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وقتی مسافر آماده سفر شد 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.

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

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان
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هنریک هنریکس��ون، مدیرعامل 
ش��رکت بزرگ اس��کانیای سوئد 
اس��ت؛ م��ردی آرام و دقی��ق که 
به واس��طه روابط نزدی��ک تجاری 
ش��رکت  ب��ا  اس��کانیا  ش��رکت 
عقاب افش��ان اخیرا در سفرهایی 
برنامه ریزی شده به ایران می آید 
و مسیرهای توس��عه فعالیت های 
ش��رکت اس��کانیا در ایران را در 
بررس��ی  متع��دد  نشس��ت هایی 
می کند. شرکت اسکانیا از معدود 
مجموعه های تج��اری غربی بود که 
در ش��دیدترین روزه��ای تحریم 
هیچگاه ب��ه قرارداده��ای خود با 
طرف های ایرانی پشت نکرد و در 
کنار ش��رکت عقاب افش��ان نقش 
بی بدیلی در نوسازی ناوگان حمل و 
نقل جاده ای کشور داشت. اسکانیا 
که درحال حاضر در بیش از 100 
کشور دنیا محصوالت خود را عرضه 
می کند، ظرفیت تولید اتوبوس های 
شهری و بین شهری خود در ایران 
را با همکاری عقاب افشان به 700 
دستگاه در سال رسانده است که 
انتظار می رود باتوجه به مذاکرات 
انجام ش��ده میان مدیران ارش��د 
دو ش��رکت، این ظرفیت افزایش 
قابل توجهی یابد، تا جایی که ایران 
تبدیل به ه��اب تولید و صادرات 
محصوالت اسکانیا در منطقه شود.

هنریکس��ون در س��فر اخیر خود 
خبرن��گار  رودرروی  ای��ران  ب��ه 
ماهنامه »کالسکه سبز« نشست 
تا درباره ش��رایط همکاری شرکت 
اس��کانیا و ش��رکت عقاب افشان 
بیش��تر برای مان صحبت کند. او 
در البه الی گفتگ��وی خود بارها از 
همکاری دو شرکت ابراز خشنودی 
کرد و به عنوان مدیرعامل اسکانیا 
اعالم کرد که مدیران این شرکت 
می خواهند ش��رکت عقاب افشان 
به بزرگترین ش��ریک تجاری شان 
در دنیا تبدیل شود. هنریکسون 
همچنین به تأثی��ر انتخاب ترامپ 
بر آینده همکاری های اس��کانیا و 
عقاب  افشان اشاره کرد و در عین 
حال درباره اتوبوس جدید شهری 
تولیدی ش��رکت عقاب افش��ان با 
کیفیت یورو 4 توضیحات مفصلی 
ارائه داد. متن کامل این گفتگو را 

در ادامه بخوانید.

با توجه به گذش�ت حدود یک  س�ال از برجام 
و پشت سرگذاش�تن تحریم ها بازار امروز ایران 
را چط�ور ارزیابی می کنید و نگاهتان به این بازار 

چگونه است؟
اسکانیا قبل از تحریم، بعد از تحریم و حتی در 
زمان تحریم ها بازار ایران و ش��ریک تجاری خود 
در این کشور را باور داشته؛ ما معتقدیم این بازار 
از قدرت فوق العاده ای برخوردار اس��ت، به همین 
دلیل کار خ��ود را در این بازار ادام��ه داده ایم. با 
توج��ه ب��ه کیفیتی ک��ه در محصوالت ش��رکت 
عقاب افشان به عنوان همکار تجاری اسکانیا دیده 
می شود، دیدگاه بس��یار خوبی به آینده این بازار 
داریم و این اسکانیا را مشتاق به ادامه همکاری ها 

کرده است. 

بس�یاری از ش�رکت ها برای ادامه فعالیت های 
تج�اری خود ب�ه دنب�ال مشخص ش�دن نتیجه 
انتخابات آمریکا بودند و حال در انتظار انتخابات 
س�ال آینده در ایران هستند. به نظر شما آیا این 
نتایج می تواند تأثیری روی همکاری شرکت های 

عقاب افشان و اسکانیا داشته باشد؟
ب��ه نظر من نتیج��ه انتخابات آمری��کا و ایران 

نمی توان��د در حال حاض��ر روی همکاری های دو 
ش��رکت تأثیرگذار باش��د. آن چه ب��رای ما مهم 
اس��ت، ارزش محصوالت تولیدی شرکت، ارزش 
مشتریان و ارزش شرکتی  است که این محصوالت 
را ارائه می دهد. از سوی دیگر کیفیت محصوالت 
از اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت. از آن جا که 
این کیفیت و س��رویس بعد از آن در حال حاضر 
ارائه می شود، نتیجه انتخابات دو کشور نمی تواند 
ادام��ه  فعالیت ه��ای اس��کانیا و  تأثی��ری روی 
باشد. س��رمایه گذاری های  عقاب افشان داش��ته 
بسیار زیادی برای همکاری های آینده با شرکت  
عقاب افشان انجام شده است. همچنین با توجه به 
وضعیت آب وهوایی و قوانین ایران، اتوبوس های 
یورو4 به همراه DPF را طراحی و تولید کرده ایم 
و در نظ��ر داریم با افزای��ش کیفیت محصوالت، 
فعالیت میان دو کش��ور را بیشتر کنیم. از سوی 
دیگر ش��رکت عقاب افش��ان برنامه هایی را برای 
باالبردن س��هم ب��ازار دارد که موج��ب افزایش 

فعالیت های اسکانیا شده است.

بسیاری از شرکت های فعال در ایران معتقدند 
 DPF ک�ه تولید موت�ور یورو4 ب�ه هم�راه فیلتر

عقاب افشان بزرگ ترین شریک تجاری اسکانیا خواهد شد
هنریک هنریکسون، مدیرعامل شرکت اسکانیای سوئد در گفت وگوی اختصاصی با کالسکه سبز خبر داد

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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عملی نیست و نتوانسته اند با شرکای تجاری 
خارج�ی خود مانن�د بنز ب�رای تولی�د چنین 
موتوری به تفاهم برس�ند. در حال حاضر تنها 
ش�رکتی که ای�ن موت�ور را روی محصوالت 
خود وارد بازار ایران کرده، اسکانیاس�ت. آیا 
اس�کانیا هم برای تولید این موتور با مشکل 

روبه رو بوده است؟
کش��ور ایران به لحاظ باالت��ر قرارگرفتن از 
سطح دریا شرایط آب و هوایی خاصی دارد. به 
دلیل همین ش��رایط خاص، اسکانیا حاضر به 
تولید این موتور شده است. اسکانیا با احترامی 
که برای قوانین ایران قائل اس��ت، این موتور 
را برای بهبود شرایط ایران تولید کرده است. 
این پروژه یک سال ونیم به طول انجامید. البته 
توجه داشته باشید که موتور یورو 4 به همراه 
فیلتر DPF خاص ایران نیست و برای اولین 
بار در جهان اجرا نمی شود و از این ترکیب در 
بسیاری از کشورهای اروپایی استفاده می شود. 
هدف دولتم��ردان ایران نیز از تصویب چنین 
قانونی بهبود ش��رایط آب وهوایی کالنشهرها 

بوده است.

با توجه به آن که ش�رکت عقاب افش�ان به 
تولید اتاق  اتوبوس های اس�کانیا می پردازد، 
آیا اس�کانیا برنام�ه ای برای افزایش س�هم 
عقاب افش�ان در بازار ه�ای منطقه و افزایش 

صادرات اتاق به این کشورها دارد؟
قرارداد جدیدی را با شرکت عقاب افشان امضا 
کرده ایم که طی آن اتوبوس های عقاب افشان 
اجازه صادرات به سراسر دنیا را پیدا خواهند 
ک��رد و صادرات آن ها محدود به کش��ورهای 
منطقه نخواهد شد. از این رو از طریق سایت 
اس��کانیا تمام محصوالت عقاب افش��ان دیده 
می شود و مشتریان می توانند درخواست خود 

را ثبت کنند.

آیا اسکانیا برنامه ای برای ورود محصوالت 
جدی�د به ب�ازار ای�ران دارد و در ای�ن زمینه 

محصوالتی را در نظر گرفته است؟
اتوبوس ه��ای  ورود  برنام��ه   در حال حاض��ر 
ش��هری یورو6 گازس��وز را برای بازار ایران در 
نظر گرفته ایم که این اتوبوس ها کمترین سطح 

آالیندگی را دارن��د و کمترین ذرات معلق را 
وارد هوا می کنند. این اتوبوس ها برای ناوگان 
اتوبوس ران��ی ش��هری ایران کاربرد بس��یاری 

دارند.

نگاه اسکانیا به شریک تجاری خود در ایران 
چگونه اس�ت و عقاب افش�ان چقدر توانسته 

همراه خوبی برای این شرکت باشد؟
این شراکت همیشه برای ما ارزشمند بوده و 
اطمینان متقابل بین دو شرکت وجود داشته 
اس��ت و در آینده هم همین طور خواهد بود. 
به عقیده من همکاری با عقاب افش��ان و بازار 
ایران بس��یار طوالنی خواهد بود و در سالیان 

آینده هم ادامه خواهد داشت. 

یکی از دغدغه هایی که در کش�ور ما وجود 
داشت، س�رعت انتقال تکنولوژی به ایران و 
به روز  شدن اس�تاندارد اتوبوس هایی بود که 
در جاده های ایران تردد دارند. رفع تحریم ها 

چقدر توانسته این سرعت را افزایش دهد؟
 DPF قان��ون ترکیب موتور ی��ورو4 با فیلتر
که از س��وی دولت ایران تصویب شده است، 
حرک��ت روبه جلویی محس��وب می ش��ود اما 
ورود اتوبوس های CNG س��رعت بیش��تری 
برای انتقال تکنول��وژی دارند. در مرحله بعد 

وضعیـت  بـه  توجـه  بـا 
آب وهوایـی و قوانیـن ایران، 
اتوبوس های یـورو4 به همراه 
تولیـد  و  طراحـی  را   DPF
کرده ایـم و در نظـر داریـم با 
محصوالت،  کیفیـت  افزایش 
کشـور  دو  میـان  فعالیـت 
سـوی  از  کنیـم.  بیشـتر  را 
عقاب افشـان  شـرکت  دیگر 
برنامه هایی را بـرای باالبردن 
سـهم بـازار دارد کـه موجب 
افزایش فعالیت های اسـکانیا 

شده است.

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

]5[

شماره 3۱ - آذر ماه ۱395

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

News

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا



اتصال این اتوبوس ها به سیستم هوشمند در 
برنامه است. برای این منظور باید اطالعاتی را 
جم��ع آوری کنیم تا کیفیت حمل ونقل را باال 
ببریم، به کاه��ش آلودگی هوا کمک کنیم و 

مصرف سوخت را کاهش دهیم. 

متأس�فانه در ای�ران ب�ه خدم�ات پ�س از 
فروش توجه چندانی نمی ش�ود اما ش�رکت 
عقاب افش�ان به دلیل همکاری های نزدیکی 
که با اس�کانیا داش�ته، ش�رایط خوب�ی را در 
این بخش برقرار کرده اس�ت. اس�کانیا چه 
میزان از خدمات پس از فروش عقاب افشان 
رضای�ت دارد و آی�ا در ای�ن بخ�ش، بین دو 

شرکت، همکاری صورت می گیرد؟
شبکه خدمات پس از فروش عقاب شرایط 
خوبی دارد و در سراس��ر ایران گسترده شده 
است، به ویژه در زمینه اتوبوس های بین شهری 
که در هر قسمتی از ایران تردد دارند. چالش 
اصلی در این بخش آن اس��ت که بتوانیم در 
زمینه قطعات یدکی ش��بکه خدمات پس از 
فروش عقاب افشان را تأمین کنیم و به موقع 
آن ه��ا را به بازار برس��انیم. برنامه آینده ما در 
ای��ن بخ��ش، افزایش مراکز خدم��ات پس از 
فروش عقاب افشان است، چرا که اتوبوس های 
بین ش��هری در ای��ران روبه افزایش هس��تند، 
از ای��ن رو قصد داریم ارائ��ه خدمات به آن ها 
را تس��هیل کنیم. برای ما مهم آن  اس��ت که 

وضعیت این مراکز را به اس��تانداردهای مورد 
نظر سازمان بازرسی هر منطقه برسانیم.

 در حال حاض�ر دول�ت ایران اس�تفاده از دو 
تکنول�وژی DPF و EEV را تصوی�ب کرده 
است. به نظر شما تفاوت بین این دو چیست 
و کارای�ی کدام یک در بازار ایران نس�بت به 
دیگری بیشتر است؟ آیا تکنولوژی EEV در 

اروپا مورد استفاده قرار می گیرد؟
شرکت اسکانیا از هر دو تکنولوژی برخوردار 
اس��ت و این تکنولوژی ها تازگی ندارند اما از 
آن جا که ش��هرهای ایران از سطح دریا باالتر 
هس��تند و درصد سولفور س��وخت در ایران 
باالس��ت، تکنول��وژی EEV در ای��ران جواب 
نخواه��د داد، از این رو دولت ایران اس��تفاده 
از تکنولوژی یورو4 به همراه DPF را تصویب 
کرده اس��ت تا هم سطح س��ولفور را کاهش 
دهد و هم در شرایط جغرافیایی ایران کارایی 
داش��ته باش��د. می توان برای یورو4 به همراه 
DPF از کلم��ه ی��ورو6 منفی اس��تفاده کرد، 
چرا که درص��د دوده آن معادل صفر خواهد 
بود. تنه��ا به دلیل باال بودن درصد س��ولفور 

نمی توانیم از یورو6 استفاده کنیم. 

و سخن پایانی؟
در نظ��ر داری��م در آینده عقاب افش��ان را به 

بزرگ ترین شریک اسکانیا در دنیا تبدیل کنیم.

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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قابل توجه مالکان و رانندگان محترم 
اتوبوس های عقاب – اسکانیا 

شرکت عقاب افشان، تولیدکننده اتوبوس های عقاب – اسکانیا، در نظر دارد در راستای ارتقای ایمنی سفرهای 
جاده ای، تأمین آسایش و آرامش هر چه بیشتر مسافران و همراهي با مالکان و رانندگان، با اجرای طرح تشویقی، 
خدمات تعمیرگاهی مانند تعمیرات کلی موتور، گیربکس، ترمز، سیسـتم تعلیق و ... را با ۲۰ درصد تخفیف به 
متقاضیان ارائه دهد. در مرحله اول از اجرای طرح مذکور، اتوبوس های مدل ۱38۱ تا ۱385 می توانند با مراجعه 
به مراکز  خدمات پس از فروش شرکت در سراسر کشور از تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱395 لغایت 3۰ بهمن ماه ۱395 
از مزایای این طرح بهره مند گردند. بدیهی است در مراحل بعدی این طرح، برای سایر مدل های تولیدی، اطالع 
رسـانی الزم صورت خواهد پذیرفت. ضمناً براي کسـب اطالعات بیشتر  با شـماره های 33869۰9۰-۰۲۱ و یا 

338۷9۰9۱ -۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
باسپاس

مدیریت شبکه خدمات پس از فروش عقاب افشان



س��ال نوی میالدی از راه می رس��د. 
ن��و ش��دن تقویم��ی ک��ه احتم��اال 
به روزرس��انی هایی را در حوزه ه��ای 
مختلف به خصوص خودروها به همراه 
خواهد داش��ت. ب��رای آنهایی که به 
دنب��ال خودروهای س��واری س��بک، 
کوچک و البته هوشمندتر هستند، 
س��ال 2017 زمان خوبی برای خرید 
اس��ت. درس��ت به همین دلیل هم 
مجله بیزینس اینس��ایدر به تازگی 
بهترین خودروهای هوش��مند سال 
2017 ک��ه بیش��ترین به��ره را از 
تکنولوژی های جدید برده اند، بررسی 

و معرفی کرده است.

2017 E مرسدس کالس
 یکی از بهترین گزینه های خرید برای عالقه مندان 
ب��ه تکنولوژی که قیمت پای��ه آن 52 هزار و 150 
دالر است. موتور گازس��وز این خودرو قدرت 241 
اسب بخار دارد. سرعت این خودرو تنها در 6/2 ثانیه 
به 60 مایل در س��اعت می رسد و 9 دنده اتوماتیک 
دارد. این خودرو قابلیتی به نام Drive Pilot دارد که 
می تواند به صورت خودران تا 130مایل در ساعت 
 بران��د. این خودرو همچنین با اس��تفاده از قابلیت 
Steering Pilot امکان هدایت و راندن در س��رعت 
باالی 81 مایل در ساعت را حتی زمانی که خطوط 
جاده کامال مشخص نیست، می دهد. درست مانند 
قابلیت Summon در خودروهای تسال، مالکان این 
مرسدس جدید می توانند از اپلیکیشن ویژه ای روی 
موبایل هوشمندشان استفاده کنند که امکان پارک 
خودکار خودرو و بیرون آمدن خودکار از جای پارک را 
به کاربرانش می دهد. این خودرو همچنین از سیستم 
راداری بهره می برد که به صورت مداوم نقاط کور را 
دنبال کرده و نشانه های هشدار را روی نمایشگری 
در آینه خودرو نمایش می دهد. این خودرو 64حالت 
روشنایی داخلی دارد و کنسول جلوی آن مجهز به 
یک داکت شارژ بی سیم و همچنین یک نمایشگر 
لمسی برای سرگرمی و نمایش اطالعات است که با 

فرمان صوتی کار می کند.

S تسال مدل
 این خودرو از نظر سخت افزاری کامال خودران است. 
ب��ه این ترتیب مدل S که در س��ال آینده میالدی 
روانه بازار می شود، از قابلیت های اتوپایلوت جدیدی 
به��ره می برد و می تواند به صورت کامال خودران به 
جاده ها برود. قابلیت اتوپایلوت پیشرفته این امکان را 
به خودرو می دهد تا سرعتش را با شرایط ترافیکی 
هماهنگ کن��د، به صورت خودکار الین و مس��یر 
حرکتش را بدون نیاز به عملکرد راننده تغییر دهد و 
به صورت خودکار پارک شود.  این خودرو همچنین 
می تواند در اطراف اشیا در محیط پیچیده تر هم مانور 
بدهد و با احضار کردن راننده از طریق اپلیکیشن به 
راحتی پیدا شود. با دریافت مجوزهای قانونی حاال 
این خ��ودرو در حالت کامال خ��ودران می تواند در 

پیشرفته ترین خودروهای سال ۲۰۱۷ جهان
صنعت خودروسازی دنیا با آغاز سال نو  به روز می شود

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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جاده ها و خیابان های شهری و روستایی حتی 
بدون خطوط جاده ای مشخص براند و به خوبی 
 S چهارراه ه��ا و تقاطع ها را مدیریت کند.  مدل
با یک نمایش��گر لمسی بزرگ 17 اینچی روانه 
بازار می شود که در واقع نقش مرکز کنترل برای 
هدایت، سرگرمی های چندرس��انه ای، ادغام با 
موبایل های هوشمند و ش��رایط آب و هوایی را 
دارد. تنها با لمس یک کلید روی این نمایشگر 
می توان حالت سقف تمام شیشه ای و پانورامیک 
ای��ن خودرو را فعال کرد و از مناظر بیرون لذت 
ب��رد.  این خودروی الکتریکی در هر بار ش��ارژ 
می تواند تا 315 مای��ل براند و تنها در 2 و نیم 

ثانیه سرعتش را به 60 مایل در ساعت برساند.
 

ب ام و سری 5
این خودرو قرار است از ماه فوریه آینده و با قیمت 
پایه 60 هزار و 900 دالر به بازار عرضه شود. این 
 530i  خودرو در دو مدل عرضه می ش��ود: مدل
که 248 اسب بخار قدرت دارد و مدل 540i که 
قدرتش به 335 اسب بخار می رسد. بی ام و سری 
5 از امکانات تکنولوژیک فراوانی بهره می برد. این 
خودرو دارای امکان کروز کنترل دینامیک برای 
س��رعت بین 19 تا 130 مایل در ساعت است 
که می تواند حتی در شرایط ترافیک سنگین هم 

مورد استفاده قرار بگیرد. این خودرو همچنین 
از قابلی��ت Active Lane Keeping Assist هم 
بهره می برد که از رانده ش��دن خودرو از مسیر 

جلوگیری می کند. 
سیستم هش��دار خروج از مسیر این خودرو در 
س��رعت بین 40 تا 130 مایل در ساعت فعال 

می شود.  

ب ام و سری 5 مجهز به نمایشگر لمسی 10/25 
اینچی است که با فرمان های صوتی سازگاری دارد 
و با استفاده از حرکات اشاره دست هم کار می کند. 
این خودرو همچنین از یک نمایشگر بازشونده 
ه��م بهره می برد که اطالعات اولیه و ضروری در 
زمان رانندگی مانند سرعت و هشدارها را نمایش 
می دهد. این خودرو هم امکان پارک خودکار از راه 

دور را به رانندگانش می دهد.

2017 MKZ لینکلن
این خودرو قابلیت های نیمه خودران را در اختیار 
رانندگانش قرار می دهد و از موتور توربوی 245 
اس��ب بخار بهره می برد. قیمت پایه این خودرو 
 MKZ 35 ه��زار و 170دالر اس��ت. لینکل��ن
از ام��کان کروز کنترل بهره می ب��رد که به آن 
ام��کان رانندگی »توقف و ران��دن« در ترافیک 
را می دهد. قابلی��ت Pre-Collision Assist این 
خودرو به جلوگیری از برخورد و تصادفات کمک 
می کند و دستیار هوشمند پارک آن با استفاده 
از حسگرهای اولتراسونیک پارک موازی و کنار 
خیابان را راحت تر می کند. سیستم صوتی این 
خودرو با اس��تفاده از 14 بلندگ��و و 20 حالت 
پخش متفاوت می تواند نظر بسیاری از خریداران 

را به خودش جلب کند.

2017 A4 آئودی 
 این خودرو هم از سیس��تم کروز کنترل بهره 
می برد و به همین دلیل این امکان را به راننده 
می دهد که هنگام ترافیک و سرعت حدود 40 
مایل در هر ساعت، فقط به صندلی اش تکیه داده 
و استراحت کند. این خودرو با قدرت 252 اسب 
بخار، با قیمت پایه 34 هزار و 900 دالر عرضه 
می ش��ود. این خودرو مجهز به نمایشگر لمسی 
3/ 12 اینچی اس��ت که برای س��رگرمی های 
چندرس��انه ای مورد استفاده قرار می گیرد. یک 
نمایش��گر 8/3 اینچی هم برای سیس��تم های 
اطالع رسانی این خودرو وجود دارد. این خودرو 

هم از قابلیت های نیمه خودران بهره می برد.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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بس��یاری از فرآورده ه��ای جانبی 
تولید ش��ده طی فرآین��د احتراق 
در موت��ور دی��زل را می ت��وان ب��ا 
بهینه س��ازی احتراق در سیستم 
حداق��ل  ب��ه  موت��ور  مدیری��ت 
رس��اند. ام��ا میزان اکس��یدهای 
نمی ت��وان  را   )NOX( نیت��روژن 
به آس��انی کاه��ش داد و در عین 
حال، اس��تاندارد مصرف سوخت 
و عملکرد را حف��ظ کرد، مگر آنکه 
گازهای خروجی پ��س از خروج از 
موتور پاکس��ازی شوند. به منظور 
کاهش سطح آالیندگی اکسیدهای 
نیتروژن و نیز رعایت الزامات مربوط 
 ب��ه آالیندگی، از سیس��تم مبدل
انتخاب��ی  کاتالیس��تی  کاه��ش    
 )Selective Catalytic Reduction-SCR(

مب��دل  در  می گ��ردد.  اس��تفاده 
کاهش کاتالیس��تی انتخابی، ماده 
احیاکنن��ده که مخلوط��ی از اوره 
و آب اس��ت در اثر گرما واکنش 
بخ��ار آمونی��اک  ب��ه  می ده��د و 
تبدی��ل می ش��ود. مخل��وط بخ��ار 
آمونیاک با هوای فش��رده، غباری 
مرک��ب از ذرات ریز را تش��کیل 
می ده��د. اندازه گی��ری و تزریق 
احیاکننده و هوای فشرده توسط 
الکترونیکی  یک سیستم کنترل 
)شامل کنترل یونیت، سنسورها، 
س��وپاپ ها و ی��ک پم��پ( انج��ام 
می ش��ود. ای��ن غب��ار ب��ه درون 
گازه��ای خروجی تزریق می گردد. 
آمونیاک با اکس��یدهای نیتروژن 
موجود در گازهای خروجی واکنش 
داده آنه��ا را ب��ه نیت��روژن و آب 
تجزی��ه می کن��د. این ام��ر بدان 
معناست که آالیندگی اکسیدهای 
نیت��روژن ت��ا ح��د قاب��ل توجهی 

کاهش می یابد.

مقدمه
از آنجا که موتورهای دیزل، رقیق سوز هستند مقدار 
آالینده ه��ای CO و HC خروجی از آن ها به مراتب 
کمتر از موتورهای اش��تعال جرقه ای است. به طور 
کلی، آالینده های عمده خروجی از موتور دیزل، ذرات 
معلق و اکسید های نیتروژن )NOX( هستند که با هم 
رابطه عکس دارند؛ به طوری که هنگام کارکرد موتور 
قبل از گرم شدن آن، میزان NOX تولیدی کم و مقدار 
ذرات معلق زیاد است اما در دماهای باال که احتراق 
کامل تر روی می دهد، عکس این قضیه صادق است. 
از آنجا که کنترل بار در موتور دیزل با کنترل نسبت 
هوا به سوخت انجام می شود، این عامل نقش مهمی 
در میزان آالیندگی دارد. با افزایش میزان اکسیژن در 
 )NOX( مخلوط هوا و سوخت، اکسیدهاي نیتروژن
تولید می ش��وند که از آالینده های سمی و از عوامل 
اصلی باران های اس��یدی هستند. به همین دلیل از 
سیس��تم کاهش کاتالیس��تی انتخابی )SCR( در 
موتوره��اي دیزل براي کاهش میزان اکس��یدهاي 
نیتروژن ناشی از احتراق استفاده می گردد. استفاده از 
تکنولوژي SCR در ساخت موتور هاي دیزل سنگین 
از اواسط دهه 80 میالدي رایج شد. امروزه این روش 
متداول ترین روش بین سازندگان خودرو هاي دیزل 
است که قوانین استاندارد های آالیندگی، آنان را ملزم 
به رعایت الزامات ارائه شده مي کند. تمام سازنده هاي 

اروپای��ي هم اکنون از ترکیب اوره و آب با نام تجاری 
AdBlue تحت استاندارد DIN 70070 کشور آلمان 
و اس��تاندارد ISO 22241 به عنوان کاهنده در این 

روش استفاده می کنند]1[.

)SCR(  کاهش کاتالیستی انتخابی
ب��ا توجه به حجم باالی گازهای خروجی از موتور 
دیزِل یک وس��یله سنگین نسبت به موتور بنزینی، 
به دلیل نوع موتور، توان باالتر و ساعت کاری بیشتر 
موتورهای دیزل، استفاده از مبدل های کاتالیزوری پایه 
فلزی تشریح شده در بخش های قبلی در موتورهای 
دیزل به هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد، زیرا فلزات 

داخل این مبدل ها کمیاب و گران هستند.
در روش کاهش کاتالیستی انتخابی )SCR(، ابتدا 
مونوکسید نیتروژن )NO( در داخل یک کاتالیزور، 
پیش اکس��ید )Partial Oxidation( می ش��ود ت��ا 
مق��داری از آن تبدی��ل ب��ه دی اکس��ید نیتروژن 
)NO2( ش��ود، س��پس در داخل محفظه کاتالیزور 
سرامیکی دیگری، مونوکسید نیتروژن و دی اکسید 
 نیتروژن با م��اده آمونیاک )NH3( واکنش می دهند 
)Selective Reduction( که حاصل این فرآیند آب و 
نیتروژن است که هر دو بی ضررند. این پیش اکسید به 
دلیل آن است که اگر مقدار مونوکسید نیتروژن و دی 
اکسید نیتروژن با هم برابر باشد سرعت واکنش کلی به 

)SCR( مبدل های کاتالیستی انتخابی
آالینده ها وتکنولوژی های کنترل آنها در خودرو  )بخش سوم( 

سپیده معروفی
کارشناس مرکز تحقیق و توسعه
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حداکثر می رسد.  الزم به ذکر است که دی اکسید 
نیتروژن به تنهایی هم می تواند با آمونیاک واکنش 

دهد که در این صورت مونوکسید نیتروژن باقی 
می ماند و سرعت واکنش کم می شود]2[. معادله 

واکنش ها به صورت زیر است: 

آمونیاک ماده ای بس��یار سمی و خطرناک به 
شمار می رود. حمل و نقل و استفاده از این ماده 
مستلزم مراقبت های ویژه و تدابیر حفاظتی بسیار 
باالیی است. پس بهتر است از ماده ای به عنوان 
کاهنده استفاده شود که خطرات کمتری برای 
سالمتی انسان در پی داشته باشد. مناسب ترین 
ماده، اوره است. اگر اوره در داخل محیطی بسته 
تحت دما و فشار باال قرار گیرد تبدیل به آمونیاک 
می ش��ود. از آنجا که اوره در فاز جامد اس��ت و 
نمی توان به تنهایی آن را به کار برد و با گازهای 
خروجی موتور ترکیب ک��رد، از محلول اوره در 
آب استفاده می کنند. اوره ماده اي شیمیایي به 
 )Carbonyl Diamide( نام کربونیل دي آمی��د

و با فرمول NH2( 2CO( با پایه ارگانیک اس��ت. 
 )Friedrich Wöhler( اولین بار فردریش وهلر
شیمیدان آلماني موفق ش��د تا از یک ترکیب 
غیرآلي به نام سیانات آمونیوم، اوره را به دست 

آورد]4[.

AdBlue/DEF
اَدبل��و )AdBlue( ی��ا مای��ع اگ��زوز دی��زل 

 

)Diesel Exhaust Fluid( یک محلول اوره است 
که از 32/5 درصد اوره خالص و 67/5 درصد آب 
دیونیزه تشکیل شده است. اَدبلو به طور گسترده 
در خودرو های دیزل با استاندارد آالیندگي یورو 
4، یورو 5 و یورو 6 مورد اس��تفاده قرار می گیرد 

]5[. این محلول یک ترکیب بی خطر، غیرسمی 
و غیرقابل اشتعال اس��ت. مصرف ادبلو حدود 5 
درصد مصرف س��وخت دیزل است، به همین 
دلیل مخزن ذخیره آن خیلی کوچک تر از مخزن 
گازوئیل است. این محلول یک مایع مصرفی در 
 )SCR( قس��مت کاهش کاتالیس��ت انتخابی
خودرو های دیزل است و میزان گازهای سمی 
اکس��ید های نیت��روژن )NOx( را تا حد زیادی 
 کاهش می دهد. ادبلو هم اکن��ون با نام تجاري 
 AUS32 )Aqueous Urea Solution 32.5%(
نیز ش��ناخته مي ش��ود. ادبلو ماده اي است که 
اگر روي معابر ریخته ش��ود باید کامالً آن را با 
آب شس��ت، زیرا اثر خورندگي آن باعث خرابي 

در شکل 1، تمام فرآیندهای شیمیایی در هر مرحله نشان داده شده است ]3[.

شکل ۱- فرآیند  های شیمیایی مراحل مختلف کاهش کاتالیستی انتخابی

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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س��طوح بتني و امثال آن مي شود. مصرف ادبلو 
به دور کاري موتور و توان تولیدي آن بس��تگی 
دارد، زیرا هر چه توان تولیدي یا دور موتور باالتر 
باشد حجم دود هاي خروجي نیز بیشتر می شود 
و براي کاهش میزان اکس��یدهای نیتروژن آن 

مقدار بیشتري کاهنده الزم است ]2[.
واکنش زیر تبدیل محلول اوره به آمونیاک را 

نشان می دهد:

پیش تر از ای��ن روش برای کاهش آالیندگی 
گازه��ای خروج��ی توربی��ن گاز نیروگاه ها و 
همچنین کوره های س��وزاندن زباله ها استفاده 
ش��ده و کارآیی آن به اثبات رسیده است. البته 
از مواد دیگری مانند آمونیوم کربامات هم برای 
تولید آمونیاک می توان استفاده کرد]4[. اشتباه 
رایج بیشتر مردم و رانندگان در مورد این ماده 

این اس��ت که فکر می کنند این محلول نوعی 
افزودنی به س��وخت خودرو است اما این ماده 
مخزن��ی جداگانه برای ذخی��ره در خودرو  های 
دی��زل دارد تا به طور مس��تقیم درون گازهای 
اگزوز اس��پری گردد. به همین دلیل مایع ادبلو 
هی��چ گاه به س��وخت اضافه یا ب��ا آن مخلوط 

نمی شود.

SCR اجزای یک سیستم
در ش��کل 2- الف ِش��مای کل��ی قرارگیری 
اجزای یک سیستم SCR نشان داده شده است. 
دود خروجی از موتور ابتدا وارد پیش کاتالیزور 
اکس��ید کننده می ش��ود. در آنجا مق��داری از 
مونوکس��ید نیتروژن به دی اکس��ید نیتروژن 

تبدیل می گردد.
هیدروکربن ه��ای  از  مق��داری  همچنی��ن 
نسوخته، اکسید و تبدیل به دی اکسید کربن و 

آب می شوند. س��پس خروجی این مرحله وارد 
محفظه ای می شود و محلول ادبلو در آن اسپری 
می گردد. ادبلو طی فرآیند هیدرولیز به آمونیاک 
و دی اکسید کربن تجزیه می شود و آمونیاک و 
اکسید های نیتروژن در داخل کاتالیزور با یکدیگر 
واکنش می دهند و مقدار اکس��یدهای نیتروژن 
دود خروجی معموالً بین 70 تا 90 درصد کاهش 
می یابد. در ضمن مقدار هیدروکربن های نسوخته 

و مونوکسید کربن نیز کاهش می یابد. 
این نوع کاهش آالینده ها مناسب ترین روش 
برای رس��یدن ب��ه اس��تانداردهای آالیندگی 
خودروهای دیزل اس��ت. انجمن خودروسازان 
اروپای��ی نی��ز ای��ن روش را مناس��ب ترین و 
با دوام ترین روش کاهش آالینده ها می داند]4[. 
در ش��کل 2- ب اج��زای کامل یک سیس��تم 
 SCR by AdBlue کاهش آالینده ها ب��ه روش

نشان داده شده است]3[.

AdBlue توسط  SCR شکل ۲- ب. اجزای کامل یک سیستم کاهش آالیندگی به روش       SCR شکل ۲- الف. ِشمای کلی قرارگیری اجزای سیستم
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1- واحد ذخیره اوره :
 ای��ن واح��د ش��امل مخ��زن ذخی��ره اوره 
)Urea Tank(، سنس��ور س��نجش سطح اوره 
داخل مخزن )Level Sensor(، سنسور سنجش 
 Temperature( دمای مای��ع داخ��ل مخ��زن
 Sensor(، المنت های گرمایش مخزن  و لوله ها 
)Heating of Tank and Pipes( و لوله ه��ای 
رابط بین مخزن )Urea Pipes( اس��ت. سنسور 
س��نجش س��طح اوره همانند سنسور سوخت 
عم��ل می کند و با نش��ان دادن یک عالمت به 
راننده، او را از س��طح مایع داخل مخزن مطلع 
می س��ازد. سنس��ور دما، دمای مایع را به واحد 
کنت��رل الکترونیکی گزارش می ده��د و واحد 
کنترل الکترونیک��ی در صورتی که دما از 11- 
درجه سانتیگراد کمتر باشد با فعال کردن المنت 
گرمایشی، دمای مایع داخل مخزن را باال می برد 
تا از یخ زدن آن جلوگیری کند. این ویژگی برای 
کش��ورهای ش��مال اروپا و کانادا و قسمت های 

سردسیر الزامی است ]3[.

