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

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

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

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

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

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

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

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

مس�افر پس از دعای صفحه مقابل تس�بیحات

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

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

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

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

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

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

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

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

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.
منبع:مفاتیحالجنان
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گفتگو با سرپرست واحد اتاقسازی مرکز خدمات پس از فروش شرکت عقابافشان

دستکاری خودسرانه در تزئینات داخلی اتوبوسها خطرآفرین است

اتاقس��ازی و تزئین��ات ،بخ��ش
مهم��ی از مرکز خدم��ات پس از
ف��روش ش��رکت عقابافش��ان
در تهران اس��ت ک��ه همواره به
مش��تریان این ش��رکت خدمات
کاملی ارائ��ه میکند .این بخش
ک��ه س��هم بس��یار زی��ادی در
زیبای��ی نم��ای داخ��ل و بیرون
اتوبوسها دارد ،به سرپرستی
حس��ن کردبچ��ه ،از نیروه��ای
باس��ابقه ش��رکت عقابافشان،
اداره میش��ود .در این ش��ماره
کالس��که سبز با ایش��ان درباره
ات��اق ،دکوراس��یون داخل��ی،
تعمی��رات مرتب��ط و اهمی��ت
رعایت اس��تاندارد در تزئینات
اتوبوسها گفتگ��و کردهایم که
در ادامه میخوانید.

از چه زمانی به شرکت عقابافشان پیوستید و
چه تجربیاتی دارید؟

تقریباً  20سالی میشود که به عضویت شرکت
عقابافش��ان درآم��دهام .من در ابت��دا در محل
کارخانه این مجموعه در س��منان بودم و بعدها
به مرکز خدمات پس از فروش شرکت در تهران
منتقل شدم و هماکنون سرپرست بخش تزئینات
و اتاقس��ازی خدمات پس از فروش هستم و در
این بخ��ش همراه همکارانم به مش��تریان عزیز
خدمترسانی میکنیم.
بخش اتاقس�ازی چه خدماتی را به مشتریان
شرکت عقابافشان ارائه میدهد؟

در این بخش همه خدمات مربوط به اتاق انجام
میش��و؛ از تعمیرات احتمالی اتاق اتوبوسها تا
تعمیر و سرویس تزئینات اتاق و سالن و . ...
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حتم�اً میدانید که زیبایی محصول�ی که تولید
میشود برای مشتری بسیار حائز اهمیت است.
از نظر ش�ما در طراحی و تولید اتاق اتوبوسهای
شرکت عقابافشان چقدر دقت و خالقیت مدنظر
قرار گرفته است؟
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

زیبای��ی از نظر هر کس��ی تعریف��ی دارد اما از
نظر من به عنوان کس��ی که نزدیک به  50سال
است در بخشهای مختلف اتوبوس و مخصوصاً
بخش اتاق اتوبوس فعال بوده اس��ت ،این زیبایی
تعاریف فنی دارد .به نظرم اتاق اتوبوسهای مارال
و درسا سوای زیبایی که تقریباً همه مشتریان و
اف��راد مرتبط با حوزه اتوبوس به آن اذعان دارند،
به گونهای طراحی و تولید ش��ده اس��ت که یک
محصول تماماً ایرانی قلمداد میشود.
متخصصان ش��رکت عقابافش��ان در شرایط
تحریم و سختیهایی که بر بخش خودروسازی
کشور حاکم است ،اتاق این اتوبوسها را طراحی
کرده و س��اختهاند .این اتفاق بزرگی است و باید
ب��رای آن ارزش قائ��ل ش��د .ضمنآنکه من فکر
میکنم محصوالت عقابافشان از لحاظ زیبایی
چیزی از نمونههای باکیفیت خارجی کم ندارند.
از منظر استحکام چطور؟

حتم��اً میدانید که اتاق ای��ن اتوبوسها تحت
تس��تهای مختلف قرار گرفته و در این راس��تا،
چندین اس��تاندارد بینالمللی کسب شده است.
خوش��بختانه متخصصان کارخانه عقابافش��ان

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

در ای��ن بخش ،به طور مس��تمر با س��فر به
کشورهای صاحب نام دنیا از آنها الگوبرداری
میکنند .س��وای این موضوع ،عقابافش��ان
شریک تجاری شرکت اسکانیای سوئد است
که متخصصان این ش��رکت بزرگ هم دائماً
استانداردها را در این زمینه بررسی میکنند
و در کنار ما هستند.
با توجه به اینکه بخش مهمی از کار ش�ما
تزئینات داخلی اتوبوسهای تولید شده است،
فک�ر میکنید در این بخش چق�در کیفیت و
دقت مدنظر قرار دارد؟

بدون ش��ک ،تزئینات س��الن اتوبوسهای
مارال و درس��ا در کشور بهترین است و این
را میتوانی��د از رانن��دگان و مس��افران این
اتوبوسها سؤال کنید.

سؤال مهم اینکه اگر راننده یا مالک اتوبوسی
از ش�ما و همکارانت�ان بخواهد تغییراتی در
تزئینات و روشنایی س�الن اتوبوسها ایجاد
کنید ،این کار را انجام میدهید؟

خیر؛ تحت هیچ شرایطی ما چنین کاری
را انجام نمیدهیم ،چون استانداردهای این
بخ��ش به ه��م خواهد ریخت .م��ا در مرکز
خدمات پ��س از ف��روش ،مبن��ای کارمان
اس��تانداردهای کارخانه س��منان اس��ت و
چیزی غی��ر از آن را انجام نمیدهیم .اتفاقاً
بعض��ی مواقع مش��اهده میکنیم که برخی
مالکان و رانندگان چنین درخواس��تهایی
دارند اما با جواب منفی همکاران من مواجه
میشوند.

برایش راهاندازی کردهایم باید رضایتش را هم
مدنظر قرار دهیم .خوش��بختانه در مجموعه
عقابافش��ان نگاه بس��یار متعالی نسبت به
بخ��ش خدمات پس از ف��روش وجود دارد و
ما هم این نگاه را در خود و تکتک پرس��نل
ایجاد کردهایم .ما همه سعیمان را میکنیم
تا مشتری با رضایت کامل از پیشمان برود.
هر چند که باالخره ممکن است برخیها هم
رضایت  100درصدی نداشته باشند.

نمیگیرن��د .این کار ،س��اختار اس��تاندارد و
معادالت محاسباتی را به هم میزند و گاهی
زمینهساز خسارتهای سنگینی به اتوبوسها
میشود.
توصیه ش�ما به مالکان و رانن�دگان در این
زمینهچیست؟

م��ن میگویم وقتی یک کاری را تعمیرگاه
مرک��زی ش��رکت حاضر نیس��ت ب��ه خاطر
اس��تانداردها و دوری از ب��روز حوادث انجام
دهد ،دلیلی ندارد یک مالک یا راننده به اصرار
خود این کار را در تعمیرگاههای غیرمجازی
که هیچ تخص��ص و دانش فنی نس��بت به
سیس��تم این اتوبوسها ندارن��د ،انجام دهد.
شاید این کار جز اینکه در آینده احتمال بروز
برخی حوادث را بیشتر کند ،سودی نداشته
باشد .ضمن اینکه من پیشتر هم گفتم که
دکوراس��یون و زیبای��ی اتوبوسهای مارال و
درسا چیزی کم ندارد .البته افراد خیلی کمی
هس��تند که به تغییر سیس��تمهای اتوبوس
اصرار دارند.
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سالمت اتاق و تزئینات سالن اتوبوسهای
مارال و درس�ا تحت تأثیر چه عواملی است؟
توصیهای در این زمینه برای مالکان و رانندگان
اتوبوسها دارید؟

ب��ه نظرم این موضوع فقط و فقط به مالک
و راننده مربوط است و اینکه آنها نگهداری و
استفاده درست از اتوبوس برایشان اهمیتی
دارد یا خیر .من اتوبوس مدل  85میبینم که
هنوز کمترین آسیبی به تزئینات و دکوراسیون
داخلیاش نخورده و در عوض ،اتوبوس مدل
 95هم دیدهام که انگار  10س��ال اس��ت به
صورت ش��بانهروزی در جاده تردد میکند.
متأسفانه برخی از مالکان اتوبوسها توجهی
به نگهداری درست از وسیله نقلیهشان ندارند
و تنها میخواهند به پول بیش��تر برسند .به
نظرم این رویه خوبی نیس��ت و بهرهبرداری
درست از وس��یله نقلیه هم جزو اصول مهم
رانندگی به شمار میرود.

رضای�ت مش�تری چق�در ب�رای ش�ما و
همکارانتان در بخش اتاقسازی و تزئینات
مهم است؟

از نظ��ر من ،خدمات پ��س از فروش نباید
چیزی جز رضایت مش��تری باشد .اگر ما به
مشتری خود احترام گذاشته و این بخش را

این کار باعث نمیش�ود که همین مالکان و
رانندگانبرایتحققنظرشانبهتعمیرگاههای
غیرمجازمراجعهکنند؟

متأسفانه در بیشتر مواقع این اتفاق میافتد
و ما ش��اهد دس��تکاریهای خودس��رانه در
سیستم تزئینات ،نورپردازی و برق اتوبوسها
هس��تیم که کار بسیار اش��تباه و خطرناکی
اس��ت .ما پیامدهای ناگوار ای��ن اقدامات را
دیدهای��م و متأس��فانه گاهی اوق��ات ،برخی
رانندگان و مال��کان ،توصیههای ما را جدی
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گفتگو با مصطفی نورعلی ،راننده نمونه استان لرستان

اتوبوسهایدرساومارالبرایجادههایایرانبهترینهستند
رانندگ��ی در جادهه��ای بی��ن
ش��هری مس��تلزم عوام��ل
متع��ددی اس��ت و بس��یار
اهمی��ت دارد که ی��ک راننده
ع�لاوه ب��ر هوش��یاری کاف��ی،
اص��ول رانندگ��ی حرفهای در
ج��اده را هم ب��ه خوبی بداند.
ای��ن حساس��یت البت��ه وقتی
که ش��ما یک راننده اتوبوس
هس��تید چند برابر میش��ود،
چراکه ی��ک رانن��ده اتوبوس
نه فقط مس��ؤولیت جان و مال
خ��ود ،بلکه مس��ؤولیت جان و
مال مس��افران را نیز بر عهده
دارد .مصطف��ی نورعل��ی در
ط��ول  3س��ال گذش��ته  3بار
عنوان راننده نمونه کشور را
کس��ب کرده اس��ت .ب��ا او در
مورد ویژگیه��ای یک راننده
خ��وب و موضوع��ات دیگ��ر
گفتگو کردهای��م که در ادامه
میخوانید.

گذشته مختصری از خودتان بفرمایید.

من  52س��ال سن دارم و تقریباً  25سال است
که گواهینام��ه پایه یکم دارم و ب��ا اتوبوس کار
میکنم .البته قبل از گرفتن گواهینامه پایه یکم
چند سالی هم به اصطالح ما رانندهها شاگردی
کردهام .از شغلم رضایت دارم و همیشه شکرگزار
خداوند بزرگ هستم.
بیش�تر در چ�ه مس�یرهای ج�ادهای فعالی�ت
داشتهاید؟

بیش��تر این س��الها مس��یر نورآباد در استان
لرس��تان به تهران و بالعکس .البته گاهی هم به
صورت دربس��تی مسیرها و ش��هرهای دیگری
رفتهام که هر کدام برای خودشان تجربه متفاوتی
بودهاند.

در حال حاضر با چه اتوبوسی مسافران را جابهجا
میکنی�د و چقدر برایتان کیفی�ت اتوبوس مهم
است؟
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من هماکنون راننده یک دستگاه اتوبوس درسا
هس��تم که به نظرم در نوع خود بینظیر اس��ت.
حتماً میدانید که ن��وع و کیفیت اتوبوس بیش
از راننده برای مسافران مهم است و طبیعتاً یک
مس��افر ترجیح میدهد از بین سایر اتوبوسها،
اتوبوس��ی را سوار ش��ود که از امنیت ،آسایش و
رف��اه کافی در طول مس��یر بهرهمند باش��د .بر
همین اساس فکر میکنم اتوبوس درسا همه این

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

ویژگیها را دارد و هم راننده و هم مسافر میتواند
با خیال آسوده به سمت مقصد حرکت کند.
با توجه به اینکه مس�یر نورآباد به تهران گردنه
دشوار و خطرناک گاماس�یاب را در دل خود دارد،
به نظر میرس�د کیفیت اتوبوس برای حرکت در
این مسیر خیلی مهمتر از مسیرهای دیگر باشد.
موافقید؟

دقیقاً همینطور است .خوشبختانه اتوبوسهای
درسا و مارال شرکت عقابافشان برای جادههای
ای��ران بهترین هس��تند .ای��ن اتوبوسها چه در
تابس��تان و چ��ه در زمس��تان ک��ه مس��یرهای
کوهس��تانی اغلب برفی و بارانی اس��ت عملکرد
بسیار مناس��بی دارند و کمتر رانندهای است که
بگوید من با این اتوبوس در زمس��تان و بارندگی
مش��کل دارم .البته در این بین توانایی و کیفیت
رانندگی خود راننده هم بس��یار مهم است .خود
من همیش��ه به همکارانم میگوی��م اگر راننده
حرفهای با اتوبوسهای عقاب-اس��کانیا کار کند،
هیچوقت دچار مشکل نخواهد شد.

ش�ما در طول چند سال اخیر س�ه بار به عنوان
راننده نمونه انتخاب ش�دهاید .ای�ن عنوان مهم
چگونه به دست آمده است؟

به هر حال ،نمونه بودن در رانندگی فاکتورهای
مختلف��ی دارد و این عنوان با لطف مس��ؤوالن
طی س��ه سال اخیر در شهرستان نورآباد ،استان

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

لرستان و کل کشور به من رسیده است و از
این بابت خدا را شکر میکنم .البته بیشترین
نقش را در معرفی بنده به عنوان راننده نمونه،
سامانه سپهتن داشته است و آن هم به خاطر
قواعد و قوانینی است که من همواره رعایت
میکنم.

هم در هر زمانی از شب یا روز که باشد ،جوابگوی ما هستند.
خوش��بختانه این بخش از شرکت عقابافش��ان کام ً
ال بهروز
اس��ت و ما کمتر از این حیث دچار مشکل هستیم .امیدوارم
که با تداوم این س��طح از کیفیت ،رانندهها با دغدغه کمتری
در جادهها فعال باشند.

لطفاًچند مورد از ویژگیهای یک راننده نمونه
را برای دیگر رانندهها بازگو کنید.

توصی�های ب�رای اس�تفاده درس�ت همکارانت�ان از
اتوبوسهایشاندارید؟
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یکی از مهمترین عوامل در س�لامت وسیله نقلیه ،استفاده
صحیح از آن اس��ت .متأسفانه برخی همکاران ما تنها به فکر
درآمد بیش��تر هستند و خیلی توجهی به قواعد نگهداری از
اتوبوس ندارند .به نظ��رم اتوبوس هم عین یک موجود زنده
است که نیاز به نگهداری دارد.
باید به موقع س��رویسهای دورهایاش انجام ش��ود ،روغن
اس��تاندارد برایش در نظر گرفته شود و همواره سیستمهای
مختلف آن را توسط متخصصان زیر نظر داشت و توصیههای
شرکت سازندهاش را مدنظر قرار داد.

من بیش�تر سعی میکنم
قوانین راهنمایی و رانندگی
را رعای�ت کنم .ب�رای مثال
هیچوقت باالتر از س�رعت
مج�از ج�اده رانندگ�ی
نمیکن�م ،قوانین راهنمایی
ت
و رانندگی را همواره رعای 
میکنم ،با مسافران برخورد
منطقی دارم و مهمتر از همه
اینک�ه همیش�ه م�دارک و
مجوزه�ای رانندگی خود را
به موقع تمدید میکنم

ویژگیهای پیچیدهای نیستند .من بیشتر
سعی میکنم قوانین راهنمایی و رانندگی را
رعایت کنم.
برای مثال ،هیچوقت باالتر از سرعت مجاز
ج��اده رانندگی نمیکنم ،قوانین راهنمایی و
ت میکنم ،با مسافران
رانندگی را همواره رعای 
برخ��ورد منطقی دارم و مهمتر از همه اینکه
همیشه مدارک و مجوزهای رانندگی خود را
به موقع تمدید میکنم.
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به عنوان یک راننده نمونه ،رانندگی س�ایر
همکارانتان را چگونه ارزیابی میکنید؟

ضمن احترام به خیلی از همکاران کاربلدی
ک��ه دارم ،متأس��فانه برخی از هم��کاران ما
کمترین قواعد رانندگی با اتوبوس را نمیدانند
و فکر میکنند صرف این که گواهینامه پایه
یک��م دارند ،میتوانند در جادهها هر طور که
بخواهند رانندگی کنند .به نظرم یک راننده
اتوبوس عالوه بر تبحری که باید در رانندگی
داش��ته باش��د ،الزم اس��ت اخالق حرفهای،
آرامش کافی ،روحیه تعامل با مسافر و خیلی
ویژگیهای دیگر را هم داشته باشد .خود من
مسافرانم را همچون اعضای خانوادهام میدانم
که در قبال آنها مسؤولم .شاید باور نکنید اما
 90درصد مس��افرانی که هر روز و هر شب با
اتوبوس من سفر میکنند ،مسافران ثابت من
هستند و گاهی دو روز منتظر میمانند تا با
اتوبوس ما به تهران یا نورآباد بروند.

اسکانیا

نظرت�ان درب�اره خدم�ات پ�س از فروش
شرکت عقاب افشان چیست؟
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حضور پررنگ ناوگان تولیدی شرکت عقابافشان در جابهجایی زائرین اربعین حسینی

ما را به کربالی حسین برسان!

طبق اعالم عبدالرض��ا رحمانی فضلی ،وزیر
کش��ور ،در اربعین امسال تا حدود  3میلیون
زائر از کشورمان برای مراسم اربعین و زیارت
امام حسین(ع) به کشور عراق سفر خواهند
کرد؛ زائرینی که بخش اعظمی از آنها توسط
اتوبوسهای تولیدی شرکت عقابافشان به
مرزهای کشورمان با عراق انتقال مییابند.
در همی��ن ارتب��اط ،مهران قربان��ي ،معاون

حمل و نقل س��ازمان راهداری به خبرنگاران
میگوی��د :ط��رح جابهجايي زائ��ران اربعين
حس��يني از  17مهرماه آغاز میش��ود و تا 3
آبان ماه به م��دت  17روز ادامه دارد باتوجه
به آمادهس��ازي زيرساختهاي حمل و نقلي
جادهاي و فراهم كردن تس��هيالت و امكانات
مورد نياز در پايانههاي مرزي ،شرايط بهتري
نسبت به سال گذشته در محورهاي منتهي

به مرزها و پايانههاي مرزي ايجاد شده است.
وي با بيان اين كه براس��اس آسيبشناسي
صورت گرفته از س��ال گذشته ،مدل حمل و
نقل خاص جهت بازگشت زائران از مرزها به
داخل كشور تعيين شده است ،افزود :باتوجه
به نزديكي مرز مهران به كش��ور عراق ،اكثر
زائران��ي كه به كش��ور باز میگردن��د ،از مرز
مهران وارد ميشوند ،از اين رو براي روزهاي
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

اوج بازگشت زائران از  25مهرماه تا  29مهر
ماه ،سه شهر كرمانشاه ،همدان و انديمشك
تعيين ش��دهاند تا و زائراني كه به مرز مهران
وارد ميشوند از طريق پايانههاي مسافري اين
شهرها به شهرهاي مورد نظر منتقل گردند.
قرباني ب��ا بيان اين ك��ه  70درصد ظرفيت
ناوگان اتوب��وس موجود در جابهجايي زائران
اربعين به كار گرفته ميشود ،افزود 12 :هزار
اتوبوس در كش��ور فعاليت دارن��د كه از اين
تعداد حدود  70درصد معادل  8200دستگاه
اتوبوس جهت جابهجايي زائران آمادهس��ازي
و ب��ه كار گرفته ميش��وند .وي يادآور ش��د:
نمايندگان س��ازمان راهداري و حمل و نقل
ج��ادهاي جهت نظ��ارت بر رعاي��ت ضوابط
حمل مس��افر با ناوگان عموم��ي و عملكرد
شركتهاي حمل و نقل به صورت  24ساعته
در محل پايانههاي مسافري حضور دارند و در
سريعترين زمان ممكن به تخلفات رسيدگي
ميشود.
سردار هادیانفر ،پلیس راهنمایی و رانندگی
ناجا نیز با بیان اینکه امسال  ۲۰هزار و ۲۲۶
نفر از نیروهای پلیس راهور در طرح اربعین
مش��ارکت دارند ،گفت :این نیروها در قالب
 ۱۱هزار و  ۴۴۰نی��روی پیاده و  ۴۳۹۲تیم
خودروی و موتوری در سه استان کشور فعال
خواهند بود.
هادیان فر از  ۱۲هزار اتوبوس برای جابهجایی
زائ��ران نیز خب��ر داد و گفت :طبق مصوبات
س��تاد مرکزی اربعین ،هش��ت هزار دستگاه
اتوبوس بین شهری اقدام به جابهجایی زائران
خواهن��د کرد که از این میان هزار دس��تگاه
نیز به عنوان اتوبوس پشتیبان فعال خواهند
بود .همچنین س��ه هزار دس��تگاه اتوبوس از
ش��هرداریها و نیروهای مسلح نیز در فاصله
بین پایانههای مرزی تا پارکینگها اقدام به
جابهجایی زائران خواهند کرد.
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نکات مهم برای نگهداری از تایر اتوبوسها
تایرهای اتوبوسها و ماشینآالت سنگین به دلیل کاربری و تحمل وزن باری باال نیازمند بررسی و رسیدگی نکات مهمی بوده که این نکات متفاوت از الستیک و تایرهای
ماشینهای سواری است ،به همین منظور در این مقاله به اطالعاتی اجمالی از چگونگی نگهداری تایرهای کامیونها پرداخته ایم.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

در مرحله اول باید به این نکته توجه
 1داش��ت که نصب تایر اتوبوس روی
رینگ توسط افراد ماهر و فنی انجام گیرد.
برای جلوگی��ری از بروز هر نوع خطر
 2هرگ��ز دو تایری که دارای س��اختار
سیمی و نخی و سایز متفاوت هستند ،با یکدیگر
و به طور هم زمان مورد استفاده قرار نگیرد.
حف��ظ جان سرنش��ینان در هر نوع
 3خودرو و به خص��وص اتوبوسها به
عل��ت تعدد مس��افران مهم ب��وده ،به همین
منظور پس از س��ایش کامل آج تایر و اولین
تماس نقطه س��ایش با سطح جاده باید برای
تعویض تایر اقدام شود.
به منظ��ور جلوگی��ری از صدمات
 4احتمالی باید سایز تایر و رینگ کامال
متناس��ب و از رینگه��ای غیراس��تاندارد و
نامعتبر استفاده نشود و قبل از نصب تایر روی
رین��گ روی لبه رینگ و طوق��ه کامال تمیز
شود .در این زمینه توصیه میشود با کارکنان
فن��ی مراک��ز خدمات پ��س ازف��روش مجاز
شرکتهای تولیدی اتوبوسها مشورت شود.
در خودروه��ای دو مح��وری که دو
 5تای��ر دو قل��و در کنار هم اس��تفاده
میشوند به دلیل فشار و گرمای بیش از حد
ایجاد ش��ده ،اتصالهای س��اختار تایر جدا و
باعث صدمه دیدن تایر اتوبوس میشود و به
همین منظور باید تعویض هر دو تایر در یک
زمان انجام شود.
زمان��ی که باد تایره��ا از میزان حد
 6اس��تاندارد بیش��تر باش��د منجر به
افزایش بیش ازحد قسمت میانی آج تایر شده
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که این امر باعث میشود طول عمر و عملکرد
مناسب خودرو در ش��رایط مختلف جادهای
مورد آسیب قرار گیرد.
زمانی که باد تایر از حد اس��تاندارد
 7کمتر باش��د ،س��ایش تایر و از بین
رفتن ماهیت ظاهری تایر را سبب شده و در
عین حال گرما و فشار بیش از حد ایجاد شده
باعث صدمه دیدن و جدا ش��دن اتصالهای
ساختار تایر میشود.
اگر در حی��ن دور زدن ب��ا اتوبوس
 8خود دچار محدودیت فضا شدید با
کمترین سرعت  ۵ -کیلومتر بر ساعت -اقدام
ب��ه دور زدن کرده و ش��عاع دور زدن خود را
افزایش داده تا سایش نامتقارن تایر به حداقل
کاه��ش پیدا کن��د .باید به ای��ن نکته توجه
داش��ت که از دور درج��ا زدن و دور زدنهای
تند و سریع خودداری شود.

بار بی��ش از حد و همچنین حرکت
 9باسرعت بیش از حد مجاز درج شده
روی تای��ر باع��ث ایج��اد صدمه ج��دی تایر
میشود.
وس��ایل نقلیه هرگز نباید در کنار
 10ژنراتور و منابع گرمایشی و یا نقاطی
ک��ه مواد حلکننده و ی��ا روغنی دارند پارک
شود.
قبل از اس��تفاده از وسیله نقیله به
 12منظور حفظ ایمنی سرنشینان باید
به وسیله دس��تگاه اندازهگیری درجه باد ،باد
تمام تایرها بررس��ی ش��ود .رانندگان ماشین
آالت س��نگین و مخصوص��ا اتوبوسه��ا ب��ا
توصیههای باال میتوانند طول عمر الستیک
وس��ایل نقلیه خود را افزای��ش داده و ایمنی
خود و سرنشینان اتوبوسشان را بیشتر کرده
و از هرگونه خطر احتمالی جلوگیری کنند.
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اهمیت تصمیمگیری درست در جادهها

چگونه یک راننده تدافعی خوب باشیم؟
همانطور ک��ه میدانید ،تصادف
ب��ا خ��ودرو ب��ه دالی��ل مختلفی
میتوان��د اتفاقی بس��یار ناگوار
باش��د .بزرگتری��ن آنها بدون
شک آس��یبهای جانی است که
تصادف رانندگی میتواند برای
شما و سرنش��ینهای خودرو به
وج��ود آورد ،ول��ی م��وارد منفی
بس��یار زیاد دیگری غی��ر از این
مورد هم وج��ود دارند .تصادف
ک��ردن دردس��ر بزرگی اس��ت،
ج��دای از مش��کالت و کارهای��ی
ک��ه باید نزد بیم��ه انجام دهید،
از س��وی دیگ��ر خ��ودروی در
دست ش��ما خواهد ماند که اگر
آس��یب آن ش��دید باش��د باید
به فکر فروش��ش ب��ه اوراقیها
باش��ید یا در صورتی که وقت و
حوصله کافی دارید ،خودتان آن
را تعمی��ر و مانن��د روز اول خود
کنید .تعمیر خودرو بدون ش��ک
برای ش��ما ارزان تم��ام نخواهد
ش��د و همانطور ک��ه میدانید،
ب��ا ی��ک تص��ادف و اس��تفاده از
کوپن بیم��ه ،بخش��ی از تخفیف
خ��ود را نی��ز از دس��ت خواهید
داد .ب��ا در نظ��ر گرفت��ن تمامی
این موارد ،تصادف��ات خودروی
یکی از بدترین اتفاقاتی اس��ت
که میتواند برای یک راننده به
وقوع بپیوندد.

با این اوصاف ،میتوان گفت که انتخاب یک سبک
رانندگ��ی تدافع��ی ،این روزه��ا میتواند کار بس��یار
عاقالنهای باش��د .راننده تدافعی به کس��ی میگویند
که قادر اس��ت به کنشه��ای رانندگان اط��راف خود
واکنش نش��ان داده و از تصادف با دیگر رانندههایی
که بس��یار بد رانندگ��ی میکنند جلوگی��ری کند .یک
رانن��ده تدافعی خوب ب��ودن میتواند عالوه بر صرفه
جویی در هزینههای ش��ما ،حتی در مواقعی جان ش��ما
را هم نجات دهد.
خوش��بختانه ،هر کس��ی میتواند با اضافه کردن چند
عادت راحت و آس��ان به رانندگی خود ،تبدیل به یک
رانن��ده تدافعی خوب ش��ود .اگر این کاره��ا را انجام
دهید ،خود شما ،سرنشین یا مسافر خودرو شما ،کیف
پول ش��ما و خودرو ش��ما بسیار س��پاسگزار خواهند
بود.

خودرو خود را برای رانندگی
تدافعیآمادهکنید
قدم اول :ترمزهایی س��الم داش��ته باش��ید و
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سرویسهای آن را به موقع انجام دهید اطمینان
حاصل کنید که ترمزه��ای خودرو به خوبی کار
میکنند و سر وقت س��رویسهای دورهای آن را
انجام میدهید .مهم نیست چقدر راننده تدافعی
خوبی هستید و چقدر دست فرمان خوبی دارید،
وقت��ی ترمزهای خودرو از کار بیفتد هیچ چیزی
نخواهد توانست جان ش��ما را نجات دهد .از آن
جایی ک��ه ترمزها مهمترین قطعه خودرو از نظر
ایمنی محسوب میشوند و کلید اصلی رانندگی
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

تدافعی خوب هستند ،باید اطمینان حاصل کنید
که ترمزهای خودرو همیشه در بهترین وضعیت
خود هستند .همیش��ه ترمزهای خودرو خود را
ن��زد یک مکانیک ماهر بازدید و در صورت وجود
مشکل ،آن را رفع کنید.
قدم دوم :چراغهای س��الم داش��ته باش��ید؛
اطمینان حاصل کنید که همه چراغهای خودرو
سالم بوده و به درستی کار میکنند.
بخش��ی از ی��ک رانندگی تدافع��ی ،واکنش
نش��ان دادن به رانندههای دیگری اس��ت که در
اطراف شما حین رانندگی حضور دارند .هرچند،
بخش��ی از این موضوع به این ربط دارد که آنها
هم بتوانند به صورت کام ً
ال ایمن نسبت به رفتار
ش��ما واکنش نشان دهند .یک بخش مهم از این
موضوع با داشتن چراغهایی سالم ارتباط دارد .هر
ماه یک بار بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام
چراغها شامل چراغهای جلو ،مهشکنها ،نورباال،
چراغهای ترم��ز و چراغه��ای راهنما همگی به
خوبی کار میکنند .برای انجام این کار ،میتوانید
از یک فرد دیگر کمک گرفته و اطمینان حاصل
کنید که همه چراغها سالم هستند.
هر زمان که متوجه ش��دید یکی از چراغها به
ن را تعمیر کنید .اگر
درستی کار نمیکند ،حتماً آ 
چراغهای جلو یا عقب خراب شده باشند ،اهمیت
این موضوع بسیار بیشتر میشود.
نکت�ه :حتم��اً ،همیش��ه هن��گام دور زدن یا

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

پیچیدن به یک خیابان دیگ��ر ،از چراغهای
راهنما استفاده کنید.
قدم س�وم :آینههای خود را تنظیم کنید.
همیشه قبل از شروع رانندگی آینههای خود
را تنظیم کنید.
در حالی که بس��یاری از تجهیزات ایمنی
خودروه��ا ،ای��ن روزه��ا از تکنولوژیه��ای
پیش��رفتهای بهره میبرند ،آینهها متاسفانه
اینگونه نیستند ،با این حال ،آینهها هنوز هم
یکی از مهمترین تجهیزات ایمنی خودرو شما
محسوب میشوند .آینههای بغل نقش بسیار
مهم��ی در از بین بردن نقاط کور دید ش��ما
حین رانندگی دارند و آینه وس��ط دید عقب،
به ش��ما کمک میکند تا محیط اطراف خود
را هر لحظه ببینید .قبل از ش��روع رانندگی،
همیشه هر دو آینه بغل و آینه وسط را تنظیم
کنید تا حداکثر دید ممکن در اختیار ش��ما
قرار بگیرد.
نکته :در حالی که آینهها را تنظیم میکنید،
حتماً صندل��ی و فرمان خودرو را هم تنظیم
کنید تا پشت فرمان ،حین رانندگی وضعیت

کام ً
ال راحتی داشته باشید.

قدم دوم :چش��مان خ��ود را کام ً
ال باز نگاه
دارید .با چش��مانی کام ً
ال باز رانندگی کنید تا
همیشه حواستان به همه جا در حین رانندگی
باشد .بخش��ی مهم از یک راننده تدافعی این
اس��ت ک��ه از وضعیت اطراف خ��ود در حین
رانندگی کام ً
ال آگاه باشید .عالوه بر نگاه کردن
به جاده ،باید حواستان به آینههای بغل و آینه
وسط جمع باشد .از پنجرهها بیرون و نقاط کور
خود را نگاه کنید و اگر خودرو ش��ما سنسور
نقاط کور دارد ،حتماً به آنها توجه کنید.

