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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل كند، پس از آن دو ركعت مناز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب مناید و آیة الكرىس بخواند و حمد و ثناى الهى بجا آورد و صلوات 

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

اَللىُّهمَّ اِنىّ اَْسَتْوِدُعَك اْلَیْوَم

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

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

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

اَللىُّهمَّ اْحَفْظنا ِبِحْفِظ االِْْیامِن َواْحَفْظ َعَلْینا

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

اَللىُّهمَّ اْجَعْلنا ىف رَْحَمِتَك واَل َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِنىّا اِلَْیَك راِغُبوَن.

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

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

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

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

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

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

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

یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن.

امید دارم اى مهربان ترین مهربانان.

ْهُت َوْجهى اَللىُّهمَّ اِلَْیَك َوجَّ

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

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

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

و به تو اطمینان كردم پس

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

ناامیدم مكن اى كه ناامید نكند، هر كه را به او توجه كند، و ضایع نكند 

هر كه را او محافظتش كند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،

وَاْحَفْظنى فیام ِغْبُت َعْنُه واَل َتِكْلنى اىِل َنْفس

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

عاَء یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن اَلدُّ

اى مهربانرتین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان



وقتی مسافر آماده سفر شد غسل كند، پس از آن دو ركعت مناز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب مناید و آیة الكرىس بخواند و حمد و ثناى الهى بجا آورد و صلوات 

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

اَللىُّهمَّ اِنىّ اَْسَتْوِدُعَك اْلَیْوَم

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

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

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

اَللىُّهمَّ اْحَفْظنا ِبِحْفِظ االِْْیامِن َواْحَفْظ َعَلْینا

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

اَللىُّهمَّ اْجَعْلنا ىف رَْحَمِتَك واَل َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِنىّا اِلَْیَك راِغُبوَن.

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

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

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

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

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

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

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

یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن.

امید دارم اى مهربان ترین مهربانان.

ْهُت َوْجهى اَللىُّهمَّ اِلَْیَك َوجَّ

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

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

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

و به تو اطمینان كردم پس

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

ناامیدم مكن اى كه ناامید نكند، هر كه را به او توجه كند، و ضایع نكند 

هر كه را او محافظتش كند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،

وَاْحَفْظنى فیام ِغْبُت َعْنُه واَل َتِكْلنى اىِل َنْفس

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

عاَء یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن اَلدُّ

اى مهربانرتین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:
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با شروع تابستان، فصل مسافرت 
خانواده ها هم آغاز می شود و حتماً 
جابه جایی مس��افرانی که دوست 
دارن��د از وس��ایل حم��ل و نق��ل 
عمومی استفاده کنند، نیازمند یک 
برنامه ریزی دقیق و مدون است. 
در این می��ان، س��وای آنهایی که 
از خودروهای ش��خصی خود برای 
مسافرت استفاده می کنند، عده ای 
هواپیما را انتخاب می کنند، برخی 
قط��ار را ترجیح می دهن��د و عده 
زیادی هم اتوبوس های بین شهری 
را ب��رای مس��افرت خ��ود در نظر 
می گیرند؛ مس��افرانی که از سفر 
با اتوب��وس، س��وای صرفه جویی 
در هزین��ه خ��ود، حتماً ب��ه دنبال 
آسایش و ایمنی نیز هستند. در 
اینجا نقش مال��کان اتوبوس ها و 
ش��رکت های مس��افربری بس��یار 
کلیدی اس��ت. در همین رابطه با 
مهرداد اکبری، مالک 6 دس��تگاه 
اتوبوس اس��کانیا که اهل محالت 
اس��ت ب��ه گفتگ��و نشس��ته ایم؛ 
اس��کانیادار تحصیل ک��رده ای که 
س��وای فعالیت در حوزه مس��افر 
و جاده، دو ش��غل ویژه دیگر هم 
دارد ک��ه در جریان گفتگو به آنها 

اشاره شده است.
آقای اکبری در جریان گفتگویش 
با »کالسکه سبز« به نکات جالبی 
اش��اره داش��ت. او در عی��ن حال 
که ب��ه صراح��ت از ارائه خدمات 
باکیفی��ت اتوبوس ه��ای خ��ود به 
مسافران سخن گفت، تأکید کرد 
ک��ه فرهن��گ مس��افران ه��م به 
نسبت س��ال های گذشته بسیار 
بهبود یافته و این جای خوشحالی 
دارد. ای��ن اس��کانیادار همچنین 
اشاره هایی به س��ختی های شغل 
اتوبوس داری و شرایط اقتصادی 
ای��ن ش��غل داش��ت. او همچنین 
محص��والت  کیفی��ت  درب��اره 
عقاب افشان مباحثی را مطرح کرد 

که در ادامه می خوانید.

عقاب افشان یک خودروساز حرفه ای است
گفتگوی کالسکه سبز با مهرداد اکبری، مالک 6 دستگاه اتوبوس اسکانیا

انسیه جنتی
خبرنگار

کمی از خودتان بگویید؟
واقعیت قضیه این است که فعالیت من در حوزه 
حمل و نقل جاده ای مسافران، شغلی است که ابتدا 
پدرم انجام م��ی داد و حاال بنده هم به تبعیت از 
ایش��ان درگیر آن شده ام. به نوعی دوست داشتم 
پرچم شغل پدری ام را همچنان افراشته نگه دارم. 
البته من به غیر از اتوبوس داری، مدرس دانشگاه آزاد 
شهرستان محالت نیز هستم و در بازار طالفروشی 
هم دس��تی بر آتش دارم اما بیشتر تمرکزم روی 

اتوبوس ها و جابه جایی مسافران است.

چند دس�تگاه اتوبوس دارید و بیش�تر در چه 
مسیرهایی فعال هستید؟

ما شش دس��تگاه اتوبوس اس��کانیا داریم که 
کلکس��یونی از اتوبوس های مدل س��ال 1386 
به بعد اس��ت. البته چن��د دس��تگاه اتوبوس با 

برندهای دیگر هم داریم که سال هاس��ت از آنها 
اس��تفاده می کنیم و بدون اغراق اعالم می کنم 
که تقریباً بخش زیادی از درآمدی که به وسیله 
اتوبوس های اسکانیا حاصل می شود را مجبوریم 

خرج هزینه های زیاد آنها کنیم. 
ب��ا این حال خدا را ش��کر می کنی��م، چون با 
همه س��ختی ها همچنان به فعالیت خود ادامه 
می دهیم و امیدواریم که در ادامه این راه دشوار 
بتوانیم به مردم خدمت کنیم. مسیرهایی هم که 
اتوبوس های ما تردد می کنند اغلب خط تهران-

محالت و بالعکس اس��ت؛ البته یک اتوبوس مان 
هم در خط اصفهان- محالت فعال است.

از درآم�د و صرفه اقتصادی ش�غل تان راضی 
هستید؟

من 3 شغل تقریباً بی ربط به هم دارم و خدا را 
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هم شکر می کنم. اگر بخواهیم کلی نگاه کنیم، 
واقعیت قضیه این است که ما در همه بخش ها 
در طول س��ال های گذش��ته با افت اقتصادی 
مواجه بوده ایم و طبیعی اس��ت که این افت به 
کاس��بی و درآمد مردم هم تسری یابد. بخش 
مسافربری جاده ای هم تقریباً به نسبت گذشته، 
افت هایی داشته اس��ت. یک زمانی اتوبوس ها 
جایی برای مس��افران نداشتند و اتوبوسی نبود 
که خالی مس��یری را طی کند اما امروز بنا به 
دالی��ل متعدد، از جمله افزایش بی حس��اب و 
کتاب خودروهای س��واری، این رونق گذشته 
وجود ندارد و کار کمی سخت شده است؛ البته 
با همه این س��ختی ها ما راضی هس��تیم و به 

راه مان ادامه می دهیم.

البته به نظر می رس�د پش�تکار و ابتکار عمل 
تأثیر بسیاری در اقتصادی شدن و درآمدزایی 

بیشتر این شغل داشته باشد.
بله کامالً درست است. ما در کنار جابه جایی 

مس��افران خطوطی که در آن فعال هس��تیم، 
فعالیت مجموعه خود را گسترش داده و به حوزه 
تورهای مسافربری خارجی هم وارد شده ایم و 
به برخی مقصدهای خارجی هم مس��افران را 
جابه جا می کنیم. اتفاقاً من فکر می کنم ابتکار 

عملی که گفتید بسیار در کسب موفقیت مهم 
است. خوب است بدانید ما در کنار به روزسازی 
اتوبوس ه��ای خود، س��عی کرده ایم به بهترین 
شکل ش��رایط را برای راحتی مسافران فراهم 
کنی��م. از همین رو در یک اقدام کم س��ابقه، 4 
راننده تحصیل کرده با تحصیالت فوق لیسانس 
را انتخاب کرده ایم که این خود تأثیر بسیاری در 
ایجاد ارتباط بسیار خوب با مسافران و ترغیب 
کردن آنها برای اس��تفاده مجدد از خدمات ما 

داشته است.

کمی از کیفیت اتوبوس های اسکانیا بگویید. 
آیا ب�ه عنوان ی�ک اتوب�وس دار در این رابطه 

رضایت شما جلب شده است؟
واقعاً اگر بخواهم به محصوالت شرکت عقاب 
افش��ان نمره بدهم بدون اغراق به آن نمره 19 
می ده��م. 20 نمی گویم که تعصب��ی برخورد 
نکرده باش��م. انصافاً اتوبوس های اس��کانیا چه 
ب��ه لحاظ طراح��ی داخلی و خارج��ی، چه به 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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لحاظ کیفی��ت فنی و چه به لح��اظ خدمات 
پ��س از فروش ش��رایط بس��یار مطلوبی برای 
یک اتوبوس دار دارد. به نظرم عقاب افشان یک 
خودروساز حرفه ای است. شاید باور نکنید که 
گاهی اوقات اتوبوس های اس��کانیای ما از این 
تعویض روغن تا تعوی��ض روغن بعدی، بدون 
هیچ مش��کلی دائماً در جاده هستند. مطمئناً 
ب��رای یک مال��ک اتوبوس خیلی مهم اس��ت 
که اتوبوس��ش اس��تهالک کمی داشته باشد. 
خوشبختانه اتوبوس های اسکانیا کیفیت فنی 
بسیار باالیی دارند و کمتر پیش می آید که یکی 
از اتوبوس های ما به خاطر تعمیرات و مشکالت 

فنی چند روز زمین گیر شود. 

از خدمات پس از فروش حرف زدید. نظرتان 
را درباره این بخش از ش�رکت عقاب افش�ان 

بگویید.
اتفاقاً این بخش هم خیلی مهم است که در یک 
مجموعه خودروسازی چابک باشد. متأسفانه به 
خدمات پس از فروش در کشور ما خیلی توجهی 
نشده است اما شرکت عقاب افشان این بخش 
را با اس��تانداردهای اروپایی به مشتریانش ارایه 
می کند و این بسیار خوشحال کننده است. بارها 
شده که مس��ؤوالن فنی این شرکت به صورت 
تلفنی مش��کل مان را حل کرده اند. بارها شده 
وقتی حضوری به نمایندگی های خدمات پس از 
فروش این شرکت مراجعه می کنیم در کمترین 
زمان و با بهترین کیفیت مشکل اتوبوس های مان 
را مرتف��ع می کنند. انصافاً بای��د از زحمات این 

بخش از مجموعه عقاب افشان قدردانی کرد. در 
این مجموعه خبری از قطعات دست دوم یا غیر 
اصلی نیست. همه چیز برمبنای اصول تعریف 
شده اس��ت و کارها همیشه به روال مشخصی 

انجام می شود.

به طور کلی، ش�رایط ن�اوگان اتوبوس رانی 
مس�افری بی�ن ج�اده ای را در کش�ور چط�ور 

می بینید؟
ب��ه هر حال ای��ن بخش در طول س��ال های 
گذش��ته با ورود اتوبوس های برندهای معتبری 
چون اس��کانیا، ول��وو، بنز، م��ان، هیوندایی و... 
تغییرات محسوس��ی در جهت رش��د داش��ته 
اس��ت اما به نظرم ما هنوز به لحاظ زیرساختی 
از اس��تانداردهای جهانی خیلی عقب هستیم، 
و س��رمایه گذاری و تالش بیشتری باید در این 
ح��وزه صورت گیرد. برای مث��ال، خیلی از این 
اتوبوس ها ب��ا گازوئیل تولید داخل س��ازگاری 
کاملی ندارن��د، کیفیت جاده ها در حد مطلوب 
نیست و.... امیدوارم روزبه روز شرایط بهبود یابد.

رویک�رد مجموعه ش�ما با چندین دس�تگاه 
اتوبوس مسافربری به مقوله مسافر چیست؟ 
به عبارتی چقدر س�عی داری�د خدماتی که به 
مسافران ارایه می دهید خدمات مطلوبی باشد؟

ما واقعاً با این مسأله مشکلی نداریم. همانطور 
که عرض کردم چندین راننده ما دارای مدارک 
تحصیلی بسیار باال هستند و این خود ضرورت 
ارایه خدمات و رفتار مناس��ب با مسافران عزیز 

را از سوی ما نشان می دهد. ما به طور مستمر 
برای رانندگان و کمک رانند گان مان، کالس های 
توجیه��ی نحوه برخورد با مس��افر و نحوه ارایه 
خدمات مطلوب را برگزار می کنیم. البته انتظار 
داریم این کالس های توجیهی از سوی نهادهای 
مسؤول هم به صورت دوره ای برای رانندگان و 
همکارانشان برگزار شود تا روند خدمت رسانی به 
مردم هر روز بهتر شود. به نظرم این حق مسافر 
اس��ت که در طی مس��یر آرامش داشته باشد. 
نحوه برخورد، نظم و نظافت، پذیرایی مطلوب و 
رعایت ایمنی و امنیت از جمله مسائلی است که 

این آرامش را در مسافر ایجاد می کند.

و در مقابل، فکر می کنید فرهنگ مس�افران 
نسبت به گذشته چقدر تغییر داشته است؟

م��ا از قدیم در بخش حمل و نقل مس��افری 
فعال بوده ایم و واقعاً فکر می کنم رویکرد و رفتار 
مسافران هم خیلی تغییر کرده است. امروز دیگر 
نیاز نیست به مسافران گوشزد کنیم که نظم و 
نظافت را در داخل اتوبوس رعایت کنند، یا مثاًل 
در مورد کمربند ایمنی به آنها تذکری داده شود. 
حتی امروز کمتر برخورد ناشایس��تی از سوی 
آنها می بینیم. خوشبختانه فرهنگ مسافران هم 

تغییرات مثبت محسوسی داشته است.

در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید.
من چند توصیه به همکارانم دارم. من شخصاً 
خود را ش��ریک شرکت عقاب افشان می دانم و 
موفقیت این مجموعه بزرگ را موفقیت خودم 
تلقی می کنم. متأسفانه گاهی اوقات ما مالکان 
اتوبوس ها خواسته یا ناخواسته زمینه آسیب به 
برند این شرکت و اتوبوس های اسکانیا را فراهم 
می کنیم و این ظلم بزرگی اس��ت. واقعاً جای 
تأس��ف است که برخی از ما از روی ندانم کاری 
دستکاری های خودسرانه ای را روی سیستم های 
ای��ن اتوبوس ه��ا انجام می دهی��م و باعث بروز 
مشکالت و لطمات جبران ناشدنی به این برند 
می ش��ویم. چرا برخی از دوستان و همکاران ما 
اتوبوس هایی که با این زحمت خریداری کرده اند 
را به دست تعمیرکاران غیرمتخصص و بین راهی 
می س��پارند؟ و البته بدتر از این، واقعاً چرا این 
دوستان بعضاً از قطعات غیراصلی یا دست دوم 
در اتوبوس ه��ای خود اس��تفاده می کنند؟ من 
امیدوارم همه اسکانیاداران به این درک برسند 
که میلیاردها دالر هزینه برای شکل گیری یک 
برند جهانی می شود و ما این اجازه را نداریم که 

با یک رفتار خودسرانه به آن لطمه بزنیم.
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اردیبهشت ماه امس��ال تولید انواع 
اتوب��وس در خودروس��ازان داخل��ی 
به طور میانگی��ن در حالی 6۵ درصد 
افزای��ش یافته اس��ت که ش��رکت 
عقاب افشان همچنان بیشترین سهم 
را در تولی��د اتوبوس کش��ور دارد. 
در این م��دت تولید این محصول از 
6۰ دستگاه در اردیبهشت ماه سال 
گذش��ته ب��ه ۹۹ دس��تگاه افزایش 
یافت. اردیبهشت ماه امسال تولید 
انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل 
صعودی بوده و از صفر دس��تگاه در 
اردیبهش��ت ماه سال گذشته به ۱6 
دستگاه رسید. تولید این محصول در 
عقاب افشان نیز با افزایش ۱۲۴.۳ 
درصدی همراه بوده و از ۳۷ دستگاه 
در اردیبهش��ت م��اه ۱۳۹۵ ب��ه ۸۳ 

دستگاه افزایش یافت.
برخالف این شرکت ها اما تولید انواع 
اتوبوس در چهار شرکت پیشرو دیزل  
آسیا، ش��هاب خودرو، یاوران خودرو 
ش��رق و آکیا دویچ متوقف شده و به 
ترتیب از ۱۰، ۲، 6 و ۵ دس��تگاه در 
اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر 

کاهش یافت.

توقف تولید چند خودروی سنگین در اردیبهشت 
ماه

اردیبهشت ماه امسال تولید چند مدل خودروی 
س��نگین در خودروس��ازان داخلی متوقف شد. در 
این مدت تولید کامیونت IKD آرنا ش��رکت ایران 
خودرو دیزل ب��ا کاهش 100 درصدی همراه بوده 
و از 16 دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به 

صفر رسید.
تولید کامیون کمپرس��ی بن��ز LK 2624 دیگر 
محصول ای��ران خودرو دیزل نیز متوقف ش��ده و 
از ۵4 دس��تگاه در اردیبهش��ت ماه 139۵ به صفر 

کاهش یافت.
اردیبهشت ماه امسال تولید کامیون کشنده بنز 
آکس��ور 1843 ایران خودرو دیزل نیز 100 درصد 
کاهش یافته و از ۵0 دس��تگاه در اردیبهش��ت ماه 

سال گذشته به صفر رسید.
همچنین تولید کامیون کشنده دنیز ایران خودرو 
دیزل نیز متوقف شده و از 3۵ دستگاه در اردیبهشت 

ماه 139۵ به صفر کاهش یافت.
 KR11040 در این م��دت تولید کامیونت کاماز
شرکت رخش خودرو دیزل نیز 100 درصد کاهش 

یافته و از 4۵ دس��تگاه در اردیبهش��ت ماه س��ال 
گذشته به صفر رسید.

تولید کامیون کشنده AS440/AT440 شرکت 
زامیاد نیز متوقف شده و از 9 دستگاه در اردیبهشت 

ماه 139۵ به صفر کاهش یافت.
 اردیبهش��ت م��اه امس��ال تولی��د دو کش��نده
)T375(4*2 و )KT4(6*4 شرکت سایپا دیزل نیز 
ب��ا کاهش 100 درصدی همراه بوده و به ترتیب از 
۵8 و 11 دس��تگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته 

به صفر رسید.
تولید کامیون 18 تن ایسوزو FVR بهمن دیزل 
نیز 100 درصد کاهش یافته و از 20 دس��تگاه در 

اردیبهشت ماه 139۵ به صفر کاهش یافت.
در ای��ن مدت تولی��د کامیون��ت JMC ۵.2 تن 
شرکت رایان فن گس��تر دیزل نیز متوقف شده و 
از 28 دس��تگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به 

صفر رسید.
تولید کش��نده اس��کانیا G460 شرکت ماموت 
دی��زل نیز با کاهش 100 درص��دی همراه بوده و 
از 12 دس��تگاه در اردیبهش��ت ماه 139۵ به صفر 

کاهش یافت.

عقاب افشان همچنان در صدر تولیدکنندگان اتوبوس کشور
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم شد

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

]7[

شماره 37 - خرداد ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

News

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا



امروزه س��رویس و نگهداری وس��ایل نقلیه در همه جای دنیا از اهمیت 
بسیاری برخوردار است و از این روست که شرکت های خودروسازی با هدف 
یکپارچه سازی فرایند س��رویس های خودروهای تولیدی خود، برنامه های 

جامعی را برای خریداران این خودروها تدوین می کنند.
این کار س��وای اینکه یک ساز و کار مشخص و استاندارد را برای فرایند 
س��رویس های دوره ای تولیدات شرکت های خودروسازی به دنبال خواهد 
داشت، زمینه کارایی مطلوب تر و عمر طوالنی تر خودروها را به دنبال خواهد 

داشت. 
شرکت عقاب افشان تولیدکننده اتوبوس های اسکانیا نیز در همین راستا از 
سال ها پیش اقدام به تدوین برنامه جامع سرویس و نگهداری اتوبوس های 

تولیدی خود کرده است که در ادامه به آن اشاره می شود.

به طور کلی بر اس��اس برنامه جامع س��رویس و نگهداری اتوبوس های 
 )City(اس��کانیا، سرویس ها بر اس��اس کیلومتر برای اتوبوس های شهری
و بین ش��هری)Coach( طبق دو جدول زیر تقس��یم بندی شده است که 

مالحظه می کنید:

1- بین شهری:

2- شهری:

در ادامه به ترتیب به توضیح بعضی از موارد که باید در این س��رویس ها 
رعایت شوند، پرداخته می شود.

سرویس xo )سرویس های متداول( 
در این سرویس به موارد عمومی و متداول اتوبوس پرداخته می شود که 
در اینج��ا به چند مورد از آنها همچون موتور )روغن و فیلتر روغن(، فیلتر 
سوخت )گازوئیل( و باتری پرداخته می شود. )البته الزم به ذکر است که این 
موارد ممکن است در سرویس های دیگر هم مشترک باشد که در صورت 

تشابه روال کاری مشابه است.(

مزایا و معایب انجام این سرویس ها
موتور

در سرویس دوره ای بازدید و تعویض روغن موتور از مهمترین اولویت های 
نگهداری اتوبوس به حس��اب می آید. توصیه می شود مقدار روغن به طور 
 min مداوم بازدید ش��ود و در صورتی که سطح روغن پایین تر از عالمت
باش��د، حتماً مقداری روغن به آن اضافه شود تا سطحش بین دو عالمت 
روی گیج قرار گیرد. البته الزم به ذکر اس��ت که روغن از لحاظ مشخصه 
نباید متفاوت باش��د. از طرفی توجه داش��ته باشید که زیاد بودن روغن به 
معنای خوب بودن نیس��ت و به موتور آسیب می رساند. برای چک کردن 
روغ��ن باید خودرو را روی زمین صاف پارک و صبر کنید تا س��رد ش��ود. 
سپس شاخص روغن را بیرون بکشید، با دستمال آن را پاک کنید و دوباره 

برنامه جامع سرویس و نگهداری اتوبوس های اسکانیا
مرکز خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان منتشر کرد
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در محفظه روغن قرار دهید و پس از چند ثانیه دوباره آن را بیرون بکشید. 
اگر روغن بین دو خط باال و پایین بود، مقدار روغن اتوبوس ش��ما مناسب 
است. کم شدن روغن موتور یک امر عادی است اما این کم شدن بر اساس 
استاندارد تولیدکنندگان خودرو متفاوت است؛ یعنی باید دقت شود از حد 
اس��تاندارد کمتر نشده باشد.  دقت کنید که اگر مصرف روغن غیر عادی 

باشد، باید در اولین فرصت به نمایندگی های مجاز مراجعه کنید.

مسیر گردش روغن موتور در شکل فوق مشخص است.
توجه داشته باشیدکه اگر می خواهید برای مدتی از اتوبوس استفاده نکنید 
روغن فاس��د خواهد شد و باید تعویض شود. از طرفی باید به فاصله زمانی 
که شرکت سازنده )اسکانیا( برای تعویض روغن تعیین کرده توجه کرد. در 
ضمن توصیه می شود همیشه از نوع روغن موتور تعریف شده استفاده کنید، 
چون تغییر پی در پی نوع روغن، به دلیل تفاوت در فرموالسیون آن ها ممکن 

است باعث واکنش شیمیایی و آسیب رسیدن به موتور اتوبوس شود.

فیلتر روغن 
فیلتر روغن با توجه به توصیه سازنده با هر بار تعویض روغن، باید تعویض 
ش��ود. این کار ضمن کاهش مصرف سوخت، باعث افزایش شتاب و عمر 

موتور خودرو شما می شود.

 فیلتر سوخت 
خراب شدن فیلتر سوخت، اختالل در سوخت رسانی و حتی در مواردی 
قطع کامل مدار س��وخت را ب��ه همراه دارد. زمان تعوی��ض این فیلتر در 

جدول های سرویس و نگهداری خودرو مشخص شده است.

باتری
تخلیه سنگین باتری در مواقعی که تجهیزات الکتریکی هنگام خاموش 
بودن خودرو مورد استفاده قرار می گیرند، باعث فرسودگی تدریجی و خالی 
شدن شارژ باتری می شود. شارژ کم یا بیش از حد مجاز با دینام نیز به باتری 
آسیب می زند. همچنین گرما و سرمای زیاد، صفحات مثبت و شبکه های 
بات��ری را خراب می کند. این امر ضمن کاهش کارآیی باتری، فرس��ودگی 

زودرس آن را نیز به همراه دارد. هنگام تعویض آنها دقت کنید توان )آمپراژ( 
باتری جدید مطابق میزان توصیه شده از سوی سازنده باشد.

اگر می خواهید کاری در زمینه برق خودرو انجام دهید، ابتدا باتری را قطع 
و برای این کار ابتدا قطب منفی را جدا کنید. حال اگر می خواهید باتری را 
در بیاورید، قطب مثبت را نیز جدا کنید. وقتی قطب ها را جدا کردید، محل 
اتصال آن ها را تمیز کنید تا آلودگی مانع از اتصال جریان برق نش��ود. برای 
اتصال دوباره باتری ابتدا قطب مثبت و سپس قطب منفی که با یک جرقه  
همراه است را وصل کنید، این پدیده کامالً عادی است و جای نگرانی ندارد.

سرویس S )سرویس کوتاه مدت(:
عالوه بر مواردی که در xo باید رعایت ش��ود مواردی چون ترمز، چرخ، 

سیستم تعلیق و فیلتر هوا باید بررسی گردد.

سیستم ترمز:
کفشک و لنت ترمز : بازدید ضخامت لنت ها یا عملکرد نامطلوب ترمزها 
می تواند نشان دهنده زمان تعویض کفشک ترمز در ترمزهای کاسه ای و لنت 
در ترمزهای دیسکی باشد. اگر ضخامت کفشک یا لنت کمتر از  استاندارد یا 
سطحش روغنی شده باشد، آن را تعویض کنید. حتما بعد از تعویض لنت ها 
بهتر اس��ت مدار ترمز چک شود، چون ترمز نقشی مهم در ایمنی دارد. به 
یاد داشته باش��ید اگر لنت ها استاندارد نباشند، احتمال آسیب رسیدن به 
دیسک یا کاسه ترمز نیز وجود دارد. خرابی در دیسک که از مواد سخت تری 
نسبت به لنت ساخته شده  است در ترمزهای شدید می تواند باعث لرزش 
در پدال ترمز و غربیلک فرمان شود و جلوی کنترل مناسب خودرو را بگیرد. 
همچنین در کارواش قبل از شس��ت و شو حتماً صبر کنید تا ترمز خنک 
شود، چون در غیر این صورت ممکن است دیسک ترمز شما آسیب ببیند. 

)در شکل d می  توان آسیب دیدگی دیسک را مشاهده کرد.(

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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در اش��کال فوق نمونه ای از ترمز های لنتی و 
دیسکی نشان داده شده است.

چرخ 
میزان فشار باد داخل تایر تأثیر مستقیمی در 
میزان سایش آن دارد. برای مثال در اثر کاهش 
فشار و کم باد شدن تایر، شاهد سایش بیشتر 
قسمت های بیرونی تایر که با زمین در تماسند، 
در مقایسه با قسمت های داخلی خواهیم بود. 
افزای��ش مصرف س��وخت و افزای��ش گرمای 
تولیدش��ده در تایرها از دیگر عواقب کم بودن 
فشار باد تایرهاست. در صورت افزایش بیش از 
حد فش��ار نیز سطح مرکزی تایر در مقایسه با 
دیگر نقاط فرسودگی بیشتری پیدا خواهد کرد. 
به همین دلیل است که سازندگان تایر همواره 
فشار مناسب را تا حدی کمتر از فشار ماکسیمم 
درج شده روی دیواره تایر اعالم می کنند. در این 
فش��ار، قدرت تایر در برابر نیروی وزن، شرایط 

مختلف ترمزگیری و شتاب گیری بهینه است.
ع��الوه بر تنظیم باد، عمق آج الس��تیک های 
خودرو را نیز باید همیشه بررسی و کنترل کرد. 
در داخل ش��کاف گل های الستیک زائده هایی 
وجود دارند که نشان دهنده مقدار مجاز استفاده 
از آج الستیک هستند. برای پیدا کردن آنها، روی 
کناره های الستیک عالمت هایی معموالً به شکل 
مثلث حک شده است. تعویض تایر ممکن است 
ابتدا کمی گران به نظر برس��د ولی هزینه آن از 
یک تصادف قطعا کمتر است. برای اطمینان از 
مناسب بودن فشار تایرها، توصیه می شود هر دو 
هفته یکبار، زمانی که الستیک ها سرد هستند، 
فشار آنها تنظیم شود. تنظیم نکردن باد تایر بر 
مصرف س��وخت، فرمان پذیری و راحتی خودرو 
تأثیر منفی می گذارد و عمر آن را نیز کم می کند. 
میزان فرسایش تایرها در محورهای خودرو، بسته 
به نوع، ش��رایط استفاده و محور محرک خودرو 
متفاوت اس��ت. همچنین میزان سایش سمت 

داخل و خارج تایرها یکسان نیست.

سیستم تعلیق
  به ط��ور کلی از آنجایی ک��ه اتوبوس مدت 

طوالنی در حرکت اس��ت و بخ��ش عمده ای از 
ایمنی مسافران به نوع رانندگی بستگی دارد، پس 
باید سیستم تعلیق را جدی گرفت زیرا می توان 
گفت سیستم تعلیق اتوبوس رابطه مستقیمی با 
کارایی سیستم ترمز، سایش تایرها، فرمان پذیری 
و لذت رانندگی دارد. عدم امکان کنترل مناسب 
در پیچ ه��ا، تمایل به انحراف از مس��یر، لرزش، 
صدای غیرعادی جلوبن��دی و لرزش غربیلک 
فرمان می تواند نشان دهنده خرابی کمک فنرها 
باشد. سیستم تعلیق و جلوبندی نیازمند بازدید 
در طول سال هستند. اگر سیستم تعلیق آسیب 
ببیند و تعمیر نشود، آسیب های جدی به شاسی 

خودرو شما وارد خواهد شد. 
 

در اشکال باال نحوه ارتباط سیستم تعلیق و 
شاسی مشخص شده است.

فیلتر هوا
 از اثرات فیلتراسیون بد هوا می توان به نارسایی 
در سیستم سوخت رسانی، تخریب رینگ های 
پیس��تون، تخریب پمپ باد،  کاهش ش��تاب، 
افزایش مصرف سوخت و آالیندگی اشاره کرد. 
بنابراین تعویض به موقع فیلتر هوا برای افزایش 

کارایی و بازده موتور ضروری است.
سرویس M )میان مدت( :

ای��ن بخش عالوه ب��ر مراحل قب��ل مراحل 
جدی��دی را به خود اختصاص داده اس��ت که 
گیربکس، دیفرانس��یل و سیستم خنک کننده 
)ضدیخ( از جمله آنهاس��ت ک��ه در زیر به آنها 

پرداخته می شود.
گیربکس و دیفرانسیل

روغن گیربکس و دیفرانسیل به همراه فیلتر 
باید طبق زمان تعریف شده تعویض شود. این 
امر باعث می ش��ود که تعویض دنده ها نرم تر و 
س��ریعتر انجام گیرد، مصرف سوخت به دلیل 

افزایش کلی کارایی موتور کاهش یابد و شتاب 
خودرو افزایش پیدا کند.

سیستم خنک کننده )ضدیخ(
 ضد یخ در زمستان از یخ زدگی و در تابستان 
از داغ ش��دن بی��ش از حد موت��ور جلوگیری 
می کند. از آنجا که خواص این مایع با گذشت 
زمان تغییر می کند، توصیه می ش��ود س��الی 
یک بار آن را تعویض کنید. از طرفی از آنجایی 
که در اتوبوس از جنت ها و لوله های متعددی با 
متریال مختلف اس��تفاده شده، استفاده از ضد 
یخ باعث می ش��ود قطعات طول عمر بیشتری 
داشته باشند و امکان به وجود آمدن سولفاته در 

مسیر از بین برود. 
سرویس L )بلند مدت( : 

این سرویس که نسبت به سرویس های قبلی 
کامل تر است، عالوه بر انجام مراحل قبل، سرویس 

فیلر موتور و گاردان را نیز در بر می گیرد.
فیلر موتور

 از آنجایی که فیلر در سیس��تم احتراق تاثیر 
داش��ته و اگر تنظیم نباش��د در خام س��وزی، 
آالیندگی و سالمت موتور تاثیر می گذارد، پس 
الزم است که در زمان تعیین شده حتما فرآیند 
فیلر انجام شود تا موتور همیشه کیفیت خود را 

در مراحل مربوط به فیلر حفظ کند.
گاردان

 همان ط��ور که می دانی��د گاردان ارتباط بین 
گیربک��س و دیفرانس��یل را فراه��م می کند و 
وظیفه انتقال قدرت را برعهده دارد، پس چون 
گیربکس و دیفرانس��یل هرکدام نقش مهمی 
را در رون��د حرکت اتوبوس ایف��ا می کنند و از 
آنجایی که گاردان رابط بین این دو قس��مت از 
اتوبوس است نیاز به بازدید و رسیدگی فنی به 
موقع دارد که این بازدید شامل اطمینان حاصل 
کردن از عدم وجود آس��یب دیدگی و لقی در 

چهارشاخ گاردان است.