2- سیستم پاشش اوره:
 ای��ن سیس��تم ش��امل واح��د تأمی��ن اوره 
)Urea Supply Unit(، واحد تعیین میزان اوره 
)Dosing Unit(، سیس��تم کنترل��ر نیوماتیک 
 ،)Compressed Air Controller( پاش��ش 
سنس��ورها )Sensors(، نازل )Nozzle( و واحد 

کنترل الکترونیکی )ECU( است ]3[.

3- واحد کاهنده کاتالیستی:
  ای��ن واح��د ش��امل مب��دل کاتالی��زوری 
)Catalytic Converter( است که در بخش های 
قبلی مقاله توضیح داده ش��د. قس��مت قاب و 
 فری��م برای اتص��ال مبدل به شاس��ی و بخش 
Flow Distribution ب��رای هدای��ت جریان با 
سرعت دلخواه به داخل محفظه کاتالیست است. 

سایر اجزا همانند یک مجموعه عادی است. 
ام��روزه در خودرو هایی که این سیس��تم در 

آن ها تعبیه شده است، نشانگري در کنار نشانگر 
سوخت به عنوان DEF قرار مي گیرد که سطح 

مایع ادبلو را نشان مي دهد ]3[.

نتیجه گیری:
 ،)SCR( سیستم کاهش کاتالیستی انتخابی
مؤثرتری��ن و در عین حال کم هزینه ترین روش 
برای کنترل انتشار اکسید های نیتروژن به شمار 
م��ی رود که به طور گس��ترده در جه��ان از آن 
استفاده می شود. مزایای استفاده از این سیستم 

شامل موارد زیر است: 
 کاه��ش انتش��ار NOX به می��زان 90-70 

درصد

 کاهش انتشار HC و CO به میزان 90-50 
درصد

 کاهش انتشار Particulate Matter( PM( به 

میزان 30-50 درصد
به منظور کاهش میزان انتش��ار آالینده ها و 
رفع معضل آلودگی هوا، می توان از فیلتر ذرات 
معلق دیزل )DPF( در ترکیب با سامانه کاهش 

کاتالیستی انتخابی )SCR( استفاده کرد. 
در حال حاضر اتوبوس های ش��رکت تولیدی 
و صنعتی عقاب افشان مجهز به سامانه کاهش 
کاتالیس��تی انتخاب��ی )SCR( و فیلت��ر ذرات 
معلق دیزل )DPF( هستند که این امر موجب 
بهینه س��ازی عملکرد سیس��تم انتقال قدرت 
اتوبوس و کاهش مصرف سوخت به پایین ترین 
ح��د ممکن و کاهش آالینده ه��ای خروجی از 

اگزوز شده است.

در بخش بعدی این مقاله در آینده به معرفی 
و بررسی ساختار و عملکرد سیستم فیلتر ذرات 

معلق دیزل )DPF( پرداخته می شود.

منابع:
]1[- مج��د فقیهی، احس��ان: »مدلس��ازی 
و بهینه س��ازی سیس��تم SCR ب��رای کاهش 
آالیندگی موتور دیزل«، پایان نامه کارشناسی 
ارش��د، دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوسی، 

.1389
]2[- انصاری، حمیدرضا: »کاهش آالیندگی 
خودروه��ای دیزل توس��ط سیس��تم کاهش 

کاتالیس��تی )SCR( با کمک محلول ترکیبی 
آب اوره )AdBlue(«، پروژه مقطع کارشناسی، 

دانشگاه سمنان، 1390.
[3]- Dr.-Ing. Wolfgang F, Dr.-Ing. 

Hüthwohl G. & Dr. rer. nat. Bernd M. 
)2003(. SCR Systems for Heavy Duty 
Trucks: Progress Towards Meeting Euro 
4 Emission Standards in 2005. In: 9th 

DEER Conference, 24 - 28 August, 
Newport, RI.

[4]- Dr.Trautwein W.P. )2002-
2003(. AdBlue as a Reducing Agent 
for the Decrease of NOx Emissions from 
Diesel Engines of Commercial Vehicles. 
DGMK-Research Report 616-1. 29.

[5]- http://fa.wikipedia.org
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بین المللی  نمایش��گاه  نخس��تین 
»راه��داری، راهس��ازی، حم��ل و 
نقل و صنایع وابس��ته« با حضور 
11۵ ش��رکت  مرتب��ط ب��ا حمل و 
نقل و راه��داری از 2۸ تا ۳0 آذر 
در مصلی تهران برگزار شد. این 
نمایش��گاه به هم��ت وزارت راه و 
شهرس��ازی، س��ازمان راهداری و 
حمل و نقل ج��اده ای و با حمایت و 
مشارکت سازمان جهانی راه و حمل 
و نقل )Piarc( دایر شد و عالوه بر 
وزارتخانه ه��ا و س��ازمان ها، ده ها 
شرکت داخلی و خارجی، نوین ترین 
و جدید ترین تولی��دات و خدمات 

خود را ارائه کردند.
در این رویداد، انواع ماشین آالت 
و صنای��ع راه س��ازی، پل س��ازی، 
تونل س��ازی، دستگاه های مختلف 
خدم��ات راه��داری ش��امل لودر، 
ماش��ین های  گری��در،  بل��دوزر، 
ب��رف روب و ماش��ین های ام��داد 
جاده ای، دستگاه ها و صنایع مربوط 
ب��ه بهس��ازی جاده ها، آس��فالت و 
روکش خیابان ها و جاده ها، عالیم 
راهنمایی جاده ه��ا و دیگر صنایع 
مرتب��ط ب��ا راهس��ازی، راهداری 
و حم��ل و نق��ل در مع��رض دی��د 

عالقه مندان قرار گرفت. 
دس��تیابی ب��ه خودکفای��ی مل��ی 
و توس��عه صنع��ت راهس��ازی و 
راهداری کشور، شناخت موانع و 
علل عدم توس��عه یافتگی صنعت 
تولی��د محص��والت راهس��ازی و 
راه��داری در کش��ور، شناس��ایی 
نیازهای اجرایی در توسعه صنعت 
راهس��ازی و راه��داری کش��ور، 
مزیت ه��ای  تقوی��ت  و  نوس��ازی 
و  راهس��ازی  صنع��ت  رقابت��ی 
راهداری کش��ور، ایجاد اش��تغال 
و  مول��د در صنع��ت راهس��ازی 
راه��داری کش��ور، ارتق��ای بازار 
س��رمایه در صنعت راهس��ازی و 
راهداری کش��ور و ارتقای جایگاه 
صنعت راهس��ازی و راهداری در 
توسعه صادرات کشور، موضوعات 
م��ورد بح��ث در این نمایش��گاه و 

نشست های جانبی آن بود.

 وزیر راه و شهرسازی:
دوران دولت ساالری اقتصادی به پایان رسید 

عباس آخوندی در مراس��م اختتامیه نخس��تین 
نمایشگاه راه س��ازی، راهداری، حمل ونقل و صنایع 
وابسته در سخنانی بر ضرورت تغییر نگرش نسبت به 

توسعه ایران و مدیریت اقتصاد کشور تأکید کرد. 
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به این نکته که 
تنها 80 میلیارد تومان یعنی یک درصد از بودجه 
امس��ال به وزارت راه و شهرسازی تخصیص  یافته 
اس��ت، گفت: »می خواهیم توسعه زیرساخت ها را 
درون اقتص��اد ملی ببریم و برای این اتفاق اقتصاد 
باید هزینه برگش��ت س��رمایه را تأمین کند.« وی 
همچنین تصریح کرد: »چه در حوزه راه، چه بندر و 
چه در بخش های هوایی، ریلی و غیره باید از درون 
اقتصاد ایران را آباد کنیم و اگر قرار باش��د وابسته 
به بودجه ملی باش��یم، بای��د بدانیم ظرفیت آن به 
دلیل انواع هزینه های س��ربار جاری رو به کاهش 
اس��ت. به همین دلیل عالوه بر ح��وزه آزادراه ها به 
خصوصی سازی توسعه بنادر چابهار و شهیدرجایی 
اقدام و توس��عه فرودگاه ام��ام خمینی را از بودجه 
عمومی خارج و توس��عه ریلی کرمان- سیرجان را 

به بخش خصوصی واگذار کردیم.«
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: »در حوزه آزادراه ها 
تصری��ح کرده ام که حق مداخله در مدل اقتصادی 
بخ��ش خصوصی را نداریم و نمی توانیم پز خدمت 
دیگری را بدهیم و به پیامد آن نیز توجه دارم. اگر 
سرمایه گذاری را به بخش خصوصی می سپاریم باید 

بازگشت سرمایه نیز متعلق به بخش خصوصی باشد 
چون سیستم یک طرفه نیست.«

وی همچنین به نوسازی 65 هزار کامیون باالی 
35 سال و نوس��ازی ناوگان جاده ای و ریلی اشاره 
ک��رد و گف��ت: »در تمام حوزه ه��ای حمل ونقل و 
لجستیک هم اعتقاد داریم که امکان سرمایه گذاری 
دولتی در حمل ونقل نیست و باید به سمتی برویم 
که بتوانیم در محی��ط اقتصاد بازار قدرت رقابت با 

همتاهای خارجی را پیدا کنیم.«

»عقاب افشان« در بین برترین های نمایشگاه
ش��رکت عقاب افش��ان جای��زه بر ترین ش��رکت 
تولیدی حاضر در نمایش��گاه راهسازی و راهداری را 
به خود اختصاص داد. مهندس عبداهلل اکبری راد به 
نمایندگی از شرکت عقاب افشان این  جایزه را از دکتر 
آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، دریافت کرد. در این 
مراسم همچنین پوستر دومین نمایشگاه راهسازی، 
راهداری، حمل ونقل و صنایع وابسته که قرار است 
26 تا 29 آذرماه 1396 برگزار شود توسط وزیر راه و 
شهرسازی امضا شد و تندیس و لوح تقدیر نمایشگاه 
به علی آزاد، رئیس انجمن راهسازی، حجت نقوی، 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز محمدیان و همچنین 
نماینده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء و مدیرعامل 
آزادراه خلیج فارس اعطا ش��د و در بخش دولتی نیز 
مدیران روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت ساخت و 

اعطای جایزه بر ترین شرکت تولیدی به »عقاب افشان«
از سوی وزیر راه و در نخستین نمایشگاه بین المللی راهداری صورت گرفت:

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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زیربناهای حمل ونقل، راه آهن جمهوری اسالمی، 
شهر فرودگاهی، راه و شهرسازی استان تهران و 
راه و شهرس��ازی استان آذربایجان  شرقی مورد 

تقدیر قرار گرفتند. 

رونمایی از نس�خه نهایی »سامانه هوشمند 
ناوگان«

شرکت عقاب افشان در ابتکاری قابل توجه در 
جریان این نمایش��گاه از نسخه نهایی »سامانه 
هوشمند ناوگان« )FMS( رونمایی کرد و نحوه 
عملکرد و قابلیت های این سیستم هوشمند را 
در قالب کارگاه آموزش��ی، به طیف های کاری 
مرتب��ط با ناوگان حمل و نقل جاده ای آموزش 
داد؛ کارگاهی که اتفاقاً با اس��تقبال روبه رو بود. 
جمع��ی از مدیران از جمله مع��اون وزیر راه و 
رئیس سازمان راهداری، برخی معاونان وزارت 
راه و شهرس��ازی، مالکان اتوبوس ها، رانندگان، 
مدیران شرکت های مسافربری و ... از این کارگاه 

بازدید و در آن حضور پیدا کردند.

امیرعب��اس  مهن��دس  رابط��ه  همی��ن  در 
محمدقلی پور، مدیر س��امانه هوش��مند ناوگان 
ش��رکت عقاب افش��ان که مدرس ای��ن کارگاه 
 Fleet یا  FMSآموزش��ی بود، گفت: »سیس��تم
Management System که شرکت عقاب افشان 
آن را تحت عنوان »سامانه هوشمند ناوگان« اجرا 
می کند کنترل آنالین و ازراه دور خودرو را میسر 
می س��ازد و به این معناس��ت که کلیه اطالعات 
درون خودرو اع��م از ارتباط بین بُرد ها، ECU و 
... با اطالعات موقعیت مکانی خودرو که از طریق 
GPS مشخص می گردد عالمتگذاری شده، توسط 

اینترنت همراه GPRS به این س��امانه مخابره و 
در پایگاه داده ذخیره می ش��ود که بر اساس این 
اطالعات، رفتار راننده، شرایط خودرو، موقعیت 
ج��اده و ... مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و 
در مواق��ع لزوم، از جمله تحلی��ل تصادفات، به 
ناوگان حمل و نقل کشور کمک شایانی می کند 
و در کنترل و مدیریت ش��رایط، به سیستم های 
مختلف یاری می رس��اند. این سامانه می تواند بر 
رفت��ار رانندگان، وضعیت خودرو از لحاظ فنی و 
شرایط جاده نیز نظارت داشته باشد و با برقراری 
ارتباط مستمر و پیوسته ای با سازمان های مختلف 
از جمله سازمان پایانه ها و ... می توان به افزایش 
ایمنی و کاهش تصادفات دس��ت یافت. به طور 
کلی، FMS سیستم بسیار پیچیده ای است که 
به ناوگان اتوبوسرانی بین شهری کشور خدمات 

مفیدی را ارائه خواهد کرد.«
امیرعباس محمدقلی پور در مورد تأثیر حضور در 
نمایشگاه بر شناخت و فرهنگسازی بیشتر گفت: 
»بیشتر مش��تریان ما اعم از مالکان، رانندگان، 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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مدیران ش��رکت های حمل و نقل مس��افربری، 
مدیران عالی وزارتخانه ها و به صورت گس��ترده 
مردمی که قرار است از این ناوگان عمومی حمل 
و نقل اس��تفاده کنند برای بازدید به نمایشگاه 
می آیند؛ بنابراین بدیهی اس��ت که ما می توانیم 
توضیحات مبسوط و مناسبی در مورد این سامانه 
هوشمند در اختیار آن ها قرار دهیم. ما برای مردم 
تالش می کنیم و این فضا بهترین فرصت برای 
گفتگوی رودررو با مردم عزیزمان است؛ می توانیم 
سخنان مردم و کار شناسان را بشنویم و در بهبود 

کارمان مورد استفاده قرار دهیم.« 
این کار ش��ناس با تأکید براینکه ما اصالً قصد 
کنترل رانندگان را نداریم و این س��امانه بیشتر 
برای خدمت به آن هاست، تصریح کرد: »همه ما 
در حال استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی 
هس��تیم. من، ش��ما، اقوام و خان��واده همه ما 
همیشه در حال سفر با این وسایل نقلیه عمومی 
بوده و هس��تیم. وظیفه و هدف ما گس��ترش 
امنیت و ایمنی کلیه مس��افران و کسانی است 
ک��ه با خودروها و تولیدات ما س��فر می کنند و 
این سامانه قرار نیست »اعمال قانون« کند، زیرا 
اساساً وظیفه ما اعمال قانون نیست و ما به دنبال 
سازوکار مناس��بی برای ایجاد آرامش و امنیت 
مسافران و رانندگان عزیزمان هستیم. این سامانه 
برای اعالم هشدار ها، خطر ها و مواردی است که 
از دید رانندگان ما پنهان می ماند. ما به صورت 
آنالین و از راه دور به این خودرو ها هش��دارهای 
خط��ای فنی خودروها را گزارش می دهیم و به 
رانندگان، مالکان و مدیران شرکتهای مسافربری 

نقصهای فنی خودروها را گوش��زد می کنیم و 
در هر بازه زمانی که در سیس��تم تعریف شود 
به خودروهایی که این سامانه را نصب کرده اند 
به صورت آنالین دیاگ می زنیم و بر س��المت 
فنی خودروها نظارت می کنیم. رانندگان گرامی 
نگرانی نداشته باشند، زیرا تمرکز ما بر سالمت 
فنی خودروهاس��ت و تالش های ما در راستای 
باالبردن ایمنی شخص راننده و مسافران صورت 
می پذیرد، و چون راننده نخستین فردی است که 
در تصادفات احتمالی امکان دارد آسیب ببیند، 
ما تالش می کنیم اش��کاالت فنی و مواردی را 
که به تلفات و تصادفات جاده ای می انجامد، به 
حداقل برسانیم و سالمت و ایمنی این عزیزان را 

افزایش دهیم.«

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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نمایش��گاه تجهیزات مقابله با بحران با حضور 130 
شرکت در محل دائمی مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب 
از 23 تا 26 آذرماه برگزارش��د. در این نمایشگاه 120 
ش��رکت خصوصی داخلی و 10 شرکت از کشورهایی 
همچون روس��یه، چین و آذربایجان حضور داش��تند 
ک��ه آخرین تجهی��زات و فناوری های نوی��ن خود در 
برابر بحران هایی همچون حوادث غیرمترقبه و بالیای 
طبیعی را در زمینی به مساحت 25 هزار متر مربع به 

نمایش گذاشتند.
در حاشیه نمایشگاه تجهیزات مقابله با بحران، همایش، 
جش��نواره های هنری، رزمایش و کارگاه های آموزشی 
مقابله با بحران نیز برگزار شد. شرکت عقاب افشان هم 
در این نمایشگاه با ارائه توانمندی های خود در ساخت 
خودروهای امدادی اعم از اتوبوس آمبوالنس و اتوبوس 
انتقال خون و همچنین دیزل ژنراتورهای اسکانیا حضور 

داشت.
شرکت عقاب افش��ان به عنوان اولین شرکت ایرانی 
تولیدکننده اتوبوس توانسته در عرصه صادرات اتوبوس 
آمبوالنس به کش��ورهای همس��ایه عملکرد مطلوبی 
داشته باشد که آخرین آن صادرات 3 دستگاه اتوبوس 

آمبوالنس مارال 4212 به کشور عراق بوده است.

عقاب افشان در نمایشگاه مدیریت بحران

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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عبدالرض��ا ش��ریفیان اهل اس��تان 
بوش��هر اس��ت؛ یک راننده حرفه ای 
ک��ه ح��اال 4 اتوبوس اس��کانیا دارد. 
ج��وان به نظر می رس��د اما می گوید 
که 1۳ س��ال اس��ت گواهینامه پایه 
یک دارد و در جاده هاست. مثل همه 
جنوبی ه��ا خونگ��رم و خوش صحبت 
است اما این موضوع باعث نمی شود 
ک��ه او از مش��کالت کارش نگوی��د؛ 
اینک��ه هزینه ه��ای اتوب��وس داری 
زیاد اس��ت، یا اینکه س��واری ها کار 
اتوبوس ه��ا را ت��ا حدودی از س��که 
انداخته اند. ش��ریفیان در عین حال 
یکی از عالقه مندان به اتوبوس های 

اسکانیاست. 
از کیفیت ای��ن اتوبوس ها برای مان 
می گوید و از اینکه اخیراً یک اتوبوس 
غیراسکانیایش را فروخته و اسکانیا 
خریده است. او به همه راننده های 
اتوبوس ها توصیه می کند که مراقب 
جان و مال مسافران باشند تا روز به 
روز اعتم��اد بیرونی ب��ه این حرفه و 

شغل بیشتر شود. 
گفتگوی کالسکه سبز با این راننده 
و مالک اتوبوس اسکانیا را در ادامه 

بخوانید.

کمی از خودتان و گذشته تان بگویید.
من عبدالرضا ش��ریفیان هس��تم و از س��ال 82 
گواهینام��ه پایه یک رانندگ��ی دارم. ما به صورت 
خانوادگی از قدیم االیام به ش��غل رانندگی مشغول 
بوده ایم. تقریباً 7 س��الی است بیشتر اتوبوس داری 
می کنیم تا اتوبوس��رانی که البته این دو از هم جدا 
نیس��تند. هم اکنون 4 اتوبوس اسکانیا داریم که در 
خط بوش��هر-آبادان و بالعکس فعال هس��تند و به 

مسافران عزیز خدمت رسانی می کنند.

از شغل و درآمد شغل تان راضی هستید؟
4 اتوبوس��ی که ما امروز داریم حاصل یک عمر 
تالش و زحمت مرحوم پدر ماست، وگرنه با شرایطی 
که االن حاکم است خیلی نمی شود پس اندازی کرد 

تا کارمان را گسترش دهیم. 

منظورتان چیست؟
نه اینکه ناراضی باشم اما اتوبوس داری مثل گذشته 
یک شغل پول ساز نیست. امروز قیمت اتوبوس ها به 
خاطر کیفیت ساخت و تکنولوژی که دارند چندین 
برابر گذشته است اما آیا درآمد حاصل از کار ما هم 
چند برابر گذشته شده است؟ متأسفانه امروز نسبت 
عرضه و تقاضا در سیستم اتوبوس رانی کشور همتراز 
با هم نیس��ت. یادم هس��ت چند سال پیش کرایه 
تهران-بوش��هر 9 هزار تومان بود؛ ما با اتوبوس پر 
می آمدیم و پر هم برمی گشتیم. شرایط خوب بود و 

برای ما کار کردن توجیه اقتصادی داشت، اما امروز 
مثالً کرایه آبادان – بوشهر 20 هزار تومان است. شما 
در نظر بگیرید اگر یک خانواده 4 نفره بخواهد این 
مسیر را با اتوبوس برود باید 80 هزار تومان رفت و 
80 هزار تومان هم برگشت فقط هزینه کرایه بدهد 
که برایش قطعاً خوشایند نیست. همین خانواده به 
هر شکلی یک پراید تهیه می کند؛ با نصف این پول 
بنزین می خرد و آنطور هم که دوست دارد مسیرش 
را طی می کند. می خواهم بگویم شرایط با گذشته 
خیلی فرق کرده اما همیشه خدا را شکر می کنیم و 

اظهار نارضایتی هم نمی کنیم.

اما قبول دارید که ارایه خدمات خوب و مطلوب هم 
در جذب مش�تری شما که همان مسافران هستند 

تأثیر دارد؟
قطع��اً همینط��ور اس��ت و این موض��وع کاماًل 
پذیرفتنی است. ش��ما فکر کنید در شرایط امروز 
دنیا و پیش��رفت تکنولوژی م��ا همچنان از همان 
اتوبوس ه��ای قدیم��ی در ن��اوگان حم��ل و نقل 
جاده ای مان استفاده می کردیم. معلوم است کسی 
مسافر ما نمی شد و جانش را به خطر نمی انداخت. 
بحث من روی هزینه و فایده است. من چند سال 
پیش الس��تیک میش��لن را برای اتوبوس��م 560 
ه��زار تومان می خریدم اما همین امروز قیمت این 
الستیک ها به بیش از 5 میلیون تومان رسیده است. 
ما می دانیم که از چه تکنولوژی به روزی داریم بهره 

عمید روبیاتی
روزنامه نگار

رانندگان مراقب جان و مال مسافران باشند
گفتگو با عبدالرضا شریفیان، مالک و راننده اتوبوس های اسکانیا

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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می بری��م اما انتظار داری��م وقتی چند میلیارد 
تومان هزینه 4 اتوبوس مان می شود، مسؤوالن 
هم تدابیری بیندیشند که بتوانیم به حیاتمان 
در این ش��غل ادامه دهیم. همانطور که عرض 
کردم من از بابت شغلی که دارم ناراضی نیستم 
اما واقعاً ش��رایط نسبت به 5 سال پیش خیلی 

فرق کرده است.

کمی هم در مورد اتوبوس های اسکانیا صحبت 
کنید. از شرایط آنها راضی هستید؟

من می توانم بگویم اتوبوس های اس��کانیا به 
خوبی در کشور ما جا افتاده اند و انصافاً وقتی آنها 
را دست راننده می دهیم خیال مان راحت است. 
ش��خصاً با خیلی از همکارانم در مورد کیفیت 
اتوبوس ها صحبت می کنم و دوس��ت دارم نظر 
آنها را هم بدانم. امروز شرایط به سمتی می رود 
که اکثر همکارانم تمایل دارند اتوبوس های خود 
با برندهای دیگر را بفروش��ند و اسکانیا بخرند. 

من خودم این کار را کردم.

فکر می کنید چ�را مال�کان اتوبوس ها چنین 
نگاهی دارند؟

به نظرم علت های زیادی دارد و هر کس��ی از 
دیدگاه خود به این قضیه نگاه می کند. خود من، 
هم به خاطر کیفیت موتوری این اتوبوس ها، هم 
به خاطر استقبال مسافران و هم به خاطر خدمات 
پس از فروش اسکانیا چنین نگاهی به قضیه پیدا 
کرده ام. ضمن اینک��ه هزینه قطعات و خدمات 

اسکانیا خیلی کمتر از نمونه های دیگر است.

پیش�نهادی ب�رای بهتر ش�دن کیفی�ت این 
اتوبوس ها دارید؟

من یک نکته به ذهنم می رسد و آن هم اینکه 
چون جنوب کشور همیش��ه دمای هوای باالیی 
دارد و نیاز است کولر اتوبوس ها قوی تر و بیشتر کار 
کند، اگر امکان داشته باشد قدری سیستم کولر 
اتوبوس های اسکانیا را تقویت کنند تا در فصول 

گرم رضایت بیشتری برای مسافران حاصل شود.

چقدر راننده های تان را به درست راندن و حفظ 
جان مسافران در جاده ها توصیه می کنید؟

خیلی زیاد. راننده قبل از اینکه مسؤول جان 

مسافران باش��د، باید مراقب سالمت و جان خودش باشد، چون 
این کار اعتماد مسافران را به استفاده از اتوبوس بیشتر می کند و 
این قطعاً به نفع ماست. البته بعضاً دیده می شود برخی رانندگان 
تحت تأثیر ش��رایط مختلف مراعات برخی مسائل را نمی کنند 
اما ما از آنجا که س��المت مسافران برایمان اهمیت ویژه ای دارد، 
کیلومتر و میزان گاز اتوبوس های مان را روی سرعت 110 کیلومتر 
قفل کرده ایم و راننده حتی اگر بخواهد هم نمی تواند بیشتر از این 

سرعت براند.

چقدر بر اینکه حتماً سرویس و تعمیر اتوبوس های تان در خدمات 
پس از فروش عقاب افشان انجام شود، تأکید دارید؟

بنده تحت هیچ شرایطی به تعمیرگاه های بین راهی و متفرقه 
اعتقاد ندارم و همیش��ه از نمایندگی های مجاز استفاده کرده ام. 
البته در بوش��هر ما هنوز نمایندگی عقاب افش��ان افتتاح نش��ده 
اما بنده و همکارانم سال هاس��ت از نمایندگی اصفهان اس��تفاده 

می کنیم و بسیار هم راضی هستیم. 

این رضایت چگونه حاصل شده است؟
برخورد خوب، تخصص، پاسخگویی 24 ساعته، قطعات اصلی، 
زمانبندی های دقیق و خیلی مسائل دیگر باعث شده من با وجود 
طوالنی بودن مسافت، همیشه از خدمات نمایندگی عقاب افشان 
در اصفهان استفاده کنم و همه همکاران اسکانیاسوار را هم به این 

کار توصیه می کنم.

و به عنوان سؤال پایانی، بفرمایید وضعیت جاده های منطقه شما 
چگونه است؟

به نظرم استان بوش��هر در بحث کیفیت جاده ها جزو بهترین 
استان های کشور است و واقعاً جای تشکر دارد اما خروجی استان 
ما به سمت استان هرمزگان کیفیت آسفالت و زیرسازی مناسبی 

ندارد که امیدوارم هرچه سریعتر اصالح شود.

می توانم بگویم اتوبوس های 
اسکانیا به خوبی در کشور ما 
جـا افتاده اند و انصافـاً وقتی 
آنها را دست راننده می دهیم 
خیال مان راحت است. شخصًا 
با خیلی از همکارانم در مورد 
صحبت  اتوبوس هـا  کیفیـت 
می کنـم و دوسـت دارم نظر 
امـروز  بدانـم.  هـم  را  آنهـا 
شرایط به سـمتی می رود که 
اکثـر همکارانم تمایـل دارند 
اتوبوس هـای خود با برندهای 
دیگر را بفروشـند و اسـکانیا 

بخرند.

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

]19[

شماره 3۱ - آذر ماه ۱395

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

News

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا



ح��وزه  فع��االن  ب��رای  آذرم��اه 
هوان��وردی ای��ران با اخب��ار خوبی 
همراه ب��ود. باالخره بعد از چندین 
م��اه افت و خیز و مذاکرات طوالنی 
ش��رکت های  ب��ا  ایران��ی  طرفی��ن 
س��ازنده هواپیما، ق��رارداد خرید 
۸0 هواپیم��ای بوئین��گ ب��ا حضور 
مدی��ر  شهرس��ازی،  و  راه  وزی��ر 
ایران ای��ر و مدی��ران قراردادها و 
فروش ش��رکت بوئینگ در تهران 
امضا ش��د. با وجود آنک��ه ایرباس 
گام ه��ای نخس��ت را ب��رای فروش 
هواپیم��ا به ای��ران خیل��ی زودتر 
از بوئین��گ آغ��از ک��رده ب��ود، اما 
س��رانجام ای��ن آمریکایی ها بودند 
که توانستند با نهایی کردن توافق 
فروش، هواپیماه��ای خود را وارد 
ی��ک چرخه رس��می کنند. ب��ا توجه 
به اینکه ایران در طول س��ال های 
گذش��ته مج��وز الزم ب��رای خری��د 
هواپیماهای مس��افرتی را نداشته 
اس��ت، قطعا ب��از ش��دن راه برای 
خرید هواپیما از بوئینگ می تواند 
گزینه های متع��ددی را پیش روی 
ایرالین ه��ای ایران��ی بگ��ذارد؛ اما 
ب��ا این وج��ود ایران ایر ب��ه عنوان 
هواپیماه��ای  خری��دار  نخس��تین 
آمریکایی ترجیح داده س��بد خرید 
خود را مح��دود به دو خان��واده از 

هواپیماهای بوئینگ کند.

طبق اطالعاتی که مدیرعامل ایران ایر ارائه کرده، 
ایران از دو خان��واده بوئینگ 737 و بوئینگ 777 
تعداد 80 فروند هواپیما خواهد خرید. دو خانواده ای 
که بوئینگ در سال های گذشته تالش های زیادی 
برای طراح��ی دوباره آن ها و رس��یدن مدل های 

جدید در این زمینه به کار بسته است.
نخس��تین هواپیماهایی که قرار اس��ت از طرف 
بوئینگ به ایران داده شود، از خانواده بوئینگ 777 
خواهد ب��ود. ایران 15 فرون��د 300ER-777 و 15 

فروند X-777 خریداری خواهد کرد.
ابتدای��ی  مدل ه��ای  از   300ER-777 م��دل 
هواپیماه��ای بوئین��گ در این خانواده هس��تند. 
این هواپیما که پهن پیکر بوده و توانایی س��فر به 
مس��افت های طوالنی تا حدود 16 هزار کیلومتر 
را دارد بی��ن 314 تا 396 مس��افر ظرفیت دارد. 
بوئینگ این هواپیما را به منظور رقابت با خانواده 
ایرباس 350 عرضه می کند که توانسته نظر تعداد 
زیادی از ایرالین های مطرح جهان را جلب کند. 
ایران ای��ر با دریافت نخس��تین بوئینگ های 777 

ت��وان برنامه ریزی برای س��فرهای بلند را خواهد 
داش��ت. همچنین در سبد خرید ایران 15 فروند 
بوئین��گ X-777 قرار گرفته که برنامه ریزی برای 
تولید آن از س��ال 2011 کلید خورده و هنوز به 
ط��ور رس��می در بازراهای جهانی عرضه نش��ده 

است.
ای��ن هواپیمای 70 متری که بوئین��گ در آن از 
نس��ل جدید موتورها و فناوری ه��ای داخلی بهره  
می برد، تاکنون از س��وی ش��رکت های هواپیمایی 
 مانن��د لوفت هان��زا، ام��ارات و قطر س��فارش داده 
ش��ده و حاال ایران ایر جدیدترین مش��تری آن به 

حساب می آید. 
بر اس��اس تخمین های زده شده این هواپیما در 
سال 2020 به نخستین سفارش دهندگان تحویل 
خواهد شد و ایران ایر نیز احتماال از سال 2021 در 

صف دریافت این هواپیما قرار می گیرد.
اصلی ترین سبد س��فارش هما، به بوئینگ 737 
اختصاص یافته اس��ت. این هواپیم��ا نیز در طول 
س��ال های گذش��ته با اضافه ش��دن فناوری های 

جدیدترین مدل های بوئینگ در آسمان ایران
گام بزرگ دولت در به روزرسانی ناوگان حمل و نقل هوایی کشور

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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جدی��د تکمیل ش��ده و در مدل های قدیمی و 
جدید عرضه می شود. بوئینگ 737 از خانواده 
هواپیماهای کوتاه برد با بدنه باریک و دو موتوره 
است که در 10 مدل مختلف ساخته شده و بین 

85 تا 215 مسافر را در خود جای می دهد.
ای��ران 50 فروند از این هواپیما را س��فارش 
داده ک��ه عرضه آن ها بعد از س��ال 2020 آغاز 
خواهد ش��د. جدیدترین مدل از خانواده 737 
 از س��ال 2017 به ایرالین های سفارش دهنده 
تحویل می ش��ود و این در حالی است که این 
هواپیما تاکنون 7000 فروند س��فارش داشته 

است.
بوئین��گ 737 که به منظور رقابت با خانواده 
ایرباس 320 فعالیت می کند حدود 150 مسافر 
را در خود جای می دهد و برای پروازهای داخلی 
و منطقه ای گزینه ای مطلوب به شمار می رود 
تا به این ترتیب ایران ایر بتواند بخش��ی از بازار 
منطقه ای خود را که در طول سال های گذشته 

از دست داده بار دیگر پس گیرد.

