محل سابق انبار پارچه صنعتی قرار دارد. این 
ساختمان همچنین محل آژانس های تبلیغاتی، 
فروش��گاه های طراحی و گالری های هنر هم 
اس��ت. می توانید از قهوه لذت ببرید و محیط 
عجیب آن را تحس��ین کنید، مثل مجسمه 
زنی که س��وار بر دوچرخه ای پرنده است. این 
مکان روزهای یکشنبه تبدیل به بازار فروش 
وس��ایل عتیقه و صنایع دستی می شود. چه 
چیز بیش��تری را از یک کتابفروشی می توان 

انتظار داشت؟

 کتابفروشی انیک،  انگلیس
این کتابفروشی کتاب های دسته دوم )که در 
آن هم می توانید کتاب بخرید و هم بفروشید( 
در ایس��تگاه قطار مربوط به دوره ویکتوریا در 
روستایی کوچک در انگلیس قرار دارد و یکی 
از بزرگ ترین کتابفروشی ها از نوع خود است 
که در سال ۱99۱ افتتاح شد. این کتابفروشی 
مدعی اس��ت که پوسترهای مربوط به جنگ 
جهانی دوم را در جعبه ای قدیمی از کتاب ها 
دوباره کشف کرد و حاال شما این شعار نمادین 

را همه جا می بینید!

 کتابفروشی ونیز،  ایتالیا
مغازه ای ش��بیه به این تنها در ونیز می تواند 
وجود داشته باشد. در میان صد ها هزار کتاب 
جواهرات مخفی بس��یاری وج��ود دارد، ولی 
برای یافتن آن ها باید درون قایق ها، حمام ها، 

و حتی قایق گاندوال )فقط در ونیز!( بگردید. 
»لوی��س فریتزیو« صاحب این کتابفروش��ی 
پیرمرد 7۰ ساله ای اهل ونیز است که عاشق 
مالقات با مشتریانش است. این فروشگاه باالی 
یکی از کانال های آب معروف ونیز قرار گرفته و 
گربه های زیادی هم در آنجا زندگی می کنند. 

آیا از این حیرت انگیز تر هم می شود؟

کتابفروشی بروکسل،  بلژیک
»کوک ان��د بوک« ترکیبی جال��ب )و زیبا( از 
کتابفروشی و رستوران است. این مکان در قلب 
بروکسل واقع شده، هم اندازه یک سوپرمارکت 
است و به هش��ت اتاق از جمله بخشی برای 
موسیقی تقسیم می شود که هر کدام طراحی 
مختلفی دارد و یک بخش غذاخوری نیز به آن 
متصل است. از فیات ۵۰۰ کالسیک در بخش 
آش��پزی گرفته، تا ماشین کاروانی در بخش 
س��فر، تا 8۰۰ کتابی که در بخش داس��تانی 
از سقف آویزان هستند، شما به قدری عاشق 
این مکان خواهید شد که نمی خواهید آن را 

ترک کنید!

کتابفروشی سانتورینی،  یونان
در زی��ر آس��مان های آب��ی جزای��ر یون��ان، 
کتابفروشی آتالنتیس به تازگی دهمین سال 
خ��ود به عنوان پروژه ای را جش��ن گرفته که 
توسط گروهی از دوستان از کشورهای قبرس، 
انگلی��س و آمریکا آغاز ش��د. اگ��ر به جزیره 
سانتورینی سفر می کنید، در این مکان دلپذیر 
توقفی داشته باش��ید، کتابی بردارید و برای 

ماجراجویی بعدی خود الهام بگیرید.

 کتابفروشی پورتو، پرتغال
ساختمان این فروشگاه به خودِی خود اثری 
هنری و پر از تاریخ اس��ت. این فروش��گاه در 
س��ال ۱8۶9 تأسیس ش��د و از آن به عنوان 
یکی از زیبا ترین کتابفروشی ها در جهان یاد 
می کنن��د، ولی احتماالً بیش��تر به این خاطر 
معروف است که لوکیشن صحنه های زیادی از 
فیلم های هری پا تر بوده است. چشمگیر ترین 
ویژگی در مورد این س��اختمان، راه پله چوبی 
زیبا و پنجره های شیشه رنگی در سقف است 

که در سرتاسر اتاق دیده می شود.

 کتابفروشی بوینس آیرس،  آرژانتین
این احتماالً تنها کتابفروشی در جهان است 
که داخل یک تئا تر قرار گرفته است. چندین 
ردیف قفس��ه کت��اب بین گنبد رنگ ش��ده 
 و بالکن های اولیه س��الن وج��ود دارد. حتی 
پرده ه��ای مخمل��ی اولیه س��الن نیز حفظ 

شده اند. 
استیج تئا تر نیز تبدیل به رستورانی شده که 
یک نوازنده پیانو حسی از موسیقی را به فضای 
تئاتری آن اضافه می کند. هیچ جایی شبیه به 

این مکان وجود ندارد.

کتابفروشی لس آنجلس، آمریکا
این قطعه از بهش��ت، بزرگ ترین کتابفروشی 
مس��تقل در کالیفرنیای جنوبی اس��ت و در 
مکان س��ابق بانکی واقع شده که معماری آن 
حفظ شده است. ستون های مرمری و در های 
بزرگ آن در میان صد ها هزار کتاب قرار گرفته 

است.
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 کتابفروشی پاریس،  فرانسه
ای��ن روز ها این مکان عالوه بر کتابفروش��ی، 
جاذبه ای توریستی نیز است. این مکان کوچک 
و شلوغ )به ویژه زمانی که پر از توریست است( 
در کنار کلیس��ای نوتردام قرار گرفته و بسیار 
اغوا کننده است. در طبقه پایین کتابفروشی، 
چاه آرزویی وجود دارد که خیلی ها سکه های 

خود را در آن می اندازند.

 کتابفروشی مکزیکو سیتی،  مکزیک
این کافه - کتابفروشی موفق شده کتاب ها و 
قهوه را با هم به خوبی ترکیب کند، بدون اینکه 
از کیفیت هیچ کدام بزند. عالوه بر جستجو در 
میان قفسه ها، شما می توانید صبحانه، ناهار یا 
ش��ام بخورید و از موسیقی، شعر و استندآپ 
کمدی لذت ببرید. شما به سادگی می توانید 

برای ساعت ها در این مکان بمانید.

 کتابفروشی پکن، چین
این اصلی ترین کتابفروشی انگلیسی در شهر 
اس��ت و تبدیل به مرکزی برای فعالیت های 
فرهنگی شده است. با بیش از ۱۶ هزار عنوان 
کتاب، گشتن بین قفسه ها بسیار لذت بخش 
است. وقتی هم که خسته شوید می توانید در 

رستوران فوق العاده آن استراحت کنید.

کتابفروشی طنجه،  مراکش
این مکان ش��اید کوچک باش��د ول��ی پر از 
سحر و افس��ون های فرانس��وی است. پشت 
پنجره شیشه ای و س��تون های قرمز، مکانی 
منحصر ب��ه فرد پ��ر از کتاب های انگلیس��ی، 
فرانسوی و اسپانیایی از نویسندگانی همچون 
بکت، مارگریت و یورسنار مخفی شده است. 
صاحبان این کتابفروشی هر نوع رویدادی مثل 
امض��ای کتاب، نمایش فیلم و بعدازظهرهای 

موسیقی را برپا می کنند.

 کتابفروشی پیک دیستریکت، انگلیس
در کناره رودخانه ای در دهکده »کرومفورد«، 

می توانید کتابفروش��ی اس��کارتین را ببینید 
که ادعا می کند جذاب ترین کتابفروش��ی در 
تمام بریتانیا اس��ت، و البت��ه کامالً هم حق 
دارد. اینجا بهش��تی کوچک پر از قفسه هایی 
س��رریز از کتاب های نو و دسته دوم است که 
در مناطق حومه ای انگلیس گم شده است. از 
درد کتابفروشی داخل شوید و دنیایی دیگر را 

کشف کنید.

کتابفروشی بارسلون، اسپانیا
ای��ن م��کان بزرگ تری��ن منب��ع تخصصی 
مس��افرت در اروپا و احتماالً یکی از زیبا ترین 
کتابفروشی ها نیز اس��ت. این کتابفروشی در 
کنار دانشگاه واقع شده و برای چندین دهه، 
مسافراِن مصمم ماجراجویی بعدی خود را از 
آنجا آغاز کردند. کتابچه راهنمای مس��افرتی 
بردارید، روی مبلی زیر ستون های فلزی تزئین 
ش��ده بنشینید و اجازه دهید که تخیلتان به 

پرواز درآید.
 

کتابفروشی اوهای، کالیفرنیا، آمریکا
کتابفروش��ی بارتز در س��ال ۱9۶۴ به وسیله 
ریچارد بارتینزدیل تأس��یس ش��د و یکی از 
بزرگ ترین کتابفروش��ی های فض��ای باز در 

جهان است که تقریباً هر روز باز است.
بعضی از قفس��ه ها رو به خیابان ق��رار دارند، 
و برخ��ی دیگر رو به حیاط ک��ه آفتاب در آن 
می تابد. مش��تریان می توانند با انداختن پول 
درون قلک سکه، پرداخت خود را انجام دهند.

کتابفروشی مادرید، اسپانیا
این فروش��گاه در س��ال ۱9۴7 تأسیس شد و 
فضایی نمادین در مرکز شهر است که می توانید 
جواهرات ادبی واقعی را در آنجا پیدا کنید. انبوه 

کتاب های قدیمی را می توان در اینجا یافت.
 

کتابفروشی سائو پائولو، برزیل
این کتابفروشی مدرن و شیک در ساختمانی 

دو طبق��ه واقع ش��ده اس��ت. هر گوش��ه از 
 ای��ن م��کان جادوی��ی ش��ما را دع��وت به
 خواندن و اکتشاف کردن می کند. با اینکه این 
کتابفروشی خیلی بزرگ نیست، ولی درخشان 

و جادار است.

 کتابفروشی لندن، انگلیس
چه چیزی می تواند جذاب تر از یک کتابفروشی 
سیار باشد؟ این کتابخانه جایگزین بین منطقه 
کامدن الک و ایس��تگاه پادینگتون در لندن 

سفر می کند.
 این کتابفروشی مکانی عالی است و معموالً 
در کن��ار رویدادهای فرهنگ��ی، نمایش های 
موسیقی و کنسرت ها برگزار می شود. اگر هوا 
خوب باش��د، می توانید در کنار نهر آب روی 
چمن بنشینید و یکی از کتاب ها را ورق بزنید. 
این مسلماً می تواند یکی از آرامش بخش ترین 

مکان ها در لندن باشد.

کتابفروشی سنگاپور
این کتابفروشی مستقل ارزش یکی دو بار سر 
زدن را دارد حتی اگر خریدی هم از آن انجام 
ندهید. این کتابفروشی در سال ۲۰۰۵ افتتاح 
ش��د و تبدیل به یکی از زیبا ترین مکان های 

شهر شده است.

 کتابفروشی آمستردام،  هلند
 فری��ب نم��ای بیرون��ی آن را نخورید. مرکز 
کتاب آمریکا در آمس��تردام به قدری عرفانی 
و آسمانی اس��ت که خارج از این دنیا به نظر 
می رسد. بدون درهم ریختگی زیاد، این مکان 
منحص��ر به فرد و دارای جوی خاص اس��ت. 
درون کتابفروشی حتی تنه های درخت نیز به 

احترام منشاء کاغذ وجود دارد.

 کتابفروشی نیویورک،  آمریکا
شاید این ش��یک ترین کتابفروشی در جهان 
نباشد، ولی کتابفروشی استرند در نیویورک 
بدون شک نمادین است. شعار این کتابفروشی 
»۲8 کیلومتر کتاب« است و وقتی وارد شوید 
می فهمی��د که چرا. این مکان بس��یار بزرگ 
اس��ت و عناوین بس��یار زیادی کتاب )بیش 
از دو میلی��ون( وجود دارد. اگ��ر همه این ها 
کافی نیست، پس بد نیس��ت بدانید که این 
کتابفروش��ی جایی اس��ت که پتی اس��میت 

خواننده در آن کار می کرد.
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از کش��ف بقایای ش��هری کهن زیرآب تا یافته های جذاب باستان شناس��ی و DNA انس��ان های اولیه؛ 
این ها مهم ترین اکتشافات باستان شناسی سال 2017 جهان هستند.

بقايای شهر رومی زيرآب
مهم ترين يافته های باستان شناسی سال 2017

کشف بقایای شهر رومی نئوپلیس
باستان شناسان پس از چندین سال تالش برای 
یافتن شهر باستانی نئوپلیس، موفق به کشف 
بقایای این سکونتگاه وسیع و ۱7۰۰ ساله در 
س��واحل کشور تونس ش��دند. بر اساس آنچه 
»امیانوس مارسلینوس«، تاریخ نگار رومی ثبت 
کرده، شهر »نئوپلیس« در قرن چهارم پس از 

میالد براثر وقوع یک سونامی به زیرآب رفت.
ای��ن فاجعه طبیعی خس��ارات س��نگینی به 
ش��هر اس��کندریه در مصر ام��روزی و جزیره 
یونانی »ِکرته« نی��ز وارد کرد. اطالعات کمی 
از ش��هر نئوپلیس در دسترس است، چرا که 
 ساکنان آن در س��ومین و آخرین نبرد رومی 
)۱۴9-۱۴۶ پیش از میالد( از کارتاژ طرفداری 
کردن��د، اما در نهایت محاصره کارتاژ توس��ط 
رومی ها منجر به تخریب کامل ش��هر شد و با 
پایان جنگ موجودیت مستقل کارتاژ از میان 

رفت و این شهر به کنترل رومی ها درآمد.

کش�ف بقایای معب�د کهن آزتک ه�ا و زمین 
بازی

محقق��ان عل��م باستان شناس��ی در ادام��ه 
بررس��ی های خود در س��ال ۲۰۱7 موفق به 
کش��ف یک معبد دایره ای شکل شدند که در 
ستایش الهه باد آزتک ها ساخته شده است. این 
معبد پشت کلیسای متعلق به دوران رومی در 
قلب مکزیکوستی در کشور مکزیک یافت شد 
که بین سال ۱۴8۶ تا ۱۵۰۲ در زمان حکومت 
»آهویزوتل« پادشاه پیش از  موکتزومای دوم 

ش��اه معروف امپراطوری آزتک ساخته شده 
است. تنها بخشی از این زمین بازی سالم باقی 
مانده که شامل پله ها و بخش مربوط جایگاه 
نشستن تماشاچیان است. برآورد می شود این 

زمین بازی ۵۰ متر طول داشته است.

سکونتگاه موقتی متعلق به وایکینگ ها
کشف یک سکونتگاه موقتی عظیم متعلق به 
هزاران وایکینگ که خود را برای فتح انگلستان 
در اواخر قرن مهم میالدی آماده می کردند نیز 
از دیگر یافته های مهم باستان شناسی در سال 
۲۰۱7 است. این سکونتگاه که در کرانه رودخانه 
ترنت ساخته شده، به عنوان مکانی استراتژیک 
و دفاعی در طول ماه های زمس��تان از س��وی 

وایکینگ ها مورد استفاده قرار می گرفته است.

فضای خالی اسرارآمیز درون حرم بزرگ جیزه
دانشمندان با استفاده از ابزارها و فن آوری های 
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مدرن ک��ه عمدت��اً در آزمایش های فیزیک 
ذرات اس��تفاده می ش��وند و با بررسی هرم 
جی��زه، بزرگ ترین هرم مص��ر دریافتند که 
ی��ک فض��ای داخلی خال��ی در این س��ازه 
باستانی وجود دارد. این اتاقک کشف شده و 
ناشناخته اولین ساختار عمده ای است که از 
قرن ۱9 میالدی درون این هرم ۴۵۰۰ ساله 

کشف می شود.

نمایشگاه دائمی سر ُمردگان در تپه قدیمی
»کوبکلی تپه« یکی از مهمترین و در عین حال 
اس��رارآمیزترین محوطه های باستان شناسی 
است که به عنوان دیرینه ترین مکان پرستش 
و رسوم دینی شناخته می شود. ساکنین این 
منطقه که اکنون در مرز سوریه و ترکیه قرار 
دارند، بین هزاره دهم تا هش��تم قبل از میالد 
س��ازه های بزرگ دایره ای ش��کل با استفاده 
از س��نگ های ایس��تاده بنا کردن��د که برای 
مراسم های مذهبی و گردهمایی های اجتماعی 

از آن استفاده می کردند.
باستان شناسان امسال با استفاده از بررسی های 
میکروسکوپی دریافتند که احتماالً جمجمه 
افراد متوفی در این س��ازه ها به صورت دائمی 
به نمایش گذاشته می ش��ده است. این اولین 
شواهد یافت شده از چگونگی رفتار ساکنین 

»کوبکلی تپه« با مردگانان است. 
آن ها س��ر از تن جداش��ده مردگان مهم و یا 
دش��منان خود را در این مکان های خاص به 

نمایش می گذاشتند.

کشف ۱۷ مومیایی چندهزارساله
باستان شناس��ان مصری موفق به کشف ۱7 
جسد مومیایی دس��ت نخورده با قدمت چند 
هزار ساله شدند که احتماالً متعلق به مقامات 
و کش��یش ها بوده است. دانشمندان در حالی 
موفق به کش��ف ش��گفت انگیز ۱7 مومیایی 
تقریباً دس��ت نخورده در ی��ک دخمه واقع در 
استان مینیا در فاصله ۲۵۰ کیلومتری جنوب 
قاهره شدند که در این گورستان که در عمق 
8 متری زمین کشف ش��ده، عالوه بر اجساد 
مومیایی که اغلب آنها در شرایط سالمی قرار 
دارند، تابوت های آهکی، تابوت های مخصوص 
حیوانات و پاپیروس هایی حکاکی شده با خط 

هیروگلیف یافت شده است.

کش�ف اتاقی اس�رارآمیز در مقبره باس�تانی 
یونان

باستان شناسان یونانی که چندی است سرگرم 
حفاری در منطقه آمفیپلیس - در ۶۵ کیلومتری 
شهر تسالونیکی - بودند و به یافته های مهمی 

دست یافته اند، درجدیدترین اکتشاف خود در 
یک گور باستانی اتاقی پیدا کردند که با خاک 
پر شده بود و روی دیوارهای آن آثاری با رنگ 
قرمز حک شده بود. این اتاق کشف شده پشت 
مجسمه زنی قرار دارد که پیش از این کشف 
شد. باستان شناسان دو مجسمه ابوالهول بدون 
سر را نیز در ورودی این مقبره کشف کردند و 
با برداشتن خاک و دیوارهای سنگی در تالشند 
به گور اصلی نزدیک ش��وند و هویت فرد دفن 
شده در آنجا را مشخص کنند. قدمت این گور 
به چهار قرن پیش از میالد بازمی گردد و بنابر 
برخ��ی گمانه زنی ها این مقبره ممکن اس��ت 
متعلق به رکسانا، همسر ایرانی اسکندر، مادر 

و یا یکی دیگر از نزدیکان او باشد.

کشف دی. ان.ای ۱۰۰ هزار ساله انسان های 
اولیه

بقایای انسان های اولیه شامل نئاندرتال ها تنها 
در تعداد معدودی از محوطه های در اروپا و آسیا 
کش��ف شده بود که این موضوع تا مدت زمانی 
طوالنی باستان شناس��ان را ناامید کرده بود. با 
این وجود امس��ال محققان از روشی جدید در 
تش��خیص حضور انس��ان تباران بر اساس آثار 
ژنتیکی در رسوبات غار خبر دادند. بر این اساس 
تیمی از باستان شناس��ان رسوبات غارهایی در 
7 محوطه کش��ورهای فرانسه، بلژیک، اسپانیا، 
کرواس��ی و روسیه را بررسی کردند و دریافتند 
دی ان ای نئاندرتال ها در سه محوطه به ۶۰ هزار 

سال پیش بازمی گردد.
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دانش��مندان طی تحقیقات مختلف به این نتیجه رس��یده اند که س��فر ما را باهوش تر می کند. در طول س��ال های گذش��ته مطالعات زیادی در مورد س��فر و 
تأثیری که بر انس��ان ها می گذارد انجام ش��ده اس��ت. این مطالعات نش��ان می دهند که بین افزایش س��طح »دوپامین« در مغز و تمایل به س��فرهای 
ماجراجویانه و هیجان انگیز ارتباطی وجود دارد. قباً ارتباط بین مشخصات ژنتیکی و تمایل به قمار و اعتیاد کشف شده بود و در حال حاضر، دانشمندان 

در پی یافتن عاقه ما به سفر و کشف جاهای جدید و ناشناخته هستند.

