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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 وَ اَْهىل وَ ماىل وَ ُوْلدى وَ َ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 َوال َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِنىّا اَِلْیَك 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 اْلَمْنَظرِ ىِف االْْهِل َواْلامِل َواْلَوَلِد ىِف الدُّ َفرِ وَ كاَبِة اْلُمْنَقَلِب وَ ُ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 اَِلْیَك. َه َطَلباً ِلَمرْضاِتَك وَ َتَقرُّ ُه اَِلْیَك 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 وَ اَرُْجوُه فیَك َوىف اَْوِلیآِئَك [ َ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 اَِلْیَك َوجَّ

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

وَ َعَلْیَك َخلَّْفُت اَْهىل وَ ماىل وَ ما َخوَّْلَتنى وَ َقْد َوِثْقُت ِ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 وَ اِلِه ُ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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هفت��ه پایان��ی بهمن ماه،رئی��س 
دول��ت یازدهم میزبان نخس��ت 
وزی��ر و هیأت اقتصادی کش��ور 
بود؛ س��فری ک��ه گفته ش��د در 
راس��تای تحکیم و تعمیق روابط 
چند قرن دو کش��ور بود و نقطه 
عطف جدیدی که روابط دوجانبه 
را به س��رعت ارتقا خواهد داد. 
نکته آنکه نخس��ت وزیر س��وئد 
س��فرهای معدودی به خ��ارج از 
کشور دارد و در آن سفرها نیز، 
چن��د نفر محدود وی را همراهی 
هم��راه  هی��أت  ام��ا  می کنن��د. 
نخست وزیر س��وئد، تنها از نظر 
سیاسی اهمیت نداشت بلکه از 
نظر اقتصادی ش��امل قوی ترین 
مهم ترین شرکت های سوئدی  و 
بود که بیشترین سرمایه و نقش 
را در ص��ادرات و اقتص��اد این 
کشور عضو اتحادیه اروپا دارند. 
سندویک،  همچون  شرکت هایی 
ولوو،  اطلس کوپک��و، اس��کانیا، 
بمباردیر و... شرکت های بسیار 
در  ک��ه  هس��تند  قدرتمن��دی 
مجموع��ه »بزینس س��وئدن« و 
»ش��ورای صنای��ع س��وئد« گرد 
آم��ده و هری��ک نقش��ی عظی��م 
و بی بدی��ل در اقتص��اد س��وئد 
دارن��د. برخی از این ش��رکت ها 
همچون اس��کانیا حتی در دوران 
تحری��م و ب��ا وج��ود فش��ارهای 
کش��ور آمری��کا، بازار ای��ران را 
ت��رک نکردن��د و ب��ه م��راودات 
خود با شرکت های ایرانی ادامه 
دادن��د. هم اکن��ون قری��ب 80 
هزار اتوبوس و کامیون سوئدی 
حرک��ت  ای��ران  جاده ه��ای  در 
می کنن��د ک��ه بس��یاری از ای��ن 
وسائط نقلیه س��وئدی، وارداتی 
نیس��تند بلکه در ایران تولید و 
برخی به بازارهای همس��ایه نیز 

صادر می شوند.

س��وئدی ها رابطه اقتصادی قدیمی با ایران دارند 
و قدیمی ترین پ��ل آهنی روی بزرگترین رود ایران 
»کارون« در حدود 80 سال پیش توسط سوئدی ها 
در اهواز ساخته شده. همچنین تأسیس ژاندارمری 
ایران، مشارکت در ساخت راه آهن سراسری و آوردن 
برخی صنایع زیرساختی همچون بلبرینگ و معدن 
به ایران با کمک س��وئدی ها صورت گرفته اس��ت. 
برعکس کش��ورهایی که مراودات اقتصادی شان با 
کش��ورهای خاورمیانه را بر منافع سیاسی خود بنا 
می کنند، سوئدی ها چنین نیستند و در قبل و بعد از 
انقالب اسالمی، بیشتر به دنبال رابطه ای سالم مبتنی 
بر احت��رام متقابل با ایران بوده ان��د. آنها پرتوان، با 
عزمی راسخ و برای جهش به روابط دوجانبه با ایران 
آمدند و در پایان تفاهم نامه های اقتصادی متعددی 

را منعقد کردند.

مق�ام معظم رهبری: س�وئد در چش�م م�ردم ما 
کشوری خوشنام است

یکی از مهمترین اتفاقات سفر نخست وزیر سوئد 
به ایران، دیدار او با رهبر معظم انقالب بود. حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای در دیدار آقای اس��تفان لوفون 
نخست وزیر سوئد با اشاره به ظرفیت های فراوان دو 
کشور برای ارتقای همکاری ها، خاطرنشان کردند: از 
افزایش ارتباطات دو کشور در همه عرصه ها استقبال 
می کنیم و امیدواریم مذاکرات و توافقات انجام شده 
در عمل نیز تحقق پیدا کنند. ایشان سطح کنونی 

روابط ایران و س��وئد را بسیار کمتر از ظرفیت های 
موج��ود ارزیابی کردن��د و افزودند: س��وئد به دلیل 
ارتباطات طوالنی با ایران، در چشم مردم ما کشوری 
خوشنام است و این خوش بینی ملت ها به یکدیگر، 
زمینه مناسبی برای توسعه همکاری ها خواهد بود. 
رهبر معظم انقالب با اشاره به رفت وآمد و مذاکرات 
برخی دولت های اروپایی در تهران در طول یک سال 
و نی��م اخی��ر و در عین حال عملی نش��دن اغلب 
توافقات انجام گرفته، خطاب به نخس��ت وزیر سوئد 
گفتند: با شناختی که از جنابعالی وجود دارد، شما 
فردی اهل اقدام و عمل هستید و انتظار می رود به 
نحوی عمل کنید ک��ه توافقات صرفاً بر روی کاغذ 

باقی نماند. 

امضای 5 یادداش�ت تفاهم همکاری بین ایران و 
سوئد 

جمهوری اسالمی ایران و سوئد با هدف تحکیم و 
تعمیق همکاری های مشترک، 5 یادداشت تفاهم 
همکاری امضا کردند. این اسناد همکاری، در حضور 
حجت االس��الم و المس��لمین دکتر حسن روحانی 
رییس جمهوری و اس��تفان لوفون نخس��ت وزیر 
سوئد و توسط مقامات عالی رتبه دو کشور امضا شد. 
5یادداشت همکاری در زمینه های علمی و فناوری، 
آموزش عالی و تحقیقات، هم��کاری  در زمینه راه 
و ج��اده، ارتباطات و فن��اوری و همکاری در زمینه 
زنان و خانواده، بعد از نشست خصوصی و مشترک 

فصل جدید روابط اقتصادی و تجاری تهران-استکهلم
نخست وزیر و هیأت بلندپایه کشور سوئد به ایران سفر کردند
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هیأت های عالی رتبه دو کش��ور امضا شد. دکتر 
روحانی بعد از امضای این یادداشت های تفاهم 
در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر 
سوئد، روابط تهران-استکهلم را با سابقه تاریخی 
و نزدیک توصیف و تأکید کرد: توس��عه روابط 
جمهوری اس��المی ایران با سوئد به عنوان یک 
کشور پیشرفته اروپایی، عضو اتحادیه اروپا و عضو 

غیر دائم شورای امنیت، حائز اهمیت است. 
وی به شرایط مناسب برای گسترش و تعمیق 
روابط جمهوری اس��المی ایران با اتحادیه اروپا 
و به ویژه س��وئد در فضای پس��ابرجام و توافق 
هسته ای ایران با 1+5 اشاره کرد و گفت: مواضع 
س��وئد در دوران تحریم ها و مس��ائل هسته ای 
نس��بت به کش��ورمان همواره از میان��ه روی و 
اعتدال برخوردار بوده اس��ت. رییس  جمهوری 
تأکید ک��رد: ظرفیت های بس��یار خوبی برای 
توس��عه روابط بی��ن دو کش��ور در زمینه های 
حمل و نقل، محیط زیست، فن آوری اطالعات 
و ارتباط��ات، معادن و صنعت وجود دارد. دکتر 
روحانی با اش��اره به اینکه اراده دو کشور بر این 
است که سطح همکاری های خود را به ویژه در 

حوزه اقتصادی به پیش از تحریم ها بازگردانند، 
ادام��ه داد: به دنبال بهره گیری از ظرفیت های 
اقتص��ادی به ویژه صندوق تضمی��ن صادرات و 
روابط بانکی نزدیکتر هستیم. معتقدیم اتحادیه 
اروپا باید در شرایط بعد از برجام از شرکت ها و 
بان��ک های اروپایی حمایت کامل کند تا از این 
فضا برای منافع مشترک، حداکثر استفاده شود.

دکتر روحانی با اش��اره به مذاکرات دو کشور 
درباره مس��یر ترانزیتی ایران و برقراری ارتباط 
جاده ای و ریلی اروپای شمالی و اروپای شرقی 
ب��ه اقیانوس هن��د، ادامه داد: گس��ترش روابط 
دانش��گاهی، علمی، فن آوری جدید و ارتباطی 

به نفع دو کشور است.

اس��تفان لوفون نخست وزیر س��وئد نیز در 
ای��ن کنفرانس خب��ری با ابراز خش��نودی از 
س��فرش به تهران گفت: نخست وزیر پیشین 
س��وئد در دهه 80 میالدی چندین بار برای 
میانجیگ��ری در جن��گ میان ای��ران و عراق 
به تهران س��فر کرده بود، اما این اولین س��فر 
رسمی یک نخست وزیر سوئد به ایران است و 
خوشحالم که این افتخار نصیبم شد. نخست 
وزیر س��وئد افزود: با یک هیأت بزرگ از تجار 
شناخته شده و مس��ؤوالن ارشد سازمان ها و 
آژانس های دولتی سوئد حضور یافتم و سطح 
این هیأت اهمیت برقراری و توس��عه روابط با 
تهران را برای سوئد نشان می دهد. ما در این 
نشست درباره مسائل منطقه ای، حقوق بشر، 
س��وریه و رابطه ایران ب��ا بازیگران مهم دیگر 
منطقه مثل عربس��تان س��عودی و همچنین 
در خص��وص تجارت و روابط نزدیک تر و بهتر 
بین ش��رکت های دو کشور صحبت کردیم و 
در ادامه این سفر نیز چند وزیر و نمایندگان 
ش��رکت های بزرگ از س��وئد به ایران س��فر 

خواهند کرد.
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حضور کامل اسکانیا در ایران
 مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو( می گوید که دو شرکت خودرویی 
اسکانیا و ولوو قرار است به صورت کامل در ایران 
فعالیت کنند. منصور معظمی در حاشیه نشست 
مشترک هیأت اقتصادی و صنعتی متشکل از 
صاحبان صنایع و مدیران عامل چند ش��رکت 
س��وئدی با معاونان و مدیران سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران با اشاره به تفاهم نامه ای 
که بین یکی از شرکت های ایدرو با یک شرکت 
س��وئدی مدنظر قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: 
ایدرو تفاهم نامه ای را به منظور مش��ارکت یکی 
از شرکت هایش با یک شرکت سوئدی در یک 
مناقصه بزرگ مدنظ��ر قرار می دهد که مربوط 
به ۶00 کیلومتر خط لوله در شرکت ملی نفت 
ایران اس��ت. وی ابراز امیدواری کرد این تفاهم 
به صورت مشارکتی تبدیل به قرارداد دو طرفه 

شود.
معظم��ی همچنین در مورد خ��ط تولید دو 
شرکت خودرویی اسکانیا و ولوو که قرار است به 
صورت کامل در ایران فعالیت کنند، گفت: خط 
تولید اس��کانیا و ولوو در ایران فعال است و ولوو 
نیز با یکی از شرکت های خودروساز خصوصی 
سالیان سال است که فعالیت می کند و اسکانیا 
نیز وضعیت مش��ابهی دارد. مدیرعامل سازمان 

گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران افزود: البته 
علی رغم خودروهای باکیفیتی که س��وئدی ها 
تولید می کنند، اما از نظر قیمت گران هستند. 
به همین منظور در حال مذاکره برای س��اخت 
خودروهایی هس��تیم ک��ه توان خری��د آن در 
ایران وجود داش��ته باش��د و این مسأله مربوط 
به خودروهای س��واری است، چرا که در زمینه 
خودروهای سنگین فعالیت مطلوبی وجود دارد.

معظمی با اشاره به این که در مورد خودروهای 
سنگین نیاز بیشتری در کشور احساس می شود، 
خاطر نش��ان کرد: در زمینه خودروهای سبک 
تولید بس��یار باالست و امکان واردات نیز وجود 
دارد، هرچند که دولت در مورد واردات براساس 
ظرفیت و توانمندی های داخلی تصمیم گیری 
می کند. مع��اون وزیر صنعت در بخش دیگری 
از صحبت های��ش در م��ورد حوزه های فعالیت 
ش��رکت های س��وئدی با ایرانی ها، اظهار کرد: 

سفر نخست وزیر س��وئد به همراه وزرا در این 
مقطع زمانی نش��ان دهنده این اس��ت که این 
کشور عالقه مند به توسعه روابط با ایران در کنار 
غوغاساالری های برخی کشورهاست. مدیرعامل 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ادامه 
داد: در کابینه سوئد یک وزیر ایرانی داریم و در 
پارلمان نیز هفت عضو ایرانی حضور دارند. عالوه 
بر این، جامعه ایرانیان مقیم س��وئد 110 هزار 
نفر هستند که اکثراً تحصیل کرده و توانمندند 
و این مس��أله فرصت مطلوبی را برای همکاری 
طرفین ایج��اد می کند. معظمی با بیان این که 
سوابق همکاری های ایران و سوئد بیش از 100 
سال اس��ت، یادآور شد: بسیاری از شرکت های 
س��وئدی در ایران فعال هستند و ایدرو پس از 
برجام با استفاده از فرصت های فراهم شده سعی 
در پیش��برد امور داشته است. در بخش خودرو 
نیز همکاری های طوالنی با سوئدی ها وجود دارد 
که امیدواریم مذاکرات با آنها به سرمایه گذاری 

مشترک بینجامد.
وی اف��زود: در همه مذاکراتی که با ش��رکا و 
کش��ورهای خارجی مدنظر ق��رار می دهیم به 
این مسأله تأکید داریم که نگاه آنها نباید صرفاً 
صادرات به ایران باشد و باید در قالب مشارکتی 
با ایرانی ها همکاری کنند. مدیرعامل س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران با اشاره به 
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این ک��ه پس از برج��ام و طی یک س��ال اخیر 
1۹مورد MOU منعقد ش��ده که هفت مورد 
آن تبدیل به قرارداد ش��ده است، گفت: تا پایان 
سال دو مورد دیگر از این تعداد تبدیل به قرارداد 
می ش��ود و از هفت مورد MOU اش��اره شده 
سه مورد به مرحله  اجرا رسیده است. معظمی 
خاطر نشان کرد: ما مسائل اقتصادی، صنعتی 
و تجاری خود را براس��اس سیاس��ت برد – برد 
دنبال می کنیم و ترکیب هیأت اعزامی از سوئد 
به ایران نیز نشان می دهد که آنها تمایل باالیی 
ب��رای همکاری با ایرانی ها دارن��د. عالوه بر این 
تشکیل دفتر تجاری س��وئد در ایران به خوبی 
نش��ان می دهد تصمیم جدی در زمینه  توسعه 

روابط اقتصادی وجود دارد.

اس�کانیا و ولوو با خ�ط کامل تولید ب�ه ایران 
می آیند

 رییس هی��أت اقتصادی، صنعتی و بازرگانی 
سوئد هم در جریان این سفر از ورود دو شرکت 
خودرویی اس��کانیا و ولوو با خط کامل تولید به 
ایران خبر داد. النابرگ – رییس هیأت اقتصادی، 
صنعتی و بازرگانی سوئد – در نشست مشترک 
هیأت اقتصادی و صنعتی متشکل از صاحبان 
صنایع و مدیران عامل چند ش��رکت سوئدی با 
معاونان و مدیران س��ازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران عنوان کرد: س��وئدی ها برنامه های 
درازمدتی را در خص��وص ایران مدنظر دارند و 
شرکت های بسیاری از سوئد عالقه مند هستند 

با همتایان خود در ایران فعالیت مشترک داشته 
باشند. وی در خصوص شاخص ترین شرکت های 
سوئدی که در غالب هیأت اعزامی به ایران حضور 
یافته اند، خاطر نشان کرد: شرکت های زیادی در 
این اعزام حضور دارند که در بخش های مختلف 
هس��تند و می توان در این زمین��ه به نام هایی 

همچون ولوو، اسکانیا و اریکسون اشاره کرد.
رییس هیأت اقتص��ادی، صنعتی و بازرگانی 
سوئد همچنین به وضعیت ارتباطات بین  بانکی 
با ایران اش��اره کرد و افزود: مدت زیادی اس��ت 
که این ارتباطات شکل گرفته و مذاکراتی نیز با 
بانک مرکزی برای برطرف کردن مشکالت انجام 
ش��ده تا همتایان اروپایی بتوانند به سرعت کار 
خود را با ایران آغاز کنند. النابرگ همچنین در 
مورد انتقال دانش فنی از سوئد به ایران، اظهار 
کرد: دفتر تجاری در ایران افتتاح می ش��ود که 
مس��ؤوالن مربوطه و نیز وزرای محترم در این 
مراسم حضور دارند و همان طور که همکاری ها 
به مرور زمان شکل گرفته و ادامه می یابد، انتقال 
دان��ش فن��ی و تکنولوژی نیز ص��ورت خواهد 
گرفت. وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر 
این که تمرکز شرکت ها و مسؤوالن سوئدی در 
همکاری با ایران روی چه شرکت هایی خواهد 
بود، بیان کرد: در مورد انرژی های نوین، سوئد 
کشور بزرگی اس��ت و راهکارهای مهمی برای 
همکاری ب��ا ای��ران دارد؛ در زمینه  فاینانس و 
مس��ائل مالی نیز راهکارهای دیگری به منظور 
فعالیت مشترک با ایرانی ها مدنظر قرار گرفته 

و عالوه ب��ر این در زمینه خودرو، حمل ونقل و 
بهداش��ت نیز همکاری هایی صورت می گیرد. 
رییس هی��أت اقتصادی، صنعت��ی و بازرگانی 
س��وئد، ادامه داد: همچنین چند MOU امضا 
می ش��ود که در زمینه های مختل��ف از جمله 

پورت کپنهاگ در دانمارک خواهد بود.

اس�کانیا بی�ش از 1000 اتوب�وس ب�ه ایران 
می فروشد

شرکت س��وئدی اسکانیا برای تحویل 1350 
اتوبوس به اصفهان و چهار ش��هر دیگر با ایران 
توافق همکاری امضا کرده است. این تصمیم در 
جریان سفر نخست وزیر و هیأت اقتصادی سوئد 
به تهران گرفته ش��ده است. شرکت اسکانیا در 
سایت خود اعالم کرده که اولین سری اتوبوس ها 
تا پایان س��ال 2017 میالدی در ناوگان حمل 
و نقل به کار گرفته خواهد ش��د. هزار اتوبوس 
دیگ��ر هم با فاینانس مالی یک ش��رکت دیگر 
خریداری خواهد ش��د. بیژن زنگنه، وزیر نفت، 
از ش��رکت اس��کانیا خواس��ته که برای تولید 
اتوبوس های گازسوز در ایران سرمایه گذاری کند. 
شرکت اسکانیا می گوید قصد دارد در نوسازی 
ناوگان حمل و نقل ش��هری ب��ا ایران همکاری 
گسترده تری داشته باش��د. این پیش توافق در 
تهران و با حضور نخست وزیر سوئد، وزیر تجارت 
این کشور، استاندار اصفهان، مدیرعامل اسکانیا 
و مدیران ش��رکت عقاب افشان، شریک ایرانی 

اسکانیا، امضا شد.
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حذف توقف اتوبوس های مسافربری در پاسگاه های پلیس راه سراسر کشور
با اعالم پلیس راه تردد اتوبوس های فاقد سامانه سپهتن در جاده ها ممنوع شد

اتوبوس های مسافربری سراسر کشور بر خالف 
روال معمول س��ال های گذشته از این پس نیاز 
نیس��ت در همه پاسگاه های ایس��ت و بازرسی 
پلیس راه کش��ور برای ثبت ساعت خود توقف 
کنند. این خبری بود که چند روز پیش توسط 
سردار محمدحسین رحیمی رئیس پلیس راه 
کش��ور اعالم ش��د. او در اینباره گفت: با توجه 
ب��ه تجهیز ۹0 درصد اتوبوس های مس��افربری 
به سامانه سپهتن )س��امانه پایش تردد ناوگان 
مسافربری( از این پس این اتوبوس ها نیاز نیست 
در پاسگاه های پلیس راه برای ثبت ساعت خود 

توقف کنند.
س��ردار حمیدی اظهارداش��ت: ب��ا توجه به 
هماهنگی و اطالع رس��انی های صورت گرفته، 
عمده ناوگان مسافربری، پاسگاه ها و قرارگاه های 
پلیس راه کش��ور به سامانه س��پهتن )سامانه 
پایش تردد ناوگان مس��افربری( مجهز ش��دند. 
وی با بیان اینکه ۹0 درصد ناوگان مس��افربری 
کشور در حوزه جاده ای به سامانه مذکور تجهیز 
شدند، ادامه داد: تردد اتوبوس های فاقد سامانه 
سپهتن در جاده های سراسر کشور ممنوع است 
و تا زمانی که این سامانه  روی این وسایل نقلیه 

نصب نشود، از تردد آنها جلوگیری می شود.
رئیس پلیس راه کشور با اشاره به قابلیت های 
این س��امانه، گفت: تخلف��ات رانندگی، آنالین 
و لحظه ای عالوه ب��ر اینکه به راننده به صورت 
پیامک ارس��ال می شود به ش��رکت مزبور نیز 

اعالم خواهد شد؛ سامانه سپهتن به هیچ وجه 
قابل دستکاری نیست و کوچکترین تغییر آن 

بالفاصله به پلیس گزارش می شود.
وی ادامه داد: این سامانه در حوزه مسافربری 
به پلیس کم��ک می کند و ح��رکات راننده از 
طریق دوربینی که در داخل اتوبوس نصب است، 

به صورت لحظه ای، کنترل می شود.
سردار حمیدی ادامه داد: راننده قبل از حرکت، 
گواهینامه را در داخل سامانه مذکور قرار داده و 
بر اساس بانک اطالعاتی موجود، مدارک و سوابق 
راننده، مجاز و غیرمجاز بودن، میزان کارکرد وی 
در رانندگی، سرعت ها و توقف های غیرضروری، 
تخلفات رانندگی، س��وابق خودرو، معاینه فنی، 
مس��یر و زمان حرکت، مبدا و مقصد و... نشان 

داده می شود.
وی ب��ه حذف توق��ف اتوبوس ه��ا در جلوی 
پاس��گاه های پلیس راه اش��اره کرد و ادامه داد: 
توقف گاه های مناس��بی در طول مس��یر برای 
این خودروها در نظر گرفته ش��ده تا راننده هر 

س��ه س��اعت به مدت 15 دقیقه در محل های 
پیش بینی شده، بایس��تد و از رانندگی مداوم و 

بدون استراحت جلوگیری شود.
رئیس پلیس راه کشور با اشاره به ثبت تخلفات 
رانندگان در سیستم اجرایی پلیس راهور کشور، 
گفت: از طریق این سامانه، کلیه اقدامات سنتی 
نظیر کنترل راننده در پاس��گاه ها حذف خواهد 
شد، به گونه ای که دوربین به جای چشم پلیس، 
راننده را با گواهینامه مطابقت داده و یا حرکات 

و تخلفات وی را کنترل می کند.
ب��ه گفته وی، از طریق س��امانه مذکور، کلیه 
اطالعات اتوبوس، یک کیلومتر مانده به پاسگاه 
از طریق بسترهای مخابراتی کشور برای پاسگاه 
ارسال و افس��ر نگهبان با مشاهده اطالعات به 
دس��ت آمده، خودرو متخلف را متوقف می کند 
البته توقف و نظارت رندمی برای پاس��گاه ها و 
تیم های گش��تی همچنان به ق��وت خود باقی 
است. سردار حمیدی خاطرنشان کرد: عالوه بر 
کاهش تخلفات متع��دد از زمان راه اندازی این 
سامانه در حوزه ناوگان حمل ونقل مسافربری،به 
دلیل ایجاد تسهیالتی  برای رانندگان، مسافران 
و شرکت ها، رضایتمندی مردمی را نیز به همراه 
داش��ته است. براس��اس گزارش سایت پلیس، 
رئیس پلیس راه کش��ور اع��الم کرد: به منظور 
جلوگی��ری از قاچاق کاال و کنترل ناوگان باری 
کشور، سامانه سپهتن از سال ۹۶ در حوزه باری 

راه اندازی می شود.

 شماره سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب فشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ 800  ۳000۵                            شماره تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-0۲۱                            امداد جاد ه ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–0۲۱
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همان طور که مسـتحضرید، شرکت عقاب افشان در راسـتای ارتقای ایمنی سفرهای جاده ای، تأمین آسایش و آرامش هر چه بیشتر 
مسافران و همراهي با مالکان و رانندگان، مرحله اول طرح تشویقی شامل خدمات تعمیرگاهی مانند تعمیرات کلی موتور، گیربکس، ترمز، 
سیستم تعلیق و ... را با 20 درصد تخفیف به متقاضیان ارائه داد. با توجه به استقبال گسترده رانندگان از مرحله اول اجرای این طرح، شرکت 
عقاب افشان در نظر دارد در مرحله دوم، اتوبوس های مدل 1381 تا 1388 را پذیرش کند. رانندگان محترم می توانند  با مراجعه به مراکز 
خدمات پس از فروش شرکت در سراسر کشور از تاریخ اول اسفند 1395 لغایت 31 شهریور ماه 1396 از مزایای این طرح بهره مند، شوند. 
بدیهی است در مراحل بعدی طرح، برای سایر مدل های تولیدی، اطالع رسانی الزم صورت خواهد پذیرفت. براي کسب اطالعات بیشتر  با 

شماره های 33869090-021 و یا 33879091-021  تماس حاصل فرمایید.

قابل توجه مالکان و رانندگان محترم اتوبوس های عقاب – اسکانیا



اهمی��ت تولی��د در اقتص��اد این 
روزهای کش��ور ما نقش��ی کلیدی 
دارد و هم��ه مدی��ران ارش��د و 
متولیان بخش ه��ای دولتی بر آن 
تأکید دارند. این موضوع در نهاد 
قانونگذاری کش��ور یعنی مجلس 
شورای اسالمی نیز همواره مورد 
پیگیری و تأکید بوده و نمایندگان 
مردم هریک به س��هم خود تالش 
می کنند نقش��ی در تسهیل روند 
تولید در کش��ور داش��ته باشند. 
دکتر حس��ن حسینی ش��اهرودی 
نماینده مردم شاهرود و میامی در 
استان سمنان و عضو هیأت رئیسه 
کمیسیون اقتصادی مجلس است. 
او در گفتگو با ماهنامه »کالس��که 
س��بز« ضمن برشمردن مشکالت 
بخش خصوصی در استان سمنان، 
مفص��الً درباره ش��رکت تولیدی و 
صنعتی عقاب افشان سخن گفت. 

دکتر حسینی ش��اهرودی در این 
گفتگو، از عقاب افش��ان به عنوان 
ش��رکتی مجهز به تکنول��وژی روز 
دنیا ن��ام برد و تأکید داش��ت که 
این ش��رکت نقش بسیار ویژه ای 
در توسعه صنعتی استان سمنان 
دارد. ای��ن گفتگ��و را در ادام��ه 

می خوانید.

به عن�وان یک عض�و مجمع نمایندگان اس�تان 
س�منان و هی�أت رئیس�ه کمیس�یون اقتص�ادی 
مجلس دهم، شرایط صنعت در این استان را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
به طور کلی، شرایط صنعت در استان سمنان به دو 
بخش غربی و شرقی تقسیم می شود. در غرب استان 
سمنان به واس��طه نزدیکی به تهران و سرریزشدن 
صنعت تهران در گرمس��ار و آرادان، ش��رایط بسیار 
خوب و مساعدی برقرار است اما در مقابل، در شرق 
استان، مشکالت بسیار زیادی وجود دارد که همین 
مشکالت منجر به مهاجرت و کاهش جمعیت شده 

است.
از آن جا که از دوران قدیم، ش��رق استان سمنان 
به عنوان قطب کشاورزی محسوب می شد، صنعت 
کمتر وارد این منطقه ش��د که دلیل آن را می توان 
در دوری از مرکز و ممنوعیت های ایجاد و اس��تقرار 
صنایع جس��تجو کرد. همین رون��د منجر به عدم 
رش��د در حوزه صنایع کشاورزی و دامی شده است، 
به طوری که در حال حاضر قسمت اعظمی از تولیدات 
دامی ما به شهرهای هم جوار رفته تا با قرار گرفتن در 
فرآیند تبدیلی در صنایع دامی و کشاورزی تبدیل به 
محصول شود. متأسفانه چنین چرخه اقتصادی در 
اس��تان ما وجود ندارد و این موضوع خود مشکالتی 
را در چرخه اقتصادی مزیت دار در حوزه کشاورزی، 
صنایع تبدیلی، معادن و حتی گردشگری به وجود 
آورده است. متأسفانه این نقص جدی به خصوص در 
سیاست گذاری کالن توسط دستگاه های اجرایی در 

طول 37 سال وجود داشته و رفع نشده است.

با توج�ه به توضیحات ش�ما کاهش جمعیت در 
اس�تان س�منان چقدر بوده و چه تأثی�ری بر روند 

توسعه یافتگی این استان گذاشته است؟
زمانی ش��رق اس��تان س��منان به واسطه داشتن 
شرایط مس��اعد برای کشاورزی مهاجرپذیر بود، اما 
اکنون تبدیل به ش��هری شده که مردمانش تمایل 
بسیار برای مهاجرت دارند، به طوری که نرخ افزایش 
جمعیت در این منطقه 50 درصد از نرخ موجود در 
کشور پایین تر است. به عبارت دیگر، نرخ موجود در 
کشور طی 35 سال، 180 درصد بوده که در شاهرود 
افزایش نرخ جمعیت نصف و در برخی شهرستان ها 
حتی رشد جمعیت منفی است. طبیعتاً این روند بر 

کاهش نیروی کار و بومی سازی نیز تأثیر می گذارد.

اگ�ر بخواهیم کلی نگاه کنیم، فکر می کنید چقدر 
این اس�تان توانسته از منابع غنی و موقعیت خوب 
جغرافیایی در توس�عه کش�ور و خود اس�تان بهره 

بگیرد؟
تمامی استان های کشور به لحاظ داشتن منابع و 
موقعیت جغرافیایی از شرایط بسیار خوبی بهره مندند. 
این موضوع شامل اس��تان سمنان نیز می شود که 
می تواند نیاز خود و استان های همجوار را تأمین کند، 
اما به دلیل مشکالت موجود نتوانسته برای توسعه 
کش��ور گام کاملی بردارد، ضمن اینکه حتی از این 
ظرفیت ها در مسیر توسعه خود استان نیز به خوبی 

بهره نبرده ایم.
در این بین یکسری از ظرفیت ها هم چون معدن 
مخصوص استان س��منان اس��ت که باید از آن به 

شرکت عقاب افشان نقش ویژه ای در توسعه صنعتی استان سمنان دارد
گفتگو با دکتر حسینی شاهرودی، نماینده شهرستان شاهرود در مجلس شورای اسالمی

منیرالسادات سیدرضا
روزنامه نگار
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بهترین شکل اس��تفاده کرد. با توجه به جایگاه 
خاص و کارکرد معادن در استحصال، بهره وری و 
کنسانتره و به دنبال آن ایجاد صنایع پایین دستی 
و تبدیلی و در نهایت تولید ثروت و اشتغال باید 
به بهترین نحو از این ظرفیت اس��تفاده کرد که 
متأس��فانه این اتفاق نیفتاده اس��ت. متأسفانه 
تاکنون شاید کمتر از سه درصد از معادن ما در 
شرق استان به بهره برداری رسیده و بیش از ۹0 
درصد، معادنی داریم که از آنها بهره برداری نشده 
است، حال این که در صورت بهره برداری نه تنها 
مشکل استان، که مشکل استان های هم جوار نیز 
حل خواهد شد. این ظرفیت های بالقوه در حوزه 
کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی نیز 
وجود دارد که در صورت تکمیل این زنجیره، ما 
در حوزه محصوالت کشاورزی صادرات محور به 
خصوص در ش��رق استان سمنان خیلی حرف 
برای گفتن داریم. البته به دلیل فقدان برنامه ریزی 
در بیش از 30 س��ال گذشته نتوانسته ایم از این 

ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم.

ش�رایط فعالیت بخش خصوصی در اس�تان 
سمنان را چگونه ارزیابی می کنید؟

شرایط استان سمنان از لحاظ فعالیت بخش 
خصوصی متفاوت اس��ت. سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در غرب اس��تان توس��ط غیربومی ها 
انجام شده، به طوری که کمتر از 10 درصد بومی 
هستند، اما در مقابل، در شرق استان، ۹0 درصد 
س��رمایه گذاری توسط بومی ها صورت پذیرفته 
است؛ این موضوع نشان از ظرفیت بسیار باالی 
این منطقه دارد که بومی ها به واس��طه عرق به 

شهرشان سرمایه گذاری انجام می دهند.

این صحبت به معنای عملکرد نامطلوب بخش 
خصوصی در این استان است؟

متأسفانه در طول سال های گذشته، دولت ها 
به خوبی از بخش خصوصی حمایت نکرده اند که 
همین عدم حمایت باعث شده بخش خصوصی 
نتواند کارکرد مطلوبی داش��ته باشد، آن هم در 
ش��رایطی که در حوزه معادن و صنایع، ذخایر و 
ظرفیت های بسیار زیادی داریم. حوزه معدن بعد 
از واگذاری به بخش خصوصی به شدت افت کرد 
که مثال بارز آن معادن ذغال س��نگ است که 
کمتر از 20 درصد مورد بهره برداری قرار می گیرد 

و 80 درصد ظرفیت آن به کار گرفته نمی شود.
به عبارت دیگر، دولت س��رمایه گذاری کالنی 
در ح��وزه صنعت و معدن نداش��ته که اگر هم 
بوده از گذشته است. نمونه بارز آن، معدن غنی 

زغال سنگ دامغان است که از رشته کوه های البرز 
تا آزادشهر کشیده شده و قسمت قابل توجهی از 
سوخت ذوب آهن اصفهان را تأمین می کند. زمانی 
در این منطقه بیش از 15 هزار کارگر مشغول به 
کار بود که اکنون به 2500 کارگر رسیده است. از 
طرف دیگر، این معدن باکیفیت ترین ذغال را در 
منطقه تولید می کند که متأسفانه شاهد کاهش 
تولید آن به دلیل سیاست های غلط دولت های 
گذش��ته هستیم؛ روندی که در نهایت منجر به 

ورشکستگی معادن شده است. 

در همین رابطه، یکی از شرکت های تولیدی و 
صنعتی فعال در بخش خصوصی استان سمنان، 
شرکت عقاب افشان، تولیدکننده اتوبوس های 
اس�کانیا در ایران اس�ت. نظرتان درب�اره این 

شرکت چیست؟
از آن جا که این شرکت اقدام به تولید داخلی و 
تولید ثروت کرده و با پایه گذاری تکنولوژی مدرن 
شرکت اسکانیای سوئد اشتغال قابل توجهی ایجاد 
کرده می توان عملکردش را مثبت و قابل تقدیر 
دانست. شرکت عقاب افشان با وجود همه فراز و 
نشیب های اقتصادی کشور همواره فعالیت خود 
را حفظ کرده و نقش مهمی در اشتغال استان ایفا 
می کند. البته ما انتظار داریم این شرکت بزرگ 
همواره خ��ود را به روز نگ��ه دارد و روزآمدترین 
تکنولوژی های دنیا را در محصوالت خود به کار 
گیرد. من معتقدم مدیران این شرکت جرأت و 
جسارت الزم برای تولید محصوالت باکیفیت تر 

و به روزتر از این را هم دارند.

برای ش�رکت عقاب افش�ان چه نقش�ی در 
توسعه استان سمنان متصور هستید؟

قطعاً شرکت عقاب افشان در توسعه صنعتی 
اس��تان نقش مهمی دارد و حتماً عملکرد این 
مجموعه صنعتی برای همه ما قابل تقدیر است. 
مطمئناً هر کارگاه کوچک و یا بزرگ صنعتی که 
در منطقه ایجاد می شود، می تواند به سهم خود 
به توسعه صنعت کمک کند، اما باید تمرکز بر 
توسعه صنعتی و صادرات محوری باشد که ضمن 
تطابق با استانداردهای بین المللی و ایجاد اشتغال 
مولد قابل رقابت باشد. چنین رویکردی به یقین 

باعث توسعه پایدار منطقه می شود.

چگونه می توان از این شرکت و یا شرکت های 
مشابه عقاب افشان که به دنبال تحقق اقتصاد 

مقاومتی هستند، حمایت کرد؟
مشکل اساسی در حوزه تولید، موانع بسیار زیاد 

پیش روی این بخش اس��ت؛ موانعی که قوانین 
مغایر، م��وازی و متعددی ایجاد کرده و برخورد 
دستگاه های اجرایی با سرمایه گذار، تولیدکننده 
و صنعتگر را امکان پذیر می سازد تا آن ها جلوی 
توسعه را بگیرند. متأسفانه برخی از دستگاه های 
اجرایی به جای اینکه مش��وق بخش خصوصی 
باشند، بیشتر مانع ایجاد می کنند. به نظرم باید 
این موانع آسیب شناسی شود، قوانین و مقررات 
مضر اصالح گردد و بانک ها با شرایط مطلوب تری 
در کنار تولیدکننده ها باشند و در مورد گرفتن 
سودهای باال و جرائم تأخیر، قوانین خود را اصالح 
کنند. در کنار همه این ها، ستاد اقتصاد مقاومتی 
ب��رای مجموعه هایی نظیر عقاب افش��ان که در 
پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی تالش می کنند 

باید شرایط بهتری را فراهم آورد.

کیفیت محصوالت ش�رکت عقاب افشان به 
عنوان ش�رکتی که ش�ریک تجاری اسکانیای 

سوئد است را چه طور ارزیابی می کنید؟
به هر ح��ال همه م��ا می دانیم که ش��رکت 
عقاب افشان شریک تجاری اسکانیای سوئد است 
و بیشترین بهره را از تکنولوژی این کشور می برد. 
به نظرم مدیران عقاب افشان تا جایی که امکان 
دارد کیفی��ت محصوالت خود را به کیفیت روز 
اروپا نزدیک کنند تا ضمن بهینه سازی شرایط 
ناوگان داخلی، صادرات محصوالت این شرکت، 

کشورهای بیشتری را دربرگیرد.

به طور کل�ی مجلس چه کمک�ی می تواند به 
بخش خصوصی کند؟

مجلس دو وظیفه قانون گذاری و نظارت را بر 
عهده دارد. در بعد قانون گذاری می تواند به تدوین 
قوانین تسهیل کننده برای بخش خصوصی کمک 
کند که معتقدم در برنامه های توسعه گذشته و 
برنامه شش��م به وظیفه اش عمل ک��رده و این 
دولت ها بودند که وظایف شان را اجرایی نکردند؛ 
به خصوص این موضوع در بحث اشتغال و اقتصاد 

متمایزتر است.

کمک مجلس در بعد نظارت�ی برای کمک به 
بخش خصوصی چگونه است؟

ابزار نمایندگان در بع��د نظارتی، دادن تذکر، 
طرح سؤال و در نهایت استیضاح است و نمی تواند 
به جای دولت برای اجرای قانونی تصمیم گیری 
کن��د. قوانین مصوب مجلس را دولت در نهایت 
باید اجرا کند و ابزار نظارتی مجلس هم بیشتر از 

مثالًً عزل یک وزیر نیست.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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تولید 405 و پراید متوقف نمی شود
در حالیکه طبق گفته مسئوالن و بر اساس قانون، 
باید خط تولید اتومبیل هایی که 10 سال از عمر 
آنها می گذرد، متوقف شود، با گذشت بیش از یک 
دهه از آغاز خط تولید »پراید« و »پژو ۴05« عزم 
و اراده ای در این راستا وجود ندارد و دو خودروی 
مذکور کماکان بی رقیب در کشور تولید خواهند 
شد. صحبت های مختلفی طی سال جاری مطرح 
ش��د و نوید این می رف��ت که خط تولید پراید و 
پژو ۴05 تا پایان س��ال جاری متوقف ش��ود اما 
در حالی که بی��ش از یک دهه از خط تولید دو 
خ��ودروی مذکور می گذرد، در س��ال جاری نیز 
ای��ن اتفاق رخ نخواه��د داد و خط تولید پراید و 
پژو ۴05 نه تنها در س��ال ج��اری با توقف روبرو 
نخواهد ش��د بلکه طی سال آینده نیز تولید این 
دو محصول ادامه دارد. پراید خودرویی است که 
از س��ال 1372 تولید آن در ایران و در ش��رکت 
س��ایپا آغاز ش��ده و در مورد پژو ۴05 نیز مونتاژ 
و تولید از سال 13۶۹ کلید خورده است. سعید 
تاجیک - معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت 
و استاندارد ایران - در گفت وگو با ایسنا در مورد 
آخرین وضعیت خط تولید پرای��د و پژو ۴05 و 
زمان توقف خط تولید این دو خودرو، اظهار کرد:  

اگر بخواهیم به صورت شفاف در این رابطه اظهار 
نظر کنیم باید چند نکته را مدنظر قرار دهیم. ابتدا 
اینکه خودروی جایگزینی با این قیمت در دنیا به 
سختی پیدا می شود، چراکه بسته CKD خودرو 
حدود ۹ تا 10 هزار دالر اس��ت که اگر در قیمت 
و تعرفه ضرب ش��ود، کمتر از ۶0 تا 70 میلیون 
تومان آب نمی خورد؛ بنابراین خودروی 20 تا 30 
میلیون تومانی برای جایگزینی پراید و پژو ۴05 

وجود ندارد.