با دقت و با یک حالت
تدافعیرانندگیکنید
قدم اول :هشیار باشید .تا زمانی که کامالً

2

بیدار نش��دهاید پش��ت فرمان ب��ه هیچ وجه
ننشینی .د
بس��یاری از مردم هنگام��ی که خوابآلود
هس��تند س��عی میکنند با آن مقابله کنند.
متاسفانه ،این یکی از خطرناکترین کارهایی
است که پش��ت فرمان یک خودرو میتوانید
انج��ام دهی��د .اگ��ر احس��اس میکنید که
خس��ته ش��دهاید ،خودرو را متوق��ف کرده و
کمی اس��تراحت کنید ،یا اگر امکانش وجود
داش��ته باش��د ادام��ه رانندگی را ب��ه فردی
دیگر بس��پارید .در حالی که هیچ وقت نباید
هنگام خواب آلودگ��ی رانندگی کنید ،چند
موض��وع وج��ود دارند که میتوانی��د برای از
بین بردن خ��واب آلودگی هن��گام رانندگی
انجام دهید .پنجرههای خ��ودرو را باز کنید،
با صدای بلند موس��یقی گوش دهید و آب و
کافئینبخورید.
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ق�دم س�وم :متناسب با س��رعت ترافیک
عبوری رانندگی کنی��د .به هیچ وجه خیلی
س��ریعتر یا خیلی کندتر از س��رعت ترافیک
عبوری رانندگی نکنید.
وقتی در آزادراه رانندگی میکنید ،سعی
کنید از نظر س��رعت هماهنگ با خودروهای
دیگر رانندگی کنید .اگر سریعتر یا کندتر از
هر کس دیگری رانندگی کنید ،تفاوت موجود
در سرعتهای ش��ما و دیگر رانندگان زمان
بسیار کمتری در اختیار شما برای هماهنگ
شدن با آنها قرار خواهد داد.
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قدم چهارم :حواستان را کام ً
ال جمع کنید.
هنگام رانندگی حواستان باید کام ً
ال متمرکز
روی جاده باشد.
زمان��ی ک��ه رانندگی میکنید ،همیش��ه
باید حواس خ��ود را به طور کامل روی جاده
متمرکز کنید .حی��ن رانندگی به هیچ وجه
با گوش��ی تلفن همراه خود کار نکنید .از غذا
خوردن حین رانندگی یا نگاه کردن به فیلمی
که سرنش��ینها در حال تماشای آن هستند
بپرهیزید .فقط به جاده و خودروهای اطراف
خود توجه کنید.
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قدم پنجم :یک حالت رانندگی مناسب را
همیشه حفظ کنید .دستان خود را روی فرمان
و پاهای خود را روی پدالها نگه دارید.
یک بخش مهم از رانندگی ایمن این است
که به س��رعت و به راحتی بتوانید به اتفاقات
پیرامون خود واکنش نشان دهید .اگر خودروی
به صورت ناگهانی جلو شما بپیچد ،یا خودرو
جلویی ترمزی ناگهان��ی بگیرد ،باید آمادگی
داشته باشید تا به سرعت به آن واکنش نشان
دهی��د ،در غیر این صورت ریس��ک تصادف
برای شما بس��یار باالتر خواهد بود .برای این
که بتوانید به خوبی و به سرعت واکنش نشان
دهید ،حتماً باید یک فرم رانندگی مناس��بی
داش��ته باشید .همیشه دس��تان خود را روی
فرمان و در موقعیت ساعت  2و  10نگه دارید.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

همیشه پای خود را باالی پدالها نگه دارید تا
در صورت نیاز ،در کسری از ثانیه بتوانید پدال
ترمز یا گاز را بگیرید.
قدم شش�م :با محیط اطراف خود سازگار
شوید .خود را با جاده ،وضعیتهای مختلف و
شرایط متفاوتی که ممکن است هر لحظه به
وجود آید ،هماهنگ کنید.
یک بخش بسیار مهم از رانندگی تدافعی
این اس��ت که توانایی سازگار شدن با شرایط
جدید داش��ته باش��ید .هر وضعیت رانندگی
کام� ً
لا خاص و متفاوت باش��د ،از این رو باید

همیشه قادر باشید خود را با هر شرایطی که
ممکن است به وجود بیاید هماهنگ کنید.
اگر ش��رایط آب و هوا مناس��ب نیس��ت،
سرعت خودرو را کم کنید ،ترمزهای سخت و
ناگهانی نگیرید و با احتیاط بیشتری رانندگی
کنی��د .اگ��ر میخواهید از چراغ س��بز عبور
کنید و در عرض چند ثانیه چراغ قرمز ش��د،
اندکی تعلل کنید تا اگر خودروی در س��وی
دیگر حرک��ت کرد بتوانی��د از وقوع تصادف
جلوگیریکنید.
و اگر دیدید خودروی در کنار ش��ما بسیار
بد و بی احتیاط رانندگی میکند ،تا جایی که
بتوانید از آن خودرو دور شوید .همیشه حین
رانندگی آگاه و هش��یار باشید و به عواقب و
مشکالتی فکر کنید که اگر با این نوع رانندهها
بخواهید درگیر ش��ود ممکن است برای شما
پیش بیایند.
زمانی که به عادات و روال رانندگی تدافعی
عادت کردید ،این نوع رانندگی همیش��ه در
ذهن شما باقی خواهد ماند .همیشه به نکاتی
که در این مطلب گفته ش��د اهمیت دهید،
زیرا این موارد میتوانند خودرو ش��ما و حتی
جان ش��ما را نجات دهند .یکی از مهمترین
بخشهای رانندگی سالم قبل از حتی شروع
رانندگی اتف��اق می افتد ،از ای��ن رو همواره
بهصورت منظم سرویسهای دورهای خودرو
خود را انجام دهید.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

توصیههاییمفیدبرایپیشگیریازاختالالتاسکلتی-حرکتیرانندگان
آی��ا دردی آزاردهنده در کمرت��ان دارید؟
آی��ا عضالت و مفاصلتان س��فت و خش��ک
میش��وند؟ آیا وقت��ی برای مدت��ی طوالنی
یکجا مینش��ینید ،پاهایتان خ��واب میروند
و مورم��ور میش��وند؟ اگ��ر جواب ش��ما به
یک��ی از پرس��شهای باال مثبت اس��ت ،این
احتمال وج��ود دارد که به یکی از اختالالت
اسکلتی-حرکتی مبتال شده باشید.
اختالالت اسکلتی-حرکتی ،ناراحتیهایی
هستند که در سیس��تم اسکلتی و عضالنی
انس��ان به وجود میآیند و مفاصل ،رباطها و
تاندونهایی را درگیر میکنند که از عضالت
ران ،گ��ردن و کمر پش��تیبانی میکنند .بر
همین اس��اس رانندگان کامیون و اتوبوس به
میزان بس��یار زیادی در معرض خطر ابتال به
اختالالت اسکلتی -حرکتی هستند که یکی
از شایعترین اختالالت ناشی از کار محسوب
میشود.
ناراحتیهای شایع اسکلتی-حرکتی عبارتند
از :کم��ردرد ،کش��یدگی یا ت��ورم تاندونها،
آس��یبدیدگی اعصاب و مفاصل مچ دست،
آس��یبدیدگی مفاصل زان��و ،دردهای ناحیه
آرنج و درد شانه.
به اعتقاد متخصصان ،اختالالت اس��کلتی-
حرکتی زمانی به وجود میآیند که عضالت و
بافتهای اطراف آنها برای مدتی طوالنی به
حالت ثابت قرار بگیرند و یا تحت فشار باشند.
عامل دیگری که میتواند تأثیری بسیار منفی
داشته باشد ،وارد ش��دن فشار روی عضالت
اس��ت .ای��ن فش��ار باعث میش��ود عضالت
فرسوده و خسته شوند .وقتی رانندگان برای
مدتی طوالنی یکجا مینش��ینند و حرکتی
نمیکنند ،عض�لات و بافت ن��رم اطراف آن
خشک میشوند .از طرفی ،رانندگان اتوبوس
و کامیون مجبورند همیشه چشمشان به جاده
باش��د و باال نگه داشتن سر باعث میشود به
عضالت گردن و شانه فشار زیادی وارد شود،
بنابراین بهتر اس��ت وقت��ی در بین راه توقف
میکنند و یا زمانی که به مقصد میرس��ند،
کارهای جسمی زیادی انجام دهند .البته بین
 ۱۵تا  ۲۰دقیقه طول میکشد تا عضالت پس
از این که مدت زیادی تحت فشار بودهاند ،آزاد
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فقط  ۱۰درجه رو به جلو خم شوید و پایتان
به راحتی به پدالها برسد.

و شل شوند.
نکته دیگری که ممکن است برای رانندگان
دش��وار باش��د و تمایلی به انجام آن نداشته
باش��ند ،گرم ک��ردن بدن قبل از ش��روع کار
اس��ت ،چون ماهیت این شغل و لزوم این که
بارها را به موقع و سر وقت به مقصد برسانند
مانع این کار است و بسیاری از رانندگان قبل
از حرکت ،بدنشان را گرم نمیکنند و همین
امر یک��ی از دالیل اصلی ابت�لا به اختالالت
اسکلتی-حرکتیاست.
برای پیش��گیری از این اختالالت ،پزشکان
چن��د راه حل توصیه میکنند ک��ه در ادامه
مطلب به آنها اشاره خواهد شد:

ماساژ دادن

ماساژ دادن عضالت خسته نیز میتواند به
دو دلیل برای رانندگان کامیون بس��یار مفید
باشد .اول اینکه ماساژ دادن عضالت روشی
برای آرام ش��دن است و به جسم و ذهن شما
ن که ماس��اژ
اس��تراحت میده��د و دیگر ای 
میتواند دردهایی که از آنها رنج میبرید را
تسکین دهد.
انجام حرکات کششی

اطمین��ان حاص��ل کنی��د که ه��ر وقت
فرصتش پیشآید ،کمی پیادهروی میکنید
و حرکات کششی انجام میدهید .فراموش
نکنید که اس��تراحت خوب و تغذیه مناسب
نیز در سالم نگه داشتن عضالت شما نقشی
بسیار مهم ایفا میکنند .بعد از این که مدت
زمانی طوالنی را یکجا نشستید و رانندگی
کردید ،حتماً چند حرکت کشش��ی س��اده
انج��ام دهید .وقت��ی این ح��رکات را انجام
میدهید ،از ایجاد هرگونه تورمی در عضالت
جلوگیری میکنید.

درست و راحت بنشینید

اگ��ر مجبورید برای مدت��ی طوالنی یکجا
بنش��یند و نمیتوانید توقف کنید و حرکات
کششی انجام دهید ،پس باید اطمینان حاصل
کنید که به روش درستی مینشینید ،صندلی
راحت اس��ت و حمایت الزم را از کمر ش��ما
میکند .راحتترین وضعیت برای نشس��تن
این است که صاف بنشینید .اگر بیش از حد
به جلو یا عقب خم ش��وید ،گردش خون به
سمت پاها کاهش پیدا کرده و پاها شروع به
سوزش خواهند کرد .معموالً توصیه میشود

اسکانیا
علم و فناوری
گردشگری
فرهنگ و هنر
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مرکز خدمات پس از فروش شرکت تولیدی و صنعتی عقابافشان
طبق روال س��الهای گذشته به اتوبوسهای حامل زائران اربعین در
طول این ایام به صورت ویژه خدمترسانی میکند.
مجتب��ی براتزاده ،مدیر واحد امور نمایندگان مرکز خدمات پس از
فروش ش��رکت عقابافشان با تأکید بر اینکه خدمترسانی به ناوگان
تولیدی شرکت عقابافشان در هر شرایط از جمله وظایف پرسنل این
مرکز اس��ت ،گفت :مرکز خدمات پس از فروش ش��رکت عقابافشان
طبق سنوات گذشته در طول ایام اربعین و سفر زائرین عزیز کشورمان
به عتبات عالیات در کش��ور عراق به ناوگان تولیدی این ش��رکت به
صورت  24ساعته خدمترسانی خواهد کرد.
وی تصریح کرد :همچنین طبق برنامهریزی صورت گرفته در مرکز
خدمات پس از فروش شرکت عقابافشان قرار است از  25مهرماه تا
 28مهر ماه  4تیم امدادی این ش��رکت در مرزهای خسروی ،چزابه،
مهران و شلمچه مستقر شوند تا به صورت کام ً
ال متمرکز و در صورت
نیاز ،به اتوبوسهای تولیدی شرکت عقابافشان امدادرسانی کنند.
براتزاده تصریح کرد :بر همین اس��اس تیم امدادی مرکز خدمات
در مرز مهران ،نمایندگی همدان در مرز خس��روی ،و نمایندگیهای
اصفه��ان و اهواز ش��رکت نی��ز در دو مرز ش��لمچه و چزاب��ه آماده
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

امدادرس��انی خواهند بود .ضمن اینکه رانندگان محترم اتوبوسهای
عقاب-اس��کانیا در هر س��اعت ش��بانهروز میتوانند برای مش��اوره و
امدادرس��انی با ش��مارههای  02133467131و 09122966034
تماس بگیرند.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

موفناوری
عل 
آیندهای که در انتظار ماست!18/

چگونه عمر باتری دستگاههای الکترونیکی را افزایش دهیم؟20/
گوگل اولین رایانه کوانتومی جهان را ساخت23/

سیاره زهره در گذشته قابل سکونت بوده است24/

زمین سریعتر از تصورمان گرم میشود25/
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گردشگری

فرهنگ و هنر

ورزش

سالمت

News

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

اپلیکیشنی که طراحی چیدمان خانه را آسانتر
میکند

شرکت آیکیا ( )IKEAدر برنامه واقعیت افزوده
خود امکانی را فراهم کرده که کاربران میتوانند
با استفاده از گوشی خود ،مبلمانهای مختلف
را در خانه خود امتحان کنند .آیکیا ()IKEA
شرکت سوئدی و چندملیتی است که در زمینه
فروش تختخواب ،میز و س��ایر لوازم اصلی و
فرعی منزل فعالیت میکند .این شرکت یک
اپلیکیشن واقعیت افزوده دارد که به کاربران
اج��ازه میدهد به  ۳هزار و دویس��ت آیتم از
محصوالت این شرکت دسترسی پیدا کنند و با
قرار دادن نسخه سه بعدی این اسباب در خانه
خود ،دریابند که کدام یک از آنها با خانهشان
جور میشود .در گذشته این امکان تنها برای
گوش��یهای آیفون میسر بود ولی چند وقتی
است که گوشیهای اندرویدی هم میتوانند از
این امکان بهره مند شوند.
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ناسا شش «اوریون» دیگر سفارش داد

آژانس فضاییآمریکا (ناسا)ششسفینه فضایی
«اوریون» دیگر که برای ماموریتهای مربوط به

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

اکتشافات عمیق فضایی و حمل فضانوردان از
زمین به ماه و آوردن آنها با خیال راحت به خانه
طراحی شده است به شرکت سازنده آن یعنی
«الکهید مارتین» سفارش داد .ناسا قراردادی
تازه با شرکت الکهید مارتین برای ساخت این
 ۶فضاپیم��ای اوریون دیگر امضا کرده اس��ت.
الکهید مارتین به موج��ب این قرارداد ،مأمور
به تحویل  ۶کپس��ول فضایی با قابلیت حمل
سرنش��ین و بند مربوط به قابلیت سفارش ۶
نمونه دیگر از همین فضاپیما خواهد بود.

و برای روز بعد یک قرار مالقات با دندانپزشک
خود ترتیب دهند .کاربر یک س��اعت پیش از
قرار مالقات ایمیلی دریافت میکند تا بخش
مراجعه حضوری بیماران مشخص شود .در این
برنامه پزش��ک با بیمار تماس تصویری برقرار
میکند و وضعی��ت دندانه��ای وی را جویا
میشود .سپس به بیمار میگوید که دوربین
گوش��ی را مقاب��ل دندانهای خ��ود بگیرد تا
پزشک وضعیت دندانها را بررسی کند .در این
تماس پزشک کام ً
ال مشکل دندانهای بیمار را
مشخص میکند و توضیح کاملی راجع به این
مشکالت به وی ارائه میدهد.

اپلیکیش�ن مخص�وص برق�راری تم�اس
تصویری با دندانپزشک

محققان موفق به ساخت یک اپلیکیشن موبایل
ش��دهاند که دندانپزش��کان را قادر میس��ازد
بیماری بیماران خود را دریابند.
زمانیکه فردی مشکالت دندانی پیدا میکند،
انتظار دارد که مشکل خود را سریعاً درمان کند
ولی گاهی اوقات وقت گرفتن از دندانپزشک به
طول میانجامد .حال دو محقق دندانپزشکی
اولین برنامه تماس ویدئویی مربوط به دندان را
در انگلیس ساختهاند که " " Tooth Fairyنام
ن فیلمبرداری
دارد و میتواند با استفاده از دوربی 
از سوی متخصصان یا دندانپزشکان "سرویس
سالمت همگانی"( )NHSبه بیماران مشاوره
ارائ��ه دهد ،آنتیبیوتیک تجوی��ز کند و یا در
صورت لزوم قرار مالقات حضوری را پیشنهاد
کند .کاربران میتوانن��د این برنامه را به طور
رایگان در تلفن همراه خود دانلود کنند و بعد
از آن برای یک مشاوره  ۲۵پوند پرداخت کنند

دوربینه�ای هوش مصنوعی م�چ رانندگان
گوشیباز را میگیرد

اگر از جمله افرادی هستید که به طور مرتب
در حین رانندگی از گوشی استفاده میکنید،
دیگ��ر با نصب دوربینه��ای هوش مصنوعی
قادر ب��ه چنین کاری نخواهید ب��ود .اگر چه
همه میدانند که اس��تفاده از گوشی در حین
رانندگی خطرناک است ،اما برخی افراد به این
موضوع توجه نمیکنند .جریمههای کالن نیز
نتوانسته جلوی افراد متخلف را در این زمینه
بگی��رد و حاال فن��اوری قص��د دارد با چنین
افرادی مقابله کند .یک ش��رکت استرالیایی
به نام  Acusensusدوربینهای جدیدی را بر
مبنای فناوری هوش مصنوعی ابداع کرده که
در تمامی ش��رایط آب و هوای��ی ،در روز یا در
شب و به صورت  ۲۴س��اعته قادر به بررسی

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

شرایط رانندگان هستند و اگر آنها را در حال
اس��تفاده از گوشی بیابند ،اطالعات مربوط به
این موضوع را به طور رمزگذاری شده ذخیره
کرده و برای پلیس ارس��ال میکنند تا قبض
جریمه برای افراد متخلف صادر شود.

مرک��ز مدیریت ام��داد و هماهنگی عملیات
رخدادهای رایانهای (ماهر) س��ازمان فناوری
اطالعات ایران ،با انتش��ار توضیح کوتاهی در
صفحه اینستاگرام این مجموعه نسبت به یک
بدافزار هشدار داد.
در این هشدار که بیشتر برای کاربران خانگی
اس��ت ،آمده «ای��ن باجافزار ب��ه محض اجرا
در سیس��تم قربانی با س��رور کنترل و فرمان
( )C&Cخود ارتب��اط میگیرد و فایلها را با
کلید آنالین رمزگذاری میکند.

عنوان کرد و گف��ت« :دایره مأموریت علمی
ناسا» مبلغ جداگانهای را در بودجه به ارزش
 ۱۵۰میلیون دالر در سال مالی کنونی ،برای
دفاع س��یارهای اختصاص داده است .توماس
زوربوچن ،سرپرس��ت دایره مأموریت علمی
ناسا طی جلسه کمیته مشورتی علوم سیارهای
که امروز در واش��نگتن برگزار شد گفت که
این بودج��ه برای افزای��ش انعطافپذیری و
پاسخگویی در دفاع سیارهای است .زوربوچن
گفت :کار درس��ت ،س��اخت یک تلس��کوپ
فضایی جدید است که بتواند اشیای نزدیک
زمین را ردیابی کند؛ آزمایش��گاه پیشرانش
جت ناسا هدایت این پروژه را بر عهده خواهد
داشت.

کالهبرداری مالی در توئیتر ممنوع شد

توئیتر سیاس��تهای خود را تغیی��ر داده و از
این پس هرگونه م��وارد کالهبرداری مالی را
در پلتفرم خود ممنوع کرده است .همچنین
ابزارهای گزارشدهی پیامهای خالف قوانین را
ارتقا داده است .توئیتر سیاستهای خود درباره
کالهبرداریهای مالی را آپدیت کرده است .از
این پس کالهبرداران نمیتوانند در این پلتفرم
افراد را برای ارس��ال پول یا دریافت اطالعات
مالی فریب دهند.
پی��ش از این توئیتر نمونهه��ای کالهبرداری
را از طری��ق ابزار گزارش پیامهای ناخواس��ته
(اس��پم) خود مدیریت میکرد .اما تغییراتی
که امروز اعالم ش��ده ،به طور دقیق جزئیات
موارد ممنوع را مش��خص میکند و کاربران
راحتت��ر میتوانن��د کالهب��رداری مال��ی را
گزارش کنن��د .طبق بیانیه توئیت��ر ،کاربران
نمیتوانند حسابهای کاربری جعلی بسازند
یا وانمود کنند یک فرد یا س��ازمان مش��هور
هس��تند .به عنوان مثال در کالهبرداریهای
« ،»Money-flipping schemeف��رد مج��رم
تقاض��ای مبل��غ ناچی��زی پ��ول میکند تا
س��ودآوری زیادی به آنها برگرداند .هم اکنون
این کالهبرداریها در توئیتر ممنوع شدهاند و
طرحهای فیشینگ نیز خالف قوانین پلتفرم به
حساب میآیند.
پیامهای مشکوک را باز نکنید

مرک��ز مدیریت ام��داد و هماهنگی عملیات
رخداده��ای رایان��های (ماهر) در یک پس��ت
اینس��تاگرامی در خصوص باج اف��زار STOP/
 Djvuبه کاربران خانگی هشدار داد.

در صورتی ک��ه به هر دلیل موفق به برقراری
ارتباط با س��رور خود نگ��ردد از روش آفالین
ب��رای رمزگذاری فایلها اس��تفاده میکند».
مرک��ز ماهر در این پی��ام افزوده اس��ت :این
باجاف��زار از روشهای متنوعی ب��رای نفوذ و
انتشار خود به سیستم قربانی استفاده میکند.
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ساخت لیزر سازگار با بافت زنده

محققان دانش��گاه نورثوس��ترن با همکاری
محققان دانشگاه کلمبیا یک نانولیزر کوچک
ساختند که قادر اس��ت بدون آسیب زدن به
بافت زنده ،درون آن فعالیت کند.
ابعاد این لیزر به  ۵۰تا  ۱۵۰نانومتر میرسد که
حدود یک هزارم ضخامت تار موی انسان است.
این لیزر به دلیل ابعاد بسیار کوچک قادر است
درون باف��ت زنده به خوب��ی کار کند و امکان
شناسایی نشانههای زیستی بیماریها و حتی
درمان اختالالت عصبی عمیق مغز مانند صرع
را فراهم س��ازد .یکی از کاربردهای بالقوه این
لیزر کوچک تصویربرداری از بافت زنده است.
بخش عمده این لیزر از جنس شیش��ه است
و امکان تحریک آن توسط پرتوهایی با طول
موجهای بلند نور و همچنین پرتوهایی با طول
موجهای کوتاهتر وجود دارد.
با وجود این که با پیشرفت فناوری ،هر روز نیاز
بیشتری به لیزرهای کوچک احساس میشود،
محققان به طور مستمر با کارآیی پایینتر این
لیزرها در مقایس��ه با لیزره��ای بزرگ مواجه
میشوند.

س�اخت تلس�کوپی جدید برای محافظت از
زمین

س��ازمان فضایی آمریکا (ناس��ا) قص��د دارد
تلس��کوپ فضایی جدیدی برای محافظت از
همه افراد زمین در برابر س��یارکها بسازد و
آن را تا سال  ۲۰۲۵راهاندازی کند .ناسا قصد
دارد به وسیله این تلسکوپ جدید آسمان را در
نور مادون قرمز بررسی کند؛ این تلسکوپ ناسا
را در برنامههای خود برای شناسایی و ردیابی
سیارکها در همسایگی زمین تقویت میکند.
ناس��ا امروز هدف از س��اخت این تلس��کوپ
فضایی جدید را س��نگبنای دفاع سیارهای
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چگونهعمرباتریدستگاههایالکترونیکیراافزایشدهیم؟
حمیدعابدینی
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امروزه همۀ ما از تعداد بیشماری
دس��تگاه ب��ا بات��ری قابلش��ارژ
ی که
اس��تفاده میکنیم ،اما تا زمان 
ی این دس��تگاهها از کار نیفتد
باتر 
یا حتی منفجر نشود ،به آنها توجه
نمیکنیم .در ای��ن مطلب آموزش
داده میشود که چگونه عمر باتری
دستگاه خود را به حداکثر برسانید
و بیش��ترین امنیت را در استفاده
از آن داشته باشید.
ه��ر چیزی ب��ه مرور زم��ان ضعیف
میشود و در نهایت از بین خواهد
رف��ت ،ولی میتوان با اندکی دقت
و توج��ه برای س��الها بهخوبی و با
امنی��ت کام��ل از یک بات��ری قابل
ش��ارژ اس��تفاده ک��رد .روشهای
بسیاری برای مراقبت از باتریهای
ت
قابل شارژ گوشی هوشمند ،تبل 
پ ذکر میشود.
و لپتا 
با اندکی دقت در استفاده میتوان
عمر باتری را بیش��تر کرد ،اما الزم
نیس��ت ب��ا آن مانن��د ی��ک مریض
بدح��ال رفتار کنید .ای��ن باتریها
برای انجام کاری س��اخته شدهاند
و بیش��تر اوقات باید اجازه دهید
تا بهط��ور عادی کار خ��ود را انجام
دهند .برای نمونه ،تصور کنید یک
آیپد نان��وی نس��ل دوم خریداری
ش��ده در س��ال  ۲۰۰۶و یک آیپد
ت��اچ نس��ل اول مرب��وط به س��ال
 ۲۰۰۸داری��م که هن��وز از باتری
اصلی خ��ود و ب��دون مش��کل کار
میکنن��د .همچنین ی��ک آیفون ۶
پالس داری��م که بیش از  ۹۰۰بار
ش��ارژ مجدد ش��ده و هنوز س��الم
است.
باتریه��ای جدید نی��ز حتی بدون
نیاز به توجه زیاد عمر بسیار باالیی
دارند .برای مثال ممکن است یک
یک مکبوک پرو داشته باشیم که
بی��ش از  ۱۹۰۰ب��ار ش��ارژ مجدد
شده و بهتازگی مجبور شد ه باشیم
تا بات��ری آن را تعویض کنیم .این
درحال��ی اس��ت ک��ه میزان ش��ارژ
مجدد ذکرش��ده بس��یار بیشتر از
میزان  ۱۰۰۰بار شارژ اعالمشده
از سوی اپل است.

چگونهمیتوانعمرباتریهایقابل
شارژ لیتیم-یون را به حداکثر رساند؟
هر باتری عمر محدودی دارد که با عنوان «دورۀ
شارژ مجدد» یا «دورۀ باتری» مشخص میشود.
به عبارت س��ادهتر ،این دوره تعداد دفعات شارژ
و تخلیۀ ش��ارژ هر باتری را قبل از خرابشدن و
ازکارافتادن نشان میدهد.
بعض��ی از تولیدکنندگان این ع��دد را همراهبا
محصول منتشر میکنند و بعضی دیگر این کار
را نمیکنن��د .برای مثال ،اپل این اطالعات را در
اختیار مش��تریانش قرار میدهد و اعالم میکند
ک��ه باتری آیفون بهگونهای طراحی ش��ده که تا
 ۵۰۰بار ش��ارژ کامل و تخلیۀ ش��ارژ بتواند ۸۰
درصد از ظرفیت اصل��ی خود را حفظ کند .این
می��زان برای مکبوک پرو و مکبوک ایر۱۰۰۰ ،
بار ش��ارژ و تخلیۀ ش��ارژ کامل ب��رای حفظ ۸۰
درصد از ظرفیت اصلی باتری اعالم شده است.
یافت���ن دورۀ ش���ارژ مج���دد بات���ری
دستگاه
متأس��فانه برای پی بردن ب��ه وضعیت باتری
آیفون خود نیاز به یک اپلیکیش��ن جانبی بهنام
 coconutBatteryخواهید داشت ،ولی با استفاده
از این ابزار میتوانید به س��ه معی��ار مهم دربارۀ
باتری آیفون خود پی ببرید:
ظرفیت طراحی :ظرفیت م��ورد انتظار از یک

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

باتری نو است.
ظرفیت شارژ کامل :میزان ظرفیت فعلی باتری
را نشان میدهد.
شمارۀ دوره :این عدد تعداد دفعات شارژ شدن
باتری تاکنون را به نمایش میکشد.
برای آگاهی از تعداد دفعات شارژ شدن باتری
مکب��وک ،باید از منو روی لوگ��وی اپل کلیک
کنی��د و س��پس گزین��ۀ  About This Macرا
انتخاب کرده و بعد روی دکمۀ System Report
کلیک کنید .در مرحلۀ بعد از قسمت Hardware
روی  Powerکلیک کنید و عدد نوشتهش��ده در
مقابل  Cycle Countرا بخوانید.
در سیستمهایی که از ویندوز  8یا ویندوز 10
اس��تفاده میکنند Command Prompt ،را اجرا
کنید و پ��س از تایپ عبارت زیر ،کلید  Enterرا
فشار دهید:
powercfg /batteryreport
پ��س از انج��ام ای��ن کار ،گزارش��ی در ی��ک
فایل با فرمت  HTMLایجاد ش��ده و در پوش��ۀ
 user accountذخیره میشود.
بعضی افراد فکر میکنند ،با شارژکردن متعدد
باتری دستگاه و خالی نکردن کامل آن میتوانند
دورۀ شارژ مجدد باتری را دور بزنند .ولی فراموش
نکنید که شما هیچگاه نمیتوانید قوانین فیزیک
را تغیی��ر دهید .اگر به بات��ری اجازه دهید فقط
تا  ۲۵درصد از ظرفیت خود تخلیه ش��ود ،با هر
چه��ار بار انجامدادن ای��ن کار ،یک دوره تخلیه

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

کامل برای شما حساب میشود .اگر پنج بار
باتری را از  ۲۰درصد شارژ کنید یا  ۲۰بار آن
را از  ۵درصد شارژ کنید ،باز هم همین قانون
وجود دارد.
اما کاری که میتوان انجام داد ،این است که
با وصلکردن باتری به ش��ارژر و شارژ کردن
آن در ه��ر زمان ممکن ،از ایج��اد دورههای
ش��ارژ غیرضروری اجتناب کنید .البته باید
ی که
در این مورد نیز احتی��اط کنید و زمان 
از دستگاهی استفاده میکنید ،آن را به برق
متصل کنید و اجازه ندهید باتری دس��تگاه
همیشه به شارژر متصل باشد ،چراکه این کار
باعث داغ ش��دن بیش از حد باتری میشود
که به خودی خود میتواند باعث فرسایش و
نابودی آن شود.
به عبارت دیگ��ر ،نباید باتری را در معرض
دورههای شارژ غیرضروری قرار دهید؛ اما در
مقابل ،نباید باتری را همیشه به شارژر متصل
نگه داشت زیرا همین کار نیز میتواند برای

مجدد آنها وجود نداشته باشد .این باتریها
نیز با شارژ ش��دن زیاد مشکل داشتند و در
مقایسه با باتریهای جدید به تغییرات دمایی
حساسیت بیش��تری داشتند .این مسئله در
مورد باتریهای سربی-اس��یدی هم صادق
است و آنها هم با شارژ شدن زیاد اص ً
ال رابطۀ
خوبی ندارند ،مگر اینکه در ردۀ deep cycle
یا دورۀ عمیق قرار داشته باشند.

باتری بد باش��د .باتریها برای حفظ شرایط
طبیعی مواد شیمیایی داخل خود نیاز به کار
منظم دارند.
تخلی���ۀ کام���ل در براب���ر تخلی���ۀ
نسبی
بعضی اف��راد میگویند نبای��د باتریهای
لیتیوم-یون��ی را قبل از ش��ارژ مجدد بهطور
کامل تخلیه کرد .در مقابل بعضی دیگر اشاره
میکنند که این امر هیچ ایرادی ندارد.
حقیقت آن است که این کار برای باتریهای
لیتیوم-یونی جدید اهمی��ت چندانی ندارد
چ��ون فرایند تخلی��ۀ آنها بهدقت توس��ط
مدارهای آنبورد تنظیم میش��ود .البته بهتر
است که اجازه ندهید باتریها همیشه بهطور
کامل تخلیه ش��وند ،ولی در کل الزم نیست
دقت باالیی به خرج دهید.
باتریه��ای نیکل-کادمیوم قدیمی ممکن
بود تا جایی تخلیه ش��وند که امکان ش��ارژ
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از شارژر مناسب استفاده کنید
استفاده از شارژر مناسب برای هر دستگاه از
اهمیت باالیی برخوردار است .همراه داشتن
یک ش��ارژر و تعدادی کابل در مس��افرتها،
شاید راحتتر از بردن شارژرهای مختلف برای
دستگاههای مختلف باشد ،ولی در بلند مدت
بهتر است برای هر دستگاه از شارژر مخصوص
به خود استفاده کنید تا مقدار انرژی درستی به
باتری منتقل شود .استفادۀ مرتب از شارژری
که میزان انرژی بیشتر یا کمتری را به باتری
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ولی باتریهای آس��یب دیده میتوانند بسیار
خطرناک و غیرقابل پیشبینی باشند.