سفر؛ انسان را باهوش می کند
دانشمندان طی تحقيقاتی اعالم کردند

انس��ان از دیرباز به س��فر عالقه داشته و این 
کار را با اهداف و نیات مختلفی انجام می داده 
اس��ت. هرکس دالیل خود را برای سفر دارد. 
برخی برای تعطیالت به سفر می روند، بعضی 
دیگر ب��رای کس��ب و کار س��فر می کنند و 
بعضی ها هم هس��تند که خود سفر کردن را 
دوست دارند و مقصد برایشان آنقدر اهمیت 
ندارد. با این حال، هدف سفر شما هر چه باشد 
باعث می شود با کسب تجربیات بیشتر به فرد 

بهتری تبدیل شوید.
در س��ال ۲۰۱۴ مطالعه ای توس��ط »ویلیام 
مادوکس«، اس��تاد رفتار سازمانی در مدرسه 
عالی کسب و کار اینسید )INSEAD( انجام 
ش��د، و ارتباط بین »تعام��ل چندفرهنگی« 
دانش��جویان )یادگیری در مورد فرهنگ های 
جدید( و »پیچیدگی منسجم« آن ها )تمایل 
ب��رای ب��ه رس��میت ش��ناختن دیدگاه های 

متفاوت( مورد بررس��ی ق��رار گرفت. در طی 
این مطالعه مش��خص شد دانشجویانی که با 
فرهنگ های مختلف آشنا شدند در برخورد با 
دیدگاه ها و نظرات مخالف پذیرش باالتری پیدا 
کردند. تعامل و آشنایی با فرهنگ های مختلف 
وس��عت نظری به آن ها داد که قبالً نداشتند. 
عالوه بر این، بین آش��نایی این دانشجویان با 
فرهنگ های دیگر و میزان فرصت های شغلی 
ک��ه در پایان دوره MBA به آن ها پیش��نهاد 
ش��د ارتباط نزدیک��ی وجود داش��ت. هرچه 
دانشجویان تعامل فرهنگی بیشتری داشتند 
فرصت های ش��غلی بهتری می توانستند پیدا 
کنند. مدوکس این طور نتیجه گیری می کند: 
زمانی که افراد در محیط های چند فرهنگی 
قرار می گیرند، رویکرد روان شناختی و تعامل 
با فرهنگ های جدید باعث رش��د و توس��عه 
پیچیدگی روانی و ذهنی می ش��ود و آن ها را 

مستعد فرصت های شغلی بهتری می کند.
در سال ۲۰۰9، مدوکس و همکارانش آزمون 
تداعی ه��ای دور )RAT( را روی گروه��ی از 
دانشجویان کار شناسی انجام دادند. این آزمون 
مقیاسی قدیمی برای سنجش میزان خالقیت 
افراد اس��ت. به نیمی از دانشجویان گفته شد 
که قب��ل از انجام دادن آزم��ون خالقیت، در 
م��ورد تجربه زندگی در خارج از کش��ور فکر 
کنند و بنویسند و نیم دیگر بدون انجام دادن 

این کار به سراغ آزمون خالقیت رفتند.
نتایج واضح و مشخص بود: افرادی که قبل از 
آزمون در م��ورد تجربه زندگی در خارج فکر 
کرده بودند ۵۰% بیشتر از گروه دوم موفق به 
حل معما ها شده بودند. به گفته محققان: ما 
متوجه شدیم که میزان خالقیت دانشجویانی 
که در کشورهای خارجی زندگی کرده بودند 
به اندازه افرادی که در مورد زندگی در کشور 
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خارجی فکر کرده و نوش��ته بودند باال بود. به 
بیان دیگر، ص��رف جابجایی فیزیکی به یک 
کشور کافی نیست. زمانی می توانید از مزایای 
س��فر و زندگی خارجی بهره مند شوید که با 
فرهنگ آن کشور سازگار شوید و در مورد آن 
فکر کنید. س��فر ما را از دایره آشنا و مأنوس 
زندگ��ی )Comfort Zone( ج��دا می کن��د، 
شیوه های مرسوم زندگی ما را تغییر می دهد 
و م��ا را با فرهنگ های دیگ��ر و نحوه زندگی 
متفاوت آشنا می کند. با سفر کردن درک ما 
از واقعیت پیچیده تر می شود و دقیقاً به همین 
دلیل اس��ت که مغز ما را به سمت سفرهای 

بیشتر سوق می دهد.
در سال ۲۰۰9 »لیل جیا«، روان شناس دانشگاه 
ایندیانا تحقیقی انجام داد و شرکت کنندگان 
را به دو گروه تقس��یم کرد. به گروه اول گفته 
شد که این آزمون مربوط به دانشجویانی است 
ک��ه در یونان تحصیل می کنند. در حالی که 
به گروه دوم گفته ش��د که آزمون متعلق به 
دانشجویان دانشگاه خودشان است. سپس به 
هر دو گروه گفته شد که لیستی از شیوه های 
حمل ونقل جدید و ابتکاری تهیه کنند. نتایج 
این تحقیق ش��گفت انگیز ب��ود: گروهی که 
گمان می کردند آزمون دانشجویان خارجی را 
انجام می دهند شیوه های حمل ونقل به مراتب 
بیشتری )۳۰% بیش��تر( از گروه دوم نوشته 

بودند که بسیار خالقانه و ابتکاری بودند. ذکر 
یک سرزمین خارجی به تنهایی کافی بود تا 
سطح خالقیت دانشجویان را باال تر برد و آن ها 
 Out( را به سمت فکر کردن خارج از چارچوب
of box( س��وق دهد. دلیل این امر ریشه در 
غریزه اولیه بش��ری به حفظ بقا دارد. در یک 
محیط ناآشنا کس��ی می توانست دوام بیاورد 
که س��ریع تر با محیط تطبیق پیدا می کرد و 
سازگار می شد. امروزه نیز زمانی که به کشور 
جدیدی سفر می کنیم و در یک محیط ناآشنا 
قرار می گیریم مغز س��ریع تر عمل می کند و 
برای آنکه بهتر و س��ریع تر با ش��رایط جدید 

تطابق پیدا کنیم )و زنده بمانیم!(، خالقانه تر 
فکر می کنی��م و ایده هایی خارج از چارچوب 
مرس��وم به ذهنمان می رس��د. بنابراین، سفر 
کردن نه تنها م��ا را باهوش تر می کند، بلکه 

باعث خالق تر شدن ما نیز می شود.
 سفر ذهن ما را باز می کند، کمک می کند از 
لحاظ عاطفی باثبات تر شویم و ما را به انسان 
بهتری تبدیل می کند. اگر بتوانیم با ترس از 
ناش��ناخته ها و مکان های جدید )که معموالً 
مانع از س��فر می شود( کنار بیاییم، می توانیم 
از مزایا و فواید بی ش��مار سفر کردن بهره مند 

شویم.
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وب سایت »بیزینس اینسایدر«  
ح��وزه  فع��االن  توصی��ه  ب��ه 
گردشگری، فهرستی از مکان های 
دیدن��ی را ب��ه عن��وان برترین 
مقاصد گردش��گری سال جدید 

میادی پیشنهاد داده است.
»بیزنس اینس��ایدر« از مراکز 
جه��ان  گردش��گری  تخصص��ی 
همچ��ون »ای��ر بی.ان.ب��ی« و 
»لونلی پلنت«،  وباگ نویس��ان 
مستقل و مس��افران کوله گرد 
فعال در اینس��تاگرام خواسته 
تا مکان ه��ای پیش��نهادی خود 
را برای س��فرهای سال 2018 
اعام کنند و سپس از آن میان، 
لیس��تی از مکان هایی را که هر 
کس��ی باید ببیند، تهی��ه کرده 
اس��ت. در این گ��زارش با 15 
رتبه اول این فهرس��ت آش��نا 

می شوید:

مهری محمدی مقدم
مترجم

۱. سری به جشنواره کوهستانی سلطنتی بزنید
»الیا« � بلندترین اقامتگاه در بوتان

»سباس��تین ریجنجس« از بنیان گذاران وبالگ 
»گمش��ده از عمد« معتقد اس��ت: نام بلندترین 
اقامتگاه کشور بوتان باید در لیست سفر سال ۲۰۱8 
تمام گردشگران فصلی باشد. او در این باره می گوید: 
»بوتان در ماه اکتبر س��ومین جش��نواره ساالنه 
کوهستانی خود را جشن می گیرد. این جشنواره 
در»الیا« که یکی از مرتفع ترین اقامتگاه های جهان 
است و ۴۰۰۰ متر ارتفاع دارد، برگزار می شود. این 
فستیوال در واقع بزرگداشت فرهنگ کوچ نشینی 
اس��ت و ورزش های م��ردم کوهس��تان ازجمله 
تیراندازی و اسب سواری و لباس های زیبای محلی 
مردم آن منطقه را به نمایش می گذارد. اگر خیلی 
خوش ش��انس باشید، ش��اید موفق شوید پادشاه 

بوتان را هم مالقات کنید.«

۲. به تماشای ماشین های کالسیک بروید
وینالس / کوبا

»تام مک درموت« دبیر مجله و فروش��گاه آنالین 
»هاکبری« معتقد است؛ خیابان های رنگارنگ و 
منطقه روس��تایی باشکوه وینالس کوبا، مقصدی 
پرهیجان برای هر گردشگری است که می خواهد 
در س��ال ۲۰۱8 سفر کند. او می گوید: »روستای 
اطراف این منطقه به طور باورنکردنی زیباست و 
میدان شهر تا پاسی از شب مملو از موسیقی زنده 
و رقص های محلی است. »چند روزی در اقامتگاه 

»کاسا دووالس« بمانید و از غذاهای خانگی لذت 
 »Mural de la Prehistoria« ببری��د، ت��ا دی��وار
)نقاش��ی دیواری به طول ۱۲۰ متر( پیاده بروید 
و منظره خوش رنگ و ش��اد واقع در دامنه تپه ها 
را تماشا کنید. می توانید در کافه های محلی وقت 
بگذرانید و از دیدن ماشین های کالسیک پایین 

خیابان لذت ببرید.«

۳. سوار موج های ساحلی شوید
آلنتجو / پرتغال

»مایا گلدفاین« مسؤول فروش »هاکبری« شیفته 
امواج شفاف و منظره نفس گیر صخره های »سینز« 
و »پورتو کوو« در نوار ساحلی »آلنتجو« ی پرتغال 
است. او می گوید: »سائو تورپس« منطقه محبوب 
من برای موج سواری است. آنجا ساحل ها خلوت 
و موج ها رام شدنی هستند. برعکس اکثر سواحل 
اقیانوس اطلس، آب آن قدر سرد نیست که آزارتان 
دهد. این مکان درست به اندازه ساحل پرطرفدار 
»آلگارو« شگفت انگیز است، اما گردشگران کمتر 
آن را می شناس��ند. این ساحل را تقریباً می توان 
منطقه گردشگری مخصوص تعطیالت محلی ها 
دانست که هنوز توسط توریست ها کشف نشده.«

۴. با طعم فرهنگ سفر کنید
والِتا / مالتا

والتا پایتخت مالتاست و به گفته »دمیتریجوس 
مدی��ران  و  بنیان گ��ذاران  از   � کونووال��وواس« 

بهترين  مکان ها برای حرفه ای های گشت و گذار
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وب س��ایت گردشگری »آی کیو پلنر« � یکی 
از مقاصد گردش��گری جذاب اما از قلم افتاده 
اس��ت. والت��ا که در س��ال ۲۰۱8 ب��ه عنوان 
پایتخت فرهنگی اروپا انتخاب ش��ده، امسال 
بیش از گذشته برای سرگرم و متحیر کردن 

مسافرانش برنامه دارد.

۵. از آسیب دیدگان طوفان های سال ۲۰۱۷ 
حمایت کنید

جزایر کارائیب
»کونووال��وواس«، در کن��ار پیش��نهاد دادن 
»والتا«، معتقد است با حس مسئولیت پذیری 
اجتماع��ی، صنعت گردش��گری برخی نقاط 
می تواند در س��ال ۲۰۱8 شاهد رشد و ترقی 
امیدوارکننده ای باش��د؛ او در این باره توضیح 
می دهد: »با اتفاقاتی که س��ال گذشته افتاد 
و رویدادهای��ی که در منطقه کارائیب ترتیب 
داده شد، می توانیم آغازگر جنبشی باشیم که 
در س��ال جدید میالدی گردشگری مقاصد 
آس��یب دیده و محبوب ای��ن منطقه را تحت 
حمایت خود گیرد. حاال که این منطقه دوران 
نقاهت پس از طوفان ماریا و ایرما را س��پری 
می کند، زمان حمایت از گردشگری کم هزینه 

جزایر کارائیب فرا رسیده است.«

۶. سفر به عمق ژرف دره آنتلوپ
یوتا / آمریکای شمالی

ژرف دره )کانیون( آنتلوپ در یوتا واقع ش��ده 

و تمام زیبایی های طبیعی گرند کانیون را به 
همراه دارد. به گفته »پابلو کارینگتون« � مدیر 
مجموعه هتل های مجلل »ماروگال« � کانیون 
آنتلوپ کمتر از گرند کانیون شناخته شده و 
کوچک تر است، اما بافت طبیعی آن در ساعات 
مختلف روز به همان اندازه بیننده را به حیرت 
وامی دارد. این مکان هم جزو آن مقاصدی است 

که کمتر گردشگران به آن تردد می کنند.
۷. در صلح و آرامش غرق شوید

توکیو / ژاپن
س��ایت بنیان گ��ذار  اوت«   »گیلب��رت 
»God Save the Points« درب��اره توکی��و 
می گوید: »ش��هر محبوب من در کره زمین، 
توکیو اس��ت. همیش��ه برای رفتن به آن جا 
مناسب است. اما حاال که شهر در حال آماده 
ش��دن برای بازی های المپیک ۲۰۲۰ است، 
ش��ور دیگری در گوشه گوش��ه آن به چشم 
می خورد.« او ادامه می دهد: »توکیو را شهری 
دیوانه می دانند، اما بیشتر مناطق آن این طور 
نیستند. در واقع این شهر یکی از منظم ترین 

نقاط روی زمین اس��ت. ادب و فرهنگ مردم 
آن جا را تنها باید با چشم دید تا باور کرد.«

8. قایق سواری تا رسیدن به بهشت خلوت
لِمبونگان / اندونزی

»اوت« در ادامه س��خنانش از ش��هر آس��یایی 
دیگری هم نام می برد: »جایی که امس��ال دلم 
را برده و بدون ش��ک تا پنج سال آینده به آن 
برمی گردم، لمبونگان اندونزی است. این جزیره 
نیم س��اعت با بالی فاصله دارد که باید سوار بر 
قایق آن را طی کنید. زیبایی این جا درست به 
اندازه بالی شما را شگفت زده می کند. اما آنچه 
لمبونگان را متمایز می کن��د، خلوت بودن آن 
است. گردشگران این روزها کم کم دارند با این 
مقصد آشنا می شوند. زیبایی لمبونگان نفس را 
در س��ینه حبس می کند و اقامت در آن بسیار 
ارزان تمام می ش��ود. یک ساعت ماساژ در این 
جزیره هفت دالر تمام می شود و استخدام یک 
آشپز حرفه ای برای انواع و اقسام غذاهای اصلی 
و پیش غذاها به مدت یک شب برای چهار نفر، 

۵۰ دالر هزینه دارد.«

۹. خود را خوب بپوشانید و به تماشای شفق 
قطبی بروید

ایسلند
»نیام والش« � س��ردبیر موتور جست وجوی 
گردش��گری »هالیدی پایرتس« � س��فر به 
شمال کره زمین را برای سال ۲۰۱8 پیشنهاد 
می دهد: »چه حرکت به س��مت ش��فق های 
قطبی در ایسلند باشد، یا به نروژ یا حتی سفر 
ساده ای به شمال فنالند برای دیدن بابانوئل، 
این روزها مردم قطعاً ترجیح می دهند به جای 
مقاصد آفتابی و معمول��ی، راهی مکان هایی 
هیجان انگیز و غیرقابل پیش بینی تر شوند. برای 
گردش��گران هیجان طلب، دیدن این نورهای 
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آس��مانی در سال ۲۰۱8 آسان است. تا همین 
اواخر سفر به بهترین نقاطی که می شد شفق 
قطبی را با قدرت و زیبایی بیشتر دید، سخت و 
پرهزینه بود اما با فعالیت خطوط هوایی بیشتر و 
پایین آمدن هزینه سفر به ایسلند، دیدار از این 
پدیده طبیعی نفس گیر آسان تر شده و نباید آن 

را از دست داد.

۱۰. س�رک کش�یدن به طبیعت وحش�ی و 
دورافتاده

مجمع الجزایر ترا دوفوگو / شیلی
»دیوید وارن« � مدیر تولید و بازرگانی کمپانی 
گردش��گری »وکس��اس تراول« � می گوید: 
»ش��یلی مسلماً مقصد جذابی برای مسافران 
در س��ال ۲۰۱8 خواهد بود. طی س��ال های 
اخیر گردشگاه های رویدادمحور شیلی، عامل 
جذب گردشگر به این کشور شده اند. پاتاگونیا 
و آتاکاما مقاصدی هستند که دیدنشان جزو 
بایدهاست، مخصوصاً »تیرا پاتاگونیا«، هتلی 
ش��گفت انگیز که لب دریاچه س��ارمینتو بنا 
ش��ده و »آلتو آتاکاما« که به خاطر موقعیت 
فوق الع��اده اش ب��رای عالقه من��دان به رصد 

ستاره ها شهرت دارد.«

۱۱. کایاک سواری در رودخانه »بلِد«
اسلوونی

وقتی حرف زیبایی های طبیعی شگفت آور به 
میان می آید، »جیمز آسکویت« �  بنیان گذار 
اپلیکیش��ن »هالی��دی س��واپ« � می گوید 
گردش��گران نباید به چیزی بهتر از رودخانه 
»بلد« اس��لوونی فک��ر کنند. »آس��کویت« 
جوان ترین فردی است که به تمام کشورهای 

جهان سفر کرده.

او درباره پیشنهاد سال ۲۰۱8 خود می گوید: 
»دی��دن »لیک بلد« از واجبات گردش��گری 
جهان اس��ت. این منطقه همه جوره ش��ما را 
س��رگرم می کند و تفریحات مناسب هر آب 
و هوای��ی را ارائه می دهد. طبیعت این مکان 

نظیر ندارد.«

۱۲. با تاریخ حیرت آور برده داری آشنا شوید
مزرعه ویتنی / لوئیزیانا

»ابی کینگ« � بنیان گذار و نویسنده وبالگ 
»اینس��اید تراول لب« � می گوی��د: »مزرعه 
»ویتنی« در جاده »گری��ت ریور« لوئیزیانا، 
عالوه بر مناظر فوق العاده ای که پیش چشم 
بازدیدکنندگان می گذارد، مکان های تاریخی 
باورنکردن��ی دارد که اطالعات��ی را در زمینه 
تاریخ خری��د و فروش برده در جنوب ایاالت 
متح��ده آمری��کا، ارائه می کن��د.« وی ادامه 
می دهد: »با س��فر به ای��ن منطقه، نه تنها با 
میهمان نوازی افسانه ای مردم جنوب مواجه 
می شوید و از مناظر زیبای کنار رودخانه لذت 
می برید، بلکه از اولین موزه ای بازدید می کنید 
که در آن زندگی برده داری را با جزییات پیش 

چشمتان می گذارد.«

۱۳. به سویل بروید و تاپاهای اسپانیایی را 
بچشید

سویل/ اسپانیا
»ت��ام هال« �  متخصص گردش��گری و مدیر 
ویراس��تاری »لونل��ی پلنت« � ب��ا قوت تمام 
پشت ش��هر سویل اسپانیا ایستاده و آن  را به 
عنوان مقصد پیشنهادی خود در سال جاری 
میالدی معرفی می کند: »غذاهای فوق العاده، 
معماری زیبا و هوای عالی. هیچ تعجبی ندارد 

که »لونلی پلنت«، سویل را در صدر فهرست 
شهرهای پیشنهادی خود در سال ۲۰۱8 قرار 

داده است.«
)»تاپ��ا« پیش غ��ذای اس��پانیایی ب��ه ان��واع 
خوراک های کوچک حاضری گفته می ش��ود 
که می توانند در کنار نوشیدنی صرف شوند یا 
این  که مجموع آن ها به عنوان یک ناهار یا شام 

کامل صرف شود.(

۱۴. در دل طبیعت وحشی عکس یادگاری 
بگیرید

جزیره »سائو میگوئل« / پرتغال
»جیمز مک کلر« � مدیر بخش اروپای شمالی 
سایت »ایر بی.ان.بی« � می گوید: »گردشگران 
می توانند برای تعطیالت خود به جزیره »سائو 
میگوئل« پرتغال سفر کنند. سال گذشته، من 
از »آزورس« دیدن کردم و در صف س��فر به 
جزیره »س��ائو میگوئل« مان��دم. این منطقه 
روس��تایی ترکیب��ی زیب��ا از نیوزیلند، پارک 
»پیک دیس��تریکت« و »ژوراس��یک« است. 
دریاچه های آتشفش��انی، تپه ه��ای جنگلی، 
چشمه های آب گرم و خیابان های سنگفرش 
شده، این مکان را تبدیل به یک مقصد ایده آل 

کرده است.

۱۵. سفری روی آب
ترولفیورد / نروژ

به گفته »کریس آستن« - معاون ارشد شرکت 
قایق های تفریحی »س��ی بورن« - هیچ چیز 
دوست داشتنی تر از تابستان های اسکاندیناوی 

مخصوصاً روی آب نیست. 
در این سفر دریایی از بندرگاه های استکهلم، 
اس��لو، هلس��ینکی و س��ن پترزبورگ عبور 
می کنید. از بنادر ناپیدا، خلیج های سرپوشیده 
عبور می کنید و به صخره های شگفت انگیز و 
عظیم  ترولفیورد نروژ می رسید. از اینجا به بعد 
می توانید سرگرم کایاک سواری و قایق سواری 
ش��وید و س��اعات هیجان انگیزی را روی آب 

تجربه کنید.
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فرهنگ و هنر
تو را می سپارم به دامان دريا ...
حضور آقايان؛ غياب خانم ها

کاراکترهای خاکستری واقعی تر و قابل باورتر هستند
من دلم سخت گرفته ست از اين ...
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روز شنبه 1۶ دی 139۶ )۶ ژانویه 2018( از یاد ما نخواهد رفت. روزی که نفت کش سانچی با یک کشتی فله بر چینی برخورد کرد و فاجعه آفرید. اهالی هنر عکس العمل هایی 
به این اتفاق غم انگیز ملی داشتند که برخی از آن ها را در ادامه مشاهده می کنید.
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در سی وششمین جشنواره فیلم فجر، علی نصیریان تنها بازیگر نسل قدیمی سینمای ایران و جزو پنج پیشکسوت ماندگار بازیگری است که در این دوره با فیلمی جدید 
به جشنواره می آید، در حالی که هیچ خبری از بازیگران زن پیشکسوت نیست.