پیش بینی چین برای فروش ۸00 هزار خودروی 
سبز

چین پیش بینی می کند امس��ال بیش از 800 
هزار خودروی انرژی سبز در این کشور فروخته 
شود که نسبت به سال 201۶ حداقل 58 درصد 
افزایش خواهد داشت. چین تبلیغات گسترده ای 
ب��رای خودروه��ای برقی انجام داده که ش��امل 
میلیاردها دالر هزین��ه در یارانه هایی بوده که به 
منظ��ور محدود کردن آلودگی هوای ش��هری و 
کمک به صنعت خودروی داخلی برای پیشتازی 
در این فناوری فراهم ش��ده است. دولت مرکزی 
چین س��الها از فروش خودروهای سبز حمایت 
کرده است اما فروش این خودروها در سال 2015 

رونق گرفت و دولت امیدوار اس��ت این بخش با 
تقاضای بازار، رشد بیشتری پیدا کند. چین امسال 
یارانه اختصاص یافته به این خودروها را به میزان 
20 درصد کاهش داده اس��ت و در صدد حذف 

کامل این یارانه ها تا پایان دهه جاری است.

افزایش تولید در عقاب افشان
دی ماه امس��ال تولی��د یک م��دل اتوبوس در 
خودروسازان داخلی به صفر رسید. در این مدت 
تولید اتوبوس ش��هری LCK6120G ش��رکت 
پیشرو دیزل  آسیا با کاهش 100 درصدی همراه 
بوده و از پنج دستگاه در دی ماه سال گذشته به 
صفر رسید .گذشته از این اتوبوس اما، تولید سایر 
اتوبوس های داخلی در شرکت های ایران خودرو 

دیزل و عقاب افشان با افزایش همراه بوده است.

از تولید   10 مدل جدید در ایران خودرو تا شتاب در ساخت کامیون
اخبار دنیای خودرو

 شماره سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب فشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ 800  ۳000۵                            شماره تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-0۲۱                            امداد جاد ه ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–0۲۱
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فروش بی�ش از ۸ هزار خودروی لوکس فراری 
در سال ۲01۶

سود خودروساز اسپورت لوکس فراری 38 درصد 
در نخستین سال فعالیتش به عنوان یک شرکت 
مستقل رشد کرد که به کمک حجم باالتر فروش 
مدل ۴88 بود. فراری که در شهر مارانلوی ایتالیا 
مستقر اس��ت، ۴00 میلیون یورو )۴32 میلیون 
دالر( سود خالص برای سال 201۶ گزارش کرد 
که باالتر از 2۹0 میلیون یورو در سال پیش از آن 
بود. همچنین فروش در سال گذشته ۴/۶ درصد 
رش��د کرد و به 801۴ خودرو رسید، در حالیکه 
درآمد خالص این ش��رکت ب��ا ۹ درصد افزایش، 
به 3/1 میلیارد یورو بالغ شد. سرجیو مارچیونه، 
مدیرعامل فراری در یک کنفرانس مطبوعاتی به 
تحلیلگران گفت: 201۶ س��ال خوبی بود و ما از 
پیشرفتی که از زمان جدایی فراری در ژانویه سال 
گذشته و عرضه عمومی سهام این شرکت حاصل 
ش��د، راضی هس��تیم. فراری قصد دارد امسال 
خودروهای بیش��تری تولید کند و پیش بینی 
می کند فروش سال 2017 باالی 8۴00 خودرو 

باشد و درآمدش به 3/3 میلیارد یورو بالغ شود.

عرضه 10 محصول جدید در ایران خودرو
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از عرضه 10 

محصول جدید در هشت سال  آینده خبر داد. 
هاش��م یکه زارع اظهار کرد: ایران خودرو در فاصله 
س��ال های 2017 تا 2025 میالدی 10 محصول 
جدید را از طریق توسعه دو پلتفرم جدید به بازار 
عرض��ه خواهد کرد. وی ادامه داد: ما با این رویکرد 
می خواهیم سطح همکاری های خود را گسترش 
دهیم و نکته مهم این اس��ت ک��ه دیگر به دنبال 
یک شریک خارجی نیستیم. وقتی امکان برقراری 
همکاری با س��ایر خودروسازان جهانی وجود دارد 

ما نباید مانند دوره های گذشته به یک خودروساز 
بین المللی وابسته شویم. مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو افزود: با توجه به  آنکه در آستانه برگزاری 
چهارمی��ن همایش بین المللی صنع��ت خودرو 
هستیم و قطعا در این مرحله حضور شرکت های 
خارجی بیش از سال های گذشته خواهد بود سایر 
خودروسازان، قطعه سازان و تمام بخش هایی که در 
این حوزه فعالیت می کنند پیشنهادات خود را آماده 
کنند تا شرکت های خارجی بدانند چه فرصت هایی 

در صنعت خودروی ایران وجود دارد.

دفاع پژوسیتروئن از موتورهای دیزلی
گروه پژوسیتروئن از مکانیسم کنترل آالیندگی 
در خودروهای پژو و س��یتروئن دف��اع کرد و از 
اینکه دولت فرانسه نتایج تحقیقات از موتورهای 
دیزلی این شرکت را به یک دادستان ارسال کرده 
است، ابراز تعجب کرد. وزارت اقتصاد فرانسه اواخر 
هفته گذشته اعالم کرد گزارش دفتر رسیدگی 
به کالهبرداری درباره آالیندگی موتورهای دیزلی 
پژوسیتروئن را به وزارت دادگستری ارسال کرده و 
پژوسیتروئن چهارمین خودروسازی است که پس 
از رنو، فولکس واگن و فیات کرایسلر اتومبیل به 
دادستان ها ارجاع داده می شود. این خودروساز در 
واکنش به این خبر، اعالم کرد به مقررات در همه 
کشورهایی که در آنها فعالیت دارد، عمل می کند و 
خودروهایش هرگز به نرم افزار تقلب در آالیندگی 
مجهز نبوده اند. پژوسیتروئن که سومین خودروساز 
بزرگ اروپاس��ت، در راستای تحقیقات گسترده 
درباره آالیندگی اکس��ید نیت��روژن خودروهای 

دیزلی در فرانسه تحت تحقیق قرار گرفته است.

جدیدترین وضعیت تولید خودروهای سنگین
دی ماه امسال تولید انواع کامیون در خودروسازان 
داخلی به طور میانگی��ن 115.2 درصد افزایش 

یاف��ت. در این مدت تولید انواع کامیون در ایران 
خودرو دیزل با رشد ۶0۹.۶ درصدی همراه بوده 
و از 52 دستگاه در دی ماه سال گذشته به 3۶۹ 
دستگاه رسید. تولید انواع کامیون در سروش دیزل 
مپنا نیز صعودی بوده و از صفر دستگاه در دی ماه 
سال گذشته به 132 دستگاه افزایش یافت. تولید 
این محصوالت در زامی��اد نیز افزایش یافته و از 
صفر دس��تگاه در دی ماه 13۹۴ به 1۴ دستگاه 
رسید. در این مدت تولید انواع کامیون در سایپا 
دیزل نیز مانند ایران خودرو دیزل صعودی بوده و 
با رشد 58.۶ درصدی از 1۴5 دستگاه در دی ماه 
سال گذشته به 230 دستگاه افزایش یافت. تولید 
انواع کامیون در کاریزان خودرو نیز افزایش یافته و 
از صفر دستگاه در دی ماه 13۹۴ به 83 دستگاه 
افزایش یافت. دی ماه امسال تولید این محصوالت 
در گروه بهمن هم با رشد 27.1 درصدی همراه 
بوده و از ۴58 دستگاه در دی ماه سال گذشته به 
582 دستگاه رسید. همچنین تولید انواع کامیون 
در تیراژه دیزل نیز 50 درصد رش��د داش��ته و از 
شش دس��تگاه در دی ماه 13۹۴ به ۹ دستگاه 
افزایش یافت. تولید این محصوالت در ماموت نیز 
ب��ا افزایش 121.۶ درصدی هم��راه بوده و از 51 
دستگاه در دی ماه سال گذشته به 113 دستگاه 

رسید.

عرضه اولین محصول س�یتروئن تا پایان سال 
جاری میالدی

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از عرضه اولین 
محصول مش��ترک تولیدی با شرکت سیتروئن 
فرانسه تا پایان سال جاری میالدی )2017( خبر 
داد. مهدی جمالی اظهار کرد: قرارداد با سیتروئن 
در مراحل نهایی اس��ت و به زودی نقل و انتقال 
س��هام سایپا کاشان به این شرکت انجام خواهد 
گرفت. وی با بیان اینکه تا پایان سال 2017 اولین 
محصول مش��ترک تولیدی با سیتروئن عرضه 
خواهد شد، خاطرنشان کرد: شرکت خودروسازی 
کیان نیز تمایل به همکاری جدید با سایپا برای 
تولیدات محصوالت داش��ت که البته با توجه به 
سیاست های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت مبنی بر الزام س��رمایه گذاری 
ش��رکت های خارجی برای ورود به ایران در این 

زمینه با این شرکت همکاری نخواهیم داشت.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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صحیح ترین روش به راه افتادن در 
خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک 
چگونه است؟ با قراردادن شیفتر در 
حالت P چه اتفاقی می افتد؟ آیا تغییر 
وضعیت دسته دنده از دنده عقب به 
D در حال حرکت کار درستی است؟ 
این ها س��واالتی اس��ت که پیش از 
رانندگی با خودروی دنده اتوماتیک 
باید پاسخ آنها را دانست؛ اصال هم 
فرقی ندارد این خودرو یک سواری 
باشد، یک کامیون بزرگ باشد یا یک 

اتوبوس پر از مسافر! 
در این مطلب سعی داریم به ۶ عادت 
مخ��رب در اس��تفاده از خودروهای 
دارای گیربکس اتوماتیک بپردازیم. 
م��واردی که با رعایت آنها بس��یاری 
از مش��کالت س��راغ خودروی ش��ما 

نخواهد آمد. 
خودروهای مدرن مجهز به گیربکس 
اتوماتی��ک، ب��ه س��طح قابل توجهی 
ع��الوه  دس��ت یافته اند.  دوام  از 
ب��ر این مص��رف س��وخت آن ها نیز 
بسیار کاهش یافته است. رانندگی 
گیربک��س  دارای  خودروه��ای  ب��ا 
اتوماتی��ک آس��ان تر از خودروه��ای 
دارای گیربکس دس��تی است، پس 
چرا هنوز عده ی زی��ادی خودروهای 
دنده دستی خریداری می کنند؟ علت 
اصلی چنین نگاهی این واقعیت است 
که تعمیرات و نگه��داری گیربکس 
اتوماتیک هزینه بر و دش��وار است. 
باوجوداینکه رانندگی با خودروهای 
دارای گیربکس اتوماتیک راحت تر 
اس��ت، ام��ا نح��وه  اس��تفاده از آن 
می تواند باعث وارد ش��دن آس��یب 
و صدم��ه ب��ه مکانیس��م گیربکس 
اتوماتیک ش��ود. البته ش��ایان ذکر 
است که در صورت استفاده  صحیح 
و رعایت چند نکته  مهم، می توان از 
پیشگیری  سرس��ام آور  هزینه های 
ک��رد و عم��ر طوالن��ی گیربک��س را 

تضمین کرد.

1- از تعویض حالت گیربک�س )P،R،N،D( در 
زمان حرکت خودداری کنید

عم��ل مکانیکی تعوی��ض حالت ه��ای مختلف 
گیربک��س اتوماتی��ک، با کمک تع��دادی کالچ و 
ن��وار قرارگرفته درون گیربک��س صورت می گیرد. 
ای��ن کالچ ها و نواره��ا دارای موادی هس��تند که 
ب��ا ایجاد اصط��کاک عمل تعویض حال��ت دنده را 
میس��ر می س��ازند. در صورتی که همواره پیش از 
تعویض حالت دنده، کامالً به حالت سکون درآمده 
و ترمز را فش��ار دهید؛ بدون تردید این مکانیس��م 
از اتومبیل ش��ما بیشتر عمر خواهد کرد. اما وقتی 
قب��ل از ایس��تادن و در حال حرکت عمل تعویض 
حال��ت دنده را انجام دهید، متریال روی کالچ ها و 
نوارهای گیربکس اتوماتیک مانع حرکت خودروی 
شما خواهند شد. از آنجایی که روشن است وظیفه  
کالچ و نواره��ای درون گیربکس اتوماتیک تحمل 
فشار مضاعف نگه داشتن اتومبیل شما نیست، انجام 
اش��تباه مورد مذکور باعث اس��تهالک زودهنگام 

گیربکس خودروی شما خواهد شد.

 ۲- در حالت خالص )Neutral( رانندگی نکنید
خالص کردن گیربکس اتوماتیک روی سراشیبی 
باعث کاهش مصرف سوخت خودروی شما نخواهد 
ش��د. عالوه بر این انجام چنین اشتباهی از تسلط 
شما روی اتومبیلتان خواهد کاست، در این حالت 
امکان سرعت گرفتن وجود نداشته و کاهش سرعت 
تنها از طریق پدال ترمز ش��دنی است. خودروهای 

دارای دن��ده اتوماتی��ک پیش��رفته تر به ان��دازه ای 
هوشمند هستند که در سرازیری سوخت رسانی را 
ب��ه موتور قطع کرده و موج��ب کاهش در مصرف 

سوخت می شوند.

3- هرگز به بهانه  شتاب اولیه بیشتر، در زمان گاز 
دادن حالت Drive را انتخاب نکنید

نگه داش��تن پ��دال گاز در وضعی��ت خالص و 
س��پس انتخاب D ب��رای راه افت��ادن می تواند 
خس��ارت و آس��یب جبران ناپذیری به گیربکس 
اتوماتیک خودروی شما وارد کند. همان طور که 
در باال هم اش��اره ش��د، وظیفه  کالچ و نوارهای 
موجود در گیربکس انتخاب حالت های مختلف 

گیربکس در زمان ایستادن است. 
در صورت وارد شدن فشار مضاعف روی متریال 
تعبیه شده روی کالچ و نوارها، آن ها دچار آسیب 
و اس��تهالک بی مورد خواهند ش��د. یعنی دقیقاً 
هم��ان اتفاقی که در زمان ب��ه حرکت درآوردن 
خودرو و گاز دادن به صورت هم زمان رخ می دهد. 
روش صحی��ح به راه افتادن در خودروهای دارای 
گیربکس اتوماتیک، به صورت فشردن پدال ترمز و 
انتخاب وضعیت Drive در زمان عادی بودن دور 
موتور است. در صورت وجود دکمه روی شیفتر؛ 

حتماً در زمان تعویض از آن استفاده کنید.

4- پشت چراغ قرمز در حالت Dبمانید
به گیربکس خودرویی ک��ه در حالت D )درایو( 

علی بابانواز
کارشناس مکانیک خودرو

6   اشتباه در رانندگی با خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک
همیشه اصولی رانندگی کنید

 شماره سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب فشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ 800  ۳000۵                            شماره تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-0۲۱                            امداد جاد ه ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–0۲۱
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متوقف ش��ده است در مقایس��ه با خودرویی که 
گیربکس آن در حال کار کردن اس��ت، فش��ار 
کمت��ری وارد می ش��ود. باوجوداینک��ه خالص 
کردن در زمان ایستادن از فشار وارد بر گیربکس 
می کاهد، اما میزان این کاهش استرس به اندازه ای 
ناچیز ارزیابی می شود که رها کردن گیربکس در 
حالت درایو بیش��تر توصیه می شود. همچنین 
میزان صرفه جویی که در مصرف بنزین با خالص 
کردن گیربکس اتوماتیک اتفاق می افتد نیز قابل 
چشم پوشی است و عمالً نیازی به انجام این کار 
نیست. اگر واقعاً به دنبال صرفه جویی در مصرف 
سوخت هستید، بهتر است در زمان توقف های 

طوالنی موتور اتومبیل را خاموش کنید.

5- قبل از توقف کامل خودرو، حالت P )پارک( 
را درگیر نکنید

اکث��ر خودروه��ای دارای گیربکس اتوماتیک 
جدید به شما اجازه  انتخاب وضعیت پارک را در 
حال حرکت نمی دهند. زیرا یک حسگر سرعت 
در این مکانیس��م گنجانده ش��ده است که مانع 
درگیر شدن مکانیس��م پارک می شود. در واقع 
مکانیسم قفل گیربکس اتوماتیک و جلوگیری از 
  )Park Pawl( حرکت خودرو، فقط از یک پین
تشکیل  ش��ده است. نحوه  عملکرد این سیستم 
به صورت قفل کردن یک چرخ دنده توسط پین 
پارک است، با قفل ش��دن چرخ دنده، چرخش 
گیربکس متوقف ش��ده و مانع حرکت اتومبیل 
می شود. درصورتی که قبل از توقف کامل حالت 
P را انتخاب کنید، احتمال خرابی پین و آسیب 
جدی به مکانیسم پارک گیربکس وجود خواهد 
داش��ت. بنابراین بس��یار مهم اس��ت که ابتدا با 
اس��تفاده از پدال ترمز خودروی خود را متوقف 

کرده و س��پس با استفاده از اهرم شیفتر حالت 
P را انتخاب کنید.

۶- توجه به س�رویس های دوره ای گیربکس 
اتوماتیک

عملکرد دنده های خورشیدی و تورک کانورتر در 
گیربکس اتوماتیک با وجود روغن ارتباطی مستقیم 
دارند. اجزا و متعلقات داخلی گیربکس اتوماتیک 
در زمان اس��تفاده به دمای بسیار باالیی می رسند 
و در ص��ورت کافی نب��ودن روغن، عدم تعویض و 
ریختن روغن اش��تباه؛ احتمال وارد شدن آسیب 
جدی به مکانیزم آن وجود دارد. در حالت ایده آل 
بهتر است پس از هر 5000 کیلومتر کارکرد میزان 
س��طح روغن گیربکس اتوماتیک به وسیله  گیج 
تعبیه شده بررسی شود. معموالً بر اساس گفته های 
تکنیسین ها و اطالعات موجود در دفترچه راهنمای 
خودروها، توصیه می شود روغن گیربکس اتوماتیک 
پ��س از هر 2۴ ماه ی��ا 50 هزار کیلومتر )هرکدام 
زودتر اتفاق افتاد( تعویض شود. گیربکس اتوماتیک 
یکی پرکارترین اجزای اتومبیل محسوب می شود، 
بخشی از خودرو که فشار و حرارت زیادی را متحمل 
می شود و در صورت خرابی با هزینه های هنگفت 
شاید قابل تعمیر شدن باشد. الزم به ذکر است که 
کمتر اتف��اق می افتد که یک گیربکس اتوماتیک 
تعمیر ش��ده عملکردی نزدیک به قبل از خرابی 
داشته باشد. در نتیجه برای رسیدن به نهایت عمر 
مفید گیربکس و پیشگیری از خرابی های احتمالی، 
پیشنهاد می کنیم به صورت مکرر روغن گیربکس 
اتوماتیک خودروی خود را تعویض کنید. ترجیحاً 
این کار را سالی یک بار یا در هر 20 هزار کیلومتر 

)هرکدام که زودتر اتفاق افتاد( انجام دهید.

وقتی اتومبیلی با س��رعت هش��تاد 
کیلومتر در س��اعت به مانعی برخورد 

می کند:
 در 2 صـدم ثانیـه: س��پر در هم 
می ش��کند. اتومبیل فشاری برابر سی 

برابر وزن خود را تحمل مي کند.
 در 4 صدم ثانیه: راننده و سرنشینان 
هر کدام با فش��اری درحدود 2 تن به 

جلو پرتاب مي شوند.
 در 5 صـدم ثانیه: ب��دن راننده با 
همان نیروی 2 تنی با فرمان اتومبیل 

برخورد مي کند.
 در 7 صدم ثانیه: سرنشین جلویی 

به داشبورد مي خورد.
 در 9 صدم ثانیه: سر سرنشینان به 

شیشه اتومبیل برخورد مي کند.
 در یک دهم ثانیه: سرنشینان عقب 

نیز به سرنشینان جلو مي پیوندند!
 یادتان باش��د که هنوز ۹0 درصد 

ثانیه اول باقی مانده....
کمربند ایمنی را ببندید چه در جلو 
نشسته اید و چه در عقب ماشین، چه 
در مسافت های کوتاه درون شهری، و 

چه در مسافرت های بلند جاده ای....

  چرا بستن کمربند ایمنی 
خودرو الزم است؟

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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افزایش تقاضا ب��رای خودروهایی با 
مصرف س��وخت کمتر و دوس��تدار 
محیط زیس��ت از موضوعات مهم در 
صنعت خودروس��ازی است. یکی از 
مهم ترین راهکارها برای رسیدن به 
هدف فوق، کاهش نیرو های پسار و 
برآ در وس��یله مورد نظر است که از 
طریق بهبود هندس��ه آیرودینامیک 
میس��ر خواهد شد. مس��یر تکاملی 
صنعت خودرو در زمینه شناس��ایی 
نیروهای آیرودینامیکی و جریان  های 
س��یال حول بدنه خودرو و تأثیرات 
ناشی از این جریان ها بر توان موتور، 
عملکرد خودرو و مصرف سوخت در 
س��ال های اخیر بسیار گسترده تر از 

پیش دنبال می شود.
 آنچ��ه بس��یار حائ��ز اهمیت اس��ت 
افزای��ش روزانه تعداد خودرو ها در 
سطح جاده ها و میزان مصرف سوخت 
این خودرو هاس��ت که سرمایه مالی 
عظیمی را ش��امل می شود و می توان 
ب��ا تغیی��رات آیرودینامیکی هرچند 
کوچ��ک روی خودرو ها، صرفه جویی 
اقتصادی بزرگی در کوتاه مدت برای 
مصرف کنن��ده و در بلند مدت برای 

کشور به دست آورد.

مقدمه
آیرودینامی��ک کلمه ای یونانی و متش��کل از آیرو 
به معنای »هوا« و دینامی��ک به معنای »در حال 
حرکت« اس��ت؛ به ای��ن دلیل ب��ه آیرودینامیک 
»تئوری پرواز« و یا »هواپویش« نیز اطالق می شود. 
این حوزه، ش��اخه ای از دینامیک گازها و در حالت 
کلی تر دینامیک سیاالت است که به بررسی رفتار 
جریان هوا و اثر آن بر اجس��ام متحرک )س��رعت 
جریان هوا، فشار و دمای هوا( می پردازد. مهم ترین 
کارب��رد آیرودینامیک در صنایع خودروس��ازی در 
طراحی بدنه خودرو است تا اثرات مضر جریان هوا و 
نیرو های حاصل از این جریان را بررسی کند و کاهش 
دهد. بزرگ ترین هدف مهندسان از انجام اصالحات 
 آیرودینامیک��ی روی خودروها، کاس��تن از عوامل 
مؤثر و کاهش نی��روی مقاومت هوای اطراف بدنه 
 است. در سرعت های باال به طور میانگین در حدود

۶0 درص��د از توان پیش��رانه خودرو صرف غلبه بر 
مقاوم��ت آیرودینامیک��ی می ش��ود ]1[. در اولین 
خودرو های تولیدش��ده، هیچ ی��ک از ویژگی های 
طراحی آیرودینامیکی وجود نداشت. این مطلب را 
می توان با نگاهی اجمالی به خودرو Ford مدل T که 
بیشتر به کالسکه مکعبی شکل بدون اسب شباهت 
داشت، دریافت. البته وجود سطوح آیرودینامیکی 
روی ای��ن خودروها به علت س��رعت پایین تأثیر 
چندانی بر آن ها نداش��ت. از سال 1۹00 میالدی 
تغییرات آیرودینامیکی روی خودروهای مسابقه ای 
ایجاد شد. در سال 1۹21 میالدی دانشمند آلمانی 

»ادموند رامپلر« با الهام از طبیعت اقدام به ساخت 
خودرویی آیرودینامیکی به شکل قطره باران کرد 
ام��ا از نظر ظاهری م��ورد توجه عموم قرار نگرفت 
)ش��کل 1( ]3[. از س��ال  1۹50 تا 1۹۶0 میالدی 
طراحی آیرودینامیکی خودرو با رشد زیادی همراه 
شد و بیشترین تغییرات روی خودرو ها با توجه به 
اصل آیرودینامیک��ی صورت پذیرفت. یکی از علل 
مهم این تغییرات، برگزاری مسابقات اتومبیل رانی 
بود که پژوهش��گران باتجربه به واس��طه طرح های 
مختلف دریافتن��د که تغییرات س��اده تا چه حد 
می تواند در افزایش سرعت و پایداری اتومبیل مؤثر 
باشد. این تالش ها درنهایت به علم دقیق طراحی 
بدن��ه آیرودینامیکی خودرو  منتهی ش��د و هر  روز 
تغییرات و پژوهش های بس��یاری در این خصوص 
از س��وی محققان و طراحان ص��ورت می پذیرد تا 
خودروهایی با حداقل نیروی مقاومت هوا طراحی 

و عرضه شود.

شکل 1. خودرو طراحی شده توسط »ادموند رامپلر«

موسی فتحعلی پور
کارشناس مکانیک واحد تحقیق و توسعه

تأثیر آیرودینامیک خودرو در کاهش مصرف سوخت
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نیرو های آیرودینامیکی
علم آیرودینامی��ک یک علم آزمایش��گاهی و 
تجربیس��ت و در ح��ال حاضر حت��ی با وجود 
پیشرفت های شگرف نرم افزارهای شبیه ساز طی 
سال های اخیر، از بعضی جهات به صورت تجربی 
باقی مانده است. امروزه علم آیرودینامیک یکی 
از ضروریات طراحی خودروها محسوب می شود، 
چراک��ه در هنگام حرکت، جریانات هوا همواره 
حول خودرو در حال گردش اس��ت و تأثیر این 
جریانات، نیرو هایی را روی سطح خودرو تحمیل 
می کند که بر قابلیت هایی همچون توان موتور، 
فرمان پذیری خودرو و کاهش مصرف س��وخت 
تأثیر مس��تقیم می گذارد. بنابراین بررسی این 
جریانات بخش جدایی ناپذیر طراحی خودروست 
ک��ه به نوع خودرو از نظر ش��کل ظاهری، ابعاد 
و کیفی��ت س��طوح وابس��ته اس��ت. نیرو های 
آیرودینامیک��ی حول خ��ودرو را می ت��وان به 

نیروهای زیر تقسیم بندی کرد:

 )Lift( و نیروی برآ )Drag( نیروی پسار
در فیزیک و دینامیک سیاالت، نیروي پسار نیرویي 
است که درون سیاالت باعث بازداشتن اجسام از 
حرکت می ش��ود. زماني که جسمي درون سیال 
حرکت می کند بَرَهم ُکنشي بین جسم و سیال رخ 
می دهد]2[. افزایش نیروی پیشرانه باعث افزایش 
نیروی پس��ار خواهد شد. به برآیند این نیروها در 
جهت سرعت، جریان نیروي پسار و عمود بر جهت 
س��رعت، جریان نیروي برآ گفته مي شود. نیروی 
برآ از تفاوت طول سطوح و به تناسب آن اختالف 
سرعت در دو سطح و افت فشار ناشی از اختالف 
سرعت سطوح حاصل می گردد. با افزایش سرعت 
فشار کم می شود. از اختالف فشار یک خالء نسبی 
ایجاد می شود که جسم را به طرف خود می کشد. 
این خالء نسبی همان نیروی برآ است. این نیرو با 
سرعت رابطه مستقیم دارد، به طوری که با افزایش 
س��رعت نیروی برآ افزایش می یابد. وجود نیروی 
پسار و برآ امری اجتناب ناپذیر است )شکل2( ولی 
کارشناس��ان، طراحان و سازندگان خودرو سعی 
می کنند از نیروی پس��ار و برآ کاس��ته شود و یا 
نیروهای حاصل از شکافتن جریان و واکنش آن را 
با تغییر در ساختار بدنه به نیروهای با اثر مفید برای 

خودرو تبدیل کنند.

شکل2. نیرو های تأثیر گذار آیرودینامیکی روی بدنه

می توان گفت نیروی پسار حاصل از سه نیروی 
زیر است:

- نیروی فشـار از جلو )Frontal pressure( و یا 
تأثیر جریانات هوا روی قسمت جلو خودرو:

می ت��وان این گونه بیان کرد ک��ه در اثر حرکت 
خودرو میلیون ها مولکول ه��وا پس از برخورد 
به قسمت جلو خودرو فشرده می شوند و تمایل 
دارند خود را از منطقه پرفش��ار جلو خودرو به 
منطقه کم فش��ار بدنه های کناری و یا زیر بدنه 
خودرو برس��انند )شکل 3(، بنابراین نیرویی در 

خالف جهت حرکت خودرو ایجاد می شود. 
- نیـروی مکش از عقـب )Rear vacuum( و یا 

تأثیر ایجاد مناطق کم فشار در عقب خودرو:
در بخش عقب خودرو جریان سطحی در قسمت 
 شیش��ه عقب با توجه به ش��کل خودرو از بدنه 
جدا می شود و یک فضای خالی ایجاد می کند که 
جریان هوا تمایل دارد فضای خالی ایجاد شده را 
پرکند. اما با توجه به حرکت خودرو، زمان کافی 
به منظور پرکردن این فضا برای س��یال وجود 
ندارد و همواره در این فضاها خالء وجود خواهد 
داش��ت که عامل کشیده شدن خودرو به عقب 

می شود )شکل ۴( ]2[. 
- سطوح بدنه و جریان های اغتشاشی و تأثیر 

پارامتر اصطکاک: 
جریان های اغتشاشی، بی نظم هستند و  اغلب  در 
قس��مت  عقب  خودرو  پدیدار  می گردند. وجود 
قسمت های ناهمگون از نظر آیرودینامیکی عاملی 
اس��ت که باعث تشکیل جریان های اغتشاشی 
مقطعی می ش��ود. مهندسان و طراحان همواره 
در تالش��ند تا با بهبود خواص آیرودینامیکی از 
تشکیل جریان های اغتشاشی جلوگیری کنند. 
هرچه جریان های اغتشاشی کمتری در خودرو 
پدیدار گردد خودرو نیروی پسار کمتری خواهد 
داش��ت. در مطالعات مشخص ش��ده است که 
70درصد نیروی پسار به وجودآمده در خودروها 

به علت وجود ناحیه پرفش��ار در قس��مت جلو 
خودرو اس��ت و 30 درصد دیگ��ر هم به دلیل 
ایجاد جریان اغتشاشی در بخش عقب و نواحی 
کناریس��ت. پس تمرکز بر ای��ن دو ناحیه برای 

کاهش نیروها در اولویت است.

شکل 3. نمایش گرافیکی نیروی فشار از جلو

شکل 4. نمایش گرافیکی نیروی مکش از عقب
)Down force( نیروی رو به پایین

برای انتقال نیروی پیشرانه به سطح زمین و گذر 
از پیچ ها با بیشترین سرعت ممکن، نیاز به عاملی 
به نام چسبندگی به سطح جاده وجود دارد. در 
سال های گذشته این گونه تصور می شد که میزان 
وزن خودرو، طراحی سیستم تعلیق و جنس و 
پهنای الس��تیک ها، تنها عوامل تأثیرگذار روی 
میزان چسبندگی خودروها به سطح جاده هستند 
که از مجموع آن ها با نام »چسبندگی مکانیکی« 
یاد می شود، اما برای اولین بار در اواخر دهه ۶0 
میالدی،  ایده استفاده از عوامل  آیرودینامیکی برای 
 افزایش میزان چسبندگی چرخ ها در مسابقات 
فرم��ول 1 مورد آزمایش قرار گرفت. نتیجه  این 
خالقیت، کش��ف پارامتر فوق الع��اده مهمی  به 
نام چس��بندگی آیرودینامیکی بود. برای مثال 
شیب داربودن سطح زیرین خودرو باعث کاهش 
فش��ار در زیر بدنه خ��ودرو و عاملی برای ایجاد 
نیروی رو به پایین در خودرو می شود )شکل 5( 

.]2[

شکل 5. ایجاد شیب در زیر خودرو
 و افزایش نیروی رو به پایین

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

]17[

شماره 33 - بهمن ماه 1395

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

News

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا



)Drag coefficient( ضریب آیرودینامیکی
با توجه به مطالب ارائه ش��ده می توان این گونه 
بیان کرد که هر خودرو در طول مسیر حرکت 
خ��ود باید با نی��روی هوا مقابل��ه کند. ضریب 
آیرودینامیکی، مقاومت هوا در اطراف خودرو را 
نشان می دهد؛ یک کمیت بدون بعد که همواره 
مقدار آن کمتر از 1 اس��ت و با شکل هندسی 

اجسام رابطه مستقیم دارد )شکل ۶( ]3[.

شکل 6. جدول ضریب آیرودینامیکی
با توجه به شکل هندسی

نیروه�ای  محاس�به  و  شناس�ایی  روش 
آیرودینامیکی 

روش های شناسایی و محاسبه دینامیک سیاالت 
را مي ت��وان به س��ه بخش دینامیک س��یاالت 
تجربي، دینامیک س��یاالت تئوري و دینامیک 
سیاالت محاسباتي تقسیم بندی کرد. تونل باد، 
از زمان برادران »رایت« تا به حال، کارآمد ترین 
ابزار شناسایی و محاسبه نیرو های آیرودینامیکی 
بوده اس��ت )ش��کل 7( که نتایج حاصل از آن، 
نیرو ها و جریانات س��طحی و غیرسطحی روی 
خودرو را مشخص می کند. ضریب آیرودینامیکی 
هر خودرو را می توان با سنجه های تعبیه شده در 
تونل باد روی مدل های تحت بررسی استخراج 

کرد )شکل 8( ]۴[. 

  شکل 7. تونل باد سابسونیک مدار بسته

شکل 8. نمایش نحوه حرکت جریان هوا 
حول بدنه اتوبوس در تونل باد

شکل 9. تحلیل عددی خطوط جریان
در روش هاي نظری ابتدا با مشاهده پدیده فیزیکي، 
معادالت دیفرانسیل مربوطه بیان می گردد و پس 
از  آن به معادالت جبري حاکم بر مسأله پرداخته 
می ش��ود. مش��کلي که وجود دارد این است که 
برخالف پدیده هایي که براي آن ها مدل ریاضي 
مناسبي ارائه ش��ده است، پدیده هایي نیز وجود 
دارند که هنوز مدل ریاضي مناسبي براي آن ها 
وجود ندارد. در اینجاست که استفاده از روش هاي 
عددي به عنوان یک راه س��وم براي حل مسائل 

جریان سیال جاي خود را باز مي کند. 
ی��ا محاس��باتي  س��یاالت   دینامی��ک 
CFD (Computational Fluid Dynamics(

عبارت اس��ت از تحلیل سیس��تم هاي ش��امل 
جریان سیال، انتقال حرارت و پدیده هایی نظیر 
واکنش هاي ش��یمیایي براس��اس شبیه سازي 
کامپیوتری که با توجه به پیش��رفت روزافزون 
کامپیوتره��ا و تحلیل ه��ای ع��ددی در ح��ل 
مس��أله های پیچیده سیاالتی بسیار به کار برده 
می شود. از مزایای شبیه سازی عددی می توان 
به کاهش اساسي در زمان و قیمت طراحي هاي 
جدید، توانایي مطالعه سیس��تم هایي که انجام 
آزمایش��ات روي آن ها مش��کل و یا غیرممکن 
اس��ت، توانایي مطالعه سیستم ها تحت شرایط 
تصادف��ي و باالت��ر از حدود معم��ول و توانایی 
مشاهده بسیار زیاد سطح جزئیات نتایج اشاره 

کرد )شکل ۹(.

اهمیت بررسی نیرو های آیرودینامیکی و نتایج 
به دست آمده

اهمی��ت بررس��ی نیروه��ای آیرودینامیکی را 
می ت��وان از دو منظ��ر فنی و اقتص��ادی مورد 
مطالعه قرار داد. از نظر فنی، شناسایی نیرو های 
آیرودینامیک��ی و ایج��اد تغییرات بر اس��اس 
داده های به دست آمده تأثیر به سزایی در کاهش 
و یا تغییر ماهیت ای��ن نیروها دارد. همان طور 
که اشاره شد ۶0 درصد از توان موتور، با توجه 
به شکل ساختاری خودرو توسط جریان هوای 

اطراف خودرو گرفته می ش��ود؛ پس با کاهش 
و ی��ا حذف این نیروها می توان به افزایش توان 
خودرو و به تبع آن باال رفتن س��رعت، افزایش 
عملکرد خ��ودرو از نظر فرمان پذیری و کاهش 
اس��تهالک و مص��رف س��وخت در مدت زمان 
استفاده دست یافت. از منظر اقتصادی با توجه 
ب��ه حجم ب��االی خودروهای در ح��ال تردد و 
سیاست  افزایش بهای سوخت در کشور، کاهش 
مصرف سوخت بس��یار حائز اهمیت است و با 
کاهش نیروهای آیرودینامیکی حتی به مقدار 
ک��م، بازده اقتصادی و صرفه جویی مالی آن در 
کوتاه مدت ب��رای مصرف کننده و در بلند مدت 
برای کشور محسوس خواهد بود]5[. شکل 10 
نشان می دهد که تغییر مناسب آیرودینامیکی 
در س��طح مقطع جلو و عق��ب کامیون باعث 
افزایش سطح بارگیری کامیون و کاهش نیروی 
فشار از جلو، نیروی مکش از عقب و نیروی برآ 
در کف، و افزایش س��طح چسبندگی چرخ ها 
به جاده می ش��ود. با توجه به کاهش نیروهای 
اشاره شده، میزان صرفه جویی سوخت در یک 
اتوبان مس��طح تا 15 درص��د کاهش می یابد 
که این مقدار صرفه جویی در مصرف س��وخت 
برای یک کامیون که روزانه 1000 کیلومتر در 
جاده ها تردد می کند و به طور متوسط به  ازای 
هر 100 کیلومتر ۶۹ لیتر سوخت می سوزاند، 
تقریباً برابر با 251850 لیتر در سال است که با 
در نظر گرفتن تنها 15 درصد کاهش مصرف، 
به میزان بسیار زیادی در مصرف ساالنه سوخت 

صرفه جویی خواهد شد ]۶[.

شکل 10. تأثیر تغییرات آیرودینامیکی در قسمت 
جلو و عقب و میزان بهبود مصرف سوخت

منابع:
1- http://auto.howstuffworks.com
2- http://www.buildyourownracecar.com
3- http://daneshnameh.roshd.ir
4- Aerodynamics of road vehicels – edited 
by Wolf-Heinrich Hucho
5- IOSR Journal of Mechanical and Civil 
Engineering (IOSR-JMCE( e-ISSN: 
2278-1684, p-ISSN: 2320–334X
6- http://www.truckdriver.ir
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علم و فناوری

کارنامۀ »عجیب ترین های«  علم و فناوری
نابغه های ایرانی آمریکانشین

دنیای عجیب ساعت های هوشمند
تحوالت در جهان جدید!

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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دنی��ای فن��اوری و تکنول��وژی ه��ر روز ش��رایط نوین��ی 
می یابد. این ش��رایط نوین البت��ه مدیون تحرکات ذهن 
انسان هاس��ت. انس��ان های خالق��ی که خ��ارج از برخی 
چهارچوب ه��ا می اندیش��ند و برنامه ری��زی می کنند. در 

ادامه به برخی از اخبار دنیای فناوری اشاره می شود:

اشیایی که با نگاه کردن روشن می شوند!
ش��اید تصورکردن این موضوع دش��وار باش��د، 
اما در آینده نه چندان دور برای روش��ن کردن 
وس��ایل برقی مانند المپ منازل، تلویزیون و ... 
تنها کافیست برای مدت کوتاهی به آنها خیره 
شوید. بر اس��اس اختراعی که به تازگی توسط 
آمازون به ثبت رس��یده فناوری خاصی توسط 
این ش��رکت ابداع شده که روشن کردن وسایل 
برقی را با زل زدن به آنها ممکن می کند. آمازون 
تالش برای ابداع این فناوری را از ماه می س��ال 
2012 آغاز کرده بود، اما ظاهرا به تازگی موفق 
شده اختراع مذکور را به تکامل برساند. به همین 
منظور عینک خاصی را طراحی کرده اند که برای 
کنترل وس��ایل برقی با نگاه کردن به آنها قابل 
استفاده است. البته این عینک ها صدور فرامین 
دیگ��ری را به ص��ورت صوتی ممکن می کنند. 
همچنین می توان با استفاده از عینک های یاد 
شده اطالعاتی را در مورد اشیای پیرامون و حتی 

افرادی که دور و بر شما هستند، دریافت کرد.