میرساند ،میتواند عمر باتری را کاهش دهد.
اگر مجبور شدید از شارژرهای جانبی استفاده
کنید ،حتماً این شارژرها را از برندهای معتبر
خریداری کنید .ش��ارژرهای بینام و نشان در
ظاهر به مدلهای اصلی شباهت زیادی دارند
ولی طبق بررسیهای صورتگرفته ،خروجی
آنه��ا از کابل بس��یار متفاوت اس��ت .حتی
بارها دیده شده که شارژرهای ارزانقیمت به
دودکردن یا حتی به مرحلۀ انفجار رسیدهاند.
مطمئناً شما نمیخواهید در خانه و در حالی
که اس��تراحت میکنید ،با ای��ن اتفاق مواجه
شوید .آیا واقعاً منطقی است که یک دستگاه
گرانقیمت مثل آیفون را به یک شارژر ارزان
و نامطئ��ن وصل کنید؟ اص� ً
لا اینطور بهنظر
نمیرس��د .اگرچه مدارهای محافظ باتریها
میتوانند جری��ان انرژیهایی ک��ه به باتری
صدمه میزنند را تشخیص داده و قطع کنند،
ولی شارژرهای بیکیفیت ممکن است صدمات
دیگری از جمله داغش��دن بی��ش از حد را به
همراه داشته باشند.
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به دما توجه کنید
دمای ات��اق حدود  ۲۰درجه سلس��یوس،
بهترین دما برای شارژ کردن تجهیزات است.
بااینحال ،چون اغلب ما در شرایط کنترلشدۀ
دمایی زندگی نمیکنیم ،میتوانیم این مقدار
را از  ۵ت��ا  ۴۵درجه سلس��یوس گس��ترش
دهیم .اگر هنگام ش��ارژ دس��تگاه دما از این
مقدار بیش��تر یا کمتر شود ،باتری در شرایط
ب��دی قرار میگیرد .این م��ورد بهویژه دربارۀ
ش��ارژ کردن باتری در دمای زیر صفر درجه
سلس��یوس صادق است که میتواند باتری را
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

برای همیشه از بین ببرد.
مواد شیمیایی بهکار گرفتهشده در باتری در
اینباره نقش پررنگی ایفا میکنند و بعضی از
باتریها تحمل دمایی باالتری نسبت به سایر
دارند .بنابراین اگر درب��ارۀ این موضوع دچار
تردید هستید ،مش��خصات باتری را بررسی
کنید .قراردادن باتریه��ای لیتیوم-یونی در
معرض دم��ای زیاد یا کم میتواند باعث وارد
ش��دن صدم��ات فیزیکی به آنها و ش��کاف
برداشتن یا پیچخوردگی آنها شود .این اتفاق
میتواند دستگاهی که باتری در آن قرار گرفته
است را نیز دچار مشکل و آسیب کند.
پیش��نهاد ما این اس��ت ک��ه از ق��راردادن
طوالنیمدت دستگاه در معرض نور مستقیم
خورش��ید جلوگیری کرده و در روزهای سرد
نیز آن را در جیب خود نگهداری کنید .هرگز
دستگاه خود را در روزهای گرم روی داشبورد
خودرو رها نکنید .اگر میخواهید دمای باتری
لپتاپ ویندوزی یا مک خود را زیر نظر بگیرید،
ابزارهای متعددی برای این کار وجود دارد .برای
ویندوز میتوانید از  Passmark BatteryMonو
برای مک از  TG Proاستفاده کنید.
از فش���ارهای فیزیک���ی اجتناب
کنید
س��قوط و ضربهه��ای فیزیک��ی میتوان��د
آس��یبهای جدی به باتری وارد کند و باعث
نش��ت مواد ش��یمیایی خورنده شود که هم
برای قطعات الکترونیکی و هم برای پوس��ت
بدن بس��یار مضر هس��تند .اگر با یک باتری
آس��یبدیده مواجه ش��دید ،بهشدت مراقب
باشید .اگرچه این اتفاق بسیار کم رخ میدهد،

نگهداری طوالنیمدت
اگر بخواهید از دس��تگاه خ��ود برای مدتی
طوالنی استفاده نکرده و آن را جایی نگهداری
کنید ،چه میکنید؟ مسلماً اولین جوابی که به
ذهن میرسد ،شارژکردن کامل دستگاه است،
ولی بس��یاری از تولیدکنندگان دستگاههای
الکترونیکی پیشنهاد میکنند باتری نه بهطور
کامل ،بلکه حدود  ۵۰درصد ش��ارژ شود .این
کار باعث میشود توزیع یکسانتری در بین
لیتیومها و یونهای باتری صورت بگیرد.
نگه داش��تن طوالنی مدت باتری در حالت
تخلیه شده ممکن است باعث شود که باتری
دیگر شارژ نش��ود .این اتفاق معموالً بهدلیل
ویژگیه��ای امنیتی درنظر گرفته ش��ده در
باتری یا ش��ارژر است .همچنین نگه داشتن
طوالنیمدت یک باتری پر میتواند باعث کم
شدن عمر آن بهدلیل باد کردن شود که حتی
میتواند به دس��تگاه نیز آسیب برساند .برای
نگهداری طوالنی یک باتری بهتر است آن را
تا حد ام��کان نزدیک به دمای اتاق نگهدارید
و از قرار دادن آن در دماهای بس��یار س��رد یا
کنار پنجرههای گرم و در معرض نور خورشید
خودداری کنید.
سرنوشت هر چیزی مرگ است
هر چقدر هم که خوب از یک باتری مراقبت
کنی��د ،س��رانجام روزی از بین م��یرود .ولی
نگران نباش��ید؛ چراکه تعویض باتری بسیاری
از دس��تگاهها بهراحتی و با مبلغ اندکی انجام
میشود.
از فراخوانها غافل نشوید
معموالً فرایند فراخوانی قطعات مشکلدار به
کارخانهها امر دشوار و زمانبری است و بهراحتی
انجام نمیش��ود .اگر محصولی دارید که شک
دارید دچار مش��کل اس��ت یا نه ،بهتر است از
توصیههای صادرشده پیروی کنید و مطمئن
شوید که دس��تگاه شما سالم اس��ت .در غیر
اینصورت بهدنبال راه چاره باشید .ممکن است
توقف اس��تفاده از یک محصول برای تعویض
باتری اندکی مش��کل باش��د ،بهخاطر داشته
باشید آتشگرفتن خانه میتواند مشکل بسیار
جدیتریباشد.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

محاسبه  ۱۰هزار ساله تنها در  ۳دقیقه!

گوگل اولین رایانه کوانتومی جهان را ساخت
گوگل ادعا میکند که به تازگی به «برتری کوانتومی» دست یافته است و این در حالی است که محاسبات کوانتومی دنیا را تغییر خواهند داد .مسابقه دستیابی به «برتری کوانتومی»
( )quantum supremacyدر حال برگزاری است .شرکتها و دولتها به طور یکسان مشتاق هستند که بتوانند روی یک کامپیوتر کوانتومی کامال ًکاربردی دست پیدا کنند .اما چرا؟

محاس��بات کوانتومی میتوان��د پیامدهای
بس��یار ش��گرفی در هر چیز دنیای دیجیتال
امروز از هوش مصنوعی گرفته تا توسعه داروها
داشته باش��د .با این حال به نظر میرسد این
رقابت برای دستیابی به برتری کوانتومی ،یک
رهبر پیدا کرده است.
گزارشها و ادعای خود گوگل نشان میدهد
که این غول فناوری ب��ه «برتری کوانتومی»
رسیده است .ممکن است اصطالح محاسبات
کوانتومی را ش��نیده باشید و تصور کنید که
این موضوع مربوط به فیلمهای علمی-تخیلی
باشد .اما محاسبات کوانتومی یک چیز واقعی
است و مردم از به حقیقت پیوستن آن هیجان
زده خواهند شد.
به طور خالصه ،محاسبات کوانتومی از پدیده
گیجکنن��ده مکانیک کوانتوم��ی برای تأمین
نیروی محاسباتی فوق العاده خود بهره میبرد.
یک رایانه کوانتومی میتواند به راحتی از برخی
از ابررایانههای برتر جهان پیشی بگیرد و این
قدرت پردازش را مدیون کیوبیتهای عجیب و
غریب است .رایانههای کنونی از بیتها استفاده
میکنند که جریانی از پالسهای الکتریکی یا
نوری نمایانگر  ۱یا  ۰هستند.
در پ��ردازش کوانتومی یک کیوبیت یا بیت
کوانتوم��ی واحد پایهای پ��ردازش کوانتومی
و رمزنگاری کوانتومی بوده و مش��ابه بیت در
رایانههای کالس��یک هستند که کوچکترین
واح��د ذخی��ره اطالعات و معی��اری از مقدار
اطالع��ات کوانتومی اس��ت .از نظر فیزیکی،
کیوبیت یک سامانه کوانتومی دوحالتی است،
یعنی سیستمی که توسط مکانیک کوانتومی
ب��ه درس��تی قابل توصی��ف اس��ت و هنگام
اندازهگیری یک��ی از دو حالت ممکن خود را
اختیار میکند .مانند قطبش یک فوتون که در
ِ
ِ
قطبش
جهت
قطبش عمودی و
جهت
اینجا،
ِ
ِ
افقی دو حالت ممکن برای سامانه هستند .در
یک س��امانه کالسیک ،هر بیت در هر لحظه
ی��ا در حالت صفر یا در حالت یک اس��ت ،اما
اصلهای مکانیک کوانتومی به کیوبیت اجازه
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در هم تنیدگی برای ذراتی همچون فوتونها،
الکترونها و حتی مولکولها رخ میدهد .این
اندرکنش فیزیکی مرب��وط به خواصی نظیر
مکان ،تکانه ،چرخش ،قطبش و غیره اس��ت،
به گونهای که با تعیین هر یک از خواص برای
یکی از دو ذره همان خاصیت در دیگری تعیین
میشود .به عبارت دیگر هر یک از ذرات جفت
شده به خوبی توسط حالت کوانتومی مشابه
توصیفمیشوند.
ظاهرا ً رایانه کوانتومی گوگل قدرتمندتر از
ابررایانههای برتر جهان است و عملکرد آن به
تازگی این را اثبات کرده است.
به عنوان مث��ال رایانه کوانتومی گوگل یک
محاس��به را که ابررایانه شرکت  IBMموسوم
به «س��امیت» ( )Summitکه قدرتمندترین
رایانه تجاری جهان اس��ت طی  ۱۰هزار سال
انجام میدهد ،در  ۳دقیقه انجام داد! همانطور
که توسط دانشمندان گوگل بیان شده است،
گوگل موفق به انجام آزمایش اولین محاسباتی
شده است که فقط میتواند روی یک پردازنده
کوانتومی انجام شود .رایانه گوگل در ابتدا در ماه
مارس  ۲۰۱۸با قدرت محاسباتی  ۷۲کیوبیت
رونمایی شد .محاسبات کوانتومی میتواند در
نحوه برخورد ما با موضوعات و معضالت جهانی
و پروژههای تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد
و رویکرد ما را به کلی تغییر دهد.

میدهن��د که در همان حال ،حالتی را برابر با
برهمنهی دو حالت اصلی نیز اختیار کند ،یک
ویژگی که در پردازش کوانتومی بنیادی است.
به عبارتی ،یک کیوبیت هم ممکن اس��ت در
حالتهای کالسیک صفر و یک وجود داشته
باش��د و هم میتواند در حالت ترکیب این دو
قرار گیرد (یعنی همزمان دارای هر دو حالت
صفر و یک باشد) .در واقع همین پدیده ،تفاوت
اصلی بین بیتهای کالس��یک و کیوبیتها
است .انتقال کیوبیتها بنیان دانش دورنوردی
کوانتومی است .معموالً ذرات زیر اتمی مانند
الکترون یا فوت��ون و کیوبیتها میتوانند به
صورت گروهی به هم متصل شوند که امکان
پردازش بیشتری از بیتهای باینری را فراهم
میکند .یک��ی از این خصوصی��ات به عنوان
برهمنه��ی ( )superpositionو دیگری به نام
درهمتنیدگ��ی ( )entanglementش��ناخته
میش��ود .در هم تنیدگی کوانتومی میگوید
«در سامانههای مرکب با وضعیتهایی مواجه
میشویم که در آن اجزای سامانه دارای هیچ
ویژگی نیس��تند بلکه فقط سامانه کل دارای
دستهای از ویژگیها اس��ت» .به زبان ساده و
به عنوان اولین مثال تاریخی ،درهمتنیدگی،
جفت ش��دن خواص مکانیکی دو ذره است،
ذراتی که پیشتر با یکدیگر در اندرکنش بوده
و سپس از یک دیگر جدا شدهاند.
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پژوهشگرانناسا:

سیاره زهره در گذشته قابل سکونت بوده است
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پژوهشگران ناسا در بررسیهای جدید خود
به این نتیجه رسیدند که احتماالً سیاره زهره،
در گذشته شرایط مناس��بی برای سکونت
داشته است.
پژوهشهای «موسس��ه مطالعات فضایی
گادرد» ( )GISSناس��ا نش��ان میدهند که
شرایط سیاره زهره به مدت دو تا سه میلیارد
س��ال طوری بوده که امکان سکونت در آن
وجود داش��ته است .تغییرات قابلتوجه این
سیاره ،بیش از  ۷۰۰میلیون سال پیش آغاز
شده و  ۸۰درصد این سیاره را تحت تأثیر قرار
دادهاند؛ در نتیجه قابلیت س��کونت در آن به
تدریج کاهش یافته و از بین رفته است.
نتایج بررسیهای اخیر ناسا نشان میدهند
که زهره در این بازه زمانی دو تا سه میلیاردی،
هوای مناس��ب و آب مایع کافی داشته و به
همین دلیل ،مکان مناس��بی برای زندگی
بوده اس��ت .این پژوه��ش ،بینش جدیدی
در مورد س��وابق اقلیمی زهره ارائه میدهد

و شاید پیامدهای قابلتوجهی برای بررسی
شرایط سکونت در س��یارات خورشیدی به
همراه داشته باشد که در مدارهای مشابه قرار
دارند .پژوهشگران ناسا ،تا حدود چهل سال
پیش بر این باور بودند که شاید زمانی سیاره
زهره ،یک اقیانوس عمیق داشته است .دکتر
«مای��کل وی» ( )Michael Wayو «آنتونی
دل جنی��و» (،)Anthony Del Genio
پژوهش��گران موسس��ه گادرد برای بررسی
اقلیم زهره در گذشته ،پنج مورد شبیهسازی
سهبعدی را بر اساس سطوح گوناگون پوشش
آب روی این سیاره انجام دادند.
آنها با این شبیهسازیها دریافتند که زهره
حدود سه میلیارد سال ،دمای ثابتی بین ۲۰
تا  ۵۰درجه داشته و این دما ،امکان سکونت
موجودات گوناگون را در آن فراهم میکرده
است.
دکت��ر وی گفت :فرضیه ما این اس��ت که
شاید زهره برای میلیاردها سال ،اقلیم ثابتی

مانند زمین داشته و تغییرات اقلیمی ،آن را
به یک سیاره غیرقابل سکونت تبدیل کرده
اس��ت .پس از تمام ش��دن ذخایر آب زهره،
میزان دیاکس��ید کربن در جو آن افزایش
یافت و این ،پایان امکان حیات در زهره بود.
فرضیه پژوهشگران نش��ان میدهد که اگر
شرایط کنونی زهره با شرایط آن در گذشته
یکس��ان بود ،این سیاره را به محل مناسبی
برای زندگی تبدیل میکرد.
دکتر وی افزود :ما برای بررس��ی زهره ،به
ماموریتهای بیش��تر و اطالعات جامعتری
نی��از داریم تا بتوانیم س��ابقه و تکامل آن را
درک کنیم .در هر حال ،مدلهای سهبعدی
ما نش��ان میدهند که سیاره زهره کنونی با
سیاره زهره پیشین ،تفاوتهای قابل توجهی
دارد .شاید این نتایج پژوهش بتوانند امکان
بررسی سیارات فراخورشیدی که در پیرامون
زهره قرار دارند و شاید قابل سکونت باشند،
فراهمکنند.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

هشدار محققان فرانسوی؛

زمینسریعترازتصورمانگرممیشود
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محققان فرانسوی هشدار دادند ،تا زمانیکه
دولتها برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای
اق��دام قاطعی انجام ندهن��د ،گرمایش زمین
س��ریعتر از آنچه که قب ً
ال انتظار میرفت ،رخ
خواهد داد.
کارشناس��ان مرکز مل��ی تحقیقات علمی،
انرژیه��ای جایگزی��ن و کمیس��یون انرژی
هس��تهای ( )CEAو س��ازمان هواشناس��ی
 Meteo Franceهش��دار دادن��د ،گازهای
گلخانهای که عمدتاً از سوختن سوختهای
فس��یلی وارد جو میشوند ،س��طح زمین را
س��ریعتر از آنچه قب ً
ال تصور ش��ده بود ،گرم
میکنند.
دو الگ��وی جداگان��ه از دو مرکز برجس��ته
تحقیقاتی فرانسه ،نشان میدهد که در صورت
ت��داوم بدون مجوز انتش��ار گازه��ای کربن،
متوسط دمای هوا تا سال  ،۲۱۰۰هفت درجه
س��انتی گراد باالتر از سطح پیش از صنعتی
ش��دن میرس��د .این میزان دو درجه سانتی

آنها خاطر نش��ان کردند ،انتشار گازهای
گلخانهای در جهان ام��روز به جای فردا باید
کاهش یابد و انتشار دی اکسید کربن باید به
صفر برسد.
مجموعه الگوهای آب و هوایی  ۲۰۱۴نشان
میدهند که گرمایش زمین در روند فعلی تا
سال  ،۲۱۰۰سه درجه سانتی گراد دمای هوای
جه��ان را افزایش میدهد و درصورت برآورده
شدن تعهدات کاهش کربن کشورها دست کم
دو درجه سانتی گراد افزایش مییابد.
در فرانس��ه دو م��وج گرم��ای جداگانه در
تابس��تان جاری یکی در م��اه ژوئن و دیگری
در ماه ژوئیه باعث ش��د که دمای هوای اکثر
مناطق این کش��ور به سطح بی سابقهای باال
برود طوریکه دمای هوا در جنوب فرانسه در
روز  ۲۸ژوئن به  ۴۶درجه سانتی گراد رسید.
بر اساس دادههای رس��می ،این هوای داغ
باعث شد که میزان مرگ و میر در این کشور
هزار و  ۵۰۰نفر بیش از معمول شود.

گراد از س��ناریوی معادلی ک��ه در پنجمین
گزارش ارزیابی پانل بین دولتی برای تغییرات
اوضاع اقلیمی جهان ( )IPCCدر سال ۲۰۱۴
ارائه شد ،باالتر بود.
ای��ن محاس��بات جدید همچنین نش��ان
میدهند که اه��داف توافق نامه پاریس برای
محدود کردن گرمایش زمین به زیر دو درجه
س��انتی گراد یا در ص��ورت امکان یک و نیم
درجه سانتی گراد ،در خوشبینانه ترین حالت
با چالش روبرو خواهد شد.
آنه��ا توصیه کردند که تالشهای بس��یار
چشمگیری برای کاهش فوری میزان انتشار
گازهای گلخانهای باید انجام ش��ود تا انتشار
کربن در هوای جهان تا س��ال  ۲۰۶۰به صفر
برسد .همچنین به گفته این محققان ،شدت و
بسامد امواج حرارتی در دهههای اخیر افزایش
یافته اس��ت و این روند بدون در نظر گرفتن
سناریوی در نظر گرفته ش��ده ،حداقل تا دو
دهه آینده ادامه خواهد یافت.
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آندره گدار هم علفهای هرز گنبد قابوس را دیده بود

«ربات قابوس» را ه حل جدید حفاظت از گنبد جهانی
«قرارب��ود ب��ا سمپاش��ی و
نص��ب داربس��ت ،علفه��ای
ه��رز روی س��قف مخروط��ی
«گنبدقاب��وس» حذف ش��ود،
ام��ا مش��اورهها و برخی منابع
علمی ،از آس��یبهایی گفتند
که س��م ب��ه بدنۀ ب��رج وارد
میک��رد ،پس ح��ذف فیزیکی
جای خود را به سمپاش��ی داد
تا در کنار آن «ربات قابوس»
حفاظ��ت بیش��تری از این اثر
جهانی داشته باشد».
در جدیدترین عکس منتش��ر
ش��ده از گنبد جهانی قابوس
که  ۲۱شهریور ثبت شدهاند،
علفه��ای ه��رز روی گنب��د
مخروطی شکل آن سرسبزتر
از همیش��هاند؛ تصوی��ری
ک��ه آن را هش��داری ج��دی
برای این اث��ر جهانی میتوان
محس��وب ک��رد .ه��ر چند در
منطقیترین حالت ،س��یل در
ن��وروز امس��ال را مهمتری��ن
عام��ل در رخ دادن این اتفاق
میتوان قلم��داد کرد ،اما در
این میان نح��وۀ مواجه با این
پدی��دۀ طبیع��ی خ��ود عاملی
اس��ت که به نحوۀ حفاظت از
این اثر جهانی توسط متولیان
آن برمیگردد.
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از دوره آندره گدار علفهای هرز روی گنبد رشد
میکردند

عبدالمجی��د نورتقان��ی  -مدیر پای��گاه میراث
جهانی گنبدقابوس  -در گفتوگو با ایسنا دربارۀ
برنامهریزیهای انجام شده و در دست انجام برای
برطرف کردن مش��کالت این محوطۀ جهانی به
ایسنا توضیح میدهد.
داس��تان وجو ِد علفهای هرز روی
وی نخست
ِ
بدنۀ این گنبد جهانی را مسبوق به سابقه میداند
و میگوید :علفها را تقریباً در دورههای مختلف
روی گنب ِد برج داش��تهایم و هر ب��ار نیز اقدامات
حفاظت��ی برای برطرف کردن آنها انجام ش��ده
اس��ت .براس��اس گزارشهای موجود و اسناد در
دورۀ حض��ور آندره گدار نیز علف هرز روی گنبد
میروئیدهان��د .حتی بعد از آن نیز رویش گیاهان
قب��ل از ثبت جهانی در س��الهای ۹۶ ،۹۰ ،۸۵
و  ۹۷رخ دادهان��د که با نصب داربس��ت و حذف
علفهای رش��د کرده ،بندکش��یهای گنبد نیز
اصالح شدند.
او ب��ا تأکید بر اینکه بناهای آجری در ش��مال
نیازمند حفاظت پیوس��ته در دورههای مختلف
هستند ،اضافه میکند :این در حالی است که این
دوره از حفاظت ،را میتوانیم با اقدامات حفاظتی

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

کمی طوالنیتر کنیم.
وی با اشاره به اینکه میتوان علتهای مختلفی
را برای رشد علفها مطرح کرد ،میافزاید :در سال
 ۹۷حدود  ۱۱بوته روی س��قف گنبد رشد کرده
بود که به دلیل خشکسالی ،رشد چندانی نداشتند
و سریع خشک شدند ،اما به دلیل بارانهایِ زیا ِد
نوروز امسال و مرطوب بودن هوا ،تعداد بوتهها سه
برابر شدند ،به همین دلیل دو اقدام یکی سمپاشی
با کوادکوپتر (یک مدل پروازی  ۴موتوره) و دیگری
نصب داربست و برداشتن بوتهها و اصالح دوباره
بندکشیها برنامهریزی شد تا انجام شوند.
سمپاش�ی روی گنبد ،به جداره بنا آس�یب وارد
میکند

نورتقانی با اشاره به بررسی برخی منابع و مراجع
دربارۀ سمپاشی این برج و گرفتن مشاوره از اساتید
کش��اورزی اظهار میکند :هر چند مشاورههای
گرفته ش��ده از اساتید کشاورزی این کار را تأیید
میکردند که باعث حذف گیاه «سلمه تره» روی
گنبد میشود و کمترین اثر زیست محیطی روی
گنبد دارد ،اما در بررسیهای دیگر این اطالعات
به دست آمد که سمپاشی در بلندمدت ،میتواند
یکسری میکروارگانیسمهای دیگر را در بنا تقویت

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

کند و در بلند مدت به سطوح آجری و مالت
تاثیرگذار باشد و حتی باعث تحریک گونههای
دیگر روی بنا شود.
او با بیان اینکه در برنامهریزی انجام شده،
قرار بود سیستم سمپاشی بدون داربست و با
کوادکوپتر انجام ش��ود ،توضیح میدهد :این
سیس��تم که اساس آن «پاششی» است ،کل
«رک» را پوشش میداد ،چون
س��طح گنبد ُ
زمانی که کار به صورت «پاشش» باشد ،سم
هم به علف میخورد و هم به سطوح دیگری
که علف ندارند ،بنابراین براساس بررسیهای
انجام شده ،احتمال آسیب به بنا وجود داشت،
بنابراین تصمیم گرفتیم که سمپاشی روی این
برج انجام نشود و حفاظت به صورت فیزیکی
باشد ،یعنی علفها به صورت فیزیکی حذف
شوند و بندکشی بار دیگر انجام شود.
وی تأکی��د میکند :در نتیج��ه اینکه کا ِر
پیمانکار برنده ش��ده در مزای��ده برای انجام
سمپاش��ی به دلیل نتایج بررسیها را متوقف
ِ
داربس��ت کامل
کردی��م و بن��ا را به نص��ب
گذاشتیم و قرار است براساس مناقصه انجام
شده داربستها را نصب کنیم تا علفهای هرز
روی برج گنبد قابوس حذف شوند.
او اضاف��ه میکند :در س��الهای قبل تنوع
«رک» زیاد بوده
گونههای گیاهی روی گنبد ُ
است که امسال قالب  ۹۹درصد بوتهها صرفاً
«سلمه تره» (سلمک) است که با بارشهای
اخیر رشد آنها تسریع شده است.

بدنه بنا وجود دارد که دلیل آن نیز موقعیت
مکانی گنبد اس��ت که آبهای زیرزمینی در
این منطقه باالست.
وی در ادام��ه به پروژههای پژوهش��ی این
پای��گاه می��راث جهانی با دانش��گاه ش��هید
بهش��تی و دیگر پژوهش��کدههای پژوهشی
اش��اره میکند که میتوانن��د در یک طرح
جام��ع ،پایش دقیقتری روی این اثر جهانی
انج��ام دهند و میگوید :ت�لاش میکنیم تا
ح��د امکان نم بدنۀ بنا را کنترل کنیم ،چون
حذف رطوبت در بنا پروسه بسیار پیچیدهای
اس��ت که حتی با حذف آنی ممکن است به
اثر آسیب وارد ش��ود .او با بیان اینکه قطعاً
این پروسه در بلندمدت اتفاق میافتد ،اضافه
میکند :در حال حاضر این بنا ایستاس��ت و
به یک هماهنگی و انس��جام رس��یده است،
بنابراین با حذفِ آبهای زیرس��طحی از زیر
بنا به طور ناگهانی ،قطعاً آسیب جدی به بنا
وارد میشود.
وی آماده شدن مقدمات برای مطالعات طرح
جامع را قدمی در راه بررسی وضع موجود در
گنبد میداند و میافزاید :در قرارداد پژوهشی
با دانشگاه شهید بهشتی ،قرار است فنشناسی
بنا انجام شود ،چون نخست باید بررسی شود
ک��ه با توجه به تهدیدهای موج��ود ،اقدامات
حفاظتی باید چگونه باشند.

بتوانیم پای��ش لحظهای انجام دهیم ،باحذف
دانهها ،اگر مالتی یا بندی آسیب دیده باشد،
با حرکت ربات متوجه میشویم و اصالحات
مورد نیاز را میتوانیم انجام دهیم.
او «پرن��ده قابوس» را نام ربات در دس��ت
ساخت برای حفاظت از برج گنبد قابوس در
مقابل هر نوع آسیبی معرفی میکند.
مطالعات دانش�گاه ش�هید بهش�تی برای
بررسی نم بدن ه برج گنبد قابوس

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس اما
دربارۀ رطوبت وارد شده به بدنۀ این اثر تاریخی
در طول سالهای گذشته نیز میگوید :رطوبت
در بخش پایینی بدنۀ بنا وجود دارد که کنترل
آن پیچیده است .با توجه به اینکه رطوبت از
زی ِر سطح باال میآید ،به دلیل سیل رخ داده
ح آبهای زیر زمینی
در نوروز امس��ال ،س��ط 
باال آمدهاند ،هر چند هر ساله این رطوبت در
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«ربات قابوس» محافظ «گنبد قابوس»

نورتقانی اما به راه��کار دیگری هم در این
زمینه اش��اره میکند :به جز نصب داربس��ت
برای حذف پوش��شهای گیاهی با یک تیم
فن��ی ،مکانیزم دیگ��ری را پیش میبریم که
آن هم به موازات کار حذف علفها جلو برود،
یعنی تهیه «ربات قابوس».
مدیر پایگاه جهانی گنبد قابوس با اشاره به
ِ
س��اخت این ربات،
تهیۀ مدلینگ اولیه برای
اظهار میکند :اینکه بتوانیم پروسه داربست
زدن و حفاظت فیزیکی را در دورهای طوالنیتر
انجام دهیم ،به نفع ماست .بنابراین در بخش
دیگری از کارهایمان رباتی طراحی ش��ده تا
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محبوبترین شهرهای دنیا از نگاه کاربران اینستاگرام
س��فر را اگ��ر لذتبخشتری��ن
تفریح زندگی ندانیم ،میتوانیم
آن را یک��ی از لذت بخشترین
اتفاق��ات زندگ��ی بخوانیم .در
ای��ن روزگار مدرن و با همهگیر
ش��دن ش��بکههای اجتماع��ی و
فضای مجازی انتخاب یک مقصد
مناس��ب ب��رای س��فر ،کاری به
مراتب سادهتر شده است.
امروزه ،بسیاری از گردشگران
قبل از س��فر ب��ا چرخی��دن در
فض��ای مجازی و ن��گاه کردن به
عکسه��ای ش��هرهای مختل��ف
و بررس��ی مجبوبیت ی��ا نظرات
گردش��گران دیگ��ر دس��ت به
انتخاب یک منطقه باب س��لیقه
خود جهت سفر میزنند .ظاهرا ً،
هش��تاد درصد توریس��تها با
مراجعه ب��ه ش��بکههای مجازی
فی��س ب��وک ،اینس��تاگرام و
توئیتر ش��هر مقصد گردشگری
خود را پیدا میکنند .در ادامه
قص��د داری��م محبوبتری��ن
شهرهای دنیا را به شما معرفی
کنی��م .البته ش��هرهای دیگری
ه��م هس��تند ک��ه بدون ش��ک
در صنع��ت گردش��گری جایگاه
ویژهای دارند ،اما در این بخش
م��ا پیرام��ون توریس��تیترین
ش��هرهای دنی��ا فقط به ش��بکه
مج��ازی اینس��تاگرام اس��تناد
کردهای��م که یک��ی از غولهای
ب��زرگ صفح��ات اجتماع��ی
است .برای آش��نایی مختصر با
زیباترین شهرهای جهان از نظر
مخاطبان اینس��تاگرام در ادامه
با ما همراه باشید.
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شهر لندن
شهر لندن با اختالف کمی نسبت به شهر بعدی
در صدر توریس��تیترین شهرهای دنیا قرار دارد.
از این ش��هر در یک سال ،سی میلیون عکس در
فضای اینس��تاگرام لود شد .لندن با داشتن لقب
بزرگترین شهر غرب اروپا این افتخار را دارد که
ع�لاوه بر عالم مجازی و اینس��تاگرامی ،با نوزده
میلیون توریست سالیانه در عالم واقعی نیز یکی از
محبوبترین شهرهای دنیا باشد .نام شهر لندن با
اقتصاد ،تجارت ،سیاست ،لباس و مد پیوند خورده
است.
شهر پاریس
لباسه��ای اوت کوت��ور ()Haute Couture
یکی از کلید واژههایی است که در میان صفحات
اینستاگرامی توریستهای پاریسی نقش بسته و
در کنار صدها هزار تصویر برج ایفل ،باغهای زیبا
و خیابان شانزه لیزه ،موزه لوور و کلیسای نوتردام
میچرخد .اوت کوتور واژهای اس��ت که به البس��ه
گران قیمت مجلسی کشور فرانسه اطالق میشود
که این لباس توسط خیاطهای بسیار معروف و برای
اشخاص خاص دوخته شدهاند .در کنار دیدنیهای
شهر پاریس که در میان صفحات اینستاگرام فراوان
بوده ،عطر رولتهای الیه الیه شیرینی فروشیهای
شهر پاریس را هم میتوان حس کرد .البته حمالت
تروریستی چند وقت اخیر کمی از تعداد گردشگران
این پایتخت توریستی فرانسه کاسته ،اما همچنان

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

این شهر در بین زیباترین شهرهای جهان در رده
دوم باقی مانده است.
شهر مسکو
شهر مسکو با قدمت هشتصد و شصت ساله در
چند سال اخیر به طور مداوم رکورد ورود گردشگر
را شکسته و شاید دور نباشد زمانی که مسکو را به
عنوان یکی از توریستیترین شهرهای دنیا معرفی
کنیم .در حال حاضر این پایتخت زیبا و تاریخی با
داشتن یازده میلیون عکس طی سال گذشته در
اینستاگرام ،در جایگاه سوم محبوبترین شهرهای
دنیا ایستاده است .کاخ کرملین ،کلیسای سنت
باس��یل و میدان س��رخ از عکسهای پرطرفدار
اینستاگرامی ها بودهاند.
شهر جاکارتا
با اینکه جاکارتا دارای دو نکته منفی در زمینه
گردش��گری اس��ت ،اما به دلیل داشتن فرهنگ
خ��اص اندونزیایی و داش��تن مکانهای دیدنی
همچون کاخ ریاست جمهوری ،پارکهای مشهور
و بناهای تاریخی یکی از پر مخاطبترین مقاصد
سفر در نزد گردش��گران اینستاگرامی است .دو
نکت��ه منفی جاکارت��ای پرطرف��دار و محبوب،
ترافیکهای سنگین و آلودگی هوا بوده که ظاهرا ً
چندان مورد توجه گردشگران قرار نگرفته و این
ش��هر را به یکی از توریستیترین شهرهای دنیا
تبدیل کرده است.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

شهر برلین
ش��هر تاریخی برلی��ن در می��ان اروپاییها
مقصدی پرطرفدار محس��وب میش��ود و به
ش��ب زندهداریها و معماریهای بینظیرش
مشهور است .البته در کنار هنرمندان خیابانی
و غذاهای لذیذ .گردش��گران اینس��تاگرامی
ش��هر برلین را به پنجمین مورد در لیس��ت
محبوبترین شهرهای دنیا تبدیل کردهاند.
شهر مادرید
عکس میدانهای مش��هور و معروف شهر
مادرید در اینس��تاگرام فراوان یافت میشود
و در کن��ار موزههای زیب��ا ،پارکهای دیدنی
و کلیس��اهای قدیمی ،این شهر را به یکی از
زیباترین شهرهای جهان تبدیل کرده است.
چند فرهنگی و تن��وع از ویژگیهای برز این
این پایتخت است و ترافیک سنگین پایتخت
را مورد عتاب قرار میدهند ،اما اگر شما شهر
تهران را دیده باش��ید به هیچ عنوان ترافیک
مادرید برایتان سنگین نخواهد بود.