 علی نصيريان با »امپراطور جهنم«
»امپراطور جهنم« پرویز ش��یخ طادی جدا از 
حاشیه هایی که برای حضورش در جشنواره 
فجر از س��ال گذشته تاکنون داشته امسال با 
حضور یکی از بازیگران قدیمی سینما همراه 
اس��ت. علی نصیریان که تابس��تان امس��ال 
شب های زیادی را در سالن اصلی تئاتر شهر 
با نمای��ش »اعتراف« به کارگردانی ش��هاب 
حسینی میزبان عالقه مندان بود، در جشنواره 

فجر فیلم »امپراطور جهنم« را دارد.
او سه س��ال قبل فیلم »ایران برگر« مسعود 
جعفری جوزانی را در جش��نواره داشت ولی 
باوجود فیلم های متع��ددی که در طول این 
س��ال ها بازی کرده تاکنون س��یمرغ بلورین 

بازیگری را از جشنواره فجر نگرفته است.
بازیگ��ر فیلم ه��ای »بوی پیراهن یوس��ف«، 
»ناخ��دا خورش��ید«، »گاو«، »دیوان��ه ای از 
قفس پرید«، »پس��تچی سه بار در نمی زند« 
و.. در همکاری دیگری با شیخ طادی در فیلم 
»امپراطور جهنم« ب��ازی کرده و پیش از این 
هم در »ش��کارچی شنبه« این کارگردان که 
امسال برای کس��ب دومین سیمرغ بهترین 
کارگردانی در بخش س��ودای سیمرغ رقابت 

می کند، حضورداشته است. البته این دو فیلم 
شباهت هایی به لحاظ موضوع با یکدیگر دارند 
و به وقایع خاورمیانه و اتفاقات تروریس��تی و 

داعش اشاره می کنند.
کارگردان فیلم می گوید: فیلم نامه »امپراطور 
جهنم« درباره برخی »مفتی ها« و چگونگی و 
چرایی صدور فتواهایی است که به نام اسالم 
و اسالم گرایی صادر می کنند. درواقع بررسی 
این نکته که کدام بخش از جهان اسالم بیمار 
شده که به این نقطه رسیده ایم از نکات مهم 
این فیلم نامه اس��ت. وقتی در خلوت خود به 
مسائل تکفیری ها و سلفی ها و فعل آن ها که 
به نام اسالم گذاشته می شود، فکر می کنم به 
این نتیجه می رسم که کشتار مردم دردناک 
و غم انگیز اس��ت اما جریان تکفی��ری که با 
حمیت مفتی ها و رژیم سعودی ایجاد و فربه 

شده نیز یک جنایت است که زیرساخت های 
دین را نشانه گرفته است. بر همین اساس در 
»امپراطور جهنم« اندیشه بیمار یک مفتی را 
به تصویر کشیده و در نهایت به این جمع بندی 
رسیده ام که اندیشه های مخرب مفتی هایی از 
این دست تا چه اندازه می تواند زیرساخت های 

جهان اسالم را به خطر اندازد.

 داريوش ارجمند با درام عاشقانه 
»ماهورا«

دیگر بازیگر کهنه کار امسال جشنواره، داریوش 
ارجمند است که در سال های گذشته بیشتر 

در سریال های تلویزیونی بازی کرده است.
او امسال با درام عاشقانه »ماهورا« به کارگردانی 
حمید زرگرنژاد به جشنواره می آید و در کنار او 
بازیگران جوانی همچون ساعد سهیلی، بهاره 
کیان افشار، یوسف مرادیان، میترا حجار، مونا 

فرجاد و کامران تفتی هم بازی می کنند.
خورش��ید«،  »ناخ��دا  فیلم ه��ای  بازیگ��ر 
»سگ کشی«، »آدم برفی«، »ناصرالدین شاه 
آکتور سینما«، »کشتی آنجلیکا« و »اعتراض« 
تاکنون دوبار برنده سیمرغ بلورین جشنواره 
در نقش اول و مکمل برای فیلم های »ناخدا 
خورش��ید« و »سگ کشی« ش��ده و چند بار 
دیگر هم کاندیدای دریافت جایزه شده است.

در خالصه داس��تان »ماهورا« آمده است: در 
روس��تایی مرزی زیباترین دخت��ر به عنوان 
عروس هور انتخاب می ش��ود ت��ا یک روز در 
هفته خود را به آب بسپارد و هور بارورشده و 
قهرش نگیرد، امین معروف به سمور قاچاقچی 

ایرانی، عروس هور به نام ماهور را می دزدد.

 »سوءتفاهم« با اکبر عبدی
اکبر عبدی هم یکی دیگر از بازیگران قدیمی 
سینمای ایران است که در دهه گذشته گاهی 
با س��الی بیش از سه فیلم حضور پررنگی در 
سینما داش��ته و امسال با فیلم »سوءتفاهم« 

حضور آقايان؛ غياب خانم ها
پيشکسوت ها در جشنواره فيلم امسال

مژده نورالهيان
خبرنگار سينمايی

 امپراطور جهنم
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احمدرض��ا معتم��دی در جش��نواره حاضر 
می شود. وی که این روزها فیلم »عشقوالنس« 
را هم بر پرده سینماها دارد، در جشنواره فیلم 
فجر دو بار جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد را برای فیلم های »مادر« و »خوابم می آد« 

گرفته است.
 بازیگ��ر فیلم ه��ای »هنرپیش��ه«، »اج��اره 
نشین ها«، »دزد عروسک ها«، »سفر جادویی«، 
»ناصرالدین شاه آکتور سینما«، »دلشدگان، 
»آدم برف��ی« و »روز فرش��ته« در فیلم های 
اخیرش خیلی کم فرص��ت تکرار نقش های 
ماندگاری که پی��ش از این خلق کرده بود را 
داشته و در فیلم جدید معتمدی هم با مریال 
زارعی، کامبی��ز دیربار و پژمان جمش��یدی 

همبازی بوده است.
درباره این فیلم نوشته اند که: معتمدی با فیلم 
سینمایی »س��وءتفاهم« این بار تالش کرده 
سراغ یک مفهوم مبتالبه در جامعه امروز برود. 
به گفته او نقطه کانونی این فیلم س��ینمایی، 
مفهوم »فرا واقعیت« است که جامعه شناسان، 
در تحلیل جامعه رس��انه زده امروز اس��تفاده 
می کنند. معتمدی تالش کرده این مفهوم را 
در قالب یک داس��تان جنایی و با تعلیق های 
متعدد برای مخاطب به تصویر کشد تا هم از 
جهت سینمایی و هم از لحاظ مفهومی فیلمی 

اثرگذار و مخاطب پسند شود.

این کارگردان سینما آغاز شکل گیری فیلم نامه 
»س��وءتفاهم« را ب��ه مطالعه کت��اب یکی از 
جامعه شناسان پست مدرن مرتبط می داند و 
می گوید: جرقه فیلم نامه سوءتفاهم از مطالعه 
کتاب »در جستجوی نشانه ها« ژان بودریار که 
هم یک عکاس است، هم جامعه شناس و هم 

فیلسوف در ذهن من زده شد.

احمدرضا معتمدی در توضیح داس��تان فیلم 
سینمایی س��وءتفاهم می گوید: »قصه فیلم 
س��وءتفاهم ماجرای یک گروگان گیری است 
که همه چیز در متن واقعیت پیش می رود؛ اما 
باگذشت زمان این شبهه پیش می آید که این 
حادثه بیشتر شبیه یک »سوءتفاهم« یا توهم 
است؛ این درحالی ست که در متن توهم هنوز 
عناصری از واقعیت به چشم می آید. هم زمان 
با گسترش این ابهام، ماجرای گروگان گیری 

نیز به پیش می رود و ...«

 جمشيد هاشم پور و بازی در 
»دارکوب« و »هاياليت«

جمشید هاشم پور نیز ازجمله بازیگرانی است 
که خیلی از عالقه مندان به سینما نقش های 
خاطره انگی��زی را از او به یاد دارند و امس��ال 
در دو فیلم »دارکوب« ب��ه کارگردانی بهروز 
ش��عیبی و »هایالیت« ب��ه کارگردانی اصغر 

نعیمی بازی او را در جشنواره می بینیم.
او که سال گذشته فیلم »انزوا« را در جشنواره 
فیلم فجر داشت و چند ماه قبل هم فیلم »ملی 
و راه های نرفته اش« تهمینه میالنی را روی پرده 
داشت، در دوره های اخیر جشنواره فیلم های 
»من دیه گو مارادونا نیستم« و »هیس دخترها 

فریاد نمی زنند« را به نمایش گذاشت.
»دارکوب«؛ داس��تان اجتماعی روابط انسانی 
اف��راد جامع��ه را در رودرروی��ی با معضالت 
اجتماعی و اعتی��اد، با نگاهی متفاوت روایت 
می کن��د. »هایالیت« هم به نویس��ندگی و 
کارگردان��ی اصغر نعیمی بع��د از فیلم هایی 
چون »بی وفا«، »سالم بر عشق« و »سایه های 
م��وازی« چهارمین س��اخته وی محس��وب 
می ش��ود که در آن درامی عاشقانه و متفاوت 
را با مضمون اجتماعی روایت می کند. ساسان 
سالور نیز پیش از این کار فیلم های »تمشک«، 
»آمی��ن خواهیم گفت« و »ب��درود بغداد« را 

تهیه کرده است.
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»ناصر« هم��ان یکه تاز مجموعه 
»سایبان« است که سعی می کند 
تکان��ی ب��ه زندگ��ی خواهرش 
نس��ترن )هس��تی مهدوی ف��ر( 
دهد، اما شوهر خواهرش سعید 
)محمد ول��ی زادگان( نمی پذیرد 
که با او همکاری کند و مرتب با 
هم چالش دارند. او برای سعید 
یک قلدر است و برای خواهرش 
فرش��ته مهربان. نقش ناصر را 
کامران تفت��ی در این س��ریال 
بازی می کن��د که در کارنامه اش 
طی��ف نقش های متف��اوت را از 
خافکار گرفته تا جوان عاف تا 

پلیس و کارخانه دار دارد.
از س��ریال های او می ت��وان به 
میکائیل، ستاره حیات، بی صدا 
فری��اد ک��ن، راز پنه��ان، والیت 
عشق، تبریز مه آلود، کارآگاهان 
و ش��هر دقیانوس اش��اره کرد. 
ب��ه بهانه بازی تفتی در مجموعه 
ب��ه گفت وگ��و  او  ب��ا  س��ایبان 

نشسته ایم.

گفت وگو با کامران تفتی:

فاطمه عودباشی
روزنامه نگار

شما در سال های اخیر، بیشتر ایفاگر نقش های 
خاکس�تری بودی�د و این اتفاق ه�م در مجموعه 
سایبان افتاده است. ناصر با وجود دعواهایی که با 
سعید، شوهرخواهرش دارد، اما وقتی به خواهرش 
می رس�د، مهربان می ش�ود. چطور شد به سمت 
نقش های خاکس�تری تمایل پیدا کردید و نقش 

ناصر برای تان چه ویژگی هایی داشت؟
در تم��ام این س��ال هایی ک��ه از کارم در عرصه 
بازیگ��ری گذش��ته، به این نتیجه رس��یده ام که 
کاراکترهای خاکستری واقعی تر و قابل باور هستند. 
به همین دلیل، گرایش و میلم به سمت کارکردن 
شخصیت های خاکستری رفته است. ناخودآگاه 
ش��خصیت پردازی این نوع کاراکترها درست در 
می آید. همچنین لباس درس��ت تری می پوشند، 
ضم��ن این ک��ه جزئی��ات زندگ��ی کاراکترهای 

خاکستری برای مخاطب واقعی تر است.
نمون��ه آدم هایی مثل »ناص��ر« در جامعه فراوان 
هس��تند و همه ای��ن موارد انگیزه من ش��د تا با 
گروه��ی کار کنم ک��ه نگاه و اندیش��ه آنها را در 
مدیوم سینما و تلویزیون خیلی می پسندم و این 
که قصه هایش��ان واقعی و تک تک سکانس های 
کارهایشان از جنس مردم است. برادران محمودی 
)نوید و جمشید( از دوستان نزدیک من هستند. 
اولین کارم با آنها تله فیلم »کورگره« بود که نوید 
تهیه کننده و جمشید کارگردانش بود. این تله فیلم 
به ش��دت قابلیت یک اثر سینمایی را داشت. این 
فاکتورها در سریال سایبان هم رعایت شده است. 

سهم من هم از این مجموعه نقش ناصر بود. خدا 
را شکر که با یک گروه حرفه ای کار کردم.

گرچه برادران محمودی جوان هستند، اما بسیار 
پخته و با تجربه شده اند. تکلیف شان در کار معلوم 
است و اندیشه بکر دارند. خوشبختانه سریال هم 
مورد توجه مردم قرار گرفته است. بازیگران جوان 
این مجموعه همچون مجتبی پی��رزاده، محمد 
ولی زادگان و بازیگران خانم همه عالی کار کردند. 
مردم ما بسیار باهوش هستند و سریال ها را دقیق 
رصد می کنند، بنابراین عالقه مند هستند، بیننده 

آثاری باشند که از جنس زندگی خودشان باشد.

پس چ�ون ما به ازای نقش های خاکس�تری در 
جامعه فراوان اس�ت، ش�ما را به این نوع کاراکتر 

عالقه مند کرده است؟
بله، کامالً همین طور است.

فکر نمی کنید،  همین منجر به یک روند یکنواخت 
در کارنامه هنری ش�ما ش�ود؟ عالقه مند نیستید 

نقش های مثبت و منفی را تجربه کنید؟
نه، چون نمونه های متفاوت کاراکترهای خاکستری 
را بازی می کنم که هر کدام ویژگی ها و روحیات 
خ��اص رفتاری خودش��ان را دارند. البته طبیعی 
است که بازیگر عالقه مند باشد، نقش های مختلف 
را تجربه کن��د. من هم بارها دلم برای نقش های 
مثبت س��فید تخت و منفی سیاه لک زده است، 
اما تجربه نشان می دهد، مردم کاراکتر خاکستری 

کاراکترهای خاکستری واقعی تر و قابل باورتر هستند
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رش��ید را در مجموعه میکائی��ل نعمت اهلل و 
مقدم دوس��ت دارند و به دلیل خاکس��تری 
بودن��ش خیلی در دل مردم جا باز کرد و او را 

درک می کردند.
هر چه قص��ه واقعی تر باش��د، مردم بیش��تر 
عالقه مند به پیگیری آن هستند. شخصیت ناصر 
در سریال »سایبان« ویژگی های خاص خودش 
را دارد و با دیگر کاراکترهایی که بازی کرده ام، 
فرق می کند. خودم را تکرار نمی کنم، بلکه سعی 
می کنم نقش هایی را بپذیرم که از جنس زندگی 
مردم باشند. فراواقعی نباید نگاه کرد. مردم هم 
دوست دارند مجموعه هایی را تماشا کنند که به 

زندگی خودشان نزدیک است.

یعنی معتقدید شما به تکرار نیفتادید و اجرای 
نقش ها برای تان همراه با چالش است؟

بله. من به هیچ وجه خودم را تکرار نمی کنم.

»ناصر« با »س�عید« بگو مگو زیاد دارد. این 
مباحث چقدر شما را به چالش دعوت می کرد؟

به نظرم، قصه ناصر خودش یک س��ریال ۵۰ 
قسمتی اس��ت. کاراکترهای این مجموعه را 
دوست دارم و برایم ارزشمند است، ضمن این 

که واقعاً از فیلمنامه لذت بردم.

خودتان خارج از فیلمنامه، چیزی به شخصیت 
ناصر هنگام بازی اضافه کردید؟

اگر این طور نباشد که بازیگری دیگر معنا پیدا 

نمی کند. من هم در اجرا دس��تم خالی نبود. 
برادران محمودی تعامل خوبی با بازیگر دارند.

ناص�ر در برخی صحنه ها با زب�ان خوش با 
سعید حرف می زند و در برخی سکانس ها تند 
و از موضع باال، تیپ شخصیتی ناصر را چطور 

ارزیابی می کنید؟
از دی��دگاه من به قصه، ناصر محق اس��ت و 

حرف های درستی می زند.

یعنی به او حق می دهید؟
بله. چ��ون ایدئولوژی زندگ��ی ناصر این طور 
است. ش��یوه زندگی او با سعید تفاوت دارد. 
س��عید روش��ی را پیش رو گرفته که معلوم 

نیست چقدر جواب می دهد. باید قصه جلوتر 
ب��رود. نمونه آدم هایی مثل ناصر بش��دت در 
جامعه فراوان است. ناصر جنگیده و به دست 
آورده و حاال سعی دارد، سفره ای پهن کند و 
به دیگران نان برس��اند. او نگران زندگی تنها 
خواهرش است. حال، شیوه او منت گذاشتن 
اس��ت. به هر حال ب��از هم معتقدم زندگی ها 
در مجموعه س��ایبان باورپذیر است و دور از 

واقعیت نیست.

بازیگر نقش مقابل اهمیت زیادی دارد . بیشتر 
صحنه های ش�ما با هستی مهدوی فر، محمد 
ول�ی زادگان و مجتبی پیرزاده اس�ت. بازی در 

کنار این بازیگران چطور بود؟
خیلی خوب بودند. هر س��ه ب��ا وجود آن که 

جوان هستند، اما بسیار عالی بازی کردند.

یعنی شما پیر هستید؟
به لحاظ س��ن من از آنه��ا بزرگ ترم و تجربه 
بیشتری دارم، اما هر سه فوق العاده بودند. کار 
با یک گروه حرفه ای خیلی لذتبخش است و 
ب��رای من خالی از تجربه نبود، ضمن این که 
بازیگران پیشکسوت آقای امین تارخ، خانم ها 
رؤیا تیموریان و پری��وش نظریه رونق زیادی 
به کار دادند. یکی از ویژگی های س��ایبان این 

است که بازی ها یکدست است.

برای انتخ�اب نقش هایتان چ�ه رویه ای را 
دنبال می کنید و عالقه مند هستید مردم کامران 

تفتی را با خلق چه تیپ شخصیتی بشناسند؟
دوست دارم،  تصویر واقعی کاراکترهایی باشم 
که برای مردم قابل لمس است. برایم مدیوم 
تئاتر، سینما و تلویزیون فرق نمی کند. دوست 
دارم این نوع جنس کار از من در میان مردم به 
یادگار بماند؛ چیزی که دور از واقعیت نباشد. 
به همین دلیل کارهایی را می پذیرم که قلبم 
می گوید. س��ریال سایبان را دوست دارم، زیرا 
در روزگار پر از تکرار، اتفاق ویژه ای اس��ت که 
دو جوان خوشفکر، خوش آتیه و بدون ادعا یک 
سریال مردمی تولید کنند. به همه عوامل این 
مجموعه خسته نباشید می گویم و امیدوارم از 

این دست کارها زیاد ساخته شود.
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یک سال دیگر اگر دوام بیاورد، می شود 70 سال؛ یعنی 70 سال می گذرد از آن روزی که جال آل احمد، نیما را به اینجا کشاند و کلنگ خانه اش را زمین 
کوبید تا پیرمرد را همسایه اش کند. در این سال ها، این سومین باری است که به دزاشیب می آییم. هر بار از سر نگرانی ها، بیم ها و امیدهایی که اهل خبر 
مجبورند به پیگیری اش بشتابند. آخرین بار اسفند سال گذشته بود که آمدیم تا ببینیم در خانه سیمین و جال چه خبر است؛ روزهایی که کارگران آنجا 
مشغول کار بودند و مسؤول مرمت می گفت تا چند ماه دیگر، موزه  �  خانه دانشور و آل احمد راه اندازی خواهد شد که خب هنوز هم نشده. این بار اما خبر از 
دل چند خانه آن سوتر، نبش خیابان رهبری مخابره شده است؛ دیوان عدالت اداری طی حکمی به تاریخ 15 آبان گذشته، خانه نیما را از فهرست آثار ملی 
ایران خارج کرده است. هر چند صورت بی رحم خبر، دو ماهی در پستو مانده تا بر صدر رسانه ها بنشیند و همه را نگران کند. اما حاال اینجا چه خبر است؟ 

همسایه ها درباره این که مالک خانه نیما می تواند تخریبش کند و به جایش برجی دیگر به آسمانخراش های شمال تهران بیفزاید، چه فکر می کنند.

من دلم سخت گرفته ست از اين ...
ديوان عدالت اداری حکم به خروج خانه نيما از فهرست آثار ملی را داد

عدد ۴۶۰۳ دیگر متعلق به نیما نیست!
تا وقتی سيمين دانش�ور زنده بود و در چند 
متری اين خانه زندگی می کرد، وضع خانه نيما 
بهتر بود. شراگيم، پس�ر نيما، با فروش خانه 
کار را خراب کرده بود، اما س�يمين بود که با 
تالش هايش آن را جزو فهرست آثار ملی ايران 
قرار داد. تا همين آبان ماه اخير ش�ماره 4603 
در آن فهرست به نام نيما و خانه اش بود. حاال 
خانه نه برای نيما و ورثه اش است، نه اثر ملی 
است و هر لحظه خطر تخريب، تنش را به لرزه 
می اندازد. چند سالی هست که خانواده آقای 
شريفی نيا هم در آن زندگی نمی کنند و خانه 
خالی است؛ شريفی نيايی که خود از فرزندان 

پيشکار خانه نيما بوده است. همسايه ها گرچه 
هيچ خاطره ای از نيما به ي�اد ندارند اما آقای 
شريفی نيا را خوب می شناسند. »اين خانواده 
که در خانه نيما ساکن بودند، پدرشان پيشکار 
نيما بوده و می گويند خانه را از نيما خريده اند. 
نيما را ما نديديم. يعنی قبل از اين که ما بياييم 
دزاشيب، نيما فوت کرده بود.« اين را خانمی 
می گويد که همس�ايه ديواربه ديوار نيماست. 
همسايه ها پسر نيما را هيچ وقت اينجا نديده اند 
و حتی نمی دانند اين ش�راگيم بوده است که 
خان�ه را فروخته و گم�ان می کنند نيما خود 
پيش از مرگ آن را به پيشکارش بخشيده و 

حاال هم به فرزند پيشکار رسيده است.