رهایی از شر بوی بد بدن با پیوند باکتری!
یک پژوهش جدید نشان می دهد که یک پیوند 
میکروب��ی از یکی از بس��تگان نزدیک می تواند 
به توقف ب��وی بد بدن کمک کند. محققان در 
این پژوهش باکتری های بد بو را با آن دس��ته 
از باکتری هایی که بوی کمتر و بهتری داشتند 
جایگزین کردند این ایده زمانی به ذهن محققان 
این پژوهش رسید که یک دوقلو را مورد بررسی 
قرار دادند. آنها از همه جوانب به یکدیگر شبیه 
بودن��د و تنها تفاوت آنه��ا در بوی بد بدن یکی 

از این دوقلوها بود. این امر محققان را متعجب 
و متحیر کرد چ��را که این دوقل��و دارای روال 
بهداشتی یکس��ان بودند. محققان این پژوهش 
مشکوک شدند که باکتری بد بوی زیربغل یکی 
از آنها مسئول این بوی نامطلوب است. آنها برای 
تجمیع باکتری ها به برادر خوشبو توصیه کردند 
که ت��ا ۴ روز حمام نکند و ب��رای آزمایش این 
نظریه مقداری از عرق برادر خوشبو را گرفته و 
در زیر بغل دیگری پخش کردند. از طرفی برادر 
بد بود بدن خ��ود را با صابون ضد باکتری و به 
طور منظم شستشو می داد تا کمترین باکتری 
روی بدنش باقی بماند. آنها با انجام این آزمایش 
مش��اهده کردند که با انتقال باکتری های برادر 
خوشبو بوی بد بدن برادر بدبو به سرعت ناپدید 
شد. تأثیر این کار به مدت یکسال در بدن فرد 
باق��ی ماند و این آزمایش پ��س از آن روی 17 
دوقلوی دیگر نیز انجام ش��د. در تمام این موارد 
یک فرد با مشکل بوی بدن و فرد دیگر از اقوام 

نزدیک بوده که باکتری خوشبو را اهدا کرد.

محبوب ترین اپلیکیشن مسیریابی جهان 
اپلیکیشن نقشه گوگل)GoogleMaps) امکان 
جدیدی ارائه کرده تا کاربران بتوانند یک فهرست 
از مکان های محبوب  خود یا جاهایی که آرزوی 
دیدن ش��ان را دارند تهیه کرده و در رسانه های 
اجتماعی به اشتراک بگذارند. گوگل این امکان 
جدید را در س��رویس نقشه خود راه اندازی کرد 
تا کاربران بتوانند مکان های محبوب ش��ان را با 
دوستان خود به اشتراک بگذارند. سه نوع فهرست 
به ص��ورت پیش فرض در این س��رویس وجود 
 ،)Favorites( دارد: فهرست مکان های محبوب
مکان های ستاره دار)Starred Places( و جاهایی 
که می خواهید ببینید)Want to Go(. این امکان 
برای همه نسخه های آیفون و اندروید فراهم شده 
و کاربران همچنین می توانند فهرستی شخصی 

به صورت عمومی یا خصوصی ساخته و نام آن را 
خود انتخاب کنند. این خدمات، گام مهمی برای 
افزودن امکانات اجتماعی به اپلیکیشن محبوب 
گوگل است. برای مثال کاربر براحتی می تواند 
به مناطقی که دوس��تانش سفر کرده و آنجا را 
پیشنهاد کرده اند، از طریق دسترسی به فهرست 

ستاره دار یا محبوب وی دسترسی پیدا کند.

فرزندان اول موفق تر و باهوش تر هستند؟
محققان دریافتند، فرزندان ارشد خانواده احتمال 
دارد که عالقه بیشتری به تحصیالت عالی داشته 
باشند. نتایج بررسی های جدید نشان داده است، 
فرزندان اول خانواده در مقایسه با دیگر کودکان 
خان��واده به لح��اظ هوش و ذکاوت در س��طح 
باالتری هستند. محققان دانشگاه ادینبورگ این 
بررسی را انجام دادند. نتایج این بررسی ها نشان 
داد  فرزندان اول، مهارت تفکر برتری در مقایسه 
با خواهر و برادره��ای کوچکتر خود دارند. این 
مطالعه در بین 5000 نفر از بدو تولد تا سن 1۴ 
سالگی انجام شد و کودکان ارزیابی شدند. نتایج 
بررسی ها نشان داد به طور معمول فرزندان اول 
معموال موفق تر و بلندپروازتر هستند. محققان 
اظهارکردند: فرزندان ارش��د خانواده، 1۶ درصد 
بیشتر احتمال دارد که به آموزش عالی عالقه مند 
 Human باشند. یافته های این بررسی در مجله

منتشر شده است.

تعیین مسیر با تی شرت هوشمند
یک شرکت هندی موفق به طراحی و تولید یک 
تی شرت ردیاب سالمت شده که مجهز به سیستم 
مسیریابی اس��ت. این تی ش��رت هوشمند که 
سیگنال Sygnal نام دارد می تواند تعداد قدم های 
کاربر، میزان کالری سوزانده شده، طبقات پیموده 
شده را اندازه گیری و شمارش کند و همچنین 
مسیر را به کاربر نشان دهد. این تی شرت دارای 

تحوالت در جهان جدید!
اخبار دنیای علم و فناوری 
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قطعات الکترونیکی است که در آن تعبیه شده 
و یک اپلیکیش��ن همراه با این فناوری همگام 
سازی می شود. هنگامی که کاربر اقدام به خرید 
تی شرت می کند، باید برنامه آن را نیز دانلود کرده 
و آن را با تی ش��رت همگام سازی کند.  پس از 
آن دیگر نیازی به انجام کاری نبوده و کاربر روال 
طبیع��ی زندگی خود را دنبال می کند. در پایان 
روز تی شرت تمام جزئیات را پیگیری کرده و آن 
را با اپلیکیشن این فناوری همگام سازی می کند. 
در نتیجه اپلیکیشن جزئیات بیشتری در مورد 
میزان فعالیت کاربر، قدم های وی و میزان کالری 

مصرفی را ارائه می دهد.

طرح اپل برای ساخت نمایشگر خم شدنی
اپل موفق به ثب��ت اختراع یک صفحه نمایش 
مش��بک و انعطاف پذیر ش��ده که می تواند در 
فناوری های مختلفی به کار رود. از این فناوری 
می ت��وان در پارچه ها، فناوری های پوش��یدنی 
و لوازم منزل مانند مبلمان اس��تفاده کرد. این 
فن��اوری جدید که دارای حس��گرهای متعدد 
اس��ت می تواند در صفحه نمایش های منحنی 
برای گوشی های هوشمند نیز استفاده شود. این 
صفحه نمایش ارتجاعی در برابر کشیده شدن 
و قرار گیری در اش��کال مختل��ف مقاوم بوده و 
کاربران حتی می توانند بدون اینکه دچار آسیب 
و شکس��تگی شود، آن را به دور مچ دست خود 
ببندن��د. اپل برای افزای��ش انعطاف پذیری این 
اخت��راع جدید از اجزایی مانن��د OLED، مواد 
رس��انایاب و موادی به ش��کل ش��بکه استفاده 
کرده اس��ت. این اختراع با عنوان »دستگاه های 
الکترونیک��ی با قطعات نرم« و در اکتبر س��ال 

201۶ توسط اپل به ثبت رسیده است.

طراحی یک ربات با الهام از شترمرغ
محققان دانشگاه اورگن در آمریکا به طراحی و 

ساخت یک ربات دو پا با الهام از شترمرغ، موفق 
ش��دند. به گفته محققان این پژوهش به زودی 
می توان از این ربات برای تحویل بار استفاده کرد. 
این ربات بسیار انعطاف پذیر بوده و در قسمت 
تحتانی و مچ پا دارای آزادی عمل برای حرکت 
عضالت اس��ت. زانوهای این ربات تنها به عقب 
خم ش��ده و اجازه خم شدن و ایستادن مجدد 
را به این ربات می دهد. محققان برای نیرودهی 
به این ربات و افزایش هرچه بیشتر سرعت آن 
از یک باتری لیتیوم یون منحصر به فرد استفاده 
کرده اند. س��ازندگان ربات برای س��اخت آن از 
 Cassie طبیعت الهام گرفته اند. این رب��ات که
نام دارد، دارای طراحی منحصر به فرد و پاهایی 
بلند به شکل پرندگان بزرگ بوده که اجازه خم 
و راس��ت ش��دن بدون افتادن را به آن می دهد. 
محققان پیش بینی می کنند ک��ه از این ربات 
می توان برای ارائه بسته های مختلف و یا کمک 
در ماموریت های جستجو و نجات استفاده کرد. 
این ربات به دلیل داشتن پاهای بلند، می تواند 
به جاهایی ب��رود که ربات های چرخدار توانایی 

آن را ندارند.

ایمپلنت جایگزین کارت شناسایی!
یک شرکت بلژیکی ایمپلنت ارزان قیمت حاوی 
اطالعات فردی قابل نصب در کف دست را تولید 
کرد. ایمپلنت شناس��ایی حاوی تراشه ای کامال 
مقاوم و سازگار با بدن است که اطالعات مورد نظر 
برای شناسایی کارمندان و کارکنان شرکت های 
بزرگ را نگهداری می کند .طبق محاسبات انجام 
ش��ده تقریبا بی��ش از 10 هزار نفر در سراس��ر 
جهان از ایمپلنت های حاوی میکرو تراشه برای 
شناسایی استفاده می کنند. استفاده از این روش 
جنجالی برای شناسایی با چالش های امنیتی و 
شخصی همراه است. با نصب ایمپلنت شناسایی 
در مچ دست امکان دسترسی به ساختمان های 
اداری، مدیریت و استفاده از سیستم های رایانه ای 
در ه��ر اداره  تنه��ا محدود به کارکنان رس��می 
خواهد شد. بسیاری از کارشناسان مسائل امنیتی 
معتقدند که اگرچه استفاده از ایمپلنت به جای 
کارت شناسایی، مدیریت کارکنان را آسان تر و 
دقیق تر می کند، اما با نصب این تجهیزات احتمال 
محدودیت در آزادی ه��ای فردی و پیگیری در 

زندگ��ی خصوصی کارکنان به ش��دت افزایش 
می یابد. ایمپلنت شناسایی ساخته شده توسط 
شرکت بلژیکی نیوفیوژن در اندازه تقریبی یک 
دانه برنج است و با نصب گیرنده  و فرستنده های 
رادیویی موسوم به RFID  امکان تبادل اطالعات 

را فراهم می کند.

اس�تفاده از نخستین خودروی پرنده در سال 
 ۲01۸

نخس��تین خودروی پرنده دنیا در س��ال 2018 
تحویل مشتریان می شود. طی سال های گذشته 
خودروی پرنده یکی از رویاهای انسان بوده است. 
اکنون کارشناسان صنعت معتقدند این رویا در 
مرز تبدیل شدن به واقعیت است. آنها معتقدند 
PAL-V ONE، یک خودروی دونفره هیبریدی 
–جایروکوپتر، محتمل ترین گزینه خودروی پرنده 
اس��ت که به طور واقعی ساخته خواهد شد. در 
همین راستا PAL-V شرکت هلندی سازنده آن 
نیز  پیش سفارش برای این محصول را یا قیمت 
۴00 هزار دالر آغاز کرده است. رابرت دینگمانز 
مدیر ارشد اجرایی PAL-V می گوید: ما سالهاست 
که مشغول برطرف کردن چالش های کیفیتی و 
فنی هستیم. این خودرو  با استانداردهای ایمنی 
همخوانی کامل دارد و سازمان های قانون گذاری 
سراس��ر دنیا نیز آن را تایید کرده اند. این وسیله 
نقلیه دو نفره در 10 دقیقه  از یک موتور سیکلت 
سه چرخه به جایروکوپتر تبدیل می شود.  قدرت 
موتورچهار سیلندرPAL-V ONE آن 230 اسب 
بخار و حداکثر سرعت آن در هوا و جاده 112 مایل 
برساعت است.  پس از آزمایش های موفقیت آمیز 
PAL-V ONE در س��ال ه��ای 200۹ و 2012 
میالدی  این شرکت تولید محصول را به صورت 
تجاری آغاز کرد. تاریخ تحویل خودروهای مدل 
ج��اده و هوا پایان 2018 میالدی تعیین ش��ده 

است.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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مدت زی��ادی از حضور س��اعت های 
هوش��مند می گذرد و ح��اال می توان 
گفت آنها دیگر تنها وس��ایلی تجملی 
نیس��تند. »اپ��ل واچ« ب��ه عن��وان 
هوش��مند  س��اعت  مش��هورترین 
برای کارب��ران به پایین ترین قیمت 
ممکن رس��یده است اما بیش از هر 
چیز ساعت های هوش��مندی جذاب 
به نظ��ر می رس��ند که ب��دون منت 
گوشی های موبایل نیز قابل استفاده 
هستند. هنوز مطمئن نیستیم آنها 
را موبایل های��ی بنامیم ک��ه روی مچ 
دست بسته می شوند یا ساعت های 

هوشمندی که زنگ هم می خورند.
نکته مهمی ک��ه تولیدکننده ها درک 
کرده ان��د ای��ن اس��ت ک��ه س��اعت 
هوش��مند خ��وب بای��د ب��رای کاربر 
امکان مکالمه را فراهم کند. آنها این 
ویژگی را با کمک قرار دادن اسپیکر 
و میکروفون در بدنه ساعت فراهم 
می کنند تا وقتی کسی به موبایل تان 
زنگی می زند الزم نباشد به سمت آن 
شیرجه بزنید. نکته مهم دیگری که 
باید به آن توجه کرد، خرید س��اعتی 
س��ازگار ب��ا اندروید و iOS اس��ت. 
اگرچه فعال حق انتخ��اب کمی داریم 
اما می توان یکی دو مدل قابل اعتماد 

پیدا کرد.

ZePhone /مای کرونوز 
قیمت: حدود ۶90 هزار تومان

 وزن 7۴ گ��رم، ف��رم صفح��ه مس��تطیل، جنس 
بدنه پالس��تیک، نوع بند س��گکی س��اده، صفحه 
نمایش از ن��وع خازنی، اندازه صفحه نمایش 1.۶5 
اینچی، قابلیت نصب س��یمکارت، سیستم عامل 
اندروید، حافظه داخلی دو گیگابایت، پشتیبانی از 
سیمکارت های نسل سه، حسگر شتاب سنج و گام 
شمار، قابلیت مکالمه روی ساعت، باتری با ظرفیت 

500 میلی آمپر ساعت.
 ZePhone در حقیقت موبایلی است که روی دست 
بس��ته می شود. این ساعت هوشمند قابلیت نصب 
یک میکروسیم کارت با پشتیبانی از شبکه نسل سه 
موبایل را دارد. سیستم عاملی که برای این ساعت 
هوشمند در نظر گرفته شده اندروید ۴.2 است که 
خب��ر از یک تلفن همراه هوش��مند کامل و به روز 

می ده��د. با توجه به صفحه لمس��ی، میکروفون و 
بلندگوی کوچکی که در س��اخت آن به کار رفته، 
کاربر می تواند بدون هیچ مش��کلی تماس تلفنی 
برقرار کند، به تماس های دریافتی پاسخ دهد و پیام 
کوتاه یا ایمیل ارسال کند. ZePhone همچنین به 
یک حسگر شتاب سنج مجهز شده که می توان به 
لطف آن قدم های طی شده، میزان کالری سوزانده 
ش��ده و اندازه مسیر طی شده را ثبت کرد. با توجه 
به پش��تیبانی این ساعت هوش��مند از شبکه های 
ارتباطی WiFi و 3G دسترسی به اینترنت و دانلود 
اپلیکیشن های مختلف از GooglePlay به راحتی 

امکان پذیر است.

Zewatch 2 / مای کرونوز
قیمت: حدود 415 هزار تومان

وزن 25 گرم، فرم صفحه مس��تطیل، جنس بدنه 
فلز، جنس بند پالستیک، قفل بند سگکی ساده، 
نوع صفحهOLED، س��ازگار با اندروید نسخه 2.3 
به باال، iOS 7  و ویندوز 8.1، حسگر شتاب سنج و 
گام شمار، باتری با ظرفیت 130 میلی آمپر ساعتی، 

قابلیت مکالمه روی ساعت.
 ساعت هوشمند ZeWatch2 با استفاده از فناوری 
ارتباطی بلوتوث به گوشی های تلفن همراه هوشمند 
متصل می شود. زمانی که یک تماس ورودی دارید، 
این ساعت هوش��مند هم از طریق زنگ هشدار و 
هم از طریق ویبراتور شما را مطلع می سازد و شما 

میثم فرزیان
روزنامه نگار

دنیای عجیب ساعت های هوشمند
آیا به زودی موبایل ها مشتریان خود را از دست می دهند؟
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می توانید اطالعات تماس گیرنده را روی صفحه 
OLED تعبی��ه ش��ده در آن مش��اهده کنید. 
کاربر این ساعت هوشمند می تواند با استفاده 
از کلیدهایی که در طرفین ساعت تعبیه شده 
به تماس های ورودی پاسخ داده یا تماس را رد 
کند. میکروفون و بلندگوی ظریف و یکپارچه ای 
که برای این س��اعت مچی هوش��مند در نظر 
گرفته ش��ده به کاربر کمک می کند بدون نیاز 
به گوش��ی خود به تماس پاس��خ دهد. ساعت 
هوش��مند ZeWatch2 همچنی��ن در مواقع از 
دست رفتن تماس، رسیدن پیام کوتاه، ایمیل، 
اعالن های شبکه اجتماعی و قرارهای از پیش 
تعیین شده در تقویم، به کاربر خود هشدار داده 

و او را مطلع می کند.
با این ساعت هوشمند می توانید موسیقی اجرا 
ش��ده روی تلفن همراه هوشمند متصل به آن 
را کنترل کنی��د. در صورتی که از تلفن همراه 
خود فاصله بگیرید، ساعت با اخطار لرزه ای شما 
را مطلع می کند. این س��اعت همچنین به یک 
شتاب س��نج مجهز شده که به وسیله آن کاربر 
می تواند تعداد قدم هایی که برداش��ته، میزان 
کالری که سوزانده و ساعت های خوابش را ضبط 
و ثبت کند. برای اتصال این ساعت هوشمند به 
تلفن همراه یک اپلیکیشن مجانی در اپ استور، 
گوگل پلی و ویندوز فون اس��تور قرار دارد که 
کاربر می تواند آن را بس��ته به نوع تلفن همراه 

هوشمند به سادگی دانلود و نصب کند.
 

ZenWatch 2 /ایسوس
قیمت: حدود 5۸5 هزار تومان

وزن 75 گ��رم، فرم صفحه مس��تطیل، جنس 
بدنه فلز، جنس بند چرم، نوع قفل ضامن دار، 
صفحه نمایش از نوع AMOLED، س��ازگار با 
اندروید نس��خه ۴ به ب��اال، حافظه موقت 512 
کیلوبایتی، حسگر شتاب سنج، باتری با ظرفیت 
۴00میلی آمپر وات ساعت، با قابلیت شارژ سریع. 
  ZenWatch2 طراحی ظاهری ساعت هوشمند
نس��خه دوم ب��ا خمیدگی های خ��اص خود، 
سروش��کل زیبایی دارد. قابی از جنس استیل 
مق��اوم، صفحه 1.۶3 اینچی این س��اعت را در 

برگرفته است. 
نحوه اتصال بند اگرچه در ابتدا به نفع کاربر به 

نظر می رسد اما امکان باز شدن اتفاقی را افزایش 
می دهد. در عوض چرم به کار رفته در بند جنس 
فوق العاده ای دارد. این ساعت می تواند با آخرین 
نسخه اندروید به روز شود تا کاربران گوشی های 

اپل نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
کاربرد این ساعت می تواند اکثر اعالن های وارد 
شده به تلفن خود، از قبیل آالرم، یادآوری های 
تقویم، ایمیل، تماس های دریافتی و از دس��ت 
رفت��ه و پیام های کوت��اه را روی این س��اعت 
هوش��مند مش��اهده کند. همچنی��ن کاربر از 
طریق این س��اعت می تواند به ش��اتر دوربین 
تلفن همراه خود دسترسی داشته باشد. قابلیت 
Phone Finder  از دیگر قابلیت هایی است که 
ZenWatch نس��خه دوم به آن مجهز است. از 
قابلیت های مهم این ساعت می توان به مقاومت 
در براب��ر آب و گرد و غبار ب��ر پایه گواهینامه 
IP55 اش��اره کرد. این س��اعت هوشمند با 75 
گرم وزن با توجه به طراحی بسیار شکیل یک 
انتخاب خوب و متناسب برای افراد عالقه مند 
به ساعت های هوشمند با طرح کالسیک است.

 

Apple watch Sport 38mm / اپل
قیمت: حدود یک میلیون و ۶00 هزار

وزن ۴7 گ��رم، فرم صفحه مربعی، جنس بدنه 
آلومینیوم، جنس بدنه پالستیکی، قفل ساده، 
س��گکی، نوع صفحه رتینای مخص��وص اپل، 
س��ازگار با iOS 8 به باال، باتری 2/5 میلی آمپر 
س��اعتی، حس��گر شتاب س��نج، ژیروسکوپ، 
گام شمار، شمارش ضربان قلب، قابلیت مکالمه 
روی س��اعت، باتری با ظرفیت 2/5 میلی آمپر 
س��اعت. با اینکه بهترین و ایده آل ترین ساعت 
هوشمند برای جفت کردن با گوشی اپل است اما 
هنوز کامل نیست. براساس اطالعات به دست 
آمده، »اپل واچ« از بلوتوث نس��خه ۴، هش��ت 
گیگابایت حافظه داخلی غیرقابل افزایش، چیپ 
S1 و 512 مگابایت حافظه موقت بهره می گیرد. 
این س��خت افزار برای انجام وظایفی که به اپل 
واچ س��پرده شده کافی به نظر می رسد. صفحه 
نمایش ساعت از نوع AMOLED رتینا بوده که 
وظیفه محافظت از آن در برابر خط و خش ها به 

عهده پوششی از جنس Ion-X Glass است.
 خوانایی صفحه نمایش در محیط های بس��ته و 
همچنین زیر نور آفتاب خوب ارزیابی شده و از این 
بابت مشکلی نخواهد داشت. ضمن اینکه به علت 
AMOLED  بودن صفحه نمایش ساعت، غلظت 
و عمق رنگ مش��کی بسیار خوب است. طبیعتا 
اندازه و تراکم پیکسلی صفحه نمایش دو مدل 38 
و ۴2 میلی متری با هم تف��اوت دارد. در مدل 38 
میلیمتری ابعاد صفحه نمایش 1.۶۹ اینچ بوده و 
تراکم پیکسلی آن  257 است، در حالی که ابعاد 
صفحه نمایش در مدل ۴2 میلی متری 1.81 اینچ 

بوده و تراکم پیکسلی آن   257 است.
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دونال��د ترام��پ و کارهایش این 
روزه��ا بزرگتری��ن مث��ال نق��ض 
ش��عارهای آمریکای��ی به حس��اب 
می آیند، کش��وری که تمام مردم 
ب��ا ادع��ای »آزادی«  دنی��ا آن را 
می شناسند حاال دولت آن به دست 
رییس جمهوری اداره می ش��ود که 
حرف های نژادپرس��تانه اش تمام 
دنیا از جمله مردم این کشور را به 

واکنش واداشته است.
یکی از اقدام هایی که او به محض 
مس��تقر ش��دن در کاخ ریاس��ت 
جمهوری آمریکا عملی کرد دستور 
ممنوعیت ورود شهروندان ایرانی 
و شش کشور دیگر در آمریکا بود، 
دستوری که تحت عنوان»حفاظت 
حم��الت  براب��ر  در  آمری��کا  از 
تروریستی« امضا شد و در داخل 
و خارج از این کشور با واکنش های 
زیادی هم��راه بود تا جایی که این 
فرمان حتی بس��یاری از ایرانیانی 
را که ش��هروند خود آمریکا بودند 
را هم تحت الش��عاع قرار داد؛ اما 
نکته جال��ب توجه اینجاس��ت که 
در بی��ن این مهاجران که در مظان 
اته��ام تروریس��ت ب��ودن ترامپ 
قرار گرفته اند می شود ایرانی های 
زیادی را پیدا کرد که در طول همه 
این سال ها جزو نخبگان و نوابغ در 
دانشگاه های این کشور تحصیل یا 
تدریس کرده اند و هر کدامشان 
به نوع��ی در پیش��رفت های این 
کشور س��هم داشته اند. در ادامه 
به چند چهره علمی برجسته ایرانی 

ساکن در آمریکا اشاره می کنیم.

مریم میرزا خانی
ش��اید در بی��ن هم��ه 
نخبه ه��ا و نوابغ »مریم 
میرزاخانی« برای بیشتر 
مردم ما یک چهره نام 
آش��نا باش��د. او کسی 
دوره  در  ک��ه  اس��ت 
نخس��تین  نوجوان��ی 
دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه پیدا 
ک��رد و برنده مدال طالی المپیاد ریاضی در جهان 
ش��د تا اینکه بع��د از اتم��ام دوره کارشناس��ی و 
کارشناس��ی ارشد در دانش��گاه صنعتی شریف به 
آمریکا رفت و در س��ال 200۴ دکترای خودش در 
رش��ته ریاضی را از دانش��گاه ه��اروارد اخذ کرد تا 
جایی که در س��ال 2005 این ریاض��ی دان ایرانی 
ج��زو 10 ذه��ن ج��وان برگزیده س��ال در زمینه 
ریاضیات شناخته شد. او  بعد از آن در دانشگاه های 
مثل پرینس��تون و استنفورد مش��غول تدریس و 
پژوهش شد؛ اما با همه این افتخارات، طالیی ترین 
نقطه عمر علمی ای��ن نابغه ایرانی تا کنون مربوط 
می ش��ود به س��ال 201۴ یعنی زمان��ی که مریم 
میرزاخان��ی به عنوان اولی��ن زن و اولین ایرانی در 
جهان موفق به دریافت م��دال فیلدز )معتبرترین 
جایزه ریاضیات( در جهان شد. او در حال حاضر در 
دانشگاه استنفورد آمریکا  به عنوان استاد مشغول 

تدریس و پژوهش است.
 

مونا جراحی
از  بس��یاری  مث��ل 
دانش��جویان دانش��گاه 
از  بع��د  ک��ه  ش��ریف 
در  فارغ التحصیل��ی 
دانش��گاه ب��ا توجه به 
شرایط به فکر مهاجرت 
و ادامه تحصیل در ینگه 
دنیا می افتند، مونا جراحی هم در سن 21 سالگی و 
بع��د از گرفت��ن لیس��انس در رش��ته مهندس��ی 
الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف برای گرفتن 
مدرک فوق لیس��انس راهی آمریکا شد تا آنجا در 
دانش��گاه استنفورد ادامه تحصیل دهد و بعد از آن 
مدرک ف��وق دکتری را از دانش��گاه کالیفرنیا اخذ 
کند. نکته جالب توجه درباره مونا جراحی این است 

ک��ه او در س��ال 201۴ ب��ه خاط��ر تحقیق��ات و 
پروژه های خالقانه که در فناوری »تراهرتز« داشت 
در بین 102 دانش��مند و اس��تعداد برتر سال قرار 
گرفت؛ فناوری ای که در صنایع پزش��کی و دارویی 
کاربرد دارد. این دانشمند ایرانی در حال حاضر در 
دانشگاه UCLA کالیفرنیا مشغول به تدریس است.

عباس علوی
ای��ن پزش��ک تبریزی 
حاال چی��زی حدود ۶0 
سال است که به آمریکا 
مهاجرت کرده است و 
سال هاس��ت ک��ه بین 
ایران و آمریکا در رفت 
وآمد اس��ت. پرفس��ور 
عل��وی یکی از سرش��ناس ترین و برجس��ته ترین 
پزش��ک های جامعه آمریکا به حساب می آید. او از 
س��ال 1۹71 در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا عضو 
هیأت علمی و رئیس بخش پزشکی هسته ای این 
دانشگاه بوده است. این پزشک ایرانی که اخیرا در 
پی بن��ا کردن یک مرکز ب��رای انجام فعالیت های 
پزش��کی خود در ایران اس��ت در س��ال 200۴، از 
جامعه پزشکی هسته ای آمریکا به خاطر فعالیت ها 
و خدمات علمی اش باالترین جایزه در این زمینه را 

دریافت کرد.
 

غالمعلی پیمان
شاید در س��ال های نه 
از  بسیاری  چندان دور 
ما تصور نمی کردیم که 
بتوانی��م ب��رای بهتر و 
ب��ا  دی��دن  راحت ت��ر 
روی  عینک ه��ای 
صورت مان خداحافظی 
کنی��م. جراحی لیزیک در پیش��رفت علم چش��م 
پزش��کی یکی از همان اتفاق هایی بود که توانست 
دسترس��ی به این رویا را امکان پذیر کند؛ اما شاید 
بیشتر ما ندانیم که افتخار ثبت اختراع این جراحی 
در دنیا متعلق به یک چش��م پزشک ایرانی است. 
»غالمعلی پیمان« پزشک ایرانی است که در آمریکا 
زندگی می کند. او بی��ش از 135 اختراع در زمینه 
پزش��کی دارد که خیلی ها او را به واس��طه اختراع 

نابغه های ایرانی آمریکانشین
با تعداد کمی از صدها نخبه ایرانی مهاجر در آمریکا آشنا شوید

حسین صفدری
روزنامه نگار
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عمل»لیزیک« در دنیا می شناسند. این پزشک 
شیرازی از اعضای تاالر مشاهیر چشم پزشکی 
جهان نیز هست؛ که در سال 2012 هم برنده 
م��دال ملی فناوری و نوآوری از س��مت دولت 

آمریکا شد.
 

امید کردستانی
بزرگ  و  او متول��د 
است  تهران  ش��ده 
س��ن  در  ک��ه 
از  بعد  1۴س��الگی 
به  پ��درش  ف��وت 
آمری��کا مهاج��رت 
می کن��د و بع��د از 
م��درک  گرفت��ن 
مهندس��ی برق از دانشگاه س��ن خوزه، مدرک 
ارش��دش را در رشته »مدیریت ارشد کسب و 
کار« از دانشگاه استنفورد آمریکا اخذ می کند. 
امید کردس��تانی در حال حاضر رئیس اجرایی 
هیأت مدی��ره توییتر اس��ت. او پی��ش از این 
مس��ئول ارشد کس��ب و کار در گوگل و مدیر 
غیراجرایی وودافون هم بود. امید کردستانی در 
سال 200۶ توسط مجله تایم در فهرست صد 
نف��ره اف��رادی که»دنیای ما را ش��کل دیگری 
بخشیده اند« قرار گرفت. کردستانی در آمریکا 
موسس بنیاد خیریه پارسی نیز هست. بنیادی 
ک��ه کار آن کمک به دانش��جویان ایرانی برای 
تحصیل و عملی ک��ردن ایده های کارآفرینانه 
آنهاس��ت. همه این ها در حالی است که طبق 
محاسبات امید کردستانی با دو میلیارد سرمایه 
یکی از ثروتمندترین افراد دنیا به شمار می آید.

 
انوشه انصاری

خبر سفرش به فضا 
در س��ال 85 انقدر 
جنجالی و پر سر و 
صدا ب��ود که رفته 
رفته باعث ش��د تا 
اسم»انوشه انصاری« 
ن��ه فقط ب��رای ما 
ایرانی ها که برای بس��یاری از م��ردم دنیا یک 
شخصیت نام آش��نا بود. انوش��ه انصاری جزو 

آدم هایی است که با س��فرش به فضا توانست 
بسیاری از اولین ها را در تاریخ به نام خود ثبت 
کن��د. او اولین زن گردش��گر فضای��ی، اولین 
مسلمان، اولین ایرانی و چهارمین نفری است 
که در دنیا تمام هزینه های س��فرش را خودش 
پرداخ��ت ک��رده اس��ت. او دارن��ده م��درک 
کارشناس��ی ارش��د مهندس��ی الکترونیک از 
دانش��گاه جرج واشنگتن آمریکاست و در حال 
حاضر در صدد گرفتن مدرک دانش��گاهی در 
رشته ستاره شناسی نیز هس��ت. عالوه بر این 
انوشه انصاری رئیس انجمن گردانندگان شرکت 
فناوری ارتباط از راه دور نیز به ش��مار می رود. 
ناگفت��ه نماند که این فضانورد ایرانی در س��ال 
2015 توانس��ت به عنوان اولین گردشگر زن 
فضایی جایزه »پیشگام فضا« را از جامعه ملی 
فضای آمریکا دریافت کند. در کنار همه این ها 
خوب است بدانیم که این شخصیت ایرانی در 
کنار همه فعالیت هایش در زمینه فضانوردی، 
در س��ال های بی��ن 2000 ت��ا 200۹ بارها به 
عنوان برترین کارآفری��ن زن آمریکا در زمینه 

فن آوری نیز شناخته شده است.

حسین اسالمبولچی
خیلی ه��ا او را به 
بزرگترین  عنوان 
مخابراتی  غ��ول 
می شناسند.  دنیا 
ت��ا  ک��ه  کس��ی 
س��ال های س��ال 
 100 ج��زو 
برتر  دانش��جوی 
دانش��گاه کالیفرنیای آمریکا به شمار می  آمده 
است. او یک مخترع ایرانی است که تا به حال 
بیش از 1100 اختراع را به ثبت رسانده است. 
بسیاری او را بیشتر به خاطر سمتش در شرکت 
»ای تی اند تی« می شناسند؛ او در این شرکت 
مدیر ارشد فناوری و اطالعات بوده است. دکتر 
حس��ین اس��المبولچی از جمل��ه متخصصان 
برجس��ته حوزه ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
اس��ت که ب��رای م��دت دو ده��ه در باالترین 
رده های مدیریتی غول مخابراتی ایاالت متحده 
)AT&T) قرار داش��ته و در کنار همه این ها او 

بارها و بارها در س��ال های مختل��ف به عنوان 
مخترع و مبتکر سال نیز انتخاب شده است.

آرش فردوسی
او ب��ا اینکه یک 
ایرانی است ولی 
متول��د و بزرگ 
شده آمریکاست. 
آن  ج��زو  اگ��ر 
افرادی  از  دسته 
از  ک��ه  باش��ید 
و  فن��اوری 
تکنولوژی سر در 
  Dropbox می آورید حتما با سرویسی به نام
آشنایی دارید و آن را می شناسید. سرویسی که 
اگر دنباله بنیانگذاران آن را بگیرید به نام»آرش 
فردوسی« می رسید؛ کسی که در سال 2011 
نی��ز به عنوان یکی از ۴0 نفر زیر ۴0 س��ال در 

مجله فورچون آمریکا انتخاب شد.
 

کامران وفا
از  یک��ی 
ن  ا نش��مند ا د
ایرانی است که 
در سال 1۹77 
برای تحصیل به 
آمریکا رفت. این 
ن  ا یک��د فیز
در  برجس��ته 
در  حاضر  حال 
دانشگاه هاروارد مشغول به تدریس است و در 
این دانش��گاه صاحب کرس��ی نیز هست. این 
استاد فیزیک بیشتر به خاطر پیشبرد دانش در 
نظریه ریس��مان، گران��ش کوآنتومی و نظریه 
میدان های کوآنتومی ش��ناخته ش��ده است تا 
جایی که همین چند ماه پیش این دانش��مند 
ایرانی برنده جایزه فیزیک بنیادی سال 2017 
در کالیفرنیای آمریکا شد. وفا جزو آن دسته از 
دانش��مندانی اس��ت که بین ایران و آمریکا در 
رف��ت و آم��د اس��ت و ت��ا به ح��ال باره��ا در 
دانشگاه های کش��ور خودمان سخنرانی داشته 

است.
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علم سبب پدیدار شدن اختراعات 
و اکتش��افات مختلفی می شود که 
ه��وش بش��ر را افزای��ش داده و 
شیوه زندگی او را بهبود می بخشد. 
س��ال ۲0۱۶ سال اکتش��افات و 
اتفاق��ات عجیب و غریب��ی بود که 
در اینج��ا برخی از آن ها را معرفی 

خواهیم کرد:

کارنامۀ »عجیب ترین های«  علم و فناوری
اتفاقات  ویژۀسال 2016

سیما رحیم زاده
خبرنگار

زمین دارای همسایه است!
در ماه اوت 201۶، دانش��مندان نوعی از اختالل 
در نور پروکسیما قنطورس )نزدیک ترین ستاره به 
زمین بعد از خورشید( را کشف کرده اند که معلوم 
شد این اختالل توسط یک سیاره در منطقه قابل 
سکونت پروکس��یما بوجود آمده است. این امر به 
معنی احتمال وجود حیات در این س��یاره و قابل 

سکونت بودن آن است.

حل معمای نقطه قرمز در پلوتو
زمانی که فضاپیمای نیوهورایزنز در س��ال 
2015 از پلوتو گذر کرد، دانشمندان کشف 
کردند که یک نقطه قرمز رنگ بسیار آشکار 
در سطح این سیاره وجود دارد. آنها در ابتدا 
فکر می کردند که این نقطه قرمز می تواند 
نتیجه دریافت کشش گرانشی سیاره توسط 
قمر آن باش��د اما معلوم ش��د که آنها در اشتباه 
بودند چون نقطه قرمز از جو پلوتو اس��ت می آمد. 
آنچه شگفت آور بود این بود که این نقطه قرمز در 
واقع فصل زمس��تان پلوتو است که با دمای منفی 
۴5۹.۶7 فارنهایت و به مدت 100 س��ال به طول 

می انجامد.

گرمتر شدن منطقه قطب شمال
در سال 201۶ دانش��مندان کشف کرده اند که 
منطقه قطب ش��مال به دلیل گرمای بی سابقه در 
منطقه که 20 درجه سانتیگراد باالتر از حد نرمال 
بود، تکه های یخی به بزرگی مکزیک را از دس��ت 
داده اس��ت. دانشمندان پیش بینی کرده اند که اگر 

این درجه حرارت همچنان ادامه پیدا کند، منطقه 
قطب ش��مال تا قبل از به پایان رس��یدن این قرن 

عاری از یخ خواهد شد.

سر و صدا در اعماق دریا
در س��ال 201۶ دو صدای مرموز از کف دریا در 
دو حوزه مختلف تشخیص داده شد. اولین صدا از 
منطقه »نوناووت« کان��ادا و صدای دیگر از گودال 
»ماریان��ا« به گوش رس��ید. تا ب��ه امروز هیچ کس 
نمی دان��د که ص��دای اول از کجا آم��ده اما صدای 
ش��نیده ش��ده از گودال ماریانا به عن��وان صدای 
جفت گیری  نهنگ ها )یک نوع نادر از آب بازسانان 
بی دندان( شناسایی ش��د. با این حال، دانشمندان 
هنوز هم نمی دانند که چ��را این صدا در تمام ایام 

سال شنیده می شود.

تله های کرم شب تاب 
دانش��مندان از دانش��گاه وین در غارهای جزیره 
شمالی نیوزیلند موفق به یافتن بیش از ۴000 تله 
چسبان شدند که توسط کرم های شب تاب ساخته 
شده بود. آنها این تله های چسبان را مورد مطالعه 
قرار داده و دریافتند که آنها از کریس��تال و »اوره« 

ساخته شده اند. 

نظریه نسبیت ... 
حدود یک قرن قبل »آلبرت انیش��تین« نظریه 
نسبیت را مطرح کرد و فوریه امسال برای نخستین 
بار دانش��مندان با اس��تفاده از فناوری های لیزری 
پیشرفته و تحلیل ریز- امواج ها در فضا موفق شدند 
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این نظریه را برای نخستین بار ثابت کنند.

کشف دم دایناسور
اواسط امس��ال گروهی از محققان به صورت 
اتفاق��ی در یک س��نگی که قرار ب��ود به عنوان 
کاالی زینت��ی فروخته ش��ود پره��ای مربوط 
ب��ه جوجه یک دایناس��ور را که در آن فس��یل 
 ش��ده بود، کش��ف کردند. این پره��ا مربوط به 
دم دایناس��وری بود که ۹۹ میلیون س��ال قبل 

زندگی می کرد.

 تعمیرات فضایی
ژانویه امسال سازمان فضایی ناسا اعالم کرد 
»تیم پی��ک« فضانورد بریتانیایی از ایس��تگاه 
بین المللی فضایی خارج می ش��ود تا سیستم 
تنظیم کنن��ده ولتاژ ب��رق را تعمی��ر کند. او 
نخستین فردی است که با پرچم غیرآمریکایی 

پیاده روی فضایی انجام داد.

لنزهای متفاوت
محققان موفق به ساخت لنزهایی شدند که 

نس��بت به لنزهای منحنی امروزی بسیار بهتر 
عم��ل می کنن��د و از آنها می توان ب��ه عنوان 
لن��ز جدید در دوربین ه��ای دیجیتالی و حتی 
تلسکوپ ها استفاده کرد. این لنزهای تخت که 
در دانش��گاه هاروارد اختراع شده اند می توانند 

کیفیت تصاویر را صدها برابر بیشتر کنند.

 فضاگردی ناموفق
پای��ان امس��ال مهم ترین عملی��ات فضایی 
روباتیک تاریخ انجام شد و آژانس فضایی اروپا 
)ESA( فضاپیمای Rosetta خود را که به مدت 
دو سال در مدار زمین نگه داشته باشد، با یک 

فاجعه ب��زرگ مواجه کرد تا از بین برود. پیش 
از آنک��ه Rosetta به زندگی خ��ود پایان دهد 
اکتش��افات فضایی مهمی انج��ام داده بود که 

دانشمندان را به کشفیات جدید می رساند.