)شکل باال نحوه ارتباط گیربکس و دیفرانسیل 
به وسیله گاردان را نشان داده است.(

در پایان ذکر این نکته ضروری است که باید 
دقت داشت، با انجام س��رویس های ادواری در 
زمان مناس��ب می توان عمر متوسط خودرو را 
ت��ا مقدار زیادی افزایش داد و از هزینه تعویض 

قطعات مصرفی در امان ماند.
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همان طور كه مسـتحضريد، شركت عقاب افشان در راسـتاى ارتقاى ايمنى سفرهاى جاده اى، تأمين آسايش و آرامش هر چه بيشتر 
مسافران و همراهي با مالكان و رانندگان، مرحله اول طرح تشويقى شامل خدمات تعميرگاهى مانند تعميرات كلى موتور، گيربكس، ترمز، 
سيستم تعليق و ... را با 20 درصد تخفيف به متقاضيان ارائه داد. با توجه به استقبال گسترده رانندگان از مرحله اول اجراى اين طرح، شركت 
عقاب افشان در نظر دارد در مرحله دوم، اتوبوس هاى مدل 1381 تا 1388 را پذيرش كند. رانندگان محترم مى توانند  با مراجعه به مراكز 
خدمات پس از فروش شركت در سراسر كشور از تاريخ اول اسفند 1395 لغايت 31 شهريور ماه 1396 از مزاياى اين طرح بهره مند شوند. 
بديهى است در مراحل بعدى طرح، براى ساير مدل هاى توليدى، اطالع رسانى الزم صورت خواهد پذيرفت. براي كسب اطالعات بيشتر با 

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

قابل توجه مالكان و رانندگان محترم اتوبوس هاى عقاب – اسكانيا



در تعریف��ی کوت��اه می توان گفت 
کمربند ایمنی، ابزاری مهارکننده 
ی��ا  پرت��اب  از  جلوگی��ری  ب��رای 
جابه جای��ی ناگهان��ی سرنش��ینان 
اتومبی��ل در مانورهای ش��دید یا 
هنگام ب��روز تصادف و ممانعت از 
برخورد آنها با قسمت های داخلی 
خودرو یا سایر سرنشینان و حتی 
پرتاب شدن به بیرون اتاق خودرو 
است. مانند بسیاری دیگر از لوازم 
ایمنی که از صنایع هواپیمایی وارد 
نخستین  ش��ده اند،  خودروسازی 
کمربند ایمنی نیز توس��ط »جورج 
کیلی« اواخر قرن نوزدهم میالدی 
ابداع و برای اولین بار به وس��یله 
»آدولف پژود« برای اجرای پرواز 
معک��وس ب��ا هواپیم��ا و نیفتادن 
از داخل کابی��ن آن به کار گرفته 
ش��د، البته تا س��ال ۱۹۳۰ طول 
کشید تا کمربند ایمنی در هواپیما 
اس��تاندارد ش��ده و اس��تفاده از 
آن اجباری ش��ود. گفته می ش��ود 
»ادوارد ج. کاالگ��ورن« اولین حق 
اخت��راع ب��ا ش��ماره ۳۱۲۰۸۵ را 
در دهم فوری��ه ۱۸۸۵ برای یک 

کمربند ایمنی ثبت کرد. 
از  اس��تفاده   ۱۹۷6 س��ال  در 
کمربندهای ایمنی برای سرنشینان 
ردی��ف جلو در خودروه��ای آلمان 
اجب��اری ش��د و بحث ه��ای زیادی 
درب��اره فوای��د و اهمی��ت آن در 
گرفت. البته سال های زیادی طول 
کش��ید تا بس��تن کمربند ایمنی 
برای رانندگان و دیگر سرنشینان 
خودروها به امری عادی بدل شود. 
بنابر تحقیق��ات اداره ملی امنیت 
و ترافی��ک بزرگراه ه��ای ای��االت 
 ،NHTSA متح��ده موس��وم ب��ه
کمربندهای ایمنی س��االنه حدود 
۱۳ هزار زندگی را در این کشور 
نجات می دهند. بر اساس مطالعات 
NHTSA کمربند ایمنی، خطر مرگ 
را برای سرنشینان صندلی جلو تا 

۵۰ درصد کاهش می دهد. 

دلیل اجبار برای بستن کمربند ایمنی
همواره گفته می ش��ود که این وس��یله ایمنی، در 
بسیاری از برخوردها نجات بخش زندگی سرنشینان 
است اما ببینیم چنین موضوع مهمی چگونه اتفاق 
می افتد. تصور کنید اتومبیلی با سرعت 80 کیلومتر 
بر ساعت به مانعی برخورد کرده و یک تصادف شکل 
می گی��رد، زمان بندی این برخورد ب��رای افراد بدون 

کمربند ایمنی به شرح زیر است: 
2 صدم ثانیه پس از برخورد: سپر در هم می شکند و 
اتومبیل نیرویی 30 برابر وزن خود را تحمل می کند. 

4 صدم ثانیه پس از برخورد: راننده و سرنش��ینان 
ه��ر کدام با نیرویی حدود 2 تن )بس��ته به وزن هر 

سرنشین( به جلو پرتاب می شوند. 
۵ ص��دم ثانیه پس از برخورد: بدن راننده با همان 

نیروی 2 تنی با فرمان اتومبیل برخورد می کند. 
7 صدم ثانیه پس از برخورد: سرنشین کنار راننده به 

داشبورد می خورد. 
9 ص��دم ثانیه پس از برخورد: س��ر راننده و دیگر 

سرنشین جلو به شیشه اتومبیل برخورد می کند. 
یک دهم ثانیه پس از برخورد: سرنشینان عقب نیز 

به سرنشینان جلو می پیوندند! 
اما این پایان ماجرا نیست، زیرا هنوز 90 درصد )9/ .( 
از ثانیه اول باقی مانده که طی آن برخورد کامل شده و 

آسیب های وارده به سرنشینان تکمیل می شوند. 
کمربندهای ایمنی انواع مختلفی دارند که بسته به 
نوع خودرو و جایگاه سرنش��ین، به کار گرفته شده و 
از معروف ترین آنها می توان به کمربندهای دو نقطه 

اتصال، س��ه نقطه اتصال، چهار نقطه اتصال و شش 
نقطه اتصال اشاره کرد که دو گونه آخر به ترتیب ویژه 

اتومبیل های سوپر اسپرت و مسابقه ای است.  

)lap belt( کمربند دو نقطه اتصال
کمربندی قاب��ل تنظیم که روی می��ان تنه قرار 
می گی��رد و از اولی��ن کمربندهای مورد اس��تفاده 
در خودروهای قدیمی اس��ت ولی ام��روزه فقط در 
صندلی های میانی عقب برخی خودروها و همچنین 
برای مسافران هواپیماها و برخی مدل های اتوبوس به 

کار گرفته می شود.
 در س��ال 19۵4، باشگاه اتومبیل های مسابقه ای 
آمریکا از شرکت کنندگان خواست از کمربند ایمنی 
ران اس��تفاده کنند. در سال 19۵۵، فورد برای اولین 
بار این کمربند را به عنوان آپشن روی اتومبیل خود 
قرار داد. یک س��ال بعد با اصرار »رابرت مک نامارا« 
مدیر اجرایی فورد، کمربندهای ایمنی در قالب بسته 
»محافظ« به خریداران ارائه شد. در دهه 60 میالدی 
کمربند ش��انه ای نیز رواج داشت که روی شانه قرار 
گرفته و تنظیم می ش��د ولی به دلی��ل لیز خوردن 
سرنش��ین از زیر آن هنگام برخ��ورد، خیلی زود به 

فراموشی سپرده شد. 

کمربند ایمنی سه نقطه ای
از آنج��ا که کمربندهای ایمنی ران و ش��انه ای به 
تنهایی کارایی الزم را نداش��تند، کمربند ایمنی سه 

نجات بخشی به نام کمربند ایمنی
آیا می دانید کمربند ایمنی در تصادفات 70 درصد شانس زنده ماندن را افزایش می دهد؟
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نقطه ای اختراع ش��د. اولین نوع این کمربند به 
عنوان تلفیقی از دو گونه قبلی در س��ال 19۵1 
توس��ط »روگر ورلد« و »هوگ دهاون« به ثبت 
رسید. کمپانی س��اب سوئد اولین تولید کننده 
خودرو بود که در سال 19۵8 کمربند ایمنی را به 
صورت استاندارد روی مدل GT750 در نمایشگاه 
اتومبیل نیویورک معرفی کرد. یک سال بعد ولوو 
نیز نوع خاصی از این وسیله را به عنوان تجهیزات 
استاندارد به کار گرفت. آنچه امروز وسیله ای جدا 
نش��دنی در تمامی خودروها به ش��مار می آید، 
کمربند ایمنی سه نقطه ای است که طی سال ها 
پیشرفت کرده و تجهیزات دیگری هم به آن اضافه 

شده است. 

شرح عملکرد کمربند ایمنی
هنگام برخورد اتومبیل با یک جس��م صلب و 
ثابت، اینرس��ی سرنشینان و خودرو کامالً از هم 
مستقل هس��تند. در واقع با اینکه نیروی جسم 
موجب توقف ناگهانی خودرو می شود، اما سرعت 
سرنشینان به همان میزان اولیه باقی مانده و به 

حرکت خ��ود ادامه می دهند و در ادامه با همان 
س��رعت به فرمان ماش��ین کوبیده ش��ده یا به 
سمت شیشه جلو پرتاب می شوند. از آنجایی که 
نیروی مقاوم حاصل از چنین تصادفی، در آسیب 
پذیرترین اعضای بدن مانند سر و صورت یا قفسه 
سینه متمرکز می شود، به آسانی موجب مرگ 

شده یا جراحات شدیدی بر فرد وارد می کند. 
وظیفه کمربند ایمنی، گسترش و پخش کردن 

نی��روی بازدارنده روی بخش های تنومندتر بدن 
اس��ت تا صدمات وارده کاه��ش یابند. چنانچه 
کمربند به درس��تی بسته شده باشد، بیشترین 
نیروی بازدارنده به قفس��ه س��ینه و لگن فرد )از 
اعضای نس��بتاً محکم بدن( وارد می شود. چون 
کمربند ایمنی با قسمت وسیعی از بدن ارتباط 
داش��ته و نیروی بازدارنده در س��طحی کوچک 
متمرکز نمی شود، بنابراین آسیب چندانی ایجاد 

نمی کند. 
از سوی دیگر نوارهای کمربند ایمنی از مواد 
انعطاف پذیری در مقایسه با داشبورد و شیشه 
اتومبیل س��اخته شده، کمی کش��یده شده و 
موجب می ش��ود توقف خیلی ناگهانی نباشد. 
البته این کش��یدگی، حد مشخصی دارد، زیرا 
در غیراین صورت ممکن است فرد با فرمان یا 
شیشه برخورد کند. برای کاستن هر چه بیشتر 
 Crumple( از ش��دت ضرب��ه، نقاط شکس��ت
Zones) در جلو و عقب س��ازه خودرو با جذب 
ضربه تصادف و تغییر ش��کل ش��دید، نیروی 
بازدارن��ده را جذب کرده و ضربه را مس��تهلک 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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می کنند. با توجه به استحکام قفس سرنشینان 
)سازه کابین(، کارآیی نقاط شکست تنها زمانی 
ب��ه باالترین حد خود می رس��د که فرد همراه 
کابین حرکت کند، به عبارت دیگر با بس��تن 

کمربند، کامالً ایمن شده باشد. 

محدود کننده فشار
در برخوردهای شدید، کمربند ایمنی می تواند 
آس��یب های جدی به سرنش��ین وارد کند. با 
افزایش اینرسی هر سرنشین، نیروی زیادتری 
برای متوقف ساختن او مورد نیاز است، به عبارت 
دیگر هر چه برخورد با سرعت و شدت بیشتری 
صورت گیرد، کمربند ایمنی نیروی بیش��تر و 
ش��دیدتری به فرد وارد می کند تا او از حرکت 
باز بماند. برهمین اساس در برخی سیستم های 
کمربند ایمنی از محدودکننده های فشار برای 
کاستن از آسیب های ناشی از کمربند استفاده 
می شود. ایده اصلی این روش، آزاد کردن مقدار 
کمی بیشتر از نوار کمربند در مواقعی بوده که 

نیروی بزرگی به کمربند وارد می آید. 
یکی از ساده ترین محدودکننده های فشار، 
چین دوخته ش��ده ب��ه نوار کمربند اس��ت. 
کوک های نگهدارنده این چین ها برای زمانی 
طراحی شده اند که نیروی زیادی به کمربند 
وارد آید، با ش��کافته شدن این کوک ها، نوار 
باز ش��ده و کمربند اجازه گسترش یافتن در 

حد کمی بیشتر خواهد داشت. 
محدودکننده های پیشرفته تر به یک نوار پیچ 
خورده در مکانیزم جمع کننده متکی هستند. 
این نوار پیچ خ��ورده، طولی از یک ماده فلزی 
بوده که یک س��ر نوار پیچیده شده به مکانیزم 
قفل و سر دیگر آن به قرقره دوار متصل است. 
در تصادف��ات با ش��دت کم، این نوار ش��کل و 
س��اختار خ��ود را حفظ کرده و قرقره توس��ط 
مکانیزم قفل، از حرکت می ایستد اما زمانی که 
نیروی ش��دیدی به نوار کمربند و در نتیجه به 
قرقره وارد می آید، نوار پیچیده شده کمی بسته 
خواهد ش��د و در نتیجه نوار کمربند به مقدار 

اندکی کمتر بسته می شود. 
ط��ی س��ال های گذش��ته اثبات ش��ده که 
کمربندهای ایمنی، مهمترین وسیله حفظ جان 
سرنشینان در اتومبیل ها و کامیون ها هستند. 
البته این وس��ایل نیز مانند دیگر ساخته های 

بشری بدون خطا نبوده و هنوز جای پیشرفت 
و توس��عه زیادی در آنها وجود دارد. پیش بینی 
می ش��ود درآین��ده خودروها ب��ا کمربندها و 
کیس��ه های هوای بهتر و مفیدترعرضه شده و 
همچنین به تکنولوژی های جدیدی در ایمنی 

فعال و غیرفعال مجهز خواهند بود. 
گفته می شود نسبت شانس زنده ماندن کسی 
که کمربند ایمنی می بندد، در مقایسه با کسی 
که نمی بندد ۵ برابر بیشتر است، تأثیر استفاده 
از کمربند ایمنی در مهار و ایمنی سر و باالتنه 
اف��راد به میزان 70 درص��د از صدمات مغزی، 

نخاعی و داخلی آنان خواهد کاست. 
در پای��ان به برخی از نکات��ی که باید هنگام 
اس��تفاده از کمربند ایمنی ب��ه آنها توجه کرد، 

اشاره می کنیم: 
1- تنظیم یا کاربرد اش��تباه کمربند ایمنی، 

برای انسان آسیب رسان و خطرناک است. 
2-  اس��تفاده از کمربند ایمن��ی برای بانوان 
ب��اردار، ممکن اس��ت موجب فش��ار بر رحم و 
جنین ش��ده و صدماتی را در پی داشته باشد، 
بنابراین اس��تفاده از آن باید با نظر و مش��ورت 

پزشک باشد. 
3- تنه��ا راه مطمئ��ن اس��تفاده از کمربند 
ایمنی برای کودکان، به کارگیری صندلی های 
مخصوص و مناسب بوده که به صندلی خودرو 

متصل می شود.
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امروزه سیس��تم های ایمنی مختلفی 
روی خودروه��ا نصب می ش��وند که 
می توانند راحت��ی و ایمنی خودرو را 
به صورت چشمگیری افزایش دهند. 
این سیس��تم ها به دو ن��وع فعال و 

غیرفعال تقسیم بندی می شوند. 
فع��ال،  ایمن��ی  سیس��تم های 
سیستم هایی هس��تند که با کنترل 
حرک��ت خ��ودرو، ارائ��ه خدم��ات به 
رانن��ده و یا دادن هش��دارهای الزم 
می توانند از وقوع تصادف جلوگیری 
کنند. سیس��تم های ایمنی غیرفعال 
وظیفه دارند در هنگام بروز تصادف 
تا حد ممکن، خسارت ناشی از تصادف 

و صدمات وارده را کاهش دهند.
ما در این مقاله به بررسی سیستم های 
ایمنی فعال می پردازیم. برخی از این 
سیستم ها که در بخش اول این مقاله 
به طور مختصر ش��رح خواهی��م داد 
عبارتند از: سیس��تم ترمز ضدقفل 
 ،EBA سیس��تم ترمز کمک��ی ،ABS
سیس��تم توزیع الکترونیکی نیروی 
پای��داری  ترم��ز EBD و سیس��تم 

.ESP الکترونیکی
در اکث��ر ای��ن سیس��تم های ایمنی، 
کامپیوتر مرکزی خودرو و سنسورهایی 
که اطالع��ات وضعیت خ��ودرو را به 
کامپیوت��ر مرکزی ارس��ال می کنند، 
نقش اساسی را ایفا می کنند. وجود 
برخی از این سیستم ها آنقدر مفید 
اس��ت که با وجود هزینه باالی آن ها، 
نصبش��ان روی خ��ودرو ارزش��مند 

است.

مقدمه
در دنی��ای پیش��رفته ام��روز ب��ا به کارگی��ری 
فن آوری ه��ای جدید، عملکرد سیس��تم ها بهبود 
یافته و قابلیت های آن ها بیشتر شده است. خودرو 
نیز از این قاعده مس��تثنی نب��وده و با به کارگیری 
تکنولوژی های جدید، تحول عظیمی در قابلیت ها 
و کیفی��ت عملکرد خودرو رخ داده اس��ت. در این 
مقاله سعی شده اس��ت جهت آشنایی مخاطبان، 
جدیدترین تکنولوژی های سیستم های ایمنی فعال 
در خودرو با بیان قابلیت ها، به صورت مختصر شرح 

داده شود]1[.

سیستم ترمز ضد قفل
ABS (Anti-lock Braking Systems(

نگه داشتن ناگهانی یک اتومبیل در جاده  لغزنده 
می تواند بسیار خطرناک باشد. ترمزهای ضد قفل، 
خطرهای این واقعه  ترس��ناک را کاهش می دهند. 
درواقع حتی راننده های حرفه ای روی سطوح لغزنده 
بدون ترمز ضد قفل نمی توانند به خوبی یک راننده  

معمولی با ترمزهای ضد قفل ترمز کنند ]2[.
سیستم ترمز ضد قفل یکی از سیستم های ترمز 
است که امروزه در اکثر خودروها به صورت استاندارد 
عرضه می شود. این سیستم مانع قفل شدن چرخ ها 
در ترمزهای ناگهانی می ش��ود ک��ه در نتیجه آن، 
کنت��رل خودرو در این مواقع به ش��دت بهبود پیدا 
می کند و همچنین مس��افت توقف خودرو کاهش 
چشمگیری می یابد. این سیستم با کنترل سرعت 

چرخش چرخ ها، فشار وارده بر هر چرخی که قفل 
می شود را به سرعت آزاد می کند تا مانع قفل شدن 
آن ش��ود. برای هر چرخ یک سیستم مجزا تعریف 
شده اس��ت که مثالً اگر یک چرخ روی آسفالت و 
دیگری روی یخ باشد این سیستم با کاهش فشار 
ترم��ز روی چرخی که روی یخ قرار دارد مانع قفل 

شدن آن می شود ]3[.

:ABS روند کار سیستم ترمز
پردازن��ده مرکزی خودرو با کمک سنس��ورهای 
موج��ود در هر چرخ، س��رعت دوران چرخ ها را در 
حال��ت ترمزگیری بررس��ی می کن��د. در صورتی 
که س��رعت دوران یکی از چرخ ها نسبت به سایر 
چرخ ها متفاوت باش��د، پردازنده ب��ا فرمان الزم به 
سوپاپ الکتریکی سیلندر ترمز، میزان فشار درون 
سیلندر را تغییر می دهد که با این کار میزان نیروی 
ترم��ز وارده به چرخ تغییر می کند و چرخ از حالت 
بحرانی خارج می شود. پس احتمال قفل شدن آن 
نیز کم می شود. روند باال به صورت مداوم و با سرعت 

زیاد انجام می پذیرد ]4[.
»مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه ها« )IIHS( جهت 
ت��الش برای تعیین این که »آیا اگر وس��ایل نقلیه 
به ABS تجهیز ش��وند، حوادث مرگبار بیش��تر یا 
کمتر می ش��وند؟« مطالعاتی را انجام داده اس��ت. 
در مطالع��ه ای که در س��ال 1996 صورت گرفته 
بود وسایل نقلیه تجهیز شده با سیستم ABS هیچ 
کاه��ش احتمالی را در حوادث مرگبار نس��بت به 

محمد علی میرکو
کارشناس واحد تحقیق و توسعه

سیستم های ایمنی فعال در خودروها را بشناسید
)بخش اول(

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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وسایل نقلیه عادی نشان ندادند. دو پداله کردن 
برخی از رانندگان در هنگام ترمزهای ش��دید 
و یا به اندازه کافی فش��ار ندادن پدال ترمز در 
مواقع خطر، دالیل اصلی کاهش نیافتن حوادث 
مرگبار بود. به همین خاطر برای تکمیل سیستم 
ABS، سیس��تم ترمز کمک��ی EBA طراحی 

گردید ]4[.

سیستم ترمز کمکی
EBA (Emergency Brake Assist(

این تکنولوژی اولین بار توسط شرکت دایملر 
و بنز مورد اس��تفاده قرار گرفت. این سیس��تم 
با توجه به س��رعت خودرو و شدت فشار روی 
پ��دال ترمز تش��خیص می دهد که آی��ا راننده 
قصد توقف خ��ودرو به صورت اضطراری را دارد 
یا خیر. در این صورت اگر تشخیص دهد هدف 
توقف اضطراری بوده و فش��ار نیز به طور کامل 
اتفاق نیفتاده اس��ت، سیستم ABS که توسط 
راننده اعمال شده لغو می شود و سیستم به طور 
خ��ودکار ترمز ABS را وارد عمل می کند تا در 
سریع ترین زمان ممکن بدون قفل شدن چرخ ها 

خودرو متوقف شود.
این سیستم موجب استفاده از حداکثر قدرت 
سیستم ترمز می ش��ود و طول طی شده برای 
توقف جهت رانندگان معمولی به میزان زیادی 
کوتاه تر می شود. اگر در حین عمل ترمزگیری، 
ش��ما فش��ار روی پدال را کم کنید سیس��تم 
همچنان ترمز را با حداکثر نیرو مورد استفاده 

قرار می ده��د تا وقتی که راننده پای خود را از 
روی ترمز به طور کامل بردارد.

در صورتی که شما فشار روی پدال را تدریجاً 
اضافه کنید و ترمز گیری ش��ما ناگهانی نباشد 
)مثالً در مدت 1/2 ثانیه فش��ار روی پدال را از 
حداقل به حداکثر برس��انید، مانند ترمزگیری 
درون پی��چ( سیس��تم وارد مدار نمی ش��ود و 
می ت��وان گفت در صورت اس��تفاده حرفه ای از 
ترمز، این سیس��تم در عملک��رد ترمز دخالت 
نمی کند. خودروسازان این سیستم را با نام های 

EBA و یا BAS می شناسند ]۵[.

 EBD سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز
 (Electronic Brake force Distribution(

سیس��تم EBD ی��ا EBFD یک��ی دیگ��ر از 
سیستم های ترمز است و به صورت اتوماتیک و 
بس��ته به شرایط جاده، سرعت خودرو و میزان 
ب��ار خودرو نی��روی متفاوتی را ب��ه هر یک از 
ترمزها منتقل می کند. این سیستم که عموماً 
با  همکاری ABS کار می کند، باعث می شود تا 
فشار ترمز بیشتر یا کمتری به هر یک از چرخ ها 
وارد ش��ود تا بیشترین نیروی توقف الزم را در 
کنار کنترل مناس��ب خودرو ب��ه ارمغان آورد. 
معموالً ترمزهای جلو چون بیش��ترین وزن را 
تحمل می کنند بیشترین نیروی ترمز هم روی 
 EBD این چرخ ها اعمال می ش��ود. سیس��تم
نیروی ترمز کمتری را بر چرخ های عقب اعمال 
می کند تا چرخ های عقب قفل نکنند و قسمت 

عقب خودرو سر نخورد.
ش��رایط حاکم در هنگام حرکت خودرو که 
باعث پدید آمدن ایده تقسیم نیروی ترمز بین 

چرخ های اتومبیل می شود، عبارتند از:
1- هر چرخ در خودرو میزانی از وزن خودرو 
را متحمل می ش��ود که با توج��ه به چگونگی 
طراحی خ��ودرو و ش��رایط حرکت��ی خودرو 
متفاوت اس��ت. برای نمونه، اگر تقس��یم وزن 
خودرو 60/40 باشد، 60 درصد وزن خودرو در 
حالی که خودرو ساکن است یا حرکت با سرعت 
ثابت دارد، روی چرخ های جلو و مابقی آن روی 
چرخ های عقب خواهد بود. حال تصور کنید که 
این خودرو در حال حرکت در مسیری مستقیم 
و ش��رایط جاده ای خش��ک و مناسب است و 
خودرو ب��اری را نیز حمل نمی کند. اگر راننده 
خودرو اقدام به ترمزگیری کند، در این شرایط 
به علت سرعت اولیه خودرو قبل از ترمزگیری، 
مقداری از وزن خودرو به جلو منتقل می شود. 
پس چرخ های جلو خودرو که وزن بیش��تری 
را در ش��رایط معمول حمل می کردند مقداری 
وزن اضافه را نیز باید حمل کنند. اما با در نظر 
گرفتن مثال باال این فکر به ذهن می رس��د که 
در شرایط توصیف شده باید نیروی ترمز اعمالی 
به چرخ های جلو بیشتر از چرخ های عقب باشد 
و یکی از کارهای سیستم EBD همین است که 
در ترمزگیری مستقیم الخط به صورت تقریبی 
نیروی ترمز الزم هر چرخ را محاس��به و آن را 

بر هر چرخ اعمال  کند.
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2- شرایط بعدی حالتی است که خودرو باری 
را حمل کند و در ش��رایط توصیفی قبلی ترمز 
کند. در این ش��رایط به علت وجود وزن بیشتر 
در قس��مت عقب خودرو در هنگام ترمزگیری، 
وزنی به قس��مت جلو اضافه نمی شود. در واقع 
با منتقل ش��دن بخشی از وزن عقب به سمت 
جلو، وزن عقب و جلوی اتومبیل مساوی خواهد 
ش��د، چون در حالت ع��ادی وزن بخش عقب 
بیشتر از بخش جلو بوده است. اکنون در حالت 
ترمزگیری چون وزن عقب و جلو برابر می شود 
نیروی ترمز وارده به چرخ های جلو و عقب نیز 
باید برابر باش��د. پس چرخ ه��ای عقب در این 
حالت به نیروی ترمز بیشتری نسبت به حالت 

قبل نیاز خواهند داشت.
3- ش��رایط حرکتی بعدی که بر اساس آن، 
تقس��یم نیروی ترمز بین چرخ ها به کار می آید، 
هن��گام حرکت در پیچ اس��ت. در این ش��رایط 
چرخ های بیرون از پیچ، حرکت دورانی بیشتری 
نس��بت به چرخ های داخل پیچ دارن��د. در این 
حالت اگر راننده برای کاهش سرعت خودرو اقدام 
به ترمزگیری کند، چرخ ه��ای داخل پیچ قفل 
می کنند که باعث از دست رفتن کنترل خودرو 
می شود. پس در این حالت نیروی ترمز کمتری 

باید بر چرخ های داخل پیچ اعمال شود ]6[.

 ESP سیستم پایداری الکترونیکی
(Electronic Stability Program(

رانندگی ایمن از اواس��ط دهه نود میالدی با 
ظهور »کنترل پایداری الکترونیکی« یک گام 
بزرگ رو به جلو برداش��ته است. شرکت بوش 
ب��رای اولین ب��ار این سیس��تم را روی خودرو 
مرسدس بنز کالس S و همچنین سری هفت 

خودرو بی ام و امتحان کرد.
این سیس��تم در برنده��ای مختلف نام های 
متفاوتی دارد. به طور مث��ال، در خودرو آکیورا 
VSA، در ش��رکت آئودی، ESP، در ش��رکت 
ف��ورد، Advance Trac و در ش��رکت GM به 

نام Stabilitrak شناخته می شود. این سیستم 
وظیفه افزایش پایداری خودرو را با تش��خیص 
و کاهش ُسرخوردن برعهده دارد. هنگامی که 
ESP از دست رفتن کنترل خودرو را تشخیص 
دهد، به صورت اتوماتیک ترمزها را برای کمک به 
کنترل خودرو در مسیری که راننده می خواهد 
به کار می گیرد ]7[. تصویر شماره )1( پایداری 

خودرو در سر پیچ را نشان می دهد.

سیستم کنترل پایداری در واقع با سه سنسور 
اصلی در ارتباط است:

1- سنسور سرعت دورانی چرخ:
روی هر چرخ یک سنسور وجود دارد تا سرعت 
دورانی هر چرخ را محاس��به کند. سرعت چرخ 
با س��رعت طولی خودرو در رایانه مرکزی خودرو 
مقایسه می شود و تصمیمات الزم اتخاذ می گردد.

2- سنسور زاویه فرمان:
ای��ن سنس��ور، زاویه چرخش��ی فرم��ان را 
اندازه گیری می کند. رایانه مرکزی خودرو جهت 
مورد نیاز راننده را از روی داده های این سنسور 

متوجه می شود.
3- سنسور چرخش حول محور قائم:

این سنسور به نام سنسور Yaw معروف است 
و در وسط خودرو قرار دارد. این سنسور جهت 
واقعی خودرو را به رایانه مرکزی گزارش می دهد. 
رایانه مرکزی خ��ودرو با توجه به داده های این 
سنسور و سنسور زاویه فرمان تصمیم مناسب را 

می گیرد )تصویر 2(.

تصویر 1- کنترل حرکت چرخشی حول محور 
قائم خودرو هنگام پیچیدن ]7[

تصویر 2- برخی از سنسورهای مربوط به 
سیستم های ایمنی ]6[

مهم ترین مزیت این سیستم، کاهش چشمگیر 
تصادفات است. سیستم ESP کمک شایانی به 
حفظ کنترل خودرو در ش��رایط بد آب وهوایی 
می کن��د. سیس��تم ESP ب��ر طب��ق اظهارات 
 )IIHS( »مؤسس��ه بیمه ایمن��ی بزرگراه ه��ا«
می توان��د از 9000 تص��ادف مرگبار در س��ال 
جلوگی��ری کند. همچنی��ن »اداره ملی ایمنی 
ترافی��ک بزرگراه ه��ا« )NHTSA( اعالم کرده 
این سیستم توانسته است 26 درصد تصادفات 
در خودروه��ای معمولی و نزدیک به 48 درصد 
تصادفات مربوط به خودروهای شاس��ی بلند را 

کاهش دهد ]7[.

نتیجه گیری
وجود سیستم های ایمنی، باعث شده است 
راننده هایی با تجربه پایین نیز بتوانند کنترل 
خودرو را به دس��ت گرفت��ه و لذت رانندگی را 

درک کنند.
این سیستم ها با کاهش چشمگیر تصادفات، 
امنیت رانندگان و سرنش��ینان خ��ودرو را تا 
حدود زیادی تضمین می کنند. در شماره آتی 
»کالسکه سبز« در ادامه این مقاله، به بررسی 

سایر سیستم های ایمنی خواهیم پرداخت.

منابع
]1[- تکنولوژی خودرو، تألیف مهدی خرازان.

[2]- www.websavar.ir
[3]- www.niazcar.ir
[4]- www.asbe-bokhar.com
[5] www.truck-store.ir
[6]- www.khodrobank.com
[7]- www.pedal.ir
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رانندگان و تخلفات رانندگی
چه عواملی راننده را به سمت خروج از قانون سوق می دهد؟

پر واضح است که »رانندگان« عامل اصلي انجام 
تخلفات ترافیکي به شمار مي روند، اما آنچه که بر 
چگونگي رفتار انسان و راننده در زمان رانندگي 
و یا تغییر آن نقش خواهد داشت، متفاوت بوده 
که در یک دس��ته بندي کلي سه عامل، محیطي، 

قانوني و اجرایي، دروني را مي توان نام برد.

1- عوامل محیطي :
به مجموعه عواملي گفته مي شود که در محیط 
پیراموني و اطراف انسان وجود داشته و منجر به 
انجام تخلف توسط رانندگان می شود. در واقع این 
عوامل به گونه اي بر رفتار انسان ها اثر مي گذارد 
که راننده را به سمت انجام تخلف سوق مي دهد. 
لذا براي ریشه یابي علل وقوع تخلفات، لزوما باید 
این عوامل را به درستي شناخت و تالش کرد بر 
این گونه عوامل تأثیرگذار مدیریت کرده تا دچار 

رفتارهاي ناهنجار ترافیکي در جامعه نشویم.

- شرایط آب و هوایي: گرماي بیش از حد هوا 
در روزهاي تابس��تان که هم اکنون آن را تجربه 
می کنیم، مي تواند موجب ناراحتي خاطر و از بین 
رفتن آرامش و آسایش و در نهایت بي حوصلگي 
و خشم رانندگان ش��ود. از طرف دیگر سرماي 

هوا همراه با ش��رایط ب��دآب و هوایي نظیر برف 
و ک��والک، مي تواند زمینه س��از ایجاد انگیزه در 
راننده جهت انجام تخلفات ترافیکي براي رسیدن 
س��ریعتر به مقصد را فراه��م کند و در حقیقت 

موجب کاهش آستانه تحمل رانندگان شود.

- وضعیـت ترافیکي: تراکم ب��االي ترافیک 
همراه با راه بندان هاي طوالني مدت، به ویژه در 
شرایط نامساعد جوي مي تواند بستر الزم براي 
تأثیرگذاري در رفتار رانندگان را فراهم آورده و 
انسان در این شرایط و فشار رواني ممکن است 
از کوره به در رود و رفتاري خارج از عرف و عادت 
از خود بروز دهد که یکي از آنها مي تواند، انجام 

تخلفات رانندگي باشد!

- طرح هندسـي راه و کیفیت روسازي: این 
دو ه��م از عواملي هس��تند ک��ه در رانندگي ها 
به وی��ژه رانندگي هاي طوالني م��دت، راننده را 
خسته کرده و موجب استرس یا بروز خشم در 
رانندگان می شوند که از جمله مي توان به ناهموار 
ب��ودن جاده ها، وج��ود خرابي و دس��ت اندازها، 
س��رعت گیرهاي ناگهاني و نی��ز پیچ هاي تند و 

خطرناک و... اشاره کرد.