گرفته و شهر آمستردام را به یکی از زیباترین
شهرهای جهان تبدیل کرده است.

نظر شبکه مجازی اینستاگرام تبدیل کردهاند.
جالب است بدانید که بانکوک و دبی در جذب
گردش��گر میان کشورهای آس��یای باالتر از
سنگاپور قرار دارند ،اما در جذابیت آنها برای
جذب گردش��گران اینستاگرامی و لود کردن
عکس ظاهرا ً پایینتر بوده است.

شهر بانکوک
بانکوک با اینکه به دلیل انفجار بمب در معدن
اراوان ،گردش��گران بسیاری را از دست داد ،اما
نباید فراموش کرد که این شهر در سال 2015
میالدی با هجده میلیون گردشگر ،دومین شهر
مقصد توریستی جهان لقب گرفت ،مقامی که
در س��الهای گذشته کمی افول داشته است.
با همه این اوصاف گردش��گران اینستاگرام با
لود کردن تصاویری از ساختمانهای مدرن و
معبدهای قدیمی ،شهر بانکوک را به دهمین
مقصد پرطرفدار گردشگران تبدیل کردهاند.

شهر آمستردام
خانهه��ای بس��یار دیدنی ب��ا معماریهای
قدیمی ،تعدد دوچرخه سواران سطح خیابان،
خطکش��یهای عجیب و غری��ب خیابانها
و حت��ی س��نگفرش زیب��ای خیابانه��ای
آمستردام همگی از س��وژههایی است که در
میان گردشگران اینستاگرام مورد توجه قرار
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شهر توکیو
بیش��ترین تصویر لود ش��ده در اینستاگرام
توسط گردشگرانی که به این پایتخت آسیایی
س��فر کردهان��د ،مرب��وط به منطقه مش��هور
«ش��ین جوکو» است که آس��مان خراشها و
س��اختمانهای بلند ش��هر توکیو در آن قرار
دارند .البته در ادامه میتوانید معبدها ،محلهها،
موزهها و باغ وحش مرکز توکیو را هم در میان
عکسهای لود ش��ده توس��ط گردشگران در
اینستاگرام پیدا کنید .پایتخت ژاپن هر ساله
پذیرای پنج میلیون گردشگر بوده و خود شهر
سیزده میلیون جمعیت دارد .با حضور این تعداد
گردشگر در س��ال ،پذیرفتنی است که توکیو
یکی از توریستیترین شهرهای دنیا باشد.
شهر سنگاپور
برنامههای جذاب ،س��اختمانهای بس��یار
مرتفع و فرهنگی تلفیقی ،س��وژههایی است
که گردشگران از آنها برای پر کردن صفحه
اینستاگرام خود استفاده میکنند و سنگاپور را
به یکی از ده منطقه پر طرفدار گردشگری از
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طرح شهر بغداد کپیبرداری از شهر ساسانی گور
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ش��هر بغداد (برگرفته از زبان پهلوی:
ب��ه معنی خداداد ،هدیه خ��دا) در قرن
هشتم میالدی به عنوان پایتخت خالفت
عباس��یان و توس��ط خلیف��ه المنصور
 al-Mansurپایهگ��ذاری ش��د .ای��ن
خالف��ت در آن زمان به تازگی امویان را
شکست داده بود و المنصور al-Mansur
میخواس��ت پایتخت خ��ودش را برای
حکمرانی داش��ته باش��د .او مکانی را در
 30کیلومتری شمال پایتخت ساسانیان
که تیسفون  Ctesiphonنام داشت و در
کناره رودخانه دجله انتخاب و شروع به

طراحی و ساخت نقشه شهر بغداد کرد.
در این نوشتار قصد داریم دانستنیهای
جالبی را درباره این شهر دایرهای شکل
و گرد و همچنین طرح ش��هر بغداد در
اختیار شما بگذاریم:
مراح�ل ابتدایی طراحی نقش�ه ش�هر
بغداد و ساخت آن

المنصور میخواست بغداد ایدهآلترین
شهر و پایتخت امپراطوری اسالمی تحت
نظر عباسیان باش��د .او با همین هدف،
هزاران معمار ،مهن��دس ،محقق ،نجار،

آهنگ��ر و بیش از صدها ه��زار کارگر از
سرتاس��ر امپراطوری عباسیان را در این
منطقه گرد هم آورد .او با ستارهشناسان
نیز مش��ورت کرد و بنابر نصیحت آنان،
اولین آجر ش��هر را در روز سیام ژوئیه
س��ال  762بن��ا نه��اد .در این س��ال به
راهنمایی خالد بن برمک ایرانی ،نقش��ه
ش��هر بغداد را مهندسان ایرانی طراحی
کردند و آن را برای احیای ش��کوه زمان
ساس��انی در نزدیکی تیسفون پایتخت
اشکانیان و ساس��انیان ساختند .اساس
طراحی دایرهش��کل این ش��هر دقیقاً بر
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

پایه طراحی شهرس��ازی ساس��انیان
است .طرح ش��هر بغداد کپی برداری
از نقش��ه و طرح شهر ساس��انی گور
(فیروزآباد کنونی) است.

این ش��هر دای رهای ش��کل بودند و هر
کدام به یک دروازه منتهی میش��دند
به چهار قسمت مساوی تقسیم شده
بود .هر کدام از دروازههای شهر رو به
یک شهر متفاوت داشتند :به شهرهای
بصره ،کوفه ،خراس��ان و دمشق؛ و نام
این دروازهها نیز به نام همین شهرها
نامگ��ذاری ش��ده ب��ود .دروازهه��ا به
یک خیابان منحنی ش��کل که مانند
حلقهای به دور شهر و بخش مسکونی
آن میپیچید ،باز میشدند.

نوع طراحی و ساخت شهر بغداد

طرح ش��هر بغداد به شکل دای رهای
با قطر  2کیلومتر طراحی ش��د .نقشه
ش��هر بغداد در حقیق��ت ادای احترام
خلیفه به آموزشهای ریاضی اقلیدس
 Euclidاستاد یونانی او بود که خلیفه
از او آموخته و او را س��تایش میکرد.
در مرک��ز ش��هر ،دو ع��دد از بهترین
بناهای ش��هر قرار داش��تند؛ مس��جد
بزرگ و س��کونتگاه خلیف��ه که قصر
دروازه طالیی Golden Gate Palace
نام داش��ت .در اطراف قصر و مسجد،
یک گردش��گاه و یک بنا در کنار آب
س��اخته ش��د؛ در این محوط��ه ،تنها
خلیفه اجازه داش��ت که به سوارکاری
مشغول شود.
در کن��اره ای��ن گردش��گاه س��بز،
قصرهای فرزندان خلیف��ه ،خانههای
درباری��ان و خدمت��کاران درب��ار،
آش��پزخانههای خلیف��ه ،اصطبلهای
اس��بهای سلطنتی و س��ایر دفاتر و
ساختمانهای حکومتی قرار داشتند.
این بخش که بخش مرکزی بغداد بود
توس��ط دیوارهایی حفاظت و از سایر
بخشهای شهر جدا میشد .خانههای
مسکونی و بناهای تجاری در حلقهای
بین دیوارهای خارجی شهر و دومین
دیوار که به دور ش��هر کش��یده شده
بود قرار داش��تند .دیوار خارجی شهر
30متر ارتفاع داش��ت و پایه آن دارای
 44متر ضخامت بود.
در این دیوار ب��رج ،بارو و قلعههایی
برای محافظت از ش��هر قرار داشت و
کل ش��هر با یک خندق عمیق احاطه
ش��ده بود .بغ��داد توس��ط دو خیابان
عمود ب��ر هم که هر ک��دام قطری از
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ش�کل امروزی شهر دای رهای و گرد
بغداد

امروزه متاس��فانه چیزی از آن شهر
بزرگ باقی نمانده اس��ت .آخرین آثار
ش��هر گرد و دای رهای ش��کل المنصور
 al-Mansurدر اوای��ل دهه  1870و
زمانی که مدحت پاشا Midhat Pasha
فعالیت خود را به عنوان حاکم عثمانی
بغداد ش��روع کرد نابود ش��د .مدحت
پاش��ا  Midhat Pashaعالق��ه زیادی
به حفظ شهر نداش��ت؛ اما اصالحات
بزرگی که روی ش��هر بغداد و به طور
کل در کش��ور عراق انجام داد ،باعث
شد چهره شهر تغییر کند.
او مدارس و موسس��ههای آموزشی
ب��ی ش��ماری س��اخت؛ بناهای��ی که
قب��ل از او در بغداد وجود نداش��تند؛
همچنی��ن بیمارس��تانها ،انباره��ا،
پارکه��ای عمومی ،سیس��تم ذخیره
آب ،جادهه��ا و پله��ای متعددی در
این شهر ساخت .او اصالحات عرضی
و قوانی��ن مالیات��ی را به مردم معرفی
کرد و قبیلههای مختلف را به س��اکن
شدن در یک نقطه و انجام کشاورزی
تشویق کرد .سه سالی که مدحت پاشا
 Midhat Pashaبه عنوان حاکم بغداد
در این شهر حکمرانی کرد ،مهمترین
س��الهای تاریخچه مدرن شهر بغداد
به شمار میروند.
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کشف «دیانای» خاکستر زنی باستانی؛

رازی  5000ساله را آشکار کرد!

[]34
ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان
شماره - 62شهریور و مهر ماه1398

باز هم اس��تفاده از  DNAباعث آش��کار
ش��دن تمدنی باس��تانی ش��ده اس��ت .در
دنیای ام��روز هم��ه میدانیم که ش��مال
آفریقا و اوراس��یا مهد نخس��تین تمدنها
مانن��د بینالنهرین ،تمدنهای باس��تانی،
میان��ی و جدید مصر ،س��ومریها ،بابلیها
و سلس��لههای مختلف در چی��ن بودهاند.
طی هزاران س��ال تمدنه��ای کوچکتر و
کمترشناختهش��دهای نی��ز ش��کلگرفته و
نابود ش��دهاند که تمدن دره سِ ��ند ()IVC
یکی از این تمدنهاست.
ای��ن تمدن که به نام تم��دن هاراپان نیز
معروف است ،در کنار رود سند قرار داشته
که امروزه پاکس��تان ،افغانس��تان و بخشی
از هند را ش��امل میش��ود .با اس��تفاده از
مکاش��فات باستانشناس��ی ،وجود برخی
فعالیتهای دینی در ای��ن ناحیه به اثبات
رسیده که تاریخ آن به  5500سال قبل از
میالد مسیح بازمیگردد ،همچنین قدمت
روس��تاهای کش��اورزی در ای��ن بخش به
 4000س��ال و تمدن شکلگرفته در آن به
 3000سال قبل از میالد باز میگردد.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

بیش��تر حفاریه��ا در دو منطقه صورت
گرفتهاند :شهر قدیمی موهنجودارو و شهر
ت آمده این
هاراپ��ا .طبق ش��واهد به دس�� 
ش��هرها با داشتن چاه آب ،حمام و حفاری
آبهای زیرزمینی نسبت به شهرهای دیگر
ارجحیت داش��تند .با ای��ن وجود تا همین
اواخ��ر اطالعات کمی درب��اره مردمانی که
در آن زندگی میکردند وجود داشت ،زیرا
تاریخشناسان اطالعات زیادی درباره زبان
هاراپانی نداشتند.
حاال دانش��مندان برای نخس��تین بار ژن
بقایای یکی از افراد این منطقه را بررس��ی
کردهاند .آنها مقدار کمی از  DNAبقایای
بج��ا مانده از زن��ی که در یک قبرس��تان

 4500س��اله دفن ش��ده ب��ود را یافتند تا
بتوانند بهوسیله این  DNAتحقیقات خود
را کام��ل کنن��د .این کار در کن��ار تحلیل
 DNAدر مقی��اس بزرگت��ر در منطق��ه
س��ؤاالت جدیدی را ب��رای محققان درباره
ش��روع کش��اورزی در این منطقه به وجود
آورده است.
ژنومهای کشف شده با سایر ژنومهای به
دست آمده در جنوب آسیا مقایسه شد .بر
اساس نتایج به دست آمده ،تمدن دره سند
ریش��ه ژنتیکی بیشتر جمعیت هند کنونی
اس��ت .بنا بر صحبتهای متخصص ژنتیک
دانش��گاه ه��اروارد ،دیوید ریج��چDNA ،
هر دو گروه نش��اندهنده ترکی��ب برابر از
 DNAایرانیها و جوامع قدیمی در جنوب
آسیاست.
 DNAای��ن زن همچنی��ن باعث تعجب
محققان ش��د ،مث ً
ال ع��دم رابطه ژنتیکی او
ب��ا چوپانانی که ژنهایش��ان ب��ه کرات در
مردم��ان کنونی جنوب آس��یا و اروپاییان
و س��ایر گروهها دیده میش��ود .این بدان
معناست که وارد شدن ژنهای چوپانان به

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ژنهای مردم جنوب آس��یا پس از انقراض
تمدنهای دره سند اتفاق افتاده است.
 DNAیاف��ت ش��ده ش��واهدی درب��اره
زبانهای هندی-اروپایی در سراسر جهان
در اختیارمان میگ��ذارد .از آنجاییکه ژن
بس��یاری از کشاورزان ایرانی در کشورهای
جن��وب آس��یا یافت ش��ده اس��ت ،برخی
تاریخشناس��ان بر این باورند که کشاورزی
در واق��ع از کش��ورهای خاورمیان��ه آغ��از
شده اس��ت .ژنهای بهدستآمده از تمدن
هاراپانیها با این منطق همخوانی چندانی
ن��دارد ،بدان معن��ا که کش��اورزی در آن
منطقه ممکن است بهواسطه تبادل ایدهها
یا حتی بهصورت تصادف��ی به وجود آمده
باشد ،نه به خاطر مهاجرت ایرانیها به آن
منطقه.
بهعبارتدیگر  DNAزن هارپارانی راهی
ب��رای آزمای��ش صحت یافتهه��ای زندگی
باس��تانیان در جن��وب آس��یا در اختی��ار
محققان قرار داده است.
باوج��ود ای��ن حقیقت ک��ه  IVCمنطقه

بزرگی را در اختیار داش��تهاند و شهرهای
آنها بسیار بزرگ و برنامهریزیشده بودهاند
و زیرساختارهای عمومی خوبی داشتهاند،
اما تا سال  1921تاریخشناسان اطالعی از
تمدن موجود در این منطقه نداش��تند ،تا
اینکه حفاریها در هارپاران منجر به آشکار
شدن این شهر شد .آنها خرابههای بسیار
زیادی از مناطق شهری را یافتند ،اما زبان
مردم آن زمان بیش��تر به ش��کل تصویر و
عالمت بود که باعث س��ختتر شدن درک
بهتر از فرهنگ آن زمان گردید.
مث ً
ال تاریخشناس��ان هنوز قادر به تعیین
این موضوع نیس��تند که شهرهای موجود
در ای��ن منطق��ه آیا در آن زمان مس��تقل
بودهاند یا خود بخش��ی از ی��ک امپراتوری
بزرگتر بودهاند.
دایرهالمعارف تاریخ باستان به ما میگوید
ک��ه تمدنهای دره س��ند به آهس��تگی از
حدود  1800س��ال قبل از میالد مس��یح
ش��روع به ش��کلگیری کرد .نشانههای آن
شامل اس��تفاده از عالمتها برای نوشتن و

سیستم وزندهی و اندازهگیری بوده است
که برای تجارت اس��تفاده میش��ده است،
زی��را بدون تج��ارت ارتباط این ش��هرها با
شرق نزدیک از بین میرفت .ب ه مرور زمان
ش��هرها به دالیلی نامعلوم خالی از س��نکه
شدند.
مشهورترین تئوری در این زمینه میگوید
که این ناب��ودی به خاط��ر تغییرات آب و
هوایی بوده است .رودخانه ساراسواتی حدود
 1900سال قبل از میالد شروع به خشک
شدن کرد .به گفته برخی کارشناسان این
رودخانه در گذش��ته آب فراوانی داش��ته و
برای کشاورزی بس��یار مناسب بوده است
و با خش��ک شدن رودخانه مردم مجبور به
مهاجرت از این شهرها شدهاند.
احتماالً تحلیل بیشتر  DNAزن هاراپانی
باعث میشود که اطالعات بیشتری درباره
حادثه اصل��ی روی داده برای مردمان این
منطقه به دس��ت آید و درک بهتری درباره
ریش��ههای مردمان جنوب آسیا در اختیار
دانشمندان قرار گیرد.
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آیا باید مناطق بکر گردشگری را معرفی کرد؟
اینکه باید مناطق بکر گردشگری
و طبیعتگردی را معرفی کرد یا
نه چالش بزرگ طبیعتگردان و
مبلغان گردشگری است .برخی
معتقدن��د بای��د اول فرهن��گ
ورود به این مناطق معرفی شود
بعد خود منطقه.
س��ال گذش��ته خبرن��گاران
داخل��ی و خارجی فعال در حوزه
گردشگری و میراث فرهنگی به
بهانه تهیه پرون��ده ثبت جهانی
جنگلهای هیرکانی به اس��تان
گلس��تان رفتند و از بخشهای
بکر و دست نخورده این جنگلها
دیدن کردن��د .در ای��ن مناطق
کمتر کس��ی میتوان��د با خودرو
شخصی و تنها برای تفریح برود
به همین دلیل بود که میش��د
در یک پی��اده روی ده دقیقهای
انواع و اقسام گونههای درختی
را با قدمت باال مش��اهده کرد.
در ای��ن بخ��ش از جنگله��ای
هیرکانی ک��ه پاییز ب��ه آن زده
ب��ود ،تنه��ا زبال��های ک��ه پخش
بود ،برگهای رنگارنگ خش��ک
ش��ده درختانی بود که باید پای
هر درخت در آن روزهای س��رد
پاییز مش��اهده میش��د ،وگرنه
هی��چ اثری از زبالههای انس��ان
نبود .همین باعث ش��ده بود تا
تصاوی��ر زیبای��ی از جنگلها به
ثبت برسد و در نهایت یونسکو
نیز آن را به عنوان قدیمیترین
جنگلها ثبت کرد.
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ج��ای دیگری ک��ه خبرن��گاران از آن دیدن
کردند ،روستایی در علی آباد کتول بود .روستایی
که تنها س��اکنی که در آن سرما مانده بود ،یک
خانواده روستایی بودند که محل زندگی خود را
به اقامتگاه بومگردی تبدیل کردند .این اقامتگاه
نیاز به معرفی داشت و مالک آن هم تالش کرده
بود که استانداردهای بومگردی را در آن رعایت
کند .این روستا دارای منظرههای طبیعی خوبی
در میان کوه و درختان میوه و رودخانهای بود که
از کنارش میگذش��ت .به خصوص در آن فصل
پاییزی ب��ا رنگهای زیاد درخت��ان اطرافش و
خالی بودن روستا از سکنه که برای فرار از سرما
در این ایام به مکان دیگری منتقل میشدند.
در ای��ن روس��تا خانهه��ای س��یمانی و ی��ا
ساختمانی که مالک آن به فکر تغییر افتاده باشد
وجود نداش��ت ،همه خانهها به سبک قدیمی از
چوب ساخته شده بودند ،باالتر از سطح زمین،

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

ب��ا پنجرهای چوبی قفل ش��ده ،همه چیز برای
ی��ک فعالیت بومگردی عالی در آن روس��تا بکر
مانده بود .اما به رغم خواس��ت مالک بومگردی،
خبرنگاران آن روستا را هیچ گاه معرفی نکردند.
حتی در فضای مجازی تنها تصاویرش منتش��ر
شد نه آدرس آن .اما چرا؟
آنها به این نتیجه رسیده بودند که اگر چنین
مکانهایی در سطح گسترده معرفی شود ،اتفاقی
که برای سایر مناطق بکر افتاده بود ،در آنجا هم
میافتد و پس از مدتی روستائیان دیگر از اینکه
گردش��گر به روستای آباد و اجدادی شان برود،
خوشحال نمی ش��ود غیر از این ،منطقه از بین
خواهد رفت هر کس��ی تصور میکند برای رفاه
حال گردشگران باید خانهای به شکل خانههای
ش��هری بس��ازد و آن موقع اس��ت که به جان
خانههایشان میافتند و آنها را تغییر میدهند.
بسیاری از مناطق طبیعی کشورمان هستند

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

که بکر و دست نخورده ماندهاند .مانند همان
جنگلهای هیرکانی و یا روس��تاهایی از این
دست در استانهای خوش آب و هوای کشور.
معرفی آنها توسط فعاالن گردشگری به همه
مردم با هم��ه نوع فرهنگ گردش��گرانی با
فرهنگ و بیفرهنگ را به این مناطق دعوت
خواهد کرد ،بدون زمینهسازی برای فرهنگی
که باید پایبند به آن باشند.
مثال بارز آن ،روس��تای ابیانه در کاشان
اس��ت .زمان��ی ب��ود که هم��ه روس��تائیان
خوش��حال بودند که گردش��گر به مراس��م
آیینی آنه��ا میرود ،از روستایش��ان بازدید
میکند ،محصوالتش��ان را میخرد و  ...اما
حاال از اینکه آنها مزاحم زندگیشان شدهاند
دلخورند .تنگه واشی هم مدتی بدون حضور
گردشگران ،محل حضور افراد کمی بود .حاال
ام��ا برای دیدن آن باید حضور افراد مختلف
m

o

c

.

n

a

را با فرهنگهای متفاوت تحمل کرد .دیگر
تنگه واش��ی تمیز نیس��ت و محل��ی برای
آس��ایش گردش��گران و طبیعتگران نیست.
همانطور که مناطق طبیعی دیگر پر از زباله
شدهاند این منطقه هم بیآسیب نیست .پس
بای��د چه کار کرد؟ آی��ا هیچ یک از مناطق
گردشگری کشورمان را معرفی نکنیم؟
در این باره ،احمد زیاری از کارشناس��ان
گردش��گری توضی��ح داد :باید ب��رای این
موض��وع راه حل��ی پی��دا ک��رد نمیتوانیم
بگوییم این همه جاذبه داریم چرا کسی آن
را نمیشناس��د بعد بگویی��م چرا از صنعت
گردش��گریمان استفاده نمیکنیم و کسی
به ایران نمیآید.
وی در ادام��ه گف��ت :در واق��ع ش��اید
میبایس��ت قب��ل از آنکه منطق��ه طبیعی
برای س��فر معرفی ش��ود ،زیرس��اختهای
آن را مهی��ا کرد مانن��د آمادهکردن جامعه
محلی ب��رای پذی��رش فرهنگهای متعدد
یعنی کس��ی که به عن��وان مثال اکنون در
باداب سورت زندگی میکند را باید توجیه
کنیم ممکن است در روستای شما افرادی
بیایند که فرهنگ شما را نداشته باشند آیا
میتوانید تحمل کنید؟ باید ببینیم ظرفیت
پذیرش و ع��دم تاثیرپذیری آن روس��تا از
مواجه��ه این فرهنگها ب��ا یکدیگر چگونه
اس��ت .از طرفی باید به جامعه محلی گفت

که آنه��ا میآیند تا همین لباسها و غذاها
و خانههای قدیمی ش��ما را ببینند بنابراین
نباید آن را از بین ببرید.
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زیاری گفت :باید برای ورود گردشگر هم
قوانینی گذاش��ت به عنوان مثال هر کس��ی
نتوان��د بدون حض��ور راهنما و ی��ا گروه به
منطقه طبیعی برود و ی��ا اینکه اگر میرود
او را مل��زم به رعایت برخی مس��ائل کنیم.
از طرفی میبایس��ت از روشهای مختلفی
اس��تفاده کرد تا گردشگر قبل از اینکه انبوه
ش��ود ،بداند در آن منطقه باید چگونه رفتار
کند تا هم به جامعه آسیب نزند و هم محیط
زیس��ت آن منطقه را خراب نکند و هم به او
خوش بگذرد .این درواقع از روی لبه تیغ راه
رفتن است .ولی همین کارها باعث میشود
تا اگر گردش��گری به منطقه طبیعی در هر
کجای کش��ور هم میرود ،حواسش به این
نکات باشد.
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از مهمترین ویژگیهای یک شلوار
ارتشی مناسب کویرنوردی است.
محافظت از پوست در کویر

دربارۀ سفر به کویر
ای��ن روزها عالقه به طبیعتگ��ردی رو به
افزایش اس��ت و در این بی��ن کویرهای ایران
هم بینصیب نماندهاند .چون طبق تجربه اهل
طبیعت ،سفر به مناطق کویری از پرنشاطترین
و اسرارآمیزترین سفرها خواهد بود و در صورت
نداشتن آمادگی الزم ،خطراتی برای گردشگر
کویر به همراه دارد.
با چه افرادی برویم؟

پیشنهاد میشود اگر تا حاال به این نقاط سفر
نکردهاید ،برای گردش در کویر و اقامت در آن
با تورهای طبیعت گردی که گردانندگان آن
تجربه خوبی دارند ،همراه شوید .دقت داشته
باشید که حداقل پنج سفر گروهی به کویر را
تجربه و مدیریت کرده باشند.
چه بپوشیم؟

این سؤال ممکن است گاهی خندهدار باشد
ولی برای سفر به کویر حتماً باید بپرسید .اولین و
مهمترین هدف از پوشیدن لباس در سفر به کویر،
پوش��اندن بدن در مقابل آفتاب ،گرما ،حشرات،
خزن��دگان و حفظ تعرق معمولی بدن اس��ت؛
لباسهای سبک با رنگ روشن که از مواد و الیاف
طبیعی مثل پنبه تولید شده باشند ،مثل بومیان
منطقه که چند دست روی هم میپوشند.
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چه کفشی بپوشیم؟

پاهای شما حساسترین نقطه بدن شماست،

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

چون اگر آس��یب بینند یا زخمی شوند سفر
مختل میش��ود .کفش مناس��ب کویرنوردی
پوتین اس��ت .پوتین پاهای ش��ما را در مقابل
نی��ش مارها و عقربها محافظ��ت میکند و
ب��ا حمایت از زانوها کم��ک میکند قدمهای
محکمی بردارید .البته توجه داشته باشید که
برای پوش��یدن پوتین حتماً جوراب ضخیمی
بپوشید .اگر ساق پایتان نیاز به مراقبت بیشتر
دارند از مچبندهای ورزشی استفاده کنید.
کفشکویرنوردی

پوشیدن پوتین در کویر ،پاهای شما را در
مقابل نیش مارها و عقربها حفظ میکند.
پابرهنه راه نروید

هیچ وقت ب��دون کفش در کویر راه نروید،
زیرا ش��نها پاهای ش��ما را اذیت میکنند و
کم کمک دچار س��وختگی سایشی خواهید
ش��د .مراقب باشید که نوک پاهای شما دچار
آفتابسوختگی نشود ،زیرا آفتابسوختگی در
این نقطه از بدن بسیار دردناک بوده و با وجود
آن دیگر نمیتوانید پوتین بپوشید.
چه شلواری بپوشیم؟

بهترین گزینه برای این س��فر پوش��یدن
شلوار ارتش��ی است که صددرصد پنبه است.
گش��ادبودن ،داش��تن جیبهای فراوان ،بند
باالی مچ ،ضخامت در ناحیه نشیمنگاه و زانوها

اش��عه خورش��ید و گرم��ا در
کوی��ر به چه��ار ص��ورت به بدن
آسیب میرسانند :تابش مستقیم
خورش��ید ،گرمای��ی ک��ه جذب
شنها و سنگها ش��ده ،بادهای
گرم که ش��اید تودههای شن هم
با خود داشته باشند ،بازتابش نور
خورشید از زمین .استفاده از کاله
دوالیه ،روسریهای بزرگ و نخی
برای پوشاندن گردن ،عینکهای
مخصوص کوی��ر ،ضدآفتابهای
پوستی و کرمهای مخصوص لب
را برای محافظت صورت و بدن در
برابر نور خورشید فراموش نکنید.
ضدآفتاب مناس�ب کوی�ر کدام
است؟

مواد تش��کیلدهنده کرمهای
ضدآفتاب به دو روش از پوس��ت
محافظت میکنند .آنها یا اشعه
ماورای بنفش  UVخورش��ید را
جذب و راه عبور آن را مس��دود
کرده ی��ا اینک��ه اش��عه  UVرا
منعک��س و متف��رق میکنن��د.
کرمه��ای ضدآفت��اب براس��اس
می��زان توانای��ی آنه��ا در جذب
و دف��ع اش��عه  UVدرجهبندی
میش��وند که به صورت معمول
 SPFنامی��ده میش��وند .ب��رای
انتخاب ک��رم ضدآفتاب بهترین
حالت ضرب ک��ردن عدد  10در
عدد  SPFاس��ت .اگر  SPFکرم
شما  15باشد ،شما  150دقیقه
یا  2س��اعت و نیم میتوانید در
آفتاب بمانی��د .اگر پس از مدتی
مج��ددا ً از کرم اس��تفاده کنید،
می��زان محافظ��ت آن بیش��تر
میشود .ضدآب و ضدعرق بودن
کرم ضدآفت��اب مخصوص کویر
بسیار مهم است.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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دختر یوسفخان تیموری ،دوتارنواز افسانهای تربتجام ،از پدرش و خانه آبا و اجدادیاش میگوید

نواده تیمور لنگ که بهجای تفنگ دوتار بهدست گرفت
دخت��ر یوس��فخان تیم��وری،
دوتارنواز افسانهای تربت جام،
از پدرش ،خان��ه آبا و اجدادی و
ب��زرگان ایل تیم��وری میگوید؛
خ��انزادهای که به ج��ای تفنگ،
س��از بهدس��ت گرفته ب��ود و از
شب تا صبح مینواخت.
پیرمرده��ا میگوین��د «کالت��ه
عثم��ان»؛ جوانتره��ا اما ترجیح
میدهن��د بگوین��د «جهانآباد».
جهانآباد؛ روس��تایی است مثل
هم��ه روس��تاهایی ک��ه در دل
دش��ت تفتی��ده جام ،ج��ا خوش
کردهان��د؛ روس��تاهایی با تک و
ت��وک درختهای بیب��رگ و بار،
و ردیف خانههای خش��ت و گلی،
که ب��ا س��قفهای گنبدیش��ان
په��ن ش��دهاند بر گرده دش��ت.
جهانآباد البته یک خانه دیگر هم
دارد؛ خان��های که در و دیوارش
به س��راهای کاهگلی روس��تایی
نمیماند .این ،تنها یادگاری است
که از عثمانس��لطان باقی مانده؛
حاکم��ی که ی��ک روز ،بخش��ی از
دشت جام در دست تفنگدارها
و آدمه��ای ایلش ب��ود .خانی که
آوازه اس��مش ،میتوانست ایل
ب��زرگ تیم��وری را ،ب��ه جنب و
جوش بیندازد .از آن همه عزت
و اعتب��ار خانی ،ح��اال همین خان ه
اعیان��ی به ج��ا مانده که دس��ت
روزگار دارد خراب و خرابترش
میکند؛ خانهای خشتی با گچهای
رنگی و اتاقهای تو به تو.