عصر هوش مصنوعی
مارس امسال سیس��تم Deep Mind گوگل در 
یکی از پیچیده ترین بازی های استراتژیک جهان 
موسوم به Go به رقیب انسانی خود غلبه کرد و آن را 
شکست داد. در این اتفاق یکی از نابغه ترین افراد در 

بازی Go از هوش مصنوعی گوگل شکست خورد.
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گردشگری
پرده برداری از راز سفرهای »برادران امیدوار« 

باندهای مرگبار!
سمرقند و بخارا! شهر هایی که حافظ به خال هندو بخشید!

پاتوق زمستانی پولدارها؛ از بیل گیتس و پرنسس کارولین تا تام کروز
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ب��رای بس��یاری از مردم، ش��روع 
زمستان به معنای شروع فرصتی 
برای سفر به دل کوهستان است. 
کوهس��تان های زیادی در سراسر 
جهان وجود دارد، اما برخی از آن ها 
که دارای امکانات اسکی هستند، 
ب��ه دلیل زمین منحص��ر به فرد و 
امکانات رفاهی لوکسی که دارند 
به عنوان مناطق کوهستانی خاص 

شناخته می شوند.
در این نوش��تار؛ فهرس��تی از ۱8 
محل ایجاد ش��ده برای اس��کی را 
ارائ��ه می کنی��م که پات��وق افراد 
خانواده ه��ای  اعض��ای  مش��هور، 

سلطنتی و تاجران بزرگ هستند.
ف��رد  ب��ه  منحص��ر  باش��گاه  از 
»س��نگ زرد« در بی��گ اس��کای 
مونتانا، تا کلبه های ییالقی ش��یک 
زرمات س��وئیس؛ همگی مناطقی 
کوهس��تانی هس��تند ک��ه افراد 
ثروتمند و مش��هور به اس��کی در 

آن ها عالقه مندند.

حوض مهتاب و دریاچه های کوهستانی
 ای��ن منطق��ه در ارتفاعات »بیگ اس��کای« ایالت 
مونتانا واقع ش��ده است. امکانات آن شامل چشمه 
آب گرم، مرکز تناس��ب اندام و استخر است و یک 
زمین گلف، مسیر پیاده روی، دریاچه های کوهستانی 
و رودخانه های شفاف و زالل در کنار این کلبه دیده 

می شوند. 

باشگاه اسپانیایی قله کوه
 باشگاه دیگری که در منطقه »بیگ اسکای« واقع 
شده و فقط برای اعضای خود پذیرش دارد، باشگاه 
اس��پانیایی قله کوه است. زمین های اسکی و گلف 
مساحت بسیار زیادی دارند. گردشگران می توانند از 
دسترس��ی مستقیم به دامنه های زیبا و شرکت در 

مسابقات گلف لذت ببرند.
 

باشگاه سنگ زرد، پاتوق بیل گیتس
 این باشگاه درست  در شمال پارک ملی سنگ زرد 
)یلوستون( قرار گرفته و افرادی مانند بیل گیتس و 
یکی از فیلم س��ازان هالیوود، پیتر چرنین، عضو آن 

هستند.. 

»تلوراید« با جشنواره های فیلم و موسیقی
»تلورای��د کلورادو« به دلیل مناظ��ر بی بدیلش در 
کوه ه��ای راکی و زمین های اس��کی فوق العاده اش 
ش��ناخته ش��ده اس��ت. این باش��گاه در ترکیب با 
جش��نواره های فیلم و موس��یقی که در آن برگزار 

می ش��ود، فروش��گاه های شاهانه و رس��توران های 
روستایی اش، به یکی از مقصدهای افراد مشهوری 
مانند تام کروز و اپرا برای گذراندن تعطیالت تبدیل 

شده است.

 سنت موریتس و جام جهانی اسنوپولو
یکی از مشهورترین استراحتگاه های جهان، »سنت 
موریتس« سوئیس است که فضایی شیک دارد. شما 
در این اس��تراحتگاه بوتیک های مربوط به طراحان 
مختل��ف، مناظر خیره کنن��ده و چندی��ن رویداد 
س��رگرم کننده، مانند جام جهانی »اسنوپولو« را در 

کنار هم خواهید دید.
 مهمانان می توانند از اقامت در هتل لوکس »کالم« 
)Kulm( ل��ذت ببرند. ای��ن هت��ل از اولین دوره 
برگزاری اسکی زمس��تانی آلپ در سال 18۶۴ کار 
خود را آغاز کرده اس��ت. امکانات این اس��تراحتگاه 
شامل یک زمین گلف واقع در چشم انداز کوهستانی 
و اتاق هایی با بالکن های مش��رف به دریاچه سنت 

موریتس می شود.
 

»دره گ�وزن« بهتری�ن هتل دارای پیس�ت اس�کی 
جهان

» دره گ��وزن«، در پارک س��یتی ایالت »یوتا« واقع 
شده و به لطف دامنه های بکر و رویدادهای پرشماری  
که در آن برگزار می ش��ود، و یکی از آن ها جشنواره 
فیلم »ساندنس« است، در میان بزرگان از محبوبیت 

پاتوق زمستانی پولدارها؛ از بیل گیتس و پرنسس کارولین تا تام کروز
پولدارهای دنیا کجا تفریح می کنند؟!

حسین صفدری
روزنامه نگار
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خاصی برخوردار است. دره گوزن، با دریافت جایزه 
اسکی جهان در سال 201۴، به عنوان »بهترین 
هتل دارای پیست اسکی جهان« انتخاب شد. لژ 
»استین اریکسون« این هتل، دارای 180 اتاق و 
یک چشمه آب گرم لوکس بوده که در نزدیکی 

دامنه های کوهستان واقع شده است.
 

»زرمات« و خوراکی های خوش
»زرمات«، مناظر خیره کننده ای از کوهستان های 
مشهور »ماترهون« را  به چشم می رساند و تعداد 
زیادی امکان��ات رفاهی لوکس را در خود جای 
داده ک��ه همه آن ها در کنار ه��م این مکان را 
به بهترین انتخاب برای گردش��گران مشهور و 
ثروتمندی مانند فیل کالینز و رابی ویلیامز تبدیل 
کرده اس��ت. می توانید در یک تور اسکی بسیار 
لذت بخش شرکت کنید و پیش از رسیدن به 
کلبه ییالقی واقع در قله زرمات، از خوراکی های 

خوش طعم آشپزخانه بچشید.
 

»میجو« از مشهورترین مجتمع های اسکی
این منطقه یکی از مش��هورترین مجتمع های 
اسکی اروپاس��ت. در این مجتمع، خیابان های 
س��نگ فرش ش��ده ب��ا هتل ه��ای لوک��س، 
رستوران های پرس��تاره و واگن های مخصوص 

حمل اسب منتظر شما هستند.
 هتل »آلپاگا« برای گردش��گرانی که به دنبال 
اقامتگاه های لوکس هستند، بسیار ایده آل است. 
این هت��ل در منطقه کوهس��تانی و در فاصله 

نزدیکی تا باالبرهای اسکی واقع شده است.
 

»جکسون هول«؛ مرتفع ترین منطقه مخصوص 
اسکی ایاالت متحده

اگر می خواهید در مرتفع ترین منطقه مخصوص 

اس��کی ایاالت متحده اقامت داش��ته باش��ید، 
اقامتگاه کوهستانی »جکسون هول« را به شما 
پیشنهاد می کنیم.  اقامتگاه های چهار فصل این 
مجموعه، چیزی بیش از چشمه های آبگرم بکر و 
سوئیت های مجلل در اختیار شما می گذارند. در 
این منطقه، مسافران می توانند خیلی چیزهای 
دیگر، از هلی اسکی گرفته تا شکار در طبیعت، 

را تجربه کنند.

»کلس�ترس« مش�هور در حوزه اقامت گاه های 
خانوادگی 

اقامتگاه مش��هور »کلس��ترس« که در منطقه 
گراباندن سوئیس واقع شده، ترکیبی جذاب از 
یک تفرجگاه کوهستانی مشهور و یک روستای 
بکر است. این منطقه بیشتر به دلیل اقامتگاه هایی 
که برای خانواده ها تهیه شده مشهور است، اما 
خانه ها و غرفه های اجاره ای لوکس��ی هم دارد 
که مشتریان خاص خودشان را دارند؛ از جمله 

»پرنس چارلز«.
 

»اسپن« و فضاهایی برای اسکی در فضای بسته
منطقه »اسپن کلورادو« دارای چهار کوهستان 
مختلف اس��ت که برای اس��کی بسیار مناسب 
هستند و فضاهایی برای اسکی در فضای بسته 
و باز در آن ساخته شده است. بازدیدکنندگان 
می توانند در کل منطقه اسکی کنند یا سوار بالن 
شوند و از مناظر باورنکردنی لذت ببرند.  اقامتگاه 
»لیتل نل« مش��هورترین اقامتگاه این منطقه 
است که افراد برجسته ای در آن اقامت می کنند 
و پیش از آنکه اس��تفاده از امکانات اسکی برای 
عموم آزاد ش��ود، آن ها دسترسی انحصاری به 
این امکانات خواهند داشت. همچنین می توانند 
با تیم گش��ت اس��کی به صورت اختصاصی در 

منطقه گردش کنند.

»لخ اند زورس« و امکانات پیشرفته در سرما
»لخ اند زورس« را یکی از بهترین پیست های 
اسکی در اتریش می دانند. این منطقه به لطف 
زمین های اسکی گس��ترده، بارش برف بسیار 
زیاد و امکانات کوهستانی پیشرفته اش توانسته 
توجه افراد مشهور و خانواده های سلطنتی را به 
خود جلب کند.  گفته شده که مشاهیر زیادی، 
از پرنسس کارولین از موناکو گرفته تا تینا ترنر، 

برای گذراندن تعطیالت به آنجا می روند.
 

»ویسلر بلک کامب« میزبان تام کروز
پیس��ت اس��کی فوق العاده زیبای ویسلر، یکی 
از مقاصد افراد مش��هور و برجسته است.  گفته 
ش��ده که هایدی کلوم، هیو جکمن و تام کروز، 
از مشتریان ثابت این سرزمین شگفت انگیز در 
کانادا هستند. این تفرجگاه، میزبان رویدادهایی 
مانند جشنواره فیلم ویسلر در ماه دسامبر بوده و 
انواع چشمه های آب گرم، فروشگاهها و کافه ها 

را در خود جای داده است.
 

»س�ان ولی« پاتوق کلینت ایستوود و ارنست 
همینگوی

در منطقه »سان ولی آیداهو«، کلبه های لوکسی 
در پای دامنه های برفی کوهستان خواهید یافت 
که در سراسر زمس��تان، باالبرهایی از نزدیکی 
آن ها اس��کی بازان را جابجا می کنند و چندین 
رس��توران دارد که غذاهای بسیار لذیذی سرو 
می کنند.  این تفرج��گاه، یکی از قدیمی ترین 
پیست های اسکی آمریکا  – پیست سان ولی– 
را در خود جای داده اس��ت که در سال 1۹3۶ 
افتتاح شده و در طی این سال ها میزبان افرادی 
مانند کلینت ایس��توود، مرلین مونرو و ارنست 

همینگوی بوده است.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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ش��هر بخارا و سمرقند از قرن سوم 
هجری به عنوان مراکز مهم تدریس 
علوم اس��المی ش��ناخته می ش��دند 
و از هم��ان زم��ان س��وگواری ام��ام 
حس��ین)ع( در این شهرها به شکل 
پرش��وری برگزار می ش��ده اس��ت. 
بس��یاری از م��ردم این دو ش��هر از 
ن��وادگان س��ادات علوی هس��تند و 
با تم��ام تحوالتی ک��ه در این منطقه 
ص��ورت گرفته همچنان ب��ه آداب و 
رسوم و سنت های قدیمی ایرانی- 

اسالمی خود پایبند هستند.
در زم��ان اتح��اد جماهی��ر ش��وروی 
برگ��زاری ه��ر گون��ه آیین��ی برای 
بزرگداش��ت عاش��ورا ممنوع بود و 
همی��ن باعث ش��د مردم این ش��هر 
مناس��ک مربوط را به صورت پنهان 
برگزار کنند؛ اما پس از فروپاش��ی 
ش��وروی بار دیگر برگزاری مراسم 
عزاداری در س��مرقند و بخارا رواج 

یافت.

سمرقند؛ مرکز رنسانس اسالمی
ش��هری که بیش از 2 هزار و 500 س��ال سابقه 
تاریخی دارد و بنابر ش��واهد تاریخی بر بقایای فرو 
ریخته شهر ماراکندای یونانیان ساخته شده است. 
اگر یک بعد از ظهر در میدان ریگستان قدم بزنید و 
به ساختمان هایی که زمانی افسانه های شهرسازی 
دنیا محس��وب می ش��دند نگاه کنی��د در خواهید 
یافت که چرا س��مرقند را مرکز رنسانس اسالمی 
می نامیدند. دومین شهر بزرگ ازبکستان در سال 
2001 در فهرس��ت میراث فرهنگ��ی جهان قرار 
گرفت و همین امر باعث افزایش عالقه توریست ها 

برای سفر به شهر شد.

زادگاه تیمور لنگ
در قسمت جنوبی س��مرقند در اطراف کوه های 
زرافشان شهر کوچکی است که زادگاه تیمور لنگ 
بود. تیمور که توانس��ته بود نیم��ی از جهان را به 
تصرف خود درآورد این شهر را پایتخت جدید خود 
خوانده بود و تمام هنرمندان را از اقصی نقاط دنیا 

برای ساختن زیباترین شهر به این نقطه آورد.
هنوز بقایای ساختمان های عظیم الجثه آن دوران 
در این منطقه پابرجاست، از جمله کتیبه ای که با 
خط کوفی روی آن نوشته:» سلطان سایه خداست« 
و در ۴5 متری سردر کاخ نصب شده است. نام هیچ 
شهری برای مسافران قدیمی جاده ابریشم به اندازه 
س��مرقند خاطره انگیز نبوده است. در زمان اتحاد 
جماهیر شوروی پارک ها، خیابان های پهن و بناهای 
مدرنی در سمرقند ساخته شد که جلوه مدرن شهر 
را به نمایش می گذارد. برای تماشای بناهای تاریخی، 
بازار رنگارنگ کهن و سحر و جادوی هنرمندانه این 

شهر باید حتما سمرقند را ببینید.
سمرقند با آثار تاریخی از قرون وسطی و معماری 

منحصر به فرد یکی از خزانه های فرهنگی مردمان 
مشرق زمین است. گرچه سمرقند مدرن با تصویر 
قرون وس��طایی خود بسیار متفاوت است اما هنوز 
گنبدها، برج ها و قوس های ساختمان های باشکوه  
آن در نور خورش��ید درخشان هستند و چشمان 
هر بیننده ای را مسحور می کنند. سفر به سمرقند 
مانند ورق زدن صفحات یک کتاب قدیمی است که 
روایتگر شهری است که چهارراه فرهنگ های دنیا 

محسوب می شده است.

پایتخت امپراتوری عظیم  تیمور
در زمان حکومت تیمور لنگ ش��هر س��مرقند 
پایتخت امپراتوری عظیم  او به ش��مار می رفت و 
تیمورلنگ تمام تالش خود را برای س��اختن این 
ش��هر به بهترین نحو ممکن به کار بست. بناهای 
به ج��ای مانده از آن دوران بخش عظیمی از آثار 
تاریخی سمرقند را تشکیل می دهند. گور امیر یا 
آرام��گاه تیمور در س��ال 1۴0۴ در بخش جنوب 
غربی س��مرقند ساخته شد. این مجموعه باشکوه 
شامل یک خانقاه، مدرسه محمد سلطان)برادر زاده 
تیم��ور( و مقبره خود تیمور و فرزندانش اس��ت. 
مدرس��ه یک ساختمان کوچک با حیاط معمولی 
اس��ت که برای آموزش علوم به ک��ودکان به کار 

می رفته است.

انسیه جنتی
خبرنگار

سمرقند و بخارا! شهر هایی که حافظ به خال هندو بخشید!
سفر به دو شهر قدیمی که فارسی را پاس می دارند
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رص�د خانه »الغ بیگ« پیش�رفته ترین مکان 
برای ستاره شناسان

رصد خانه الغ بیگ که در تپه چوپان آتا واقع 
ش��ده است، در سال 1۴28 به دستور مستقیم 
الغ بیگ برای انجام امور نجومی س��اخته شد. 
این رصد خانه دارای سه طبقه بوده و ساختمان 
دایره ای شکل آن با 30 متر ارتفاع ساخته شده 
است.  این رصدخانه در آن زمان پیشرفته ترین 
مکان برای ستاره شناس��ان به شمار می رفت و 
منجمان بزرگ جهان در این مکان رفت و آمد 
می کردند. رصدخانه بیگ در قرن 20 توس��ط 

باستان شناسی به نام »ویاتکین« کشف شد.

ای بخارا شاد باش و شاد زی 
بخارا با بیش از 1۴0 مرکز و ساختمان تاریخی 
و باستانی یکی مهمترین شهرهای آسیای میانه 
و یک��ی از عمده ترین مراک��ز فرهنگی و ادبی 
فارسی در طول تاریخ به شمار می رود. آرامگاه 
سامانیان، ستاره ماه خاصه، مجتمع بهاءالدین 
نقشبند، چار )چهار( منار و مغاک عطار از جمله 

این مراکز تاریخی هستند.
امروز این ش��هر در قلمرو ازبکس��تان است و 
بیش از 270 هزار جمعیت دارد و پنجمین شهر 
بزرگ ازبکستان محسوب می شود. این شهر در 
مسیر »راه ابریشم« قرار دارد و همواره از مراکز 
مهم تج��ارت و مراودات و مب��ادالت علمی و 
فرهنگی در شرق محسوب می شده است. مرکز 

تاریخی این ش��هر به فهرست میراث فرهنگ 
جهانی یونسکو اضافه شده است.

 دومین مرکز علم و ادب و فرهنگ اسالمی
در زمان سامانیان بخارا پس از بغداد دومین 
مرکز علم و ادب و فرهنگ اس��المی محسوب 
می ش��د. در این دوره بود که با حمایت امیران 
س��امانی زبان پارس��ی پس از »دویس��ت قرن 
سکوت« دوباره شکوفا شد و شعر و ادب پارسی 
از این جا به گوشه و کنار جهان گسترش یافت 

و به عبارتی جهانگیر شد. 
آرامگاه ش��اه اسماعیل سامانی، واقع در شهر 
بخ��ارا، یادگار عه��د س��امانیان و از مهمترین 
س��اختمان های باس��تانی در آس��یای میان��ه 
محسوب می ش��ود که در بین سال های 8۹2 
تا ۹۴3 میالدی س��اخته ش��ده است. در کنار 
اس��ماعیل سامانی پدر او احمد و پسر بردارش 

نصر هم مدفون شده اند.

باستان شناسان آرامگاه اسماعیل سامانی را 
یک��ی از کهن ترین یادگاری های معماری دوره 
اس��المی ارزیابی می کنند که در آن نشانه های 
بارزی از معماری پیش از اس��المی س��غدی و 
ساس��انی دیده می ش��ود. گفته شده است این 
آرامگاه که در اثر سیل و بارش های زیادی زیر 
خ��اک و گل مانده ب��ود از تخریب های دوران 
حمله مغول در امان ماند. این مکان از س��وی 
باستان شناس روس شیشکین در سال 1۹3۴ 
کش��ف و حفاری شد. مردم محلی این آرامگاه 
را همیش��ه مقدس می داش��تند و از شهرهای 

مختلف ورارود به زیارت اینجا می آمده اند .

 قصر »ستاره ماه خاصه«
قصر موس��وم به »س��تاره ماه خاصه« باشگاه 
تابستانی امیران منغیتی )سالله ترک تباران( بخارا 
بوده است که در چهارکیلومتری شمال شهر بخارا 
واقع است. این تنها کاخ امیران بخارا است که در 
حمله بولش��ویکها به بخارا در سال 1۹20 و فرار 
امیر عالم خان به افغانستان در امان مانده است. 
ساختمان این کاخ در اواسط قرن 1۹ میالدی در 
زمان فرمان روایی امیر نصراهلل خان شروع شده و 
تا دوران حکومت امیر عالم خان، آخرین امیر بخارا، 
ادامه یافته اس��ت. بخش اصلی این کاخ را امیر 
مظفرخان برای زنش که ظاهرا »ستاره ماه خاصه« 
نام داشته، ساخته بوده اس��ت، ولی این زن زود 
درگذش��ت و کاخ به نام او معروف شد. معماران 
بخارایی بعد از آموزش در روسیه تالش کرده اند 
عناصر معماری محلی و فرنگی را که از روس ها یاد 
گرفته بودند، در آن به هم آمیزش دهند. در این 
کاخ که به عنوان موزه یا آثارخانه هم فعال است، 
اش��یای قدیمی زیادی از قرن 1۹ و دوران امارت 

بخارا نگهداری می شود.
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ف�رودگاه تنزینگ-هی�الری ب�رای صعود به 
اورست 

ایـن فـرودگاه کـه نـام اصلـی آن فـرودگاه 
»Lukla« اسـت، در کوههـای هیمالیا کشـور 
نپال قرار دارد و در ارتفاع 2860 متری از سـطح 
دریا واقع شده اسـت. این فرودگاه بیشتر برای 
افـرادی که می خواهند از اورسـت صعود کنند، 
مورد اسـتفاده قرار می گیـرد. اما چه چیزی آن 
را به خطرناک ترین فرودگاه جهان تبدیل کرده 
اسـت؟ عوامل مختلفی وجـود دارد که از میان 
آن ها می توان به طوفان های غیر قابل پیش بینی، 
ارتفـاع زیاد فرودگاه، ابرهای پراکنده، باند 457 
متری و شیب صخره های واقع شده در انتهای باند 
اشـاره کرد. به همین دلیل خلبان ها مجبورند از 
هلی کوپتر و هواپیماهای کوچک که در کمترین 
ارتفاع می توانند از زمین بلند شـوند، اسـتفاده 
کننـد. تصادفات بسـیاری در این فـرودگاه رخ 
داده و دلیل آن هم شرایط نامساعد جوی و دید 
ناکافی خلبانان بوده است. در سال 2010 خلبان 
 »Sita Air Dornier Do 228« هواپیمـای 
کنترل ترمز خود را از دسـت داد و از مسیر خود 
خارج شد. اگر چه جلوی هواپیما آسیب دید اما 

خوشبختانه مسافران جان سالم به در بردند.

فرودگاه بین المللی »پرینسس جولیانا« 
این فرودگاه پرجمعیت در جزیره سینت مارتن 

قـرار دارد. چیزی که این فـرودگاه را خطرناک 
می کند، نزدیکی آن به سـاحلی است که اغلب 
بومی ها و توریسـت ها از آن اسـتفاده می کنند. 
بانـد فرودگاه درسـت در کنار این سـاحل قرار 
دارد. اگر می خواهید بلند شـدن یک هواپیما را 
از نزدیک مشـاهده کنید و از لحظه به لحظه آن 
عکس بگیرید، ما این سـاحل را به شما معرفی 
می کنیم. اگرچه ماموران امنیتی به افراد هشدار 
می دهند تا هنگام بلند شدن هواپیما از آن مکان 
دور شـوند تا شدت هوای موتور که گاهی منجر 
به مرگ نیز می شـود به آنها آسـیب نرساند، اما 

برخی بر خالف آن عمل می کنند. آنها از قصد به 
حصارهای اطراف باند نزدیک می شوند تا شدت 

هوای موتور، آنها را به ساحل پرت کند.

فرودگاه بین المللی »کانزای«
 فـرودگاه بین المللـی کانـزای یک فـرودگاه 
همگانی باربری است که یک باند فرود آسفالت 
بتنـی دارد و طول باند آن 3500 متر اسـت. این 
فرودگاه در شـهر اوساکا کشور ژاپن قرار دارد و 
در نوع خود چـه از لحاظ معماری و چه از لحاظ 
قرار گرفتن در دل اقیانوس، بی نظیر است. گرچه 

باندهای مرگبار!
خطرناک ترین فرودگاه های جهان کجا هستند؟

فرودگاه ها نه تنها حامی جان مسافران در طول پرواز بلکه حافظ بارهای مسافرتی آنها نیز هستند. اما گاهی یک پرواز چالش هایی را به 
همراه دارد و این چالش ها زمانی اتفاق می افتند که فرودگاه ها در مکانی هایی نامتعارف ساخته شده باشند. ما در اینجا فرودگاه هایی 

که به دلیل خطراتی که جان مسافران را تهدید می کند از دیگر فرودگاه ها متمایز شده اند، به شما معرفی می کنیم.

محمد سبزیان
خبرنگار
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باند بتنی این فرودگاه دچار پیری زودرس شده 
و 3 سـانتیمتر بیش از پیش بینی هـا در آب فرو 
رفته اسـت. خطراتی که این فـرودگاه را تهدید 
می کند، موقعیت جغرافیایی آن مانند تغییرات 
آب و هوایی و جزر و مد دریا اسـت. کارشناسان 
هشـدار دادند که اگر تغییر دمای ناگهانی اتفاق 
افتد، این فرودگاه در طی 50 سـال آینده به زیر 

آب فرو خواهد رفت.

فرودگاه اسکاتلند، »بارا«
تنهـا فـرودگاه ماسـه ای جهـان، فـرودگاه 
اسکاتلند اسـت. شما می توانید فرود هواپیماها 
را در ماسـه هایی که در امتداد جزیره »بارا« قرار 
دارد، مشـاهده کنید. این فـرودگاه مجهز به 3 
باند اسـت که گاهی در اثر جـزر و مد به زیر آب 
می روند. برنامه پروازهای آن نیز مطابق شـرایط 
آب و هوایی تنظیم می شود. فرودگاه اسکاتلند 
نیز مانند فرودگاه پرینسس جولیانا در دسترس 
عمـوم قـرار دارد. اگر چه به افراد توصیه شـده 

هنگام عبور هواپیماها از آن مکان دور شوند.

»آیس رانوی« با باند فرود یخ
آیس رانوی فرودگاهی است که یک باند فرود 
یـخ دارد و طول باند آن 3048 متر اسـت. این 
فـرودگاه در جزیـره راس در قطب جنوب قرار 

دارد و جـزو 3 فرودگاهی اسـت که شـما را به 
ایستگاه »مک موردو« منتقل می کند. سرتاسر 
این فرودگاه را یخ پوشـانده است. اگر چه باند 
این فـرودگاه آسـفالت نیسـت؛ امـا می تواند 
هواپیماهـای بـزرگ را نیز در خـود جای دهد 
زیرا برای مسـافران هیچ ایستگاهی در اطراف 
وجود ندارد. در اوایل دسامبر، زمانی که برف ها 
آب می شـوند، هواپیما و هلی کوپترها به مکان 

دیگری انتقال می یابند.

فرودگاه »کتلینا« 
کتلینـا یـک فـرودگاه همگانـی  فـرودگاه 
بهره بـرداری هوایـی اسـت که یک بانـد فرود 
آسـفالت دارد و طـول باند آن 914 متر اسـت. 
این فرودگاه در شـهر »آوالون«، کالیفرنیا کشور 
آمریکا قرار دارد و در ارتفاع 488 متری از سطح 
دریا و در بلندترین نقطه جزیره واقع شده است. 
خطری که این فرودگاه را تهدید می کند شـیب 
زیادی اسـت که در وسط باند وجود دارد و باعث 
عدم دید خلبانان می شـود. در هوای بارانی نیز 
بلند شدن از باند برای خلبانان، به خصوص افراد 

تازه وارد، مشکل خواهد بود. 

فرودگاه »مادیرا« با باند باریک
یـک فـرودگاه همگانی باربری اسـت که یک 
بانـد فرود آسـفالت دارد و طول بانـد آن 2781 
متر اسـت. این فرودگاه در شهر »مادیرا« کشور 
پرتغال قرار دارد و در ارتفاع 59 متری از سـطح 

دریا واقع شده است. 
خطراتی کـه این فـرودگاه را تهدید می کند، 
بانـد باریک آن اسـت کـه منجر بـه تصادفات 
 مرگبـار زیـادی شـده اسـت. تصادفـی کـه

 Boeing727-200 در این فرودگاه داشته است، 
موجب مرگ 131 نفر  شدکه در ساحلی نزدیک 

آن به سر می بردند.
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عیس��ی امی��دوار )۱۳08، ته��ران، 
دروازه دوالب( و عب��داهلل امیدوار 
دوالب(  دروازه  ته��ران،   ،۱۳۱0(
دو ب��رادر جهانگ��رد، پژوهش��گر، و 
مستندس��از ایرانی هس��تند. شعار 
برادران امیدوار در سفرهای ش��ان 
»همه متفاوت، همه خویشاوند« بود. 
در اردیبهش��ت ۱۳۹۴ دکت��ر کواک 
دبی��رکل س��ازمان ش��هروند جهانی 
)WCO( از عیسی امیدوار به عنوان 
نخستین جهانگرد معاصر ایرانی که 
پیام صلح جهانی را با ایجاد دهکده ای 
جهانی برای م��ردم دنیا ب��ه ارمغان 
آورده است، تقدیر و چهارمین مدال 
ش��هروندی جهان را به او اهدا کرد. 
دکتر کواک همچنین عیسی امیدوار 
را به عنوان مش��اور خ��ود در ایران 
برگزی��د. م��وزۀ ب��رادران امی��دوار 
اولین موزۀ انسان شناسی در ایران 
است که روز پنجم مهرماه ۱۳8۲ در 
هفتۀ جهانگردی در مجموعه سعدآباد 
افتتاح ش��د. این م��وزه ۳ نگارخانه 
دارد ک��ه در دو نگارخان��ۀ آن آث��ار 
اهدایِی برادران امیدوار به معرض 
نمای��ش گذاش��ته شده اس��ت. این 
آثار حاصل سفرهای این دو برادر و 
عکس های آنان اس��ت. این اشیا از 
قاره هایی چون آفریقا، آسیا، آمریکا 
و اس��ترالیا جمع آوری شده اس��ت. 
نگارخانۀ س��وم ات��اق نمایش فیلم 
است که در آن فیلم سفر و اسالید 
گرفته شده توس��ط این دو برادر به 

نمایش درمی آید. 

»برادران امیدوار«؛ اولین سفیدپوستان جهان که از 
دست آدم  خوارها نجات پیدا کردند

 عیسی و عبداهلل امیدوار را همه به عنوان جهانگردهای 
پژوهشگری می شناس��ند که حدود بیش از ۶ دهۀ 
پیش بخش بزرگی از دنیا را دونفره گشتند. برادران 
امیدوار پیش از آنکه سفرشان را آغاز کنند، سه سال 
تمام طرح سفر را روی کاغذ پیاده کردند و مشغول 

آماده کردن وسایل و ملزومات سفر شدند.
 ش��وخی که نبود؛ باید 10 سال در ناشناخته ترین 
مسیرها و مناطق دنیا طی طریق می کردند. شایعه 
ش��ده بود که در بار هزینه این سفر را تأمین کرده 
اس��ت، ام��ا واقعیت این بود ک��ه دو ب��رادر با 180 
دالری که خودش��ان تهیه کرده بودند، سفرشان را 
آغاز کردند. سفر پژوهشگرانه امیدوارها، ویژگی های 
منحصر به فرد زیادی داشت. آن ها جزء اولین کسانی 
بودند که با پدران مواد مخدر کلمبیا مالقات کردند و 
به احتمال زیاد اولین سفیدپوستان جهان بودند که از 

دست قبیله آدمخوارها جان سالم به در بردند.
 شگرد آن ها چه بود که توانستند با خیال راحت از 
این همه چالش به س��المت عبور کنند، آن هم در 
حالی که تمام خرج سفرشان برای 10 سال با همان 
180 دالر اولیه تأمین ش��د؟ در این گفتگو س��عی 

کرده ایم از این راز پرده برداریم.
 

سال 1333 آغاز سفر از افغانستان 
ب��رادران امیدوار از همان نوجوانی تصمیم ش��ان را 

گرفته بودند؛ دلشان می خواست هرچه نادیدنی است 
را به چشم ببینند. برای همین از حدود سال 1330، 
برنامه ریزی سفرش��ان را آغاز کردند و تا س��ه سال 
بعد، هر اتفاقی که پیش آمد نتوانس��ت جلوی عزم 
جدی آن ها را بگیرد. آن ها سال 1333 سفرشان را از 

افغانستان شروع کردند.
مرحله اول س��فر آن ها هفت سال طول کشید و در 
این مدت از افغانستان، پاکستان و هند گذشتند و 
به سمت تبت و آسیای جنوب شرقی و استرالیا سفر 
کردند. بعداز گذر از اقیانوس آرام، به آالسکا، آمریکای 
ش��مالی و آمریکای جنوبی سفر کردند و در نهایت 
از اقیانوس اطلس گذش��تند و وارد اروپا ش��دند. در 
مدت اقامت شان در اروپا هزینه های سفر به آفریقا 
را درآوردند. آن ها س��ال 13۴0 برای یک اقامت سه 
ماه��ه از اروپا وارد ایران ش��دند و بعد از آن، مرحله 
دوم سفرش��ان را با خودروی ون دو س��یلندری که 
از شرکت خودروس��ازی »سیتروئن« دریافت کرده 
بودند، از کویت ش��روع کردند. بعد هم از عربستان 

سعودی گذشتند و وارد آفریقا شدند.

خرید یک موتور سیکلت انگلیسی با کمک برادران 
تضامنی

اولین قدم، خرید موتورس��یکلتی بود که بتواند در 
مسیر پرپیچ و خم جاده ها تاب بیاورد. البته همین را 
هم باید تجهیز می کردند: »موتورسیکلت را با کمک 
برادران تضامنی از انگلستان وارد کردیم. خودمان یک 

اشکان خسروپور
خبرنگار

پرده برداری از راز سفرهای »برادران امیدوار« 
10 سال سفر با 180 دالر 
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صندوق برای موتور درست کردیم و گاردهایی هم 
از جنس فلز برای اطراف آن ساختیم که حکم 
سپر را داشتند. به جز صندوق بار که وسایل مان 
را در آن قرار داده بودیم، یک باک یدک هم برای 
بنزین درست کردیم که در طول سفر خیلی به 
کمک مان آمد چون آن زمان، مثل االن نبود که 

همه جا پر از بمب بنزین باشد.«
عیس��ی و عبداهلل بودج��ه ای را ک��ه در اختیار 
داش��تند، به دو بخش تقسیم کردند. با بخشی 
از آن پول، وس��ایل سفرشان را تهیه کردند و با 
بخشی دیگر، پول و سکه طال خریدند. »هرکدام 
۹0 دالر برداشتیم و چند سکه طالی آن زمان 
را به قیمت 80 تومان خریدیم. البته فقط پول را 
خرج کردیم و سکه ها را بعد از 10 سال با همان 

قیمت هشتاد تومان فروختیم.«

 از اجرای برنامۀ رادیویی در س�فر تا نوشتن 
مقاله برای تأمین هزینه های سفر

آنها ب��رای صرفه جویی در هزینه ها روش خاص 
خودشان را داشتند. در تمام طول مسیر، با پولی 
که از راه اجرای برنامه های رادیویی یا نوش��تن 
مقاالت برای مجله های بزرگ به دس��ت آورده 
بودند، زندگی می کردند. یکی دیگر از کارهایی 
که در کم کردن هزینه های سفرشان موثر بود، 
مکاتبه با دانشگاه هایی بود که به کار آن ها عالقه 
نشان می دادند. »پیش از رسیدن به هر شهری، 
با دانش��گاه مقصد مکاتبه می کردیم. کاری که 
م��ا انجام می دادیم برای آن ه��ا جالب بود. برای 
همین جای خواب، خوراک و امکانات دیگری در 
اختیارمان می گذاشتند. در بسیاری از موارد هم 
خود رییس دانشگاه با دانشگاه بعدی نامه نگاری 
می کرد و از آنها می خواست تا امکاناتی در اختیار 

ما بگذارند.«

از شرق آغاز کردیم که چیزی در چنته داشته 
باشیم

مقصد گردش��گران در آن زمان و حتی همین 
حاال، به سمت همس��ایه های غربی ایران است. 
حدود ۶0 سال پیش هم کشورهای غربی نسبت 
به آن هایی که در خاور دور قرار داشت، شناخته 
ش��ده تر بودند و امکانات بهتری هم داش��تند. 
با وجود این، برادران امیدوار سفرش��ان را از راه 

شرق آغاز کردند. »غرب، مسیر آسان تری داشت 
و همه چیز در آن منطقه س��نجیده تر بود، ولی 
ما مسیر س��فرمان را از راه دیگری آغاز کردیم. 
دلیلش این بود که اگر از همان آغاز راه به سمت 
غ��رب می رفتیم، چیزی در چنته نداش��تیم تا 
نشان ش��ان بدهیم. در نتیجه کسی خواهان ما 
نبود، اما مشرق زمین تفاوت های زیادی داشت 
و برای خیلی ها ناشناخته بود.  ما در خاور دور در 
حدود بیست و چند برنامه رادیویی اجرا کردیم 
که همه شان مورد توجه قرار گرفتند. از راه اجرای 
همین برنامه های رادیویی، پول هم در می آوردیم. 
از استودیو که بیرون می آمدیم، چک دستمزدمان 
حاضر بود. اما اگر اولین مقصدهای مان را در غرب 
انتخاب می کردیم، برنامه رادیویی ای هم در کار 

نبود که به ما توجه کنند.«

چرا آدم خوارها برادران امیدوار را نخوردند!
برادران امیدوار به مناطقی سفر کردند که تا آن 
زمان یا کس��ی به آن مناطق نرفته بود یا عموماً 

کسی زنده از آن جا بر نمی گشت؛ قبایلی که در 
بخش ه��ای مختلفی از دنیا، از جمله در آمازون 
و استرالیا وجود داشتند، درست مثل انسان های 
نخستین زندگی می کردند و هیچ بویی از تمدن 
نبرده بودند. به همین دلیل هم بود که به دیگران 
اعتماد نمی کردند و هر کسی را که به قبیله شان 
وارد می ش��د، می کش��تند و جمجمه های شان 
را ب��ه عنوان یادگاری نگه می داش��تند. با وجود 
همه محدودیت ها و چالش ها، عیسی و عبداهلل 
توانستند آرام آرام به این قبیله های بدوی نزدیک 
ش��وند، مدتی با آن ها زندگی کنن��د و حتی از 

زندگی شان فیلم و عکس بگیرند.
»عاملی که باعث شد ما بتوانیم با قبیله های بدوی 
کنار بیاییم، تجربه بود. ما همه کارهای مان را با 
آرامش و به مرور انجام می دادیم. ضمن این که 
دنبال تحمیل کردن خودمان به دیگران نبودیم. 
ما حرف چندانی برای گفتن نداشتیم، در عوض، 
بیشتر دلمان می خواست تا حرف های دیگران را 
بشنویم. پیش از هر چیزی، از راهنمایان بومی 
استفاده می کردیم. این آدم ها در همان مناطق 
زندگی می کردند و بعضی های شان عضو همان 
قبایل بودند، اما با سفیدپوس��ت ها هم آشنایی 
داشتند. با کمک این راهنمایان بومی چند روز 
بی��رون از منطقه اصلی ات��راق می کردیم و آرام 
آرام با بزرگان قبیله ارتباط می گرفتیم. برای شان 
پارچه های الوان، نمک و کبریت می بردیم که به 
نظرشان اختراعات بسیار مهمی بودند. پارچه ها 
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را آن قدر دوست داشتند که به جای استفاده به 
عنوان لباس، ترجیح می دادن��د آن ها را از دیوار 

کلبه شان آویزان کنند.«
البت��ه این روزها هیچ کدام از قبایلی که برادران 
امیدوار آن ها را دیده بودن��د، وجود ندارند. »در 
سه، چهار دهه اخیر گسترش تکنولوژی، فرهنگ 
خیلی از سرزمین ها و مردم بومی شان را به کلی 
از بی��ن برد. بومی ها به آدم های سفیدپوس��ت 
رسیدند، کسانی مثل ما را دیدند و زندگی قدیم 

آرام آرام از یادشان رفت.«

طرح موزۀ برادراِن امیدوار
برادران امیدوار بعد از پایان سفرش��ان در سال 
13۴3، تصمی��م گرفتند ای��ده ای را که از ابتدا 
دنبال بودند، پیاده کنند. »دل مان می خواس��ت 
آنچه را از سفرمان به دست آورده بودیم، در یک 
موزه به نمایش بگذاریم. اولین کسی که بعد از 
پایان سفرها با ما صحبت کرد، تیمسار خسرویانی 
بود. او بعد از این که حرف های مان را شنید، در 
برنام��ه ای ما را معرفی کرد. بعد ما طرحی را که 
در ذهن داشتیم، در یک دفترچه سی صفحه ای 
آماده کردیم. طرح ما به حدود 150 هکتار زمین 
نیاز داشت. در این موزه خاص می توانستیم تمام 
س��وغات های خاص مان را ب��ه نمایش بگذاریم 
و حتی توس��ط آش��پزهایی که به استخدام در 
می آمدند، خوراک محلی هر منطقه از جهان را 

جداگانه سرو کنیم.«
طرح امیدوارها به نظر جالب می آمد. در نتیجه 
آن ها به رییس اداره هنرهای زیبا، معرفی شدند 
و در مرحل��ه بع��دی، آن ها به وزیر کش��اورزی 

معرفی ش��دند. »وزیر گفت که می تواند بخشی 
از زمین های عباس آباد را که باالی بلوار الیزابت 
)بلوار کشاورز فعلی( بودند و در آن زمان بیابانی 
بودن��د، در اختیار ما بگذارد. به آن ها گفتیم که 
ما زمین خوار نیس��تیم و زمین تنها به دردمان 