- وضعیـت روشـنایي: در برخي موارد انجام 
تخلف داراي پ��س زمینه خاص رفتاري نبوده، 
بلکه صرفا ب��ه دلیل دید ناکافي از طرف راننده 
رخ مي دهد، بطور مثال ممکن اس��ت به علت 
کمبود روشنایي در راه ها برخي عالئم راهنمایي 
و رانندگي توس��ط رانندگان به ویژه در شرایط 
نامس��اعد جوي دیده نشده و تشخیص میزان 
فاصله ها به درستي انجام نگیرد و همین مسأله 

موجب بروز برخي تخلفات ترافیکي شود.

- شرایط پیراموني به لحاظ بصري: برای مثال 
در این مورد مي توان به تبلیغات اطراف مس��یر 
حرکت، به لحاظ نوع تبلیغ، رنگ و طراحي آن 
اشاره کرد که مي تواند  به لحاظ رواني بر راننده 
اثرگذار بوده و باعث ایجاد هیجان در راننده شود 
و افزایش رفتارهاي احساسي مي تواند منجر به 

ایجاد روحیه تهاجمي در رانندگان شود.

2- عوامل قانوني و اجرایي :
به مجموع��ه عواملي که مرتبط ب��ا قانون و 
نح��وه اجراي آن و نیز بازتاب ها و تبعات اجراي 
قوانین بوده، اشاره مي کند که مي تواند بر رفتار 
رانندگان و طرز تلقي آنان و نیز میزان تبعیت و 

یا گریز از قوانین و مقررات را فراهم کند. 

- برخورد با متخلف: این مس��أله از دو جنبه 
متفاوت قابل بررسي است. از یک طرف ممکن 
اس��ت برخورد با متخلفین از قوانین رانندگي 
بسیار مالیم و ناکافي باشد و در نتیجه رانندگان 
را به تکرار انجام تخلف س��وق ده��د! از طرف 
دیگر برخورد تحقیرآمیز و نامناسب با رانندگان 
متخل��ف موجب ایجاد روحیه قانون ش��کني و 

مخالفت با قوانین راهنمایي و رانندگي شود.

- نقـص قوانین : در برخي کش��ورها، تغییر 
و تح��ول در قوانی��ن و مقررات ممکن اس��ت، 
بس��ترهاي الزم را در جامعه نداش��ته باش��د و 
در حقیق��ت همراه و هماهنگ با رش��د علم و 
فن آوري نباش��د، در این گونه موارد هم کم کم 
قانون به حاشیه رانده ش��ده و اجراي آن دچار 

مشکل شود.

سردار موسي امیري
جانشین پلیس راهور ناجا
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- عدم اجراي کامل قوانین: قوانین و مقررات 
وضع ش��ده در جامعه از ن��گاه طراحان اولیه و 
قانون گذاران باید مانند یک پازل کامل در جامعه 
پیاده ش��ود تا تأثیر آن ایجاد ش��ود. اگر بخاطر 
دالیل گوناگون و یا نظارت ناکافي،  بخش��ي از 
قطع��ات پازل قانون اجراء و بخش��ي از قطعات 
پیاده نشود آن ش��کل الزم محقق نمي شود و 
در نتیجه زمینه گریز از مقررات و قوانین توسط 

رانندگان شکل مي گیرد.

- بازدارنده نبودن جریمه ها: براي بس��یاري 
از اف��راد و در برخي از جوامع از لحاظ فرهنگي، 
جریمه یک��ي از مهم ترین ابزاره��اي مبارزه و 
برخورد با تخلفات رانندگي محسوب می شود که 
استفاده از آن در کنترل بي نظمي هاي ترافیکي 
مؤثر بوده و ی��ا الاقل در یک برهه زماني کوتاه 
مدت ضروري و تأثیرگذار است تا بتواند آرام آرام 
به یک عادت و یا رفتار در جامعه تبدیل ش��ود. 
اغلب رانندگان از جریمه شدن واهمه دارند و یا 
در مکان هایي که مأموران راهنمایي و رانندگي 
حض��ور دارند از ارتکاب کوچکترین تخلفي نیز 
خودداري مي کنن��د. اما اگر میزان جریمه هاي 
رانندگ��ي پائین باش��د آن ق��درت بازدارندگي 
و تغییر رفت��ار در رانندگان را ایجاد نمي کند و 
موجب تجري بیشتر رانندگان متخلف می شود.

3- عوامل دروني انسان :
مطالعات و بررس��ي ها نشان مي دهد، در بخش قابل توجهي 
از تصادفات ترافیکي، اش��تباهات انساني دخیل است، بنابراین 
آنچه اهمیت بیش��تري مي یابد، ش��ناخت هرچه بیشتر عامل 
دروني انس��ان اس��ت که به نوبه خود مجموعه قابل توجهي از 
عوامل را در مي گیرد، ش��ناخت این عوامل مس��تلزم بررس��ي 
ویژگي ه��اي فردي رانن��ده، تعامالت اجتماع��ي، ویژگي هاي 
روحي و رواني، تربیت افراد، س��طح فرهنگ، میزان آگاهي و... 

را ضروري مي سازد.
و در حقیقت هر فرد انساني باید براي حضور در جامعه و براي 
رعایت حقوق اولیه انساني در اجتماع، رفتارهاي خود را ریشه  یابي 
کرده، عوامل تأثیرگذار رفتاري را بازیافته تا بتواند به درستي بر این 
رفتارهاي غیرنُرم و ناهنجار مدیریت کند تا حقوق خود و دیگران 

را تضییع نکند.

- ریسک پذیري رانندگان: به طور کلي یکي از انگیزه هاي اصلي 
انس��ان براي انجام تخلف ریسک پذیري آنهاست. در واقع در اکثر 
موارد، انجام تخلف همراه با س��ود و منفعت خواهد بود که حتي 
گاه��ي این منفعت از هزینه هاي ایجاد ش��ده در اثر انجام تخلف 

)نظیر جریمه هاي حاصل از آن( نیز بیشتر خواهد بود.
 بنابرای��ن راننده در زمان انجام تخلف ابتدا بطور آني با در نظر 
گرفت��ن منافع حاصل از انجام تخل��ف و نیز هزینه هاي احتمالي 
)بالقوه( آن، نسبت به این موضوع اقدام مي کند که متأسفانه فارغ 
از تبعات انجام تخلفات در جامعه و براي افراد دیگر مرتکب رفتار 

غیر معمول در جامعه می شود.

هر فـرد انسـاني باید براي 
بـراي  و  جامعـه  در  حضـور 
رعایـت حقوق اولیه انسـاني 
در اجتمـاع، رفتارهـاي خود 
را ریشـه  یابي کـرده، عوامل 
تأثیرگـذار رفتاري را بازیافته 
تـا بتوانـد به درسـتي بر این 
رفتارهاي غیرنُـرم و ناهنجار 
مدیریت کند تا حقوق خود و 

دیگران را تضییع نکند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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- خودنمایي: این مس��أله در رانندگان جوان 
بیشتر دیده مي شود، رانندگاني که بیشتر نیاز 
ب��ه جلب توجه و دیده ش��دن در جامعه دارند، 
معم��وال" در زم��ان رانندگي اق��دام به برخي 
حرکات نمایشي و تخلفات رانندگي مي نمایند 
که هم خود را به خطر انداخته و حتي دیگران را 
هم در معرض رفتار ناپسند خود قرار مي دهند.

- غـرور و خودبرتربیني: برخ��ي از افراد و 
گروه ه��ا در جامعه، با توجه ب��ه نوع تربیت و 
فرهن��گ خاصي که در آن پ��رورش یافته اند، 
هم��واره در اکثر عرصه ه��اي اجتماعي داراي 
نوعي روحیه خود برتر بیني و غرور هس��تند. 
ای��ن افراد معموال در زم��ان رانندگي با انجام 
تخلفات، منافع خود را بر دیگران ترجیع داده 
و حت��ي در برخي موارد منافع س��ایرین را به 

مخاطره مي اندازند.

- ناآگاهـي و بي اطالعي راننده: گاهي اوقات 
ف��رد متخلف با توج��ه به کمب��ود اطالعات و 
ناآگاهي، ممکن است اقدام به انجام تخلف کند یا 
اینکه واقعا از عواقب فردي و اجتماعي، مستقیم 

و غیرمستقیم، آني و آتي انجام تخلف بي اطالع 
باش��د که البته با گسترش روزافزون رسانه ها و 
سیستم هاي اطالع رس��اني در جامعه ناآگاهي 

رانندگان بسیار بعید به نظر مي رسد.

- آموزش نادرست و فرهنگ غلط: بسیاري 
از ناهنجاري و مش��کالت اجتماعي، ریش��ه در 
تربیت و تعلیم دوران کودکي افراد جامعه دارد 
که باید تعالیم ترافیکي از همان دوران کودکي 
با شیوه هاي متنوع براي کودکان فراهم شود تا 
بسترساز یک فرهنگ اجتماعي و قانون پذیر در 

بزرگسالي باشد.

- عـدم تمرکز حواس: در برخ��ي از موارد، 
رخ��داد تخلف ناش��ي از ع��دم تمرکز حواس 
رانن��دگان و در نتیج��ه بي توجه��ي آنه��ا به 
قوانین و مقررات رانندگي اس��ت، در این گونه 
موارد فرد علیرغم میل باطني و با انگیزه هاي 
شخصي مرتکب خالف مي شود، مصرف الکل 
و داروه��اي روانگردان، مکالمه با تلفن همراه، 
خوردن و آش��امیدن، اس��تعمال دخانیات و... 
از جمله عوامل اخت��الل در حواس رانندگان 

هستند که جز خود راننده کسي در انجام آن 
دخیل نیست.

- محرک هـاي دروني: خش��م و عصبانیت، 
اضطراب و اضطرار، استرس، هیجان و هرگونه 
عاملي ک��ه موج��ب برانگیختن احساس��ات 
رانندگان ش��ود، مي تواند به عن��وان محرکي 
جهت انجام تخلفات ترافیکي تلقي شود، به طور 
مثال در موارد اضطراري، فرد به راحتي اقدام به 
بي قانوني خواهد کرد و یا در حالت اضطراب و 
استرس، تمرکز رانندگان از بین رفته و ممکن 
است، مرتکب تخلف ش��وند. هر یک از عوامل 
انس��اني، ذکر شده باال منجر  به نوعي رانندگي 
خواهد شد، که به رانندگي تهاجمي معروف است 
در این نوع رانندگي فرد در جهت آسیب رساندن 
به خود و یا در خطر قرار دادن دیگران، به نوعي 
رانندگي مي کند که موجبات این موارد را فراهم 
مي سازد، در این شرایط، قدرت و ادراک راننده از 
حالت طبیعي خارج و تسلط او بر خودش کاهش 
یافته و در موقعیت خطرپذیري قرار مي گیرد که 
مي تواند منجر به بروز تخلفات و در نتیجه وقوع 

تصادفات شود.
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علم و فناوری

سیِب اپل در آینده!
10 اختراع برتر جهانی در عرصه نانو

علم بهتر است یا ثروت؟!
جهان علم در حرکت

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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دنیای فناوری و تکنولوژی هر روز شرایط نوینی 
می یابد. این شرایط نوین البته مدیون تحرکات 
ذهن انسان هاس��ت. انسان های خالقی که خارج 
از برخی چهارچوب ها می اندیشند و برنامه ریزی 
می کنند. در ادامه به برخی از اخبار دنیای فناوری 

اشاره می شود:

پرواز جنگنده 85 میلیون دالری سوئدی ها 
جنگنده نس��ل جدید و فناورانه ساخت سوئد 
برای نخس��تین ب��ار در آس��مان اوج گرفت. 
نمون��ه اولیه جنگنده چندمنظ��وره، 1۵ ژوئن 
)2۵ خرداد( نخس��تین پرواز خود را از ش��هر 
لینش��وپینگ س��وئد تجربه کرد. در طول 40 
دقیقه پرواز جدیدترین نس��خه جنگنده های 
نسل Gripen بر فراز بخش های شرقی شهر 
اوس��ترگوتالند در جنوب س��وئد، مجموعه ای 
از مانوره��ا با هدف آزمایش س��امانه های این 

هواپیما انجام شدند. 
شرکت سازنده اعالم کرده سامانه 8۵ میلیون 
دالری ب��ه ط��ور کام��ال بازطراحی ش��ده و 
نرم اف��زار و تجهیزات الکترونیکی جدید به آن 
امکان تغیی��ر کردن بدون توقف طوالنی مدت 
را می دهن��د. این جنگن��ده همچنین مجهز 
 ،IRST حس��گرهای ،AESA ب��ه ی��ک رادار
نمایشگرهای روی سر، تجهیزات الکترونیکی 
پیشرفته، فناوری پردازش داده نسل جدید و 

کابین خلبان پیشرفته است. 
ع��الوه بر این،  کل موت��ور آن را می توان ظرف 
یک ساعت جایگزین کرد. نخستین اوج گیری 
این سیس��تم فناورانه، انتظارات تیم مهندسی 
ش��رکت سازنده سوئدی را برآورده کرد و تاریخ 
تحویل آن به مشتری ها سال 2019 اعالم شده 

است.

تس�ت س�ریع ترین خودروی سوپرس�ونیک 
جهان در فرودگاه 

سریع ترین خودروی جهان به زودی قابلیت های 
خ��ود را به نمایش خواهد گذاش��ت. س��اخت 
خودروی سوپرس��ونیک 10 س��ال زمان برده 
و این س��امانه ماه اکتبر عملیاتی خواهد ش��د. 
ساخت این خودرو در س��ال 2007 آغاز شد و 
گفته می ش��ود در سال های آتی رکورد سرعت 
زمینی حال حاضر را خواهد شکست. خودروی 
Bloodhound برای نخستین بار در فرودگاه 
نیوک��وی )Newquay( در ش��هر کورن��وال 
انگلستان با سرعت پایین به حرکت در خواهد 
آمد و قبل از رسیدن به پایان باند دو هزار و 744 
متری، به سرعت 3۵4 کیلومتر در ساعت خواهد 
رس��ید.  خودروی مزبور توسط یک موتور جت 
نیرودهی می شود و چون هنوز در حال توسعه 
است، در آینده به سرعت هزار و 600 کیلومتر 

در ساعت خواهد رسید.

صحب�ت با تمام م�ردم دنیا با ی�ک هندزفری 
مترجم هوشمند

شرکت استارتاپی استرالیایی »لینگمو« با اختراع 
جدید خود بش��ر را یک ق��دم به تحقق آرزوی 
علمی-تخیلی اش مبنی بر وجود یک دستگاه 
مترجم همزم��ان جهانی نزدیک ت��ر کرد. این 
دستگاه مترجم One2One که با همکاری گروه 
 IBM Watson فناوری هوش مصنوعی شرکت
طراحی شده اس��ت، اولین دستگاه هندزفری 
مترجم خواهد بود که وابسته به اتصال بلوتوث 
یا وای فای نیس��ت. فن��اوری ترجمه طی چند 
سال اخیر از رشد سریعی برخوردار بوده است. 
هر دو ش��رکت »گوگل« و »اسکایپ« در حال 
توسعه و بهبود فناوری ترجمه به شکل های متن 

به متن و صوت به صوت هس��تند. برای مثال، 
نرم افزار مترجم فعلی شرکت گوگل یک ترجمه 
فوق العاده و کاربردی را روی گوشی های هوشمند 
فراهم می آورد اما تا به حال ندیده بودیم که این 
فناوری را روی هدفون پیاده کنند. این دستگاه 
در ح��ال حاضر 8 زبان مختلف از جمله چینی 
ماندارینی، ژاپنی، فرانس��وی، ایتالیایی، آلمانی، 
پرتغالی برزیل، انگلیسی و اسپانیایی را پشتیبانی 
می کند. این مترجم اطالعات صوتی دریافتی را 
طی 3 تا ۵ ثانیه به زبان دیگری ترجمه و بازگو 
می کند. نسخه نرم افزار سازگار با ios این دستگاه 
قابلیت ترجمه و تبدیل صوت به متن و بالعکس 
زبان های بیشتری را دارد. این مترجم ماه آینده 

با قیمت 179 دالر روانه بازار خواهد شد.

راه اندازی زیردریایی خودکار بوئینگ 
زیردریایی خودکار ساخت شرکت بوئینگ برای 
نخستین بار در آب های کالیفرنیا راه اندازی شد. 
این زیردریایی بخشی از برنامه »سامانه زیرآبی 
بدون سرنشین فوق عظیم« به شمار می آید و 
قرار است در مجموعه ای از مانورها در آب های 
کالیفرنی��ای جنوب��ی، آزمایش های��ی را روی 
سیستم های ارتباطی، سیس��تم های خودکار، 
سیستم پیشرانش، سیس��تم یکپارچه سازی و 
سامانه های باتری خود از سر بگذراند. برخالف 
سامانه های زیرآبی بدون سرنشین حال حاضر که 
عمدتا از راه دور کنترل می شوند و برای داشتن 
انرژی و پشتیبانی الزم نزدیک کشتی های مادر 
حرکت می کنند، زیردریایی جدید از سامانه های 
رایانه ای خودکار و سیس��تم نیرورس��انی قابل 
شارژی استفاده می کند که هر بار به آن امکان 
ش��یرجه زنی و عملکرد خ��ودکار را برای ماهها 
می ده��د. زیردریایی بوئینگ  برای کنکاش در 

اعماق اقیانوس ها ساخته شده است.

جهان علم در حرکت
اخبار دنیای علم و فناوری
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ایکس باکس One X رونمایی شد
شرکت مایکروسافت از قدرتمندترین کنسول 
بازی خود تحت عنوان Xbox One X رونمایی 
کرد. شرکت مایکروسافت جدیدترین کنسول 
بازی خود را به بازار معرفی کرد که مدعی است 
قدرتمندترین کنسول بازی است که تا به حال 
طراحی کرده است و کیفیت و قدرت بیشتری 
 Xbox One S و Xbox One از کنس��ول های
دارد. پس از ماه ها انتظار، مایکروسافت باالخره 
اطالعات و تصاویر قابل توجهی از نسل جدید 

Xbox به گیمرها ارائه کرد.
 Xbox One X رقیب��ی جدی برای کنس��ول 
جدید شرکت س��ونی که ماه سپتامبر معرفی 
ش��د، خواهد بود. کنس��ول های »میان نسل« 
کنسول هایی هستند که قبل از معرفی و تولید 
یک دس��تگاه اصلی، از طرف ش��رکت با اضافه 
کردن به روزرس��انی ها و خدمات جدید معرفی 
می ش��وند. کنس��ول جدید مایکروسافت برای 
اولین بار در تاریخ این شرکت، بازی ها را با کمک 
پردازنده گرافیکی با قدرت 1172 مگاهرتز، با 
کیفی��ت 4K 60  فریم ب��ر ثانیه اجرا می کند. 
بنا به گفته مایکروسافت، بازی ها و لوازم جانبی 
موجود برای Xbox One برای کنس��ول جدید 
نیز قابل اس��تفاده خواهد بود و ش��رکت اواخر 
 Xbox360 امسال تعداد مشخصی از بازی های
را به کنسول جدید خواهد آورد، در حالی که با 
کیفیت بهتر و سرعت بیشتر اجرا خواهند شد. 
مایکروسافت کنسول جدیدش را هفتم نوامبر 
عرض��ه خواهد کرد. قیمت این کنس��ول بازی 

499 دالر اعالم شده است.

یک زن ایرانی در میان 12 فضانورد آینده ناسا
یاس��مین مقبلی، یک زن ایرانی تبار و یکی از 
12 برگزیده جدید س��ازمان ملی هوانوردی و 

فضایی آمریکا)ناس��ا( برای پرواز به فضاس��ت. 
ای��ن 12 نفر ک��ه از میان 18 ه��زار متقاضی 
شرکت در دوره دو ساله فضانوردی 2017 ناسا 
انتخاب شده اند افزون بر یاسمین مقبلی ، چهار 
زن و هفت مرد هس��تند.  ناس��ا به تازگی در 
مراسمی رسمی این 12 فضانورد برگزیده خود 
را معرفی کرده اس��ت. یاسمین مقبلی متولد 
ش��هر »باد ناوهای��م« در آلمان و بزرگ ش��ده 
ش��هر بالدوین در ایالت نیویورک آمریکاست. 
در مراس��م معرفی ای��ن گ��روه مایک پنس، 
معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز س��خنرانی 
کرد. مقبلی پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان 
بالدوین، در رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه 
پ��رآوازه »ام آی تی« ادامه تحصیل داد و از این 
دانش��گاه فارغ التحصیل ش��د. او همچنین از 
مدرسه عالی نیروی دریایی در ایالت کالیفرنیا 
مدرک کارشناس��ی ارش��د در رش��ته هوافضا 
دریافت کرده اس��ت. یاس��مین مقبلی که 33 
س��اله است، دارای چهار نش��ان تقدیر نیروی 
هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران، سه نشان 
کارآیی و موفقیت نیروی دریایی و تفنگداران و 

چندین تقدیرنامه است.

توان ذهن خوانی زنان بیش از مردان
محققان طی انج��ام یک پژوهش جدید موفق 
به شناسایی گونه های ژنتیکی خاص شدند که 
بر توانایی ما برای خواندن احساس��ات یک فرد 
تاثیر می گذراند. آن ها در این پژوهش از شرکت 
کنندگان خواستند تا در رقابتی شرکت کنند 
که برای اولین بار 20 سال پیش طراحی و انجام 
ش��ده بود. این پژوهش جدید نش��ان می دهد 
که منش��ا این تنوع در »دی. ان. ای« افراد است. 
یافته های این پژوهش جدید همچنین نش��ان 
می دهد که زنان در خواندن ذهن افراد نسبت به 

مردان از توانایی بیشتری برخوردار هستند. 
محققان در دانشگاه کمبریج، آزمونی را برگزار 
کردند که برای اولین بار در حدود 20 سال قبل 
اجرا ش��ده بود. این آزمون که »خواندن ذهن از 
روی چشم« نام دارد، شامل نشان دادن تصاویری 
از چشم های افراد مختلف به شرکت کنندگان و 
درخواست تشخیص احساس و حاالت این افراد 
است. این پژوهش نش��ان دهنده این است که 
افراد فورا می توانند با نگاه کردن به چشم دیگران 
ذهن و احساسات آنها را بخوانند. در این پژوهش 
مشخص شد که توانایی برخی افراد در این کار 
از سایرین بیشتر بوده و زنان دارای متوسط نمره 

بهتری هستند.

آغاز تشخیص چهره ها از رحم مادر 
محققان طی انجام یک پژوهش جدید دریافتند 
که نوزادان، تش��خیص چه��ره را از زمانی که 
هنوز در رحم مادر هستند، می آموزند. در این 
پژوه��ش محققان دریافتند زمان��ی که نور به 
دیواره رحم مادر می تابد، اگر آن نور ش��بیه به 
صورت انسان باشد، جنین به آن واکنش نشان 
می دهد. آنها با استفاده از سونوگرافی 4 بعدی 
مش��اهده کردند که جنین ص��ورت خود را به 
س��مت نور می چرخاند، به شرط اینکه این نور 
شبیه به صورت انسان باشد. سرپرست محققان 
اف��زود: ما در این پژوهش دریافتیم که نوزادان 
به چهره ها بیش��تر از هر محرک دیگری توجه 
می کنند. ما در این پژوهش نش��ان داده ایم که 
جنین توانای��ی تمایز بین اش��کال مختلف را 
داشته و تمایل به دنبال کردن اشکالی دارد که 
به حالت صورت انسان شباهت دارند. نوزادان از 
قدرت بینایی بسیار ضعیفی برخوردار هستند 
و بنابراین جنین نیز دارای توانایی مشابه برای 

تمرکز بوده و همه چیز را تار می بیند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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با توجه به نفوذ فناوری در سراسر 
دنیا و صنای��ع مختلف، بخش عمده 
اش��تغال و رش��د اقتصادی به این 
عرص��ه وابس��ته ش��ده اس��ت. به 
همین دلیل بس��یاری از کش��ورها 
نی��ز س��رمایه گذاری های زیادی در 
بخش فناوری خود انجام داده اند تا 
در آینده بتوانند عالوه بر پیشتازی 
در این حوزه، از درآمدهای سرشار 

اقتصادی نیز بهره ببرند.
این در حالی اس��ت ک��ه ایران نیز 
ط��ی س��ال های اخیر قص��د دارد با 
تکیه بر فناوری ه��ای نوین و کمک 
به استارت آپ به رشد بیشتری در 
زمینه علمی و اقتصادی دست یابد. 
به نوش��ته فاینش��نال تایمز ظهور 
اس��تارت آپ های کوچ��ک و بزرگ 
در ای��ران نش��ان می دهد کش��ور 
در مسیر درس��تی گام بر می دارد. 
درحالی که تحلیلگران مختلف فضای 
رش��د فن��اوری و اس��تارت آپ در 
ایران را بس��یار مناسب می دانند، 

اما چالش هایی نیز وجود دارد.
از س��وی دیگ��ر ای��ران نخس��تین 
کش��وری نیس��ت ک��ه س��عی دارد 
کش��ور  در  را  فن��اوری  صنع��ت 
پرورش دهد. طی س��ال های اخیر 
کش��ورهای متعددی این مس��یر را 
ط��ی کرده اند. به عن��وان مثال کره 
جنوبی و س��نگاپور در ابتدای قرن 
بیس��تم دچ��ار چالش ه��ای متعدد 
اقتص��ادی بودن��د؛ اما ب��ا تکیه بر 
تحقیق و توسعه توانستند به رشد 
و درآمده��ای کالن دس��ت یابن��د. 
بنابرای��ن می توان ن��وآوری را رمز 
رش��د اقتصادی در قرن بیس��ت و 
یکم دانس��ت. درهمین راس��تا بر 
آن ش��دیم تا در گ��زارش پیش رو 
نگاهی به تجربیات کشورهای دیگر 

در این زمینه بیندازیم.

شیوا سعیدی
خبرنگار

علم بهتر است یا ثروت؟!
»فناوری« اساس اقتصاد کشورهای جهان است

فناوری، بزرگ ترین صنعت اشتغال زا در هند
هند در مدت زمانی کوتاه رش��د اقتصادی قابل 
توجهی کرد. بخش اعظم این رشد اقتصادی را نیز 
مرهون گسترش تحقیق و توسعه و در کل صنعت 
فن��اوری خود بود. این صنعت یک��ی از بزرگترین 
تولیدکنندگان ش��غل در هند به حس��اب می آید. 
به طوریکه در سال 2012 میالدی 230 هزار شغل 
ایج��اد کرد. طب��ق آمار NASSCOM س��هم کل 
فناوری از صادرات هند از 4 درصد در سال 1998 
می��الدی به 2۵ درصد در 2012 میالدی رس��ید. 
در همین راس��تا و برای گسترش صنعت فناوری 
و نوآوری »نارندا مؤدی« نخس��ت وزیر کنونی این 
کشور پروژه ای به نام »هند دیجیتال« را آغاز کرده 
تا موقعیت صنعت فناوری اطالعات این کش��ور را 
در داخل و خ��ارج تثبیت کند. با توجه به این امر 
هم اکنون تعداد استارت آپ های جدید هند هر سال 
در حال افزایش است و پیش بینی می شود تا 2020 

میالدی به 2100 واحد در این کشور برسد.

آمریکا و اقتصاد مبتنی بر فناوری
مرکز فناوری در آمریکا »سیلیکون ولی« است. 
این شهر که محل فعالیت شرکت هایی مانند اپل، 
فیس بوک و گوگل اس��ت، بر اقتصاد این کشور 
تأثیر زیادی داشته اس��ت. طبق گزارش 201۵ 
موسسه CompTIA صنعت فناوری آمریکا نقش 
اساس��ی در گردش چرخ اقتصاد آن دارد. طبق 
آخرین آمار وزارت کار آمریکا در س��ه ماهه دوم 
2016 میالدی در س��یلیکون ولی بیش از یک 
میلیون و ۵00 هزار فرصت ش��غلی ایجاد شده 

که به قس��مت خدمات و محص��والت نوآوری و 
اطالعاتی تعلق دارد.

آلمان مهد فناوری از گذشته تا امروز
آلمان یکی از کش��ورهایی اس��ت که س��ابقه 
طوالن��ی در حوزه فناوری دارند. صد س��ال قبل 
برلین مهد فناوری عصر خود به ش��مار می رفت. 
این ش��هر در آن زمان »الکتروپلیس« نام گرفته 
بود زیرا دس��تگاه های الکتریکی مختلفی در این 
شهر س��اخته می ش��د. طبق آمار وزارت اقتصاد 
آلمان در س��ال 2014 میالدی حدود 960 هزار 
نفر در بخش فناوری اطالعات، مخابرات و تولید 
محصوالت مصرفی الکترونیکی فعال بودند. جالب 
آنکه این کش��ور در ح��وزه تولید و اس��تفاده از 
فناوری های سبز پیشرو است، به  طوریکه در آمد 
ش��رکت های فعال در حوزه فناوری سبز حدود 

200 میلیارد یورو تخمین زده می شود.
درآم��د کلی بخش های متکی ب��ر فناوری در 
آلمان در س��ال 2013 میالدی به 800 میلیارد 
یورو رس��ید از سوی دیگر آلمان با ثبت 26۵00 
حق امتی��از اختراعات ثبت ش��ده در اروپا رتبه 
نخست را دارد. این درحالی است که شرکت هایی 
مانن��د زیمنس، بوش و BASF تا س��ال 2008 
می��الدی بیش از ۵ هزار اخت��راع را ثبت کردند. 
این حق امتیازها به فناوری های نانو و بیو مربوط 
می ش��ود؛ البته آمریکا و ژاپن بیش از آلمان حق 

امتیاز اختراع ثبت کرده اند.
درآم��د کلی بخش های متکی ب��ر فناوری در 
آلمان )از جمله محصوالت مهندس��ی مکانیکی 
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و الکترونیکی( در سال 2013 میالدی به 800 
میلیارد یورو رس��ید. درهمین راس��تا سازمان 
GTAI )وزارت تجارت و سرمایه گذاری آلمان( 
یارانه هایی را برای تحقیق و توسعه در شرکت های 
کوچک و متوس��ط در حوزه فناوری اختصاص 
داده است تا به رشد این شرکت ها کمک کند. 
همچنی��ن دولت این کش��ور برنامه هایی برای 

شرکت های نوپا دارد.
 

ایجاد مناطق توسعه و فناوری در چین
علم و فناوری از دهه 1990 تا 2010 میالدی 
با س��رعت زیادی در چین رش��د ک��رد. دولت 
چین تاکید زیادی روی سرمایه گذاری، اصالح 
و وضعی��ت اجتماعی علم و فن��اوری به عنوان 
بخش��ی بنیادین از توسعه اقتصادی اجتماعی 
کش��ورش دارد. صنعت فناوری پیشرفته چین 
طی سال های اخیر رش��د قابل توجهی داشته 
اس��ت. به طوریکه طبق گزارش س��ازمان آمار 
چین تا پایان 2013 میالدی 26894 ش��رکت 
تولید کننده در حوزه فناوری پیشرفته در چین 
فعالیت می کردن��د.  بنابراین تعجبی ندارد این 
صنع��ت بیش از بقیه بخش ها نیروی انس��انی 
جذب می کند. در س��ال 2013 میالدی بیش 
از 12 میلیون نفر در بخش تولیدات کارخانه ای 
فناوری پیشرفته فعالیت می کردند که نسبت 
به تع��داد کارکنان این بخش در س��ال 2008 

میالدی بیش از 36 درصد رشد داشته است.
دولت چین نیز برای گسترش فناوری و نوآوری 
برنامه ه��ای مختلفی ایجاد ک��رده، مانند برنامه 
اس��پارک )فناوری مناطق حومه نشین(، برنامه 
تورچ High Tech تجاری سازی فناوری های نوین 
با ایجاد مناطق. از سوی دیگر با توجه به موفقیت 
مناطق اقتصادی خاص دولت این کشور مناطق 
مخصوص اقتصاد و توس��عه فناوری ایجاد کرده 
است. در این مناطق صنایع »تک« ساخته می شود 
تا سرمایه گذاری خارجی جذب شود. عالوه بر آن 
با احداث چنین مناطقی صادرات افزایش می یابد 

و اقتصاد منطقه ای نیز رشد می کند.
 

 بودجه تحقیق و توسعه کره جنوبی دو برابر 
کشورهای پیشرفته

نوآوری و فناوری عوامل اصلی رشد صادرات 

ک��ره جنوبی و افزایش ق��درت اقتصادی آن در 
دهه گذش��ته به ش��مار می روند. این کشور در 
دهه 1960 میالدی یکی از فقیرترین کشورهای 
دنیا به ش��مار می رفت؛ ام��ا در 2014 میالدی 

سیزدهمین قدرت اقتصادی دنیا شد.
در س��ال 2013 رییس جمه��ور کره جنوبی 
اعالم کرد اقتصاد کش��ور باید خالقانه تر باشد 
و به همین دلی��ل وزارت جدید عل��وم، ICT و 
برنامه ریزی آتی را ایجاد کرد. این کشور موقعیت 
خود را مرهون س��رمایه گذاری کالن در بخش 
تحقیق و توسعه است. به طوریکه سهم بودجه 
تحقیق و توس��عه این کش��ور از تولید ناخالص 

داخلی دو برابر کشورهای پیشرفته است.
در نتیجه این روند این کشور یکی از نوآورترین 
اقتصادهای جهان را دارد و در کنار کشورهایی 
مانند آلمان، سوئد، ژاپن و سوئیس قرار دارد. این 
کشور در سال های اخیر به دلیل هزینه گسترده 
در حوزه تحقیق و توسعه در بخش ثبت امتیاز 
ح��ق اختراع نیز عملکرد قابل توجهی داش��ته 

است.
در 2014 بودج��ه این وزارتخان��ه از مرز 12 
میلیارد دالر گذشت که بیش از 2 میلیارد دالر 
به طور مستقیم صرف رشد اکوسیستم استارت 
آپ ها و حذف بسیاری از محدودیت های مربوط 

به همکاری های مشترک در این بخش بود.