تخریب خانه، این بار بی دردسر
آخرين خاطره ای که از تغييرات در خانه نيما 
در ياد اهالی محل مانده، تخريب ديوارهاست. 
آق�ای چي�ذری که ن�ام فاميل�ی اش در اين 
محل ها روی بسياری هست، می گويد: »چند 
سال پيش، ديوارهای حياط را تخريب کردند 
که خانه را بسازند، اما ميراث جلوگيری کرد«. 
اين نش�ان می دهد که يك بار تخريب خانه 
نيم�ا را آغاز کرده اند، اما دانش�ور خودش را 
جلو انداخته و آن را به ثبت رس�انده اس�ت. 
امروز اما خانه نيما، همسايه ای مثل سيمين 
ن�دارد و در تنهايی و در حال�ی که برخالف 
آن روز، جزو آثار ملی به حساب می آمده، از 
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حساب ميراث بيرون آمده تا بی موی دماغی 
و بی همسايه دلس�وزی، مقدمات تخريبش 
فراهم شود. البته از وقتی خبر تخريب خانه 
از پی خروجش از فهرس�ت آث�ار ملی قوت 
گرفته، چند دس�ته از ش�اعران بيانيه صادر 
کرده اند و حتی عده ای هم گفته اند پول جمع 
می کنند تا خانه را از مالك بخرند و اينجا را 
خانه شاعران ايران بکنند. البته هيچ معلوم 
نيس�ت اين تالش ها چقدر عملياتی و منجر 
به نجات خانه ای ش�ود که جغرافيای برخی 
شعرهای نيما و محفل بسياری از مهم ترين 

ادبياتی ها و هنرمندان بوده است.

نیما را به یاد نمی آورند
آقای چيذری 68 ساله است و ده سال پيش 
از م�رگ نيما در همين کوچه ب�ه دنيا آمده 
اس�ت. می گويد نيما را دي�ده اما چيزی از او 
در خاطر ندارد، اما با شراگيم در کوچه بازی 
می کرده اس�ت. از او می خواهيم همسايه ای 
را ب�ه ما معرفی کند که نيما را به خاطر دارد. 
بی فايده است؛ پيرمرد دچار فراموشی است 

و فرزندان خود را هم نمی شناسد.
در خانه ای را می زنيم که خانه سيمين و جالل 
در نبش آن است. می گويد نمی داند خانواده 
ش�ريفی نيا چند س�ال در اين خانه زندگی 
کردند، اما مدت هاست خبری از آنها نيست: 
»ما ش�ريفی نيا را به نام دکتر می شناختيم. 
ورزش�کار ب�ود و به بچه های محله کش�تی 
ياد می داد«. آخرين ب�اری که اينجا آمديم، 
کس�ی در خانه را باز نکرد اما از ماشينی که 
در حياط خانه پارك بود، می ش�د حدس زد 
تا آن موقع س�اکنان خانه گاهی به آن س�ر 
می زنند. نتوانس�تيم داخل برويم، اما شيب 
سر کوچه رهبری و بلندای کنار در خانه، به 
شما اجازه می دهد بخشی از حياط را ببينيد؛ 
حياط خانه ای متروك که ح�اال پر از زباله و 
وس�ايل کهنه زندگی های پس از نيما در آن 
است. شيشه های پنجره ها شکسته است و 
ستون ها انگار آخرين زورشان را می زنند تا 
سقف ها را سر پا نگه دارند. با اين حال به نظر 
می رسد خانه، هنوز نمای قديمی اش را حفظ 
ک�رده و تغيي�رات چندان�ی در آن به وجود 

نيامده است. 
اي�ن را مرور عکس هايی که از نيما در حياط 
خانه اش باقی مانده می تواند به ما ثابت کند. 
ايوانی دايره ای ش�کل با چهار ستون بلند و 
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سقفی شيروانی که ستون ها را آبی کرده اند 
و اتاقی جدا افتاده آن سوتر که اتاق شخصی 
نيما بوده و چهار اتاق تودرتو و يك حياط پر 
از درخ�ت. خانه نيما تقريباً دس�ت نخورده 
اس�ت هر چند مدت هاس�ت چراغی در آن 
روشن نيس�ت. حس�ن خليل آبادی، رئيس 
کميته ميراث فرهنگی شورای شهر تهران به 
بازديد خانه نيما رفته و گفته س�اخت و ساز 
در خانه نيما يوشيج انجام نمی شود. پيش از 
اينها هم از اين حرف ها شنيده ايم؛ سرنوشت 

خانه چه خواهد شد؟

کلنگش را آقای همسایه زد؛ جالل
الب�د بارها اي�ن را خوانده ايد يا ش�نيده ايد: 
»پيرمرد، چشم ما بود«. خود ما مطبوعاتی ها 
بارها اين را تيتر مطالبمان درباره درگذشتگان 
کرده ايم. نخستين بار جالل آل احمد بود که بر 
پيشانی يادداشتی که برای مرگ نيما قلمی 
کرد، نوشت: »پيرمرد، چشم ما بود«. جالل در 
بخش�ی از اين مقاله درباره خانه نيما نوشته: 
»ديگر او را نديدم تا به خانه شميران رفتند. 
شايد در حدود سال 29 و 30 که يکی دو بار با 
زنم سراغ شان رفتيم. همان نزديکی های خانه 
آنه�ا زمينی وقف�ی از وزارت فرهنگ گرفته 

بوديم و خيال داشتيم النه ای بسازيم... 
مح�ل هنوز بياب�ان بود و خانه ها درس�ت از 

سينه خاك درآمده بودند و در چنان بيغوله 
آشنايی غنيمتی بود، آن هم با نيما«. درست 
سرکوچه رهبری، در خيابان دزاشيب، کوچه 
آتش نش�انی، خانه ای اس�ت از دوره پهلوی 
دوم، بی معماری چش�مگيری ک�ه زندگی و 
خان�ه نيم�ا را از همه خانه ه�ا و زندگی های 

ديگر جدا کند. خانه ای با س�قف شيروانی و 
ايوانی که با هشت ستون فلزی، نمای اصلی 
را س�اخته است. کلنگ اين خانه را 69 سال 

پيش، آل احمد برای نيما زمين زد.

خانم همسایه ثبت کرد؛ سیمین
سيمين دانشور، قصه نويس محبوب و خالق 
»سووش�ون« ک�ه تا همين چند س�ال پيش 
همچن�ان همس�ايه خانه نيما ب�ود و حاال در 
خانه ابدی، همس�ايه مهمانان خاك است، در 
گفت وگوي�ی درباره خانه نيما گفته بود: »من 
نگذاش�تم خانه نيما را خراب کنند. داش�تم 
می رفتم س�لمونی. ديدم بنای اصلی را دارند 
خراب می کنند. فوری آمدم خانه. تلفن کردم 
به شهردار تجريش و رئيس ميراث فرهنگی، 
آقای بهشتی. فوری آمدند. گفتم اينها دارند 
خان�ه اصل�ی را خراب می کنن�د، اين ميراث 
فرهنگيه. با هم رفتيم. ع�روس خانواده آمد 
گفت که می خواهيم اينج�ا را خراب کنيم و 
آپارتمان بس�ازيم. اين ها نگذاشتند، رفتند 
قولنام�ه کردند. اما خونه م�ن را هم قولنامه 
کردند ک�ه اين دو تا ميراث فرهنگی ش�د«. 
حاال که دانش�ور نيست، هم تبديل خانه اش 
به موزه مدت هاست به تعويق افتاده، هم خانه 
همسايه و دوست ديرين خود و همسرش، در 

معرض تخريب است.«

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

گ و هنر
فرهن

 شمار سامانه پيام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دريافت شکايات، انتقادات و پيشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021

]50[

شماره 44 - دی ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



سالمت
انتقاد را دور بزنيد!

8 نشانه آشکار قند خون باال

ارزش يتيم نوازی در اسالم

زره غذايی ضد سرطان بر تن دستگاه گوارش
روی اعص�اب ديگ�ران نب�اشيم!

هفت الهام از طبيعت برای سالمتی در زمستان
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مؤلف��ه  ش��کایت،  و  انتق��اد 
رواب��ط  تم��ام  جدایی ناپذی��ر 
بین فردی اس��ت. حت��ی روابط 
ای��ن  نی��ز از  خ��وب و س��الم 
نیس��تند.  مس��تثنی  قاع��ده 
طبیعت��اً انتقادها و ش��کایت ها 
ب��ر رابطه ش��ما و همس��رتان 
تأثیرگذارن��د. ام��ا ای��ن تأثیر 
زمانی بیش��تر خواه��د بود که 
ب��ه تخری��ب رابطه ت��ان منجر 
ش��ود. برای کاهش شکایت ها 
و پایان بخشیدن به انتقادها و 
خلع ساح همسر انتقادگرتان، 
به برخ��ی از تکنیک ها اش��اره 

می کنیم.

اگر می خواهيد با همسر پرشکايت خود کنار بياييد

 دور زدن انتقاد
دور زدن انتق��اد یک��ی از راهبرده��ای مقابله ای 
مهم برای کنار آمدن با همس��ر انتقادگر اس��ت. 
توجه هوش��یارانه، مؤلفه کلیدی دور زدن انتقاد 
به ش��مار می رود. وقتی کامالً فعاالنه و ارادی در 
وضعیت توجه هوشیارانه قرار دارید، توجه تان فقط 
به لحظه حال اس��ت؛ ش��ما در لحظه حال به سر 
می برید و افکار و احساسات خود را بدون قضاوت 

درباره خوب و بد بودن آنها مشاهده می کنید.
وقتی در تعامل با همس��ر انتقادگرتان هس��تید، 
توجه هوشیارانه چه کمکی به شما می کند؟ باید 
ب��ا دقت به آنچه همس��رتان می گوید، گوش فرا 
دهید. به تک تک کلمات همسرتان گوش کنید و 
برای نشان دادن واکنش اصالً عجله نکنید. نفس 
عمیق بکشید و سعی کنید حالت تدافعی نگیرید. 
صدای گفتگوی درونی تان را محترمانه خفه کنید 
و از حمل��ه متقابل به همس��رتان اجتناب کنید. 
حمله متقابل فقط بر ناخوشایندی رابطه می افزاید 
و اوضاع را بدتر می کند. آرون بک )روانش��ناس( 
معتقد اس��ت وقتی تحت فش��ار هستیم، حمله 
متقابل واکنشی طبیعی است. در واقع قصد داریم 
فشار را از روی خودمان برداریم و تعادل قدرت در 

رابطه را دوباره برقرار سازیم.
نکته تأسف برانگیز ماجرا این است که این واکنش 
تالفی جویان��ه صرف��اً به افزایش تع��ارض منجر 
می ش��ود. اگر به آرامی و با خونسردی نمی توانید 

به همس��رتان پاسخ دهید، بهترین کار این است 
که فاصله بگیرید و خودتان را درگیر بحث نکنید. 
به منظور اجتناب از ف��رو رفتن در حالت دفاعی، 
بسیار مهم اس��ت که آرام و خونسرد باشید و در 
واکنش به انتقاد همس��رتان در دام عذرخواهی، 

توضیح اضافی، سرزنش، تهدید و اتهام نیفتید.
در واکنش به همسرتان عجله نکنید و اجازه دهید 
کمی زمان بگذرد. احساس��ات خود را نسبت به 
آنچه ش��نیدید، بررسی کنید و اگر فکر می کنید 
ممکن اس��ت چیزی بگویید که پشیمان شوید، 
لحظ��ه ای درنگ کنید، س��پس به همس��رتان 
بگویید که »حرف هایت را ش��نیدم، ولی قبل از 
هر پاس��خی، باید کمی فکر کنم«. اگر احساس 
می کنید ک��ه بدون توس��ل به حمل��ه متقابل، 
می توانید به همسرتان پاس��خ دهید، قبل از هر 
چیز مسؤولیت آن بخش هایی از انتقاد همسرتان 
را که درست است، بپذیرید. سپس توضیح دهید 
با کدام قسمت از انتقاد همسرتان که به نظر شما 

نادرست و غیرمنصفانه است مخالفید.
پس به طورکلی، مراحل مختلف را در زمانی که از 
سوی همسرتان مورد انتقاد قرار می گیرید، چنین 

جمع بندی می کنیم:
۱- تمرین توجه هوشیارانه
الف( ماندن در زمان حال

ب( مشاهده افکار و احساسات تان
ج( اجتناب از قضاوت »خوب« و »بد«

انتقاد را دور بزنيد!

نازنين شادابی
روانشناس و مشاور خانواده
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۲- گ��وش دادن عمی��ق و دقی��ق ب��ه آنچه 
همسرتان می گوید

الف( خفه کردن و نادیده گرفتن گفتگوی درونی
ب( اجتناب از واکنش سریع و شتاب زده

ج( تنف��س عمی��ق و حف��ظ خونس��ردی و 
آرامش تان

۳- قرار نگرفتن در موضع دفاعی
ال��ف( اجتن��اب از توضیح ی��ا عذرخواهی و 

بهانه جویی
ب( اجتناب از حمل��ه متقابل؛ یعنی چیزی 

نگویید که بعداً پشیمان شوید
۴- تشخیص نکته های درست و قابل توجه در 

انتقاد همسرتان
۵- ب��ا آرامش به همس��رتان واکنش نش��ان 

دهید
الف( سعی کنید بدون حمله متقابل و رفتن 
در موضع دفاعی، به همس��رتان پاسخ دهید. 
قب��ل از ه��ر چی��ز مس��ؤولیت آن بخش از 
صحبت های او را که به نظرتان درست می آید، 
بپذیرید. س��پس درباره آن قس��مت از انتقاد 
او که نادرس��ت و غیرمنصفانه است، بحث و 

گفتگو کنید.
ب( اگر نمی توانید آرامش خود را حفظ کنید 
و پاسخ همس��رتان را دهید، به او بگویید که 
حرف هایش را ش��نیدید و ب��ه زمان احتیاج 
دارید تا بیشتر فکر کنید، و بعد درباره آن به 

گفتگو  بپردازید.

 پیام هایی که به من اشاره دارند
راهب��رد دیگری که به کاه��ش تعارض بین 
شما و همسرتان می انجامد، این است که در 
مکالمات خود عبارات »من« را به کار گیرید. 
این راهبرد به شما کمک می کند به حمله یا 
انتقادگری متوسل نشوید. استفاده از پیام هایی 
که به »من« اشاره دارند، روشی مؤثر و به دور 
از س��رزنش برای برقراری ارتباط سالم است. 
زوجین از این طریق می توانند احساسات خود 
را ب��دون این که در دام حمله متقابل بیفتند 
بی��ان کنند. چهار الگ��وی تعامل منفی بین 
زوجین وجود دارند که به آسیب پذیری رابطه 
منجر می شوند. این چهار الگو به »چهار سوار 
سرنوشت« معروفند: انتقاد، سرزنش، دفاع و 
س��کوت. اگر در رابطه زن و شوهر این چهار 
الگو حاکم اس��ت، استفاده از پیام های »من« 
در مکالمات، مانع افزایش تعارض و رفتارهای 
تالفی جویانه می ش��ود و در عین حال به آنها 
کمک می کند رابطه سالم و کارآمدی برقرار 
س��ازند. برای اب��راز وجود و ابراز احساس��ات 
بهترین روش اس��تفاده از ضمیر اول شخص 

»من« در مکالمات است. 
در این روش احتیاجی به تحقیر و س��رزنش 
طرف مقابل نیست. به کمک این نوع پیام ها 
یاد می گیریم که مس��ؤولیت احساسات خود 
را ب��ر عهده گیری��م. با ای��ن روش می توانید 
خواس��ته های تان را بیان کنی��د به طوری که 

همس��رتان متوج��ه ش��ود ک��ه رفتارهایش 
آزاردهن��ده اس��ت. نکته مهم این اس��ت که 
در پیام ه��ای »من« از عبارت »تو« اس��تفاده 
نکنید. مثالً نگویید »تو مرا عصبانی می کنی«، 
بلکه بگویید »در حال حاضر من خش��مگین 

هستم«.

 گوش دادن
یکی از مهارت های الزم برای داش��تن رابطه 
مؤثر با همس��رتان،گوش دادن اس��ت. گوش 
دادن با شنیدن متفاوت است. در گوش دادن 
ب��ه تمرکز، دقت و درک کردن احتیاج داریم. 
اما باید بدانیم که مس��ائل زی��ادی بر قدرت 
تمرکز ما حین گ��وش دادن به دیگری تأثیر 

می گذارند. 
حتم��اً برای تان پی��ش آمده در س��مینار یا 
مجلسی حضور داش��ته اید ولی همه مطالب 
گفته شده در آن محیط را نتوانسته اید گوش 
دهید و بخش عمده توجه ش��ما معطوف به 

مسائل دیگر بوده است.
 همه ما چنین شرایطی را تجربه کرده ایم که 
هنگام صحبت دیگران، یا غرق در افکار خود 
هستیم یا در حال قضاوت درباره مخاطب به 
سر می بریم و یا منتظریم حرف او تمام شود 
تا پاس��خ دهیم. تأثیر مخرب عوامل بازدارنده 
گوش دادن، زمانی بیش��تر مشهود است که 

درگیر رابطه عاطفی و صمیمی هستیم.
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 موانع گوش دادن
۱- مقایس��ه کردن: گاهی اوقات گوش دادن 
صرف��اً به این دلیل که تمام تمرکز ش��نونده 
معطوف به مقایس��ه تجربه یا موقعیت خود 
با گوینده و ش��رایط اوس��ت، دچ��ار انحراف 

می شود.
۲- ذهن خوانی: این عمل تعامل را مخدوش 
می کند، چون تمام فکر و ذکر ش��نونده این 
اس��ت که افکار و احساسات واقعی گوینده را 

شناسایی کند، نه آنچه او خودش می گوید.
۳- مرور ذهنی: این عامل فرد را از گوش دادن 
باز می دارد، چون ذهنش مش��غول چیزهایی 
است که باید در پاسخ به گوینده مطرح کند.

۴- فیلتر کردن: این مانع زمانی ایجاد می شود 
که فرد فقط به بخشی از صحبت های گوینده 
که به آن حساس است، گوش می دهد و بقیه 
مطالب را نمی شنود. در حقیقت، سوگیری در 

این مانع به چشم می خورد.
۵- قضاوت کردن: وقتی ش��نونده شتاب زده 
و عجوالن��ه درباره موضوع گفتگو دس��ت به 
قضاوت می زند، خود را از زحمت گوش دادن 
رها می کند و در حقیقت قسمت اعظم مطلب 

را از دست می دهد.
۶- رؤیاپردازی: تعامل و گفتگوی طرفین به 

دلیل رؤیاپردازی شنونده مخدوش می شود.
7- یکس��ان انگاری: گاه��ی ش��نونده حرف 
گوینده را قطع می کند تا تجربه یکسان خود 
را بیان کند و بدین صورت حرف گوینده ناتمام 
می ماند و احساس بدی در او شکل می گیرد.

8- نصیحت کردن: اگر شنونده در حین یا بعد 
از صحبت های گوینده شروع به نصیحت کند، 

ارتباط بین دو نفر مخدوش می شود.

9- مخالفت جویی: در این مورد، شنونده بدون 
هیچ گونه درنگی شروع به مخالفت و مجادله 

با گوینده می کند.
۱۰- از بحث خارج شدن: شنونده می تواند با 
عوض کردن بحث و موضوع گفتگو، مکالمه را 
از روند طبیعی خود خارج و باز هم ارتباط را 

مخدوش کند.
۱۱- تسلی بخش��ی: این عام��ل بدین دلیل 
مش��کل  می آفریند که هدف اصلی ش��نونده 
این است که خوب، مهربان و حمایتگر به نظر 

رسد در حالی که اصالً گوش نداده است.
همه ما برخی اوق��ات از این عوامل بازدارنده 
گوش دادن اس��تفاده می کنی��م و این باعث 
می شود رابطه سالم و کارآمد با همسرمان از 
بین برود. بهتر است که از این به بعد در حین 
مکالمات خ��ود دقت کنید و عوامل بازدارنده 
خود را بنویس��ید و تمرین کنید تا در دفعات 

آتی کمتر از این عوامل استفاده شود. 

 تعیین وقت قبلی
تکنیک دیگ��ر برای کم ک��ردن تعارضات با 
همسر، تعیین وقت قبلی است. این تکنیک 
راهبرد مقابله ای مؤثر برای پایان بخشیدن به 
تعامالت منفی است تا بدین شکل از آسیب 
رسیدن به رابطه جلوگیری شود. در واقع وقتی 
مکالمه در جهت خش��مگین شدن طرفین 
پیش م��ی رود، برای اینک��ه رابطه مخدوش 
نگردد از این تکنیک اس��تفاده می شود. این 

راهبرد چهار مرحله دارد:
۱- هنگامی که حین بحث احساس می کنید 
ممکن اس��ت رفتاری پرخاشگرانه )داد زدن، 
توهین، تهدید، پرتاب کردن چیزی یا کتک 
زدن( از خود نش��ان دهید، با دس��ت های تان 

عالمت T درس��ت کنید؛ درست مثل داوران 
مس��ابقات ورزش��ی که با ای��ن عالمت وقت 

استراحت را نشان می دهند.
۲- فردی که اعالم وقت اس��تراحت می کند، 
باید اتاق یا من��زل را ترک کند. وقتی از این 
تکنیک استفاده می کنید باید از قبل، هر دو به 
توافق رسیده باشید که چه مدت زمانی از هم 
دور باشید تا آرام شوید. بین زوجین مختلف 
این زمان متغیر است. اثربخشی این تکنیک 
بستگی به این دارد که زوجین در پایان وقت 

مقرر به یکدیگر دسترسی داشته باشند.
۳- کار اصلی زوجین در زمان مقرر این است 
که آرام شوند. بدین منظور هر یک از زوجین 
می تواند فهرستی از فعالیت های مختلف تهیه 
کند؛ از فعالیت ه��ای مختلف مثل پیاده روی، 
دوچرخه سواری، باغبانی و ظرف شستن گرفته 
ت��ا ی��وگا و ذهن آگاهی و هر چی��زی که فکر 
می کنید در زمان تعیین شده به ایجاد آرامش 
در شما کمک می کند. البته نباید از الکل و مواد 
مخدر استفاده کرد؛ همچنین از مرور حرف هایی 
که به هم زده شده و یا در میان گذاشتن بحث 

با افراد دیگر نیز باید پرهیز شود.
۴- زوج در پایان وقت مقرر کنار هم می نشینند 
و بررس��ی می کنند که آیا به اندازه کافی آرام 
هس��تند تا بتوانند درباره موضوع موردنظر با 
هم صحبت کنند یا ن��ه. اگر از نظر هیجانی 
همچنان برانگیخته هستند باز هم باید گفتگو 
به تعویق بیفت��د. نکته مهم این که حتماً در 
زمان آرامش بای��د درباره موضوع مورد بحث 

گفتگو کنند تا به مشکالت شان اضافه نشود.
در این متن به چندین تکنیک برای ایجاد رابطه  
سالم اشاره شده است که همانند سایر مهارت ها 
احتیاج به تمرین و ممارست دارند و با یک بار 
انجام دادن آنها به نتیجه دلخواه نخواهید رسید. 
در واقع، این راهبردها باید الگوی ارتباطی شما 
شوند. اگر متوجه شده اید که تنها با خواندن و 
به کار بردن این تکنیک ها نمی توانید مشکالت 
ارتباطی خود را حل کنید حتماً از یک مشاور 

خانواده یا روانشناس کمک بگیرید.