نمی خورد.«
طرح موزه برادران امیدوار سال ها مسکوت ماند 
تا این که دکتر عبدالعلی پور به ریاست مجموعه 
کاخ های سعدآباد منصوب شد. »در آن زمان، ما 
در زیر کاخ س��فید، که قبال محل زندگی شاه و 
فرح بود، سه ماه نمایشگاه برگزار کردیم. در این 
نمایشگاه استقبال زیادی از کار ما شد و در نهایت 
تصمیم گرفتند که نمایشگاه ما به طور دائمی به 

بخش دیگری از مجموعه منتقل شود.«

تقاضای کشورهای دیگر برای خرید دستاورد 
سفرهای برادران امیدوار

چ��را موزه برادران امی��دوار این قدر مورد توجه 
بود؟ از مدت ها پیش، موزه های بزرگ بس��یاری 
از کشورها با عیسی و عبداهلل مکاتباتی داشته اند 
و خواسته اند بخش های قابل توجهی از اشیای 
آن ها را خریداری کنن��د. »هیچ ایرانی یا حتی 
خارجی شبیه به ما کاوش نکرده است. به طور 
مثال، در انگلس��تان دانش��جویان برای نوشتن 
پایان نامه شان به مناطقی سفر کرده اند و وسایلی 
همراه خودش��ان آورده اند که این اشیا در حال 
حاضر در بخش انسان شناس��ی م��وزه بریتانیا 

نگهداری می شود.
اما هیچ کس از تمام نق��اط دنیا همراه خودش 
س��وغات نیاورده اس��ت. ضمن این که بسیاری 
از آن مکان ه��ا دیگر وجود ندارند و وس��ایل آن 
دوران کامالً از بین رفته اند. جمجمه های کوچک 
ش��ده ای که قوم »جیوارو« از قربانی های ش��ان 
درس��ت می کردند، جز اشیای آنتیک و خاصی 
هستند که در بیش��تر موزه های جهان، ردی از 
آن ها وجود ندارد. بومرنگ ها و تمام ادوات شکار 

مربوط به آن دوران هم دیگر وجود ندارند«.
البته ب��ا وجود هم��ه این نکات مثب��ت، موزه 
کمبودهای جدی ای هم دارد؛ »باید راهی برای 
برطرف کردن آن پیدا کنیم. من باید غرفه هایی 
درست کنم که زندگی مردم را به طور واقعی تری 
در آن نش��ان بده��م. من و ب��رادرم عبداهلل که 
سال هاست در شیلی یک شرکت فیلمسازی را 
اداره می کند، دنبال پول نیستیم. ما می خواهیم 
جهان را به مردم مان نشان بدهیم و باعث افتخار 
کشور باشیم. از هر کس هم که در این راه بتواند 

کمک کند، استقبال می کنیم.«
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فرهنگ و هنر
خوب زندگی کردن اولویت من است
مرزهای فرهنگی ایران تا کجاست؟

از خاک تا »ستاره« شدن

انقالب و انقالبیون در سینما
روایتی از بحران سازی های سال 60
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یک��ی از دس��تاوردهای پی��روزی 
ب��ه  ت��ازه  نس��ل  ورود  انق��الب، 
در  ب��ود.  فرهنگ��ی  عرصه ه��ای 
دهه۵0 ش��رایط حاکم بر سینماي 
حرف��ه اي آن دوران، ط��وري نبود 
که برخی بتوانند به ساخت فیلم 
بلن��د فکر کنن��د. وقت��ي انقالب 
پیروز شد سیر تحوالت سیاسي و 
اجتماعي بر عرصه فرهنگ و هنر 
هم تأثیرات زیادي گذاشت؛ برخي 
کنار گذاش��ته ش��دند و بسیاري 
هم خودشان کنار رفتند و شرایط 
به گونه اي رقم خورد که جوان هاي 
سینماي آزاد که سال ها پشت سد 
فیلم فارسي مانده بودند بتوانند 
فیلم بلند س��ینمایي بسازند. آن 
موقع فض��اي جامعه انقالبي بود و 
طبیعي به نظر مي رسید که حال و 
هواي سینما هم متأثر از این فضا 

باشد. 
در آن ش��رایط س��ینماي انقالب��ي 
نتیجه طبیع��ي جامع��ه اي بود که 
انقالب کرده بود. مردم از س��ینما 
تغیی��ر و تح��ول مي خواس��تند و 
عالقه مند بودند مضامین انقالبي 
را بر پرده سینما ببینند. دوراني 
ک��ه ه��م نهاده��اي دولت��ي مثل 
بنیاد مس��تضعفان به تولید فیلم 
ی��اري مي رس��اندند و ه��م بخش 
خصوصي حاضر بود س��رمایه اش 
را ص��رف فیلم ه��اي انقالبي کند. 
به این دلیل واض��ح که فیلم اگر 
درست ساخته مي شد مردم از آن 
استقبال مي کردند. غیر از آثاری 
چون اس��رارگنج دره جنی، س��فر 
سنگ شکار، بایکوت، شیالت؛ آثار 
زی��ر بیش از بقیه دیده ش��د. در 
ادامه به برخی از این آثار اش��اره 

می شود:

فیل�م »ای ایران«؛ نویس�نده و کارگ�ردان: ناصر 
تقوایی؛ سال ساخت 13۶۸

خالصه داسـتان: در بحبوح��ه انقالب گروهبان 
مکوندی به ماسوله می رود و مردم را آزار می دهد. او 
برای آن که منطقه تحت نفوذش از شهرهای دیگر 
کم نیاورد، حکومت نظامی اعالم می کند. کسبه بازار، 
معلم ها و دانش آموزان مدرسه با او مقابله می کنند 
و فرزندش را می آزارند. هم زمان با فرار شاه از کشور 
به پاس��گاه تحت فرماندهی او که جشنی به بهانه 
ارتقای درجه مکوندی در آن برپاست، هجوم می برند 

و بساطش را به هم می ریزند.
ناصر تقوای��ی بیش از یک دهه بع��د از پیروزی 
انقالب، داس��تانی را انتخاب می کند که س��وژه ای 
مرتبط با مبارزات مردم��ی و وضعیت مملکت در 
رژیم س��ابق دارد. تقوایی هر چند به س��یاق اکثر 
فیلم های مرتب��ط با انقالب، روایت��ی از یک قریه 
دور از مرکز را به تصویر می کش��د و خواه ناخواه به 
فیلم وجهی تمثیلی می بخشد اما با یک فیلم نامه 
منسجم و به دور از شعارزدگی سوی دیگری از این 
جنس سینمایی را پیش روی مخاطب قرار می دهد. 
برخالف فیلم های ش��عاری ساخته شده در سالیان 
قبل، »ای ای��ران« ف��ارغ از ایدئولوژی پردازی های 
مرس��وم عمل می کند و پیش از هر چیز یک فیلم 
سینمایی درست، هنرمندانه و خوش ساخت است.

فیل�م »زنده باد«؛ نویس�نده و کارگردان: خس�رو 
سینایی؛ سال ساخت 135۸

خالصـه داسـتان: در ک��وران انقالب اس��المی 
مهندس��ی به نام محمود که از دخالت در سیاست 
گریزان اس��ت، برای خرید مایحتاج روزانه از خانه 
بیرون رفته است. خیابان ها و کوچه ها شلوغ است. 
در غیبت او جوانی که از سازمان دهندگان تظاهرات و 
تحت تعقیب ماموران است به خانه او پناه می برد. به 
دنبال او محمود وارد خانه می شود. محمود نخست 
از جوان می خواهد که خانه را ترک کند؛ اما تحت 
تأثیر او قرار می گیرد و حاضر می ش��ود با ماموران 
امنیتی و نظامی مقابله کند. زمانی که جوان خانه 
را ترک می کند، هدف گلوله قرار می گیرد. محمود 
فریادکنان به دنبال او از خانه خارج می ش��ود و با 
گلوله ماموران از پا در می آید و در کنار جسد جوان 

به زمین می افتد.
»زن��ده باد« نخس��تین فیلمی بود که در س��ال 

135۹ روی پرده رفت. این فیلم، داستانی جذاب و 
ساختاری نسبتا حرفه ای دارد. سینایی به جای آن 
که بخواهد س��یر مبارزات انقالبی را بازسازی کند، 
تأثیر ناگهانی گفتمان انقالب بر یک خانواده نسبتاً 
مرفه را به تصویر کشید. خانواده ای که اتفاقاً نه تنها 
با جریان های انقالبی همراه نیستند بلکه می خواهند 
از گزند گیر و دارها هم مصون بمانند. مهندس یک 
نمونه از آن بخش طبقه متوسط است که در تمام 
سال های کشمکش میان نیروهای انقالبی و رژیم، 

ترجیح دادند نظاره گر باشند و سکوت کنند.
فیلم در حقیقت نقدی است بر تمام کسانی که 
رس��تگاری فردی را به س��عادت اجتماعی ترجیح 
می دهن��د و س��کون و آرامش اوضاع سیاس��ی به 
ه��ر قیمتی برای ش��ان خوش��ایندتر از درگیری و 
خطر کردن اس��ت. خسرو سینایی تمام تالشش را 
به کار بسته تا آدم ها را داوری نکند. همان طور که 
از نام فیلم پیداس��ت، او ایدئولوژی خاصی را تبلیغ 
و نمایندگی نمی کند و نهایتاً ش��اید بتوان چنین 
پنداشت که او زنده باد آزادی و انسانیت را مدنظر 

داشته است.

» فص�ل خ�ون«؛ کارگردان: حبیب کاوش؛ س�ال 
ساخت 13۶0

خالصه داستان: در یک بندر شمال ایران، عده ای 
ماهیگیر از راه صید قاچاق گذران می کنند. شیالت 
و س��اواک برای جلوگیری از کار آن ها، دس��ت به 
اقدام��ات گوناگون��ی می زنند. ابت��دا »عمو تراب« 
را که چهره سرش��ناس و مورد احترام ماهیگیران 
است، دستگیر و ش��کنجه و تهدید می کنند و به 
خانواده اش هجوم می برند. شبانه، هنگام ماهیگیری 
به ماهیگیران حمله می کنن��د اما چون نتیجه ای 
گرفت��ه نمی ش��ود، س��اواک با چی��دن توطئه ای 
می کوشد با بدبین کردن ماهیگیران نسبت به عمو 
تراب و تفرقه افکنی بین آن ها از کارشان جلوگیری 
کند. از همین رو، میان آن ها چنین وانمود می کنند 
که عمو تراب همکار ساواک است. ماهیگیرها عمو 
تراب را می کشند اما عاقبت به واقعیت پی می برند.

با داس��تانی ک��ه حال و ه��وای »راه بزرگ آبی« 
س��اخته جیلو پونته ک��وروو را دارد، حبیب کاوش 
یکی از نخستین فیلم های نسبتاً خوش ساخت ناظر 
بر مبارزات انقالبی و فس��اد و دسیسه چینی عمال 
رژیم س��ابق را می س��ازد. تز اصلی داستان روشن 

انقالب و انقالبیون در سینما
فیلم هایی که راوی روزهای اول انقالب بودند

مژده نورالهیان
خبرنگار
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است؛ ماموران ساواک می کوشند تا چهره های 
لیدر و مخالف را از اعتبار بیندازند. ماهیگیران 
اس��یر فقر راهی جز صی��د غیرقانونی ندارند و 
عم��ال رژیم بدون توجه به مس��کنت آن ها با 

خشونت و قساوت مانع رزق شان می شوند.

فیل�م »خانه عنکب�وت«؛ کارگ�ردان: علیرضا 
داوودنژاد؛ سال ساخت 13۶۲

خالصه داستان: پس از انقالب در بحبوحۀ 
ماجرای حمله نظامی طبس، چهار مرد )تقی نیا، 
کامران، ثابتیان و تیمسار( که وابستگی هایی به 
نظام سرنگون شده سلطنتی دارند، در ویالیی 
گ��رد آمده ان��د و در انتظارند ت��ا کودتا پیروز 
ش��ود. حمله نظامی طبس شکست می خورد 
و چهار مرد مس��تاصل از وضع خود و ترس از 
گرفتارش��دن، دیوانه وار به جان هم می افتند و 

یکدیگر را از پا در می آورند.
میان انبوه فیلم های شعاری که در سال های 
اول پیروزی انقالب س��اخته می شدند، »خانه 
عنکبوت« اثری متف��اوت و متمایز بود. اولین 
نکت��ه تمایز فیلم با دیگر آثاری که به نوعی به 
انقالب می پرداختند، وجود ایده مرکزی جذاب 
در فیلم نامه بود. فکر گرد هم آوردن افرادی که 
هر کدام یک طبقه اجتماعی با طرز فکر سیاسی 
را نمایندگی می کردند در فضای آن دوره جالب 

توجه به نظر می رسید.
خط قصه »خانه عنکبوت« شباهت هایی به 
»ده بومی کوچک« نوشته آگاتا کریستی دارد. 
ولی داوودنژاد و همکار فیلم نامه نویسش فقط از 

خط این داستان استفاده کرده اند.

فیل�م »خ�اک و خ�ون«؛ کارگ�ردان: کامران 
قدکچیان؛ سال ساخت 13۶۲

خالصـه داسـتان: اس��د، ب��زرگ، مالک و 
س��رمایه دار روستا، دهقانی به نام کاک خان را 
زیر فشار قرار می دهد تا زمینش را برای احداث 
جاده کارخانه به او واگذار کند. کاک خان امتناع 
می کند و برای دادخواهی به ش��هر نزد شازده، 
پدر اسد، می رود. مالقات شازده نیز مشکلی از 

کاک حل نمی کند. وقتی به روستا باز می گردد 
با جسد پسرش رو به رو می شود که افراد اسد او 
را به قتل رسانده اند. همسرش نیز با ضربۀ وارده 
عقل باخته است. کاک از اسد انتقام می گیرد. 
ش��ازده با ایادی خود به روستا می رود. کاک با 
کمک ش��خصی به نام محمدجان قمش��ه ای 
تعدادی از همراهان ش��ازده را از پا در می آورد 
و پس از کشته شدن محمدجان، دستگیر و به 
اعدام محکوم می شود. کاک خان را برای اجرای 
حکم به روستای زادگاهش می برند. در آن جا 
با همکاری گروهی از اهالی نجات می یابد. کاک 
از شازده انتقام می گیرد و به همراه همسرش و 

تعدادی از اهالی به کوه می زند.
»خ��اک و خون« فیلمی بود ک��ه از گرد هم 
آم��دن عوامل نام آش��نای س��ینمای پیش از 
انقالب حاصل ش��د. عوامی که برخی از آن ها 
چ��ون محمدرض��ا میرلوحی و خ��ود کامران 
قدکچیان برآمده از س��ینمای م��وج نو بودند 
و برخ��ی چون منوچه��ر مصی��ری و روبیک 
منص��وری از حرفه ای  های س��ینمای بدنه به 
حساب می آمدند. ماجرای فیلم البته آشنا بود 
و قبل و بعد از آن بارها و بارها به ش��یوه های 
مختلف تکرار ش��د. اربابی به روستاییان ستم 
می کند و یک روستایی علیه او قیام می کند و 
روستاییان دیگر در این راه با او همراه می شوند. 
»خاک و خون« که به نوعی متأثر از »تنگسیر« 
امیر نادری بود، تالش داش��ت ت��ا رگه هایی از 
سینمای وسترن را نیز داشته باشد. قدکچیان 
هم کارگردان باتجربه ای بود که همان زمان 10 
فیلم- از جمله فیلم تحسین شده »جمعه«- را 

در کارنامه خود داشت.

فیلم »ریش�ه در خون«؛ کارگردان: سیروس 
الوند؛ سال ساخت 13۶3

خالصه داسـتان: جوانی به نام حجت که بر 
ضد قانون کاپیتوالسیون فعالیت می کند، قرار 
است به همراه رس��ول از روستایی به روستای 
دیگر منتقل ش��ود. حج��ت در حمله ماموران 
کشته می ش��ود، اما قبل از مرگ، کیف حامل 

اس��ناد خود را به رسول می دهد تا به روستای 
کالرآباد برس��اند. رس��ول که زخمی شده، به 
جن��گل می گریزد و در کلب��ه پیرمردی به نام 
ش��یرعلی، که با نهضت جن��گل مرتبط بوده 
است، پناه می گیرد. ماموران راه که می خواهند 
برای راهسازی کلبه شیرعلی را ویران کنند به 
او بدگمان می ش��وند و زی��ر نظرش می گیرند. 
شیرعلی رس��ول را یاری می دهد تا فرار کند و 

خود، با گلوله ماموران از پا در می آید.
س��یروس الوند باتجربه و خوش سابقه هم به 
س��راغ س��وژه ای می آید که به نوع��ی با جریان 
انق��الب پیوند می خورد. این بار داس��تان نه در 
بزنگاه انقالب که در زمان تصویب حق قضاوت 
کنسولی آمریکاییان در ایران رخ می دهد؛ یعنی 
در زمان ش��روع حرکت جدی سیاسی فعاالن 
انقالبی. فیلم را البته باید به نوعی در ژانر اکشن 
دسته بندی کرد. الوند می دانست که اگر این قصه 
را بخواهد به شکل روتین فیلم های مشابه پیش 
ببرد، جذابیتی نخواهد داش��ت. به همین دلیل 
با اس��تفاده از یک گ��روه بازیگر حرفه ای، خبره 
و محبوب و با بازنویسی فیلم نامه اولیه و تغییر 

عمده، آن را به یک اثر قابل اعتنا تبدیل کرد.
»ریشه در خون« فارغ از این که فیلمی سیاسی 
و بستر آن مبارزات انقالبیست  پرهیجان و خوش 
ریتم هم است. فرامرز قریبیان- ستاره سینمای 
دهه ۶0- در این فیلم هم بازی قابل قبولی دارد. 
فیلم به نوعی الگوی سینمای موج نو را در پیش 
می گیرد و به همان اس��لوب، قهرمان س��ازی و 
حادثه پردازی می کند و با کشته شدن شیرعلی 
در انته��ای فیلم، آن تلخی تراژی��ک برآمده از 
سینمای دهه 50 را نیز به اثر تزریق می کند. از 
این نظر »ریشه در خون« فیلم خوش ترکیب و 
خوش ساختی است و در عین پرداختن به یک 
ماجرای سیاسی و تاریخی می تواند تماشاگرش 

را هم سرگرم کند.

فیلم »تشریفات«؛ کارگردان: مهدی فخیم زاده؛ 
سال ساخت 13۶4 

خالصه داسـتان: جوانی مش��هور به حسن 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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مط��رب ب��رای دزدی وارد خانه ای می ش��ود. 
در خان��ه مج��اور روحانی ای به ن��ام توحید با 
موعظه های خود گروه��ی از اهالی محل را بر 
ضد نظام س��لطنتی می شوراند. پلیس امنیتی 
برای دستگیری توحید به محله هجوم می آورد. 
در این میان حس��ن نیز بازداش��ت می شود و 
در زندان به دلیل ش��باهت به روحانی شکنجه 
می شود. بازجو پی می برد که او توحید نیست. 
با وعده و وعید، او را به شکل توحید در می آورند 
و در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت می دهند. 
حسن مطرب از کرده خود پشیمان می شود و 
علیه نظام سلطنتی سخنرانی می کند؛ پلیس 

هم او را دستگیر و اعدام می کند.
اقتباس مهدی فخیم زاده از »ژنرال دالروره« 
روسلینی در زمان اکران با نقدهایی منفی و تند 
و تیز مواجه شد. در اغلب نقدها هم به موضوع 
اقتباس از فیلم روس��لینی اش��اره ش��ده بود. 
ماجرای منتقدان دهه ۶0 و نحوه برخوردشان 
با فیلم ها، خود می تواند موضوع یادداش��ت یا 
حتی پرونده مفصلی باش��د ول��ی در این مورد 
خاص برای کوبیدن »تشریفات« باید به دنبال 
صفت هایی چون کم لطفی، سختگیری بیش از 
حد و مواردی از این دست گشت. »تشریفات«، 
فیلم محبوب سینماروهای سال ۶5 بود و بسیار 

خوب فروخت.

فیل�م »تیرب�اران«؛ نویس�نده و کارگ�ردان: 
علی اصغر شادروان؛ سال ساخت 13۶۶

خالصه داسـتان: بهمن م��اه 13۴3 محمد 
اندرزگو ب��ه همراه چند تن دیگ��ر رو به روی 
ساختمان مجلس منتظر می شوند تا حسنعلی 
منصور را ت��رور کنند. ترور ب��ا موفقیت انجام 
می ش��ود، اما ماموران با تجس��س بسیار، همه 
عاملین ترور جز س��یدعلی اندرزگو را دستگیر 
و اع��دام می کنند. مامورین س��اواک به دنبال 
اندرزگو هستند، چرا که او را از طراحان اصلی 
ترور می دانند، اما س��یدعلی اندرزگو در لباس 
مبدل به مبارزه ادامه می دهد و چند بار تا مرز 
دستگیری می رسد، ولیکن باز نجات می یابد و هر 
بار مجبور می شود به همراه خانواده به شهری یا 
روستایی دیگر برود. آخرین بار مامورین ساواک 
محل زندگی  را محاصره می کنند و سیدعلی 
اندرزگو بعد از یک درگیری مسلحانه سخت، به 

شهادت می رسد.
»تیرب��اران« با تمام ضع��ف و قوت هایش از 
این منظر دارای اهمیت اس��ت که از نخستین 

فیلم ه��ای حوزه مب��ارزات انقالبی اس��ت که 
قهرمانش شخصیتی حقیقی بوده و نامش در 
تاریخ ثبت شده است. همه می دانیم که در آن 
سال ها، پرداختن به زندگی این شخصیت ها تا 

چه اندازه به مثابه راه رفتن بر لبه تیغ بود.

فیلم »ترن«؛ نویسنده و کارگردان: امیر قویدل؛ 
سال ساخت 13۶7

خالصـه داسـتان: در اوج روزه��ای انقالب، 
لکوموتی��وران پی��ری به ن��ام ف��والد، قطاری 
سوخت رس��ان را به مقصد اصفه��ان می راند. با 
اعتصاب کارگران ش��رکت نفت و راه آهن، برای 
رفع نیاز مردم، مس��یر قطار را به سمت مناطق 
سردس��یر تغییر می دهن��د. ارت��ش وارد عمل 
می شود تا محموله را پس بگیرد، اما فوالد با یاری 
دستیارانش مصمم می ش��ود قطار را به مقصد 
برس��اند. مردم با مشعل های فروزان به همراهی 
قطار می آیند و لکوموتیوران در آخرین لحظات 
جان خود را در این راه از دست می دهد. میان انبوه 
فیلم هایی که در دهه ۶0 با موضوع انقالب ساخته 
شدند، »ترن« را می توان خوش ساخت ترین فیلم 

آن دوره دانست. امیر قویدل با تجربیات طوالنی 
به دست آمده در دوران دستیاری، مشارکت در 
کارگردانی »عقاب ها«ی خاچیکیان و س��اخت 
فیلم تاریخی »س��ردار جنگل«، در »ترن« خود 
را در مقام یک کارگردان مس��لط به کار نش��ان 

می دهد.
»ترن« براس��اس طرح��ی از جم��ال امید، 
بهرام ری پور و حس��ن هدایت س��اخته ش��د و 
البته فیلم نامه را خود قویدل نوشت. این که در 
زمس��تان 57 یک قطار سوخت رسان ارتش در 
مس��یر حرکت با تالش کارگران انقالبی تغییر 
مسیر می دهد و  به جای تأمین نیازهای ارتش، 
به س��وی مردم می رود و بع��د ماجرای تقابل 
ارتش با کسانی که مسیر حرکت قطار را عوض 
کرده اند هم از کشش داستانی خوبی برخوردار 
است و هم این که، حرکت قطار به مثابه ادامه 

مسیر انقالب خوب از کار درآمده است.

فیلم »ش�ب دهم«؛ کارگردان: جمال شورجه؛ 
سال ساخت 13۶۸

خالصه داستان: عزیز سحرخیز در شب دهم 
م��اه محرم پس از درگی��ری خیابانی عزاداران 
ب��ا ماموران ارت��ش که برای حمای��ت از چند 
آمریکایی مس��ت به خیابان آمده اند از مهلکه 
می گریزد و همسرش را تنها رها می کند. او تا 
سال ها بعد از حرکت خود احساس پشیمانی و 
حقارت می کند و موفق نمی ش��ود فرزندش را 
که 1۶ ساله ش��د، از زیر نفوذ برادر همسرش، 
»نایب« که عزاداران ش��ب ده��م ماه محرم را 
رهبری می کرده، خارج کند. پس��ر او به جبهه 
جنگ می رود و عزیز به دنبال پسر روانه جبهه 
جنگ می شود؛ اما در راه بر اثر موج انفجار دچار 
فراموشی می شود و پس از بهبودی خود را در 

موقعیت متفاوتی می بیند. 
این بار نه کارگردانی برآمده از سینمای قبل 
از انقالب که یکی از فیلم س��ازان دوران پس از 
انقالب، مبارزات مردمی را دست مایه اثر خود 
قرار می دهد. »شب دهم« می توانست فیلم بسیار 
مهم و خوبی باشد چون چند المان و گفتمان 
مهم ارزش��ی آن دوران را به هم پیوند می زد و 
در عین حال گوشه چشمی هم داشت به ژانر 
اکشن و ملودرام. در فیلم نامه برای پرداختن به 
ریشه اختالف میان عزیز و برادر همسرش نقبی 
زده می ش��د به ماجرای کاپیتوالسیون و گریز 
عزیز از دست نیروهای ارتش که به حمایت از 

آمریکایی ها وارد عمل شده اند.«
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»ماجرای نیمروز« روایتی به استناد 
اسناد است از سال  ۶0 و درگیری های 
آن روزگار. این فیلم روی مرز واقعیت 
ایس��تاده اس��ت؛ دوربین درون یک 
هسته از بچه های سپاه است؛ آن ها 
دغدغه دارند که دش��من روبه رو را 
بزنند؛ اما اینقدر فضا مه آلود است 
که تشخیص دشمن هم کاری دشوار 
به نظر می رسد. این فیلم تکامل یافتۀ 
آثاری است که در این زمینه ساخته و 

به نمایش گذاشته شده است.
    از می��ان آثاری که وقایع س��ال های 
۵۷ تا نیمۀ دهۀ ۶0 را روایت می کنند 
کمتر اثری دیده شده که تالش برای 
روایت تاریخی و بر پایه اسناد دقیق 
شکل گرفته باشد. به این آثار توجه 
کنید: »دست نوشته ها« به کارگردانی 
مهرزاد مینویی؛ »پرواز پنجم ژوئن« به 
کارگردانی علیرضا سمیع آذر؛ »تعقیب 
سایه ها« به کارگردانی علی شاه حاتمی؛ 
»پادزهر« به کارگردانی بهرام کاظمی؛ 
»آن ها هیچ کس را دوس��ت ندارند« 
به کارگردانی جعفر سیمایی ؛ »انتهای 
قدرت« به کارگردانی کریم آتش��ی؛ 
»سیانور« به کارگردانی بهروز شعیبی؛ 
»ماهی س��یاه کوچولو« به کارگردانی 
مجموعه ه��ای  اس��ماعیلی؛  مجی��د 
تلویزیونی »ارمغان تاریکی« و »پروانه« 
ه��ر دو به کارگردانی جلیل س��امان؛ 
مجموعه تلویزیونی »آسمان من« به 
کارگردان��ی محمدرضا آهنج؛ »هوش 
سیاه۲« به کارگردانی مسعود آب پرور 
و ...غی��ر از چند فیلم و س��ریالی که 
در همین ۵ یا ۶ سال گذشته ساخته 
ش��ده اغلب آثار به موضوعات ترور و 
بمب گذاری و هواپیما  ربایی پرداخته 
و کمتر ب��ه موضوع��ات دقیق تری از 
منظر تاریخی اش��اره دارد. موضوعی 
که در فیلم مهدویان به درستی به آن 

پرداخته شده است.

پروژه نفوذ
و  تظاه��رات  روزه��ای   – 31خ��رداد  و   30
درگیری های خیابانی بود که همزمان با طرح عدم 
کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور 
وقت، در مجلس ش��ورای اس��المی روی داد که 
توسط منافقین س��ازماندهی ش��ده بود. از چند 
روز پیش از 30 خرداد، اس��داهلل الجوردی دستور 
بازداشت مسعود رجوی و موسی خیابانی را صادر 
کرده بود؛ ولی نیروهای امنیتی نتوانس��ته بودند 
مخفیگاه وی را شناسایی کنند و وی همچنان نفر 
اول س��ازمان و میلیشیاهای تحت امر را بر عهده 
داشت و با دادن بیانیه هایی اعالم موضع می کرد.

7  تیرم��اه – در خاط��رات یک��ی از چهره های 
سیاسی آمده است: دفتر حزب جمهوری اسالمی، 
جلسات هفتگی خود را یکشنبه ها برگزار می کند، 
کاله��ی )محمدرضا کالهی صم��دی عامل ترور( 
همچون گذشته به بهترین شکل ممکن کارهای 
خدماتی را انجام داد، میکروفن، بلندگو، تریبون،... 
و س��اعت! همه چیز تنظیم و ردیف است، با کیف 
سامسونتش آرام و با طمأنینه به سالن اجتماعات 
وارد ش��د، کیفش را گوش��ه ای گذاش��ت و راهی 
فرانس��ه شد، از قبل و خیلی س��اده، چند بمب را 
در س��الن کار گذاشته بود، یکی زیر تریبون، یکی 
کنار س��تونی از س��الن و همچنین داخل کیفش! 
ساعت اندکی از 20:30 گذشته است، نمایندگان 
مجل��س، هیأت دولت و س��ایر اعضا حضور دارند، 

دکتر بهشتی پشت تریبون قرار گرفت و ...
8 ش��هریور م��اه - محمدعل��ی رجایی رییس 
جمهوری و محمدجواد باهنر نخس��ت وزیر وقت 
به همراه گروهی از اعضای هیأت دولت در انفجار 
دفتر نخس��ت وزیری به ش��هادت رسیدند. عامل 

ترور کشمیری است. او نفوذی بوده است.
محمدحسین مهدویان روایت های تاریخی را بلد 
است؛ او پس از چند تجربۀ خوب در تصویر؛ این بار 
س��راغ موضوع بسیار حساسی رفته است؛ موضوع 
سازمان مجاهدین خلق در روزهای پر التهاب میانۀ 
سال 13۶0؛ آن روزها هنوز تردیدهایی برای به کار 
بردن عنوان »مجاهدین« و »منافقین« بین مردم 
وجود داشت. او به درستی این موضوع را فهمیده 
و این تردید را حتی تا میانۀ اردوگاه خودی ها هم 
برده است. در بین افراد هستۀ مرکزی هم افرادی 
هستند که بین »تحلیل« و »اطالعات« تفاوت قائل 
می شوند. اختالف نظرهایی که به مرور زمان تبدیل 
به »یقین« می شود؛ یقینی که »مجاهدین« را به 
»منافقین« بدل می کند. مهدویان هستۀ اصلی و 
مرکزی بچه های س��پاه را هم از این نفوذ در امان 
نمی گذارد؛ یکی از بچه های شنود از نفوذی هاست. 
دس��تگیر هم می ش��ود؛ اما با جلب اعتماد بیرون 
می آید و فرار می کند. کالهی و کش��میری هم از 
نفوذی ها هس��تند که ضربه های مهلکی می زنند. 
یکی در س��اختمان حزب جمهوری و دیگری در 

ساختمان نخست وزیری.

حسن گوهرپور
سردبیر

روایتی از بحران سازی های سال 60
نگاهی به »ماجرای نیمروز«  بهترین فیلم، بهترین فیلم ملی و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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در میان شخصیت ها می توان نمایندگانی از 
جامعه سیاسی را هم مالحظه کرد؛ سیاسیونی 
که دو نوع نگاه در جن��س برخورد با اتفاقات 
دارن��د ) البته اتفاقاتی قبل از بمب گذاری ها و 
عملیات های ترور و خشونت توسط منافقین( 
نگاه اول که همان مدارایی اس��ت که ش��هید 
بهش��تی هم »رحیم« را توصیه ب��ه آن کرد؛ 
و مس��عود )مهدی زمین پرداز( با همان روش 
هم��راه با م��دارا و مصالحه، توانس��ت یکی از 
مهمتری��ن کادرهای س��ازمان را ب��ه اعتراف 
بکش��اند و جای موس��ی خیابانی را رد بزند؛ 
حتی اطالعاتی به دس��ت بی��اورد که بر پایۀ 
آن منافقین برنامه دارند تا پایان تابستان ۶0 
انق��الب را زمین بزنند و طرف دیگر کمال )با 
بازی هادی حجازی فر( اس��ت ک��ه اعتقاد به 
عمل دارد و به روایتی در درون فیلم به روش 

شهید الجوردی در عمل معتقد است.
ش��خصیت ها در این اثر س��ینمایی معرف 
جامعۀ ایران در دهۀ شصت هستند؛ از طرفی 
مجاهدین هم دس��ت کم گرفته نمی ش��وند؛ 
ما عادت عجیبی داش��تیم و آن نش��ان دادن 
دشمنان مان در موضع ضعف بود؛ اگر دشمن 
ضعیف��ی مقابل م��ا بود؛ پس شکس��ت دادن 
آن نباید کار دش��واری به نظر می رس��ید؛ در 
این اثر س��ینمایی به درستی گروه مجاهدین 
خل��ق )منافقی��ن( افرادی تیز ه��وش و البته 
فریب خورده نش��ان داده شده بود. »مسعود« 
در ای��ن فیلم موکداً اع��الم می کند که این ها 
فریب خورده هستند؛ به دستگیر شده و توابین 
می گوید همفکران تان را معرفی کنید تا بیش 

از ای��ن درگیر ب��ازی فریب نش��وند؛ به آن ها 
کمک کنید. او نمی گوید لو بدهید که ما برویم 
بگیریم اعدام ش��ان کنیم؛ او می گوید معرفی 
کنید که بیش��تر در راه گمراهی قرار نگیرند. 

این دو خیلی با هم متفاوت است.
توابی��ن ه��م وارد کم��ک به رفقای ش��ان 
می شوند؛ در گشت زنی ها حضور پیدا می کنند 

و سعی می کنند ناجی افراد دیگر باشند.

سینمای ایدئولوژیک
»ماج��رای نیمروز« اس��تراتژی دارد؛ برنامه 
دارد و قرار است بیش از آنکه اثری سینمایی 
و تاریخ��ی باش��د؛ به اث��ری ب��رای تأثیرات 

روانشناختی برای جامعه تبدیل شود.
امروز انگار بخش��ی از سیاست گزاران کشور 
– اگرچ��ه بس��یار دی��ر – اما به ای��ن نتیجه 

دست یافته اند که اتفاقات مهمی در حال وقوع 
است؛ این اتفاقات مشابهت های زیادی با زمان 
جنگ دارد. همان طور ک��ه »کمال« )با بازی 
هادی حجازی ف��ر( از ارتفاع��ات »بازی دراز« 
آم��ده بود برای عمل و رحی��م آمده بود برای 
فکر و تدبیر و عقالنیت؛ امروز سینما و جامعۀ 
تصمیم گیرن��ده در مدیری��ت ب��ه این نتیجه 
رس��یده اند که ما اگرچه »کمال« ها را بس��یار 
نیاز داریم؛ اما مانند »رحیم« باید عمل کنیم؛ 
امروز باید وقتی روایت تاریخی می کنیم از این 
که فیلمی بسازیم و عنوان »سازمان مجاهدین 
خلق« را به ج��ای منافقین در ابتدای انقالب 
به کار ببریم؛ بیم نداشته باشیم؛ باید به نوعی 
عمل کنیم ک��ه مخاطب بداند این س��ازمان 
استحاله یافته و در یک سری اعمال و رفتارها 
از »مجاهد« ب��ه »منافق« تغییر ماهیت داده 
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است. تاریخ مرز واقعیت را فراموش نمی کند؛ 
تاری��خ با عناوین ما کاری ندارد. روزگاری این 
س��ازمان عنوان »مجاهدین خل��ق« را یدک 
می کشیده؛ در همان روزگار و بر اساس تغییر 
مواض��ع ایدئولوژیک برازندۀ ن��ام »منافقین« 
می ش��ود؛ اما وقتی ش��ما دارید فیلم تاریخی 
می سازید باید به نام ها و عنوان ها وفادار باشید 
و یک��ی از دس��تاورهای قابل تحس��ین فیلم 
»ماجرای نیم روز« همین وفاداری به نام ها در 

شرایط تاریخی است.
در حوزه کتاب هم این رویدادها در سال های 
پیش به وقوع پیوس��ت و اتفاقاً مفید هم واقع 
ش��د. پس از انتش��ار آثاری چ��ون: »عملیات 
مرصاد و سرنوشت منافقین« تألیف محمدعلی 
صدر ش��یرازی، »مجاهدین ت��ا منافقین« به 
قل��م مهدی حق بی��ن، »س��ازمان مجاهدین 
خلق ایران« به قلم حس��ین احمدی روحانی، 
»خداوند اش��رف از ظهور تا س��قوط« به قلم 
سیدحجت سیداسماعیلی، »سازمان مجاهین 
خلق از پیدایی تا فرج��ام« )13۴۴ تا138۴( 
و البته بس��یاری خاطرات و ... شرایط در بازار 
اس��ناد مکتوب علیه منافقین شد. االن در پی 

این اسناد مکتوب زمان آن رسیده است که در 
اذهان مردم به صورت های دیگری وارد ش��د؛ 
یکی از همان صورت ه��ای دیگر آثاری چون 

»ماجرای نیمروز« و »سیانور« است.
این سینما و این نوع آثار سینمایی؛ رویکردی 
ایدئولوژی��ک به موضوع��ات تاریخی و حرکت 
روی مرز شعار و خردگرایی است. همانقدر که 
می تواند ضریب نفوذ در اذهان عمومی داش��ته 
باش��د؛ به همان میزان ه��م می تواند منفعل و 
حتی شعاری و خنده دار به چشم بیاید. بنابراین 
نگاه ایدئولوژیک به این موضوعات باید توسط 
افرادی صورت گیرد که نگاه ش��ان توأم با هنر 
است؛ و ساختار سینما و تصویر را می شناسند.

عشق و نفرت 
حامد )با ب��ازی مهرداد صدیقیان( عاش��ق 
دختری اس��ت که در دانشگاه با او آشنا شده 
اس��ت. او حاال از کادرهای سازمان است. این 
فیلم حتی بدون این عش��ق ه��م چیزی کم 
نداشت؛ اما برای اینکه به یک روایت تاریخی 
خش��ک بدل نشود عش��قی هم در میان آمد. 
آن روزگار هن��وز موضوعاتی چ��ون »انقالب 

ایدئولوژی��ک« مط��رح نش��ده بود؛ ام��ا انگار 
مایه های آن در رفتارهای اعضای سازمان وجود 
داشت. بار اول سهیال )محیا دهقانی( با حامد 
قرار می گذارد؛ ظاهراً رس��م قرارها این اس��ت 
که بار دومی – با همان فرد - در کار نباش��د؛ 
اما س��هیال برای بار دوم ه��م خودش می آید؛ 
اما احس��اس می کند حامد مسأله دار شده؛ او 
را می گذارد و م��ی رود؛ در پایان فیلم متوجه 
می شویم که او از نزدیکان »موسی خیابانی« 
است. اگرچه حامد در همۀ حمله های ضربتی 
دنبال سهیال و سالمتی اوس��ت؛ اما در پایان 
سهیال به او شلیک می کند. سازمان و اهدافش 

برای سهیال ارجحیت دارد.

صبحی به رنگ ارغوان
صبح می ش��ود؛ موسی کشته شده و یکی از 
خانه های تیمی متالش��ی شده  است. اما حامد 
گوش��ه ای نشسته و البته خوشحال از اینکه به 
ظفر رسیده اند؛ انگار به عشقی ممنوع می اندیشد 
که به پایان رسید. احساسی که البته شاید فقط 
نگارنده را به یاد احساسی شبیه انتهای فیلم به 

»رنگ ارغوان« انداخت ...
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اگرچ��ه برخ��ی س��تاره ها از هم��ان 
ابت��دا در ناز و نعمت متولد ش��دند 
و از طریق س��رمایه یا حتی ش��هرت 
خانواده ش��ان به همه چیز رسیدند، 
اما برخی دیگر از س��تاره ها هستند 
که در گذش��ته هیچ نداشتند و تنها 
با تالش های خ��ود پله های موفقیت 
را یک��ی پس از دیگری پش��ت س��ر 
گذاشتند و حال چون س��تاره ای در 

جهان می درخشند.
اگر می خواهی��د با س��تاره هایی که 
محبوبیت شان را مدیون استعداد و 
تالش های مدام خود هس��تند، آشنا 

شوید، با ما همراه باشید.

جیم کری
حتماً شنیده اید که کمدی های بزرگ از تراژدی های 
بزرگ می آیند. زندگی جیم کری، کمدین محبوب، 
نیز درس��ت مانند یک تراژدی، غم انگیز بوده است. 
زمانی که او کودکی بود، پدرش شغلش را از دست 
داد، به همین دلیل جیم کری مجبور شد مدرسه را 

رها کرده و برای گذراندن خرج زندگی کار کند.
او در 1۹ سالگی از تورنتو به لس آنجلس نقل مکان 
کرد و در هالیوود مدتی اجراهای کمدی تک نفره را 
در کلوب های شبانه تجربه کرد و آرام آرام وارد دنیای 
سینما شد و به آرزوهای خود رنگ واقعیت بخشید.

