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وقتی مس��افر آماده س��فر ش��د غسل كند، پس از آن دو ركعت مناز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب مناید و آیة الكرىس بخواند و حمد و ثناى الهى بجا آورد و 

صلوات بر حرضت رسول و آل او بفرستد. سپس این دعا را بخواند:

اَللىُّهمَّ اِنىّ اَْسَتْوِدُعَك اْلَیْوَم

خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم

اِهَد ِمْنُهْم َواْلغآِئَب َنْفِس َو اَْهىل َو ماىل َو ُوْلدى َو َمْن كاَن ِمنىّى ِبَسبیٍل الشىّ

خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر كه را با من راهى دارد حارضشان و غائبشان را

اَللىُّهمَّ اْحَفْظنا ِبِحْفِظ االِْْیامِن َواْحَفْظ َعَلْینا

خدایا حفظ كن ما را به حفظ ایامن و نگهبان بر ما باش

اَللىُّهمَّ اْجَعْلنا ىف رَْحَمِتَك واَل َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِنىّا اِلَْیَك راِغُبوَن.

خدایا ما را در كنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما كه ما به تو مشتاقیم.

ْنیا َواالِْخرَِة. ِء اْلَمْنَظِر ىِف االْْهِل َواْلامِل َواْلَولَِد ىِف الدُّ َفِر َو كاَبِة اْلُمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَللىُّهمَّ اِنىّا َنُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثآِء السَّ

خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشنت و بدى دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و آخرت.

باً اِلَْیَك. َه َطَلباً لَِمرْضاِتَك َو َتَقرُّ ُه اِلَْیَك هَذا التََّوجُّ اَللىُّهمَّ اِنىّ اََتَوجَّ

خدایا من به تو رو كنم در این رو كردن به خاطر این كه جویاى خشنودى تو و تقرب جسنت به درگاهت هستم.

ُلُه َو اَرُْجوُه فیَك َوىف اَْولِیآِئَك [ َفَبلِّْغنى ما اَُؤمِّ ]اَللىُّهمَّ

خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان

یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن.

امید دارم اى مهربان ترین مهربانان.



ْهُت َوْجهى اَللىُّهمَّ اِلَْیَك َوجَّ

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

َو َعَلْیَك َخلَّْفُت اَْهىل َو ماىل َو ما َخوَّْلَتنى َو َقْد وَِثْقُت ِبَك َفال

و به امید تو بجاى گذاردم خانواده و مامل و آنچه را به من مرحمت فرمودى

و به تو اطمینان كردم پس

ٍد َو الِِه ُتَخیِّْبنى یا َمْن ال ُیَخیُِّب َمْن اَراَدُه واَل ُیَضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَللىُّهمَّ َصلِّ َعىل ُمَحمَّ

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،

وَاْحَفْظنى فیام ِغْبُت َعْنُه واَل َتِكْلنى اىِل َنْفس

و محافظت كن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار

عاَء یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن اَلدُّ

اى مهربانرتین مهربانان.

سپس مسافر سوره توحید را یازده مرتبه و سوره اِنىّا اَْنزَْلناُه و آیة الكرىس و سوره ناس و سوره فلق را بخواند 

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

مس�افر پس از دع�ای صفحه مقابل تس�بیحات 
حضرت فاطمه س�الم 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 الکرسی را از سه جانب 

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان



چند خوردی چرب و شیرین از طعام؟

کرامت انسان در رمضان
انس��ان دو گونه در جهان هستی آزمایش می شود یکی آزماش الهی و 
دیگری آزمایش انسانی. آزمایش الهی همانا آزمایشی است که خداوند به 
مصلحت انسان را در معرض آن قرار می دهد و آزمایش انسانی آزمایشی 

است که انسان به اختیار خود در این آزمایش شرکت می کند. 
آنچه که مصلحت خداوندیست که بر پایۀ اراده و عدل خداوند به انسان 
وارد ش��ده و او را به طرق مختلف می آزماید. یکی را با ثروت و مکنت؛ 
دیگ��ری را با عدالت و قضاوت؛ آن یکی را با فقر و تنگدس��تی و عده ای 
را با بیماری؛ این تنها بخش کوچکی از آزمایشات الهی است که انسان 
میباید در آنها نش��ان دهد که چه میزان بر محور حق گام برداش��ته و 

روزگار می گذراند. 
همانگونه که به کرات هم در قرآن کریم نقل شده است؛ شیطان پس 
از اینکه به انس��ان سجده نکرد، اعالم کرد که می تواند او را گمراه کند؛ 
خداوند متعال هم به او فرصت داد که اگر می توانی این کار را انجام بده. 

تو از فرصت داده شدگانی. 
به همین اعتبار مس��أله مهلت خواس��تن ابلیس در سوره های اعراف، 
آیات 14 و 15؛ حجر، آیات 38 - 36؛ آیات 81 - 79 ذکر شده. در ذیل 
آیه 36 س��وره حجر عالمه طباطبای��ی می فرمایند: در این آیه ابلیس از 
خداوند دو چیز تقاضا کرده یکی این که او را مهلت دهد، دیگر این که 
این مهلت تا قیامت باشد و خداوند متعال با قسمت اول تقاضا، موافقت 
فرمود اما قسمت دوم تقاضا را که تا قیامت باشد قبول نکرد و فرمود تا 
وقت معلومی مهلت داده خواهی ش��د. پس یکی از آزمایش های انسان 

همین مسیر حق و باطلی است که ذکر شد.
اما آزمایش دیگر آزمایشی است که انسان به اختیار در آن گام می نهد. 
به بیان دیگر؛ آزمایش انس��ان از خودش که در راستای همان آزمایش 
خداون��د از او قرار دارد. ما فرصت های زیادی داریم برای اینکه »نفس« 

خود را در معرض آزمایش قرار دهیم. 
برخی واجباتی که در دین به آنها اشاره شده بخش قابل توجهی از این 
آزمایش هاس��ت. واجبات؛ همان هایی است که خداوند به عنوان قوانین 
قرار داده و اگر به اطاعت آنها برخیزیم و همت کنیم که از رس��تگاران 
خواهیم بود اگر نه فرصت را به ش��یطان داده ایم تا به مقاصدش برسد. 

در میان تمام این آزمایش��ات اما ماه رمض��ان رنگ و بوی دیگری دارد. 
رمضان در بند بند فرهنگ و تمدن ما ریش��ه انداخته و مردم را با خود 

همراه کرده است. 
در ادبیات فارس��ی که آیین��ه تمام نمای فرهنگ ماس��ت به تکرار از 
رمضان س��خن به میان آمده اس��ت. شاید یکی از معروفترین شعرهایی 
که در این زمینه مردم همه با آن آشنا هستند همان شعر معروِف شیخ 

ِشوریدهِ دستار، موالناست:
این دهان ب  ستی دهان  ی باز ش  د
 تا خورن  ده لق  مه های راز ش  د

لب فروب  ند از طعام و از شراب
 سوی خوان آسمانی ک  ن شتاب
گر تو ای  ن ان  بان ز نان خالی کن  ی

 پر ز گوهرهای اج  اللی کن  ی
 طفل جان از شیر شی  طان باز ک  ن

 بعد از آن  ش با مل  ک انباز ک  ن
 چ  ند خوردی چرب و شی  ری  ن از طعام

 امتحان ک  ن چ  ند روزی در صیام
چ  ند شب ها خواب را گ  شت  ی اسی  ر
یک شب  ی بی  دار ش  و دول  ت بگی  ر 

این شعر که بیش��تر با نام »مثنوی افشاری« شناخته می شود، آوازی 
است با صدای محمدرضا شجریان، در آواز »افشاری«، که به درخواست 
صدا و س��یما برای ماه رمضان س��اخته ش��د. ترانه های این اثر، از میان 

ترانه های دفتر اول، سوم و پنجم مثنوی انتخاب شده اند. 
در این ش��عر هم به همین آزمایش ها اش��اره می شود. آزمایش الهی و 
آزمایش انس��انی. »چ  ند خوردی چرب و ش��ی  ری  ن از طعام/ امتحان ک  ن 
چ  ند روزی در صیام« »صیام« اینجا به معنای »روزه داری« است. چقدر 
خوب است انس��ان بداند خداوند چقدر به او اعتماد دارد که به شیطان 

گفته تو برو و کارت را بکن؛ به تو فرصت می دهم.
ای کاش همۀ ما بدانیم که فرصتی که خداوند به شیطان داده، بر پایۀ 

اعتمادی است که به ما داشته؛ آگاه باشیم و قدر این اعتماد را بدانیم.

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا از آغاز 
اجرای طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی 
معوق تا پایان سال 94 خبر داد. سرهنگ احمد 
کرمی اس��د در این خص��وص تصریح کرد: بر 
اس��اس تبصره 20 قانون بودجه 95 مقرر شده 
در صورتی که مالکان وس��ایل نقلیه نسبت به 
پرداخ��ت اصل جرایم مع��وق رانندگی خود تا 
پایان س��ال 94 اقدام کنند، 2 برابری دیرکرد 

آنها بخشوده شود. 
وی اف��زود: ب��ر این اس��اس و ب��ا تمهیدات 
اندیشیده ش��ده، مالکان وسایل نقلیه تا پایان 
آذرماه سال 95 اگر جرایم معوق رانندگی خود 
را تا پایان سال 94 پرداخت کنند می توانند از 
این تسهیالت برخوردار شده و به جای پرداخت 

جریمه 2 برابری، اصل مبلغ را بپردازند.
رئی��س مرکز اجرائیات پلی��س راهور ناجا با 
تأکید بر این که این مهلت به هیچ وجه تمدید 
نمی ش��ود، تصریح کرد: در صورتی که مالکان 
وسایل نقلیه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت 
جرایم معوق خود اقدام نکنند، به طور سیستمی 
از اول دی ماه مجددا جریمه 2 برابری برای آنها 

اعمال می شود.
وی گف��ت: رانن��دگان برای اس��تفاده از این 
تس��هیالت نیازی به مراجعه ب��ه راهنمایی و 

رانندگی ندارند و این تسهیالت به طور متمرکز در 
سامانه اجرائیات پلیس راهور اجرایی شده است 
و بر این اساس مالکان وسایل نقلیه می توانند از 
طریق سامانه پیامکی 1101202020، مراجعه 
به مراکز پلیس +10 و یا سایت اینترنتی پلیس 
راهور به نشانی www.rahvar120.ir نسبت به 
دریافت صورت وضعیت تخلفات رانندگی خود 

و پرداخت آن اقدام کنند. 
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا تصریح 
کرد: همچنان تسهیالت پرداخت موردی قبوض 
جرایم رانندگی در سامانه راهور 120 مهیاست 
و رانندگان می توانند به صورت یکجا و یا موردی 
نسبت به پرداخت قبوض جرایم رانندگی اقدام 

کنند.
وی در خصوص امکان اعتراض به جرایم سال 
94 گفت: همچنان رانن��دگان پس از دریافت 
ص��ورت وضعی��ت تخلفات رانندگ��ی خود در 
صورتی که به جرایم ثبت ش��ده اعتراض دارند 
می توانند از طریق پلیس + 10 و یا هیأت های 
رسیدگی به تخلفات رانندگی به جرایم رانندگی 

خود با ارایه مستندات اعتراض کنند. 
رئیس مرکز اجرائیات پلی��س راهور ناجا در 
عین ح��ال تأکید کرد: براب��ر آمارهای موجود 
98 درصد اعتراضات به قبوض جرایم رانندگی 

درخواست بخش��ودگی اس��ت و پلیس راهور 
تالش کرده اس��ت تا اشتباهات در ثبت جرایم 

رانندگی را به حداقل ممکن برساند.
براب��ر ماده 5 قانون رس��یدگی ب��ه تخلفات 
رانندگ��ی، متخلف موظف اس��ت ظرف مدت 
ش��صت روز از تاریخ من��درج در قبض جریمه 
یا تاریخ ابالغ ش��ده در قبض جریمه ای که به 
اطالع او می رس��د جریمه را به حس��ابی که از 
طرف خزانه داری کل تعیین و اعالم می ش��ود 
پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض 
خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دالیل به اداره 

اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند. 
اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست 
و چهار س��اعت پس از وصول اعتراض بررس��ی 
الزم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن 
اعت��راض مراتب را به معترض اب��الغ نماید، در 
صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را 
جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات 

ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می کند.
در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور 
اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف بیست روز 
پس از ابالغ رأی واحد جریمه را پرداخت نکند، 
موظف اس��ت جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ 

مندرج در قبض جریمه بپردازد.

اجرای طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان سال 94
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا خرب داد
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 اطالعات تازه درباره پلتفرم الکتریکی بنز
مرس��دس بنز به تازگی جزییات بیش��تری از 
خودروی تمام برقی خود منتش��ر کرده که از 
جمل��ه آن برد بیش از 300 مایلی آن اس��ت. 
بنز اعالم کرده اس��ت اتومبیل الکتریکی این 
خودروس��از تا پایان ای��ن دهه میالدی عرضه 
خواهد ش��د هرچند یک نمونه مفهومی از آن 
در س��پتامبر در نمایش��گاه پاریس 2016 به 
نمای��ش در خواهد آمد. ای��ن اظهارات بنز در 
اش��توتگارت همزمان با آزمایش های جاده ای 
ب��ود که بر روی این پل��ت فرم جدید در حال 
اجراس��ت. پلتفرم الکتریکی مذکور قرار است 
ب��ر روی چندین مدل مختل��ف از محصوالت 
این شرکت نصب ش��ده و صرفا اختصاص به 
خودروهای تمام الکتریکی دارد )نه مدل های 
هیبریدی(. پلتف��رم الکتریکی جدید احتماال 
بی ش��باهت به نمونه های اس��تفاده ش��ده در 
محصوالت تس��ال نخواه��د بود. ی��ک باتری 
لیتیوم یون در کف خودرو نصب خواهد شد که 
موتورهای الکتریکی محورهای جلو و عقب را 
تغذیه نماید و همانطور که سازنده آن عنوان 
ک��رد پلتف��رم جدید به چندین مدل ش��امل 

اس یو وی و سدان اختصاص خواهد داشت. 

 کاهش کیفیت خودروی ژاپنی در ایران
براس��اس جدید ترین گزارش شرکت بازرسی 
کیفیت و استاندارد ایران، کیفیت خودروی نیو 

مزدا 3 مونتاژی در کشور از سطح کیفی چهار 
ستاره در فروردین ماه امسال به سطح کیفی 
سه ستاره در اردیبهشت ماه، تنزل یافته است. 
در میان سواری های تولیدی در اردیبهشت ماه 
امسال کیفیت یک خودرو نیز افزایش یافته و 
کیفیت باقی خودروه��ای داخلی ثابت مانده 
اس��ت. در روش ارزیابی کیفی��ت خودروهای 
داخلی )آدیت(، تعیین و اعالم س��طح کیفی 
خودرو ها با اس��تفاده از مدل درجه بندی یک 
تا پنج س��تاره، صورت می گیرد. در این مدل 
یک س��تاره، پایین ترین س��طح کیفی و پنج 
ستاره، باال ترین سطح کیفی خودرو ها را نشان 

می دهد. 

 طراحی جدید سوبارو 
شرکت خودروسازی سوبارو در تدارک رونمایی 
از زبان طراحی جدید خود در تمامی مدل های 
خانواده خودرو هایش است. این تالش بخشی از 
یک برنامه جاه طلبانه برای افزایش 25 درصدی 
فروش جهانی این شرکت ژاپنی است. سوبارو 

در سال های اخیر شاهد فروش بی سابقه ای بوده 
و در س��ال گذش��ته 958 هزار دستگاه خودرو 
فروخته است ولی این شرکت می داند که برای 
افزایش فروش بیشتر باید طراحی را در اولویت 
قرار دهد. مائورو ایش��ی رئیس بخش طراحی 
جهانی سوبارو که از سال 2013 عهده دار این 
سمت ش��ده، بالفاصله پس از برعهده گرفتن 
این سمت کار روی طراحی جدید خودروهای 
سوبارو را شروع کرده است. نتایج کارهای ایشی 
در نسخه تولیدی ایمپرزا که قرار است در پاییز 
معرفی شود، مش��خص خواهد شد ولی اولین 
کانسپتی که طراحی جدید سوبارو به خود دید 
کراس اور جمع و جور VIVIZ 2 از نمایش��گاه 

خودرویی ژنو است. 

 اتهام دوباره کره جنوبی به فولکس واگن 
دول��ت کره جنوبی در ح��ال تحقیق در مورد 
پرونده سازی فولکس واگن در زمینه آزمایشات 
مربوط ب��ه آالیندگی محصوالتش اس��ت. به 
گزارش خبرخودرو، به گفته یک مقام آگاه 37 
م��ورد از آالیندگی محصوالت جی ام و میزان 
تولید صدای آن ها، دس��تکاری شده و سپس 
به تأیید موسسه ملی تحقیقات محیط زیست 
کره جنوبی رسیده است. در این میان فولکس 
واگن و آئودی RS 7 جزء محصوالتی هستند 
که مقامات قضایی کره رای به دستکاری شدن 

اطالعات مربوط به آن ها داده اند. 
این جنبه جدید رس��وایی فولک��س واگن به 
تصدیق رسانه های محلی کره جنوبی رسیده 
اس��ت. کره جنوبی ک��ه دومین ب��ازار بزرگ 
خ��ودروی دیزل منطق��ه را در اختی��ار دارد 
تصمیم گرفته کلیه ابعاد مربوط به آالیندگی 
این دس��ت محصوالت را مورد بررس��ی قرار 

دهد. 
عالوه بر این وزیر محیط زیس��ت کره جنوبی 
نیسان را نیز همانند فولکس واگن به دور زدن 
قوانی��ن متهم کرده و گفت��ه که فکر می کند 
این خودروساز برای پایین نشان دادن میزان 
آالیندگی شاسی بلند قشقایی از دستگاه های 
غیر قانونی استفاده کرده است. این وزارتخانه 
اعالم کرده که عالوه بر فش��ار به نیسان برای 
اعالم فراخوان جریمه هایی نیز برای آن در نظر 

گرفته است. 

از بنز تا مازراتی و فولکس
اخبار دنیای خودرو
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از بنز تا مازراتی و فولکس
اخبار دنیای خودرو

 معرفی فیس لیفت مازراتی کواترو پورته 
مازراتی کواتروپورته برای اولین بار پس از سه 
سال و نیم از زمان عرضه اش فیس لیفت شد. 
این سدان بزرگ به طور جدی در کالس خود 
عقب مانده بود اما به روز رس��انی های اخیر به 
پیش��رفت آن کمک کرده اند. مازراتی این به 
روز رس��انی را »بازطراحی اساسی« می خواند 
اما درواقع تغییرات این خودرو اندک هستند. 
بدنه کواتروپورته دارای طراحی س��پر اصالح 
ش��ده با دماغه ای تهاجمی تر و قس��مت های 
کرومی اس��ت. روکش مشی مات اکنون برای 
رکاب ه��ای در، اگ��زوز و آینه های کناری این 
خودرو به کار رفته اس��ت. پش��ت جلوپنجره 
تهاجمی این خودرو هواکش های قابل تنظیم 
جدید اضافه شده اند تا کشش ایرودینامیک آن 
10 درصد کاهش یابد. در داخل کواتروپورته 
کنسول وسط اصالح شده تعبیه شده که کابین 
آن را شیک تر نشان می دهد. نمایشگر لمسی 
8/4 اینچی ای��ن خودرو اکن��ون دارای قابی 
شیک تر و دکمه های مدرن شده و ساختاری 
بهتر اس��ت که کاربرد آن را آسان تر می کند. 

ترمز پارک الکترونیکی این خودرو نیز حذف 
ش��ده و با اهرمی دوار برای کنترل عملکرد و 
صدا جایگزین ش��ده است. سیستم سرگرمی 
بر پایه UConnect ای��ن خودرو اکنون با اپل 

کارپلی و اندروید اتو منطبق است. 

 فورد اکواسپرت ۲۰۱۷ فیس لیفت شد
فیس لیفت فورد اکواس��پرت مدل 2017 در 
حال تس��ت در برزیل دیده شده است. نمونه 
اولی��ه فیس لیفت ف��ورد اکواس��پرت در این 
تصاویر جدید به خاطر پوش��ش استتاری در 
جلو و عقب جزئیات زیادی را نشان نمی دهد اما 
مشخص است که نیم رخ این خودرو بی تغییر 
باق��ی مانده اس��ت. تصاویر فاش ش��ده قبلی 
جزئیات بیشتری از تغییرات بدنه این خودرو 
را نش��ان می دادند. گمان می رود در قس��مت 
جلوی فیس لیفت فورد اکواسپرت چراغ های 
جلو، جلوپنجره و چراغ های مه ش��کن جدید 
تعبیه شود. ممکن اس��ت فورد برخی عناصر 
فورد اج و فورد اورست را برای قسمت جلوی 
این خودرو اس��تفاده کند. قسمت پشت این 
خودرو تغییر زیادی نخواهد داشت و برخالف 
نسخه های اروپایی و چینی آن الستیک یدک 
بیرون��ی به کار رفته در مدل آمریکای جنوبی 
آن همچنان ارائه خواهد ش��د. تغییرات عمده 
در داخل این خودرو شامل سیستم سرگرمی 
SYNC 2 جدی��د فورد با نمایش��گری رنگی، 
پانل تجهی��زات نوین و کنترل های تهویه هوا 

خواهد بود. 

هیبری�دی  ک�روال  تویوت�ا  از  اطالعات�ی  انتش�ار   
 ۲۰۱۶

تویوتا کروال هیبری��دی مدل 2016 با قیمت 
پایه 26990 دالر به اضافه هزینه جابه جایی 
در اس��ترالیا عرضه شد. این خبر پس از تأیید 
قیمت پایه این هاچ بک سبز در هفته گذشته 

منتشر شده است. 
اگرچه هنوز لیس��ت تجهی��زات کامل کروال 
هیبریدی منتشر نشده اما گفته می شود این 
مدل هیبری��دی دارای ویژگی های مدل های 
SX و ZR این خودرو خواهد بود. تویوتا تأیید 
کرده که کروال هیبریدی بنزینی-برقی دارای 
میزان مصرف سوخت ترکیبی 1/4 لیتر در هر 

100 کیلومتر است. 
در ای��ن صورت، این هاچ بک جدید همچنان 
پرمصرف ت��ر از جدید ترین پریوس اس��ت که 
مصرف سوخت 3/4 لیتر در هر 100 کیلومتر 
دارد. نی��روی ک��روالی هیبری��دی از موت��ور 
یورو 5 بنزینی 1/8 لیت��ری VVT-i با قدرت 
73 کیل��ووات متصل به ی��ک موتور برقی 60 
کیل��ووات با قدرت کل��ی 100 کیلووات بهره 

می برد. 
یک گیربکس Multidrive S CVT اتوماتیک 
نیروی این خودرو را به چرخ های جلو منتقل 
می کن��د. تویوتا ادع��ا می کند ای��ن ترکیب 
طی��ف حرکت��ی در ح��دود 1100 کیلومتر 
را ب��رای ک��روالی هیبریدی فراه��م خواهد 
کرد. آالیندگی که ش��اخصه مهم دیگری در 
خودروهای هیبریدی اس��ت برای این خودرو 

96 گرم در هر کیلومتر اعالم شده است. 
ای��ن خ��ودرو به هفت کیس��ه ه��وا، دوربین 
معکوس، کنترل ثبات و کشش، ترمزهای ضد 
لغزش، رینگ های آلیاژی 16 اینچی و روکش 

پارچه ای مشکی مجهز شده است.
فورد 
اکواسپرت 
2017 فیس
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از نمایندگی خدمات پس از فروش اصفهان شروع 
کنیم. شرایط حاکم بر این مجموعه چگونه است؟

تقریباً س��ه سال پیش من به همراه آقای سلیمانی 
به فکر تأسیس چنین مرکزی افتادیم و بعد از انجام 
مذاکراتی زمین آن را خریداری و یک سال بعد، یعنی 

دو سال پیش هم این نمایندگی را راه اندازی کردیم.

ش�ما در این مرکز چه ن�وع خدماتی را به صاحبان 
اتوبوس های اسکانیا ارایه می کنید؟

اصفهان ب��ه خاطر موقعیت جغرافیایی خود، محل 
عبور بسیاری از وسایل نقلیه سبک و سنگین است. 
بنابراین واضح اس��ت که خدمات ما باید با این حجم 
خودروی عبوری کامالً هماهنگ باش��د. در اینجا ما 
تقریباً تمامی خدمات فن��ی و تعمیری اتوبوس های 
اسکانیا را ارایه می کنیم. روزانه بین 15 تا 20 اتوبوس 
به ما مراجعه می کنند. همه تالش ما این اس��ت که 

کسی ناراضی از مجموعه ما خارج نشود.

از نظر ش�ما یک نمایندگی خدمات پس از فروش 
استاندارد چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

به نظرم اگر ش��ما در هر س��اعتی از شبانه روز خود 

را ملزم به ارایه خدمات به مش��تریان بدانی، قطعات 
اصلی را در هر شرایطی برای آنها فراهم کنی، پرسنل 
متخصص در اختیار داشته باشی و در یک کالم رضایت 
مشتری برایت مهم باشد، یعنی شرایط استانداردی بر 
مجموعه خود حاکم کرده ای. امیدوارم همیشه توفیق 

ارایه بهترین خدمات را به مشتریان داشته باشیم.

گوی�ا ش�ما ب�ه ط�ور خانوادگ�ی از گذش�ته دور با 
اتوبوس های تولیدی عقاب افشان آشنا هستید. این 

آشنایی به چه زمانی برمی گردد؟
ما از گذشته دور راننده و اتوبوس دار بوده ایم. نزدیک به 
55 سال از روزی که خانواده ما اتوبوس داری را به عنوان 
ش��غل خود انتخاب کرد، می گ��ذرد. در آن زمان هنوز 
اتوبوس ه��ای مدرن به بازار نیامده بودند و پدر من یک 
اتوبوس چوبی داشت. به هر حال، من هم به عنوان فرزند 
پدری که اتوبوس داری شغلش بود، این کار را ادامه دادم 
و هیچ گاه هم از این تصمیمم پشیمان نشده ام. ما در سال 
1383 به خانواده عقاب افشان ملحق شدیم. یادم هست 
آن زمان تازه اتوبوس های اسکانیا به بازار ایران آمده بودند 
و ما هم به توصیه پدر یک دستگاه از آن را خریدیم و تا 

امروز هم به این برند وفادار مانده ایم.

امروزه اتوبوس نقش بی بدیلی 
در جابه جایی مسافران جاده ای 
دارد. ی��ک اتوب��وس مدرن و 
باکیفیت، راحت��ی و آرامش را 
به مسافرانش هدیه می کند. 
عالوه برای��ن، تأمی��ن امنی��ت 
مس��افران در اتوبوس بسیار 
بیشتر از وسایل نقلیه سواری 
دارد.  اهمی��ت  خصوص��ی  و 
بی شک هر مس��افر به عنوان 
یک گردشگر تمایل دارد راحت 
در اتوبوس بنش��یند و بدون 
کمتری��ن دغدغ��ه ای از دیدن 
مناظر اطراف لذت ببرد. در کنار 
این موضوع، اتوبوس س��واری 
قطع��اً از نظر اقتص��ادی برای 
مس��افران به صرفه تر است. 
مسافران در کشور ما به خاطر 
شرایط مختلف، اتوبوس را به 
وس��ایل نقلیه عموم��ی دیگر 
ترجی��ح می دهن��د؛ موضوعی 
که نقش خودروسازان داخلی 
و ب��ه وی��ژه اتوبوس س��ازها 
اس��ت.  ک��رده  پررنگ ت��ر  را 
شرکت عقاب افشان به عنوان 
اتوبوس ه��ای  تولیدکنن��ده 
اسکانیا در ایران، طی سالیان 
اخی��ر س��هم قابل توجه��ی از 
تولید اتوبوس های ش��هری و 
بین شهری کش��ور را برعهده 
داش��ته اس��ت. این مجموعه 
بزرگ اتوبوس س��ازی در عین 
حال ش��رایط مطلوبی را هم به 
لح��اظ خدمات پ��س از فروش 
در  خ��ود  محص��والت  ب��رای 
سراس��ر کش��ور فراهم کرده 

است.

مراجعه اتوبوس ها به تعمیرگاه های متفرقه خطرآفرین است
گفت وگو با مهدی بدیحی، مدیر یکی از منایندگی های خدمات پس از فروش عقاب افشان در اصفهان

 یکی از نمایندگی های مهم این ش��رکت در اصفهان اس��ت که مدیریت آن را به طور شراکتی آقایان محمود سلیمانی و 
مهدی بدیحی برعهده دارند؛ نمایندگی ای که سهم بسیاری در ارایه خدمات به صاحبان اتوبوس های اسکانیا در استان 
اصفهان و استان های مجاور دارد. با مهدی بدیحی یکی از مدیران این مجموعه که عالوه بر مدیریت در این مرکز از جمله 

اسکانیادارهای استان اصفهان است به گفت وگو نشسته ایم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید.

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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مراجعه اتوبوس ها به تعمیرگاه های متفرقه خطرآفرین است
گفت وگو با مهدی بدیحی، مدیر یکی از منایندگی های خدمات پس از فروش عقاب افشان در اصفهان

االن چند دستگاه اتوبوس دارید؟
من، پدر و برادرم 15 دستگاه اتوبوس اسکانیا 

داریم که در جم و عسلویه کار می کنند.

ش�ما سال هاس�ت اس�کانیا را می شناسید، 
نظرتان درباره کیفیت این اتوبوس ها چیست؟

ما پیش از اینکه اس��کانیا بخریم از برندهای 
مطرح دیگر اس��تفاده می کردیم اما چیزی که 
در ابتدا خانواده ما را به س��مت اسکانیا کشاند، 
کم هزینه بودن ای��ن اتوبوس ها ب��ود. در ادامه، 
اس��تقبال مردم انگیزه ما را بیشتر کرد. خاطرم 
هست همان س��ال ها مردم به شدت از اسکانیا 
استقبال می کردند و ما هم ناگزیر بودیم که برای 
جلب رضایت آنها اسکانیا را جایگزین برندهای 
دیگر کنیم. ما به مرور زمان همه اتوبوس هایمان 
را فروختی��م و به جای آنها اس��کانیا خریدیم و 
از تصمیم مان هم راضی هستیم. این اتوبوس ها 

بسیار راحت تر و کم خرج ترند.

آن س�ال ها چط�ور متوج�ه اس�تقبال م�ردم 
می شدید؟

خیلی واضح بود. یادم هست همان موقع مردم 
هن��گام تهیه بلیط س��ؤال می کردند: »اتوبوس 
اسکانیاست؟« اگر اسکانیا بود بلیط می خریدند 
و اگر نبود می رفتند. شاید باور نکنید اما هر زمان 
سرویس ما اسکانیا بود، اتوبوس بدون حتی یک 
صندلی خالی از ترمینال به سمت مقصد حرکت 

می کرد.

یکی از مسائل مهم در اتوبوس داری نگهداری 
درس�ت از وس�یله نقلیه اس�ت. چرا برخی از 
مال�کان و رانن�دگان ما به ای�ن موضوع کمتر 

توجه می کنند؟
به نظرم این موضوع بیش��تر به خاطر صرفه 
اقتصادی و س��ود بیشتر است. متأسفانه برخی 
از مال��کان و رانندگان به جای مراجعه به مراکز 
مجاز خدمات پس از فروش، اتوبوس های خود را 
در اختیار تعمیرکاران بین راهی قرار می دهند که 
هیچ آشنایی با سیستم های این اتوبوس ها ندارند 

و مشکالتی را ایجاد می کنند. 
نکته بس��یار تأس��ف انگیزتر این ک��ه گاهی 
دیده می ش��ود برخی مالکان به طور خودسرانه 
اتوبوس ها را دستکاری می کنند و عالوه بر ایجاد 

مش��کل برای خود و خودروش��ان، به کیفیت یک برند بزرگ به نام 
اس��کانیا لطمه می زنند. من اتوبوس هایی را دیده ام که باک هایی را 
در زی��ر آنها از ابتدا تا انتها جاس��ازی کرده ان��د و برای این کار تمام 
سیم کشی و سیستم برق اتوبوس را بدون توجه به هیچ استانداردی 
تغییر داده اند. این کارها فقط سودجویی و بی انصافی در حق یک برند 

جهانی است.
در کنار این موضوع، برخی صاحبان اتوبوس ها به خاطر همین صرفه 
کم اقتصادی حتی حاضر نیستند از قطعات اصلی در اتوبوس های 

خود استفاده کنند. دلیل آن به نظرتان چیست؟
ش��اید در یک برهه ای از زمان پیدا کردن بعضی قطعات به خاطر 
تحریم های شدید سخت بود اما انصافاً شرکت عقاب افشان همواره 
در تمام زمینه ها خدمات کاملی را ارائه داده است. متأسفانه استفاده از 
قطعات متفرقه هم به یک مشکل تبدیل شده است. ما در نمایندگی 
خودمان می بینیم برخی دوستان به خاطر آنکه قطعات غیراصلی و 
متفرقه کمی ارزان تر هس��تند از آنها استفاده می کنند و البته اغلب 
هم پشیمان می شوند، چون کیفیت پایین این قطعات موجب بروز 
ایرادات جدی تری می شود. من به عنوان کسی که سال هاست تجربه 
کار با اتوب��وس را دارم به همه توصیه می کنم برای تعمیر به مراکز 
مجاز خدمات پس از فروش مراجعه و از قطعات اصلی استفاده کنند. 
خوش��بختانه پلیس اعالم کرد که اتوبوس ها باید به طور دوره ای به 
نمایندگی های مجاز مراجعه کنند و حتماً برچسب سالمت بگیرند. 
این قانون باعث ش��ده خیلی از س��وانح و مشکالتی که در گذشته 

گریبان اتوبوس های اسکانیا را می گرفت، دیگر رخ ندهد.

بدون تعصب به عنوان یک اسکانیادار و نه کسی که خود صاحب 
یک نمایندگی خدمات پس از فروش است، شرایط خدمات پس 

از فروش عقاب افشان را چگونه ارزیابی می کنید؟
اصالً نیاز به تعریف من نیس��ت. ش��ما با هر رانن��ده و مالکی که 
می خواهی��د در این باره صحبت کنید. بی اغراق من فکر می کنم که 
عقاب افشان یکی از بهترین و به روزترین سیستم های خدمات پس از 
فروش را در ایران دارد. من با برندهای مختلفی کار کرده ام اما عقاب 
افشان یکی از خودروسازانی است که به مشتریانش تحت هر شرایطی 
خدمات رسانی می کند. به نظرم همین مشتری مداری عقاب افشان 
موجب شد این شرکت در سخت ترین شرایط تحریم های اقتصادی 
دوام آورد و حاال هم بهترین برند اتوبوس س��از در ایران باش��د. واقعاً 
مس��ؤوالن باید قدردان این شرکت باش��ند که برعکس بسیاری از 
خودروس��ازان، در بدترین ش��رایط تحریم ها پا عقب نگذاش��ت و با 

بهترین کیفیت اتوبوس های خود را ساخت و روانه بازار کرد.

در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید.
من یک بار دیگر می خواهم از مالکان و رانندگان اسکانیا خواهش 
کنم ک��ه اتوبوس های خ��ود را به تعمیرگاه ه��ای غیرمجاز نبرند و 

مشکل ساز نشوند.

مشتری مداری عقاب افشان 
ای�ن ش�رکت  موج�ب ش�د 
ش�رایط  س�خت ترین  در 
دوام  اقتص�ادی  تحریم ه�ای 
آورد و ح�اال هم بهترین برند 
اتوبوس س�از در ایران باش�د. 
واقعاً مس�ؤوالن باید قدردان 
این شرکت باشند که برعکس 
بس�یاری از خودروسازان، در 
بدتری�ن ش�رایط تحریم ها پا 
عقب نگذاش�ت و ب�ا بهترین 
کیفیت اتوبوس ه�ای خود را 

ساخت و روانه بازار کرد.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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فراری 488 اسپایدر

ویژگی ه��ای  ف��راری  جدی��د  خ��ودروی  ای��ن 
منحصربه فردی نس��بت به مدل ه��ای پیش از خود 
دارد که باعث ش��ده اس��ت به عنوان یکی از برترین 
خودروهای مبتنی بر فناوری پیشرفته معرفی شود. 
شاس��ی استفاده ش��ده در فراری 488 باکاهش 10 
درصدی وزن مقاوم تر س��اخته ش��ده است که خود 
نش��ان از فن��اوری ب��اال در س��اخت آن دارد. موتور 
اس��تفاده شده در این مدل کوچکتر شده و حجمی 
مع��ادل 3 و 9دهم لیتر پیدا کرده اس��ت که قدرتی 
مع��ادل 670 اس��ب بخار تولید می کن��د که به رغم 
کاهش حجم موتور، 100 اسب بخار بیشتر از مدل 
پی��ش نیرو تولی��د می کند که خود نش��ان دهنده 
فن��اوری ب��اال در طراحی موت��ور دارد. این فراری با 
قیم��ت 275 هزار دالر تنها به  8 و 7دهم ثانیه نیاز 
دارد تا به س��رعت 200 کیلومتر در س��اعت برسد. 
طراحی بدنه این خودرو باعث می شود نیروی رو به 
پایین کافی برای چس��بیدن به زمین تولید شود. به 
نظر می رسد شرکت فراری با استفاده از فناوری های 
کامال پیشرفته در بسیاری از بخش ها با صرفه جویی 
کردن عملکرد باالتری نس��بت به مدل های پیش از 
خود به دست آورده اس��ت که خود موفقیتی بزرگ 

به حساب می آید.
 