 منابع
- برگرفت��ه از کتاب »خلع س��الح همس��ر 
انتقادگر«: میشل اسکین، ترجمه دکتر زهرا 

اندوز و دکتر حسن حمیدپور.
- »وقتی خشم رابطه تان را خراب می کند«، 

نوشته متیو مک کی و کیم پالگ.
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تکرر ادرار 
زمانی که قند خون وارد کلیه ها می شود، آب 
بیشتری توسط آن ها جذب می شود، که این 
شرایط تکرر ادرار را به همراه دارد. اگر با تکرر 
ادرار مواجه هس��تید، ب��دون اینکه در میزان 
مایعات مصرفی خود افزایش��ی داده باش��ید، 

بررسی سطح قند خون ایده خوبی است. 

احساس خستگی مداوم 
اگرچ��ه قند خ��ون انرژی م��ورد نی��از ما را 
تأمی��ن می کند، اما میزان بی��ش از اندازه آن 
می تواند شرایطی کامال متضاد را شکل داده 
و با احس��اس خس��تگی مداوم مواجه شوید. 
هنگامی که قند خون باال است، گلوکز فراوانی 
هدر می رود و نتیجه این ش��رایط چیزی جز 
احس��اس خس��تگی نیس��ت. تکرر ادرار نیز 
ش��رایط را وخیم تر می س��ازد، زی��را موجب 
کم آبی بدن ش��ده و   همانگون��ه که می دانید 
کم آبی بدن یکی از دالیل احساس خستگی 

محسوب می شود. 

افزایش تشنگی 
زمانی که کلیه ها نمی توانند گلوکز را پاالیش 
کنند، بدن ب��ا کم آبی مواجه می ش��ود. این 
ش��رایط نه تنها احساس تش��نگی را افزایش 
می دهد، بلکه موجب افت عملکرد اندام های 
مختلف نیز می شود. هنگامی که به طور مکرر 
دفع ادرار را انجام می دهید، بدن آب از دست 
می دهد و تشنگی بر شما غالب می شود. این 
امر موجب چرخه ای باطل می شود، زیرا هرچه 
بیشتر آب بنوشید، نیاز به دفع ادرار نیز بیشتر 

خواهد شد. 

تاری دید 
میزان بی��ش از اندازه قند در بدن موجب تورم 
عدسی چشم ها می شود که این شرایط تاری دید 
را به همراه دارد. اما زمانی که قند خون کاهش 
یابد بینایی شما نیز به حالت عادی بازمی گردد. 

به این نکته توجه داشته باشید که اگر قند خون 
باال حالت مزمن به خود گیرد می تواند آسیب 

دائمی به قدرت بینایی شما وارد کند. 

آهنگ کند بهبود زخم ها 
قن��د خون باال می تواند ب��ر اعصاب و گردش 
خون شما تأثیرگذار باش��د و شرایط را برای 
رسیدن خون به زخم ها یا کبودی ها دشوار تر 
س��ازد. اگر روند بهب��ودی بریدگی یا کبودی 
بیش از مدت زمان عادی طول می کش��د به 
پزش��ک مراجعه کنید تا ش��رایط به صورت 

دقیق بررسی شود. 

کاهش وزن بی دلیل 
این ش��رایط ممکن اس��ت برای اف��رادی که 
کاه��ش وزن را هدف قرار داده اند، چیز خوبی 
به نظر برسد، اما کاهش وزن ناشی از قند خون 
باال روندی سالم نیست. زمانی که سلول های 
بدن به میزان کافی گلوکز دریافت نمی کنند، 
از عضله و چربی برای تأمین انرژی اس��تفاده 
می شود. از دست دادن عضله موجب کند شدن 

سوخت و ساز و احساس خستگی می شود. 

مغز مه آلود 
همان گونه که پیش تر نیز اش��اره ش��د، قند 

خون س��وخت مورد نیاز س��لول های انسان 
را تامی��ن می کند و ان��رژی در اختیار ما قرار 
می گی��رد. زمانی که بدن ب��ا قند خون بیش 
از حد مواجه اس��ت، به جای تامین سوخت 
و انرژی، هدررفت آن را تجربه می کنیم و بدن 
آنچه را که نی��از دارد، دریافت نمی کند. این 
شرایط به طور معمول به شکل گیری مغز مه 

آلود و فقدان تمرکز منجر می شود. 

خونریزی لثه 
 C موارد مختلف��ی از جمله کمبود ویتامین
می توانند موجب خونریزی لثه ها شوند، و قند 
خون باال نیز یکی از این دالیل است. سطوح 
باالی قند خ��ون موجب تجمع باکتری های 
بد در دهان می ش��ود و این شرایط احتمال 
خونری��زی لثه را هن��گام مس��واک زدن یا 
اس��تفاده از نخ دندان افزایش می دهد. ایجاد 
تغیی��ر در رژیم غذایی می توان��د به کاهش 
سطوح قند خون کمک کند. در همین راستا، 
میوه ها، س��بزیجات، و غالت کامل بیشتری 
مصرف کنید و مص��رف مواد غذایی فرآوری 
ش��ده را کاهش دهید. همچنین، در صورت 
تجربه عالئمی که به آن ها اشاره شد، مراجعه 
به پزش��ک برای بررس��ی دقیق ش��رایط را 

فراموش نکنید.

8 نشانه آشکار قند خون باال
مراقب باشيد چه چيزی می خوريد

بیشتر مواقع کنترل سطوح قند خون به آنچه می خورید بستگی دارد. مصرف مواد غذایی پر کربوهیدارت و شیرین می تواند قند خون را بیش از اندازه افزایش دهد. خوشبختانه 
بدن برای تعدیل این شرایط انسولین تولید می کند که به کنترل قند خون کمک می کند. اما گاهی اوقات بدن قادر به تولید انسولین کافی برای کاهش قند خون نیست. زمانی که 
این اتفاق رخ می دهد، سطوح قند خون همواره باال باقی می ماند. این شرایط خطر ابتا به بیماری قلبی، نارسایی کلیوی، از دست دادن بینایی و مشکات سامت دیگر را افزایش 

می دهد. افزایش قند خون با نشانه ها و عائمی همراه است که توجه به آن ها می تواند از جدی شدن شرایط پیشگیری کند. 
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و  شهرنش��ینی  گس��ترش 
و  زن����دگ��ی  ماشینی ش��دن 
پیش��رفت فن��اوری ب��رای م��ا 
راحتی و آس��ایش را در بیشتر 
زمینه ها فراهم آورده اس��ت، 
ام��ا ابع��اد نوی��ن زندگی ه��ای 
ام��روزی، اث��رات تل��خ و زیان 
آوری نی��ز دارن��د ک��ه در بعد 
سامت، شامل گسترش عوامل 

سرطان زا می شوند. 
شاید به همین دلیل، بسیاری 
از مردم معتقدند در گذش��ته 
بیماری هایی مثل سرطان بسیار 
کمتر ش��یوع داشت و مردم به 
اندازه امروز با انواع س��رطان 
دس��ت و پنجه نرم نمی کردند. 
از  ج��دای  واق��ع س��رطان  در 
تأثیرپذیری از ژن های معیوب، 
زندگی ه��ای  س��بک  زایی��ده 
امروزی، نوع تغذیه، کم تحرکی 
و ان��واع آلودگی ه��ای محیط��ی 
اس��ت. اگر بخواهیم وارد این 
مقول��ه ش��ویم درمی یابیم در 
ابتا به بس��یاری از سرطان ها 
بوی��ژه س��رطان های دس��تگاه 
گ��وارش حتی عوام��ل محیطی 
و ن��وع تغذی��ه بس��یار موثر تر 
از ژنتی��ک اس��ت ت��ا جایی که 
از  و  متخصص��ان  از  بس��یاری 
جمل��ه دکتر اکرم پور ش��مس، 
کب��د  و  گ��وارش  متخص��ص 
معتقدند ش��یوع س��رطان های 
گوارش��ی در کش��ورمان بیش 
عوام��ل  از  ناش��ی  ژنتی��ک  از 
محیط��ی و ن��وع تغذیه اس��ت. 
در  تغذی��ه  اس��ت  معتق��د  او 
بش��قاب غذایی سالم می تواند 
اثرات تخریبی ناشی از تغذیه 
را در بروز س��رطان های معده، 
روده و پانک��راس تا حد زیادی 
کاه��ش دهد. با این تفاس��یر، 
حتم��ا  را  وی  ب��ا  گفت وگوی��ی 

بخوانید.

مراقب آنچه می خوريد، باشيد

مسیرهای پیشگیری از ابتال به سرطان دستگاه 
گوارش

بیماری سرطان ناش��ی از عوامل متعددی است. 
در فردی که زمینه ژنتیکی مس��تعد دارد مصرف 
بس��یاری از غذا ها و نی��ز عدم مصرف برخی غذا ها 
می تواند در پیش��گیری از ابتالی دستگاه گوارش 
)مری، معده، روده، پانکراس و کبد( به سرطان موثر 
باش��د. جدای از تأثیر ژنتیک و هوای آلوده )البته 
هوای آلوده بیش��تر در ابتال به س��رطان ریه موثر 
است( ۵۰ تا 7۰ درصد موارد ابتال به سرطان های 

گوارشی به رفتار غذایی فرد ارتباط دارد. 
به چند نکته در این باره باید توجه داشته باشید: 
حتی اگر مقدار زیادی غذای س��الم بخورید، اما 
دمای غذا ها باال و داغ باشد خطر ابتال به سرطان 

دهان، مری و معده افزایش می یابد. 
 چاقی با سرطان پانکراس رابطه دارد. 

 مصرف زیاد نمک، خطر ابتال به سرطان معده 
را زی��اد می کند. روزانه نباید بیش از یک قاش��ق 

چایخوری نمک استفاده شود. 
 مواد غذایی که افزودنی دارد باید کمتر استفاده 

شود. 
 هر چه غذا ها بیش��تر س��رخ ش��ود، ترکیبات 
س��رطانی در آن بیش��تر به وجود می آید . بر این 
اس��اس باید کمتر از ته دیگ و غذاهای باربیکیو 

استفاده شود. 
 مصرف چای داغ با خطر ابتال به سرطان مری 

همراه است. 
 بررس��ی ها نش��ان می دهد مصرف قهوه بدون 

شکر، خطرسرطان کبد را کاهش می دهد. 
 داشتن رژیم غذایی سرشار از کلسیم می تواند 
با باال بردن سیستم ایمنی بدن از بروز تحریکات 

اولیه در سرطان روده جلوگیری کند. 
 بروز زخم معده و دوازدهه ارتباطی با رژیم غذایی 
ندارد و بیش��تر میکروبی یا ناشی از مصرف برخی 
مسکن هاست. پس هیچ رژیمی نه باعث سرطان 

معده می شود و نه می تواند آن را از بین ببرد. 

یک نسخه ضد سرطان برای همه! 
بشقاب غذایی سالم برای حفظ سالمت گوارشی 
همه افراد مفید است، اما شکی وجود ندارد افراد 
مختلف بسته به عوارض و بیماری هایی که دارند 
باید از مصرف برخی مواد غذایی در این بش��قاب 
ص��رف نظر کنند. به بیان دیگر، گرچه بش��قاب 
غذای س��الم برای س��المت قلب و فشار خون و 
دس��تگاه گوارش مفید اس��ت؛ ولی ممکن است 
یک نفر نفخ داشته باشد، پس پیاز و کلم بروکلی 
را باید کمتر مصرف کند. همه مطالعات نش��ان 
می دهد ورزش برای کسی که یبوست دارد بسیار 
مفید است و سرعت دستگاه گوارش را باال می برد. 
برای چنین شخصی حتی افزایش فیبر به اندازه 
ورزش موثر نیست. پس داشتن یک برنامه ورزشی 
 منظم که ضربان قلب را باال ببرد، حداقل به صورت 

زره غذايی ضد سرطان بر تن دستگاه گوارش
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ی��ک روز در می��ان به کنت��رل وزن و بهبود 
سالمت دستگاه گوارش کمک می کند. 

در هر وعده، یک بشقاب غذایی سالم
می خواهید از س��رطان های گوارش��ی تا حد 

زیادی در امان بمانید ؟ 
در ه��ر وع��ده غذای��ی یک بش��قاب غذایی 
س��الم که نصفش س��بزیجات و میوه ها، یک 
چهارمش ماکارونی یا برنج و یک چهارم دیگر 
آن نیز گوشتی که در دمای خیلی باال پخته 
نش��ده باشد میل کنید. البته فقط سه بار در 
هفته از گوش��ت قرمز استفاده کنید و چهار 
روز باقیمانده را به مصرف گوش��ت س��فید و 
پروتئین گیاهی اختصاص دهید. هر چه سهم 
بخش سبزیجات و میوه ها در بشقاب غذایی 
سالم شما بیشتر باشد احتمال پیشگیری از 
سرطان های گوارشی نیز بیشتر می شود. البته 

بهتر است غذا ها روزانه تغییر کند. 
در وعده صبحانه نیز یک تکه نان سبوس دار، 
یک چهارم غالت، یک چهارم پروتئین و نصف 
بشقاب میوه ) خیار و گوجه فرنگی ( میل کنید. 
هیچ میان وعده ای نیز مفید تر از میوه نیست. 
وعده ش��ام نیز باید س��بک و بیش��تر شامل 
ساالدی همراه با منابع پروتئینی )فیله مرغ، 
تن ماهی، لوبیا یا عدس پخته( باشد. همچنین 

غذا را نباید سریع بخوریم. 

میکروب های روده عامل اصلی سرطان
بررسی و مطالعات نشان داده وجود میکروب ها 
در بدن انسان به همراه استرس، نوع تعذیه و 
عوامل محیطی نقش بسیار مؤثری در ابتال به 
سرطان دستگاه گوارش دارد. در حال حاضر 
ارتباط بین س��رطان مع��ده و میکروب های 
دهان نیز مش��خص شده است به صورتی که 
این میکروب، مواد غذایی حاوی نیترات را به 

مواد سرطان زا تبدیل می کند. بررسی ها ارتباط بین میکروب ها 
در روده بزرگ و سرطان ها را ثابت کرده اند. 

دشمنان دستگاه گوارشتان را بشناسید
عادات غلطی همچون استعمال دخانیات، مصرف فست فود ها، 
چای داغ و پررنگ و استفاده از مواد غذایی دودی زمینه بروز 
س��رطان روده را تش��دید می کند.  استفاده از مواد غذایی که 
دارای مواد نگهدارنده هس��تند از جمله سوسیس و کالباس 
زمینه بروز س��ایر ناراحتی های گوارشی را دوچندان می کند. 
بیش��تر مواد غذایی آم��اده حاوی مواد نگهدارنده اس��ت که 
سوسیس، کالباس، س��االد الویه و سایر مواد غذایی از جنس 
مواد گوشتی برای پیشگیری از کپک زدن بیشتر حاوی مواد 

نگهدارنده مانند نیترات هستند. 
مواد شیمیایی که برای شست و شو استفاده می شوند در صورت 
آبکشی نشدن درست ظرف و باقی ماندن مواد شیمیایی روی 
ظرف زمینه ایجاد س��رطان را به وج��ود می آورند. افرادی که 
مدام از لوازم آرایشی )که غالبا حاوی سرب هستند( استفاده 
می کنند به مرور زمان بیشتر در معرض خطر ابتال به سرطان 
از جمله س��رطان گوارش قرار می گیرند. خوردن قسمت های 
س��وخته ش��ده کباب، گوش��ت و گوجه فرنگی برای دستگاه 

گوارش بسیار مضر است. 
مصرف بیش از حد نمک و موادی مانند خیارشور یا در سرکه 
خوابان��دن مواد غذایی عاملی ب��رای افزایش احتمال ابتال به 

سرطان معده است.

در ه�ر وع�ده غذاي�ی يك 
بش�قاب غذاي�ی س�الم ک�ه 
نصفش س�بزيجات و ميوه ها، 
ي�ك چهارم�ش ماکارون�ی يا 
برن�ج و يك چه�ارم ديگر آن 
نيز گوشتی که در دمای خيلی 
ب�اال پخته نش�ده باش�د ميل 
کنيد. البته فقط س�ه ب�ار در 
هفته از گوشت قرمز استفاده 
کني�د و چه�ار روز باقيمانده 
را به مصرف گوش�ت س�فيد 
و پروتئين گياه�ی اختصاص 

دهيد.
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اهمیت مهارت و هوشیاری در رانندگی، موضوعی است که دالیل زیادی می توان برای آن ذکر کرد. با این وجود، هنگامی که هر عملی از جانب شما در 
پش��ت فرمان، دقیق و حساب ش��ده باش��د، باز هم رانندگان دیگر در اطرافتان کارهایی انجام می دهند که واقعاً دیوانه کننده  اس��ت. صحبت از کس��انی 
اس��ت که در جاده، بدون آنکه دلیل خاصی وجود داش��ته باش��د، خط خود را عوض می کنند، رانندگانی که وقتی می خواهید از آن ها س��بقت بگیرید، به 
س��رعت خ��ود اضاف��ه می کنن��د )آن ه��م فق��ط ب��ه این دلیل که ناخودآگاه و غریزه آن ها حرکت به صورت گل��ه ای را ترجیح می دهد و به آن ها می گوید که 
رانندگی با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت در کنار یک »موشک بی هدف« 1800 کیلوگرمی، ایمن و راحت است(، رانندگانی که به سپر عقب ماشین 
جلویی نزدیک می شوند و همین طور کسانی که نمی توانند خود را با سرعت جاده تطبیق دهند. البته نمونه های دیگری نیز از این دست می توان بیان 

کرد، اّما شاید همین ها برای رساندن مفهوم کافی بوده باشند.

روی اعص�اب ديگ�ران نب�اشيم!
طرز برخورد با رانندگانی که در جاده ها خطرناك رانندگی می کنند

اگ��ر راننده های بی محابا و س��رکش را کنار 
بگذاریم )کس��انی که به نوبه خودش��ان نیز 
مشکل ساز می شوند(، بیشتر رفتارهای عجیبی 
که در جاده ها مشاهده می کنیم ناشی از این 
واقعیت است که راننده های متوسط حاضر در 
پشت فرمان، تفّکر زیادی برای انتخاب هایشان 
ندارن��د. البته آن ها قصدش��ان صدمه زدن یا 
عصبانی کردن ش��ما نیس��ت، بلکه به نوعی 
غریزه خ��ود را دنبال می کنن��د و در اعماق 
ذهن ش��ان، برخی آموزه های مربی رانندگی 
وجود دارد. شاید به همین دلیل است که در 
خط سرعت ۱۲۰ کیلومتر، با یک خودرو روبرو 
می شوید که با سرعت حدود 9۰ کیلومتر بر 
ساعت در حال حرکت است. این گونه افراد، 
حتی به تابلوهای محدودیت سرعت هم نگاه 

نمی کنند. به جای این کار، در هر سرعتی که 
راحت باشند، رانندگی می کنند. همه چیز در 

اینجا کاماًل به صورت ناخودآگاه است. 
راننده های ناهش��یار به راحت��ی می توانند در 
ج��اده ش��ما را عصبانی کنند. اّما »خش��م« 
س��ود چندانی ندارد و اگر هم به میان سالی 
رس��یده اید، رفته رفته باید نگران تأثیر خشم 
بر س��المتی تان باش��ید. بیایید از یک زاویه 

بهتر ب��ه این موضوع نگاه کنیم. اگر عملکرد 
کس��ی از روی ناخودآگاه باش��د، احتماالً در 
جواب  محّرک هایی است که از پیرامون خود 
دریافت می کند. به دلیل اینکه این گونه افراد 
واقعاً توجهی به عملی ک��ه انجام می دهند، 
ندارند، عمل آگاهانه ش��ما هی��چ تأثیری بر 

آن ها نخواهد داشت. 
ح��ال،  عی��ن  در  و  رایج تری��ن  از  یک��ی   
رنجش آور تری��ن رفت��ار ناآگاهان��ه ای که در 
جاده ها مشاهده می شود، »تمایل به حرکت 
گل��ه ای« اس��ت. م��ا در اعم��اق وجودمان، 
حیواناتی ناطق و اجتماعی هستیم و بنابراین، 
بسیاری از مردم وقتی در کنار دیگر خودرو ها 
رانندگی می کنند، س��طح مشخصی از قّوت 
قلب و اطمین��ان را دارند؛ موضعی که البته 

مسعود انيس حسينی
مترجم
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»احمقان��ه« اس��ت. در واق��ع، 
خطرناک ترین چی��ز در جاده، 
حضور یک خ��ودرو یا کامیون 

چسبیده به شماست. 