دمی مور
زمانی که دمی مور در نیومکزیکو متولد شد، پدرش 
آنها را رها کرد. مادرش بار دیگر ازدواج کرد اما هم او و 
هم ناپدری اش دائم الخمر بودند. پس از دومین طالق 
مادرش، ناپدری او از ناراحتی دست به خودکشی زد 
و مادرش نیز زندگی س��خت تری را در پیش گرفت، 
اما دمی مور با اراده کافی توانس��ت خودش را از این 
منجالب نجات دهد و زندگی ایده آل خود را در پیش 

گیرد.

هلی بری
زمانی که هلی بری تنها چهار سال داشت، پدرش، 

که مدام آنها را کتک می زد و مورد آزار و اذیت قرار 
می داد، او و خانواده اش را رها کرد. بنابراین مادر او نیز 
مجبور شد که او و خواهرش را، در منطقه ای که به 
شدت نژادپرست بودند، به تنهایی بزرگ کند. امروزه، 
هلی بری که حدود 80 میلی��ون دالر دارایی دارد، 
در کمپین مخالفان خش��ونت های خانگی فعالیت 

می کند.

لئوناردو  دی کاپ�ریو
مادر و پدر لئو هنگامی که او تنها یک س��ال داشت 
از یکدیگر طالق گرفتن��د و لئوناردو همراه مادرش 
در محله فقیرنش��ینی با نام اکو پارک که موسوم به 
زاغه های هالیوود اس��ت زندگی کرد و بزرگ ش��د. 
م��ادر او در جاهای مختلف��ی کار می کرد تا بتواند 
خ��رج فرزندش را بده��د، اما پ��س از آن که لئو از 
مدرسه اخراج ش��د و بازیگری را آغاز کرد، توانست 
تمام آن سختی های گذشته را جبران کند و یکی از 

مشهورترین و پولدارترین بازیگران جهان شود.

آرنولد  شوارتزنگر
آرنولد ش��وارتزنگر از این که اعتراف کند در کودکی 
زندگی سختی داشته، هراسی ندارد. پدر او دائم الخمر 
بود و م��دام او و خانواده اش را مورد آزار و اذیت قرار 
می داد. او حتی برادر بزرگ آرنولد را تحریک می کرد 

از خاک تا »ستاره« شدن
ستارگانی که از صفر شروع کردند
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تا او را اذیت کند. به همین دلیل آرنولد حتی سر 
مراسم خاکسپاری او نیز حاضر نشد. اما تمام این 
سختی ها مانع تالش و پیشرفت آرنولد نشد و او 

اکنون یکی از موفق ترین افراد جهان است.

نائومی  واتس
پدر نائومی واتس به دلیل اعتیاد شدید جان خود 
را از دست داد و مادرش، به دلیل این که توانایی 
مال��ی کافی را برای بزرگ کردن آنها نداش��ت، 
مجبور ش��د ک��ه او و برادرش را ب��ه یتیم خانه 
بفرستد. اما خوشبختانه، نائومی واتس توانست 
تمام آن سختی ها را از حافظه خود پاک کند و 

زندگی موفقیت آمیزی را در پیش گیرد.

مارک والبرگ
مارک والبرگ به همراه پدر و مادر و 8 خواهر و 
برادر خود در آپارتمانی قدیمی با تنها س��ه اتاق 
زندگی می کرد. او در س��ن 13 سالگی یک پسر 
معتاد یاغی بود و تا س��ن 22 سالگی در همان 
شرایط به سر می برد. او حتی چندین بار توسط 
پلیس دستگیر شد. تمام این بدبختی ها پس از 
طالق پدر و مادرش آغاز شد اما خوشبختانه او 
توانست خودش را از باتالق بدبختی ها نجات دهد 

و تبدیل به یک بازیگر ثروتمند شود.

سارا جسیکا پارکر
درست شبیه زندگی ستاره هایی که در باال نامشان را آوردیم، زندگی 
س��ارا جس��یکا پارکر نیز یک تراژدی بود. او نیز قربانی طالق پدر 
و مادرش ش��د. او از اس��تعداد بازیگری اش استفاده کرد و در سن 
8 س��الگی با کار کردن در این زمینه توانس��ت یکی از چک های 
خان��واده اش را پاس کن��د. او هنوز هم از ش��رایط بد کودکی اش 
شرمسار است اما توانست با بهبود مهارت های خود، زندگی بهتری 

را در پیش بگیرد.

جی.کی. رولینگ
جی.کی. رولینگ همیش��ه از فقری که قب��ل از فروش مجموعه 
کتاب های داس��تان »هری پاتر« تجربه می ک��رد، می نالد. اما در 
س��ال 2007، فهرست ثروتمندان »س��اندی تایمز« میزان ثروت 
او را ب��ه ۴5۴ میلیون پوند تخمی��ن زد و در بین پولدارترین زنان 
انگلیس رولینگ را در رده 13 جدول قرار داد. او اکنون جزو یکی از 

فعال ترین زنان در زمینه کمک به خیریه ها است.
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کشورهایی که روزگاری در جغرافیای 
سیاسی ایران بوده اند حاال استقالل 
دارند و صدها سال است که از ایران 
جدا ش��ده اند اما این جداشدگی از 
منظ��ر فرهنگی رخ نداده اس��ت؛ از 
آنجایی که کش��ورهای مطرح ش��ده، 
تاریخ��ی افتخار آمیز، منفک از تاریخ 
ای��ران و چهره ه��ای تاریخ��ی ایران 
ندارن��د بنابراین تالش می کنند آن 
مفاخر را به نام خ��ود ثبت کنند؛ از 
آنجایی که ما تالش��ی ب��رای این کار 
نمی کنی��م بهت��ر اس��ت اتحادیه ای 
داشته باشیم برای میراث فرهنگی، 
تمدن و هنری که از داش��ته های ما 
دفاع کند؛ الاقل اگر نفرات مصادره 
می شوند در نظر مردم جهان باشد که 
این افراد در تاریخ فرهنگ و تمدن 

ایران ریشه دارند. 

مصادره مفاخر فرهنگی و تاریخی ایران
همانطور که ذکر شد هر چه پیش می رویم، مصادره 
مفاخر فرهنگی و تاریخی ایران توسط کشورهای 
همسایه، س��رعت بیشتری به خود می گیرد و این 
کشور ها، سراغ یک به یک نشانه های تاریخی مورد 
تحسین ایران رفته و آن ها را به شکلی باورنکردنی 
حتی ثبت جهانی می کنند و س��رانجام مسئوالن 
چند مصاحبه تند و تیز می کنند، ولی س��وای این 
نطق های بی حاصل، راهکار مقابله با چنین کارهایی 

چیست؟

نخست »ابوعلی س��ینا« و »شیخ علی همدونی« 
بودند ک��ه تاجیک ها چهره های ش��ان را در حکم 
مفاخ��ر ملی ش��ان  روی اس��کناس های 10 و 20 

»سومونی« شان درج  و به جهان صادر  کردند.
س��پس نوبت ب��ه آذربایجانی ها رس��ید که   همان 
کمترین نزدیکی فرهنگ��ی تاجیک ها را به لحاظ 
زبانی نداشتند، ولی به سادگی »تار« را به نام خود 
ثبت و  روی پول هایشان نقش کردند و چون تحرک 
جدی از س��وی ایران ندیدند، جسارت کرده و این 
بار »نظامی« را به واسطه آن که در آذربایجان دفن 
اس��ت،  روی اسکانس های شان به عنوان نماد ملی 
درج کردن��د؛ هرچند درباره اصالت تصویر س��وم، 
تشکیک ش��ده و به ظاهر  بانک مرکزی آذربایجان 

در این باره اطالعیه صادر کرده است.
جالب این که نظامی گنجوی، س��روده های ترکی 
بسیار بس��یار اندکی دارد و ظاهراً پس از اقدام اخیر 
آذربایجانی ها، کتیبه های مشتمل بر اشعار پارسی 
این شاعر بزرگ از پیرامون مقبره اش جمع آوری شده 
تا اش��خاص بدون اطالع از اقدام آذربایجان، متوجه 
کالهبرداری و سرقت مفاخر ایرانی نشوند و احتماالً 
با جایگزینی   همان چند شعر ترکی که در اصالت شان 
نیز محل تشکیک است، البد قرار است چندی دیگر 

نظامی نیز در حک��م مفاخر فرهنگی آذربایجان در 
یونسکو ثبت جهانی ش��ود! حتی اگر این گونه نیز 
نشود، این سلسله رویدادها، تلنگر سنگینی است که 

باید جدی اش گرفت.
در این میان، طبیعتاً ضرورتی ندارد درباره بدیهیأتی 
نظیر این که نظامی یک شاعر ایرانی است، سخن 
به می��ان آورد، ولی درباره رویک��رد مقابله ای برابر 
آنچه رخ داده و قطعاً س��راغ دیگر مفاخر ایرانی، به 
ویژه آن هایی که در ایران ب��زرگ )ایران در قلمرو 
تاریخی اش(  مدفون هستند نیز خواهند رفت، باید 
در پ��ی تدبیر بود. در واقع به ج��ای آن که درباره 
بدیهیأت س��خن به میان آورد و در پایان افسوس 
خ��ورد که چه بر س��ر فرهنگ مملک��ت می آید، 
ض��رورت ایجاب می کند راه��کار عملی تغییر این 

وضعیت را پیش آورد.
هرچند می توان در این زمینه بزرگداشت های مفاخر 
و هفته های فرهنگی را در کش��ور خودمان و دیگر 
کشور ها گرفت و همچنین در پی ثبت حجم انبوه  
این ش��خصیت ها در حافظه تاریخی یونسکو بود، 
مهم ترین رویکردهای عملی در این زمینه،   همان 
رویکردی است که این کشور ها در پیش گرفته اند 
و باید  روی آثاری از ایران که  مس��تمر در گرداگرد 
جهان گردش دارند و نماینده ایران هستند، نام یا 
تصویر این مفاخر را درج کرد که طبیعتاً اسکناس ها 
و مسکوکات اس��ت که واقعاً تغییر پشت برخی از 

آن ها هیچ آسیبی نیز به کشور نمی رساند.
برای نمونه، سردر دانشگاه تهران ربودنی نیست و 
هیچ کش��وری نیز در پی تصاحبش بر نمی  آید و یا 
جهاد سازندگی، چیزی نیس��ت که قابل دزدیدن 
باش��د و در این زمینه تنها سعدی است که مورد 
لطف واقع ش��ده و پشت اسکناس ده هزار تومانی، 
تصویرش درج ش��ده اس��ت،   ح��ال آن که برخی 
طرح های اس��کناس نیز قابلی��ت افزایش محتوا را 
دارند و مثالًً  پشت اسکناس پنج هزار تومانی و در 
قلب نقش��ه ایران، زمینه به تصویر کشیدن چهره 
چن��د تن از مفاخر ایران فراهم اس��ت، بدون آنکه 

حتی طرح کنونی دستخوش تغییر شود.
ظاهراً در این زمینه نمی توان رویکرد کارس��ازتر از 
این را در پیش گرفت و تا دستی به اسکناس های 
ایران��ی � که در  نقاط جهان در گردش هس��تند  � 
نکشید، نمی توان امید داشت که دیگران دستی به 
طرح اسکناس های شان نکشند و آن چهره هایی را 

مهران بهرامیان
کارشناس میراث فرهنگی

مرزهای فرهنگی ایران تا کجاست؟
اتحادیه منطقه ای کشورهای وارث تمدن ایرانی ضروری ست
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که به آن ها فخر می فروش��یم، به نام خود سند 
نزنند. فراموش نکنیم، ملتی که پیشینه اش به 
تاراج رفته و مفاخری ندارد، هویتش به سادگی 
قابل تغییر اس��ت و چنین نشود که خیلی دیر 
یادم��ان بیفتد چه از دس��ت داده ایم و ش��بیه 
ماجرای پرچم رخ ندهد ک��ه پس از دهه های 
متمادی، دریابیم ای��ن نماد ملی باید در نقاط 
گوناگون کشور برافراشته باشد و سپس در پی 

نصب میله پرچم در نقاط  جهان برآییم.

اتحادیه منطقه ای کشورهای وارث تمدن ایرانی
13  س��ال پیش برای نخس��تین بار پیشنهاد 
تش��کیل اتحادیه منطقه ای »کشورهای وارث 
تمدن ایرانی« مطرح شد، زمانی که درخواست 
ای��ران برای عضویت ناظ��ر در اتحادیه عرب را 

مطرح کرده بود.
حاال چند سالی است که این اتحادیه در قالب 
یک کمپین فعالیت می کند و در تالش اس��ت 
تا کش��ورهای وارث تمدن ایرانی شامل ایران، 
افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، ترکمنستان، 
جمهوری آذربایجان، ازبکس��تان، قزاقس��تان، 
قرقیزستان، گرجستان و ارمنستان که هزاران 
سال تاریخ مشترک با یکدیگر دارند و در واقع 
»ایران فرهنگی« را شامل می شوند، در برگیرد.

این طرح نخس��تین بار و همزمان با درخواست 
دولت وقت در سال 82 که درخواست داده بود 
ای��ران به عضویت ناظر بر اتحادیه عرب درآید، 
مطرح ش��د چون اعتقاد بر این ب��ود که ایران 
پتانس��یل های خوبی در منطق��ه دارد و ایجاد 
این کمپین می تواند اقتضائات خوبی نسبت به 

همگرایی بودن ما با منطقه داشته باشد.
در واقع »اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی« 
طرحی با رویکرد همگرایی منطقه ای است و این 
کمپین برای ایج��اد نوعی همگرایی فرهنگی، 
هویتی و اقتصادی بین ملت  هایی که در تاریخ پر 
فراز و نشیب فالت ایران، در کنار هم زیسته  اند 
و از عناصر فرهنگی و تمدنی مشترکی )مانند 
نوروز، زبان پارس��ی و شخصیت  های تاریخی( 

بهره می  برند، طراحی شد.
برای رسیدن به هدف مهم این اتحاد فرهنگی؛ 
تش��کیل اتحادیه ای منطقه ای میان ایران و ده 
کشور دیگر و همکاری های گسترده فرهنگی، 

اقتصادی، سیاس��ی و امنیتی؛ عاملی همس��و 
ب��ا رویکرد همگرایی نوی��ن منطقه ای در نظام 
بین الملل، پیشرفت و توسعه جمعی مردم این 
کشورها خواهد بود؛ به عبارت دیگر؛ مردم این 
کشورها در تاریخ پر فراز و نشیب منطقه، هزاران 
س��ال با هم زیسته  اند و در سایه برخورداری از 
عناصر فرهنگی و تمدنی مش��ترک، بحث های 
اقتصادی و فرهنگی تمدن بشری را در شرایط 

با هم بودن تجربه کرده اند.

در سال 82 نخست این طرح را مطرح کردیم، 
پس از آن سعی کردیم در فرصت های متقضی 
این ایده را که به شکل پیشنهاد مطرح شده بود 
برای مردم ایران و سپس 11 کشور وارث تمدن 

ایرانی معرفی و توسعه دهیم.
دس��ت اندرکاران این اتحادی��ه، معتقدند برای 
ایجاد این کمپین باید تع��داد قابل توجهی از 
اف��راد یعنی بیش از 50 ه��زار نفر به عضویت 
آن درآین��د تا بت��وان به نتیجه رس��ید، آن ها 
معتقدند: هر ایرانی مانند رئیس جمهور، وزیر، 
تاجر یا حتی یک شهروند ساده یا گردشگر اگر 
توجه اش به کشورهای میراث دار تمدن ایرانی 

باشد در نهایت می تواند به نفع ایران کار کند.
به گفته  مدی��ر کمپین »اتحادیه کش��ورهای 
وارث تمدن ایرانی«، این کمپین تالش می کند 
تمامی��ت ارضی و اس��تقالل خ��ود را حفظ و 

اتحادیه در قالب منطقه ای عمل کند.
حس��ین رمضانی خردمردی مدیر کمپین در 
پاسخ به این پرسش که این اتحادیه چه کمکی 
برای جلوگیری از ثبت میراث و آیین های ایرانی 
توسط کشورهای جدید و منطقه می تواند کند، 
ادامه می دهد:  این مورد جزء مواردی است که 
حساس��یت زیادی نس��بت به آن نداریم چون 
معتقدیم باید یک درک باالتر از فرهنگ تمدن 

ایرانی داشته باش��یم تا چنین موضوعاتی رخ 
ندهند.

وی اضافه می کند: ثبت کردن این نوع آیین ها 
توسط کشورهای دیگر در شرایطی رخ می دهد 
ک��ه ما خود همکاری در آن نداش��ته باش��یم. 
معتق��دم اگ��ر این اتحادیه تش��کیل می ش��د 
کش��ورهای عضو اتحادیه همه با هم به سمت 

ثبت در فهرست میراث جهانی می رفتیم.
رمضانی در توضیح ضرورت تشکیل اتحادیه نیز 
اظهار می کند: قطعا همکاری های فرهنگی در 
زمینه ثبت میراث فرهنگی ساماندهی می شود. 
در این قالب هیچ کس مش��کلی ندارد. مشکل 
این اس��ت که ای��ران فرهنگی را به رس��میت 
نش��ناخته ایم و آن را در کش��ورهای دیگر که 
خارج از مرزهای ایران است محق نمی دانیم اما 
اگر نگاه اتحادیه را در نظر بگیریم این است که 
کشورهای دیگر هم می توانند چنین آیین هایی 

را به نام خود ثبت کنند.
او با تأکید بر اینکه میراث فرهنگی در چارچوب 
مرزهای سیاسی نمی گنجد، می افزاید: موظفیم 
ای��ران فرهنگی را معرفی و تم��دن ایران را به 
عنوان تمدنی یکپارچه و مس��تمر تاریخی به 

عموم مردم منتقل کنیم.
وی تالش کش��ورهایی مانند ام��ارات برای به 
ن��ام زدن بادگیر در ایران را رخوت مس��ئوالن 
میراث فرهنگی در این زمینه می داند و می گوید: 
در مواردی مانند خلیج فارس با تشکیل اتحادیه 
بهت��ر می توانیم از نام ای��ن منطقه ایرانی دفاع 
کنیم. اتحادیه عرب و ش��ورای همکاری خلیج 
فارس بیشترین بحث ها را علیه ایران با تشکیل 
جلس��ات مختل��ف مطرح می کنن��د هر چند 
معتقدیم خلیج فارس میراث در انحصار ایران 
نیست و کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان 
نیز از این میراث س��هم دارند. مردم ازبکستان 
نی��ز در تش��کیل و اعتالی فرهن��گ و تمدن 
ایرانی س��هیم هستند. او درباره تالش هایی که 
مس��ئوالن این کمپین ب��رای معرفی به دولت 
انجام دادند، نیز اظه��ار می کند: در دولت نهم 
و دهم تالش هایی کردیم اما مکاتبات رس��می 
به هیچ نتیجه ای نرسید. بنابراین سعی کردیم با 
کمک مردم وارد شویم و رویکرد را عوض کنیم 

پس با مردم ارتباط گرفتیم.

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

]49[

شماره 33 - بهمن ماه 1395

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

News

ورزش

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

فرهنگ و هنر



زیبا بروف��ه را اغلب می شناس��یم. 
او با فیلم »ش��ب روب��اه« راهش را 
در س��ینما آغاز کرد و در فیلم هایی 
مانند »پر پرواز«، »احضارشدگان«، 
»پرتقال خون��ی« و »مانی و ندا« به 
ایفای نق��ش پرداخت. در تلویزیون 
هم همه بازی او را در برنامه محبوب 

»مجید دلبندم« به یاد داریم.
با او گفت وگویی انجام دادیم که در 
آن بروف��ه از عالقه اش به بازیگری 
می گوی��د. جال��ب اس��ت بدانی��د با 
وجود این که او در دانش��گاه رشته 
حقوق قضایی خوانده، اما عالقه اش 
ب��ه بازیگری باعث ش��د س��راغ کار 
وکال��ت نرود. بروفه معم��وال اوقات 
فراغتش را به سفر، مطالعه و ورزش 
می پردازد. مش��روح گفت وگو را در 

ادامه بخوانید.

ش�ما در دانشگاه، حقوق قضایی خواندید. چطور 
شد که به بازیگری روی آوردید؟

در دانش��گاه حقوق می خوان��دم، اما همان موقع 
آموزش��گاه بازیگری رفتم. به مرور طرف بازیگری 
غالب شد. با این که هر دو را با هم شروع کردم، اما 

عالقه من به بازیگری باعث شد آن را دنبال کنم.

در ح�ال حاض�ر کار حقوقی و وکال�ت هم انجام 
می دهید؟

نه، فقط بازیگری است.
به نظرتان وکالت درآمد بهتری نداشت؟

من بازیگری را به خاطر پولش انتخاب نکردم. اگر 
دنبال پول بودم خیلی کارهای دیگر می توانس��تم 

انجام دهم.
این روزها در پروژه ای نقش آفرینی می کنید؟

االن سر یک کار تله رسانه هستم. 
ش�ما همس�ر پیام صابری، چهره پرداز و بازیگر 
هس�تید. از زندگی با یک سینمایی برای مخاطبان 

ما بگویید.
خیلی خوش��ایند اس��ت. وقتی همکار هس��تید 
ش��رایط کار را بهت��ر درک می کنی��د. خیل��ی از 
تعریف هایی را که برای یک آدم خارج سینما ممکن 
اس��ت داشته باشید، ندارید. به همین دلیل خیلی 
راحت ت��ر می توانید با هم کنار بیایید، درباره کارها 
با هم حرف بزنی��د و با هم تبادل نظر کنید. اینها 

محاسنش است.
اوقات فراغت خود را چطور سپری می کنید؟

سفر می کنم. اگر کار نداشته باشم بیشتر مسافرت 

می روم. ورزش می کنم، مطالعه می کنم و کارهای 
عقب افتاده ام را سر و سامان می دهم.

در چه حوزه ای مطالعه می کنید؟
بیش��تر کتاب های روان شناس��ی و فلس��فی، اما 
رمان هم می خوانم. هر کتابی را که معرفی ش��ود، 
می خوانم. حتی به نظرم کتابی را هم که می گویند 
بد اس��ت، یا خوب نیست، یا معمولی است ترجیح 

می دهم خودم بخوانم تا بفهمم خوب است یا بد.
در چه رشته هایی ورزش می کنید؟

شنا می کنم و بدنسازی می روم.
متاس�فانه در سال های اخیر ش�اهد بودیم برخی 
بازیگران زن دست به عمل جراحی زیبایی زده اند. 

نظر شما در این رابطه چیست؟
این موضوع در جامعه ما اپیدمی شده است. منتها 
چون هنرمندان بیشتر در چشم هستند، بیشتر به 
نظر می آیند. شاید اگر یک فرد معمولی این کار را 
بکند کمتر به چشم می آید؛ چه در این مورد، چه 
موارد دیگر مانند نوع پوشش. به هر حال چهره ها به 
واسطه بیشتر در دید بودن بیشتر به چشم می آیند. 
ربطی به حرفه خاصی ندارد و این موضوع یک امر 

کامال شخصی هست.

چقدر اهل شبکه های اجتماعی هستید؟
کم و بیش، نه خیلی پر کار و نه خیلی کم کار.

چ�ون برخی روز و شب ش�ان همین ش�بکه های 
اجتماعی شده است.

بله، من فقط گاهی اوقات سر می زنم.
چقدر به وضعیت سالمت و تغذیه خودتان اهمیت 

می دهید؟
فکر کنم اولویت هر آدمی خوب زندگی کردن است. 
بخش عمده خوب زندگی کردن توجه به سالمتی 
است، چون اگر بیماری یا عدم سالمت باشد، پول، 
امکانات، محبوبیت و معروفیت پشیزی ارزش ندارد. 

برای من توجه به سالمتی به شدت مهم است.

سجاد روشنی
خبرنگار

خوب زندگی کردن اولویت من است
گفت و گو با زیبا بروفه بازیگر سینما و تلویزیون  
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سالمت
راه های فرار از کمردرد و آسیب های ستون فقرات

کمبود توجه در کودکان و نوجوانان
تهران؛ روی بمب ساعتی!
دشمنان سرسخت قلب!
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بیماری های قلبی عروقی علت اصلی 
مرگ در بس��یاری از کشورهاس��ت 
که عوامل خطرس��از رفتاری س��بب 
این مشکل اس��ت. عوامل خطرساز 
رفت��اری نظی��ر س��یگار کش��یدن، 
پرخوری، بی تحرکی و فشارهای روانی 
کوتاه مدت یا بلندم��دت باعث بروز 
این اختالل می شود که باید مداخالت 
پیش��گیرانه ابتدای��ی ب��رای حذف 
این عوام��ل انجام گی��رد. اختالالت 
روان��ی اکث��راً ب��ه صورت ع��وارض 
ی��ا اخت��الالت هم��راه در مبتالی��ان 
به بیماری ه��ای قلب��ی و عروقی رخ 
اضط��راب،  افس��ردگی،  می ده��د. 
اختالالت شناختی، اختالالت اضطرابی 
و اختالالت خلقی در بس��یاری از این 

بیماران دیده می شود.
حمله  های قلبی به وس��یله دستگاه 
عصب��ی خ��ودکار عمیق��اً ب��ه دلی��ل 
اس��ترس های هیجانی نظی��ر اندوه، 
ترس یا خشم شدید به وجود می آید؛ 
بنابراین تعجبی ن��دارد که باالبودن 
س��طح عالئ��م اضطرابی خط��ر حمله 
قلبی را افزایش دهد. در واقع اگر 
اضطراب دارید بیشتر به بیماری های 
قلبی مبتال می ش��وید. پژوهشگران 
اعالم کردند، افس��ردگی، اضطراب، 
و آشفتگی روحی خطر مرگ ومیر، به 
ویژه مرگ و میر ناشی از بیماری های 
قلبی- عروقی را افزایش می دهد. 
اعص��اب روده ای به ح��االت هیجانی 
حساسیت دارد. اختالالت اضطرابی 
می  توانند تغییرات فیزیولوژیک در 
دستگاه اعصاب روده ای ایجاد کنند 

که نتیجه آن اختالل در دفع است.
بیش از یک س��وم زن��ان قبل از یک 
حمله قلب��ی زودرس دچار اضطراب 
بدون علت می شوند و در برخی موارد 
حمله های قلبی به حمله های اضطرابی 
ش��باهت دارد. افراد س��یگاری ۲۴ 
برابر بیش��تر از افراد غیر سیگاری 
مبتال به بیماری های قلبی می شوند. 
استعمال سیگار بر میزان کلسترول 
خ��ون نیز موثر اس��ت و هنگامی که 
کلس��ترول خون افزای��ش می یابد، 
انس��داد رگ ه��ا بیش��تر و می��زان 

اکسیژن کمتر می شود.

رابطه استرس و بیماری های قلبی
گاهی بررسی رابطه بین استرس و بیماری های قلبی 
عروقی آس��ان نیس��ت. در اینجا این سواالت پیش 
می آید که آیا یک اختالل خلق وخوی رفتاری در کار 
است؟ آیا استرس باعث افزایش فشارخون می شود و 
آیا می تواند حمله قلبی را ایجاد کند؟در حقیقت دو 
عامل خطرن��اک برای قلب وجود دارد. عوامل خطر 
قابل تغییر مانند افزایش کلسترول، چاقی، افزایش 
فش��ارخون، مصرف دخانیات، میزان فعالیت بدنی 
و اس��ترس زیاد که این مورد آخری می تواند باعث 
افزایش فشارخون و ش��دت ضربان قلب شود و در 
نتیجه کار قلب را سخت تر کند. عوامل خطر غیر قابل 
تغییر مانند ارث، جنسیت )مردان بیشتر از زنان در 
معرض بیماری های قلبی هستند( سن و دیابت در 
بروز بیماری های قلبی موثرند. رابطه بین استرس و 
بیماری های قلبی از مدت ها قبل شناخته شده است. 
به طور کلی پیشرفت تکنولوژی و زندگی مدرن امروزی 
موجب تغییراتی در روش زندگی و شرایط اجتماعی 
را بسته به افزایش اختالالت استرسی و بیماری های 
قلبی – عروقی شده است. پیشرفت تکنولوژی برای 
تشخیص و درمان و همچنین تغییرات در فاکتورهای 
خطرناک بیماری های عروق کرونی می تواند بیماری 

و مرگ ومیر قلبی را کاهش دهد.
بیماری ه��ای عروق، کرون��ر با تظاهرات س��ندرم 
حاد ع��روق هنوز علت اصلی مرگ در کش��ورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه نیز هستند. استرس های 

روان��ی عالوه بر اینکه یک عام��ل خطر برای کرونر 
است، می تواند موجب انفارکتوس)حمله قلبی( حاد، 
تاخیر در بهبود بیماری و عوارض آن در طول درمان 

و نگهداری بیمار شود.

مکانیسم اثر استرس بر قلب
استرس حتی در افراد سالم می تواند موجب ایسکمی 
قلب گردد، ولی در بیماران با اختالالت عروق کرونر 

شدیدتر است.

استرس به دو نوع تقسیم می شود:
1- استرس فیزیکی
2- استرس هیجانی

1- استرس فیزیکی: برای افرادی که بیماری کرونر 
قلبی دارند زیان آور است، زیرا فعالیت های فیزیکی 
ش��دید نیاز میوکارد )ماهیچه قلب( را به اکسیژن 
بیش��تر کرده و قلب باید انرژی زیادی مصرف کند. 
لذا این نوع استرس را در بیماران قلبی استرس نوع 
بد به حساب می آورند، ولی در افراد با قلب طبیعی 
تمرینات بدنی و استرس فیزیکی مفید و نوع خوب 
نامیده می ش��ود؛ زیرا همانطور که می دانیم ورزش 
موجب کاهش کلس��ترول و تنظیم فش��ارخون و 

کاهش وزن می شود.
2- استرس هیجانی: بیشتر مردم عقیده دارند این 
نوع اس��ترس برای قلب زیان آور است. استرس زیاد 
موجب افزایش ترشح آدرنالین شده و غلظت آن در 

دکتر پروانه صفایی مقدم
روانشناس بالینی

دشمنان سرسخت قلب!
استرس و افسردگی سالمت تان را به خطر می اندازند
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خون باال می رود و در نتیجه می  تواند باعث لخته 
ش��دن خون شود که این یک فاکتور خطرناک 

برای ایجاد حمله قلبی است.
 

استرس و حمله قلبی
استرس می تواند موجب هیجان، افزایش فشارخون، 
خستگی، افسردگی، سردرد میگرنی، اختالالت 
تنفسی و عضالنی، مسائل جنسی، اشکال در خواب 
و ضایعات جلدی شود، ضمناً افراد دچار استرس 

فاقد زندگی توام با شادی و نشاط هستند.

آرامش خود را حفظ کنید
اف��رادی ک��ه می توانند به س��رعت با ش��رایط 
استرس زای زندگی سازگاری پیدا کنند، احتمال 
خطر سکته مغزی را در خود کاهش می دهند. 
براین اس��اس می ت��وان نتیجه گرف��ت ارتقای 
توانایی پاسخ دهی به استرس بر سالمت عروق 
تأثیرگذار است. افرادی که در مواجهه با شرایط 
اس��ترس بهتر رفتار می کنند به احتمال زیاد از 
شیوه زندگی مطلوب و سالم تری هم برخوردارند 
که این امر در جلوگیری از س��کته مغزی نقش 
اساسی دارد. کنترل استرس خطر وقوع سکته 

مغزی را تا 25 درصد کاهش می دهد.

تأثیر استرس در بروز سکته قلبی
اس��ترس عالوه بر این که یک��ی از عوامل ایجاد 

بیماری  رگ های خون رس��ان قلب است، بهبود 
مبتالیان به این بیماری را نیز به تاخیر می اندازد 
و باعث تش��دید بیماری و عوارض ناش��ی از آن 
می ش��ود. اضطراب عامل م��رگ بیماران قلبی 
اس��ت. اضطراب طوالنی مدت برای مبتالیان به 
بیماران قلبی کشنده اس��ت. اضطراب شدید و 
طوالنی مدت احتمال بروز حمله قلبی ناشی از 
آن را افزایش می دهد. مدت زمانی که پزش��ک 
و خانواده بیمار با وی هستند، تأثیر بسیاری در 
جلوگی��ری از اضطراب او دارد و به عبارتی دیگر 
هر چه بیمار با خانواده و پزشک تعامل بیشتری 
داشته باشند، سالمتی او ارتقا می یابد و اضطراب 
کمتری خواهد داشت. بنابراین باید متذکر شد 
که رابطه مس��تقیمی بین زمان اضطراب و بروز 

سکته در افراد وجود دارد.

یک نکته مهم
رژیم غذایی و ورزش به تنهایی راز سالمتی قلب 
و عروق نیستند. شواهد روزافزون نشان می دهد 
که وضعیت روانی فرد نیز در این امر دخیل است. 
از نظر متخصصان و با بررسی پیوندهای عمیق 
بین هیجانات و عواقب روحی و روانی و دستگاه 
قلب و عروق مش��خص ش��د تنها ش��وک های 
ناگهانی نیستند که می تواند باعث مرگ شوند، 
بلکه وضعیت های هیجانی مزمن )مانند فشارهای 
روح��ی، نگرانی ه��ا، خصومت ها و افس��ردگی( 

خساراتی به مراتب بیشتر از شوک های ناگهانی 
به بار می آورند.

در واقع 50 درصد کس��انی که دچار مشکالت 
قلبی می شوند کلسترول باال دارند. خطر ناشی از 
عوامل روانی- اجتماعی کمتر از نشانه های سنتی 
بیماری های قلبی- عروقی مانند چاقی، مصرف 

سیگار و فشارخون باالست.

افسردگی و بیماری قلبی
کس��انی که حاالت خصمانه و افسردگی دارند، 
بیش��تر از دیگران موقعیت ه��ا را تنش زا تلقی 
می کنند و از این رو میزان ترش��ح هورمون های 
استرس در این افراد بیشتر است. سیستم ایمنی 
با تشدید التهاب که در هر مرحله از بیماری قلبی 
بر شدت عوارض آن می افزاید، این وضعیت مانع 
می گردد کسانی که دچار افسردگی و یا عصبانیت 
هس��تند، کمتر تمرینات ورزش��ی و رژیم های 
غذایی مناسب را رعایت می کنند و بیشتر سیگار 
می کش��ند. در این افراد هورمون های اس��ترس 
کورتیزول و اپی نفرین بیش��تر ترشح می شود و 
فشارخون و سطح قندخون افزایش می یابد. در 
عین حال تغییرات شیمیایی خون باعث تشدید 
واکنش های انعقادی می ش��ود و اینها در کوتاه 
مدت نقش مکانیسم های دفاع را ایفا می کنند و 
در دراز مدت باعث باال رفتن فشارخون و قندخون 

می شوند و در نهایت به عروق آسیب می رسانند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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تهران ش��بیه بمب ساعتی است. تا 
به حال بیش��تر نگرانی ها در مورد 
زلزل��ه احتمال��ی در این ش��هر ۱۳ 
میلیون نفری بوده،  اما آتش سوزی 
پالس��کو نش��ان داد ک��ه خطره��ای 
بس��یار نزدیک تری هم وجود دارد 
ک��ه ته��ران و مردم��ش را تهدی��د 
می کند. گازکش��ی در ته��راِن روی 
گس��ل،  خودش یک معضل اس��ت. 
استاندار تهران می گوید در صورت 
بروز حادثه همین گاز ش��هری که با 
لوله ب��ه تمام خانه های ش��هر رفته 

می تواند فاجعه  آفرین باشد. 
میانگین عمر تجهیزات انتقال برق 
ته��ران هم از ۲۵ س��ال گذش��ته 
اس��ت که خودش می تواند بالقوه، 
عامل افزایش آتش سوزی ها باشد 
و در صورتی که قرار باش��د فش��ار 
بر ش��بکه برق افزای��ش پیدا کند 
تا مصرف گاز کم بش��ود،  مشکالت 

بیشتر هم خواهد شد.

تمام آموزشی که ما مردم عادی برای روبه رو شدن با 
بحران دیده ایم،  به مانورهای ساالنه زلزله در مدارس 
خالصه می شود؛ نمایشی برای پرکردن ساعتی به نام 
»ساعت زلزله« که بعضاً با نواخته شدن زنگ زلزله آغاز 
می شود و به تعطیلی کالس درس و بازی در حیاط 
مدرسه می گذرد، اگر دوربین صدا و سیما با هماهنگی 
قبلی به مدرسه ای برود،  ممکن است بخش دیگری از 
این نمایش شامل باندپیچی دست و سر بچه ها برای 
بهترشدن گزارش باشد؛ در غیر این صورت حتی خود 
مانور هم ممکن است با تشخیص مسووالن مدرسه 

در کالس های درس اجرا نشود.
آتش س��وزی پالس��کو عالوه بر این که نش��ان داد 
ساختمان های شهر چقدر ناایمن هستند و می توانند 
چ��ه داغی به دل مردم بگذارن��د،  یک چیز دیگر را 
هم روش��ن کرد و آن اینکه در نبود قوانین روشن و 
الزام آور برای آموزش مردم در مورد برخورد با شرایط 
اضطراری،  جان عده زیادی از همین مردم و نیروهای 
امدادی در خطر اس��ت. اما در خیلی از جاهای دنیا 
رویه این طور نیست؛ حتی در کشورهایی مثل کانادا 
و بسیاری از نقاط اروپا که خطر زلزله آن ها را چندان 
تهدید نمی کند،  مقررات و آموزش ها برای برخورد با 

شرایط بحرانی بسیار جدی و سخت گیرانه است.
»شقایق« یک دانشجوی ایرانی که در کانادا زندگی 
می کند در مورد تجربه خودش در طول زندگی در 
این کشور می گوید: » با وجود آنکه در کانادا امکان 

زلزله کم است،  تمام مانورها مربوط به آمادگی برخورد 
با زلزله و تیراندازی است،  مانورها معموالً در هر سال 
تحصیلی یک بار تکرار می شود. در زمان مانور همه 
باید از مس��یرهای اختصاصی که قبال اعالم ش��ده 
از س��اختمان بیرون بروند و در محوطه ای از پیش 
تعیین شده جمع شوند،  استادان موظف هستند در 
کالس را قف��ل کنند و از س��اختمان بیرون بیایند،  
در زم��ان مانورهای تیراندازی هم قانون این اس��ت 
که هیچکس نباید در راهروها یا پله ها باشد،  وقتی 
مانور اعالم می ش��ود همه باید در اتاق ها باشند و از 
جایشان حرکت نکنند تا مانور تمام شود،  این مانورها 
آن قدر جدی و سخت گیرانه اجرا می شود و بعد از دو 
سه سال زندگی در این جا برای همه جا می افتد که 
در شرایط اضطراری باید چه طور رفتار کنند و چه 

چیزی واقعا اهمیت دارد.«
»محمد« که در دانمارک زندگی می کند در این مورد 
می گوید: » زنگ مانور آتش سوزی در مراکز آموزشی 
هر ش��ش ماه یک بار زده می شود.  برای استادها در 
همه کالس ها لباس های شب رنگ وجود دارد که به 
محض آغاز مانور آن ها را می پوشند و بعد دانشجویان 
را راهنمایی می کنند که از ساختمان بیرون بروند و 
در حیاط حضور و غیاب انجام می دهند،  یک مانور 
سراسری هم هست که سالی یک بار انجام می شود. 
زنگ آن در سر تا سر کشور شنیده می شود و همه 
مردم باید زمان شنیدن آن ساختمان ها را ترک کنند 

فاطمه کریمخان
روزنامه نگار

تهران؛ روی بمب ساعتی!
چقدر برای حفظ سالمت پایتخت نشینان در زمان حادثه و بحران برنامه داریم؟
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و ب��ه فضای باز بروند. عالوه بر این در زمان بروز 
حادثه در یک محله، معموال شهرداری به همه 
ساکنان آن منطقه پیامک می فرستد و مردم را 
در جریان نکات ایمنی مورد نیاز در آن ش��رایط 

خاص قرار می دهد.«
»بهن��ام« که در آلمان زندگی می کند، در مورد 
آموزش های مربوط به اصول ایمنی و برخورد با 
شرایط اضطراری در این کشور می گوید: »عالوه 
بر آموزش و تمرین مدام مانور آتش س��وزی در 
مدارس ،  همه کسانی که می خواهند گواهی نامه 
رانندگی بگیرند هم باید اول در دوره کمک های 
اولیه ش��رکت کنند و گواهی بگیرند، نه تنها در 
آلمان بلکه در تمام اروپا وقتی کسی می خواهد 
کار ت��ازه ای پیدا کند باید اول دوره ای مربوط به 
بازآم��وزی اصول ایمنی را طی کند،  در آغاز کار 
به همه تازه واردها در مورد وظایف شان در شرایط 
اضطراری توضیح داده می ش��ود،  راه های خروج 
و جای کپس��ول های آتش نش��انی را در اختیار 
آن ها می گذارند و محل تعیین شده برای تجمع 
بعد از سانحه در ساختمان را برایشان مشخص 
می کنند. عالوه بر این ها از آنجاکه در صورت بروز 
حادثه مسئولیت مدیران شرکت ها بسیار باالست،  
معموال شرکت های بزرگ یک کارمند دارند که 
ش��رایط ایمنی محیط کار و آموزش کارکنان را 
به صورت مرتب چک می کند و به پرس��ش ها 
پاس��خ می دهد. تکرار این آموزش ها آن قدر در 
طول زندگی افراد انجام می شود که مردم کاماًل 
می دانند در ش��رایط بروز حادثه باید چه کاری 

انجام دهند.«
هم زمان با تالش آتش نشان ها برای خاموش کردن 
آتش در طبقات باالیی ساختمان پالسکو،  عده ای 
از کسبه بدون اجازه وارد ساختمان شده بودند 
تا اموال ش��ان را نجات دهند،  همین یک مثال 
هزینه ساز به روشنی نش��ان می دهد که چقدر 
در آموزش اصول و مقررات امینی در کش��ور با 
مش��کل مواجه هستیم. شاید نتوانیم اختیارات 
شهرداری یا امکانات آتش نشانی را برای بررسی 
ایمن��ی س��اختمان هایی که در آن ه��ا زندگی 
می کنیم افزایش دهی��م ،  اما احتماالً می توانیم 
دس��تورالعمل های س��اده مربوط به زمان بروز 
حادثه را با خودمان مرور کنیم و به دیگران هم 

آموزش دهیم:

 برای شروع، تمام شماره هایی را که در شرایط 
اضطراری ممکن است مورد نیاز باشد بنویسید 
و در جایی در معرض دید اهالی ساختمان قرار 
دهید،  این ش��ماره ها عالوه بر شماره نیروهای 
امدادی،  شامل امداد گاز و آب و برق هم می شود  
و کم��ک می کن��د در ش��رایط خ��اص بتوانید 

درخواست کنید که برق و گاز قطع شود.
 کس��انی که در ساختمان مسؤولیتی دارند،  از 
جمله سرایدار و مسئول ش��وفاژخانه یا افرادی 
مانن��د آن ها باید توس��ط آتش نش��انی آموزش 
داده ش��وند تا در صورت ل��زوم، عالوه بر تماس 
با نیروهای امدادی بتوانند قبل از رسیدن آن ها،  

شرایط اضطراری را مدیریت کنند.
  از مهم ترین چیزهایی که باید در مورد ساختمانی 
ک��ه در آن زندگی و کار می کنید بدانید،  راه های 
خروجی ساختمان است،  همه ساختمان ها باید 
عالئم شبرنگ بدون نیاز به برق برای نشان دادن 

راه خروج از ساختمان داشته باشند.
 سیستم برق کشی س��اختمان ها باید طوری 
طراحی و عایق بندی شده باشد که از گرم شدن 
زیاد آن جلوگیری ش��ود،  ع��الوه بر این باید در 
نظر داشته باش��ید که اضافه بار الکتریکی روی 
سیم پیچی ها می تواند خطرناک باشد؛ بنابراین 
بهتر است از وصل کردن چندراهی به یک پریز 

برق خوداری شود.
 همه س��اختمان ها باید مجهز به دستگاه های 
اعالم و اطفاء حریق و کپس��ول های آتش نشانی 
مناس��ب با کاربری ساختمان باشند. کپسول ها 

باید در دوره های منظم توسط آتش نشانی بازدید 
شوند، ساکنان و کارکنان ساختمان باید در مورد 
کار با این وسایل آموزش ببینند. عالوه بر این خود 
س��اختمان ها باید در دوره های زمانی مشخص 
توسط آتش نشانی بازدید شوند تا در صورت وجود 
مشکل پیش از بروز شرایط اضطراری برای آن ها 
چاره اندیشی شود. کارکنان و ساکنان ساختمان 
باید در دوره های منظم در مورد استفاده از وسایل 
اطفاء حریق،  چگونگی برخورد با شرایط اضطراری 

و راه های خروجی ساختمان آموزش ببینند.