هواپیما ها برای ایران بسیار ایده آل است. هزینه های این قرارداد 
بر اس��اس فاینانس خارجی تأمین خواهد شد و رقم اعالم شده 
این قرارداد بر اساس کاتالوگ با آنچه در عمل توافق خواهد شد 

تفاوت فاحشی خواهد داشت.
 ایران اختیار این را خواهد داشت که با فاینانسورهای متعددی 
وارد مذاکره ش��ده و بر اساس شرایط با هر کدام که بهتر بتواند 
منافع ما را تأمین کند به توافق برس��د. در ای��ن قرارداد انتقال 
تکنولوژی به ایران در زمینه دانش س��اخت و نگهداری هواپیما 
لحاظ شده است و در حال حاضر شرکت های دانش بنیان ایرانی 
با کمپانی های هواپیماساز خارجی کارگروه های مشترکی را برای 
ارزیابی انتقال دانش فنی ساخت و تعمیر هواپیما تشکیل داده اند. 
همکاری هایی که تنها مختص تکنولوژی ساخت قطعات نیست و 

می تواند در بخش های نرم افزاری نیز عملی شود. 
با این مختصات، کشورمان می تواند در زمینه دانش های جانبی 
صنعت هوانوردی نیز حرفی برای گفتن داش��ته باش��د. ناوگان 
فرسوده هوایی ایران که نیازمند به کارگیری فوری بیش از 200 
فروند هواپیما می باش��د با این تواف��ق و همچنین توافقی که با 

ایرباس به امضا خواهد رسید احیا خواهد شد. 
عالوه بر این قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای کوتاه برد ای تی آر 
نیز در دستور کار قرار داشته و بنا بر این است که به زودی توافق 
آن نیز امضا ش��ود. از این منظر ب��ا در اختیار گرفتن نزدیک به 
200 هواپیمای دوربرد و کوتاه برد ضمن اینکه می توانیم به هاب 
هوایی منطقه تبدیل شویم، زمینه نوسازی ناوگان هوایی خود را 
نیز فراهم می کنیم. این نوسازی مزیت بزرگ دیگری نیز برای ما 
خواهد داشت و آن هم سهولت حمل و نقل بین المللی مسافران 

ایرانی در منطقه و جهان است
 مس��افرانی که ب��ه دلیل نبود پروازهای مناس��ب داخلی، با 
ص��رف هزینه ه��ای هنگفتی س��االنه میلیارده��ا دالر ارز به 
شرکت های هوایی منطقه ای و بین المللی می پردازند و موجب 
خروج مقادیر معتنابهی ارز از کش��ور می ش��وند. با نوس��ازی 
ن��اوگان هوایی می توان امیدوار بود که این ظرفیت های حمل 
و نق��ل هوایی منطقه ای و بین المللی در اختیار ش��رکت های 

هوایی ایرانی قرار گیرد. 
ضم��ن اینکه ش��رکت های هوایی ای��ران می توانند در فضای 
رقابت منطقه ای و بین المللی نیز با رقبای قدرتمند خود هماورد 
داش��ته باش��ند. با صراحت می توان گفت که هیچ کشوری در 
دنیا به اندازه ای��ران نیاز به خرید هواپیما ندارد و این توافق به 
همراه قرارداد با ایرباس می تواند زمینه س��از ش��کوفایی صنعت 
 هوایی ایران شود. با توجه به منافع متقابلی که در این قرارداد ها 
وجود دارد، هم اروپا و هم آمریکا در این زمینه راغب به افزایش 

همکاری ها هستند.

ق�رارداد ای�ران و بوئینگ از 
ن�گاه عل�ي عاب�دزاده رئیس 

سازمان هواپیمایی کشوری
طبق اذعان مقامات بوئینگ 
و در ط��ول چند ده جلس��ه 
ص��ورت گرفته، امض��ای این 
قرارداد با موافقت نهایی دولت 
ایاالت متحده امضا شده است. 
موضوعی که نش��ان می دهد 
چه دول��ت فعلی و چه دولت 
آینده آمریکا تحت فشارهای 
بین الملل��ی و مواضع به حق 
ایران نمی توانن��د از تعهدات 
خود سرباز بزنند. توافقی که 
با بوئینگ داش��تیم به لحاظ 
ش��رایط ق��رارداد و قیم��ت 
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تایر ها یکی از مهم ترین قسمت های 
خودرو به شمار می روند چرا که نقطه 
تماس خودرو با مس��یر هستند. به 
همین خاط��ر اثر باالی��ی در کیفیت 
رانندگی،  ایمنی، هندلینگ و خوش 
فرمان��ی، ش��تاب گی��ری، پای��داری، 
مصرف سوخت و … دارند. اما چون 
تایر ه��ا معموال در ه��ر حالتی باز هم 
وظیف��ه خود را به هر ش��کلی انجام 
می دهند، بسیار کم مورد توجه قرار 
می گیرن��د تا آنجا ک��ه حس می کنیم 
دچار پی��ری زودرس و فرس��ودگی 
ش��ده اند. پس به دنبال پیدا کردن 
عیب و یافت��ن راه ح��ل می رویم. با 
دیدن فرسودگی زود هنگام تایر ها 
می توان از روی نش��انه های ظاهری 
آن ه��ا تا حدودی به عل��ت وقوع این 
مش��کل پی برد. برای شناسایی یک 
تایر سالم از تایر خراب و دارای ایراد 
ابتدا باید با ایرادات رایج تایر ها آشنا 
ش��وید. در این مقاله به بررسی این 
موضوع خواهیم پرداخت و ش��ما را 
با جزئیات زیادی در این مورد آش��نا 

خواهیم کرد.

قلوه کن شدن
معموالً تایر وقتی قلوه کن می ش��ود که فاسد شده 
باش��د. این مورد بیش��تر در خودروهای سنگین و 
شاسی بلند به چشم می خورد چرا که این خودرو ها 
برای آفرود و سطوح خشن و ناهمواره مورد استفاده 
قرار می گیرند. زمانی که شما یک تایر فاسد داشته 
باش��ید و در سطوح خشن و ناهموار رانندگی کنید 
باعث خواهد ش��د که الستیک شما قلوه کن شود. 
راه تعمیری برای تایری که فاس��د شده است وجود 
ندارد پس بهتر است اگر الستیک خودرو شما فاسد 
شده است آن را بیشتر مورد توجه قرار داده و سریعاً 

با نمونه های نو تعویضش کنید.

پارگی تایر
در واقع پارگی تایر همانند پنچر شدن آن است با این 
تفاوت که پارگی تایر شامل شکاف های عمیق تر و در 

بسیاری از موارد طویل تر از پنچر شدن تایر است. 
می توان با دس��تگاه هایی که معم��والً در آپاراتی ها 
موجود می باشد قسمت پاره شده تایر را ذوب کرد و 
با فش��ار و حرارت ممتد آن را تعمیر کرد،  البته  این 
کار می تواند باعث بهم ریختن باالنس تایر شود. اما در 
مورد پارگی های بزرگ این کار شدنی نیست هرچند 
می توان آن را به همین روش تعمیر کرد. اما بهتر است 
از این کار چشم پوشی کنید و با اطمینان خاطر تایر 

نو خریداری کنید.

ترک خوردن
ساختار تایر طوری است که نیاز دارد به صورت مداوم 
مورد استفاده قرار گیرد تا انعطاف پذیری خود راحفظ 
کند. البته این به این معنی نیست که تایر استفاده نشده 
انعطاف پذیری خود را از دس��ت می دهد. مثالً وقتی 
برای مدت طوالنی خودرو در یک مکان متوقف شده 
باشد در واقع در این حالت کل نیروی وارد بر قسمت 
خاصی از تایر تأثیر می گ��ذارد و باعث ایجاد ترک در 
الستیک می شود. شاید تا به امروز ترک الستیک برای 
شما موردی عادی به نظر می رسید اما ضریب ایمنی 
در اینگونه تایر ها بسیار پایین است و بسیار خطرناک 
هستند. حتی ممکن است هنگام باد کردن تایر باعث 
ترکیدن آن شود؛ پس دست به کار شوید و تایر ترک 

خورده خود را سریع تر تعویض کنید. 

تاول زدن
این پدیده زمانی رخ می دهد که تایر ش��ما بیشتر از 
حد استاندارد باد شده باشد. وقتی که تایر خودروی 
شما بیش��تر از حد مجاز و استاندارد باد شده باشد، 
هنگام حرکت خودرو و وارد شدن فشار به تایر ها که به 
صورت کلی در حالت حرکت که باعث افزایش دمای 
الستیک هم می شود این فشار چندین برابر می شود 
و الیه ه��ای درونی تایر را پاره می کند و باعث ایجاد 
برجستگی هایی روی س��طح آن می شود. البته این 
موضوع بر اثر پارگی بافت پارچه ای یا سیمی داخل 
تایر و در نتیجه افت مقاومت آن بخش در برابر فشار 

سرهنگ رضا روشنی

همه ایرادات رایج تایرها در خودرو شما
در هر شرایطی مراقب الستیک خودروهای مان باشیم
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هوا نیز اتفاق می افتد. این مورد باعث ترکیدن ناگهانی تایر می شود که خطرناک تر از پنچر شدن 
آن است. 

تایر کم باد و یا پنچر
شاید برای شما هم پیش آمده است که تایر خودرو شما کم باد یا حتی پنچر است و شما ساعت ها 
از آن استفاده می کنید و بعد چند ساعت یا حتی چند روز اقدام به تعمیر آن می کنید. هنگامی 
که تایر شما خالی از باد باشد در واقع تایر بیشتر از حد خم می شود و در این حالت دو مورد باعث 
از بین رفتن آن خواهند شد.  اول اینکه در صورت کم باد بودن رینگ خودرو پایین تر از سطح 
استاندار قرار خواهد گرفت و باعث خورده شدن الستیک خواهد شد حتی اگر الستیک نو هم 
داشته باشید در صورت کم بادی یا پنچری کوچک، انتظار دوام بیشتر از یک هفته از آن نداشته 
باشید!  مورد دوم که کم باد بودن باعث آن می شود فشار بیش از حد به قسمت های ضعیف تر 
الستیک است. در این مورد، مشکل مذکور موجب خم شدن بیش از حد و آسیب دیدن الستیک 
می ش��ود.  پس پیش��نهاد ما به شما این است که در صورت کم بادی، تایر خود را با تایر زاپاس 

تعویض کنید و قید رانندگی با تایر کم باد را بزنید.

ضربه با عالئم مشخص خارجی
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 بیرون زدن تایر از رینگ
هنگامی که باد تایر شما کم است و تایر تحت 
فشار شدید و نامناسب مانند دور زدن های 
ناگهانی قرار گیرد ممکن است تایر به طور 
کلی از لبه رینگ بیرون بزند. درکل وقتی باد 
تایر بیش از اندازه است طراحی لبه تایر و لبه 
رینگ باعث ایجاد مکانیزمی می شود که هر 
چقدر هم باد تایر بیشتر شود چسبندگی این 
دو به هم بیشتر می شود. اما هنگامی که باد 
آن کمتر از حد استاندار است، در خودروهای 
معمولی باعث بیرون زدگی می ش��ود و در 
خودروهایی که برای آفرود و سطوح ناهموار 
مورد اس��تفاده قرار می گیرن��د، معموالً باد 
الستیک برای چسبندگی بیشتر کمتر از حد 
معمول است. برای همین در آفرود حرفه ای 
از رینگ های »بیدالگ« استفاده می شود تا از 

بیرون آمدن تایر جلوگیری شود.

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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علم و فناوری
6 قدم تا دستیابی به قوی ترین مغز مصنوعی

زنگ خطر برای اقیانوس ها و دریا ها
درخشش محققان ایرانی در جهان

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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شایعات درباره آیفون ۸
آیفون هفت، پرچمدار کنونی اپل فقط چند 
ماه اس��ت که وارد بازار ش��ده، ب��ا این حال 
ش��ایعات زیادی در مورد آیفون هش��ت در 
حال حاضر در اینترنت پخش ش��ده اس��ت. 
از آنجایی ک��ه تلفن های همراه آیفون هفت 
و آیفون هفت پالس تنها کمی با نسخه های 
قبلی خ��ود تفاوت دارند، برخ��ی طرفداران 
این شرکت ترجیح داده اند که منتظر بهبود 
واقع��ی آیفون در نس��خه جدید باش��ند. در 
حال حاضر 10 نس��خه اولیه آیفون هش��ت 
به طور آزمایش��ی مورد استفاده قرار گرفته و 
تشخیص جزئیات نسخه نهایی بسیار مشکل 
است. همچنین شایعات زیادی در مورد این 
تلفن همراه وجود دارد که تش��خیص واقعی 

بودن آن ها بسیار دشوار است. 

تحولی در شیوه اتصال به اینترنت 
در آخرین روزهای سال 2016 یک ماهواره 
ارتباطی فناوری پیش��رفته بر روی موش��ک 
س��وخت جامد اطلس 5 به فضا پرتاب شد. 
ماهواره باند پهن پرقدرت »اکواس��تار 19« 

شرکت ULA از پایگاه فضایی کیپ کارناوال 
در فلوریدا به مدار زمین ارس��ال ش��د. این 
ماه��واره از م��دار  ثابت خ��ود در ارتفاع 36 
هزار کیلومتری زمین، شیوه اتصال مردم به 
اینترنت را متحول خواهد کرد. اکواستار 19 
پس از استقرار، در باالی یک نقطه از جهان 
باقیمانده اما با سرعت گردش زمین منطبق 
خواهد شد. این امر به ماهواره اجازه می دهد 
 HughesNet تا به ارائه خدمات برای شرکت
در آمریکای ش��مالی بپردازد. ای��ن ماهواره 
که ژوپیتر 2 نیز نامیده می ش��ود، به عنوان 
قدرتمند تری��ن ماهواره ارتباط��ات اینترنتی 
ش��رکت ت��ا به ام��روز نامیده ش��ده اس��ت. 
سیگنال ها از ماهواره به یک دیش کوچک و 
بالعکس منتقل شده و سپس به ایستگاه های 

زمینی و روترهای خانگی ارسال می شوند. 

راه حل جدید گوگل برای رفت وآمد راحت تر 
معلوالن

نرم افزار گوگل مپس به تازگی از ویژگی جدید 
خود رونمایی کرده که به معلوالن اطالعات 
بیشتری در مورد محل موردنظرشان و امکان 
رفت وآمد آسان در خیابان ها و ساختمان های 
آن را ارائ��ه می کن��د. این قابلی��ت با کمک 
راهنمای��ان محل��ی )local guids( ب��ه ارائه 
امکان اس��تفاده از ویلچر در مناطق جستجو 
شده و وجود سطوح شیب دار برای دسترسی 

بهتر افراد ناتوان و کم توان می پردازد. 
در ح��ال حاض��ر در بخش امکانات نقش��ه 
گ��وگل در مناطق��ی که توس��ط راهنمایان 
محلی اطالع رس��انی ش��ده، گزینه »ورودی 

دارای دسترس��ی برای ویلچر« افزوده شده 
اس��ت. البته ای��ن اطالعات در ح��ال حاضر 
برای همه مناطق قابل نمایش نیس��ت زیرا 
هنوز اطالعات محدودی در مورد محل های 
دارای دسترس��ی برای عبور معلوالن ارسال 

شده است. 

رمزگش�ایی از س�یاهچاله ها با کمک محقق 
ایرانی

یک دانش��جوی ایرانی به گروهی از محققان 
درخلق روش��ی تازه برای کش��ف ساالنه 10 
س��یاهچاله جدید در فضا کمک کرد. به این 
ترتیب تعداد س��االنه کشف سیاهچاله ها دو 

برابر می شوند. 
پروفس��ور آوری برادریک در دانشگاه واترلو 
کانادا درب��اره این تحقیق می گوی��د: با این 
روش طی 10 س��ال آت��ی می توان اطالعات 
کاف��ی درباره س��یاهچاله ها جمع آوری کرد. 
به ای��ن ترتیب محقق��ان می توانند از لحاظ 
آماری ویژگی هایی مانند تعداد سیاهچاله ها 
را تحلیل و بررس��ی کنن��د. این اطالعات به 
ما کمک می کند س��یاهچاله ها را به شیوه ای 

بهتر مطالعه کنیم. 
ژورن��ال  در  ک��ه  تحقی��ق  ای��ن  براس��اس 
آس��تروفیکال منتشر ش��ده، در روش جدید 
با ترکیب دو ابزار ستاره شناس��ی اس��تاندارد 
مورد اس��تفاده امروزی یعن��ی ریزهمگرایی 
و تداخل س��نجی م��وج رادیویی ب��ه معرفی 
رویک��رد جس��ورانه تری برای شناس��ایی و 
بررسی سیاهچاله ها در تعداد زیاد و به شکل 
سیستم پرداخته است. روش جدید محققان 

درخشش محققان ایرانی در جهان
اخبار دنیای علم و فناوری 

 دنیای فناوری و تکنولوژی هر روز ش��رایط نوینی می یابد. این ش��رایط نوین البته مدیون تحرکات ذهن انسان هاس��ت. انس��ان های خالقی که خارج از برخی چهارچوب ها می اندیشند و 
برنامه ریزی می کنند. در ادامه به برخی از اخبار دنیای فناوری اشاره می شود:

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 حوزه ه��ای نوظهور اختر شناس��ی امواج 
گرانشی و ش��یوه جستجو برای سیاهچاله ها 
و س��ایر اجسام تاریک در فضا کاربرد خواهد 

داشت. 

دانش�مند ایران�ی ج�زو 100 متفک�ر بر ت�ر 
»فارین پالیسی«

نشریه فارین پالیسی استادیار رشته مهندسی 
مکانیک صنعتی دانشگاه ایلینوی در آمریکا 
را به عنوان یک��ی از 100 متفکر خود اعالم 

کرده است. 
ای��ن اس��تادیار ایران��ی ک��ه امی��ن صالحی 
خجین��ی ن��ام دارد، در ح��وزه انرژی ه��ای 
تجدیدپذیر فعالی��ت می کند. در ماه جوالی 
دانش��گاه  در  تحقیقات��ی اش  گ��روه  و  او 
ایلینوی واقع در ایالت ش��یکاگو، از س��اخت 
خب��ر  جدی��دی  خورش��یدی  س��لول های 
دادن��د که دقیقا عملیات فتوس��نتز را تقلید 
می کن��د. برگزیدگان فهرس��ت 100 متفکر 
جهانی شامل طیف گس��ترده ای از رهبران، 
حامیان، مبتکران، هنرمندان، مقامات دولتی 
و متفکران از سراس��ر جهان هس��تند که با 
توجه به نقش آن ها و تواناییش��ان در تبدیل 
ایده ها به اقداماتی برای تغییر جهان، انتخاب 

می شوند. 

کشف عنصری خبرساز در مریخ!
مری��خ ن��ورد »کنجکاوی« موفق به کش��ف 
عنصری در این سیاره شده که نشانه روشنی 
مبنی بر وجود آب در آن اس��ت. مریخ نورد 
کنج��کاوی که به آژان��س فضانوردی آمریکا 
)ناس��ا( تعل��ق دارد در ادامه جس��تجوهای 
هیج��ان انگیزش در مریخ موفق به کش��ف 
عنص��ر »بورون« ش��ده اس��ت که ب��ه باور 

دانش��مندان نش��ان دهنده آن است که این 
سیاره در گذش��ته دارای آبهای زیرسطحی 

بوده است. 

به طور کلی بورون عنصری ش��یمیایی است 
که از آن به عنوان نش��انه آب تبخیر ش��ده 
یاد می کنند. دانش��مندان هن��وز با قاطعیت 
نمی توانن��د درب��اره وجود حی��ات در مریخ 
صحبت کنند اما کش��ف اخیر در این سیاره 
مدرک دیگری مبنی بر وج��ود مقادیر زیاد 
آب در گذش��ته س��یاره مرم��وز به حس��اب 
می آید. در نتیجه می توان اینگونه تصور کرد 
که مریخ روزگاری س��یاره ای با ویژگی مهم 

»قابل سکونت بودن« بوده است. 

بازسازی چهره شاه افس�انه ای اسکاتلند با 
فناوری

محققان با استفاده از فناوری دیجیتال موفق 
به بازس��ازی موفق چهره رابرت بروس ش��اه 
افس��انه ای اس��کاتلند در دوره قرون وسطی 
ش��دند. وی ی��ک جنگج��وی دالور بود و به 
علت نبرد با اش��غالگران انگلیسی و سرکوب 
ش��ورش های داخلی از جمله قهرمانان مردم 
اسکاتلند محس��وب می ش��ود. اما اطالعات 
دقیقی در مورد چهره وی در دسترس نبوده 

است. 

س��رانجام با تالش های محققان چهره رابرت 
بروس به صورت دیجیتال بازس��ازی ش��ده 
اس��ت. این گروه محقق به سرپرستی دکتر 
مارتین مک گرگور ابتدا از فناوری بازسازی 
دیجیتالی برای طراحی جمجمه این پادشاه 
اس��تفاده کردند ک��ه تقریبا به ط��ور کامل 
در م��وزه Hunterian لن��دن موجود اس��ت. 
جمجمه یادشده در سال 1818 یا 1819 از 
مقبره ای در Dunfermline Abbey اسکاتلند 
خارج ش��ده و پس از تهیه نمونه ای از آن به 

داخل مقبره بازگردانده شده بود. 

سوخت هواپیما از لباس های کهنه 
خ��ط هواپیمای��ی ژاپ��ن تصمی��م دارد ت��ا 
لباس های قدیمی را به س��وخت جت تبدیل 
کند. ش��رکت هواپیمایی »آل نیپون ایرویز« 
ک��ه دومین ش��رکت هواپیمای��ی بزرگ این 
کشور به حس��اب می آید، مشغول همکاری 
با یک شرکت بازیافت به نام »Jeplan« است 
تا 2020 میالدی یک منبع جایگزین انرژی 

بیابد. 
درهمین راستا این شرکت بازیافت با برخی 
 Muji و Aeon خرده فروش��ان بزرگ مانند
در حوزه جم��ع آوری لباس ه��ای کهنه در 
بیش از هزار فروشگاه سراسر ژاپن همکاری 

می کند.
 »می چیک��و الموتو« که این ش��رکت را در 
2007 میالدی تاسیس کرده، پنج سال وقت 
صرف خلق نوعی »بیواتانول« از تی شرت ها 
و لباس ه��ای جی��ن قدیمی ک��رد. باالخره 
الموتو توانست سال گذشته فناوری بیابد که 
مولکول های ش��کر در کتان را شکسته و به 

الکل تبدیل می کند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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دریا ها و اقیانوس ها ش��اید یکی 
از محیط هایی باشند که بیشترین 
و  آب  تغیی��رات  از  را  صدم��ه 
هوایی می بینند و بر اثر آن حیات 
میلیون ها آبزی تح��ت تأثیر قرار 

می گیرد. 
جای��گاه  دریا ه��ا  و  اقیانوس ه��ا 
ویژه ای در زندگی بشر دارند، از 
حدود ۵10 میلیون کیلومتر مربع 
مساحت کره زمین، ۳۶1 میلیون 
کیلومترمرب��ع یعن��ی 71 درصد 
کره زمین را اقیانوس ها تشکیل 
می دهند که این حجم بزرگ تأثیر 
زیادی در روند طبیعی زندگی بشر 

دارند. 
دریا ه��ا و اقیانوس ه��ا منبع غنی 
بخ��ار آب و تبدیل ش��دن آن ب��ه 
باران هستند و هزاران نوع آبزی 
را در خود را جای داده اند که منبع 
غ��ذای درصد زی��ادی از جمعیت 

انسانی است. 
کوه ه��ای یخ��ی عظیم الجثه منبع 
بزرگ و ان��کار ناپذیری برای حفظ 
حی��ات در قط��ب ش��مال و جنوب 
هس��تند و ادام��ه زندگ��ی اهالی 
قطب به صورت مس��تقیم و سایر 
نقاط جهان به طور غیر مستقیم را 

فراهم می کنند.

اما چند س��الی است که زنگ خطر آب شدن این 
کوه های یخ��ی و تحت تأثی��ر قرار گرفتن زندگی 
زیس��تمندان آن به صدا در آمده است که علت آن 
چیزی نیس��ت جز زیاده خواهی انسان که موجب 
افزایش انتش��ار گازهای گلخانه ای بیش از ظرفیت 
محیط زیست ش��د که گرمایش زمین را به همراه 

داشت و اکنون باید تاوان آنرا پس دهد. 
تحقیقات نش��ان داده است اگر آب اقیانوس یک 
درجه افزایش یابد 80 سانتی متر تراز آب باال  می  آید 
و این پدیده ای است که به صورت جسته و گریخته 
در نق��اط مختلف دنی��ا حتی ایران هم مش��اهده 
می شود و البته یکی از نگرانی های کشورهایی است 

که به صورت جزیره ای هستند. 
همچنی��ن از آنج��ا که س��امانه های ج��وی در 

اقیانوس ها شکل می گیرد؛ بنابراین گرمایش زمین 
تأثیر به سزایی بر وضعیت آب و هوایی زمین خواهد 
داشت و ممکن است تعادل این چرخه به هم بخورد 
به گونه ای در برخی مناطق شاهد ترسالی و برخی 

مناطق شاهد خشکسالی باشیم. 
این تغییر اقلیم بر می��زان آلودگی دریا ها و بروز 
پدیده هایی مانند ش��کوفایی جلبکی نیز تأثیرگذار 
اس��ت که مرگ و می��ر آبزیان زی��ادی را به همراه 

خواهد داشت. 
ضیاءالدی��ن الماس��ی مدی��رکل دفتر بررس��ی 
آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست 
در این باره می گوید: محیط های آبی مانند دریا ها و 
اقیانوس ها بیشترین تأثیر را از تغییرات آب و هوایی 
می گیرند، این عامل موجب تغییرات در ش��وری، 

زنگ خطر برای اقیانوس ها و دریا ها
کیمیا عبداهلل پور

خبرنگار

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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تغییر جریان��ات دریایی و تغییر در حد تحمل 
زیستمندان دریایی می شود. 

وی اف��زود: تغییرات آب و هوایی موجب بروز 
آلودگی و گس��ترش آن ها در دریا ها می شود به 
ای��ن معنا که برخی از عناصر بر اثر تغییر آب و 
هوا آزاد می شوند و تأثیرات خاص خود را بر روی 

محیط آبی و آبزیان می گذارند. 
الماس��ی اظهار کرد: به عن��وان مثال پدیده 
فیلین��گ به ط��ور طبیع��ی در آب دریا ها رخ 
می دهد که ممکن اس��ت با بروز تغییرات آب و 
هوایی رفتار آن تغییر کند و منجر به مرگ ومیر 
گسترده آبزیان شود و یا پدیده شکوفایی جلبکی 

رخ دهد. 

وی درباره پدیده فیلینگ توضیح داد: به لحاظ 
علمی زمانی که جریانات آب س��رد به س��مت 
س��طح آب می آیند می توانند مواد مغذی را با 
خود باال بیاورند و در سطح آب پخش کنند که 
بر اثر تغییر آب و هوا این رویه ممکن است تحت 

تأثیر قرار گیرد. 
الماسی افزود: به عنوان مثال اگر عنصر آهن 
به صورت گسترده ای در پهنه آبی پخش شود 
خود عامل افزایش رشد جلبک ها و بروز پدیده 
جلبکی و در نتیجه پیامدهای خاص می شود، 
اگر سمی باش��د یک تأثیر بر روی آبزیان دارد 
و اگر هم س��می نباش��د موجب نرسیدن نور و 
اکسیژن به عمق آب می شود که در   نهایت مرگ 

آبزیان را به همراه دارد. 

مدی��ر کل دفت��ر آلودگی های دریا س��ازمان 
حفاظت محیط زیست ادامه داد: همچنین این 
جلبک هایی که س��طح آب را گرفته اند به مرور 

می پوسند که بوی بدی به همراه دارند. 
وی اظه��ار کرد: تغییرات آب و هوایی بر روی 
تراز آب دریا ها هم تأثیر می گذارد زیرا گرم شدن 
زمین موجب آب شدن کوه های یخ می شود که 
این باال آمدن تراز آب دریا ها و اقیانوس ها را به 
همراه دارد که به موجب آن پیش��روی آب رخ 

می دهد و خط ساحلی تغییر می کند. 
الماس��ی تاکید کرد: تمام این عوامل بر روی 
اقتصاد، معیش��ت، کارب��ری اراض��ی، فعالیت 
شیالتی، تنوع زیستی و بروز انواع آلودگی ها در 

حوزه دریایی تأثیر گذار خواهد بود. 
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محققان دانشگاه استنفورد برای 
اولین بار پروژه  گس��ترده ای را به 
منظور س��اخت یک مغز که قدرت 
برابری با مغز انسان داشته باشد، 

آغاز کرده اند.
این پروژه در شش فاز مجزا اجرا 
می شود و با استفاده از مهندسی 
معکوس محققان تالش می کنند به 
اطالعات پایه ای برای س��اخت یک 

مغز مصنوعی دست پیدا کنند.

فاز اول: شناسایی ساختار و طراحی
در مغز انسان 100 میلیارد نورون و رشته عصبی 
وجود دارد که قسمت های مختلف را به هم متصل 
می کنند. در گذش��ته شناس��ایی مح��ل اتصاالت 
نورون ها کار بسیار دشواری بود و صرفاً برای بخش 
محدودی از نورون های س��طحی کاربرد داشت. در 
حال حاضر با استفاده از تکنیکی موسوم به شفافیت 
می توان عملکرد تمام نورون ها را بررسی کرد و برای 
هر کدام رنگی مجزا در نظر گرفت تا محل اتصاالت 
به خوبی قابل تشخیص باشد.  در بخش دیگری از 
این پروژه برای بررس��ی عملکرد نورون ها و سرعت 
 MRI انتقال آنها در انسان سالم و هوشیار، از نوعی
تخصصی بهره گرفته می شود. با تلفیق این دو روش 
ساختار ارتباطات و سرعت انتقال اطالعات در مغز به 
خوبی شناسایی می شود و فاز اول به پایان می رسد.

فاز دوم:  ارزیابی سیگنال های مغز 
برای شناخت کامل عملکرد مغز شناخت اتصاالت 
نورون ها و سلول های عصبی فقط نیمی از عملیات 
الزم اس��ت و برای ش��ناخت کامل باید س��اختار 
سیگنال های الکتریکی که به قسمت های مختلف 

ارسال  می شوند نیز مورد ارزیابی قرار بگیرند.
ابزارهای مناس��ب برای اندازه گیری سیگنال های 
مغز در س��ال گذش��ته در دو آزمایش��گاه دانشگاه 
استنفورد طراحی و ساخته شدند و با استفاده از این 
وسایل محققان توانستند میزان فعالیت الکتریکی 
مغز را در شرایط واقعی اندازه بگیرند.  در زمان ارسال 
سیگنال ها، ولتاژ نورون ها به صورت لحظه ای تغییر 
می کند و اطالعات مورد نظر در مغز منتقل می شود 

که این ابزارها این تغییرات را ثبت می کنند.

فاز سوم: دستکاری سیگنال های مغز
در دهه گذش��ته اگرچ��ه تکنیک های مختلفی 
برای تحریک بخش��ی از نورون ها معرفی ش��د اما 
جدیدترین روش انجام این کار حاصل کار پروفسور 
کارل دیزروس اس��ت که می تواند تک تک نورون ها 
را ب��ه دلخواه تحریک کن��د.  در این روش با اعمال 
پالس های مختلف به مغ��ز، نورون ها در واکنش به 
پال��س ورودی، پروتئینی تولید می کنند که میزان 
آن به میزان ش��دت پالس ورودی وابسته است و بر 
اس��اس این روش عملکرد هر نورون و قابلیت ها و 

میزان تأثیرپذیری آن مورد بررسی قرار 
می گیرد. این روش برای نورون های 

س��طحی کاربرد دارد و محققان 
اع��الم  اس��تنفورد  دانش��گاه 

کرده ان��د در ح��ال طراحی 
روش هایی هس��تند که با 
استفاده از امواج فراصوت 
به س��طح های پایین تر 
مغ��ز دسترس��ی پیدا 

کنند.

فاز چه�ارم: طراحی 
ی�ک تئ�وری منطقی 

برای عملکرد مغز
س��اختار  شناخت 
مغز برای مهندس��ی 
معکوس و رسیدن به 
یک کپی منحصربفرد 
کافی نیست و نحوه 
عملک��رد هر بخش 
و اطالع��ات داخ��ل 
آن نیز اهمیت دارد 
و بررس��ی و کار ب��ا 
سیگنال ها    نمی تواند 

تمام اطالعات مورد نیاز 
را در اختیار ما بگذارد.

 در این فاز عملکرد مغز در 
زمان انج��ام فعالیت های مختلف 

مورد بررسی قرار می گیرد و حساسیت بخش های 
مختلف نس��بت به هر فعالیت مشخص می شود. با 
پیچیده تر کردن و ترکیب فعالیت های مختلف نظیر 
تکلم، حرکت کردن، فکر کردن و حل مسئله، شناخت 
از نحوه عملکرد مغز بیشتر می شود و می توان یک 

توصیف تئوری مناسب از کارکرد مغز بدست  آورد.

فاز پنجم: پیاده سازی دیجیتالی
مغز انسان یک کامپیوتر طبیعی قدرتمند است 
که ب��ا دریافت انرژی از یک وع��ده غذا، میلیون ها 
سیگنال مختلف را در لحظه ارزیابی کرده و به آن ها 
پاسخ می دهد و برای شبیه سازی مناسب باید این 

قابلیت ها به خوبی پیاده سازی شوند.

6 قدم تا دستیابی به قوی ترین مغز مصنوعی
آیا ساخت ماشین های هوشمند و متفکر، تهدید برای بشریت خواهد بود؟
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برای مثال یک عملیات س��اده وقتی به یک 
موش و یک کامپیوتر داده می ش��ود مغز موش 
9000 برابر سریع تر از کامپیوتر واکنش می دهد 
و 40 ه��زار برابر کمتر ان��رژی مصرف می کند. 
حاال وقتی صحبت از عملیات های پیچیده تر و 
ترکیبی می شود که مغز انسان انجام می هد، کار 

بسیار سخت تر خواهد شد.
 جدیدترین برد دیجیتالی که توسط محققان 
دانشگاه استنفورد طراحی شده »نوروگرید« نام 
دارد. نورو گرید کم مصرف ترین و س��ریع ترین 
بردی است که تا به حال ساخته شده و ظرفیت 
محاس��باتی آن با یک میلیون ن��ورون برابری 
می کند و توان مصرفی آن فقط سه وات است. 

در حال حاضر ابعاد این 
ب��رد دیجیت��ال هم اندازه 
یک تبلت است و محققان 
امیدوارند تا پنج س��ال آینده 
بتوانند ابعاد آن را هم اندازه با یک 

تراشه کوچک کنند.