RS7 آئودی

آئودی با س��اخت خودران RS7 توانس��ت خود را 
وارد باشگاه خودروهای مبتنی بر فناوری های نوین 
کند. اعضای این باش��گاه عصاره فن��اوری روز را در 
شریان های خود به حرکت درآورده اند و حتی فراتر 
از زم��ان نیز حرکت کرده اند. ای��ن خودرو مجهز به 
س��امانه های دقیقی اس��ت که با بیش��ترین دقت، 

کمترین خطا را دارد. 
کنترل های��ی ک��ه فرم��ان خ��ودرو را بر اس��اس 
موقعی��ت لحظه ای خ��ودرو می چرخان��د در کنار 
کنترل کننده ه��ای قدرت موتور، ترمزها و س��امانه 
انتقال هوشمند نیرو مجموعه ای پیشرفته را ایجاد 
کرده اند که ب��ا دیدی 360 درجه می توانند هدایت 
خودرو را برعهده گرفته و با ایمنی باال آن را برانند. 
جهت ایمنی بیش��تر، س��امانه های پشتیبان کننده 
دیگری نی��ز تعریف ش��ده اند که در ص��ورت بروز 
هرگونه مشکل آنها فعال شده و خودرو را در حاشیه 
مسیر متوقف می کنند. قیمت این خودرو 136 هزار 
دالر اس��ت که ب��ا موتور 4 لیتری و 8 س��یلندرش 
می تواند قدرتی معادل 605 اس��ب بخار تولید کند 
ک��ه از نظر طراحی بدنه این قدرت س��رکش کمی 

قابل پیش بینی نیست.
 

GT فورد 

شرکت فورد به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی ترین 
شرکت های آمریکا هر سال از نظر فناوری به کار رفته 
در خودروهایش حرکتی محسوس و رو به جلو دارد. 
شرکت فورد در مدل GT هر آنچه که از فناوری های 
روز در چنته داشته است را در این محصول قرار داده 
و در قالب خودرویی فوق الع��اده زیبا و خیره کننده 
عرضه کرده است. فورد جی تی قیمتی معادل 400 
هزار دالر دارد که 10 برابر قیمت خودروهای سدان 
معمولی اس��ت. موتور به کار رفته در این خودرو از 
نوع 5/ 3 لیتری با قدرت 650 اس��ب بخار است که 
ب��رای راندن آن باید یک س��ال دیگر نیز صبر کرد. 

رشد فناوری در عصر سرعت 
و ارتباطات به گونه ای است که 
در زمانی کوتاه، انسان شاهد 
تغییرات زی��ادی در رفتارهای 
رانندگی گذش��ته خود ش��ده 
است. در دنیای ماشین ها این 
موضوع مصداق بیشتری دارد 
تا حدی که چکیده و ردپای تمام 
فناوری های روز را می توان در 
خودروهای مبتن��ی بر فناوری 

امروزی دنبال کرد. 
خودروهای نیم��ه خودران که 
با سنسورهای فوق پیشرفته 
خ��ود ت��ا ش��عاع چن��د مت��ری 
هم��ه چی��ز را زیر نظ��ر دارند 
کمک رانن��ده ای قاب��ل اتکا و 
دقی��ق به ش��مار می رون��د که 
در کن��ار افزایش ایمنی باعث 
لذت بخش ش��دن س��فرهای 
درون ش��هری و برون ش��هری 

شده اند. 
در ادام��ه ب��ه 10 خ��ودروی 
برتر از نظر داش��تن باالترین 
پرداخت  خواهی��م  فناوری ها 
ک��ه  داد  خواهی��م  نش��ان  و 
چگونه انس��ان ها توانسته اند 
فناوری ه��ای پیچی��ده را ب��ه 
دنی��ای ماش��ین ها وارد کنند 
تا راحتی و ایمنی بیش��تری را 

به دست آورند.

پیشرفته ترین خودروهای 2016 را  بشناسید
اهمیت رشد فناوری در توسعه صنعت خودروسازی

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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پیشرفته ترین خودروهای 2016 را  بشناسید
اهمیت رشد فناوری در توسعه صنعت خودروسازی

شیشه جلوی این خودرو بر اساس فناوری به 
کار رفته در صفحه تلفن های همراه هوشمند 
با نام گوریال گلس ساخته شده است که باعث 
کاهش وزن و ضخامت آن شده و در عین حال 
مقاومت باالیی هم دارد. این خودرو در س��ال 

2017 به تعداد محدود ساخته خواهد شد.
  

بی ام و سری 7

ژرمن ها در تمام طول تاریخ خودرو س��ازی 
همواره ب��ا محصوالت متنوع در صدر بوده اند. 
بی ام و با تجربه صد سال خودرو سازی همچنان 
در دنیای ماش��ین ها می تازد و در سری 7 این 
خودرو س��از بزرگ، خودرو بر پایه فناوری های 
پیشرفته ساخته شده است. استفاده از فناوری 
در جهت افزایش ایمنی و تسهیل در رانندگی 
موضوعی اس��ت که بی ام و ب��ه خوبی از پس 
آن برآمده اس��ت. در این خ��ودرو تنها کافی 
اس��ت نگاه خود را به ج��اده بدوزید و برخی 
از فعالیت ه��ای خودرو مانند کم کردن صدا یا 
تغییر موزیک یا پاس��خ دادن ی��ا رد تماس را 
تنها با اشاره دست در هوا کنترل کنید و حتی 
برای پیدا کردن دکمه آن روی فر مان چش��م 
از جاده برندارید. برای پارک شدن خودرو تنها 
کافی اس��ت از آن پیاده ش��وید و دکمه پارک 
را روی کنت��رل از راه دورش بزنی��د تا خودرو 
در فضای تنگ پارکینگ شما به آرامی پارک 
ش��ود. امکانات بسیار پیشرفته دیگری نیز در 
این خودروی 8 سیلندر کامال لوکس گنجانده 

شده است.
 

F015 مرسدس بنز 
 F015 مدل مفهومی مرس��دس بنز ب��ا نام
خودروی��ی متعلق به آینده اس��ت که در آن 
خودرو در تعامل کام��ل با محیط قرار دارد و 
با قابلیت رانندگی تمام خودکار لیست بلندی 

از ویژگی ه��ا و امکانات فوق پیش��رفته را ارائه 
می کند که حت��ی از فیلم های علمی تخیلی 
نیز پیشی گرفته است. مرسدس بنز در تالش 
اس��ت تا این خ��ودرو را در س��ال 2030 وارد 
بازار کند. از س��وی دیگر شرکت بی ام و آنچه 
بنز قولش را داده در صدمین سالگرد تولدش 
رونمایی کرده اس��ت که خیلی زود تر از تاریخ 
اعالم شده توسط بنز وارد بازار خواهد شد. به 
نظر می رسد رقابت بر سر ساخت خودروهای 
آینده محور بین این دو غول آلمانی باال گرفته 
است اما بی ام و یک گام جلو تر است. بنز اعالم 
کرده اس��ت که این خ��ودرو از نیتروژن برای 

حرکت استفاده خواهد کرد.
 

Mission E پورشه

ش��رکت پورش��ه با معرفی مدل مفهومی 
Mission E در ت��الش اس��ت ت��ا در دنیای 
ماشین های سبز نیز با تمام قدرت عرض اندام 
کن��د. این خ��ودروی چهار چ��رخ محرک و 
سوپر اس��پرت به کمک موتورهای الکتریکی 
که دارد در سال 2018 به دست طرفدارانش 
خواهد رس��ید. این مدل پورش��ه تنها در 5/ 
3 ثانی��ه می تواند به س��رعت 100 کیلومتر 
در س��اعت برس��د. این خودروی 600 اسب 
بخاری و تمام برقی قرار اس��ت نام پورشه را 
در میان سبز پوش��ان بیش از گذشته مطرح 

کند. 
Mission E با یکبار ش��ارژ می تواند تا 500 
کیلومتر حرکت کن��د و تنها در 15 دقیقه تا 
80 درصد مجدد ش��ارژ می شود که در میان 
خودروه��ای برقی دامنه حرکتی کامال خوبی 
به حساب می آید. این خودرو همان طور که از 
نامش مش��خص است ماموریت یافته است تا 
در میان خودروه��ای برقی جایگاهی در خور 

نام پورشه برایش ایجاد کند.

 هیوندای توسان هیبرید
در لیس��ت خودروه��ای پیش��رفته عموما 
ماش��ین هایی قرار دارند که از س��وخت های 
پاک برای حرکت استفاده می کنند. هیوندای 
توسان هیدروژنی در لیست برترین خودروهای 
مبتنی بر فناوری قرار دارد. از اگزوز خودروهای 
هیدروژنی فقط آب بیرون می آید و نسبت به 
خودروهای برقی از ش��تاب و سرعت کمتری 

برخوردار هستند. 
 )IX35( هیوندای ب��ا معرفی مدل توس��ان
رکورد مس��افت با یک باک پر از هیدروژن را 
که برابر با 700 کیلومتر بوده شکس��ته است 
و همچنان به س��اخت مدل های بعدی از این 
ن��وع خودروها ادامه می ده��د، هر چند روند 
رش��د خودروهای هیدروژن��ی در دنیا کند تر 
از خودروهای برقی بوده است به طوری که در 
ایالت کالیفرنیا که مهد خودروهای هیبریدی 
و برقی اس��ت تنها 10 جایگاه س��وختگیری 
عمومی وج��ود دارد و البته 28 جایگاه دیگر 
با س��رمایه 47 میلیون دالر قرار است ساخته 
ش��ود تا این خودرو ها بس��تر الزم برای رشد 

داشته باشند.
  

شورولت ولت
ش��رکت ش��ورولت با ساخت نس��ل دوم از 
خودروی ولت تمام دانش خود را به کار بسته 
است تا خودرویی پاک تر، سریع تر، سبک تر و 
مقاوم تر بس��ازد. در نسل جدید از این خودرو 
دامن��ه حرکت خودرو ب��ا موتورهای برقی به 
مقدار 40 درصد افزایش یافته اس��ت. افزایش 
40 درصد در مسافت طی شده با یکبار شارژ 
باتری ها نشان از بهبود فناوری به کار رفته در 

این خودرو ها است. 
پس از تمام شدن باتری ها موتور 8/ 1 لیتری 
با چهار س��یلندر وارد مدار می شود و خودرو 
می توان��د تا مس��افت 675 کیلومت��ر را طی 
کند. پیش��رانه های برقی و بنزینی خودرو در 
مجموع 149 اسب بخار نیرو تولید می کنند. 
این خ��ودرو با یک س��وم قیمت تس��ال مدل 
"S دامن��ه حرکتی باالی��ی را در اختیار راننده

 ق��رار می ده��د با ای��ن تفاوت ک��ه در زمان 
 استفاده از موتور بنزینی آلودگی خودرو صفر 

نخواهد بود.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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 در اولین مرحله به الس��تیک ها س��ر می زنیم. اما 
این بار فش��ار باد آنها اهمیت آنچنانی ندارد، بلکه آج 
الستیک ها و ساییدگی آنها بسیار مهم بوده و می تواند 
باعث این عیب ش��ود. الس��تیک های جلو بسیار مهم 
هستند. آج تایرها، کیفیت آنها و نحوه قرارگیری شان 
می تواند در بس��یاری از پارامترها تأثیر بس��یار زیادی 
بگذارد. حتی تفاوت میزان آج الستیک چپ و راست 
می تواند غربیلک را تا حدودی بلرزاند. پس در کیفیت 
الستیک های خودروی خود دقت کنید تا از عوارض آن 

به دور بمانید.
 دومین نکته ای که باید به آن دقت کنید باالنس بودن 
چرخ های جلو است. ناباالنسی در چرخ ها می تواند به راحتی 
فرمان را بلرزاند و حتی در صورت عدم برطرف کردن آن 

جلوبندی را نیز با عیوب غیرقابل پیش بینی مواجه کند.
 میل تعادل همان گونه که از اسمش پیداست برای 
حفظ تعادل خودرو به کار می رود. این میله با ش��کل 
خاصی که دارد و نحوه اتصالش در س��ر پیچ ها نیروی 
پیچش را بین دو چرخ تقس��یم کرده و از خم ش��دن 
بیش از حد خودرو به یک س��مت جلوگیری می کند. 
این میله توسط دو بوش محکم نگه داشته می شود. در 
صورت خرابی این بوش ها نیز غربیلک فرمان می لرزد 
یا اصطالحاً فرمان می زند. بوش های میل تعادل در بی 
سر و صدا کار کردن سیستم تعلیق و جلوبندی نقش 

به سزایی دارند.
 اما قسمت دیگری که در جلوبندی نقش موثری دارد 
بلبرینگ چرخ است که خرابی آن می تواند عیوب زیادی 
را به وجود آورد که از جمله آن ها لرزش فرمان خودرو 
است. خرابی بلبرینگ چرخ صدای خاصی دارد که از آن 
می توان به معیوب بودن این قطعه پی برد. توجه داشته 

باشید تنظیم بلبرینگ چرخ بسیار مهم است و در عمر 
بلبرینگ و کارکرد آن نقش زیادی دارد.

 نق��ش اصل��ی در گرفتن ضربات ج��اده و کنترل 
نوسانات را در سیستم تعلیق، کمک فنر بازی می کند. 
این وسیله که خود می تواند عیوب و مشکالت زیادی را 
شامل شود )که معموالً تعمیرکارها با تعویض آن اقدام 
به رفع عیب می کنند( اگر خراب شود مشکالت زیادی 
را به وجود می آورد. گاهی لرزش فرمان نیز از خستگی 
ش��دید کمک یا فنر بوده که استحکام الزم را نداشته 
و ارتعاش��ات را به سیستم فرمان و در نهایت غربیلک 
منتقل می کند. گاهی مواقع شل بودن کمک فنر نیز 
باعث ایجاد صدای اضافی و لرزیدن فرمان نیز می شود.

 سیبک نیز یکی از عوامل و ریشه های این عیب است. 
وقتی س��یبک خراب شده و حرکت مفصلی خود را به 
درستی انجام ندهد می تواند این عیب را به وجود آورد. 
سیبک نباید در راستای محور Y حرکتی داشته باشد. 
به زبان ساده تر سیبک نباید حرکت عمودی آنچنانی 
داشته باشد. لقی مجاز سیبک در راستای عمود آنقدر 
کم است که با دست حس نمی شود. پس خرابی و لقی 

سیبک موجب لرزش فرمان و زدن آن می شود.
 تنظی��م زوایای فرمان نیز در لرزش فرمان بس��یار 
تأثیرگذار اس��ت. پس اگر فرمانت��ان می لرزد در اولین 

فرصت یک تنظیم فرمان انجام دهید.
 گاهی خرابی اتصاالت و شل بودن بیش از اندازه آنها 
نیز این مش��کل را به وجود می آورد که با آچارکشی و 

کنترل مجدد برطرف می شود.
 ام��ا گاهی لرزش فرمان فقط در هنگام ترمزگیری 
بوده که این عیب از دیس��ک های ترمز اس��ت. وقتی 
دیس��ک تاب داشته باش��د در هنگام ترمزگیری این 

آس��ایش  و  راحت��ی  ام��روزه 
خ��ودرو  ی��ک  سرنش��ینان 
مهمترین دغدغه خودروسازان 
اس��ت و یکی از عواملی که بر 
ه��م زنن��ده این آرام��ش در 
خودرو اس��ت، منتقل ش��دن 
ش��دید  و  متع��دد  ضرب��ات 
ناش��ی از ارتعاش��ات خارج��ی 
ب��ه سرنش��ینان اس��ت. این 
ارتعاشات خارجی می تواند در 
اثر عب��ور خودرو از مس��یری 
ناهم��وار ب��وده و ی��ا در اث��ر 
ترمزگیری ناگهانی ایجاد شود. 
ب��ه منظ��ور رفع این مش��کل 
و ایج��اد نس��بی آرام��ش در 
و  مهندس��ان  خ��ودرو،  ات��اق 
طراحان صنعتی در حال انجام 
مطالعاتی برای بهب��ود و ایجاد 
سیس��تم های  در  پیش��رفت 
تعلیق خودروها هس��تند. اما 
اینکه گاهی احساس می کنید 
رانندگ��ی ب��ا خودروی��ی ک��ه 
سوارش هستید سخت شده 
و ماش��ین تان قدری سرکش 
شده، علتش را باید در شرایط 
و سالمت جلوبندی آن جستجو 
کنید. در ادامه به علل کاهش 
فرمانپذیری در برخی خودروها 

می پردازیم.

همه ایرادات جلوبندی خودرو
اگر فرمانپذیری خودروی شام کم شده بخوانید

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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همه ایرادات جلوبندی خودرو
اگر فرمانپذیری خودروی شام کم شده بخوانید

حالت مش��اهده می ش��ود. برای برطرف کردن 
این عیب دو راه دارید. ابتدا باید قطر دیس��ک ها 
سنجیده شود. اگر به حد الزم بود با تراشکاری و 
برداشتن الیه ای نازک از روی دیسک این عیب 
برطرف می ش��ود. اما اگر قطر دیسک کم باشد 
باید حتماً عوض ش��ود. یکی دیگر از مشکالتی 
که در سیس��تم فرمان خودرو دیده می ش��ود، 
انحراف خودرو به یک سمت در مسیر مستقیم 
اس��ت. وقتی در حال حرکت در مسیر مستقیم 
هستید، اگر فرمان را برای چند لحظه رها کنید، 
خودرو تمایل دارد از مسیر مستقیم خارج شود 
و اصطالح��اً گفته می ش��ود فرمان به س��متی 
می کشد. اتصاالت فرمان و تنظیم زوایای چرخ 
می تواند باعث بروز این مشکل شود. پس آنها را 

نیز کنترل کنید.
 اما یکی از مهم ترین دالیل این عیب شاسی 
خودرو است. وقتی شاسی خودرو از یک سمت 
مورد ضربه و آسیب قرار می گیرد تنظیمات اولیه 
کارخانه و ابعاد شاسی به سرعت به هم می ریزد. 
برگرداندن آن به حالت اولیه بسیار مشکل بوده 
و گاه��ی این کار به درس��تی انجام نمی ش��ود. 
خودروی��ی که در اثر تصادف شاس��ی آن تغییر 
حالت داده باشد به سرعت در سیستم جلوبندی 
مشکل پیدا می کند. سیستم فرمان و متعلقات 
آن هم که وابسته جلوبندی است سریع خراب 
شده و دچار مشکل می شود. کشیدن فرمان به 
یک سمت، خراب شدن س��ریع پلوس ها، پاره 
ش��دن گردگیر آنه��ا و در کل خرابی جلوبندی 

از ع��وارض این گونه خودروها اس��ت. پس قبل 
از خرید خودروی کار کرده از س��المت شاسی 

اطمینان حاصل کنید.
 نقش بازوی س��گ دست؛ این بازو که نقش 
اساس��ی در جلوبندی بازی کرده و بازیگر نقش 
اول است در صورت خرابی باعث کشیدن فرمان 
به یک سمت می شود. نگران نباشید قیمت این 
بازیگر نقش اول برخالف بس��یاری از بازیگران 

امروز زیاد نیست.
 فنر در سیستم تعلیق به همراه کمک نقش 
جذب ضرب��ات را به عهده دارد. این فنر ضریب 
جذب انرژی خاصی داشته که باید به آن توجه 
کرد. در بسیاری مواقع وقتی فنر خسته می شود 
سیس��تم هدایت خ��ودرو را تح��ت تأثیر خود 
قرار داده و باعث کش��یدن فرمان به یک طرف 
می شود. به زبان ساده تر فنر ضعیف شده و نیرو را 
نمی تواند جذب کند. پس آن را باید عوض کنید. 

فنر نیز قیمت چندانی ندارد.
 گاهی خرابی سیس��تم ترم��ز نیز باعث این 
مشکل می شود. نیروی ترمز باید بین چرخ ها به 
یک اندازه تقسیم شود. این تقسیم مساوی سبب 
می ش��ود تا در زمان ترمزگیری هر چرخ به یک 
ان��دازه تحت تأثیر نیروی ترمز قرار بگیرد. حال 
تصور کنید این نیرو به مساوات تقسیم نشده و 
یک چرخ کمی بیشتر تحت فشار قرار بگیرد. در 
نتیجه تغییر دور به سرعت انجام گرفته و فرمان 
به یک طرف منحرف می شود. در این گونه مواقع 
خودرو و سیستم ترمز آن به یک ترمزساز ماهر 
نش��ان داده ش��ود. ممکن است پمپ ترمز یک 
چرخ گریپاژ کرده باشد و نتواند به درستی ترمز 

بگی��رد. درمان این درد باز ش��دن پمپ ترمز و 
شست وش��وی بوش های آن بوده تا کامالً روان 

حرکت کند.
 اما عیب دیگر، سر و صدای غیرعادی سیستم 
تعلیق خودرو است. به گونه که شما در هر دست 
اندازی می افتید صدای تق تق یا هر نوع صدای 
دیگری از سیس��تم تعلیق به گوش می رس��د. 
گاهی می ش��ود که شما خودرو را با دست تکان 
می دهید، ولی صدای اضافی از سیس��تم تعلیق 
می ش��نوید. این گونه س��ر و صداه��ای اضافی 
نش��ان دهنده خرابی سیستم تعلیق بوده که به 

راحتی قابل برطرف شدن است.
 کمک فنر باید نه زیاد سفت نه زیاد نرم باشد. 
همچنین پس از جمع ش��دن باید آرام به حالت 
اولیه خ��ود بازگردد. پس قبل از هر چیزی باید 
نحوه کار کمک فنر کنترل ش��ود. در این مواقع 

معموالً کمک فنر تعویض می شود. 
 ساییدگی س��یبک و بدون روغن کار کردن 
آن هم س��بب این س��ر و صدا می شود. سیبک 
نیز معموالً قابل تعمیر نیس��ت. چون به صورت 
پرسی ساخته می شود. پس سیبک نیز به راحتی 
تعویض می شود. شل بودن میل تعادل و برخورد 
آن با س��ایر قسمت ها سر و صدای اضافی تولید 
می کند. گی��ج زدن خودرو را تقریب��اً همه ما با 
آن دس��ت و پنجه نرم کردی��م. این هم یکی از 
شایع ترین عیوب بوده که دالیل و ریشه های خود 
را دارد. بار دیگر به میله تعادل بازمی گردیم. اگر 
این میله ضعیف شود و نتواند نیرو را به درستی 
در خود جذب کند خودرو به راحتی گیج می زند. 
سیستم تعلیق، فنر و کمک فنر نیز وقتی ضعیف 

می شوند باعث گیج زدن خودرو می شوند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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کم�ی از ش�رکت مس�افربری جهان گش�ت مهر 
شهرستان الر بگویید.

این ش��رکت از اردیبهشت ماه سال 1375 آغاز به 
کار کرد. ابتدا نام مهتاب الرستان را برای شرکت مان 
انتخ��اب کردیم اما به دلیل هم نامی این ش��رکت با 
یک شرکت دیگر که مالکیت آن هم متعلق به بنده 
هس��ت، بنا به دستور مراجع مس��ؤول، نام آن را به 
»جهان گش��ت مهر« تغییر دادی��م. اتوبوس های ما 
در خطوط الر به ش��یراز، بندرعباس، المرد، جهرم، 
اصفه��ان و تهران فعالیت می کنن��د و امیدواریم در 
آینده بتوانیم مس��یرهای بیشتری را تحت پوشش 
خ��ود درآوریم. اغلب مس��افرین ما را دانش��جویان 
ش��هرهای مختلف تش��کیل می دهند و البته اقشار 
مختلف مردم هم همواره در کنار ما به عنوان مسافر 

هستند.

چطور شد که سراغ دنیای اتوبوس و مسافر و جاده 
رفتید؟

فکر می کنم س��ال 81 بود که تصمیم گرفتم یک 
اتوبوس بخرم. حس عجیبی داش��تم و می خواستم 
گام در مس��یر جدیدی بگذارم. بعد از مشورت های 
زیاد یک دستگاه اتوبوس رنو خریدم و چند سالی با 
آن کار کردم. سال 83 که عقاب افشان با اتوبوس های 
اسکانیا وارد بازار کشور شد، تصمیم گرفتم به خاطر 
زیبایی و کیفیتی که همه از آن حرف می زدند سراغ 
این اتوبوس ها بروم و باالخره در س��ال 84 با کمک 

آقای مجیدپور یک دستگاه از اتوبوس های اسکانیا را 
خریداری کردم و به خانواده این شرکت پیوستم.

ش�رکت  اتوبوس ه�ای  از  دس�تگاه  چن�د  االن 
عقاب افشان دارید؟

من بعد از خریداری اولین اتوبوس تقریباً تا مدتی 
هر 6 ماه یک بار یک دس��تگاه از اتوبوس های به روز 
اس��کانیا را می خری��دم و االن 6 اتوبوس به صورت 
ش��خصی دارم و 6 اتوب��وس دیگر هم در ش��رکتم 
فعالیت می کنند که همه اس��کانیا هستند. مجموعاً 
در شرکت جهان گشت 12 اتوبوس مشغول فعالیت 

هستند.

در طول این همه س�ال به این فکر نیفتادید که از 
برند دیگری هم استفاده کنید؟

بله، راستش سال 87 یک دستگاه اتوبوس از برند 
دیگری هم گرفتم اما به خاطر مش��کالتی که با آن 
داشتم ترجیح دادم با همین اتوبوس های اسکانیا کار 

کنم.

چه چیزی در اتوبوس های اسکانیا شما را این قدر 
در انتخاب آن مصمم کرد؟

عوامل زیادی مؤثر بود، از جمله مس��افران. حتماً 
می دانید حیات ما وابسته به مسافران است. آنها هر 
برندی را بپسندند ما هم باید همان را در اختیارشان 
بگذاری��م. این یک اصل مهم اس��ت و ما نمی توانیم 

مسافرت با اتوبوس اگرچه در 
گذش��ته برای خیلی ها سخت 
و کس��ل کننده بود و اغلب از 
آن ف��راری بودند ام��ا امروزه 
به واس��طه ش��رایط مطلوب و 
آرامش��ی که بر سیستم فنی 
و رفاه��ی اتوبوس ه��ا حاک��م 
ش��ده، اس��تقبال م��ردم روز 
به روز از این وس��یله حمل و 
نقل عمومی با توجه به توسعه 
مس��أله گردش��گری بیش��تر 
و بیش��تر می ش��ود. در اینجا 
نق��ش ش��رکت های خدم��ات 
مسافربری بس��یار ویژه است 
و این ش��رکت ها هس��تند که 
می توانن��د اقب��ال عمومی به 
را  اتوبوس ه��ا  از  اس��تفاده 

بیشتر و بیشتر کنند.
ب��ا  الر  جهان گش��ت  ش��رکت 
مدیریت علیرض��ا ناطقی یکی 
مس��افربری  ش��رکت های  از 
اس��تان ش��یراز اس��ت که به 
گفت��ه خودش هم��واره تالش 
می کند بهتری��ن خدمات را به 
مس��افرانش ارایه کن��د. با او 
در این ش��ماره کالس��که سبز 
به گفت وگو نشسته ایم که در 

ادامه می خوانید.

بیشتر مسافران ما اتوبوس های اسکانیا را به دیگر برندها ترجیح می دهند
گفت وگوی کالسکه سبز با علیرضا ناطقی، مدیر رشکت جهان گشت الر

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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بیشتر مسافران ما اتوبوس های اسکانیا را به دیگر برندها ترجیح می دهند
گفت وگوی کالسکه سبز با علیرضا ناطقی، مدیر رشکت جهان گشت الر

برای ذائقه مردم تصمیم بگیریم. وقتی مسافر 
از م��ن بلیط اتوبوس اس��کانیا می خواهد من 
نمی توانم به او دروغ بگویم یا بلیط دیگری در 
اختیارش بگذارم. البته کیفیت فنی، استحکام 
و زیبایی اتوبوس های اس��کانیا نیز بسیار حائز 
اهمیت اس��ت. این اتوبوس ها به نسبت دیگر 
برندها بس��یار کم خرج هس��تند و از خدمات 
پس از فروش بس��یار خوبی هم بهره می برند. 
ش��اید جالب باش��د بدانید که ما در شهر الر 
تنها دو ش��رکت مس��افربری داری��م و رقابت 
زیادی هم بین ما وجود دارد. خاطرم هس��ت 
در یک برهه ای ش��رکت رقی��ب ما رو آورد به 
اتوبوس های برند دیگری و همین باعث ش��د 
شرکت ما برتری کاماًل محسوسی بر آنها پیدا 
کند. مس��یرهای تردد اتوبوس های شهرستان 
الر تقریب��اً س��رباالیی و سراش��یبی اس��ت و 
اتوبوس های اس��کانیا به لح��اظ قدرت و توان 
بسیار راحت تر در این جاده ها فعالیت می کنند. 
ضمن آنکه سیستم گرمایش و سرمایش این 
اتوبوس ها هم از برندهای دیگر قوی تر است و 
نهایتاً این برتری کیفی زمینه موفقیت شرکت 

جهان گشت مهر را بر رقیبش فراهم کرد.

چقدر در انتخاب رانندگان تان دقت دارید؟
م��ا یک قاعده مه��م داری��م و آن هم اینکه 
راننده باید حتماً تجربه زیادی داش��ته و سرد 
و گرم جاده ها را چش��یده باشد. به هیچ وجه 
در بحث رعایت قوانین و مقررات با آنها تعارف 
نداریم و همواره رعایت حقوق مس��افران را به 
رانندگان مان یادآوری می کنیم. در کنار اینها 
حتماً از راننده بومی برای اتوبوس ها اس��تفاده 
می کنیم. این کار از آنجا که تقریباً مردم شهر 
راننده ها را می شناس��ند ق��دری آرامش روانی 
بیشتری به آنها می دهد و راننده هم به واسطه 

آشنایی، دقت بیشتری خواهد داشت.

حقوق راننده ها را هم با همین شدت پیگیری 
می کنید؟

صد در ص��د. م��ا در اینج��ا انجمن صنفی 
رانن��دگان را داری��م ک��ه من خ��ودم یکی از 
مس��ؤوالن این انجمن هس��تم. بارهای بار در 
جلس��ات اعالم کرده ام که راننده تا زمانی که 
آرامش روانی نداشته باشد نمی تواند با تمرکز 

پشت فرمان اتوبوس بنشیند. شما می توانید با راننده های ما صحبت 
کنید. آنها عالوه بر اینکه از خدمات بیمه بهره می برند بدون کم و 

کاستی حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند.

از شغلی که دارید راضی هستید؟
همیش��ه خدا را ش��کر می کنم به خاطر این ج��وی باریکی که 
همیشه آب در آن جاری است. همین که مسافری هست و ما کار 

می کنیم برای مان کافی است.

کمی هم درباره شرایط جاده ها برای مان بگویید.
جاده های س��مت ما خیلی شرایط مطلوبی ندارند و در برخی از 
مسیرها اتوبوس های ما مجبورند در جاده های خطرناک دوطرفه 
تردد کنن��د. خیلی پیگی��ر بوده ایم اما تا به ح��ال اتفاق خاصی 
نیفتاده اس��ت. سوای این مشکالت کیفیت آسفالت ها هم مطرح 
است. متأسفانه در بسیاری مواقع کیفیت نامطلوب آسفالت ها به 
اتوبوس های ما آس��یب های جدی می زن��د و ما نمی توانیم کاری 

بکنیم. امیدواریم که مسؤولین قدری بیشتر به فکر ما باشند.

به عنوان یک مالک چقدر رضایت شما در بحث خدمات پس از 
فروش عقاب افشان جلب شده است؟

انصافاً من هیچ دغدغه ای در این زمینه ندارم. واقعاً جای خوشحالی 
است که یک خودروساز در کشور ما خود را ملزم می داند در تمام 
نقاط کش��ور خدمات پس از فروش داشته باشد. من واقعاً مدیران 
خدمات پس از فروش به خاطر پیگیری ها و شرایط مطلوبی که در 
این حوزه پدید آورده اند تشکر می کنم و در پایان برای همه مردم 
س��رزمینم آرزو می کنم که در این ماه عزیز طاعات و عباداتش��ان 

قبول حق تعالی باشد.

کیفی�ت فنی، اس�تحکام و 
زیبایی اتوبوس های اس�کانیا 
نیز بسیار حائز اهمیت است. 
این اتوبوس ها به نسبت دیگر 
برندها بسیار کم خرج هستند 
و از خدم�ات پ�س از فروش 
بسیار خوبی هم بهره می برند

اتوبوس ه�ای اس�کانیا ب�ه 
لحاظ ق�درت و توان بس�یار 
جاده ه�ا  ای�ن  در  راحت ت�ر 
فعالی�ت می کنند. ضمن آنکه 
سیستم گرمایش و سرمایش 
این اتوبوس ها هم از برندهای 
دیگر قوی تر است و نهایتاً این 
برتری کیف�ی زمینه موفقیت 
شرکت جهان گشت مهر را بر 

رقیبش فراهم کرد

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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با توجه به آمار تصادفات ناشی 
حواس پرت��ی  و  بی دقت��ی  از 
رانندگان در س��ال های اخیر، 
س��ازندگان  و  مهندس��ان 
رف��ع  دنب��ال  ب��ه  خودروه��ا 
ای��ن موان��ع هس��تند. آنها با 
بهره گیری از فناوری های نوین 
توانس��ته اند تع��داد زی��ادی 
از عوامل��ی که باع��ث تصادف 
می ش��وند را برط��رف کنن��د. 
فناوری جدی��د V2V می تواند 
راننده را از بس��یاری حوادث 
و تصادفات ک��ه در چند لحظه 
آین��ده ممکن اس��ت رخ دهد 
مطلع س��ازد و یا خ��ود به این 
م��وارد به ص��ورت هوش��مند 
عکس العمل نشان دهد. این 
فناوری با بهره گیری از ارتباط 
بی سیم میان خودروهای مجاور 
و زیرس��اخت ها این امکان را 
فراهم می س��ازد ت��ا از رفتار 
وس��ائط نقلیه ای که اطراف ما 

هستند باخبر شویم.

فناوری ارتباطات خودرویی چیست و چگونه کار می کند؟
دانش خودرو

مقدمه 
با اعالم برنامه ه��ای دولت آمریکا در هفته اول فوریه 
سال 2015 برای پیشبرد فناوری ارتباطات خودرویی، 
این فناوری یک گام به تحقق عینی نزدیک تر ش��د. 
اعالمیه صادره در س��وم فوریه مجموعه ای از قوانین 
پیش��نهادی را مطرح می کرد که در س��ال 2017 با 
پایان دومی��ن دوره دولت اوباما، با ه��دف گردآوری 
نظرات عموم منتشر خواهد شد. قانون گذاران فدرال 
امیدوارند زمانی حول و حوش سال 2020 ارتباطات 
بین خودروها تحقق عین��ی یابد؛ امکانی که موجب 
خواهد ش��د خودروها ب��ه رانندگان خ��ود در مورد 
مخاط��رات جاده ای پیش رو هش��دار دهند. آنچه در 
ای��ن هفته اتفاق افتاد اعالم برنامه ای در این زمینه با 

مدیریت اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها بود.
به بیان ساده، اولین نسل سامانه های V2V به صدور 
هشدار ایمنی برای رانندگان خود دست می زنند ولی 
کنترل خودرو را در دس��ت نمی گیرند. ارتقای بعدی 
این سامانه ش��امل توانایی ترمز یا مانور به دور موانع 
و نهایتاً ادغام در فناوری وسایل نقلیه خودران خواهد 
بود. آنچه در ادامه می آید ش��رح مختصر و مفیدی از 

فناوری های V2V و برخی الزامات آن است.

فناوری V2V چیست؟
ارتباطات خودرویی V2V(1(  از یک ش��بکه بی سیم 
تش��کیل ش��ده اس��ت که در آن خودروها به مبادله 
اطالعات ب��ا یکدیگر درب��اره وضعیت ج��اری خود 
می پردازند. این داده ها می توانند شامل سرعت، مکان، 

جهت حرکت، ترمزگیری و از دس��ت دادن پایداری 
باش��ند )ش��کل 1(. فناوری ارتباط��ات خودرویی از 
ارتباط��ات بُرد کوتاه اختصاصی DSRC(2( اس��تفاده 
می کند که مجموعه ای از استانداردهای تدوین شده 

توسط مراجعی همچون FCC 3 و ISO 4 است. 