در نظر داشته باشید که :
 آتش سوزی در آشپزخانه ها بسیار شایع است ؛ 
 بنابراین در زمان پخت و پز باید احتیاط های الزم 

را انجام دهید.
 سیس��تم های الکتریکی که برق زیادی مصرف 
می کنند باید به پریزهای مس��تقل وصل ش��ود،  
اضافه بار روی سیستم سیم کشی منازل یا اداره ها 
می تواند باعث گرم شدن آن ها و ایجاد مشکل شود.

 مراقب باشید که موارد قابل اشتعال در نزدیکی 
وسایلی که گرما،  جرقه یا اشعه تولید می کنند قرار 
نداشته باشد. از قبل بدانید که مواد قابل اشتعال 
در کجا قرار دارند،  تا در صورت بروز حادثه بتوانید 

نیروهای امدادی را در این مورد آگاه کنید.
 اگر در س��اختمان ش��ما افراد دارای نیازهای 
خاص، کار ی��ا زندگی می کنند،  بدانید که آنها 
معموال در کدام طبقه و در کجای س��اختمان 
هس��تند تا در ص��ورت بروز حادث��ه بتوانید به 

پیداکردن سریع آنها کمک کنید.  
 بهتر است همه ساختمان ها به سیستم اطفاء 
حریق بارانی مجهز باشند تا در صورت بروز حادثه 

از گسترش آتش جلوگیری شود.
 طرح و نقشه ساختمان را پیدا کنید و در جایی 
قابل دسترس قرار دهید،  این اطالعات در زمان 
حادثه می تواند به سرعت امدادرسانی کمک کند.

 یک منطقه امن مشخص تعیین و همه را در 
مورد آن آگاه کنید تا در صورت بروز حادثه همه 
کسانی که از ساختمان خارج می شوند بدانند باید 
در کجا تجمع کنند.  با این ش��یوه هم استرس 
کمتری به اعضای ساختمان وارد می شود و هم 
امکان سرشماری افراد بعد از بروز حادثه سرعت 

می گیرد.
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»اختالل بیش فعالی-کمبود توجه« چیست؟
این اختالل یک نوع نقص در تکامل سیس��تم 
اعصاب است که با الگوی کاهش در تداوم توجه 
و تکانش��گری بیش از حد برای س��ن و سطح 
تکامل کودک و نوجوان، خود را نشان می دهد. 
س��ه زیر گروه برای این بیماری مشخص شده 
اس��ت که بر اس��اس تعداد عالیم و معیارهای 
تشخیص، بیمار مشمول یکی از آن ها می شود:
1- نوع بی توجه، 2- نوع بیش فعال و تکانشی،

3- نوع ترکیبی.
»اخت��الل بیش فعالی-کمبود توج��ه« در 80 
درصد موارد، اس��اس وراثتی و خانوادگی دارد 
و در 20 درصد موارد نتیجه یک آسیب مغزی 
است که به صورت اکتس��ابی ایجاد می گردد 
و ش��امل عوامل محیطی ای می شود که قبل، 
حین و بعد از تولد می توانند به رش��د طبیعی 

مغز آسیب وارد کنند.
عوام��ل متعددی که می توانن��د منجر به این 

آسیب شوند عبارتند از:

  مصرف الکل و س��یگار در دوران بارداری یا 
مواجهه مادر با هرگونه مواد سمی یا عفونت در 

این دوران،
 هرگون��ه حادثه ای که پی��ش و پس از تولد 
منجر به کاهش در رس��یدن اکسیژن به مغز 

جنین یا نوزاد شود،
  ابتال به »یرقان« در دوران نوزادی که می تواند 
عالیمی شبیه به »اختالل بیش فعالی-کمبود 

توجه« را در دوران کودکی ایجاد کند، 
 تولد زودهنگام کودک و داشتن وزن کم تر از 

حد طبیعی، 
 وارد آم��دن هر گونه صدم��ه به مغز از قبیل 
آسیب های ناشی از ضربه های شدید به سر در 

دوران کودکی، 
 قرار داشتن در معرض محرومیت های روانی- 

اجتماعی شدید در مراحل اولیه رشد، 
 فق��ر آه��ن ه��م می توان��د عل��ت »اختالل 
بیش فعالی-کمبود توجه« باشد، ولی باید توجه 
داشت که بیشتر کودکان در رژیم غذایی خود، 

آهن کافی دریافت نمی کنند.

عالیم »اختالل بیش فعالی-کمبود توجه«
عالیم این اختالل در س��ه دسته قابل بررسی 
است: 1- عالیم مربوط به بیش فعالی 2- عالیم 
مرب��وط به تکانش��گری 3- عالی��م مربوط به 

بی توجهی

عالیم مربوط به بیش فعالی
آنچه در بیش فعالی به چشم می خورد پرتحرکی 
و بی ق��راری کودک اس��ت. پرتحرکی در یک 
ک��ودک مبتال به این اخت��الل از حد معمولی 
فراتر اس��ت و ایجاد مزاحمت می کند. کیفیت 

این پرتحرکی مخرب است و هدفمند نیست.
البته همه ای��ن عالیم یک جا در یک کودک 

دیده نمی شود:
 وول خوردن و تکان دادن بیش از حد دست 

و پا، یا پیچ و تاب خوردن در صندلی، 
 بلند ش��دن بیش از حد از صندلی در کالس 

اختالل بیش فعالی - کمبود توجه در کودکان و نوجوانان
»اختالل بیش فعالی-کمبود توجه« بیماری شایعی است که می تواند موجب ناتوانی چشمگیر کودک یا نوجوان در عرصه های اجتماعی و تحصیلی شود، اما متأسفانه باورهای غلطی درباره این 
مشکل و درمان آن وجود دارد که باعث تأخیر در شناخت یا عدم درمان می شود. این متن در نظر دارد آگاهی والدین درباره مشکالت فرزندان شان را افزایش دهد و توجه آن ها را به این 

امر جلب کند که اگرچه تشخیص این اختالل برعهده پزشک است، اما درمان نیازمند مشارکت فعال خانواده، کودک و درمانگر است.

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده

شماره سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب فشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ 800  ۳000۵                            شماره تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-0۲۱                            امداد جاد ه ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–0۲۱
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یا در موقعیت های دیگری که مستلزم سکون 
است،

 دوی��دن و پریدن بیش از حد به خصوص در 
موقعیت های نامناسب، 

 همواره در حرکت بودن، به ش��کلی که انگار 
موتوری در کودک روشن است، 

 مش��کل مش��ارکت در بازی هایی که نیاز به 
نشستن دارند، 

 پرحرفی.
توصی��ف والدین از ک��ودکان بیش فعال به این 
ترتیب است: »هرگز نمی نشینند، گاهی حتی 
برای غذا خوردن هم آرام نیس��تند و همیش��ه 
روی بلندی هستند.«، »بسیار جسور و نترسند 
و درباره ش��جاعت خود داستان های غیرواقعی 
می سازند.«، »در کالس نمی نشینند و وسایل شان 
روی زمین است.«، »همیشه در زیر میز دنبال 
وسایل شان و صحبت با همکالسی ها هستند«. 
نظر اولیای مدرسه بسیار مهم است، چون شاهد 
میزان فعالیت تعداد زیادی از بچه های همسال 
هستند و می توانند آن ها را با هم مقایسه کنند. 
یکی از تفاوت های مشهود آن ها با کودکان دیگر 
این است که برخالف سایرین قادر به نشستن 
در کالس و حتی حیاط مدرسه در هنگام زنگ 
تفریح نیستند. فعالیت بیش از حد عالمتی است 
که حتی در صورت ع��دم درمان به  مرور زمان 
کم تر می ش��ود و در نوجوانی معموالً به صورت 

احساس بی قراری خود را نشان می دهد.

عالیم مربوط به تکانشگری
تکانشگری به معنی عمل قبل از تفکر، یا ناتوانی 
در به تأخیر انداختن پاسخ است، با وجودی که 
فرد می داند این کار نتایج منفی خواهد داشت. 
تکانش��گری در بچه های کوچک تر به صورت 
دس��ت زدن به هر چیزی ، هل دادن ، قاپیدن، 
زدن و دوی��دن ناگهانی اس��ت و در بچه های 
بزرگ تر به صورت جسور بودن و خطر کردن، 
میان صحبت دیگران پریدن، مداخله نامناسب 
وس��ط بازی، خراب کردن ب��ازی و همچنین 
جواب دادن قبل از تمام ش��دن س��ؤال است. 
تکانش��گری را بر اس��اس عالیم زی��ر می توان 

تشخیص داد:
 جواب دادن قبل از تمام شدن سؤال،

 ناتوانی در تحمل نوبت،
 مداخله نامناس��ب و قط��ع کردن صحبت یا 

بازی دیگران.
کودکان تکانشگر در معرض خطر حوادث ناگوار 
هستند، چرا که از آن ها درس نمی گیرند؛ مثاًلً 

با وارد ش��دن به اتاق و دیدن بخاری، به دلیل 
کنج��کاوی به ط��رف آن می روند و قبل از آن 
که متوجه هش��دار دیگران شوند، به سوی آن 
دست دراز می کنند و می سوزند. روز بعد هم، 
پیش از به یاد آوردن سوختگی، مجدداً همین 
کار را تک��رار می کنند. این کودکان در معرض 
مس��مومیت و تصادفات قرار دارند، در خیابان 
ناگهان به  طرف چی��زی می دوند، نمی توانند 
نوبت را رعایت کنند و تحمل در صف ایستادن 

را ندارند و بی قرار می شوند.
آن ه��ا در بازی های گروهی ناتوانند، دوس��ت 
دارن��د رئیس باش��ند و قانون ب��ازی را رعایت 
نمی کنن��د. با ای��ن خصوصی��ات از گروه های 
دوس��تی و بازی ها طرد می ش��وند. در مدرسه 
ب��ه علت تکانش��گری، تکالی��ف آن ها بدخط، 
نامنظ��م و پر از غلط اس��ت. این ک��ودکان با 
خواندن ابتدای هر سؤال اقدام به جواب دادن 
می کنن��د و به این ترتیب احتمال جواب غلط 
بیشتر می شود. تکانشگری در نوجوانی به شکل 
رانندگی های بی محابا، مسامحه کاری در انجام 
کارها، عدم مسؤولیت پذیری، مصرف سیگار و 
مواد مخدر، خرج کردن ب��دون برنامه ریزی و 

حاملگی های ناخواسته ظاهر می شود.

عالیم مربوط به بی توجهی
اغلب مشکالت مربوط به توجه و تمرکز، زمانی 
خود را نشان می دهند که کودک وارد محیط 
آموزش��ی می ش��ود؛ بنابراین اولیای مدرس��ه 
بهترین گزارشگران برای ارزیابی توجه و تمرکز 
کودکان هستند. توصیف معلمان اکثراً این گونه 
اس��ت: »آن ها گوش نمی دهند، حواس پرتَند 
و حواس س��ایر بچه ها را نیز پرت می کنند.«، 

»در ش��روع کار ُکند و گیج هستند و در عالم 
تخیل فرو می روند.«، »نامنظم و فراموشکارند 
و از بقیه جا می مانند.«، »اگر با آن ها به تنهایی 
کار شود، عملکرد بهتری دارند«. متغیر بودن 
عملکرد از خصوصی��ات این کودکان مبتال به 
»اختالل بیش فعالی-کمبود توجه« اس��ت که 
باعث تعجب معلمان و والدین آن ها می ش��ود؛ 
مثاًلً کلمه ای را که در جایی درست نوشته اند 
در جای دیگر اش��تباه می نویسند. بی دقتی در 
نوشتن امال اغلب به  صورت جاانداختن جزئی از 
کلمه، مثل جا انداختن نقطه، تشدید یا سرکش 
و به ن��درت به ص��ورت جاانداختن کل کلمه 
است. انجام تکالیف منزل معضل بزرگی برای 
این کودکان و خانواده آنهاس��ت. این کودکان 
نمی توانند کاری را به صورت مداوم انجام دهند 
و دائماً دچار حواس پرتی می ش��وند. تکالیفی 
مانند ریاضی که به درک مطلب نیاز دارد برای 
آن ها راحت تر است. این کودکان ممکن است 
س��اعت ها بدون وقفه مشغول بازی رایانه ای یا 
تماشای فیلم مورد عالقه خود باشند که اغلب 
فیلم های هیجان انگیز و پرحادثه و گاهی خشن 
است. تداوم توجه آن ها در چنین فعالیت هایی 
منافاتی با »اختالل بیش فعالی-کمبود توجه« 
آن ها ندارد. آن ها حتی در پوش��یدن لباس یا 
حاضر شدن برای رفتن به مدرسه به علت عدم 

تداوم توجه مشکل دارند.
این کودکان از نظر هوش��ی با س��ایر کودکان 
یکس��ان هس��تند ام��ا حافظ��ه کوتاه مدت و 
همچنین حافظه عملکردی خوبی ندارند و به 
نظر می رسد زمان را به درستی درک نمی کنند. 
آنها حافظه بلند مدت خوبی دارند و اتفاقاتی را 
که به نوعی برای ش��ان مهم است، به خوبی به 
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یاد می آورند. بر این اس��اس، به نظر می رس��د 
عالقه و انگی��زه در عملکرد این کودکان مؤثر 
است و متغیر بودن عملکرد، جزو خصوصیات 

آنان محسوب می شود.

سایر عالیم 
این کودکان در موقعیت هایی که با نتایج مثبت 
و مداوم همراه نباشند، عملکرد خوبی ندارند و 
نیازمند نظارت دایمی هس��تند. بدون نظارت، 
فعالیت خود را نیم��ه کاره رها می کنند و زود 
خسته می ش��وند. درنتیجه از دیگران بازخورد 
منفی دریافت می کنند، دچار ناکامی می شوند 
و انگیزه خود را بیش��تر از دس��ت می دهند؛ و 
این چرخه ادامه می یابد. در واقع عملکردشان 
همواره از مهارت شان پایین تر است. این مسأله 
در آن ه��ا باع��ث ایجاد تصویر منف��ی از خود 
می ش��ود، اعتماد به نفس آن ها پایین می آید 
و دچار افس��ردگی می ش��وند. کودکان مبتال 
به »اخت��الل بیش فعالی-کمبود توجه«، ُخلق 
متغی��ر و انفج��اری دارن��د و گاه فعالیت های 
قشقرقی از خود نشان می دهند. آنها بدون علت 
دچار عصبانیت می شوند، دیگران را شگفت زده 
می کنند و گاهی نیز بی دلیل، مهربانی بیش از 
اندازه نشان می دهند. این کودکان با بچه های 
بزرگ تر یا کوچک تر بهتر کنار می آیند، ولی از 
جمع همس��االن به خاطر عدم تحمل قوانین و 
همکاری نکردن طرد می شوند . آن ها به تدریج 
در خانواده بدنام و گاه بی جهت متهم می شوند. 
در جای مناس��ب صحبت نمی کنند و با مطرح 
کردن مس��ائل خصوص��ی خان��واده در جمع 

دیگران، والدین خود را شرمنده می سازند.

درمان
در صورت عدم درمان، عالیم نیمی از مبتالیان 
ت��ا دوران نوجوانی و بزرگس��الی ادامه خواهد 

یافت. در دیگر مبتالیان، عالیم در دوران بلوغ و اوایل 
بزرگسالی برطرف می شوند. معموالً ابتدا عالیم مربوط 
به بیش فعالی و س��پس عالیم مربوط به تکانش��گری 
کاهش می یابن��د و در نهایت عالیم مربوط به کمبود 
توجه رفع می ش��وند. بهبود خودبه خودی قبل از 12 
س��الگی نادر اس��ت. درنتیجه بدون درمان ، عملکرد 
تحصیلی و اجتماعی این کودکان مختل می ش��ود و 

اعتماد به نفس شان از بین می رود.
درمان شامل مراحل زیر است:

1. آموزش خانواده، 2. درمان دارویی، 3. رفتار درمانی، 
۴. بهبود عملکرد تحصیلی.

1. آموزش خانواده: در آموزش خانواده که دربرگیرنده 
کودک و والدین است، هدف انتقال اطالعات در مورد 
ماهیت اختالل، علت و درمان و پیش آگاهی و پاس��خ 
به سؤاالت اس��ت. گاهی پذیرش درمان دارویی برای 
خانواده دشوار است و باعث ایجاد وحشت می شود که 
در ارتباط  درمانی و همکاری ها مشکل ایجاد می کند. 
بهتر اس��ت خانواده احساسات خود را بیان و سؤاالت 
خود را مطرح کند. خواندن مطالب ذکر شده می تواند 

جزو آموزش خانواده باشد.
2. درمـان دارویی: درمان دارویی بخش اصلی درمان 
اس��ت و مهم ترین داروهای مورد اس��تفاده داروهای 
ضدمحرک هستند. تأثیر درمان با هدف کاهش تحرک 
و تکانشگری و افزایش توجه و تمرکز، معموالً نیم ساعت 
پس از خوردن داروست. تجویز دارو باید توسط پزشک 

متخصص و نه روانشناس صورت پذیرد. 
3. رفتار درمانی: ه��دف رفتاردرمانی، آموزش والدین 
بر مبنای اصول اساسی تقویت و شکل دهی رفتارهای 
مطلوب و مش��خص کردن عواقب منف��ی رفتارهای 

نامطلوب کودک است. 
4. بهبـود عملکـرد تحصیلـی: مهم تری��ن عملکرد 
کودکان ، عملکرد تحصیلی آن هاست و این اختالل اثر 
منفی در پیش��رفت تحصیلی دارد. بنابراین در جهت 
بهبود وضعیت کودک، کمک گرفتن از روانش��ناس و 

مشاور و ارتباط مناسب با معلمان الزامی است.
بسیاری از افراد معتقدند ورزش کردن موجب درمان 
»اختالل بیش فعالی-کمبود توجه« می شود. همان طور  
که گفته شد عامل مهم بروز عالیم، ژنتیک و اختالل 
عملکرد مغز اس��ت که درمان اصلی آن هم با خوردن 
دارو ص��ورت می پذیرد. بنابراین اجازه به تخلیه انرژی 
کودک، راه درمان نیس��ت. با این وجود، بازی کردن و 
به خصوص فعالیت بدنی برای بهبود سالمت جسمی و 
روانی همه افراد به خصوص کودکان مؤثر است. البته 
ورزش های خشن و به خصوص ورزش هایی که با وارد 

کردن ضربه به سر همراه باشند، توصیه نمی شوند.
منب�ع:  کتاب »بیش فعالی - کمبـود توجه«، دکتر 

مریم کوشا.

در  تکانشـگر  کـودکان 
معـرض خطر حـوادث ناگوار 
هسـتند، چـرا کـه از آن هـا 
بـا  مثـاًلً  نمی گیرنـد؛  درس 
وارد شـدن به اتـاق و دیدن 
بخاری، به دلیل کنجکاوی به 
طـرف آن می رونـد و قبل از 
آن که متوجه هشدار دیگران 
شوند، به سوی آن دست دراز 

می کنند و می سوزند.
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یک��ی از مهمترین آس��یب هایی که 
معموال متوجه رانندگان بیابان است، 
مش��کالت کمردرد و دردهای ناحیه 
ستون فقرات اس��ت. موضوعی که 
از گذشته برای این قشرعذاب آور 
ب��وده و معم��وال کمتر کس��ی از این 
افراد است که درد از ناحیه کمر و یا 
ستون فقرات را تجربه نکرده باشد. 
در اینجا ما یک پیشنهاد برای افراد 
دارای کمردرد داریم. آنها می توانند 
با انجام یک س��ری حرکات ورزش��ی 
از بروز بس��یاری از این مش��کالت 
جلوگیری کنند. حتم��ا می دانید که 
ورزش کردن یک��ی از کارآمدترین 
و موثرترین روش های پیشگیری و 
درم��ان کمر درد مزمن یا عودکننده 

است.
تقویت کمر و عضله های نگه  دارنده  
س��تون فقرات با انجام نرمش  های 
معی��ن از بروز کمر درد پیش��گیری 
می  کن��د، درد را کاه��ش می  دهد و 
حتی در برخی م��وارد درمان قطعی 
درد کمر را به ارمغ��ان می آورد. در 
اینجا سالم ترین گام ها برای تقویت 
عضالت کمر و ستون فقرات معرفی 

شده است:

انجام ورزش های تحمل کننده وزن
 ورزش های اس��تقامتی به حفظ توده استخوانی 
کمک کرده و به نوبه خود ممکن است به جلوگیری 
از پوکی اس��تخوان و شکس��تگی های متراکم که 
می  تواند منجر به ایجاد قوز و خمیدگی در پش��ت 
ش��ود، کمک کند. هرگونه فعالیت ورزشی که بر 
خالف نیروی جاذبه انجام می شود، نظیر دویدن، 
وزنه برداری، پیاده روی و باال رفتن از پله ها به طور 
بالقوه می  تواند موجب استخوان سازی شود. ورزش 
کردن همچنین موجب افزایش حجم ماهیچه ها 
مي ش��ود و تقویت ماهیچه ها خ��ود به محافظت 
از اس��تخوان ها در برابر آس��یب ها کمک مي کند 
و ق��درت، چاالکی و انعطاف پذی��ری آنها را بهبود 

مي بخشد.

توجه به وضعیت نشستن
در اغلب محیط های کاری، کار در وضعیت نشسته 
بخش ثابتی از کار بوده که می تواند در صورت انجام 
حرکات نادرس��ت در دراز مدت بر سالمتی اثرات 
نامطلوبی بر جا گذاش��ته و موجب انواع بیماری ها 
و امراض ناشی از کار شود. یک جایگاه کار مناسب 
باید این امکان را فراهم س��ازد تا ش��ما بتوانید در 
یک وضعی��ت بدنی متعادل بنش��ینید. از جایگاه 
کاری که مهره های ستون فقرات در حالت ایستاده 
و یا نشس��ته، به طور صحیح و صاف قرار می گیرد 

استفاده کنید.

پیاده روی مستمر
پیاده روی در می��ان ورزش های هوازی منجر به 

تقویت ماهیچه ها، افزایش انعطاف پذیری و تقویت 
ساختار استخوان ها می شود. پیاده روی خود راهی 
برای کاهش دردهای کمر و جلوگیری از آسیب های 

ستون فقرات می  شود.

اجتناب از سیگار کشیدن
 مص��رف دخانیات با کاهش تراکم اس��تخوان  ها 
در ارتباط اس��ت و به خوبی روشن است که سیگار 

کشیدن خطر شکستگی را افزایش می  دهد.

رژیم غذایی متعادل
 دریافت کلس��یم به میزان 1200 میلی گرم در 
روز عمدت��اً از طریق غ��ذا را هدف قرار دهید. اگر 
ش��ما نیاز بدنتان به کلسیم را تأمین نکنید، بدن 
شما به این حالت با برداشت کلسیم از استخوان ها 
واکنش نش��ان می دهد. عالوه ب��ر این، بنیاد ملی 
پوکی استخوان آمریکا مصرف 800 تا 1000 واحد 
ویتأمین D در روز را برای س��المت اس��تخوان ها 
توصیه می کند. ضمنا دریافت مواد غذایی سرشار 
از پروتئی��ن به تقوی��ت و انعطاف پذیری عضالت 

کمک می کند.

ماساژ درمانی
 این درمان مزایای زیادی برای س��المت ستون 
فقرات و حتی آس��یب های این ناحیه از بدن دارد. 
ماساژ درمانی به بهبود گردش خون و افزایش دامنه 
حرکتی کمک می کند. ماساژ درمانی در کوتاه مدت 
منجر به تسکین عضالت آسیب دیده و درد ناشی از 

آن ها و افزایش بهبود خواب خواهد شد.

راه های فرار از کمردرد و آسیب های ستون فقرات
رانندگان بخوانند
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فردی بود به نام فتاح که پدرش پادشاه حبشه بود. وقتی پدرش از دار دنیا رفت عمویش 
به نام اشکبوس حکومت را به دست گرفت و چون فتاح کوچک بود، نتوانست کاری انجام 
دهد، تا این که به سن جوانی رسید. او بسیار دالور و شجاع بود و دختر عموی خویش را 

می خواست. 
 پادشاه به او گفت: ِمهر دخترم سر علی بن ابیطالب)علیه السالم( است. 

فتاح قبول کرد و با پسر اشکبوس به نام فضل و شصت هزار سوار جنگی به سوی مدینه 
جهت کشتن حضرت علی )علیه السالم( به راه افتادند. دو ماه طول کشید تا به نزدیکی 
مدینه رس��یدند. چادر و خیمه زدند و هنگام طلوع آفتاب همراه با 12 نفر از جنگجویان 
به س��وی مدینه حرکت کردند. به دروازه ش��هر مدینه رسیدند. اتفاقا حضرت علی )علیه 
السالم( داشت بیل بر دوش جهت آب دادن به نخلستان از شهر خارج می شد. فتاح گفت: 
ای فضل، بیا از این پشمینه پوش احوالی علی را بپرسیم. فریاد زد: ای مرد، از تو سؤاالتی 
داریم. حضرت علی )علیه السالم( تا چشم مبارکش به فتاح افتاد، سخن رسول اهلل )صلی 
اهلل علیه و آله و سلم( را به یاد آورد که عده ای جهت کشتن تو می آیند، با توکل به خدا 

مواظب باش.
 فتاح گفت: علی را می شناسی؟

 حضرت فرمودند: علی را کسی بهتر از من نمی شناسد. با علی چکار داری؟
 فتاح گفت: می خواهم سرش را از تن جدا کنم و به پادشاه حبشه تقدیم کنم.

 حضرت فرمود: علی با تو چه کرده است؟ 
فتاح داستان عاشق شدن خود را بیان کرد. 

حضرت فرمود: اگر از بت پرستی دست برداری، علی سر خود را فدای تو می کند. 
فتاح گفت: ظاهر علی چگونه است؟

 حضرت فرمود: قد من، قد علی اس��ت، زور من، زور علی است، هر چه در علی موجود 
است، در من نیز وجود دارد. 

فتاح گفت: بیا با هم بجنگیم تا ببینیم حریف علی می شوم یا نه، چون خیلی وصف علی 
را شنیده ام. 

حض��رت فرمود: ای جوان، اگر بر من غلبه ک��ردی، حتماً بر علی غلبه خواهی کرد. در 
همین حالت فتاح شمشیر را کشید و حمله کرد. آن حضرت با بیل آنچنان به شمشیر زد 
که از دستش افتاد. فتاح فوری با گرز حمله دوم را آغاز کرد. حضرت با پنجه های یداللهی 
و بازوی اس��داللهی گرز را از دستش خارج ساخت. فتاح بسیار تعجب کرد، زیرا اولین بار 
بود که گرز از دست او گرفته می شد. شمشیر فضل را گرفت و بار سوم حمله ای خشم آلود 
آغاز کرد. حضرت این بار کمربند فتاح را گرفت و او را هوا برد، اما آهسته بر زمین گذاشت 

و آسیبی به او نرساند. 
فتاح گفت: شگفتا از این همه جوانمردی. سه بار تصمیم به کشتن تو گرفتم، هر سه بار 
مرا عفو کردی در حالی که می توانستی بکشی، اما با لبخندی مالیم با من برخورد کردی، 

تو علی هستی.
حضرت حقایق اسالم را، محبت های اسالم را، عدالت اسالم را، قرآن را به او فهماند. 

یک باره فتاح فریاد زد: اشهد ان ال اله االاهلل... و مسلمان شد و گفت: شرط مسلمان شدن 
من این است که مرا از خود دور نکنی و غالم تو شوم.

داستان مسلمان شدن قنبر

برگرفته از کتاب جلوه های نجات
 نوشته عبدالکریم شمشیری)محمددوست(
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ورزش
عجیب ترین رفتارهای فوتبالیست ها خارج از مستطیل سبز!

سرخابی های پایتخت جذاب تر از همیشه
آقایان بهتر از خانم ها رانندگی می کنند!

مرد مونته نگرویی و روزهای سخت حضور در ایران
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کش��ورمان  والیب��ال  فدراس��یون 
اخیرا بعد از  اعالم اس��امی مختلف و 
متفاوت در نهایت »ایگور کوالکوویچ« 
مونته نگرویی را به عنوان جانش��ین 
رائ��ول لوزان��و برای نشس��تن روی 
نیمکت تیم   ملی ایران انتخاب کرد. 
مربی که حاال قرار است روی صندلی 
بنشیند که پیش از آن نام هایی چون 
خولیو والسکو، اس��لوبودان کواچ و 
رائول لوزانو نشس��ته بودند و حتماً 
می دان��د که چه روزهای س��ختی در 
انتظ��ارش خواهد ب��ود. به خصوص 
اینکه در طول چند سال اخیر والیبال 
در کش��ور ما طرف��داران بس��یاری 
پیدا کرده و م��ردم ایران تقریبا به 
موفقیت های مستمر والیبالیست های 
پرت��وان و پرطرف��دار خ��ود ع��ادت 
کرده ان��د. با ه��م در ادام��ه نگاهی 
داریم به سابقه کوالکوویچ و آینده ای 

که احتماالً در انتظار اوست. 

کوالکوویچ کیست؟
ایگور کوالکوویچ صربس��تانی 51 س��اله از سن 
1۴ س��الگی فعالیتش در والیبال را آغاز کرد و در 
تیم های پودگوریا و پارتیزان بلگراد بازی کرد. او در 
دوران بازیگری خود که تا سال 1۹۹7 ادامه داشت 
یک مدال نق��ره لیگ قهرمانان اروپا را به دس��ت 
آورد. ایگور مربیگری خود را از همان تیم پودگوریا 
آغ��از کرد و یک قهرمانی و دو نایب قهرمانی لیگ 
یوگسالوی را به دس��ت آورد. او در سال 200۶ به 
عنوان س��رمربی تیم   ملی صربس��تان انتخاب شد 
و تا س��ال 201۴ هم در این تی��م بود و بعد از آن 
در دو تیم اس��لوونیایی و فرانسوی مربیگری کرد. 
کوالکوویچ همراه با صربس��تان یک طال و دو برنز 
2013، 2007 و 2011 قهرمان��ی اروپا، یک نقره و 
دو برن��ز لیگ جهانی 2008، 200۹ و 2010، برنز 
2010 جام جهانی را به دس��ت آورد. سرمربی تیم 
ملی والیبال ایران متولد چهارم ژوئن س��ال 1۹۶5 
در مونته نگرو است. او مدرک کارشناسی مدیریت 
تجاری از دانشگاه اقتصاد پادگوریکا در مونته نگرو 
را دارد و در دانش��گاه مونت پولیه فرانسه در رشته 
مربیگری والیبال و دانش��گاه آلفا بلگراد در رش��ته 
تربیت مدیر نیز درس خوانده است و به چهار زبان 

صربستانی، انگلیسی، روسی و فرانسه تسلط دارد.

مسیر رسیدن به صندلی تیم ملی والیبال ایران
فدراس��یون والیبال ایران چندی پیش به مانند 
انتخاب های گذش��ته خود برای نیمکت تیم   ملی 

ای��ران اگرچه ابتدا از نام های ب��زرگ آغاز کرد اما 
سرانجام به ایگور، مربی کمتر شناخته شده اما با 
انگیزه رسید. مندس، آناستازی، استویچف، بروتو، 
ه��وگ و حتی رزنده نام های��ی بودند که نام آن ها 
روی تخت��ه ات��اق محمدرضا داورزنی سرپرس��ت 
فعلی فدراس��یون والیبال ایران نوشته شد اما  در 
نهایت مربی انتخاب ش��د که نام��ش از ابتدا روی 
تخته نبود و به تعبیری آخرین نفری بود که نامش 
روی تخته س��فید معروف داورزنی نوشته شد. دو 
هفته پیش از معرفی س��رمربی تیم ملی والیبال، 
استویچف )دیگر کاندیدای سرمربیگری تیم ملی 
والیبال ایران( و کوالکوویچ به تهران آمدند تا لیگ 
برتر ایران را از نزدیک ببینند و البته مذاکرات خود 
را با فدراسیون والیبال ایران ادامه بدهند. بسیاری 
انتظار داش��تند استویچف پاس��خ مثبت بدهد اما 
مربی مغرور و جدی اسلوونیایی ترجیح داد نیمکت 
ایران را به ایگور بس��پارد. کوالکوویچ که به ایران 
آمد بر خالف استویچف در گفت وگو با خبرنگاران 
نش��ان داد که تمایل زیادی برای نشس��تن روی 
نیمکت تیم   ملی دارد و حتی این جمله را به زبان 
آورد که اگر دوس��ت نداش��ت سرمربی ایران شود 
هیچ گاه به ایران نمی آمد. برعکس اس��تویچف که 
در زمان حضورش در ایران به مانند توریست بود و 
حتی در مصاحبه های خود هم رفتار متفاوت تری 
نسبت به همتای مونته نگرویی اش داشت، ایگور با 
روی بازتری با همه برخورد کرد. او در نخس��تین 
س��فرش به تهران همیشه لبخند روی لب داشت 

حسین ابوالفتحی
روزنامه نگار

مرد مونته نگرویی و روزهای سخت حضور در ایران
کوالکوویچ سرمربی جدید تیم ملی والیبال کشورمان را بشناسید
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و با همین خوش��رویی توانس��ت روی نیمکت 
ایران بنشیند. کوالکوویچ می دانست  باز هم به 
ایران بر می گردد، چرا که اگر استویچف جواب 
مثبت به ایران می داد او دیگر به ایران نمی آمد. 
در نهایت شرایط طوری پیش رفت که جلسه 
هیأت رییسه فدراسیون نیز بیشتر برای اعالم 

نام مربی تیم ملی برگزار شد و نه انتخاب آن.

جزئیات قرارداد کوالکوویچ
فدراس��یون والیب��ال ای��ران همان ط��ور که 
می خواست، قرارداد 2+2 را با ایگور کوالکوویچ 
امضا می کن��د. قراردادی که به نظر می رس��د 
اس��تویچف عالقه ای نداش��ت زیر بار آن برود. 
اس��تویچف قراردادی چهار س��اله تا المپیک 
2020 و اختیارات تام می خواست اما فدراسیون 
والیبال در نظر داش��ت که قراردادی با ش��رط 
امضا کند و ش��اید این یک��ی از دالیلی بود که 
فدراسیون والیبال نتوانست با گزینه اصلی خود 
برای مربیگری تیم   ملی به توافق برسد. به هر 
حال بازی با نام ها برای انتخاب س��رمربی تیم  
 ملی والیبال ایران به پایان رسیده است و بعد از 
ماه ها بررسی ایگور کوالکوویچ روی نیمکت تیم  
 ملی ایران می نشیند. مربی که همه امیدوارند 
ق��راردادش بر خالف کواچ و لوزان��و پایدار و با 
موفقیت های مس��تمر همراه باشد. البته شاید 
زمانی که قرارداد دو ساله کوالکوویچ با ایران به 
پایان برسد، جانشین داورزنی سرپرست فعلی 
و معاون جدید وزی��ر ورزش و جوانان تصمیم 

متفاوتی درباره همکاری یا عدم ادامه همکاری 
با او بگیرد. به هر حال در آینده ای نه چندان دور 
رئیس جدید فدراسیون والیبال باید پاسخگوی 

عملکرد تیم ملی باشد.

نظر کوالکوویچ درباره والیبال ایران
س��رمربی جدی��د تیم مل��ی والیب��ال ایران 
می گوی��د: »من احترام خاصی برای ایران قائل 
هس��تم چون بازیکنان بزرگی مانند موسوی، 
معروف، غفور و... را تربیت کرده است. نمی توان 
درخصوص جای��گاه تیم ها صحبت کرد؛ چون 
تیم های مختل��ف دنیا اهداف مختلفی دارند و 
یک توپ نتیجه مس��ابقات را تعیین می کند. 
قول��ی نمی دهم ام��ا به عنوان س��رمربی تمام 
تالشم را می کنم که بهترین نتیجه را بگیریم. 
تالش می کنی��م و به آینده امیدوار هس��تیم. 
خلق شگفتی چیزی نیست که به راحتی بتوان 
درمورد آن قول داد.« او معتقد است:»ایران زیبا 
است و مردمان مهربانی دارد. آنها خیلی والیبال 
را دوس��ت دارند و این خیلی برایم مهم است. 
والیبال برای من فقط یک ش��غل نیست، بلکه 
تمام زندگی من اس��ت، بنابراین خیلی خوب 

است که در کشوری مانند ایران حضور دارم.«

گ�زارش FIVB از انتخاب س�رمربی جدید 
تیم ملی ایران

 فدراس��یون جهانی والیبال در گزارش��ی به 
انتخ��اب س��رمربی جدید تیم مل��ی تیم   ملی 
والیبال ایران نوش��ته است: بعد از چندین ماه 
فدراس��یون والیبال ایران باالخره س��رمربی و 
جانش��ین رائول لوزان��و در تیم   مل��ی ایران را 
انتخاب کرد. کوالکوویچ یک قرارداد دو س��اله 
را با فدراس��یون ایران امضا ک��رده و در صورت 
رضایت دو طرف این قرارداد به مدت دو س��ال 
دیگ��ر تمدید می ش��ود. محمدرض��ا داورزنی، 
سرپرس��ت فدراسیون والیبال ایران در این باره 
گفت : »ما برای آم��اده کردن یک تیم خوب و 
قوی برای المپی��ک 2020 توکیو کوالکوویچ 
را ب��ه عن��وان مربی انتخ��اب کردی��م. هیأت 
رییس��ه فدراسیون نیز به این نتیجه  رسید که 
کوالکوویچ می تواند این کار را برای ایران انجام 
بدهد.« کوالکوویچ کار خود را در دنیا حرفه ای 
س��رمربیگری با تیم   ملی صربستان آغاز کرد. 
در سال های اخیر ایران رشد خوبی در والیبال 
داشته اس��ت. این تیم برای نخستین بار راهی 
المپیک ش��د و در برزیل حاض��ر بود.آن ها هم 
چنین در رقابت های قهرمانی جهان در س��ال 
201۴ ششم شدند. قهرمانی سال های 2011 
و 2013 آسیا و چهارمی لیگ جهانی 201۴ از 

افتخارات سال های گذشته ایران است.