فاز ششم: بررسی کنش و واکنش
در ای��ن مرحله باید کنش و واکنش را به مغز 
مصنوعی آموزش داد و کیفیت آن را س��نجید. 
در قدم اول مغز مصنوعی باید محیط پیرامونی 
خود را درک کرده و بشناسد و مشخص است که 
سخت ترین بخش پروژه فاز ششم آن خواهد بود. 
مهمترین ابزار شناخت انسان از محیط پیرامونش 
چشم اوس��ت اما در واقع تمام اطالعات در مغز 
پردازش می شود و چشم، گوش و دیگر اعضای 
حسی فقط ناقل اطالعات هستند. انسان با مغزش 
می بیند، می شناسد، می شنود، می چشد و حرف 
می زن��د. در این فاز با اس��تفاده از الگوریتم های 
یادگیرن��ده و اطالعات پای��ه ای نظیر تصاویر و 
صداهای مختلف سعی می شود اطالعات پایه ای 
در اختیار مغز مصنوعی قرار گیرد تا ش��ناخت 
نس��بت به محیط پیرامون فراهم شود. در این 
پروژه که جزئیات آن توسط دانشگاه استنفورد 
منتشر شده چندین استاد و محقق در رشته های 
مختلف علوم رایانه، عصب شناس��ی، پزشکی، 
روانشناسی و مهندسی برق شرکت دارند و تمام 

فازها به صورت موازی در حال پیشرفت هستند 
تا کیفیت خروجی و قدرت مغز تولیدی روز به 

روز بهتر و بیشتر شود.
تالش برای تولید مغز و ماشین ها و دستگاه های 
فوق هوش��مند همواره مورد توجه بش��ر بوده 
اس��ت و بس��یاری از محققان در این زمینه به 
موفقیت هایی نیز رسیده اند اما تاکنون بیشتر این 
تالش ها بر خالف پروژه دانشگاه استنفورد تک 
بعدی و محدود بوده اس��ت. برای مثال چندی 
پیش دانشمندان آکادمی علوم پزشکی »نیژنی 
نوگراد روسیه« موفق به ساخت بافت های مغز 
در ش��رایط آزمایشگاهی ش��دند. در تالشهای 
مش��ابهی دانش��مندان آلمان��ی با اس��تفاده از 
میکروکامپوننت های الکترونیکی با قابلیت تقلید 
رفتار س��لول های عصبی طبیعی و با طراحی و 
س��اخت حافظه با توانایی یادگی��ری، از آنها به 
عنوان اجزای اصلی ب��رای طرح مغز مصنوعی 
استفاده کردند.  همچنین شرکت های بزرگ در 
زمینه علوم کامپیوتر نیز در این زمینه اقداماتی 
انجام داده اند برای مثال شرکت آی بی ام در یک 
گام رو به جلو برای س��اخت ذهن مصنوعی به 
رونمایی یک ساختار برنامه ریزی برای تراشه ها 
با الهام از مغز انس��ان پرداخته است و در نهایت 
قصد دارد یک سیس��تم تراش��ه با 10 میلیارد 

نورون و 100 تریلیون سیناپس تولید کند.
بسیاری از متفکران و دانشمندان معتقدند هوش 
مصنوعی می تواند همانند یک شمشیر دولبه برای 
موجودیت بشر باش��د. از طرفی می تواند انسان 
را قدرتمندترین موجود هس��تی کند و از طرفی 
می تواند حیات او را به مخاطره بیندازد. پروفسور 
استیون هاوکینگ فیزیکدان برجسته انگلیسی 
چندی پیش هش��دار داده بود ک��ه تالش برای 
ساخت ماشین های هوش��مند و متفکر، تهدید 
جدی برای بشریت محسوب می شود و انسان که 
با تکامل زیستی کند محدود شده است، قادر به 
رقابت با ماشین های هوشمند نبوده و در نهایت 
حذف خواهد شد. وی تنها دانشمندی نیست که 
درخصوص خطرات هوش مصنوعی هشدار داده 
است؛ الون ماس��ک بنیانگذار شرکت هوافضای 
اسپیس ایکس، هوش مصنوعی را خطرناک تر از 
سالح اتمی توصیف کرده و معتقد است که ربات ها 

می توانند نسل بشر را در آینده نابود کنند.
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گردشگری
ادعاِی دروِغ گنِج هخامنشی در ایران

تحصیل 6 هزار دانشجو هفتصد سال پیش در ایران
یلدا؛ شب عاشقاِن بی دل

تصورات غلط گردشگران در مورد فرانسه؛ ایران و استرالیا
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برخی از افراد – به خاطر تبلیغات 
رسانه های مخالف و معاند - ایران 
را منطقه خطرناک��ی می دانند که 
درگیر جنگ اس��ت اما این واقعاً 

درست نیست.
ک��ه در  از بحث های��ی  یک��ی  در 
فض��ای مج��ازی ص��ورت گرفت��ه 
ب��ود، کاربران درب��اره بزرگترین 
تصورات غلطی که درباره برخی از 
مقصدهای گردشگری وجود دارد 
بح��ث کردند و برخی از نتایج این 
بحث ها می تواند ش��ما را ش��وکه 

کند. 
از  »برخ��ی  ب��ود؛  ای��ن  س��ؤال 
تصورات غلط درب��اره مقصدهای 
گردش��گری چیست؟« و در پاسخ 
به ای��ن س��ؤال صده��ا کاربر از 
تجربیاتش��ان از برخی س��فرهای 

خود گفتند.

لس آنجلس شهری کامالً اداری است
اگر فکر می کنید شانس این را دارید که با رفتن 
به لس آنجلس بتوانید ستاره مورد عالقه خود را 
ببینید بهتر اسـت تجدیدنظر کنید. یک نفر در 
این رابطه کامنت گذاشـته بود: »اگر می خواهید 
بـه لس آنجلس بروید تا سـلبریتی ها را ببینید، 
احتماالً در این شـهر چیز سـرگرم کننده ای به 
جز بیلبوردهای تبلیغاتی نمی بینید، این شـهر، 
شهری اداری اسـت.« یکی دیگر هم در کامنت 
خود نوشـته بود: »من واقعاً درباره کسانی که به 
لس آنجلس می آیند تـا وقت خود را در هالیوود 

سپری کنند،  احساس بدی دارم.«

همه فرانسوی ها نفرت برانگیز نیستند
وقتـی بحث دربـاره برخـورد فرانسـوی ها با 
توریسـت ها می شـود، آنها به نظر انسـان های 
منفوری می آیند، اما این تصور غلطی اسـت که 
سال هاسـت وجود دارد. دراین باره یک مخاطب 
نوشته است: »پاریسی ها صریح هستند. بسیاری 
از افرادی که در شهرهای بزرگ زندگی نمی کنند 
ایـن اخالق را با بی ادبی یکی می دانند؛ اما دلیل 
این موضوع بیشـتر کمبود وقـت برای صحبت 
کردن با مردم اسـت. در برخی از کامنت ها هم، 
توریست ها، پاریسی ها را افرادی بسیار دوستانه 

دانسته اند«.

 ایرانی ها مهربانند 
تعدادی از مردم دنیا ایران را منطقه خطرناکی 
می داننـد کـه درگیر جنگ اسـت امـا یکی از 
کاربـران فضـای مجازی گفـت که »ایـن واقعًا 
درست نیست.« او در کامنت خود نوشته: »همه 
فکر می کنند که سـفر به ایران خطرناک است و 

همه ایرانی ها از غربی ها متنفرند، اما این حقیقت 
نـدارد. من حتی یک بار هم در طول سـفر خود 
به ایران احسـاس خطر نکردم و بیشتر ایرانی ها 
بسیار مهمان نواز بودند.« یکی دیگر از مخاطبان 
هـم با کامنـت قبلـی موافقت کـرد و گفت که 
»ایرانی ها آرزو دارند توریسـت های بیشتری به 

کشورشان بیایند.«
جالب اسـت بدانید رئیس موسسـه مطالعات 
روابـط بین الملل در پاریس به ایران سـفر کرده 
بـود. او در مورد ایـران و تبلیغ علیـه ایران در 
رسانه ها می گفت: »سیاست فرانسه برای نشان 

تصورات غلط گردشگران در مورد فرانسه؛ ایران و استرالیا
اطالعات نادرست در فضاهای مجازی دست به دست می شوند

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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دادن چهره ای اغـراق آمیز همراه با دروغ از 
ایران بود طوری که گروه گردشگران در سفر 
به ایران منتظر رفتاری متفاوت از مردم ایران 
بودند.« آنتوان اسـفر در نشسـت صمیمانه 
مدیـر کل میـراث فرهنگی فارس و شـرق 
شناسان و اسـتادان دانشگاه کشور فرانسه 
در آرامگاه حافظ شـیراز بیان کرد: »در بدو 
ورود به کشـور ایران توقع استقبال و رفتار 
مهربانانه و با عشق از سوی مردم این کشور 
به ویژه استان فارس نداشتیم اما رفتار مردم 

ایران با ما خالف انتظار بود.« 
مردم به ویژه گردشـگران کشـور فرانسه 
سـال های متمادی از دولت فرانسه سخنان 
دروغ و اغراق آمیزی علیه ایران شـنیده اند 
که با ورود به کشـور ایران به خصوص استان 

فارس تمام این گفته ها خنثی شد. 
این شرق شـناس فرانسـوی با بیان اینکه 
از کشـور ایران نمی ترسـیم و ایران کشـور 
امـن و خوبی اسـت هم گفـت: »نمی خواهم 
علیه دولتم در کشـور خارجی سخن بگویم 
 اما فرانسـه در مورد کشور ایران به مردمش 

راست نگفت.«
نکته جالب دیگر سـفر »ژان کلود گینو«، 
روزنامه نگار فرانسـوی به ایران اسـت. او در 
مورد سـفر خود می نویسد: »شرایطی دست 
داد تـا مـن بتوانـم در فاصله زمانـی آوریل 
۲۰۱5 تا آوریل ۲۰۱6 به ایران سـفر کنم. بار 
دوم هم که با حـدود 3۰ نفر از هم وطنانم به 
ایران رفتم، همین شـوک به من وارد شـد. 
حتی اسـتفاده از کلمه شـوک هم نمی تواند 
بـرای بیان این احسـاس کافی باشـد. کلمه 
حیرت شاید مناسب تر است. یک نکته ای را 
هم اضافه کنم: گروهی که همراهی می کردم، 

همگی و کاماًل - و از روی انتخاب خود - الئیک بودند. هیچ کدام از ما کوچک ترین خشنودی از 
روی کار آمدن حکومت اسـالمی که سـی و هفت سال از آن می گذرد، نداشتیم )از سال ۱9۷9(. 
ولی با این حال در طی کیلومترها راه از تهران تا شیراز و عبور از کاشان، ابیانه، اصفهان، نایین، 
یزد و اردکان، شگفتی مان بیشتر شد. این مسئله را از هر طرف که بنگریم به یک نکته می رسیم: 

ایران هیچ شباهتی با تصویری که در اروپا و به خصوص در فرانسه از آن ساختیم، ندارد. 
تمام کسـانی که سـفر می کنند می دانند که همیشـه بین کشـور »به تصویر کشیده شده« و 
کشـور »دید شـده« تفاوت هایی هست ولی این مسـئله در مورد ایران حیرت آور است. اشتباه 
محض در معرفی این کشـور و کوری ما در این مورد یک نمونه کامل از »فریب« رسـانه ای است. 
در اکثر موارد، ایران یک کشـور بسـته و قفل شـده در گذشته تداعی می شـود با مردمی که در 
تاریک اندیشـی زن ستیزانه ای خفه شـدند، یک جایی مثل عربستان سعودی که زنان را به زوِر 
کتـک، زیر چـادر و جهل نگه می دارند. ولی مـا با یک واقعیت کاماًل متفاوت روبه رو می شـویم. 

درواقع با یک مورد منحصر به فرد!«

کانگوروها در استرالیا
شـاید کانگوروها را در حال قدم زدن در شـهرهای استرالیا نبینید. بستگی دارد شما در کجای 
اسـترالیا باشـید، اما این معموالً یک تصور غلط اسـت که در خیابان های اسـترالیا شما کانگورو 
می بینید. یک نفر در این رابطه چنین کامنت گذاشته است: »در خیابان های خارج شهری استرالیا 
ممکن است گاهی کانگوروها را ببینید، من کانگوروهایی در خیابان های بیرون شهر سیدنی، کانبرا 
و در حیاط برخی خانه ها در شهرهای ساحلی دیده ام. این موضوع در رابطه با مارها، عنکبوت ها و 

دیگر حیوانات خطرناکی که برخی امیدوارند آنها را در استرالیا ببینند صدق می کند.«

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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با طلوع اولین روز زمستان، بلندترین شب سال »شب یلدا« به پایان می رسد، پس از این رویداد طول روزها به تدریج افزایش می یابد و از 
همین رو شب یلدا را به عنوان »شب تولد خورشید« می نامند.

یلدا؛ یک سنت باستانی
یلدا )چله( و جشن هایی که در این شب برگزار 
می شود، یک سنت باستانی است. مردم روزگاران 
دور و گذشته، که کشاورزی، بنیان زندگی آنان 
را تشکیل می داد و در طول سال با سپری شدن 
فصل ه��ا و تضادهای طبیعی خوی داش��تند، 
بر اثر تجربه و گذش��ت زمان توانستند کارها و 
فعالیت های خود را با گردش خورشید و تغییر 
فصول و بلندی و کوتاهی روز و ش��ب و جهت و 

حرکت و قرار ستارگان تنظیم کنند.
آنان مالحظه می کردند ک��ه در بعضی ایام و 
فصول روزها بس��یار بلند می شوند و در نتیجه 
در آن روزها، از روش��نی و نور خورش��ید بیشتر 
می توانستند استفاده کنند. این اعتقاد پدید آمد 
که نور و روشنایی و تابش خورشید نماد نیک و 
موافق بوده و با تاریکی و ظلمت شب در نبرد و 

کشمکش اند. 

آخرین روز پاییز و شب اول زمستان 
مردم دوران باستان و از جمله اقوام آریایی، از هند 
و ایرانی - هند و اروپایی، دریافتند که کوتاه ترین 
روزها، آخرین روز پاییز و شب اول زمستان است 
و بالفاصله پ��س از آن روزها به تدریج بلندتر و 
شب ها کوتاه تر می ش��وند، از همین رو آنرا شب 

زایش خورشید )مهر( نامیده و آن را آغاز سال قرار 
دادند کریسمس مسیحیان نیز ریشه در همین 
اعتق��اد دارد. در دوران کهن فرهنگ اوس��تایی، 
سال با فصل سرد شروع می شد و در اوستا، واژه 
»َس��ِرَد« )Sareda( یا »َسِرَذ« )Saredha( که 
مفهوم »س��ال« را افاده می کند، خود به معنای 
»س��رد« است و این به معنی بش��ارت پیروزی 
اورمزد بر اهریمن و روش��نی بر تاریکی است. در 

برهان قاطع ذیل واژه »یلدا« چنین آمده است: 
یلدا، شب اول زمس��تان و شب آخر پاییز است 
که اول َجدی و آخر قوس باش��د و آن درازترین 
شب هاست در تمام سال و در آن شب و یا نزدیک 
به آن شب، آفتاب به برج جدی تحویل می کند 
و گویند آن شب به غایت شوم و نامبارک است و 

بعضی گفته اند شب یلدا یازدهم جدی است.

نحس بودن تاریکی برای ایرانیان
تاریک��ی نماین��ده اهریم��ن بود و چ��ون در 
طوالنی ترین ش��ب س��ال، تاریک��ی اهریمنی 
بیش��تر می پاید، این ش��ب برای ایرانیان نحس 
بود و چون فرا می رس��ید، آتش می افروختند تا 
تاریکی و عامالن اهریمنی و شیطانی نابود شده 
و بگریزند، مردم گرد هم جمع ش��ده و شب را 
با خوردن، نوش��یدن، شادی و پایکوبی و گفتگو 
به س��ر می آوردند و خوانی ویژه )سفره ای ویژه( 
می گستردند، هرآنچه میوه تازه فصل که نگاهداری 
شده بود و میوه های خشک در سفره می نهادند. 
سفره ش��ب یلدا، »مَیزد« Myazd نام داشت و 
ش��امل میوه های تر و خش��ک و نیز آجیل یا به 
اصطالح زرتشتیان، »لُرک« Lork بود که از لوازم 
این جشن و ولیمه ای بود که به افتخار و ویژگی 
»اورمزد« و »مهر« یا خورشید برگزار می شد. در 
آیین های ایران باستان برای هر مراسم جشن و 
سرور آیینی، خوانی می گستردند که بر آن افزون 
بر آالت و ادوات نیایش، مانند آتشدان، عطردان، 
بخوردان، برسم و غیره، برآورده ها و فراورده های 
خوردنی فصل و خوراک های گوناگون، خوراک 

مقدس مانند »می زد« نیز نهاده می شد.

ثبت اولیۀ یلدا به نام ایران در یونسکو
براس��اس اطالعات مندرج در سایت یونسکو، 
ایران تا امروز تنها کشوری است که درخواست 
ثبت جهانِی آئین باس��تانی »شب چله« را دارد 
و تا امروز به جز ایران، هیچ کشوری درخواست 
داشتن پرونده ای مشترک یا تک را برای »شب 

چله« نداشته است.
از دو سال پیش ایران در صفحه »اشتراک گذاری 
اطالعات برای ترویج پرونده های چند ملیتی« به 
یونس��کو اعالم کرد که قصد دارد آئین باستانی 
»ش��ب یلدا« یا »چل��ه« را در فهرس��ت میراث 
ناملموس یونسکو به ثبت برساند، اما در طول این 
مدت هنوز هیچ کش��وری تمایلی برای پیوستن 
به این پرونده نداش��ته و تقاضای خود را رسما به 
یونسکو اعالم نکرده است، این یعنی حتی کشور 
جمهوری آذربایجان هم برخالف شایعاتی که چند 

یلدا؛ شب عاشقاِن بی دل
ایران »شب  یلدا« را به یونسکو ارائه کرده است

حسین صفدری
پژوهشگر

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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س��ال است خبر از پیش دستی آن ها برای به نام 
زدن »شب چله« به نام خود دارد، بی میل است.

در همین راس��تا فرهاد نظری، مدیرکل دفتر 
ثبت آثار تاریخی در این زمینه می گوید: یونسکو 
در س��ایت میراث ناملموس خ��ود صفحه ای را 
شبیه فراخوان طراحی کرده تا براین اساس هر 
کش��وری که تمایل داشته باشد یکی از عناصر 
ناملموس خود را ثبت کند، نخست در آن صفحه 
اعالم کند، ایران نیز بیش از یک سال گذشته این 
فراخوان را برای ثبت جهانی »شب چله« تکمیل 
کرده اس��ت، اما از زمان ثبت درخواس��ت ایران 
در سایت یونسکو، هنوز هیچ کشوری تقاضای 
درخواست پیوستن به پرونده ی »شب چله« را در 
این سایت اعالم نکرده است. وی همچنین تاکید 
می کند: تاکنون نیز هیچ کشوری درخواست ثبت 
پرونده ای به صورت جداگانه به نام »شب چله« را 

در سایت یونسکو اعالم نکرده است.
وی با بیان این که برای بررسی و ثبت جهانی هر 
پرونده، باید دو س��ال قبل به یونسکو اعالم شود، 
ادامه می دهد: با توجه به این که ایران تا کنون بیش 
از ده پرونده  میراث ناملموس را در یونسکو ثبت 
کرده است، هر سه سال یک سهمیه تک پرونده ای 
دارد، بنابراین برای سال 2018 هیچ سهمیه ای به 
ایران اختصاص پیدا نمی کند و اگر تصمیم گرفته 
شود که »شب چله« به صورت تک پرونده ای به 
یونسکو معرفی شود، باید در آینده ای نزدیک این 
اقدام را انجام دهیم، تا بتوانیم پرونده »شب چله« 

را به سال 2019 برسانیم.

ارائه پرونده »شب چله« در اسفند 13۹3
ایران پرونده »ش��ب چل��ه« را در )19 مارس 
صفح��ه  در   )1393 اس��فند   29(  )2015
»اشتراک گذاری اطالعات برای ترویج پرونده های 
چند ملیتی« به ثبت رسانده است، هرچند هنوز 
نام هیچ کشوری برای همکاری با ایران برای ثبت 
میراث ناملموس »شب چله« در این صفحه ثبت 
نشده است، اما این سند برای همیشه در یونسکو 

باقی می ماند.

شب تولد خورشید
ایران در پرونده  ثبت شده اش در توصیف میراث 
ناملموس »شب چله« آورده است: »با طلوع اولین 

روز زمستان، بلندترین شب سال »شب یلدا« به 
پایان می رسد، پس از این رویداد طول روزها به 
تدریج افزایش می یابد و از همین رو شب یلدا را 

به عنوان »شب تولد خورشید« می نامند.
یلدا یکی از چهار جشن فصلی ایران و به عنوان 
یکی از باستانی ترین جشنواره های کشور شناخته 
می شود. این میراث ناملموس فرهنگی عمدتا از 
طریق شفاهی و روش های غیررسمی به نسل های 
جوان منتقل شده است و اعتقادات و سنت های 
فراوانی پیرامون مراس��م شب یلدا در میان مردم 
جاری اس��ت. در میان این ویژگی های مرتبط با 
این میراث ناملموس حضور قابل مالحظه رنگ 
قرمز بسیار مهم است؛ انارهای قرمز، هندوانه، انگور 
قرمز و نظایر آن بخش جدایی ناپذیر از این مراسم 
هستند. جمع ش��دن در خانه بزرگترها دور یک 
سفره که روی زمین پهن شده و بسیاری از عناصر 
سنتی این مراسم از جمله انار، هندوانه، آجیل شب 
یلدا، سوپ مخصوص شب یلدا و چندین و چند 
نوع غذای دیگر روی آن قرار دارد. خواندن دیوان 
حافظ، شاهنامه فردوسی بویژه توسط بزرگ ترهای 

خانواده، آواز خواندن و نواختن آالت موسیقی از 
جمله دیگر سنن این مراسم باستانی است.«

با توجه به گزارش های گاه و بیگاه رس��انه ها و 
هشدارهایی که برای جلوگیری از هرگونه مصادره 
این آئین باس��تانی در طول چند سال گذشته 
منتش��ر می شد، ثبت درخواس��ت ایران در این 
صفحه از سایت یونسکو و درخواست همکاری 
از دیگر کشورهایی که به برگزاری این آئین اقدام 
می کنند، گامی محکم و سندی تائید شده برای 
هر کشوری است که بخواهد خود را صاحب نام، 
قدمت و فرهنگ در آئین شب چله بداند. بنابراین 
پرونده ی ثبت شده ی ایران به عنوان یک »میراث 
ناملموس چندملیتی« در واقع اقدامی مهم برای 

ترویج همکاری های بین المللی است.
این اقدام چشمگیر ایران ترس از مصادره  دیگر 
میراث ناملموس ایران را از بین می برد،  ترسی که 
در فاصله سال های 1387 تا 1391 برای مسئوالن 
و دوستداران سازمان میراث فرهنگی پیش آمد. 
زمانی که چهار میراث معنوی ای��ران در مصادره  
رقیبان منطق��ه ای قرار گرف��ت. _ البته که این 
مصادره ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این 
گزارش مطرح می شود _ »آیین سماع موالنا« در 
 سال 2008 میالدی به نام ترکیه ثبت جهانی شد، 
»موسیقی عاشیقالر« ایران در سال 2009 میالدی 
به نام دولت باکو ثبت شد،»هنر سنتی فرش بافی 
آذربایجان« ایران در  سال 2010 میالدی و ساخت 
و اج��رای س��از ایرانی »تار« هم در  س��ال 2012 

میالدی به نام دولت باکو ثبت جهانی شد.
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بنای ربع رشیدی اولین و بزرگ ترین 
دانش��گاه بین المللی ثبت ش��ده در 
جهان ک��ه قدم��ت ش��کوه فرهنگ 
و تم��دن ایران��ی را ب��ه رخ جهانیان 
می کشد؛ بنایی ست فرهنگی که به 
دلیل وس��عت و بزرگ��ی در زیربنای 
س��ازه ای و امکان��ات موجود بس��ان 

شهری کوچک بوده است. 
اس��تان  در  رش��یدی،  رب��ع  بن��ای 
آذربایجان شرقی، ش��هر تبریز  و در 
محله خ��وش آب و هوای باغمیش��ه 
واقع در دامنه های کوه بیالنکوه قرار 

گرفته است. 

ربع رشیدی از همدان تا تبریز
در زمان حکومت مغول ها در ایران سه سال پس از به 
قدرت رسیدن غازان خان، در سال 694 قمری )674 
خورش��یدی( وزیر اعظم درب��ار خواجه صدرالدین 
زنجانی به دستور غازان خان به قتل می رسد و خواجه 
رشیدالدین فضل اهلل همدانی که پیش از حمله مغول 
در قلعه های اس��ماعیلیه زندگی می کرد وزیر اعظم 
غازان خان شد که خدمات بس��یاری را برای غرب 
ای��ران و منطقه آذربایجان به ارمغان آورد، بنای ربع 

رشیدی از جمله یادگارهای وی است.
رشیدالدین فضل اهلل الوزیر ابن عمادالدوله ابی الخیر 
بن موفق الدوله علی همدانی در حدود س��ال 648 
قمری )629 خورشیدی( در همدان و در یک خانواده 
پزشک یهودی متولد شد. نیای بزرگ او »موفق الدوله 
عل��ی« یک عطار یه��ودی بود و به هم��راه خواجه 
نصیرالدین طوس��ی در دژ الم��وت مهمان اجباری 
اس��ماعیلیان بود و پس از ی��ورش هالکو به آنجا به 

خدمت وی درآمد. 

موقعیت علمي و اجتماعي رش�یدالدین فضل اهلل 
همداني

رش��ید الدین در زماني مي زیست که سازمان هاي 
اجتماعي ایران و س��ایر بالد ش��رقي اسالمي در اثر 
تهاجم مغوالن از هم پاش��یده شده و حفظ میراث 
گذشتگان بر عهدۀ افراد عالقه مند نهاده شده بود. او 
خود یکي از این افراد بود، و مانند خواجه نصیرالدین 

طوس��ي که نس��لي قبل از او با هم��ت واالي خود 
رصدخانه و مدرسۀ عالي علمي »مراغه« را پایه گذاري 
کرده بود، به تنهایي به تأسیس دانشگاه و مراکز علمي 
وقفي بزرگ ربع رشیدي و رشیدیه همت گماشت 
و آن چنان در این امر اصرار ورزید که توانس��ت در 
اندک مدت این مراکز را به مرتبۀ باال برساند و حائز 
اهمیت جهاني گرداند. همانگونه که تاکید و مطرح 
خواهد ش��د او در ربع رش��یدي مدرسه اي به وجود 
آورد که واقعاً بین المللي بود و از علوم چیني و هندي 
تا معارف رومي بیزانس در آن تدریس مي ش��د و با 
زبانهاي چیني و یونان��ي و عبري و مغولي و ترکي 
و ش��اید سانسکریت عالوه بر فارسي و عربي در این 
مرکز آشنایي وجود داشت و آوازۀ شهرت آن از پکن 

تا قسطنطنیه طنین افکنده بود. 
اهمیت اقدام رش��ید الدین در ایجاد مجتمع بزرگ 
آموزش��ي وقفي خود موقعي بیشتر براي ما روشن 
مي شود که ویژگي هاي سیاسي، اجتماعي و فرهنگي 
دوران او را ب��ه خوبي درک کنیم و مقام و موقعیت 
دانش و دانشمندان را دریابیم، زیرا استیالي مغول در 
ایران و سایر ممالک اسالمي جز نابودي و نابساماني 
بر جاي نگذاشت. به عنوان نمونه به نوشته هاي خود 

رشید الدین در این مورد اشاره مي کنیم:
رش��ید الدین درباره ویراني شهرها و دهات مي گوید: 
»هرگز ممالک خراب تر از آنک در این س��ال ها بوده، 
نبوده. خصوصا مواضعي که لشگر مغول به آنجا رسیده، 
چه از ابتداي ظهور آدم باز، هیچ پادشاهي را چندان 

تحصیل 6 هزار دانشجو هفتصد سال پیش در ایران
از »ربع رشیدی« بزرگ ترین دانشگاه چند زبانه جهان چه می دانید؟

 وقف نامه ربع رشیدی
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مملکت که چنگیز و اروغ او مسخر کرده اند، میسر 
نگشته، چندان خلق که ایشان کشته اند نکشته! 
ش��هرهاي معظم بسیار خلق، و والیت با طول و 
عرض را چنان قتل کردند که در آن کسي نماند.  
آنگاه در حدود 20 ش��هر مه��م را که متروک و 
خراب شده نام مي برد. و چنین ادامه مي دهد: »در 
ترکستان و ایران زمین و روم از شهرها و دیه هاي 
خراب که خلق مش��اهده مي کنند، زیادت از آن 
اس��ت که حصر توان کرد، و بر جمله آنک اگر از 
راه نسبت قیاس کنند، ممالک از ده یکي آبادان 
نباشد، و باقي تمامت خراب و در این عهدها هرگز 

کسي در بند آبادان کردن آن نبوده«. 

»ربع رشیدی« شهری کوچک برای خواندن؛ 
نوشتن و تحقیق

 ساخت ربع رشیدی از نظر معماری مانند شهری 
کوچ��ک بوده که مدرس��ه، مس��جد، کتابخانه، 
مهمانسرا، حمام، داراالیتام، بیمارستان و ... داشته 
است. خواجه رشیدالدین برای تأمین هزینه های 
ربع رشیدی امالک بسیاری را در نقاط مختلف اعم 
از ایران، افغانستان، گرجستان و... وقف ربع رشیدی 
کرد. ش��اردن، جهانگرد مشهور فرانسوی، که در 
سال 1084 قمری به ایران سفر کرده بود درباره 
ربع رشیدی می نویسد: صد سال پیش شاه عباس 
کبیر دس��تور به تعمیر آن داد، ولی شاهان دیگر 

صفوی توجهی بدان نکردند و دوباره ویران شد.

بخش های ربع رشیدی
دانش��گاه بزرگ ربع رش��یدی دارای 3 قسمت 

اصلی به این شرح بوده است:
ربع رشیدی )قسمت اصلی(؛ شهرستان رشیدی 
)مجتمع مسکونی و تاسیس��ات جنبی(؛ ربض 

رشیدی )بخش مسکونی اعیان نشین(.

قسمت اصلی ربع رشیدی عبارت بود از :
 »مجموع��ه روضه«؛ »خانق��اه«؛ »دارالضیافه« 

)مهمانسرا(؛ »دارلشفا«؛ »دارالمساکین«.

شهرستان رشیدی هم عبارت بود از: 
مجتمع بسیار بزرگ مسکونی که از محله های 
گوناگون، خیابان ها، کوچه ها و مکان های رفاهی 
و اقتصادی از جمله بیس��ت و چهار کاروانسرای 

رفیع، ه��زار و پانصد کارگاه صنعتگری، س��ی 
هزارخان��ه، تعداد زی��ادی باغ، آس��یاب، حمام، 
کارخانه ش��عربافی، رنگرزی، کاغذسازی و یک 
دارالض��رب، در ارتب��اط با مراکز آموزش��ی ربع 
رشیدی و جهت رفاه ساکنان شهرستان رشیدی 

تشکیل یافته بود.

ربض رشیدی هم عبارت بود از:
محل اح��داث خانه ه��ای مخص��وص خانواده 
»متولی« و خانواده »مشرف« و »ناظر« با غالمان 
خاص و مسئوالن و برخی مهندسان و معماران. 

وقف نامه ربع رشیدی
خواجه رشیدالدین برای ساماندهی امالک وقفی 
به مجموعه ربع رش��یدی وقف نام��ه ای را تهیه 
کرده که به وقف نامه ربع رشیدی معروف است. 
این��ک فقط یک جلد از آن در کتابخانه مرکزی 

ش��هر تبریز قرار دارد. این نسخه در سال 1348 
از خانواده حاجی ذکاءالدوله س��راجمیر که آن 
را نگهداری می کردند از س��وی انجمن آثار ملی 

خریداری شد.
وقف نامه ربع رشیدی در خرداد ماه 1386 از سوی 
سازمان کتابخانه ملی ایران به یونسکو معرفی شد 
و در نشستی که از 21 تا 25 خرداد در یونسکو 
بر گزار ش��د، به  همراه »شاهنامه بایسنقری« در 
فهرست میراث مستند این سازمان به ثبت رسید. 
در نشست کمیسیون ملی یونسکو، سی و هشت 
اثر از کش��ورهای جهان در فهرست آثار مستند 

یونسکو ثبت شد. 

6 هزار دانشجو در ربع رشیدی
بنای ربع رش��یدی مانند بیشتر شهرهای کهن 
دارای حصار و بارویی بزرگ بوده است. از مضمون 
نامه ای که خود خواجه رشیدالدین فضل اهلل به 
دو پسرش درباره ساختمان این بنا نوشته چنین 
برداشت می ش��ود که در آن زمان ربع رشیدی 
در جایگاه دانش��گاهی بوده که از هر دانشی در 
آنجا شعبه ای راه اندازی ش��ده بود و شش هزار 
تن دانشجو در آن تحصیل می کرده اند و خواجه 
اوقافی برای تکمیل کتابخانه و مدرس��ه و نشر 
کت��ب و تأمین هزینۀ زندگی و تحصیل طالب 
علوم مختلف اختصاص داده بود و دانش��مندان 
بزرگ از هر گوش��ه گ��رد آورده و بکار تألیف و 
تدریس گماشته و مقرری آبرومندی برای آنان 
تعیین کرده بوده است و از آن میان پنجاه پزشک 
و چندین جراح از هند و مصر و چین و شام در 

آنجا مشغول به کار بوده اند.
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چندی پیش خبرهای��ی در فضای 
مجازی مطرح ش��د مبنی بر اینکه 
از  یک��ی  در  باس��تانی  معب��دی 
شهرستان های استان فارس پیدا 
ش��ده که ن��کات پنهان��ی از تاریخ 
ایران را روش��ن کرده است؛ پس 
از نش��ر این خبر مدیرکل میراث 
فرهنگی استان فارس با اشاره به 
برخی مطالب منتشر شده در فضای 
مجازی مبنی بر کشف معبد باستانی 
در روستای فاروق گفت: این ادعا 

کذب محض است.
اما خالص��ه موضوع این بود که در 
فضای مجازی مطالبی مبنی بر کشف 
یک معبد زیرزمینی در روس��تای 
فاروق شهرستان مرودشت منتشر 
ش��ده و گفته ش��ده که این معبد 
قدمتی 7 هزار ساله دارد و تاکنون 

دست نخورده باقی مانده است.
مصی��ب امیری، مدی��رکل میراث 
فرهنگ��ی اس��تان این ادع��ا را از 
اس��اس ک��ذب محض دانس��ته و 
گفته بود: ادعاهای منتش��ر شده 
در فضای مجازی مبنی بر کشفیات 
تازه در روس��تای فاروق از اساس 
کذب است. وی گفت: چندی پیش 
در پ��ی ادعاهای مطرح ش��ده تیم 
کارشناس��ی به منطقه اعزام شده 
اما ادعاها ثابت نش��ده و هیچ اثر 
باستانی تازه ای در آن منطقه کشف 

نشده است.

از »باغ های انار« تا »گنج کوروش«
تا مدتی پیش فقط باغ های انار این روستا مشهور 
بودند، آنقدر مشهور که از چند سال پیش برای شان 
»جشنواره انار« برگزار می کردند؛ اما از یکی دو ماه 
گذشته فیلم هایی با عنوان »گنج کوروش«، تاریخ 
10 قرن پیش این روستا را به رخ می کشند، تاریخی 

که ُمعرفش نمایش آثار جعلی است.
روس��تای »ف��اروق« در فاصل��ه 30 کیلومتری 
شهرستان مرودشت استان فارس و 65 کیلومتری 
شهر ش��یراز قرار دارد، این روستا براساس آمارهای 
س��ال 1385 با جمعیتی بالغ بر هشت هزار نفر و 
با اقتصادی که پایه اش باغداری اس��ت، مردمانش 
زندگی می گذراند؛ اما چرا ناگهان افرادی ناش��ناس 
با انتشار تعدادی فیلم ، عکس  و مطالبی که تالش 
می کند غیرت ایرانی ب��ودن مردم را به جوش آورد، 
می خواهند آثار تقلبی که به راحتی می توان تشخیص 
داد، آنان متعلق به کشوری دیگر هستند را به عنوان 

آثار باستانی ایرانی جا بزنند!