این خانه ،یادآور نام یوس��فخان تیموری هم
هست؛ دوتارنواز افسانهای اما گمنام تربت جامی،
که همه استادان موسیقی مقامی ،از او به عنوان
استادشان ،یاد میکنند.
زه��را تیموری ،دختر یوس��فخان ۶۰ ،س��ال
اس��ت که همینجا زندگی میکند؛ در حاش��یه
روس��تای جهانآب��اد و کنار خان��ه تاریخی آبا و
اج��دادیاش .او چیزهای فراوانی از ایل تیموری
میداند و با دقتی مثالزدنی ،شجره اجدادش را
بازگو میکند؛ زنجیرهای از خانها که نسبشان
یکراست به تیمور لنگ میرسد .گفتوگوی من
با زهرا تیموری درباره ایل تیموری است و درباره
عثمانس��لطان که بزرگ ایل بوده است و البته
درباره یوسفخان ،خانی که به دوتارنوازی شهره
است.
کس�ی آنقدره�ا چی�زی از زندگ�ی مرح�وم
یوس�فخان نمیداند .نواری هم از دوتارنوازی او
نیست.چرا؟
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پدرم خانگی بود .نمیخواس��ت به نام دوتاری
معروف بش��ود .آدمهای قدیم جور دیگری فکر
میکردند .پدرم ،بزرگزاده بود و خوش نداشت
هر جایی دوتار بزن��د .آن وقتها مثل حاال نبود
که .دوتارزدن را مطربی میدانستند .با این وجود،
پدرم عاش��ق دوتار بود .ای��ن دوتارزنهای تربت

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

جام ،همهشان ،استادشان پدر من بود .پورعطایی
(استاد مرحوم غالمعلی پورعطایی خواننده ترانه
نوایی) پنجشنبهها ،همیشه خانه ما بود .هر چه
پدرم دوتار میزد ،پورعطایی میگفت عمو ،من
یاد نمیگیرم .میگفت این پنجه ش��ما ،بخشه
(هدیه) خدایی است .حاال افسوس میخوریم که
چرا از صدای دوتار بابا ،نواری چیزی نداریم .اگر
کس��ی هم ضبطی میآورد تا چیزی ضبط کند،
دیگران میگفتند مگر قرار است برای یوسفخان
اتفاقی بیفتد؟ فکر میکردن��د فقط باید صدای
کس��ی را ضبط کرد که دارد میمیرد .مردم آن
وقتها جور دیگری فکر میکردند.
البت��ه چندتایی نوار هم ب��ود که نمیدانم کی
برد و نیاورد .ب��ه این فکرها نبودیم .خودش بود
و همیشه دوتار میزد .شب تا صبح دوتار میزد.
روز اص ً
یگفت دوتار
ال دس��ت به دوتار نمیبرد .م 
من فقط شبها صدا دارد .ما که بچههایش بودیم
نشنیدیم که خدا بیامرز ،روز دوتار بزند.
یوسفخان ،سال  ۶۲فوت کرد .هر چه گفتند
حاضر نش��د به صدا و س��یما برود .جش��نهای
دوهزار و پانصد س��اله هم ک��ه دعوتش کردند؛
نرفت .خانگی بود خدا بیامرز.
اما دوتارنوازیاش در همه منطقه مشهور است.

بل��ه .هر ک��س اهل خدا ب��ود ،ص��دای دوتار

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

یوس��فخان را که میشنید ،از خود بیخود
میشد
ی��ادم میآی��د ی��ک وقت��ی ،درویش��ی از
افغانستان ،آمده بود و مهمان پدرم شده بود.
ش��ام که خوردند ،پدرم دوتارش را برداشت
تا به عادت همیش��هاش پنجهای بزند .مقام
«اهلل» را ش��روع کرد .مقام اهلل را که ش��روع
میکرد ،ش��اید چهار س��اعت یکریز ،دوتار
میزد .اش��کهایش با عرقهایش میریخت
روی کاسه دوتار.
ای�ن پس�وند خ�ان از کجا به نام ایش�ان
اضافه شد؟

خب پ��درم ،خانزاده بود؛ ب��زرگزاده بود.
بابابزرگ من ،بهرامسلطان بوده .بهرامسلطان
در زمان خودش ،ب��زرگ ایل تیموری بوده.
بعد از او ،برادرش عثمانس��لطان میش��ود
بزرگ ایل .عکسی هم از بهرامسلطان داریم
که روی اس��ب اس��ت و از آن کالههای دوره
احمدشاهی سرش است .او بوده که برادرش
عثمانسلطان را بزرگ کرده .این دو تا ،برادر
بودهان��د؛ اما از دو مادر .مادر عثمانس��لطان
از کاش��مر بوده .مادر بهرامسلطان از همین
منطقه جام .عثمانس��لطان هفت ساله بوده
که پ��درش فوت میکند .بهرامس��لطان که
برادر بزرگتر بوده ،عثمانسلطان را که برادر
کوچکتر بوده ،بزرگ کرده است.
پ��در عثمانس��لطان و بهرامس��لطان،
جهانس��لطان بوده ک��ه او هم ب��زرگ ایل
تیموری ب��وده در زمان خودش .س��ه تا هم
زن ک��رده .دوتا از همین تربت جام و یکی از
کاشمر .آن زن کاشمری دو تا دختر داشته از
همسر دیگرش .جهانسلطان ،بعد از ازدواج با
آن زن ،یکی از دخترها را هم میگیرد برای
پسرش بهرامسلطان که پدربزرگ من باشد.
بعدها از آن زن ،عثمانسلطان به دنیا میآید.
پدر من ،یوسفخان ،پسر بهرامسلطان است
و میشود برادرزاده عثمانسلطان.

نس��بمان را میدانم و قصه زندگیش��ان را
بلدم .اینها را از عمهام یاد دارم .عمهام دختر
بهرامس��لطان بود .ه��م او را یادش میآمد و
هم عثمانسلطان را .متولد  ۱۲۹۰بود .چند
سال پیش به رحمت خدا رفت .اینها را من
از او شنیدم .بعضیهایش را پدرم یوسفخان
هم تعری��ف میکرد گاهی .قدی��م این طور
نبود که کتاب و دفتری باش��د و نس��بها را
در آن نوشته باشند .توی هر اوالده (خانواده)
یکی که عالقه داش��ت ،نس��بها را به خاطر
میسپرد .در اوالده ما هم ،عمهام خدا بیامرز
همه اینها را میدانس��ت .من اینها را از او
شنیدهام و به خاطر دارم.
جد اعالی ما تیمور لنگ بوده که همه این
مملکتها ،زیر دست او بوده .بعد از او ،پسرها
و تیره و طایفهاش ،هر کدام خان و پادش��اه
شدهاند .آنها بعدها که زاد و ولد میکنند و
زیاد میشوند ،میشوند ایل تیموری .میدانید
که در قدیم مثل حاال نبوده .مردها ،چند زن
میگرفتهاند .پادشاهها هم که اص ً
ال حرمسرا

داشتهاند .از یک پادشاه ،گاهی سی چهل تا
بچه به دنیا میآمده که هر کدام برای خودشان
در گوشهای حاکم جایی میشدهاند.
ای��ل تیم��وری ،همه تی��ره و طائفه تیمور
لنگ هس��تند .اینها بزرگزاده بودهاند .االن
ایل تیموری هم در افغانستان است و هم در
ایران .تیموریها خودشان چند اوالده و تیره
هس��تند .جد ما ،شاهمراد خنجر سبیل بوده.
ما از سمت این شاهمراد ،به منطقه سیستان
میرسیم .یک رگ ما ،بلوچ است.
من تا هفت پشتم را یاد میدهم (میدانم/
به خاطر دارم) جد هفتم ما کسی بوده به نام
«وهاب» .پسر وهاب« ،قاضیعزیز» بوده که
در سرحدات افغانستان ،قاضی بوده؛ مأل بوده.
پسر قاضیعزیز ،همین جهانسلطان بوده که
از سرحدات افغانستان میآید به منطقه جام.
از او دو پسر میماند به نامهای بهرامسلطان
و عثمانسلطان.
از بهرامس��لطان ه��م یوس��فخان به دنیا
میآی��د که پدر من باش��د .پس م��ن ،زهرا
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اینها را از کجا میدانید؟
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تیموری فرزند یوس��فخان تیموری ،فرزند
بهرامس��لطان ،فرزند جهانس��لطان ،فرزند
قاضیعزیز ،فرزند وهاب هستم .جد اعالی ما
هم که تیمور لنگ است.
خب از آن همه خان و سلطان ،چرا فقط نام
یکیشان روی این روستا مانده؟
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عثمانس��لطان ،به ش��جاعت معروف بوده
است .آوازه شجاعتش در همه منطقه پیچیده
بوده .همین جایی که االن حیاط خانه ماست،
جوی آبی بود که از قنات میآمد .کنارش یک
چنار بزرگ بود که شاید دویست سیصد سال
عمرش بود .این اواخر خش��ک شده بود و ما
انداختیمش .هنوز ریشههایش هست .عمهام
میگفت  ۴۰تا عسکر (سرباز /نیروی نظامی)
آمده بودند دنبال عثمانسلطان .پای همین
چنار ،عسکری میخواست اسبش را آب بدهد.
اسب ،بدآبی میکرد و نمیخورد .آن عسکر به
اس��بش نهیب زد که« :چرا نمیخوری؟ مگر
عکس عثمانسلطان را در آب دیدهای؟»
عثمانسلطان سالها با «هزاره» ها جنگ
ک��رده .همین تپ��ه جلوی خانه ،س��نگرش
ب��وده .از همین جا خودش با تفنگدارهایش،
جلوی هزارهها میایس��تادهاند .هزارهها که از
آن طرف مرز تا تربت ج��ام را گرفته بودند،
از تربت جام به این طرف نتوانس��تند بیایند.
عثمانس��لطان نگذاش��ت .معروف است که

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

هیچ تیری از عثمانسلطان به خاک نخورده.
ب��ا هر تیری ،یکی را میانداخته .حاال همین
آدم ،در روزگار رضاقل��در ،ب��ه او میگوین��د
بای��د تفنگدارهایت ،تفن��گ را کنار بگذارند.
عثمانسلطان نمیپذیرد .دولتیها میافتند
دنبالش ،تا سر به نیستش کنند؛ که آن هم
خودش قصهای دارد.
چه قصهای؟

قصهای هس��ت ک��ه پدرمان یوس��فخان،
ش��بها برایمان تعریف میکرد .خودش از
پدرش شنیده بود .میگفت «شوکتالدوله»
حاکم آن سالهای منطقه جام ،عثمانسلطان
را میگی��رد؛ آن هم به نامردی و با حیله .در
همین رباط جام ،دس��ت عثمانس��لطان را
میبندند و نگهش میدارند .بهرامسلطان که
خبر میشود ،به طائفه میگوید« :بار کنید»...
آن وقته��ا ه��م ک��ه خانهای نب��وده .هر
کسی پالسی (س��یاهچادری) داشته .هر جا
میخواس��ته ،میخ��ی م��یزده و خانهاش را
علم میکرده .هر وقت هم که میخواس��ته،
میخ را از زمین میکش��یده و پالسش را بار
شتر میکرده و میرفته .وقتی خبر میرسد
که ش��وکتالدوله ،عثمانس��لطان را گرفته،
بهرامس��لطان به همه ایل تیموری میگوید
بار کنید .ش��ترها را بار میکنن��د که راهی
بشوند به سرحدات افغانستان .اگر تیموریها

میرفتهاند ،از جام ت��ا صالحآباد ،از آدمیزاد
خالی میشده .خبر به شوکتالدوله میرسد.
خودش را میرساند به بهرامسلطان.
میگوید« :تقصیر من نیست .خود رضاقلدر،
نامه زده که عثمانس��لطان را دستبس��ته
بفرس��تیم ته��ران .آنوقتها ب��ه رضاخان
میگفتهان��د رضا قلدر .ب��ا همان قلدری هم
توانسته همه طوایف را مطیع خودش کند».
بهرامس��لطان میگوی��د« :م��ن در دربار
آش��نا دارم و میتوان��م اماننامه بگیرم .تو با
برادرم کاری نداش��ته باش ».ش��وکتالدوله،
خش��تی را گذاش��ته ب��وده الی دس��تمال.
پی��ش م��یآورد و میگوید« :ب��ه این قرآن
قس��م میخورم که با برادرت کاری نداشته
باش��م؛ تو ،طائفه را برگردان ».بهرامسلطان
آدمهایش را میفرستد که ایل را برگردانند.
خ��ودش هم میرود به منطقه پایینجام که
خان پایینجام را ببیند .اما ش��وکتالدوله به
آدمهایش میگوید عثمانس��لطان را غل و
زنجی��ر کنند و بیندازند ت��وی حوض خالی
جلوی رباط و ش��ب ،آب را س��ر دهند توی
حوض؛ که بعد بگویند عثمانسلطان هنگام
فرار از زندان ،در حوض افتاده و خفه ش��ده
اس��ت .ظاهرا ً دس��تور رضاخان این بوده که
عثمانسلطان را بکشند.
بهرام س��لطان ،بیخبر از همهج��ا ،در راه
به زنی میرس��د که داش��ته ن��ان میپخته.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

میگوید« :خواهر نانی بده که از گرس��نگی
نمیتوانم خودم را پشت اسب نگ ه دارم ».زن،
نان جویی به خ��ان میدهد .در همان حال،
زن گدایی رد میش��ود .خان را میشناسد و
میگوید« :تو چطور برادری هستی که داری
اینج��ا نان میخوری و برادرت را انداختهاند
توی حوض آب تا خفه بشود».
عثمانسلطان ۲۰ ،سال تبعید میشود به
مشهد .همانجا زن میگیرد؛ یک زن ترک.
زن ترک��ش از ترکهایی بود که از روس��یه
فراری ش��ده بودند .زن یک س��رهنگ روس
بود در مشهد .بعد از مرگ سرهنگ ،به عقد
عثمانسلطان درآمده بود.
عثمانسلطان هم سه تا زن گرفته .یک زن
کاشمری ،یک زن از تربتجام و یک زن ترک.
از زن روستاییاش یک پسر و یک دختر دارد؛
از زن ترکش پنج پسر و دو دختر .دو تا پسر
هم از زن کاش��مریاش .پدر دکتر تیموری
(پزشک نامآشنای تربت جامی) ،محمدخان،
پسر آن زن کاشمری عثمانسلطان است.
اینک�ه آدم پش�ت در پش�ت خ�انزاده و
سلطانزاده باشد ،چه حسی دارد؟

چه حس��ی میخواهد داشته باشد؟ اینها
مال گذشتههاس��ت .حاال هر کسی ،خودش
میدان��د و زندگیاش .االن میگویند خانها
ظلم میکردهاند .توی فیلمها نشان میدهند

خانه عثمانسلطان است .اما این طور نیست.
این خانه ،خانه پس��ر عثمانسلطان است که
البته در زمان خود عثمانسلطان ساخته شده.
این خانه ،خانه محمدخان اس��ت؛ پدر دکتر
تیموری .خانه خود عثمانس��لطان که همان
خانه بهرامس��لطان و خانه پدری ما میشود،
کن��ار این خانه بود .آن ه��م خانه بزرگی بود.
همین جایی بود که االن خانه ماس��ت .خب
آن خانهه��ا از قدیم مانده بود و خراب ش��ده
بود .ما جایش خانه س��اختهایم .اما این خانه
اربابی همچنان هست که این هم دارد خراب
میشود .این خانه هم  ۱۰۰سالی قدمت دارد.

که خانی هست و به مردم زور میگوید .این،
نب��وده .خانها مردمدار و س��فرهدار بودهاند.
عثمانس��لطان ،یا بهرامس��لطان ،خان ظلم
نبودهاند؛ خان دس��ترخوان (سفره) بودهاند.
سفرهدار بودهاند و مردمدار .همه کشاورزهای
این مناطق ،سر س��فره او ،نان میخوردهاند.
روزی پنجت��ا گوس��فند ،در خان��هاش س��ر
میبریدهان��د .حاال البته چی��زی از آن خانی
برای ما باقی نمانده .هر کس��ی آمد ،چیزی
از زمینهای ما و کشت و کارهایمان کند؛ یا
خودش خورد یا بخشید به دیگران .در دوره
امیرتیمور کاللی (نماینده ذینفود منطقه جام
ِ
شهرستانک
در مجلس ش��ورای ملی) ،ما در
تایب��اد ،با خ��ود امیر ،ش��ریکمال بودیم .تا
خ��ود مرز ،ملکهای ما بود .اصالحات ارضی
که ش��د ،ملکهای ما را گرفتند؛ ملکهای
امیرتیمور را نگرفتند؛ چون از خودشان بود.
ش��اه ،همه ملکه��ای ما را گرف��ت و داد به
دهقانها .چهارتا چاه (چاه عمیق) داش��تیم،
همه را از ما گرفت .همین آب ماند برای ما و
همین روستا و همین خانه خرابه.
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این س�الها کسی از اداره میراث فرهنگی
نیامده که خانه را ببیند و کاری بکند؟

یک بار کس��ی آمد و خان��ه را دید؛ بعدش
دیگر خبری نش��د .این خانه را خودمان نگه
داش��تیم .خانه س��ر پا هم بود .هنوز هم سر
پاس��ت .فقط امس��ال ( )۹۸که به��ار ،باران
خوبی آمد ،س��قف خانه افتاد .آن هم به این
خاطر که کس��ی نرفته بود بامش را کاهگل
کند .خانههای خشت و گلی را باید هر سال
کاهگل را ت��ازه کنید و اال خراب میش��ود.
طاقی هم داشته که خراب شده اما پی خانه
محکم اس��ت .دای (دی��وار) هایش هر کدام
نیممتر است .چله زمستان ،آنجا گرم است و
چله تموز ،سرد و خنک.

اما این خانه همچنان سر پاست

بله .این خانه ،عمارت اربابی بوده .توی مردم
این طوری اس��ت که میگوین��د اینجا خانه
عثمانس��لطان بوده .نه که همه این روس��تا،
کالته عثمان اس��ت ،میگویند این خانه هم
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حقایقی جدید از زندگی
«چارلی چاپلین» در یک مستند
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«کارمن چاپلی��ن» دختر ب��زرگ «چارلی
چاپلین» از ساخت مس��تندی درباره پدرش
به عنوان یکی از مطرحترین ش��خصیتهای
سینمایی جهان خبر داد.
نام این مس��تند بلند «چارلی چاپلین :مرد
دنیا» اس��ت ک��ه از حقایقی جدی��د را از این
س��ینماگر بزرگ از جمله اصل و نسب کولی
او پرده برمیدارد.
این اولین باری اس��ت که یک��ی از اعضای
خان��واده «چاپلین» به صورت مس��تقیم در
س��اخت فیلمی درب��اره وی مش��ارکت دارد
و «کارم��ن چاپلی��ن» عالوه ب��ر کارگردانی،
نویسندگی مشترک فیلمنامه این مستند را
همراه با «آمایا رامیرز» بر عهده دارد.
تهیهکنندگان این مستند در بیانیهای اعالم
کرد مستند «چارلی چاپلین :مرد دنیا» نگاهی
جدید به مجموع��ه آثار «چارل��ی چاپلین»
از دی��دگاه اصالت کول��ی او دارد و آمیزهای از
انیمیشن ،فیلمها ،مصاحبه و همچنین تصاویر
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

مستندی از زندگی کولیهاست.
کمپانی فرانسوی « »MK2که حق تمامی
آثار «چارلی چاپلین» را در اختیار دارد نیز در
ساخت این مستند مشارکت خواهد داشت.
«چارلی چاپلین» که شناسنامه نداشت در
کتاب زندگینامه خود هیچ اشارهای به اصل و
نسب کولی خود نکرده بود ،اما در سال ۲۰۱۲
دیگر دخترش «ویکتوریا چاپلین» نامهای پیدا
کرده که استاد سینمای صامت در آن مدعی
شده بود که در یک کاروان کولی درد منطقه
بلک پچ پارک شهر استافوردشر انگلیس متولد
شده است .اصالت کولی «چارلی چاپلین» در
کنار دیگر عوامل به روشنی نشان میدهد که
چرا وی شخصیت معروف ولگرد را خلق کرده
است و ممکن است به شکلهای دیگر نیز آثار
او را تحت تأثیر قرار داده باشد.
قرار است مستند «چارلی چاپلین :مرد دنیا»
در سه ماهه نخست سال آینده میالدی وارد
مرحله تولید شود.

ادعای چاپلین در مورد زمان تولدش

چاپلین خود ادعا میکرد که در سال ۱۸۸۹
در محلهای در جنوب لندن متولد شدهاست؛
یعنی تنها چه��ار روز پیش از تولد هیتلر که
چاپلی��ن وی را در «دیکتاتور ب��زرگ» مورد
تمس��خر قرار داد .اما س��ازمانهای اطالعاتی
بریتانیا ،فرانس��ه و ایاالت متحده که در مورد
وی تحقیق کردهاند تاکنون به مدرک دقیقی
مبنی بر مکان و زمان تولد وی دست نیافتهاند.
خانواده چارلی چاپلین بیش از  ۴۰سال پس
از مرگ وی نامهای در کشویی قفلشده پیدا
کردند که در آن اش��اره شده بود که چاپلین
در کمپ کولیها در اسمس��ویک در نزدیکی
بیرمنگام متولد ش��دهاست .این نامه در اوایل
ده��ۀ  ۱۹۷۰توس��ط جک هیل ب��ه چاپلین
فرستاده شدهاست .در این نامه گفته شده که
عمۀ او یک ملکۀ کولی ب��وده و او در کاروان
عمهاش متولد شدهاست.
پلیس ف��درال آمریکا (افبیآی) معتقد بود

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

چارلی چاپلی��ن در واقع یک یه��ودی روس
بودهاست .از سوی دیگر ،اسکاتلندیارد با ارائۀ
اطالعاتی از س��وی یک منب��ع اظهار کرد که
ممکن است وی در فرانسه متولد شده باشد.
ام��ا ادارۀ اطالعات بریتانیا هیچگاه نتوانس��ت
مدارک تولد مربوط به چنین شخصی را پیدا
کند و با وجود تحقیقات وس��یع ،هیچ نوعی
مدارک و شواهدی در جهت اثبات این ادعاها
پیدا نکرد .قدیمیترین مدرکی که از وی پیدا
شده ،گذرنامهای است که در سال  ۱۹۲۰صادر
شدهاست .والدین چاپلین هر دو هنرمندانی
در س��الن بزرگ لندن بودند و هر دو بازیگر و
آوازهخوان ،اما پیش از آنکه چارلی چاپلین سه
ساله شود از هم جدا شدند .مشهور است که نام
مادر چاپلین «هنا» است .چارلی آواز خواندن را
از مادرش آموخت .پدرش الکلی شد و کمتر با
چارلی ارتباط داشت .بعدها مادر چاپلین دچار
بیماری روانی و در یک آسایش��گاه در حوالی
لندن بستری شد .مستخدم پدر ،چارلی را به
همراه برادرش به مدرسه فرستاد و پدر چارلی
زمانی که او  ۱۲ساله بود درگذشت.
بیماری مادر چاپلین از آنجایی آغاز شد که
در یک��ی از اجراهای زن��ده تئاتر در لندن که
برای س��ربازان اجرا میشد ،یکی از اجسامی
که سربازانروی صحنه پرتاب میکردند به سر
مادرش برخورد کرد و مادر چاپلین خونآلود
و اش��کریزان به پشت صحنه رفت و چاپلین
پنجس��اله روی صحن��ه آمد تا تماش��اچیان
عصبانی را با خواندن آهنگی س��رگرم و آرام
کند .با بستریش��دن مادر ،چارلی و برادرش
رابطۀ عمیقتری پیدا کردند و هر دو با استعداد
باالیی که داشتند در همین سالن قدیمی که
پدر و مادرشان در آن کار میکردند ،مشغول به
کار شدند .در سال  ۱۹۲۸مادر چارلی  ۷سال
پس از انتقال وی توسط پسرانش به هالیوود
درگذشت .سالهای پس از مرگ مادر و فقر و
استیصال برادران چاپلین تأثیر زیادی بر فضای
فیلمهای چاپلین در س��الهای بعد گذاشت.
بعدها چارلی از وجود برادری ناتنی از س��مت
مادر به نام «ویلر دریدن» آگاه میشود که پس
از آن ای��ن برادر به برادران دیگر در هالیوود و
استودیوچاپلینمیپیوندد.
چاپلین درمورد مادرش میگفت :اگر مادرم
نبود ش��ک دارم که میتوانستم در پانتومیم
موفقیتی کس��ب کنم .او یک��ی از بزرگترین
هنرمندان پانتومیم بود که تاکنون دیدهام.

جایزۀ اس��کار بهترین موسیقی را کسب کرد،
هرچن��د دههها بعد از س��اخت آن بود که با
تأخیر حدودا ً  ۳۰س��اله در لسآنجلس اکران
شد« .چاپلین» در س��ال  ۱۹۲۹در دو بخش
بهتری��ن بازیگر و بهتری��ن کارگردان کمدی
برای فیلم «سیرک» نامزد جوایز اسکار بود ،اما
برگزارکنندگان جوایز اسکار با خار ج کردن نام
او از فهرست نامزدها ،تصمیم گرفتند فقط یک
اسکار افتخاری به وی اعطا کنند.
این کمدین بزرگ در س��ال  ۱۹۷۲دومین
جای��زه افتخ��اری اس��کار را گرف��ت و برای
اولینبار در مراسم حضور یافت .از مهمترین
آثار کارنام��ه فیلمس��ازی «چارلی چاپلین»
میت��وان از «ولگ��رد»« ،ش��غل»« ،بان��ک»،
«مأم��ور آتشنش��انی»« ،خیاب��ان آرام»،
«زندگی س��گی»« ،دوشفنگ»« ،پسربچه»،
«زائ��ر»« ،زن پاریس��ی»« ،جویندگان طال»،
«س��یرک»« ،روش��ناییهای ش��هر»« ،عصر
جدید»« ،دیکتاتور بزرگ»« ،موس��یو وردو»،
«الیمالی��ت»« ،س��لطانی در نیوی��ورک»،
«کنتسی از هنگکنگ»« ،پروفسور» و «طبقه
مرفه» نام برد.

یکی از بزرگترین ستارههای قرن

«چارلی چاپلین» در سال  ۱۹۱۰از انگلیس
ب��ه آمریکا رفت و س��پس تبدیل ب��ه یکی از
بزرگترین ستارههای قرن شد .وی ب ه راستی از
خالقترینوتأثیرگذارترینشخصیتهایعصر
فیلمهای صامت بود که همزمان با بازیگری در
فیلمهایش ،کارگردانی ،تهیهکنندگی و ساخت
موسیقی آنها را نیز برعهده داشت و برخی از
آثار ماندگارش را مانند «پسربچه» (،)۱۹۲۰
«زائ��ر» ( )۱۹۲۳و «دوشفنگ» ( )۱۹۱۸در
این سالها س��اخت« .زن پاریسی» (،)۱۹۲۳
«جوین��دگان ط�لا» ( )۱۹۲۵و «س��یرک»
( )۱۹۲۸از جمله فیلمهای دهه  ۳۰بودند که
چاپلین نقش کوتاهی در آن بازی کرد .پیش
از ورود به عصر فیلمه��ای ناطق« ،چاپلین»
در س��ال « ۱۹۳۱روش��ناییهای شهر» و در
س��ال  ۱۹۳۶نیز «عصر جدید» را ساخت که
بهراستی از ماندگارترین آثار او هستند.
فیلمهای ناطق و همراه با دیالوگ «چارلی
چاپلی��ن» با ش��اهکار معروف��ش «دیکتاتور
بزرگ» در سال  ۱۹۴۰آغاز شد.
وی ب��ا فیلم «الیم الیت» در س��ال ۱۹۷۲
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در ای��ن گزارش ب��ه چهرههایی در عالم هنر
و ورزش پرداختیم ک��ه از یک جایی به بعد
در زندگیش��ان تصمیم گرفتند به صندلی
سیاستمداران تکیه بزنند.
«آنجلین��ا جولی نام��زد انتخابات ریاس��ت
جمهوری آمریکا میشود ».این تیتر خبری
بود که در ماه گذش��ته در رسانههای جهان
منتشر شد .زمزمههای جدی شدن حضور این
ستاره هالیوودی از یک کانال بشردوستانه در
یوتیوب آغاز شد و رفته رفته رنگ جدیتری
به خود گرفت.
همه اینها در حالی ب��ود که آنجلینا جولی
چن��دی پیش با اع�لام ش��ایعهای مبنی بر
حضورش برای شرکت در انتخابات هرگز این
موض��وع را رد نکرد .حاال خیلیها میگویند
با رس��می ش��دن این خبر از جان��ب او ،این
اولین بار نیس��ت که یک چهره سینمایی در
تاری��خ آمریکا و جهان وارد دنیای سیاس��ت
میش��ود .برای همین میتوان در تاریخ دنیا
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

نمونههای مشابهی از شخصیتهای هنری و
ورزشی را پیدا کرد که در بزنگاهی از زندگی
شخصیشان سروقت عالم سیاست رفتهاند و
روی صندلی سیاستمداران نشستهاند.
رونالد ریگان

او چهلمی��ن رئیس جمهور ای��االت متحده
آمریکا بود که در انتخابات  ۱۹۸۰توانس��ت
جیمی کارتر را شکس��ت دهد .ریگان پیش
از ورود به سیاس��ت در سن  ۲۶سالگی وارد
هالیوود شد و در کارنامه هنری خود حضور
در  ۵۰فیلم را به ثبت رس��اند .رونالد ریگان
قبل از ریاس��ت جمهوری به عنوان فرماندار
کالیفرنیا هم انتخاب ش��د .کسی که در آن
زمان مورد حمایت ستارههای سینمایی مثل
«جان وین» قرار گرفت.

در س��ینما و دنیای ورزش میشناس��ند .اما
آرنول��د کنار هم��ه ب��زن بهادریهایش در
فیلمهای هالیوود به عنوان یک سیاستمدار
آمریکایی هم شناخته میشود .او هشت سال
فرماندار کالیفرنیا بود و در سال  ۲۰۰۳برای
اولین بار بر این مسند تکیه زد و حتی در سال
 ۲۰۰۶به عنوان محبوبترین سیاس��تمدار
سال هم انتخاب شد.

آرنولد شوایتزنگر

همه آقای ترمیناتور را به واسطه محبوبیتش
شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

کلینت ایستوود

س��ینماییها این برنده اسکار را با فیلمهایی
مثل «فرار از آلکاتراس»« ،خوب ،بد ،زشت»
و «یک مش��ت دالر» میشناس��ند .کلینت
ایستوود در کنار کارهای سینماییاش همواره
میان مردم به عنوان یک فعال سیاس��ی هم
ش��ناخته میش��ود .او ک��ه از حامیان حزب
جمهوری خواه است در سال  ۱۹۸۶به عنوان
شهردار شهر «کارامل» کالیفرنیا انتخاب شد،
اما دو س��ال بعد این سمت را کنار گذاشت و
دوباره به دنیای سینما بازگشت.

س��رمایهدار معروف آمریکایی باشد یک چهره
تلویزیونی به حساب میآمد .از جمله کارهای
تلویزیونیترامپبرنامه«کارآموز»بودکهسالها
از شبکه ان بی سی آمریکا پخش میشد.

س��ال  ۲۰۱۸پاکستان با رأی مردم به عنوان
نخست ورزیر انتخاب شد.
ولودمیر ولنسکی

یکی از جالبترین نمونهه��ا در این مورد بر
میگردد به ولنس��کی ،رئیس جمهور فعلی
کشور اوکراین ،او در آوریل سال  ۲۰۱۹بدون
داشتن هیچ س��ابقه سیاسی پیروز انتخابات
ریاس��ت جمهوری اوکراین شد .ولنسکی تا
قبل از این در اوکراین به عنوان یک کمدین
شناخته شده فعالیت میکرد.