س����رمایه گذاری دول�ت س�ن��گاپور در 
استارت آپ ها

سنگاپور یکی از قطب های فناوری درآسیا به 
حساب می آید. دولت این کشور نیز از گسترش 
فناوری حمایت زیادی می کند. طبق آمار 2014 
بانک جهانی، بودجه تحقیق و توسعه این کشور 
10 میلیارد دالر اس��ت. بنابراین تعجبی ندارد 
طی ۵ سال منتهی به 201۵ میالدی دولت این 
کش��ور 167 میلیون دالر در استارت آپ هایی 
مانن��د Tree Box)در ح��وزه امنیت موبایل( و 
iCarClub)اش��تراک گذاری خودرو( به صورت 
یارانه کمک کرده اس��ت. دولت این کشور برای 
گسترش فناوری و نوآوری برنامه های مختلفی 
دارد. به عنوان مثال به ازای هر 1۵ هزار دالری 
که کارآفرینان از سرمایه گذاران خارجی جذب 
می کن��د، 8۵ هزار دالر کم��ک مالی می کند. 

براس��اس آمار ی��ک تحقیق در دانش��گاه ملی 
سنگاپور، تعداد اس��تارت آپ های سنگاپوری از 
22819 در 2004 می��الدی به ۵4983 واحد 
در 2014 می��الدی رس��ید. همچنی��ن ایجاد 
فرصت های شغلی در میان استارت آپ ها نیز از 
1۵6۵37 ش��غل در 2004 به 34۵367 شغل 

در 2014 رسید.
 

درآم�د 2۰ هزار میلیارد تومانی ش�رکت های 
دانش بنیان ایرانی

طی سال های اخیر ایران نیز در حوزه فناوری 
پیشرفت هایی داشته است و شرکت های دانش 
بنی��ان مختلف��ی در آن رش��د کرده اند. طبق 
آمار موجود در س��ال 139۵ می��الدی فروش 
محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان 
ایرانی به 20 هزار میلیارد تومان رسید. درهمین 
راستا پیش بینی می شود تا 1398 میالدی )سه 
سال پس از انتشار این آمار( فروش محصوالت 
و خدمات ش��رکت های دانش بنیان از مرز 10 
ه��زار میلیارد تومان بگذرد و ب��ه 100 تا 200 
هزار میلیارد تومان برسد. جالب آنکه درآمد 4 
استارت آپ ایرانی بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان 
می شود. طی سال 139۵ همچنین 26 شرکت 
دانش بنیان ب��ه عنوان فعال مج��از اقتصادی 
شناخته شدند. بنابراین کاالهای این شرکت ها 
در گمرک در کمتری��ن زمان ممکن ترخیص 
می ش��ود و از س��وی دیگر ب��رای جابه جایی و 
باربری تخفیف ۵0 درصدی دریافت می کنند. 
عالوه برآن شرکت های دانش بنیان در ایران از 
معافیت های گمرکی بهره مند شده اند. برخورداری 
شرکت های دانش بنیان از تسهیالت گمرکی، 
ارائ��ه معافیت های گمرکی برای ش��رکت های 
دانش بنیان، ایجاد خط اعتباری برای صادرات 
محصوالت دانش بنیان، کاهش نرخ تسهیالت 
صادرات فناوری برای شرکت های دانش بنیان، 
برگزاری دوره هایی برای صادرات ش��رکت های 
دانش بنیان، افزوده شدن ۵ دستورالعمل برای 
تسهیل هر چه بیش��تر صادرات، افزایش تعداد 
شرکت های مدیریت صادرات از جمله اقداماتی 
است که در طی 4 سال اخیر برای صادرات هر 
چه بیشتر محصوالت فناورانه شرکت های دانش 

بنیان در پیش گرفته شده است.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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فن��اوری نان��و، نان��و فناوری ی��ا نانو 
دان��ش  از  رش��ته ای  تکنول��وژی؛ 
ک��ه  اس��ت  فن��اوری  و  کارب��ردی 
جس��تارهای گس��ترده ای را پوشش 
می ده��د. موضوع اصلی آن نیز مهار 
ماده یا دستگاه های در ابعاد کمتر از 
یک میکرومتر، معم��والً حدود یک تا 

۱۰۰ نانومتر است. 
در واق��ع نان��و تکنول��وژی فهم و به 
کارگی��ری خواص جدی��دی از مواد و 
سیستم هایی در این ابعاد است که 
اثرات فیزیکی جدیدی - عمدتاً متأثر 
از غلبه خ��واص کوانتومی بر خواص 

کالسیک - از خود نشان می دهند.
فن��اوری نان��و م��وج چه��ارم انقالب 
صنعتی، پدیده ای عظیم است که در 
تمامی گرایش های علم��ی راه یافته 
و از فناوری ه��ای نوینی اس��ت که با 
سرعت هرچه تمام تر در حال توسعه 
است. از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میالدی 
گستره طراحی و ساخت ساختمان ها 
هر روزه شاهد نوآوری های جدیدی 
و  کارآمدت��ر  مصال��ح  زمین��ه  در 
پربازده تر در مقاومت، شکل پذیری، 
دوام و توانای��ی بیش��تر نس��بت به 

مصالح سنتی است.
نانوفن��اوری ی��ک دانش به ش��دت 
میان رشته ای است و به رشته هایی 
چ��ون مهندس��ی م��واد، پزش��کی، 
دارو،  طراح��ی  و  داروس��ازی 
دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک 
کاربردی، ابزارهای نیم رسانا، شیمی 
ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک، 
مهندس��ی برق، مهندس��ی ش��یمی 
و مهندس��ی کش��اورزی نی��ز مربوط 

می شود.
تحلیل گران بر این باورند که فناوری 
نانو، زیست فناوری و فناوری اطالعات 
)IT( س��ه قلم��رو علم��ی هس��تند 
که انقالب س��وم صنعتی را ش��کل 
می دهند. نانو تکنول��وژی  می تواند 
به عنوان ادامه دانش کنونی به ابعاد 
نانو ی��ا طرح ریزی دان��ش کنونی بر 
پایه هایی جدیدتر و امروزی تر باشد.

10 اختراع برتر جهانی در عرصه نانو
فناوری نانو و دستاوردهای آن در جهان

نانو ریشه یونانی »نانس« به معنی کوتوله است. 
فناوری نانو موج چهارم انقالب صنعتی، پدیده ای 
عظیم است که در تمامی گرایش های علمی راه 
یافته است تا جایی که در یک دهه آینده برتری 

فرایندها، وابسته به این تحول خواهد بود.
ماهیت فناوری نان��و توانایی کارکردن در تراز 
اتمی، مولکولی و فرات��ر از آن در ابعاد بین 1 تا 
100 نانومتر، با هدف ساخت و دخل و تصرف در 
چگونگی آرایش اتم ها یا مولکول ها با استفاده از 
مواد، وسایل و سیستم هایی با توانایی های جدید 
و با تغییر این س��اختارها و رس��یدن به بازدهی 
بیشتر مواد است. فناوری نانو فرایند دستکاری 
مواد در مقیاس اتمی و تولید مواد و ابزار، به وسیله 
کنترل آنها در سطح اتم ها و مولکول هاست. در 
واقع اگر همه مواد و سیستم ها ساختار زیربنایی 
خود را در مقیاس نانو ترتیب دهند؛ آنگاه تمام 
واکنش ها سریع تر و بهینه تر صورت می گیرد و 

توسعه پایدار پیش گرفته می شود.
از جمله دستاوردهای فراوان این فناوری کاربرد 
آن در تولید، انتقال، مصرف و ذخیره سازی انرژی 
با کارایی باالس��ت که تحول ش��گرف را در این 
زمینه ایجاد می کند. از این رو دست اندرکاران  و 
محققان علوم نانو در تالش هستند تا با استفاده 
از این فناوری به آسایش و رفاه بیشتر در درون 
و برون س��اختمان با یافتن طبق��ه جدیدی از 
مصالح ساختمانی با عملکرد باال و صرفه جویی 

در هزینه ه��ا بخصوص در مصرف منابع انرژی و 
در نهایت به توسعه پایدار دست یابند.

در مجم�وع ای�ن فناوری ش�امل س�ه مرحله 
است:

اول: طراحی مهندسی ساختارها در سطح اتم؛ 
دوم: ترکیب این ساختارها و تبدیل آن ها به مواد 
جدید با ساختار نانو با خصوصیات ویژه و سوم: 
ترکیب اینگونه مواد و تبدی��ل آنها به ابزارهای 
س��ودمند.  در دنیا ه��ر روز اختراعات زیادی در 
عرصه نانو انجام می شود که در ادامه به بررسی 

10 نمونه برتر در عرصه جهانی می پردازیم:

1 - لنزهای چشمی و واقعیت مجازی
شرکت »آی اپتیک« )iOptik) فعال در عرصه 
فناوری ه��ای نان��و در آمریکا موفق به توس��عه 
لنزهای تماس��ی ش��د که می توانن��د به جای 
هدست های بزرگ واقعیت مجازی به کار گرفته 
شوند، بدون آنکه هیچ گونه تاثیری در دید فرد 

داشته باشند.

2 - حس�گرهای نانو برای تش�خیص حمله 
قلبی

 )Caltech( محققان دانشگاه صنعتی کالیفرنیا
موفق به طراحی نانوحس��گرهایی ش��ده اند که 
می تواند حمله قلبی را پیش از وقوع آن تشخیص 

]26[

شماره 37 - خرداد ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021



دهد. ای��ن فناوری هم می تواند س��بب نجات 
جان بیماران ش��ده و همچنی��ن  در هزینه ها 
صرفه جویی کند. ابعاد آخرین نسخه این تراشه 

تنها 90 میکرون است.

3 -  نانوماده ای برای مقابله با باکتری ها
محقق��ان اس��ترالیایی و اس��پانیایی موفق 
ش��دند با الهام از نوعی سنجاقک و با استفاده 
 )Black Silicon( س��یاه  سیلیس��یم  از 
نانوماده ای طراحی کنند که س��طح آن شبیه 
 بال های س��نجاقک اس��ترالیایی موس��وم به
wandering percher اس��ت. ای��ن نانوماده با 
توجه به داش��تن س��طح عاج مانند می تواند از 

رشد باکتری ها جلوگیری کند.

4 -  باتری های چاپ سه بعدی نانویی
محققان دانشگاه هاروارد و دانشگاه ایلی نوی 
با اس��تفاده از چاپگرهای س��ه بعدی موفق به 
طراح��ی باتری های��ی با طول ی��ک میلی متر 
شدند. کاربرد این باتری های نانویی در مواردی 
همچون مهندسی پزشکی و توسعه حسگرهای 
زیس��تی و ابزاره��ای ردیاب درمان اس��ت که 

می توانند روی پوست بدن تعبیه شوند.

5 -  ربات نانویی جراحی چشم
زوری��خ  فن��اوری  موسس��ه  در   محقق��ان 
)ETH Zürich( موفق ش��دند یک نانوربات را 

توسعه دهند که می تواند برای انجام یک عمل 
جراحی دقیق در چش��م تعبیه شده و با دقتی 
مثال زدنی دوزهای دارویی مورد نیاز را به بافت 
چش��م تزریق کند. قطر ای��ن ربات جراح تنها 

28۵میکرون است.

6 -  تراشه فوق منعطف نانویی
زوری��خ  فن��اوری  موسس��ه  در   محقق��ان 
)ETH Zürich( موفق به توس��عه یک تراشه 
الکترونیکی نانویی شدند که می تواند با انعطاف 
مثال زدنی به دور یک تارمو بپیچد. این نانوتراشه 
می تواند در فناوری های پوش��یدنی و ابزارهای 
کاربردی در عرصه پزشکی به کار گرفته شود. 
در حال حاضر بیشترین کاربرد این نانوتراشه ها 
در تولید چشم مصنوعی و همچنین نظارت بر 

بیماری آب سیاه چشم است.

7 -  نانوالکترودهای زیست تخریب پذیر
 Carnegie( محققان دانش��گاه کارنگی ملون

Mellon( آمری��کا با اس��تفاده از جوهر ماهی 
سپیداج)Cuttlefish(  موفق شدند نوعی ماده 
ش��یمیایی و یک نانوساختار برای نیرودهی به 

وسایل الکترونیکی بلعیدنی طراحی کنند.

8 - اس�تفاده از نان�وذرات ب�رای مب�ارزه با 
سلول های سرطانی

  )MIT( محققان موسسه فناوری ماساچوست
نانوذرات��ی را طراحی کردند که عالوه بر حمل 
داروهای ضد س��رطان مانند دوکسورابیسین، 
رشته های کوتاه RNA  را نیز حمل می کند که 
ژن هایی را که سلول های سرطانی از آنها برای 
فرار از دارو استفاده می کنند، غیر فعال می کند. 
از این نانوذرات می توان در درمان نوع تهاجمی 

سرطان پستان استفاده کرد.

9 -  نانوذرات نقره  برای کشتن میکروب ها
محققان موسس��ه تحقیقاتی »ویلسون« در 
واشنگتن موفق به تولید نانوذرات نقره ای شدند 
که از آنها می توان در همه چیز از خمیردندان 
گرفته تا پوش��اک اس��تفاده کرد. ای��ن ذرات 

می توانند با باکتری ها مقابله کنند.

1۰ - توس�عه دس�تگاه های تست تنفس با 
استفاده از فناوری نانو

 )New England( محققان دانشگاه نیوانگلند
در آمریکا موفق به طراحی یک دستگاه تست 
تنف��س ب��رای بیم��اران دیابتی ش��دند که از 
حسگرهای نانو برای تشخیص سطوح استون 
موج��ود در تنفس بیماران به��ره می گیرد. با 
توجه به این 10 مورد کامال مشخص است که 
ای��ن فناوری نو، پای خ��ود را به تمام عرصه ها 
باز کرده اس��ت و با اس��تفاده از آن می توان به 

پیشرفت های قابل مالحظه ای دست یافت.
طبق آمار در سال 2014 حدود بیش از 10 
درصد مقاالت علمی جهان به عرصه نانوفناوری 
مربوط بوده و کش��ورهای زیادی در این زمینه 

فعال هستند.
از نظ��ر تعداد مقاالت ثبت ش��ده در س��ال 
گذش��ته، ای��ران دارای رتب��ه اول اس��ت و در 
رده بندی کلی رتبه ششم را به خود اختصاص 

داده است. 
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حت��ی اگر برنام��ه ای ب��رای خرید 
محصوالت اپل نداش��ته باش��ید، 
باز هم کنفرانس های این شرکت 
جزو هیجان  انگیزترین رویدادهای 
تکنولوژی سال به حساب می آیند.

کنفرانس توسعه دهندگان جهانی 
اپل یا WWDC هم از این قاعده 
مس��تثنا نیس��ت و اتفاقات ریز و 
درشتش توجه بیشتر رسانه های 
جه��ان را ب��ه خود جل��ب می کند. 
از آی م��ک ابرق��درت و آی او اس 
متحول شده گرفته تا اسپیکری که 
هنوز معلوم نیست قرار است چه 
از آب در بیای��د، همه پدیده هایی 
هس��تند که ه��ر ک��دام می تواند 
تحولی در بازار و تکنولوژی ایجاد 
کند. در این گزارش نگاهی تحلیلی 
به کنفرانس توسعه دهندگان اپل 
خواهیم انداخت تا مشخص شود 
روی��داد پرهیاه��وی اپ��ل به آن 
چیزی ک��ه انتظارش را داش��تند 

تبدیل شده است یا نه؟

آی او اس بزک می شود
با وجود این  که کنفرانس WWDC اپل همیشه 
با چند محصول س��خت افزاری نیز همراه بوده، اما 
هدف اصلی این کنفرانس توسعه نرم افزاری است 
و ب��رای همی��ن تمرک��ز اصلی این ش��رکت روی 
سیس��تم های  عاملش اس��ت. از همی��ن رو اول از 
همه سراغ سیستم عامل آی او اس جدید می رویم. 
سیس��تم عاملی که حاال به نس��خه 11 رس��یده و 
حداقل در ظاهر دچار یک دگرگونی خوشایند شده 
است. اولین تغییر در آی او اس 11 به کنترل سنتر 
مربوط است که پیش از این در چند صفحه مختلف 
ابزارهای کنترل را در اختیار کاربران قرار می داد، اما 
حاال اپل تمام آنها را در چینش��ی جدید در اختیار 
کاربرانش ق��رار داده تا دیگر احتیاجی به صفحات 
مجزا برای موسیقی و... نباشد. تحوالت ظاهری تنها 
به کنترل س��نتر محدود نمی شود و تا زمان عرضه 
 UI آی او اس 11 می توان انتظار داشت این تحوالت

به تمام بخش های سیستم عامل سرایت کند.
ام��ا اتفاق هیجان انگیز در مورد آی او اس 11 وارد 
شدن تمام و کمال واقعیت افزوده به آن است. اپل 
س��رانجام مقاومت در مقابل این تکنولوژی را کنار 
گذاش��ته و این بار قرار اس��ت توس��عه نرم افزاری 
قدرتمندی را در این زمینه انجام دهد. کیت توسعه 
واقعیت افزوده یا همان ARkit به توسعه دهندگان 
ای��ن امکان را می ده��د تا به صورت گس��ترده ای 
فعالی��ت خود را در زمینه واقعی��ت افزوده افزایش 

دهند و اپلیکیش��ن هایی پیش��رفته تر را روانه بازار 
کنند. در ضمن اگر نگران پرشدن حافظه گوشی تان 
با عکس ها و ویدئو های دوربین هس��تید، اپل این 
اطمینان را به ش��ما می دهد که در سیستم عامل 
بعدی عکس ه��ا و فیلم های دوربین گوش��ی ۵0 
درصد فضای کمتری را اش��غال کند. این می تواند 
ی��ک زنگ خطر ب��رای ش��رکت های تولیدکننده 
گوش��ی های هوشمند باش��د که یکی از اهرم های 
قدرت برای مبارزه با آیفون را روی حافظه جانبی و 

داخلی گوشی هایشان قرار داده اند.

کوهنوردی مک او اس ادامه دارد
اهالی کوپرتینو که چند وقتی است نام مکان های 
طبیعی را برای نامگذاری سیستم عامل رایانه های 
خود انتخ��اب کرده اند، باز هم همین روند را ادامه 
داده اند تا بعد از س��یرا این بار س��راغ ارتفاعات این 
کوهس��تان رفت��ه و ن��ام High Sierra را انتخاب 
کنند. این سیس��تم عامل تغیی��رات اصلی خود را 
روی سیس��تم اس��تاندارد فشرده س��ازی گذاشته 
که از h.264 به h.265 برس��د که باعث می ش��ود 
فایل هایی مانند فایل های ویدئویی 40 درصد حجم 
کمتری را اش��غال کنند. عالوه براین اپل تغییرات 
زیادی در اپ های پیش فرض مانند ایمیل، سافاری، 
فوتوز و... ایجاد کرده که می تواند برای کاربران این 
سیس��تم عامل و مک بوک ها و آی مک ها، جذاب و 

کاربردی باشد.

سیِب اپل در آینده!
اتفاقات کنفرانس اپل چه تحوالتی در دنیای دیجیتال ایجاد خواهد کرد؟

آرش جهانگیری
کارشناس بازار
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اما اصلی ترین تحول، ورود واقعیت مجازی به 
این سیستم عامل اس��ت تا مانند ویندوز 10 و 
هولولنز مک او اس نیز واقعیت مجازی را در کنار 
خود احساس کند. این مسأله زمانی اهمیت پیدا 
می کند که تیم کوک به عنوان س��کاندار اصلی 
این ش��رکت بارها اعالم کرده بود برای ورود به 
واقعیت مجازی هنوز زود است و چندان پدیده 
کاربردی برای کاربران نخواهد بود، اما رویکرد 
جدید اپل نش��ان می دهد این بازی دیگر برای 
کوپرتینویی ه��ا جدی ش��ده و از این پس باید 
منتظر حرکات جدید و مهمی از این ش��رکت 

در تکنولوژی مجازی باشیم.
همان ط��ور ک��ه انتظار می رف��ت در کنار دو 
سیستم عامل آی او اس و مک او اس، شرکت اپل 
دس��تی هم به سر و گوش ساعت هوشمندش 
کش��ید تا سیس��تم عامل واچ او اس نیز با یک 
لول آپ )Levelup( همراه باش��د و به نس��خه 
4 برس��د. این سیس��تم عامل که در پاییز قرار 
اس��ت به روزرس��انی ش��ود، هنوز برگ برنده 
هیجان انگی��زی را با خود همراه ندارد و به غیر 
از قابلیت های جدیدی مانند NFC برای ارتباط 
وس��ایل ورزشی مختلف و همچنین گسترش 
فعالیت سیری هنوز به سیستم عامل و گجتی 

حیاتی تبدیل نشده است.

مسافر زمان با نام آی مک
از بحث سیستم عامل های آی او اس، مک آو اس 

و واچ او اس که بگذریم کار به بررسی محصوالت 
کنفران��س  از  ک��ه  می رس��د  س��خت افزاری 
توس��عه دهندگان جهانی اپل س��ر درآورده اند. 
جایی ک��ه جلوتر از همه آنه��ا، آی مک پروی 
بسیار قدرتمند اپل قرار دارد. محصولی که قطعا 
از زمان خود جلوتر اس��ت و به هیچ وجه برای 

کاربران معمولی طراحی نشده است.

 این آی  مک فوق نازک که از قیمت بس��یار 
ب��االی ۵000 دالر ش��روع می ش��ود از نس��ل 
جدی��د پردازن��ده کیبی لیک اینتل اس��تفاده 
می کند که همین مسأله باعث شده بسیاری از 
محدودیت های موجود از پیش پای سازندگان 
دس��تگاه برداش��ته ش��ود. به دلیل حذف این 
محدودیت ها، آی مک پرو 128 گیگابایت حافظه 
رم دارد، از یک پردازنده گرافیکی 18 هس��ته 
استفاده می کند و 4 ترابایت حافظه اس اس دی 
در خود جای داده اس��ت. این قابلیت ها آنقدر 
سرس��ام آور اس��ت که صفحه نمایش ۵K این 

دستگاه چندان به چشم نیاید. با وجود این که 
اپل در این کنفران��س از مک بوک و مک بوک 
پ��روی جدیدی رونمایی نکرد، اما ش��اهد یک 
تغییر نسل در این سری محصوالت نیز بودیم، 
چراکه تمام لپ تاپ های اپل نیز قرار اس��ت به 
پردازنده های 4/4 گیگاهرتزی کیبی لیک اینتل 
مجهز شوند. این افزایش قدرت بی پروا از طرف 
اپل برای رایانه هایش، یک تکاپوی اساسی بین 
تولیدکنن��دگان لپ تاپ های وین��دوزی ایجاد 
خواهد کرد ت��ا این بازار جان تازه ای بگیرد. در 
کنار اینها اپ��ل باز هم دردان��ه اش را فراموش 
نکرد و یک نس��خه جدید از آیپد نیز روانه بازار 
کرد. آیپد پروی 10/۵ اینچی رونمایی شده این 
کنفران��س از یک چیپ A10X Fusion قدرت 
می گیرد که به ادعای اپل از بیشتر لپ تاپ های 
ویندوزی موجود در بازار قدرتمند تر و سریع تر 

است.

استوانه مجهول در راه خانه ها
ب��ا وج��ود این ک��ه اپ��ل در ای��ن کنفرانس 
بیش��تر تمرکز خ��ود را روی قدرتمند کردن 
سخت افزارهایش قرار داده بود، اما معرفی یک 
محصول کامال متفاوت از خشکی مراسم کاست 
تا خانواده محصوالت این شرکت شاهد تولد یک 
عضو جدید باشد. صحبت از گجت هوم پاد است. 
استوانه ای خوش تراش که در نقش یک اسپیکر 
هوشمند قرار است نقش اساسی در خانه های 
هوشمند و س��رویس هوم کیت اپل بازی کند. 
محصولی که به صورت مستقیم برای رقابت با 
گوگل هوم و آمازون اکو تولید شده است. اسپیکر 
هوشمند اپل به چیپست قدرتمند A8 مجهز 
است و با اکوسیستم اپل کامال یکپارچه عمل 
می کند تا تعامل بیش��تری با گجت های دیگر 
مانن��د اپل تی وی، آیفون، مک بوک و... داش��ته 
باشد. همچنین قرار است سیری نیز به هوم پاد 
بیاید تا وظایفی بیش��تر از پخ��ش صدا برای 
 A8 کاربرانش انجام دهد. اس��تفاده از چیپست
به این دس��تگاه قدرت می دهد تا با تشخیص 
هوشمند محیط اطراف و آگاهی فیزیکی صدای 
بسیار بهتری را تولید کند. جالب است بدانید دو 
هوم پاد می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و 

صدای شگفت انگیزی تولید کنند.
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گردشگری

 سفال اللجین

زیرخاکی باز ها!
می بینم صورتمو تو آینه...

یک باور افسانه ای در هرسین کرمانشاه
بهترین مقاصد سفر در تابستان 2017

حملۀ چین به اللجین

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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اللجین که به ش��هر گل و س��فال 
معروف اس��ت با جمعیت��ی افزون 
بر ۱۵ هزار نفر در ۲۳ کیلومتری 
مرکز اس��تان همدان واقع شده و 
بی��ش از ۹۰۰  واحد خرد، کوچک 
و متوسط تولید، تکمیل و فروش 
س��فال و س��رامیک را با اشتغالی 
افزون بر پنج ه��زار نفر، در خود 
جای داده است به گونه ای که بیش 
از 6۰ درص��د مردم این ش��هر با 
صنعت سفال و س��رامیک اعم از 
تولید، تکمیل، فروش، صادرات، 

حمل ونقل مرتبط  هستند.
اللجین دارای پیشینه سفال سازی 
نزدیک به ۷۰۰ س��ال است و در 
حال حاض��ر س��فال گری به عنوان 
رش��ته های  مهم تری��ن  از  یک��ی 
هم��دان  اس��تان  صنایع دس��تی 

شهرت جهانی دارد.
تولی��د  منحصربه ف��رد  س��اختار 
سفالینه در این ش��هر به گونه ای 
توسط دست توانمند طبیعت رقم 
خورده اس��ت ک��ه از تهی��ه انواع 
مختلف مواد اولیه تا تولید، تکمیل، 
توزیع و درنهایت صادرات سفال و 
سرامیک همگی یا در اللجین انجام 
می شود یا قابلیت انجام آن در این 

شهر وجود دارد.

حملۀ چین به اللجین
پایتخت جهانی سفال ترک برداشته است!

نگاهی به روند جهانی شدن اللجین
همین ویژگی ها سبب شد تا از نیمه دوم سال 
94 زمزمه های��ی مبنی بر ثبت ش��دن اللجین 
به عنوان ش��هر جهانی سفال به گوش برسد؛ تا 
اینکه داوران یونسکو اردیبهشت ماه 9۵ در شهر 
اللجین حضور یافتند و از نزدیک تمام جوانب و 
هنر سفال سازی در این شهر را مورد بررسی قرار 
دادند. در نهایت زحمات و تالش های مسئوالن، 
هنرمندان اللجینی و رس��انه های استان به ثمر 
نشست و این شهر به عنوان شهر جهانی سفال 

به ثبت سازمان جهانی یونسکو رسید.
 

اللجین شهر جهانی سفال
 ای��ن امر گام نخس��ت در توس��عه اللجین و 
گردشگری اس��تان همدان است چراکه در گام 
بعدی باید این عنوان برای اللجین حفظ شود و 
در حد یک اسم نباشد، تا همه مردم دنیا اللجین 
را به عنوان شهر جهانی سفال بشناسند و سفال 

اللجین یک برند جهانی باشد.
اردیبهشت ماه امسال و در سالگرد جهانی شدن 
ش��هر س��فال اللجین بهمن نامور مطلق معاون 
صنایع دس��تی کش��ور به هم��راه تع��دادی از 
کارشناس��ان به اللجین سفر کرد و در این سفر 
بابیان اینکه اللجین برای ما خیلی مهم اس��ت 
و به دنبال تغییرات اساس��ی در راستای توسعه 
این ش��هر هس��تیم، گفت: اللجی��ن به عنوان 
کوچک ترین شهر جهانی ثبت شده از قطب های 

مهم اقتصادی کشور است.
نام��ور مطل��ق بابی��ان اینکه باید به س��مت 
دانش بنی��ان ب��ودن رف��ت و اف��راد ن��وآور که 
صاحب فکر و ایده هستند را به کار دعوت کرد، 
گفت: بخش دولتی در کنار هنرمندان است اما 
بای��د هنرمندان نیز تالش الزم را در زمینه های 

ارتقای کیفی داشته باشند.

اللجی�ن؛ از نامگذاری تا توس�عه و تبدیل به 
شهر موزه ای

وی ب��ا تأکید بر اینکه س��ال گذش��ته س��ال 
نام گذاری بود و امس��ال باید سال توسعه  باشد، 
گفت: توسعۀ بوم گردی در اللجین مناسب است 

و شهر باید شهر موزه ای باشد. 
یک کارشناس صنایع دستی استان همدان نیز 
بابیان اینکه ثبت شهرهای جهانی صنایع دستی 
مزایای بس��یاری دارد که می ت��وان آن ها را در 
دوشاخه کلی مزایای اقتصادی و مزایای فرهنگی 
و اجتماع��ی دس��ته بندی کرد، گف��ت: مزایای 
اقتصادی این دستاورد شامل معرفی محصوالت 
در سطح جهانی، تبدیل شدن به برند بین المللی، 
فروش محصوالت در س��طح جهانی و درنهایت 

رونق کسب وکار هنرمندان و صنعتگران است.
احسان امین پور در خصوص وضعیت اللجین 
برای حفظ عنوان جهانی خود گفت: نمای اصلی 
شهر اللجین باید اصالح و از فروش کاالهای غیر 

تولیدی اللجین خودداری شود.
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امین پور بابیان اینکه اللجین باید جش��نواره 
مخص��وص س��فال اللجین داش��ته باش��د و 
هنرمندان مطرح در این حوزه در آن ش��رکت 

کنند، گفت: آموزش باید توسعه یابد.
 وی گف��ت: جهانی ماندن ش��هر اللجین از 
جهانی شدن آن بس��یار مهم تر است و در این 
راس��تا باید در ساختار ش��هر اتفاقی بیفتد که 

باعث توسعه هنر سفال در اللجین شود.
این کارش��ناس با تأکید بر اینکه هنر سفال 
در اللجین باید به پیشرفت باالیی برسد، تأکید 
کرد: مسئوالن باید از فکر و پیشنهادات مردم 

این شهر بهره گیرند.

فروش سفال های چینی در اللجین
وی همچنین با اش��اره به اینکه در مواردی 
ش��اهد فروش س��فال های چینی در اللجین 
هستیم، افزود: چین بسیاری از بازارهای دنیا را 
به خود اختصاص داده که سفال و سرامیک نیز 
ش��امل این موضوع می شود و باید با باال بردن 
کیفیت سفال اللجین از ورود سفال های چینی 
به بازارهای کشور جلوگیری و به تدریج سفال و 

سرامیک چینی پس زده شود.
وی در ای��ن زمین��ه از دول��ت خواس��ت با 
جلوگی��ری از ورود بی رویه محصوالت چینی 
ارزان قیمت اجازه ندهد تا هنر س��فالگری در 

ایران نابود شود.
در راس��تای همی��ن صحبت ها اس��فندماه 
9۵ اس��تاندار همدان در جلس��ه ای با حضور 
دست اندرکاران میراث فرهنگی و صنایع دستی 

هم��دان جلوگیری از عرضه س��فال چینی در 
اللجین را خواس��تار شد و در فرصتی سه ماهه 
اول تیرماه امسال را زمان بازدید فروشگاه های 
اللجین و پلمب مغازه های عرضه کننده سفال 

چینی عنوان کرد.

مهلت عرضه کاالی چینی تا پایان فصل بهار
استاندار همدان در این خصوص با تأکید بر 
اینکه مهلت عرضه کاالی چینی در اللجین با 
پایان فصل بهار به پایان می رسد، عنوان کرد: 
سال گذش��ته اعالم کردم که در اللجین هیچ 
کاالی خارجی عرضه نشود؛ چراکه در غیر این 

صورت آن واحد پلمب می شود.
نیکبخت ادامه داد: برای اجرای این موضوع 
3 ماه مهلت خواسته بودند و با پایان فصل بهار 
مهلت آنها به اتمام می رسد و بر این اساس به 
هی��چ وجه نباید عرضه کاالیی غیر از کاالهای 
تولیدی همدان را به ویژه در بازار اللجین شاهد 

باشیم.
محمدناصر نیکبخت با بیان اینکه همدان را 
به تاریخ و فرهنگ آن می شناس��ند و همدان 
به عنوان شهر س��بز و پایدار جهان و اللجین 
همدان به عنوان ش��هر جهانی سفال شناخته 
شده اس��ت، گفت: این دو مورد ظرفیت باالی 

همدان را نشان می دهد.
نیکبخت با اظهار تأس��ف از فروش کاالهای 
چینی و خارجی در شهر جهانی سفال عنوان 
کرد: فروش کاالی خارجی در اللجین شایسته 
نیس��ت و باید با فروش��گاه های عرضه کننده 

کاالی چینی برخورد و فروشگاه های آنها پلمب 
شود.

تاکید بازرس�ان و مغازه داران بر خودداری از 
فروش سفال چینی در اللجین

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان همدان نیز با بیان اینکه 
جهانی ش��دن اللجین صادرات صنایع دستی 
هم��دان را ت��ا 11 درصد افزای��ش داد، اظهار 
داش��ت: در س��الی که گذشت کس��ب عنوان 
ش��هر جهانی س��فال برای اللجی��ن و تبدیل 
ش��دن آن به برند جهانی در راس��تای ارتقای 
صادرات س��فال استان محقق شد که به دنبال 
آن صادرات صنایع دس��تی استان افزایش 11 

درصدی  نسبت به سال گذشته داشت.
علی مالمیر با اش��اره به تداوم جهانی بودن 
اللجین، یادآور ش��د: ش��اخص ها برای جهانی 
ماندن اللجین مشخص شده و استان باید ساالنه 
گزارش عملکرد خود را در رعایت ش��اخص ها 
ارائه دهد. ثبت جهانی شهری همچون اللجین، 
عنوان مهمی بوده و روی گردشگری خارجی، 
اقتصاد محلی، اش��غال زایی و توسعه صادرات 

صنایع دستی به طور مستقیم تأثیر دارد.
وی بابیان اینکه 231 فروشگاه عرضه سفال 
در ش��هر اللجی��ن وج��ود دارد و 880 واحد 
س��فالگری نیز در این شهر فعال است، گفت: 
خودداری از فروش س��فال چینی در اللجین 
توسط بازرسان به مغازه داران در این شهر اعالم 

شده است.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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بهتری��ن مقصد س��فر از نظر ش��ما 
کجاس��ت؟ فکر می کنید سفر به چه 
مکانی نیازهای شما را برآورده خواهد 
کرد؟ این دو سؤال پرسش هایی به 
ظاهر ساده هستند؛ اما نمی توان به 
راحت��ی به آن ها پاس��خ داد. عوامل 
زی��ادی در انتخاب یک مقصد س��فر 
خوب دخیل هس��تند که اگر سالیق 
مختل��ف را از آن ه��ا کن��ار بگذاریم 
فصل س��فر یکی از اساس��ی ترین 
مواردی است که در هنگام انتخاب 
مقصد مناس��ب باید در نظر داشته 

باشیم و به آن توجه کنیم.
با تغییر فصول افرادی که اهل سفر 
و به خصوص طبیعت گردی هستند، 
حتماً جایی را انتخاب می کنند که در 
زمان سفرش��ان بهترین ش��رایط را 
داش��ته باش��د. این بار به مناسبت 
نزدی��ک ش��دن به فصل تابس��تان 
وبسایت معتبر »نشنال جئوگرافیک« 
مقاله را با عنوان بهترین مقاصد سفر 
دنیا در تابستان سال ۲۰۱۷ میالدی 
منتش��ر ک��رده و در آن مقاصدی را 
ب��ه عنوان مکان های��ی برتر که باید 
در تابستان امس��ال ببینید معرفی 
نموده؛ فهرستی که در آن به سالیق 

مختلف نیز توجه شده است.