)V2V( شکل 1- ارتباطات خودرویی

سید مهدی نبوی چاشمی
کارشناس واحد تحقیق و توسعه
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فناوری ارتباطات خودرویی چیست و چگونه کار می کند؟
دانش خودرو

گاهی اوقات این رس��انه ارتباطی به عنوان یک 
ش��بکه Wi-Fi توصیف می ش��ود، زیرا یکی از 
باندهای فرکانسی ممکن آن GHz 5/9 است که 
توس��ط Wi-Fi نیز مورد استفاده واقع می شود. 
 Wi-Fi »ولی درس��ت تر است که آن را »همانند
بنامیم. بُرد آن در بزرگراه ها حدود 300 متر است 
و می تواند رویدادهای 10 ثانیه آینده در مس��یر 

پیش رو را پیش بینی کند.
ارتباطات V2V می تواند یک شبکه توری فرض 
ش��ود بدین معنی که هر ِگره )خ��ودرو، چراغ 
راهنمایی هوش��مند و مانند اینها( می تواند در 
آن به ارسال، دریافت و مبادله سیگنال بپردازد. 
پنج تا ده ارس��ال س��یگنال )هاپ( در ش��بکه 
قادر به گ��ردآوری داده های ترافیکی یک مایل 
پیش رو خواهند بود. این مس��افت برای حتی 
حواس پرت ترین راننده کافی اس��ت تا پای خود 

را از روی پدال گاز بردارد )شکل 2(.
در نخس��تین خودروهای مجهز به این سامانه، 
هش��دارهای V2V ممکن اس��ت به شکل یک 
اعالم خط��ر و به صورت نور قرمز چش��مک زن 
روی داشبورد و یا در مورد خطرات رو  به تزاید به 
شکل نوری که تدریجاً به قرمز می گراید، ظاهر 
ش��ود. این هش��دار می تواند نشانگر جهت بروز 

تهدید باشد.
تمام این ها هم اکنون حال��ت موقتی دارند زیرا 
V2V هن��وز در مرحل��ه مفهومی ق��رار دارد و 
چندین هزار نمونه اولیه یا خودروهای آزمایشی 
تجهیز شده برای آزمون این مفهوم به کار گرفته 
ش��ده اند. بیش��تر این نمونه های اولیه تا حدی 
پیش��رفته اند که قادر به ترمز خودکار یا هدایت 

خودرو پیرامون خطر هستند. 

برای یک قانون گذار یا گزارش��گر دی��دن خودرویی که به جای صرفاً 
اعالم خطر با نور چشمک زن، به طور خودکار متوقف شده یا از خطر 

می گریزد جذابیت بیشتری دارد.

شکل 2- ارتباطات V2V شبکه توری

چراغ های راهنمایی یا س��ایر تجهیزات ثاب��ت، V2V 5 یا تجهیزات 
ارتباطی خودرو- زیرساخت خوانده می شوند )شکل 3(. این واژه برای 
آن تحت چتر V2V مورد استفاده قرار می گیرد که از تکثر مخفف های 

سه حرفی اجتناب شود.
 V2V برخی خودروس��ازان دارای اصطالح��ات تخصصی خود برای 
همانند C2X هس��تند ک��ه دربرگیرنده ارتباط با س��ایر خودروها و 

زیرساخت است. 
همچنین گرایشی به استفاده از اصطالح اینترنت خودرویی نیز دیده 
می شود. اصطالحی که معنای گسترده تری دارد و دور َورزی )تلماتیک( 
را نیز شامل می شود، »خودروی مرتبط« است که گزارشگران گاهی 
اوقات دوس��ت دارند از آن با عنوان خودروی س��خنگو یاد کنند. اما 

عبارت V2V همچنان دست باال را دارد.

در نخس�تین خودروه�ای 
س�امانه،  ای�ن  ب�ه  مجه�ز 
ممک�ن   V2V هش�دارهای 
اس�ت به ش�کل ی�ک اعالم 
خط�ر و به ص�ورت ن�ور قرمز 
چشمک زن روی داشبورد و یا 
در مورد خط�رات رو  به تزاید 
به ش�کل نوری که تدریجاً به 
قرم�ز می گراید، ظاهر ش�ود. 
این هش�دار می تواند نشانگر 

جهت بروز تهدید باشد.
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شکل3- تجهیزات ارتباطی خودرو - 
زیرساخت

ارتباطات V2V معادل وسایل نقلیه خودران 
نیست 

ارتباطات خودرویی باعث هوش��مندتر ش��دن 
وس��ایل نقلیه خ��ودران یا خودمخت��ار خواهد 
ش��د. این دو اصطالح به هم مرتبط هس��تند 
ولی معادل نیستند. وسیله نقلیه خودران سال 
2014 مجموعه ای از ویژگی ها ش��امل کنترل 
تطابقی گش��ت برای هماهنگ  کردن سرعت 
خود با خودروی جلویی، دس��تیار حفظ مسیر 
حرکت، به منظور نگه  داشتن خودرو بین خطوط 
کف جاده و آشکارس��از نقاط کور، برای هشدار 
در مورد خودروهای کناری یا پشت سری است. 
این خودرو تا زمانی خودمختار است که راننده 
دستان خود را روی فرمان نگه داشته و پیچ های 

تندی بر سر راه نباشد.
به عنوان پیش��رفته ترین نمون��ه از این خودرو 
می توان مرس��دس بنز کالس S را نام برد. این 
خودرو به عنوان خودروی فناورانه سال شناخته 
ش��ده است. حس��گرهای خودرو به عالوه رادار 
اضاف��ی آن به خودرو ام��کان می دهند قبل از 
برخورد با عابرین یا خودروهای وامانده در مسیر، 
توقف ک��رده یا از پیرامون آنه��ا عبور کند. اگر 
خودرویی به داخل مس��یر شما منحرف شود، 
حداقل کاری که این مدل خودروی بنز می کند 
حرکت به کناره مخالف مس��یر حرکت است. 
همچنین این خودرو دارای حس��گرهای رو به 
عقب برای تشخیص خطر ناشی از ترمز ناگهانی 
اس��ت تا به خودروی عقب��ی جهت ممانعت از 

تصادف هشدار الزم را بدهد.
به عقیده خودروس��ازان تا انته��ای دهه حاضر 
شاهد وس��ایل نقلیه خودران بر سطح جاده ها 
خواهیم ب��ود. اینگونه خودروها از خودمختاری 
بیش��تری برخ��وردار خواهند بود، ام��ا هنوز از 
نظر توانایی آشکارس��ازی مخاط��رات پیش رو 
محدودیت هایی دارند. بهترین رادارها حتی قادر 
به دیدن رویدادهای 5 ثانیه بعد در مسیر پیش 
رو هستند. فناوری V2V، محدوده عمل وسیله 
نقلیه خ��ودران را افزایش می دهد به طوری که 
خودرو و راننده آن مجبور نیستند در کسری از 

ثانیه پیش رو، واکنش مناسب نشان دهند.

آشکار شدن تدریجی فواید V2V همگام با 
گسترش نفوذ فناوری

در روزه��ای اولی��ه عصر V2V، اگ��ر خودروی 
ش��ما دارای V2V بوده و خودروی جلویی فاقد 
ترمزهای یکپارچه با این سامانه باشد، باید کاماًل 
هوشیار باشید. اگر خودروی شما دارای دوربین 
هشدار ترک مسیر حرکت باشد در هنگام بروز 
خطر برخ��ورد از روبه رو به ش��ما یاری خواهد 
رساند. اگر خودروی شما دارای کنترل تطابقی 
گش��ت باش��د در هنگام بروز خطر، حداقل از 

شدت تصادفات کاسته خواهد شد.
اگ��ر هر دو خودرو دارای V2V بوده و با فاصله 
نزدیک��ی از خودروی جلوی��ی در حال حرکت 
باش��ید، در صورت ترمز خ��ودروی جلویی یا 
توقف ناگهانی آن محتمالً هشداری به صورت 
یک چراغ چش��مک زن LED روی داش��بورد 
خ��ود دریافت خواهید کرد. اگ��ر در گروهی از 
خودروها، سه یا چهار دستگاه مجهز به سامانه 
V2V باشند، همه خودروها از مزیت این سامانه 
برخ��وردار خواهند ش��د زیرا در اث��ر دریافت 
هشدار از طریق سامانه خود و یا مشاهده ترمز 
خودروهای مجاور، در موقعیت ایمن تری ترمز 
خواهند کرد. حداقل این موقعیت پیش می آید 
که در ص��ورت ترمز ناگهانی خودروی جلویی، 
به جای یک رش��ته تصادف زنجیره ای تنها دو 
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خودرو به هم برخورد کنند.
وقتی تمامی خودروها در جاده مجهز به سامانه 
V2V و دارای ویژگی ه��ای خودمخت��ار ای��ن 
فناوری باشند، خودروها بدون نیاز به چراغ های 
راهنمای��ی راه خود را از میان تقاطع ها خواهند 
یافت. خ��ودروی مجهز می تواند از میان فاصله 
بین خودروهای گذرنده از مسیرهای متقاطع، راه 
ایمنی برای خود بیابد. در نمایش های تصویری، 

این ویژگی بسیار خیره کننده بوده است.

س�امانه V2V چه چیزی را ردیابی و گزارش 
می کند؟

برخ��ی اطالعاتی ک��ه س��امانه V2V می تواند 
گردآوری و ارس��ال کند به قرار زیر هستند؛ تا 
زمان��ی که V2V ب��ه درون خودروه��ا راه یابد، 
برخ��ی از این اطالعات ممکن اس��ت به خاطر 
س��ادگی بیش��تر یا کاهش هزینه ها از گردونه 

خارج شوند:
سرعت خودرو، موقعیت و جهت حرکت خودرو، 
وضعیت شتاب گیری یا ترمزگیری خودرو، تغییر 
خط حرکت توس��ط خودرو، وضعیت درگیری 
س��امانه کنترل پایداری یا کنت��رل پیش رانه، 
وضعیت سامانه ترمز ضد قفل )ABS( و وضعیت 
دنده درگیر )به عنوان مثال برای کمک به خارج 

شدن خودرو از پارکینگ(.
عالی��م و س��یگنال های ارتباط��ات خ��ودرو - 
زیرساخت، می توانند به ارسال اطالعات ترافیکی 

و آب و هوایی زیر بپردازند:
وضعیت چ��راغ راهنمایی )قرمز، زرد، س��بز(، 
عالم��ت توقف، ممنوعیت گ��ردش به چپ در 
تقاطع، دما )بر فراز پلی که ممکن اس��ت قبل 
از زمین زیر آن یخ بزند(، سیگنال های ارسالی 
از خودروهای جلوتر و نزدیک ش��دن خودروی 

امداد.
حس��گرهای متعدد روی خودروهای پرشمار، 
تصویر درست تری از ترافیک پیش رو خواهند 
داد. اگر تنها یک خ��ودرو، برف پاک کن خود را 
روشن کرده باشد دو حالت دارد؛ یا راننده در حال 
پاک کردن شیشه جلو است و یا اشتباهاً دکمه 
آن را زده است. ولی اگر بیشتر خودروها چنین 
کنند حتماً باران یا برف در حال باریدن اس��ت. 
اگر خوش��ه متراکمی از خودروها برف پاک کن 
خود را روشن کرده باشند احتماالً نفت کامیونی 
روی آنها ریخته است یا آب ناشی از ذوب برف 
در ح��ال فروریختن از باالی یک پل اس��ت. به 
کمک سرعت متوسط تمامی خودروها می توان 
این رویدادها را تأیی��د کرد. ترمز ناگهانی روی 

یک جاده خشک همراه با گرداندن سریع فرمان 
نشانه یک حادثه، مواجهه با یک خودروی وامانده 
یا مانعی روی جاده است. اگر تمامی خودروها به 
چپ گردش کنند قطعاً مانعی در سمت راست 
جاده وجود داشته است. در شکل 4، کامیون و 
خودروی شاسی بلند در خطر برخورد با یکدیگر 
قرار دارند زیرا رانن��دگان آنها در حین نزدیک 
شدن به تقاطع قادر به دیدن یکدیگر نیستند و 
تابلوی توقف توسط راننده کامیون قابل مشاهده 
نیس��ت. هر دو رانن��ده هش��دارهایی در مورد 
احتمال بروز تصادف دریافت خواهند کرد که به 

آنها امکان انجام اقدامات پیشگیرانه را می دهد.

V2V شکل 3- ردیابی و گزارش سامانه

زندگی هایی که نجات داده می شوند
بیشتر پیش��نهادهای ارائه شده توسط دولت ها 
با این نتیجه خاتمه می یابن��د که با ثمر دادن 
پروژه های V2V هزاران نفر از مرگ نجات پیدا 
خواهن��د کرد. برخی عناوی��ن خبری این گونه 
اظهار کرده اند که V2V هفتاد تا هشتاد درصد 
تلفات را کاه��ش خواهد داد. وزیر حمل و نقل 
آمریکا، جیمی فاکس در اعالمیه س��وم فوریه 
 NHTSA، فن��اوری V2V را همس��نگ فت��ح 
ُک��ره م��اه دانس��ته و ت��وان بالق��وه عظیمی 

ب��رای آن متص��ور ش��ده اس��ت. او اس��تقرار 
 گس��ترده فن��اوری V2V را باع��ث کاه��ش

70 تا 80 درصد از تصادفات مربوط به رانندگان 
فاقد اختالل حواس )نه همه تصادفات( می داند.

 
نتیجه گیری

نیمی از تصادفات مرگبار شامل رانندگان دارای 
اخت��الل حواس )مس��ت یا معتاد( اس��ت. این 
فناوری آمار اعالم شده )16 هزار تصادف مربوط 
به رانن��دگان فاقد اختالل ح��واس( را کاهش 
می دهد. بنابراین 70 ت��ا 80 درصد کاهش در 
تصادف��ات به معنای نجات جان 11 تا 13 هزار 
نفر خواهد بود. اما ممکن اس��ت V2V منجر 
به نجات تعدادی از عابرین پیاده، موتورسواران 
و دوچرخه س��واران نی��ز بش��ود. ب��رای تعیین 
نسبت تعداد جان های نجات داده شده توسط 
فناوری V2V در مقایسه با آنهایی که به خاطر 
افزایش پیوسته ایمنی خودروها نجات می یابند، 
محاس��بات پیچیده ای الزم است. با این وجود، 
نجات جان تنها 5000 نفر در تصادفات جاده ای 

در صورت امکان، دستاورد بزرگی است.

منابع: 
1- http://www.cvt-project.ir/
2- http://www.v2x.ir/ 
3- http://digiato.com/ 

1- Vehicle-to-Vehicle
2 - Dedicated short-range 
communications
3- Federal Communications 
Commission
4- International Organization for 
Standardization
5- Vehicle-to-infrastructure
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فرضی��ه  مطل��ب ۲0  ای��ن  در 
گمراه کننده درباره روغن موتور 
را که مردم به یکدیگر می گویند، 
مرور می کنیم و پاسخ صحیح را 
در می یابیم. مال��کان خودرو ها 
در اینترنت، اغلب دانس��ته ها 
و تجربیات خود را در نگهداری 
ماشین، به ویژه هنگام تعویض 
روغ��ن رد و ب��دل می کنن��د و 
به اش��تراک می گذارند. برخی 
مال��کان در انتق��ال تجربه های 
خود اغراق کرده یا نادانس��ته، 
دیگران را با اطالعات غلط گمراه 

می کنند.

20 اشتباه رایج درباره روغن موتور خودرو!
به حرف مردم خیلی اعتامد نکنید

معم��وال خودروس��ازان خارجی برن��د و نوع  خاص��ی از روغ��ن را ب��رای موت��ور توصی��ه 1
می کنند، مثل اِلف، ِش��ل، اسو، لیکومولی و غیره که 
اغلب برچسب آرم شرکت طرف قرارداد با خودروساز 
نیز در گوش��ه شیش��ه عقب نصب می ش��ود. مردم 
می گویند اگر هم نخواس��تی دقیقا   هم��ان روغن را 
بریزی، بهتر اس��ت روغنی از   همان برند را با خواص 
بهت��ر انتخاب کن��ی. واقعیت این اس��ت که روغن با 
کیفیت و خواص   همان روغن توصیه شده را می توانید 
از ه��ر برند معتبری دیگری را انتخاب کنید و داخل 
موتور بریزید. الزامی به اس��تفاده از برندهای خارجی 

توصیه شده توسط خودروساز وجود ندارد. 

آیا می توان دو روغن موتور را با هم مخلوط و  اس��تفاده کرد؟ اگر قصد چنین کاری دارید، 2
حتما باید به ویژگی های اعالم ش��ده برای روغن که 
توسط خودروساز توصیه می شود توجه کنید. مواردی 
مثل افزودنی ها و نیز گرانروی روغن توصیه شده، باید 
حتما مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که خواص دو 
روغن ترکیبی کامال مش��ابه باش��د، ای��ن کار مانعی 

ندارد؛ در غیر این صورت، موتور آسیب می بیند. 
می گوین��د بع��د از دوره گارانت��ی نیازی به 

رعایت توصیه های خودروساز در مورد روغن 3
و اس��تفاده از روغن باکیفیت باال وجود ندارد! این امر 
واقعیت ندارد؛ عمر ماش��ین شما دو تا سه برابر عمر 
دوره گارانتی است. پیش��رانه خودرو همواره نیازمند 
روغن باکیفیت و اس��تاندارد و ترجیحا توصیه ش��ده 
توس��ط خودروس��از اس��ت. این حرف ها را نشنیده 

بگیرید و به کار خودتان ادامه دهید!
می گوین��د، اس��تفاده از روغ��ن باکیفیت در 

موت��ور خودرویی که چندس��الی از عمرش 4
گذش��ته، س��بب چکه کردن و نشت روغن 
می شود. این حرف ها را باور نکنید و از روغن باکیفیت 
اس��تفاده کنید. اگ��ر بعد از مدتی اس��تفاده از روغن 

علی بابانواز
کارشناس مکانیک خودرو
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20 اشتباه رایج درباره روغن موتور خودرو!
به حرف مردم خیلی اعتامد نکنید

معمولی با تعویض روغن به س��مت استفاده از 
روغن با کیفیت باال تر، نشت روغن دیدید، هیچ 
ارتباطی با کیفی��ت روغن ندارد بلکه مربوط به 
خرابی برخی قطعات اس��ت؛ آن ه��ا را تعویض 

کنید. 
می گویند، اگر از برند توصیه شده توسط  خودروس��از اس��تفاده نکن��ی، گارانتی 5
خودرو باطل می ش��ود! این مساله صحت ندارد؛ 
خودروسازان فقط از مالکان می خواهند از روغن 
با اس��تاندارد و مشخصات خاصی استفاده کنند 
نه برند خاصی. برند ها توس��ط خودروساز فقط 
توصیه می ش��وند و نه بیشتر. اصال ممکن است 
آن برن��د در دوره گارانتی خودروی ش��ما دیگر 
وج��ود خارجی نداش��ته باش��د. در عین حال 
حواس��تان باش��د، اگر از برند دیگری اس��تفاده 
کردی��د حتما اس��تاندارد و مش��خصات روغن 
توصیه ش��ده توسط خودروس��از را داشته باشد 

وگرنه گارانتی بی گارانتی! 
می گویند روغن سنتتیک فقط مال این 

ماشین جدیدهاست! اصال اینطور نیست. 6
شاید بعضی ها فکر می کنند خیلی دهان پرکن 
اس��ت؛ حتی اگر خودروی قدیمی دارید، برای 
استفاده از روغن سنتتیک استاندارد توصیه شده 

توس��ط خودروس��از تردید نکنید، اما این نکته را نیز در نظر داشته 
باش��ید که روغن های جدید به خاط��ر خاصیت پاک کنندگی باالی 
موتور، ممکن است برخی از منافذ که قبال توسط جرم مسدود بودند 
را ب��از و به همین خاطر احتمال بروز نش��ت روغ��ن از موتور وجود 
خواهد داشت. در این صورت به جای اکتفا به آلودگی ها و جرم هایی 
که جلوی نشت را می گرفتند، باید برای رفع آن اقدام اساسی بکنید. 
می گویند، اگر روغن سیاه شد باید تعویض شود. حقیقت این 

اس��ت که س��یاهی روغن به دلیل گرفت��ن دوده و آلودگی 7
اج��زای موتور به خودش اس��ت. این امر اصال به معنای از بین رفتن 
خواص روغن موتور نیس��ت. چه بس��ا اگر رنگ روغن��ی بعد از عمر 

طوالنی هنوز روشن مانده، به معنای مناسب نبودن آن است.
می گوین��د، اگر قدری روغن بیش��تر از میزان اس��تاندارد در 

داخل موتور بریزی، بهت��ر کار می کند. این حقیقت ندارد و 8
چه بس��ا باعث نشت روغن و دردس��رهای بعدی شود. ممکن است 
روغن از سرس��یلندر نشت کند و یا وارد قسمت هایی شود که نباید 

بشود. روغن موتور باید دقیقا مطابق اندازه استاندارد استفاده شود.
می گویند اگر مش��کلی وجود ندارد، پس نیاز به اس��تفاده از 

روغن بهتر و باکیفیت هم نیس��ت! هرگ��ز این کار را نکنید. 9
اس��تفاده از روغن کم کیفیت، به تدریج باعث آس��یب دیدن موتور 
می ش��ود. اگ��ر بگذاری��د زم��ان بگ��ذرد، متوجه می ش��وید که چه 
خسارت هایی به موتور وارد شده است، ضمن اینکه در همین مدت، 
عملکرد پیشرانه تحت تأثیر قرار می گیرد. حداکثر حفاظت از موتور 
فقط با استفاده از روغن باکیفیت و استاندارد که مشخصات فنی آن 

توسط خودروساز توصیه شده حاصل می شود. 
کارش چیس��ت؟ روان کاری است دیگر! خیر. این صحیح 10 می گوین��د، هم��ه روغن ها مثل هم هس��تند! مگر روغن 
نیس��ت. بعضی افزودنی ها به روغن موت��ور، عملکرد بهتر موتور را 
س��بب می ش��وند. مقاومت در برابر گرما در بعض��ی انواع روغن ها 

اگ�ر از برن�د توصیه ش�ده 
توس�ط خودروس�از استفاده 
نکنی، گارانت�ی خودرو باطل 
می ش�ود! این مس�اله صحت 
ندارد؛ خودروس�ازان فقط از 
مالکان می خواهند از روغن با 
استاندارد و مشخصات خاصی 
استفاده کنند نه برند خاصی. 
برند ها توسط خودروساز فقط 
توصیه می ش�وند و نه بیشتر. 
اصال ممکن اس�ت آن برند در 
دوره گارانتی خودروی ش�ما 
دیگر وجود خارجی نداش�ته 

باشد.
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بسیار باالست و برای سوپرکار ها حتما باید از 
روغن هایی با خواص منحصربه فرد اس��تفاده 
ش��ود. توصیه خودروساز برای استفاده از نوع 
خاصی از روغن موتور را حتما جدی بگیرید؛ 
مث��ال در خودروه��ای جدی��د نمی ت��وان از 

روغن های قدیمی )معدنی( استفاده کرد.
می گوین��د روغنی بخر که برچس��ب 

صرفه جویی در مصرف انرژی داش��ته 11
باشد. در حقیقت، واژه Conserving کاهنده 
مصرف انرژی مثال توسط موسسه نفت آمریکا 
)API( روی برخی محصوالتش زده می ش��ود 
تا در مقایس��ه با روغن مرجع اتومبیل نشان 
دهد که یک معنای ش��اخص مقایسه، چقدر 
عملکرد بهت��ری دارد. ای��ن واژه یک مفهوم 
خاص دارد و به معن��ای کامل بودن روغن و 

مناسب بودن آن برای هر خودرویی نیست.
 می گوین��د موتور کوچک ت��ر داغ تر 

اس��ت؛ پس روغن خ��اص می خواهد! 12
لزوما این طور نیست. به این حرف ها 
توجه نکنی��د، بلکه توصیه ها و راهنمایی های 
خودروس��از از هر چیزی مهم تر اس��ت. البته 
شرایط آب و هوایی، دمای محیط، تجهیزات 
اضاف��ی و وزن خودرو می توانند روی عملکرد 
آن تأثی��ر بگذارند، پس بای��د در نظر گرفته 

شوند.
ب��رای  روغ��ن  بهتری��ن  می گوین��د 

موتورهای کم حجم آن است که 10 13
باشد؛ پس   همان را مصرف کنید. واقعیت این 
اس��ت که ای��ن درج��ه روغن ب��رای مناطق 

سردسیر مناس��ب نیست و در دماهای بسیار 
پایین باید از روغن 30 اس��تفاده شود. باز هم 
در این مورد الزم اس��ت توصیه های س��ازنده 

خودرو را در نظر بگیریم.
گفته می ش��ود که هر وقت خواستی، 

می توان��ی از روغن ه��ای پای��ه نفتی 14
اس��تفاده کن��ی در حال��ی که مدت هاس��ت 
اس��تانداردهای روغ��ن موتور تغیی��ر کرده و 
توصی��ه این اس��ت ک��ه به دفترچه ماش��ین 

مراجعه کنید نه گفته های دیگران. 
افزودنی های جادویی بخر  می گویند،  و به روغ��ن اضافه کنید ت��ا عملکرد 15
بهتری را برای موتور رقم بزنند، اما الزم است 
بدانید کلماتی مثل »ش��گفت انگیز« که روی 
بعضی افزودنی ها می نویسند، بیشتر تبلیغات 
اس��ت. اگر ش��یمی بخوانی��د و افزودنی ها را 
بشناس��ید بهتر است تا اینکه به کلماتی مثل 
»معجزه گ��ر« و »ش��گفت انگیز« ات��کا کنید. 
پیش از خرید مواد افزودنی اطمینان حاصل 
کنی��د که با فرمول روغن ش��ما )ک��ه دارای 
افزودنی هایی است( س��ازگاری داشته باشد. 
ب��رای افزودن طول عمر روغ��ن، هر افزودنی 

نمی توان به روغن موتور اضافه کرد. 
اگر س��یاه ش��دن روغن عالمت بدی 

نیس��ت، پس روغنی که س��یاه نشده 16
هنوز می توان��د کار کند. خی��ر. روغن موتور 
عمر خاص��ی دارد. میزان پیمای��ش خودرو، 
فش��ار موتور و گرمای محی��ط، عوامل اصلی 
تأثیرگذار بر عمر روغن هستند. روغن موتور 
را ب��ه موقع و طبق زمان بندی تعویض کنید، 
رنگ روغن دلیل محکم��ی برای تعویض آن 

نیست. 
اگر می خواهید به سفر طوالنی بروید  حتما روغن موتور را بررس��ی کنید و 17
مطمئن ش��وید برای کل سفر مشکلی پیش 
نخواه��د آمد، اما الزم نیس��ت حتما پیش از 
س��فر، روغن را عوض کنید. راس��تی یادتان 
باشد، بررسی و تعویض احتمالی روغن را یک 
هفت��ه قبل از س��فر انجام دهید، نه درس��ت 
پیش از حرکت؛ به این ترتیب، اگر اش��تباهی 
کرده باشید که نیازمند تعمیرات باشد )مثال 
اگر مکانیک پیچ کار تر را دنده به دنده بس��ته 
و باع��ث روغن ریزی ش��ده باش��د(، به موقع 

متوجه می شوید و رفع اشکال می کنید. 
لج��ن  روغن ه��ا  هم��ه  می گوین��د 

می س��ازند. این صحت ن��دارد. لجن 18
س��ایر  و  اکسیدش��ده  روغ��ن  از  معم��وال 
آلودگی های موتور که جذب روغن می شوند، 
تولید می ش��ود. بیش��تر اوق��ات، روغن های 
بی کیفیت باعث تولید لجن می شوند، بنابراین 
از روغن های با کیفیت باال اس��تفاده کنید که 
می توانند آلودگی ه��ای موتور را به خوبی در 

خود بگیرند و تبدیل به لجن هم نشوند. 
پارافینی بیش��تر لجن می سازند. این 19 ش��ایع ش��ده اس��ت ک��ه روغن های 
شایعه به خاطر شباهت حالت مومی لجن به 
موم��ی ب��ودِن پارافین رواج یافته اس��ت، در 
حالی که بسیاری از روغن های خوِب امروزی 
پارافی��ن دارن��د. پارافین ب��ه روغن های پایه 

نفتی، ثبات، کارایی و طول عمر می بخشد.  
 می گویند، روغن های مخصوص فشار 

باال بهترند. بد نیست بدانید که رابطه 20
مس��تقیمی می��ان فش��ار روغ��ن و 
گرانروی وجود دارد. این دو شاخص می توانند 
در ش��رایط مختلف رانندگ��ی تغییر کرده و 
عملک��رد موتور را نیز تغیی��ر دهند. در اینجا 
هم عام��ل اصلی برای انتخ��اب روغن موتور 
باید توصیه های خودروس��از باش��د نه حرف 

مردم!
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علم و فناوری
 فناوری ارتباطات خودرویی چیست و چگونه کار می کند؟
 20 اشتباه رایج درباره روغن موتور خودرو!
 به روز باشید ...
 10 بازی  محبوب »جهان باز« 
 ته دنیا و لبه هستی کجاست؟
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 اپلیکیشن جدید برای شناسایی قایق 
در حال غرق شدن

اپلیکیشنی برای گوشی های هوشمند ساخته 
شده که می تواند قایق حامل پناهندگانی که به 
دردسر افتاده اند را شناسایی کند. این اپلیکیشن 
جال��ب I Sea ن��ام دارد و بر روی گوش��ی های 

هوشمند با سیستم iOS کار می کند. 
 I Sea با ارس��ال تصاویر ماهواره ای مکان قایق 
پناهندگان��ی که در دس��ر افتاده اند را نش��ان 
می دهد تا تیم های امداد و نجات سریع تر وارد 
عمل ش��وند. در واقع اپلیکیشن I Sea تصاویر 
ماه��واره ای از مس��یرهای تیم ام��داد و نجات 
تهیه می کند و آن ها را به میلیون ها کاربر خود 
مخابره می کند. زمانیکه در تصاویر ارسال شده 

ماهواره ای، کاربر احساس کند که در نقطه ای از 
دریا، قایق پناهندگان در وضعیت بحرانی قرار 
گرفته می تواند با ثبت نام، ش��ماره پاسپورت و 
ایمیل خود گزارش را به نزدیک ترین تیم امداد 
 I Sea و نجات مخابره کند. س��پس اپلیکیشن
منطقه مورد نظر را دوباره با دقت بررسی می کند 
و در صورت مش��اهده قایق در معرض خطر به 
گروه امداد و نجات پیام وضعیت اضطراری برای 

اعزام نیرو به مکان مورد نظر می فرستد. 

 ساخت ابر باتری با محلول نمک
محققی��ن اس��ترالیایی باتری های��ی را تولید 
کرده اند ک��ه از بازدهی بی نظی��ری بر خوردار 
هستند. یکی از مشکالت عمده در باتری های 

لیتیومی، فرس��ایش الکترود ها است که منجر 
به پایین آمدن عمر باتری می ش��ود. از این رو 
محققین مرکز تحقیقاتی CSIRO اس��ترالیا با 
اس��تفاده از محلول خاص نمک در باتری های 
لیتیوم توانس��تند جلوی فرس��ایش الکترود ها 
را به طرز قابل توجهی مهار کنند. با اس��تفاده 
از این تکنیک، بعد از هزار مرتبه ش��ارژ باتری، 
بازدهی باتری لیتیومی بی��ش از 99/5 درصد 
گزارش شد. محققین استرالیایی معتقد هستند 
ب��ا بکارگیری این ش��یوه می ت��وان انقالبی در 
باتری های خودروهای الکتریکی بوجود آورد و 
عمر این باتری ها را به طرز چشمگیری افزایش 
داد تا دیگر نگرانی برای این نوع خودرو ها وجود 
نداشته باشد. در این روش محققین الکترودهای 
فلزی لیتیوم را در محلول الکترولیت که متشکل 
 lithium hexafluorophosphate ،از نمک لیتیم
و mpyr C3 قرار دادند تا یک پوشش محافظتی 
بر روی سطح الکترود ها بوجود آید. باتری های 
تولید ش��ده با این ش��یوه حتی بعد از 2500 
ساعت استفاده اثری از کاهش بازدهی در آن ها 
 Nature دیده نشد. نتیجه این تحقیق در نشریه

Communications منتشر شده است. 

به روز باشید ...
خربهای فناوری اطالعات 
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به روز باشید ...
خربهای فناوری اطالعات 

 م��ردم از فیس ب��وک و اینس��تاگرام 
خسته شده اند

مطالعات نش��ان  می دهد مردم از فیس بوک و 
اینستاگرام خسته ش��ده و به اپلیکیشن های 
خصوصی ت��ر روی آورده ان��د. طبق تحقیقات 
انجام ش��ده در وب س��ایت تلگ��راف، کاربران 
خجالتی اینترنت در ح��ال ترک فیس بوک و 
اینستاگرام برای اپلیکیشن های خصوصی تری 
مانند واتس اپ و تلگرام هس��تند. این تحقیق 
ک��ه زمان صرف ش��ده ب��ر روی چهار ش��بکه 
اینس��تاگرام،  فیس ب��وک،  اجتماعی ش��امل 
توییت��ر و اس��نپ چت را تحلیل کرده اس��ت، 
آشکار می کند که اینستاگرام با کاهش 23/7 
درصدی سال به سال، بیشترین کاهش مصرف 
جهانی را داش��ته اس��ت. پس از اینس��تاگرام، 
تویی تر با کاهش 23/4 درصدی، اسنپ چت با 
کاه��ش 15/7 درصدی و فیس بوک با کاهش 
8 درص��دی وجود دارن��د. تویی ت��ر در میان 
اپلیکیشن ها کم شهرت ترین است، در حالی که 
فیس بوک با متوسط مصرف 34 دقیقه در روز، 
بیشترین میزان مصرف را داشته و با اپلیکیشن 
زیرمجموعه خود یعنی اینستاگرام که در روز 
17 دقیق��ه مصرف روزانه دارد، در حال رقابت 
نزدیکی است. در انگلستان، اینستاگرام شاهد 
بیشترین کاهش مصرف ساالنه بود، در حالی 
که اسنپ چت به طرز غیرمعمولی محبوب شد. 
بریتانیایی ها با صرف متوسط 15 دقیقه روزانه 
در این برنامه پیام رسان، سومین رتبه استفاده 

از آن را کسب کردند. 

 واتس اپ راه تلگرام را پیش گرفت
وات��س اپ قابلیت جدی��دی را اضاف��ه کرده 
اس��ت که کاربران می توانند برای پاس��خ به 
مخاطب��ان خود، پیام های آن ه��ا را نقل قول 
کنند؛ قابلیتی که در تلگرام با عنوان ریپالی 

)پاسخ( پیش از این ها وجود داشت. واتس اپ 
حاال این قابلیت را دارد که وقتی می خواهید 
به پیامی پاس��خ دهید، آن را نقل کند و برای 
گروه های گفت و گوی دوس��تانه و خانوادگی 
مفی��د ب��ه نظر می رس��د. البته این مش��کل 
وجود دارد که مش��خص نیست همه افراد در 
حال حاضر به این قابلیت دسترس��ی داشته 
باش��ند. این ویژگی ابتدا به صورت آزمایشی 
برای اپلیکیش��ن های اندرویدی فراهم ش��د. 
هرچند قابلیت نقل پیام ها برای نسخه کنونی 
وات��س اپ در اندروی��د و iOS پیش از آپدیت 
کردن آن ه��ا هم فراهم ب��ود. همچنین باید 
توجه داشت که آپدیت جدید هنوز در آیتونز 
و گوگل پلی قرار نگرفته است. این اپلیکیشن 
تحت مالکیت فیس بوک، تقریبا راه اندازی این 
قابلیت برای عموم را آغاز کرده است، بنابراین 
ممکن اس��ت شما هم اکنون هم بتوانید از آن 

استفاده کنید. 

 ب��ا یاهومس��نجر قدیم��ی خداحافظی 
کنید

نس��خه قدیمی یاهو مس��نجر 15 مرداد برای 
همیشه بس��ته خواهد شد. با بیش از 18 سال 
خدمت صادقانه در فرستادن پیام ها، ایموجی ها 
و درخواس��ت های هویتی کاربران در سراس��ر 
اینترن��ت، یاهو اعالم کرده ک��ه توافق کرده اند 
تا در تاریخ پنجم آگوس��ت )15 مرداد( برنامه 
قدیمی مسنجر خود را تعطیل کنند. این برنامه 
در س��ال 1998 تح��ت عن��وان »یاهو پیجر« 
راه اندازی شد، اما هنگامی که سال گذشته این 
ش��رکت، نسخه جدیدتری از این اپلیکیشن را 
ارائه داد، به فراموشی سپرده شد. نسخه قدیمی 
یاهومس��نجر قدیمی محبوب کاربران مناطق 
آسیا و اقیانوسیه بود و این مسنجر در واقع هنوز 
هم در میان معامله گران نفت استفاده می شود 

که از این اپلیکیشن برای پیشنهادهای قیمتی 
و شرط بندی استفاد می کنند، اما ظاهرا این دو 
گ��روه به اندازه کافی برای نگه داش��تن چنین 
برنامه عظیمی کافی نیست. یاهو در یک پست 
وبالگی تعطیلی این سرویس را توضیح داد: در 
حالی که ما امروز تعامل میان محصول قدیمی 
و جدید مسنجر را تأمین می کنیم، کاربران خود 
را تشویق می کنیم تا فرآیند انتقال خود به یاهو 
مسنجر جدید را تکمیل کنند، زیرا ما از تاریخ 
پنج آگوست، دیگر از مسنجر قدیمی پشتیبانی 
نخواهیم کرد. ما تمای��ل داریم که تالش های 
متمرکز خود را برای یاهو مسنجر جدید انجام 
دهی��م و بهترین تجربه ها را برای کاربران خود 
به ارمغان بیاوریم. پس از تاریخ مذکور، کسانی 
که هنوز هم از یاهو مس��نجر قدیمی استفاده 
کنند، دیگر قادر به ورود به سیستم مسنجر و 
یا ارسال پیام نخواهند بود. البته مسنجر جدید 
همچنان برای کاربران در اپ استور و گوگل پلی 

موجود است. 