گل�ه ای«  »عملک�رد   
خ�ودش را در رفتارهای زير 

نشان می دهد: 
 رانندگ��ی در کنار ش��ما در 
حالتی که آزادراه خالی و مسیر 

آزاد است. 
 ماندن در نقط��ه کور خودرو 

شما
 سبقت گیری و سپس کاهش 
س��رعت ب��رای هماهنگ��ی با 
سرعت شما با فاصله طول یک 

یا دو خودرو در جلو
 چسبیدن بدون دلیل به سپر 
عق��ب خودرو ش��ما، آن هم در 
حالتی ک��ه خطوط دیگر خالی 

هستند . 
 افزایش سرعت برای رسیدن 
به ش��ما در حالتی که از آن ها 

سبقت می گیرید. 
به ج��ای از ک��وره در رفتن در 
مقابل این رفتار ها، سعی کنید 
ناخ��ودآگاه  انگیزه های  ب��ا  که 
راننده بازی کنید. اگر راننده ای 
در کنار شماس��ت و س��عی در 
تنظیم سرعت مطابق با سرعت 
خودرو ش��ما دارد، ی��ک ترمز 
ناگهانی )اگر کسی پشت سرتان 
نیست( و یا شتاب ناگهانی )اگر 
جلویتان خالی اس��ت( می تواند 
راهگشا باشد. اگر به اندازه کافی 
از آن ها دور شوید، غریزه گله اِی 
آن ها تقلیل یافته واحتماالً شما 

را فراموش خواهند کرد. 
همین موض��وع کمابیش برای 
با س��رعت  خودروهای��ی ک��ه 
هماهنگ، در پش��ت س��ر شما 
حرکت می کنند، صادق اس��ت. 
رانن��دگان زی��ادی در جاده ها 
هستند که تمایل دارند سرعت 
خ��ود را ب��ا س��رعت خ��ودرو 
جلوی��ی تنظیم کنن��د و روند 

شتاب گیری یا ترمز آن خودرو 
را دنب��ال نمایند. آن ه��ا از این 
کار، هیچ گون��ه منظوری ندارند 
و فق��ط اصول گل��ه ای را دنبال 
می کنن��د ک��ه در پس زمین��ه 
مغزش��ان پنهان است. اّما اگر با 
شّدت هر چه تمام تر، از سرعت 
از 9۶ به ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت 
شتاب بگیرید، آن ها مطمئناً به 

دنبال تان نخواهند  آمد. 
اگ��ر ب��ه خودرویی در س��مت 
می ش��وید  نزدیک  راس��ت تان 
که س��رعت باالتری دارد، سعی 
کنید که در پشت س��ر آن جای 
بگیرید؛ چ��را که چنین افرادی 
معموالً  وقتی کس��ی را در آینه 
بغل شان می بینند، دچار استرس 
می ش��وند. پ��س از اندکی گذر 
زم��ان، می توانید دوباره به خط 
قبلی برگردید و سبقت خود را 
انجام دهید. در این حالت، باید 
با اس��تفاده از یک شتاب گیری 
ناگهان��ی از این خ��ودرو فاصله 
بگیرید و شعله »رفتار گله ای« 

وی را خاموش کنید. 
اکن��ون حالتی را درنظر بگیرید 
که یک خودرو در پشت سرتان 
بدون آنک��ه دلیل خاصی وجود 
داشته باش��د، در یک مسیر باز 
به سپر عقب چس��بیده است. 

در این حالت، بهتر اس��ت خط 
خ��ود را عوض کرده و س��پس 
شتاب بگیرید. در بیشتر مواقع 
این ن��وع افراد به دنبال ش��ما 
نمی آین��د. اگ��ر خودروی��ی در 
نقطه کور ش��ما پرسه می زند، 
سعی کنید که در   همان جهت 
راهنما بزنید. در نتیجه آن ها یا 
به پشت سرتان متمایل می شوند 
و ی��ا برای جا گرفت��ن در خط 
مسیر، برای س��بقت گرفتن از 
شما عجله می کنند. در همین 
حال، ی��ک راه ح��ل جایگزین، 
حرکت به س��مت خ��ط دیگر 
مسیر در جهت مخالف و اندکی 

شتاب گیری است. 
تمام ای��ن تاکتیک ه��ا و دیگر 
م��واردی ک��ه ممکن  اس��ت به 
ذهن هر کدام از ما برس��د، در 
یک چیز مشترک هستند؛ اینکه 
طراحی آن ها به گونه ای اس��ت 
که ب��ا ایجاد عالئ��م ظاهری و 
هشداردهنده بیشتر به رانندگان 
ناآگاه، غری��زه گله ای را مغلوب 
کنند. این روش ها شما را از یک 
موجود مبهم و نامعلوم در آینه ها 
یا پنجره جلو به اتومبیل واقعی 
و قابل تشخیص تبدیل می کنند؛ 
وسیله  نقلیه ای که نباید زیاد به 

آن نزدیک شد. 

 اّم��ا ی��ک کار وج��ود دارد که 
نباید آن را برای هش��یار کردن 
رانن��ده ای که توج��ه کافی در 
پشت فرمان ندارد، به کار برد و 
آن »بوق زدن« اس��ت. این کار 
موجب وحش��ت آن ها می شود. 
در حالی که ی��ک راننده ماهر 
با ش��نیدن بوق، دقت بیشتری 
در رانندگی ب��ه خرج می دهد، 
اّم��ا بیش��تر رانندگان ناش��ی، 
عملکردی کاماًل برعکس دارند. 
آن ها در حالتی که چشم ش��ان 
به داش��بورد اس��ت، فرمان را با 
سرعت به جهت خالف صدایی 
که شنیده اند، منحرف می کنند؛ 
موضوعی که می تواند منجر به 

حادثه ای ناخوشایند شود.
اگر بتوانید رفتار بعدی رانندگان 
را پیش بین��ی کنی��د و بدانید 
ک��ه پس از ه��ر ن��وع رفتاری، 
چه اقدام��ی باید انجام دهید تا 
ش��رایط امن تری در جاده، هم 
برای این راننده و هم برای خود 
ایجاد کنید، در آن صورت یک 
»ش��والیه« در جاده ها خواهید 
بود. فقط به یاد داشته باشید که 
همیش��ه از قدرت های تان برای 
مقاص��د خوب، و نه ش��یطانی، 
اس��تفاده کنید تا همه چیز به 

خوبی پیش رود.
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اکنون مائیم و زمستان، فصل 
عبور از گرمای تابستان به خنکی 
و س��رما ی زمس��تان. ح��ال به 
منظور اینکه بهترین همخوانی 
با محیط را در این ماه های خنک 
داشته باشیم 7 مورد برگرفته 
از طبیعت را در این راه به شما 
پیش��نهاد می  کنیم ت��ا همواره 

سرحال و شاداب باشید. 
زمستان تجربه ای ست از انتقال 
فصل  ها همراه با تغییر طبیعت. 
هوا خنک و خش��ک می  ش��ود و 
میوه های تابس��تانی ج��ای خود 
را به س��یب و کدو تنبل و انار 
و... می  دهند. خورش��ید زود تر 
غروب می  کند و بیوریتم س��یر 
جدیدی را در پی��ش می  گیرد. 
آی��ورودا، عل��م زندگ��ی و یک 
علم جامع قدیمی اس��ت که به 
حدود حداقل 5000 سال قبل 
باز می  گ��ردد و روی همخوانی، 
و  زندگ��ی  روش ه��ای  تغیی��ر 
تعادل با محی��ط تمرکز می  کند. 
هر کسی که به تعادل جسمی و 
روحی عاقه مند باشد، می  تواند 

به آن دست یابد.

چگونه خود را در فصول سرد سالم نگه داريم

برای تنظيم دمای بدن تان از روغن  ها  استفاده کنيد1
از آنجا که در ماه های خنکی به سر می بریم، دمای 
داخل بدن شما می  تواند کاهش پیدا کند. سعی 
کنی��د دمای بدن ت��ان را تنظیم کنید. به منظور 
تنظیم مجدد دمای بدن ت��ان به خاطر تغییرات 
فصلی، یک ماس��اژ روغنی بدهید. ماساژ با روغن 
کنجد یا روغن زیتون بهترین راه مقابله با روزهای 

سرد است. 
بگذاری��د روغن به م��دت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه خوب 
جذب پوس��ت تان شود. این روش کمک می کند 
که روغن ب��ه الیه های عمیق تر پوس��ت تان هم 
برسد. در ادامه یک دوش آب گرم بگیرید. دوش 
آب گرم منافذ پوست تان را برای ذخیره مؤثر تر و 

عمیق تر رطوبت باز می  کند. 

مواد غذايی شيرين، کم نمك، ترش  و فصلی بخوريد2
زمس��تان فصلی س��رد، پر باد و آرامش��ی پس از 
گرمای پر جنب و جوش تابستان و هوای خشک 
پاییز است. برای حفظ تعادل در بدن در این فصل 
علم آیورودا مصرف مواد غذایی با طعم های مجزا از 
یکدیگر مثل شیرینی، ترشی و نمکین را پیشنهاد 

می  کند.
پس غذا های تان را با طعم دهنده ها ی تازه فصلی 
ب��ه این مزه  ها درآورید. به مصرف عس��ل، لیمو، 

غالت، گندم، س��یب یا هلوی پخته ش��ده فکر 
کنید. بادام و بادام زمینی هم از مغز های پر انرژی 

این فصل هستند.
در ای��ن فصل خنک ممکن اس��ت دیگر تمایلی 
به خوردن س��بزیجات خام یا یک ظرف پرساالد 
نداش��ته باشید. مصرف یک کاس��ه سوپ داغ با 
سبزیجات پخته فصلی جایگزین مناسبی برای 

آن خواهد بود. 

با طبیعت هم��راه ش��وید. لباس هایی 3 رنگارنگ غذا بخوريد
ب��ه رنگ های گرم قرمز، نارنجی یا زرد بپوش��ید. 
پوشش شما نه تنها در رنگ بلکه از نظر جنس هم 

باید گرم باشد و بدن تان را خوب گرم کند.
به یاد داش��ته باش��ید که گوش ها و سرتان را در 
این فصل از باد و سرما بپوشانید و باالخره اینکه 
بسیار دلنشین است وقتی در کنار پنجره بنشینید 
و همزمان با نگاه کردن به طبیعت زیبا ، بشقابی 
از سبزیجات پخته  نوش جان کنید. چغندر، هویج، 
کدو حلوایی، سیب زمینی ش��یرین، پیاز، سیر و 
س��یب پخته، خوراکی های بسیار مناسبی برای 

بشقاب غذای شما می  باشند. 
حتما امتح��ان کنی��د. در این فص��ل میوه  ها و 
سبزیجات آبدار پخته و نرم را نیز بیشتر مصرف 
کنید. غذا  هایتان را با طعم دهنده های مخصوص 
این فصل مثل زنجبیل و سیر خوشمزه تر کنید. 

هفت الهام از طبيعت برای سالمتی در زمستان
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مصرف کنيد4 روزانه مقاديری آب ليموی تازه 
در زمس��تان هوا خنک ش��ده و الزاما همگی 
چه در مدرس��ه یا در مح��ل کار در فضاهای 
کوچکی با افراد زیاد محصور می  ش��ویم و به 
همین دلیل امکان تبادل عوامل بیماری زا باال 
می  رود. به منظور افزایش سیستم ایمنی بدن و 
بهبود عملکرد اندام های گوارشی تان روزتان را 
با یک فنجان آب گرم و آب لیموی تازه شروع 

کنید و پس از مدتی نتیجه آن را ببینید. 

تغيير فصل را با ريلکس کردن و  احساس آرامش بپذيريد5
ماه ه��ای فص��ل تابس��تان با آن ش��لوغی و 
قیل وقالش دیگر گذش��ته و وقت آن اس��ت 
ک��ه وقت های آزاد خ��ود را به ریلکس کردن 
و کارهایی که منجر به آرامش بیش��تر شما 
می  ش��ود، اختصاص دهید. از صداهای بلند، 
سرما و پرمش��غله بودن در زمستان اجتناب 
کنید. بهتر اس��ت کار ها و پروژه های جدید را 
در زمستان شروع نکنید چرا که نوگرایی در 
این فصل با فلسفه طبیعت همخوانی ندارد. 
اس��ترس نیز از مضر ترین مواردی اس��ت که 

حتما باید در این فصل از آن دوری کنید.

و هوای خنك کنار بياييد6 با استفاده از غذاهای گرم با آب 
در فصل سرد گرمای پخت وپز در آشپزخانه  ها 
دلپذیر تر می  شود و مواد غذایی پخته بیشتر 
دلنشین و دلچسب خواهد بود. مواد خوراکی 
س��رد یا یخ از خوراک روزانه شما بهتر است 

حذف ش��وند. آن ها گرچه س��الم هستند 
اما تع��ادل الزم ب��دن را در فصل 

سرد فراهم نمی آورند. مطمئن 
باشید ادویه  ها یا گیاهانی هم 
که مص��رف می  کنید کامال 
ارگانیک باش��ند. زنجبیل، 

شیرین بیان یا ترکیبی از 
زیره سبز، گشنیز و رازیانه 
نه تنها در بدن ما گرمای 

خاصی ایجاد می  کنند بلکه 
به بهبود عملکرد سیستم گوارشی 

هم یاری می  رس��انند. در این فصل همانگونه که مواد غذایی 
خاصی را طلب می  کنید، می  خواهید بو ها و عطر های اطرافتان 
هم سنگین، شیرین یا گرم باشند. اینکه یک چای طبیعی گرم 
بنوشید یا یک ماده خوشبو بسوزانید به شما کمک می  کند در 
زمستان حس خوبی داشته باشید. استشمام عطر های گرمی 
مثل دارچین، زنجبیل، اس��طوخودوس، میخک، بابونه، زیره 
سبز، ریحان، شیرین بیان، مریم گلی و کندر همگی احساس 

خوبی به شما در این فصل خنک می  دهند. 

يك برنامه روزانه غذايی بريزيد و حتما آن را  اجرا کنيد7
ب��رای هر هفته خود از پیش برنامه ری��زی کنید. برنامه ریزی و 
زمانبندی برای صرف س��ه وع��ده غذایی در این بین از اهمیت 
ش��ایانی برخوردار است. س��عی کنید هر روز غذا را در هر وعده 
در زمان معین و منظمی صرف کنید. زمانبندی منظم خواب 
هم در این برنامه جایگاه خاصی دارد. حتما آن را رعایت کنید. 
در این برنامه غذایی غذاهای هر هفته خود و مواد مورد نیاز آن 
را نیز مش��خص کنید از غذاهای نرم شبیه به حریره  ها بیشتر 
استفاده کنید. در وعده های صبحانه از غالت پخته شده مثل 
بلغور جو دوس��ر، نشاسته و گندم پخته شده استفاده کنید. 
برای وعده های ناهار و شام سبزیجات بخارپز شده، سوپ  ها، 

دانه های پخته و خوراک  ها مناسب این فصل هستند.
اگر اهل گوشت و تخم مرغ خوردن هستید، این بهترین زمان 
برای لذت بردن از آنهاست. مواد غذایی از جمله بروکلی، کلم، 
گل کلم، سبزیجات برگی، سیب زمینی، حبوبات، پاپ کورن، 
کراکر  ها و میوه های خشک را در این فصل به اعتدال بخورید و 
یا آن ها را بپزید و میل کنید و موقع خوردن هم به آن ها روغن 
زیتون اضافه کنید. به جای کباب کردن و سرخ کردن، بیشتر از 
روش های آرام پز کردن و بخارپز کردن برای پخت غذا های تان 

استفاده کنید.

به ي�اد داش�ته باش�يد که 
گوش ه�ا و س�رتان را در اين 
فصل از باد و سرما بپوشانيد و 
باالخره اينکه بسيار دلنشين 
اس�ت وقتی در کن�ار پنجره 
بنش�ينيد و همزمان ب�ا نگاه 
کردن به طبيعت زيبا ، بشقابی 
از س�بزيجات پخته  نوش جان 

کنيد.
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درباره یتیم آنقدر سفارش شده که یک آیه در دو سوره آمده است.
َوالتََقربوا ماَل الَیتیِم

به مال یتیم نزدیک نشوید.
ااِل بالَتی ِهَی اَحَسُن

مگر از آن راهی که بهتر است )به نفع یتیم(.
َحتی یَبُلَغ اُشَده۱ُ

تا آنکه به سن بلوغ و رشد برسند.
همچنین در قرآن مجید آمده است: کسانی که اموال یتیمان را به ستمگری می  خورند، در 

حقیقت به شکم شان آتش دوزخ می ریزند و به زودی در آن دوزخ خواهند افتاد.۲
حضرت علی)علیه السالم( در این خصوص فرموده اند: 

هرکس بر یتیمی ستم کند، اوالدش او را نافرمانی کند.
اهلَل اهلَل فِی االَیتاِم

خدا را در نظر بگیرید و درباره یتیمان از خدا بترسید.
َفال تُِغبوا اَفواَهُهم

برای دهان های آنها نوبت قرار ندهید )که گاهی سیر و گاهی گرسنه باشند.(
َو ال یَضیعوا بَِحضَرتُِکم۳

و نزد شما )در اثر گرسنگی و برهنگی و بی سرپرستی ( ضایع نشوند.
صادق آل محمد )علیه الس��الم( می فرماید: هنگامی ک��ه یتیمی گریه کند، عرش الهی 
می لرزد و خدای حکیم می فرماید: این کیس��ت که بنده یتیم مرا که پدر و مادرش را در 
کودکی از او گرفته ام، می گریاند؟ به عّزت و جاللم س��وگند، هر انسانی که او را آرام کند، 

بهشت را بر او واجب می کنم.
رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در این باره فرموده اند:

هر کس یتیم خود را یا یتیم دیگری را نگه دارد تا بی نیاز شود، خداوند کریم بهشت را بر او 
واجب می کند، چنان که به خورنده مال یتیم جهنم را واجب کرده است.

هم چنین فرموده اند: بر یتیمان مردم مهربانی کنید، چنانچه میل و توقع دارید با یتیمان 
شما مهربانی شود.

سپس دو انگشت مبارک خود را نشان داده و فرموده اند:
این دو انگشت چقدر به هم نزدیک اند؟

همه منتظر پاسخی عمیق بودند که رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرمودند:
کسی که یتیمی را سرپرستی کند در بهشت نزدیک من است، مانند نزدیکی آن دو انگشت 

به یکدیگر.
َفاَما الَیتیَم َفال تَقَهر

هرگز یتیمی را آزرده خاطر مکن.۴
هم چنین پیامبر فرموده اند: در بهشت خانه ای است که به آن خانه شادمانی گویند.

اصحاب پرسیدند: یا رسول اهلل چه کسانی وارد این خانه می شوند؟
فرمودند: کسی وارد این خانه نمی شود:

ااِل َمن َفِرَح یَتاَمی الُموِمنیَن
مگر کسی که یتیمان مومنین را شاد کند.

۲. سوره نساء: ۱۰ ۱. سورا انعام: ۱۵۲، سوره اسراء: ۲۲ 
۳. نهج البالغه  ۴. سوره ُضحی

ارزش يتيم نوازی در اسالم

برگرفته از کتاب جلوه های نجات
 نوشته عبدالکريم شمشيری)محمددوست(
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ورزش
جيغ بنفش پول های فوتبال!

منفور تر  از هيتلر!
سفر به قطر، نگاه به اروپا
»هو« شدگان ورزشگاه ها
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اتفاقات مهمی در سال 2017 در جهان ورزش رخ داد که سهم فوتبال بیش از همه بود. یک انتقال تاریخ ساز این ورزش را دگرگون کرد، البته این موضوع به ضرر جهان فوتبال 
تمام شد. از طرفی چند اتفاق تلخ نیز در این سال رخ داد که همه دوستداران جهان ورزش را غمگین کرد. همچنین رکورد های بی نظیری شکسته شد و اتفاقات باورنکردنی و یا به 

عبارتی معجزه رخ داد که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

مهم ترين اتفاقات جهان ورزش در سال 2017 را اينجا بخوانيد

دومی�ن قهرمانی پیاپی رئ�ال مادرید در لیگ 
قهرمانان اروپا 

رئال مادرید پس از شکست اتلتیکومادرید در 
نیم��ه نهایی فصل ۱7-۲۰۱۶ لیگ قهرمانان 
به فینال صعود کرد. سفیدپوش��ان در دیدار 
نهای��ی در کاردیف باید ب��ه مصاف یوونتوس 
می رفتن��د. همه چیز آماده بود تا مادرید یک 
رکورد تاریخی به ن��ام خود ثبت کند. با این 
حال تیم تورینی حریف کوچکی محس��وب 
نمی ش��د و درون دروازه از دروازه ب��ان بزرگی 
به نام جانلوئیجی بوفون بهره می بردند. تنها 
۲۰ دقیقه زم��ان برد تا کریس��تیانو رونالدو 
دروازه یوونتوس را باز کند. در   نهایت مادرید با 
پیروزی چهار بر یک قهرمان این رقابت ها شد 
و توانست نخس��تین تیمی شود که برای دو 
سال پیاپی قهرمان این رقابت ها می شود. سوم 

ژوئن روز تاریخی برای تیم مادریدی بود. 

ناکامی تیم ملی ایتالیا در رسیدن به جام جهانی 
۲۰۱8

تیم ملی ایتالیا با ستاره بزرگ خود یعنی بوفون 
نتوانس��ت از شانس صعود مس��تقیم خود از 
جام جهانی اس��تفاده کند و به پلی اف راه پیدا 
کرد. بد ترین قرعه در این مرحله برای آتزوری ها 
افت��اد. ایتالیا باید برابر س��وئد پرانگی��زه قرار 
می گرفت. دیدار رفت با پیروزی زردپوشان در 
سوئد پایان یافت. ایتالیا برای صعود به پیروزی 
در دیدار برگشت نیاز داشت اما نتوانست بازی 
درخش��ان و حتی قابل قبول��ی را به نمایش 
بگ��ذارد و از صع��ود به جام جهان��ی بازماند. 
اشک های بوفون پس از پایان بازی از تلخ ترین 
لحظات سال ۲۰۱7 بود. دروازه بان ایتالیایی با 
چشمان گریان خداحافظی خود را از تیم ملی 
اعالم کرد. تنها ایتالیای بزرگ در رس��یدن به 
جام جهانی ناکام نبود، هلند و ش��یلی نیز به 
این رقابت ها صعود نکردند و در مقابل ایسلند 
و پاناما نخستین حضورشان را در این بازی ها 

تجربه خواهند کرد. 