بهترین مقاصد سفر در تابستان 2017
وبسایت نشنال جئوگرافیک اعالم کرد:

بونیتو | مناسب برای دوستداران محیط زیست
در اس��تان س��وِل )Sul( برزیل ش��هری به نام 
بونیت��و )Bonito( وجود دارد که از بهترین نقاط 
دنیا برای دوس��ت داران طبیعت و افراد سازگار با 

محیطزیست و اکوسیستم است.
با سفر به این مکان می توانید از رودها، آبشارها، 
غارها و دنیای زیر آب لذت ببرید و به راستی شکوه 
و جالل طبیعت را از نزدیک تماشا کنید. جالب 
است بدانید که بونیتو در سال 2013 میالدی نیز 
به عنوان بهترین مقصد سفر در تابستان انتخاب 
شد و سال 2017 دومین سالی است که باز هم 

نام بونیتو را در این فهرست می بینیم.
از جال��ب و بهترین نکات درب��ارۀ زیبایی های 
بونیتو، غار الگو آزول )Lago Azul( اس��ت که از 
جذاب ترین جاذبه های گردشگری سراسر برزیل 
محس��وب می ش��ود و به بازدیدکنندگانش این 
ام��کان را می دهد تا با گذر از دریاچۀ نیلی رنگ 
تماشاگر »اس��تاالکمیت« و »استاالکتیت« های 
آهکین در یکی از زیباترین نواحی دنیا باش��ند. 
بهترین زمان برای دیدن و س��فر به غار الگو نیز 

تابستان است.

روتردام | مناسب برای دوست داران شهرهای 
بزرگ

دیدن ش��هرها و آشنا ش��دن با آداب و رسوم 
مردمان مکان های مختلف دنیا نیز از هدف های 
مهم��ی اس��ت ک��ه گردش��گران را به س��فر وا 

م��ی دارد. حدوداً از قرن 13 تا ب��ه امروز روتردام    
)Rotterdam( به عنوان دومین شهرس��تان مهم 
کشور هلند شناخته می شود و امسال هم توانسته 
رتبۀ  دوم را در فهرس��ت بهترین مقاصد س��فر 
تابستانه از آن خود کند. با این که این شهرستان 
تاریخ سختی داشته و تماماً در جنگ جهانی دوم 
بمباران شد؛ اما امروزه به عنوان یکی از مهم ترین 

مراکز گردشگری در هلند شناخته می شود.
این شهرس��تان ترکیبی از معماری خارجی و 
محلی اس��ت که چش��م هر بیننده ای را به خود 
جلب می کند. از زیباترین مکان های دیدنی این 
شهر بازارهای سرپوشیده، بنادر تمیز و درخشان، 
رودهایی با آب هایی زالل است که در پس صدای 
همیشگی موسیقی محلی جلوۀ دیگری دارند. در 
این تابس��تان در روتردام فستیوال موسیقی جاز 
هم برپا می ش��ود که می تواند برای دوست داران 
این نوع موس��یقی اتفاقی جذاب باش��د. اگر این 
تابستان رهسپار هلند هستید دیدن روتردام را از 

دست ندهید.

جزیره کوکوس| مناسب برای ماهی دوستان
کوکوس )COCOS( بخشی از کاستاریکاست 
ک��ه به جرأت می توان گف��ت از بهترین مکان ها 
ب��رای عاش��قان غواصی اس��ت.  با س��فر به این 
جزیره می توانید کوس��ه س��فید ن��وک، نهنگ 
گوژپش��ت و انواع دلفین و ماهی های دیگر را از 
نزدیک مش��اهده کنید. اگر شما هم یک غواص 
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با تجربه هس��تید سفر به جزیرۀ کوکوس را در 
تابستان از دست ندهید. عالوه بر دنیای ماهی ها 
می توانید از مسیرهای پیاده روی با مناظر فوق 
العاده، جنگل ها، جانوران مختلف، کوه ها، فعالیت 
شکارچیان و... نیز لذت ببرید. ژاک-ایو کوستو 
)Jacques-Yves Cousteau(  افس��ر نی��روی 
دریایی، بوم ش��ناس و مستند س��از و... معروف 
فرانسوی جزیرۀ کوکوس را بهترین و زیباترین 

جزیرۀ  دنیا می داند.

 نش�ویل | مناس�ب ب�رای عالقمن�دان ب�ه 
موسیقی

نش��ویل )Nashville( مرک��ز ایالت تنس��ی 
)Tennessee( در آمریکاست که سفر به آن را در 
این تابستان به عاشقان هنر موسیقی پیشنهاد 
می کنیم. اگر در تابستان به نشویل سفر کنید 
در ه��ر ج��ا و در همه زمان ص��دای گوش نواز 
موسیقی را خواهید شنید که رنگ و بویی بسیار 
متفاوت به س��فر شما می بخشد. امسال در ماه 
ژوئن )اواس��ط تیر و مرداد( جشنوارۀ موسیقی 
»س��ی ام ای« CMA نیز در نشویل برپا می شود 
که بیش از 400 هنرمند در آن ش��رکت کرده 
و برنامه اجرا می کنند. بنابر آمارهایی که از این 
فستیوال در سال 2011 میالدی به دست آمده 
2۵0000 نف��ر از 41 کش��ور مختل��ف در این 
فستیوال شرکت کرده بودند و حتماً امسال بر 
شمار آن ها افزوده خواهد شد. سفر به نشویل را 

در این تابستان فراموش نکنید.

آتشفش�ان پارک ملی رواندا | مناس�ب برای 
عالقمندان به هیجان

اگر ش��ما هم از آن دس��ته از افرادی هستید 
که همیش��ه در پس افکارشان دوست داشتند 
آتشفشانی را از نزدیک ببینند، پیشنهاد می کنیم 
در بین ماه های ژوئن تا سپتامبر )اواخر خرداد تا 
اوایل مهر( به پارک ملی رواندا رفته و آتشفشان 
این پارک را از نزدیک تماشا کنید. برای رسیدن 
ب��ه این پارک باید از کیگالی )Kigali( پایتخت 
کشور آفریقایی رواندا تقریبا دو ساعت اتومبیل 
س��واری کنید تا به این پارک زیبا و فوق العاده 
برس��ید. اما مراجعه به پارک مل��ی رواندا تنها 
ب��ه دیدن و لذت بردن از آتشفش��انش محدود 
نمی شود بلکه پوشش گیاهی و جاندارانی که در 
این منطقه نیز وجود دارند اغلب نادر هس��تند، 
مانن��د گوریل کوهی که به ش��دت در معرض 
انقراض اس��ت و آمارها نشان می دهند در سال 
1981 میالدی تنها 2۵4 مورد از آن ها روی کرۀ  

زمین وجود داشته ولی متاسفانه آمار دقیق تری 
از اوضاع امروزی آن ها در دست نیست، اما شما 
در ای��ن پارک می توانید گوریل ه��ا را که رفتار 
بسیار دوس��تانه ای هم با گردش��گران دارند از 
نزدیک مشاهده کنید. پارک ملی رواندا می تواند 
حس هیجان را در کنار آرامش و صلح به ش��ما 

القا نماید.

 سیاتل | مناسب برای هنر دوستان
ب��ا آم��دن فصل تابس��تان و درخش��ش نور 
خورش��ید در آسمان تمیز »سیاتل« همه چیز 
برای برپایی نمایشگاه های هنری مهیا می شود. 
حتی اگر نمایشگاه و مرکز به خصوصی هم مد 
نظر نداشته باشید، تنها کافی است در خیابان 
و کوچه بازارهای س��یاتل قدم بزنید. امس��ال 
بزرگترین رویداد فیلم و هنر در ایاالت متحدۀ  
آمریکا نیز در س��یاتل جریان دارد و همه جا پر 
خواهد شد از پوسترهای انواع و اقسام بازیگران و 

فیلم و سریال های مختلف.
از 11 ت��ا 18 م��اه ژوئن )تیر( بی��ش از 400 
فیلم از 80 کش��ور مختلف دنیا در سیاتل روی 
پرده های سینما می رود و تقریبا از نهم همین 
ماه نی��ز در خیابان های س��یاتل همه در حال 
آواز هستند و به معنای واقعی شادی می کنند. 
در کن��ار ای��ن فس��تیوال ها هم انواع و اقس��ام 
نمایشگاه های مختلف وجود دارند و به عبارتی 
س��اده باید بگوییم، طرفدار ه��ر نوع هنری که 
باشید شاخه ای از آن را در تابستان های سیاتل 

خواهید یافت.

سان خوان | مناسب برای ارزان پسندها
س��ان خ��وان )San Juan( مرکز شهرس��تان 
پورتوریکو متعلق به ایالت متحدۀ آمریکا است. 
این جزیره از نظر ذخایر و جاذبه های گردشگری 
بسیار غنی اس��ت و از همه بهتر این که در آن 
ش��رایط و امکاناتی فراهم ش��ده تا گردشگران 
بتوانن��د با صرف کمترین هزینه ها س��فری به 
یادماندنی داش��ته باشند، برای مثال یک سری 
واگن های برقی در سراسر این شهر تعبیه شده 
که توریست ها می توانند به صورت رایگان برای 

حمل و نقل از آن ها استفاده نمایند.
اگ��ر در این ش��هر کمی جس��ت و جو کنید 
می توانید قایق و کش��تی هایی ب��ا هزینه هایی 
مق��رون به صرفه ای پیدا ک��رده و در این مکان 
زیب��ا به گ��ردش و تفریح بپردازی��د. دلیل این 
که سان خوان در فهرس��ت بهترین مکان های 
گردش��گری در تابس��تان پیش رو قرار گرفته 

مقرون به صرفه تر بودن سفر به این مکان زیبا 
در فصل تابستان است؛ زیرا گاهی در این فصل 
طوفان های شدیدی در سان خوان رخ می دهد 
و همین موضوع هزینه های س��فر را به ش��دت 
کاهش می دهد، اما این س��فر کمی ریسک هم 
خواهد داشت و اگر با طوفان مواجه شوید سفر 

خوشی برایتان رقم نخواهد خورد.

 لوادا در مادیرا | مناسب برای ماجراجویان
لوادا )levada( کانالی در جزیرۀ  زیبای مادیرا 
است که متعلق به کشور پرتغال است، کشوری 
که به داش��تن طبیعتی خارق العاده و منحصر 
به فرد معروف است، حال تصور کنید که مادیرا 
چ��ه ویژگی های��ی دارد که توانس��ته به عنوان 
یکی از بهتری��ن مقاصد تابس��تانی 2017 به 
عنوان جذاب ترین مکان تحت سیطرۀ  پرتغال 
معرفی ش��ود. این جزیره در س��واحل ش��مال 
غربی آفریقا قرار دارد و به راستی از خاص ترین 
و حیرت انگیزتری��ن جزایر کرۀ  زمین اس��ت. 
کوه های بلند و سرسبز، صخره هایی سر به فلک 
کشیده، مسیرهای پیاده روی جدید و مناسب 
و... تنها جلوۀ  بس��یار کوچکی از طبیعت این 
جزیره هس��تند. » لوادا« نام کانال آبی جالبی 
اس��ت که در ای��ن جزیره وج��ود دارد و توجه 
گردش��گران را به خود جلب می کند، نش��نال 
جئوگرافیک پیش��نهاد کرده ک��ه از این کانال 
و جزی��رۀ زیبای مادیرا در این تابس��تان دیدن 
کنی��د؛ زیرا از جذاب تری��ن مکان های دنیا در 
این فصل است. فقط توجه داشته باشید که اگر 
عالقمند به کوهنوردی در مادیرا هس��تید باید 
یک راهنمای خبره همراه داش��ته باشید تا در 

مسیرهای پر پیچ و خم گم نشوید.

 هاوایی | مناسب برای شکم گردان
هاوایی را همیشه با طبیعت زیبا و تفریحات 
متنوعش شناخته ایم؛ اما این بار به شما می گوییم 
که این م��کان می تواند یکی از بهترین مقاصد 
برای گردشگران غذایی و شکم گردان باشد؛ زیرا 
انواع و اقسام غذاهایی را که احتماالً تا به حال در 
عمرتان نخورده اید می توانید در هاوایی پیدا کرده 
و بچشید. در تابستان سال 2017 میالدی و در 
ماه ژوئن فستیوالی از غذاهای دریایی در هاوایی 
برپا می ش��ود که از معتبرترین و طوالنی ترین 
جشنواره های غذایی در دنیاست. اگر در این ماه 
به هاوایی سفر کنید می توانید حسابی با انواع و 
اقس��ام خوراکی و نوشیدنی های جدید و خاص 

آشنا شوید.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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در اواخر سال  ۲۰۱6 و اوایل سال ۲۰۱۷ بسیاری از رسانه های خارجی درباره جاذبه های گردشگری و تاریخی ایران گزارش هایی را منتشر کردند و به معرفی آن و یا تحلیل خود 
از وضعیت صنعت گردشگری پرداختند. بسیاری از رسانه ها از دید خود ایران را در رده کشورهایی قرار دادند که می تواند یک جاذبه جذاب برای گردشگران باشد در برخی از 
سفرنامه ها و گزارش های خبرنگاران نیز به نکاتی اشاره شده است که کمتر می تواند در مطالب تکراری رسانه ها از جاذبه های ایران دید. از جمله اینکه آنها اعالم کرده اند سفر زنان 

در ایران بی خطر است و یا ایرانی ها تروریست نیستند و اخبار اشتباه درباره آن ها زیاد منتشر می شود.

گاردین چه نوشت؟
منظره ای سرسبز را تصور کنید که چشم اندازی 
زیبا از مزارع چای، ش��الیزارها و زیتون را پدید 
آورده است. سرزمینی که می توانید صبح زود به 
سمت آبشارهایی زیبا حرکت کنید و صبحانه ای 

محلی را در کنار آن میل کنید. 
زمانی که در جنگل ها قدم می زنید می توانید 
از درخت ها هلو و زرد آلو بکنید و طعم شیرین 
این میوه ها را در دهان خود تجربه کنید. این ها 
س��خنان یاس��مین خان )Yasmin Khan ( از 
مجل��ه بریتانیایی گاردین بود که درباره س��فر 
خود به ایران و تجربه گردشگری غذایی در این 

کشور بیان کرده است.
 

روای�ت بیزین�س اینس�ایدر از پنجاه مقصد 
برگزیده گردشگری

غی��ر از صفح��ات ش��خصی و وبالگ ه��ا، 
رس��انه های معتبر نیز این گزارش ها را منتشر 
کرده اند. یک رس��انه معتبر اقتصادی بیزینس 
اینسایدر، فهرستی از پنجاه مقصد برگزیده برای 
سفر گردشگران در سال 2017 را طبق سلیقه 
خود اعالم کرده و ایران را جزو ۵0 کش��ور برتر 

گردشگری 2017 دانسته است.
فهرس��ت بیزینس اینسایدر در کنار فهرست  
مجله هایی چون »تراول نشنال جئوگرافیک« 
و »لونلی پلن��ت« و همچنین پایگاه هایی مانند 
»تریپ ادوایزر«، تاثیر به سزایی در تعیین مقاصد 

گردشگران دارند. 
ای��ن فهرس��ت با معرف��ی مقاص��دی چون 
»پاتاگونیای« شیلی، »سن پترزبورگ« روسیه 
و نپال ش��روع می شود و در یازدهمین مورد، به 
ایران می رسد. نویسندگان این پرونده، کاهش 
خطر در س��ال های اخیر ی��ا به عبارتی افزایش 
امنیت را عامل جذب بیشتر گردشگران به ایران 

دانسته است. 
این رس��انه اقتصادی به ثبات و امنیت ایران 
در منطقه خاورمیانه اش��اره مستقیم دارد که 

همین موض��وع، عالوه بر افزای��ش پروازهای 
عبوری از آس��مان کش��ور، موجب شده است 
سیل گردشگران خارجی، هتل ها و مکان های 
اقامتی ش��هرهای بزرگ ایران را به حد اشباع 

برساند.

قرارگیری نام ایران باالتر از نام کش��ورهایی 
چ��ون پرتغال، پرو، فرانس��ه، ژاپ��ن، جنوبگان 
و ایتالی��ا در حالی اس��ت ک��ه در منطقه فقط 
کش��ورهای عمان، هند و با فاصله و در انتهای 
لیست شهر ابوظبی امارات متحده عربی، تنها 
نقاط گردشگری است که امنیت و ارزش الزم 
برای گردشگری در س��ال پیش روی میالدی 
را دارد. در این فهرس��ت نامی از ترکیه به میان 

نیامده است.

نگاه اسپوتنیک نیوز به حضور گردشگران در 
ایران

درحالی که رس��انه اقتصادی اینسایدر، ایران 
را در رتبه یازدهمین کش��ور برتر گردش��گری 
جهان آورده اس��پوتنیک نیوز در گزارش��ی به 
نقل از شرکت گردش��گری Cox & Kings از 
قدیمی ترین ت��ور اپراتورهای جهان اعالم کرد 
درسال 2017 سیل گردشگران به ایران، روسیه 

و اردن سرازیر خواهد شد.
 این توراپراتور با توجه به  تغییرات سیاس��ی 
در جهان و رویدادهای مهم و تاریخ های یادبود 
به این نتیجه رسیده است. به گفته این شرکت، 
تا قبل از برقراری تحریم ها ضد ایران، تورهای 
مس��افرتی به ای��ران، یک��ی از  محبوب ترین 

مسیرهای گردشگری بود.

اسکای الینس و شش روز با ایران
یک مجله اتریش��ی ب��ه ن��ام SkyLines در 
نخستین شماره خود در سال 2017 میالدی، 
به معرفی جاذبه های گردشگری ایران پرداخته 
اس��ت. مطالب منتش��ر ش��ده در ای��ن مجله 
مشاهدات خبرنگار این مجله در سفر 6 روزه اش 

به ایران است.

می بینم صورتمو تو آینه...
مطبوعات جهان درباره گردشگری ایران چه می گویند

فاطیما کریمی
خبرنگار حوزه میراث فرهنگی و گردشگری
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عنوان این گزارش مصور »کشور قصرها، یک 
مس��افرت در امتداد جاده ابریشم از اصفهان به 
تهران« است که به توصیف جاذبه های سه شهر 

اصفهان، کاشان و تهران می پردازد.
»Massimo Rumi« یک عکاس سرش��ناس 
ایتالیایی اس��ت که او هم مانن��د این خبرنگار 
اتریش��ی، در سفری که به ایران داشته عکسی 
بی نظیر از معماری باشکوه مسجد شیخ لطف اهلل 
اصفهان گرفته که در بس��یاری از س��ایت های 

سرشناس خارجی منتشر شد.

فی�گارو و افزایش 144 درصدی س�فرها به 
ایران

تارنمای روزنامه فرانسوی فیگارو نیز ایران را 
مقصدی جذاب برای گردش��گران خارجی در 
سال 2017 معرفی کرده است و در گزارش خود 
آورده که ایران یک س��ال پس از لغو تحریم ها 
بیش از پیش میزبان گردش��گران فرانس��وی 
بوده است؛ گردشگرانی کنجکاو و روشنفکر که 
قدم بر کش��ور تضادها می گذارند و آژانس های 
گردشگری بر غنای فرهنگی این کشور تاکید 
دارن��د. دراین گزارش با اش��اره به آمار اتحادیه 
»ستو« Seto )اتحادیه شرکت های گردشگری 
فرانس��ه( آمده است: پس از لغو تحریم ها علیه 
ایران، ش��اهد افزایش 144 درصدی س��فرها 
یعنی افزایش چهار هزار نفری مش��تریان سفر 
به این کشور بودیم.  این گزارش آمار یاد شده 
را هرچند کم، اما در حال تبدیل شدن به یک 
گرای��ش ارزیابی و ایران را مقصد گردش��گری 
برای کس��انی معرف��ی می کند که دوس��تدار 
فرهنگ، هنر و ادب هستند و قصد اسکی کردن 
و آفتاب گرفتن در سواحل خلیج فارس و دریای 
خزر دارند. بازگشایی خط هوایی پاریس-تهران 
در ماه آوریل سال گذشته میالدی )بهار 139۵( 
از دیگر مزیت هایی است که در این گزارش به 
آن اش��اره و آن را عاملی برای اضافه شدن نام 
ایران به فهرست مقاصد گردشگری آژانس های 

مسافرتی ارزیابی شده است.

بلومب�رگ؛ غذا و مهمان نوازی افس�انه ای در 
ایران

پای��گاه اینترنتی بلومبرگ هم در گزارش��ی 

نوش��ت که ایران جزو 20 کش��وری است که 
توصیه می ش��ود در س��ال 2017 حتماً از آن 

بازدید شود.
در این گزارش، نوش��ته ش��ده، برای مسافران 
بی باک این س��ؤال پیش می آید ک��ه آیا باید به 
ایران سفر کنند یا خیر و سپس توضیح داد که 
فرایند درخواست روادید طوالنی و پیچیده است، 
گردش��گران آمریکایی، انگلیسی و کانادایی باید 
راهنما داشته باشند و ضمنا باید قوانین مربوط به 
پوشش را رعایت کرد، »اما حرف ما را بپذیرید، که 
تحمل این دشواری ها ارزشش را دارد.«  بلومبرگ 
ب��ا »افس��انه ای« توصیف کردن غ��ذای ایرانی و 
مهمان نوازی مردم ایران به گفته یک مدیر آژانس 
مسافرتی نوشته است: »یک هنجار فرهنگی در 
ایران وجود دارد مبنی بر اینکه مهمان حبیب خدا 
است. اغلب از افراد مختلف می شنوم که می گویند 
همه جای دنیا را دیده اند، اما هیچ کجا مثل آنجا 

]ایران[ مورد استقبال قرار نگرفته اند.«

دیلی میل؛ ایران جزو 1۰ کش�ور جذاب برای 
سفر

در گزارشی دیگر به نقل از روزنامه انگلیسی 
دیلی میل  10 کشور جذاب برای سفر در سال 
2017 را به گردشگران معرفی شده و ایران را 

هم در این لیست جای داده است.

آذر نی�وز؛ ایران یکی از بیس�ت اقتصاد بزرگ 
جهان

آذر نیوز نخس��تین روزنامه انگلیس��ی زبان 
جمهوری آذربایجان با چاپ گزارش��ی نوشت: 
انتظار می رود ایران به عنوان یکی از بزرگترین 
کشورهای خاورمیانه و یکی از بیست اقتصاد 
ب��زرگ جهان  به دنبال لغ��و تحریم هایی که 
پی��ش از این س��رمایه گذاری در ای��ران را از 

س��ال 2006 محدود کرده بود، ش��اهد رشد 
قابل مالحظه ای باشد. به نوشته این روزنامه، 
درحال حاضر، س��هم جمهوری اسالمی ایران 
از گردشگری در جهان 24 صدم درصد است 
نتیج��ه ای که به هیچ وجه منافع این کش��ور 
را تامی��ن نمی کند. به نوش��ته ای��ن روزنامه 
جمه��وری آذربایجان، درح��ال حاضر حدود 
1100 هتل در سراس��ر ایران وجود دارد ولی 
تنها 29 هت��ل از بین آنها پنج س��تاره و 7۵ 
هتل دیگر چهار ستاره هستند؛ لذا الزم است 
ظرفیت هتلداری در این کش��ور باال رود و به 
حدود حداقل 1۵0 هتل برسد تا بتوان افزایش 

تقاضا برای گردشگری را بر آورده کند.

ال موند و جذابیت طبیعی ایران
روزنامه ال موند اس��پانیا نیز ویژه نامه س��یر 
و س��یاحت خ��ود را ب��ه تش��ریح جاذبه های 
گردش��گری ایران به قلم »زاهی��دا ممبرادو« 
خبرنگار ای��ن روزنامه در تهران اختصاص داده 
است. در این ویژه نامه آمده است ایران که طی 
چند دهه فقط شاهد ارائه تصاویر غیر واقعی از 
خود بوده و تقریباً خارج از برنامه های گردشگری 
آژانس های مسافرتی قرار داشته، آنچنان مقصد 
جذاب توریس��تی ش��ده که دهان ه��ر بازدید 

کننده ای را از تعجب باز می گذارد. 
ش��اید بتوان مطلب مش��ابهی در مورد دیگر 
کش��ور هایی که احتماالً مورد قضاوت نادرست 
قرار گرفته باش��ند هم گفت، اما شکی نیست 
قطعاً هیچ کدام از آنها این همه زیبایی، تاریخ، 
فرهنگ، سحر و جذابیت طبیعی ایران را ندارند. 
خبرنگار ال موندو نوشت که هیچ گونه خطری 
برای زنان��ی که بخواهند به تنهای��ی در ایران 

مسافرت کنند هم وجود ندارد.

این ه��ا گزارش های��ی در راس��تای معرف��ی 
جاذبه ه��ای گردش��گری ایران بودن��د که هر 
چند مثبت اما کم هستند. امید است با انتشار 
بیش��تر این گزارش ها به خصوص انتش��ار آن 
در رس��انه های دیداری و یا رسانه های مکتوب 
مشهور کشورهایی که گردشگر زیادی به خارج 
از  مرزهای شان می فرستند، تصویر اشتباهی که 

از ایران وجود دارد، تغییر کند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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در کش��ورهای اروپایی با دس��ت 
گذاش��تن  روی گنجی که شخصی 
عم��الً  توقی��ف  ک��رده،  کش��فش 
اموال نمی کنن��د، بلکه اگر ارزش 
ملی داش��ته باش��د، به بهایی باال 
از  مان��ع  و  می کنن��د  خری��داری 
خروجش از کشور با این سازوکار 
می شوند و یا در صورتی که ارزش 
تاریخی منحصر بفرِد ملی نداشته 
باشد، حتی از عرضه اش در سطح 
بین الملل نیز جلوگیری نمی کنند و 
تنها تأکید دارند که محل کشف و 
ریشه تاریخی اثر دقیقاً ثبت شود.

گنج ه��ای باس��تانی در ش��رایطی 
عرضه می ش��وند و  غیرقانونی به 
فروش می رسند و  پس از چندین 
دست واسطه گری با مجموعه های 
خصوصی داخلی افزوده می شوند 
یا دربیش��تر اوق��ات به خ��ارج از 
کشور ها قاچاق شده و از دیدگان 
مردم ایران ب��ه دور می مانند که 
راهکار کاهش چشمگیر این قاچاق 
اش��یای عتیقه پیش روس��ت؛ اما 
اراده ای ب��رای تبدیل این راه حل 
به قانونی جامع و اجرای این قانون 

پیش رو دیده نمی شود.
حفاری غیرقانونی و کشف اشیای 
عتیق��ه روی��داد تازه ای نیس��ت؛ 
ام��ا لزوماً همه ای��ن گنج ها در پی 
حفاری های غیرقانونی به دس��ت 
نمی آید و بسیاری در حین حفاری 
برای چ��اه ی��ا دیگ��ر فعالیت های 
ب��ا  زمین ش��ان  در  این چنین��ی 
روبه رو  ارزش��مندی  گنجینه های 
می ش��وند که ارزش بسیار  باالیی 
دارند، ولی به واسطه نوع برخورد 
نهادهای متولی با ایش��ان و اینکه 
عم��الً در خوش��بینانه ترین حالت 
رقم بس��یار اندکی دست ایشان 
را می گی��رد، ترجیح می دهند، راه 
جوینده ه��ای غیرقانون��ی میراث 

باستانی را در پیش بگیرند.

زیرخاکی باز ها!
حفاری غیرقانونی و کشف اشیای عتیقه رویداد تازه ای نیست

مهدی عسگری
خبرنگار

ف��روش ارزان قیم��ت آثار تاریخ��ی ایران در 
کش��ورهای اروپایی یکی از تبع��ات عدم وجود 
قوانین منس��جم برای حمایت از یابندگان گنج 
در بناهای ش��ان اس��ت. در واقع اگر گنجی در 
زمین یا خانه تان به صورت اتفاقی یا برنامه ریزی 
شده بیابید، ممکن است همچون مجرم با شما 
برخورد شود و یا به هیچ از شما خریده شود و در 
نهایت نیز با برچسب حمایت از میراث فرهنگی 

همراه شود.
بسیاری از یابندگان گنج، آثاری که یافته اند را 
ب��ا یک یا چند قطعه زمی��ن و ملک مرغوب در 
پایتخت معاوضه می کنند که ارزش این معامله با 
توجه به حجم آثار یافته شده از چند صدمیلیون 
تا چند میلیارد در نوس��ان اس��ت اما برخی نیز 
گنج شان را به دالل هایی می  سپارند که این آثار 

را به خارج از کش��ور قاچاق کرده و بعضاً فروش 
میلیون دالری برای این آثار در نظر می گیرند.

ای��ن گس��تره وس��یع پنه��ان کاری در قبال 
یافته ه��ای تاریخ��ی توس��ط م��ردم در درجه 
نخس��ت به قانون باز می گردد که هیچ نسبتی با 
قوانین میراث فرهنگی در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته ندارد و به گونه ای این اموال را جنبه ملی 
بخشیده و یابنده را بدون کمترین حقوق دانسته 
که عمالً اگر یابنده حاضر نباشد از حق قانونی و 
شرعی اش در قبال میراث فرهنگی بگذرد و آثار 
کشف شده را به سازمان میراث فرهنگی تحویل 
ندهد، می تواند متناسب با ارزش آثار کشف شده 
از یک دستاورد مالی چشمگیر تا ثروتی افسانه ای 
را از آن خویش سازد که البته همه این ها مدیون 

قانون یکسویه نگر است.
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به کاهدان زدن!
روزگاری کشتی های چوبی در پی یافتن گنج 
بودند؛ گنجی که اغلب یافت می شد اما پس از 
رسیدن به گنج، اهالی کشتی را گرفتار دزدان 
دریایی می کرد. البت��ه همه می دانیم که همه 
این رویاها، زائیده کارتون ها و فیلم های تخیلی 
هالیوود است، اما هنوز هم عده ای خوش خیال 
به دنبال یافتن گنج هستند. برخی ها علتش را 
فقر اقتصادی می دانند، برخی ها مدعی هستند 
خواب نما شده اند، یا با اجنه ارتباط دارند و آنها 
راز گنج ه��ای درون زمین را برای ش��ان افش��ا 
کرده اند، ع��ده ای هم بیل و کلنگ بر می دارند 
و ب��ه بهانه حفر چاه فاضالب، برای به دس��ت 

آوردنش تالش می کنند.
ب��رای اینکه زوایای دیگ��ری از این امیدهای 
واهی و تالش های نافرجام آشکار شود، نظر یک 

زیرخاکی باز! را با هم می  خوانیم: 

شب ها هم خواب گنج می بیند!
از بس ش��ب و روز ب��ه گنج و زیر خاکی فکر 
کرده، انگار پاک روانی ش��ده. اصرار دارد که در 
یکی از روستاهای جاده کالت گنج وجود دارد. 
پراکنده صحبت می کن��د و گاهی هم در بین 
صحبت هایش به زمین خیره می ش��ود. آنقدر 
بااطمینان از گنج صحب��ت می کند که گویی 
واقعا گنجی در کار اس��ت. همسرش می گوید: 

شب ها هم خواب گنج می بیند!
از او می پرس��م ت��ا به حال گنج��ی هم پیدا 
کرده ای و مرد میان س��ال که چهره اش نشان 
می دهد دو س��ه سالی اس��ت ۵0 سالگی را رد 
ک��رده می گوید: »نه، توی تهران با یکی آش��نا 
شدم که وعده کلی مجسمه و عتیقه زیر خاکی 
به من داد و بعد هم دعوتم کرد به شیراز و کلی 
پذیرایی کرد و چند تا عتیقه درست و حسابی 
به من داد و 17 میلیون گرفت، اما مش��هد که 

آمدم دیدم عتیقه هاش قالبیه«!
جالب اس��ت که با وجود کاله 17 میلیونی 
که س��رش رفته، باز هم به دنبال گنج اس��ت 
و مدعی اس��ت در ج��اده کالت گنج مدفون 
شده است: »مطمئن باشید توی جاده کالت 
گنج است، از خودم نمی گویم، دستگاه زدم و 

جواب داد!«

گنج یاب های قالبی!
یک کارش��ناس می گوید: به اس��م گنج یاب کاله گشادی سر 
خیلی ها امثال ای��ن بابا می گذارند، روش های ش��ان هم تا دلت 
بخواهد متنوع اس��ت؛ برخی از آنه��ا در روزنامه ها تبلیغ فلزیاب 
می کنند که این دسته تحت تعقیب قرار گرفته اند؛ برخی ها هم 
که زرنگ تر هستند در آگهی های شان می نویسند فلزیاب و خیلی 
کوچک و داخل پرانتز می نویسند کتاب فلزیاب و به این ترتیب 
چون خرید و فروش کتاب فلزیاب جرم نیست، آنها عالوه بر اینکه 
جرمی مرتکب نشده اند، مقصودشان را هم به خریداران رسانده اند؛ 
درس��ت همانند روش های دورزدن قانون که برخی آژانس های 
مسافرتی به آن متوسل می شوند و مثال زمانی که تبلیغ سفر به 
آنتالیا در روزنامه ها ممنوع شد، در آگهی های جدیدشان به جای 

این واژه نوشتند آننالیا!«.
تا آنجا که موارد قانونی خرید و فروش این دس��تگاه ها را مرور 
می کنم، طبق مصوبه هفتم اردیبهشت سال 1382 هیئت وزیران، 
فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه های فلزیاب منوط به اخذ 

مجوز استفاده از سازمان میراث فرهنگی کشور است.
البته این کارشناس در مورد مجوز فروش دستگاه های فلزیاب 
اعتق��اد جالبی دارد: »مجوز فروش فلزی��اب چیزی مانند مجوز 
حمل سالح است که فقط باید افراد خاصی آن را داشته باشند.« و 
جالب تر اینجاست که حتی وزارت صنعت، تجارت و بازرگانی نیز 
باید لیست تمام سازمان هایی را که مجاز به داشتن این دستگاه 
هس��تند به س��ازمان میراث فرهنگی اعالم کند، حتی اداره آب 
و فاضالب هم باید برای عملیات ش��هری خود و استفاده از این 

دستگاه ها، همین مجوز را دریافت کند.