 تصاویر ۳۶0 درجه ای در فیس بوک
فیس ب��وک عکس ه��ای 360 درج��ه ای را ب��ه 
نیوزفید خود اضافه ک��رد. فیس بوک قابلیتی را 
راه ان��دازی کرد که به کاربران امکان می دهد که 
عکس هایی با منظره 360 درجه آپلود کنند. این 
شرکت همچنین اعالم کرد جدا از تصویرهایی 
که با اس��تفاده از دوربین های 360 درجه گرفته 
می شوند، عکس های پانورامایی که با دوربین های 
گوش��ی گرفته می شوند نیز می توانند به منظره  
360 درج��ه ای در نیوزفید تبدیل ش��وند.  این 
تصاویر همچنین می توانند در دستگاه هایی که 
با واقعیت مجازی س��ازگار هستند دیده شوند. 
فیس بوک سال گذشته، سرویسی مشابه را برای 

ویدیو ها و نمایش 360 درجه آن ها ارائه داد.

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

01 Gangstar Vegas  مسلما یکی از بهترین  
بازی ه��ای Open World اندروی��دی 
اس��ت که می توانید آن را روی گوشی هوشمند خود 
نصب کنید. این بازی عالوه بر برخورداری از محیطی 
وس��یع و پهناور، از گرافیک��ی پر جزئیات و قدرتمند 
بهره می برد. همین عامل سبب شده که این بازی 3 
گیگابایت از فضای حافظه گوشی هوشمند شما را به 
خود اختصاص دهد و برای پردازش گرافیک بازی به 
دستگاهی با سخت افزاری قدرتمند نیاز داشته باشید. 
در بازی می توانید از هر وس��یله نقلیه  اعم از خودرو، 
موتور و حتی هواپیما برای رسیدن به هدف خود که 
تبدیل شدن به یک گنگستر حرفه ای است، استفاده 
کنید و در محیط گس��ترده بازی به مبارزه با مافیای 

ساکن شهر وگاس بپردازید.

The Amazing Spider-Man

02 اس��پایدرمن یا همان م��رد عنکبوتی  
پرطرفدارتری��ن  از  یک��ی  همیش��ه 
کاراکتر های کتاب های مصور ش��رکت مارول بوده و 
هس��ت. عالوه بر این، چند س��الی است که با ساخت 
فیلم های مختلفی از کمیک های این کاراکتر محبوب، 
 The Amazing .طرفداران آن نیز بیش��تر ش��ده اند
Spider Man  یکی دیگر از این سری فیلم ها بود که 
با استقبال خوبی هم از سوی طرفداران مرد عنکبوتی 
رو به رو شد و از همین رو، با ساخت قسمت دوم فیلم، 
یک بازی ویدیویی نیز برای آن توسعه یافت تا بتواند 
ب��ه عنوان مکملی در کنار فیلم، طرفداران را بیش از 

پیش به وجد آورد. همانند فیلم می توانید در بازی از 
دیوار  آسمان خراش های منهتن باال بروید و با استفاده 
از ت��ار عنکبوتی خود در آس��مان به پ��رواز درآیید. 
همچنینVenom،Green Goblin  و دیگر دش��منان 
کمیک های اسپایدرمن در بازی حضور دارند و باید از 

مردم نیویورک در مقابل آن ها محافظت کنید.

The Dark Knight Rises

از ش��والیه س��یاه پ��وش همیش��ه 03
می توان به عن��وان یکی از جذاب ترین 
اب��ر قهرمانان دنی��ای کتاب ه��ای مصور ی��اد کرد. 
 ای��ن جذابیت ب��ی حد و اندازه با س��اخت س��ه گانه 
Dark Knight توسط کریس��توفر نوالن به اوج خود 
رس��ید و در دنی��ای بازی ه��ای ویدیویی با توس��عه 
س��ه گانه دیگری برای این خفاش شنل پوش از سوی 
RockSteady توانس��تیم بتمن بودن را نیز از نزدیک 
لمس کنی��م. در نزدیکی زمان انتش��ار آخرین فیلم 
نوالن، یک بازی نیز برای آن در نظر گرفته ش��د که 
توسط آن، گیمر های موبایلی نیز توانستند پا به دنیای 
تاریک گات��م بگذارند و در نبردی عظیم با دش��من 
اصلی داستان یا همان Bane در کنار شوالیه تاریکی 

به مبارزه بپردازند.

Grand Theft Auto III 

04   Open World نمی شود درباره بازی های
سخن گفت و از پدر توسعه دهنده این 
س��بک یاد نکرد. Grand Theft Auto III اولین بازی 
کنس��ولی بود که اس��تانداردهای تازه ای را برای این 

10 بازی  محبوب »جهان باز«
از قافله اسپایدرمن، شوالیه سیاه پوش و گانگسرت جا منانید

ام��روزی  موبایل��ی  بازی ه��ای 
پ��ای خ��ود را فرات��ر از آث��اری 
و   Subway Surfer همچ��ون 
و  گذاش��ته اند   Fruit Ninja
پلتفرم  ه��ا  ای��ن  س��خت افزار 
آنق��در پیش��رفت کرده  اند که 
جهان باز  بازی ه��ای  می توانن��د 
 Grand همچ��ون  س��نگینی 
Theft Auto III را ب��ه راحت��ی 
اج��را کنند. بازی ه��ای جهان باز 
در  همیش��ه   )Open World(
میان گیمرها از محبوبیت بسیار 
زیادی برخ��وردار بوده اس��ت 
و این عامل س��بب می شود که 
ای��ن س��بک از اهمی��ت باالیی 
برخوردار باش��د. در ادامه این 
مقاله ب��ه معرفی 10 بازی برتر 
جهان ب��از روی پلتفرم اندروید 

می پردازیم.
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10 بازی  محبوب »جهان باز«
از قافله اسپایدرمن، شوالیه سیاه پوش و گانگسرت جا منانید

س��بک از بازی ها پایه ریزی ک��رد و ژانری که 
این روز ه��ا از آن با نام  »جهان باز« یا »س��ند 
باکس« یاد می کنیم، با عرضه این اثر توس��ط 
راک اس��تار به دنیای بازی سازی معرفی شد. از 
آن زمان تا به امروز، همیش��ه سری GTA در 
میان پرطرفدارتری��ن و پرفروش ترین بازی ها 
اس��ت و روز ب��ه روز ب��ر محبوبیت��ش افزوده 
می شود. خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد 
نسخه هایی س��ازگار با پلتفرم موبایل از سری 
بازی های قدیم��ی GTA بودیم که این عامل 
باعث شد تا بتوانیم حتی در مترو و خیابان نیز 

از بازی کردن این آثار زیبا لذت ببریم.

 Grand Theft Auto: San

05Andreas
اگر بخواهیم لیستی از بهترین  

بازی های جهان باز تاریخ تهیه کنیم، مسلما 
GTA: San Andreas در میان باالنشینان این 
لیست قرار می گیرد. San Andreas اثری بود 
که این سبک از بازی سازی را به کمال رساند 
و توانس��ت دوران کودکی بسیاری از ما را با 
خاطرات خوش��ی که از خود در ذهن هایمان 
 San به جای گذاش��ت، از آن خ��ود کند. نام
Andreas آنق��در بزرگ اس��ت که دیگر الزم 
نیست درباره آن توضیح بیشتری اضافه کنیم 
و بهترین کار آن اس��ت که س��ریعا این بازی 
را روی پلتف��رم اندرویدی خود نصب کرده و 

تجربه شیرین آن را دوباره تکرار کنید.

 Gangstar Rio: City of 06Saints
گنگس��تر بودن در بازی های 
Open World از حس و حال جالبی برخوردار 
اس��ت و از همین رو توسعه دهندگاِن بسیاری 
عالقه دارند تا از این قالب برای اتمس��فر آثار 
 Gangstar Rio: City .خود اس��تفاده کنن��د
of Saints یک بازی جهان باز اکش��ن اس��ت 
که داس��تان آن در شهر ریودوژانیرو و حوالی 
آن روای��ت می ش��ود. عالوه بر بخش اکش��ن 
بازی،Gangstar Rio  از قابلیت های ش��خصی 
سازی نسبتا کاملی بهره می برد که می توانید 
با استفاده از آن ها ظاهر کاراکتر خود را تغییر 

داده و آن را ارتقا بخشید.

 Six-Guns: Gang

07Showdown
Six-Guns ی��ک ب��ازی ش��وتر  

کابویی س��وم شخص اس��ت که از یک قانون 
س��اده در گیم پلی خود به��ره می برد؛ بکش تا 
زن��ده بمانی. عالوه بر بخش اکش��ن این بازی، 
توسعه دهندگان Six-Guns محیط پهناوری را 
ب��رای اثر خود طراحی کرده اند که می توانید با 
سوار ش��دن روی اسبی تندرو در آن به گشت 
و گذار بپردازید. در بازی 8 اس��ب و 19 سالح 
مختلف وجود دارد که هدف ش��ما آزاد سازی 
همه آن ها است. به عالوه این اسب ها و تجهیزات، 

تنوع زیادی هم به گیم پلی بازی می بخشند.

Minecraft Pocket Edition

08 Minecraft چند س��الی اس��ت  
که ب��ه یک��ی از اعتیادآورترین 
بازی ها تبدیل ش��ده و طی این مدت ش��اهد 
خلق محیط های جذابی از سوی کاربران برای 
این بازی بوده ایم. محبوبیت Minecraft آنقدر 
گسترده است که باعث شد نسخه کوچکتری از 
این بازی برای پلتفرم های موبایلی نیز طراحی 
شود. همانند نس��خه اصلی، در دنیای عجیب 
و غریبی پای می گذارید ک��ه باید در آن برای 
بدست آوردن منابع اولیه به جستجو بپردازید و 
پس از آن با استفاده از ذوق و سلیقه خود دنیایی 
متفاوت را برای محیطی که در اختیارتان قرار 

داده شده، خلق کنید.

Ravensword: Shadowlands

ب��ازی 09 ی��ک   Ravensword
ج��ذاب و پرجزئیات در س��بک 
نقش آفرین��ی اس��ت ک��ه ب��ه لط��ف قدرت 
سخت افزاری موبایل های امروزی، می توانیم از 
 Ravensword .تجربه فوق العاده آن لذت ببریم
از محیط��ی گیرا و پر جزئیات بهره می برد که 
شاید در کمتر بازی موبایلی بتوانید شاهد آن 
باش��ید. عالوه بر این، بازی از داس��تانی غنی 
برخ��وردار اس��ت و می توانید با پی��دا کردن 
س��الح های متف��اوت و ارتق��ای توانایی های 
شخصیت خود، از ورود به این داستان پر رمز 

و راز لذت ببرید.

Goat Simulator

10 ممکن اس��ت به ص��ورت کلی  
ای��ده Goat Simulator کام��ال 
احمقانه بنظر برس��د. اما این ب��ازی که طبق 
گفته توس��عه دهندگان آن، سرشار از باگ های 
ریز و درش��ت است )عامل اصلی موفقیت این 
اثر(، حاال آنقدر محبوب شده که می توانید آن 
را روی پلتفرم ه��ای اندرویدی خود نیز تجربه 
کنید. همانند نس��خه اصلی بازی، در نقش بز 
احمقی ظاهر می شوید که می توانید با استفاده 
از ویژگی های��ی که طراحان بازی در اختیارتان 
گذاشته اند، برای از بین بردن هر المانی که در 

محیط قرار دارد تالش کنید
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»کیه��ان م��ا خیلی خیل��ی خیلی 
بزرگ است، ولی بی نهایت بزرگ 
نیس��ت. البت��ه این ب��دان معنا 
نیس��ت که کیه��ان لب��ه دارد.« 
پرسش��ی که ذهن بس��یاری را 
به خود مشغول کرده این است 
که »لبه هستی کجاست؟« همه 
ما می دانیم ک��ه کیهان هر لحظه 
منبسط می شود. اینطور نیست؟ 
خب اگر نمی دانستید، حاال دیگر 
می دانید. م��ا در کیهانی زندگی 
می کنیم ک��ه هر لحظ��ه در حال 

انبساط است. 
هر کهکشان مدام از کهکشان های 
دیگر دورتر می شود. این مسئله 
به خ��ودی خود چن��دان پیچیده 
نیست، اما اگر از بعد دیگری به 
آن نگاه کنی��م متوجه پیچیدگی 
آن می شویم. اگر کیهان هر لحظه 
در حال انبساط باشد، این انبساط 
در چه ظرف��ی صورت می گیرد؟! 
کیهان بزرگتر؟ نیس��تی؟ چیزی 
ش��بیه یک مه مبه��م؟ لبه گیتی 
ما واقعا کجاس��ت؟ پاول س��اتر، 
استاد و متخصص  فیزیک  نجومِی 
دانش��گاه اوهایو آمریکا به این 

پرسش پاسخ می دهد.

ته دنیا و لبه هستی کجاست؟
کیهان، توپ بادی و یک تکه نان!

آیا اصال هستی لبه دارد؟
خب در واقع کیهان ما دارای لبه است. به عبارت بهتر، 
اگر منظور از »کیهان ما« همان کیهان قابل مشاهده باشد. 
س�رعت نور را که می دانی�م و کیهان نیز از مدت ها پیش 
)حدود 13و  77صدم میلیارد س�ال پیش( وجود داشته 
است. این مس�ئله یک معنا می دهد: تنها بخش هایی از 
کیهان به ما نشان داده شده که نور آن را درنوردیده باشد. 
خب پرس�ش دیگر این اس�ت که »در ورای کیهان قابل 
مشاهده ما چه چیزی وجود دارد؟« پاسخ این سوال آسان 
است: کمی خرت و پرت بیشتر، مثل کهکشان و سیاه چاله 
و احتماال انواع جدید پنیر! البته ما هیچگاه به آن دس�ت 

نخواهیم یافت، اما خب آن ها آنجا هستند.

از زوایه دید ما
از زاوی�ه دید م�ا، این چنین به نظر می رس�د که ما در 
مرکز همه چیز قرار داریم و تمام کهکش�ان های دیگر از 
ما دور می شوند. این منطق طبیعتا یک بحث را می طلبد: 
»باید لبه ای وجود داشته باشد.« فرض کنید شما جایی در 
کهکشان آندرومدا، نزدیک ترین همسایه کهکشانی ما، 
فرود آمده اید. از آن زاویه دید جدید، شما در مرکز هستی 

قرار دارید و  همه چیز مدام از شما دور می شود. 
حاال اجازه بدهید کمی خیاالتی تر ش�ویم. می خواهیم 
شما را به دورترین کهکشان قابل رویت در هستی یعنی 
به دورترین نقطه ممکن، تله پورت کنیم. فکر می کنید چه 
اتفاقی می افتد؟ خب از آن زاویه دید جدیدتر، ش�ما فکر 
می کنید که در مرکز هستی قرار دارید و تمام کهکشان ها 
– از جمله کهکش�ان راه شیری در دوردست ها – از شما 

فاصله می گیرن�د. اینکه می گوییم »کهکش�ان در حال 
انبساط است« یعنی همین. هر کهکشان از کهکشان های 
مجاور فاصله می گیرد. )البته در این بین چند استثنا هم 
وج�ود دارد که بحث آن کامال جدا اس�ت، چرا که دالیل 

خاص خودش را دارد.(

محدودیت و معادله انبساط
هر چه که باش�د، بای�د محدودیتی هم وجود داش�ته 
باش�د. اینطور نیست که کیهان الیتناهی باشد. درسته؟ 
موافقید؟خب ش�اید ه�م خیر. کیهان م�ا خیلی خیلی 
خیل�ی بزرگ اس�ت، ولی بی نهایت بزرگ نیس�ت. البته 
کیهان همچنان به لبه نی�از ندارد. دوباره به خیال پردازی 
خودمان برگردیم. از زاویه کهکش�ان راه شیری، کیهان 
چون حباب صابونی بسیار بزرگی به نظر می رسد که مدام 
در حال انبساط بوده و ما نیز در مرکز آن قرار داریم. اما در 
کهکشان دیگر، حباب صابونی و مرکزیت جهان متفاوت 
می ش�ود. آنچه ما »داخل کهکش�ان« یا »لبه کهکشان« 
می پنداری�م، در ج�ای دیگر کامال بی معنا می ش�ود. این 
حقیقت در مورد تمام کهکش�ان ها صدق می کند. دوباره 
تکرار می کنم: »کیهان در حال انبس�اط« فقط بدان معنا 
است که هر کهکشان از دیگری فاصله می گیرد. همین و 
بس. نه لبه ای در کار اس�ت و نه حبابی. انبساط در درون 
هیچ ظرفی نیز صورت نمی گیرد. معادله کار آسان و قابل 
فهم است: کیهان همگام با زمان بزرگ و بزرگتر می شود. 

تمام.
بیایید یک گام به عقب برداریم. همه از مقایس�ه هایی 
که برای توضیح کیهاِن در حال انبس�اط داده می ش�ود، 

سبحان شکری
مرتجم
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ته دنیا و لبه هستی کجاست؟
کیهان، توپ بادی و یک تکه نان!

اطالع داریم. کهکشان ها مانند مورچه هایی هستند 
ک�ه به دور یک توپ بادی می چرخند. تمام ما مانند 
کش�مش های روی یک تکه نان هس�تیم. اما صبر 
کنید... ت�وپ بادی دارد کمی باد می ش�ود! آن تکه 
نان هم درون فر کمی پف کرده اس�ت. فضا در حال 
انبساط است و کهکشان ها نیز از آن تبعیت می کنند. 

می بینید چقدر ساده است!

هستی، توپ بادی و یک تکه نان!
این مقایسه ها نکته جالبی را به ما گوشزد می کنند. 
کهکش�ان ها از طریق پرتاب شدن، پرواز کردن و یا 
حرکات موزون از هم دور نمی شوند. فضای زیر آن ها 
است که انبساط را ایجاد می کند. این مقایسه ها اما 
یک اش�تباه دارند: ما به راحتی می توانیم باد شدن 
توپ و پف کردن ن�ان را درک کنیم و می گوییم که 
آن ها به داخل هوا منبس�ط می ش�وند. ت�وپ بادی 
پوس�ت دارد. نان هم پوسته ای خوشمزه و شکننده 
دارد. توپ بادی و نان لبه دارند و به راحتی می توانند 
داخ�ل چیز دیگری بروند. مغز ما مقصر حیله ایجاد 
شده است. مغز هنگام درک اتفاقات در ابعاد بسیار 

بزرگ ما را فریب می دهد.

وقت�ی ما از مث�ال مورچه ه�ای روی ت�وپ بادی 
اس�تفاده کردیم، یک ع�ده گفتند ک�ه »خب چرا 
مورچه؟« چه می دانم. با این قضیه کنار بیایید. اشتباه 
دیگر این اس�ت ک�ه برخی می گوین�د: »خب مرکز 
جهان همان جاست، درس�ت در وسط توپ.« اینجا 
باید محدودیت های این مقایسه را توضیح دهم. تمام 
کیهان ما باید با سطح توپ مقایسه شود. سطح توپ 
)یا هم�ان الیه آن( نیز هیچ مرکزی ندارد. درس�ت 
مانند پوس�ته زمی�ن که هیچ مرکزی ن�دارد: قطب 
شمال و جنوب می توانستند در هر نقطه ای باشند. در 
مثال توپ بادی، تمام کیهان ما با یک سطح دو بعدی 
مقایسه ش�ده که پر از مورچه های احمقی است که 
می خواهند به هم برسند، اما یک شخص بیکار آن را 
مدام باد می کند. خب خوب است! این مدل از کیهان 
دو بعدی اس�ت، اما ما در ذهن خود بی درنگ به بعد 
سومی فکر می کنیم – بعدی که مورچه ها نمی توانند 
به آن دسترسی داشته باشند، زیرا نمی توانند بپرند. 

آن بعد اضافی اما »فضایی« را برای سطح توپ مهیا 
می کند که آن ها بتوانند به داخل آن گسترش یابند.

کیهاِن سه بعدی
کیهان ما اما س�ه بعد دارد. البته بر اس�اس نظریه 
ریس�مان، ممکن است ابعاد جدید نیز وجود داشته 
باش�ند، اما آن ها آنقدر کوچک اند که فاکتور گرفته 
می ش�وند. اما آیا بع�د چهارمی وج�ود دارد که آن 
»خرت و پرت هایی« که کیهان ما به داخل آن منبسط 
می  شود را توجیه کند؟ شاید آره یا شاید هم خیر. به 
این جمله توجه کنید: علم ریاضیات می تواند وجود 
بُعد چهارم برای توجیه انبساط کیهان سه بعدی ما را 
پشتیبانی کند. کیهان ما سرانجام در این بعد اضافی 
دارای »لبه« خواهد بود. به عبارت بهتر، کیهان در آن 
بعد چهارم مانند توپ بادی دو بعدی دارای لبه خواهد 
بود. اما لزوما هم اینطور نیست. ما به بعد چهارم برای 
انبساط در سراسر هستی نیازی نداریم، زیرا به کمک 
همین سه بُعد همیشگی و دوست داشتنی خودمان 
هم می توانی�م به خوبی یک توضی�ح علمی جامع 
و پیوسته از انبس�اط کیهان ارائه کنیم. بنابراین ما 
می توانیم بدون نیاز به لبه و محیطی برای انبس�اط 
بیش�تر، صاحب کیهانی در حال انبس�اط باش�یم. 
م�ن اعتراف می کنم ک�ه درک چنین مفاهیمی کار 
ساده ای نیست، اما خب زیبایی استفاده از ریاضیات 
برای درک هس�تی نیز در همین است: ما می توانیم 
مفاهیم�ی را خلق کنیم و آن ه�ا را به کار گیریم که 

مغزهایمان به سادگی توانایی درک آن را ندارند.
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گردشگری
 عجیب ترین پرتگاه های دنیا

 یافتن 100 پیکر سالم پس از حدود هزار و 300 سال
 برادران غریب

 بنای تاج محل
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البت��ه ب��رای کس��انی ک��ه ت��رس 
از ارتف��اع دارن��د اصال پیش��نهاد 
نمی ش��ود؛ اما ش��اید بدتان نیاید 
چش��مانتان را ببندید و خودتان را 
روی لبه  دره ای ژرف و مش��رف به 
مناظ��ری حیرت انگی��ز در لبه  دنیا 
تص��ور کنید؛ گویی تم��ام جهان در 
مش��ت ش��ما قرار دارد.  در حالی 
ک��ه هیچ  چیزی از دید ش��ما پنهان 
نیس��ت، نس��یمی خنک ش��روع به 
وزی��دن می کن��د و ش��ما را درون 
دنیایی دیگر غ��رق می کند.  چنین 
مناطق��ی در ای��ن ک��ره  خاک��ی کم 

نیستند. 

عجیب ترین پرتگاه های دنیا
گردشگری با طعم خطر

)Hum Hod( صخرۀ  هام هود 
 پارک ملی سای تانگ )Sai-Thong(، تایلند

پارک ملی س��ای تانگ دارای مسیر های پیاده روی 
عالی، طبیعت سرسبز و گل های کمیاب است.  صخره  
»هام هود« در این پ��ارک، یکی از هیجان  انگیزترین 
نق��اط دید دنی��ا را در اختیار عالقمن��دان می گذارد؛ 
صخ��ره ای تخت باالی دره ای ژرف که اصال برای افراد 
ترسو و کسانی که از ارتفاع هراس دارند، مناسب نیست.  
مناظری که از روی این صخره قادر به تماشا کردن شان 
هس��تید، بسیار هیجان انگیز و زیبا است.  جدا از این 
نقطه  دید بی نظیر، گشت و گذار در پارک و طبیعت بکر 

آن، ارزش بازدید از این منطقه را باال می برد. 

کوِکنان )Kukenan(،  ونزوئال
کوکنان یکی از کوه های مرتفع با صفحه ای تخت 
است که یک آبشار هم دارد.  آبشار کوکنان با 674 
متر ارتفاع در بخش جنوب��ی این کوه بلند )2680 
متر( واقع شده است.  این آبشار پس از آبشار آنجل 
که در همان نزدیکی قرار دارد، بلندترین آبشار جهان 

است. 

)Mount Roraima( کوه رورایما  
آمریکای جنوبی

قله چشمگیر کوه رورایما در سه کشور ونزوئال، برزیل 
و گویان پراکنده ش��ده اس��ت.  این کوه که ارتفاع آن 
به 2810 متر می رسد، مرتفع ترین قله  در رشته کوه 
پاکارایما )Pakaraima( اس��ت.  صخره های شیب دار 
دیواره ای را تش��کیل داده اند که مانند لبه دنیا به نظر 
می رسد! یکی از مشهورترین و محبوب ترین جاذبه های 
توریس��تی این منطقه همین کوه است.  خبر خوب 
اینکه می توان با شرکت در تورهای هواپیمایی، از کوه 

رورایما بازدید کرد. 
  

)Beachy Head( بیچی هد 
ساسکس شرقی، انگلستان

دماغه گچی س��فید و خیره کننده  بیچ��ی هد، از 
دیدنی های مشهور این ناحیه است.  این صخره که در 
انگلستان واقع شده، با ارتفاع 162 متر، مرتفع ترین در 
نوع خود است.  خط ساحلی خارق العاده  سفید رنگ، 
قرن ها است که به ملوانان برای حرکت در کانال انگلیس 
کمک می کند.  تماشا و تحسین شگفتی طبیعی این 

بهناز بهرامیان

  اگویی دو میدی )The Aiguille du Midi(، محدوده ی مون بالن، فرانسه   
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عجیب ترین پرتگاه های دنیا
گردشگری با طعم خطر

صخره های سفید درخشان، ارزش سفر به این 
منطقه را دارد.  مناظر زیبای کانال انگلیس 
از اینجا قابل مشاهده است.  همچنین یک 
رستوران با نمای پانوراما هم در اینجا وجود 
دارد تا اطمینان بدهد که سفر خوبی خواهید 

داشت.    

پریکستولن)Preikestolen(، نروژ
صخره های تخت و شیب دار پریکستولن به 
واقع باور نکردنی است. کسانی که روی این 
صخره ها می ایستند و به دره  ژرف و عمیق 
پایین آن نگاه می کنند، خودشان را روی بام 
دنیا خواهند یافت.  ارتفاع این صخره 6 هزار 
 Lysefjorden  و 400 متر اس��ت و به آبدره
در  پریکس��تولن  صخ��ره   دارد.   اش��راف 
منطقه ای خوش آب و هوا واقع ش��ده است 
و بازدیدکنن��دگان می توانند در همه  طول 
سال از آن دیدن کنند. جالب اینکه به منظور 
حفاظت از طبیعت بکر و دست نخورده این 

ناحیه، هیچ گونه حصاری وجود ندارد.  

)Casa Del Arbol(خانه درختی کازا دل آربول
 بانوز)Baños(، اکوادور

اگر فکر می کنید که تاب س��واری بازی کودکان اس��ت، احتماال باید 
تجدید نظر کنید. در اینجا می توانید خطرناک ترین تاب دنیا را پیدا کنید 
که از کازا دل آربول  و روی دره ای عمیق آویزان ش��ده اس��ت و هرساله 
ماجراجوی��ان زیادی را به خود جذب می کند. این خانه درختی در واقع 
یک ایستگاه نظارت لرزه  شناسی است. از اینجا می توانید مناظری بی نظیر 
از منطقه کوهس��تانی کوردیل��را رئال )Cordillera Real( و آتشفش��ان 
فعال Tungurahua را تماش��ا کنید.  کوهنوردان در مسیرشان به سمت 
Bellavista viewpoint از کنار این کلبه  چوبی عبور می کنند.  این تاب 
ترس��ناک، در نهایت س��ادگی، از یک میله  فلزی متصل شده به طناب 
ساخته شده است و ترسناک تر اینکه هیچگونه حفاظی برای پرت نشدن 
شما به ته دره وجود ندارد.  با این وجود، شجاع ترین افراد شانس خود را 
امتحان می کنند و از این تجربه  هیجان  انگیز لذت می برند.  بدون شک 

یکبار آن ارزش خطر کردن را دارد!

ترول تونگا)Trolltunga(، نروژ
ترول تون��گا صخره ای جذاب و بیرون زده از دل کوهس��تان اس��ت که 
سطحی افقی دارد و 700 متر دره  عمیق زیر آن باز می شود.  این صخره  
 )Odda( مخوف و پر ابهت که یکی از جاذبه های مهم نروژ است، در اودا
ق��رار دارد و افراد بی پروای زی��ادی را به خود جذب می کند. همچنین 
مناظر زیبای دریاچه Ringedalsvatnet از روی این صخره قابل مشاهده 
است. این صخره بدون شک یکی از ارزشمندترین و محبوب ترین مقاصد 

توریستی نروژ است و ارزش بازدید باالیی دارد.

پارک ملی سای تانگ دارای 
مس�یر های پی�اده روی عالی، 
طبیع�ت سرس�بز و گل های 
کمیاب اس�ت.  صخ�ره  »هام 
ه�ود« در این پ�ارک، یکی از 
دید  نقاط  هیجان  انگیزتری�ن 
دنی�ا را در اختیار عالقمندان 
تخت  صخ�ره ای  می گ�ذارد؛ 
ب�االی دره ای ژرف ک�ه اص�ال 
برای افراد ترسو و کسانی که 
از ارتفاع هراس دارند، مناسب 

نیست.  

  پریکستولن )Preikestolen(، نروژ  

 Casa( خانه ی درختی کازا دل آربول  
Del Arbol(، بانوز )Baños(، اکوادور  
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هوآ شان)Hua Shan(، چین
»هوآ ش��ان« مکانی تاریخی و مذهبی است. 
به مدت چند هزار س��ال، مردم چین مش��غول 
کشت برنج، چای و پرتغال در این منطقه بوده اند. 
همچنین هزاران س��ال است که پیروان فسلفه 
تائو از این کوهستان باال می روند. به دلیل وجود 
همی��ن زائران، تعداد زیادی معبد در این ناحیه 
ساخته شده است.  امروزه پیروان مذهب بودایی 
هم از مسیرهای شیب دار عبور و روبان های قرمز 
را با آرزوهای بسیاری در پشت آن رها می کنند  
اگرچه کوهنوردان مبتدی زیادی از هوآ ش��ان 
دی��دن می کنند. اگر روزی قص��د بازدید از این 

منطقه را داشتید، باید بسیار مراقب باشید.    

مارینا بِی َسندز اسکای پارک
)Marina Bay Sands Skypark(، سنگاپور

اس��تخر 340 مت��ری مارینا بی، ک��ه یکی از 

بزرگ ترین و تأثیرگذارترین استخر های جهان 
اس��ت، متعلق به هتلی 2560 اتاقی است.  این 
استخر سرگرمی مطلوبی است که هرساله هزاران 

نفر را مجذوب خود می کند. 
ش��نا کردن در این استخر درحالی که مناظر 
هیجان انگیز پانورامایی پیش رویتان قرار دارد، 

تجربه ای به یادماندنی را برایتان رقم می زند.

 ،)The Aiguille du Midi(اگویی دو میدی  
محدوده  مون بالن، فرانسه

جعبه  شیش��ه ای، جاذبه ای فوق العاده است 
که در کن��ار بلندترین قله اروپ��ا )مون بالن( 
روی اگویی دو میدی س��اخته شده است. این 
سازه  مس��تحکم در ارتفاع 3842 متری قرار 
دارد و ماجراجویان زیادی را که مشتاق تجربه  
تماشای چشم انداز وسیع رشته کوه های آلپ 

هستند، به سمت خود جذب می کند.  
شیشه  این سازه  تنها 12 میلیمتر ضخامت 
دارد، اما الزم نیس��ت نگران باشید؛ چرا که از 
اس��تحکام کافی برخوردار است.  اگر شما هم 
به تجربه  یکی از بهترین و تازه ترین جاذبه های 
زمستانی اروپا عالقمند هستید، نباید فرصت 

تماشای این مکان را از دست بدهید.

  مارینا بِی َسندز اسکای پارک )Marina Bay Sands Skypark(، سنگاپور   

 ،)Mount Roraima( کوه رورایما 
آمریکای جنوبی  
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ب��ه رغم گذش��ت ح��دود هزار 
و۳00 س��ال از ش��هادت یاران 
اهل بیت )ع( در رکاب حضرت 
س��لطان علی بن محمد باقر )ع( 
در ارده��ال کاش��ان، پیکر پاک 
این ش��هدا هنوز دفن نشده و 
در تابوت  هایش��ان سالم مانده 

است. 
ای��ن امامزاده واج��ب التعظیم 
که مزارش در مش��هد اردهال 
در ۴0 کیلومتری ش��هر کاشان 
قرار دارد ب��ه رغم برخورداری 
از جایگاهی رفیع در میان اهل 
بیت )ع(، در می��ان مردم، تنها 
با مراسم قالی شویان شناخته 
می شود و کمتر کسی از جایگاه 
او به عنوان کس��ی خب��ر دارد 
که از جان��ب پدرش امام پنجم 
ش��یعیان به رهب��ری ایرانیان 
برگزیده شده و سه سال مرجع 
علی االطالق عراق عجم و مردم 

قم، کاشان و خاوه بوده است. 
در میان فرزندان اهل بیت )ع( 
کمتر کسی را می توان یافت که 
از جان��ب دو امام معصوم یعنی 
امام باقر )ع( و امام صادق )ع(، 
رسماً به عنوان »نائب االمام« و 
ولی مردم برگزیده شده باشد، 
ام��ا حضرت س��لطان عل��ی بن 
محم��د )ع(، از این ویژگی مهم 

برخوردار است. 