آمیتاباچان

او به عنوان سرش��ناسترین ستاره سینمای
بالیوود شناخته میشود .در سال ۱۹۶۳تصمیم
گرفت تا وارد دنیای سیاست شود .آمیتاباچان
در آن سال با شرکت در انتخابات کنگره هند با
رأی باالی مردم پیروز این رقابت سیاسی شد.
اما فعالیت سیاسی او برخالف عملکردش در
سینما چندان عمر زیادی نداشت ،چون سه
س��ال بعد ،از سمت سیاسیاش استعفا کرد و
همسرش به عنوان جایگزین او منصوب شد.
در کن��ار همه اینها در س��ال  ۲۰۱۶یکی از
احزاب هند ادعا کرد نخس��ت وزیر این کشور
قصد دارد آمیتا باچان را برای س��مت رییس
جمهوری هند معرفی کند ،اما مدتی بعد ،این
بازیگر محبوب ضم��ن رد کردن این موضوع
طی ی��ک مصاحبه اعالم ک��رد« :من در حد
ریاست جمهوری نیستم»

شما هم حتماً تیزرهای تبلیغاتی و حضورهای
س��ینمایی دونالد ترامپ را در گوش��ه وکنار
دیدهاید .کس��ی ک��ه پیش از اینک��ه چهل و
پنجمین رئیس جمهور آمریکا لقب بگیرد و یک
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جوزف استرادا

این چهره تا قبل از اینکه به عنوان سیزدهمین
رئیس جمهور فیلیپین فعالیت سیاس��یاش
را آغاز کند .به کار بازیگری در س��ینما اشتغال
داش��ت .او که س��تارههای فیلمهای اکشن در
سینمای کشورش به شمار میرفت تا قبل از
سکان داری دولت در ۱۰۰فیلم سینمایی ایفای
نقش کرده بود.
میشل مارتلی

او در س��ال  ۲۰۱۰وقتی در انتخابات هائیتی
شرکت کرد ،ابتدای کار در این رقابت بازنده
ش��د؛ اما یک ماه بعد با افشای تقلب ،پیروز
انتخابات اعالم ش��د .مارتلی ت��ا قبل از این
خواننده پاپ بود .او حتی به شوخی و تمسخره
دولت در اجراهایش شهرت داشت به اندازهای
که مردم هائیتی ب��ه او لقب «میکی بامزه»
داده بودند و با این نام صدایش میکردند.

عمران خان

دونالدترامپ
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نخست وزیر پاکستان پیش از این به عنوان
یک قهرمان ورزش��ی در رشته کریکت و در
سطح جهانی ش��ناخته میشد .خوب است
بدانی��د که عم��ران خان بع��د از پایان عمر
ورزش��یاش در این رش��ته به عالم سیاست
راه پیدا کرد و سرانجام در انتخابات سراسری
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رمزگشایی از اسرار
معروفتریننقاشیجهان
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میخواهیم از بعضی اسرار معروفترین
نقاشی جهان سردربیاوریم .کسی نیست
که «مونالیزا» شاهکار لئوناردو داوینچی
را نشناسد ،حتی افرادی که تخصصی در
نقاشی ندارند ،اما افراد کمی از راز و رمز
این تابلو ،چیزهایی میدانند .میگویند
این تابلو تاح��دی موردعالقه داوینچی
ب��وده که هرج��ا میرفت��ه ،آن را همراه
خودش میبردهاست .حاال معلوم نیست
عالقه ش��دید این هنرمند« ،مونالیزا» را
اینطوری برس��ر زبانها انداخته یا واقعاً
رازی در چهره این زن ناش��ناس وجود
دارد که بعد از  ۵۰۰س��ال هنوز افرادی
درب هدر به دنبال کشف آن هستند.
یک��ی از این اف��راد «پاس��کالکوته»
دانش��مند فرانسوی اس��ت که  ۱۰سال
وق��ت صرف بررس��ی «لبخن��د ژکوند»
کردهاست.
او با کمک فناوریهای جدید ،متوجه

شده یک تصویر پرتره در زیر این نقاشی
پنهانش��ده که درواقع چهره مونالیزای
واقعی اس��ت و در  ۵۰۰س��ال گذش��ته
هیچ هنردوستی متوجه آن نشدهاست.
کوت��ه با یک دوربی��ن چندطیفی ۲۴۰
مگاپیکس��لی که اختراع خودش است و
با اس��تفاده از طول موجهای نور ماورای
بنفش و مادونقرمز ،نقاش��ی را با دقت
بازبینی و با زوم کردن تصویر چشم چپ
مونالیزا ،اثر یک فرچ��ه یا کاردک را در
ناحیه ابرو ثابت کردهاست.
یک��ی از ویژگیه��ای بحثبرانگی��ز
مونالی��زا ،همانطور ک��ه دیدهاید ،این
است که او هیچ موی ابرویی در صورت
ندارد .کوته در مصاحبهای گفتهاس��ت:
«من ،چون دانشمند هستم باید منطقی
باش��م ،منطقی نیست که مونالیزا ابرو و
مژه نداشتهباشد ،من یک مو از ابروی او
را کشف کردم».

یکی دیگر از مسائل مطرحشده ،شکل
قرار گرفتن بازوی راس��ت اس��ت که در
امتداد شکم کشیده شدهاست.
ای��ن اولین بار اس��ت که ی��ک نقاش،
دس��ت و مچ سوژهای را با چنین حالتی
میکش��د .جالب اینجاس��ت که بعدها
هنرمن��دان دیگ��ر بدون اینک��ه دلیل
داوینچ��ی را بدانند این حال��ت را از او
کپی کردند ،اما احتماالً هدف داوینچی
مخفی کردن الیههای پنهان نقاشیاش
بودهاست.
کوته همچنین رنگدانهای را درس��ت
پش��ت مچ دس��ت راست کش��ف کرده
است که با پارچهای که زانوی مونالیزا را
پوشانده ،هماهنگی دارد .اگر با دوربین
مادونقرم��ز ب��ه آن نگاه کنی��د متوجه
خواهیدش��د که مونالی��زا پارچهای را با
دس��تش نگه داشتهاس��ت .نکته عجیب
دیگر آن اس��ت که هیچ اثری از حرکت
و رد قلم در پیراه��ن یا موهای مونالیزا
دی��ده نمیش��ود و مش��خص نیس��ت
داوینچ��ی چگون��ه رن��گ را روی ب��وم
پخش کردهاس��ت .تصاوی��ر مادونقرمز
از طراح��ی اولی��ه و مقدماتی داوینچی
ک��ه زیر الیههای��ی از رنگ و جال پنهان
شده ،نشان میدهد که این نابغه بزرگ
همچون آدمه��ای عادی دچ��ار تردید
میشده است.
در تحقیقات دیگری که کارشناس��ان
میراث تاریخ��ی و فرهنگی ایتالیا انجام
دادهاند ،با بزرگنمایی تصویر در چش��م
راس��ت مونالی��زا ،دو ح��رف  LVدیده
شدهاس��ت که به نظر میرس��د حروف
آغازین نام لئوناردو باشد .همچنین زیر
انحنای پشت سر مونالیزا ،دو عدد  ۷و ۲
دیده میشود.
کارشناس��ان جزئیات بس��یار دقیقی
را آزمایش کردهان��د و همه آنها تأیید
میکنن��د که این عالمته��ا نمیتوانند
اتفاق��ی ی��ا در اثر ی��ک اش��تباه ایجاد
شدهباش��ند؛ به اعتقاد آنه��ا تمام این
نش��انهها به عمد وارد تابلو ش��دهاند که
رازشان باالخره فاش میشود.
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کدام دارو برای کدام سرماخوردگی مفید است؟
هر س��اله میلیونها نفر دچار
س��رماخوردگی میش��وند و
بیش��تر افرد دو تا سه بار در
سال سرما میخورند .چیزی که
ما آن را سرماخوردگی معمولی
میدانیم ،معموال ً یکی از 200
گون��ه رینوویروس اس��ت .از
آنجاییک��ه س��رماخوردگیها
ناشی از ویروسی هستند که
درمانی برای آن وجود ندارد،
هیچ راه ثابتی برای پیشگیری
از آنه��ا یا برطرف کردنش��ان
وجود ندارد.
اما داروه��ای  OTCیا موجود
روی پیش��خوان داروخانهه��ا
میتوانن��د عالئم را تس��کین
داده و تأثیر سرماخوردگی بر
فعالیت روزم��ره را کمرنگتر
کنن��د .بیش��تر داروه��ای
س��رماخوردگی ،بی��ش از یک
عالم��ت را تخفی��ف میدهند،
بنابراین شناختن شدیدترین
عالئمتان کمک زیادی به شما
میکند که بر اس��اس تسکین
ای��ن نش��انهها ،داروه��ا را
انتخاب کنید.
مراقب باش��ید دو دارویی را
که حاوی عناصر فعال مشترک
هس��تند با هم مصرف نکنید،
چون ممکن است دچار اوردوز
ش��وید .در نتیج��ه ع��وارض
جانبی بیشتری خواهید داشت
یا شاید دچار مشکالت دیگری
ب روی
شوید .همیشه برچس 
محص��ول را خ��وب بخوانید و
تاریخ تولید و انقضای دارو را
چک کنید.
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بهترین داروی س�رماخوردگی برای س�ر درد
سینوسی

وقت��ی عالئم گرفتگ��ی به س��ینوسهایتان
میرس��ند میتوانند به کاس��ه سر فش��ار وارد
کرده و راههای هواییتان را مس��دود کنند .سر
درد سینوسی معموالً اصلیترین نشان ه سر درد
ناشی از سرماخوردگی است .برای درمان سر درد
سینوسی ،باید بررسی کنید آیا دردتان ناشی از
انسداد سینوسهاست یا انس��داد خود ِ راههای
هوای��ی بینی .ایبوپروفن یا ناپروکس��ن میتواند
این درد را کاهش بدهد .یک داروی ضد احتقان
مانن��د پزودوافدرین میتواند گرفتگی را برطرف
کند اما شاید الزم باشد چند بار مصرفش کنید تا
فشار سینوسیتان برطرف شود.

بهترین داروی س�رماخوردگی برای آبریزش
بینی

آبریزی بینی یکی از راههایی است که بدنتان
محرکهای��ی را ک��ه راههای هوای��ی را ملتهب
میکنند ،دفع میکند .آبریزش بینی دردسرساز
ب��وده و احس��اس ناخوش��ایندی دارد .اگر برای
آبری��زش بینیتان ،داروی ض��د احتقان مصرف
کنید ،عالئمتان بدتر خواهند شد زیرا این داروها،
ترشحات بدن را رقیق میکنند .به همین دلیل،
دیفنهیدرامی��ن میتوان��د داروی بهتری برای
کاهش آبریزی بینی باشد .دیفنهیدرامین یک

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

آنتی هسیتامین است ،یعنی واکنش طبیعی بدن
نسبت به محرکها و پاتوژنها را کاهش میدهد.
این دارو ممکن اس��ت موج��ب خوابآلودگی و
س��رگیجه ش��ود و به همین علت بهتر است آن
را در زمان خ��واب مصرف کنید .گرفتگی بینی
میتوان��د این حس را به ش��ما بده��د که برای
گرفتن ه��وا مجبورید بجنگید ،و ممکن اس��ت
حتی بعد از برطرف شدن سایر عالئم ،همچنان
در سینوسهایتان جا خوش کند .برای کاهش
گرفتگ��ی بینی ،ی��ک داروی ضداحتقان حاوی
پزودوافدرین مصرف کنید .این دارو ،ترشحاتی را
که بدنتان تولید میکند رقیق کرده و با کاهش
التهاب راههای هوای��ی میتوانید راحتتر نفس
بکش��ید .فنیلآفرین هم یک داروی ضداحتقان
دیگر اس��ت که برای رفع گرفتگ��ی بینی مؤثر
است.
بهتری�ن داروی س�رماخوردگی ب�رای ت�ب و
بدندرد

تب و بدندرد ناشی از التهاب در بدن هستند.
درمان التهاب میتواند از درد و تب کم کند .تب
و بدندرد با ایبوپروفن به خوبی درمان میشوند.
ایبوپروفن مانند ناپروکسن یک داروی ضد التهابی
غیراستروئیدی است .استامینوفن نیز یک داروی
مس��ک دیگر است که میتواند تب و بدن درد را
تخفیف بدهد.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

بهترین داروی سرماخوردگی برای سرفه
و گلودرد

اگ��ر عل��ت گلودردتان س��رفه اس��ت باید
داروی��ی مصرف کنید که دکس��ترومتورفان
داش��ته باش��د .دکس��ترومتورفان به کنترل
س��یگنالهایی ک��ه مغز برای س��رفه کردن
به بدن میفرس��تد کمک میکند .این دارو
میتواند عالئم س��رفههایتان را کاهش داده
و در نتیجه گلودرد را تسکین بدهد ،اما علت
سرفه را درمان نخواهد کرد.
برخی از داروهایی حاوی دکسترومتورفان
دارای عنصری به نام گایافنزین نیز هستند.
این عامل ،ترش��حات را رقی��ق کرده و باعث
میشود سرفههایتان خلطدار شوند ،یعنی
س��رفه میکنید تا ترش��حات چسبناکی که
ناراحتتان میکنند خارج کنید.
بهترین داروی سرماخوردگی برای شب و
وقت خواب

آنتی هیستامینها میتوانند سرفه را قطع
کرده و ضمناً خوابآلودتان کنند .داروهایی
که حاوی آنتیهیس��تامین ،دوکسیالمین یا
دیفنهیدرامین هستند کمکتان میکنند
زمانی که سرماخوردهاید راحتتر بخوابید.
بهترین داروی سرماخوردگی برای کودکان
و نوزادان

در م��ورد درمان س��رماخوردگی کودکان
و نوزادان باید با پزش��ک مش��ورت کنید .از
دادن خودس��رانه دارو ب��ه بچههای کوچک
خودداری کنید .وزن ،س��ن ،رش��د و شدت
عالئم کودکتان به پزشک کمک میکند نوع
دارو و دوز مصرفی آن را مش��خص کند .اگر
کودک کمتر از  6ماه داشته باشد برای پایین
ی او ،استامینوفن
آوردن تب و تسکین ناراحت 
کافیس��ت .گرفتگی ،س��رفه ،گلودرد و سایر
عالئ��م نیز ب��ا راهکارهای خانگ��ی نیز قابل
کنترلاند .استفادهی بیش از اندازه از داروهای
سرماخوردگی برای کودکان میتواند عوارض
جدی به دنبال داشته باشد .انواع ایبوپروفن،
آنتیهیستامین و ضدسرفههایی که مناسب
کودکان هس��تند نیز برای بچههای دو سال
m

o

c

.

n

a

و باالتر در داروخانهها در دس��ترساند .برای
بچههای بزرگتر از یک سال نیز میتوانید از
عسل به عنوان ضد سرفه استفاده کنید.

س سرماخوردگی کمک
بدن در جنگ با ویرو 
میکند.
بخ�ور آب داغ دهید :استنش��اق بخار آب
داغ ،ترش��حات را آبک��ی ک��رده و کمکتان
میکند راحتتر نفس بکشید.

داروه��ای ضداحتقان ممکن اس��ت برای
آنهایی که فش��ار خون ب��اال دارند خطرناک
باش��ند .توصیه میش��ود این افراد از مصرف
داروهایی که حاوی عناصر فعال زیر هستند،
اجتناب کنن��د :پزودوافدرین ،افدرین ،فنیل
آفرین ،نفازولین ،اکسی متازولین.
افراد دچار فشار خون باال میتوانند از یک
اکسپکتورانت مانند دکسترومتورفان استفاده
کنند و به دنبال داروهای  OTCباش��ند که
مخصوص افراد دچار فشار خون باال تولید و
ساخته شدهاند .اگر در مورد تداخل داروهای
سرماخوردگی با داروی فشار خونتان مطمئن
نیستید با پزشکتان مشورت کنید.

اس��تفاده از دستگاه بخور سرد یا رطوبتساز
در اتاقی که در آن میخوابید به پاکس��ازی
راههای هوایتان کمک میکند.
مکم�ل روی :مکم��ل روی ب��ه سیس��تم
ایمنیتان کم��ک میکند و میتواند از طول
مدت بیماری بکاهد.
عسل :عسل ،گلو را نرم میکند و سرفه را
تسکین میدهد.
س�یر :س��یر خاصیت ضدعفونیکنندگی
و ضدمیکروبی دارد و از سیس��تم ایمنیتان
حمایت میکند .مکمل سیر ،غره غره کردن
با عصاره س��یر و یا حتی خوردن س��یر خام،
دورهی بهبودیتان را سرعت میدهد.

ب�رای تس�کین عالئم س�رماخوردگیتان
راههای خانگی زیر را امتحان کنید:
خوب استراحت کنید :خواب و استراحت،

آنتیبیوتیکها برای سرفه و سرماخوردگی

بهترین داروی س�رماخوردگی برای افراد
مبتال به فشار خون باال

از دس�تگاه رطوبتس�از اس�تفاده کنید:
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آنتیبیوتیکه��ا کمک��ی ب��ه درم��ان
س��رماخوردگی نمیکنن��د ،بلک��ه  Tفقط
عفونته��ای باکتریایی را درم��ان میکنند.
سرماخوردگیها عموماً منشأ ویروسی دارند.
اگر دچ��ار عفونت ثانویه باکتریایی ش��دید،
خوددرمانی نکنید؛ پزش��کتان باید در مورد
ن شما تصمیم بگیرد.
نوع درما 

مهمتری��ن چیزی اس��ت که ب��ه بدنتان در
مبارزه با سرماخوردگی کمک میکند.
آب کافی بنوش�ید :هیدراته نگه داش��تن
بدن با آب یا دمنوشهای گیاهی ،ترشحات
را رقی��ق کرده ،گرفتگی را برطرف کرده و به

اسکانیا
فناوریاطالعات
گردشگری
فرهنگ و هنر

سالمت
ورزش
News

h

s

f

a

b

a

h

g

o

.

w

w

w

اسکانیا

گردشگری

فناوریاطالعات

فرهنگ و هنر

سالمت

ورزش

News

 5دمنوش خانگی
برای درمان
یبوست
یبوس��ت یک��ی از بدترین مش��کالت
گوارشی است که باعث ایجاد ناراحتیهای
شدید میش��ود .در این مقاله به شما 5
دمن��وش را معرفی میکنیم که میتواند
در درمان یبوست به شما کمک کند.
برای درمان یبوس�ت این دمنوشها را
بخورید

یبوس��ت مزمن یک مش��کل گوارشی
است که به علت کمبود آب بدن ،عوامل
ژنتیکی و اختالالت التهابی رخ میدهد.
یبوس��ت باعث ایجاد احساس ناراحتی و
گاهی ه��م ورم و پف در افراد میش��ود.
کمتر از  ۳بار اجایت مزاج در هفته منجر
به ای��ن عارضه میش��ود .مصرف منظم
مایعاتی مثل آب و چای ،یکی از بهترین
روشهای جلوگیری از ابتال به یبوس��ت
و درمان آن اس��ت .هیدرات��ه بودن بدن
عملکرد دفع را بهبود میبخش��د .برخی
گیاه��ان به ص��ورت دمنوش ب��ه درمان
یبوست کمک میکنند.
درمان یبوست با چای برگ سنا
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سنا حاوی ترکیباتی به نام آنتراکوئینون
است که به عنوان مسهل عمل میکنند.
عالوه بر این ،یافتهها نشان میدهند که
سنا راه بسیار موثری برای پاکسازی روده

قبل از کولونوس��کوپی (شیوه درمانی که
برای تش��خیص س��رطان ب��زرگ انجام
میشود) است .قرنهاست که از دمنوش
سنا برای رفع یبوست استفاده میشود .با
این حال مصرف بیش از حد سنا میتواند
باکتریهای خوب روده را کاهش دهد.
درمان یبوست با چای گزنه

یک��ی از بهترین انواع چای برای درمان
یبوست است .این نوع چای حرکات روده
را بهبود میبخشد و باعث حذف مواد زائد
از رودهها میشود .یک فنجان چای گزنه
را ب��ا معده خالی برای  ۲تا  ۳بار در هفته
مصرف کنید تا شاهد خواص شگفتانگیز
آن در درمان یبوست باشید.
درمان یبوست با چای رازیانه

برای صدها س��ال از ای��ن نوع چای به
عن��وان یک مکمل طبیع��ی در تحریک
پاکس��ازی روده استفاده میشود .خواص
ض��د التهابی چای رازیان��ه باعث کاهش
عالئ��م یبوس��ت میش��ود .رازیانه بطور
اساسی در بهبود مشکالت گوارشی نظیر
س��وء هاضمه ،نفخ ،کولیک یا دلپیچه،
گاز روده ،س��وزش معده و حتی سندرم
روده تحریکپذیر سودمند است .جویدن
یک قاش��ق چایخوری تخم رازیانه بعد از

وعدههای غذایی به هضم غذاها و بهبود
معدهدرد و نفخ کمک میکند .زمانی که
از س��وء هاضمه رن��ج میبرید ،میتوانید
دمنوش رازیانه بنوش��ید یا نصف قاشق
چایخوری پودر تخ��م رازیانه را همراه با
آب و دو بار در روز مصرف کنید.
درمان یبوست با چای سبز

تحقیقات نشان داده است که نوشیدن
چای س��بز موجب ب��ه کار افتادن مجدد
رودهها میشود .از گذشتههای دور از چای
س��بز برای درمان یبوست و ناراحتیهای
معده استفاده شده است .اگر چای سبز را
صبح زود با شکم خالی میل نمائید ،تأثیر
آن برای درمان یبوست بیشتر خواهد شد.
میتوانید کمی لیموترش تازه نیز به چای
سبزتان اضافه کنید .اما از اضافه کردن شیر
و شکر به چای سبزتان خودداری کنید.
درمان یبوست با چای دانه کتان

دانه کتان نیز به دلیل داشتن موسیالژ
میتوان��د باعث افزایش حج��م مدفوع و
کمک به اجابت مزاج باش��د .مصرف یک
لیوان دمکرده تخم کتان به صورت روزانه
میتواند روش خوبی در درمان یبوس��ت
فرد باش��د .البت��ه در این م��ورد حتماً با
پزشک خود مشورت کنید.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

از روابط فرا زناشویی چه میدانید
شاید بتوان یکی از بیماریهای شایع در روابط بین زن و مرد را خیانت یا رابطه فرازناشویی نامید .مشکلی پیچیده و چند بعدی که میتواند باعث نتایج ناگواری برای
هر یک از طرفین درگیر رابطه شود .خیانت به شکلهای مختلف میتواند خود را نشان دهد .گاهی حتی رفتارهایی که خود فرد خاطی هم هیچگاه متوجه نمیشود،
رابطه را به سمت شروع روابط فرازناشوئی سوق میدهد .یک بیماری که بهصورت نرم و پنهان رسوخ میکند و میتواند کل رابطه را دگرگون سازد و حتی سالمت
تکتک اعضای خانواده را دچار بحران کند.
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نازنینشادابی
روانشناسومشاورخانواده
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تعریف خیانت
بهتر اس��ت به نظر واح��دی درباره معنای
خیانت دست پیدا کنیم چرا که بعضی از افراد
رفتارهایی از خود نش��ان میدهند که آن را
خیانت نمیدانند و اص ً
ال درک نمیکنند که
همس��ر آنها میتواند دچار احساسات منفی
ش��ود .هرگونه رفتار و خیاالت بدون آگاهی
همس��ر میتوان خیانت محسوب شود .پس
خیانت را میتوان به ان��واع رفتاری ،ذهنی و
کالمی تقسیمبندی کرد.
خیان�ت رفت�اری :یعنی یک��ی از طرفین
بهص��ورت رفت��اری و ب��ا برق��راری ارتباط با
ش��خصی خارج از گس��تره خان��واده و بدون
آگاهی همسرش به او خیانت کند .رفتاری که
اگر همسر او آگاهی پیدا کند ،آسیب میبیند.
مث ً
ال با شخص دیگری به سینما یا مراکز خرید
یا مکانهای تفریحی و غیره بروند.
خیانت ذهنی :گاهی خیانت به این ش��کل
است که فرد ،بهصورت ذهنی به فردی دیگر
عالقمند شود .به رؤیاپردازی روی میآورد و
در ذهن خود با او صحبت میکند و در دنیای
واقعی نیز همسر خود را با او مقایسه میکند.
این فرد ذهنی میتواند معشوق قبلی یا فردی
که جدیدا ً او را جایی دیده اس��ت باشد .به هر
حال این زندگی دوگانه به زندگی زناشویی او
لطمه وارد میکند.
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خیان�ت کالمی :در ای��ن نوع خیانت که در
سالهای اخیر رو به گسترش است ،زن و مرد
بهصورت کالمی با تلفن یا اینترنتی و از طریق
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

فضای مجازی ارتباط برقرار میکنند و به علت
ش��یوع این موضوع از خطرساز بودن این نوع
ارتباط آگاهی ندارند .ش��اید اوایل به صورت
درد و دل آغاز ش��ود ولی در نهایت میتواند
از حالت کالمی فراتر رود .خیانت کالمی نیز
ب��ه تنهایی برای روابط زناش��ویی فرد مضر و
آسیبزا است.
خیانت جنس�ی :ارتباط فیزیکی و جنسی
را شامل میشود ،حتی در آغوش گرفتن نیز
خیانت محسوب میشود.
همه جا را شلوغ کنم؟
اگر متوجه ش��دید که همس��رتان به شما
خیان��ت میکن��د چ��ه رفت��اری را در پیش
میگیری��د؟ آیا الزم اس��ت هم��ه هیجانات
ممکن را بهصورت انفجاری نشان دهید؟ آیا
ضرورت دارد بزرگترین دعوا و س��ر و صدای
ممکن را ایجاد کنید؟ بهتر است همه اعضای
خان��واده او و خودتان را در جریان این فاجعه
قرار دهید .آیا لزومی دارد که همه دوستان و
آش��نایان دو طرف از این جریان آگاهی پیدا
کنند؟ فکر میکنید بهتر است همه همکاران
او بدانند که چه فرد خائن و ملعونی است؟ آیا
مناسب میدانید که فرزندانتان با چهره پلید
والد خود آشنا شوند؟ یا بهتر است خودزنی یا
خودکشی کنید؟ یا بالعکس به جای همه این
موارد ،س��کوت اختیار کرده و همه چیز را در
خود س��رکوب میکنید و مانند یک ربات به
زندگی خود ادامه میدهید؟
تمام موارد فوق امکان دارد به ذهن هر فردی

که دچار خیانت شده در کسری از ثانیه خطور
کند .اما بهترین عکسالعمل ممکن چیست؟
هنگام��ی که متوجه روابط پنهان همس��ر
خود میش��وید ،به ناگاه چشمانتان سیاهی
میرود .انگار دنیا به آخر میرسد و موجی از
بیقراری و اضطراب شما را فرا میگیرد .خشم
بسیار برهم زنندهای را تجربه میکنید .امکان
دارد ش��وکه ش��وید یا غم و اندوه شدید شما
ترس از دست دادن عشق،
را در هم بش��کندِ .
از دس��ت دادن زندگی ،ناامیدی از به پوچی
رسیدن آیندهتان یا برهم خوردن زندگی آتی
کودکانتان بر شما غلبه کند .شاید کل زندگی
زناشوییتان در یک لحظه از جلو چشمان شما
عبور کن��د .بعضی افراد دچار حمالت پانیک
میش��وند .احس��اس اینکه نمیتوانند نفس
بکشند ،ضربان قلب باال میرود و دچار حالت
تهوع و استفراغ میشوند .به مرور شاید دچار
کمخوابی و مشکالت خواب شوند ،این موضوع
بر اشتها نیز مؤثر است .در نهایت اگر بهترین
عکسالعمل را انتخاب نکنید ،افس��ردگی و
اضطراب مربوط به این موضوع زندگی شما را
فرا میگیرد .پس در این شرایط چه باید کرد؟
درست است که بدترین احساسات منفی در
شما ایجاد شده است و شما احساس قربانی
بودن میکنید .ولی اینکه چگونه احساسات
خود را بروز دهید بس��یار مه��م و تأثیرگذار
است .در قدم اول بهتر است که تا حد امکان
افراد فامیل و پدر و مادرها و فرزندانتان را از
ای��ن قضیه به دور نگ��ه دارید و به آنها اطالع
ندهید .ب��رای تصمیمگیری عاقالن��ه باید از
تصمیمگیریه��ای احساس��ی دوری کنید.
امکان دارد شما با همسرتان به سازش برسید
اما پدر و مادرتان و فرزندان هیچگاه فراموش
نکنند.
بروم یا بمانم؟
ش��اید اگر در ابتدای امر ،با شما از بخشش
صحب��ت ش��ود حالتان به هم بخ��ورد .ولی
بهجای واکنش س��ریع و درخواست جدایی،
بهتر اس��ت زمانی را برای اس��تراحت ذهن و
عواطف خود در نظ��ر گیرید .بهترین حالت
ممکن کمک گرفتن از مشاور است .شما باید
بع��د از گذراندن مراحل درمان به این نتیجه
برسید که در رابطه زناشویی میمانید یا جدا
ش��وید .در واقع باید خ��ود را از حالت قربانی
بودن درآورید و س��پس تصمیم به ماندن یا

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

رفتن بگیرید .به هر حال در ذات هر تصمیمی
ی موجود است .شما با کمک
مضرات و منافع 
مشاور خود میتوانید دریابید که در این رابطه
ی شما آیا منافع و ارزش ماندن بیشتر است
برا 
یا رفتن .پس برای تخلیه هیجانات ،مدیریت
احساس��ات منف��ی و س��پس تصمیمگیری
عاقالنه برای رس��یدن ب��ه بهترین نتیجه به
مشاور احتیاج دارید.
پس از س��پری کردن لحظات اولیه ترس،
خشم و غم ،کمکم افکار مختلفی به ذهن شما
خطور میکند.
«هم��ش تقصیر خودم بود» ،ب��ا این افکار
شما شروع به سرزنش و توبیخ خود میکنید.
فکر میکنید «ش��اید به ان��دازه کافی خوب
نبودهام»« ،شاید کارهایی که او دوست داشته
انجام ندادهام»« ،شاید زیبایی یا جذابیت الزم
را نداشتهام» ولی بهتر است بدانید رفتار فردی
که به شما خیانت میکند ،بیشتر نشان دهنده
شخصیت متزلزل خود او است و بازتاب رفتار
و شخصیت شما نیست .پس بهتر است خود
را مقصر ندانید و خودتان را س��رزنش نکنید،
چرا که اگر فردی در زندگی زناش��ویی خود
احساس رضایت ندارد بهتر است به فکر درمان
رابطه و یا در نهایت خارج شدن از رابطه باشد
و به خیانت فکر نکند.
ب��ه عقی��ده «گالس��ر» روانش��ناس نامی،
مهمترین انگی��زه زن و م��رد متأهلی که به
سمت روابط فرازناش��ویی کشانده میشوند،
تجرب��ه مجدد صمیمیت و چیزی اس��ت که
در اوایل ازدواج بود و در این س��الها دیگر در
زندگی خود نمییابند .البته که هیج توجیهی
برای بیوفای��ی وجود ندارد اما بعضی از افراد
این دالیل را مطرح میکنند:
برآورده نشدن نیازهای عاطفی
 -2برآورده نشدن نیازهای جنسی
 -3برآورده نشدن نیازهای مالی
 -4راه��ی برای خاتمه دادن ب��ه ازدواج در
افرادی که جرأت طالق گرفتن ندارند
 -5انتقام از یکدیگر
 -6برگرداندن احساس استقالل و فردیت و
خروج از کنترلگری همسر
 -7اطمین��ان خاطر پیدا کردن از جذابیت
برای جنس مخالف ،شاید به دلیل تحقیرهای
مداوم از جانب همس��ر یا احساس حقارت از
دوران کودکی
 -8کسب هیجان و تنوع

میگیرند که فرار نکنند.
حتماً در ذهن فردی که به او خیانت شده،
کنجکاوی از چگونگی خیانت و حد و حدود
آن بهوجود آمده اس��ت .درباره اینکه فرد دوم
چه قیافه و چه موقعیت اجتماعی دارد ،بهتر
اس��ت بدانید که هر چه کمتر بدانید به نفع
خود شما است .آیا دانس��تن این موضوعات
کمکی به ش��ما میکند؟ آن کمک چیست؟
جز سرزنش بیشتر خود یا همسرتان چیزی
به دست نخواهید آورد.
بعد از گذراندن مراحلی که درمانگر ش��ما
الزم میداند ،به این نتیجه میرس��ید که آیا
به زندگی زناشویی خود ادامهدهید یا خیر؟
آیا بخشش��ی در کار خواهد بود یا خیر؟ این
نکته بس��یار ظریف و زیبا وجود دارد که شما
میتوانید همس��رتان را ببخش��ید و در عین
حال از رابطه خارج شوید .ولی این جدایی با
خشم و غم فراوان همراه نیست و شما قربانی
نخواهید بود بلکه تصمیم میگیرید که جدا
شوید و کمترین آسیب ممکن به خودتان و
به فرزندانتان وارد میشود .شما قبل از جدا
شدن به همه منابع مالی و عاطفی خود توجه
خواهید کرد و سود و زیان جدا شدن یا ماندن
را خواهید سنجید .شما چه در رابطه بمانید یا
بروید ،دیگر قربانی نخواهید بود.