مجوز فروش فلزیاب چیزی 
مانند مجوز حمل سالح است 
که فقـط باید افراد خاصی آن 
را داشته باشـند.« و جالب تر 
اینجاسـت کـه حتـی وزارت 
صنعت، تجارت و بازرگانی نیز 
باید لیست تمام سازمان هایی 
را کـه مجـاز به داشـتن این 
به سازمان  دستگاه هسـتند 

میراث فرهنگی اعالم کند

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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چیزی به اسم گنج یاب نداریم!
به برخی مف��اد قان��ون و کتاب های مرجع 
که مراجع��ه می کنم، متوجه می ش��وم اصاًل 
دستگاهی به نام گنج یاب وجود خارجی ندارد 
و تبلیغ با عنوان فروش گنج یاب کالهبرداری 
اس��ت و همه دس��تگاه های موجود چند نوع 
اس��ت، با چند کاربری که یکی از آنها فلزیابی 
است، آنهم نه در عمق چند متری و چند صد 
مت��ری زمین، بلکه حداکثر تا عمق 40 یا ۵0 

سانتیمتری.
برخی دستگاه ها هم دستگاه های ژئوپلتیکی 
و زمین شناسی اس��ت که امواج زمین را مورد 
بررس��ی ق��رار می ده��د؛ اما س��ودجویان این 
دستگاه ها را به عنوان گنج یاب در اختیار افراد 
ساده لوح قرار می دهند؛ برخی از این دستگا  ه ها 
هم گسل یاب اس��ت و برخی دیگر مخصوص 

زلزله است.

 عملیاِت روانِی وسوسه کردِن زیرخاکی بازها!
آنها به شیوه های بسیار ماهرانه ای، افراد ساده 
ل��وح و البته طماع را ه��دف قرار می دهند و با 
دس��تگاهی که خودشان اسم گنج یاب را بر آن 
نهاده اند، چهار تا 10 میلیون تومان می گیرند و 
با کلی افاده و پز از تهران به یکی از ش��هرهای 
استان ما یا دیگر استان ها می روند تا در جایی 

مش��خص که احتماال بیرون از ش��هر و داخل 
روستایی است، دستگاه را روشن کرده و دوری 
بزنند و بعد بگوین��د »زیر پای من گنج نهفته 

است، باید 10 متر اینجا را بکنی...«.
بعضا هم تصاویر ضبط شده گرافیکی را داخل 
مانیتور دس��تگاه های به اصطالح گنج یاب خود 
قرار می دهن��د و زمانی که طمع و توهم فردی 
زیاده خواه به اوج خود رس��ید و از آنها استمداد 
شناسایی گنج کرد، به محل می روند و مثالً شروع 
به شناس��ایی رگه های طال می کنند و درس��ت 
زمانی که دستگاه به دالیلی نامشخص شروع به 
بوق زدن کرد، با نشان دادن تصاویر ضبط شده، 
مدعی می شوند به رگه های طال دست یافته اند و 
به این ترتیب با عملیاتی روانی، به باور جوینده 
گنج می رسانند در محلی که بوق دستگاه به صدا 

در آمده حتما گنجی وجود نهفته است!

گنج باِز ناشی!
فردی آنقدر سودای گنج داشته که در منطقه 
َکد شمش��یر فریمان، زمانی که همانند فرهاد 
کوهک��ن � البته از نوع نادانش � زمین را هفت 
متر عمودی و هشت متر افقی حفر کرده بود، 

شناسایی و دستگیر شد.
ب��ه او می گویم آنجا که هی��چ رگه تاریخی 
وجود ندارد، با چه اس��تداللی این همه زمین 
را حفاری ک��ردی و می گوید: »چهار میلیون 
تومان دادم و طرف برایم دس��تگاه زد و گفت 
آنجا گنج اس��ت، البته روزی ک��ه آمده بود با 
دستگاه گنج یابش اینجا را تست کند، مقداری 
دچار تردید ش��دم، برای همین زمانی که به 
من محل گن��ج را اعالم کرد، از او خواس��تم 
4 میلیون��ش را بعد از بیرون آوردن گنجم به 
او بدهم، اما او ب��ا آرامش و ادب گفت ایرادی 
ندارد، من که از تو پول نخواستم،  فقط وقتی 
گنج را پیدا کردی،  10 درصدش را به من بده. 
همین امر باعث شد متقاعد بشوم حتما گنجی 

وجود دارد، 4 میلیون را دادم و رفت!«.
دالل ه��ا در ای��ن عرصه خیلی با حس��اب و 
کتاب عمل می کنند و در مقابل چرخاندن یک 
دس��تگاه در محل که کل قیمتش به 700 تا 
800 هزار تومان می رس��د، کلی افراد ناوارد را 

پیاده می کنند.
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فرهنگ و هنر
»زیر پای مادر« کالبدشکافی روابط خانواده های اصیل بود

آگاهی نسبی از تاریخ انقالب دارم

یک ایراد هم نمی شود از صحنه و لباس ها گرفت
ساخت 3 اثر سخت درباره تاریخ

نمایش اغراق شده و هجوآمیز عادات دهۀ 60
باالی شهر؛ پایین شهر

 ژاله صامتی در نمایی از سریال نفس

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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بازیگر س��ریال »نفس« بی��ان کرد 
که جلیل س��امان کارگردان در این 
س��ریال روایت��ی از اتفاقات انقالب 
دارد که بی طرفانه بوده و یارکش��ی 

نکرده است.
ژال��ه صامتی با اش��اره به حضورش 
در س��ریال »نفس« که در شب های 
ماه مبارک رمضان از شبکه سه سیما 
پخش می ش��د، گفت: فک��ر می کنم 
س��ریال »نف��س« حال خوب��ی دارد 
و البت��ه عوامل این س��ریال انرژی 

زیادی برایش گذاشتند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه طراح��ی صحنه و 
لوکیشن های این سریال عنوان کرد: 
تهران امروز حتی به ۵ س��ال پیش 
هم شباهتی ندارد و این سریال که 
این قدر صحنه های بیرونی و خارجی 
دارد ت��الش کرد ک��ه بتواند فضای 

سال های انقالب را بازسازی کند.
تالش شد تا لباس، صحنه و... هیچ 
منافاتی با ۴۰ س��ال پیش نداشته 
باش��ند و من قول می دهم که کسی 
حتی یک نکته هم نتواند از طراحی 
صحنه و لباس این مجموعه بگیرد. 
ب��ه هرحال ای��ن تاریخ چن��دان دور 
نیست و هنوز مستندات، عکس ها 
و ش��واهد زی��ادی از آن دوره وجود 

دارد.

عطیه مؤذن
خبرنگار

یک ایراد هم نمی شود از صحنه و لباس ها گرفت
ژاله صامتی بازیگر سریال »نفس«:

بازیگ��ر س��ریال »آژان��س دوس��تی« درباره 
حضورش در این مجموعه نیز بیان کرد: »عالیه« 
نقش پرفراز و نش��یبی ندارد و زنی شبیه همه 
زنان ایرانی اس��ت ک��ه اهل خانواده و دلس��وز 
هس��تند؛ بنابراین من کار عجیبی در بازیگری 
این س��ریال انجام ندادم، بلکه کلیت کار بسیار 
سخت بود و این کار برای تلویزیون که این قدر 
کارهای روز تولید می کند با این همه ایرادهایی 

که دارند خیلی سنگین است.
وی ادام��ه داد: آق��ای جلیل س��امان و گروه 

تولید واقعاً در خدمت کار بودند 
و این باعث ش��د تا اتفاق خوبی 
رقم بخورد. گروه سازنده سریال 
به جای اینکه به ش��هرک غزالی 
برون��د و چند م��اه کار کنند تا 
سریال به پایان برسد، یک سال 
از عمرش را روی کار گذاش��ت. 

کوچه به کوچه دیوارها در این س��ریال ساخته 
شد و گروه برای یک تصویر 30 ثانیه ای لوکیشن 

مورد نظرش را در کوچه ها ساخت.
بازیگ��ر س��ریال »ف��ردا دی��ر اس��ت« درباره 
بازخوردهایی ک��ه از کار دریافت کرده اس��ت، 
اظهار کرد: م��ن مدتی ایران نبودم و حدود 11 
قسمت از س��ریال را ندیدم و نمی دانم االن چه 
بخش از سریال است. با مخاطبان هم صحبتی 
نکردم؛ اما فیلمنامه ای که من هنگام کار خواندم 

جذاب بود و روایتی از عشقی پرسوز داشت.
صامتی اضافه کرد: »نفس« درواقع قصه ناهید 
اس��ت و او دائم در جریان داستان با ماجراهایی 
غافلگیر می شود. ما در این سریال می بینیم که 
با انتخاب او چه اتفاقی برای خانواده رخ می دهد 
و بعد با این قس��مت ها سریال دوباره به خانواده 

ناهید می رسد.
وی درباره داس��تان این سریال و پرداختن به 
اتفاقات انقالب عنوان کرد: جلیل سامان در این 
سریال یارکشی نکرده اس��ت و »نفس« روایت 
بی طرفان��ه  و  دارد  صادقان��ه ای 
درباره یک ع��ده و اعتقادات آنها 

صحبت می کند.
بازیگر سریال نفس درباره دالیل 
خود برای پذیرفت��ن کار در این 
س��ریال توضیح داد: »نفس« کار 
ویژه ای بود که قبولش کردم، من 
30 قسمت از این سریال را با هم خواندم و همه 
چیز آماده بود. یک تیم درجه یک کنار هم بودند 
و همه اینها باعث شد من که حدود 14 سال در 
تلویزیون بازی نکردم در این کار حضور داش��ته 
باشم. در این س��ال ها سریال های زیادی به من 
پیشنهاد شد و شاید از هر 10 سریالی که تولید 
می ش��ود در 7 مورد با من تماس بگیرند؛ اما به 
دالیل مختلف از جمل��ه آماده نبودن فیلمنامه 

نمی توانم بپذیریم.
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هماهنگ نبودن موضوع با ماه مبارک رمضان
جلیل س��امان در این ب��اره می گوید: همین 
مس��أله ق��دری ناراحت��م می کن��د و قبال به 
مسئوالن تلویزیون گفتم که بهتر است در این 
مناسبت سریال پخش نشود. سریال »نفس« 
می توانس��ت در هر زمانی غی��ر از ماه رمضان 
پخش ش��ود چرا که بیننده ای را که عادت به 
آثار مفرح دارد ممکن اس��ت پس بزند. به هر 
حال من س��عی کردم کار خودم را به درستی 
انجام ده��م و مدیران تلویزی��ون درباره زمان 

پخش سریال تصیم گرفتند. 

خالقیت از »پروانه« تا »نفس«
اعتقاد دارم ک��ه محدودیت با خود خالقیت 
خواهد آورد. ما برای نشان دادن فضای قبل از 
انقالب باید دنبال یک تمهید درست می رفتیم 
که بیننده آن فضا را باور کند. این ایده به کار 
رفته درباره تصاویر حجاب بازیگران از سریال 
»پروانه« با من بود که متأسفانه آن زمان نشد 
اجرایی اش کنم؛ اما در س��ریال »نفس« با این 

کار عملی شد.

حجاب بازیگران »نفس« 
وی در پاسخ به این پرسش که »از روزهای 
پی��ش از پخش س��ریال تا امروز بیش��ترین 
حجم اخبار مربوط به س��ریال »نفس« را نوع 
حجاب بازیگران س��ریال به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت. با توجه به ساختارشکنی شما که 
می تواند مورد نظر آین��دگان قرار بگیرد، فکر 
می کردید با این حجم از واکنش های مختلف 
در این باره مواجه ش��وید؟« گفت: بله، برخی 
مس��ائل باید مورد نظر همگان و من فیلمساز 
قرار بگیرد. باید کمی بیش��تر در این باره فکر 
کنی��م و ببینیم اصاًل چرا انقالب اس��المی ما 
ش��کل گرفت؟ آیا این انقالب دلیل اقتصادی 
داش��ت؟ یا صرفاً یک جابجای��ی قدرت بود؟! 
مگر نه این است که انقالب ما انقالب ارزش ها 
ب��ود؟ پس چرا هر چیزی که درباره آن دوران 
می س��ازیم،  اس��المی تر از زمان حال است؟! 
غیر از این اس��ت؟ در »نف��س« ما تابع قانون 

و شرع بودیم. مثاًل نخواستیم شخصیت اصلی 
سریال را که پرستار است به شکل بی حجاب 
نش��ان دهیم، اما درباره شخصیت های فرعی 
ای��ن کار را کردیم. م��ا محدودیت هایی برای 
نمایش حج��اب داریم که برای مان پذیرفتنی 
اس��ت؛ اما خالقیت هایی می توان به خرج داد. 
برای سریال »نفس« آقای نصیری نیا به عنوان 
تهیه کننده پای کار آمد و خیلی حمایت کرد. 
س��ازمان صدا و س��یما برای پذیرش این کار 
قانع شد و ما دوستان بسیار متخصصی را پیدا 
کردیم که موفق شدند ایدۀ ما را چنان خوب 
اجرا کنند که خیلی ها فکر می کنند ما تصاویر 
خانم های بی حجاب را در تهران گرفته ایم! در 
حالی که همه چیز در ارمنستان و با بازیگران 

غیر ایرانی ضبط شد.

کاله گیس راه حلی خوبی نیست
وی در پاس��خ به این سؤال که »چرا به سراغ 
گزینه های دیگر مانن��د »کاله گیس« نرفتید 
که پیش��تر هم امتحان شده بود!؟« گفت: این 
به نظرم بهترین روش بود و آن ش��کلی که در 
برخی کارها کاله می گذارند مس��خره است و 
اصالً باورپذیر نیس��ت که کالهی به سر بازیگر 
بگذاری��م و بع��د ه��م دور گردن��ش پارچه ای 
بپیچانیم و گوشش را هم طور دیگری بپوشانیم 

و بعد بگوییم این ش��خصیت س��اختگی را به 
عنوان آدمی متعلق به قبل از انقالب باور کنید! 
مهم این است که هم قوانین جمهوری اسالمی 
را رعایت کنیم و هم از آن حالت بد ترکیب دور 
شویم. قانون به ما می گوید که نمی توان کسی 
را بی حجاب تصویربرداری کرد؛ اما در خارج از 

کشور بارها این کار انجام شده و مانعی ندارد. 
این که گروه فنی س��ریال کارشان را خیلی 
خوب و باورپذیر نشان دادند که نمی تواند عیب 
محسوب شود! باید اطالع رسانی شده و تکنیک 
کار برای مردم نش��ان داده شود که ما هم این 
کار را کردیم. یک مقدار هم دوستان معتقدتر! 
باید صبوری کنند و کاسه داغ تر از آش نباشند 
و بدانن��د که س��ریال »نف��س« کار با محتوا و 
انقالبی اس��ت و این گونه نیس��ت که برخی ها 
در رس��انه خود جار می زنند ک��ه یک جریان 
خزنده در حال ترویج بی حجابی است! مشکل 
سریال های انقالبی ما این است که در فضا سازی 
موفق نیستند و باعث می شوند محتوای شان به 
فنا رود. طوری ش��ده که در باور مخاطب قبل 
از انقالب، اسالم بیشتر پیاده می شده است. ما 
فقط بخش��ی از وضعیت رژیم گذشته را نشان 
دادیم؛ اما ظاهرا برخی تاب دیدن همین را هم 
ندارند! واقعاً نش��ان دادن فساد افسارگسیخته 

رژیم طاغوت کار راحتی نیست.

ساخت 3 اثر سخت درباره تاریخ
جلیل سامان؛ نویسنده و کارگردان سریال »نفس« از کارهایش می گوید:

مرتضی اسماعیل دوست
خبرنگار

جلیل سامان معتقد است فیلمنامه »نفس« پیچیده تر است و روایت و فضای متفاوت و تازه ای نسبت به »پروانه« و »ارمغان تاریکی« دارد. در »نفس« به موضوعاتی پرداختم که یک مقدار 
ممکن است مخاطبان عام را دچار چالش کند. در واقع پیچیدگی های محتوایی سریال »نفس« نیاز به دقت و تأمل بیننده دارد. ادامۀ گفتگو با این کارگردان را می خوانید: 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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اولی��ن تجرب��ه بازیگ��ری علیرضا 
کمال��ی در نقش ش��مایل حضرت 
علی اکبر)ع( در سریال »ثاراهلل« 
ب��ه کارگردانی ش��هریار بحرانی و 
نویسندگی مجتبی فرآورده شکل 
گرفت. او طی این س��ال ها تالش 
کرده با انتخاب های دقیق و صحیح، 
نقش های متف��اوت را در ژانرهای 
مختل��ف تجرب��ه کند. ب��ه همین 
دلیل، مخاطبان تلویزیون علیرضا 
 کمالی را در س��ریال هایی همچون 
انق��الب زیب��ا، میلی��اردر، نردبام 
آس��مان، ش��هر دقیانوس، ش��وق 
پرواز، نرگس، راز ققنوس و... در 
نقش های گوناگون تماشا کرده اند.

او در م��اه مبارک رمضان مجموعه 
تلویزیونی »نف��س« را روی آنتن 
شبکه س��ه داش��ت و در این اثر 
نقش »روزبه« را بازی می کند که 
یک چریک است. او در مبارزاتش 
با دختری ب��ه نام »ناهید« آش��نا 
ش��ده و ب��ه م��رور دلبس��ته او 
می شود. به بهانه این نقش آفرینی 
متفاوت با این بازیگر به گفت وگو 

نشسته ایم.

آگاهی نسبی از تاریخ انقالب دارم
گفت وگو با علیرضا کمالی، بازیگر سریال »نفس«

فاطمه عودباشی
خبرنگار

وقتی نق�ش روزبه در س�ریال نفس به ش�ما 
پیش�نهاد و قرار ش�د نقش یک چریک را بازی 
کنید، چقدر شناخت درباره چنین افرادی داشتید؟ 
اطالعات ت�ان را محدود به فیلمنامه و صحبت با 
کارگردان کردید یا مطالعه فردی هم درباره این 

برهه تاریخی داشتید؟
عالقه ش��خصی من به مطالع��ه تاریخ مربوط 
به 14 س��ال پیش می شود. س��ال 1382 برای 
بازی در س��ریال متوقف ش��ده امام حسین)ع( 
به کارگردانی ش��هریار بحرانی انتخاب شدم. از 
همان تاریخ ش��روع به مطالع��ه مقاتل مختلف 
کردم، مقتل های��ی از لوط بن یحیی، ُحمید بن 
مسلم، سید بن طاووس و.... این اتفاق باعث شد 
به مقول��ه تاریخ به ویژه تاریخ ایران قبل و بعد از 

اسالم عالقه مند شوم.
ش��عاع مطالعه م��ن با ش��ناخت و کنجکاوی 
سیاس��ی تلفیق شد و به تاریخ معاصر و اتفاقات 
قبل و بعد از انقالب ۵7 رس��ید. زمانی که برای 
بازی در س��ریال »نفس« دعوت ش��دم، آگاهی 
نس��بی از آن مقطع داشتم. طبیعی است بعد از 
مطالعه فیلمنامه با آقای سامان، جلسات متعدد 
گپ و گفت در م��ورد وقایع مس��تند، چارچوب 
داستان و شخصیت روزبه داشتیم. البته اطالعات 
آقای سامان با توجه به پژوهش و تحقیقات ویژه 

ایشان از بنده وسیع تر و جامع تر بود. من قبل از 
شروع فیلمبرداری و در حین کار، مطالعه در این 
زمینه و کسب اطالعات بیشتر را انجام می دادم 
و با آقای س��امان جهت تحلیل نقش و پردازش 
در میان می گذاشتم. این شکل کاری تا آخرین 

روزهای فیلمبرداری در جریان بود.

»نفس«، سومین سه گانه جلیل سامان است. آیا 
ساخته های قبلی این کارگردان را دیده بودید تا با 

فضای ذهنی او آشنا شوید؟
م��ن »ارمغ��ان تاریکی« را به ص��ورت کامل و 
»پروانه« را جسته و گریخته دیده بودم. با فضای 
 کار آقای س��امان و دق��ت او در ایجاد جزئیات، 
کم و بیش آش��نا بودم. با ش��روع کار، بیش��تر و 
 بیشتر به این امر واقف شدم که راز موفقیت های 
ارمغان تاریکی و پروان��ه در نگاه تیزبین و دقیق 

جلیل سامان نهفته است.

فضای س�ریال »نفس« در ده�ه 5۰ می گذرد. 
اصوال این مقطع چقدر برای تان جذاب بود؟

شاید افراد زیادی باشند که مثل من زندگی در 
دهه های 40،30 و۵0 شمسی را ترجیح بدهند و به 
آن دوره عالقه داشته باشند. من وقتی در محله های 
قدیمی و اصیل تهران ق��دم می زنم و گاهی برای 
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دل خودم عکاسی می کنم، بیشتر به این نتیجه 
می رسم که متعلق به تاریخی که در آن زندگی 
می کنم، نیستم؛ چراکه موسیقی، ادبیات و کالً هنر 
در آن مقطع از بلوغ و ش��عور بیشتری برخوردار 
بوده و با استناد به مستندات می توان به این نتیجه 
رسید که مردم ایران در دهه هایی که ذکر کردم، 
اخالق مدارتر بودند تا امروزی ها و روابط براساس 
فتوت نامه هایی که ریشه در خاک و فرهنگ این 

سرزمین دارد، شکل می گرفت.

دیالوگ های برخی صحنه ها دوباره در استودیو 
ضبط ش�د. برای گفتن دوباره این دیالوگ ها به 

لحاظ گرفتن حس دچار مشکل نشدید؟
به هرحال برای بازیگر بهترین اتفاق در لحظه 
و س��ر صحنه جاری می ش��ود، ول��ی گاهی به 
دالیل مختلف الزم اس��ت در استودیو حضور 
پیدا کنی��م و در مرحله صداگذاری اصالحاتی 
را انجام بدهی��م. ما هم تمام تالش خودمان را 
می کنیم که به حس و حال پالن یا س��کانس 
مورد نظر برس��یم؛ فکر می کنم این امر یکی از 
کارهای روتین برای بازیگر س��ینما و تلویزیون 

باشد. درواقع بخشی از کار ماست.

آیا صحنه ای بود که به لحاظ حسی بازی کردن 
در آن برای تان سخت باشد؟

وقت��ی از احس��اس و روح خودت��ان مای��ه 
می گذارید، بخش��ی از وجودتان از ش��ما جدا 
می ش��ود. برای س��کانس هایی که احس��اس 
بیش��تری می طلبد، مطمئناً بازیگر باید فشار 
مضاعفی را تحمل کند. س��کانس های حسی 

سریال نفس کم نبود.

کدام ویژگی روزبه را دوست داشتید و آیا برای 
بهتر شدن این شخصیت پیشنهاداتی به آقای 

سامان می دادید؟
روزبه مانند تمام آدم های دیگر است، مثل من، 

شما، پدر من، پدر شما و هر انسان دیگری. آدم ابوالبشر متشکل 
از تجمیع محاسن و معایب است. دلیلی که باعث شد روزبه برایم 

جذاب شود، همین شبیه بودنش به آدم های دیگر است.

مخاطب در کارهای قبلی سامان با اعضای سازمان مجاهدین 
خلق )منافقین( آش�نا ش�ده بود. وقتی ش�ما قرار شد نقش یکی 
دیگر از اعضای این س�ازمان را بازی کنید، چطور این شخصیت 
را طراحی کردید تا نس�بت ب�ه دو کار قبلی برای مخاطب تازگی 

داشته باشد؟
سؤال ش��ما دچار پیش داوری یا پیش بینی است. فکر می کنم 
به این س��ؤال باید در پایان س��ریال »نفس« جواب بدهم، چون 
پیچیدگ��ی و الیه های فراوان ش��خصیت روزبه ب��ه اینجا ختم 

نمی شود. به نظرم کاراکتر روزبه مشابه ندارد.

شما جزو بازیگرانی هستید که در تلویزیون تجربه بازی در آثار 
و ژانرهای مختلف را دارید. از اثر تاریخی ای مثل نردبام آس�مان 
گرفت�ه ت�ا طنز مثل میلی�اردر و انقالبی مثل نف�س. این موضوع، 
تصادفی پیش آمده یا خودتان سعی می کنید انتخاب های متفاوت 

داشته باشید؟
فکر می کنم استفاده از واژه تصادف کامال غلط باشد، چراکه 
تصادف در اتوبان، خیابان و چهارراه اتفاق می افتد که به دلیل، 
نداش��تن اطالع و آگاهی قبلی ش��خص از پیشامد است. خیر، 
بنده س��عی می کنم با کسب شناخت و اطالعات الزم همراه با 
چاش��نی مطالعه، کارهایم را انتخاب کنم که ممکن است این 
انتخاب ها گاهی با اش��تباه ممزوج باش��د، ولی یقینا به صورت 

تصادفی نبوده و نیست.

کمالی : من »ارمغان تاریکی« 
را به صورت کامل و »پروانه« را 
جسـته و گریخته دیده بودم. 
با فضـای کار آقای سـامان و 
 دقـت او در ایجـاد جزئیات، 
کم و بیش آشنا بودم. با شروع 
کار، بیشتر و بیشتر به این امر 
 واقف شدم که راز موفقیت های 
ارمغان تاریکی و پروانه در نگاه 
تیزبین و دقیق جلیل سامان 

نهفته است.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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س��ال های  در  فراهان��ی  به��زاد 
گذشته در مجموعه هایی همچون 
پش��ت بام تهران، مدینه، ستاره 
حی��ات، دختری به ن��ام آهو، کت 
جادویی، رعن��ا، امام علی )ع( و... 
نقش های متفاوتی را تجربه کرده 
اس��ت. او در ماه مب��ارک رمضان 
س��ریال »زیر پای م��ادر« را روی 
آنتن ش��بکه ی��ک داش��ت. این 
بازیگر در این مجموعه نقش یک 
پدر مهربان، فداکار و دلشکسته 
به خاط��ر  ک��ه  می ک��رد  ب��ازی  را 
رفتارهای اش��تباه دخترش آتنه 
)بهناز جعفری( با مشکالت زیادی 
روب��ه رو ش��د. ب��ه بهان��ه نقش 
فراهان��ی در »زیر پای م��ادر« و 
جنس دیالوگ های این مجموعه با 

او به گفت وگو نشستیم.

»زیر پای مادر« کالبدشکافی روابط خانواده های اصیل بود
بهزاد فراهانی، بازیگر مجموعه »زیر پای مادر«:

فاطمه عودباشی
خبرنگار

وقتی نقش یک پدر به شما پیشنهاد می شود، 
باید چه ویژگی هایی داش�ته باشد تا برای بازی 

ترغیب تان کند؟
این ط��ور نبوده که من همیش��ه نقش پدر را 
ب��ازی کرده باش��م؛ نقش غیرپدر ه��م به عهده 
داشته ام، اما در کارهای اخیر بیشتر نقش پدر را 
بازی کرده ام. ایفای نقش پدر، سخت و سنگین 
اس��ت و هر کس��ی از پس آن برنمی آید. سن و 
س��ال من برای نقش پدر مناس��ب است. عالوه 
ب��ر آن، کارهای نعم��ت اهلل را به دیگران ترجیح 
می دهم و دوس��ت دارم. پدری که در مجموعه 
»زیر پای مادر« بازی می کردم، نماینده نسل های 
قبل است. در حال حاضر نمونه چنین پدرهایی 
خیلی کم شده که عارف مسلک، صلح دوست، 
حامل فرهنگ، تمدن و... باشند. این نمونه پدر، 
اسطوره ای از فضیلت ایرانیان، اخالق منش بودن 

و درک اجتماعی است.

این پ�دری که بازی کرده اید چق�در ما به ازای 
بیرونی دارد؟

نسبت به کجا؟

نسبت به جامعه خودمان؟
مشابه این پدر پیدا نمی شود و خیلی کم است. 
این نسل ها کم کم از یادها رفته و از فرهنگ ملی 
جامعه ما کاس��ته ش��ده اند، اما امثال نعمت اهلل، 

توفیقی و من دوست نداریم که این نسل از بین 
بروند.

پس این ویژگی ها شما را برای پذیرش نقش 
جذب کرد؟

این نقش ارزش های دیگ��ری هم دارد. پدری 
ک��ه مخاطب در مجموعه زیر پای مادر می بیند 
نمونه یک پدر فداکار، عاشق فرزندان، عدالتخواه 

و... است.

ولی چرا این پدر حاضر نمی شود دخترش آتنه 
را ببخشد؟ در حالی که شما تأکید کردید این پدر 
خیلی فداکار و بخشنده است. به نظرتان این ها با 

هم مغایرت ندارد؟
شما جوان هستید و عجله دارید و این تعجیل 
شما با کار ما تطبیق ندارد. به نظرم عجله نکن و 

آرام باش، پایان قصه ها اتفاقات دیگری می افتد.

قبال تجربه کار با بهرنگ توفیقی را در مجموعه 
»پشت بام تهران« داشته اید. کار با این کارگردان 

چطور است؟
اگ��ر تجربه خوبی با او نداش��تم، دوب��اره کار 

نمی کردم. کارگردان خوبی است.

شما اش�اره کردید که یکی از ویژگی هایی که 
باعث ش�د بازی در مجموعه »زیر پ�ای مادر« را 
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بپذیرید، فیلمنامه سعید نعمت اهلل است. سبک 
کاری او را چطور ارزیابی می کنید که البته خاص 

خودش هم هست؟
نثر نعمت اهلل خاص خودش نیست، بلکه نثر 
کشورمان است؛ نثری که نه از غل و غش در آن 
خبری است و نه از کالهبرداری و ساده انگاری؛ 
بلکه شناختی درست از مردم زحمتکش است. 
من واقعا کارهای نعمت اهلل را خیلی دوست دارم 

و می پسندم.

به نظرتان جنس دیالوگ ها اغراق آمیز نیست؟
برای تو که جزو نس��ل های قب��ل از انقالب 
نیستی، ممکن است این طور باشد و حق داری! 

اما برای من این طور نیست.

ولی این س�ریال برای جامعه امروز س�اخته 
ش�ده اس�ت. به نظرتان نباید با جنس ادبیات 

امروز هماهنگی داشته باشد؟
به نظ��رم هماهنگ اس��ت، منتهی طبیعی 
اس��ت هیچ نویس��نده ای عالقه مند نیس��ت و 
دوس��ت ندارد به سمت نسلی برود که گرایش 

به لمپنیسم دارد.

ب�ه نظرت�ان دیالوگ ه�ای کل م�ردم ای�ران 
این گونه است؟!

زبان و ادبیات کشور ما از 3000 سال پیش تا 
االن حرف اول را می زند. اتفاقا ما نباید به سمت 
ساخت س��ریال هایی برویم که دیالوگ هایش 
هزل باش��د و بوی هزل بدهد. نباید بی رحمانه 
به ادبیات م��ردم حمله کنیم. باید حافظ زبان 

کشورمان باشیم.

پس با این تعریف، جن�س دیالوگ های این 
سریال با ادبیات مردم امروز هماهنگی دارد؟

بل��ه. زبان رش��د می کن��د، اما باید به رش��د 
مثبت آن اهمیت بدهیم و نه رش��د منفی اش. 
قرار نیس��ت ادبیات را از البه الی گفتمان افراد 

لمپنیزم یا معتاد دربیاوریم.

ولی من ب�ه عنوان ی�ک جوان با خان�واده ام 
ش�عاری حرف نمی زنم، بلکه معمولی صحبت 

می کنم.

به نظرم دیالوگ های مجموعه زیر پای مادر 
شعاری نیست، بلکه نشان دهنده فضیلت است. 
ببینم شما وقتی با استاد دانشگاه حرف می زنید، 

ادبیات تان لمپنی است؟ 

خی�ر، ما معمولی ح�رف می زنیم و ب�ه دور از 
شعار.

شما جوانان معمولی حرف نمی زنید و بخشی 
از حرف های تان هزل و بی تربیتی است.

یعنی به نظر شما زبان جوانان امروز بی تربیتی 
و بی ادبی است؟

بخشی از زبان جوانان را قبول ندارم و لمپنیزم 
اس��ت. ش��ما دوس��ت دارید من با ش��ما مثل 

قاچاقچی ها حرف بزنم؟

نه، انتظار دارم معمولی صحبت کنید.
خ��ب صحبت من هم این اس��ت که نباید با 

هزل با هم حرف بزنیم.

از زب�ان که بگذریم، قصه »زیر پای مادر« چه 
ویژگی ها و جذابیت هایی برای تان داشت؟

این مجموعه کالبدش��کافی روابط در درون 
خانواده های اصیل است. در این مجموعه روابط 
پدر و فرزند بس��یار شامخ و قشنگ به نمایش 
درآمده و هیچ آلوده نش��ده است. ما چیزهای 
باارزش کم نداریم که حاال از دست داده ایم، اما 

می توانیم برگردانیم. بازگشت ادبی در قاجاریه 
این معنا را داش��ت. م��ا می توانیم ترکیب های 
قشنگ به زبان اضافه کنیم، اما حق نداریم آن 

را خراب کنیم.

به نظرتان مجموعه »زیر پای مادر« می تواند 
ادبیات جامعه را اصالح کند؟

حداق��ل اگر هم کم��ک نکن��د، رهنمون و 
سمبلی برای درام نویسان می تواند باشد. نباید 
در کارهای نمایش��ی که تولید می شود، حرف 

هزل بزنیم. باید مراقب ادبیات باشیم.