یافتن 100 پیکر سالم پس از حدود هزار و 300 سال در مشهد اردهال
سفر مذهبی به کاشان همزمان با ماه مبارک رمضان

امام ص��ادق )ع( درباره مقام این امام��زاده بزرگوار 
فرموده است: »َمن زارَ أخی ُسلطان علی بِأردهال کَمن 
زارَ جّدی َسیَدالُشهداءِ بَِکربالء.« یعنی »هرکس برادرم 
علی بن باقر )ع( را در اردهال زیارت کند مانند کسی 
است که جدم حس��ین )ع( را در کربال زیارت کرده 
باشد.« و افزودند: »هر که توان زیارت اجدادم را ندارد به 

»باریَکَرسف« رود و برادرم سلطانعلی را زیارت کند.«
امام شش��م ش��یعیان همچنین فرموده اند: »هر 
که ش��ب های جمعه و شب های متبرکه را در مزار 
برادرم به سر برد و به عبادت و تالوت قرآن بگذراند 
بی گمان در روز قیامت با ما اهل بیت )ع( محش��ور 
خواهد ش��د.« و در جای دیگری فرموده اند: »حائر 
مزار برادرم مانند حائر جدم امام حسین )ع( است و 
ه��ر که را در حائر او دفن کنند از عذاب الهی ایمن 

خواهد بود.«
امام رضا )ع( نیز فرموده اند: »نعم الموضع األردهال، 
فالزم و تمس��ک به« چه خوب جایی است اردهال، 

پس به آن التزام و تمسک نمایید.«
مقام معظم رهبری هم در سخنرانی خود در بیستم 
آبان ماه سال 1380 در جمع مردم در کاشان درباره 
این امامزاده این گونه فرمودند: »شهرستان کاشان 
از جمله مناطق معدودی در کش��ور ماس��ت که از 
اوایل قرون اسالمی با محّبت اهل بیت علیهم الّسالم 
و ش��ناختن حقیق��ت آن ها معروف ش��د و از آغاز 
توانست در بین امواج متراکم و متالطم سیاستهای 
اموی و عباس��ی، حقیقت را بشناسد. آن طوری که 
معروف است، امام باقر علیه الّصالةوالّسالم فرزند خود 

جناب علی بن محّمد الباقر را که در مشهد اردهال 
مدفون است، برای توّجه دادن مردم و پاسخگویی 
به احساس��ات ارادتمندانه آنان به ساحت اهل بیت 

علیهم الّسالم، به این منطقه گسیل کردند.«
در بین مردم منطقه اردهال، مشهور است که مقام 
معظم رهبری تا کنون چند بار دور از چشم مردم به 
زیارت حرم سلطان علی بن محمدباقر )ع( رفته اند. 
ایش��ان در عبارت��ی خطاب به تولیت این آس��تان 
مقدس که در بنرهای نصب شده اطراف حرم نیز به 
چشم می آید، خاطرنشان کرده بودند: »من به تمام 
امامزاده ها عالقه مندم؛ حضرت سلطانعلی که جای 

خود دارد.«
اکن��ون مزار آن بزرگوار، ب��ه قدری محل اعتماد 
علماس��ت و آن قدر از آن کرامت ها دیده شده که 
احدی جرأت تش��کیک در آن را نکرده تا جایی که 
برخ��ی مورخان ادعا کرده اند ک��ه در میان مزارات 
امامزادگان ایران، تنها مزار ایشان، حضرت معصومه 
)ع( و حضرت احمد بن موسی شاهچراغ )ع( است 
که می توان بطور صد در صد، صحت آن را به لحاظ 

تاریخی و اسناد نسبی تأیید کرد. 
ماجرای عجیبی که شرح آن در پی می آید، مربوط 
است به ماجرای کشف بیش از 100 پیکر شهید که 
همگی س��الم و دست نخورده در سرداب حرم این 
امامزاده در تابوت های جداگانه روی هم قرار گرفته و 
همچنان در این سرداب، موجود است اما درِ آن، به 
دستور مرحوم آیت اهلل سید شهاب الدین مرعشی 

نجفی، به روی همگان بسته شده است. 
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روایت بازدید ش�بانۀ آیت اهلل مرعشی نجفی 
)ره( از سردابۀ مقدس

در ورودی حرم حضرت سلطانعلی بن محمد 
)ع(، ایوانی قرار دارد که به ایوان صفا مشهور است. 
بعد از ورود به ایوان صفا در سمت راست پله ها، 
سردابی به عمق س��ه و نیم متر وجود دارد که 

طول آن شش متر و عرض آن سه متر است. 
ماج��را از این قرار اس��ت که در س��ال 1313 
هجری، »اعتضاد الدوله« فرماندار قم به مشهد 
ارده��ال آم��د و فرم��ان داد تا روی س��رداب را 
بش��کافند. او شخصاً داخل سرداب شد و حدود 
یکص��د تاب��وت را در آنجا دید ک��ه در هر یک، 
پیکری سالم و از هم متالشی نشده در حالی که 
لباس به تن دارند و روی گونه های بعضی از آن ها، 
خون خشکیده دیده می شود که احتمال داد این 
پیکر ها متعلق به یاران شهید حضرت علی بن 

محمد باقر )ع( باشد. 
ماجرای این کش��ف، پس از چندی در میان 
مردم مشهور شد و حس کنجکاوی اهل تحقیق 
را برانگیخ��ت. از جمله افرادی ک��ه درباره این 
موضوع ش��گفت انگیز که به ظاهر با توجیهات 
علمی ناسازگار است، حس��اس شدند آیت اهلل 
سید شهاب الدین مرعشی نجفی )ره( از مراجع 

عظام تقلید بود. 
ایشان در سال 1341 هجری شمسی، دعوت 
اهل محل را برای مس��افرت به مش��هد اردهال 
پذیرفت و به نیت تأمین موتور برق برای حرم که 

تا آن زمان از برق محروم بود، به این منطقه رفت 
و پس از اقامت چند روزه، برای مشاهده سرداب 

از نزدیک، اقدام کرد. 
ایش��ان نیمه شب دستور دادند خادمان حرم، 
گوشه ای از سطح ایوان صفا را شکافته و دریچه ای 
به سردابه باز کنند؛ پس از تهویه مصنوعی هوای 
داخل س��رداب، یکی از جوانان محلی که گفته 
می ش��ود هنوز در قید حیات اس��ت، داوطلب و 
پیشقدم شد و چراغی در دست گرفت و با کمک 
چند نفر از معتمدان و مؤمنان، داخل سرداب شد 
و پس از کسب اطمینان، آیت اهلل مرعشی )ره( 
به کمک وی، از خاکریز کنار س��رداب به داخل 
رف��ت و وارد محوطه بزرگی در زیر این آس��تان 

مقدس شد. 
این مرجع عالیقدر پس از خروج از س��رداب، 
ماجرا را این گونه نقل کرد: »در جانب ش��رقی 
س��رداب، متجاوز از یکصد تابوت به اندازه های 
مختل��ف بلند و کوتاه و رنگ های متفاوت زرد و 
سیاه، در سه ردیف، روی یکدیگر گذاشته شده 
است که قسمتی از تخته های چند تابوت شکسته 
شده است و درون هر یک، جسدی در لباس، با 

سر و صورت باز و مو های ژولیده نمودار است.«
ایشان که از برجس��ته ترین متخصصان علم 
تاریخ و انساب بودند، از پوسیده نشدن تابوت ها 
و سالم ماندن این اجساد، اظهار تعجب و اعالم 
کردند که این پیکرهای مطهر، مربوط به یاران 

شهید حضرت علی بن باقر )ع( است. 
صدای گریه و ناله از زیر زمین

اما ماج��را از آن قرار اس��ت که مردم منطقه 
فین کاشان، در س��ال 113 هجری، قاصدی را 
ب��ه نام »عامر بن ناصر فینی« به مدینه نزد امام 
محمدباقر )ع( فرستادند و از آن امام، درخواست 
تعیین مرجعی برای شیعیان این منطقه کردند. 
امام )ع(، فرزند خود سلطان علی، برادر امام جعفر 
صادق )ع( را رهسپار ایران و شهر کاشان کردند. 
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امام��زاده علی بن محمد )ع( که در س��ال 113 
هجری به کاشان رسید در محله »فین بزرگ« 
ساکن شد اما تابستان ها به دلیل شدت گرمای 
هوا، به منطقه اردهال می رفت. چند سالی اوضاع 
بدین صورت بود تا اینکه امامزاده سلطانعلی )ع(، 
از نفوذ زیادی در بین مردم برخوردار گش��ت و 
این باعث ترس حاکم اردهال که »زرین کفش 
بارَِکَرسفی« نام داشت شد. وی سپاهی را برای 
قتل حضرت س��لطان علی به منطقه فرستاد و 

آن حضرت، سرانجام در یک جنگ نابرابر که 13 
روز طول کشید، در روز 27 جمادی الثانی سال 
116 هجری قمری، هم��راه یارانش در منطقه 
اردهال به ش��هادت رسید و دشمنان، سر او را از 
تن جدا کرده و برای حاکم وقت منطقه قزوین 
که از سوی خلیفه عباسی به این منصب گماشته 
شده بود، ارسال و پیکرش در   همان نقطه ای که 
خود، از مدت ها پیش، وصیت کرده بود به خاک 

سپرده شد. 
در کتاب »مدارک معتبره بر مش��هد حضرت 
سلطانعلی بن امام محمد باقر )ع(« اثر آیت اهلل 
حاج رضا مدنی کاشانی به نقل از شیخ ابو سعید 
آمده اس��ت که از هنگام شهادت این امامزاده تا 
س��ال 166 هجری قم��ری، در روز 27 جمادی 
الثانی هر س��ال، از زیر همه سنگ ها در منطقه 
اردهال، آوای ناله و گریه ش��نیده می شد و این 
چیزی بود که تمامی مردم آن را می شنیدند و به 

آن شهادت می دادند. 

ماجرای شستن قالی در مشهد اردهال
در بخش دیگری از همین کتاب آمده اس��ت 
که »محمد طاهر بن بهروز« و »سعید بن جالل 
الدین« که از شیعیان آن منطقه بودند پس از این 
واقعه، ده ها تن از شهدای این نبرد را با لباس های 
خونی��ن در حوالی آن حضرت، دفن کردند و به 
وصیت خود او، در خیمه گاه شهدا، حفره ای ایجاد 
کردند و برای آن روزنه ای گذاش��تند و برخی از 

شهدا را در آن حفره دفن کردند. 
مردم »فین« و »نََشلج«، پس از شنیدن خبر 
شهادت آن حضرت و یارانش، سراسیمه به طرف 
اردهال حرکت می کنند ولی زمانی می رسند که 
حضرت به شهادت رسیده است. آن ها پیکر پاره 
پاره و بی سِر آن حضرت را در یک قالی می پیچند 
و در نهر آبی که در آن نزدیکی است، شست وشو 
می دهند و دفن می کنن��د. از آن زمان تاکنون، 
همه ساله در دومین جمعه مهر ماه و با حضور 
هزاران نفر از مردم فین و کاش��ان، آیین سنتی 

مذهبی قالیشویان برگزار می شود. 
چوب هایی که افراد در این مراس��م به دست 
می گیرند دو روایت دارد: نخست اینکه این کار، 
نوعی الگوبرداری از چوبه های اجداد آنهاست که 
برای شستن قالی آغشته به خون امامزاده علی 
بن محمدباقر )ع( در نهر آب مش��هد اردهال به 
کار رفت، و دوم اینکه افراد آن ها را به نشانه خشم 
و خونخواهی از دشمنان اهل بیت )ع( به دست 

می گیرند. 
کار شناسان معتقدند که ماجرای فراز و فرود 
زندگی و سفر این امامزاده که با جزئیات دقیق 
در تاریخ ذکر ش��ده است، به قدری کشش دارد 
که می توان از آن چند فیلمنامه اس��تخراج کرد 
اما متأس��فانه تا کنون هیچ اقدامی در راستای 
شناس��اندن و معرفی این بزرگوار به مردم انجام 

نشده است.
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ایران زمی��ن در ط��ول تاری��خ  
هم��واره ف��راز و فروده��ای 
دی��ده  خ��ود  ب��ه  بس��یاری 
اس��ت. گاه مرزهای��ش را ت��ا 
داده  گس��ترش  دوردست ها 
و گاه تنها به انتظار نشس��ته 
است، اما با تمام این چالش ها 
این خاک فرزندان گرانقدری 
را ب��ه جهان معرف��ی کرده که 
حاال ب��ا کوچک ش��دن مرزها 
برخی  ملت ها قصد به نام زدن 
هویت این مشاهیر را دارند.

مش��اهیر بس��یاری که همگی 
ایرانی بودن��د، امروز از خاک 
در  و  هس��تند  دور  م��ادری 
جایی دیگر آرام گرفته اند، اما 
س��بک زندگی، هنر، فرهنگ 
و آثارش��ان همواره نشانه ای 
ایران��ی  ب��ر  آش��کار  اس��ت 

بودنشان.

برادران غریب
 فرهیختگانی که در جغرافیای ایران قدیم آرمیده اند

محمدجعفر یاحقی نیز که از مش��اهیر حوزه ادبیات 
فارس��ی در ایران اس��ت؛ درباره این موضوع که باید 
چگون��ه از افراد فرهنگی ایرانی مدف��ون در خارج از 
ایران پاس��داری کنیم گفته بود: در صورت قصور ما، 
دیگران مالکیت خود را تثبیت می کنند )در صورتی 
که ما می توانیم( با تفاهم، سهم خود را در بزرگداشت 
مفاخر ایرانی مدفون در خارج از کشور ابراز کنیم. وی 
تأکید کرده بود که: در صورت قصور ما در پاسداشت 
چهره ه��ای فرهنگی، دیگران مالکیت خود را تثبیت 
می کنند. وقتی  آرامگاه شاعری در کشوری باشد، آنها 
برای او سرمایه گذاری می کنند و کاری که ما می توانیم 
انجام دهیم، این اس��ت که در داخل کشور اهمیتی 
قایل شویم و مراسم بزرگداشت و تجلیل برگزار کنیم. 
ما به لحاظ اعتبار فرهنگی و زبان فارسی صاحب این 
چهره ها هس��تیم و آن کشورها به لحاظ جغرافیایی؛ 
بنابراین بهتر این است که ما به شکل سامان یافته در 
برنامه های بزرگداشت این شاعران مشارکت کنیم و 
با تفاهم سهم خود را ابراز کنیم، اما اگر عقب نشینی 
کنیم، آنها استفاده خود را می برند و البته هیچ کس 
نمی تواند این حقیقت را پنهان کند که مثال اش��عار 
موالنا  به زبان فارسی است. برای مثال در قونیه کنگره 
بین المللی بزرگی برای موالنا  برگزار می ش��ود که از 
ایران کسی در آنجا حضور ندارد، در صورتی که حضور 
ایران باید محسوس باشد. در تاجیکستان هم در اوایل 
مهرماه روز بزرگداشت رودکی را دارند که خوب است 

افرادی از ایران هم در آن ش��رکت کنند. ضمن اینکه 
شاید ترک ها از حضور ما چندان استقبالی نکنند، ولی 
تاجیک ها خیلی استقبال می کنند. باید این را بدانیم 
که نوع عملکرد ما در قبال چهره های ایرانی مدفون در 
دیگر کشورها مسأله حساسی است در این زمینه نباید 
خیلی ادعای خاصی داشته باشیم، چنانکه بیهقی و 
سنایی در افغانستان هستند و آنها هم فارسی زبانند. 
درواق��ع باید ب��ا توافق با این کش��ورها در این زمینه 

فعالیت کنیم.
از این  ها گذش��ته؛ وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و 
وزارت امور خارجه به لحاظ بین المللی بودن موضوع 
در این زمینه مسئول هستند و از آنجا که این موضوع 
ادبی  و فرهنگی است، دانشگاه ها، مراکز علمی و شورای 
گس��ترش زبان و ادب فارسی  هم در این زمینه باید 
توجه الزم را داشته باشند. البته این فقط به چهره های 
کالسیک محدود نمی شود و مثال برای صادق هدایت 
و غالمحسین ساعدی که در فرانسه مدفون هستند 
نیز بای��د اقدامی صورت بگیرد. ممکن اس��ت امروز 
مسئوالن نگاه چندان مناسبی به این چهره ها نداشته 
باشند، ولی حق با علم است نه سیاست و در جایی که 
ایرانیان خارج از کشور در این زمینه فعالیت می کنند، 

ما چرا استقبال و مشارکت نکنیم؟
در ادامه به چند چهره مطرح که خارج از ایران مدفون 
هستند اشاره می شود که اگر قصد گردشگری فرهنگی 

و ادبی داشتید حتما به این شهرها مراجعه کنید: 

آیسا اسدی

آرامگاه
 موالنا
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برادران غریب
 فرهیختگانی که در جغرافیای ایران قدیم آرمیده اند

نظامی گنج�وی و ت�الش آذربایج�ان برای 
تحریف ایرانی بودن او

جمال الدی��ن ابومحم��د، متخلص ب��ه نظامی، 
به پیش��وای داس��تان س��رایی در ادب فارسی 
شناخته می شود. مهم ترین اثر نظامی خمسه یا 
پنج گنج اس��ت که شاهکاری در داستانسرایی 
ایرانی محسوب می شود. مقبره نظامی در شهر 
گنجه آذربایجان ق��رار دارد. این مقبره در قرن 
دوازدهم س��اخته ش��د و یک بار س��ال 1991 
بازسازی شد. بنای این مقبره، هشت ضلعی با 
ارتفاع 20 متری است که با طرحی از امام قلی اف 
معمار آذربایجانی ساخته شده است. متاسفانه در 
این بنا بجز چند ردیف کاشی که ابیاتی از نظامی 
روی آن نگاشته ش��ده، اثری از معماری ایرانی 
وجود ندارد. جمهوری آذربایجان چند س��الی 
اس��ت  قصد تحریف هویت نظامی را دارد و وی 

را شاعر بزرگ آذربایجانی لقب داده اند.
این در حالی است که نظامی تمام اشعارش به 
زبان فارسی است و بر طبق منابع حتی به زبان 

ترکی صحبت نمی کرده است.

موالنا در ترکیه
جالل الدی��ن محمد بلخی مع��روف به موالنا از 
مشاهیر نامدار ایرانی است. اهمیت موالنا در فراتر 
رفتن از مرزهای قومی و ملی است به طوری که 
او نه تنها در میان فارسی زبانان و مسلمانان که 
در میان س��ایر ملل جهان نیز ش��هرت فراوانی 
دارد. طبق آمارها س��ال 2007 موالنا به عنوان 
محبوب ترین شاعر در آمریکا معرفی شده است. 

مقبره موالنا در شهر قونیه ترکیه قرار دارد.
معماری این مقبره متعلق به دوران س��لجوقی 
است، اما در طول حکومت عثمانی ها بر قونیه، 

بخش هایی به آن افزوده شده است.
برج مخروطی شکل این بنا که با کاشی های سبز 

و فیروزه ای تزئین ش��ده از زیباترین بخش های 
س��اختمان اس��ت که به گنبد س��بز شناخته 

می شود.
م��زار موالنا در کنار م��زار پدرش ق��رار دارد و 
عمامه هایی ب��زرگ روی آنها قرار دارد که نماد 
اقتدار و نفوذ معنوی است. کسانی که به زیارت 
موالنا می روند، می توانند از مزار شمس تبریزی 

نیز بازدید کنند.

ناصرخسرو در افغانستان
ابومعین ناصر، ملقب به ناصرخسرو از حکیمان 
و شاعران بزرگ فارسی زبان است. ناصرخسرو 
از جهانگ��ردان معروف ایرانی اس��ت و کتاب 
سفرنامه او که شرح مس��افرت هفت ساله اش 
اس��ت، یکی از منابع مهم جغرافیای تاریخی 
محسوب می ش��ود. مقبره ناصرخسرو در دره 
یمگان در والیت بدخش��ان افغانس��تان قرار 
دارد. ناصرخس��رو در اواخر عمر این دره را به 
عنوان پناهگاه خود برگزید و 25 سال پایانی 
عمرش را در آنجا مشغول نگارش اشعار و آثار 
گرانبهایش بود. س��اختمان این آرامگاه ساده 
و کوچک و فاقد عناصر معماری فاخر اس��ت 
البته ناگفته نماند  آرامگاه ناصرخسرو در حال 
حاضر در ش��رایط بسیار نامساعدی قرار دارد. 
سنگ قبر مزار شکسته شده و تاکنون مرمت 
نشده است. سال 1384 این مقبره سرقت شد 
و برخی از اش��یای تاریخی آن از دست رفت. 
عالوه بر س��رقت، عوامل طبیع��ی نیز مقبره 
را مورد فرس��ایش ق��رار داده و خطر لغزش و 

ریزش آن وجود دارد. 

سنایی در افغانستان
ابوالمجد بن آدم سنایی، معروف به حکیم سنایی 
از شاعران نامی در قصیده گویی و مثنوی سرایی 

در زبان فارسی است. سنایی در غزنی به دنیا آمد. 
در دوران جوانی به سفر روی آورد و از شهرهای 
بلخ، سرخس، هرات و نیشابور دیدن کرد. وی در 
میانسالی به غزنی بازگشت و تا پایان عمر در این 
شهر باقی ماند. سنایی برای نخستین بار توانست 
مفاهیم و مضامین بلند عرفانی و اخالقی را به 
شعر فارس��ی وارد کند و به این دلیل بر موالنا 

نیز تأثیر داشت.
آرامگاه سنایی در غرب شهر غزنی قرار دارد. بنای 
این مقبره قدمتی 50 س��اله دارد و فاقد ارزش 
معماری و هنری است. با توجه به این که آرامگاه 
س��نایی بازدیدکنندگان بسیاری از بخش های 
مختلف افغانس��تان و کشورهای همسایه دارد، 
مسئوالن شهر غزنی قصد تخریب و دوباره سازی 
این مقبره را براساس سبک معماری تیموری و 

مطابق با شأن شاعر دارند.

سهروردی در سوریه
ش��هاب الدین یحیی سهروردی، ملقب به شیخ 
اشراق از فیلسوفان صاحب مکتب ایرانی است. 
سهروردی عالقه بسیاری به سفر داشته و پس 
از سفر به نقاط مختلف ایران، عازم شام )سوریه( 

شده است.
او در س��فری از دمش��ق به حلب با ملک ظاهر 
پس��ر صالح الدین ایوبی آشنا شد و به خواست 
وی در حلب س��اکن شد. بعدها صالح الدین به 
جرم الحاد، سهروردی را به زندان انداخت و او در 

سی و هشت سالگی در زندان درگذشت.
مقبره سهروردی در ش��مال غربی میدان باب 
الفرج، در داخل مس��جد جامع سهروردی قرار 
گرفته است. این مسجد بسیار کوچک است و 
متاسفانه به  آن رس��یدگی نمی شود. در داخل 
شبستان و در سمت چپ آن مزار شیخ اشراق 
قرار گرفته که سنگ قبر کوچکی دارد و بر باالی 
آن شرح مختصری از زندگی این فیلسوف ایرانی 

نوشته شده است.

خواجه عبداهلل انصاری در افغانستان
خواجه عب��داهلل انصاری معروف به پیر هرات از 
عارفان و شاعران سده پنجم هجری است. خواجه 
مریدان بس��یاری داشت و لقب شیخ االسالمی 

کسب کرده بود. 
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از مه��م ترین آثار او می ت��وان به مناجات نامه، 
رس��اله دل و جان و طبقات الصوفیه اشاره کرد. 
مقب��ره خواجه عبداهلل در محله گ��ذرگاه یا به 
اصطالح محلی ها گازرگاه در شمال شهر هرات 

افغانستان قرار دارد.
علت نامگ��ذاری این محله به گذرگاه را حضور 
صده��ا تن از مردمی می دانند ک��ه روزانه برای 
زیارت از مرقد پیر هرات به این محله می آیند. 
معماری این بنا به طور کلی به سبک تیموری 

است.
در س��اخت پیشگاه جناح ش��رقی ایوانی بلند 
ساخته شده که بر شکوه و منزلت بنا می افزاید. 
مقب��ره خواجه عبداهلل یکی از مراکز فرهنگی و 
مذهبی شهر هرات محسوب می شود که عالوه 
بر عارفان و دوس��تداران پیر هرات، گردشگران 

خارجی را نیز به خود جذب می کند.

ابوسعید ابوالخیر ترکمنستان
ابوسعید فضل اهلل، مشهور به ابوسعید ابوالخیر از 
عارفان و ش��اعران خاص ایرانی اس��ت. نام او به 
دلیل مقام و منزلت باالیی که در عرفان کسب 
کرده ب��ود، در کنار حالج، بایزید بس��طامی و 

ابوالحسن خرقانی قرار می گیرد.
آرامگاه ابوسعید ابوالخیر در حومه شهرک مهنه، 
در 130 کیلومتری جنوب شرقی ترکمنستان و 

در نزدیکی مرز ایران قرار گرفته است.
بنای آرامگاه به سبک سلجوقی و اسالمی است. 
به علت قدمت باالی ساختمان )1049 میالدی( 

و موقعیت جغرافیایی نامساعد منطقه که بیابانی 
است، بخش بیرونی این بنا در حال فرو ریختن 
است. مردم ترکمن عالقه خاصی به این عارف 
بزرگ دارن��د و او را »منه بابا« می خوانند. مزار 
ابوسعید ابوالخیر به عنوان یکی از زیارتگاه های 
مهم ترکمنس��تان شناخته می ش��ود و روزانه 

بازدیدکنندگان بسیاری را پذیراست.

رودکی در تاجیکستان
ابوعبداهلل جعف��ر، متخلص به رودکی اس��تاد 
ش��اعران فارسی زبان اس��ت. رودکی نخستین 
شاعری است که به زبان فارسی شعر گفته و از 

این رو به پدر شعر فارسی معروف است.
رودکی را همچنین مبتکر قالب شعری رباعی 
می دانند. مقبره پدر ش��عر فارسی در روستای 
زادگاهش »پنج رود« در شمال تاجیکستان قرار 

دارد.
مزار رودکی تا س��ال 1958 میالدی ناشناخته 
بود. در این س��ال صدرالدین عینی و پروفسور 
روس میخائیل گراسیمف توانستند محل مزار 

را پیدا کنند.
در همان س��ال مقبره ای شبیه به آرامگاه عطار 
به مس��احت 50 مترمربع در داخل باغی مصفا 

برای رودکی ساختند. این بقعه تاکنون دو بار در 
سال های 1999 و 2007 مرمت شده است.

از سال 2002 هر ساله 22 سپتامبر، روز رودکی 
مراس��م گرامیداشت این ش��اعر در آرامگاهش 

برگزار می شود.

ابوریحان بیرونی در افغانستان
ابوریحان بیرونی از دانشمندان بزرگ ایرانی است 
که در علوم ریاضی، ستاره شناسی، تاریخ، تنظیم 

تقویم و انسان شناسی از پیشگامان بوده است.
ابوریح��ان را پ��در انسان شناس��ی می دانند 
و لق��ب »اس��تاد جاوید« ب��ه او داده اند. مزار 
این دانش��مند بزرگ در ب��اغ البیرونی در دو 
کیلومتری جنوب ش��رق ش��هر کنونی غزنی 

افغانستان قرار دارد.
این مزار مدت ها نامعلوم بود و س��ال 52 کشف 
گردید. مزار ابوریحان قبری س��اده است بدون 

هیچ گونه ساختمان یا مقبره ای.
متاسفانه  طی سال ها هیچ توجهی به مزار این 
دانش��مند بزرگ نشد و حتی سنگ قبری که 
براس��اس آن توانس��تند مزار ابوریحان را پیدا 
کنند نیز به س��رقت رفت. مسئوالن افغان از 
بازسازی این باغ و س��اختن مقبره ای درخور 

خبر داده اند.

آرامگاه 
رودکی
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فرهنگ و هنر
 »حمید« از سبزوار تا انقالب

 فرهنگ و آداب ایرانی ها در ماه رمضان
 »علی البدل« کمتر از »پایتخت« خنده دار است

 سفر پایانی »مرد تنهای شب« 
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»حمید« از سبزوار تا انقالب
پدر شعر انقالب درگذشت

اهال��ی فرهن��گ و ادب ای��ران، 
یکی از پیشکسوتان این عرصه 
را از دست دادند و استاد حمید 
پیشکسوت،  ش��اعر  س��بزواری 
پس از یک دوره س��خت بیماری 
در نود و یک سالگی بدرود حیات 
گفت و در این ایام خاص به دیار 

باقی شتافت. 
آقاممتحن��ی  حس��ین  اس��تاد 
مش��هور به »حمید س��بزواری« 
شاعر انقالب اس��المی ایران در 
واپس��ین روزهای نود و یکمین 
بهار زندگی اش و در ایام مبارک 
م��اه رمضان جان ب��ه جان آفرین 
تس��لیم کرد تا شعر انقالب یکی 
از شعرای ماندگارش را از دست 

بدهد. 
حمی��د س��بزواری متولد س��ال 
1۳0۴ در سبزوار، از 1۴ سالگی 
ش��روع به سرودن ش��عر کرد و 
ش��عر هایش را در دفتری به نام 
پدرش  می نوشت.  »فریادنامه« 
بزرگ��ش  پ��در  و  عبدالوه��اب 
مال محمد ص��ادق ممتحنی هر دو 
شاعر بودند و بدین جهت اصول 
ش��اعری را از پدر خ��ود آموخت 
ک��ه در بزرگس��الی نابینا ش��ده 
بود. از   همان ابتدا طبع ش��عر و 
عالقه و اس��تعداد موس��یقی در 
وجود حمید عجین ش��ده بود، به 
همی��ن خاطردر دوران مدرس��ه 
در  موج��ود  ش��عرهای  گاه��ی، 
کتاب ها را برای خودش و س��ایر 
هم کالسی ها به صورت آهنگین 

زمزمه می کرد. 

پدرش از دوران کودکی متوجه طبع شاعرانه حمید 
شد و در ایام ماه محرم یکی از سال های کودکی حمید 
جریان ش��هادت حضرت علی اصغر را برای پس��رش 
تعریف کرد و حمید به ص��ورت خودجوش برای این 
قضیه شعری سرود و پدرش به اصالح آن پرداخت و از 
آن پس شعر گفتن را به صورت جدی تری دنبال کرد. 
س��بزواری در دوران قبل از کودتای 28 مرداد 1332، 

در سبزوار ازدواج کرد. 
اس��تاد چند دهه ابتدای��ی عمر را در ش��هر زادگاه 
خود س��پری کرد و در آن سال ها به انجمن های شعر 
س��بزوار می رفت و با برخی شاعران قدیمی و معلمان 
بازنشسته ادبیات سبزوار آشنایی نزدیکی برقرار کرد. 
آقایان ش��اهرخی، مروجی، مجم��ع الصنایع، فاضل 
و... از دوس��تان دوران جوانی حمید در سبزوار بودند. 
همچنین دکتر علی ش��ریعتی، نویسنده و اندیشمند 
بزرگ معاصر نیز از مرتبطین با حمید سبزواری بوده 
اس��ت و مهم تر از همه اینکه شروع آشنایی و دوستی 
استاد سبزواری با مقام معظم رهبری مربوط به   همان 
سال هایی است که آیت اهلل خامنه ای طلبه ای جوان و 
مبارز بودند و در نتیجه تعقیب و گریزهای سیاسی با 
مأموران رژیم پهلوی مدتی در س��بزوار و نزد دوستان 
انقالبی خود پنهان ش��ده بودند و نخستین دیدارهای 
نزدیک حمید و مقام معظم رهبری در آن سال ها و در 
شهر سبزوار رقم خورد. حمید سبزواری به دلیل روحیه 
آزادگی و ظلم ستیزی که داشت، فساد سیاسی و اوضاع 
بد اجتماعی دوران طاغوت را بر نمی تابید و به ناچار از   

همان ابتدای جوانی، خود را مجبور به مبارزات سیاسی 
دید. وی در آن سال ها به دنبال پیدا کردن بهترین راه 
رهایی به گروه ها و حزب های مختلفی که علیه رژیم 
شاه مبارزه می کردند، سرک کشید اما در   نهایت از چند 
سال قبل از پیروزی انقالب، به مسیر مقدس خط امام 

و انقالب اسالمی جذب شد. 
ب��ه خاطر همین فعالیت های انقالب��ی اش، در چند 
مرحله تاوان های س��نگینی را تحمل ک��رد و پس از 
کودتای 28 مرداد از آموزش و پرورش اخراج ش��د؛ اما 
مدتی بعد به اس��تخدام بانک تجارت سبزوار درآمد و 
سپس زندگیش را به تهران انتقال داد و بدین ترتیب 
خود را به کانون فعالیت های انقالبی و سیاسی آن زمان 

رساند. 
فعالیت های وی در تهران به اوج خود رسید تا آنجا که 
ماندگار ترین سرودهای انقالب اسالمی ایران را سرود و 
برای همیش��ه هنر متعهد خ��ود را در ذهن و حافظه 
تاریخی میلیون ها ایرانی مس��لمان ثبت کرد. هرچند 
استاد س��بزواری به لحاظ سیاس��ی زندگی فعاالن و 
پرماجرایی داشته است، اما در زندگی خانوادگی همواره 
در کسوت همسری مهربان و همدل و پدری دلسوز و 
متین ظاهر شده و زندگی آرامی را تجربه کرده است. 

از آثار حمید سبزواری می توان به: دیوان اشعار، کاروان 
س��پیده، یاد یاران، سرود درد، گزیده ادبیات معاصر و 
سرود س��پیده اشاره کرد. سرایش سرود خاطره انگیز 
»خمین��ی  ای امام« هم زمان با ورود حضرت امام )ره( 
به ایران در فرودگاه مهرآباد اجرا و همه گیر شد. تعداد 

سعید سیف
روزنامه نگار
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»حمید« از سبزوار تا انقالب
پدر شعر انقالب درگذشت

بس��یار زیاد دیگری از اشعار خاطره انگیز 
و ترانه های پرمعنی برای انقالب اسالمی 
ایران، دفاع مقدس، حرکت های مردمی و 
شخصیت ها و چهره های برجسته کشور 
در دهه ه��ای اخیر، که بس��یاری از این 
سرود ها به ویژه در سالهای ابتدایی انقالب 

ورد زبان همه مردم ایران شده بود. 
سبزواری بار ها از سوی امام خمینی)ره( 
به واس��طه برخ��ی س��روده هایش مورد 
تحس��ین قرار گرفت، به طوری که امام 
خمینی با شنیدن ترانه »ای مجاهد شهید 
مطهر« ک��ه در رثای آی��ت اهلل مطهری 
سروده شده بود، گفت: »انقالب ما امروز 
به چنین سرود ها و موسیقی هایی نیازمند 

است.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب نیز که مقدمه ای بر اشعار سبزواری 
نوش��ته اند درباره ش��خصیت این شاعر 
انقالبی فرموده اند »در مورد آقای حمید 
دو بخش در مورد شخصیت ایشان هست 
که هر کدام باید جداگانه مورد توجه قرار 
بگیرد: یکی رتبه ش��عری ایش��ان است. 
ایشان شاعر بسیار خوبی هستند، یعنی 
ه��م قریحه ش��عری خوبی دارن��د و هم 
مضمون ساز هستند. هم تسلط بر لفظ و 
گستره میدان واژگانی دارد و هم از واژگان 
فراوانی اس��تفاده می کند. ایشان در شعر 
هم متنوع هستند. غزل، قصیده، تصنیف 
و ترانه های گوناگون می گوید. این تنوع در 
باب شعر و شاعری خصوصیتی است که 
در همه شاعران یافت نمی شود. اینکه یک 

ش��اعر بتواند در انواع شعر طبع آزمایی کند یک امتیاز است و آقای حمید 
سبزواری از این امتیازات برخوردار هستند، و همین مطلب ایشان را در رتبه 

باالی شعر معاصر ما قرار می دهد. 
نکته دوم که اهمیتش از نکته اول کمتر نیست این است که ایشان این 
هنر را در خدمت مردم و انقالب و در خدمت بصیرت افزایی قرار داده است 
و این خیلی مهم است. آقای حمید سبزواری در آن دورانی که یک جریانی 
ب��ه عنوان روش��نفکری هنر در مقابل انقالب قرار گرف��ت و از معارضین و 
مزاحمی��ن انقالب حمایت کرد و عده ای در کوچه و بازار با ادعای روش��ن 
بینی و روشن فکری مردم را کشتند، کاسب را کشتند، روحانی را کشتند، 
دانش��جو و رهگذر را کشتند و آن جریان مدعی روشنفکری نه تنها حرفی 
نزد بلکه حمایت هم کرد، در یک چنین شرایطی آقای حمید سبزواری در 
میدان بود و با همه وجود هر کار در حوزه گفتن و سرودن توانست انجام داد 

و این مهم است.«
استاد سبزواری به عنوان کارمند نمونه کشور در دهه هفتاد انتخاب شد و 
در همین دوران نشان درجه یک فرهنگ و هنر از دست ریاست جمهوری 
وقت ایران دریافت کرد. همچنین یکی از کتاب های شعر استاد به نام »سرود 
سپیده« به عنوان کتاب سال و برگزیده شدن استاد به عنوان چهره ماندگار 
شعر و ادبیات کشور در سومین دوره از همایش چهره های ماندگار کشور در 
سال 1382 دیگر وقایعی هستند که در دوران حیات پربار سبزواری رخ داد.

در ادامه، برخی اظهار نظرها را درباره پدر شعر انقالب می خوانیم:
 

زبانی با ویژگی های مکتب ادبی خراسان 
مصطفی محدثی خراسانی درباره مرحوم سبزواری گفت: زبان ادبی استاد 
سبزواری تربیت یافته مکتب ادبی خراسان است با همان ظرافت و صالبت 
اسطوره ای شعر فارس��ی که در طنین کالم ایشان مشهود است. مصطفی 
محدثی خراس��انی اظهار داشت: استاد س��بزواری جایگاه ویژه ای در شعر 
فارس��ی خصوصا ش��عر انقالب دارد. وی در ادامه بیان کرد: در شاکله شعر 
انقالب شاعران سهیم هستند، هریک از آنان تالش کردند بخشی از مولفه ها 
را تشکیل داده و نمایان کنند. اگر شعر انقالب را به پازل تشبیه کنیم و هر 
شاعر بخشی از این پازل را تشکیل دهد وقتی تمام این قطعات جمع و پازل 

تکمیل شود تصویر آقای سبزواری نمایان خواهد شد.
 

 شجاع ترین سرایندۀ شعر انقالب 
محمد گلریز گفت: استاد سبزواری از شجاع ترین سراینده های شعر انقالب 
بود، متداول است که به وی لقب پدر شعر انقالب را می دادند و به حق این طور 
بود. محمد گلریز از خوانندگان انقالبی کشورمان پیرامون همکاری با زنده یاد 
حمید سبزواری اظهار داشت: ما زندگی هنری مان با استاد سبزواری آغاز شد. 
وی با اش��اره به ماه های منتهی به پیروزی انقالب اسالمی و ارتباط با حمید 
سبزواری از طریق دوستان ابراز داشت: شکل گرفتن سرودهای انقالبی توسط 
آقای س��بزواری کلید خورد؛ ما، مدام با ایشان تماس داشتیم و ایشان نیز در 
جریان کارها بودند و از طرفی با آقای صبحدل و شاهنگیان در ارتباط بودند و 

در دو جبهه فعالیت می کردند که نقش مؤثری در شعرهای انقالبی داشت.