 -9گرفتن انرژی از فردی دیگر برای ادامه
زندگی زناشویی
الزم به ذکر اس��ت که اگر ف��رد خاطی به
خیانت خود اعتراف کند ،میتوانید به درمان
رابطه زناش��ویی خود امیدوار باشید .ولی اگر
فردی این موضوع را نپذیرفت و یا اعتراف کرد
ولی هیچ قولی مبنی بر خاتمه دادن به روابط
خارج از زناش��ویی خود ن��داد ،امکان درمان
رابطه شما بسیار کم است.
در جریان مش��اوره ،بعد از تخلیه هیجانی
طرفین و پس از قبول این اتفاق و قول دادن
به خروج از رابطه دوم ،نوبت به معذرتخواهی
میرس��د .فرد خاطی بای��د بهصورت قلبی از
رفتار خود اظهار تأس��ف کند و قول دهد که
تا مدتی ،تحت نظر روانش��ناس کارهای الزم
جهت بهبود رابطه را انجام دهد.
اعتماد در این رابطه از بین رفته است .پس
برای برگرداندن اطمینان ،فرد خاطی باید نظر
طرف مقابل را جلب کند .مث ً
ال موبایل خود را
در اختیار او قرار دهد یا رمز موبایل را بردارد.
به همس��ر خود اطالع دهد به کجا میرود و
مسائلی از این قبیل که در جلسه درمان به آن
پرداخته میشود.
در طول درم��ان به زوجین آم��وزش داده
میش��ود که با مدیریت احساس��ات خود با
یکدیگر صحبت کنند .اگر به شدت عصبانی
ش��دند باید از تکنیک توقف اس��تفاده کنند.
بهتر است ریلکسیشن و مدیتیشن را آموزش
ببینند تا بتوانند بر خشم خود فائق آیند.
در ط��ول درمان زوجها ی��اد میگیرند که
وقت خ��ود را با هم بگذرانن��د .به حرفهای
همدیگر توجه کنند .اوقات تفریح و سرگرمی
برای خ��ود فراهم آورند و از بودن با هم لذت
ببرن��د .یاد میگیرند که نیازهای خود را ابراز
کنند و راه حلی برای برآوردن آنها بیابند .یاد

توهم خیانت
جدا از اختالل ش��خصیت پارانویا ،بعضی از
همس��ران دچار سوءظن زناش��ویی هستند.
همیشه در این توهم به سر میبرند که همسر
آنها در حال خیانت است و به او تهمت میزنند
یا رفتاری از خود نشان میدهند که همسرشان
را دچار پریشانی میکند .تنها مشکوک بودن
به همسر برای اثبات خیانت کافی نیست .این
رفتارهای محرک و عذابآور ،میتواند همسر
را عم ً
ال به سمت خیانت سوقدهد.
نکت��ه آخر ک��ه در این مقاله به آن اش��اره
میکنیم این موضوع است که بعضی از افراد
دچار اختالل شخصیت هستند و حتماً باید
درمان شوند ،چرا که خیانت و داشتن روابط
موازی از جمله ویژگیهای ش��خصیتی آنها
است و ش��ما به تنهایی نمیتوانید آنها را به
سمت خود و تکهمسری جذب کنید .ماندن
با این افراد اگر خودشان داوطلب درمان فردی
نباشند ،ذوب ش��دن تدریجی شما را در پی
خواهد داشت.
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بهترین و بدترین مواد غذایی برای خانمهای باردار

چگونه کودکمان باهوش به دنیا بیاید؟
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چندی پی��ش ،ریچ��ارد لین روانش��ناس
انگلیس��ی و تاتو وانهنس محق��ق فنالندی،
مطالعه جالبی روی مردم برخی کش��ورهای
دنیا انجام دادند تا متوجه شوند باهوشترین و
کمهوشترین مردم جهان ،در کدام کشورها
زندگی میکنند .نتیجه پژوهش نش��ان داد
م��ردم س��نگاپور ب��ا میانگین ه��وش ،۱۰۸
باهوشترین مردم دنیا هستند.
بعد از سنگاپوریها ،مردم کرهجنوبی ،ژاپن،
ایتالیا و ایسلند با میانگین ضریب هوشی به
ترتی��ب  ۱۰۲ ،۱۰۵ ،۱۰۶و  ،۱۰۱رتبهه��ای
دوم ت��ا پنجم را به خود اختصاص دادهاند .در
این جدول ،میانگین هوش ما ایرانیها هم ۸۴
تخمین زده شده و این یعنی از نظر عددی در
رتبه بیست وسوم جهان هستیم اما چون برخی
از کشورها با میانگینهای ضریب هوشی برابر
در ردههای ه��م ردیفی جای گرفتهاند ،رتبه
اصلی ایران میش��ود  ۹۸در بین  ۱۸۸کشور
جهان .کش��ور آفریقایی گینه هم با میانگین

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

هوش  ،۵۹کمهوشترین کشور دنیا شد.
ش��اید بپرس��ید راز باهوش ش��دن آدمها
چیس��ت؟ شاید این پرس��ش در ذهنتان به
وجود بیاید که چرا کش��ورهای جنوب شرق
آس��یا یا کشورهای حاشیه مدیترانه ،بهترین
رتبهه��ا را در ای��ن ج��دول هوش ب��ه خود
اختصاص دادهاند؟ آیا میش��ود همه چیز را
به گردن ژنتیک انداخت یا خورد و خوراک و
عوامل محیطی هم در باهوش شدن نسل یک
کشور نقش دارند؟ با ما همراه شوید تا جواب
این سوالها را با هم بررسی کنیم.
نقش مهم تغذیه

محققان انگلیسی معتقدند تغذیه مناسب تا
زمانی که مغز بچهها در حال رش��د و تکامل
است ،نقشی اساسی در افزایش میزان هوش
ایف��ا میکند بنابراین هر مادری که دوس��ت
دارد فرزند باهوشتری داش��ته باشد ،باید به
نوع خورد و خوراک خ��ود در دوران بارداری

اهمیت زی��ادی بدهد و حواس��ش به تغذیه
سالم فرزندش تا رس��یدن به سن  ۲سالگی
هم باشد.
تأثیر تغذیه دوران بارداری بر ضریب هوشی
کودکان

البت��ه ،این بدان معنا نیس��ت که هوش ما
بعد از  ۲س��الگی قابلیت ارتقا ندارد اما نقش
تغذیه در باهوش ش��دن بچهها تا  ۲سالگی،
بیش��تر از زمانی اس��ت که مث� ً
لا آنها دیگر
کنکوری شدهاند و میخواهیم خوراکیهایی
برای افزایش هوششان در برنامه غذایی آنها
بگنجانیم .البته ما تا آخر عمرمان هم میتوانیم
حافظه کوتاه یا بلندمدت خود را با کمک مواد
غذایی س��الم یا ورزشهای فیزیکی و فکری
تقویت کنیم اما بعد از طی روند تکامل مغز،
دیگر نمیت��وان به افزایش خارقالعاده هوش
یا همان  IQبا کمک تغذیه و ورزش چندان
امیدوار بود.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

بهترین و بدترین خوراکیها

حاال شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که
اگ��ر مادری بخواهد در دوران بارداری ،با نوع
تغذیه خود ،فرزند باهوشتری به دنیا بیاورد،
باید چه کند یا بهترین تغذیه برای بچههایی
که میخواهیم باهوشتر بش��وند ،چیست؟
یکی از مهمترین مواد مغذی که باعث افزایش
هوش میشود ،اسیدهای چرب امگا  ۳است.
به همین دلیل مردم کشورهای جنوب شرق
آس��یا و س��واحل مدیترانه که ماهی و روغن
زیتون بیش��تری در برنامه غذاییشان دارند،
باهوشتر از سایر مردم جهان هستند.
اسیدهای چرب امگا  ۳میتوانند به تکامل
بهت��ر مغز ،افزایش ه��وش و عملکرد مغز و
تقویت حافظه در افراد مختلف کمک کنند.
میگ��و و ماهیهای چربی مانند س��المون،
ق��زل آال ،کیلکا ،خال مخالی و س��اردین و
روغنهای گیاهی مغذی مثل روغن زیتون،
بذر کتان و کانوال ،سرشار از امگا  ۳هستند.
گ��ردو هم ج��زو مناب��ع امگا  ۳محس��وب
میشود .بد نیست بدانید مصرف گوشتها و
غذاهای فرآوری شده مانند انواع سوسیس،
کالباس ،ناگتها ،غذاهای آماده و کنسروی،
فس��تفودها و غذاهای چرب و سرخ شده،
تأثیری منفی بر رش��د مغز جنین میگذارد
و باعث کاهش هوش بچهها میش��ود .پس
هرچق��در که فرزندان خ��ود را دیرتر با این
گروه غذاها آش��نا کنید ،کمک بیشتری به
ارتقای هوششان کردهاید.
مصرف فراوان میوه و س��بزی تازه از دوران
کودک��ی تا  ۳۰س��الگی نیز باعث میش��ود
میانگین هوش حداقل  ۵نمره باالتر برود .فلفل
تند هم سرش��ار از ویتامین  Cاست و اگر در
برنامه غذایی مادر باردار و شیرده جای بگیرد،
میتواند کمک زیادی به رشد مغزی و افزایش
هوش فرزندش��ان بکند .ب��ذر کتان هم یکی
دیگر از منابع بس��یار غنی از امگا  ۳محسوب
میشود که مادران باردار میتوانند روزی یک
مش��ت بس��ته از آن را در برنامه غذایی خود
جای دهند و از زمانی که فرزندش��ان توانایی
خوردن خوراکیهای سفره خانواده را داشت،
روزی  ۵عدد تخم کتان آسیاب شده را داخل
غذاهای او بریزند.
گوجه فرنگی ،جزو دیگر خوراکیهایی است
که به دلیل داش��تن لیکوپن ،با رادیکالهای
آزاد موج��ود در بدن مبارزه میکند و جلوی

تخریب سلولهای مغزی را میگیرد .بهتر است
گوجهفرنگی تازه در رژیم غذایی تمام مادران
باردار و شیرده جای بگیرد .کلم بروکلی ،جزو
سبزیهای برگ سبز تیره طبقهبندی میشود
و سرشار از ویتامین  ،Kو ویتامین  Cو انواع
آنتی اکسیدانهاس��ت .ویتامین  Kدر بهبود
عملکرد مغز و افزایش هوش جنین و کودکان
خردسال ،نقش بسزایی دارد.

ماهی سالمون یا قزلآال

این ماده غذایی بهترین منبع  ،DHAاسید
چرب مفید و امگا  3اس��ت که به رشد مغزی
کودک و سیس��تم عصبی او کمک میکند.
مطالعات نش��ان میدهد اگر در طول دوران
حاملگی زیاد ماهی بخورید ،میتوانید قدرت
مغزی نوزادتان را افزایش دهید.
با این ک��ه میزان جیوه س��می موجود در
ماهی سالمون بسیار ناچیز و کم است ،مصرف
مقدار کم آن به ط��ور روزانه میتواند تبدیل
به خطر شود ،بنابراین حداکثر میزان مصرف
آن در هفته به صورت پخته حدود  400گرم
ی��ا  12اونس اس��ت .یعنی یك ی��ا دو بار در
هفته.

نقش انکارناپذیر ژنتیک

هرچند تغذیه مناسب میتواند نقش مهمی
در افزای��ش هوش بچهها بازی کند ،اما به هر
حال نمیتوانیم از نقش ژنتیک هم در افزایش
ی��ا کاهش میزان هوش چشمپوش��ی کنیم؛
یعنی اگر پدر و مادری با متوس��ط هوش ۸۵
با یکدیگ��ر ازدواج کنند ،نباید توقع داش��ته
باش��ند بتوانند با کمک تغذیه ،هوش فرزند
خود را ب��ه باالی  ۱۲۰برس��انند! دکتر پیتر
کاندن ،روانشناس ،معتقد است حدود -۷۰
 ۶۰درص��د هوش ما به زمینههای محیطی و
ژنتیکیمان برمیگردد و والدین میتوانند فقط
 ۳۰- ۴۰درصد در باهوشتر شدن کودکشان
نقش داشته باشند.
س��بک زندگی و رژیم غذایی شما در طول
دوران بارداری میتوانند روی س�لامت نوزاد
شما تأثیر بگذارند و به تناسباندام شما پس
از زایمان کمک کنن��د .در این مطلب درباره
م��واد غذایی که برای مادر ش��دن مناس��ب
هستند ،بیشتر اطالعات کسب میکنید .شاید
بعضی از این مواد غذایی شما را متعجب کنند.
ما برای شما در این رژیم غذایی صبحانه ناهار
و شام را پوشش دادهایم!
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نیمرو به خاطر فرزندتان

مقدار ذخیره کولین ،نوعی از ویتامین  Bکه
رشد مغزی و ذهنی جنین را افزایش میدهد،
در طول دوران بارداری کاهش پیدا میکند .از
اینرو دریافت مقدار کافی از این ماده بس��یار
حائز اهمیت است.
خوشبختانه نیمرو یکی از دسترسترین
مواد خوراکی اس��ت که بسیار آسان آماده
میشود و نیز مهمترین منبع کولین است.
تخمم��رغ را کامل اس��تفاده کنید نه اینکه
فقط س��فیده آن را بپزید ک��ه تنها  4گرم
پروتئین دارد زیرا کولین در زرده تخممرغ
قرار دارد.
همچنین آن را به صورت متعادل مصرف
کنید .برای نمونه ،روزی یک عدد تخممرغ
آبپز یا املتی که با  3عدد س��فیده و یک
عدد زرده درست شده بخورید.
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برای هیكلی شدن فرزندتان

ماست؛ این محصول لبنی خامهای ،منبعی
عال��ی از زین��ک ،م��اده معدنی مفی��د برای
رش��د و ترمیم بافتهاست .زینک به ساخت
بلوکهای دیاگرام ژنتیکی که  DNAنام دارد،
کمک میکند .ماس��ت غنی از کلسیم است
که به رش��د استخوانهای جنین و استحکام
او کمکمیكند .همچنین حاوی باکتریهای
پروبیوتیک خوب برای تس��ریع عمل هضم و
افزایش ایمنی است .حتماً به موارد ذکر شده
روی برچس��ب آن که بیانگر «کش��ت زنده
میکروب فعال» برای فواید بیشتر است ،توجه
کنید.
برای آنكه عفونت بدنتان را نگیرد

اگر در زمان بارداری سرما خوردید یا دچار
آنفلوآنزا ش��دید ،پنجبرابر بیش��تر در معرض
عوارض جدیای چون سینهپهلو و ذاتالریه
یا برونش��یت قرار میگیرید .مرکبات منبعی
ایدهآل از ویتامین  Cهس��تند که ایمنی بدن
را افزایش میدهند و مانع از گسترش بیماری
میشوند.
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پنیر؛ پایه اولیه رشد کودک شما

پروتئینپایهگ��ذار رش��د ن��وزاد اس��ت و
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

س��لولهای ش��ما را همینطور ک��ه بدنتان
درحال تغییر است ،بازسازی میكند .در طول
دوران بارداری ،پروتئین مصرفی روزانه ش��ما
باید از  46گرم به  71گرم برسد .پنیر سفید
منبع عالی و س��ریع این ماده غذایی است و
مقداری کلسیم اضافی نیز دارد.
سیر ،برای فشارخونتان

با اینکه این ماده غذایی دهان را بدبو میکند
اما ارزش غذایی باال و فواید بسیاری دارد .سیر
خطر ابتال به بیماری پره اکالمپسیا (بیماری
جدی که با فش��ارخون باال در دوران بارداری
شناخته میشود) را از بین میبرد .حدود یک
چه��ارم از خانمهایی ک��ه در دوران بارداری
فشارخون دارند ،دچار پره اکالمپسیا میشوند
و آنهایی که این بیماری را از قبل داش��تهاند،
بی��ش از دوبراب��ر در آینده اس��تعداد ابتال به
بیماریهای قلبی را دارند.
بادام ،برای اینكه آلرژی نگیرد

ای��ن ماده غذای��ی گرانبها پ��ر از منیزیم،
دارای ویتامی��ن  Eو همچنین حاوی میزان
مناسبی از پروتئین است .پژوهشهای اخیر
نشان میدهد که نوزادان مادرانی که در طول
بارداری ب��ا رژیم غذای��ی مدیترانهای تغذیه

کردهاند ،ک��ه دارای مغزها و آجیلهاس��ت،
ریس��ک کمتری در ابتال به بیماری آس��م و
آلرژیها دارند.
در کنار اینها وعدهه��ای غذایی خود را با
خوراکیهای ساده پر کنید .گزینههای بسیار
خوب عبارتند از کنس��رو تن ماهی ،کنسرو
لوبی��ای کم س��دیم ،میوهها و س��بزیجات
یخزده ب��دون مواد افزودن��ی ،برنج قهوهای
و جوی دوس��ر زودپز ،ترتیالی ذرت کامل،
ماس��ت بدون چربی ،پنیر س��فید ،آجیلها
و روغ��ن زیتون مخصوص س��االد .در طول
دوران ب��ارداری ،حجم خون ش��ما تا حدود
 50درصد بیش��تر میشود و کلیههای شما
به اندازه کافی کار نمیکنند.
ضع��ف کلیهها از بین ب��ردن آب اضافی را
برای بدن مشکل میس��ازد ،تا جایی که به
صورت غیرقابل اجتنابی منجر به پف کردن
و ورم پاها میش��ود .اما نوش��یدن آب کافی
میتواند به ش��ما کمک کند ت��ا ماندن آب
در ب��دن ،رس��اندن رطوب��ت و جلوگیری از
یبوست برطرف ش��ود .با نوشیدن  2/3لیتر
یا ح��دود  10فنج��ان آب در روز میتوانید
برخی مش��کالت ایجاد شده را از بین ببرید.
به محض اینکه از خواب بیدار شدید و با هر
وعده غذایی خود یک لیوان آب بنوشید.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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وقتی سرمربی پیشین سرخها در لیگ عربستان راه به جایی نبرد

برانکو،یکآلترناتیوبزرگ!
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«تصاوی��ر عجیب برای هواداران او در فوتبال
ایران باورنکردن��ی بود .برانکو ایوانکوویچ بعد
از س��ه قهرمانی با پرسپولیس در لیگ ایران
و البته رسیدن به فینال آس��یا زیر بارانی از
بطری ،میوه و شعار هواداران االهلی عربستان
مس��تأصل در کنار زمین ایستاد و به سبک
آش��نای همیشگی دستها را به کمر داشت
و به مخمص��های فکر میکرد که در آن گیر
افتاده بود.
ب�� ه نظ��ر میرس��د پیون��دی ک��ه از نظ��ر
پرسپولیس��یها نامیمون بود خیلی زود پس
زده و برانک��و و االهل��ی نتوانس��تهاند دوران
باشکوهش با قرمزها را تکرار کنند .اما شاید
برانکو با آن همه عقبه و سابقه توقع نداشت
بعد از اعتراضهای هواداران عصبانی ناگهان
ی
حکم اخراجش امضا ش��ود؛ آن هم در حال 
که هنوز فصل فوتبال در عربس��تان درست
و حس��ابی آغاز نشده و تیمها جا نیفتادهاند.
اص ً
ال یک ب��ار کارنام��ه او را در االهلی مرور

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

کنی��م :برانکو بع��د از حض��ور روی نیمکت
االهلی نتوانست این تیم را در لیگ قهرمانان
آسیا موفق کند و با شکست مقابل الهالل از
راهیابی به مرحله یکچهارم نهایی باز ماند.
بعد از آن نوبت به لیگ رس��ید .در لیگ ،کار
با یک تس��اوی خانگی مقابل تیم تازه لیگ
برتری شده العداله آغاز شد .االهلی اما بازی
دوم را با وجود اخراج یک بازیکن به نفع خود
تمام کرد تا نخستین برد با برانکو رقم بخورد.
اگرچه برانکو اوضاع را تا حدی سروس��امان
ف نظر با
داده ب��ود اما موضوعاتی نظیر اختال 
عمر سوما شرایط را برای برانکو سخت کرد.
در نهایت شکست مقابل الوحده باعث شد تا
مدیران کمطاقت االهلی تصمیم بگیرند ۸۸
روز پ��س از انتصاب ایوانکوویچ بهعنوان مرد
اول نیمکت تیمشان ،او را اخراج کنند.
دوران حض��ور برانکو در عربس��تان همچون
نوبت قبل��ی با اتفاقات تلخ به پایان رس��ید.
پیشتر او در االتفاق از سمتش اخراج شد و

باز هم نتوانست در لیگ حرفهای عربستان به
توفیق برسد .اما این زودترین برکناری برانکو
نیست .وی پیش از حضور در پرسپولیس تنها
یک ماه سرمربی دینامو زاگرب شد و پس از
انجام  ۵بازی ،جای خ��ود را به مربی جدید
داد .پروفس��ور البته متخصص ش��روعهای
ناامیدکننده است.
ی که مدیران کمطاقت
ش��اید حاال و در حال 
عربس��تانی در خ��روج را به او نش��ان دادند
ارزش اعتماد مدیران و هواداران پرسپولیس
در ب��دو ورودش به این تیم را بیش��تر بداند
زمانیکه اتفاق��اً مثل دینامو و همین االهلی
بسیار ضعیف ش��روع کرده بود .پرسپولیس
برانکو در سه بازی نخست لیگ پانزدهم تنها
یک امتیاز کس��ب کرد و در واقع پروفسور ب ه
عنوان سرمربی در جمع سرخپوشان پایتخت
شروعی بهمراتب بدتر از این را تجربه کرد اما
در ادامه موفق ش��د  ۷جام قهرمانی را با این
تیم باالی سر ببرد.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

اتهام تکراری به برانکو
حواش��ی در مورد اخراج او در عربستان هم
مثل جدای��یاش در ایران پر حرف و حدیث
بود .برانکو که خودش زمانی متهم شد قبل
از ترک پرسپولیس با تیم االهلی توافق کرده
حاال از سوی عربستانیها هم با اتهامی مشابه
مواجه شده است .محمد النمری ،روزنامهنگار
مش��هور عربس��تانی در صفحه شخصیاش
مدعی شد :برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی االهلی
پیش از دیدار با الوحده با یک تیم چینی به
توافق رسیده بود.
واکنش خود برانک��و اما به خبر برکناریاش
همراه با تردید بود .برانکو بعد از پی بردن به
خبر برکناریاش از االهلی از طریق رسانههای
عربستان در مصاحبه تلفنی با برنامه فوتبالی
«الدوری مع ولید» عربستان گفت« :من این
سؤال ش��ما و هدفتان را متوجه نمیشوم؟
تا االن خبری از برکناریام نش��نیدم .االن از
شما شنیدم .باید ببینم در آینده چه اتفاقی
میافتد .من االن چیزی نمیگویم».
رسانههای عربستان هم بهشدت به او تاختند.
موسی المحیانی ،کارشناس فوتبال سعودی
در شبکه تلویزیونی این کشور در تحلیل بازی
االهلی با الوحده به برانکو حمله کرد و گفت:
«مالک انتخاب مربی نباید کارنامهاش باشد.

سرنوشت برانکو
داستان برانکو از زوایای بسیاری قابل تحلیل
اس��ت .برخ��ی آن را حاص��ل «آه» هواداران
پرسپولیس میدانند که خیلی زود دامان او
را گرفته اس��ت .استقاللیها باز هم پای وزیر
و حمایتهایش را وس��ط کش��یدند و طعنه
زدند که در عربستان وزیر پرسپولیسی نبود
و برانک��و دوام نیاورد .برخی دیگر هم بر این
باور بودند که تمام سوءمدیریتها در فوتبال
ایران درست است اما تجربه برانکو ثابت کرد
از م��ا بدتر هم وجود دارد .اما اگر از تمام این
تحلیلهای دم دس��تی عبور کنیم مس��اله
سرنوشت برانکو و تصمیمی که برای آیندهاش
میگیرد ،در فوتبال ایران هم بیتأثیر نخواهد
بود .او درست از لحظه اخراج از االهلی به یک
آلترناتیو بزرگ برای مربیان شاغل در فوتبال
ی که کالدرون تغییرات
ایران بدل شد .در حال 
گسترده در پرسپولیس را آغاز کرده و حتی
فاتح بزرگ دربی  90پایتخت هم لقب گرفت،
حاال سایه برانکو را روی سر خود میبیند.
فرام��وش نکنید که برانکو قبل از ترک ایران
حتی پای میز مذاکره با زنوزی ،مالک باشگاه
تراکتور هم نشست .پس برای او تمام راهها به
پرسپولیس ختم نمیشود و قطعاً انتخابهای
دیگری هم از ایران روی میز دارد».

به نظرم برکناری برانکو کار درستی بود چون
او تاکتیک الزم را نداشت و تیمش آشفته و با
ترس بازی میکرد».
محمد الشیخ ،دیگر کارشناس فوتبال سعودی
نحوه بازی االهلی با هدایت برانکو را این طور
توصیف کرد« :بحران در االهلی به اوج رسیده
بود و این تیم مثل کوهی بود که فروریخت.
االهل��ی با هدای��ت برانکو اص� ً
لا خوب بازی
نمیکرد و انتخاب او از اول اشتباه بود».
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رازهای سر به مهر ورزشگاه پیر آزادی
ابراهیمافشار
روزنامهنگار
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«این ورزشگاه آزادی تهران که
ش��ب قبل از داربی و بازیهای
مه��م مل��ی باش��گاهی تبدی��ل
ب��ه مس��افرخانهای عظیمالجثه
میشود و مسافرانی از سراسر
کش��ور در حوم��ه آن ات��راق
میکنند تا شب را بامداد کنند،
روزگاری برای خودش داستانی
داش��ت .ورزش��گاهی ک��ه در
ده��ه  ۵۰برای خ��ودش عروس
ورزش��گاههای خاورمیان��ه بود و
ضمن میزبانی بازیهای آسیایی
 ،۱۹۷۴برای میزبانی از المپیک
نی��ز اعالم داوطلبی کرده بود اما
بعدها سرگذش��ت غریبی را از
س��رگذراند؛ بهویژه در بحبوحه
انق�لاب ب��ا  ۲ماج��رای جنجال��ی
مواجه شد که در تاریخ سیاسی
و اجتماعی ای��ران ،لنگه ندارد؛
اولی ،پناه بردن آیتاهلل طالقانی
از رهب��ران محب��وب انقالب به
اتاقهای دور دریاچه ورزش��گاه
آزادی ب��ود که هن��گام دلگیری
از تندرویه��ا از طری��ق محم��د
شاهحس��ینی ،رئی��س ورزش
دول��ت موق��ت ،چن��د ش��بی را
بهتنهای��ی آنجا گذراند؛ بیآنکه
احدی متوجه این قهر و استغاثه
ش��بانه او باش��د و دیگری دو -
س��ه ماه پس از پیروزی انقالب
اس��ت ک��ه م��ردم پابرهن��ه از
رئیس ورزش تقاضا میکنند که
آنجا را تبدیل به گردشگاه کند و
ملت با سماور و باقالیپلو و زیلو
پناه میبرند به ورزشگاه و چنان
چمنها را نابود میکنند که یک
هفته بعد ،س��رهنگ آزیدهاک،
رئیس انتطامات سازمان ورزش
اعالم میکند که «اینجا ورزشگاه
اس��ت ن��ه تفریح��گاه» و مجبور
میش��ود با آژانهای��ش ،مردم
خوشگذران و طبیعتدوست را
از الی درختان دور دریاچه جارو
کند.

این داستان در نش��ریه جوانان شماره  ۶۳۹به
تاریخ  ۱۰اردیبهشت  ۱۳۵۸بهطور مفصل نوشته
شده است .خبرنگار جوانان مینویسد« :آزادی»
در ورزش��گاه آزادی تنه��ا یک هفت��ه دوام آورد.
در نخس��تین پنجش��نبه و جمعهای که از رادیو
تلویزیون اعالم شد هر کس بخواهد میتواند وارد
ورزشگاه بزرگ تهران شود.
هجوم بیس��ابقه مردم چشمگیر بود .استقبال
ب میل مس��ؤوالن س��ازمان
م��ردم اما چندان با 
ورزش نب��ود ،زیرا اکث��ر بازدیدکنندگان به قصد
تفری��ح و تفرج آم��ده بودند و زمانی که بس��اط

خود را در گوش��ه و کنار ورزشگاه پهن کرده و به
استراحت پرداختند ،بیم از بین رفتن تجهیزات
ورزش و خش��ک ش��دن چمنها از یک س��و و
ناراحتیهای دیگر از قبیل عد م انتظامات و کنترل
مردم در ورزشگاه از سوی دیگر ،مسؤوالن را بر آن
داشت تا با انتشار اطالعیهای ،استفاده از ورزشگاه
را محدود کنند.
مجله جوانان در ادامه گزارش خود نوشت« :هفته
گذشته عدهای از خانوادهها با اتومبیل و تجهیزات
تفریحی به ورزش��گاه آمده بودند که با مخالفت
مأموران انتظامی و کنترل شدیدی مواجه شدند.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

سرهنگ آزیدهاک ،رئیس انتظامات سازمان
ورزش در جم��ع خانوادهها حضور یافت و با
آنان به مذاکره پرداخت .او به مراجعهکنندگان
گف��ت که هفته پیش عدهای مراعات نکردند
و خرابیهایی به بار آوردند .ما تا س��اعت ۱۰
شب الی درختها عقب مردم میگشتیم تا
آنها را از ورزشگاه خار ج سازیم .عدهای ریخت
و پاش و کثاف��تکاری کردند و چمنها را از
بین بردن��د که این وضعیت موجب ش��د تا
ورزشکاران نتوانند بهنحو مطلوب از اماکن و
تجهیزات استفاده کنند .درثانی اینجا ورزشگاه
است؛ نه تفریحگاه».
سرهنگ آزیدهاک در جمع مردم سرگردان
و معت��رض گفت م��ن دس��تور دارم تا فقط
ورزش��کاران را به داخل استادیوم راه دهم .به
ما دستور اکید دادهاند تا از ورود خانوادههای
ساکبهدست که با پتو ،زیلو ،قابلمه ،سماور و
باقالیپلومیآیند،جلوگیریکنیماماخانوادهها
هم حرفهای قانعکنندهای داشتند.
آنها میگفتند کنار دریاچه که برای ورزش
جایی ن��دارد ،آنجا را به ما اختصاص دهید تا
ساعاتی خستگی خود و خانوادههایمان را در
کنیم .اگر یک نفر کافر ش��د که در مس��جد
را نمیبندن��د .حال به ص��رف این که عدهای
کثافت��کاری کردهان��د نباید م��ردم را از این
مجموعه محروم ساخت.
ورزش��گاه آزادی در عمر ح��دود نیمقرن
خ��ود ،رازهای��ی س��فید و س��یاه و صورتی
در س��ینه دارد؛ ه��ر آجرش ،ه��ر میلهاش،
هر صندل��یاش و هر پنج��رهاش اما دهان
ب��از نمیکن��د .ورزش��گاه آزادی اگر دهان
بگشاید ،از حسرتها و حرمانها ،از فریادها
و س��کوتهای این مردم ،داس��تانها دارد؛
داستانهای تکخطی ،داستانهایی بلندتر
از رمانهای داستایوفسکی ،داستانهایی با
پرس��وناژهایی ویران و کاراکترهای از دست
رفته و قصههایی که نانوشته مردهاند.
وقتی به ورزشگاه آزادی میروی مرا هم ببر.
مادرت را هم ببر .آنجا همان ش��مسالعماره
نس��لهای  ۵۰س��ال بع��د اس��ت .آجرهای
شمسالعماره از تنهایی پکیدهاند».
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ویلموتس؛ مرد نجیب یا مربی پروازی؟
فدراسیون فوتبال در دوره مربیگری مارک ویلموتس به دنبال نوع جدیدی از مدیریت بر مربیان ملی است تا از تکرار تجربه کیروش جلوگیری کند اما
پرداخت نشدن مطالبات سرمربی بلژیکی ،شرایط نه چندان مساعدی را رقم زده است .سرمربی تیم ملی فوتبال و دستیاران خارجی او تنها در روزهای
برگزاری اردوهای تیم ملی در ایران حضور دارند و از طرفی س��پری ش��دن روزهای فیفا بدون برگزاری بازی دوس��تانه ،نه تنها با اعتراض س��رمربی و
اهالی فدراسیون همراه نیست بلکه موجب طوالنیتر شدن مرخصی سرمربی و مربیان تیم ملی هم شده است.