کاپیتان اسبق تیم ملی و انتخاب کوالکوویچ
علیرضا نادی کاپیتان سابق تیم ملی والیبال 
ایران می گوید:»امیدوارم انتخاب کوالکوویچ با 
نتیجه همراه باش��د. کوالکوویچ مربی بزرگی 
اس��ت و در لیگ جهانی هم همراه صربستان 
با ایران بازی کرد. او مربی اس��ت که س��ابقه 
درخش��انی دارد و در اروپا نیز نتایج خوبی را 
به دست آورده است. به نظرم این قرارداد دو 
س��اله و قابل تمدید برای دو سال دیگر برای 
دو طرف خوب اس��ت. ما ب��ه دنبال رفتن به 
المپیک و نتیجه گرفتن هستیم و می خواهیم 
در لی��گ جهانی جزو بهترین ها باش��یم. من 
حضور این مربی و شیوه قراردادش را به فال 

نیک می گیرم.«

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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در  زن��ان  ورزش  موفقی��ت 
چندس��ال گذش��ته باعث شده تا 
س��تاره های جوان��ی در این حوزه 
تبدیل به چهره هایی خاص شوند. 
س��تاره هایی که ب��ا موفقیت های 
خود، توانایی های زن ایرانی را به 
رخ هم��ه دنیا کش��یده اند. بدون 
شک، حمیده عباسعلی، کاراته کای 
از  یک��ی  ای��ران،  س��نگین وزن 
همی��ن ستاره هاس��ت. او یکی از 
تاریخ سازان ورزش بانوان ایران 
است، دختری که برای نخستین بار 
در تاری��خ کاراته ای��ران موفق به 
کسب مدال در رقابت های جهانی 
ش��د. حمیده عباس��علی را به هر 
مس��ابقه برون مرزی؛ از آس��یایی 
و جهان��ی گرفته ت��ا تورنمنت های 
متع��دد بین الملل��ی بفرس��تید با 
دس��ت پ��ر برمی گ��ردد. اگ��ر طال 
نگیرد حداقل روی س��کو می رود. 
ب��ه هر ح��ال او دخت��ری از جنس 
م��دال اس��ت. عباس��علی آن قدر 
ش��هرت دارد که آوازه اش به آن 
س��وی مرزها هم رس��یده است. 
پوس��تر اصلی رقابت ه��ای جهانی 
کاراته آمریکا ب��ا تصویری از این 
دخت��ر ایران��ی رونمایی ش��د. در 
ش��رایطی ک��ه او اکن��ون یک��ی از 
تاریخ  ورزشکاران  پرافتخارترین 
ای��ران اس��ت، درب��اره مس��ائل 
مختلفی صحبت کرده است که در 

ادامه می خوانید:

چند سال سن دارید و آخرین عنوانی که در کاراته 
به دست آورده اید چه بوده است؟

من متولد سال 13۶8 در تهران هستم. اکنون در 
شهر ری زندگی می کنم. عناوین قهرمانی متعددی 
در رقابت های برون مرزی، آسیایی و جهانی به دست 

آورده ام.

در تصور بسیاری، کاراته یک ورزش رزمی خشن 
اس�ت. نظر ش�ما به عنوان یک بان�وی کاراته کای 

چیست ؟
ش��اید اسمش از بیرون گود قدری خشن به نظر 
بیاید. اما وقتی وارد این ورزش شوی به خوبی درک 
می کنی که یک هنر تمام عیار است. کاراته به تمام 
معنا به ش��ما هنر آموزش می دهد. عالوه بر قدرت 
بای��د از هنر هم بهره مند باش��ی. از دوران کودکی 
به کاراته پرداختم، چون عاش��قش بودم. نمی دانم 
شاید این را به حس��اب اعتماد به نفس باالی من 
یا خودستایی بگذارید، اما واقعا عاشق ورزش بودم 
و اطمینان دارم هر رش��ته دیگ��ری هم می رفتم، 
موفق می ش��دم. البته موفقیت ه��ای من به خاطر 

حمایت های بی دریغ خانواده ام هم هست.

ش�ما یکی از محبوب ترین ورزشکاران زن ایران 
هستید، این محبوبیت چگونه به وجود آمد؟

مردم خیلی به م��ن لطف دارند. واقعاً محبوبیت 
خیلی خوب است. چه کس��ی از محبوبیت بدش 

می آید؟ البته حفظ محبوبیت خیلی سخت است. 
خ��ود من هرگ��ز در زندگی ام نقش ب��ازی نکردم 
و همیش��ه همان چیزی هس��تم ک��ه در ظاهرم 

می بینید.

رانندگی می کنید؟
بله

موقع رانندگی عصبانی می شوید؟
نه زیاد.

برخی آقایان فکر می کنند خانم ها خوب رانندگی 
کردن را بلد نیس�تند و دائما اس�ترس دارند. این را 

قبول داری؟
اینکه خانم ها بد رانندگی کنند یا نه، فکر می کنم 
آقایان باور دارن��د که از وقتی به دنیا آمدند راننده 
هستند! ولی اینگونه نیست. آقایان از وقتی به دنیا 
آمدند که راننده نبودند. البته رانندگی آقایان بهتر 
است ولی اینگونه هم نیست که رانندگی خانوم ها 

بد باشد.

دیدگاه شما درباره ازدواج چیست؟
اکنون مجردم و به ورزش حرفه ای ام فکر می کنم. 
نمی دانم این خوب اس��ت یا بد، اما به هر شکل در 
حال انجام آن هستم. انسان باید ابتدا شرایط خود را 
بسنجد و سپس تن به ازدواج بدهد. ازدواج چیزی 

آقایان بهتر از خانم ها رانندگی می کنند!
گفتگو با حمیده عباسعلی، پرافتخارترین بانوی کاراته کای ایرانی

هیلدا حسینی خواه
روزنامه نگار
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اس��ت که برای هر فردی اتفاق می افتد. ازدواج 
نباید چشم بسته باش��د. به هر حال اگر ازدواج 

کنم مسئولیت هایم دو برابر می شود.

کاراته را از کی و کجا شروع کردی؟
کاراته را از 8 س��الگی همراه خواهرم در یکی 
از باش��گاه های شهر ری شروع کردم، شاید آن 
روزها فکر چنی��ن روزهایی را نمی کردم. البته 
خواهرم پس از اینک��ه به اصرار مادرم کمربند 
مشکی اش را گرفت کاراته را کنار گذاشت ولی 
من به خاطر عالقه ای که پیدا کرده بودم تا به 

امروز ادامه دادم.

به جز کاراته ورزش مورد عالقه ات چیست؟
در دوران راهنمایی فوتبال و بسکتبال بازی 
می کردم. حتی یکی از معلمان پیش��نهاد داد 
تا بس��کتبال را به صورت حرفه ای ادامه بدهم 
ولی از آنجا که پرداختن به دو رش��ته ورزشی 
برایم دشوار بود، ترجیح دادم کاراته را به صورت 

حرفه ای ادامه بدهم .

الگوی ورزشی خاصی در رشته کاراته داری؟
نحوه مبارزه جاسم ویشگاهی را می پسندم، 
ضرب��ات زیبایی به حریف می زن��د. با اینکه از 
دنیای قهرمانی خداحافظی کرده است اما هنوز 

هم تکنیک هایش را به خوبی اجرا می کند .

نقاط ضعف و قوت حمیده عباسعلی؟
خیلی زود رنج و حساس هستم. درباره نقاط 

قوتم هم دیگران باید نظر بدهند .

تا کی به ورزش قهرمانی ادامه می دهی؟
تا زمانی که توانایی داش��ته باش��م به ورزش 
حرفه ای ادام��ه می دهم  و مدال آوری می کنم. 

هر لحظه که ببینم نمی توانم مدال آوری کن��م در اوج از ورزش 
قهرمانی خداحافظی می کنم . البته این اطمینان را می دهم که تا 

بازی های آسیایی 2018 اندونزی در خدمت تیم ملی بمانم .

هیچ وقت به ورزشی غیر از کاراته فکر کرده ای؟
به خاطر رش��ته تحصیلی ام اغلب رش��ته های ورزشی را دنبال 
می کنم. رشته هایی از جمله فوتبال که در آن طرفدار تیم استقالل 
هستم و عاشق رنگ آبی . از بین مربیان و فوتبالیست ها شخصیت 
مرحوم ناصر حجازی اسطوره فوتبال کشور و باشگاه استقالل برایم 
ارزشمند بود. زمانی که آقای حجازی در استقالل بودند این تیم 
عملکرد بهتری داش��ت . خدا رحمت کند ایشان را، شاید بیشتر 

کسانی که جذب استقالل شدند به خاطر شخصیت ایشان بود.

محبوبیت یک ورزشکار خانم چه تفاوت هایی با نوع محبوبیت 
یک ورزشکار مرد دارد؟

ما در یک کشور اسالمی هستیم و معیارهایمان فرق می کند. ما 
به عنوان یک ورزشکار خانم یکی از نمادهای کشورمان هستیم، 
چ��ون باید با حجاب مس��ابقه بدهیم. کار ما نس��بت به مردان 

سخت تر است.

ش�بکه های اجتماعی در محبوبیت یک ورزش�کار چقدر دخیل 
است؟

بس��تگی به این دارد که خود ورزش��کار از چه جنبه ای به این 
ش��بکه های اجتماعی نگاه  کن��د. به هر حال خیل��ی تأثیرگذار 
است. بس��یاری از هواداران از طریق همین شبکه های اجتماعی 
با ورزش��کار مورد عالقه خود بیشتر آشنایی پیدا می کنند. البته 
سوءاستفاده هایی هم در این میان پیش می آ ید که اصال درست 

نیست. این قضیه جنبه های خوب و بدی دارد.

تحصیل و ورزش به طور همزمان در کنار هم سخت نبود؟
هیچ کاری سخت نیست تا وقتی خودت بخواهی. اگر بخواهی سخت 
بگیری سخت سپری می شود. وقتی در اردوی تیم ملی هستیم برخی 
اس��تادها با ما راه می آیند. اما برخی دیگر با توجه به شرایط درسی 

سخت گیری بیشتری دارند. خیلی از اساتید به من لطف دارند.

کاراته را از 8 سالگی همراه 
خواهرم در یکی از باشگاه های 
شهر ری شـروع کردم، شاید 
آن روزها فکر چنین روزهایی 
را نمی کـردم. البتـه خواهرم 
پس از اینکه بـه اصرار مادرم 
کمربند مشـکی اش را گرفت 
کاراتـه را کنار گذاشـت ولی 
من به خاطر عالقه ای که پیدا 
کـرده بودم تا به امـروز ادامه 

دادم
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رفتاره��ای ناپس��ند و دور از اخالق 
دو کاپیتان س��رخ آبی در ثانیه های 
پایان��ی ش��هرآورد 8۴، تنه��ا نکته 
تل��خ این ب��ازی جذاب و تماش��ایی 
بود. هش��تاد و چهارمین شهرآورد 
سنتی فوتبال ایران هم در آخرین 
روزه��ای بهم��ن م��اه انجام ش��د و 
برخالف آن چه تصور می ش��د، بازی 
بس��یار زیبا و تماشاگرپسند از کار 
درآمد. قبل از بازی همه رس��انه ها 
نوش��ته بودند که »خوب بباز اما بد 
مساوی نکن« و دو تیم چه خوب این 
کار را عملی کردند. هر دو تیم برای 
بردن به زمین آمدند و بدون ترس 
از باخ��ت، ش��جاعانه ب��ازی کردند. 
دارب��ی هش��تاد و چه��ارم در حالی 
برگزار  ش��د که قبل از آن خیلی از 
هواداران استقالل نگران عملکرد 
تیم ش��ان در این بازی بودند. چرا؟ 
چ��ون بازیکنان جوان زیادی در تیم 
آبی توپ می زنند و خیلی های شان تا 
به حال در داربی بازی نکرده بودند 
اما درس��ت مانند پرس��پولیس دو 
فصل قبل، جوان های استقالل کار 
بزرگی کردند و تیمی را با حساب ۳ 
بر ۲ شکست دادند که رکوردهای 
ش��انزدهم  لی��گ  در  را  مختلف��ی 

شکسته بود.

جوان ها در شهرآورد – نورافکن، حقدوست، قربانی 
و ... در ش��هرآورد 8۴ و علی پور، احم��دزاده و ... در 
شهرآورد های قبلی – جواب اعتماد مربیان خود را 
خیلی خوب پس دادند اما نکته تلخ ماجرا، عملکرد 
بزرگترهای دو تیم اس��ت. قبل از شهرآورد، مربیان 
دو تیم – علی منصوریان بیشتر از برانکو – بر این 
مسأله تأکید می کردند که بزرگترها و باتجربه های 
تیم ش��ان باید جوان ها را در بازی مدیریت کنند و 
اجازه ندهند که جو بازی که خیلی وقت ها مسموم 
می شود، روی کار آنها اثر منفی بگذارد، غافل از این 

که این بار، نمک شان گندیده بود.
موالنا در کتاب مثنوی معنوی اش داستانی دارد 
ب��ا این مضمون که روزی یکی از کنیزان پادش��اه، 
بیمار می شود و هر دارویی که طبیبان برایش تجویز 
می کنند، اثر عکس می دهد؛ »از قضا سرکنگبین صفرا 
فزود - روغن بادام، خشکی می نمود.« )سرکنگبین 
همان سکنجبین اس��ت( این حاال حکایت فوتبال 
ماس��ت. از جوانی کردن جوان ها می ترس��یم اما از 

رفتار کودکانه بزرگترها غافلیم.
از روزی که پدیده فوتبال راهش را به سرزمین 
ای��ران باز و بچه های این دی��ار را پا به توپ کرد، 
چق��در از اخ��الق گفته اند و چند نف��ر با عنوان 
معلم اخالق شناخته می شوند؟ در هر دوره ای از 
فوتبال ای��ران که بگردید، چند معلم اخالق پیدا 
می کنی��د و در هر دوره بازیکنان بزرگی می یابید 

که اس��طوره اخ��الق و منش جوانم��ردی بودند. 
ش��هرآوردهای زیادی انجام شده و بعضی هاشان 
هم به جنجال کشیده شده است اما مورد هشتاد 
و چهارم، در نوع خود بی س��ابقه است؛ در روزی 
که جوان ها بزرگی کردند، قدیمی ها و باتجربه ها 
از کوره در رفتند و شد آنچه نباید می شد. بدتر از 
همه آن که دو طرف دعوا، دو کاپیتان بودند؛ یکی 
همین حاال ستون ثابت خط دفاع تیم ملی است 
و دیگری مدت ها س��نگربان شماره یک تیم ملی 
بود و چند صباحی اس��ت به هر دلیلی از دروازه 
تیم ملی دور ش��ده است. وقتی دو کاپیتان یا بنا 
بر لفظ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، »سریار«، 
این ط��ور بچه گانه رفتار کنند و جنجال بس��ازند، 
دیگ��ر از جوان ها چه انتظار م��ی رود؟ امثال جالل 
حسینی و  مهدی رحمتی، » سکنجبین« فوتبال 
ایران هستند اما صفرا زیاد می کنند و روی خشک 
بداخالقی ش��ان با هیچ روغن بادامی نرم نمی شود. 
روزها می گذرد و همچنان، اخالق گوهر گرانبهای 
گمشده فوتبال ایران است. تا امروز تصور می شد که 
این گوهر در بزرگان فوتبال هست و جوان ها از آن 
بی بهره اند اما معلوم شد که آب از سرچشمه گل آلود 

است یا دست کم، صاف و زالل نیست.
قبول داریم که ش��هرآورد تهران اوج حساس��یت 
فوتبال باشگاهی ایران است و هیجان بردن این بازی 
به اندازه فتح یک جام است اما دقیقاً حفظ خونسردی 

ابوذر مارکوالیی
روزنامه نگار

سرخابی های پایتخت جذاب تر از همیشه
منصوریان با شکست برانکو برای همه مخالفانش خط و نشان کشید
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و متانت در چنین بازی هایی از بازیکنان بزرگ 
انتظار می رود. اگر بازیکنی به عنوان بزرگ یک 
تیم معروف می شود و بازوبند کاپیتانی را بر بازو 
می بندد، یعن��ی در آزمون های بزرگ مثل یک 
بازی حساس، کنترل خود را از دست نمی دهد 

و می تواند سایرین را هم کنترل کند.
اگر دو »سید« س��رخ آبی، با این روش به کار 
ادامه دهند و در مواقع حساس و بازی های دشوار 
و پیچیده چنین رفتاری از ایشان سر بزند، پس 
کاله اس��تقالل و پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
آسیا پس معرکه است، چون آنجا همه بازی ها 
به اندازه شهرآورد و حتی بیش از آن حساس اند 
و ش��رایط در ب��ازی با تیم ه��ای بین المللی – 
مخصوصاً تیم های عربی با روش اعصاب خردکن 

بازی شان – بسیار پیچیده است.

5 درس تاریخی شهرآورد هشتاد و چهارم
اول- تیـم بهتـر، تیم برنده اسـت: این 
گزاره ای س��ت که تکلیف ما را با بازی مشخص 
می کند؛ به اس��کوربورد نگاه ک��ن و تمام! این 
خالص��ه ی آن چیزی اس��ت که وج��ه تمایز 
شهرآورد از سایر بازی ها به شمار می آید. وقتی 
می ب��ری، یعنی بهتر ب��وده ای. چن��دان فرقی 
نمی کن��د که ای��ن برد به چه قیمت��ی و با چه 

کیفیتی به دست آمده باشد.
دوم- گهـی زین به پشـت: هرچقدر هم که 
عادل فردوس��ی پور ش��هرآورد را در نبود کمال 
کامیابی نیا خالصه کند، باید به یاد بسپریم که 
فوتبال بازی حسرت خوردن نیست؛ شما باید 
برای ساختن جانش��ین آماده باشید و در چند 
روزی ک��ه به بازی مانده باید ایده  جایگزین تان 
را بپرورید. حتی ممکن است همین کار را هم 
بکنید اما جواب تمرین را، در مس��ابقه نگیرید. 
بال که همیش��ه برای رقیب نیس��ت. سندروم 
مهدی کیانی )بازیکن تراکتورسازی که در بازی 
با پرس��پولیس غایب بود(، به فاصله یک هفته 

ممکن است شما را هم دچار کند.
سـوم- روی کاغـذ، روی چمـن: بله؛ اعتماد 
ب��ه نفس زیاد، لزوماً ضامن پیروزی نیس��ت. به 
مصاحبه پیش از بازی خردبین برگردیم. جایی 
که از برتری فنی بی چون وچرای پرسپولیس بر 
»همه  تیم های لیگ« می گوی��د. حرفی که پر 

هم بیراه نیس��ت اما ساق های بیست وچندساله 
را س��نگین می کند. بیست وچندساله هایی که 
هنوز آن قدر حریص و عاقل نیستند که اولویت 
مبارزه را به ش��کِر پیروزی پیش از سوت پایان 

درک کنند.
 چهارم- دفاع، بهترین حمله است؛ ضدحمله 
بهترین دفاع: اس��تراتژی آتلتیکویی استقالل، 
چی��زی که پیش از بازی ه��م حرفش بود، کار 
ک��رد. این برای منصوریانی که تیم اش در تمام 
فصل متهم به بازی بدون اس��تراتژی بود، یک 
دس��تاورد بزرگ است. دس��تاوردی که اگرچه 
برای بازگشت به لیگ کافی به نظر نمی رسد، اما 
می تواند به یک تیم سبک که در قسمت سایه  

جدول حرکت می کند، وزن بدهد.

پنجم- شانس و باقی قضایا: این که در چهل وپنج 
دقیقه از یک بازی سه موقعیت بسازی و هر سه 
تبدیل به گل شود، شاید هر چند ده سال یک بار 
پیش بیاید. اما مهم این است که این جور شدن 
در و تخته، در مهم ترین بازی فصل برایت اتفاق 
بیافتد و وقتی علی  منصوریان باش��ی و پیش از 
فصل بگویی که آمده ام تا شهرآورد را ببرم، یعنی 
لیاقت این شانس گزاف را داشته ای. قصه چتر و 
نماز باران؛ شانس وقتی این چنین با آغوش باز به 

تو رو می کند که به آن ایمان داشته باشی.

هواداران مشهور سرخابی
اما ش��هرآورد ها در همه جای دنی��ا هواداران 
زیادی دارند و گاهی این طرفداران افراد خاص 
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و شناخته شده ای هستند. در اینجا به برخی از 
طرفداران مشهور دو تیم پرسپولیس و استقالل 
را اش��اره می کنیم. طرفدارانی که برخی از آنها 
اصطالحا دو آتیشه هستند و بعد از پایان سوت 
پایان این دیدار بنا به عالقه ای که به سرخابی ها 
داش��تند، بعد از ثب��ت نتیجه 3 ب��ر 2 به نفع 

استقاللی ها خوشحال یا ناراحت بودند. 

بازیگران
پرسپولیسـی ها: مرحوم مرتض��ی احمدی، 
مرحوم داود رشیدی، سعید راد، شهاب حسینی، 
ایرج نوذری، حمید فرخ نژاد، امین حیایی، کامبیز 
دیرب��از، پژمان بازغی، مصطف��ی زمانی، مهران 
مدیری، مهران غفوریان، رضا شفیعی جم، سعید 
پیردوست، سپند امیرسلیمانی، هادی کاظمی، 
رامین راس��تاد، حسین مهری، مهدی سلوکی، 
علی کاظمی، محمد ن��ادری، الدن طباطبایی، 
ستاره اسکندری، الناز شاکردوست، لیال اوتادی، 
نیوشا ضیغمی، حدیث فوالدوند، تینا آخوندتبار، 
بهنوش بختیاری، سمانه پاکدل، مهراوه شریفی 
نیا، ملیکا شریفی نیا، نفیسه روشن، هانیه غالمی، 

الهه حصاری، مجید یاسر.
استقاللی ها: مرحوم حسن جوهرچی، داریوش 
ارجمند، بهزاد فراهانی، همایون ارش��ادی، اکبر 
عبدی، علیرضا خمسه، دانیال حکیمی، محسن 
تنابنده، پوریا پورس��رخ، نوید محمدزاده، امین 

تارخ ، بهرام رادان، حمید گودرزی، امیر جعفری، 
پوالد کیمیایی، امیر آقایی، برزو ارجمند، س��ام 
درخشانی، س��عید آقاخانی، پندار اکبری، نیما 
ش��اهرخ ش��اهی، پویا امینی، امیر غفارمنش، 
رض��ا داودنژاد، امیر ن��وری، مانی نوری، کامران 
تفتی، س��یاوش خیرابی، ش��هرام عبدلی، رضا 
کریمی، علی صالح��ی، علی لک پوریان، عارف 
لرس��تانی، س��یامک انصاری، ارسالن قاسمی، 
مجید واشقانی، شهنام شهابی، نیکی کریمی، 
پرین��از ایزدیار، باران کوثری، پرس��تو صالحی، 
الله اس��کندری، پانته آ بهرام، مهناز افشار، مریم 
س��لطانی، شیال خداداد، شبنم قلی خانی، مینا 
الکانی، سحر قریشی، فریبا نادری، شراره رخام، 

نرگس محمدی، مهرناز افالکیان.

مجری ها و گزارشگران
پرسپولیسـی ها: محم��ود ش��هریاری، رضا 
رشیدپور، احسان علیخانی، علی ضیاء، محمد 
س��لوکی، عادل فردوس��ی پور، پیمان یوسفی، 

بهرام شفیع.
استقاللی ها: داریوش فرضیایی )عمو پورنگ(، 
جهانگیر کوثری، مزدک میرزایی، جواد خیابانی، 

علیرضا علیفر، رضا جاودانی، آزاده نامداری.

 خواننده ها
پرسپولیسـی ها: قاسم افش��ار، رضا صادقی، 
محسن یگانه، مازیار فالحی، فرزاد فرزین، سعید 

محمدی، مرحوم فرزین.
اسـتقاللی ها: احس��ان خواجه امیری، حمید 
عسکری، امید علومی، رضا یزدانی، بهنام صفوی، 
بابک جهانبخش، مجتبی کبیری، مانی رهنما، 

خشایار اعتمادی، سعید عرب.

سایر چهره های شاخص
پرسپولیسـی ها: پیمان و مهراب قاسم خانی 
)نویسنده(، امیرمهدی ژوله )نویسنده(، تهمینه 
میالنی )کارگردان(، مه��ران مهام )کارگردان(، 
المیرا ش��ریفی مق��دم )گوینده ش��بکه خبر(، 
امیرهوشنگ ابتهاج )ش��اعر(، مریم حیدرزاده 
نیکخواه بهرام��ی  آیدی��ن  مرح��وم  )ش��اعر(، 

)بسکتبالیست سابق(.
استقاللی ها: سیدحسن خمینی )نوه بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران(، صمد نیکخواه بهرامی 
)بسکتبالیست(، حامد حدادی )بسکتبالیست(، 
سعید فائقی)معاون اسبق سازمان تربیت بدنی(.
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فوتبالیس��ت ها در زمی��ن فوتب��ال 
باهوش هستند، اما در خارج از زمین 
زیاد معلوم نیس��ت. فوتبالیست ها 
ش��هرت و اعتبارش��ان را از عملکرد 
خ��ود در زمی��ن فوتب��ال به دس��ت 
می آورند، اما میزان محبوبیت آن ها 
بستگی به نقاط مثبت و منفی ایشان 
دارد. هر س��خنی که فوتبالیست ها 
ب��ر زبان می آورند و ی��ا هر کاری که 
انجام می دهن��د علیه یا به نفع آنان 
اس��تفاده خواهد ش��د به خصوص 
ک��ه آن ح��رف ی��ا کار بحث برانگیز 
باشد. فوتبالیست ها از این امر آگاه 
هس��تند و تالش می کنند با احتیاط 
گام بردارند. ولی گاهی اوقات ماجرا 
آنطور که می خواهند پیش نمی رود و 
خبرنگاران یا عکاسان آماده هستند 
تا از هر اش��تباهی ک��ه در هر لحظه 
مرتکب می شوند عکس و خبر تهیه 
کنند، و دیگر مهم نیست چه بازیکنی 

این اشتباه را مرتکب شده باشد.
در این گ��زارش ب��ه عجیب ترین و 
ش��اید احمقانه تری��ن کارهای��ی که 
فوتبالیس��ت ها در خ��ارج از زمی��ن 

فوتبال انجام داده اند می پردازیم.

 11- امتحان رانندگی چارلز زوبیا
چارلز زوبیا فوتبالیست فرانسوی در حرکت دادن 
توپ با قدرت، خوب اس��ت، اما هنگامی که کار به 
راندن خودرو در جاده می رس��د، ممکن است در 
خواندن عالئم راهنمایی و رانندگی دچار مشکل 
ش��ود. بازیکن س��ابق ویگان به امتحان رانندگی 
مراجعه می کند، اما او برای بخش تئوری آن آماده 
نبود. این بازیکن راهی برای دور زدن این مرحله 
پیدا می کند، و به یک فرد دیگر پول می دهد تا به 
جای او در بخش تئوری امتحان رانندگی بنشیند. 
زوبیا با خوش شانس��ی توانس��ت یک فرد دیگر را 
جایگزین خود کند، اما او به اندازه کافی برای دور 
زدن قانون خوش ش��انس نبود. این بازیکن هنگام 
انجام بخ��ش عملی امتحان��ش در آوریل 2010 
توسط پلیس بازداشت شد. برای هر فرد دیگری، 
بیشترین حکم برای جایگزینی یک فرد دیگر در 
امتحان رانندگی، پنج س��ال زندان می باش��د، اما 
پلیس تصمیم گرفت زیاد برای او سخت نگیرد و 

به این فوتبالیست فرانسوی فقط یک اخطار داد.
  

10- تتوهای خنده دار نیل رنجر
تتو کردن در فوتبال مسأله بسیار جدیدی نیست. 
بازیکنان��ی مثل دیوید بکام، زالت��ان ابراهیموویچ 
و لیونل مس��ی تتوه��ای زی��ادی روی بدن خود 
دارند. بخش عظیمی از فوتبالیس��ت ها طراحی یا 

نوشته هایی را ترجیح می دهند که آنان را در جهان 
منحصربه فرد کند. به هرحال، یکی از عجیب ترین 
تتوها متعلق به نیل رنجر فوتبالیس��ت انگلیسی 
است. او س��عی می کرد خیلی جلب توجه کند، و 
تالش های این بازیکن س��ابق نیوکاس��ل با خنده 
همراه می ش��د. در س��ال 2013، نیل رنجر روی 
پیشانی اش اسم خود را تتو کرد. بدون تعارف این 
فوتبالیس��ت به دلیل عدم داشتن ذوق و خالقیت 
سوژه بود. این اتفاق به جوک بزرگی در شبکه های 
اجتماعی تبدیل ش��د، اما برای ه��واداران فوتبال، 
این مسأله بسیار هم تعجب برانگیز نبود. رنجر قبال 
هنرنمایی های خود را به نمایش گذاشته بود و در 
داخل لب خود یک چهره خندان را تتو کرده بود.

9- دردسرهای سرژ اوریر
سرژ اوریر هنگامی که در اوج دوران حرفه ای خود 
در سال 201۶ به عنوان مدافع راست فوق العاده 
پاری س��ن ژرمن بود، دچار یک مشکل شد. اوریر 
تحت هدایت لوران بالن، منظم و مرتب بود، اما 
دوران حرفه ای او به خطر افتاد و گزارش هایی از 
هم تیمی هایش درباره رفتار بدون فکر او منتشر 
شد. در یک جلس��ه زنده، این بازیکن لیگ یک 
به ش��دت علیه مربی اش لوران بالن و بازیکنانی 
مثل آنخل دیماریا و س��تاره س��ابق پی اس جی 
زالت��ان ابراهیموویچ تاخت. ای��ن بازیکن تالش 
ک��رد از خود دفاع کند و گف��ت این ویدئو برای 
ی��ک ماه قبل اس��ت، اما بعدها به اش��تباه خود 
اعتراف کرد، و البته گزینه دیگری نداش��ت. این 
مسأله شروع دوران ناخوش��ایند برای اوریر بود. 
در ماه می 201۶، این بازیکن پی اس جی درگیر 
یک جنجال دیگر ش��د، و در خارج از یک کلوپ 
ش��بانه به افس��ر پلیس حمله کرد. دادگاهی در 
پاری��س او را به دو ماه زندان به دلیل خش��ونت 
علیه افس��ر پلیس محکوم کرد. پ��س از این دو 

حسام ندایی
روزنامه نگار

عجیب ترین رفتارهای فوتبالیست ها خارج از مستطیل سبز!

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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جریان که دوران حرفه ای او در س��ال 201۶ 
را تحت الش��عاع خود قرار داد، سومین مسأله 
حاال پای او را به تحقیق و بررس��ی توس��ط 
فیفا کشانده است. ژس��ت این مدافع راست 
به تماش��اگران در جریان دیدار ساحل عاج و 
مالی در این ماه، دلیل این اتفاق می باشد. به 
نظر می رس��د این مدافع پی اس جی استعداد 

بسیار زیادی در جنجال آفرینی دارد.

۸- وقتی جیسون مک آتیر خیلی گرسنه نبود
جیسون مک آتیر فوتبالیست بازنشسته است 
ک��ه بی��ش از 50 بازی ملی ب��رای جمهوری 
دوران حرفه ای��ش،  در ط��ول  دارد.  ایرلن��د 
مک آتیر ب��رای بولت��ون، لیورپ��ول، بلکبرن، 
س��اندرلند و نهایتاً ترانم��ره راورز بازی کرد. 
این ملی پوش س��ابق ایرلند، بازیکن خوبی در 
زمین بود، اما او هرگز تصور نمی کرد هوادارن 
فوتبال او را بیشتر به خاطر پیتزا به یاد بیاورند 
تا استعدادش در زمین فوتبال. هنگامی که این 
بازیکن در لیورپول بود، پیتزا سفارش می دهد. 
فروشنده از او می پرسد پیتزای او را به هشت 
تکه تقس��یم کند یا چهار تکه. پاسخ مک  آتیر 

به یادماندنی بود. او هرگز نمی دانست جوابش 
باعث ش��هرت او خواهد ش��د. بازیکن س��ابق 
لیورپول می گوید: »چهار، من خیلی گرس��نه 
نیستم!« برای مک آتیر فقط تعداد تکه ها مهم 

بود، نه اندازه پیتزا.

7- رد شدن خودروی اِوربانِگا از پای خودش
بازی ساز س��ابق والنس��یا اِوربانِگا چند ماه از 
فوتب��ال به دور ب��ود زیرا ماش��ین او از روی 
پای خودش رد ش��د. این اتف��اق زمانی افتاد 
که والنس��یا در بازی برگش��ت در کوپادلری 
در فوریه 2012 به مصاف بارس��لونا می رفت. 
ب��ا وجود اینک��ه پپ گواردی��وال از این جوان 
با اس��تعداد تمجید کرد، این بازیکن س��ابق 

والنسیا، این دیدار را از دست داد. 
درحالی که این فوتبالیست آرژانتینی مشغول 
بنزین زدن به خودروی خود بود، وی فراموش 
کرده بود هنگام پیاده ش��دن از ماشین، ترمز 

دستی را بکشد. 
ماش��ین هم رو ب��ه عقب حرک��ت می کند و 
ب��ه مچ پای این بازیک��ن برخورد می کند که 
باعث شکس��تگی در پای چپش می شود. اِور 

در بقیه فصل استراحت کرد و برای شش ماه 
از فوتبال دور بود.

۶- شلیک اشلی کول
داش��تن روش بازی منظ��م و مرتب یکی از 
خصوصیت های مهم اش��لی کول و تأثیرگذار 
در دوران حرفه ایش بود. ثبت لحظات خوب و 
داشتن طبعی آرام، باور اینکه این فوتبالیست 
انگلیس��ی با تفنگ به ط��رف یک دانش آموز 
شلیک کرده باش��د را بسیار سخت می کند. 
در فوری��ه 2011، این دفاع راس��ت عالی در 
جنجال بس��یار بزرگی افتاد که سهل انگاری 
او نزدیک بود ی��ک فاجعه را برای وی به بار 

بیارود. 
اش��لی کول در اطراف زمین تمرین با تفنگ 
بادی تفریح می کرد. او با تفنگ کالیبر 22 در 
زمین تمرین چلسی مشغول بود که به سمت 
یک دانش آموز که فقط در یک و نیم متری او 
بود شلیک کرد. این دانش آموز مجروح شد، 
و بالفاصله مورد درمان پزش��کی قرار گرفت. 
کول بعداً گفت که او نمی دانس��ت تفنگش با 

گلوله پر شده است.
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5- تیراندازی در بوئنوس آیرس
اش��لی کول اولین فوتبالیس��تی نیست که با 
تفنگ خ��ود جنجال درس��ت کرده اس��ت. 
دیگو مارادونا اس��طوره فوتبال شبیه این کار 
را انج��ام داد، اگرچ��ه کار او خیلی خطرناک 
نبود، اما او را با مش��کل ج��دی مواجه کرد. 
دوران حرفه ای این آرژانتینی در فوتبال مثل 
یک غلطک ب��ود و او را به یکی از بزرگترین 
اس��طوره ای فوتبال تبدیل کرد. او بارها مورد 
توجه زیاد قرار گرفت، که البته بعضی از آنها 
هی��چ ارتباطی به زمین فوتبال نداش��ت. در 
یکی از این موارد، مثل یک گانگستر، ستاره 
سابق ناپولی در سال 1۹۹۴ در بوئنس آیرس 
با تفنگ خود به سمت عکاسان و خبرنگاران 
نشانه رفت. این فیلم شوک آور نشان می دهد 
مارادونا و دو مرد دیگر پش��ت یک مرسدس 
کمی��ن کردند و ب��ا تفنگ بادی به س��مت 
رسانه ها ش��لیک می کنند. این مسأله باعث 
شد مارادونا به دلیل اخالل در امنیت و حمله  
با تفنگ گناهکار شناخته شود. این اسطوره 
فوتبال به دلیل رفتار خشن و خطرناک خود 

با محرومیت مواجه شد.

4- حت�ی میلیاردره�ا هم دزدی ه�ای کوچک 
می کنند

حت��ی اگر ش��ما یک میلی��اردر باش��ید، فکر 
خریدبعض��ی چیزها به صورت مجانی ش��ما را 
وسوسه می کند و به دنبال برنامه ای برای به دست 
آوردن آن می روید. ولی برنامه »گلن جانسون« 
بسیار بی ارزش بود. این فوتبالیست انگلیسی در 
2007 در طول یک هفته بیش از 30 هزار پوند 
بدست می آورد. با وجود داشتن دستمزد خوب، 

جانسون هنگامیکه تالش می کرد صندلی توالت 
را در ی��ک جعبه با برچس��ب قیمت کمتر قرار 
دهد، توس��ط گارد امنیت در دارتفورد دستگیر 
ش��د. این بازیکن سابق لیورپول همچنین یک 
دست شیر دستشویی را در زیر سینک مخفی 
کرده بود تا از پرداخت پول فرار کند. پلیس این 
بازیکن 22 ساله را به دلیل دزدی بازداشت کرد. 
گلن جانسون سپس برای پورتسموث به صورت 

قرضی از چلسی بازی کرد.
  

3- نمایش آتش بازی ماریو بالوتلی در حمام 
خانه اش

او بس��یار بااس��تعداد و برای مدافعان سراسر 
جهان یک کابوس است. ماریو بالوتلی در زمین 
فوتبال ب��رای حریفان ش��خصیت خطرناکی 
مجس��م می کند. به هرحال، در خارج از زمین 
هم این بازیکن تفاوتی ندارد، او کاًل خطرناک 
اس��ت. چه کس��ی دوازده ت��وپ آتش بازی در 
خانه اش نگهداری می کند؟ پاس��خ این سؤال 

ماریو بالوتلی است. 
در روز قبل از پیروزی تاریخی منچسترسیتی 
برابر شیاطین سرخ در سال 2011، آتش نشانان 
با ش��عله بزرگی در خانه این بازیکن ایتالیایی 
مواج��ه ش��دند ک��ه ب��ه او ۴00 ه��زار پوند 
خس��ارت وارد کرد. آتش��ی که اتاق های خانه 
او را خراب کرد، توس��ط دوس��تان بالوتلی در 
طول یک مهمانی خانگی ایجاد ش��ده بود. به 
هرحال، این فوتبالیست ثابت کرد این مسأله 
او را خیلی آزرده نکرده اس��ت. در بازی مقابل 
 رقی��ب س��نتی منچس��تریونایتد، بالوتلی دو 

بار گلزنی کرد.

۲- دیدار بحث برانگیز مسی از گابن
این به زمانی برمی گردد که لیونل مسی درگیر 
یک مسیر س��خت به دلیل اتهام به دخالت در 
فرار مالیاتی با پدرش بود. تا آن زمان، این بازیکن 
بارس��لونا آخرین نفری بود که هواداران فوتبال 

انگشت فساد را به طرف او نشان می دادند.
 اما فعالیت های مسی در طول فصل کوپا آمریکا 
در 2015، ابروها را باال انداخت، و راه ش��ایعات 
درباره فس��اد مالی ب��رای او را هم��وار کرد. در 
2015، این اسطوره بارسلونا به گابن، مستعمره 
س��ابق فرانس��ه رفت و مهم��ان رئیس جمهور 

بحث برانگیز علی بونگو شد.

 لئ��و به صورت رس��می ب��رای کلنگ زنی یک 
استادیوم جدید در این شهر دعوت شد. ارتباط 
علی بونگو با فساد و اتهامات حقوق بشر، مالقات 
مسی را بحث برانگیز کرد و اینکه چطور او 2/۴ 
میلیون پوند ب��رای حمایت از یک دیکتاتور در 

آفریقا گرفته است.

1- بازداشت به خاطر هیچ
در سال 2008 متی پتیس��ون پس از پیروزی 
نوریچ برابر شفیلد تا نیمه های شب به خوشحالی 
پرداخ��ت. صب��ح روز بعد درحالیک��ه او حالت 
طبیعی نداش��ت از ترس اینک��ه دیر به تمرین 
برسد، از خواب بیدار شد. او فقط یک تی شرت 
پوشید و بدون کفش و با لباس های زیر خود به 
سمت زمین تمرین نوریچ رانندگی کرد. پلیس 
در نیمه راه او را متوقف می کند. اتهام او رانندگی 
در حالت غیرطبیعی بود. اما مس��أله ای که این 
اتفاق را جالب تر می کند این است که او در صبح 
روز یکش��نبه بازداشت ش��د، و در آن روز هیچ 

برنامه تمرینی وجود نداشت! 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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Interview with a Member of Iran’s Parliament

Hassan Hosseini Shahroudi is an Islamic Consultative Assembly 
member representing Shahroud County, Semnan Province. He believes 
that Oghab Afshan Company as the sole manufacturer of Oghab – Scania 
buses and coaches is one of the most active companies in the private 
sector of Semnan Province. “Oghab Afshan has taken major steps 
towards domestic production and has created many job opportunities 
on the basis of the modern technologies introduced by Scania Company 
to the Iran’s market. Hence, the Iranian company deserves appreciation 
for its positive and efficient performance.
Despite all the ups and downs of our country’s economy, Oghab Afshan 
has constantly continued its activity and has played an important role in 
creation of job opportunities for our province. We expect this company 
to keep its products in full compliance with the most modern, globally-
approved technologies and standards.
I believe that the company’s managers have the required spirit to keep 
the quality of their manufactured products at the highest possible level. 
This will optimize the condition of the domestic fleet and facilitate the 
export of the products to a wider range of countries.
At the end, I should mention that we regard Oghab Afshan as a company 
which plays an important role in the industrial development of our 
province,” he said.
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