سبزواری بار ها از سوی امام 
خمینی)ره( به واس�طه برخی 
س�روده هایش مورد تحسین 
قرار گرفت، به طوری که امام 
خمینی با ش�نیدن ترانه »ای 
مجاهد ش�هید مطهر« که در 
رثای آیت اهلل مطهری سروده 
ش�ده بود، گف�ت: »انقالب ما 
ام�روز ب�ه چنین س�رود ها و 
موسیقی هایی نیازمند است.«

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

]45[

شماره 25 - خرداد ماه 1395

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

News

ورزش

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

فرهنگ و هنر



آداب و رسوم ماه مبارک رمضان 
یکی از مباحث مهم فرهنگ مردم 
اس��ت که به واسطه قدمت خود، 
از قداس��ت وی��ژه ای برخ��وردار 
زندگ��ی  در  متأس��فانه  اس��ت. 
شهری و ماش��ینی، بعضی از این 
سنت های زیبا به بوته فراموشی 
سپرده  و بس��یاری دیگر نیز کم 
رنگ تر ش��ده اند؛ ام��ا باید تأکید 
ک��رد و دانس��ت که این رس��وم 
زمینه ساز همبستگی در جامعه به 
ویژه در میان آحاد ملل مس��لمان 
هستند و از اهمیت فراوانی نیز  

برخوردارند.
به انگیزه حلول ماه مبارک رمضان 
و آغاز ماه تزکیه روح و جان، مطلبی 
آماده ش��ده که به مناس��بت ها و 
آداب و رسوم رمضان در فرهنگ 

مردم می پردازد.
از نیم��ه ش��عبان جن��ب و جوش 
خاص��ی برای ب��ه پیش��واز رفتن 
ماه رمضان در میان مردم نواحی 
مختلف کشور مش��اهده می شود 
و مس��لمانان برای انجام فرایض 
دینی این ماه آماده می ش��وند، از 
جمله می توان به این موارد اشاره 

داشت:

خانه تکانی در بهار قرآن
قبل از فرارس�یدن این ماه، م�ردم نواحی گوناگون 
ایران، به زدودن آلودگی از چهره خانه و محله خویش 
می پردازند، درواقع با نظافت و خانه تکانی به پیش�واز 
بهار قرآن می روند تا بتوانند با فراغت و آسودگی خیال 

به انجام تکالیف دینی خویش بپردازند. 
پاکیزگی تنها به محیط خانه محدود نگش�ته و پیر 
و ج�وان با طیب خاطر در نظافت اماکن عمومی  محله 
خود مش�ارکت می کنن�د و مس�اجد و تکایا را جهت 
برگزاری مراسم گوناگون ماه رمضان آماده می سازند. 
در امر نظافت شخصی نیز، همگان اهتمام می کنند از 
دیگر پیرایش ها و آرایش های این ماه در برخی مناطق 

حنا بستن و خضاب کردن مرسوم است. 

روزی در روزگار رمضان
در گذش�ته، تهیه مایحت�اج ماه مب�ارک رمضان با 
جدیت تمام انجام می گرفت، زیرا در این ماه کس�ب و 
کار تقریباً متوقف می شود و مردم بیشتر از هر کاری به 
عبادت می پردازند و الزم بود که مردم مایحتاج خود را 
قبل از ماه مبارک تهیه کنند تا بتوانند با آسودگی در 
مجالس ویژه این ماه شرکت کنند. در قدیم، برای تهیه 
گوش�ت مورد نیاز نیز تمهیدات�ی می کردند، از جمله 
اینکه هر سال گوس�فند پرواری می کشتند و گوشت 
آن را به طرق مختلف نگهداری می کردند. به این شکل 
که یا گوشت را قورمه می کردند و یا به وسیله طناب و 

چوب از سقف اتاق و یا انباری می آویختند. 
بریدن رش�ته ب�رای آش و تهیه نشاس�ته برنج نیز 
از ط�رق تهیه مایحتاج ماه رمض�ان بود. زنان از مقدار 
زیادی آرد، نان می پختند و در ناندان )ظرف استوانه ای 
سرپوش دار که از شاخه های درخت بید یا درخت بادام 

کوهی بافته می شود( نگهداری می کردند. 

 کلوخ  اندازان
در گذشته یک روز قبل از ماه رمضان، مراسم »کلوخ 
اندازان« انجام می گرفت. در این روز مردم هر شهر یا 
روستا به گردشگاه های اطراف شهر یا روستای خویش 
می رفتن�د و ان�واع خوراک ها و غذا ها ب�ه همراه خود 
می بردند و ضمن دور هم نشس�تن ب�ه تفریح و بازی 
می پرداختن�د و این روز را با خرمی  و ش�ادی به پایان 

می رساندند. 
در این مناس�ک به نوعی افراد روح و جسم خود را 
آم�اده می کردند، زیرا عالوه بر تفریح و ش�ادمانی که 

باعث تقوی�ت روحیه افراد می ش�د، غذاهایی هم که 
در این روز تناول می ش�د، از انرژی برخ�وردار بود. از 
جمله اینکه در یزد، شولی که نوعی آش است و انواع 
مختلف دارد، پخته می شد. مثل شولی عدس، شولی 
باقال، ش�ولی شلغم و از دیگر خوراکی های یزدی ها در 
این روز آش رش�ته و حلوای برنج، ش�له زرد و پالوده 

یزدی است. 
در قزوی�ن کل�وخ ان�دازان را »گل خندان�ی« و در 
بردسیر کرمان روز »سنگ اندازان« می گویند و مانند 
دیگر نقاط ایران به گ�ردش و تفریح می روند و روز را 

با تعریف قصه و سرگذش�ت و انجام بازی س�پری 
می کنند. 

 تشخیص وقت سحر
از قدیم االیام، برای بیدار ش�دن در س�حرهای ماه 
مبارک رمضان و تش�خیص وقت دقیق سحر و انجام 
اعم�ال مخص�وص از وس�ایل و روش ه�ای گوناگونی 
اس�تفاده می کردند. بعضی از ای�ن روش ها امروزه نیز 
متداول و برخی منس�وخ ش�ده اند. از جمله شناختن 
ستارگان و محل و جای آن ها در آسمان، بانگ خروس، 
روشن کردن چراغ هایی در نقاط مرتفع شهر و گلدسته 
مساجد، صدای نقاره و طبل و شیپور، صدای مناجات 
از گلدس�ته های مس�اجد، جار کش�یدن در کوچه ها، 
صدای بوق حمام ها، کوبیدن دیوار همس�ایه و غیره از 
روش های پیش�ین بوده و امروزه مردم به وسیله زنگ 
تلفن و ساعت و رادیو و تلویزیون متوجه زمان دقیق 

سحر می شوند. 

 سحری
روزه داران برای به جا آوردن اعمال س�حر و خوردن 
س�حری معموالً س�اعت یا س�اعاتی قبل از اذان و با 
ش�نیدن صدای مناجات، توپ سحر و یا زنگ ساعت 
بیدار می شوند و بعد از وضو گرفتن شروع به خواندن 
دعاهای س�حر می کنند و س�پس ش�روع به خوردن 
س�حری می کنند که معموالً غذاهای گ�رم و پختنی 

است که در اغلب موارد همراه با برنج است. 
در س�حر ها، خانواده های ایرانی و مسلمان بچه های 
پنج و شش ساله خود را نیز بیدار می کنند تا به بیدار 
شدن در سحر ها و س�حرخیزی و روزه گرفتن عادت 
کنند. روزه داران بعد از صرف سحری و چای خوردن، 
نیت روزه می کنند. تا چند دقیقه قبل از اذان صبح هر 
چ�ه می خواهند تناول می کنند و پی�ش از اذان دهان 

فرهنگ و آداب ایرانی ها در ماه رمضان

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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فرهنگ و آداب ایرانی ها در ماه رمضان
و دس�ت خود را پاک و تمیز می شویند، تا نماز 

صبح را به جای آورند. 

مراسم ویژه ماه رمضان
از جمله مراس�می  که به وی�ژه در ماه رمضان 
انج�ام می گیرد می توان به مجل�س زنانه ختم 
قرآن که برای شادی روح اموات است و مجلس 
مردانه ختم قرآن که اغلب در مس�اجد بعد از 

نماز صبح، ظهر و یا عشاء است، اشاره کرد. 

شب نشینی
یکی از مراسمی  که در گذشته رونق بیشتری 
داشت و امروزه کم و بیش اجرا می شود، دیدار 
از دوس�تان و آش�نایان و صله رح�م بعد از 
افطار اس�ت. در این مجال�س افراد فامیل و 
یا دوس�تان دور هم جمع می شوند و ضمن 
تناول شب چره با خواندن ابیاتی از دیوان 
سعدی یا حافظ و یا داستان گویی و اجرای 

بازی به شب نشینی می پردازند. 

 
سرگرمی های ماه رمضان

از جمله رسوم جالب که در اکثر نقاط با کمی 
 اختالف در نام و شیوه اجرا انجام می شود، این 
اس�ت که عده ای از جوانان رهب�ری برای خود 
برمی گزینند و در محل معینی جمع می ش�وند 
و به سراغ تک تک خانه های محل می روند و از 
خانه ها پول و خوراکی جمع آوری می کنند و آن 
را به فردی که صندوق دار گروه است می دهند. 
این رس�م با رفتن به در خانه اف�راد و خواندن 

شعر انجام می گیرد. 

میدان دار ش�عرهایی می خواند و بچه ها جواب 
می دهن�د. اگ�ر در ای�ن موق�ع صاحبخان�ه چیز 
دندان گیری به بچه ها بدهد که او را دعا می کنند 
وگرنه ش�عر دیگ�ری می خوانند و آن ق�در ادامه 
می دهند تا صاحبخانه چیزی بدهد وگرنه با شعر 
گونه ای دیگر او را خدمت می کنند و به سراغ خانه 
دیگ�ری می روند. رسمی مش�ابه این ب�ه نام »الم 
ترانی« در ساوه و »اهلل رمضانی« در خراسان و یزد 

انجام می گیرد. 
بچه ها و جوان�ان بعد از جم�ع آوری خوراکی و 
پول، آنچه را به دست آورده اند، بین خود تقسیم 
می کنند و به خانه هایش�ان باز می گردند. اجرای 
این رس�م تقریباً تا نیمه های شب طول می کشد. 
عالوه بر این ها، انواع بازی ها در نقاط مختلف اجرا 
می ش�ود و در قهوه خانه ها، مرشد ها به سخنوری 

می پردازند و مردم را سرگرم می سازند. 

نتیجه های مثبت و کارکردها: 
آنچه می توان در مجموع از این آداب و رس�وم 
نتیج�ه گرف�ت و از آن ب�ه عن�وان کارکرده�ای 

اجتماعی ماه رمضان نام برد، این موارد است:
• تقوی�ت روحیه هم�کاری و ایج�اد زمینه های 

وحدت بخش
•نظم بخشی به رفتار افراد

• رف�ع ک�دورت از میان اف�راد از طریق مراس�م 
آشتی کنان که توسط ریش سفیدان انجام می گیرد 

و به تحکیم اتحاد جمعی مدد می رساند.

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

]47[

شماره 25 - خرداد ماه 1395

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

News

ورزش

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

فرهنگ و هنر



»علی البدل« کمتر از »پایتخت« خنده دار است
اطالعات تازه ای از مجموعه تلویزیونی کارگردان »پایتخت«

در روزهای پایانی آذر ماه س��ال 
1۳۹۴ ب��ود که محس��ن تنابنده 
نویس��نده مجموعه س��ریال های 
»پایتخ��ت« ب��ا انتش��ار عک��س 
یک »س��نگ پا« خبر از س��اخت 
مجموعه تلویزیونی با نام »سنگ 
پا« به عنوان سریال ماه رمضان 
۹۵ ش��بکه اول داد. انتشار خبر 
ساخت یک سریال آن هم هفت 
ماه مانده به ماه رمضان نوید یک 
اتفاق خوب را به مخاطبین جعبه 
جادوی��ی م��ی داد ولی چن��د ماه 
پس از انتشار خبر تولید سریال 
»س��نگ پا« در حالی که کمتر از 
۵0 روز به ماه رمضان باقی مانده 
است گروه سیروس مقدم ترجیح 
دادند که سریال »علی البدل« را 

شروع به تولید کنند. 
اله��ام غف��وری پی��ش از این در 
مصاحب��ه ای اعالم ک��رده بود که 
محسن تنابنده داستان سریال را 
در سال ۹۳ نوشته است ولی به 
دلیل ضبط سریال »میکائیل« و 
همچینین ساخت فیلم »گینس« 
تولید س��ریال به تعویق افتاده 
اس��ت. گویا قرار بوده است که 
این سریال برای پخش در باکس 
نوروزی ۹۵ تهیه و تولید شود که 
یکی دیگر از دالیل تعویق ساخت 
این سریال، س��رد بودن هوا در 
فص��ل زمس��تان و پراکندگ��ی 

عوامل آن بوده است.

سیروس مقدم کارگردان سریال »علی البدل« نیز در 
مصاحبه ای گفت که طرح این سریال توسط محسن 
تنابنده پیشنهاد ش��ده بود و هفت قسمت آن به قلم 
احمد رفیع زاده به نگارش در آمده است همچنین وی 
از سفر به مناطق کویری تا شمال ایران توسط خودش 
به همراه آرزو غفوری )طراح صحنه( و محسن تنابنده 
جهت پیدا کردن لوکیشن مناسب برای این کار خبر 
داد و گفت: ما به دنبال لوکیشینی بودیم که برای این 
کار مناسب باشد، زیرا این کار بسیار پربازیگر است و باید 
جایی را انتخاب می کردیم که عالوه بر مناسب بودن با 
قصه بتوانیم بازیگران را هم در جای مناس��بی اسکان 

دهیم، بنابراین جغرافیا برایمان بسیار مهم است.
این سریال مناسبتی به سرپرستی محسن تنابنده و 
با   همان تیم قبلی پایتخت در لوکیشن های جدیدتری 
ساخته خواهد ش��د زیرا قصه احتیاج به یک روستای 
کوچ��ک دارد ک��ه باید کامال دکور زده ش��ود و در آن 
اس��تخر های آب ساخته شود و س��اخت و ساز زیادی 
خواهد داشت. طرح جذاب سریال علی البدل آن را به 
فرم جدید و تازه ای در تلویزیون تبدیل خواهد کرد و به 
گفته کارگردان سریال به چندین اسپانسر جهت ساخت 

آن نیاز است. 

الوند: مخاطب نباید از این کار توقع قهقهه داشته 
باشد

خشایار الوند، نویسنده »علی البدل« درباره این سریال 
و شوخی های آن بیان کرد که به دلیل فضای تازه ای که 

این کار دارد هنوز خودش هم از اینکه این کار نتیجه اش 
چه خواهد شد دلهره دارد. 

خشایار الوند با اشاره به حال و هوای سریال در حال 
ساخت »علی البدل« به کارگردانی سیروس مقدم که 
در یک روستا اتفاق می افتد ولی مردمانش لهجه ندارند، 
گفت: ما نمی خواستیم از شهر یا مکان مشخصی بدهیم 

برای همین از لهجه پرهیز کردیم. 
وی ادامه داد: معموال یک لهجه روستایی کلیشه ای در 
فیلم و سریال های ما وجود دارد که البته بیشتر آهنگ 
است و ما آن را هم استفاده نکردیم چراکه همه بازیگران 
سریال باید بتوانند از   همان آهنگ استفاده کنند تا کار 
یک دست باشد اما از آنجایی که سریال بازیگران زیادی 
داشت و عده زیادی هم نقش های فرعی بازی می کردند 
این کار سخت بود، بنابراین همه به صورت معمولی و 

فارسی عادی صحبت می کنند. 
الون��د با اش��اره به اینک��ه فضای داس��تان پرداخت 
مستقیمی دارد، عنوان کرد: فضای سریال روستایی در 
زم��ان حال و جغرافیای آن ایران اس��ت. ما در این کار 
بسیار برخورد کردیم و سعی کردیم مستقیم و صریح به 
امور اشاره کنیم که کسی برداشت خاصی نداشته باشد 
چراکه اگر مستقیما اشاره نکنید هرکسی برداشت خود 
را دارد و ه��ر دیالوگ و موقعیت را به آنچه که خودش 

می خواهد نسبت می دهد. 
نویس��نده س��ریال »پایتخت« درباره طنزپردازی این 
سریال نیز عنوان کرد: مخاطب نباید از این کار توقع قهقهه 
داشته باشد و بنای ما هم بر این نبود که چنین خنده ای 

مژده نورالهیان

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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»علی البدل« کمتر از »پایتخت« خنده دار است
اطالعات تازه ای از مجموعه تلویزیونی کارگردان »پایتخت«

را دربیاوریم. »علی البدل« یک کار شیرین 
است و در مقایسه با »پایتخت« کمدی کمتر 

دارد اما این کمدی عمیق تر است. 
الوند درباره داستان این سریال و ذهنیتی 
که درباره افراد »علی البدل« ایجاد می شود، 
گفت: »علی البدل«  در این س��ریال اسم 
یک شخصیت است که احمد مهرانفر بازی 
می کند و در واقع قصه او تعریف می شود. 

وی درب��اره اینک��ه چقدر این س��ریال 
می تواند کنایات سیاسی و اجتماعی داشته 
باش��د، توضیح داد: داس��تان این سریال 
مصداق خیلی از مشاغل و موقعیت هاست 
و ما منظور خود را هر چه که بوده است به 
طور مستقیم بیان کردیم. مخاطب امروز 
هم آنقدر باهوش است که بتوان راحت با 
او ح��رف زد. به هر حال ما اکنون در دوره 
شفافیت هستیم و قصدی مبنی بر کنایی 

حرف زدن نداشتیم. 
نویس��نده مجموعه »ش��ب های برره« 
درب��اره اینکه امروزه بعض��ی طنزپردازان 
بیشتر ش��وخی های خود را از شبکه های 
اجتماع��ی می گیرند و   هم��ان را به طور 
مستقیم در برنامه ها و مجموعه ها به کار 
می برن��د، اظهار کرد: من ت��ا وقتی که با 
مهران مدیری و ی��ا دیگر کارگردانان کار 
می کردم هیچ گاه چنی��ن کاری نکردم و 
البته خدا را ش��کر استفاده از کامپیو تر را 
هم بلد نیستم و شبکه های اجتماعی هم 
کاربرد چندانی برایم ندارد. بنابراین بیشتر 
ش��وخی ها را از کوچه و خیابان و از میان 

مردم دریافت می کنم. 

وی ادامه داد: به نظرم عده ای س��اختار یک ش��وخی و لطیفه را می گیرند 
و اس��تفاده می کنند. با این حال من چندان فضای شبکه های اجتماعی را 
نمی شناسم و فکر می کنم شوخی اورجینال خیلی بهتر از شوخی های موجود 
در این شبکه هاس��ت. این فضا ها فرد را در خودش محصور می کند و انگار 
بعضی فقط برای طرفداران خود می نویس��ند و فقط خودش��ان و دوستان 
پیرامونشان از شوخی هایشان لذت می برند. جنس شوخی های من خیابانی تر 
است و این مساله را ترجیح می دهم.  الوند درباره طنز پردازی در مجموعه ها 
و اینکه کمدی ها باید مخاطبان زیادی را در بر بگیرد، عنوان کرد: نویسنده 
کارهای تلویزیونی باید برای 60 میلیون نفر کمدی و داستان بنویسد و این 
شوخی ها به گونه ای باشد که در نقاط مختلف ایران قابل فهم باشد و به آن 
بخندند و ش��خصی نباشد. بسیاری از شوخی های شبکه های اجتماعی بازه 
زمان��ی و تاریخ مص��رف دارد و از طرفی محدود به عده خاصی اس��ت.  این 
نویسنده مجموعه های کمدی درباره اینکه چرا امروز کمتر به سراغ طنزهای 
عبید زاکانی می رویم، گفت: ما و مردم همه س��طحی ش��ده ایم، پدیده های 
تکنولوژیکی همه چیز را س��اده فهم و س��هل الوصول کرده است ولی من 
فکر می کنم خیلی از ش��وخی های عبید زاکانی همچنان درخشان است و 
ما می تونیم فرم و شکل آن را به روز دربیاریم. به هر حال ما تنبل شده ایم و 
خیلی خود را به دردسر نمی اندازیم البته خیلی از همین شوخی های شبکه ها 
را هم خود طنزپردازان به راه انداخته اند و اینگونه نیست که از شبکه ها کپی 

کنند اما بعد   همان را هم برای مخاطب 60 میلیونی استفاده می کنند. 
وی در پایان درباره اینکه »علی البدل« چقدر می تواند با مخاطبش ارتباط برقرار 
کند، اظهار کرد: فضا در این کار خیلی متفاوت است و ما سعی کردیم به قصه 
تعریف شده نگاه تازه ای داشته باشیم. با این حال کمی دلهره دارم چراکه »پایتخت« 

و کارهای مدیری تکلیفش مشخص بود ولی برای این اثر نگران هستم.

داستان سریال 
داستان س��ریال در روس��تایی در اطراف همدان )روس��تای ورکانه( رقم 
می خورد که قصه طنز و متفاوتی خواهد داشت و داستان پایتخت را دنبال 
نمی کند؛ سیروس مقدم درباره داستان سریال می گوید: »از اسم سریال کامال 
مشخص است که داستان بر چه اساسی است. داستان در مورد افرادی است 
که حضور دارند اما حق رای ندارند. کسانی که در مجالس و شورا ها اعضای 
»علی البدل« هس��تند و در جریان همه امور قرار دارند اما حق رای ندارند.« 
طعنه های سیاسی در این اثر نیز مشابه پایتخت وجود دارد ولی طعنه های 
اجتماعی رنگ و لعاب بیشتری دارند که در داستان چند خانواده قصه، ظهور 

و بروز می کنند. 

بازیگران 
محسن تنابنده. مهدی فخیم زاده، هادی کاظمی، گوهر خیراندیش، مهدی 
هاش��می، احمد مهرانفر، هومن حاجی عبداللهی، ناهید مسلمی، محمود 
جعفری، حسین محب اهری، عزت اهلل رمضانی فر، مهسا باقری، هدیه آزاده، 
فرشته گلچین، میثم چگینی و فروغ قجابگلی بازیگران اصلی سریال هستند 

که به فراخور قصه بازیگران جدیدی به داستان اضافه خواهند شد. 

الوند: فضا در این کار خیلی 
متف�اوت اس�ت و م�ا س�عی 
کردیم به قصه تعریف ش�ده 
نگاه تازه ای داش�ته باش�یم. 
با این حال کم�ی دلهره دارم 
چراکه »پایتخ�ت« و کارهای 
مش�خص  تکلیفش  مدی�ری 
بود ولی برای ای�ن اثر نگران 

هستم.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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سفر پایانی »مرد تنهای شب«
حبیب درگذشت

»حبی��ب محبی��ان« مع��روف به 
»حبیب« در روس��تای »نیاسته« 

در »کتالم « رامسر درگذشت.
»حبی��ب« در ۴ مه��ر 1۳۳1 در 
ش��مران تهران به دنی��ا آمد. در 
خان��واده او، برادران��ش نیز به 
موسیقی عالقه داشتند؛ اما تنها 
خود حبیب به موسیقی حرفه ای 
روی آورد. علی رغم تمایل سایر 
برادران��ش به ویولن، عالقه وی 
از ابت��دا به گیتار ب��ود. دوران 
نوجوان��ی حبی��ب مص��ادف ب��ا 
در  »بیتل��ز«  گ��روه  پیدای��ش 
ده��ه ۶0 می��الدی اروپا ش��د و 
ای��ن باعث عالقه بیش��تر وی به 
موسیقی شد. با پذیرفته شدن 
در آزمون صداوس��یما، زیر نظر 
»مرتض��ی حنانه« ب��ه فراگیری 
اص��ول و تدابی��ر آهنگس��ازی 
روی آورد. بعد ها وی توانس��ت 
تلویزیون  به عنوان خواننده در 
از  بع��د  اس��تخدام ش��ود. وی 
گذش��ت ۲ س��ال از اس��تخدام 
در رادیو و تلویزیون به خدمت 
س��ربازی رف��ت و در آنج��ا نیز 

خواننده باشگاه افسران بود.

قصه غمگین زندگی اول حبیب
 همسر اول حبیب، »شادی« نام داشت. احمدرضا 
تنها فرزند حبیب از وی اس��ت ک��ه در ایران زندگی 
می کن��د. روزی »ش��ادی« در خیاب��ان پای��ش پیچ 
می خورد و به علت آنکه احمدرضا را در آغوش داشته 
به زمین می افتد و در بیمارستان به دلیل حساسیت 
ب��ه آمپول پنی س��یلین در عرض چن��د دقیقه فوت 
می کند. تقریباً همزمان با فوت همس��ر حبیب، مادر 
او نیز، به علت حمله قلبی فوت می کند و این حوادث 
باعث می شود که در اولین آلبومش یعنی »مرد تنهای 
شب« که در سال 1356 انتشار یافت بیشتر آهنگ ها 

را به یاد آن ها بخواند. 
آهنگ ه��ای »م��ادر« و »خ��رس کوک��ی« را به یاد 
مادرش، »ش��هالی من« و »خواب س��رخ بوسه ها« را 
به یاد همسرش و »نگاهم« را به یاد هر دوی آن ها خواند. 
همس��ر دوم حبیب ناهید نام دارد که »محمد« ثمره 
ازدواج با اوست. وی از معدود خوانندگانی است که در 
اجرای آهنگ ها از گیتار دوازده سیم استفاده می کند. 

خروج از ایران
حبیب در سال 1360 به دلیل ممنوعیت خواندن، 
ایران را ترک کرد و در سال 1364 در لس آنجلس در 
آمریکا ساکن شد. او در سال 1388 با نگارش نامه ای 
به رئیس جمهور وقت خواستار حضور در کشور شد 
و با موافقت ضمنی و پذیرفتن رعایت برخی شرایط 
به همراه خانواده اش به ایران بازگش��ت و در رامسر، 

چهارصد دستگاه اقامت کرد. حبیب در سال 1389 
درخواس��ت خود برای دریافت مجوز انتشار آلبوم را 
ارائ��ه و اعالم کرد که می خواهد در ورزش��گاه آزادی 
تهران کنسرت برگزار کند؛ و ادعا کرد که این کنسرت 
اگر 10 شب هم برگزار شود، 100 هزار نفری آزادی 

خالی نمی شود! 

مدیران وقت در واکنش به حضور حبیب
اما رئیس دفت��ر رئیس جمهور وقت در واکنش به 
حضور حبی��ب در ایران گفت: »این ک��ه یک ایرانی 
بخواهد فعالیتی در داخل و خارج از کش��ور داش��ته 
باشد، مطابق چارچوب و قوانین آزاد است و مشکلی 
ندارد. فعالیت هنری در همه بخش ها از جمله موسیقی 
برای همه هنرمندان در داخل و خارج از کش��ور آزاد 
است و برگشت به ایران برای کسی مشکلی ندارد.« 
حمید ش��اه آبادی معاون هنری وزیر ارش��اد )دولت 
دهم( هم در س��ال 1391 گفت: »خواننده ای که به 
ایران بازگش��ته از وزارت ارشاد مجوزی ندارد و آنچه 

گفته و شنیده شده شایعه است.«
در سال 1393 حسین نوش آبادی )سخنگوی وزارت 
ارشاد دولت یازدهم( گفت: »ایشان می تواند با توجه به 
نگاه و رویکرد دولت یازدهم به محتوای آثار فرهنگی و 
هنری، مجدداً به ارائه آلبوم خود برای اخذ مجوز اقدام 
کند. ارائه مجوز به آثار هنری ربطی به تولید در دولت 
قبل ندارد و ویژگی های اثر ارائه شده در شرایط حاضر 

مالک است.« 
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سفر پایانی »مرد تنهای شب«
حبیب درگذشت

س��ید احمد خاتمی )امام جمعه موقت 
تهران( در واکنش به این موضوع )حضور 
حبی��ب در ای��ران( گفت: »ای��ران جای 
خواننده های لس آنجلس��ی نیست.« در 
سال 1393 کتاب »مرد تنهای شب« به 
قلم حبیب انتش��ار یافت و در نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران   همان س��ال ارائه 
شد. این کتاب برگزیده ای از آثار و ترانه های 
حبیب در همه س��ال های فعالیت اش را 

تشکیل داده است. 
 

اما روایت محمد )فرزند( از بازگش�ت 
پدرش 

خواننده های لس آنجلس��ی در س��ال 
چند باری به ایران می آیند! پسر حبیب 
می گوی��د: اص��وال اکث��ر خواننده ه��ای 
لس آنجلسی در سال چند باری را به ایران 
می آین��د و می روند. ای��ن موضوع خیلی 
چیز عجیبی نیس��ت. ولی خیلی ها فکر 
می کنند که خواننده های لس آنجلس��ی 
اصال سال هاس��ت که ای��ران را ندیده اند. 
اصال این طور نیست. حضور آن ها جوری 
ست که کسی متوجه شان نمی شود ولی 
در اصل بار ها به ایران رفت و آمد داشته و 
دارند. وقتی ماجرای حضور پدرم در ایران 
در رسانه ها سرو صدا به پا کرد، بعضی از 
همین چهره ها از آن استقبال کردند و در 
واقع حبیب را جاده صاف کن بازگش��ت 
خ��ود لقب دادن��د ولی بعضی ه��ا هم از 
این اتفاق خوش��حال نبودن��د. دلیل این 

نارضایتی را هم بروز نمی دادند. 

وعده ها به حبیب
پسر حبیب ادامه می دهد: حبیب به خاطر کسی نرفته بود ایران. اما بعد 
از حضور در ایران بود که س��ر و کله خیلی از مقامات پیدا ش��د و گفتند 
که ما می توانیم کار ش��ما را برای فعالیت در ایران درست کنیم. مقامات 
عالی رتبه مملکت یکی یکی می آمدند و ادعاهای مشابهی برای کمک به 

حبیب داشتند. 

 پیام های رئیس دفتر رئیس جمهور وقت به حبیب
آقای رئیس دفتر از طریق برخی واس��طه ها پیغام فرس��تاده بود که از 
حضور حبیب در ایران اس��تقبال می کند و می تواند کمک کند که پدرم 
فعالیت هایش را از سر بگیرد. ایشان در آن دوره به عنوان فرد روشنفکری 
در نظام فعالیت داش��تند که با این کار در صدد بودند تا نوعی فضای کار 
پدرم را باز کنند. در مورد رئیس جمهوری س��ابق هم ایش��ان پیام هایی 
می داد و این پیام ها عمدتاً از طریق واسطه های مختلف انجام می شد. ولی 
پدرم نامه ای در اختیار دارد که زیر آن را شخص آقای احمدی نژاد دستور 

داده اند که سریع تر در مورد اخذ مجوز فعالیت های حبیب اقدام شود. 

نوستالژی حبیب و شمال ایران
فرزند حبیب در ادامه می گوید: پدرم در 25 س��الی که در آمریکا زندگی 
می کرد، روزی نبود که درباره شمال ایران حرف نزند. به خاطر اینکه طبیعت 
شمال به شدت پدرم را آرام کرد. خاطرات زیادی از دوران قبل در این بخش 
کشور داشت و همین باعث شد تا نسبت به شمال ایران این حس را داشته 
باش��د. در تهران اذیت می شد. ش��لوغی و اتفاقات مختلفی که در پایتخت 

برایش رخ داد باعث شد که برای ادامه زندگی به رامسر برود. 

روایت خود حبیب از احساسش به ایران
حبیب در یکی از مصاحبه هایش گفته بود: حس ایران دوستی در وجود 
من ش��عله می کشید. مدت ها بود که با خودم کلنجار می رفتم، اما هر بار 

حبیب: حس ایران دوستی 
در وجود من شعله می کشید. 
مدت ها بود که با خودم کلنجار 
می رفتم، اما هر بار که تصمیم 
گرفتم یک مشکل خانوادگی 
و روزمره پیش می آمد. و مانع 
می شد تا اینکه یک باره همه 
چیز را کن�ار زدم و قصد دیار 

کردم.

 تشیع حبیب محبیان
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که تصمیم گرفتم یک مشکل خانوادگی و روزمره 
پیش می آمد. و مانع می شد تا اینکه یک باره همه 

چیز را کنار زدم و قصد دیار کردم. 

چرایی رفتنم از ایران
او ادامه می دهد: اوایل انقالب احساس این بود که 
فضای مناسبی برای اجرای موسیقی میسر نیست 
من هم با شدت عالقه ای که به کار آهنگ سازی و 
خواندن داشتم تصمیم به رفتن گرفتم اما باید به 
جرات بگویم که متأسفانه آن مدینه فاضله خیالی 
15سال مرا از عالیقم یعنی موسیقی، دور و خانه 
نشین کرد. جالب اینکه بدانید در این مدت از دو 
جنبه زجر می کشیدم یکی فاصله از مملکت خود 

و دیگری از موسیقی. 

چرا برگشتم به ایران
حبیب می گوید: فش��ار غربت و عالقه شخصی 
به وطن و تشویق همس��ر و فرزندم برای زندگی 
در ای��ران. اما مس��تحضر هس��تید از بین بردن 
زندگی که با آن همه سختی و مشقت در آمریکا 
درست کردم به شدت ریسک پذیر بود. من برای 
رسیدن به اهدافم ضررهای زیادی متحمل شده ام 
اما این بار باالخره با هر دش��واری که بود توانستم 
تمام زندگی خود را در آنجا   رها کرده و به سمت 
اصالت واقعی خود یعنی کش��ورم بازگردم، ضمنا 
متوجه شدم که حاکمیت نظام با هنر و موسیقی 
مخالف نیست بلکه با ابتذال و دور شدن از فرهنگ 
مردم مخالف اس��ت. ایران و زندگی در آن با تمام 
خاط��رات و فرهنگ و عقای��د دینی و مذهبی در 
واقع ش��روع دوباره زیستن پس از سه دهه دوری 
و غربت است که برای من لذت و شیرینی وصف 

ناپذیر عجیبی به همراه دارد. 

سه دهه ایران نبودن
او ادامه می دهد: مردم دوس��ت داش��تنی ایران همیشه لبریز 
از احس��اس، محبت و مهربانی هستند. در هیچ کجای دنیا این 
زندگی سراسر عاطفه و نوع دوستی و باهم بودن را ندیدم. اراده 
قوی این ملت واقعا غرورآفرین اس��ت. ب��اور کنید ایران به یک 
قدرت بال منازع تبدیل شده است. این باعث فخر ایرانیان است. 

دوری از ابتذال 
این خواننده در ادامه گفتگو اعالم کرده بود که: من هیچگاه به 
دنبال ابتذال نبوده ام حتی قبل از انقالب در طول این سی سال هم 
تالش کرده ام هیچگاه از معیارهای اصولی موسیقی کالسیک و فاخر 
و فرهنگ اصیل ایرانی خارج نشوم به نظرم همیشه نحوه فعالیت 
من با بقیه متمایز بوده اس��ت. شماسابقه کارهای من را مالحظه 

کنید. من همیشه و در هر حالتی با عقاید و باورهای خودم زندگی 
کردم. من این حرف را برای اینکه به ایران آمده ام نمی زنم بلکه در 
طول این س��ی سال گذشته کارنامه ام کامال واضح و روشن است. 
وقتی که طی س��ال های قبل آثاری در مورد رزمندگان، امام علی 
)ع(، عید غدیر و چندین قطعه مذهبی دیگر که خواندم در ایران 
نبودم که گفته ش��ود بخاطر گرفتن مجوزی آن ها را اجرا کرده ام. 
در واقع اجرای این کار ها صرفا  به خاطر اعتقادات من بود، در عین 
حال از فضایی که در ایران برای کسانی که بخواهند به اصل خویش 

برگردند. به وجود آمده و از لطف مردم و مسؤوالن تشکر می کنم.

و  غرب�ت  فش�ار  حبی�ب: 
عالق�ه ش�خصی ب�ه وطن و 
تشویق همسر و فرزندم برای 
زندگی در ایران. اما مستحضر 
هستید از بین بردن زندگی که 
با آن همه سختی و مشقت در 
آمریکا درست کردم به شدت 
برای  بود. م�ن  ریس�ک پذیر 
رس�یدن به اهدافم ضررهای 
زی�ادی متحم�ل ش�ده ام اما 
این بار باالخره با هر دشواری 
که بود توانس�تم تمام زندگی 
خ�ود را در آنجا   ره�ا کرده و 
به س�مت اصالت واقعی خود 

یعنی کشورم بازگردم
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سـالمت
  روزه داری همراه با سالمتی
  مسیرهایی برای آرام سازی بدن
  چگونه در محل کار شاد باشیم؟
  راه نجات از عدم توجه در نماز
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روزه داری همراه با سالمتی
مراقب تغذیه خود در ماه رمضان باشید

امس��ال هم ماه مبارک رمضان 
ب��ا روزهای بلند و گرم خرداد و 
تیرماه مصادف شده و با سرعت 
زیاد هم در گذر است. بی شک 
روزه داری در چنی��ن ش��رایطی 
باید ب��ا اصول صحیح تغذیه در 
وعده های س��حر و افطار همراه 
باش��د تا عالوه بر بهره مندی از 
برکات معنوی این ماه، س��المت 
اف��راد ب��ه خطر نیفت��د.  اینکه 
چطور ش��رایط مطلوب را در این 
روزه��ا  پی��ش پ��ای خ��ود قرار 
دهید، می تواند به سالمت شما 

کمک کند.

تصویر روزه داری با طعم سالمت
چند اصل قطعی و غیرقابل تغیی��ر درباره روزه داری 
صحیح وج��ود دارد، از جمله این که افراد روزه دار باید 
س��ه وعده غذایی یعنی سحری، افطاری سبک و شام 
کم حجم را در برنامه غذایی خود حتما داشته باشند. در 
غی��ر این صورت در نیمه ماه یا بعد از ماه رمضان دچار 
مش��کالت متعدد مثل بیماری های گوارشی، عوارض 
ناشی از کم آبی بدن، افت قند خون، سردردهای مداوم 
و... خواهند ش��د. دکتر علی اکب��ر رمضانی، متخصص 
تغذیه و رژیم درمانی می گوید: روزه داران نباید مصرف 
میوه و س��بزی را برای تأمین آب بدن و پیش��گیری از 
گرس��نگی )به دلیل فیبر ب��اال( در کنار غالت کامل و 
غذاهای پروتئینی نادیده بگیرند، اما تا حدامکان باید از 
خوردن غذاهای پرکالری، چرب و سرخ شده و شیرین 

مثل کله پاچه، حلیم، زولبیا و بامیه پیشگیری کنند.