نکت�� ه مبه��م در هم��کاری ویلموت��س و
فدراس��یون فوتبال نوع توافق دو طرف است.
مشخص نیس��ت در قرارداد ،مدت مرخصی
ویلموتس و زمان حضورش در ایران چند روز
درج شده و آیا رفتار کنونی او به خاطر پرداخت
نشدن مطالباتش اس��ت یا خیر؟ فدراسیون
فوتبال بعد از همکاری بلند مدت با کیروش
و تجربه کار کردن با او ،در صدد اس��تفاده از
مزایا و جلوگی��ری از معایب کار کردن با این
مربی پرتغالی در همکاری با ویلموتس بود .با
توجه به همین موضوع ،ناگزیر هستیم نگاهی
به عملکرد ویلموتس در چند ماه گذشته در
مقایسه با کیروش داشته باشیم و به چرایی
این اتفاقات و نتایج احتمالی آن بپردازیم.
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غیبت ویلموتس و دستیارانش در ایران

دس��تیاران خارجی ویلموت��س در ماههای

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

گذشته در ایران حضور نداشتند و چند هفته
برگزار شده از لیگ برتر را تماشا نکردند .البته
ویلموتس هفته اخیر به سیرجان رفت و بازی
گل گه��ر با پارس جنوبی را مش��اهده کرد و
همچنین تماشاگر ویژه داربی پایتخت بود.
با این وجود او و دستیارانش فقط در روزهای
منتهی به اردو و حتی بعد از تش��کیل اردو به
تیم ملی ملحق میشوند که بدون شک فرصت
برگزاری جلسات مشترک کاری و بررسی لیگ
برتر را از آنها میگیرد .مدت حضور ویلموتس
در ای��ران یادآور واژه مربی پروازی اس��ت که
فدراسیون فوتبال قول داده بود چنین اتفاقی
رخ نخواهد داد اما اگر زمان حضور ویلموتس
در ایران را محاس��به کنی��م ،جز این نخواهد
بود .وحید هاشیمان که تنها عضو ایرانی کادر
فنی تیم ملی فوتبال محس��وب میشود ،به
ورزش��گاههای مختلف میرود و بازیها را از

نزدیک مش��اهده میکند و تنهایی او بیش از
هر زمان دیگری به چشم میآید.
لغو بازی دوس�تانه و س�کوت س�رمربی و
فدراسیون

بدون ش��ک هر مربی فوتب��ال میداند که
برگزاری یک مسابقه حتی با ضعیفترین تیم
ممکن هم بیش از برگزاری تمرین تاثیرگذار
است اما تیم ملی در اردوی شهریور ماه خود
فقدان بازی دوس��تانه را احساس کرد و قبل
از بازی با هنگکنگ در انتخابی جام جهانی،
هیچ دیدار دوس��تانهای حتی در تراز همین
تی��م هم نداش��ت .پی��ش از ویلموتس ،تیم
ملی بازیهای متعددی با تیمهایی در حد و
اندازه هنگکنگ داشت که فدراسیون فوتبال
انتخاب آن تیمها را سلیقه کیروش میدانست
اما با رفتن سرمربی پرتغالی ،همین بازیهای

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

دوس��تانه هم کمیاب شده است .با این وجود
ویلموتس نه تنها صحبت��ی درباره بازیهای
دوس��تانه نمیکند ،بلکه مدت بیش��تری در
خارج از ایران به سر میبرد.
بیپول�ی فدراس�یون فوتب�ال و دل خوش
کردن به سکوت ویلموتس

اگر در جستوجوی ریشه این اتفاقات باشید،
مهمترین عامل ،بیپولی فدراس��یون فوتبال
اس��ت که در حال حاضر به منابع پولی خود
دسترسی ندارد و نتوانسته حقوق ویلموتس را
پرداخت کند و از سکوت این سرمربی در قبال
بیقولی خود و عدم ش��کایت نس��بت به این
اتفاقات ،خوشحال است .ویلموتس بر خالف
ک��یروش درباره قراردادش صحبت نمیکند
اما سکوت او مختص این موضوع نیست و به
طور کلی مشکل خاصی درباره کمبود امکانات
از جمله بازی تدارکاتی در اردوهای تیم ملی
ندارد.
سکوت نجیبانه یا بیخیالی؟

اگ��ر رفت��ار آرام و به قول ت��اج« ،نجیبانه»
ویلموتس را در کنار رفتار کیروش قرار دهیم،
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متوجه پافشاری سرمربی سابق تیم ملی برابر
بیخیالی س��رمربی کنونی تی��م ملی برای
آمادهسازی هر چه بهتر تیم ملی میشویم.
بازیهای دشوار تیم ملی هنوز فرا نرسیده
و ایران ب��ه زودی باید با ع��راق و بحرین در
مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲
بازی کند که هر کدام دش��واری خاص خود
را دارند .ای��ران در صورت صعود و در مرحله
نهایی انتخابی جام جهانی با رقبای دشوارتری
هم روبرو میشود .برای حل نقاط ضعف تیم
ملی که در حال حاضر در مرحله گذار به سر
میبرد و بعد از رفتن کیروش و اجرای تدابیر

ویلموتس این تیم با برخی ناهماهنگیها روبرو
ش��ده ،نیازمند اردوه��ا و بازیهای تدارکاتی
بیش��تری برای رسیدن به مرز آمادگی کامل
اس��ت اما در حال حاضر ک��ه چندین ماه از
آم��دن ویلموت��س میگذرد ،خب��ری از این
اتفاقات نیست .االن که بازیهای دشوار تیم
ملی فرانرسیده و فرصت کافی برای رفع نقاط
ضعف تیم وجود دارد ،نباید سکوت کرد و باید
مشکالت و کاستیها گفته شود که اگر بیان
این مشکالت از سوی ویلموتس باشد ،بیش از
هر کسی به سود تیم ملی است و جلو هرگونه
ضعفی در آینده را میگیرد.
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گفتگو با حسن یزدانی ،قهرمان مسابقات کشتی قهرمانی جهان:

نمیگذارم کشتی به 3دقیقه دوم برسد!
احسانمحمدیان
خبرنگار

بدون شک حس��ن یزدانی
س��تاره درخش��ان آسمان
نورس��لطان قزاقستان در
مس��ابقات جهان��ی کش��تی
آزاد ب��ود ،همان جوانی که
مردم در انتظار درخش��ش
دوبــــــارهاش در تـــــشک
کش��تی بودن��د ،ب��ا همان
صالبت همیشگی ،جنگنده
و کش��نده ،بیرح��م روی
تش��ک و مهرب��ان و رفیق
خ��ارج آن .باره��ا دیدی��م
ک��ه در پایان مس��ابقاتش
ب��ا م��رام جوانم��ردی و
پهلوانان��ه دس��ت رقب��ا را
گرف��ت و از زمی��ن بلن��د
ک��رد .خ��ودش میگوی��د
هدفش از پایان کشتی در
حداقل زمان ممکن تحقیر
حریفان نیست ،بلکه سبک
مبارزات��ش بدی��ن گون��ه
است.
با وجود خستگی چندماهه
تمرین��ات طاقتفرس��ای
آمادهس��ازی حضـــ��ور در
مس��ابقات جهانی و سختی
مب��ارزات نفسگی��ر روی
تشک نورس��لطان با همان
روی باز همیشگی پذیرای
گفتوگ��و میش��ود؛ مانند
همیش��ه متواض��ع و ک��م
حرف .حسن یزدانی ترجیح
میدهد به جای حرف زدن
روی تش��ک مب��ارزه و در
عم��ل س��خنانش را بی��ان
کند ،موضوع��ی که در این
س��الها آن را ب��ه اثب��ات
رسانده است.
مشروح گفت وگو با قهرمان
کشتی آزاد جهان و المپیک
را در ادامه بخوانید.
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س�ومین طلای جه�ان و المپیک اینب�ار در
نورسلطان

از تمام مردمی که در این مدت برای من و اعضای
تیم دعا کردند تا خوشرنگترین مدالها را کسب
کنیم ،تش��کر میکنم .من هم برای موفقیت در
این رقابتها زحمت زیادی کشیده بودم و دوست
داشتم بهترین مدال را کسب کنم که خداراشکر با
بهترین نتیجه همراه شد .انشااهلل این موفقیت در
ادامه مسیر موفقیت در المپیک پیش رو باشد تا
در آنجا هم بتوانم مدال خوشرنگی را کسب کنم
و دل هموطنانم را شاد کنم.
م�ردم بع�د از شکس�ت غیرمنتظ�رهات در
مس�ابقات جهان�ی س�ال گذش�ته ناراح�ت و
دلشکس�ته بودند ،اما امس�ال بار دیگر ش�اهد

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

همان حس�ن همیشگی روی تش�ک مسابقات
جهانی بودند و شادی را به مردم هدیه دادی

مردم همیشه به من محبت داشتهاند و دارند.
تمام این موفقیتها هم حاصل همین دعاهای
مردم بوده اس��ت .س��ال گذش��ته در مسابقات
جهانی واقعأ غافلگیر ش��دم و خودم هم شدیدا ً
ناراحت بودم ،اما خداراش��کر موفق به کس��ب
مدال برنز شدم.
هم��ان زمان ب��ه خ��ودم ق��ول دادم که آن
شکس��ت را باید جبران کن��م و بهترین هدیه
را تقدی��م مردم ای��ران کنم .خوش��بختانه در
این مدت بهترین تمرینات را داش��تم و همین
موضوع محقق شد و امیدوارم با این مدال طال
توانسته باش��م گوشهای از محبتهای مردم را
پاسخ گفته باشم.

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

جهانی مجارس��تان به خودم ق��ول دادم که
آن شکس��ت را جبران کن��م ،چون میدانم
که مردم خیلی از آن شکست ناراحت شده
بودند و میخواس��تم بار دیگر شادی آنها را
ببینم.

البته همه بیصبرانه رویارویی شما با تیلور
کش�تیگیر آمریکای�ی را در این مس�ابقات
انتظار میکشیدند؟

همیش��ه کیفیت مس��ابقات جهانی قبل
از المپیک نس��بت به جهانیهای سالهای
قبل باالتر بوده و امس��ال هم همین شرایط
وجود داش��ت .تمام مدعیان حضور داشتند
و متأس��فانه تنها حری��ف آمریکایی بدلیل
مصدومیت در مس��ابقات غایب بود .دیدار با
حریف آمریکایی هم انشااهلل برای مسابقات
آتی و شاید در فینال المپیک.

البته در قزاقستان این اتفاق افتاد و مردم
همان حسن یزدانی دالور همیشگیشان را
نظاره کردند
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مردم همیشه به من لطف داشتهاند و اگر
دع��ای خیر آنها نبود این موفقیتها حاصل
نمیش��د ،خوش��بختانه با این م��دال طال
توانستم گوش��های از زحمات آنها را جبران
کنم و شادی را حتی برای لحظهای که شده
به آنها هدیه کنم.

بعد از شنیدن خبر مصدومیت تیلور برایش
آرزوی سلامتی کردی ،خیلیها منتظر دوئل
شما در نورسلطان بودند؟

واقعاً از شنیدن خبر مصدومیتش ناراحت
ش��دم و برایش آرزوی سالمتی کردم ،چون
میخواستم در قزاقستان با او کشتی بگیرم،
اما دیدار ما به زمان دیگری موکول شد ،شاید
فینال المپیک .ظاهرأ مصدومیتش جدی بود
و نتوانست در مسابقات جهانی شرکت کند.

جیدن کاک�س ،حریف آمریکایی علیرضا
کریم�ی اخیرا ً گفته ب�رای حضور در المپیک
تصمی�م ب�ه تغیی�ر وزن دارد و میخواهد از
 92به  86کیلوگرم وزن شما بیاید و در این
صورت قطعاً رقابت سنگینتر خواهد شد؟

یزدان��ی :بله ،م��ن هم ش��نیدهام؛ کاکس
ش��خصیت بس��یار خوبی دارد و با یکدیگر
دوس��ت هس��تیم و هر وقت در مس��ابقات
یکدیگ��ر را میبینیم احت��رام زیادی به هم
میگذاری��م .چن��د بار هم به م��ن گفته که
میخواهد برای المپیک تغییر وزن دهد که
من با خنده پاسخش را دادهام .برای من فرقی

بعد از شکس�ت در مسابقات جهانی سال
گذش�ته همه منتظر بودند ک�ه از این حریف
انتقام بگیری؟

بح��ث انتقام مطرح نیس��ت ،هدف مبارزه
جوانمردانه روی تشک کشتی در چارچوب
احترام و ارزش متقابل اس��ت .من هم بعد از
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نمیکن��د با چه حریفی کش��تی بگیرم ،اگر
نماینده ایران در المپیک باشم تمام تالشم را
برای موفقیت و اهتزاز پرچم کشورم و شادی
دل مردم ایران انجام میدهم .به عنوان یک
سرباز وظیفه من جنگیدن در میدان مبارزه
است.
خیلیه�ا میگفتن�د حری�ف ن�داری و
کشتیگیرانی که مقابلت قرار میگیرند ،فقط
برای این میآیند که بد نبازند؟!

نه ،اینطور نیست؛ برای تمام حریفان احترام
قائل هستم و هیچ کشتیگیری را دست کم
نمیگیرم .سبک کش��تی گرفتن و مبارزات
من بگونهای اس��ت که خیلی زود مسابقه را
تمام میکنم ،اما دلیلی برای بیاحترامی به
حریفانم نیست.
ظاه�را ً در مجم�وع ب�ه اندازه  2مس�ابقه
کش�تی نگرفتی و ک ً
ال  8دقیقه روی تش�ک
رفت�ی ،که خیلیه�ا از آن تعبیر به طوفان 8
دقیقهای کردند
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مردم به من لطف دارند ،حقیقتاً نمیگذارم
کشتی به  3دقیقه دوم برسد ،اما آمار دقیقش
را خودم هم ندارم و از طریق رسانهها من هم
این مطلب را دیدم.

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

اس�تقبال خوبی هم تماش�اگران قزاق از شما داشتند و
بنظ�ر میرس�ید به خوبی ش�ما را میشناس�ند و محبوب
هستی .خودت انتظار چنین استقبالی را داشتی؟

ب�رای تم�ام حریف�ان
احت�رام قائل هس�تم و هیچ
کش�تیگیری را دس�ت ک�م
نمیگی�رم .س�بک کش�تی
گرفتن و مبارزات من بگونهای
اس�ت که خیلی زود مسابقه
را تم�ام میکن�م ،ام�ا دلیلی
ب�رای بیاحترامی به حریفانم
نیست.

میدانس��تم که قزاقها عالقه زیادی به کش��تی دارند و
کش��تی دوست هس��تند ،اما واقعاً انتظار چنین استقبالی
را نداش��تم .باعث افتخار من اس��ت که توانستهام نماینده
خوبی برای کش��ورم باش��م و امیدوارم بتوانم سفیر خوبی
برای معرفی فرهنگ باالی مردم ایران به جهانیان باش��م.
البته باید از ایرانیهای زیادی که از اقصی نقاط جهان برای
حمایت از کشتیگیران کشورمان به قزاقستان آمده بودند
نیز تشکر کنم و تمام کسانی که در این مدت برای بازتاب
موفقیتهای کشتی زحمت کشیدند هم تشکر میکنم.
جامبوالت تدیف س�رمربی سرش�ناس تیم ملی کشتی
آزاد روس�یه در حاشیه مسابقات جهانی عکسی از شما و
خودش در صفحه ش�خصیاش گذاش�ت و برایت آرزوی
موفقیت کرد ،بعد از کس�ب مدال طال هم تبریک ویژهای
گفت و از شما به عنوان برادر یاد کرد

تدیف مربی بزرگ و ش��ناخته ش��دهای اس��ت و نیاز به
تعریف من ندارد .باعث افتخار من است که چنین حس و
عالقهای به من دارد .در آنجا صحبتهایی رد و بدل شد و
من هم بخاطر اظهار لطفش تشکر کردم.

آرس�ن فادزائف اس�طوره کش�تی آزاد روسیه نیز ضمن
تبریک به ش�ما ب�رای حض�ور در تورنمنتی که در ش�هر
شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

شوید و همه خوشحال شدند ،من در
اتاق تست دوپینگ بودم و خوشحال
شدم اما نمیدانم چه اتفاقی افتاد که
اعالم کردند چهارم ش��دهایم .شادی
به کام همه تلخ ش��د و اگر روی سکو
میرفتی��م ،واقعاً ش��ادیمان تکمیل
میشد.

آیروان با حضور قهرمانان سرشناس
کش�تی آزاد جه�ان برگزار میش�ود
دعوت کرده اس�ت .برنام�های برای
حضور در آن مسابقات داری؟

بله ،ایشان هم به من لطف داشتند
اما برنامه من بر اس��اس تصمیمات و
برنامهریزی کادر فنی است و هر چه
صالح بدانند انجام خواهم داد.

در جریان مسابقات وزن 86کیلوگرم مسابقات
جهانی قزاقستان ،حسن یزدانی پس از استراحت
در دور نخست ،در دور دوم با نتیجه  10بر صفر
جیمی اسپینال ،نایب قهرمان المپیک لندن از
پورتوریکو را شکست داد.
وی در دور س��وم نیز با نتیجه  9بر ( 2ضربه
فنی) اس��تفان ورب ،دارنده م��دال برنز 2013
جهان از مجارس��تان را مغلوب کرد .یزدانی در
ای��ن مرحله در  97ثانیه با نتیج��ه  4بر  2و با
ضربه فنی از سد آرتور نایفونوف ،قهرمان اروپا از
روسیه گذشت و ضمن کسب سهمیه المپیک
گام به نیمه نهایی گذاشت.
یزدانی برای حضور در فینال به مصاف ناظم
آمین��ه از س��ن مارینو رف��ت و در یک دقیقه
و  53ثانی��ه وی را با امتی��از عالی  11بر صفر
شکس��ت داد و با شایس��تگی به فینال رسید.
دیپاک پونیا حریف یزدانی در فینال بود که به
دلیل مصدومیت حاضر به کشتی گرفتن نشد
تا دست یزدانی به عنوان قهرمان این وزن باال
برود.

و صحبت پایانی

از پ��در و مادرم که در این س��الها
حامیان اصلیام بودن��د و من را تنها
نگذاش��تند و همچنین مربیام همت
مس��لمی و کادرفنی تیم ملی کشتی
آزاد و رئیس فدراسیون کشتی و تمام
کس��انی که برای س��ربلندی کشتی
ت�لاش میکنن��د ،تش��کر میکنم و
امیدوارم توانسته باش��م با این مدال
گوش��های از زحمات آنه��ا را جبران
کرده و پاس��خ خوبی به زحمات آنها
داده باشم .امیدوارم در نهایت با یک
مدال خوشرنگ در المپیک محبتها
و زحمات این عزیزان و مردم ایران را
جبران کنم.

برنامهات تا المپیک چیست؟

چند روز استراحت میکنم و طبق
ق��راردادی که دارم در لیگ کش��تی
خواه��م گرف��ت و بع��د از آن مدتی
استراحت میکنم و سپس تمرینات
حض��ور در المپیک را از س��ر خواهم
گرفت.
درحالیک�ه هم�ه در انتظار ش�ادی
ب�رای کس�ب عن�وان س�ومی تیمی
جهان بودن�د ،اما چهارمی ایران کام
همه را تلخ کرد

مسئوالن مسابقات اعالم کردند که
تیم ما سوم شده و برای مراسم آماده
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نابغه آرژانتینی رونالدو و فندایک را کنار زد

لئو مسی مرد سال ۲۰۱۹فوتبال جهان
در س��ال  ۲۰۱۹جای��زه بهترین
بازیکن م��رد دنی��ای فوتبال در
جریان مراس��م بهترینهای فیفا
در ش��هر میالن به لیونل مس��ی
آرژانتینی تعلق گرف��ت .برنده
این جای��زه ب��ا رأی کاپیتانها و
مربی��ان تیمهای مل��ی ،گروهی
منتخ��ب از ژورنالیس��تها و
همچنی��ن رأیگی��ری اینترنت��ی
انتخاب میش��ود .مس��ی ش��ش
ب��ار جایزه بهترین بازیکن س��ال
فیف��ا را دریافت ک��رده که یک
رک��ورد محس��وب میش��ود؛ اما
ای��ن نخس��تین باری اس��ت که
پ��س از پای��ان هم��کاری فیفا و
فرانس فوتبال و ایجاد مراس��م
بهترینه��ای فیفا ای��ن جایزه را
کسب میکند.
کریس��تیانو رونالدو و ویرجیل
فندای��ک ،دیگ��ر نامزده��ای
دریاف��ت این جای��زه بودند .فن
دای��ک هلندی م��اه گذش��ته با
شکست مسی و رونالدو توانست
جایزه مرد س��ال فوتبال اروپا را
کس��ب کند .نابغه آرژانتینی در
س��ال  ۲۰۱۹همراه با بارسلونا
فاتح اللیگا شد و توانست جایزه
آق��ای گلی لیگ قهرمانان اروپا و
همچنین کفش ط�لای اروپا را با
 ۵۱گل زده تصاحب کند.
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آلیسون بهترین دروازهبان سال فیفا شد

در شب انتخاب بهترینها آلیسون بکر ،دروازهبان
برزیلی لیورپول به عنوان بهترین دروازهبان سال
فیفا انتخاب ش��د .آلیس��ون در فصل گذش��ته
بیشترین کلینشیت را در لیگ انگلیس داشت و
همچنین از ارکان اصلی قهرمانی لیورپول در لیگ
قهرمانان اروپا بود .او همچنین به همراه تیم ملی
برزیل قهرمان جام ملتهای آمریکا نیز شد .مارک
آندره تراشتگن و ادرسون مورائس دیگر نامزدهای
کسب این جایزه بودند.
آلیس��ون بکر بع��د از انتخاب ش��دن به عنوان
بهتری��ن دروازه بان جهان گفت« :از دریافت این
جایزه بسیار خوشحالم .این جایزه نشاندهنده آن
چیزی است که من در تمام زندگی برای آن تالش
کردم .میخواهم از همسرم ،خانوادهام و فرزندانم
تشکر کنم .آنها به من کمک کردند تا به اینجا
برسم .حرفی برای گفتن ندارم و دریافت این جایزه
از دست مارتا افتخار بزرگی به شمار میآید ،زیرا
او ملکه برزیل است .شما باید رویاهایتان را دنبال
کنید .من از هیچ چیز به اینجا رسیدم ،میدانستم
که میتوانمرویاهایم دس��ت یابم و حاال آرزوهای
خود را برآورده کردهام».
رده بن�دی برترین مربیان فیف�ا ۲۰۱۹؛ کلوپ
باالتر از پپ

در بخش بهترین مربی مرد فیفا ،یورگن کلوپ

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

س��رمربی آلمانی لیورپول توانس��ت ب��ا غلبه بر
پپ گواردیوال و مائوریس��یو پوچتینو سرمربیان
منس��یتی و تاتنهام ،دیگر مربی��ان لیگ برتری
انگلیس ،این جایزه را از آن خود کند .کلوپ ۵۲
ساله که به انتظار چهارده ساله تیمش در قهرمانی
اروپا پایان داده و لیورپول را به یک قدمی قهرمانی
در لیگ برتر رس��انده بود ،این جایزه را با کسب
 ۴۸امتیاز و  ۱۰امتیاز فاصله نسبت به گواردیوال
کسب کرد .نکته جالب آن که مائوریسیو پوچتینو
در رده سوم تنها یک امتیاز بیشتر از اریک تنهاگ،
سرمربی موفق آژاکس و جمال بلماضی سرمربی
الجزایر کسب کرده و با چنین اختالف ناچیزی،
حضور روی س��کو را تجربه کرده ب��ود .کلوپ و
گواردیوال در شرایطی در ردههای اول و دوم قرار
گرفتند که در مراسم سال  ،۲۰۱۸جایی در بین
 ۳نفر نخست نداشتند و به کار خود در ردههای
چهارم و پنجم پایان داده بودند .در س��ال ۲۰۱۸
پپ با  11/46درصد از آرا چهارم ش��د و کلوپ با
 7/18درصد در رده پنجم قرار گرفت.
زین الدین زیدان س��رمربی ای��ن روزهای رئال
مادری��د در  ۳دوره قبل��ی برگزاری این مراس��م
هم��واره در ردههای اول و دوم قرار گرفته بود .او
در سالهای  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۸به ترتیب پشت سر
کلودی��و رانیری و دیدیه دش��ان در رده دوم قرار
گرفته و در س��ال  ۲۰۱۷با کسب  ۴۶.۲۲درصد
از آرا ،مقتدرانه عنوان برترین مربی سال را کسب

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

کرده بود ،اما رفت و برگشت او به رئال در این
سال ،موجب شد تا برای اولین بار در مراسم
 The Bestاث��ری از زیدان در بین برترینها
دیده نشود.
دیدیه دش��ان که به لطف قهرمانی در جام
جهانی ،در مراس��م سال گذش��ته به عنوان
برترین سرمربی معرفی ش��ده بود نتوانست
رتبهای بهتر از شش��م را کس��ب کند .او در
این ردهبندی جمال بلماضی سرمربی الجزایر
(قهرمان جام ملتهای آفریقا  )۲۰۱۹را باالتر
از خود میبیند .تیته س��رمربی برزیل که به
همراه سلسائو در کوپا آمریکا  ۲۰۱۹قهرمان
شد نیز در رده هشتم حضور یافته است.
رده بندی برترین سرمربیان سال ۲۰۱۹

 -۱یورگن کلوپ (لیورپول) ۴۸ :امتیاز
 -۲پ��پ گواردیوال (منچسترس��یتی)۳۸ :
امتیاز
 -۳مائوریسیو پوچتینو (تاتنهام) ۲۷ :امتیاز
 -۴اریک تنهاگ (آژاکس) ۲۶ :امتیاز
 -۵جمال بلماضی (الجزایر) ۲۶ :امتیاز
 -۶دیدیه دشان (فرانسه) ۱۹ :امتیاز
 -۷فرناندو سانتوس (پرتغال) ۱۶ :امتیاز
 -۸تیته (برزیل) ۱۲ :امتیاز
 -۹مارسلو گایاردو (ریورپالته) ۱۰ :امتیاز
 -۱۰ریکاردو گارکا (پرو) ۱۰ :امتیاز

کشورهای مختلف رونمایی شد.
در بخش بهترین بازیکن س��ال در فوتبال
مردان ،آرای ایران به شرح زیر بود:
انتخابهای مس��عود ش��جاعی ب��ه عنوان
کاپیتان ایران به ترتیب اینگونه بود :رونالدو،
مسی و فن دایک.
انتخابهای ویلموتس سرمربی تیم ملی نیز
این گونه بود :رونالدو ،مسی ،هازارد
نماینده اصحاب رسانه ایران نیز به ترتیب به
صالح ،فن دایک و هازارد رأی داد.

هزار بازیکن عضو  FIFProانتخاب شدهاند.
یازده ستاره حاضر در تیم منتخب فیفا

دروازهبان :آلیسون بکر (برزیل ،لیورپول)
مدافعان :ماتیاس دهلیخت (هلند ،آژاکس/
یوونتوس) ،س��رخیو راموس (اس��پانیا ،رئال
مادرید) ،ویرجیل فندایک (هلند ،لیورپول)،
مارسلو (برزیل ،رئال مادرید)
هافبکها :ل��وکا مودریچ (کرواس��ی ،رئال
مادری��د) ،فرانکی دییون��گ (هلند ،آژاکس/
بارس��لونا) ،ادن هازارد (بلژیک ،چلسی/رئال
مادرید)
مهاجمان :لیونل مسی (آرژانتین ،بارسلونا)،
کیلی��ان امباپه (فرانس��ه ،پاری س��نژرمن)،
کریستیانو رونالدو (پرتغال ،یوونتوس)
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در بخش بهترین مربی:

انتخابهای شجاعی به عنوان کاپیتان ایران
به ترتیب این گونه بود :پپ گواردیوال ،یورگن
کلوپ و اریک تن هاگ
انتخابهای ویلموتس ،سرمربی تیم ملی این
گونه بود :یورگن کلوپ ،پوچتینو ،گواردیوال

کاپیتان و س�رمربی تیم ملی ای�ران به چه
کسانی رأی دادند؟

با پایان مراس��م بهترینهای فیفا ،انتخاب
مسعود شجاعی و مارک ویلموتس مشخص
شد .بعد از اعالم جوایز بهترینهای سال فیفا،
لیس��ت انتخابهای مربی��ان و کاپیتانهای

برندگان جوایز زنان در مراسم بهترینهای
فیفا

در مراسم بهترینهای س��ال فیفا ،فوتبال
زنان نیز همچون فوتبال مردان ،برترینهای

تیم منتخب سال  ۲۰۱۹فیفا؛  ۴رئالی و فقط
 ۲بارسایی

در یک��ی از آخری��ن بخشه��ای مراس��م
( )The Bestفیفا ،تیم منتخب س��ال ۲۰۱۹
( )FIFA FIFPro Men's World XIمعرف��ی
شد .یکی از نکات جالب این تیم ،حضور چهار
بازیکن تیم رئال مادرید است که نتوانسته بود
در این س��ال نمایش دلچسبی داشته باشد.
بارس��لونا  ۲نماینده دارد و لیورپول ،قهرمان
لیگ قهرمانان اروپا نی��ز با  ۴نماینده حاضر
اس��ت .البته از دو بازیکن بارسلونا ،یکی دی
یانگ اس��ت که بازیکن آژاکس ب��وده و تازه
به بارس��ا پیوسته است .در جمع رئالیها هم
همین اتفاق برای ادنهازارد افتاد که بازیکن
چلسی بود .اعضای این تیم با رأی بیش از ۲۳
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س��ال  ۲۰۱۹خود را ش��ناخت .سرمربی تیم
ملی آمریکا و کاپیتان تیم ملی این کشور دو
جایزه شاخص بخش زنان را تصاحب کردند.
در این مراسم ،ساری وان وینندال دروازهبان
تیم ملی بانوان هلن��د که با این تیم به مقام
نایب قهرمانی رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۹
رسید ،دروازهبان سال فیفا شناخته شد.
جایزه بهترین بازیکن سال در بخش بانوان
به کاپیتان تیم آمریکا مگان راپینو رسید که
نقشی کلیدی در ثبت قهرمانی آمریکا در جام
جهانی ایفا کرد .او در جام جهانی  ۲۰۱۹نیز
هم کف��ش طال و هم توپ ط�لای جام را از
آن خود کرد .راپینو در این بخش هموطنش
الکس مورگان و لوسی برنز بازیکن تیم ملی
انگلیس را شکست داد.
تیم منتخب سال فیفا زنان
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دروازهبان :ساری وان وینندال
مدافعین :لوسی برنز ،نیال فیشر ،کلی اوهارا،
وندی رنار
هافبک :جولی ارت��س ،آماندین هنری ،رز
الول
مهاجمین :مارت��ا ،الکس م��ورگان ،مگان
راپینو
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

ردهبندی نهایی برترینه�ای فیفا؛ رونالدو
سوم شد!

لیونل مس��ی در حالی برای نخس��تین بار
موفق به کس��ب جایزه مرد سال فیفا شد که
با کسب  ۴۶امتیاز ۸ ،امتیاز باالتر از ویرجیل
فندایک کسب کرده بود .کریستیانو رونالدو
نیز در رده س��وم تنها  ۲امتیاز کمتر از مدافع
هلندی لیورپول کسب کرده بود.
کریستیانو رونالدو در سه دوره قبلی برگزاری
این مراس��م دو بار در رده نخست قرار گرفته
و ی��ک بار نیز بعد از ل��وکا مودریچ به عنوان

دومین بازیکن برتر دنیا معرفی ش��ده بود .او
اکنون در چهارمین سال برگزاری این مراسم
در رده سوم قرار گرفته تا تنها فردی باشد که
در تم��ام دورهها در میان  ۳نامزد برتر حضور
داشته است.
امتیازات ده بازیکن برتر فیفا در سال ۲۰۱۹

 -۱لیون��ل مس��ی (آرژانتین ،بارس��لونا)۴۶ :
امتیاز
 -۲ویرجیل فندایک (هلن��د ،لیورپول)۳۸ :
امتیاز
 -۳کریستیانو رونالدو (پرتغال ،یوونتوس)۳۶ :
امتیاز
 -۴محمد صالح (مصر ،لیورپول) ۲۶ :امتیاز
 -۵سادیو مانه (سنگال ،لیورپول) ۲۳ :امتیاز
 -۶کیلیان امباپه (فرانسه ،پاریسنژرمن)۱۷ :
امتیاز
 -۷فرانکی دییونگ (هلند ،آژاکس/بارسلونا):
 ۱۶امتیاز
 -۸ادن هازارد (بلژیک ،چلسی/رئال مادرید):
 ۱۶امتیاز
-۹ماتیاسدهلیخت(هلند،آژاکس/یوونتوس):
 ۹امتیاز
 -۱۰هریکین (انگلیس ،تاتنهام) ۵ :امتیاز

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

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