»گنج کوروش« وجود خارجی ندارد!
مرتضی همایون، باستان شناس مرودشتی در این 
زمینه توضیح می دهد: هرچند روستای »فاروق« در 
تاریخ اس��المی از قرن چهارم به بعد وجود دارد؛ اما 

دلیل نمی ش��ود که بگوییم »گنج کوروش« وجود 
خارجی دارد؛ چون حتی همه آثار نشان داده شده با 
این عنوان از روستای »فاروق« جعلی است. معتقدم 

همه این اتفاقات با یک شایعه شروع شد.
او می گوید: در زمان انتش��ار این خبر حتی چند 
نفر از افراد ی��گان حفاظت با حضور در محوطه ای 
که گفته ش��د این گنج و فیلم از آنجا منتشر شده 
اس��ت، محوطه را بررس��ی کردند ولی هیچ چیزی 
وجود نداش��ت. وی با اشاره به تبلیغات گسترده ای 
که در این زمینه در حال انجام است، بیان می کند: با 
توجه به اتفاقاتی که رخ داده، می توان این احتمال را 
در نظر داشت که یک نفر با ساخت آثار جعلی قصد 
دارد ب��ه زودی آن ه��ا را روانه بازار کند و قطعاً باید 
قبل از آن کار، تبلیغات گس��ترده ای در این زمینه 

انجام می داد.

ادعاِی دروِغ گنِج هخامنشی در ایران
آیا واقعا شهرستان مرودشت استان فارس محل دفن گنج هخامنشی است

سمیه ایمانیان
روزنامه نگار

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  

]40[

شماره 3۱ - آذر ماه ۱395

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

علم و فناوری

اسکانیا

گردشگری



عکس های منتشر شده مصری هستند
کوروش محمدخانی، باستان شناس محوطه 
پاسارگاد نیز در این زمینه می گوید: این روستا 
که در پش��ت کوه رحم��ت و در نزدیکی تخت 
جمشید قرار دارد، مانند دیگر روستاهای اطراف 
خود در زمینه باغداری معروف است. این روستا 
»انار«های بس��یار معروفی دارد و تاکنون چند 
جش��نواره انار نیز داخل آن برگزار شده است، 
فاروق عالوه بر این که چش��مه های آب، باتالق 
و مرداب دارد، حدود چهار اثر دوره هخامنشی و 
ساسانی نیز دارد که در فهرست آثار ملی به ثبت 
رسیده اند، با این وجود دلیل نمی شود که بگوییم 
فیلمی که منتشر شده متعلق به یک اثر تاریخی 

یا همان »گنج کوروش« است.
او با بیان این که به راحتی می توان ثابت کرد 
که همه عکس های منتش��ر ش��ده در آن فیلم 
»مصری« هستند، ادامه می دهد: این عکس ها 
و مجسمه ها هیچ ربطی به دوره ی هخامنشی 
ندارند. عکِس اشیاء و مجسمه ها اروپایی هستند 
ن��ه ایرانی. همچنین یکس��ری تصاوی��ر و آثار 
طالیی رنگ در فیلم نشان داده می شود که هیچ 

کدام طبیعی نیستند، حتی در آن دوران از این 
میزان طال آن هم به این براقی استفاده نمی شده 
است. وی با اشاره به تابوتی که در فیلم نیز وجود 
دارد، اضافه می کند: تصویر این تابوت را 10 سال 
پیش نیز در فیلمی که یک مجسمۀ  مومیایی 
جعلی کشف شده در نقطه ای دیگر از کشور را 

نشان می داد، رو کرده بودند.

تیم ژئوفیزیک باستان شناسی ایران و فرانسه 
هم نکته ای نیافته بودند

این مدرس دانش��گاه با اشاره به بررسی هایی 
که باستان شناس��انی چون »بوشارال«، »ویلیام 
س��امنر«، »کیلیا«، »ک��وروش محمدخانی« و 
خودش در س��ال های گذش��ته در این منطقه 
انج��ام داده ان��د، می گوی��د: ما به عن��وان تیم 
ژئوفیزیک باستان شناسی ایران و فرانسه خرداد 
امس��ال و قبل از مطرح شدن هر نوع شایعه ای 
برای بررسی منطقه به این روستا نیز رفته بودیم؛ 
ولی هیچ چیز به جز یافته های مطالعاتی که در 
سال های گذشته توسط باستان شناسان دیگر به 

دست آمده بود به دست نیاوردیم.

احتمال بعید برای مخفی ک�ردن گنج خاندان 
هخامنشی در »فاروق«

محمدخانی تاکید می کند: در واقع این روستا 
چیزی ندارد که بتوان گفت در دوران هخامنشی 
به عنوان منطقه ای که پادشاهان بخواهند آن جا، 
گنجی را مخفی کنند، انتخ��اب کنند. در این 
منطقه روستاهای دیگری مانند »سیدان« نیز 
وجود دارد؛ اما اینکه بخواهیم بگوییم پادشاهی 

پیش از این آن جا مستقر بوده، امکان ندارد.
ب��ه گفت��ه  وی، براس��اس هم��ۀ  مطالعات و 
یافته های باستان شناسی به دست آمده از این 
محوطه، به هیچ عن��وان نمی توان این محوطه 
را منطقه ای دانس��ت که هر کدام از پادشاهان 
هخامنشی تمایلی به مخفی کردن گنج خاندان 
خود یا حت��ی مخفیگاهی برای خ��ود در این 

منطقه داشته باشند.
او ادامه می دهد: اطراف تخت جمشید ممکن 
اس��ت برخی س��نگ های تراش خورده وجود 
داشته باشد، اما آن ها در این اندازه نیستند که 
بخواهیم آن ها را به عنوان یک مجسمه معرفی 

کنیم. شاید استفاده از کلمۀ »گنج« برای مطرح 
کردن فاروق باش��د. این باستان شناس معتقد 
اس��ت: ش��اید بتوان گفت که ش��ایعات مطرح 
ش��ده دربارۀ »گنج کوروش«یک خیر به همراه 
داشته باش��د و آن جذب بیشتر گردشگر برای 

این منطقه است.

فیلم ها متعلق به یک معبد در ترکیه است
پس از گذشت مدت کوتاهی از  سپری شدن، 
موج نخست فیلم ها و اطالعات کاذبی که دربارۀ 
گنج این روستا منتشر شد و مسئوالن سازمان 
میراث فرهنگی نیز این اتفاق را تکذیب و آثار را 
جعلی اعالم کردند؛ اما جالب است که در فیلم 
دوم منتشر شده که فقط به نمایش حدود پنج 
شیء اکتفا کرده ش��ده است، یک تکه کاغذ با 
مضمون »بس��م اهلل الرحمان رحیم، تقوی  15 
آب��ان 95« روی همۀ آثاری ک��ه دوربین روی 

آن ها زوم می کند، قرار داده شده است!
محمدخانی در ادامه با اشاره به ادامه دار بودن 
این اتفاق ب��ا وجود تکذیب های صددرصدی از 
سوی کارشناسان میراث فرهنگی استان فارس 
می گوید:  اگر کمی دقت کنیم، هیچ کدام از آثار 
نش��ان داده ش��ده در این فیلم ها اِلمان ایرانی 
ندارند،  بیشتر این آثار المان های مصری دارند و 
در اخبار متفاوت اعالم شده است که متعلق به 
مصر، اردن یا ترکیه هستند؛ اما مشخص نیست 
چرا پس از موِج نخست، یک فیلم دیگر هم در 

این زمینه منتشر کرده اند!
او اف��زود: حتی براس��اس برخی صحبت ها و 
اطالعات موجود، آثار به نمایش درآمده در این 
فیلم ها، متعلق به یک معبد در ترکیه هستند؛ 
اما این که آثار چطور س��ر از ایران و  این فیلم ها 
در  آورده اند، مش��خص نیست! اما به طور قطع 
هیچ کدام از این آثار متعلق به »فاروق« نیستند.

این باستان ش��ناس در ادامه به این نکته هم 
تاکید می کند که حتی اگر  یک درصد هم فکر 
کنی��م که این آثار متعلق به ای��ران و »فاروق« 
هس��تند، چطور می شود که در تخت جمشید، 
یک عدد از این آثارِ »مصری« به دس��ت نیامده 
باشد؛ اما در نزدیکی آن و پشت کوه رحمت این 

همه اثر را به دست آورند؟

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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شاید هدایای فرمانروایان مصری باشد
این مدرس دانشگاه حتی با مطرح کردن یک 
فرضیۀ دیگر که احتم��ال دارد این آثار هدایای 
کشورهای دیگر به پادشاهان هخامنشی در آن 
دوران باشد، می گوید: باستان شناسان بین المللی 
با دستگاه های مجهز و روش های علمی همه ی 
این منطقه را در س��ال های گذش��ته بررس��ی 
کرده اند، چ��ه طور ممکن اس��ت آن ها به این 
کشف نرسند، اما یک فرد مجهول الهویه این آثار 
را ک��ه هیچ اِلمان ایرانی در خود ندارند را با این 

تعداد و در این خزانه پیدا کند؟!

گنج در کوه های روستای فاروق 
رواب��ط عمومی س��ازمان می��راث فرهنگی و 
گردش��گری نیز با ش��روع موج دوم انتشار این 
مطالب بیانیه ای را صادر کرد که در آن آمده است؛ 
»چندی پیش شخصی مدعی شد در کوه های 
روستای فاروق گنج پیدا شده است. پیرو انتشار 
این خبر در شبکه های مجازی و برخی رسانه ها، 
بالفاصله ماموران یگان حفاظت و کارشناس��ان 
میراث فرهنگی به منطقه اعزام ش��دند اما هیچ 
گنجی پیدا نکردند. در این زمینه پس از مذاکره 
با مدیر پایگاه های جهانی، بالفاصله ماموران یگان 
حفاظت استان فارس، اعضای پایگاه جهانی تخت 

جمشید و مسئول اداره میراث فرهنگی مرودشت 
ب��ا مراجعه حض��وری و بررس��ی در محل هیچ 
موردی مبنی صحت شایعه منتشره پیدا نکردند. 
لذا ادعاهای منتشر شده در این زمینه از اساس 
کذب وعکس ها و فیلم هایی که در اینترنت وجود 
دارد، نیز تقلبی و ساختگی است.« باید به این نکته 
نیز توجه کرد که با جستجو در فضای اینترنتی و 
حتی کتاب های متعلق به تاریخ اس��تان فارس 
دربارۀ روس��تای »فاروق« در نزدیکی مرودشت و 
تخت جمشید کمتر می توان اطالعاتی را ارائه داد، 
بنابراین و باتوجه به همه کاوش ها و مطالعاتی که 
باستان شناسان در طول سال های گذشته در این 
استاِن مهم داشته اند، به نظر می رسد این روستا 
از نظر داشتن یافته های باستان شناسی کم بهره  

بوده است.
از سوی دیگر با انتشار توضیحات و دالیل علمی 
از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبنی 
بر جعلی بودن این آث��ار و دروغ بودن آن چه که تا 
کنون مطرح شده است، بار دیگر از سوی مدعیان؛ 
نخس��تین فیلمی که برای معرف��ی آثار جعلی 
منس��وب شده به کوروش پخش ش��ده بود را در 
فضای مجازی منتشر کرده اند و این بار می گویند که 
»پس از تکذیب کشف شهر فاروق توسط میراث 
فرهنگی استان یه آدم باشرف پیدا شد و بابه خطر 
انداختن شغل و حتی جانش این فیلم رو گرفته و 
پخش کرده. به مجسمه های هخامنشی، سکه ها و 
ریتون ها دقت کنید. اسکناس هم گذاشته کنارش 

که نگن مال کشور دیگریست...«
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فرهنگ و هنر

 کرک داگالس

فقیر به دنیا آمدم!
سراِب »ِجم«

نقش فروشی در سینما و تلویزیون
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مش��کوک  چی��ز  هم��ه  ب��ه  آدم 
می ش��ود؛ به هنر؛ به ورزش؛ به 
فرهن��گ! چرا باید م��ردم به این 
ش��عار قدیمی اعتق��اد پیدا کنند 
که »همه چیز را می ش��ود با پول 
خرید!«. البته واقعاً هنرمند بودن 
و من��ش هنرمن��د ب��ا اخ��الق را 
داشتن؛ همچنین ورزشکار بودن 
و در عی��ن قهرمان��ی و پهل��وان 
بودن، مسأله ای نیست که بشود 
با پول خرید؛ اما امروز اتفاقی که 
افتاده واقعاً این اس��ت که تا مرز 
ش��هرت رفتن را، می شود توسط 

پول کسب کرد. 
س��ینمای امروز با تم��ام اتفاقاًت 
مثبت��ی ک��ه در آن روی می دهد؛ 
رویدادهای منفی هم دارد؛ یکی 
پش��ت پردۀ  رویداد ه��ا  ای��ن  از 
از  اس��ت.   بازیگ��ران  انتخ��اب 
می��ان تمام پش��ت پرده ها؛ خرید 
و فروش نق��ش )مرد و زن؛ حتی 
کودک( ش��ایع ترین موض��وع به 

شمار می رود. 

داشتن پارتی برای ورود به سینما
داش��تن پارت��ی اساس��ی ترین راه ورود به عالم 
بازیگری است؛ اگر شما عالقمند به بازیگری باشید 
و اوضاع و احوالتان مش��مول بند »پ« نیز شود به 
راحتی می توانید به یک بازیگر تبدیل شوید. حتی 
اگر هیچ اس��تعدادی نداشته باش��ید. حتی اگر در 
هیچ دانش��گاه و آموزش��گاه بازیگری هم تحصیل 
نکرده باشید و حتی اگر پدر و مادرتان هم بازیگر یا 

هنرمند نباشند. 

دالالن نقش در سینما
اگرچه همه کس��انی که در حوزه سینما و تئا تر 
فعالیت می کنند معتقدند که فضای سینمای ایران 
پاک پاک است و هیچ غیر اخالقی و کار ناپسندی 
از جمل��ه خری��د و ف��روش نق��ش در آن صورت 
نمی گیرد؛ اما بای��د پذیرفت که غیر از مواردی که 
گفته ش��د افرادی در بدنه همین سینما هستند و 
اتفاقاً آدم های برندی هم هس��تند و مشغول انجام 
چنین کارهایی هستند و اتفاقاً هرگاه هم سوالی در 
این خصوص با ایش��ان مطرح می کنی خود را مبرا 
از این موضوع می دانند و حتی گاهی این موضوع را 
از ریش��ه منکر می شوند.  اما با این حال بسیاری از 
هنرمندان این موضوع را بر نتابیده و اعتقاد دارند که 

چنین چیزی در سینمای ایران وجود دارد. 
چه کسی اس��ت که دوست نداشته باشد بازیگر 
باش��د؟ احتماالً درصد کس��انی که پاسخی منفی 

به این س��ئوال خواهند داد، خیلی کم خواهد بود. 
خیلی ها، خاصه جوانتر ها، دوست دارند که نقشی 
داش��ته باش��ند و فیلمی بازی کنند و دیده شوند.  
س��ینما، هنر غالب زمان ما اس��ت؛ درس��ت مثل 
گویندگی و خوانندگی. چون مردم به این دس��ت 
هنر ه��ا توج��ه می کنند، خیلی دوس��ت دارند که 
کمبوده��ای خودش��ان را، از راه این هنر ها جبران 
کنند. شاید برای این کارشان، حاضر باشند پول های 
خوبی هم پرداخت کنند؛ اتفاقی که به داللی نقش 

در سینمای ایران منجر شده است. 
برخی از کار شناس��ان معتقدند در صورت وجود 
بحران ه��ای مختل��ف، برخی تهیه کنن��دگان آثار 
نمایشی سعی می کنند در کنار یک یا دو ستاره، از 
نابازیگران و بازیگران ارزان استفاده کرده یا به فروش 
نقش بپردازند. آن ها می گویند: زمانی با موجی روبرو 
بودیم ک��ه در آن دالل ها برای نقش های فیلم ها و 
سریال ها مشتری پیدا می کردند و عالقه مندان به 
بازیگری به امید چهره ش��دن و پز دادن، میلیون ها 
تومان هزینه می کردند؛ یا سایت ها و آموزشگاه هایی 
با تبلیغ آموزش بازیگری و معرفی بازیگر به فیلم ها 
و س��ریال ها، به ش��کار جوان��ان و اخ��اذی از آنان 

می پرداختند. 
غافل از اینکه یک بازیگر باید خاک صحنه بخورد 
تا رش��د کند و در   نهایت ماندگار شود، ولی اکنون 
که فرآیند و سامان دهی مناسبی وجود ندارد، شاهد 
سرخوردگی ها و آس��یب های روحی و روانی برای 

نقش فروشی در سینما و تلویزیون
گزارش پشت پردۀ یک فاجعه در هنرهای تصویری!

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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بعضی مشتاقان بازیگری هستیم.
غالمرضا موسوی - از تهیه کنندگان سینما – 
هم می گوید:» حراست معاونت سینمایی باید به 
برخی از آگهی های سینمایی ورود و چند و چون 
قضیه را بررسی کند.  تشکیالت تهیه کنندگی و 
به خصوص شورای عالی تهیه کنندگان همیشه 
مخالف نقش فروشی بوده و اگر با چنین کسی در 
این حوزه مواجه شود حتما به کمیته انضباطی 
شورای عالی معرفی می کند تا با او برخورد شود، 
اما این مخالفت دلیل بر این نیست که در سینما 
چنین معضلی وجود ندارد. این اتفاق البته کامال 
پنهان��ی )بدون آگهی( رخ می ده��د، نه آن قدر 

روشن و علنی.« 

آگهی برای جذب بازیگر اشکالی ندارد
پروس��ه بازیگری ب��رای چهره ه��ای جدید 
به اش��کال متداول مث��ل گرفتن تس��ت و ... 
رخ می دهد. کما این که کارگردان های متبحری 
هم برای س��اخت آثارشان آگهی می دهند و از 
بین تعداد زیادی عالقه مند به سینما بهترینشان 
را انتخ��اب می کنند. خب این ایرادی که ندارد 
هیچ، کامال درس��ت و به قاعده است، اما گاهی 
با بعضی از نقش ها مواجه می ش��ویم که هیچ 
توجیهی برای ایفای آن نیست! اگر این موضوع 
خیلی به اصطالح گل درشت شود شورای عالی 
تهیه کنندگان آن را به کمیته انضباطی ارجاع 
می ده��د؛ بنابراین راه های کش��ف این قضیه 

مذموم، خیلی پیچیده نیست. 

مرد ها پول؛ زن ها توقعات دیگر 
امین تارخ هم که سال هاست آموزشگاه معتبر 
بازیگری دارد. درباره نقش فروش��ی در س��ینما 
می گوید:»ب��رای مرد ه��ا از حرب��ه گرفتن پول 
استفاده کرده و از دختر ها توقعات دیگری دارند 
تا آن ها را به سینما برده و نقشی به آن ها دهند 
و دست آخر نیز از خیل عظیم مشتاقان حضور 
در سینمای حرفه ای کسانی که با پرداخت پول 
وارد سینما شده اند به س��رعت هم از آن خارج 
می شوند و تنها خاطره تلخ یک  سوءاستفاده در 

ذهن آن ها باقی می ماند.« 

جلوی نقش فروشی را نمی گیرند!

احم��د نجفی بازیگر س��ینما هم درخصوص 
معضل خرید و فروش نقش در سینما می گوید: 
»متأسفانه این موضوع در حال وارد کردن یک 
س��ری نیروی منفی به سینمای کشور است و 
مستقیما با آبروی بسیاری از عوامل بازی می کند. 
من نمی دانم ما تا کی باید شاهد این موضوع در 
سینمای کشورمان باشیم. جالب اینجاست که 
همه ما این مس��ائل را می دانیم؛ اما هیچ کاری 
نمی کنیم. تنها یاد گرفته ایم که در رابطه با آن 
ح��رف بزنیم و به تحلیل این مس��اله بپردازیم.  
بار ها به خود من گفته اند که ما حاضریم مقداری 
پول بدهیم تا فالن نقش را بازی کنیم. خب این 
یعنی بازی کردن با حیثیت همه سینماگران و 
بازیگران! آن وقت همه فکر می کنند کسانی که 
یک عمر در این حوزه تحصیل کرده اند و سال ها 
پیش آمده اند و از جان مایه گذاشته اند تنها به 
زور پول اکنون صاحب اس��م و رس��م شده اند. 
برخی سینما را پولکی خطاب و از ما درخواست 
می کنند که ما هم یک کاری برای اجرای نقش 
آن ه��ا انجام دهیم. اما آیا ای��ن کار اصل هویت 

سینما را زیر سوال نمی برد؟« 
به گفته این هنرمن��د برخی تهیه کنندگان، 
کارگردانان و عوامل فیلم به نوعی دالل شده و 
بی توجه به وظیفه ای که برایش��ان تبیین شده 
ممکن است پشت پرده این کار را انجام دهند. 
نکت��ه مهم تر این که قبح این مس��اله به قدری 
نادیده گرفته می شود که دیگر خود این عوامل 
فرهنگی هم به این کار عادت کرده اند و وقتی 
می بینند که فالنی نمی تواند خوب ایفای نقش 
کند مقداری پول از او دریافت و مجوز بازی او 
را صادر می کنند. غافل از این که این کار خیانت 
بزرگ��ی در حق اهالی هنر اس��ت و به حیثیت 

سینما و کار فرهنگی لطمه می زند. 

قیمت  نقش ها
ب��ا وجود همه این حرف ه��ا و تمام این تایید 
و تکذیب ها خیلی ها عالقه مندند بدانند آیا واقعا 
نقش ه��ا خرید و فروش می ش��ود؟ اگر خرید و 
فروش می شود به چه قیمتی است؟ واقعیتش 
خیلی ها می گویند مثل روز روش��ن اس��ت که 
نقش ها را هم می خرند و هم می فروش��ند؛ اما 
چون قراردادی نوشته نمی شود و صرفاً پرداخت 

پول و دریافت یک نقش مناسب در میان است، 
ثابت کردنش کار هرکسی نیست. اما تا آنجا که 
ما بررسی کردیم قیمت یک نقش خوب حدود 
150 میلیون است. البته گاهی برای نقش های 
استثنایی قیمت ها بسیار باال تر و حتی نجومی 
می ش��وند. مدیر یک آموزشگاه بازیگری درباره 
نقش اول شدن به هنرجویش وعده می دهد: »اگر 
قیافه ات بهتر بود دستم باز تر می شد، اما با این 
چهره  باید خرج کنی. اگر نقش اول می خواهی 
باالی 150 میلیون تومان! اما تضمین می کنم 
نقش ات خوب باشد!« عالقه مندان بازیگری بعضاً 
گول حرف های خوش آب و رنگ را می خورند و 
از هر راهی برای رفتن به سینما استفاده می کنند 
و اینجاست که پای سودجویان و فرصت طلبان 

به میدان بازیگرسازی! باز می شود. 

اعتراض به روش های غیراخالقی
اما اعتراض به روش های غیراخالقی برای حضور 
بازیگران در نقش های سینمایی موضوعی بود که 
تلویزیون نیز روی آن دس��ت گذاشت. حتما در 
ذه��ن دارید که مدتی پیش گزارش��ی در اخبار 
منتشر شد که در آن طی گفت و گو با چند بازیگر 
در مورد جریان هایی که باعث می شود یک بازیگر 
نقشی را در فیلم بگیرد که حق وی نبوده است، 
به بحث فروش نقش ها و البته س��رکار گذاشتن 
عالقه مندان به بازیگری پرداخته ش��د. از سوی 
دیگر سیدضیا هاش��می تهیه کننده سینما در 
گفت و گویی به موضوع فروش نقش پرداخت. این 
تهیه کننده گفت: »متأسفانه برخی از جوان های 
فیلمساز و تازه وارد ما، از شرایط ناجور برای ورود به 
سینما استفاده می کنند که جدیداً بیشتر به چشم 
می خورد و این دسته افراد یا زمان تولید متوقف 
یا وارد دعواهای حقوقی می شوند. از دیگر اتفاقاًت 
مه��م و ناگوار در خصوص ورود جوان ها به عرصه 
فیلم سازی مقوله نقش فروشی است که در سینمای 
جدی��د به وجود آمده و اگر با آن مقابله نکنیم به 
جاهای بدتر کشیده خواهد شد. اصلی ترین مشکل 
سینما کم کاری سینماگران حرفه ای ما به خاطر 
عدم تأمین بودجه کافی توسط دولت است. البته 
ما خوشحال می شویم که پای دولت عمالً از بخش 
تولید در س��ینما قطع ش��ود و ما از دولت تقاضا 

می کنیم وارد مقوله تولید نشود. 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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بازیگرانی برای رسیدن به شرایطی 
بهتر از سینما و تلویزیون ایران به 
»جم« پیوس��تند؛ آن ها شاید روزی 
ک��ه می خواس��تند برون��د ب��ه این 
نیندیش��یده بودند که چه روزگاری 
در انتظار آن هاس��ت؛ ش��اید هم از 
بیکاری چاره ای نداشتند؛ به هر حال 
آن ها رفته اند و االن برخی های شان 
پشیمان شده و می خواهند برگردند. 
در این مطل��ب به اختصار آن چیزی 

که رخ داده را مرور می  کنید:

انتشار یک نامه و آغاز ماجرا!
ب��ا مهاجرت تعدادی از بازیگران ایرانی به ترکیه 
برای همکاری با شبکه جم حاشیه بسیاری درست 
شد. این مهاجرت ها از کشف حجاب بازیگران زن 
ت��ا درآمد آن ها جنجالی ب��ود. تقریبا هر روز خبر 
جدیدی در مورد شبکه ِجم منتشر می شد تا اینکه 
بازار داغ خبرها و شهر آرمانی روبه افول رفت.  قضیه 
از این قرار بود که مدیریت اصلی شبکه جم نامه ای 
منتشر کرد که مضمون آن این بود: »تاریخ مصرف 

بازیگران مهاجرت کرده در حال انقضاست«!
در این نامه که به امضای سعید کریمیان مدیریت 
شبکه ِجم رسیده بود خطاب به عوامل فیلم ساز در 
ترکیه گفته شده بود از این پس هیچ کس حقوق 
ثاب��ت دریافت نمی کند. این تصمی��م در صورتی 
گرفته ش��ده بود که اساس��اً علت اصلی مهاجرت 
بازیگ��ران ایران��ی به ش��بکه ِجم حق��وق ثابت و 
قراردادهای طوالنی مدت اعالم ش��ده بود. سعید 
کریمیان عل��ت قطع کردن حقوق ثابت را کیفیت 
پایین فیلم ه��ای آنتالیا و همچنین تعدیل نیروی 
انسانی اعالم کرده بود. موضوع به اینجا ختم نشد؛ 
به این معنا که بسیاری از عوامل فیلم ساز نسبت به 
این نامه واکنش نشان دادند و این تصمیم را یک 

طرفه و منفعت طلبانه اعالم کردند.

چرا »ِجم« موفق نشده است
یکی از عوامل محبوبیت فیلم و سریال ها بازیگران 

مطرح وکارگردان های نام آشنایی است که نام شان 
در تیتراژ نقش می بندد. مدیران »جم« بهتر از من و 
شما می دانستند که برای موفقیت باید سراغ جذب 
چهره ها بروند. اول داستان؛ در خفا نام خیلی ها به 
عنوان گزینه های مورد نظر مدیران »ِجم« شنیده 
می ش��د؛ اما در نهایت اس��م پرویز پرستویی، اکبر 
عبدی، امیر آقایی و امیرحسین آرمان رسانه ای شد 
و کاش��ف به عمل آمد »ِجمی ها« قصد برداشتن 
لقمه ای بزرگ داش��ته اند. بازیگ��ران وکارگردانان 
مطرح می دانند که در ایران به رغم همه مشکالت 
مالی ، آینده حرفه ای شان تضمین است و طبیعی 
اس��ت ک��ه در براب��ر پیش��نهاد »جم« وسوس��ه 
نمی شوند. ش��بکه »جم« با مواجه شدن به پاسخ 
منفی چهره های مطرح، نخستین فاکتور موفقیت 

خود در سریال سازی را از دست داد.

دلس�رد ش�دن از چهره ه�ا؛ دلگرم ش�دن ب�ه 
بازیگران درجه دو

مدیران ش��بکه جم بعد از برخورد با سد محکم 
چهره ه��ای مط��رح، از هدفی که داش��تند عدول 
نکردند و سراغ بازیگران رده چندم رفتند. ظن شان 
ای��ن بود ک��ه بازیگرانی چون رامس��ین کبریتی، 
چکامه چمن ماه، پردیس افکاری، مانی کسرائیان 
و دیگران در کشور دارای محبوبیت هستند. شاید 
هم گمان می کردند بع��د از این که این بازیگران 
به ش��هرت و ثروت اغوا کننده ای می رسند؛ بهانه 

سراِب »ِجم«
چگونه از سینماگران ایرانی سوء استفاده می شود

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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و تشویقی می ش��وند برای مهاجرت دیگران؛ 
در عمل اما اتفاق دیگری رخ داد؛ پس دومین 
عامل نافرجامی پروژه سریال س��ازی »ِجم« را 

باید در عوامل تولید جستجو کرد.

تالش برای ماست مالی!
مدتی بعد و پس از انتش��ار نامه ای با امضای 
مدیر ش��بکه »ِجم« تی وی که بر اساس آن، با 
شماری از بازیگران و عوامل فنی ایرانی پیوسته 
به این ش��بکه قطع همکاری ش��ده بود، این 
شبکه اقدام به پخش رپرتاژهایی برای پوشش 
این اتفاق کرد، ول��ی همزمان برخی بازیگران 
پیوس��ته به این ش��بکه که از همکاری با این 

شبکه پشیمان شده اند، به ایران بازگشتند.
 »ِجم« تی وی در واکنش به رسانه ای شدن 
این نامه، اقدام به پخش ویدیویی تحت عنوان 
رپرتاژ کرد؛ در این رپرتاژ، با شماری از بازیگران 
نظیر به��ارک صالح نیا، چکامه چمن ماه، مانی 
کسراییان، رامسین کبریتی و بهناز سلیمانی 
گفت وگو شده و درباره روند فعالیت هایشان در 
شبکه »ِجم« س��خن به میان می آید و تالش 
می ش��ود، این موضوع رد ش��ود. ب��ا این حال 
در همین رپرت��اژ، تلویحاً اصال��ت نامه تأیید 
می ش��ود و بازیگران تأکید می کنند آنچه رخ 
داده، طبیعی اس��ت و در هر پروژه سینمایی، 
بازیگران به صورت قراردادی همکاری می کنند 
و س��پس برای پروژه بعدی قرارداد می بندند. 
این در حالی است که رویه پیشین این شبکه 
عقد قرارداد بلندمدت و پرداخت حقوق ثابت به 
بازیگران بود و بسیاری از آن هایی که مهاجرت 
کردند به دلیل این ویژگی قرارداد به این شبکه 
پیوس��ته بودند و طبیعتاً تغییر اوضاع، شرایط 
مالی دش��واری ب��رای این بازیگ��ران به وجود 
می آورد، به خصوص اگر برای چند ماه خبری 

از پروژه جدید نباشد.  
در این رپرتاژ، جای چند تن از بازیگرانی که 
به ش��بکه »ِجم«تی وی پیوسته اند خالی بود؛ 
چهره های غایبی که نخستین گروه جدا شده 
از این شبکه بودند و از میا ن شان هرمز سیرتی 

به ایران بازگشته بود.   

صندلِی پ�درِی س�ازماِن س�ینمایِی وزارت 

فرهنگ
موض��وع ب��ه اینجا خت��م نش��د و احتماالً 
رای زنی های��ی در ای��ران ص��ورت گرف��ت که 
بازیگ��ران ب��ه هر حال بخش��یده ش��وند و به 
ای��ران بازگردند. در همین راس��تا؛ حجت اهلل 
ایوبی رئیس سازمان س��ینمایی درباره تالش 
ب��رای حفظ امکان بازگش��ت بازیگرانی که به 
شبکه های ماهواره ای فارسی زبان پیوسته اند، 
گفته ب��ود: »با اینکه مناس��بات خیلی از این 
هنرمندان با س��ینما چندان ج��دی نبود و به 
زحمت می توان آنها را س��ینمایی دانست؛ اما 
چون بر صندلی پدری نشسته ایم تالش کردیم 
راه بازگش��ت به خانه پ��دری را باز نگه داریم. 
معتقدم ناامید کردن کس��انی که به هر دلیلی 

رفته اند کمک به مخالفان نظام است.«

نظام اسالمی در اوج اقتدار باید حتی فرزندان 
خط��اکار خود را نیز مورد مالطف��ت قرار دهد. 
تماس هایی گرفته ش��د س��ازمان سینمایی با 
هماهنگی دستگاه های نظارتی و با برخورد خوب 
حراست سازمان کمک، به بازگشت این هنرمندان 
به خانه پدری ش��ان کرد و شاید به همین دلیل 
موج بازگش��تی به ظاهر در حال شکل گرفتن 

است که خبر خوبی است برای همه.«

درد دل های هرمز سیرتی
»من هرمز سیرتی حاشیه نشین اقیانوس هنر 
هستم، بازنشسته اداره برنامه های تئاتر وزارت 
فرهن��گ و هنر یا به عبارت��ی اداره برنامه های 
نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. اواخر 
سال 38 گروه تئاتری به نام »افشین« تاسیس 
ک��ردم و نمایش های زی��ادی را روی صحنه و 
به ص��ورت زن��ده در تلویزیون اج��را کردیم. با 
اکث��ر کارگردان های تئاتر هم��کاری نزدیک 

داش��تم و سال ها در کالس های آقایان مرحوم 
دکتر مهدی فروغ و مرحوم حمید سمندریان 
ش��اگردی کردم. در طول زندگی سعی کردم 
آدم باشم و اذیت و آزارم به کسی نرسد. اما به 
قول هوشنگ ابتهاج: حریفان هریک آوردند از 
س��ودای خود سودی/ زیان آورده من بودم که 

دنبال هنر رفتم.«

»یک مشت قالتاق پدرسوخته!«
س��یرتی می گوی��د: »ی��ک مش��ت قالتاق 
پدرس��وخته در شبکه جم کار می کنند، عین 
واقعیت را می گوی��م. ما در خیابان منوچهری 
کوچه ای به نام »ارباب جمش��ید« داشتیم که 
پاتوق سیاهی لشکرهای سینما بود. برخی هم 
بودن��د که می دویدند دنبال هنرپیش��ه ها تا با 
آنها عکس بگیرند. بجز دو سه نفر، آنهایی که 
در ش��بکه جم کار می کنند، از نخاله تریِن این 
افراد هم پایین تر  هستند. بیشتر آنها نابازیگر و 

ناکارگردان هستند.«

ب�ا  »ج�م«  در  ایران�ی  فیلم ه�ای  تبلی�غ 
هماهنگی ست!