پنجمین توپ طالی کریستیانو  رونالدو
 هفتم دسامبر )۱۶ آذر( روزی به یاد ماندنی 
برای مهاجم پرتغالی بود. او توانست پنجمین 
ت��وپ طالیش را در کنار ب��رج ایفل دریافت 
 کند. بازیکن ش��ماره 7 مادرید پس از جایزه

The Best توانس��ت برای دومین سال پیاپی 
برنده توپ طال شود. قهرمانی های مادرید در 
لیگ قهرمانان اروپا، اللیگا، س��وپرجام اروپا و 
اس��پانیا باعث ش��د تا این عنوان به کاپیتان 
تیم ملی پرتغال برس��د. رونالدو توانس��ت در 
این زمینه با لیونل مس��ی برابر شود. مهاجم 
پرتغالی پی��ش از این در س��ال های ۲۰۰8، 
۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ این عنوان را به دست 

آورده بود. 

معجزه نوکمپ
 بدون شک یکی از بهترین شب های ورزشی 
در هش��تم می در نوکمپ رخ داد. بارس��لونا 
در حال��ی در مرحله یک هش��تم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپ��ا میزبان پاری س��ن ژرمن بود 
که باید شکس��ت چهار بر صفر دیدار رفت را 
جبران می کرد. تاکن��ون تیمی در تاریخ این 
بازی ها نتوانس��ته بود این کار را انجام دهد. با 

این حال آبی اناری ها باور داشتند می توانند به 
مرحله بعد صعود کنند. بارس��ا خیلی زود به 
گل رس��ید و در دقایق پایانی نیمه اول با گل 
ب��ه خودی کورزاوا نتیجه را دو بر صفر به نفع 
خ��ود کرد. نیمه دوم تحت تأثیر قضاوت های 
جنجال��ی داور قرار گرفت. مس��ی در دقیقه 
۵۰ از روی نقط��ه پنالتی اختالف را به س��ه 
گل رس��اند اما گل ادینس��ون کاوانی شرایط 
را برای بارس��ا سخت کرد. در لحظات پایانی، 
نیمار از روی نقطه پنالتی بازی را پنج بر یک 
کرد. داور ۶ دقیقه وقت اضافه در نظر گرفت 
و دوباره مهاجم برزیلی گلزنی کرد. پاریسی ها 
که باور نمی کردند چنین نتیجه ای رقم بخورد 
دقای��ق پایانی را از هم گسس��ته بازی کردند 
و در این ش��رایط سرخی روبرتو با گلزنی اش 
معجزه نوکم��پ را رقم زد و نام بارس��ا را در 

تاریخ فوتبال ثبت کرد. 

نیمار گران ترین انتقال جهان
زمانی که اعالم شد پاری سنژرمن می خواهد 
برای امضای قرارداد با نیمار به بارسلونا ۲۲۲ 
میلیون یورو پرداخت کند کمتر کس��ی باور 
می ک��رد چنین اتفاقی رخ ده��د. با این حال 
در آخرین ساعات س��وم آگوست گران ترین 
انتقال تاریخ ورزش جهان رخ داد و باش��گاه 
پاریس��ی اعالم کرد نیمار فصل پیش��رو را با 
پیراهن شماره ۱۰ برای این تیم بازی می کند. 
این موضوع باعث شد شرایط نقل و انتقاالت 
کامال عوض و ارزش بازیکنان چند برابر شود 
تا جایی که در آخرین روزهای س��ال ۲۰۱7 
باشگاه لیورپول برای مدافع ساتهمپتون 7۵ 
میلیون پوند هزینه کرد و ویرجیل فن دایک 
به گران ترین مدافع تاریخ فوتبال تبدیل شد. 

پایان تلخ یوسین بولت
 س��ریع ترین مرد جهان قرار بود در مسابقات 
جهانی لندن از دنیای دوومیدانی خداحافظی 
کند. او تنها در دو رشته ۱۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ 

علی فيضجيغ بنفش پول های فوتبال!
روزنامه نگار
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متر شرکت کرد و همه جهان انتظار داشتند 
مرد طالیی، بهترین پایان را داشته باشد. دو 
۱۰۰ متر برگزار شد اما سریع ترین مرد جهان 
نه تنها نتوانست به عنوان نفر اول از خط پایان 
عبور کند بلکه دوم نیز نشد. بولت مدال برنز 

این رقابت ها را بر گردن آویخت.

آخرین فرصت برای دونده جامائیکایی دو ۴ در 
۱۰۰ مت��ر بود. او قرار بود آخرین ۱۰۰ متر را 
برای تیمش طی کند. شروع بولت خوب بود 
اما ناگهان دچار آسیب دیدگی شد و نتوانست 
از خط پایان عبور کند. تصویر تلخ فرو ریختن 
بولت یکی از بد ترین لحظات سال ۲۰۱7 بود. 

درخشش رافائل نادال و راجر فدرر
در نخستین ماه های سال ۲۰۱7 اتفاقی خوب در 
جهان تنیس رخ داد. دو تنیسور بزرگ جهان پس 
از چند سال دوباره به فینال گرند اسلم رسیدند. 
دیدار نهایی تنیس اپن استرالیا میان نادال و فدرر 
برگزار شد و تنیسور سوییسی توانست فاتح این 
بازی ها شود. سپس رولن گروس به نادال رسید و 
ویمبلدون با قهرمانی فدرر به پایان رسید. آخرین 
گرند اسلم سال را نیز نادال به نام خود ثبت کرد 
تا هر دو تنیسور چهار گرند اسلم ۲۰۱7 را از آن 
خود کنند. درخشش نادال به جایی رسید که او 
پس از سال ها در رتبه نخست رنکینگ تنیس 
م��ردان قرار گرفت و س��ال را نیز به عنوان مرد 

شماره یک جهان به پایان رساند. 

 سرنا ویلیامز و گاربینه موگوروسا
 ۲۰۱7، س��ال رکوردش��کنی و تاریخسازی 
برای دو تنیسور آمریکایی و اسپانیایی بود. 
ویلیامز توانست نخس��تین گرند اسلم سال 
را ب��ا قهرمانی به پایان رس��اند. او در فینال 
تنی��س اپن اس��ترالیا ون��وس، خواهرش را 
شکست داد و با ثبت هفتمین قهرمانی اش 
در این رقابت ها رکوردش��کنی کرد. ویلیامز 
در ۲۰ آوری��ل اعالم کرد باردار اس��ت و تا 
پایان فصل در هیچ رقابتی ش��رکت نخواهد 
کرد. از طرفی موگوروس��ا برای نخستین بار 
فاتح ویمبلدون ش��د و دومین گرند اس��لم 
خود را در ۲۳ س��الگی به دست آورد. با این 
قهرمانی او در هفتم آوریل در رتبه نخست 
رنکینگ زنان قرار گرفت. جالب اینجاس��ت 
نادال نیز مرد شماره یک جهان شد و اتفاقی 

تاریخی برای اسپانیایی ها رخ داد. 
 

اخراج روسیه از المپیک زمستانی
روسیه چهار سال پس از حکمرانی در المپیک 
زمستانی سوچی به عنوان میزبان، اکنون اجازه 
ندارد در مس��ابقات س��ال آینده شرکت کند. 
دوپینگ س��ازمان یافته در میان ورزش��کاران 
روسی باعث شد کمیته بین المللی المپیک آن ها 
را از این بازی ها اخراج کند. روس��یه نخستین 
کش��وری اس��ت که نمی توان��د در بازی های 
المپیک شرکت کند. این بازی ها سال آینده در 

پیونگ چانگ کره جنوبی برگزار می شود.

فینال سوپر بول
 دی��دار نهایی NFL )لیگ فوتبال آمریکایی( 
یکی از پربیننده ترین مس��ابقات ورزشی در 
سال ۲۰۱7 بود. این دیدار به یادماندنی برای 
نخس��تین بار در وقت های اضافه دنبال شد. 

پنجاه و یکمین فینال NFL بین دو تیم آتالنتا 
فالکونز و نیوانگلند پاتریوتس برگزار ش��د. در 
حالی که آتالنتا ۲۱ بر صفر از حریفش پیش 
بود نیوانگلند توانست با درخشش تام برادی 
این نتیجه را جبران کند و بازی را با نتیجه ۳۴ 
بر ۲8 به نفع خود به پایان رس��اند. نیوانگلند 

برای پنجمین بار قهرمان این رقابت ها شد.

بی احترامی ستارگان NBA و NFL به ترامپ
 NBA در آمریکا رس��م اس��ت تیم قهرمان 
در کاخ سفید با رییس جمهور مالقات کند. 
با این ح��ال حضور دونال��د ترامپ به عنوان 
مرد اول این کش��ور همه چیز را عوض کرد. 
رییس جمهور آمریکا به شدت نسبت به رفتار 
بازیکن��ان NFL انتقاد کرد )بازیکنان فوتبال 
آمریکایی به نشانه اعتراض به رفتار بد پلیس 
با سیاهپوستان هنگام نواخته شدن سرود ملی 

پیش از آغاز بازی ها زانو زدند(.

این انتقاد به شدت در شبکه های اجتماعی بازتاب 
داشت و باعث شد لبرون جیمز پاسخ ترامپ را 
در رابطه با دعوت گلدن استیت وریرز )قهرمان 
NBA( به کاخ س��فید بدهد. س��تاره کلیولند 
کاوالیرز در شبکه اجتماعی نوشت: »رفتن به کاخ 

سفید پیش از حضور تو یک افتخار بود.« 

گران ترین مبارزه جهان 
فلوید می ودر )بوکس��ور( و کانر مک گریگور 
)مبارز MMA( گران ترین مبارزه تاریخ بوکس 
را برگ��زار کردند. چند ماه پیش از این رقابت 
کری خوانی های دو ورزشکار آغاز شده بود. در 
  نهایت می ودر توانست مک گریگور را شکست 
ده��د و در دهمین راند پیروز ش��ود. می ودر 
پ��س از این پیروزی به لطف فروش بلیت ها و 
برند های تبلیغاتی به ۳۵۰ میلیون یورو رسید.
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فوتبال تناقض های زیادی دارد، یک فرد شاخص در عین اینکه می تواند منفور باشد محبوب هم می تواند باشد. اما برخی ویژگی منفور بودنشان گاهی 
اوقات خیلی به چشم می آید. مجله فورفورتو در روزهای منتهی به سال 2017 میادی فهرستی از 50 چهره منفور دنیای فوتبال منتشر کرده است که 
در فهرست این نشریه بریتانیایی برخی از نام ها تعجب برانگیزند، نامی همانند کریستیانو رونالدو. البته این گزارش ویژگی های نفرت انگیز برخی از 
چهره ها را به نمایش گذاشته و به مقبولیت آنها بین مردم خیلی توجه نکرده است. گویا این چهره ها استعداد خاصی در دشمن تراشی برای خود دارند.  

از این فهرست 50 نفره آشنایی با 10 نفر شاخص نخست این فهرست جالب توجه است: 

منفور تر  از هيتلر!
آشنايی با »دشمن تراش ترين« چهره های شاخص فوتبال

۱-سپبالتر
 رییس اس��بق و سوییسی فیفا در سخنرانی 
که س��ال ۲۰۱۳ در دانشگاه آکسفورد انجام 
داد گفت که به عن��وان رییس باال ترین نهاد 
فوتبال در جهان خوب می داند عملکردش از 
سوی بسیاری بد تفسیر شده است. وی گفت: 
»شاید شما فکر می کنید می دانید فیفا چیست 
و چه کاری انجام می دهد، فکر می کنید اینجا 
پول چاپ می کنیم و به حس��اب های مان در 
بانک های مختلف می ریزی��م. اما این چنین 
نیست.« اما واقعا همین بود. بال تر و دوستانش 
در فیفا پول چاپ می کردند و در حساب های 
بانکی می ریختند! ش��بکه ای از کمپانی های 
پرطمع و فاسد با فیفا مرتبط بودند که بال تر 
در صدر همه آن ها قرار داش��ت. افش��ای این 
شبکه گسترده فساد باعث فروپاشی حکومت 

پیرمرد سوییسی و خروج او از فیفا با بدنامی 
ش��د. چهره او در خارج از اروپا و آمریکا کمتر 
منفور است اما به باور بسیاری، او چهره فوتبال 
را مخ��دوش کرد، چیزی ک��ه مدت ها طول 

می کشد تا بهبود یابد. 

۲-خوزهمورینیو
بیشتر مردم از نزاع و درگیری دوری می کنند، 
برخی هم اصال ب��ه آن اهمیت نمی دهند. اما 
تعداد کمی از مردم هستند که دعوا را دوست 
دارند. اصال کس��انی هم هس��تند که زندگی 
ب��دون دعوا و درگیری را تصور نمی کنند. این 
اف��راد انرژی، انگیزه و لذت خود را از ش��اخ به 
ش��اخ ش��دن با دیگران می گیرند. این شیوه 
عجیبی برای زندگی کردن است که کامال در 
مورد خوزه مورینیو صدق می کند، مردی که 

یکی از بر ترین مربیان تاریخ فوتبال جهان در 
رده باشگاهی است.  مورینیو لب خط حرکت 
می کن��د و دش��منان تازه ای ب��رای خود پیدا 
می کند. آرسن ونگر، ادن هازارد، پپ گواردیوال 
و کل جمعیت مرسیساید )دربی های معروف 
لندن( و کاتالونیا و نیمی از مادرید. او دوستان 
خیلی کمی دارد. البته گاهی اوقات گویا عقل 

هم ندارد! 

۳-هرالدشوماخر
ای��ن دروازه ب��ان آلمان��ی یک بار بر اس��اس 
نظرس��نجی منفور ترین اف��راد تاریخ در یک 
روزنامه فرانس��وی باال تر از آدولف هیتلر قرار 
گرفت. چی��زی که چنین نف��رت عمیقی را 
علی��ه دروازه ب��ان آلمانی ها رق��م زد خطای 
به ش��دت ناجوانمردانه و وحش��یانه او روی 

هيلدا حسينی خواه
مترجم
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پاتریک باتیس��تون بازیکن تیم ملی فوتبال 
فرانسه در جام جهانی ۱98۲ بود. باتیستون 
در پی برخورد با ش��وماخر دچار مصدومیت 
و شکستگی ش��دید دنده ها و ستون مهره ها 
ش��د. سه دندانش هم شکس��ت و در پی این 
مصدومیت ب��ه کما رفت. ام��ا فکر می کنید 
واکنش ش��وماخر به این اتفاق تلخ چه بود؟ 
او در کنفران��س خبری درب��اره این موضوع 
گفت: »اگر تقصیر من باش��د خسارتش را به 
باتیس��تون پرداخت می کنم.« به این ترتیب 

شوماخر با این جمله منفور ابدی شد. 

۴-میشلپالتینی
با توجه به اینکه او یکی از بزرگ ترین بازیکنان 
دنی��ا بود، تنظیم پیش��گفتار اینک��ه زندگی 
فوتبال��ی اش چقدر دس��تخوش اتفاقات قرار 
گرفت غم انگیز اس��ت. او که به عنوان یکی از 
بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال شناخته می شود 
و روزهایی طالیی در دهه 8۰ میالدی پشت 
س��ر گذاشت به یک چهره منفور و اصال یک 
تبعیدی در فوتبال مدرن تبدیل ش��ده است. 
همزمان با فروپاش��ی فیفا به دلیل فسادهای 
گس��ترده، پالتینی به نظ��ر می آمد از معدود 
چهره هایی باش��د که تقصی��ری در ماجرای 
رسوایی عظیم و تاریخی فیفا ندارد اما چنین 
نبود. رد و پای او در برخی از مبالغ رد و بدل 
شده در پروسه اعطای میزبانی جام جهانی به 
قطری ها ثابت شد تا چهره این فرانسوی برای 

همیشه مخدوش شود. 

۵-کریستیانورونالدو
 محبوب تری��ن ورزش��کار کنونی جه��ان در 
فهرست منفور ترین ها؟ کسی که ۱۱7 میلیون 
فالوئر فقط در اینس��تاگرام دارد، منفور است؟ 
بله، حتی چنین ش��خصی هم می تواند منفور 
باشد. اگر بخشی از رقابت رونالدو در فوتبال به 
لیونل مسی برمی گردد بخشی دیگر از رقابت با 
هواداران مربوط می ش��ود. تعریف خیلی ساده 
است، او بازیکنی به شدت خودشیفته به شمار 
می رود. همیشه و در هر حالتی از خودش تعریف 
می کند. مشارکت نکردن در شادی های پس از 
گل سایر بازیکنان رئال مادرید و دیگر رفتارهای 
خودخواهانه باعث شده تا منتقدانش فقط منتقد 
او نباشند، که از او متنفر هم باشند. او محبوب 
است اما وقتی بخواهد نفرت دیگران را برانگیزد 

به بد ترین شکل ممکن این کار را می کند. 

۶-الحاجیدیوف
 فکر کردن به الحاجی دیوف بازیکن سابق تیم 
ملی سنگال بدون اینکه لبخند از لبتان محو 
شود، امکانپذیر نیست. او آنقدر ویژگی های بد 
دارد که هوادارانش خیلی کمتر از مخالفانش 
هس��تند. البته دیوف چند سالی می شود که 
فوتبال را کنار گذاش��ته اس��ت. او در دوران 
فوتبالی خود با این و آن درگیر می ش��د، دایو 
م��ی زد و مصدومیت دیگر بازیکن��ان را رقم 
می زد. او زندگی ش��خصی چندان جالبی هم 
ندارد. از حضور زنان زیاد در زندگی شخصی 
او که بگذریم به عالقه بیمار گونه اش در زمینه 
به رخ کشیدن ثروت می رسیم. او یک سنگالی 
اس��ت، یک سنگالی فقیر که از فقر نداری به 

ثروت زیادی رسید.

۷-جانتری
 در میدان مس��ابقه کاپیتان س��ابق تیم ملی 
فوتب��ال انگلیس از آن دس��ت بازیکنانی بود 
که ه��ر تیمی آرزوی داش��تنش را در س��ر 
می پروراند. او مدافعی مستحکم و شجاع بود. 
هواداران چلس��ی او را دوس��ت داشتند چون 
تری بازیکنی وفادار به پیراهن باشگاه هم به 
شمار می رفت. اما دالیل زیادی هم برای تنفر 

شدید از این بازیکن وجود دارد.
 اوج رس��وایی اخالقی او در سال ۲۰۰8 بود، 
زمان��ی که با همس��ر هم تیم��ی اش ارتباط 
نامش��روع برق��رار ک��رد. پ��س از آن توهین 
نژادپرس��تانه به بازیکن سیاهپوست حریف 
هم به کارنامه سیاه کاپیتان تری اضافه شد. 
او به دلیل رسوایی های عظیم اخالقی بازوبند 
کاپیتانی تیم ملی و پ��س از آن پیراهن تیم 

ملی انگلیس را از دس��ت داد. شاید خاطرات 
دیگری از او نزد هواداران باش��د، مثل زمانی 
که اتومبیل خود را جای پارک ویژه معلوالن 
گذاش��ت تا برود و استیک بخورد. تری هرگز 

محبوب نشد. 

۸-لوییسسوارز
 پیش از آنکه س��تاره بودن و گل های زیبای 
س��وارز را به خاطر بیاورید گاز هایش در ذهن 
ش��ما نقش می بن��دد. او گاز می گی��رد و به 
دیگران توهین نژادپرس��تانه می کند. )البته 
بی انصافی اس��ت اگر نگویی��م گاز گرفتن ها 
و س��ایر رفتارهای بد این س��تاره اروگوئه ای 
نزدیک به چهار س��ال اس��ت متوقف ش��ده 
اس��ت(. هیچکس توهین او ب��ه پاتریس اورا 
بازیکن رنگین پوست منچستریونایتد را از یاد 
نمی برد. البته هرگز کسی گاز او از کیهلینی و 
یا برانیسالو ایوانوویچ را هم فراموش نمی کند. 
مشخص نیست چند سال دیگر باید بگذرد تا 
ستاره بارسلونا از فهرست منفور ها خارج شود. 

۹-دیهگوکاستا
 مرد بی وطن دنیای فوتبال دیهگو کاس��تا نام 
دارد. کسی که پیراهن زادگاه اصلی اش برزیل 
را به پیراهن اس��پانیا فروخت. کسی که دیگر 
به تیم ملی فوتبال اسپانیا هم دعوت نشد. او 
ن��ه به تیمی تعصب دارد و نه اخالق خوب. نه 
با مربیان��ش ارتباط خوبی برقرار می کند و نه 
رفتار موجه و انسانی در طول مسابقه از خود 
نش��ان می دهد. تحقیر حریف��ان با حرکات و 
گفتار از ویژگی های کاستا به شمار می رود. این 
ستاره برزیلی االصل که البته حاال جایی هم 
در تیم ملی برزیل ندارد، هواداران کمی دارد. 

دشمنانش خیلی زیاد هستند. 

۱۰-اشلیکول
یک دفاع چپ فوقالعاده، یک مدافع مستحکم و 
کالسیک. اما چه می شود کرد که سهم چلسی 
در منفور ترین چهره های فوتبالی باز هم زیاد 
می ش��ود. اشلی کول در س��ال ۲۰۰۵، قضیه 
رفتنش به چلس��ی را با یک دیدار مخفیانه با 
خوزه مورینیو و س��ران باش��گاه کلید زد. این 
دی��دار لو رفت و اش��لی در دادگاه به 7۵۰۰۰ 
یورو جریمه نقدی محکوم شد. اشلی در   نهایت 
به چلسی پیوست تا به بازیکنی منفور در تاریخ 

فوتبال انگلیس تبدیل شود.