و  تئات�ر  در  ک�ه  ب�ه س�ابقه ای  توج�ه  ب�ا 
نمایشنامه نویس�ی دارید، آیا برای بهبود نقش 

این پدر پیشنهاداتی داشتید؟
قامت شخصیت های نعمت اهلل به حدی قوی و 
روابط بین آنها کالن و سنگین است که اگر یک 
آرتیست نیرومند باشد، نقش را با همان سبک 
و س��یاق آرایش می ده��د و در بهتر در آوردن 
آن خالقیت دارد. وقتی فیلمنامه را می خوانم و 
بعد نقش را می پذیرم و احساس می کنم مورد 
عالقه ام است، بنابراین باید اجازه بدهم کارگردان 
و نویس��نده مرا یاری کنند تا استعدادهایم در 

جهت شکوفایی نقش قرار بگیرد.

به نظرتان تمام شخصیت های این مجموعه 
مثل خلیل کباب�ی، صدرا و.... ما ب�ه ازای بیرونی 

دارند؟
بله، من خانواده هایی را دیده ام که پسر جالد 
اس��ت و خواهر مبارز اجتماعی. ما به ازای این 
آدم ها در جامعه هس��تند. آتنه فردی است که 
در خانواده خیلی اش��تباه کرده، اما از آنجا که 
گوهرش خ��وب بوده دوباره ب��ه اصل خودش 

برگشته است.

با توجه به مش�غله تئاتری تان ام�ا گاهی در 
تلویزیون هم بازی می کنید. بازی در این رسانه 

را دوست دارید؟
اگر تلویزیون باشد، حتما دوست خواهم داشت؛ 
زیرا زبان من با زبان توده مردم یکی می شود. چه 
کسی گفته که با نان تئاتر می شود زندگی کرد؟ 

هیچ هنرمندی با نان تئاتر زندگی نمی کند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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م��رِد بی زماِن روایت ه��اِی نژادی، 
از بردگ��ی گرفته ت��ا گناهانی که 
ت��ا ابد دوش انس��ان را س��نگین 
می کند، در ۲۵ س��پتامبر ۱۸۹۷ 
در نیوآلبان��ی می سی س��ی پی به 
دنی��ا آم��د. او روایتگ��ر زوال و 
انحط��اط در »زمان« اس��ت، زوالی 
که نسل انس��ان مورد اندیشۀ او 
را در چن��گال خود گرفته اس��ت؛ 
فضاهایی که فاکنر ترسیم می کند 
در ابهام به س��ر می برن��د و گاه در 

بی زمانی محض گرفتارند. 
نمی ش��ود نادیده گرفت که حتی 
بخش اعظمی از نوش��تارهای او در 
یک فضای جغرافیایی خاص ترسیم 
می شوند، در »الفایت« مرکز شهر 
آکسفورد که خودش این شهر را 
با نام »جفرس��ون« خطاب می کند. 
توس��ط  زاده ش��ده  انس��ان های 
فاکنر، انس��ان هایی هستند زادۀ 
اضط��راب فضای م��درن، فضایی 
که از دیوانگی تا خش��ونت روابط 
عاطفی، بی اعتمادی و عقل ابزاری 
را پوش��ش می دهد. ش��اید یکی 
از اصلی تری��ن دالیل حلول چنین 
مفاهیم��ی در ذه��ن خ��الق فاکنر، 
فس��اد و تبعیض��ی ب��ود ک��ه در 
آمری��کای آن دوران م��وج می زد، 
بویژه منطقه ای که ویلیام فاکنر در 

انجام می زیست. 
در ادام��ه ب��ه برخی فضاه��ای او 
در تعدادی از رمان هایش اش��اره 

می کنیم:

باالی شهر؛ پایین شهر
نگاهی به برخی آثار ویلیام فاکنر رمان نویس شهیر آمریکایی

حسن گوهرپور
سردبیر

خانواده »سارتوریس« زندگی اشرافی اش را به 
خانواده »اسناپس« می بازد

این رمان با همان نگاه فاکنر در باره زوال خانواده ها 
و دگردیسی آن ها به نگارش درآمده است. این رمان 
سرگذشت خانواده ای به نام »سارتوریس« است. 
خانواده ای که موقعیت اش��رافی اش را به خانواده 
دیگری به نام »اسناپس« می بازد. »سارتوریس« 
خانواده ای قدیمی  و اهل جنوب هستند که شاید 
بخشی از آن باز نمود خانواده فاکنر و پدر بزرگش 

کلنل فاکنر هم باشد. 
آن ها از یک طبقۀ نظامی سرمایه دار هستند که 
به اصل و نسب خویش بسیار اهمیت می دهند؛ 
اما نمی دانند انحطاطی فراگیر در انتظار آن ها و 
سرخوشی های شان نشسته است، »اسناپس« ها 
می آیند و آهس��ته و پیوس��ته از محله کوچکی 
موس��وم به محله فرانس��وی ها به »جفرسون« 
می آیند. آن ها زندگ��ی و مال اندوزی می کنند، 
کم کم پ��ا می گیرند، ش��غل های متعدد اختیار 
می کنند و س��رانجام جنوبی ها را به اضمحالل 
می کشانند. جنوب در نظر فاکنر محبوب است 
و شمال بی ریشه؛ و این درگیری شمال و جنوب 

هم یکی از حواشی این رمان است.

»خشم و هیاهو« 5 بار نوشته شد
در این رمان که بدبختی ه��ای خاص آدمی را 
به نوش��تار در م��ی آورد، چندین ش��خصیت با 
 تصورات متف��اوت داس��تان را روایت می کنند: 

»جریان سیال ذهن« رویدادها، اتفاق ها و عناصر 
زمانی را بدون در نظر گرفتن منطق روایت خطی 
که مقابل این جریان است، متولد می کند، البته 
به جز بخش��ی که »جیس��ون« روایت می کند. 
فاکنر می گوید: »من این رم��ان را ۵ بار آن هم 
در دفعاتی که بین ش��ان فاصله بوده نوش��تم و 
هر بار س��عی کردم تا داستانش را به طور کامل 
بازگو کنم و خودم را از شر رؤیایی که دائم عذابم 

می داد خالص کنم تا این که موفق شدم.«
او درب��ارۀ انگیزه نوش��تن »خش��م و هیاهو« 
می گوی��د: »اول برایم یک تصوی��ر ذهنی بود و 
البته نمی دانس��تم ممکن است سمبلیک باشد. 
این تصویر ذهنی که داشتم تصویر دختری بود 
که پش��ت ش��لوارش گلی بود و از باالی درخت 
گالبی داشت مراسم تشییع جنازه مادر بزرگش 
را می دید و هرچه در آن اتاق اتفاق می افتاد برای 
پایین درختی ها، یعنی برادرانش تعریف می کرد. 
وقتی شروع کردم داستان را بنویسم همۀ بچه ها 
را معرفی کردم و گفتم که دارند چکار می کنند 
و نوش��تم که شلوار دختر چگونه گلی شده بود، 
بعد یکدفعه متوجه ش��دم غیر ممکن است که 
همه آنچه را می خواهم بنویسم در قالب داستان 
کوتاه بریزم. باید رمانی می نوشتم و تازه آن موقع 
بود که متوجه »ِگلی« ش��دن شلوار دختر شدم 
و این دختر تصویر ذهنی اش را به دختر بی پدر 
و بی م��ادری داد که از ناودانی پایین می آید تا از 
تنها سرپناه و خانه ای که در آن مهر و محبت از 
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آن دریغ ش��ده و نیز درک و بصیرتی به او داده 
نش��ده بگریزد. آن موقع داستان را از دید بچۀ 
دیوانه ای نوشته بودم. هرچند نمی دانستم چرا، 
ولی احساس��م این بود که اگر داستان از زبان 
بچه ای دیوانه گفته و روایت شود تأثیرش بیشتر 
از داستانی است که از دید آدم معقولی باشد.«

گور به گور
داستان در مرگ و تدفین »آدی باندرن« اتفاق 
می افتد؛ فاکنر درباره این داس��تان می گوید: به 
همه بالیای طبیعی که امکانش بود بر سر یک 
خانواده آوار ش��ود فکر می کردم و می گذاشتم 
همه اتفاق بیفتد. ۵ فرزند در خانواده می مانند 
و مادر می میرد. مادر وصیت کرده جس��دش را 
به »جفرسون« ببرند، آنجا حداقل کس و کاری 
دارد، سایر افراد خانواده هم بدشان نمی آید این 
اتفاق بیفتد. پدر عالقه مند است به »جفرسون« 
برود؛ به امید این که یک دست دندان مصنوعی 
گی��ر بیاورد و دختر، جنینی را که دارد س��قط 
می کند. در این مسافت 60 کیلومتری اتفاقات 
زیادی برای این خانوادۀ بی مادر رخ می دهد. آن ها 
به »جفرسون« می رسند، پدر؛ مادر را آنجا خاک 
می کند، دندان مصنوع��ی و گرامافون می گیرد 
و زن��ی هم اختیار می کند. رمان؛ مخاطب را در 
بدترین شرایط حسی می گذارد، جان او را به لب 
می آورد و احساس مالل انگیز و رقت باری به او 

می دهد که وصف همان »جان کندن« است.

حریم، روشنایی ماه اوت
»حریم« داس��تان قابل توجه��ی در کارنامه 
ویلی��ام فاکن��ر نبود. ای��ن رمان بیش��تر برای 
خشنودی سینماگرانی بود که دنبال رمان های 
خشن و عاطفی بودند. از رمان هایی بود که به 
ش��خصیت عاطفی افراد می پرداخ��ت؛ اما این 
اثر فاکنر برای او ش��هرت و ثروت فراوانی آورد. 
»روشنایی ماه اوت« اما؛ روایت زنی است که در 
حال بارداری به دنبال همسرش راهی »آالباما« 
می شود، او پس از 30 روز به جفرسون می رسد؛ 
محلی که اغلب داستان های فاکنر در آنجا اتفاق 
می افتد. شوهر به یک قاچاقچی بدل شده است. 
او وقتی از حضور همسرش »لنا« در شهر آگاه 

می شود از آنجا می گریزد و...

دهکده، شهر، عمارت
این سه گانه؛ جزو مهمترین دستاوردهایی ادبی فاکنر است. ویل 
دورانت می گوید: »فاکنر با سرسختی روز افزونی قلمش را برای بیان 
تاریک ترین زوایای زندگی مردم س��رزمینش به کار می گرفت. در 
سه گانه اش تاریخ خانواده »اسناپس« و سرگذشت پر فراز و نشیب 

حرص و آز شدید شان را دنبال می کند«. 
در »دهک��ده« »فلم اس��ناپس« کارگر فقیر، ام��ا پرتوان در کافه 
فرانسوی ها کار می کند، او تا موقعیت امانتدار فروشگاه دهکده ارتقاء 
می یاب��د، پس از این که صاحب فروش��گاه در می یابد که »فلم« با 
خانواده او در ارتباط اس��ت؛ او را با دخترش »اوالً« نامزد می کند و 
پیش از آن که کتاب پایان یابد او به مقام ریاس��ت بانک بخش در 

»جفرسون« می رسد.
 در کتاب »شهر« در میان درگیری های خشن سفید های کله شق و 
سیاهان سرزندۀ بیمناک؛ فاکنر با طول و تفسیر فراوان و بگومگوهای 
لهجه ای داس��تان »لینچ« قریب الوقوع سیاه بیگناهی را با داستان 
سرگرد »دواسپین« و داس��تان رابطه عاطفی »گاوین استیونس« 
ب��ه »لیندا« و ازدواج »فلم« ب��ا »اوالن« در هم می آمیزد. »گاوین« 
جالب ترین، محبوب ترین و بی خاصیت ترین شخصیت آفریدۀ فاکنر 
است. او فارغ التحصیل دانشکده هاروارد و معتبرترین وکیل دعاوی 
»جفرس��ون« است و چنان سرگرم کار مردم است که نمی تواند به 
سرو وضع خودش برسد، در کتاب »عمارت« یکی از »اسناپس« های 
بعدی به س��بب قتلی ناشی از عصبانیت به زندان می افتد و پس از 
تالش های عبثی برای آن که »فلم« ضمانتش را قبول کند، از زندان 

می گریزد و خود را می کشد تا به این داستان دراز پایان دهد«.

نخل های وحشی، پیرمرد، آبشالوم آبشالوم
داس��تان »شرلوت رین میر« و »هری ویلبورن« را شخصیت های 
خودشان قرار می دهد، سپس عشقی حکایت می شود و... فاکنر در 
واقع قصد و نیت داش��ته یک داس��تان بنویسد؛ اما متوجه می شود 
که »نخل های وحش��ی« چیزی کم دارد، س��پس به سراغ نوشتن 
»پیرم��رد« می رود، چند بار این تعویض نوش��تار و داس��تان ایجاد 
می ش��ود؛ داس��تان مردی که دوباره به زندان ب��از می گردد آن هم 
عاشق. »آبشالوم، آبشالوم« اما روایتی اساطیری است. در این رمان 
»کونتین کامیسون« بازجوست. این رمان پیوند قابل توجهی با دیگر 

اثر فاکنر )خشم و هیاهو( دارد.
فاکنر گرچه در آثار اولیه اش جهانی که ترس��یم می کند، جهانی 
است که انسان ها تسلیم اند و نمی توانند جبر و تقدیر را از خود دور 
کنند؛ اما در استحاله ای که ذهنش را آرام آرام می گیرد دیگر تصورش 
چنین نیست، انسان های او سوسو های زندگی را در می یابند و آن ها 
را به دریچه های نور پیوند می زنند. انسان ها دیگر امیدوارند و عاشق 

نه! آن گونه که پیشتر بوده اند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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س��امان مق��دم یک��ی از کمدی های 
قابل اعتن��ای تاریخ س��ینمای ایران 
را در کارنام��ه دارد. فیلم »مکس« 
محص��ول ۱۳۸۳ یکی از پیرنگ های 
پرتک��رار ژان��ر کمدی را دس��تمایه 
قرار داده بود. خط داس��تانِی جابه جا 
ش��دن دو ش��خصیت و قرار گرفتن 
آن ه��ا در دو موقعی��ت متف��اوت در 
فیلم های کمدی زیادی استفاده شده 
اس��ت و حتی در سینمای ایران هم 
بی س��ابقه نبود؛ اما توجه به جزئیات 
کمیکی ک��ه در فضای داخ��ل ایران 
ریش��ه داش��تند و همچنین اجرای 
نیم��ه موزیکال باعث ش��د »مکس« 
به نمونه ای منحصربه فرد در سینمای 
کم��دی ایران تبدیل ش��ود و در هر 
بحث تاریخ��ی ای جایگاهی را به خود 
اختصاص دهد. س��امان مقدم برای 
مدت زمان زی��ادی از کمدی دور بود 
و »نهنگ عنبر ۱« محص��ول ۱۳۹۳ 
برای او نوعی بازگش��ت به این ژانر 
به حس��اب می آمد. »نهنگ عنبر« در 
نگاه اول ایده نو و ش��اید درخشانی 
داشت. رفتن به سال های دهه 6۰ و 
نمایش اغراق شده و هجوآمیز عادات 
و رفتاره��ای مردم و جوانان آن دوره 
ای��ده ای بکر بود که در س��ینمای ما 
نمون��ۀ جدی نداش��ت. رس��یدن به 
این ایده قطعاً از توجه به شوخی های 
فضای مجازی و نوس��تالژی بازی های 
بامزه در طنزنویسی ها شکل گرفته 
بود. ش��بکه های مجازی چند س��ال 
زودتر پتانس��یل کمی��ک موجود در 
زندگی دهه 6۰ را درک کرده بودند 
و این ایده با کمی تأخیر توسط »نهنگ 

عنبر« به سینما کشیده شد.

دانیال حسینی
روزنامه نگار

نمایش اغراق شده و هجوآمیز عادات دهۀ 60
نقد و بررسی فیلم »نهنگ عنبر 2: سلکشن رویا«

 متأسفانه پتانس��یل های موجود در فیلم اول 
درک نشد یا شاید سازندگان به اولین نکاتی که 
به ذهنشان رسید اکتفا کردند. نه خط داستانی 
مشخصی برای فیلم نوشته شد و نه تنوع الزم در 
شوخی ها و سکانس های خنده دار دیده می شد. 
»نهن��گ عنبر 2 سلکش��ن رؤی��ا« ادامۀ همان 
مسیری است که در فیلم اول مشاهده شده بود 
ب��ا این تفاوت که این ب��ار ایده تا حدزیادی بکر 
بودِن خود را از دست داده است و همان خالقیت 
نصف و نیمه سازندگان هم ته کشیده و به سختی 

می تواند مخاطب را به خنده بیندازد. 
داستان از ادامۀ فیلم اول آغاز می شود. ارژنگ 
بعد از چهل سال انتظار باالخره رؤیا را به دست 
آورده و برای برگزاری عروسی با او راهی شمال 
می شود. در جریان سفر به شمال خاطره بازی ها 

و یادآوری ه��ای او و رؤیا فیلم را دوباره به زمان 
گذشته و دهه 60 می برد تا شاهد وقایع زندگِی 
گذشتۀ این دو باشیم. ساختار داستانی فیلم از 
ابتدا تا انتها همین اس��ت. یک س��فر جاده ای و 
چند سکانس فالش بک بدون هیچ روند حرکتی 
معنا ساز و بدون هیچ گونه اوج و فرود کاربردی. 
 مانند هر فیلم کمدی دیگری که شکوفایی در 
سینمایی بدنه را مدنظر دارد، »نهنگ عنبر2« 
ه��م قبل از ه��ر چیز باکیفیت ش��وخی هایش 
س��نجیده می شود. جنس ش��وخی های به کار 
گرفته ش��ده، تنوع ش��وخی ها به لحاظ ش��گرد 
و کارک��رد و همچنین نحوه چین��ش آن ها در 
مسیر درام از نکات مهم و تأثیرگذار در کیفیت 

محصول نهایی هستند. 
اولین نکته در مورد »نهنگ عنبر2« این است 
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که فیلم برای زمان حال ش��وخی های بس��یار 
کمی دارد و غیر از چند اش��اره به ازدواج های 
متعدد رؤی��ا و بازی کردن ب��ا مفهوم غیرت و 
تعصب لحظۀ بامزۀ دیگری بین این دو ش��کل 
نمی گیرد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی 
از مدت زمان داس��تان در زمان حال می گذرد 
و گذش��ته فقط به ص��ورت فالش بک در فیلم 
نمایش داده می ش��ود، باید توجه بیشتری به 
زمان حال می ش��د. بنابراین چینش شوخی ها 
در فیلم دچار عدم توازن و تناس��ب است؛ اما 
وضعی��ت در فالش بک ها و زمان گذش��ته هم 

چندان رضایت بخش نیست.
 فیل��م طرح های زیادی برای نمایش زندگی 
دهه شصتی ندارد. یکی از عناصر تکرارشونده 
که احتماالً قبل از هر چیز در ذهن سازندگان 

ب��وده بازس��ازی برخ��ی موزیک ویدیوه��ای معروف 
آمریکایی توس��ط جوان های دهه ش��صتی است که 
پتانسیل طنز بس��یار باالیی دارد. فیلم چندین بار در 
زمان گذش��ته از این شگرد اس��تفاده می کند، اما این 
شبیه سازی ها نکتۀ بامزۀ چندانی در برندارند! درواقع 
شکل اجرای آن ها خالقانه نیست و چنین فرض شده 
که اصل عمل شبیه سازی ویدیوها به اندازه کافی بامزه 

است. 
دفعۀ اول که این شگرد در فیلم به نمایش درمی آید 
مخاطب با هیجان از آن استقبال می کند، اما با طوالنی 
ش��دن آن دیگر خنده ای در کار نیس��ت. تأثیرگذاری 
اولیه که بیشتر از چند لحظه نیست به اتمام می رسد 
و پس  از آن فقط زمان فیلم کش پیدا می کند. دفعات 
بع��دی که جوان ها در ذهن ارژن��گ موزیک ها را اجرا 
می کنند مدام از تأثیرگذاری ایده کم می شود. غیر از 
این ش��گرد که چند بار روی آن مانور داده می ش��ود، 
واقعاً ایدۀ بکر دیگری از سبک زندگی دهه شصتی را 

در فیلم شاهد نیستیم.
 از بحث شوخی ها که بگذریم به داستان می رسیم. 
ف��رار از داس��تان گویی در فرم س��اختاری فیلم دیده 
می ش��ود. یعنی گذش��ته از این که توانایی فیلمساز 
و فیلمنامه نویس برای داس��تان گوی��ی چقدر بوده و 
چه می��زان کمبود در کیفیت کار آن ها وجود داش��ته 
اس��ت، فیل��م از همان قدم اول س��اختاری را انتخاب 
می کند که داستان گویی کالسیک جایی در آن ندارد 
و این برای یک فیلم کمدی در انتظار توفیق در گیشه 

ماننـد هـر فیلـم کمـدی 
در  کـه شـکوفایی  دیگـری 
سینمایی بدنه را مدنظر دارد، 
»نهنگ عنبر2« هم قبل از هر 
باکیفیت شـوخی هایش  چیز 
سـنجیده می شـود. جنـس 
شوخی های به کار گرفته شده، 
تنـوع شـوخی ها بـه لحـاظ 
شـگرد و کارکـرد و همچنین 
نحوه چینش آن ها در مسـیر 
درام از نکات مهم و تأثیرگذار 
نهایی  در کیفیـت محصـول 

هستند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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کمی عجیب به نظر می رسد. نه افتتاحیه ای در 
کار اس��ت نه میانه ای و یک پایان خیلی بد و 
وصله شده نتیجۀ طبیعی این مسیر است. جایی 
در میانه های فیلم وقتی نبود هدف و مسیر برای 
ش��خصیت ها به مرحله ای آزار دهنده می رسد 
یک گره در مسیر داستان ایجاد می شود که نه 
برای مخاطب جدی می شود و نه برای فیلمساز 

اهمیت چندانی پیدا می کند. 
ارژنگ در نقش راوی از برمال شدن اعترافاتی 
ک��ه در نوار سلکش��ن رؤیا کرده اب��راز نگرانی 

می کند و شنیده ش��دن اعترافات توس��ط رؤیا 
به گره اصلی فیلم تبدیل می ش��ود؛ اما بدون 
هیچ مک��ث و پرداختی ناگهان در س��کانس 
بعدی ارژنگ و رؤیا را می بینیم که کنار جاده 

ایستاده اند و به نوار اعترافات گوش داده اند.
مواجهه ب��ا این گره هیچ تاثیری در مس��یر 
داستان نمی گذارد. حتی هیچ واکنش دراماتیکی 
را هم بر نمی انگیزد. قطعاً دس��ت بسیار خالی 
فیلم از عناصر داستانی باعث شده چنین بحران 

غیرجدی ای در میانۀ کار قرار گیرد.

در پایان بندی هم همین ش��گرد به شکلی 
بس��یار بدت��ر دنبال می ش��ود. ی��ک تصادف 
عجی��ب و بی رب��ط و تعدادی س��کانس های 
سانتی مانتال با موزیک پرحجم پشت سر هم  
ردیف می شود تا یکنواختی مطلق باقی مانده 
را از بی��ن ببرن��د. »نهنگ عنب��ر2« از ابتدا تا 
میان��ه به توفیق چندانی نمی رس��د و در حد 
یک محصول قابل تحمل باقی می ماند؛ اما در 
دقایق پایانی به راحتی در مفهوم ابتذال جای 
می گیرد. به نظر می رسد راهی که با ایدۀ بکر 
فیلم اول شروع ش��ده بود درحالی که هنوز از 
پتانسیل های فراوان آن استفاده نشده، خیلی 

زود به پایان رسیده است. 
این که چط��ور طرحی ب��ا این همه فرصت 
درخش��ان برای طنزپردازی دس��ت به دامن 
س��انتی مانتالیسم مبتذل می ش��ود را باید از 

سازندگان پرسید.
ش��اید زمانی گروهی دیگ��ر و با هدف هایی 
جدی تر بتوانند این طرح را ادامه دهند اما گروه 
سازنده دو پروژۀ نهنگ عنبر فرصت های زیادی 
را از بین بردند. امید اس��ت سامان مقدم را که 
چند فیلم خوب در کارنامه دارد دوباره در اوج 
ببینیم و در فیلم بعدی این چنین به حداقل ها 
ات��کا نکرده و افق های دورت��ری را مدنظر قرار 

دهد.
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سالمت
مبارزه غذایی با سرطان

سخنی به زیبایی گل و مروارید

ما و بیماری خطرناک »تب کریمه کنگو«
با بی خوابی هایم چه کنم؟

سالمت شما در خطر است!

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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فناوری برای هم��ه مردم جهان چیز 
ارزش��مندی محسوب می ش��ود. اما 
پیش��رفت فناوری ه��ای مختل��ف و 
گس��ترش اس��تفاده از آنها چندان 
هم بی ضرر نبوده و در برخی موارد 
خطرات بزرگی را نیز برای س��المت 
انس��ان به همراه داش��ته است. در 
ادامه چند نمونه از پیامدهای منفی 
فناوری بر سالمت انسان را به صورت 

مختصر بررسی می کنیم.

فاطمه عبدالعلی پور
IT خبرنگار

سالمت شما در خطر است!
لطفا از فناوری ها کمی فاصله بگیرید

استرس تلفن همراه هوشمند
آیا اندکی احساس استرس و اضطراب می کنید؟ 
دانشمندان طی مطالعات مختلف به ارتباط بین 
اس��تفاده از تلفن همراه هوش��مند و اس��ترس 
پی برده اند. ام��روزه، مردم به طور مداوم در حال 
کار با تلفن همراه هوشمند خود بوده و پیام ها و 
اطالعاتی که برای آنها ارسال می شود را بررسی 
می کنند. این مس��أله به طور ناخودآگاه موجب 
ایجاد استرس در انسان می شود. از این رو، تلفن 
همراه هوشمند خود را در حالت سایلنت قرارداده 
و یا هر چند ساعت یک بار آن را کنترل کنید تا 
هم اس��تراحتی به بدن خود داده باشید و هم از 

میزان استرس بکاهید.

استفاده از تلفن همراه و بروز آکنه
بدنه تلفن های همراه اغلب منزلگاه باکتری های 
مختلف ب��وده و هنگامی که آن را روی پوس��ت 
صورت خود قرار می دهی��د، چربی موجود روی 
پوس��ت باکتری ها را ج��ذب می کند. نتیجه این 
ش��رایط می تواند بروز جوش های ناخواسته روی 
گونه ها و یا چانه باش��د. برای این که تلفن همراه 
تا حد ممکن از صورت شما دور باشد می توانید از 
دستگاه های هندزفری برای مکالمه استفاده کنید.

انگشت شست بلک بری
انگش��ت شس��ت بلک بری یک عارضه واقعی 
است. استفاده مداوم از جوی استیک کوچک و 
جادویی گوشی های بلک بری می تواند موجب 
آسیب انگشت شست شده و التهاب تاندون را 
در پی داش��ته باشد. در شرایطی که انگشت 
آسیب دیده می تواند ارسال پیام کاربر را تحت 

تأثیر قرار دهد، درد ناشی از آن نیز طاقت فرسا 
است.

امواج منتشر شده از تلفن های همراه
تلفن ه��ای هم��راه موجب انتش��ار 
پرتوهایی می ش��وند که توس��ط بدن 
کاربر جذب می شوند. اگرچه مطالعات 
علمی مختلف مضر بودن امواج رادیویی 
تلفن های هم��راه را اثبات نکرده اند، اما 
روند رو به رشد اس��تفاده از این وسیله 

موجب افزایش نگرانی ها شده است.

بیماری ناشی از تلفن همراه
بناب��ر اعالم، پژوهش��گران تلفن ه��ای همراه 
می توانند به انواع مختلفی از میکرو ارگانیسیم ها 
آل��وده باش��ند که موج��ب عفونت می ش��وند. 
متأسفانه امکان استفاده از مواد ضد عفونی کننده 
و یا شس��تن تلفن های همراه وجود ن��دارد، اما 
شستش��وی دس��ت ها همچنان اقدام س��اده و 
مؤثری در کاهش خطر ابتال به بیماری محسوب 

می شود.

تلفن همراه و وقوع تصادف
گفت وگو، ارسال پیامک و یا بررسی ایمیل ها با 
تلفن همراه هنگام رانندگی می توانند به شدت 
موج��ب حواس پرت��ی راننده ش��وند. این قبیل 
فعالیت ها عملکرد مغز را تحت تأثیر قرار داده و 
تمرکز بر جاده را کاهش می دهند. حتی استفاده 
از دس��تگاه های هندزفری نیز می تواند شرایط 
مشابهی را ایجاد کند. از این رو، هنگام رانندگی 
به هیچ وجه از تلفن همراه خود استفاده نکنید.

آلرژی ها و تلفن همراه
تلفن ه��ای همراه نیز همانند گ��رده و یا موی 
حیوان��ات می توانند موجب بروز آلرژی ش��وند. 
هنگامی که تلفن همراه با پوست صورت تماس 

می یابد ممکن است واکنشی آلرژیک 
که به نام »درماتیت« 
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شناخته می شود، بروز کند. برای پیشگیری از 
این شرایط می توانید مکالمات خود را از طریق 
بلندگوی تلفن همراه و دستگاه هندزفری انجام 

داده و یا پیامک ارسال کنید.

تلفن های دیوانه!
طی مطالعاتی مشخص شده است که برخی 
از کاربران تجربه »لرزش روح« را داشته اند. در 
این شرایط کاربر گمان می کند که تلفن همراه 
در جیب و یا کیف وی در حال لرزش است، اما 
هنگامی که تلفن همراه خود را بررسی می کند، 

همه چیز عادی است.

رایانه و مچ درد
افرادی که به طور مداوم از رایانه و صفحه کلید 
استفاده می کنند ممکن است به سندرم تونل 
کارپ مبتال ش��وند که یک��ی از دالیل مچ درد 
محسوب می شود. برای پیشگیری از این شرایط 

باید هنگام تایپ به دست های خود استراحت 
دهی��د. همچنین، صفحه کلید باید پایین تر از 
مچ دستان قرار بگیرد تا مچ ها به سمت باال خم 

نشوند.

رایانه و دردهای کمر و گردن
استفاده از رایانه تنها به مچ درد ختم نمی شود 
و موقعیت نامناسب بدن هنگام کار با رایانه ها 
می توان��د به دردهای کم��ر و گردن نیز منجر 
شود. از این رو، حالت صحیح نشستن رو به روی 

رایانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

سوختگی های لپ تاپی
گرمای ایجاد ش��ده هنگام کار لپ تاپ ها در 
صورتی که برای مدت طوالنی با قسمت هایی 
از بدن به ویژه مناطق بدون پوشش در تماس 
باشد، می تواند خطر ایجاد سوختگی پوست را 

افزایش دهد.

سردردهای لپ تاپی
افزایش فشار بر چشم ها به واسطه خیره شدن 
به نمایشگر رایانه ها در بازه های زمانی طوالنی 
می توان��د موجب س��ر درد و تاری دید ش��ود. 
ازاین رو، باید هنگام استفاده از رایانه وقت های 

استراحت کوتاه را مدنظر قرار دهید.

لپ تاپ و مشکالت خواب
اس��تفاده از لپ تاپ ها تا ساعات پایانی شب 
می توان��د به اختالالت خواب منجر ش��ود. نور 
نمایشگرها می تواند انتشار »مالتونین« که به 
خواب انس��ان کم��ک می کند 
را کاه��ش داده و در نتیجه، 
موج��ب بی خواب��ی ش��ود. 
از ای��ن رو، پی��ش از خواب 
استفاده از دستگاه هایی مانند 
رایانه و یا تبلت را متوقف کرده 
و به جای آن مطالعه چند صفحه 

کتاب را جایگزین کنید.

افت دامنه توجه به واس�طه اس�تفاده از 
شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماع��ی امکان آش��نایی با 

دوستان جدید و افزایش تعداد دوستان مجازی 
را فراهم کرده است. اما بنابر اعالم پژوهشگران، 
استفاده از این شبکه ها می تواند بر فعالیت های 
مغز تأثیرگذار باش��د که در نهایت می تواند به 
اختالل کمب��ود توجه منجر ش��ود. از این رو، 
حضور در جمع دوستان واقعی را بیشتر مد نظر 
قرار داده و زمان استفاده از شبکه های اجتماعی 

را کاهش دهید.

اث�رات بیولوژیک�ی اس�تفاده از ش�بکه های 
اجتماعی

بنابر اعالم برخی پژوهشگران، استفاده مداوم 
و طوالنی از شبکه های اجتماعی می تواند اثرات 
بیولوژیکی منفی بر بدن انس��ان داشته باشد. 
از ای��ن رو، جایگزینی تعامالت دنیای واقعی با 
نمونه های دنیای مجازی می تواند موجب مرگ 

شما شود.

اینترنت و ایجاد اضطراب
افراد بس��یاری برای شناس��ایی و تشخیص 
درده��ا و بیماری های خود به اینترنت مراجعه 
می کنند. اما باید به این نکته توجه داشته باشید 
که اینترنت دکتر شخصی شما نبوده و وابستگی 
به این ش��رایط می تواند بیشتر موجب افزایش 
اضطراب درباره وضعیت س��المتی افراد شود. 
به جای اس��تفاده از اینترنت به افراد متخصص 

مراجعه کنید.

هدفون و بروز تصادف
با افزایش محبوبیت استفاده از هدفون ها، آمار 
تصادفات عابران پیاده که از این وسیله استفاده 
می کنن��د نیز افزایش یافته اس��ت. نمونه های 
حرفه ای هدفون ها از امکان کاهش و یا حذف 
صدای محیط اط��راف برخوردار بوده که خطر 

بروز تصادف را افزایش می دهند.