این بازیگر ادامه می دهد: »تیزرهای فیلم های 
س��ینمایی که در ش��بکه جم ب��ه نمایش در 
می آید، بی بروبرگرد از داخل کشور و با اطالع 
سازندگان آثار پخش می شود و نمونه تبلیغاتی 
فیلم ه��ا را از اینج��ا برای مدیران این ش��بکه 
می فرستند. هرکس به جز این می گوید دروغ 
است. مگر می ش��ود بدون اطالع آنها این کار 
انجام ش��ود؟ پیدا کردن سرمنشاء این ارتباط 
هم اصال کار س��ختی نیس��ت و می توان با رد 
حس��اب بانکی و جابجایی پول تبلیغات و این 
آگهی ه��ا به آن پی برد و ب��ا متخلفان در این 

زمینه برخورد کرد.«

»شهر قشنگ« بسیار سطحی و آبکی است
س��یرتی می گوید: »فیلمنامه سریال »شهر 
قش��نگ« به کارگردانی مهدی مظلومی که از 
شبکه جم می شود، بسیار سطحی و آبکی است 
و کارگ��ردان بنا را بر لودگی گذاش��ته. به ویژه 
س��ه شخصیت کله پوک در سریال هستند که 
برای خنداندن تماشاگر به هر رفتاری متوسل 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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می شوند و با لهجه نقاط مختلف کشور، بدترین و 
توهین آمیزترین حرف ها را به زبان می آورند.«

»مدیر شبکه ِجم را ندیدم«
این بازیگر با اش��اره به حضورش در ترکیه 
در مورد مدیر ش��بکه می  گوید: »من سه ماه 
و ش��ش روز در آنتالی��ا ب��ودم، اما حتی یک 
بار س��عید کریمی��ان )مدیر ش��بکه جم( را 
ندیدم. بعد از این مدت به یکی از معاونان او 
گفت��م این فیلمنامه ای که من االن می بینم، 
کجروی از سیناپس اولیه است. گفت طبیعی 
است، دو ماه دیگر درست می شود. من گفتم 
به دو ماه دیگِر ش��ما اعتماد ندارم و می دانم 
کار بهت��ر نخواهد ش��د. در نتیجه تصمیم به 

ترک شبکه ِجم گرفتم.«

»اگر می خواهید به »ِجم« بپیوندید سری به 
من بزنید!«

این بازیگر سینما و تلویزیون می گوید: »اگر 
جوانانی که قصد رفتن به این شبکه را دارند، 
فقط ده دقیقه با من بشینند و صحبت کنند، 
آن ها را راهنمایی و حقایق را برایشان روشن 
می کنم. مثاًل جوانی که آنجا راننده من بود و 
هر روز مرا از محل اقامتم در هتل کرملین به 
سرصحنه فیلمبرداری می برد، یک موزیسین 
بود. وقتی او را در این وضع می دیدم، ناراحت 
می ش��دم و خجالت می کش��یدم. اولش فکر 
می کردم کریمیان چقدر ناسیونالیست است 
و دارد از ایرانی ها حمایت می کند، اما همان 
حق��وق اندک بچه ها را ه��م به موقع نمی داد 
و برخی س��ه چهارماه حق��وق طلبکار بودند. 
چند وقت پیش، آقای پویان می خواس��ت از 
من برای بازی در تئاترش دعوت کند، اما به 
او گفتند فعاًل دست نگه دارد. قصد دارم یکی 
از همین روزها به وزارت ارش��اد و س��ازمان 
س��ینمایی بروم و دیداری با آقای حجت اهلل 
ایوبی داشته باشم. ایشان یک بار گفتند من 
روی صندلی پدر نشسته ام. برای همین وقتی 
او را دی��دم، می خواهم بگوی��م آمده ام پیش 
پدرم. پدر موظف اس��ت که نان بچه هایش را 

تأمین کند.«

»در شبکه ِجم پولم را خوردند«
س��یرتی در مورد دستمزدها در شبکه جم 
می گوید: »در ش��بکه جم پولم را خوردند و 
آن دس��تمزدی را که توافق ک��رده بودند به 
من ندادن��د. نه تنها حق��م را تضییع کردند، 

بلکه آزارم دادند. رس��م و رس��وم این شبکه 
ط��وری بود که اگر میان ی��ک پروژه فراغتی 
هم داش��تم، باید می رفت��م و در یک فیلم و 
س��ریال دیگر هم ب��ازی می ک��ردم! در واقع 
استراحت و فراغت معنایی نداشت. اما عادت 
حرف��ه ای من ای��ن بود که وقت��ی حضور در 
کاری را قب��ول می کردم، هیچ کار دیگری را 
نمی پذیرفت��م و همه تمرک��ز و توانم را روی 

یک کار می گذاشتم.«

»احترام ظاهری می گذاشتند!«
س��یرتی در مورد احترام گذاشتن صوری در 
شبکه هم اظهار می کند: »آنجا از نظر ظاهری 
به من احترام می گذاش��تند و لفظ اس��تاد را 
برایم به کار می بردن��د. هرچند خودم را الیق 
ای��ن واژه نمی دانم و هن��وز دارم یاد می گیرم. 
آنه��ا قرار بود همه مخارج مرا تأمین کنند، اما 
از نوِع پول دادن ش��ان فهمیدم که مخارج را از 
حقوقم کم کرده اند. من اعتراضی نکردم، چون 
همس��رم که در ایران بود به من گفت: به آنها 
بگو مهرم حالل، جانم آزاد. واقعا از شرایط جم 
داشتم افسرده می شدم و در آن جهنم از بین 

می رفتم. 
محیط نامناسب، دوری از وطن، نابازیگری، 
ناکارگردان��ی و نابلدی دیگ��ران آزارم می داد. 
من که در س��ال های فعالیتم در نمایشنامه ها 
و فیلمنامه های خوبی بازی کرده بودم، تحمل 
فیلمنامه ه��ای ضعی��ف و دیالوگ های آبکی 

شبکه جم را نداشتم.

پول »جم« از کجا می آید
این بازیگر می گوید: »کریمیان، مدیر شبکه 
»ِجم« در آنکارا، استانبول و آنتالیا دفتر دارد. 

ما در آنتالی��ا اقامت داش��تیم. گرداندن این 
دفاتر و این ش��بکه، مخ��ارج زیادی دارد که 
نمی دانم پول آن از کجا تأمین می شود. البته 
او پول خیلی کمی به عوامل فیلم و سریال ها 
م��ی داد. کمتر کس��ی از بازیگ��ران و عوامل 
آث��ار، او را می دید و انگار یک حالت مافیایی 
داش��ت. بیش��تر او را از طریق سخنرانی های 
خود ش��بکه می دیدیم. یک بار او در ش��بکه 
»ِجم« اعالم کرد که امسال می خواهیم صد 
فیلم و س��ریال تولید کنیم، من هم گفتم از 
طرف من به او بگویید ده کار باکیفیت تولید 
کنی��د، بهت��ر از صد کار بی کیفی��ت و آبکی 
است. به قدری او با مردم بد حرف می زند که 
نمی تواند یک آدم تحصیلکرده و باشخصیت 
باش��د. پش��ت صحبت های او جاهلی وجود 
دارد. اگ��ر بخواهم عامیانه حرف بزنم، گرگی 
در لباس میش اس��ت. او دقیق��ا در گفتار و 
رفت��ار بازی می کند و ادا درمی آورد. من فکر 
می کنم او در عمرش حتی یک فیلم را تا آخر 

ندیده است.«

دلیل اصلی سیرتی برای رفتن به »جم«
س��یرتی در مورد دلیل حضورش در شبکه 
»ِج��م« می گوی��د: »دلیل اصلی م��ن برای 
رفت��ن به »ِج��م«، بی پولی و نی��از مالی بود. 
م��ن در ماه بیش از دو میلی��ون تومان فقط 
پول اجاره خانه و ش��ارژ ساختمان می دهم و 
به جز این زندگی خرج های دیگری هم دارد. 
حقوق بازنشستگی من هم از اداره تئاتر فقط 
ماه��ی یک میلیون تومان و خرده ای اس��ت. 
 خ��ب، در ای��ن ش��رایط من چ��ه کار کنم و
 چطور می توانم زندگی خودم و خانواده ام را 

اداره کنم؟«

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  

]48[

شماره 3۱ - آذر ماه ۱395

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

گ و هنر
فرهن





»ک��رک داگالس« ب��ا ن��ام واقع��ی 
س��پس  و  دانیلوی��چ«  »ایش��ور 
»ایسادور دمس��کی« و در نهایت با 
نام »کرک داگالس« در سال 1۹1۶ 
در آمستردام ایالت نیویورک به دنیا 

آمد.
او نه��م دس��امبر ) 1۹آذرماه( 100 
س��اله شد؛ اما می گوید از حرف زدن 
درباره خودش خس��ته شده است. 
او در مصاحبه ای که اخیرا انجام داد 
از دعوایش با »استنلی کوبریک« و 
همکاری ب��ا کارگردانان ب��زرگ دنیا 

صحبت کرده است.
»ورایتی« نوش��ت: »قهرمان«، »بد 
و زیب��ا« و »20 هزار فرس��نگ زیر 
دری��ا« از جمله فیلم های کالس��یک 
فیلم ه��ای   در  او  هس��تند.  او 
مش��هوری چون »راه های افتخار« و 
»اسپارتاکوس« هم به عنوان بازیگر 

و هم تهیه کننده ظاهر شد.
کمپان��ی   1۹۵۵ س��ال  »داگالس« 
فیلمسازی »براینا« را به نام مادرش 
تاسیس کرد. او »استنلی کوبریک« 
را ب��ه عن��وان کارگ��ردان دومی��ن 
فیلم کمپان��ی خود یعن��ی »راه های 
افتخار«، انتخاب کرد؛ اما رابطه آن ها 
چندان خوب جلو نرفت؛ »کوبریک« 
فیلمنامه ای که به او داده شده بود 
را بدون اطالع »داگالس« بازنویسی 
کرد. او هم از این رفتار عصبانی شد 
و با »کوبریک« دعوا کرد. »داگالس« 
بعد از این اتفاق »کوبریک« را مجبور 
کرد فیلم را براساس فیلمنامه اولی 

بسازد.

اما رابطه این دو اینجا پایان نگرفت؛  »داگالس« سه 
س��ال بعد از »کوبریک« خواست »اسپارتاکوس« را 
کارگردانی کند. او می گوید: کوبریک آدم سختی بود 

اما در عین حال، بااستعداد هم بود.
بودجه »اسپارتاکوس« چهار میلیون دالر بود؛ اما 
هزینه های فیلم به 12 میلیون دالر کشیده شد. با 
این حال »داگالس« توانست »یونیورسال« را متقاعد 

کند و پروژه به سرانجام رسید.
رابطه متشنج این دو کارگردان مطرح تا جایی ادامه 
پیدا کرد که آن ها به توصیه همسر »داگالس« برای 
رفع این مشکل، راهی مشاوره روانشناسی شدند. این 
بازیگر � کارگردان 100 ساله در خالل صحبت هایش 
اشاره می کند که با فیلمسازان مطرحی چون »یبلی 
وایل��در«، »جان فرانکنهایمر«، »ه��وارد هاوکس«، 
»جان هیوستون«، »الیا کازان«، »وینسنت مینلی« 
و »ویلیام وایلر« همکاری داش��ته اس��ت. او اعتراف 
می کن��د که با همه آن ها هم دعوا می کرده اس��ت. 
»داگالس« ادامه می دهد: اما من دوستشان داشتم. 
من خوش ش��انس بودم که با تم��ام کارگردان های 

خوب کار کردم.
»داگالس« همچنی��ن می گوی��د: »هی��چ وقت 
نمی خواستم در سینما بازی کنم. همیشه خودم را 
یک بازیگر تئاتر می دانستم. من کارم را روی صحنه 
تئاتر »برادوی« ش��روع کردم و »بتی باکال« کمکم 
کرد. او به هالیوود رفت و به »هال والیس« گفت: باید 
یک نگاهی به »کرک داگالس« بیندازی. »والیس« 
به نیویورک آمد و به من پیشنهاد بستن یک قرارداد 
داد. من نمی دانستم باید چه کار کنم. به آن پول نیاز 

داشتم. بنابراین به هالیوود آمدم.«
»داگالس« می گوی��د پس از ای��ن کار »والیس« 
می خواس��ت با او قرارداد ببندد، اما او موافقت نکرد 
چون دلش می خواسته کارش را خودش کنترل کند. 
این هنرمند مشهور سپس با ناراحتی ادامه می دهد: 
»من حاال 100 سالم است. اخبار هالیوود را می خوانم 
و آن ها را نمی شناس��م. »برت« کجاست؟ »الرنس 
اولیویه« کجاست؟ آن ها همه رفته اند. دلم برایشان 

تنگ شده است. احساس تنهایی می کنم.«
این از معدود لحظات اندوهناک »داگالس« است، 
چون او بیشتر اوقات باانرژی و سرحال است. او پس از 
سکته ای که سال 1996 داشت،  با کمک دیگران راه 
می رود و آرام و شمرده صحبت می کند. »داگالس« 
قرار بود ماه مارس آن سال جایزه اسکار افتخاری را 
دریافت کند اما سکته  کرد و حضور یا عدم حضورش 
بسیار بحث برانگیر شد. با این حال او می خواست به 
همه ثابت کند سکته به معنای پایان توان ذهنی افراد 
نیست و او حاال قهرمان بیمارانی شمرده می شود که 

مژده نوراللهیان
خبرنگار

فقیر به دنیا آمدم!
حرف های پیرمرد گانگستر در تولد ۱۰۰ سالگی
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سکته را از سر گذرانده اند.
»داگالس« چند س��ال پیش یک س��خنرانی 
عمومی داش��ت و پس از آن خواست تا صدای 
ضبط  ش��ده اش را به او تحویل دهند تا بعدا به 
همراه یک درمانگر روی تلفظ صحیح کلماتش 

کار کند. او در آن س��ال 97 س��اله بود. این هنرپیش��ه و همس��ر 
بلغاری تبارش »آنه بایدنز«،  ماه »می« آینده شصت وسومین سالگرد 
ازدواج خود را جشن می گیرند. این دو سال هاست در خانه یک طبقه 
خود واقع در »بورلی هیلز« با هم زندگی می کنند. کمتر رهگذری 
متوجه خانه نه چندان بزرگ آن ها می شود؛ اما درون آن فضایی زیبا 
و صمیمی دارد. در کتابخانه خانه »داگالس« مجموعه کامل دایره 
المعارف »بریتانیکا« و کتاب هایی درباره »نلسون ماندال« و استرالیا 
دیده می شود. گلدانی از »پیکاسو«،   تابلویی از »روی لیختنشتاین« 
و ماس��ک ها، تندیس ها و دیگر آثار هنری از فرهنگ های مختلف 
خانه آن ها را آراس��ته اس��ت. ای��ن خانه مقصد دلپذی��ری برای 

جهانگردهاست.

»من فقیر به دنیا آمدم!«
»داگالس« و همس��رش سال 1964 بنیادی را برای امور خیریه 
تاسیس و در آن زمان 120 میلیون دالر صرف این امور کردند. او 
درباره کارهای خیریه و بخش��یدن میزان قابل توجهی از ثروتش 
می گوید: »من از بیشتر پولم گذشتم چون این برایم لذتبخش است. 
من فقیر به دنیا آمدم. مادر و پدرم از روسیه آمده بودند. وقتی به 

مدرسه رفتم نمی توانستم انگلیسی حرف بزنم. پدرم سمسار بود؛ آه 
در بساط نداشت. اما دوره گردها هر روز عصر دم در خانه ما می آمدند 
و مادرم همیشه به آن ها غذا می داد. او واقعا آدم فوق العاده ای بود؛ 
بنابراین، این س��ابقه باعث شد من تالش کنم کاری برای دیگران 

انجام دهم.«

اولین نقش در سینما
وی در سال 1938 از دانشگاه سنت الورنس فارغ التحصیل شد 
او پیش از جنگ جهانی دوم و پس از آن نقش های کوتاهی را در 
»برادوی« ایفا می کرد. تا اینکه در سال 1946 برای اولین بار وارد 
سینما شد و در فیلم عشق عجیب »مارتا ایورس« به نقش »والتر 
اونیل« )یک الکلی ضعیف النفس( در کنار »باربارا استانویک« و به 

کارگردانی »لوییس مایلستون« حضوری خاطره انگیز داشت.

هیچ وقت نمی خواسـتم در 
سینما بازی کنم. همیشه خودم 
را یک بازیگر تئاتر می دانستم. 
مـن کارم را روی صحنه تئاتر 
»برادوی« شروع کردم و »بتی 

باکال« کمکم کرد. 
باید یک نگاهـی به »کرک 
داگالس« بیندازی. »والیس« به 
نیویورک آمد و به من پیشنهاد 
بسـتن یک قـرارداد داد. من 
نمی دانستم باید چه کار کنم. 
به آن پول نیاز داشتم. بنابراین 

به هالیوود آمدم.«

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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هم زمانی با جریان مک کارتیسم
پس از ای��ن فیل��م »داگالس« در فیلم مهم 
و ب��ا اعتبار »از درون گذش��ته« در کنار »رابرت 
میتچم« و به کارگردانی »ژاک ترنر« ایفای نقش 
کرد. حضور قدرتمند داگالس در سینما با جریان 
مک کارتیسم در آمریکا هم زمان گردید و شهرت 
و اعتباری که داگالس در مدت کوتاهی به دست 
آورده بود بس��یاری از شکاکان هالیوود را به این 

جوان بدگمان کرد.

نامزدی اسکار 
نامزدی نقش اول اسکار برای فیلم »قهرمان« 
به نقش »میدج کلی« همۀ نگاه ها را به س��وی 
داگالس فراخواند. در س��ال 1950 کرک در دو 
فیلم »مرد جوان با یک شیپور« )کورتیز( و »باغ 
وحش شیشه ای« )در کنار جین وایمن( حضور 
یافت؛ اما سال 1951 سال همکاری کرک با سه 
کارگردان افس��انه ای هالیوود بود که هر سه اثر 
نیز موفقیت هایی به همراه داشتند. یک داستان 
کارآگاه��ی )ویلی��ام وایلر(، »در امت��داد مرگ و 
زندگی« )رائول والش( و فیلم محبوب »تک خال 
در آستین« اثر »بیلی وایلدر« پرونده داگالس را 

رنگین تر از گذشته کردند.
دستمزد 350 هزار دالری

س��ال 1957 حض��ور »داگالس« در دو فیلم 
خاطره انگیز »جدال در اوکی کرال« )در کنار برت 
لنکستر( و »راه های افتخار« )استنلی کوبریک( به 
نقش »کلنل داکس« همۀ نگاه ها را به سوی وی 
جلب کرد. موفقیت های پی در پی داگالس باعث 
شده بود که دس��تمزد این ستاره سینما از 25 
هزار دالر برای فیلم »از درون گذشته« به 350 

هزار دالر برای فیلم »راه های افتخار« برسد.

اسپارتاکوس و شکستن شخصیت های لیست 
سیاه  مک کارتی

اسپارتاکوس اولین تجربه »داگالس« در مقام 

تهی��ه کنندگی بود که وی در این فیلم بزرگ و 
یکتا با نوشتن نام »دالتون ترامبو« در تیتراژ فیلم 
تابوی ذکر نکردن نام شخصیت های لیست سیاه 
مک کارتی را شکست و نام خود را به عنوان یکی 
از شخصیت های تأثیرگذار تاریخ سینمای آمریکا 

ثبت کرد. 
همچنین تغییر کارگردان فیلم از »آنتونی من« 
به »استنلی کوبریک« دیگر خدمت داگالس به 
عالم سینما است؛ بازی خیره کنندۀ داگالس در 
ای��ن فیلم او را به باالترین مقام های بازیگری در 
تاریخ سینما سوق داد به طوری که رای گیری با 
اعتبار AFI از او به عنوان هفدهمین ستاره سینما 

یاد کرد.
پس از »اسپارتاکوس« پرونده کاری داگالس از 
فیلم خوب و مهم خالی شد و مهمترین کارهای 
وی بعد از سال 1960 به این شرح است: هفت روز 
در ماه می، راه پر خطر، دلیجان آتش، نظم، خشم. 
کرک داگالس در س��ال 1995 برای 50 سال 
حضور در سینما مفتخر به جایزه با اعتبار اسکار 
شد؛ همچنین در سال 1999 و 2001 به ترتیب 
جوایز یک عمر دستاورد AFI و مدال ملی هنر 

را دریافت کرد.
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سالمت
با احتیاط برانید!

ارادت جابر بن عبداهلل به امام حسین)ع(

با عهدشکنی همسر خود چه کنم؟
همین امروز سیگار را ترک کنید!

معده های زخم خورده!

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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پپتی��ک  ی��ا زخ��م  مع��ده   زخ��م 
از  یک��ی   )Peptic ulcer(
بیماری هایی است که در اثر ابتال 
ب��ه آن، مخاط معده و اثنی عش��ر، 
دچار صدمه و زخم می شود. حدود 
10 درص��د اف��راد در ط��ول عمر 
خود، به زخم معده مبتال می شوند. 
افراد باالی ۵0 سال، بیش از بقیه 
مستعد ابتال به زخم معده هستند، 
اما شیوع ابتال به زخم اثنی عشر، 
بیشتر در س��نین ۳0 تا 40 سال 

دیده می شود.

این زخم از کجا می آید؟
زخم معده و اثنی عش��ر به دالیل زیادی می تواند 
در بدن ایجاد ش��ود که یک��ی از اصلی ترین دالیل 
 )Helicobacter pylori( آن هلیکوباکتر پیل��وری
است. این باکتری، به دلیل رعایت نکردن بهداشت 
وارد معده انس��ان می ش��ود. عالوه بر این باکتری، 
مصرف برخ��ی داروها مثل داروه��ای ضدالتهاب 
غیراستروئیدی و داروهای مسکن، می تواند باعث 
ابتال به زخم معده شود. همچنین استفاده از داروی 
آسپرین، می تواند در ابتال به زخم معده نقش داشته 
باشد. یکی دیگر از عواملی که افراد را مستعد ابتال به 
زخم معده یا زخم اثنی عشر می کند، ابتال به برخی 
از بیماری ها مثل دیابت یا بیماری های کبدی است، 
البته این عامل به نسبت دیگر عوامل، نقش کمتری 

در ابتال به زخم معده یا زخم اثنی عشر دارد.

زخمی که باید درمان شود
یکی از مهم ترین مواردی که در درمان زخم معده 
باید به آن توجه داشت، علت به وجود آورنده زخم 
معده اس��ت. برای مثال اگر هلیکوباکتر عامل ابتال 

به زخم معده باش��د، باید به درمان آن اقدام کرد. 
برای درمان هلیکوباکتر معموال پزشک متخصص 
گوارش، چن��د نوع آنتی بیوتی��ک تجویز می کند. 
همچنین داروهای کاهنده اسید نیز می تواند جزو 
داروهای درمانی این دس��ته از افراد باشد. به طور 
کلی در شرایطی که فرد به هلیکوباکتر مبتال نباشد، 
مدت درمان با داروهای کاهنده اس��ید چهار هفته 
خواهد بود. آن دس��ته از افرادی که بنا بر هر دلیل 
مجبور به استفاده از آسپرین یا مسکن هستند باید 
برای پیشگیری از زخم معده از متخصص گوارش 

کمک بگیرند. 
مصرف دخانیات مثل سیگار و قلیان در افراد مبتال 
به زخم معده یا زخم اثنی عش��ر باید قطع ش��ود تا 
داروه��ا بتوانن��د روی بدن تأثیر بگذارند. داش��تن 
برنامه غذایی منظم و خوردن به موقع غذا، می تواند 
به بهب��ود وضعیت این دس��ته از افراد کمک کند. 
 پرهیز از خوردن غذاهای س��رخ کردنی و فست فود 
)Fast food( نیز به افراد مبتال توصیه می شود. ضمن 
این که پرخوری نکردن و پرهیز از خوردن با عجله 

غذا نیز باید مد نظر این دسته از افراد قرار گیرد.

معده های زخم خورده!
مراقب دستگاه حیاتی گوارش خود باشید

دکتر محمدجعفر فره  وش
فوق تخصص گوارش و آندوسکوپی
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آیا آندوسکوپی الزامی است؟
اگر ف��ردی حدود 40 تا 50 س��ال داش��ته 
باش��د و در اثر مصرف داروهای کاهنده اس��ید 
درمان نش��ود، در چنین شرایطی ممکن است 
پزش��ک متخصص گوارش به او آندوسکوپی را 
توصیه کند. همچنین در برخی موارد، احتمال 
نمونه ب��رداری در زمان انجام آندوس��کوپی نیز 
وج��ود دارد. آندوس��کوپی، برای اف��رادی که 
جوان هستند، اولین اقدام تشخیصی محسوب 
نمی شود و این دسته از افراد در وهله اول باید 
زیرنظر پزش��ک، دارو مص��رف کنند. چنانچه 
با مص��رف دارو بهبود حاصل نش��ود، آزمایش 
خون، آزمایش مدفوع یا تس��ت تنفسی، انجام 
خواهد شد. آندوسکوپی برای همه افراد انجام 
نمی شود و تنها در شرایط خاص به افراد توصیه 

می شود. 
چنانچه مشکل در بلع، کم خونی یا الغرشدن 
برای بیمار مطرح باشد، احتمال انجام آندوسکوپی 
وجود دارد. انجام آندوسکوپی به افرادی که در 
خانواده آن ها سابقه ابتال به سرطان وجود دارد، 
ممکن است توصیه شود. البته بر خالف تصور 
بیشتر افراد که فکر می کنند زخم معده می تواند 
باعث ابتال به سرطان معده شود، باید گفت که 
ارتباط چندانی بین زخم معده و سرطان وجود 

ندارد. 
حتی آن دسته از افرادی که به زخم اثنی عشر 
مبتال هس��تند، ممکن اس��ت از بابت ابتال به 
س��رطان نگرانی داش��ته باش��ند در حالی که 
ج��ای نگرانی برای این مورد نی��ز وجود ندارد. 

بیشتر بیماران مبتال به زخم 
معده، دچار عالیـم آنفلوآنزا 
مفـرط،  خسـتگی  ماننـد 
کسالت، تب، حالت تهوع و... 

می شوند.
از دسـت دادن اشتها: درد 
شدید و ناگهانی که مبتالیان 
چند ساعت پس از هضم غذا 
دچار آن می شوند، باعث می 
شود از غذا خوردن بترسند و 
در نتیجه اشـتهای خود را از 

دست می دهند

درد معده: درد به ویژه بین جناغ سینه و ناف، 
پس از مصرف غذا به وجود می آید. درد به طور 

امواج سوزنده می آید و می رود.
افزایش سـوءهاضمه: زخم مع��ده می تواند 
سوءهاضمه و درد بر اثر گاز معده ایجاد کند. 
در این موارد فرد پس از صرف غذا یا آروغ می 

زند یا دچار سکسکه می شود.
حالت تهوع: به علت تغییر حجم مایعات، فرد 
دچار حالت تهوع خفیف یا ش��دید می شود. 
معموالً در حالت ناشتا، فرد دچار حالت تهوع 

می شود.
سـنگینی معده: ب��ا ایجاد زخم مع��ده، فرد 
احساس سنگینی و سیری در معده می کند. 
هم��ان حالتی که پ��س از مص��رف زیاد آب 

احساس می شود.
عالیم مشابه آنفلوآنزا: بیشتر بیماران مبتال به 
زخم معده، دچار عالیم آنفلوآنزا مانند خستگی 
مفرط، کسالت، تب، حالت تهوع و... می شوند.

از دست دادن اشتها: درد شدید و ناگهانی که 
مبتالیان چند ساعت پس از هضم غذا دچار 
آن می ش��وند، باعث می شود از غذا خوردن 
بترس��ند و در نتیجه اشتهای خود را از دست 

می دهند.
گرسنگی بدون دلیل: در این بیماران احساس 
گرسنگی، چند ساعت پس از صرف یک غذای 

کامل امری طبیعی است.
کاهش وزن ناگهانی: با کم شدن اشتها، کاهش 
وزن امری طبیعی است. باال آوردن مکرر پس 
از ص��رف غذا نیز می تواند علت دیگر کاهش 

وزن باشد.
تغییر رنگ مدفوع: رنگ مدفوع ممکن است 
ظاهری تیره یا کم رنگ با اثری از خون داشته 

باشد.
استفراغ خونی: به علت افزایش میزان مایعات 
در روده و معده استفراغ امری طبیعی است. در 
صورت ظاهر ش��دن خون در استفراغ ممکن 
است زخم پیشرفته باشد. در این موارد فرد به 

درمان فوری نیاز پیدا می کند.

10 عالمت مهم ابتال به زخم معده

آندوس��کوپی یک��ی از روش های دقیق 
محسوب می ش��ود که می تواند بخوبی 
زخم معده یا مشکالت دیگر گوارشی را 
تشخیص بدهد و در صورتی که پزشک 
انجام این کار را ضروری دانس��ت، باید 
حتما آن را انج��ام داد چون در صورت 
عدم انجام به موقع آن، ش��دت بیماری 

می تواند بیشتر شود.
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وقتی ش��ما ب��ه چیز و ی��ا رفتاری 
خ��اص ع��ادت می کنید ت��رک آن 
بس��یار دشوار است. اما سیگار یا 
به عبارتی تخصصی تر نیکوتین یک 
ماده اعتیاد آور عصبی است و در 
عملکرد بدن اعتیاد ایجاد می کند. 
نیکوتین به علت ش��باهت بسیار 
باال به استیل کولین می تواند در 
بدن ج��ای این انتق��ال دهنده را 
بگی��رد و بدن به وج��ود آن عادت 
کن��د. اعتیاد به معنای وابس��تگی 
ش��دید به هرچیزی است، مانند 
اعتیاد به خوردن ش��کالت، اعتیاد 
به شبکه های اجتماعی و یا اعتیاد 
به کشیدن و استعمال دخانیات و 
… ما در این مطلب قصد داریم تا 
شما را در تصمیم راسخ تان برای 
ترک سیگار همراهی و یاری کنیم. 
در ابتدا باید خاطر نش��ان کرد که 
ترک سیگار چندان ساده نیست! 
استعمال تنباکو یک اعتیاد جسمی 
و یک ع��ادت روانی اس��ت. نتایج 
تحقیقات نش��ان می ده��د افراد 
آن قدر که از نظ��ر روانی و ذهنی 
به سیگار وابستگی پیدا می کنند 
از نظر جس��می به آن وابس��تگی 
ندارند بنابراین اولین قدم  مربوط 
به ترک اعتیاد روانی، سالم سازی 

ذهن خواهد بود. 

باید توجه داشت که برای ترک هر عادت اعتیاد 
آوری همان طور که طی زمانی نس��بتا طوالنی در 
ذهن نهادینه ش��ده، به   همان نس��بت هم به زمان 
کافی برای ترک آن نیاز است. ترک ناگهانی سیگار 
ک��ه از آن ب��ه cold turkey یاد می ش��ود نه تنها 
مفید نیس��ت بلکه احتمال ناموفق بودن آن بسیار 
زیاد است. در اولین قدم باید با طرح و برنامه ریزی 
کار را آغاز کرد. خودآگاهی برای کس��ب موفقیت 
الزم است و شناخت کامل ابعاد یک مسئله کمک 
شایانی به حل مسئله خواهد کرد پس پرسش  های 

زیر را از خودتان بپرسید:
برای پاس��خ به این پرس��ش ها وقت بگذارید و با 

دقت به آن ها پاسخ دهید. 
 شما چه زمانی سیگار می کشید؟ و چرا؟ 

 آیا تکنیک، روش های درمانی و یا فعالیتی وجود 
دارد که بتواند به ش��ما در آن شرایط خاص کمک 

کند و جایگزین کشیدن سیگار شود؟ 
 آیا قبل و بعد از هر وعده غذایی نیاز به کشیدن 

سیگار دارید؟ 
 آیا وقتی در جمع هستید سیگار می کشید؟ 

 آیا اعتیاد شدید به کشیدن سیگار دارید )مثال 
بیش از یک پاکت در روز(، یا فقط روزی یکی یا دو 

سیگار می کشید؟ 
 آیا وقتی اس��ترس دارید یا افس��رده و غمگین 

هستید سیگار می کشید؟ 
 آیا فعالیت، افراد یا محیط خاصی شما را ترغیب 

به سیگار کشیدن می کند؟ 
 آیا سیگار کشیدن شما با عادات دیگری نظیر 

مصرف الکل یا بازی خاصی همراه است؟ 
 آیا شما جزو افرادی هستید که موافق هیپنوتیزم 

و طب سوزنی هستند؟ 
 آیا شما عالقه مند صحبت با درمانگر یا مشاوره 

در مورد عادات تان مانند سیگار کشیدن هستید؟ 
 آیا عالقه مند به داشتن یک برنامه تناسب اندام 

هستید؟ 
با پاسخ به سواالت باال می توانید درک درستی از 
این عادات خود به دس��ت آورید و این خودآگاهی 
شما را در برنامه ریزی برای ترک سیگار کمک خواهد 
کرد. به عنوان مثال دانستن این موضوع که شما جزو 
افرادی هستید که بعد از هر وعده غذایی عادت به 
کشیدن سیگار دارید می تواند شما را در برنامه ریزی 
درست کمک کند، بدین ترتیب که با جایگزینی یک 
گزینه مناسب و گنجاندن آن در برنامه ترک سیگار 
یکی از عوامل کش��ش و س��وق به سوی کشیدن 
س��یگار را از بین می برید. به عنوان مثال می توانید 
خوردن تنقالتی مانند تخمه آفتاب  گردان، پسته یا 
میوه را جایگزین کشیدن سیگار کنید و بعد از هر 
وعده غذایی به خود یادآور شوید که قرار است بعد از 
صرف غذا، میوه میل کنید. بعد از پاسخ به سواالت 

باال به مرحله بعد می رویم. 
 در ای�ن مرحل�ه ش�ما نی�از ب�ه طراح�ی برنامه 

»ترک سیگار« دارید: 

همین امروز سیگار را ترک کنید!
راهکاری برای نجات از شر یک بالی خانمان سوز

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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- یک زمان بندی مش��خص برای این کار در 
نظر بگیرید. مثال شما در 10 روز آینده برنامه 
ت��رک خود را عملی خواهید کرد. این زمان به 
ش��ما فرصت می دهد تا خ��ود را برای این کار 
آماده کنید اما باید در نظر داشت که این زمان 
اگر خیلی طوالنی باشد انگیزه تان از بین رفته و 

اراده تان سست می شود. 
 به افراد خانواده، دوستان و همکارتان اعالم 
کنید که قصد دارید برنامه ترک سیگار خود را 
اجرایی کنید. به آن ها بگویید که ش��ما نیاز به 
حمایت و تش��ویق دارید. حتی می توانید برای 
این کار به دنبال یک همراه مناسب بگردید تا 

هر دو با هم این برنامه را دنبال کنید. 
 شرایط آتی را پیش بینی کنید و برای مقابله 
با آن ها از هم اکنون برنامه ریزی کنید. معموال 
افراد در س��ه ماهه اول ترک سیگار، مجددا به 
کشیدن س��یگار روی می آورند. از االن خود را 

برای این چالش بزرگ مهیا کنید. 
 همه محصوالت مربوط به تنباکو و نیکوتین 
را از محی��ط زندگی خ��ود، اتومبیل و محیط 
کارتان ح��ذف کنید؛ کبری��ت، فندک، پاکت 

خالی سیگار، حتی عکس هایی که در آن ها در حال کشیدن سیگار هستید. در صورت امکان اتومبیل، 
مبلمان، فرش و کلیه لباس هایی را که بوی س��یگار می دهند شس��ته و با مواد معطر بوی سیگار را از 

آن ها بزدایید. 
 از یک پزش��ک و مشاور برای این امر خطیر یاری بگیرید. در موارد اعتیاد شدید و سنگین گاهی 

مصرف دارو برای رسیدن به نتیجه مطلوب مورد نیاز است. 
 در کنار همه این راهکار ها از ورزش غافل نشوید. یک برنامه ورزشی روتین می تواند انگیزه  خوبی 
برای ترک سیگار باشد. برای اینکه بخواهید ورزشکار موفقی باشید باید بدن سالمی داشته باشید و 

جسم سالم با کشیدن سیگار و عوارض مخرب ناشی از آن در یک راستا نیست. 
 و نکته آخر اینکه می توانید به خودتان جایزه بدهید مثال به ازای نکشیدن هر نخ سیگار یک بستنی 
یا یک پک آجیل برای خودتان خریداری کنید و یا پول هر نخ سیگار را کنار بگذارید و با پس انداز و 
برنامه ریزی یک فعالیت مفرح و هیجان انگیز به خودتان یادآور شوید که می توان به جای عادت ناپسند 

و مضری مانند سیگار کشیدن تفریح های سالم و هیجان انگیزی را جایگزین کرد. 