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

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش

]67[

شماره 44 - دی ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



مهم تری��ن خب��ر نق��ل و انتقاالت 
زمس��تان فوتبال ای��ران، انتقال 
آق��ای گل دو فص��ل گذش��ته به 
باش��گاه قط��ری ب��ود، آن هم در 
فاصله چند روز تا پایان محرومیت 
چهارماهه از س��وی فیف��ا. مهدی 
تی��م  از   93 س��ال  در  طارم��ی 
ایران جوان بوشهر به پرسپولیس 

پیوست. 
او 87 ب��ار لباس پرس��پولیس را 
برتن کرد و 45 گل به ثمر رساند. 
پیوستن او به الغرافه بهانه ای شد 
برای بررس��ی شرایط پرسپولیس 
بعد از فروش آقای گل ملی پوش 
و کار هایی که این باشگاه می تواند 
با انج��ام آن ها جای خالی طارمی را 
از نظر فنی هم از نظر اقتصادی به 

خوبی پر کند.

تمدید با بازیکنان و کادرفنی
یکی از مهم ترین مسائلی که این روز ها بار دیگر 
به موضوع مهم رس��انه های ورزشی تبدیل شده 
موض��وع تمدید قرارداد با بازیکن��ان و کادر فنی 
است. محرومیت پرس��پولیس از ۲ پنجره نقل و 
انتقاالتی، مدیران این تیم را مجاب کرد تا با کادر 
فنی و بازیکن��ان این تیم برای ادامه همکاری به 
توافق برسند. با وجود تالش های مدیران باشگاه 
تا به اینجای کار تنها با برانکو و بوژیدار رادوشویچ 
دروازه ب��ان ک��روات این تی��م به توافق دوس��اله 

رسیدند.
به جز رادوش��ویچ در انتهای این فصل 9 بازیکن 
دیگر قراردادشان با باشگاه به پایان خواهد رسید 
ولی ب��ا جدایی مه��دی طارمی ک��ه تالش های 
گرشاسبی و همکارانش برای تمدید قرارداد با او، 
عمال شکست بزرگی برای پرسپولیس بود باعث 

نگرانی هواداران در مورد آینده این باشگاه شد. 
برانکو برای تمدید قرارداد خود به مدت دو فصل 
دیگر پیش شرط هایی را گذاشته بود. او از باشگاه 
خواس��ت تا مطالبات مربوط به دو فصل گذشته 
را ب��ه تم��ام اعضای کادر فن��ی پرداخت کنند و 
همچنین برگه های مربوط به پرداختی ها و میزان 

مطالبات اعضای تیم در اختیار آن ها قرار گیرد.
گرشاسبی هم توانست در برهه زمانی کوتاه مدت، 
ه��ر دو خواس��ته مربی ک��روات را ب��ا پرداخت 
مطالبات او و دس��تیارانش همچنی��ن پرداخت 

۱۵ درصد دیگر از قراردادهای بازیکنان به همراه 
ریزپرداختی  های ش��ان را وص��ول کن��د تا برانکو 
ب��ا خیال راحت تا ۲ س��ال دیگر س��رمربی تیم 

پرسپولیس شود.
در مجم��وع اگ��ر بخواهی��م عملک��رد مدیران 
پرسپولیس در تمدید با بازیکنان را بررسی کنیم 
می توان گفت آن ها نم��ره قبولی نگرفتند چون 
با نزدیک ش��دن به پایان فصل آن هم در س��ال 
منتهی به جام جهانی شانس تمدید با بازیکنان 
کمتر می ش��ود. بازیکنانی که نتوانند با باش��گاه 
تمدی��د کنن��د بازیکن آزاد تلقی می ش��وند و بر 
اس��اس قوانین نقل و انتقاالتی فیفا، اگر بازیکنی 
آزاد باشد هر باشگاهی می تواند در صورت توافق 
با او و عدم پرداخت پول رضایتنامه بازیکن آزاد را 
جذب کند، موضوعی که دست پرسپولیس برای 

حفظ بازیکنان خود را می بندد. 

از بشیکتاش الگو بگیرید
حال باش��گاه می تواند سیاس��ت بهتری در قبال 
بستن قرارداد با بازیکنان اعمال کند، سیاستی که 
بتواند بازیکنان را راضی به بستن قرارداد با رقم های 
پایین تر از قراردادشان کند ولی در مقابل، به آن ها 
اعتبار الزم را بدهد تا بازیکنان با خیالی آسوده با 
باشگاه تمدید کنند، سیاستی که در سال ۲۰۱۲ 
باشگاه بشیکتاش ترکیه انجام داد. بشیکتاش در 
آن فصل به واسطه ولخرجی های قبلی با مشکالت 

سفر به قطر، نگاه به اروپا
نگاهی به انتقال مهدی طارمی مهاجم پرسپوليس به الغرافه

آرتين چراغی
روزنامه نگار

N
ew

s

گ و هنر
فرهن

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ش
ورز

 شمار سامانه پيام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دريافت شکايات، انتقادات و پيشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021

]68[

شماره 44 - دی ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



مالی زیادی روبه رو بود. آن ها آن زمان تصمیم 
گرفتند تا فصل ۲۰۱۲/۲۰۱۳ را فصل »فدا« 
که به معنای فداکاری بود، نامگذاری کنند. با 
این روش توانس��تند با کم کردن هزینه های 
جاری در آن فصل یعنی خرید بازیکنان جوان 
با کیفیت و تمدید ق��رارداد با بازیکنان اصلی 
و همین طور راضی ک��ردن آن ها برای تمدید 
با رقم پایین تر، هزینه  هایش��ان را کم کردند. 
۳فصل پشت سر هم نتوانستد در لیگ قهرمان 
ش��وند ولی در س��ال ۲۰۱۴ با شکست دادن 
لیورپ��ول و صعود به مرحله یک چهارم لیگ 
اروپا در س��ال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ با قهرمانی 
در لیگ ترکیه مزد زحمات ش��ان را گرفتند. 
عملکرد خوب بازیکنان جذب شده در فصل 
»فدا« و بازیکنانی که با رقم پایین تری تمدید 
کرده بودند ارزش شان حدود ۲۰ الی ۳۰ برابر 
ش��د. حال پرس��پولیس می تواند از سیاستی 
مش��ابهی برای تمدید ق��رارداد با بازیکنانش 

استفاده کند. 

هم طارمی سود کرد هم پرسپولیس
پس از پیوستن طارمی به الغرافه، کمپین های 
مختلفی علیه طارمی ایجاد شد که هواداران 
را به دو دسته تبدیل کرد. بعضی ها از جدایی 
غی��ر منتظ��ره او ناراض��ی بودن��د در مقابل 
بعضی ه��ا از این مهاج��م ملی پوش حمایت 
کردند و از زحماتی که او برای پرس��پولیس 
در مدت زمان حضورش کشید تشکر کردند. 
ش��اید عجیب ترین نکته در این میان جدایی 

طارمی با رقم 8۰۰ هزار دالر باشد.
قیم��ت جهانی او در مارکتین��گ معتبر این 
روز ه��ا مع��ادل ۲ میلی��ون ۱۰۰ ه��زار دالر 
قلمداد می ش��ود از همین رو اختالف فاحش 
یک میلیون ۳۰۰ هزار دالری از نکات عجیب 
این انتقال اس��ت که این اتف��اق برای رامین 
رضاییان نیز افت��اد. این بازیکن قصد جدایی 
از پرس��پولیس را داش��ت و قیمت جهانی او 
یک میلیون ۵۰۰ ه��زار دالر بود ولی تنها با 
پرداخت ۲۵۰ هزار دالر توانس��ت رضایتنامه 

خود را دریافت کند. 
حال اگر بخواهیم منطقی تر به قضیه نگاه کنیم 
باید رفت��ار و تصمیمات هیجانی خود را کنار 

بگذاریم چون پیوستن طارمی به الغرافه با مبلغ 
قابل توجهی هم برای او هم برای پرسپولیس 
مفید بود. اگر او را از صادرات این باش��گاه در 
نظ��ر بگیریم، پرس��پولیس در قب��ال فروش 
آقای گل پول خوبی کسب می کرد، پولی که 
دریافت می کند، می توان��د در چرخه اقتصاد 
فوتبال کشور تزریق ش��ود تا رونق اقتصادی 
در فوتبال فراهم ش��ود. اگر این امر به خوبی 
انجام شود باشگاه های دیگر نیز به دنبال صادر 
کردن بازیکن می افتند و این محرکی است تا 
باشگاه هایی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، 
وضعیت ش��ان را با تمرکز روی درآمدزایی از 

طریق فروش استعداد ها بهتر کنند.

در مقاب��ل، این ترانس��فر ب��رای طارمی هم 
مفی��د خواهد ب��ود چون او با وجود داش��تن 
پیش��نهاداتی از تیم های آکادمیکا و ستوبال 
در پرتغال، دینامو زاگرب در کرواسی، شارلوا 
و لوکرن در بلژیک و لژیا ورش��و در لهس��تان 
همی��ن طور پیش��نهاد یک و نی��م میلیون 
یورویی از رن فرانس��ه با پذیرفتن پیش��نهاد 
الغرافه بهترین تصمیم را گرفت، چون باشگاه 
الغرافه یکی از باشگاه های بزرگ قطر است که 
در این سال ها بازیکنانش همواره زیر ذره بین 
استعدادیاب های اروپایی قرار داشتند و حاال با 
حضور مربی ترکیه ای بیشتر از قبل هم مورد 

توجه قرار می گیرند. 
 

الغرافه پلی به سوی اروپا
الغرافه این فصل نتوانست به هدفش در لیگ 
ستارگان برسد به همین دلیل بولنت ایگون 
سرمربی ترکیه ای را استخدام کرد. بولنت بر 
خالف مربیان دیگر عالقه خاصی به استفاده 
از بازیکنان ایرانی دارد. او زمانی سرمربی تیم 

 ام الصالل بود و پژم��ان منتظری و آندرانیک 
تیموری��ان را جذب کرد و ای��ن دو بازیکن را 
در ترکیب اصلی قرار داد. پیوس��تن اسنایدر 
به الغرافه و حضور والدمیر وایس مجارستانی 
می توان��د ب��ه طارمی کمک ش��ایانی کند تا 
در س��ال منتهی به جام جهانی درخش��ش 
فوق العاده ای داشته باشد. حضور اسنایدر در 
این تیم باعث می شود که رسانه های هلندی 
توجه ویژه ای به این تیم و لیگ قطر داش��ته 
باشند تا در صورتی که طارمی عملکرد خوبی 
در این تیم داشته باشد مورد توجه باشگاه های 
هلندی قرار بگیرد. از همین رو مهدی امیدوار 
است با درخشش در جام جهانی با لباس تیم 
ملی به آرزوی خود در راه یافتن به اروپا جامه 

عمل بپوشاند. 

تغییر تاکتی�ک برای کنار آم�دن با جدایی 
طارمی

از نظر فنی ش��اید این انتقال چندان به سود 
قهرمان ایران نباش��د اما داش��تن جانشینان 
مناس��ب و درخش��ش آن ه��ا تا ب��ه اینجا از 
نگرانی های برانکو کاس��ته است. پرسپولیس 
در بحرانی تری��ن زم��ان یکی از س��تاره های 
خود را از دس��ت داد. س��تاره ای که اگرچه به 
دلیل عملکرد ضعیف نقد می ش��د اما یکی از 
سالح های مهم این تیم بود. حال باید برانکو 
فصل را با دو مهاجم به اتمام رساند، مهاجمانی 
که تا به اینجا خ��وب کار کردند، چون یکی 
آقای گل اس��ت و دیگری نقشی کلیدی در 

تفکرات تاکتیکی پرسپولیس دارد.
ش��اید بهترین روش برای استفاده درست از 
مهاجمی��ن تغییر آرایش و تاکتیک بر خالف 
میل اس��ت. یعنی پرسپولیس برای اینکه در 
طول بازی بتواند عملکرد خوبی داشته باشد 
باید با تک مهاجم در مقابل حریف قرار گیرد تا 
در صورت افت یکی از مهاجمان در نیمه دوم 
از دیگری بهره ببرد. به این شکل دست برانکو 
برای تغییر باز خواهد بود تا بتواند با کمترین 
کمیت بهترین کیفیت را کس��ب کند گرچه 
پروفسور هنوز زیر بار این تغییر تاکتیک نرفته 
تا همچنان بازی با دو مهاجم را در دستور کار 

قرار دهد.
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هو ش��دن علی قربان��ی مهاجم 
این روزه��ای آبی های پایتخت 
در پایان بازی استقال و سایپا 
تلخ ب��ود اما اتفاق تازه ای نبود. 
در فوتب��ال ایران و جهان بار ها 
ای��ن اتفاق ه��ا رخ داده و حتی 
گاهی منجر ب��ه جدایی بازیکن 
شده است. چند روز پیش و در 
جریان بازی این دو تیم تهرانی 
از هفت��ه نوزدهم لیگ بر تر در 
ورزش��گاه آزادی مهاجم شماره 
9 استقال یک فرصت خوب را 
در لحظات پایانی از دست داد تا 
بهانه ای برای هواداران  همین 
عصبانی روی س��کو ها باشد تا 
او را هو کنند. در واقع قربانی 
ت��اوان خ��راب ک��ردن تنها یک 
فرص��ت را داد ام��ا واقعا تمام 
ماجرا همین یک موقعیت است 
یا عصبانیت هواداران ریش��ه 
دارد؟ البته که ای��ن اولین بار 
نیست و احتماال آخرین بار هم 
نیس��ت چرا ک��ه پی��ش از این 
بازیکن��ان مطرح��ی در فوتبال 
ای��ران توس��ط ه��واداران هو 

شده اند.

وقتی هواداران باشگاه ها از عملکرد ستاره های شان خسته می شوند

مهدی نوری
روزنامه نگار

 از برنابئو تا آزادی
سانتیاگو برنابئو ورزشگاه اختصاصی رئال مادرید 
از این نظر یک نمونه قابل بحث در فوتبال جهان 

است.
در این ورزشگاه کریس��تیانو رونالدو، زین الدین 
از  دیگ��ر  بس��یاری  و  مورینی��و  ژوزه  زی��دان، 
بزرگ ترین س��تاره های فوتبال جهان تا به امروز 
توسط هواداران خودی هو شده اند و امروز گفته 

می شود این یک فرهنگ در برنابئو است. 
در فوتبال ایران هم سابقه هو شدن یک بازیکن از 
طرف هواداران خودی به سال ها قبل برمی گردد 
و حتی گفته می شود چهره مطرحی چون پرویز 
دهداری نیز در زمان حضورش در شاهین توسط 

هواداران خودی مورد نوازش قرار گرفته است. 
ابراهیم افش��ار نویس��نده و روزنامه نگار ورزشی 
قدیمی در یکی از مطالبش به یک بازی در لیگ 
تخت جمش��ید در حدود ۴۰ س��ال پیش اشاره 
می کند که بازیکن در بازی تراکتور با ذوب آهن، 

هواداران تراکتور بازیکن خودی را هو کرده اند. 
پس هو شدن یک بازیکن اتفاق تازه ای نیست و 
در این سال ها به کرات در ورزشگاه های مختلف 
رخ داده اس��ت. آخرینش ماج��رای علی قربانی 
اس��ت، اما در همین فصل نیز بازیکنان دیگری 
بوده اند که در ورزشگاه ها توسط هواداران خودی 

هو شده اند. 

  همه آنهايی که هو شدند
علی قربانی: مهاجم ش��ماره 9 استقالل 
که یکی از بهترین های این تیم در فصل 
قبل بود امس��ال موقعیت های زیادی را از دست 
داده و در ب��ازی با س��ایپا نی��ز در آخرین دقایق 
دروازه خال��ی را بیرون زد تا توس��ط ه��واداران 
استقالل هو ش��ود. قربانی با چش��مانی اشکبار 
از ط��رف  و  ت��رک ک��رد  را  زمی��ن مس��ابقه 

همبازی هایش مورد حمایت قرار گرفت. 

مهدی طارمی: مهاجم سابق پرسپولیس 
و حال حاضر الغرافه با وجود اینکه دو بار 
با لباس این تیم آقای گل لیگ و بهترین بازیکن 
فوتبال ایران ش��ده یکی دو بار توس��ط هواداران 
خودی هو شده است. او که یکی از محبوب ترین 
بازیکنان دهه اخیر پرس��پولیس بود در بازی با 
الریان قطر وقتی ضربه پنالتی چیپش گل نشد با 
ش��عار هواداران خ��ودی مواجه ش��د. او هم به 
هواداران هیس نشان داد هرچند خیلی زود این 

موضوع از سوی طرفین فراموش شد. 

رس�ول نويدکيا: بازیکن آرام و سر به زیر 
س��پاهان در این فصل از رقابت های لیگ 
بر تر در بازی با س��پیدرود و در ادامه نتایج ضعیف 
این تیم توس��ط هواداران خودی هو شد. نویدکیا 

»هو« شدگان ورزشگاه ها
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حتی اعالم کرد که می خواهد از سپاهان جدا 
شود که این اتفاق رخ نداد. اینکه او برادر محرم 
نویدکیا که محبوب ترین فوتبالی شهر اصفهان 

است هم از نکات قابل توجه این اتفاق بود. 

عليرض�ا بيرانون�د: ماجرای خدمت 
سربازی بیرانوند و اظهارات او بعد از 
بازی با سایپا باعث شد تا در بازی پرسپولیس 
براب��ر پدیده در ورزش��گاه آزادی او توس��ط 
هواداران پرس��پولیس هو شده و با شعارهای 
منفی علیه خودش مواجه شود. بیرانوند البته 
ب��ا بازی های خوب��ی که انجام داد توانس��ت 

رابطه تیره اش با هواداران را ترمیم کند. 

مس�عود ش�جاعی: در رده مل��ی اما 
کمت��ر بازیکنانی بوده اند که توس��ط 
هواداران خودی هو شوند اما مسعود شجاعی 
که مدتی اس��ت به تیم ملی دعوت نمی شود 
بع��د از بازی ضعیفش براب��ر تیم ملی تایلند 
توسط هواداران هو شد و این موضوع واکنش 
برخی از بازیکنان تیم ملی را به همراه داشت. 

مهدی مهدوی کي�ا: در لیگ یازدهم 
مهدوی کیا به فوتبال ایران بازگشت و 
ب��ه تیم دام��اش رفت.  اما نتای��ج نه چندان 
خوب داماش باعث ش��د تا هواداران این تیم 
در بازی برابر نف��ت علیه یکی از بزرگ ترین 
س��تاره های تاریخ فوتبال ایران شعار دهند. 
مهدوی کیا با ناراحتی زیاد بعد از این اتفاقات 

داماش را به مقصد پرسپولیس ترک کرد. 

مهدی هاشمی نسب: زمانی که او هنوز 
شماره هشت و محبوب پرسپولیسی ها 
بود در بازی با فوالد خوزس��تان در س��ال 78 با 
شاخه گلی به سمت هواداران استقالل رفت و 
باعث شد تا تماشاگران پرسپولیس در این بازی 
علیه هاشمی نسب شعار دهند. او در پایان این 
بازی از پرسپولیس جدا شد و به استقالل رفت و 
هواداران پرس��پولیس شمش��یر را برای او از رو 

بستند. 

محم�د محم�دی: در لی��گ نهم که 
اس��تقالل دو دروازه بان ب��ه نام های 

محمد محمدی و وحید طلب لو داشت، صمد 
مرفاوی در بازی با استقالل اهواز به محمدی 
که سابقه بازی در پرسپولیس را داشت بازی 
داد و اس��تقالل در   نهایت بازی را س��ه بردو 
باخت. در پایان این بازی هواداران اس��تقالل 

محمدی را هو و طالب لو را تشویق کردند. 

اس�ماعيل حاللی: هافب��ک تبریزی 
پرس��پولیس که بازی اش به ش��دت 
مورد عالقه عل��ی پروین بود در جریان بازی 
پرس��پولیس و پاس در س��ال 79 از س��وی 
هواداران پرسپولیسی هو شد. البته هواداران 
پرس��پولیس در تمرین پرس��پولیس برای او 

گل برده و از دلش در آوردند. 

هاشم بيگ زاده: در لیگ چهاردهم و 
در ب��ازی اس��تقالل براب��ر پدیده در 
آزادی هاشم بیگ زاده مدافع استقالل با شعار 
هواداران این تیم علیه خودش مواجه ش��د و 
حت��ی باعث ش��د او در مصاحبه بعد از بازی 

نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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The 8th Ideal City Exhibition was held in Kish 
Island from December 31, 2017 to January 3, 2018 
in the presence of Mr. Davoud Karami, Deputy 
Managing Director and Deputy Head of Kish Free 
Zone Management Development, Mr. Hirbod 
Masoumi, Deputy Head of Municipality Affairs 
of State Municipalities and Rural Municipalities 
Organization, and Dr. Norouzi, the Isfahan’s Mayor. 
Messrs. Karami and Masoumi visited the booth 
of Oghab Afshan, the manufacturer of different 
types of Oghab - Scania buses and coaches in Iran. 
The mentioned company exhibited 4 products, 
including Parsian, Arian )Diesel and CNG( and a 
city minibus which was unveiled in this exhibition. 

This exhibition commenced in the presence 
of companies active in the field of design and 
manufacture of passenger transportation vehicles, 
green spaces and recreational complexes, service 
providers for firefighting, public transportation, 
lighting, information technology, urban machineries 
and equipment, urban advertisement, materials 
recycling and converting, meteorology and air 
quality control, urban infrastructures and smart 
transport and traffic systems.
Saipa Group, Azhitechs, Pishro Diesel Asia, Zarrin 
Khodro Isfahan, Akiadovich and Mayan were 
among the other automotive manufacturers present 
in the above-mentioned exhibition.

Participation of Oghab Afshan
in Ideal City Exhibition of Kish with 4 Products
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