پیشگیری از یبوست روزه داران
برای پیشگیری از یبوست، مصرف مایعات کافی به ویژه 
آب،  آبمیوه های طبیعی، آلو، انجیر و روغن زیتون همراه 
ساالد کاهو در وعده سحر و افطار توصیه می شود. به گفته 
این متخصص تغذیه، در این میان بدترین عادت برای باز 
کردن روزه در زمان افطار، نوش��یدن آب سرد و نوشابه 
است که موجب مشکالت گوارشی به ویژه سوء هاضمه، 
یبوست و حتی معده دردهای طوالنی می شود. بنابراین 
پس از یک روز طوالنی روزه داری، مناس��ب است افطار 
خود را با یک غذا و نوشیدنی گرم و ترجیحا کمی شیرین 

که سبک س��اده و زودهضم نیز باشد، شروع کنید و در 
مصرف افطاری زیاده روی نکنید.

احساس سبکی بعد از افطار
بعد از صرف افطاری نباید احس��اس سنگینی داشته 
باشید و فقط باید ضعف بدنی و تشنگی تان برطرف شود. 
به عنوان مثال، استفاده از آب جوش، چای کمرنگ، شیر 
گرم و شربت عسل گرم به عنوان نوشیدنی، گزینه های 
مناسبی هس��تند. از س��وی دیگر، مصرف سوپ گرم 
حاوی اندکی غالت و حبوبات و سبزیجات، یک قاشق 
حلوای سنتی، یک کاسه کوچک آش های سنتی به جز 
آش رشته )چون سنگین است(، شله زرد، فرنی و حریره 

بادام از بهترین خوراکی ها برای شروع افطار هستند.

شام چه بخوریم؟
حدود یک تا دو س��اعت پس از افطار اولیه، می توان 
مقداری نان س��بوس دار با کمی پنیر و گردو یا سبزی 
یا هندوانه مصرف کرد. البته باید مراقب باش��ید دچار 
پرخوری نش��وید. همچنین در این وعده غذایی نباید 
سراغ غذاهای سنگین و دیرهضم بروید، چون هم باعث 
ایجاد مشکالت شدید گوارشی می شوند و هم با افزایش 
وزن قاب��ل توجهی پ��س از پایان ماه مب��ارک رمضان 

روبه رو خواهید شد.

سحری چه بخوریم؟
به گفته دکتر رمضانی، در ماه رمضان، وعده سحری 

پریسا اصولی
خربنگار سالمت
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روزه داری همراه با سالمتی
مراقب تغذیه خود در ماه رمضان باشید

بسیار بااهمیت است. در واقع سحری معادل 
صبحانه عادی افراد است؛ یعنی مصرف یک 
غذای بس��یار س��بک. بنابراین در این وعده 
نبای��د پرخوری کرد. اگر غذایی که در وعده 
س��حری اس��تفاده می کنید زود هضم شود 
خیلی زود احساس گرسنگی خواهید کرد؛ 
در حالی که تا افطار زمان زیادی مانده است. 
بنابراین توصیه می ش��ود در وعده سحری از 
غذاهایی اس��تفاده کنید که به اصطالح دیر 
هضم هس��تند تا در ط��ول روز دچار ضعف 
نش��وید. بد نیس��ت بدانید به گفته حکمای 
طب سنتی، مصرف شربت خاکشیر در وعده 
سحر ازجمله راهکارهای طب سنتی در ماه 

رمضان است.

چقدر آب بنوشیم؟
یکی از اشتباهات بارز افراد در ماه رمضان، 
مصرف زیاد آب و سایر مایعات در فاصله افطار 
تا سحر است. یادتان باشد بدن آب مورد نیاز 
خ��ود را از تمام مواد غذایی جذب می کند و 
برخالف برخی حیوانات، ما سیستم ذخیره 
آب نداریم. البته مصرف نوشیدنی های سنتی 
مثل ش��ربت آبلیمو و بیدمشک و همچنین 
مصرف متعادل چ��ای کمرنگ، آبمیوه های 
طبیعی و س��بزیجات و میوه های تازه تا حد 
زیادی موجب کاهش شدت عطش می شوند، 
اما زیاده روی در نوش��یدن مایعات دل درد و 

حالت تهوع به همراه دارد.

اگر رفالکس دارید
باید توجه داش��ته باش��ید اف��راد مبتال به 
رفالکس در صورتی که زیر نظر پزشکشان در 
وعده افطار و سحر دارو مصرف کنند و دست 
به پرخوری نزنند مش��کلی برای روزه گرفتن 
ندارند، مگر این که مش��کل ب��ه حدی حاد 
باش��د که متخصص آنها را از روزه منع کند. 
دکتر رمضانی به این افراد توصیه می کند بعد 
از خوردن س��حری حداقل یک تا دو ساعت 
دراز نکشند تا برگشت غذا اتفاق نیفتد. البته 
خیلی ها احساس س��نگینی در معده را یک 
مشکل حاد گوارشی تلقی می کنند در حالی 
که این طور نیست و حتی روزه داری در درمان 

این حالت مؤثر است.

رف�ع ب�وی ب�د ده�ان
ب��وی نامطبوع دهان معم��وال حاصل تخمیر م��واد باقیمانده غذایی و 
قندهایی اس��ت که در دهان و روی زبان باق��ی می مانند. در واقع وقتی 
شب، قبل از خواب مسواک نمی زنیم این میکروارگانیسم ها فرصت پیدا 
می کنند تخمیر را آغاز کنند. به همین دلیل صبح قبل از خواب دهانمان 
ب��وی نامطبوع��ی می دهد. در ماه رمضان نیز چ��ون در طول روز چیزی 
نمی خوریم، این روند با ش��دت بیش��تری اتفاق می افتد. بنابراین توصیه 
می شود روزه داران از قطره »پرسیکا« به عنوان دهان شویه استفاده کنند. 
بنابراین کافی است بعد از مسواک شبانه یا مسواک بعد از خوردن سحری 
15 تا 20 قطره گیاهی »پرسیکا« )موجود در داروخانه ها( را با دو قاشق 

غذاخوری آب مخلوط کنید و دهان را با آن بشویید.

با سردرد روزه داری چه کنیم؟
دکت��ر علیرضا صدق هدایت، متخصص مغز و اعصاب می گوید: یکی از 
مشکالت شایع  بسیاری از روزه داران در ماه رمضان، سردرد به ویژه بعد از 
افطار و صبح ها هنگام بیدار شدن از خواب است که علت 90 درصد این 
سردردها گرسنگی و تشنگی طوالنی مدت است. در واقع وقتی بدن ما در 
طوالنی مدت گرسنه و تشنه می ماند مدت کوتاهی پس از مصرف غذا با 
افت قند مواجه می شویم و سردرد می گیریم. بنابراین باید نوع تغذیه مان 

را تغییر دهیم و سالم غذا بخوریم.
مثال اگر عادت به نوش��یدن روزانه چند فنجان چای دارید کم کم مقدار 
چ��ای مصرفی تان را کم کنید تا هنگام روزه داری به دلیل کمبود کافئین 
دچار سردرد نشوید. همچنین به مرور زمان حجم غذایتان را کاهش دهید 
تا با کوچک ش��دن حجم معده از ش��دت گرسنگی تان کاسته شود. برای 
پیش��گیری از س��ردرد ناشی از تش��نگی هم باید در فاصله افطار تا سحر 
مایعات بخورید. برای پیش��گیری از بروز س��ردرد طی روزه داری در وعده 
سحر مواد غذایی مقوی مثال ترکیبی از پروتئین و کربوهیدرات همراه با 

کمی میوه یا آبمیوه بخورید و برای خوابتان برنامه ریزی داشته باشید.

یکی از اشتباهات بارز افراد 
در م�اه رمض�ان، مصرف زیاد 
آب و س�ایر مایعات در فاصله 
افطار تا س�حر اس�ت. یادتان 
باشد بدن آب مورد نیاز خود 
را از تم�ام مواد غذایی جذب 
برخ�ی  برخ�الف  و  می کن�د 
حیوانات، ما سیس�تم ذخیره 
البت�ه مص�رف  نداری�م.  آب 
مثل  س�نتی  نوش�یدنی های 
ش�ربت آبلیمو و بیدمشک و 
همچنین مصرف متعادل چای 
کمرن�گ، آبمیوه های طبیعی 
و س�بزیجات و میوه های تازه 
تا حد زی�ادی موجب کاهش 

شدت عطش می شوند
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بسیاری از افراد نگران، می دانند 
که نگرانی مزم��ن و کنترل ناپذیر، 
پیامده��ای جس��می ناخوش��ایندی 
به دنب��ال دارد. اگر فکری به حال 
نگرانی خود نکنید به تدریج عالیم 
و نشانه هایی را تجربه خواهید کرد، 
مانند خستگی، سردرد، تنش های 
عضالنی، لرزش اندام ها، تندخویی، 
عرق کردن، داغ ش��دن، سرگیجه، 
نفس نفس زدن، بی خوابی، تهوع، 
اسهال و تکرر ادرار. این نشانه های 
به ظاهر بی ربط ماحصل یک عاملند: 
سیستم عصبی شما مدام در حال 
برانگیختگ��ی اس��ت. آرام س��ازی 
دقیقاً برعکس برانگیختگی مزمن 
دس��تگاه عصب��ی عم��ل می کند و 
می تواند استرس را کم کند و فرد 

را به آرامش برساند.

مسیرهایی برای آرام سازی بدن
چگونه با ورزش از اسرتس های مزمن فرار کنید؟

مزایای تمرین نظام مند آرام سازی
مشخص شده است تمرین نظام مند آرام سازی مزایای 

فراوانی دارد از جمله:
جسمی: کاهش ضربان قلب، کاهش سرعت تنفس، 

کاهش فشار خون؛
شناختی: افزایش تمرکز، توجه دقیق، افزایش قدرت 

حافظه؛
هیجانی: کاهش اضط��راب کلی، کاهش تندخویی، 

ُخلق مثبت تر، احساس بهزیستی بیشتر؛
رفتاری: بهب��ود عادت های خوب، افزایش بهره وری، 

کاهش احتمال سوءمصرف مواد؛
سالمتی: کاهش سردردهای تنشی، کاهش درد کمر، 

کاهش بیماری های گوارشی.

دستورالعمل اجرای آرامش عضالنی پیش رونده
این دس��تورالعمل مبتنی ب��ر آموزش ه��ای ادموند 
جاکوبسون است. در هر مرحله، گروهی از عضالت در 
حالت تنش قرار می گیرند و سپس رها می شوند. قبل از 
اجرای این روش باید شرایط را به گونه ای فراهم کنید 
که به مدت بیست دقیقه، کسی مزاحم شما نشود و 
عاملی حواس شما را پرت نکند. هر یک از عضالت را 
به مدت ده ثانیه در حالت تنش و انقباض و بیست ثانیه 
در حالت آرامش قرار دهید و به تفاوت احساس تنش 
و آرامش در عضالت دقت کنید. هر عضو بدن را دو بار 

منقبض و ُشل کنید. 
01 ب��ه پش��ت بخوابید و در وضعی��ت راحتی قرار 
بگیرید. به یاد داش��ته باش��ید لباس تنگ مانع 

راحتی شما خواهد بود.

02 دست راس��ت خود را مش��ت کنید و آن را به 
س��مت آرنج حرکت دهید. س��اعد راست را به 
س��مت بازو حرکت دهید. بگذارید تنش در دس��ت 
راست احساس شود. حاال مچ، ساعد و بازو را در حالت 
راحت تر قرار دهید. به تفاوت بین تنش و آرامش دقت 

کنید.
03 دست چپ خود را مشت کنید و آن را به سمت 
آرنج حرکت دهید. س��اعد چپ را به سمت بازو 
حرکت دهید. بگذارید تنش در دس��ت چپ احساس 
ش��ود. حاال مچ، ساعد و بازو را در حالت راحت تر قرار 

دهید. به تفاوت بین تنش و آرامش دقت کنید.
04 در حال��ی ک��ه زانوی پای راس��ت را کمی خم 
کرده اید، ساق پای خود را حدود 25 سانتی متر 
باال بکشید. انگشتان پا را به سمت زانو خم کنید. تنش 
را در ساق پا و ران ها احساس کنید. حاال به آرامی، پا 
را در وضعیت راحتی قرار دهید. عضالت پای راست را 
ش��ل کنید. به تفاوت بین تنش و آرامش دقت کنید. 

این مراحل را برای پای چپ نیز انجام دهید.
05 س��اق پای راست خود را حدود 25 سانتی متر 
باال بکشید. انگشتان پای خود را به سمت بیرون 
بکشید. تنش را در عضالت خود احساس کنید. حاال 
به آرامی، پا را در وضعیت راحتی قرار دهید. عضالت 
پای راست را شل کنید. به تفاوت بین تنش و آرامش 
دق��ت کنید. این مراحل را ب��رای پای چپ نیز انجام 

دهید.
پای راست را به صورت کشیده روی زمین قرار  06
دهید، تا جایی که امکان دارد زانو را قفل کنید و 
پش��ت زانو را به زمین بچس��بانید. تن��ش را در زانو 

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده
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مسیرهایی برای آرام سازی بدن
چگونه با ورزش از اسرتس های مزمن فرار کنید؟

احساس کنید. س��پس به آرامی زانو را رها 
کنید. ای��ن کار را برای زانوی چپ نیز انجام 

دهید.
 شکم تان را جمع کنید. عضالت شکم را 

سفت کنید و کمر را به زمین بچسبانید. 07
حاال به حالت اول و آرامش برگردید. به تفاوت 

بین تنش و آرامش دقت کنید.
نفس عمیق بکشید. به تنش عضالت 

قفسه س��ینه در هنگام عمل دم دقت 08
کنید. چندین بار نفس عمیق را تکرار کنید.

 ب��ه کمر خود انحنا بدهید. به انقباض 
عضالت اطراف س��تون فق��رات دقت 09

کنید. س��پس عضالت اطراف کم��ر را رها 
کنی��د. به تفاوت بین تن��ش و آرامش دقت 

کنید.
کتف خود را به عقب بکش��ید. گویی  10
شانه های خود را از پشت می خواهید به 
هم بچسبانید. حاال کتف و شانه ها را به حالت 
اول برگردانی��د و به تفاوت بی��ن انقباض و 

رهایی عضالت تمرکز کنید.

11 شانه ها را به سمت گوش باال ببرید و متوجه انقباض عضالت گردن 
ش��وید. حاال گردن و عضالت گ��ردن را به حالت اول دربیاورید. به 

تفاوت بین تنش و آرامش دقت کنید.
دهان خود را باز کنید تا حدی که تنش در عضالت فک احساس  12
شود، سپس دهان را به حالت اول برگردانید. این تنش را از طریق 
فشار دادن دندان ها به هم نیز می توان حس کرد، البته باید بسیار مراقب 
بود تا فش��ار دندان ها به هم زیاد نباش��د تا به آنها آس��یب وارد نشود. به 

تفاوت آرامش و انقباض عضالت فک دقت کنید.
13 ابروها را تا حد امکان باال ببرید. س��عی کنید روی پیشانی چروک 
بیفتد. تنش را در عضالت پیشانی حس کنید. حاال عضالت را رها 

کنید و به تفاوت بین دو حالت دقت کنید.
ابروهای خود را پایین بکشید. انگار می خواهید اخم کنید. به انقباض  14
عض��الت باالی چش��م توجه کنید. س��پس ابرو را ب��ه حالت اول 

دربیاورید و به تفاوت این دو حالت دقت کنید. 
15 چش��مان خود را محکم ببندید و به تنش عضالت اطراف چشم 

توجه کنید. حاال چشم خود را باز کنید و آرامش را دریابید.

بدن تان را در حالت آرامش قرار دهید و یک بار تمام عضالت از پا تا س��ر 
را بررسی کنید و از رها بودن آنها مطمئن شوید. هرگونه تنش و گرفتگی 

عضالت را رها کنید. 

برای انجام این تمرین زمان 
ارجحیت  از شبانه روز  خاصی 
ندارد، اما بهتر اس�ت از انجام 
آنها زمانی که بسیار خواب آلود 
هستید بپرهیزید، زیرا ممکن 
اس�ت به راحت�ی ب�ه خواب 
بروید. س�عی کنید در مراحل 
اولیه هر روز ریلکسیش�ن را 
انج�ام دهید تا بر آن مس�لط 

شوید.
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این تمرین بیست تا سی دقیقه طول می کشد. 
بعضی افراد دوس��ت دارند دستورالعمل را ضبط 
کنن��د و در حین اجرا به دس��تورالعمل اجرایی 
گوش دهند. اگر این کار را انجام می دهید از لحن 
صدای آرام اس��تفاده کنید. اگر چن��د بار اول در 

حالت آرامش قرار نگرفتید، نگران نشوید.
دقت کنید که عضالت را 10 ثانیه در حالت تنش 
و 20 ثانیه در حالت آرامش قرار دهید. اگر شما 
به صورتی نظام مند، هر روز این تمرین را انجام 
دهید، به آرامش خواهید رسید و تنش و نگرانی 
شما کم خواهد شد. وقتی که همه مراحل انجام 
پذیرفت، چند دقیقه در همان حالت آرامش باقی 
بمانید. در این لحظه می توانید منظره دلنشینی 
مانند باغی پُ��رگل، دریا یا کلبه ای در جنگل را 
به دلخواه در نظر بیاوری��د. در آن مکان آرامش 
بیشتری خواهید داشت. سعی کنید یک مکان 
آرامش بخش را پیدا و بعد از هر دفعه انجام تکنیک 
آرام سازی، ذهن خود را روانه آن مکان کنید. بعد 
از تسلط بر این تمرین، به راحتی در زمان نگرانی 
یا خشم با تصور آن مکان حتی بدون طی همه 
مراحل فوق، آرامش را در خود احساس خواهید 
کرد. ممکن اس��ت شما در حین انجام تکنیک 
دچار عالیم جسمی مرتبط با نگرانی مثل سردرد 
یا کمردرد ش��وید. اگر دفع��ات اول اجرای این 
تکنیک چنین عالیمی را تجربه کردید دل نگران 
نش��وید. آرامش عضالنی پیش رونده مانند هر 
مهارت دیگری نیازمند زمان و تالش است. برای 

اینکه کارتان راحت تر ش��ود هربار که این روش 
را انج��ام می دهید قبل و بعد از آن میزان تنش 
خ��ود را درجه بندی کنید. اگر کامالً بدن تان در 
حالت تنش است عدد 1 و اگر بدن تان کامالً در 
حالت آرامش است عدد 10 را به آن اختصاص 
بدهید. با این کار می توانید میزان پیشرفت کار 
و اثربخش��ی این روش را بسنجید. الزم به ذکر 
اس��ت برای انجام این تمرین زم��ان خاصی از 
شبانه روز ارجحیت ندارد، اما بهتر است از انجام 
آنها زمانی که بسیار خواب آلود هستید بپرهیزید، 
زیرا ممکن است به راحتی به خواب بروید. سعی 
کنید در مراحل اولیه هر روز ریلکسیشن را انجام 

دهید تا بر آن مسلط شوید.

تنفس دیافراگمی
ش��یوه دیگر برای آرام سازی بدن و ذهن هنگام 
نگرانی ها، اضطراب و خشم، تنفس دیافراگمی 
اس��ت. به کودکی که خوابیده است نگاه کنید. 
کودک با هر نفس��ی که می کش��د، شکمش به 
آرامی باال می آید. حرکت قفس��ه سینه او بسیار 

اندک است. به این شیوه تنفس دیافراگمی گفته 
می شود. بسیاری از افراد توانایی تنفس دیافراگمی 
خود را از دست داده اند و تنفس سینه ای دارند که 
باعث ورود بیش از اندازه اکسیژن به بدن می شود 
و تعادل بین اکسیژن و دی اکسیدکربن را مختل 
می کند که خود باعث ایجاد اضطراب، خشکی 
دهان، خس��تگی، گیجی، تنگی نفس، کرخت 
شدن دس��ت و پا، درد در ناحیه قفسه سینه و 

خمیازه کشیدن فراوان در فرد می شود.

دستورالعمل تنفس دیافراگمی
1. در حالت آرام دراز بکشید؛

2. دقت کنید در کدام قس��مت بدن شما تنش 
وجود دارد؛

3. به شیوه تنفس خود دقت کنید؛
4. ک��ف یک دس��ت خود را روی ش��کم و کف 

دست دیگر را روی قفسه سینه بگذارید؛
5. از راه بینی نفس بکشید؛

6. سعی کنید در هنگام دم، شکم شما باال بیاید 
و قفسه سینه بی حرکت باشد؛

7. هر عمل دم را با شمارش 3 عدد و هر عمل 
بازدم را نیز با شمارش 3 عدد انجام دهید؛

8. تمرین را ده دقیقه انجام دهید.

برای اینکه راحت تر این مهارت را کس��ب کنید، 
می توانید روی ش��کم خود کتاب قرار دهید و با 
نگاه کردن به حرکت کتاب مطمئن شوید که به 
درستی تنفس را یاد گرفته اید. اگر هر روز و به طور 
مرتب این تمرین را تکرار کنید، می توانید هنگام 

اضطراب به راحتی خود را به آرامش برسانید.

منابع:
»رهایی از نگرانی«، پامال ویگارتز، ترجمه دکتر 
حمیدپور،»حقایقی درباره اختالل وس��واس«، 

پادمال دسیلوا، دکتر رضا شاپوریان
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چگونه در محل کار شاد باشیم؟
همه بخوانند

در مس��یر یافتن ش��غلی که آن 
را دوس��ت داری��د ش��ادی در 
محل کار بس��یار اهمیت دارد. 
اما همیش��ه آسان نیست حتی 
در صورت یافتن چنین ش��غلی 
حتم��اً زمان های��ی هس��ت ک��ه 
خوشایند نخواهد بود. در ادامه 
راه حل های��ی ب��ه ش��ما توصیه 
می ش��ود که ممکن است تمایل 

به امتحان آنها داشته باشید.

واقع بین باشید: به گفته مایکل چمبرز، 
مدیرعامل مرکز پ��ردازش مالی بکس، 01

از  بزرگ��ی  بخ��ش  کاری  تجربی��ات 
زندگی تان را تشکیل می دهند و نه تمام زندگی تان را. 
پس همواره نکات مثبت دیگر قسمت های زندگی تان 

را به خود یادآوری کنید.
 تشخیص احتمال ش�ادی: ما اغلب در 

شناخت منابع شادی موفق نیستیم. پس 02
این موفق نبودن ممکن است در رابطه با 

کارمان نیز اتفاق بیفتد. )تال بن- شهر(
 نقط�ه توجه خ�ود را تغییر دهید: 

اگ��ر نامالیمات و س��ختی های روزمره 03
باعث رنجش و ناراحتی ش��ما ش��د، با 
دید وس��یع تری به قضیه نگاه کرده و به خود دلیل 
گرفتن آن شغل را یادآوری کنید. برای مثال، سهم 
داش��تن در کاه��ش فقر ی��ا کس��ب تجربه جهت 
دس��تیابی به ش��غل رؤیایی تان در آینده. از طرف 
دیگر، اگر باز هم ناامیدی دست از سرتان برنداشت 
– به خود بگویید کمک به ثروتمندتر شدن شرکت 
هدفتان در زندگی نیس��ت – و روی مسائلی که به 
خوب��ی از پ��س آنه��ا برمی آیی��د تمرک��ز کنی��د، 
رضایتمندی از انجام مس��ائل کوچک را دست کم 
نگیرید خواه به کلی مش��کلتان را حل کنند و خواه 

تا حدودی به شما کمک کنند.
اطرافت�ان را با آدم های ش�اد پر کنید. 

حتی اگر به قیمت شاد کردن آنها باشد: 04
به گفته مارک وود، سخنران انگیزشی، 
زمانی که در حل مشکالت دیگران کمکی می کنید یا 
با عکس العمل خوبی از طرفشان مواجه می شوید این 
باعث بهتر شدن حالتان می ش��ود. مارک همچنین 
پیشنهاد می دهد شخصی را بیابید که بتواند همراه با 
موارد تخصصی در حاالت عاطفی و احساسی تان نیز 
کمک مؤثری باشد. از کسانی که بسیار ناله و شکایت 
دارند دور باشید چون افراد مثبت هستند که حالتان 

را بهتر می کنند.
 واقعیت را بپذیرید: دنبال موقعیت هایی 

باش��ید که از تغییر به دست می آیند و 05
تنها روی نکات منفی تمرکز نکنید، وود 
می گوید: در 17 س��الگی سرطان استخوان داشتم و 
منجر به قطع یکی از پاهایم ش��د. به جای نشستن و 
ناراحتی به خ��ود گفتم این وضع موجودم اس��ت و 
دنبال راه هایی برای کنار آمدن با وضعیتم بودم. )وود 

در آن شرایط 4 مدال پارالمپیک کسب کرد(.

 بهترین های�ی را که در توانتان اس�ت 
انج�ام دهید: به گفته وود اگر بدانید که 06

کارتان را درحد توان به درس��تی انجام 
می دهید، حتی اگر کارها آنطور که انتظارش را ندارید 
انجام شود حس خوبی خواهید داشت. به خود افتخار 

کنید که کارها را به درستی انجام می دهید.
تعادل را همیشه حفظ کنید: خستگی 

ناش��ی از کار زیاد و استرس های مکرر 07
منج��ر ب��ه تش��ویش و ناراحتی ت��ان 
می ش��ود. مطمئن باش��ید وقت هایی که به ورزش، 
فعالیت ه��ای اجتماع��ی و خانوادگ��ی اختص��اص 
می دهید در زمان های ناگزیری که مجبور به اضافه 
کار و کارهای سخت تری از معمول هستید، کمک 

حالتان خواهد بود.
 به خودتان مرخص�ی بدهید: اگر همه 

چی��ز به یکباره به ش��ما فش��ار آورد از 08
محیطی که باعث ناراحتی شما می شود 
دور شوید. مجوز پیشنهاد می کند در این زمان ها قدم 
بزنید یا یکی از همکارانتان را به قهوه دعوت کنید. با 
اینکار عالوه بر این که آرام می ش��وید نگرش��تان نیز 

تغییر خواهد کرد.
کنترل را به دست گیرید: اگر موضوعی 

در محی��ط کار باعث اذیت شماس��ت، 09
منتظر نمانید دیگران دست به کار شوند، 
خودتان وارد عمل ش��وید. مسئولیت کارهای مهمی 
که اغلب نش��دنی به نظر می رسند یا باید بهتر انجام 
ش��وند را خودتان ب��ه عهده بگیری��د. از دیدگاه وود، 
مدیران افراد فعال را دوس��ت دارند و حتماً با این کار 
ارتقا می یابید اما قبل از آن حس بهبود و ش��ادی در 

شما به وجود می آید که ارزشمندتر است.
 با خودتان رو راست باشید: آیا از اینکه 

بر سر کار نامناسبی هستید، ناراحتید؟ 10
به ن��دای درونی تان گوش بدهید، آیا در 
ش��رایط کنونی قادر به حل آن هستید یا باید آن را 

تغییر دهید؟

اگ��ر تمام تالش��تان را ب��رای بهبود ش��رایط کردید 
و همچن��ان از وضعی��ت موجود در محی��ط کارتان 
ناراحتی��د، پس تردیدی نیس��ت که بای��د به دنبال 
موقعیت جدیدی باشید. بسیاری افراد اسیر کارشان 
هستند نه به این خاطر که شانس دیگری ندارند، بلکه 
به این خاطر که انتخاب نادرس��تی انجام داده اند که 

باعث آزارشان شده است.

ندا باقری

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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رسول گرامي اسالم )صلي اهلل علیه و آله و سلم( درباره  نجات از حواس پرتي در نماز، سخني زیباتر 
از مروارید و لطیف تر از گل بیان کرده اند: 

هر انساني که در حال نماز به غیر خدا توجه کند، خداوند بي نیاز به او مي گوید: اي بنده  مؤمن! به 
چه کسي توجه کرده اي و او را طلب مي کني؟

آیا به جز من پرودگار و نگهباني را مي جویي؟ آیا غیر از من بخشنده  دیگري را جستجو مي کني؟ 
در صورتي که من کریم ترین کریمان و بخشنده ترین بخشندگان و بهترین عطاکنندگان هستم. من 
ثواب و پاداشي را به تو عطا مي کنم که به شمارش نمي آید. به من توجه داشته باش! چرا که من و 

فرشتگانم به تو توجه داریم.
هر کس در نماز به خدا توجه کند گناهان گذشته اش محو و پاک مي گردد.

حضرت علي )علیه السالم( مي فرمایند:
به راستي مؤمن واقعي، وقتي به نماز مي ایستد، جسم و لباس و هرچه که در اطرافش قرار گرفته، 

به ذکر و تسبیح مشغولند.
یکي از صفات مؤمنین این است که:

اَلَذیَن ُهم في َصالتِِهم خاِشعوَن 1
آنان که در نمازشان خشوع مي ورزند.

امام صادق )علیه السالم( فرمودند: هرگاه به نماز ایستادي، توجه کامل به آن داشه باش، چرا که 
خداوند قادر در قرآن مي فرماید: مؤمنین آناني هستند که در نماز خشوع مي ورزند. 2

پیامبر مردي را دیدند که در نماز با ریش خودبازي مي کند. فرمودند: اگر قلب این شخص خاشع 
بود، هر آینه اعضاي بدنش خاشع و فروتن مي گردد.

حضرت علي )علیه السالم( پرسید: یا رسول اهلل خشوع چیست؟
پیامبر بزرگوار فرمودند: تواضع و خود را کوچک دیدن در پیشگاه خداوند با عظمت.

پس اگر انسان رکوع و سجود و سایر اجزاي نماز را کامل انجام دهد، نمازش به آسمان باال مي رود 
و نور آن چون گوهري درخشان همه جا را فرا مي گیرد و درهاي آسمان به رویش گشوده مي شود. 

آن گاه نماز به نمازگزار خطاب مي کند: تو مرا حفظ کردي، خدا تو را حفظ کند.
در این هنگام مالئکه مي گویند: 

درود و صلوات خداوند بر صاحب این نماز.3
وقتي به نماز مي ایس��تیم، فکر کنیم که شاید این نماز آخرین نمازمان باشد و مي خواهیم با آن 

خداحافظي و وداع کنیم.
امیرالمؤمنان)علیه السالم( هنگامي که براي نماز مي ایستاد مانند ستوني ثابت و استوار بود و چه بسا 

رکوع و سجودش به قدري طوالني مي شد که دیگران طاقت آن را نداشتند.

1. سوره مؤمنین: 2
2. تفسیر صافی، ج 2

3. قرب االسناد حمیری

راه نجات از عدم توجه در نماز

برگرفته از کتاب جلوه های نجات
 نوشته عبدالکریم شمشیری)محمددوست(
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ورزش
 لس آنجلس پیش درآمد موفقیت در ریو؟ 

 من »محمدعلی« هستم
 وسعت خدا در زندگی ام بی نهایت است

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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لس آنجلس پیش درآمد موفقیت در ریو؟
کشتی آزاد ایران با قهرمانی در جهان برای املپیک خط و نشان کشید

هفتمی��ن قهرمان��ی تی��م ملی 
کش��تی آزاد در رقابت های جام 
جهان��ی اگرچه بس��یار با ارزش 
و مه��م بود ام��ا نکات��ی نیز در 
پی داش��ت که غفل��ت از آن ها 
می توان��د بر نح��وه نتیجه گیری 
تیم ملی در مهمتری��ن رویداد 
ورزشی جهان به نام المپیک اثر 
منفی بگذارد. تیم ملی کش��تی 
آزاد ایران با ترکیب اصلی خود 
در جام جهانی آمریکا حضور پیدا 
کرد و توانست برای پنجمین بار 
پیاپی، سومین مرتبه در آمریکا 
و در مجموع هفتمین مرتبه جام 
قهرمانی را باالی س��ر ببرد. هر 
چن��د از ج��ام جهانی ب��ه عنوان 
رقابتی درجه ۲ نام برده می شود 
اما این قهرمانی جدا از شیرینی 
زاید الوصفی که به واسطه کسب 
آن در خاک آمریکا و با شکست 
روسیه در فینال داشت، به طور 
قطع می تواند باعث افزایش هر 
چه بیشتر انگیزه کشتی گیران 
در  موفقی��ت  کس��ب  ب��رای 
المپیک باشد. اما عملکرد برخی 
کش��تی گیران اصلی ای��ران در 
جام جهانی که قرار اس��ت کمتر 
از ۲ م��اه دیگ��ر در المپیک به 
میدان بروند دور از انتظار بود. 
درست اس��ت آزادکاران ایران 
از لح��اظ آمادگی بدن��ی در اوج 
نبودند و با آمادگی نسبی عازم 
ای��ن رقابت ها ش��دند اما افت 
برخی نفرات نس��بت به س��ایر 
کش��تی گیران حتی در مصاف با 

رقبای درجه دو به چشم آمد.

کالف 65 کیلوگرم پیچیده تر شد!
در وزن 65 کیلوگرم س��ید احمد محمدی و میثم 
نصیری نتوانستند عملکرد خوبی از خود نشان بدهند تا 
کالف انتخاب نماینده ایران در المپیک بیش از گذشته 
پیچیده شود. محمدی که مدال های نقره و برنز جهان 
را در اختیار دارد پس از پیروزی مقابل رقیب هندی 
در مواجهه با مولینارو آمریکایی که بهترین عنوانش 
قهرمانی در رقابت های پان آمریکن 2016 است قافیه 
را باخت و در نهایت 4 بر 3 بازنده ش��د. محمدی در 
انتخابی تیم ملی به دلیل آنچه مصدومیت عنوان شد 
مقابل نصیری شکست خورد اما در این رقابت ها نیز 
نتوانس��ت اعتماد کادر فنی تیم ملی را برای چش��م 
بستن بر نتیجه انتخابی برای حضور در المپیک جلب 
کند. مدتی اس��ت که خب��ری از زیرگیری های برق 
آسای محمدی نیس��ت. عملکرد نصیری نیز بهتر از 
رقیبش نبود. نصیری برخالف رقابت های انتخابی تیم 
ملی عملکرد چندان خوبی در این مسابقات نداشت تا 
نشان دهد هنوز نتوانسته اعتماد کادر فنی را به عنوان 
مهره ای قابل اتکا در مسابقات بزرگ جلب کند. پاسخ 
این سوال که در نهایت کادر فنی به کدام یک از این 
2 کشتی گیر بیشتر از دیگری اعتماد کند و او را برای 
حض��ور در المپیک انتخاب کند ب��ه احتمال زیاد در 

تورنمنت ارمنستان داده خواهد شد.

رحیمی و یزدانی بهتر از بقیه المپیکی ها
اما نگاهی کوت��اه به عملکرد کش��تی گیران ایران 
در این رقابت ها نش��ان می دهد نفراتی مانند حسن 

رحیمی ،حسن یزدانی و مسعود اسماعیل پور)در وزن 
غیر المپیکی( بهترین عملکرد را داشته اند. رحیمی و 
یزدانی در 4 مبارزه ای که حاضر ش��دند به 4 پیروزی 
رسیدند، اسماعیل پور نیز 3 مبارزه خود را با پیروزی 
پش��ت س��ر گذاش��ت. در این بین رحیمی و یزدانی 
نمایندگان المپیکی ایران اگرچه برخی نکات منفی در 
عملکردشان دیده شد اما نسبت به سایر المپیکی های 

ایران عملکرد به مراتب بهتری داشتند.

رحیمی و یزدانی امیدهای ایران در المپیک
رحیمی هر چند در دیدار فینال مقابل رقیب روس 
به اذعان خودش عملکرد چندان خوبی نداش��ت اما 
با اس��تفاده از تجربه خود توانست در نهایت پیروز از 

تشک خارج شود. 
رحیمی در این کشتی مقابل رشیدو ف جوان کمی 
متزلزل نشان داد و با نتیجه 3 بر 3 به برتری رسید؛ 
نتیجه ای که قطعا برای یکی از امیدهای مدال آوری 
ایران در المپیک بیش از اینکه یک برد باش��د، شاید 
قابل تعمق اس��ت. البته رحیمی کشتی گیری است 
که نتیجه گیری اش به آمادگی بدنی او بسیار وابسته 
اس��ت و با این آمادگی نسبی، او در مجموع نمایش 
قابل قبولی داشت. حسن یزدانی نیز مانند همیشه با 
انگیزه و روحیه ای مثال زدنی در این رقابت ها حاضر 
ش��د و اوج کار او پی��روزی مقتدرانه مقابل »ختیک 
تس��ابولوف« روس و قهرمان جهان بود. در مجموع 
رحیمی و یزدانی از شانسهای اصلی ایران در المپیک 

به حساب می آیند.

علی فیض
روزنامه نگار
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لس آنجلس پیش درآمد موفقیت در ریو؟
کشتی آزاد ایران با قهرمانی در جهان برای املپیک خط و نشان کشید

خ�ط و نش�ان یزدان�ی ب�رای گدویف و 
»باروز«

یزدانی ستاره ایران در جام جهانی با پیروزی 
قاطعانه مقابل حریف نامدار روس و جانشین 
جردن ب��اروز در تی��م آمریکا، ب��رای »آنوار 
گدویف« که به احتمال زیاد نماینده روسها در 
المپیک خواهد بود و همچنین »جردن باروز« 
نامدار خط و نشان کشید. یکی از نکات منفی 
کار یزدانی که همچنان پابرجاست و می تواند 
بر نحوه نتیجه گیری او در المپیک اثر منفی 
بگذارد مفت امتیاز دادن مقابل رقباس��ت که 
البته این مشکل او کمتر از گذشته شده است 

اما همچنان باید روی این نکته کار شود.