آمار مربوط به مصرف سیگار تکان دهنده است
قطعا همگان به مضر بودن سیگار اذعان دارند اما متاسفانه روزبه روز بر تعداد افراد سیگاری افزوده 
می شود. فقط در آمریکا روزانه 3200 فرد زیر 18 سال برای اولین بار به سیگار لب می زنند و 2100 
جوان جزو افرادی اند که روزانه سیگار می کشند. تقریبا در همه جای دنیا از هر 10 نفر سیگاری 9 نفر 
اولین سیگار خود را زیر سن 18 سال کشیده اند و این لزوم آگاهی و اطالع رسانی درباره مضرات سیگار 
در سنین پایین را اثبات می کند. در دنیا حدود 16 میلیون نفر در اثرات کشیدن سیگار دچار بیماری اند 

و طبق آمار منتشر شده عمر افراد سیگاری حدودا 13 تا 14 سال کمتر از افراد غیرسیگاری است. 

همین امروز سیگار را ترک کنید
سرطان ریه، سکته قلبی و مغزی در افراد سیگاری چند برابر افراد معمولی است. طبق تحقیقات انجام 
شده در کشور آمریکا، افرادی که در اثر مصرف دخانیات، به ویژه کشیدن سیگار، ساالنه جان خود را از 
دست می دهند بسیار بیشتر از آمار مرگ و میر افراد مبتال به ایدز، معتادان به مصرف الکل، تصادفات 
وسایل نقلیه موتوری و جراحات با سالح گرم است. با این اوصاف هنوز هم دیر نشده همین امروز برای 

ترک سیگار اقدام کنید.
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از  اکث��ر مواق��ع وقت��ی یک��ی  در 
همس��ران خیانت می کند، همسر و 
حت��ی خود فرد بی وفا احساس��ات و 
هیجانات منفی متع��ددی را تجربه 
می کنند. پیشنهاد روان درمانگران 
بر طی کردن فرایند بخشش است 
)البته نه به معنای فراموش کردن 
آنچه به وقوع پیوسته( تا در نهایت 
با آرام��ش و به ص��ورت منطقی به 
تصمیم گی��ری نهای��ی برس��ند. در 
این گفتار به بخش��ی از این فرایند 
می پردازیم؛ تردیدها و ترس هایی 
را عنوان می کنیم که از پیوند دوباره 
با همس��رتان احس��اس می کنید، تا 
به دور از فش��ار خردکنن��ده آن ها 
کورکوران��ه در مس��یری نیفتید که 
بعده��ا دس��ت ندامت بر پیش��انی 
بزنی��د. بیایید نگرانی های ش��ایعی 
را که زوجین پس از افشای خیانت 
همسر با آن ها کلنجار می روند، مرور 
کنیم. ه��م فرد زخم خ��ورده و هم 
فرد بی وفا می توانند این نگرانی ها 

را داشته باشند:

نگرانی 1: »با این افتضاحی که پیش آمده است، 
آیا می توانیم دس�ت در دست، دوباره زندگی خوبی 

بسازیم؟« 
به دنبال افشای خیانت، طبیعی است که فکر کنید 
شعله های عشق تان خاموش و همه چیز بر فنا رفته 
اس��ت. با این حال پیشنهاد می کنیم در مجموع به 
کل زندگی خود نگاه کنید و تنها به احساس کنونی 
خود نپردازید. به گذشته بنگرید، آیا هیچ گاه خشنود 
نبوده اید؟ خاطرات خوش��ایندی با هم نداشته اید؟ 
استحکام رابطه شما در سال های اولیه پیش آگاهی 
امیدوارکننده ای برای آینده تان خواهد بود. بهتر است 
با خاطرات گذشته خود غیرمنصفانه برخورد نکنید، 
چون فرد بی وفا برای توجیه عمل خود تنها خاطرات 
بد را به یاد می آورد و گاه فرد زخم خورده برای نجات 
زندگی خود خاطرات مثبت را به یاد می آورد تا نشان 
دهد: »آنقدرها هم که شلوغش کرده ای همسر بدی 
نبوده ام و زندگی ما خوب بود«. این تصور که رابطه تان 
درست ش��دنی نیس��ت و تالش تان بیهوده اس��ت 
خودبه خود شما را ناامید می کند. اگر از همسرتان دل 
کنده اید، باید از خود بپرسید این احساس ناامیدی که 
خود را در آن غوطه ور کرده اید غیرمنصفانه و ناعادالنه 
نیس��ت؟ اگر در گذش��ته اهداف، اشتراکات و عالقه 
بیشتری به هم داشته اید، در آینده نیز روابط بهتری 

خواهید داشت؟

نگران�ی 2: »حاال که س�ابقه دار ش�ده ای، از کجا 
مطمئن شوم دوباره به بیراهه نمی روی؟«

اگر همس��رتان به شما خیانت کرده است، حتماً 
فکر می کنید: »چگونه ب��ه او اعتماد کنم؟ چگونه 
دوباره احساس امنیت را تجربه کنم؟« اگر همسرتان 
نتواند حتی زبانی اعتماد شما را جلب کند، دلیلی 

ندارد به او اعتماد کنید.

افراد بی وفا باورهایی دارند که باعث می شود خیانت 
کنند یا به خیانت خود ادامه دهند. در زیر به بعضی 

از پیش فرض های ذهنی این افراد اشاره می شود: 
»چیزی که همس��رم از آن مطلع نشود، مشکلی 
به بار نمی آورد«، »مگر آدم چند بار به دنیا می آید! 
این حق من است که خوش باشم«، »رابطه پنهانی 
من باعث می شود سرحال شوم و به زن و بچه هایم 
بهتر رسیدگی کنم«، »کی گفته آدم باید تک همسر 
باش��د؟«، »کنترل وسوس��ه هایم کار من نیست«، 
»هیچ وقت قول نداده ام که بی نقص باشم«، »چون 
همسرم اطالع دارد ولی به روی خودش نمی آورد، 

پس رابطه مخفی من مجاز است«. 
ای��ن مفروض��ات گاهی توجیه کنن��ده عمل فرد 
بی وفاست. گاهی هم خود فرد از اشتباهات خود آگاه 
اس��ت اما برای دفاع از خود بر باورهایش پافشاری 
می کند و به اصطالح کوتاه نمی آید. پس بهتر است 
به حرف های او گوش کنی��د و برای اصالح رابطه، 

مدتی به خودتان فرصت دهید.
کسی که مکرراً دروغ می گوید، در مقایسه با فردی 
که اولین بار مرتکب دروغگویی می شود، کمتر قابل 
اعتماد است. البته نمی خواهیم بگوییم یک بار رابطه 
نامشروع بیش از روابط پنهانی متعدد قابل بخشش 
و چشم پوشی است، یا داشتن صرفاً یک مورد رابطه 
نامشروع به معنی تکرار نشدن این پیشامد در آینده 
است. با این همه، همسری با سابقه ای دور و دراز از 
دروغ و فریبکاری، در مقایسه با کسی که یک بار به 
بیراهه رفته است، به احتمال زیاد در تغییر این الگو 

به مشکل برمی خورد.
بعضی از زن��ان و مردان به نیازه��ای خود واقف 
نیستند و انتظار دارند همسرشان خواسته های آن ها 
را برآورده س��ازد و چون به دلی��ل ناآگاهی و عدم 
داشتن مهارت های ارتباطی مؤثر اکثر نیازها بی پاسخ 
باقی می مانن��د، آن ها ترجیح می دهند که نیازها و 
آرامش خود را بیرون از رابطه زناشویی تأمین کنند. 
اگر همس��ران بیاموزند که با هم صادق باشند و با 
صراحت بیش��تری درباره نیازها و مشکالت شان با 
هم صحبت کنند و بتوانند برای رفع مشکالت شان 
به کمک ه��م راه حل بیابند، احتم��ال به انحراف 

کشیده شدن شان کمتر می شود.
الزم به ذکر است تا وقتی همسر بی وفا نخواهد دلیل 
وقوع رابطه نامشروع را کشف کند و به شکلی منصفانه 
بخش��ی از مسؤولیت آن را بر عهده بگیرد، امید فرد 

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده

با عهدشکنی همسر خود چه کنم؟

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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زخم خورده به رابطه متعهدانه، امیدی پوش��الی 
اس��ت. فرد بی وفا باید دلیل تراش��ی های خود را 
کنار بگذارد. در مراحل ابتدایی کشف خیانت، این 
توجیه ها فقط باعث می شود همسرتان به خلوص 
نیت شما برای تغییر شک کند. همسرتان تنها 
زمانی می تواند آماده سرمایه گذاری برای آینده تان 
ش��ود که احساس امنیت کند و شما مسؤولیت 

انجام کارتان را به عهده بگیرید.

نگرانی 3: »آیا دالیل من برای ماندن به اندازه 
کافی موجه است؟«

ش��اید نگران هستید که برای ماندن در کنار 
همسر خود دالیل احمقانه ای دارید و شاید هم 

واقعاً همینطور باشد.
اگ��ر به این دلیل در رابط��ه مانده اید که فکر 
می کنی��د از لحاظ مالی ی��ا عاطفی نمی توانید 
دوری او را تحمل کنید، از خود بپرسید آیا واقعاً 
به او وابسته هستید؟ شاید از تنها شدن بترسید 
اما اگر زندگی تان را بی طرفانه بررسی کنید، پی 
می برید که قب��الً هم تنها بوده اید و عملکردی 
پذیرفتنی از خود نشان داده اید. اگر در آن زمان 
نمی توانستید درآمد داشته باشید، بدانید که در 
گذشته جوان و بی تجربه بودید. شاید تصور کنید 
از لحاظ مالی کامالً ناکارآمد هستید اما گاهی با 
توجه به وضعیت کنونی متوجه می شوید که در 
حال حاضر شما مدیریت مالی را برعهده دارید.

گاهی اوق��ات باورهای ما، ع��رف و نگرانی از 
قضاوت مردم باعث می شود تا در رابطه بمانیم؛ 
باور اینکه »با لباس سفید می روم و با کفن سفید 

بیرون می آیم«.
در بعض��ی موارد ش��ما از رابطه خ��ود خارج 
نمی شوید چون فکر می کنید با ترک همسر، او 
دچار مشکل روانی می شود. البته این دلسوزی 
ش��ما می تواند سرپوش��ی بر ترس از جدایی و 
نداش��تن اعتماد به نفس برای زندگی مستقل 
باشد. در این صورت احساس عدم یک رنگی را 
همسرتان تش��خیص می دهد و رابطه مناسبی 

برقرار نخواهد شد.

نگران�ی 4: »آیا ب�ه خاطر بچه ها باید کنار هم 
بمانیم؟«

پدر و مادرها درباره اثرات طالق بر فرزندانشان 

نگرانن��د و باید هم باش��ند. پژوهش ها نش��ان 
می دهد که نه حضور مداوم پدر و مادر در محیط 
خانواده، بلکه سطح تعارضات و کشمکش های 
بی��ن والدین، که کودک قب��ل، بعد یا در طول 
طالق در معرض آن قرار دارد، میزان آس��ایش 
کودک را تعیین می کند. ظاهراً زندگی با والدین 
مطلقه ای که در آن س��طح تعارض و درگیری 
پایین اس��ت، به مراتب بهتر از وقتی اس��ت که 
بچه ها در خانواده ای طالق نگرفته با سطح باالی 

تعارض پرورش می یابند.
هدف، تشویق شما به جدایی از روی هوس و 
بدون تالش برای حل اختالف نظرها نیست. با 
وج��ود این اگر فقط و فقط به خاطر بچه ها و از 
روی احساس گناه و ترس، تن به ادامه زندگی 
مشترک داده اید، در درازمدت شاید به این نتیجه 
برس��ید که در حق فرزندانتان لطف نکرده اید؛ 
بلکه برعکس، به آن ها مفهوم نادرستی از عشق 
و زندگی زناشویی را نشان داده اید. چه شما در 
کنار فرزندان تان و چه دور از آن ها زندگی کنید، 
جزو یک خانواده هستید و قرابت عاطفی برای 
تطابق فرزندان بسیار مهم تر از نزدیکی فیزیکی 

بدون شادی، سرزندگی و صمیمیت است.

نگرانی 5: »تو با این کار نش�ان دادی که هیچ 
عالقه ای به من نداش�ته ای، پ�س ادامه زندگی 

مشترک ما چه لطفی دارد؟«
اگر به خود بقبوالنید که همسرتان نمی توانسته 
به ش��ما عالقه مند بماند و ب��ه همین دلیل با 
دیگری رابطه داش��ته اس��ت، احتمال دارد در 
ادامه رابطه ای که خود نیز خواهان آن هستید 
ناامید و ناکام ش��وید. برخی افراد افکاری مانند: 
»من بازنده ام«، »نمی توانم رقابت کنم« یا »آدم 
دوست داش��تنی  ای نیس��تم« را در ذهن خود 

می پرورانند و در مقابل س��عی می کنند سریعاً 
طرف مقابل را رها کنند و احس��اس خش��م را 
بروز دهند تا سرپوشی برای احساس حسادت، 
نیازمندی و سرخوردگی باشد. پیشنهاد ما این 
اس��ت که وقتی احس��اس خرس تیرخورده را 
دارید، برای زندگ��ی خود تصمیم نگیرید. این 
تصور شما که همسرتان به شما عالقه نداشته و 
ندارد شاید درست نباشد. شاید دالیل دیگری به 
غیر از شما برای وقوع خیانت وجود داشته باشد. 
شاید چنانچه شما همه درها را نبندید همسر 
شما بیشتر از تصورتان پشیمان، نادم و خواهان 
مرمت رابطه باشد. اگر خیلی عصبانی هستید، 
س��عی کنید ش��هامت به خرج دهید و با کنار 
زدن خشم تان، ترس، احساسات جریحه دارشده، 
ضعف و زبونی خ��ود را عریان ببینید. هرچند 
احس��اس تأثر، افس��ردگی و عصبانیت دست 
از س��ر ش��ما برنمی دارد، ولی الزم است رنج و 
ع��ذاب درونی خود را طوری ادا کنید که اجازه 
دهد همسرتان به شما کمک کند و همین طور 
متوجه شوید که آیا او به اندازه کافی به ناراحتی 
شما اهمیت می دهد یا خیر؟ و آیا توجه او آنقدر 
هست که برای سهم واقعی اش در ایجاد مشکل 

مسؤولیت قبول کند یا خیر؟
ش��ما ب��رای زندگ��ی خ��ود ب��ا تصمی��م 
سرنوشت سازی روبه رو هس��تید. آیا باید دیوار 
زلزله زده زندگی زناش��ویی خود را از نو مرمت 
کنید یا خرابه های آن را زیر پا بگذارید و به راه 
خود بروید؟ ش��ما را تشویق می کنیم به شیوه 
سنجیده تر و مالحظه کارانه تری تصمیم گیری 
کنی��د. توصی��ه نمی کنیم احساس��ات خود را 
نادیده بگیرید بلکه هدف این است که در مورد 
پیش فرض ها و باورهای پش��ت احساسات تان 
تعمق، و احساسات دیگری در خود خلق کنید. 
به عبارت دیگر، پیش فرض ها و تصورات دیگری 
درباره همسرتان، عشق و تعهد پیدا کنید. اگر 
در این راه به تنهایی موفقیتی حاصل نش��د از 

متخصصین این امر کمک بگیرید.

منبع :
»پیوند زخم خورده«، نوش��ته: جنیس آبرامز 
 اس��پرینگ ب��ا هم��کاری مایکل اس��پرینگ، 

ترجمه: مرجان فرجی

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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رانندگی در زمس��تان، با خطرات 
اجتناب ناپذیری همراه است، اما 
با رعایت برخی ن��کات می توانید 
احتمال وقوع اتفاقات ناگوار را به 
حداقل برسانید. فصل زمستان، 
یکی از پرخطر ترین فصول س��ال 
برای رانندگی محس��وب می شود 
ام��ا با افزای��ش آمادگی، تعمیر و 
بازبینی ب��ه موقع، رف��ع نقص و 
همین طور ارتقای اطالعات و اطالع 
از تکنیک ه��ای رانندگ��ی در این 
فص��ل، می توانید احتم��ال وقوع 

خطر را به حداقل برسانید.
نگه��داری  و  مراقب��ت  هرچن��د 
از خ��ودرو در ط��ول س��ال امری 
واجب است اما این کار در فصل 
زمستان اهمیت دوچندانی پیدا 
می کند؛ چراکه در برنامه سفرهای 
شهری و برون شهری، گیر افتادن 
در ج��اده ی��ا گوش��ه خیاب��ان، به 
خصوص در فصل زمستان بسیار 
ناخوشایند خواهد بود. بنابراین، 
س��عی کنید مانند همیش��ه و به 
طور منظم، معاینه فتی و چک آپ 
خ��ودرو را در دس��تور کار خ��ود 
ق��رار دهی��د به خص��وص وق��ی 
ق��رار اس��ت مس��افتی طوالن��ی 
را بپیمایی��د. فرام��وش نکنی��د، 
ب��ه تاخی��ر انداختن س��رویس و 
چ��ک آپ ام��روز، می توان��د منجر 
به هزینه های س��نگینی در جاده 

شود. 
پس برای آمادگی بیشتر در فصل 
زمس��تان، این ن��کات را حتما به 

خاصر بسپارید: 

باک خودرو را پر نگه دارید
اگر ظرفیت باک تا نصف و بیشتر از نصف پر باشد، 
تجم��ع رطوبت در داخل باک که ممکن اس��ت به 
مایع تبدیل شود را به حداقل می رساند و این بدان 
معناس��ت که درصورت گرفتار شدن در ترافیک و 
خراب شدن خودرو یا گیر کردن در برف، شرایط به 

مراتب بهتری خواهید داشت. 

مراقب الستیک ها باشید
از آنجا که امنیت رانندگی در زمس��تان متاثر 
از اصطکاک تایر های خودرو اس��ت، حواس��تان 
باشد که الستیک ها در شرایط مطلوبی هستند. 
همچنین، هر ماه باد الستیک ها را کنترل کنید، 
چراکه این کار اهمیت بس��یاری دارد. همچنین، 
عمق آج های الس��تیک را بررس��ی کنید چراکه 
آج تای��ر، مهم ترین عامل ب��رای حفظ اصطکاک 
در جاده های خیس و برفی محس��وب می ش��ود. 
عمق آج تایر باید حداقل یک هش��تم اینچ باشد 
که به راحتی با اس��تفاده از یک خط کش یا لبه 

یک سکه قابل اندازه گیری است. 
همچنی��ن، حواس��تان به آج های نامس��اوی و 
ناهماهنگ باش��د زیرا این اتفاق از میزان نبودن 
فرمان یا سیس��تم تعلیق خ��ودرو حکایت دارد. 
اگر قص��د هزینه کردن برای خرید تایر جدید را 
دارید، مطمئن ش��وید که قبل از آن مش��کالت 
سیستم تعلیق، جلوبندی و میزان فرمان را رفع 

کرده اید. 

به آرامی س�رعت را افزایش داده و از تغییر مسیر 
زیاد اجتناب کنید

اگر در مسیر برفی و ُسر رانندگی می کنید، با دنده 
دو حرکت کنید یا درصورتی که خودروی شما مجهز 
به دنده اتوماتیک است، آنرا روی حالت دستی قرار 
دهید تا در این حالت احتمال سر خوردن خودروی 

شما کاهش یابد. 

سرعت خود را کاهش داده و آرام رانندگی کنید
در شرایط جوی نامساعد و جاده های لغزنده، تایر 
خودرو براحتی اصطکاک خود را از دست می دهد و 
بر تمامی جنبه های رانندگی شما از تعویض دنده 
گرفته تا افزایش س��رعت تأثیر می گذارد. با حفظ 
س��رعت مطمئن و رانندگی با سرعت کمتر، زمان 
بیشتری برای واکنش نشان دادن در برابر ُسرخوردن 
ی��ا تصادف احتمالی خواهید داش��ت. حتی خدای 
ناکرده در صورت هرگونه تصادف نیز میزان خسارت 

به حداقل خواهد رسید.

از فاصله دور تر ترمز بگیرید
س��عی کنید زود تر از هنگام رانندگی در شرایط 
خشک ترمز کنید تا فرصت بیشتری به خود بدهید؛ 
همچنین س��عی کنید پدال ترمز را به آرامی فشار 

دهید و از زدن ترمز های ناگهانی پرهیز کنید. 

پدال ترمز را تا انتها فشار ندهید
از قف��ل کردن ترمز جلوگیری کنید زیرا این کار 

با احتیاط برانید!
نکاتی درباره رانندگی در فصل سرد و خشن زمستان

علی بابانواز
کارشناس مکانیک خودرو

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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سبب ُسرخوردن خودرو می شود. اگر خودروی 
 ABS شما قدیمی و از سیستم ترمز ضدقفل یا
بی بهره است، بهتر است ترمز را چندین مرتبه و 
به فاصله های کوتاه گرفته و   رها کنید تا از قفل 
شدن چرخ ها جلوگیری کنید. اگر خودروی شما 
به سیستم ABS مجهز است، ترمز را به آرامی 
فشار داده و تا انتها نگاه دارید. اگر صدای تق تق 
شنیدید، طبیعی است، پس ترمز را   رها نکنید؛ 
 ABS ای��ن صدا به خاطر سیس��تم ترمز ه��ای

شنیده می شود.

در هر موقعیتی تنها یک واکنش انجام دهید
وقتی س��رعت می گیرید، ترمز می گیرید یا 
می پیچی��د، تنها یک کار را انج��ام داده و از 
خودرو ی��ک وظیفه را بخواهی��د. اگر در آن 
واح��د دو کار را انجام دهی��د، مثال همزمان 
ترم��ز کنید و بپیچید، احتمال س��ر خوردن 
و انحراف خودرو افزای��ش می یابد. بنابراین، 
اگر در ج��اده لغزنده قصد پیچی��دن دارید، 
ابتدا س��رعت خود را به ان��دازه کافی کاهش 
دهید بعد بپیچید. حتما باید کاهش سرعت 
درحالی که خودرو مس��یر مس��تقیمی طی 

می کند انجام پذیرد. 

از اقدامات ناگهانی بپرهیزید
مارپیچ یا تغییر مس��یر ناگهانی، ترمز شدید، 
پیچیدن سریع و افزایش سرعت ناگهانی تعلیق 
خودرو را گیج می کند و احتمال ُس��رخوردن و 

انحراف از مسیر را افزایش می دهد. 

مراقب پل ها و زیرگذر ها باشید
پل ه��ا و زیرگذر ها اغلب خیلی س��ریع تر از 

مسیرهای عادی یخ زده و لغزنده می شوند. 

گول امنیت و محکم بودن خودرو را نخورید
هرگز به خودتان اجازه ندهید تا س��وار شدن 
یک خودروی شاس��ی بلند به ش��ما این حس 
را القا کند که خودروی ش��ما کامال امن اس��ت 
و در س��رعت های باال اصطکاک بیشتری دارد. 
بنابرای��ن، در هن��گام ترمز گرفتن در ش��رایط 
سخت، شاس��ی بلند بودن خودرو هیچ مزیتی 

محسوب نمی شود. 

بیشتر مراقب رانندگان دیگر باشید
ش��اید رانندگان دیگر به اندازه ش��ما با دقت 
نباش��ند. بنابراین، فاصله خود را ب��ا رانندگان 
دیگر افزایش دهید و طوری رانندگی کنید که 
رفتارهای شما ازسوی آنها قابل حدس باشد. در 
هنگام تغییر مسیر با زدن راهنما راننده پشت 
س��ر را از تصمیم خود باخبر کنید. اگر دیدید 
خودروی دیگری از پش��ت س��ر ش��ما را وادار 
می کند تا س��رعت خود را افزایش دهید، سعی 
کنید به  آرامی به الین س��مت راس��ت بروید و 

بگذارید از شما عبور کند. 

از خودروهای برف روب جلو نزنید
جلوی خودروهای برف روب، به احتمال زیاد 
مس��یر صعب العبور تر خواهد ب��ود همچنین، 
افزودن سرعت برای سبقت گرفتن از خودروهای 

ب��رف روب احتم��ال خطر را افزای��ش می دهد. 
در عوض سعی کنید پش��ت سر این خودرو ها 
حرکت کنی��د و اجازه دهید آن ها هم کار خود 
را بکنند. همچنین، سعی کنید خیلی به آن ها 
نچسبید چراکه احتمال پرتاب سنگ به شیشه 
جلوی خودرو از س��مت ماشین های شن پاش 

افزایش می یابد. 

توصیه هایی در هنگام گیر افتادن در جاده های 
لغزنده

نخست سعی کنید در منتهی الیه سمت راست 
و شانه خاکی جاده توقف کنید و جلوی خودرو 
را کامل صاف کنید تا به س��مت مسیر انحراف 
نداش��ته باشد. دنده را نیز بین یکی از دو حالت 
دنده یک یا دن��ده عقب قرار دهید تا از حرکت 
خودرو جلوگیری شود و بالفاصله تابلوی هشدار 
را در پشت ماشین بگذارید و فالشر ها را روشن 
کنید. همچنین، به محض اینکه خودروی شما 
ُس��ر خورد، مسیر خود را عوض کنید و همین 
مس��یر را ت��ا زمانی که به یک س��طح هموار و 
عاری از لغزندگی رسیدید ادامه دهید. اگر چرخ 
خودرو در برف گیر ک��رده و حرکت نمی کند، 
از گاز دادن بیه��وده اجتناب کنید چون با این 
کار تنها الس��تیک خودرو بیشتر به داخل برف 
می رود. سعی کنید از یک جک استفاده کرده و 
زیر چرخ ها خاک یا هرگونه شیئی که اصطکاک 
ایجاد می کند بریزید. فقط قبل از هرچیز مطمئن 
ش��وید که زیر محلی که جک را قرار می دهید 

محکم و عاری از لغزندگی باشد.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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فردی به نام جابر بن عبداهلل که نابینا بود، عمری طوالنی داش��ت. محضر چهار امام را 
درک کرد و در زمان پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلیم( از اصحاب بسیار عزیز رسول اهلل 

و عاشق والیت بود.
پس از شهادت امام حسین )علیه السالم( خود را از راه دجله و فرات به کربال رساند و 
به دوستش احمر گفت: جایی که ذّریّه رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله وسلم( را به شهادت 

رساندند به من نشان بده.
او گفت: محل شهادت را با خاک یکسان نموده اند تا آثار والیت هم نباشد. جابر گفت: از 

حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله وسلم( شنیدم که فرمود: 
فرزندم حس��ین )علیه الس��الم( و اصحاب عزیزش را برای قرآن و اس��الم به شهادت 
می رس��انند و مکان آن ها را با خاک یکس��ان می کنند و آب را در کربال باز می کنند تا 
آثاری از آن ها باقی نماند، اما در محل قتل گاه امام حسین )علیه السالم( یک درخت ِسدر 

می روید که آنجا محلی شهادت و قبر حسین عزیزم است.
 دوست جابر تا درخت ِسدر را دید اشک در چشمانش حلقه زد و فریاد زد: »اهلل اکبر« 
تو نابینا هستی و سخن حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله و سلیم( بعد از چندین سال 

کامال صحیح درآمد، »اهلل اکبر«.
 جاب��ر روی قبر نزدیک درخت س��در آن چنان گریه کرد تا به خ��واب رفت. او مرتب 
می گفت:  ای حس��ین عزیز، من هم در کربال سهم دارم که اگر چشم داشتم جانم را فدا 

می کردم. 
این مرد بزرگ از رهبرش امام حس��ین )علیه الس��الم( سخن بسیار دلپذیری را بیان 

می کند: 
خداوند کریم به فرشته ای مقامی عالی عطا فرمود که تا روز قیامت، هر انسان مؤمنی 
صلوات بر محمد و آلی محمد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( بفرستد، وقتی آن فرشته بشنود 
در جواب بگوید: علیک الس��الم. و صلوات را به پیامبر خبر دهد که فالن انس��ان بر شما 
صلوات می فرستد. در این حالت حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( می فرماید: 

سالم خداوند کریم بر او باد.1
هنگامی که جنگ تبوک شروع شد، سه نفر در این جنگ شرکت نکردند و در مدینه 
ماندند که آیاتی در نکوهش��ی آن ها نازل شد. آن سه نفر بسیار وحشت کردند و متحیر 

ماندند که چرا در جنگ شرکت نکردند. 
گریه ها سر دادند، اشک ها ریختند و تصمیم گرفتند که خود را با طناب هایی در مسجد 

النبی به ستون ها ببندند )که آن ستون ها معروف است به ستون توبه(. 
این خبر به نبی مکرم اسالم رسید که آن ها سوگند و قسم یاد کرده اند که خود را از ستون ها 
نگشایند مگر با دست مبارک رسول اهلل. پیامبر بزرگوار فرمودند: من هم سوگند و قسم یاد 

می کنم که آن ها را از ستون ها نگشایم تا این که از جانب حق دستوری به من رسد.
سپس این آیه نازل شد:

َعَسی اهللُ اَن یَتوَب َعلَیِهم
امید می رود که خداوند توبه آن ها را بپذیرد.

و حضرت به نزد آن ها آمدند و طناب ها را گشودند.
آن سه نفر به شکرانۀ این که بخشیده شده اند گفتند: »یا رسول اهلل اموالی که باعث شد 
تا از جهاد فی سبیل اهلل محروم بمانیم، همه را در راه خدا انفاق می کنیم تا مورد رحمت 

قرار گیریم.«

ارادت جابر بن عبداهلل به امام حسین)ع(

برگرفته از کتاب جلوه های نجات
 نوشته عبدالکریم شمشیری)محمددوست(

1. تفسیر منهج الصادقین
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ورزش
سقوط های هولناک !

مرد فرازمینی دنیای فوتبال!
»شهریار«  دست نیافتنی!

همه نیازهای پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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ج��دا از ای��رادات فنی ک��ه برانکو 
بی��ش از همه بدان واقف اس��ت، 
مش��کلی که می توان��د در آینده و 
با افزایش فش��ار بازی های لیگ و 
اضافه شدن بازی های لیگ قهرمانان 
خود را نشان دهد، نبود جانشینان 
مناسب برای بازیکنان اصلی  است. 
پرسپولیس در این فصل با ترکیب 
اصل��ی خ��ودش یک��ی از بهترین و 
منس��جم ترین نمایش ه��ا و بازی ها 
را در بین تیم های لیگ برتر نشان 
داده اس��ت، اما آیا می ت��وان امید 
داش��ت که همیشه این بازیکنان و 
این ترکیب قابل اس��تفاده در همه 

بازی های پیش رو باشند؟
یکی از ایرادات پرسپولیس فصل 
قبل، نداش��تن بازیکنان مناس��ب 
روی نیمک��ت ب��ود. برانک��و فصل 
پی��ش تنه��ا ی��ک تعوی��ض دلخواه 
می توانس��ت انجام ده��د و آن هم 
به میدان فرس��تادن بنگستون در 
نیم��ه دوم بود. به جز ای��ن بازیکن 
نیمکت نش��ین  بازیکن��ان  س��ایر 
پرس��پولیس چندان مورد پس��ند 
برانک��و ب��رای حض��ور در بازی ه��ا 
نبودند و ه��ر گاه هم که این مربی 
مجبور ش��د به دلی��ل محرومیت یا 
مصدومیت بازیکنان اصلی، از یکی 
از بازیکنان ذخیره اس��تفاده کند، 
چ��وب آن را خ��ورد و در بازی هایی 
مثل ب��ازی برگش��ت مقاب��ل نفت 
تهران، همین بازیکنان عامل باخت 
و عدم نتیجه گیری ش��دند. همین 
شد که هدف پرسپولیس در فصل 
یارگیری ایجاد یک نیمکت قوی بود 
که بتواند دس��ت برانک��و را برای 
تعوی��ض باز بگ��ذارد. ام��ا آیا این 

هدف حاصل شد؟

می ت��وان گف��ت که تا ح��دود زی��ادی نیمکت 
پرس��پولیس باز هم همان ایراد فصل قبل را دارد. 
اگ��ر برانکو در بین بازیکن��ان هجومی امکان این 
را دارد که چند بازیکن را در پس��ت های مختلف 
امتح��ان کند، اما در عقب زمی��ن و در فاز دفاعی 
اوضاع چندان مناسب نیست. پرسپولیس برانکو به 
جز مدافعانی که در زمین به بازی می گیرد مدافع 
چندان قابل اعتمادی روی نیمکت ندارد. این مربی 
برای پست دفاع میانی دو مدافع خارجی به خدمت 
گرفت که یکی همان ابتدای فصل تیم را ترک کرد 
و دیگری به نظر آماده نمی رسد و چندان هم قابل 
اتکا نیست . به حامد آقایی مدافع جوان این تیم نیز 
برانکو فرصت بازی نداده و به نظر هم نمی رس��د 
که بت��وان به این بازیکن بی تجرب��ه در بازی های 
مه��م لیگ و آس��یا اعتماد کرد. ب��ه عبارت دیگر 
اگر س��یدجالل حس��ینی و انصاری با مصدومیت 
یا محرومیت مواجه شوند، برانکو ترجیح می دهد 
ماهینی را به دفاع وس��ط بیاورد تا این که یکی از 
این دو مدافع نیمکت نشین را بازی دهد. عملکرد 
ماهین��ی در دفاع میانی ب��ه خوبی عملکردش در 
دفاع راست نیست. ضمن این که این بازیکن به جز 
بازی با ماشین س��ازی هنوز در این فصل امتحانی 
در پست دفاع میانی پس نداده و مشخص نیست 
که بتوان در بازی های سخت روی او در این پست 
حساب باز کرد. چرا که ویژگی های بازی او بیشتر 
مناسب برای بازی در کناره هاست تا بازی در عمق 
دفاع. بنابراین پرس��پولیس به یک مدافع وس��ط 

متخص��ص و با تجربه در نیم فصل نیاز مبرم دارد و 
برانکو این را بهتر از هرکسی می داند.

همچنین با رفتن احمد نورالهی، کامیابی نیا عماًل 
بدون جانشین می ش��ود و این بدان معناست که 
اگر ای��ن بازیکن دچار محرومی��ت یا مصدومیت 
ش��ود، دست برانکو برای جایگزین کردن بازیکنی 
که حتی نیمی از توانایی های کامیابی نیا را داشته 
باشد خالی است. برانکو در ابتدای فصل ربیع خواه 
را به عن��وان یک هافبک دفاع��ی به خدمت گرفت 
ام��ا انتقال انص��اری به دفاع میان��ی و مصدومیت 
آرام طبع او را مجبور کرد تا این بازیکن را در پست 
غیرتخصصی اش به کار گیرد. اما به نظر نمی رس��د 
ربیع خ��واه بتواند عصای دس��ت برانکو در پس��ت 

هافبک دفاعی باشد.
در پس��ت بازی ساز نیز پرسپولیس تنها محسن 
مس��لمان را دارد. هرچند احم��دزاده نیز می تواند 
در این پس��ت بازی کند اما  قابلیت بازیس��ازی او 
در حد مسلمان نیست. مس��لمان نیز در ترکیب 
پرس��پولیس یک بازیکن تقریبا بدون جانش��ین 
است. در پست های دیگر اوضاع پرسپولیس از نظر 
بازیکن تقریبا مناسب است هرچند عده ای به نبود 
یک مهاجم گلزن در نوک حمله  پرسپولیس اعتقاد 

دارند.
خبرهای��ی ک��ه از خریدهای پرس��پولیس در 
نیم فصل به گوش می رس��د بیش��تر حول جذب 
س��روش رفیع��ی می چرخ��د. ج��دا از این که آیا 
پرس��پولیس قادر به جذب ای��ن هافبک خالق و 

حجت شفیعی
روزنامه نگار

همه نیازهای پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت
آیا برانکو در تعطیالت نیم فصل نیمکت ذخیره سرخ ها را ترمیم می کند؟

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  

]64[

شماره 3۱ - آذر ماه ۱395

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

N
ew

s

گ و هنر
فرهن

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ش
ورز



تکنیکی است یا خیر، به نظر می رسد اولویت 
یارگیری پرسپولیس در نیم فصل نه بازیکنی 
در پست رفیعی، که جذب مدافع میانی و یک 
هافبک دفاعی باشد. پست های بدون جانشین 
پرس��پولیس در نیم فصل دوم این دو پس��ت 
است و این یعنی اگر بدشانسی به سراغ برانکو 
بیای��د و او یکی از بازیکنان اصلی خود در این 
دو پست از دس��ت بدهد، در صورت نداشتن 
جانشین مناسب می تواند تمام زحمت های او 
و تیمش برای قهرمانی بر باد رود. کافی س��ت 
که برانک��و یک بار دیگر بازی فصل گذش��ته 
مقابل نفت تهران را به خاطر بیاورد که چگونه 
محرومی��ت رامین رضاییان و عملکرد ضعیف 
جانشین او، صدر جدول و سپس قهرمانی را از 

پرسپولیس گرفت.

واکن�ش س�روش رفیع�ی به پرسپولیس�ی 
شدنش

سروش رفیعی هافبک با کیفیتی است. او به 
زودی دوران سربازی اش در تراکتورسازی تمام 
ش��ده و می تواند به تیم دیگری برود. خودش 
تصمیم گی��ری درب��اره آین��ده اش را به آینده 
موکول می کند. او درباره ش��ایعه پرسپولیسی 
ش��دنش می گوید: »هنوز تصمیمی در مورد 
آین��ده نگرفتم. دوس��ت ن��دارم در این موارد 

صحبت کن��م تا مردم فکر کنند قصد ب��ازار گرمی دارم. چون 
تصمیمی نگرفتم نمی توانم حرفی بزنم. من دو، س��ه بار در این 
مورد حرف زدم و مدعی هس��تم که اولویت اول من این اس��ت 
که لژیونر ش��وم آن هم در صورتی که به بهترین تیم بروم. اما 
اگر قرار باش��د در ایران بازی کنم هنوز تصمیمی در این مورد 
نگرفته ام و دوس��ت دارم جایی بروم که به فوتبالم کمکی شود. 
االن هم تا آخرین روز قراردادم تمام تالشم را برای تراکتورسازی 

انجام می دهم.«

پخش شایعه ای عجیب در رسانه ها
چندی پیش برانکو جهت مذاکره برای نقل و انتقاالت نیم فصل 
راهی ساختمان مدیریتی باشگاه پرسپولیس می شود تا تکلیف 
خودش و تیمش برای آینده روشن شود. آنطور که برخی رسانه ها 
مدعی ش��ده اند گویا همزمان با حض��ور او، طاهری و خوردبین 
مدیرعامل و سرپرس��ت باشگاه پرسپولیس ساختمان باشگاه را 
ترک می کنند و شنیده شد که برانکو لیست خود برای نیم فصل 
را در همین جلس��ه در اختیار معاون باش��گاه گذاشته و یکی از 
بازیکنان��ی که همچنان بر جذب او اصرار دارد، مرتضی تبریزی 
بازیکن فعلی ذوب آهن است. غیر از این مهاجم، برانکو گفته که 
تیم��ش به یک مدافع میانی و یک هافبک دفاعی هم نیاز دارد 
و قرار ش��ده در هر پست یک بازیکن جذب شود. این در حالی 
است که جذب این بازیکنان که احتماال یک نفر از آن ها- مدافع 
میانی- کروات خواهد بود، به جدایی دو بازیکن اوکراینی بستگی 
دارد که برانکو فسخ قراردادشان را طلب کرده وگرنه بدون رفتن 
آن ها، لیست پرسپولیس جایی برای جذب بازیکن جدید ندارد.

بازی سـاز  پسـت  در 
محسـن  تنهـا  پرسـپولیس 
هرچنـد  دارد.  را  مسـلمان 
احمـدزاده نیـز می توانـد در 
ایـن پسـت بـازی کنـد اما  
قابلیـت بازیسـازی او در حد 
مسلمان نیست. مسلمان نیز 
در ترکیـب پرسـپولیس یک 
بازیکن تقریبا بدون جانشین 
اسـت. در پسـت های دیگـر 
اوضـاع پرسـپولیس از نظـر 

بازیکن تقریبا مناسب است

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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کریس��تیانو  باالخ��ره  روز  ی��ک 
رونال��دو بع��د از گلزن��ی و ش��ادی 
منحصربه ف��ردش می آی��د س��مت 
یک��ی از دوربین ه��ای کن��ار زمین. 
دس��تش را می برد سمت صورتش 
و پوس��تش را مث��ل ماس��ک کن��ار 
می زن��د، همه ما چه��ره حقیقی اش 
را می بینیم. مدارهای الکترونیکی، 
عضالت فلزی، انبوهی چراغ چشمک 
زن و یک مغز که ش��بیه »مادربُرد« 
کامپیو تر ها پر از خازن، ترانزیستور، 

مقاومت، دیود و آی سی است. 
چند شب پیش بود که پسر پرتغالی 
فوتب��ال دنیا چهارمین توپ طالیش 
را ب��ه ت��االر افتخارات��ش اضاف��ه 
کرد. تاالری ک��ه خودش یک معدن 
طالس��ت! کس��ی تردید نکرد که او 
شایس��ته فتح ای��ن افتخ��ار بزرگ 
بود. یک اَبَربازیک��ن با توانایی های 
خیره کننده. ضربات مرگبار. هوش 
فرازمین��ی و عضالت��ی ک��ه ان��گار 
میکل آنژ از س��نگ مرمر تراشیده 
است. انگار همین دیروز بود که از 
اسپورتینگ لیسبون به تئا تر رویا ها 
آمد. شاگرد س��ر آلکس فرگوسن، 
با   هم��ان ط��ره موه��ای پریش��ان. 
بیشتر شبیه یک گوزن نوبالغ بود. 
بازیگوش، چاالک، حریص و خودنما. 
دریبل های��ش گاه��ی نمی گرف��ت. 
پای��ش روی توپ می رف��ت و زمین 

می خورد. 

انگار همین دیروز بود که اسماعیل فالح گزارشگر 
مس��تقر در لن��دن تصویر او را نش��ان داد که توپ 
ارس��الی رایان گیگز را از دهانه دروازه ساوتهمپتون 
به شکل شگفت انگیزی به آسمان فرستاد تا بعضی 
از روزنامه نگاران انگلیسی به او لقب »دلقک« بدهند. 
حاال چه کس��ی می تواند به »کریس��تیانو رونالدو 
دوس س��انتوس آویرو« بگوید دلقک؟ آن ها که به 
رونالدو رای دادند حتماً موفقیت هایش را در س��ال 
میالدی گذشته با مسی مقایسه کردند. حتی پسر 
ژوزه مورینیو هم در توئیترش تالش کرد رکوردهای 
مسی را نشان دهد. اینکه او امسال به موفقیت های 

بیشتری در مقایسه با رونالدو رسیده است: 
 بیشترین گل ها در سال 2016: مسی

 بیشترین پاس گل ها در سال 2016: مسی
 بیشترین گل ها در فصل 2017-2016: مسی

 بیشترین گل ها در لیگ قهرمانان اروپا در فصل 
2017-2016: مسی

 بیشترین گل ها در اللیگا 2017-2016: مسی

اما رونالدو قهرمان چمپیونزلیگ)لیگ قهرمانان 
اروپا( شد و مسی نشد، رونالدو حتی با مصدومیت 
جام قهرمانی یورو 2016 را باالی سر برد اما مسی 
باز هم در کوپا آمریکا مقابل شیلی شکست خورد و 
سومین فینال پیاپی را از دست داد، اینکه به او مرد 

بازنده فینال ها لقب دادند و... 
اما رونال��دو بخش بزرگ��ی از موفقیت این چند 
س��الش را مدیون یکی از دوس��تان مس��ی است. 
هیچ کس مثل گونزالو هیگواین در چند سال اخیر 

احسان محمدی
روزنامه نگار

مرد فرازمینی دنیای فوتبال!
به بهانه کسب چهارمین توپ طالی فوتبال جهان توسط کریستیانو رونالدو

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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قلب لئونل مسی را نشکسته است. هیچ حریفی 
اینطور به او خنجر نزده است. هیگواین در سه 
فینال پیاپی طالیی ترین فرصت ها را از دست داد 
تا مسی بازنده سه فینال باشد. چند لحظه از این 

سه فینال را مرور کنیم: 
 فینال جام جهانی 2014، دقیقه 20، پاس 
به عقب وحش��تناک تونی کروس باعث ش��د 
هیگواین با مانوئل نویر تک به تک ش��ود. یک 
موقعیت بی نظیر در فینال جام جهانی. ش��وت 
ُمرده هیگواین از کنار دروازه بدون  هیچ تهدیدی 
به اوت رفت. این تنها یکی از فرصت هایی بود که 
او هدر داد. مگر در فینال جام جهانی یک مهاجم 
چند ب��ار فرصت پیدا می کند؟ آلمان بازی را با 
تک گل ماریو گوتزه بُرد و قهرمان شد و حسرت 

برای مسی ماند. 
 فینال کوپا آمریکا 2015، دقیقه 92 بازی. 
آرژانتین صفر- شیلی صفر. مسی توپ را از میانه 
زمین با هنرمندی به خط حمله رساند. توپ در 

یک قدمی تیر دروازه به هیگواین رسید. گونزالو توپ را به کنار دروازه کوبید. آن ها در ضربات پنالتی 
بازی را 4-1 به شیلی باختند. هیگواین پنالتی دوم آرژانتین را هم هدر داد! تا مسی دومین فینال پیاپی 

را از دست بدهد. 
 فینال کوپا آمریکا 2015، دقیقه 21، اشتباه مدافع شیلی باعث شد هیگواین با دروازه بان این تیم 
تک به تک شود. نتیجه؟ توپ را با بی دقتی محض به اوت زد. او چند موقعیت مساعد دیگر را هم هدر 
داد تا در ضربات پنالتی این بار 4-2 بازنده شوند. این شکست آنقدر برای مسی تلخ بود که با چشمان 
اشکبار اعالم کرد که دیگر برای آرژانتین بازی نخواهد کرد. موقعیت های کمرشکنی که گونزالو هیگواین 
در سه فینال کلیدی هدر داد آنقدر غافگیرکننده بود که برخی آن را مشکوک اعالم کردند. در توئیتر 
عکسی ساختند که مسی اسلحه به دست می خواهد به هیگواین شلیک کند. اما چه کسی این چیز ها 
یادش می ماند؟ حاال کریستیانو رونالدو با چهار توپ طال به بیخ گوش مسی دوست داشتنی رسیده است. 
مثل رباتی که یک کودک معصوم را تعقیب کرده باشد و حاال پشت در خانه اش رسیده است. رونالدو 
شایسته کسب این عنوان است اما اگر به یک قدمی مسی رسیده، آدرس این خانه را گونزالو هیگواین 

کف دستش گذاشته است. 

رونالدو از کسب چهارمین توپ طالیش می گوید
»کسب چهارمین توپ طالیم افتخاری بزرگ است. خیلی خوشحالم 
و از کسب این جایزه به خود می بالم و می خواهم از کلیه اعضای تیمم، 
هم تیمی هایم در رئال مادرید و پرتغال سپاسگذاری کنم. یادم می آید 
نخس��تین باری که توپ طالی جه��ان را گرفتم حس و حال دیگری 
داش��ت. خیلی خوش��حال بودم و کامال همانند یک رویا بود. آن موقع 
4-23 ساله بودم و آن اتفاقی ویژه در زندگی من بود. حسی که امروز 
دارم هم همان گونه اس��ت؛ این ش��غل من اس��ت، حرفه من. همیشه 

می خواهم که بهترین باشم و برای این تالش و کوشش به خرج می دهم. کسب چنین چیزی برای من 
بسیار با اهمیت است. بدیهی است که تیم در وهله نخست قرار دارد و اگر با رئال مادرید یا پرتغال قهرمان 

نمی شدم، نمی توانستم این عنوان را به دست بیاورم.« 

بهترین سال حرفه ای رونالدو
»احتماال این بهترین سال دوران حرفه ای من بود؛ چه از دید جمعی 
و چه فردی. کس��ب یک عنوان قهرمانی اروپا با پرتغال برای نخستین 
بار در تاریخ چیزی بود که در کارنامه ام آن را کم داشتم و در عین حال 
یکی از لحظات فراموش نشدنی. البته نباید لیگ قهرمانان با رئال مادرید 
را هم فراموش کرد ، همچنین آقای گل شدن و به ثمر رساندن بهترین 
گل ها. احتماال این بهترین سال دوران حرفه ای من بود. به نظرم فرق 
بین رئال مادرید و پرتغال این است که رئال مادرید در پی قهرمانی در 

اروپاست و یازده بار این کار را انجام داده ولی پرتغال هرگز به این مهم دست نیافته بود و بنابراین من آن 
را ارزشمند تر می دانم البته بدون ناچیز شمردن لیگ قهرمانان. قهرمانی در یورو برایم کمی باال تر است، 
چیزی ویژه همانند نخستین توپ طالیم. این سالی فراموش نشدنی بود. مطمئن باشید برای من کسب 
چنین جایزه مهمی، لحظه ای ویژه به شمار می رود. این به اندازه تالش من در کل سال می ارزد و بنابراین مرا 
خشنود می سازد. لذت بسیاری را حس می کنم چون برای رسیدن به این عنوان خیلی تالش کردم. خوشحالم 
و افرادی که به من اطمینان کردند را به خاطر می آورم. هم تیمی هایم، خانواده ام، افرادی که مستقیما برای من 
کار می کنند، آن هایی که نگران من هستند، آن هایی که به من کمک می کنند بهتر شوم و سال به سال در 

همین سطح خود را نگه دارم که البته کار آسانی نیست.«

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

]67[

شماره 3۱ - آذر ماه ۱395

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش



ورزشکاران زیادی در سانحه های 
هوای��ی جان خ��ود را از دس��ت 
داده ان��د و تیم ه��ای زی��ادی از 
این سوانح متضرر شده اند. نهم 
آذرم��اه هواپیمایی که حامل تیم 
فوتبال چاپه کوئنسه برزیل بود 
در کلمبیا س��قوط ک��رد تا دوباره 
جه��ان فوتب��ال ش��اهد حادث��ه 
دلخ��راش و غم انگی��زی باش��د. 
تی��م برزیل��ی ک��ه ب��رای دیدار 
فینال ج��ام آمری��کای جنوبی به 
کلمبیا س��فر می کرد، تقریبا همه 
بازیکنان خود را از دس��ت داد و 
تنها س��ه نفر از ای��ن حادثه جان 
سالم به در بردند. جهان ورزش 
ش��اهد  گذش��ته  س��ال های  در 
چنین اتفاقات تلخی بوده است. 
در ای��ن ح��وادث ورزش��کارانی 
جان خون را از دست دادند. در 
ادامه به این س��انحه های هوایی 

اشاره می شود. 

سقوط تورینو بزرگ در سوپرگا
در 4 می  س��ال 1949 هواپیم��ای حامل تیم 
فوتب��ال تورین��و به علت ب��ارش برف ب��ه دیوار 
کلیس��ای س��وپرگا برخورد کرد. تی��م ایتالیایی 
برای برگزاری دیدار برابر بنفیکا به لیسبون سفر 
ک��رده بود اما در راه بازگش��ت در نزدیکی تورین 
با س��انحه هوایی رو به رو شد. در این حادثه 31 
نفر درگذشتند که بیشترش��ان عضو تیم تورینو 
بودند. در میان قربانیان نام اعضای تیم ملی ایتالیا 
نیز دیده می شد. والریو باچیگالوپو )دروازه بان( و 
برادران آلدو و دینو باالرین و والنتینو ماتزوال در 
این هواپیما حضور داشتند و جان خود را از دست 
دادند. همچنین اگری ارباس��تین، سرمربی تیم و 

روزنامه نگاران تورینی جز قربانیان بودند. 

حادثه مونیخ و خداحافظی با دانکن ادواردز
هواپیم��ای   1958 س��ال  فوری��ه  شش��م 
منچستریونایتد پس از برگزاری دیدار یک چهارم 
نهایی جام اروپا برابر ستاره سرخ بلگراد در مونیخ 
توقف کرد تا س��وختگیری کن��د. اما وضعیت بد 
)یخ زدگی( باند فرودگاه باعث ش��د تا تیم فوتبال 
یونایت��د هرگز به مقصد نرس��د. در ای��ن حادثه 
23 نفر جان خود را از دس��ت دادن��د. بازیکنان، 
روزنامه نگاران، خدمه هواپیما و مدیران باش��گاه 
انگلیسی از قربانیان بودند. راجر بیرن، مارک جونز 
و دانکن ادواردز از بازیکنان برجس��ته تیم نیز جز 
آن ها بودند. ادواردز س��تاره تیم یونایتد چند روز 

پس از حادثه به علت ش��دت جراحات وارد شده 
درگذش��ت. برخالف حادثه س��وپرگا و هواپیمای 
حامل تیم چاپکوئنسه در این سانحه هوایی افراد 

زیادی نجات پیدا کردند. 
در میان این 21 نفر نام مت باس��بی س��رمربی 
تی��م و باب��ی چارلت��ون )بازیکن( دیده می ش��د. 
هر دو نخس��تین ج��ام اروپایی ش��ان را به همراه 
منچستریونایتد در سال 1968 )10 سال پس از 

آن حادثه( فتح کردند. 

پرواز 54۸ سابنا
172 نفر در 15 فوریه س��ال 1961 پس از سقوط 
هواپیمای بروکسل- زاونتم جان خود را از دست دادند. 
در میان جان باختگان 18 نفر از اعضای تیم اسکیت 
آمریکای جنوبی حضور داش��تند. آن ها قرار بود یک 
هفته بعد در رقابت های جهانی اسکیت پراگ شرکت 

کنند. این بازی ها به علت این اتفاق برگزار نشد. 

پ�رواز DC-9 پورتوریک�و را ب�دون تی�م والیبال 
گذاشت

در 15 فوریه س��ال 1970 مش��کل فنی یکی از 
موتور ها در دومینیکن باعث شد هواپیما لحظاتی 
پس از بلند ش��دن س��قوط کند. 102 نفر در این 
س��انحه درگذش��تند که در این میان اعضای تیم 
والیبال پورتوریکو نیز حضور داش��تند. همچنین 
کارل��وس تئو کروس، بوکس��ور دومینیکنی جان 

خود را از دست داد. 

سقوط های هولناک !
وقتی هواپیما، فوتبال جهان را داغدار می کند

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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تراژدی آند
پرواز 571 اوروگوئه که 45 نفر مسافر داشت 
در 13 اکتبر س��ال 1972 در رشته کوه های 
آند سقوط کرد. در این هواپیما برخی بازیکنان 
تیم اولد کریس��تین حضور داشتند. 16 نفر از 
مس��افران پس از 2 ماه زنده پیدا شدند! آن ها 
پس از س��قوط و زنده ماندن س��رمای آند را 
تحمل کردن��د و از گوش��ت قربانیان مصرف 
کردند تا به خاطر گرس��نگی ج��ان خود را از 

دست ندهند. 

تراژدی اوکسی
پرواز اوکسی ورشو در 14 مارس سال 1980 
هنگام فرود دچار مشکل شد و سقوط کرد. 22 
بوکس��ور آمریکایی در این حادثه جان خود را 
از دس��ت دادند. هفت سال بعد هواپیمایی که 
حامل 16 بازیکن و س��رمربی تیم آلیانسا لیما 

بود در دریا سقوط کرد. 

یتیم شدن فوتبال زامبیا
در 27 آوریل سال 1993، 30 مسافر هواپیمای 
زامبیا پس از س��قوط در دریا کشته شدند. در 
این پرواز 17 بازیکن به همراه سرمربی تیم ملی 

فوتبال زامیبا جان خود را از دست دادند. 

تراژدی در رشته هاکی روی یخ
بازیکن��ان تیم هاک��ی روی ی��خ لوکوموتیو 
در 7 س��پتامبر س��ال 2011 پس از س��قوط 
هواپیمای ش��ان در یاروسالو درگذشتند. عالوه 
بر آن ها 37 نف��ر مرتبط با تیم هاکی و خدمه 

هواپیما جان خود را از دست دادند. 

دیگر ورزش�کارانی که دچار س�انحه هوایی 
شدند

ورزش��کاران زی��ادی در س��انحه های هوایی 
ج��ان خود را از دس��ت داده اند. خواکین بلومه 
)ژیمناست اس��پانیایی(، گراهام هیل )قهرمان 
فرمول یک(، تیری س��ابین فرانسوی )راننده و 
خالق رالی داکار(، کمیل موفات )قهرمان ش��نا 
در المپیک( و الکس��یس واستین )بوکسور( از 

جمله آن ها هستند. 

هواپیمای حامل چاپه کوئنسه چگونه سقوط کرد؟ 
طبق اخبار منتشر شده هواپیما با اتمام سوخت در آسمان کلمبیا 
با سقوط می کند و بر اساس پیش بینی های اولیه تعداد زیادی از 
مس��افران این پرواز زنده نمانده اند. تیم فوتبال چاپه کوئنسه به 
عنوان نماینده برزیل در رقابت های باش��گاهی آمریکای جنوبی 
با کاروانی 34 نفره راهی کلمبیا بود که با س��قوط هواپیما اکثر 
اعضای این تیم جان خود را از دس��ت دادند تا فوتبال سرزمین 
قهوه با ش��وک بزرگی مواجه ش��ود. این هواپیما در مسیر شهر 
مدلین کلمبیا بود که بر اساس اعالم برج مراقبت فرودگاه خوزه 
ماریا به یکباره در آسمان کلمبیا از رادار خارج شد و سقوط کرد. 
گفته می شود در آخرین تماس خلبان هواپیما از اتمام سوخت و 
عدم کنترل هواپیما خبر داد و به یکباره ارتباطش با فرودگاه قطع 
شد و سقوط کرد. این هواپیما که در مسیر کلمبیا سقوط کرد، 
چند روز پی��ش از این حادثه حامل بازیکنان تیم ملی آرژانتین 

برای برگزاری بازی های مرحله مقدماتی جام جهانی بود.
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محمد همتی
خبرنگار ورزشی

ش��هریار فوتبال ایران نزدیک به دو دهه است که با 
اختالف زیاد نس��بت به رقبا بهتری��ن گلزن ملی جهان 
است. این رکورد جاودانه علی دایی باعث شده که او 
در صدر توجهات رس��انه ها و حتی فیفا در این زمینه 
باشد و به واسطه همین عنوان به مراسمات رسمی و 
مهم فیفا فرا خوانده ش��ود. اما هر رکوردی در نهایت 
شکس��ته خواهد ش��د. همانطور که علی دایی سال ها 
قبل و در جوانی با رکوردزنی به این عنوان رسید در 
آینده هم جوان��ی دیگر رک��ورد او را خواهد زد، این 
واقعیتی تلخ اس��ت اما می توانیم امیدوار باشیم یک 
ایران��ی دیگر رکورد او را بزند ت��ا این رکورد برای ما 
باق��ی بماند. گلزن��ی نیمار در بازی ه��ای مقدماتی جام 
جهان��ی 201۶ و مخصوصا دیدار با آرژانتین او را ۵0 
گل��ه کرد و باتوجه به روند گلزنی هایش او را می توان 
جدی ترین رقیب دایی دانس��ت. البته سردار آزمون 
س��تاره ترکمن تیم ملی کشورمان نیز می تواند با حفظ 
ش��رایط موجود، خ��ودش را به دایی و رقبا برس��اند. 
در جریان همین مس��ابقات مقدماتی جام جهانی اخیرا 
کریس��تیانو رونالدو موفق شد با زدن 2 گل به لتونی 
که دومی با یک حرکت تماش��ایی به ثمر رسید، جهش 
مناس��بی در جدول بهترین گلزنان عرصه ملی داشته 

باشد. در ادامه با ما همراه باشید:

نزدیک ترین گلزن 6۸ گله است!
پ��س از علی دایی، پوش��کاش ب��ا 84 گل، 
کاماموتو با 80، حس��ین س��عید با 78، پله با 
77 و... هس��تند اما همه این ها تا دوازدهمین 
نفر، فوتبالشان به پایان رسیده و  نزدیک ترین 
تعقیب کننده ب��ه او کارلوس رویز گوآتماالیی 
است که 37 ساله است و 68 گل به ثمر رسانده 
است. نزدیک ترین تعقیب کننده ای که اسم و 
رس��م دار تر به نظر می رسد کریستیانو رونالدو 
68 گله اس��ت که سال های پایانی فوتبالش را 
سپری می کند. او اخیرا موفق شد با دو گل در 
دیدار برابر لتونی با رکورد گل های گرد مولر و 
رابی کین براب��ری کند. اکنون در بین گلزنان 
ملی اروپا، تنها میروس��الو کلوزه )71( ساندور 
کوچیس )75( و فرانس پوشکاش )84( باالتر 
از کاپیت��ان پرتغال قرار دارن��د. البته او راهی 
طوالنی برای رس��یدن به رکورد بهترین گلزن 
ملی جهان که با 109 گل در اختیار علی دایی 
است، پیش رو دارد و پس از او هم لیونل مسی 
با 56 گل ق��رار دارد. در بی��ن این دو بازیکن 
نیز س��تارگانی نظیر دروگبا، الن��دن داناوان و 

داوید ویا هس��تند که از تیم ملی خداحافظی 
کرده اند.

6 آسیایی در بین 10 گلزن برتر
نکته جالب در رده بندی گلزنان برتر ملی فوتبال 
جهان حضور پرتعداد مهاجمان آسیایی در بین 
گلزنان برتر اس��ت، تا جایی ک��ه در بین ده نفر 
اول 6 بازیکن آسیایی حضور دارد! دایی از ایران، 
کاماموتو از ژاپن، سعید از عراق، عبداهلل از کویت، 
ماجدعبداهلل از عربستان سعودی و سناموئانگ 
از تایلند هس��تند و روی ه��م 484 گل به ثمر 
رسانده اند، یعنی بیشتر از مجموع گلزنان مهاجمان 

اروپایی که در بین 100 نفر اول هستند!

جدی ترین تعقیب کننده ها
علی رغم این که هنوز هیچ بازیکنی در محدوده 
نزدی��ک تعداد گل ه��ای علی دایی نیس��ت اما 
ستارگانی نظیر رونالدو، مسی، نیمار و بازیکنی 
از هند جدی ترین تعقیب کننده های او هستند 
و می توانن��د با پیش��رفت در رون��د گلزنی های 
ملی شان به ش��هریارِ فوتبال ایران برسند. روند 
گلزنی های رونالدو نش��ان می دهد او در هر بازی 
میانگین 5دهم گل به ثمر رسانده است و در 13 
سال سابقه ملی اش 135 بازی انجام داده است. 
رونال��دو برای صفر کردن اختالفش با دایی باید 
41 گل به ثمر برساند، یعنی با حفظ همین روند 
10 سال دیگر بازی کند و به گلزنی هایش ادامه 
دهد! مسی نیز وضعیتی همچون رونالدو دارد. او 
در 11 سال سابقه بازی 51 گل به ثمر رسانده و 
با توجه به میانگین نیم گل در هر بازی باید صد 
بازی ملی انجام دهد تا به رکورد علی دایی برسد! 
سونیل چتری مهاجم 31 ساله هند ناشناس ترین 
تعقیب کننده جدی دایی است. او میانگین گل 
بهتری نسبت به رونالدو و مسی دارد و البته باید 
در نظر داشت حریفان تیم ملی هند تفاوت بسیار 
زیادی با حریفان تیم های ملی پرتغال و آرژانتین 

دارد.
اما برسیم به نیمار جونیور داسیلوا، جدی ترین 
تعقیب کننده علی دایی! همه او را می شناسیم اما 
نامش را کامل گفتیم تا کامل تر معرفی شده باشد. 
زیرا در آینده احتماال بازی های ملی او را دقیق تر 
دنبال خواهیم کرد تا کمتر گلزنی کند و به رکورد 

دایی نرسد. نیمار 24 ساله که از سال 2010 در 
تیم ملی بزرگساالن برزیل بازی می کند، در 74 
بازی ملی موفق به زدن 50 گل ش��ده اس��ت و 
میانگین 68 صدم گل ب��ه ازای هر بازی را دارد! 
س��تاره جوان برزیلی ها با توجه به سن و سالش 
احتماال 10 سال دیگر در تیم ملی خواهد بود و 
بیش از 100 بازی ملی دیگر انجام خواهد داد و 
اگر این روندش را حفظ کند 60 تا 70 گل دیگر 
به گل هایش اضافه خواهد ک��رد و از علی دایی 
عبور خواهد کرد. او در دیدار با آرژانتین با به ثمر 
رساندن یکی از سه گل تیمش پنجاهمین گل 
ملی اش را ثبت کرد. البته باید گفت در گذشته 
هم ستارگان جوانی س��ودای آقای گل شدن و 
جانشین دایی شدن را در سر داشتند اما با گذشت 
زمان نتوانستند روند رو به رشدشان را حفظ کنند 

و از قافله عقب ماندند.

از ایرانی ها چه خبر؟!
در بین گلزنان ملی فوتبال کش��ورمان پس از 
دایی به ترتیب باقری، کریمی و نکونام حضور دارند 
که البته همه بازنشسته شده اند و دیگر نمی توانند 
رکوردش��ان را بهتر کنند. در بین بازیکنانی که 
مشغول بازی هستند، قوچان نژاد 17 گل، سردار 
آزم��ون با 16 گل و کریم انصاری فرد با 14 گل 
نفرات اول تا س��وم هس��تند اما رضا قوچان نژاد 
باتوجه به سن نسبتا باال و کریم انصاری فرد باتوجه 
به روند نزولی گلزنی هایش نمی توانند به رکورد 

دایی نزدیک شوند.
اما س��ردار آزمون با به ثمر رساندن 16 گل در 
22 بازی آن هم در 22 سالگی همه اهالی فوتبال 
را امیدوار کرده است تا ستاره ای از ایران موفق به 
شکستن رکورد علی دایی شود. آزمون اولین گلش 
را در بازی دوستانه به کره جنوبی زد و در ادامه با به 
ثمر رساندن گل های حساسی به تیم هایی چون 
قطر و عراق در جام ملت های آسیا و کره جنوبی 
در مقدماتی جام جهانی ارزش های خود را نشان 
داده اس��ت. نکته دیگر این که میانگین گل های 
زده او 73 صدم گل در هر بازی است که مساوی 
با علی دایی است. باید دید سردارِ فوتبال ایران با 
حفظ این روند آیا می تواند کمک حال تیم ملی 
ایران در تورنمنت های آتی باش��د و عالوه بر آن 

رکوردی حماسی برای ایران خلق کند یا خیر.

»شهریار«  دست نیافتنی!
کریس رونالدو، مسی، نیمار و سردار چشم به رکورد علی دایی دارند
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Participation in International
Transport and Road Maintenance Exhibition

The 1st International Exhibition of Transport & Logistics, Road 
Construction, Road Maintenance and Related Industries was 
held from December 18 to December 20 and was attended by 
115 domestic and foreign companies involved in transportation 
and road maintenance. Different types of machineries for road 
construction, bridge construction and tunnel construction, 
and various kinds of heavy equipment machines like loaders, 
bulldozers, graders, snowplows and road assistance equipment 
as well as devices used for improvement of road pavement were 
exhibited in the mentioned exposition.

Oghab Afshan as the manufacturer of Oghab - Scania buses and 
coaches received the award for the best manufacturing company in 
the stated exhibition. Abdollah Akbari Rad, as the representative 
of the company, received the award from Dr. Abbas Akhoundi, 
the Minister of Roads and Urban Development.

Also, Oghab Afshan unveiled the final version of its Fleet 
Management System )FMS( in the above-mentioned exhibition 
and held training workshops regarding the operation of the 
intelligent system. The workshops were well received by the 
participants, including the Deputy Minister of Roads and Urban 
Development, bus and coach owners and drivers, and managers 
of transportation companies. Amir Abbas Mohammad Gholipour, 
the Oghab Afshan’s intelligent fleet system manager, says: “The 
system has communication with several other internal systems 

of the buses and coaches. Its final output is the online remote 
control of the vehicles. All of the internal data of the vehicles, 
including the communication data between the control units, are 
sent to the system. The driver’s behavior, the road and vehicle’s 
conditions are, on the basis of the received data, analyzed. This 
can effectively help the whole country’s transportation fleet, 
especially in analysis of the accidents. We can observe and 
monitor the drivers’ behaviors and have constant communication 
with organizations such as the police and terminal organizations. 
The system is implemented in Iran for the first time by Oghab 
Afshan Company.’’

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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Interview with a Scania Coach Driver and Owner

Participation in International Disaster Management Exhibition

Abdolreza Sharifian comes from Boushehr Province and 
owns 4 Oghab – Scania coaches which are operated in the 
route Boushehr - Abadan. He obtained his grade A driving 
license in 2003. However, his main focus has been on coach 
management rather than coach driving during the past 7 
years. He says: “Scania coaches have been well received in 
our country by our coach drivers and passengers. I usually 
speak with my fellows about the quality of coaches from 
different brands. Most of them prefer Scania coaches 
manufactured by Oghab Afshan Company to the other 
brands and try to replace their transportation vehicles 
with the Oghab – Scania coaches. I think several reasons, 
including the following, have led the coach drivers and 
owners to reach such a conclusion:

1. The engine quality of the Oghab – Scania vehicles;
2. Warm reception of the coaches from the operators and 
passengers;
3. Widespread and quality after sales services of the vehicles.

The 2nd International Exhibition and Conference 
of Safety, Security and Disaster Management in 
Natural Disasters was held in the site of Shahr-e Aftab 
International Exhibition from December 13 to December 
16 and was attended by 120 domestic companies and 10 
companies from Russia, China, Azerbaijan, etc.

Oghab Afshan exhibited its assistance vehicles, 
including Oghab – Scania ambulance bus and 
bloodmobile as well as Scania engines. Oghab Afshan 
is considered to be the first Iranian bus manufacturing 
company which has been able to export its ambulance 
buses to the neighboring countries. It should be noted 
that 3 Oghab – Scania ambulance buses model 4212 
Maral were recently exported to Iraq.
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