کریمی و 3 شکست ناباورانه
اما بدون ش��ک بدترین عملکرد را علیرضا 
کریمی در میان کش��تی گیران ایرانی داشت.

کریمی که در اولین حضورش در مس��ابقات 
جهانی الس وگاس با جس��ارت و جنگندگی 
منحصر بف��رد مدال برنز جه��ان را بر گردن 
آویخت در این مسابقات هیچ نشانی از گذشته 
نداشت. او خسته، بی انگیزه و بی میل به پیروزی 
بر روی تشک جام جهانی کشتی گرفت و دیگر 
شاهد زیرگیری های مثل برق و باد او نبودیم. از 
سوی دیگر هر موقع رقبا اراده کردند به راحتی 
به مچ پای او رسیدند و امتیاز گرفتند. کریمی 
در رقابت های انتخابی تیم ملی مقتدرانه مقابل 
بهترین های ایران به برتری دست یافت اما در 
این رقابت ها 3 شکست تلخ را مقابل حریفان 

آذربایجانی، آمریکایی و روس تجربه کرد.

قاسمی و هادی در یک حد متوسط
کمیل قاس��می و پرویز هادی نمایندگان 
س��نگین وزن ایران نیز نتوانستند در سطح 
باالیی کشتی  بگیرند و در حد متوسطی ظاهر 
ش��دند اما با این حال این دو کشتی گیر نیز 
هر کدام بدون باخت به دو پیروزی رسیدند. 
قاسمی که برنز المپیک را در کارنامه خود دارد 
هنوز با ش��رایط ایده آل فاصله دارد و در واقع 
عملکرد هر دو سنگین وزن ایران در یک حد 
متوسط و نزدیک به هم بود. امیدواریم نماینده 
س��نگین وزن ایران در المپیک، در این مدت 

بتواند خود را به شرایط مطلوب برساند.

کشتی گیرانی که مجال پیدا نکردند!
کادر فن��ی تیم ملی در س��فر به آمریکا در هر وزن 2 کش��تی گیر را 
انتخاب کرد و انتظار این بود به بیش��تر این نفرات اجازه مبارزه مقابل 
حریف��ان داده ش��ود اما به کش��تی گیران دوم در س��ه وزن 70، 74 و 
86 کیلوگرم حتی اجازه داده نش��د مقاب��ل حریفان هندی عرض اندام 
کنند. اینکه چرا علی رغم س��فر به آمریکا از این نفرات حتی یکبار هم 
استفاده نشده، موضوعی است که احتماال کادر فنی تیم ملی درباره آن 

توضیحاتی دارد. 
سعید داداش پور دارنده برنز جوانان جهان در 70 کیلوگرم، علیرضا قاسمی 
نفر پنجم جهان در 74 کیلوگرم و کسی که موفق شد با کسب این عنوان 
سهمیه این وزن را در المپیک به دست بیاورد و رضا بیات در وزن 86 کیلوگرم 

سه کشتی گیری بودند که مجال رویارویی با حریفان را پیدا نکردند. 
البته رضا اطری در وزن 57 کیلوگرم نیز هر چند نامش برای مصاف با 
حریف هندی در لیست ایران گنجانده شد اما با نیامدن کشتی گیر هندی 
بر روی تش��ک او نیز نتوانس��ت در این مسابقات پنجه در پنجه حریفان 

بیندازد.

اهمیت حضور روانشناس در اردوی تیم های ملی کشتی
به نظر می رسد حضور یک روانشناس کارکشته در فاصله دو ماه مانده تا 
المپیک ضروری به نظر می رسد. حتی گرفتن مشاوره از متخصصان علم 
تمرین برای به اوج رساندن بدن های کشتی گیران نیز شاید بتواند به کادر 
فنی کمک کند تا کشتی گیران را به نهایت آمادگی شان برساند؛ چیزی که 
در کشتی فرنگی هم شاید احساس نیاز شود. تنها 2 ماه تا المپیک زمان 
داریم و باز هم چشم امید مردم به کشتی است. امیدواریم نتایج زحمات 
ش��بانه روزی کادر فنی تیم ملی و کش��تی گیران به بهترین نتایج در این 

رقابت ها منجر شود.

پروی�ز  و  قاس�می  کمی�ل 
هادی نمایندگان سنگین وزن 
ایران نیز نتوانستند در سطح 
باالیی کشتی  بگیرند و در حد 
متوس�طی ظاهر ش�دند اما با 
ای�ن حال این دو کش�تی گیر 
نی�ز هر کدام ب�دون باخت به 
دو پیروزی رس�یدند. قاسمی 
که برنز المپیک را در کارنامه 
خ�ود دارد هن�وز با ش�رایط 
ایده آل فاصله دارد و در واقع 
عملکرد هر دو س�نگین وزن 
ای�ران در یک حد متوس�ط و 

نزدیک به هم بود.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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من »محمدعلی« هستم
به بهانه مرگ »محمدعلی کلی« اسطوره بوکس حرفه ای جهان

»محمد علی ُمرد.« جمله دشواری 
برای نوشتن و درک کردن است. 
غیرمنطقی ترین  کم حرف تری��ن، 
و احتم��اال مخرب ترین جمله برای 
ورزش دنیا. حتی در دشوار ترین 
س��کانس های زندگی و وقتی که 
هجمه ها علی��ه اش بودند، یادش 
نرف��ت که ش��وخ طبع باش��د. در 
ش��صت و ی��ک نب��رد حرف��ه ای 
ش��رکت ک��رد و ه��ر ب��ار پش��ت 
هر مش��ت کس��ی بود ک��ه انگار 
بی خندیدن به حریف و مس��خره 
کردن��ش، مب��ارزه برایش مبارزه 
نمی ش��د. ب��رای دو ده��ه آنقدر 
سرگرم کننده بود که گمان می شد 
هرگز این جشن را ترک نخواهد 
کرد. حتی با وجود اینکه باز کردن 
در مش��روبات الکل��ی را مدت ها 
پیش کنار گذاشته بود. خیالباف 
متولد شد، طعنه اش را بر دنیای 

سیاه و سفید زد و رفت.

جمله ویژه محمد علی در »هواپیما«
وقت��ی خبر م��رگ او به آریزونا پس از 32 س��ال 
نبرد با پارکینسون آمد، حتی ثروتمندانی که افتخار 
پی��روی نکردن از راه آن ها را داش��ت، س��ر ها را تا 
گریبان پایین بردند. در دوره ای زندگی می کرد که 
جان لنون و بیتلز از برخی مقدسات هم محبوب تر 
بودند. علی در این لیس��ت، نفر سوم بود. سال های 
جنگ سرد و جنگ های سرد دیگری بود اما عشق را 
در ناباورانه ترین رنگ پوست، ارزانی داشت. سوپرمن 
سیاه، آهنگی بود که برای او خوانده و بسیار محبوب 
ش��د. این محبوبیت حتی حاال که تنها یک پیرمرد 
مریض بود، هم��راه وی بود. محب��وب بود حتی با 
وجود اینکه سال ها می شد با دست های لرزان تنها 
وقتی که یکی از هم قطاران می مرد، دیده می ش��د. 
معروف ترین مرتبه وقتی بود که جو فریزر در نوامبر 
2011 مرد. پیرمرد در مراس��م یادبود صحبت کرد 
و ی��اد خاطرات بس��یاری را آورد و هم��ه آدم های 
حاضر در جمع می دانس��تند ک��ه او فردی متفاوت 
با همه کس��انی است که می شناختند. پارادوکسی 
با دنیایی بود که می ش��ناختیم. راهی دیگر را برای 
خود داش��ت. داستان او س��ینه به سینه نقل شده 
است. یک انس��ان عصبی، یک ورزشکار خودخواه. 
در هواپیما از او خواستند که کمربندش را ببندد و 
گفت سوپرمن به کمربند نیاز ندارد. و جواب آن زن 
از کادر پرواز این بود که سوپرمن به هواپیما هم نیاز 

ندارد. همین مکالمه کوتاه خود روایتی از 
سرنوشت مردی است که جنجال و 

افسانه سازی را دوست داشت. معانی بسیاری برای 
آدم های بسیاری داشت. برای بوکس، برای مادرش 

»اودسا« و حتی برای جو فریزر. 

مبارزه با »گربه بزرگ«
در ورزش دروغ ه��ا، بهترین ب��ود. 1961 بود که 
تصویری از جوانی که ش��رارت از صورتش می بارید 
در روزنامه الیف روی جلد رفت. همینطور عکسی 
از تمرینات ویژه مش��ت زن��ی او در زیر آب. عکاس 
فیلی��پ ش��ولکه و کارگردان مربوط��ه در آن زمان 
نمی دانستند که علی شنا نمی داند. هنرمند رینگ ها 
بود و بی همتا. قدرتمند ترین در س��نگین وزن نبود 
اما همیشه شیوه ای دیگر پیدا می کرد. همیشه رقبا 
و به خصوص کار شناس��ان مخالفش را به بهت فرو 
می برد. گاهی پای راست را ستون می کرد و گاهی 
رق��ص پا را در ه��ر دو پا ادامه م��ی داد. در خطوط 
مستقیم عقب نش��ینی می کرد و دست را زیر چانه 
نگاه می داش��ت. حریف را می گرفت و   رها می کرد. 
حریف را به ش��یوه های غیر قانونی خسته و داور را 
مسخره می کرد. نیمی از کارهایی که انجام می داد، 
دور زدن قانون بود. وقتی که پا ها و ذهن ها خس��ته 
می شد؛ آنجا بود که دست نیافتنی می شد و تازه، کار 

مجید کوهستانی
روزنامه نگار
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من »محمدعلی« هستم
به بهانه مرگ »محمدعلی کلی« اسطوره بوکس حرفه ای جهان

خود را آغاز می کرد. شاید خیره کننده ترین 
روز او، س��ه راندی بود ک��ه در نوامر 1966 
مقابل کلیولند »گربه بزرگ« ویلیامز مبارزه 
کرد. بازی در هیوستون تگزاس برگزار شد. 
جای��ی که پنج ماه بعد در آنجا برای او قرار 
بازداشت صادر شد. انگار که فرشته ای روی 
بوم بر صورت شیطان مشت می زد. خشمی 
ک��ه در قلبش ب��ود و آن را از جنگ مقابل 
دولت آمریکا در دل داش��ت را در مشتش 
جم��ع ک��رده ب��ود و راه را بر گرب��ه بزرگ 

می بست که حتی فرار نکند.
عادت او تحقیر حریف بود و رنگ پوست 
حریف تفاوتی ایجاد نمی کرد. می خواس��ت 
لیس��تون باش��د، فریزر. فلوید پترسون. در 
بیست و یک س��الگی قهرمان جهان شده 

بود و جوان ترین فردی به حس��اب می آمد که به این افتخار در بوکس 
حرفه ای نائل شده بود. در نبرد سال 1965 او  حاضر نمی شد که حریف 
را محمد علی خطاب قرار دهد و ترجیح می داد که با   همان »کاسیوس 
کلی« وی را صدا بزند. محمد علی کلی می گفت که »کاسیوس کلی« نام 
یک برده بود. من آن را انتخاب نکرده بودم. نمی خواستمش. من محمد 
علی هستم. یک انسان آزاد. می خواهم که مردم این اسم را در صحبت 
با من به کار ببرند. علی که روی این مسئله حساس بود، تا پایان نبرد او 
را عمو »تام« صدا می زد. در فوریه 1967 مقابل ارنی ترل در هیوستون 
دستکش ها را بر تن کرد و برای پانزده راند مقابل او بازی کرد و مرتب از 

او صدا می پرسید که بگو اسمم چیست؟ 

داستان »مشت فانتوم«
این طور نبود که رنگ پوست دستمایه مسخره آن ها از سوی محمدعلی 
باش��د. هنری کوپر انگلیسی را دوست داشت و رفتار دوستانه ای مقابل 
ریچارد دان داشت. اما حتی ذره ای احترام برای لیستون، فریزر، پترسون 
و ترل قائل نبود. او و فریزر داس��تان هایی موازی بودند. علی ارزش های 
خود را داش��ت و فریزر بیشتر درگیر پول و نمایش بود. پیچیدگی های 
ش��خصیتش اینطور نبود که بش��ود کاری را از او خواس��ت که مطابق 

خواسته اش نباشد. با دو نبرد، دو شب به یادماندنی مقابل لیستون 
بیش از هر زمان دیگری معروف شد. مشت فانتوم او بود که مقابل 
لیس��تون به ناک اوت انجامید و بس��یاری در سالن آن را از حیث 
س��ریع بودن آن را ندیدند. با اس��تفاده از »مشت فانتوم« محمد 
علی توانس��ت در س��ال 1963 در مقابل کویر و دو تا 3 مبازه اش 
در مقابل جو فریزر در س��ال های بع��د را با پیروزی خاتمه دهد. 

»نبرد قرن« در س��الن مدیس��ون اسکوآر گاردن در 
س��ال 1971 برگزار شد. 4 سال بعد معجزه مقابل 

جورج فورمن رخ داد.
سی و دو سال داشت که نزدیک ترین پیروزی را 
مقابل کس��ی که تا آن زمان مزه شکس��ت را حس 

و  ب�ود  هنرمن�د رینگ ه�ا 
در  قدرتمند تری�ن  بی همت�ا. 
س�نگین وزن نبود اما همیشه 
ش�یوه ای دیگر پی�دا می کرد. 
گاه�ی پای راس�ت را س�تون 
می ک�رد و گاه�ی رقص پ�ا را 
در ه�ر دو پا ادامه م�ی داد. در 
عقب نشینی  مستقیم  خطوط 
می کرد و دست را زیر چانه نگاه 
می داشت. حریف را می گرفت 
و   رها می کرد. نیمی از کارهایی 
که انجام می داد، دور زدن قانون 
بود. وقت�ی که پا ه�ا و ذهن ها 
خس�ته می ش�د؛ آنجا بود که 
دست نیافتنی می ش�د و تازه، 

کار خود را آغاز می کرد.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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نکرده ب��ود در جنگلی در زئیر به دس��ت آورد. رویدادی که آن را 
بزرگ ترین رویداد ورزش��ی، حداقل در سراسر قاره سیاه می دانند. 
بر س��ر او فریاد می زد که تمامش همی��ن بود جورج؟ در تک تک 
نبردهای شخصیت او پر رنگ تر از بوکس به عنوان یک ورزش مورد 
توجه قرار می گرفت. بیش از هر ورزش��کاری در تمام قرن بیستم. 
او نه تنها فرزند زمان خود که کمک های زیادی به س��ر و ش��کل 
گرفتن این ورزش انجام داد. س��ی و هش��ت سال داشت و دو نبرد 
آخر را باخت. لری هولمز دوست قدیمی او بود که در سال 1980 
از داور التماس می کرد که فرمان اتمام بازی را دهد. دیگری تروور 
بربیک بود که آن درام را در باهاماس به وجود آورد. آن شکس��ت 
آخری��ن دیدار حرفه ای علی بود. این اتفاق یک هفته پس از اینکه 
فریزر دستکش ها را آویخت اتفاق افتاد. با هم کنار رفتند اما کسی 
آن ها را در کنار هم قرار نمی داد. با این حال در س��ال های بعد در 
کنار هم دیده شدند و گا ه تصاویری از تمرینات مشابه دو بازنشسته 

مخابره شد. 

بزرگ ترین پیروزی »محمدعلی«
برخی می گویند که بزرگ ترین پی��روزی او خارج از رینگی بود 
که می ش��ناخت. وقتی که درخواست ایاالت متحده را برای جنگ 
در ویتنام رد کرد. یانکی ها برای خاموش کردن آتش کمونیسم در 
ش��رق آسیا به کش��ور کوچک ویتنام )بین 55 تا 75( لشکرکشی 
کرده بودند. بیشتر از اینکه به عنوان متفکری بزرگ شناخته شود، 
به عنوان دوره گردی باهوش شناخته می شد. از تهدید ها نترسید و 
پای حرف ها و باور هایش باقی ماند و تفکری که به جنگ منجر شده 

بود را متضاد با باور هایش دانست. 
متهم شد و مدال هایش پس گرفته شدند اما حمایت ها از او بیشتر 
می شد. جوانان بسیاری راه او را ادامه دادند و به جنگ اعتراض کردند. 
او اولین نفری نبود که به جنگ اعتراض می کرد و این داس��تان به 
اندازه سال های جنگ سابقه داشت. بسیاری به این داستان کشدار 
و عبث اعتراض کردند. آن ها جوانانی از بندر مرسی س��اید بودند که 
ترانه ها و نماد هایشان محبوب می شد. بعد ها داستان های هیپی ها در 
ووداس��تاک پیش آمد که جمعیتی به یادماندنی بر سیم های گیتار 
خود س��رودهای ضد جنگ را نواخته بودند اما وقتی علی به زندان 
افتاد، وارد دنیایی دیگر ش��د این قهرمان جنبشی را ادامه داد که نه 
تنها جنگ را به پایان برد، بلکه برای یک رنگین پوست حق صحبت 
کردن قائل می ش��د. دولتی ها نام او را مقابل جک دمپسی )قهرمان 
بوکس جهان که بعد ها در جنگ جهانی به ارتش خدمت کرد( قرار 
می دادند اما حقیقت این بود که کسی به این موضوع اهمیتی نمی داد. 
»آمریکا منم!« من قسمتی از مدال هایی هستم که باور نکرده اید. اما 
باید به من عادت کنید. سیاهم، اعتماد به نفس دارم، از خود راضی ام. 
اسم من، نه اسم شما. دین من، نه دین شما. اهداف من، اهداف من! 

به من عادت کنید. این جواب او به سیاستمداران بود. 
محمدعلی به وقت زندان 

به عنوان یکی از معروف ترین مخالفان جنگ ویتنام در دادگاه حاضر 
شد. قاضی پس از بیست دقیقه شنیدن حرف هایش در سال 1967 
او را به پنج سال حبس محکوم کرد و مدال هایش را پس گرفت. در 
سال 1971 با رای 8-0 هیئت ژوری -که همانند که برد هایش، یک 

طرفه بود- عفو ش��د و پس از اینک��ه روزهای زندان 
و محرومیت تمام ش��د؛ بهترین روز هایش تازه از راه 
رسیدند. سال های طالیی بین 25 تا 29 سالگی بودند. 
به بوکس بازگشت و به زبان درازی هایش ادامه داد. اما 
همه زندگی او رینگ و دادگاه نبود. از 4 زن، 9 فرزند 
داشت. جدایی برایش آنقدر ها دشوار نبود. نگرانی های 
زیاد در خانه آزارش می داد و شغلی که داشت بسیار 
نگران کننده بود. همسر اولش »سونجی«، پیشخدمت 
بود. این ازدواج دو س��ال به طول انجامید. یک سال 
پس از آن با بلیندا بوید ازدواج کرد. او مسلمان شد و 
نام خود را به خلیله تغییر داد. مریم نخستین فرزند او 

ش�اد ترین ورزش�کار زمان 
خ�ود ب�ود. مریض ش�د و به 
با پارکینسون عادت  دیدنش 
کردی�م. هم�ه آن های�ی ک�ه 
آزاری ب�ه او رس�انده بودن�د 
را بخش�ید. دش�منان بسیار 
داشت. همیشه لبخندی برای 
عکاس ها داش�ت و چیزهایی 
از  هواخواهان�ش؛  ب�رای 
دستکش های قدیمی تا امضا 
و س�یگاری از جعبه س�یگار 
به  آق�ای قهرم�ان. هرک�س 

ذره ای از او افتخار می کرد.

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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در سال 1968 به دنیا آمد. دو قلوهایی با نام های 
جملیه و راش��ده در سال 1970 متولد شدند و 
»محمد علی پسر« در سال 1972 آخرین فرزند 
او از همسر دوم بود. در سال 1977 طالق گرفت 
و بع��د با ورونیکا پورش ک��ه یک بازیگر و مدل 
بود ازدواج ک��رد. حاصل این ازدواج دو دختر به 
نام های هنا و لیال بود. لیال بوکسور شد با وجود 
اینکه پدرش گفته ب��ود زنان نمی توانند به این 
شکل بر صورت و سینه مشت بزنند. بدن آن ها 
برای این کار ساخته نشده است. در سال 2014، 

لیال قهرمان می��ان وزن بود در حالی که 24 
برد از 24 بازی داشت. 1986 زمانی بود که 
از ورونیکا جدا ش��د و آخرین همسرش، 
یوالندا لونی ویلیامز که دوستی از دوران 
کودکی بود، آخرین همسر او بود که در   
همان س��ال با هم ازدواج کردند. اسد 

امین تنها فرزند این زوج است. 

داستان به آب انداختن مدال طالی 
المپیک!

آیا داستان دوچرخه او در دوازده 
سالگی و گزارش بی ثمر به پلیس 

که منجر به بوکس��ور شدن ش��د صحت دارد؟ 
ش��اید! یا داس��تان دیگری وجود دارد و آن این 
اس��ت که مدال قهرمانی جهان در المپیک را در 
جیب داشت اما آن را به رودخانه اوهایو انداخت. 
این اتفاق پس از آن افتاده بود که رس��تورانی در 
محل زندگی اش او را به دلیل رنگ پوس��ت و با 
وجود قهرمانی جهان بیرون کرده بودند. نویسنده 
آمریکای��ی جری ازنبرگ یک ب��ار گفته بود اگر 
هزار سال بعد هم به رودخانه اوهایو بیایید، این 
امکان که پری دریایی پیدا کنید بیشتر است تا 
مدال المپیک. نیمی از قضیه و داستان 
رستوران تائید شده اما حتی دوستان 
او ماجرای به آب انداختن مدال را 
تائید نکرده اند. خودش با بدجنسی 
هرگز صحبت��ی در این زمینه ها 
انجام نمی داد. با این حال وقتی 

در المپیک آتالنتا که با روشن کردن مشعل، آغاز 
مسابقات را اعالم کرد به او مدالی جایگزین داده 

شد. 

روزهای بیماری و افول
شاد ترین ورزشکار زمان خود بود. مریض شد 
و به دیدنش با پارکینسون عادت کردیم. همه 
آن هایی که آزاری به او رسانده بودند را بخشید. 
دشمنان بسیار داشت. همیشه لبخندی برای 
عکاس ها داشت و چیزهایی برای هواخواهانش؛ 
از دس��تکش های قدیمی تا امضا و سیگاری از 
جعبه س��یگار آقای قهرمان. هرکس به ذره ای 
از او افتخار می کرد. انتخاب به عنوان ورزشکار 
ق��رن بود. به خاطر همه کارهایی که کرده بود. 
از م��دال طالی المپیک 
بوک��س  دوره  ت��ا 
حرف��ه ای که نبوغ 
به جای قدرت در 
خشن ترین ورزش 
عناوین  باعث  دنیا 

بسیار می شد. 
»نیازی ندارم آن چیزی باش��م که ش��ما 
می خواهید. من برده نیس��تم، من محمد علی 
هس��تم.« در نیمه دوم س��ال 2014 شایعاتی 
وجود داشت که از نظر جسمی وضعیت خوبی 
ندارد. برای حض��ور در پیش نمایش فیلم من 
علی هستم، به اندازه کافی ازسالمتی برخوردار 
نبود. سراس��ر عش��ق بود و می گفت دوس��ت 
دارم مردم یکدیگر را آنطور که من را دوس��ت 
دارند، دوست داشته باشند. آنگاه دنیای بهتری 

خواهیم داشت.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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وسعت خدا در زندگی ام بی نهایت است 
گفت وگو با مریم طوسی رسیعرتین دخرت ایرانی ملقب به »دخرت باد«

مری��م طوس��ی پر افتخارتری��ن 
دونده زن ایرانی اس��ت. ملقب 
ب��ه »دختر باد« اس��ت و عنوان 
س��ریع ترین بان��وی ایران��ی را 
هم ی��دک می کش��د. می گوید 
قیمت��ی  ه��ر  ب��ه  می خواه��د 
شایستگی دختران ایرانی را در 
آسیا و جهان به رخ همه بکشد و 
خیلی امیدوار به تحقق هدف، به 
نظر می رس��د. او متولد 1۳۶۷، 
تهران است. رکورددار دوهای 
100، ۲00 و ۴00 مت��ر زن��ان 
ایران به ش��مار می رود و اولین 
بانوی ایرانی است که موفق به 
دریافت مدال طالی دوومیدانی 
در مسابقات قهرمانی آسیا شده 
اس��ت. او البته این روزها یک 
هدف بزرگتر در سر دارد و آن 
هم رسیدن به المپیک ۲01۶ 
ریو اس��ت. آرزویی که به گفته 
خودش تنه��ا ۲۶ ص��دم ثانیه 
با آن فاصل��ه دارد و اصال بعید 
نیس��ت در روزه��ای باقیمانده 
تا المپی��ک به آن دس��ت یابد. 
با مریم طوس��ی درباره س��فر، 
و  آرام  س��فر  ی��ک  ملزوم��ات 
شرایط ورزش��ی اش به گفت و 
گو نشسته ایم. دختری که خود 
را عالقمند به سفر نشان داد و 
همه را دع��وت به حفظ آرامش 
خود در رانندگ��ی کرد. گفت و 
گوی کالس��که سبز با این بانوی 

ورزشکار را در ادامه بخوانید:

چ�ه چی�زی را بیش از هرچیزی در س�فر دوس�ت 
داری؟

آرامش؛ این تنها چیزی اس��ت که من در سفر دنبال 
آن می گ��ردم و معموال آن را هم پیدا می کنم. س��فری 
که همراه با کالفگی و دغدغه باشد قطعا سفر مطلوبی 
نخواهد بود. پس یا سفر نمی روم یا به سفری می روم که 

آرامش داشته باشد.

اصال اهل مسافرت و سفر هستی؟
به نظرم سفر یکی از نیازهای هر انسان است تا بتواند 
به آرامش برس��د و از هیاهو دور باشد. به خصوص برای 
ما ورزشکاران که در طول سال درگیر مسابقه هستیم. 
معموال هر زمانی که فرصتی داش��ته باشم دوست دارم 

سفر کنم و از طبیعت لذت ببرم.

چه سبک سفر را می پسندید؟
راستش سبک اغلب مسافرت ها دست ما نیست چون 

معموال س��فری که ما می رویم ورزش��ی اس��ت و برای 
مسابقه. البته اردوهای تمرینی هم داریم که تقریبا در 
این سفرها هم تمرکزمان روی تمرین و برنامه های اردو 
است. به همین خاطر کمتر سفر تفریحی داریم و کمتر 
می توانیم سفر خانوادگی برویم اما من همین سفرهای 

ورزشی را هم خیلی دوست دارم.

اگر فرصتی شود گزینه تان برای سفر داخلی خواهد 
بود یا خارجی؟

چندان برایم فرقی ندارد و هرجا که باشم برایم همان 
آرامش مهمتر از هر چیزی است.

بهترین جایی که تا حاال دیده ای؟
فکر می کنم ما در دنیای زیبایی زندگی می  کنیم پس 
خیلی دوست ندارم از جایی اسم ببرم. هر نقطه از جهان 
جذابیت خاص خود را دارد و نمی توان گفت چه مکانی 
قش��نگ تر از دیگری است. هر کشوری می تواند جاذبه 

جالل بابایی
روزنامه نگار
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وسعت خدا در زندگی ام بی نهایت است 
گفت وگو با مریم طوسی رسیعرتین دخرت ایرانی ملقب به »دخرت باد«

طبیعی مخصوصی داش��ته باش��د. بستگی دارد 
شما زیبایی را چگونه تعریف کنی و از چه چیزی 

خوشت بیاید.

به هر حال هر کس�ی یک سلیقه ای دارد. شما 
کدام شهر ایران را بیشتر دوست داری؟

من شهرهای زیادی در ایران رفته ام و همه آنها 
هم زیبا و دیدنی هستند، اما در میان آنها شیراز 
را بیشتر دوست داشتم. اگر فرصتی داشته باشم 

شمال و جنوب کشور را هم از دست نمی دهم.

سفر با چه وسیله ای برایت راحت تر است؟
سفر هوایی را بیش��تر دوست دارم. اما گاهی با 

وسیله شخصی و اتوبوس هم مسافرت می کنیم.

علت خاصی دارد؟ 
نه، چون راحت ترم.

مهمترین وسیله ای که دوست دارید در سفر همراه تان باشد؟
سوال سختی است. شاید اگر دست خودتان باشد دوست دارید همه 
چیزهای الزم را داشته باشید، اما به هرحال دوست دارم تلفن همراه را 
انتخاب می کنم. عالوه بر ارتباطات، عکس هم می  توانم بگیرم.)با خنده(

ایرانی ه�ا ب�ه لح�اظ رفت�اری و روان�ی ب�ه ش�دت وابس�ته به 
خانواده هایش�ان هستند. به نظر ش�ما چقدر مهم است که آدم 

سالی چند بار با خانواده اش به مسافرت برود؟
سوال عجیبی است چون ممکن است کسانی این را بخوانند که پدر 
یا مادرشان را از دست داده باشد. به نظرم هیچ جذابیتی در عالم هستی 
باالتر و بهتر از پدر و مادر نیست. من آرزو دارم هر لحظه کنار آنها باشم 
و وقتی کنارشان هستم، هم خیالم راحت است و هم به چیز دیگری 
فکر نمی کنم. مسافرت با خانواده جذاب ترین نوع مسافرت است. من اگر 

مسافرت ورزشی نروم ترجیح می دهم در کنار آنها سفر کنم. 

 اهل رعایت اصول ایمنی در سفرها هم هستی؟
راس��تش سفر زمینی کمتر داشته ام، اما اگر قرار باشد بروم، حتما 
موارد ایمنی را به خاطر خودم و خانواده ام رعایت می کنم تا صحیح و 

سالم به مقصد برسم. 

رابطه ات با کمربند ایمنی چگونه است؟
عالی. من بستن کمربند را اولین گام در رانندگی می دانم و اتفاقا آدم 
سختگیری در این زمینه هستم. بستن کمربند خیلی جاها جان خیلی 

آدم ها را نجات داده است.

یک سوال ورزشی. شنیدیم خیلی امیدواری به المپیک ریودوژانیرو 
برسی؟

من به خودم اطمینان دارم به کس��ب س��همیه این مسابقات اما 
متاسفانه فقط خودم مهم نیستم. اگر شرایط مهیا باشد موفق می شوم. 
اما رکورد چهار سال پیش با االن خیلی فرق می کند و کمتر شده است 
و این، کار مرا سخت کرده. با این حال تنها 26 صدم ثانیه با المپیک 

فاصله دارم که آن هم حل می شود با یاری خدا.

گفتی خدا؛ خداوند چه نقش�ی در زندگی ورزش�ی مریم طوسی 
دارد؟

وسعت خداوند در زندگی من بی اندازه است اما همین را بگویم که 
وقتی در خط استارت هستم، مطمئنم که همه تمرینات و کارهای 
الزم را انجام داده ام. در آن لحظه هیچ چیز به من آرامش نمی دهد جز 

توکل به خدا، او را همیشه حس می کنم.

و حمایت مردم؟
واقعا از مردمی که حمایتم می کنند، پیام هایی که می دهند و باعث ایجاد 
انگیز  می شوند، تشکر میکنم، شعار نمی دهم اما وقتی به مسابقه می روم 

به نظرم هی�چ جذابیتی در 
عال�م هس�تی باالت�ر و بهتر 
از پ�در و م�ادر نیس�ت. من 
آرزو دارم ه�ر لحظ�ه کن�ار 
آنها باش�م و وقتی کنارش�ان 
هستم، هم خیالم راحت است 
و ه�م به چی�ز دیگ�ری فکر 
با خانواده  نمی کنم. مسافرت 
مس�افرت  نوع  جذاب تری�ن 
اگ�ر مس�افرت  اس�ت. م�ن 
ورزشی نروم ترجیح می دهم 

در کنار آنها سفر کنم.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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تمام س��ختی ها را تحمل می کنم که پرچم 
کشورم را باال ببرم و دل مردم را شاد کنم.

پرچم ایران وقتی در اس�تادیوم یا سالن 
مسابقه هستی و باال می رود، چه حسی به 

تو می دهد؟
قابل وصف نیس��ت، وقتی که باالی سکو 
ایستاده ام، وقتی پرچم کشورمان باال می رود 
و می دانم دل مردم را ش��اد کرده ام، آن غرور 
و افتخاری که به انسان دست می دهد قابل 
توصیف نیست. یادم هست همان سالی که 
اولین مدال طال را گرفتم یکی از  کشورهای 
عربی به من پیش��نهاد داد ک��ه بروم و برای 
کشورشان کار کنم و در قبالش پول زیادی 
بگیرم ولی من به خاطر کش��ورم هیچ وقت 

این کار را نکردم و نمی کنم.

ی�ک س�وال حاش�یه ای. اینک�ه آقای�ان 
نمی توانند مسابقه دو زنان را ببینند برایت 
ناراح�ت کننده نیس�ت؟ ش�ما ب�ا همان 
پوشش در همه مسابقات و بدون مشکل 

ظاهر می شوی؟
واقعیت این اس��ت که ناراحتم اما شرایط 
قدری بهتر از گذشته ش��ده است. پارسال 
ده��ه فجر برای اولین بار بع��د از ده دوازده 
سال مسابقه دادن، پدر من آمد و مسابقه ام 
را دید و حض��ورش در ته خط برایم آنقدر 
دلگرم کننده بود که همانجا رکورد ایران را 
زدم. االن من وقتی س��ر مسابقه می ایستم، 
فقط مادرم و چند نفر از دوس��تانم آن باال 
نشس��ته اند و استادیوم خالی است. اگر این 

تبلیغات صورت بگیرد ورزشکار هم پیشرفت می کند و اسپانسر جذب 
می کند. من مریم طوس��ی وقتی در مس��ابقات خارج از ایران سر خط 
می ایس��تم، باور کنید همه رس��انه ها روی من زوم می کنند چون فقط 
من متمایز هستم و با بقیه فرقی دارم. االن من یک رقیب برای مدعیان 
هس��تم و این توجه خیلی ها را در مس��ابقات جلب می کند. شاید قبال 
اینطور نبود، ما خودمان هم آنقدر پیشرفت نداشتیم که برای آنها رقیب 
باش��یم. ولی االن رقابت مطرح اس��ت و حتی آنها مرا تشویق می کنند. 
جالب است بعضی مواقع که هوا گرم است یا باران می آید می گویند تو 
چطور با این لباس ها می دوی؟ من هر مسابقه ای که می روم امکان ندارد 
در یک روزنامه خارجی عکسم چاپ نشود. امیدوارم نگاه ها به ورزش زنان 

قدری بیش از اکنون تغییر کند.

برگردیم به سواالت سفر نظرتان در مورد سبقت غیر مجاز چیست؟
مس��لما چیز خطرناکی است که در بیش��تر اوقات هم موجب تصادف 

می شود.

توصیه ای به رانندگان جاده ها داری؟
با آرامش برانید، به نفع خودتان است.

من مریم طوس�ی وقتی در 
مس�ابقات خارج از ایران سر 
خ�ط می ایس�تم، ب�اور کنید 
هم�ه رس�انه ها روی من زوم 
می کنند چون فقط من متمایز 
هس�تم و با بقیه فرقی دارم. 
االن م�ن ی�ک رقی�ب برای 
مدعیان هس�تم و این توجه 
خیلی ها را در مسابقات جلب 
می کند. ش�اید قب�ال اینطور 
نب�ود، ما خودمان ه�م آنقدر 
برای  که  نداش�تیم  پیشرفت 

آنها رقیب باشیم.
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Photo Report of 5th International Exhaustive Exhibition of Urban Management

(23-25 May)
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Interview with a Service Dealer Manager

Interview with a Transportation Company Manager

Mahdi Badihi says that he and 
his business partner, Mahmoud 
Soleimani, established their 
jointly-owned authorized 
workshop in the province of 
Isfahan two years ago under 
the supervision of Oghab 
Afshan. He has also been 
a loyal customer of Oghab 
Afshan’s coaches since 2004 
and is thoroughly familiar with 
the modern systems and high 
quality of the Oghab - Scania 
coaches. He states that he 
has inherited his father’s job. 
“My father had a wooden bus 
before arrival of the modern 
coaches. At the beginning of 
the introduction of the Oghab 
- Scania coaches to the Iran’s 
market, my father advised me 

Alireza Nateghi is the manager of Jahan Gasht-e Lar 
transportation company in the province of Shiraz. “My 
bus transportation company was established in April 
1996. At first I purchased a Renault coach, but two 
years later, after the arrival of the Oghab Afshan’s 
products to the market, I purchased one of the Oghab 
– Scania coaches on account of their appeal, technical 
quality, strength and cost-effectiveness. For a long 
time, I used to purchase one updated Scania coach 
every six months. At the present time, 12 coaches of 
the brand operate in my company,” he says.

to purchase one of them, and I was completely satisfied with its quality. At the present 
time, my father, brother and I have 15 units of these coaches,” adds Mr. Badihi.
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