هدفون و کاهش قدرت شنوایی
گوش دادن به موس��یقی از طریق هدفون با 
صدای بلند می تواند به اختالل شنوایی منجر 
شود. از این رو، همواره به موسیقی مورد عالقه 

خود در سطح صدای ایمن گوش کنید.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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بیماری تب کنگو که با س��ردرد شدید، تب، 
دردعضالنی و خونریزی زیر جلدی همراه است، 
اگر به س��رعت تحت درمان های اختصاصی از 
طریق داروهای ضدویروسی قرارگیرد، در بیشتر 
موارد قابل درمان خواهد بود. تب کریمه کنگو 
از طریق گزش به وسیله کنه های روی بدن دام، 
تماس با خون و الشه حیوان آلوده یا تماس با 
خون و ترشحات بدنی فرد آلوده از دام به انسان 
یا از انس��ان به انسان منتقل می شود؛ البته در 
مواردی انتقال بیماری از طریق هوا و نزدیکی 

به بیمار نیز صورت می گیرد.
بی تردید گزش از طریق این کنه ها می تواند 
برخی افراد از جمله چوپان ها را در معرض خطر 
ابتال به بیماری تب کنگو قرار دهد. نکته بسیار 
مهم در پیشگیری از این بیماری رعایت نکات 
ایمنی چون اس��تفاده از پوشش مناسب یعنی 
دستکش، ماسک و عینک هنگام ذبح دام و نیز 
خودداری از تکه تکه کردن گوشت دام، طی دو 
تا س��ه س��اعت اولیه پس از ذبح است؛ چراکه 
ویروس تب کنگو طی ساعات اولیه پس از ذبح 
از بین می رود و خطر انتقال بیماری به حداقل 

می رسد.

تب  کنگو طی دو هفته حاد می شود
آنچه در درمان مؤثر بیماری نقش اساس��ی 
دارد، آغاز سریع درمان های ضد ویروسی برای 
فرد مشکوک به بیماری و جداسازی وی از دیگر 
افراد در محیط استریل است. به طور کلی دوره 
کم��ون تب کنگو از چهار ت��ا حداکثر 12 روز 
تخمین زده می شود که طی آن معموال تا روز 
چهارم عالئم غیرخونریزی مانند تب، سردرد، 
احساس سرما، خستگی، درد عضالنی، پرخونی 
صورت، پرخونی ملتحمه چش��م، اس��تفراغ و 

دردهای باالی معده است. 
عالئم خونریزی از روز چهارم شروع می شود 
که بیشتر در مخاط دهان و پوست، لثه ها، بینی، 
معده، روده، رحم، زیرپوس��ت ناحیه ساق پا و 
دست ها ظاهر می شود. مرگ بیمار، در صورت 
دسترسی نداش��تن به مراکز پزشکی مجهز و 
نیز ش��وک، کم خونی، خونریزی شدید ریوی، 
عفون��ت و اختالل انعقادی داخل عروقی اتفاق 

می افتد.

 تب کنگو به راحتی قابل پیشگیری است
بی ش��ک ذبح دام اگر در کشتارگاه های مورد 
تأیید وزارت بهداش��ت و با رعایت نکات ایمنی 
باش��د، از انتقال بیماری ت��ب کریمه کنگو به 
مردم نگرانی وجود نخواهد داش��ت. نکته مهم 
مورد تأکید، تهیه گوش��ت از مراکز مورد تأیید 
بهداشتی و دامپزش��کی و فریز کردن گوشت 
قبل از مص��رف در دمای فریزر به مدت س��ه 
تا چهار ساعت اس��ت که ویروس تب کنگو را 
از بین می برد. پختن درس��ت و کامل گوشت 

مصرفی نیز همین اثر را خواهد داشت.
توجه داشته باشید که بیمار مشکوک به تب 
خونریزی دهنده تب کریم��ه که به نوعی با دام 
ذبح ش��ده در ارتباط بوده است و عالئمی مانند 
تب، سردرد ش��دید، درد عضالنی، خونریزی از 
بینی، استفراغ خونی یا خونریزی زیر جلدی دارد، 

باید بالفاصله به مراکز درمانی منتقل شود و تحت 
بستری در مکان قرنطینه قرار گیرد. تمام کسانی 
که با او در ارتباط بوده اند نیز باید تحت مراقبت 
و درمان های اولیه ضد ویروس��ی ق��رار گیرند. 
بهترین شیوه تشخیص بیماری، انجام آزمایش 
خون از حیث کاهش میزان پالکت به واس��طه 

خونریزی های احتمالی داخلی است.
نکته مهم این  است که متأسفانه این بیماری 
خطرناک واکسن ندارد، اما بهترین و مؤثرترین 
راه درمان آن رسیدگی سریع به افراد مشکوک 
به بیماری اس��ت، همچنین پیش��گیری از آن 
به راحتی و با رعایت نکات ایمنی و جلوگیری از 
شیوع بیماری ممکن است. تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو، برای نخستین بار در شبه جزیره 
کریمه )شوروی س��ابق(  و پس از آن در کنگو 
)آفریقا(  گزارش شد و به همین دلیل به این نام 

شناخته می شود.

دکتر زهرا عبدیما و بیماری خطرناک »تب کریمه کنگو«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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اختالل خواب غالباً با اضطراب همراه 
اس��ت. به ط��ور معمول ش��خص در 
به خواب رفتن، از خواب برخاس��تن 
یا بیدار شدن در اول صبح و بیدار 
ماندن مش��کل دارد که مورد اخیر، 
اغلب با افسردگی و اضطراب مرتبط 
اس��ت؛ یعنی افراد مضط��رب در به 
خواب رفتن مشکل دارند و دیر به 
خواب می روند و افراد افس��رده به 
ناگاه صبح زود بیدار می ش��وند ولی 
همچنان در رختخواب می مانند، زیرا 
انگیزه ای برای بلند ش��دن ندارند. 
به هر حال نگرانی فرد درباره الگوی 
خواب خود، غالباً مش��کل را تشدید 
می کند. گاهی فرد نگران اس��ت که 
چرا کمتر از ۸ ساعت می خوابد و یا 
انتظار دارد که بدون از خواب بیدار 
شدن در طول شب یکسره بخوابد. 
ام��ا باید بدانیم که خواب و بیداری 
متناوب در طول شب در اکثر افراد 
امری متداول است که فقط به خاطر 
آورده نمی شود و حساسیت در این 
زمینه امکان دارد واقعاً فرد را دچار 

مشکالت خواب کند.

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده

با بی خوابی هایم چه کنم؟

مشکالت خواب امری رایج است. از هر ۵ نفر، 
یک نفر از اِشکال در به خواب رفتن، بیدار شدن 
به دفعات زیاد در طول ش��ب یا بیداری در اول 
صبح شکایت می کند. این روند طبیعی است، 
مگر آن که الگوی خواب تأثیر منفی بر عملکرد 
روزانه فرد داشته باشد، چرا که محدودیت خواب 
می تواند به تغییرات هیجانی حاد، آسیب دیدگی 
حافظه، کاهش عملکرد فرد و همچنین طبق 
تحقیقات اخیر، باعث خورده شدن سلول های 
مغز ش��ود و به پیری مغ��ز بینجامد. اما چنین 
عوارضی معموالً ناش��ی از فقدان شدید خواب 
هستند. همچنین نگرانی درباره الگوی خواب نیز 
می تواند مشکالت را افزایش دهد، به طوری که 
نگرانی، بیش از بی خوابی می تواند ناخوشایند و 

توان کاه باشد و قوای فرد را تحلیل برد.

نکاتی درباره خواب
1- نمی توان به طور قطع تعداد ساعات ثابتی را 
برای خوابیدن در طول شبانه روز ارائه داد. برخی 
از مردم به 10 ساعت و بعضی به 4 ساعت خواب 
نیاز دارند. نقل شده است که ناپلئون و چرچیل 
بیش از 3 یا 4 س��اعت نمی خوابیدند. پس اگر 
به تازگی تغییری در س��اعت خواب ایجاد شده 
و استمرار پیدا کرده است، شاید نیاز به بررسی 

داشته باشد.
2- ب��ا افزایش س��ن به خ��واب کمتری نیاز 

خواهید داشت.

3- هر کس��ی »خ��واب گس��یخته« دارد. به 
عبارت دیگر همه ما در طول ش��ب چندین بار 
از خواب بیدار می ش��ویم و به راحتی هم دوباره 
به خواب می رویم. این مسأله وقتی نگران کننده 

است که پس از قطع خواب، بیدار بمانید.
4- از دست دادن چندین شب خواب شیرین 
هیچ خطری ندارد. هر کسی در شرایط استرس زا، 
دوره های بدخوابی را تجربه می کند و تأثیر بد آن 
تحریک پذیری، خواب آلودگی و خستگی بیشتر 

در آن روزهاست.
۵- خ��واب تحت تأثی��ر عوامل زی��ادی قرار 
می گیرد: استرس، خلق وخو، ورزش، غذا، داروها، 

مواد مخدر و محرک، الکل و غیره.
6- بهتر اس��ت الگوی خواب خود را با تغییر 

رفتار و بدون توسل به داروها کنترل کنید.

مقابله بدون دارو
خوش��بختانه این امکان وجود دارد که بدون 
اس��تفاده از دارو و با تغییر رفتار، بر مش��کالت 
خواب خود غلبه کنید. اولین کاری که باید انجام 
دهید این اس��ت که درب��اره الگوی خواب خود 
بیش��تر بدانید؛ یعنی الزم است هر روز مسائل 
مربوط به خواب تان را یادداش��ت کنید. در طی 

یک الی دو هفته جزئیات زیر را ثبت کنید:
1- تاری��خ و رویدادهای��ی ک��ه خواب تان را 
مختل می کند، مانند غذایی که پیش از رفتن 
به رختخواب خورده اید، میزان استرسی که قبل 
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از خواب دچار آن بوده اید، نوع فعالیت بدنی که 
قب��ل از خواب کرده اید، فیلمی ک��ه دیده اید و 

امثال این موضوعات.
2- چند ساعت خوابیده اید و اگر به یاد دارید 

چند بار بیدار شده اید.
3- بنویسید که وقتی خواب تان نبرد چه کار 
کرده اید، مثالً درس��ت ک��ردن و خوردن چای، 
مطالعه و غیره. ذکر کنید که این اقدامات مفید 

بوده اند یا خیر.
4- روز بعد چقدر هوشیار و سرحال بوده اید. 
برای رتبه بندی وضعیت خود می توانید از مقیاس 
10 بخشی استفاده کنید که در آن 1 به معنای 
»خواب آلودگی شدید« و 10 به معنای »کاماًل 

هوشیار« باشد.
۵- فک��ر می کنید روز بع��د کارتان را چگونه 
انج��ام داده اید. آیا رضایت بخش ب��وده یا خیر. 
بازهم از مقیاس 10 بخش��ی استفاده کنید که 
در آن 1 یعنی »بس��یار بد« و 10 یعنی »بسیار 

خوب«.
با این مدل یادداشت برداری می توانید متوجه 
شوید که آیا مشکلی درباره خواب دارید یا خیر. 
اگر به میزان معقولی هوشیار بوده اید و با تعداد 
س��اعت های خواب معمولی تان قادرید کارهای 
خ��ود را به صورت رضایت بخ��ش انجام دهید، 
می توان گفت مشکلی ندارید. اگر دچار خستگی 

می شوید و هنگام کار دچار عدم تمرکز هستید 
بهتر است تغییری در الگوی رفتاری خود ایجاد 

کنید.

چگونه افکار بر خواب تأثیر می گذارند
بعض��ی ش��ب ها وقتی س��کوت هم��ه جا را 
فراگرفت تا شما بخوابید، متوجه می شوید که 
همه جا به جز ذهن ش��ما ساکت است. شما به 
مرور ذهنی روزی که س��پری کردید یا اتفاقات 
گذشته می پردازید، یا این که در حال پیش بینی 
وضعیت ف��ردا و فرداهای بعد هس��تید. حتی 
گاهی ذهن ش��ما، درِ کمدهای آرشیو مغزتان 
را باز می کند و در بین پرونده های موجود مثاًل 
فایل مربوط به دانشگاه را بیرون می کشد؛ روزی 
که از کالس اخراج ش��دید و همه احساس های 
منفی ای که تجربه کردید، و آن صحنه را بارها و 

بارها مرور می کنید.

درگیری ذهنی، مثل داشتن اضطراب، می تواند 
نشانه ای از خطر جدی در وضعیت سالمت روان 

شما باشد.

توصیه هایی برای خواب بهتر
 فهرس��ت بی معنی افکارت��ان را منحرف 

کنید:
یکی از پیش فرض های اساسی برای خوابیدن، 
داش��تن ذهنی آرام اس��ت. به جای فکر کردن 
درباره مسائل نگران کننده به چیزهای دیگری 
فک��ر کنید، مثالً داس��تانی از چیزه��ای مورد 
عالقه تان که البته موضوع بااهمیتی نباشد، برای 

خودتان بسازید.
 بعد از یادداشت افکار مزاحم به خود بگویید 
»کلمات را رها کن، آن ها می توانند تا صبح صبر 

کنند«:
اگر بیش از 20 دقیقه در رختخواب هستید و 
درگیری ذهنی تان ادامه دارد و آرامشی حاصل 
نمی ش��ود، اصراری به خوابیدن نداشته باشید. 
از رختخواب بیرون بیایید. به س��مت موبایل و 
تلویزیون نروید. در گوش��ه ای از اتاق بنشینید 
و تم��ام اف��کار مزاحمی که به س��رتان آمده را 
یادداشت کنید و به خود بگویید »کلمات را رها 
کن، آن ها می توانند تا صبح صبر کنند«. بعد به 
رختخواب بروید و روی تنفس تان تمرکز کنید و 

]58[

شماره 37 - خرداد ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

N
ew

s

ش
ورز

گ و هنر
فرهن

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021



بدن خود را آرام کنید تا به خواب روید.
 به جای تالش برای خوابیدن س��عی کنید 

خود را بیدار نگه دارید:
این یک تکنیک متناقض است؛ یعنی برعکس 
هدفی که دارید فکر می کنید. فکر به خوابیدن 
باعث می ش��ود ذهن تان از خواب گریزان شود. 
اگ��ر با تفکر بیدار ماندن و راحتی به رختخواب 
بروید، سطح برانگیختگی شما پایین می آید و 

به خواب می روید.
 مس��ائل واقعاً نگران کننده به ندرت وجود 

دارد:
20 دقیقه به خ��ود زمان دهید تا هر چیزی 
که در ذهن تان هس��ت را بیرون بریزید و روی 
کاغذ بنویسید. این راه حل درمانی است تا بدانید 
به ندرت مسائل واقعاً نگران کننده وجود دارد و 
شما اکثراً مس��ائل را بزرگ می کنید و از آن ها 
فاجعه می سازید، تعمیم می دهید یا پیشگویی 
می کنید؛ در حال حاضر مش��کل واقعی وجود 
ندارد. بدین صورت متوجه می شوید چه افکاری 
نگران کننده نیس��ت و چه افکاری نیاز به حل 

مسأله و پی گیری دارد.
 ب��ه رختخواب روی��د و چند نفس عمیق 

بکشید :
توجه ب��ه تنفس، تکنی��ک قدرتمندی برای 
پرت ک��ردن حواس از نش��خوار فکری و نگرانی 
است. می توانید عالوه بر توجه به تنفس آن ها را 
هم بش��مارید و اگر حواستان پرت شد عصبی 
نشوید به آهستگی دوباره بر تنفس خود تمرکز 

کنید.
 اگر ورزش را می پس��ندید، بهتر اس��ت در 

اوایل روز ورزش کنید.
 قبل از خواب غذای پرادویه یا س��نگین و 

نوشیدنی های دارای کافئین مصرف نکنید.
 پیش از خواب اگر می توانید شیر بنوشید.

 زمان��ی را ب��رای آرام��ش یافت��ن در نظر 
بگیرید، مثالً دوش آب ولرم بگیرید. موس��یقی 
آرامش بخ��ش گ��وش دهید یا ریلکسیش��ن و 

ذهن آگاهی انجام دهید.
 مطمئن شوید اتاق خواب تان آرام است و 

دمای اتاق گرم نیست.
 مثانه تان را خالی کنید.

 پی��ش از خواب س��یگار نکش��ید و الکل 
ننوشید، زیرا محرک هستند و شما را بیدار نگه 

می دارند.
 زمانی به رختخواب روید که واقعاً خواب تان 
می آید، در رختخواب فیلم نبینید و غذا نخورید.

 وقتی س��اعت تان زن��گ زد بالفاصله بلند 

شوید و در طول روز هم نخوابید. همچنین روزهای تعطیل هم از 
زیاد خوابیدن اجتناب کنید.

سایر مشکالت خواب
فلج خواب

دوره ای موقتی از بیداری اس��ت که ف��رد در طی آن از حرکت 
کردن ناتوان است. معموالً این حالت چند دقیقه طول می کشد اما 

می تواند باعث ترس و نگرانی شود.

شوک های حسی
این ه��ا معمول ترین حس های جس��مانی به ش��کل جهش یا 
احساس افتادن هستند. این شوک های حسی می توانند به صورت 
شنیداری، دیداری و بویایی باشند که حتی منجر به بیدار شدن 

فرد می شوند.

توهمات قبل و بعد از خواب
در هنگام به خواب رفتن یا بیدار شدن ، فرد زمانی که در حالت 
نیمه خواب اس��ت تصاویری گذرا اما واضح و روش��ن می بیند که 

گاهی فرد را می ترسانند.

خواب گردی
فرد در خانه راه می رود در حالی که خواب اس��ت. در این حالت 
نباید به هیچ وجه او را بیدار کنید یا تکان دهید بلکه با حائل شدن 

بین او، وسایل خانه و دیوار، او را دوباره به رختخواب برگردانید.
و در نهایت کابوس های شبانه که در افراد ایجاد مشکل می کنند. 
اگر با در نظر گرفتن موارد فوق، مشکل خواب شما برطرف نشد، 
در اسرع وقت با متخصص حوزه روان مالقات کنید و در رفع این 

مشکل یاری بگیرید.

منابع: 
-»اختالالت اضطرابی«، هلن کنرلی، دکتر سیروس مبینی.

- سایت سایک نیوز.

بعضی شب ها وقتی سکوت 
همه جـا را فراگرفت تا شـما 
می شـوید  متوجه  بخوابیـد، 
که همه جـا به جز ذهن شـما 
سـاکت اسـت. شـما به مرور 
ذهنی روزی که سپری کردید 
یا اتفاقات گذشته می پردازید، 
یا این که در حـال پیش بینی 
وضعیت فـردا و فرداهای بعد 

هستید.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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عادات روزانه ش��ما باید همسو با 
رژیم غذایی ضد س��رطان باشند. 
برخی عادات انس��ان احتمال ابتال 
به سرطان یا دیگر بیماری ها مانند 
فشار خون باال، دیابت و مشکالت 
کلی��وی را افزای��ش می دهند که 
از آن جمل��ه می ت��وان به س��یگار 
کش��یدن، مصرف الکل و ورزش 

نکردن اشاره کرد.
تع��داد افرادی ک��ه در جه��ان از 
س��رطان رنج می برند یا جان خود 
را به واسطه این بیماری از دست 
می دهند، روندی صعودی را دنبال 
می کن��د. دالیل مختلف��ی در این 
زمین��ه تاثیرگذار هس��تند که از 
آن جمله می توان به سبک زندگی، 
آلودگی های��ی ک��ه محی��ط اطراف 
ما را ف��را گرفته اند، اس��ترس و 

رژیم غذایی اشاره کرد.
 رژی��م غذای��ی یک��ی از عوام��ل 
تاثیرگ��ذار در پیش��گیری یا ابتال 
به س��رطان محس��وب می ش��ود. 
برخی مواد غذای��ی از ویژگی های 
ضد س��رطانی برخوردار هستند 
و ب��ا اس��تفاده از آنه��ا می توانید 
 یک رژیم غذایی ضد س��رطان را 

شکل دهید.

مبارزه غذایی با سرطان
تغذیه نقشی اساسی در عدم ابتالی مان به بیماری های خطرناک دارد

سالم غذا بخورید 
توصیه های مختلفی برای هرچه سالم تر ساختن 
رژیم غذایی وجود دارند. این توصیه ها به پیشگیری 
از سرطان نیز کمک می کنند. این توصیه ها بر پایه 
مواد غذایی تازه، فصلی و محلی شکل گرفته اند 

که تا حد امکان باید ارگانیک باشند. 
- میوه ها و سبزیجات خام، مغزهای خوراکی و 

غالت کامل در اولویت قرار دارند. 
- همچنین، ش��ما می توانید حبوبات، گیاهان 
داروی��ی معطر، ادویه ها و روغ��ن زیتون را اضافه 

کنید. 
- سومین چیزی که می توانید به رژیم غذایی 

اضافه کنید تخم مرغ و ماهی است. 
برای پیشگیری و مبارزه با سرطان توصیه شده 
است که محصوالت تولیدی و پاالیش شده )قند 
و آرد( را از رژیم غذایی خود کنار بگذارید. میزان 
مصرف نوش��ابه های گازدار، سوسیس و غذاهای 
س��رخ شده را به عنوان گام بعدی کاهش دهید. 
در نهایت، ش��ما باید مصرف گوشت و لبنیات را 

کاهش دهید. 
دنبال کردن رژیم غذایی مدیترانه ای می تواند 
کمک بزرگی به پیشگیری از سرطان باشد زیرا 
مواد تش��کیل دهنده آن بس��یار سالم هستند. 
همچنین، در بسیاری از غذاهایی که شامل این 
رژیم غذایی می ش��وند از روغن زیتون اس��تفاده 

می شود. 
از س��وی دیگر، عادات روزانه شما باید همسو 

با رژیم غذایی ضد سرطان باشند. برخی عادات 
انسان احتمال ابتال به سرطان یا دیگر بیماری ها 
مانند فشار خون باال، دیابت و مشکالت کلیوی 
را افزای��ش می دهند که از آن جمله می توان به 
سیگارکش��یدن، مصرف ال��کل و ورزش نکردن 
اش��اره کرد. بی تحرکی یکی از مشکالت بزرگ 
حال حاض��ر در جهان، به ویژه در کش��ورهای 
توس��عه یافته اس��ت. این ها مواردی هستند که 
بیشتر در بیماران مبتال به سرطان دیده می شود. 
در نهایت، به خاطر داش��ته باش��ید که شما به 
طور معم��ول در تماس با مواد س��رطان زا قرار 
داری��د که از آن جمله می ت��وان به آلودگی های 
زیست محیطی، برخی پالستیک ها یا تفلون، و 

بنزوپیرین در تنباکو اشاره کرد.
 

مواد غذایی که نباید فراموش شوند 
باید به این نکته اش��اره داشت که هیچ چیزی 
ب��ه طور 100 درصد نمی توان��د احتمال ابتال به 
س��رطان را کاهش دهد، زیرا عوامل مختلفی، از 
جمله ژن های شما، در ابتال به این بیماری نقش 

دارند. 
با این وجود، ش��ما می توانی��د احتمال ابتال به 
س��رطان را با ورزش روزان��ه به مدت حداقل 30 
دقیقه کاهش دهید. همچنین، باید از شر استرس 

و سبک زندگی بی تحرک خالص شوید. 
در نهایت، ش��ما باید به طور مرتب مواد غذایی 

زیر را مصرف کنید:
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بروکلی 
همانن��د دیگر اعض��ای خانواده س��بزیجات 
چلیپای��ی )از جمل��ه کل��م و کلم بروکس��ل(، 
بروکلی از ویژگی های ضد سرطانی بهره می برد. 
مصرف این سبزی برای کاهش احتمال ابتال به 
سرطان های پس��تان، روده بزرگ، ریه، مثانه، و 

پروستات توصیه می شود. 

سیر 
ب��وی ق��وی و خ��اص س��یر از دو ترکی��ب 
ضدس��رطان در این گیاه که البته ویژگی ضد 
عفونی کننده نیز دارند، ناش��ی می شود. برای 
کسب بهترین نتیجه مصرف سیر خام طی وعده 
غذایی صبحانه توصیه می شود. در این خانواده 
از ابرم��واد غذایی ها، گزینه ه��ای دیگری مانند 
پیاز، تره فرنگی و پیازچه نیز حضور دارند. آنها 
به پیشگیری از ابتال به سرطان های گلو، دهان، 

معده و روده بزرگ کمک می کنند. 

چای سبز 
چای سبز حاوی آنتی اکسیدان قدرتمندی به 
نام EGCG است. این آنتی اکسیدان آسیب در 
سطح ژنتیکی و همچنین شکل گیری تومورها را 
متوقف می کند. بهتر است چای سبز را جایگزین 
قهوه یا چای س��یاه کنید. نوشیدن چای سبز 
احتمال ابتال به سرطان های روده بزرگ، مثانه 

و معده را کاهش می دهد. 

ماهی چرب 
مردان 30 ساله یا پیرتر باید مصرف ماهی های 
چرب مانند سالمون، خال مخالی، تن و ساردین 
را افزایش دهند. این قبیل ماهی ها از ویژگی های 
ضد التهابی سود می برند که خطر ابتال به سرطان 

پروستات را کاهش می دهند. 

ماست  طبیعی 
این نوع از لبنیات )به نام ماس��ت یونانی نیز 
ش��ناخته می ش��ود( دارای پروبیوتیک اس��ت. 
پروبیوتیک ه��ا س��المت گوارش��ی را بهب��ود 
می بخش��ند و همچنین سیس��تم ایمنی بدن 
انسان را تقویت می کنند. مصرف ماست طبیعی 

اف��زون بر تأمین برخی مواد مغذی م��ورد نیاز بدن به 
مبارزه با برخی انواع سرطان، مانند سرطان روده بزرگ، 

نیز کمک می کند. 

غالت کامل 
برخالف غالت پاالیش شده، غالت کامل انتخابی عالی 
برای پیشگیری از سرطان های روده و پستان محسوب 
می شوند. به ویژه مصرف جو، سبوس و گرانوال توصیه 

شده است. 

هویج و پرتقال 
هر دو سرشار از ویتامین C و همچنین بتاکاروتن ها 
هستند که مورد دوم موجب رنگ نارنجی آنها می شود. 
این آنتی اکسیدان ها رادیکال های آزاد را خنثی می کنند 
که می توانند با آس��یب سلولی به شکل گیری سرطان 
منجر ش��وند. بهتر است هویج و پرتقال را خام مصرف 

کنید تا از بیشترین میزان فواید آنها بهره مند شوید. 

گوجه فرنگی 
مصرف گوجه فرنگی نیز به پاکسازی رادیکال های آزاد 
کمک می کند. مردانی که گوجه فرنگی مصرف می کنند 
در معرض خطر کمتری برای ابتال به سرطان پروستات 
قرار دارند. بهتر اس��ت گوجه فرنگ��ی به صورت پخته 
مصرف شود زیرا در حالت خام مواد مغذی آن، از جمله 

لیکوپن، کامال فعال نیستند. 

دانه کتان 
این دانه های کوچک دارای اس��تروژن های گیاهی به 
نام لیگنان هستند. آنها خطر ابتال به سرطان پستان را 
کاهش می دهند و سوخت و ساز هورمون های طبیعی 
را تغییر می دهن��د. افزون بر این، دانه های کتان حاوی 
اس��یدهای چرب امگا-3 و فیبر هس��تند که پیشرفت 

سرطان روده بزرگ را کند می کنند. 

توفو 
آنچه درباره توفو اهمیت دارد این است که از دانه های 
سویای ارگانیک تهیه شده باشد. ایزوفالون های موجود 
در توفو آثار استروژن را خنثی می کنند. آنها همچنین 
احتمال ابتال به س��رطان های مرتبط با این هورمون از 
جمله پستان، تخمدان و پروستات را کاهش می دهند. 
شما می توانید مصرف دیگر محصوالت سویا را نیز مد نظر 

قرار دهید، اما نباید بیش از حد پردازش شده باشند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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چه کنیم تا هرگز در زندگی باز نمانیم و هیچ گاه دچار افسردگی و سردرگمی نشویم و 
مشکالت را به سادگی حل کنیم؟

از س��فارش های حضرت رس��ول اکرم )ص( به عبداهلل بن مسعود، حافظ کل قرآن و یار 
صدیق علی )ع( این است که فرمودند: 

ای پسر مسعود! سوگند به خدایی که مرا به حق انتخاب کرد )مطلب بسیار مهم است 
که رس��ول اهلل قس��م یاد می کند( هر کس��ی که دنیا را رها کند و تجارت آخرت نماید و 
توشۀآخرت بر گیرد، خداوند قادر برای او تجارت نماید )یعنی کسی که به سوی حرام و 
خطا نرود، هرگز در زندگی باز نمی ماند و چون در راه آخرت می کوش��د، خداوند مهربان 
دنیای او را ضمانت می کند.( س��پس این آیه را تالوت نمودند که حقیقتاً انسان را نورانی 

می کند: 

ِرجاُل ال تُلهیهم تجاَرتّه و ال بَیّع
مردانی که هیج تجارت و خرید و فروشی بازشان ندارد.

َعن ِذکِر اهلل و اِقاِم الصاله و ایتاء الّزکاِه...1
از یاد خدا، و بر پاکردن نماز و زکات دادن.

عبداهلل بن مسعود عرض کرد: چگونه تجارت آخرت کنم؟ پیامبر بزرگوار فرمودند: زبانت 
را از یاد خدا آسوده مگذار و همواره بگو: 

»سبحان اهلل و الحمداهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبر« که این تجارتی پر سود است.2
اینک بنگریم رس��ول خدا چگونه انسان های برجسته و سعادتمند را توصیف می کند. 
خوش��بخت ترین مردم در نظر من آن مؤمنی اس��ت که وابستگی اش به دنیا کم باشد، از 
نمازش لذت ببرد و دنبال ش��هرت نگردد، هر چه روزی او باش��د با آن بسازد، و خدا را به 

خوبی عبادت و پرستش کند.

1. سوره نور: 37
2. مکارم الخالق، ج 2

سخنی به زیبایی گل و مروارید

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

 سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران

تحقیر ستارگان

حمایت شویم؛ به دور دوم جام جهانی می رسیم

کی روش و شاگردانش را تنها نگذاریم

صعود تاریخی به سبک ایرانی

شهر از کوه ترسناک تر است

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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کاش می شد مثل قدیم ها زیر بعضی 
روزها کاربُن گذاش��ت ی��ا مثل این 
دوران آنه��ا را کپی-پیس��ت ک��رد. 
روزهایی که مردم ایران به آنها نیاز 
دارند. به شادی، لبخند و امیدواری. 
تیم ملی ایران در مقدماتی جام جهانی  
۲۰۱۸ روس��یه توانس��ت با نتیجه 
۲-۰ ازبکس��تان را شکس��ت دهد 
و بع��د از برزیل دومین تیمی ش��ود 
که ب��ه بزرگترین فس��تیوال جهانی 
فوتبال صعود کند. اتفاقی مبارک که 
بسیاری از مردم را به خیابان کشاند. 
شادمانی بخشید و طعم شور اشک را 
از روی گونه بسیاری از ایرانیان که 
س��وگوار حوادث تروریستی تهران 

بودند، پاک کرد.

چهره ه�ای ای�ن صعود به یادماندن�ی را با هم 
مرور کنیم:

1-  سـردار آزمون: پیش تر هم نوشته بودم که 
شاید در تاریخ تیم ملی بازیکنی مثل سردار آزمون 
نداشته ایم که این همه چهره ای کودکانه داشته باشد 
و هر مادری با دیدنش خیال کند که پس��ر اوست. 
آغاز درخشش او در جام ملت های استرالیا بود، چند 
گل خیره کننده، یک مصدومیت تلخ و اشک هایش 
ک��ه دل میلیون ها ایرانی را شکس��ت. از همان روز 
پسر همه ایرانیان شد. اسمش انگار روی شانه های 
ظریفش سنگینی می کند؛ سردار، آدم یاد جنگ های 
باس��تانی می افتد. ی��ک فرمانده با اس��تخوان های 
ُدرشت، چهره ای عبوس و زخم خورده و فریادهای 
تهییج کننده. اما سردار فوتبال ایران ظریف و فانتزی 
است. چهره ای کودکانه دارد و برای ما که سال ها به 
مرواریدهای زخمی که از زمین های خاکی به تیم 
ملی می رسیدند عادت کرده بودیم، هنوز باورکردنی 
نیست که او محصول مدارس فوتبال است. سردار 
گل نخست بازی را به ثمر رساند. درست مثل گل 
خداداد به بوس��نیچ. پش��ت مدافعان، روی زمین... 
فش��ار را برداشت و او که زمانی به واسطه موهایش 
با شخصیت کارتونی »علی بابا« مقایسه می شد حاال 
یک گلزن تمام عیار و بالغ اس��ت. نام »سردار« در 

تاریخ فوتبال ایران ثبت شد. تمام!

2- مسعود شجاعی: خیلی ها او را پسر محبوب 
کی روش لقب داده اند. حتی در ش��بکه های مجازی 

نوش��تند »مسعود شجاعی باش��م، کی روش شدن 
بلدی؟!« عاشقانه ای فوتبالی برای پسر کم حرف فوتبال 
ایران. او یک فانتزی باز است. در یونان خوش درخشید، 
اما بسیاری هنوز کی روش را نقد می کنند که می شد 
به جای او س��روش رفیعی یا محسن مسلمان بازی 
کنند. شجاعی چندی پیش گفتگوی افشاگرانه ای را 
انجام داد که پایش را به حراست فدراسیون فوتبال 
باز کرد. او مدافع حضور زنان در ورزشگاه هاس��ت و 
البته پاره ای انتقادات را مطرح می کند که بسیاری 
از ورزشکاران از کنار آن می گذرند! شجاعی پنالتی 
حساسی را سرمستانه به هدر داد اما نام او به عنوان 
کاپیتان تیم ملی صعودکننده به جام جهانی روسیه 

در یادها خواهد ماند.

3- جواد خیابانی: گزارشگر بازی مطابق انتظار 
ستاره شبکه های مجازی شد. مردی که گزارشش 
در دیدار س��ال 1997 اس��ترالیا- ایران را می شود 
ج��زو صداهای ماندگار تاریخ ورزش آرش��یو کرد، 
حاال توس��ط انبوهی از کاربران شبکه های مجازی 
که بخش��ی از آنها هنگام آن گزارش حتی به دنیا 
نیامده بودند نقد می ش��ود. ب��ه کار بردن اصطالح 
»گل خوش��بوی ایرانی« برای گل س��ردار آزمون، 
جمله س��ازی با »مردم ساالری دینی« و بخشیدن 
لقب »اسب ترکمن« به سردار آزمون مورد توجه و 
البت��ه نقد قرار گرفت. اما او کار خودش را می کند، 
راه خودش را می رود. احساساتش در دوست داشتن 
ای��ران را نمی تواند پنهان کند ام��ا کاش.. نه! هیچ 

احسان محمدی
روزنامه نگار

صعود تاریخی به سبک ایرانی
تیم ملی فوتبال کشورمان مقتدرانه به جام جهانی روسیه رسید
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کاش��ی وجود ندارد. جواد خیابانی سرجهازی 
فوتبال ایران است. 

4-  کارلوس کی روش: یک پیراهن تیم ملی 
با ش��ماره چهار را پس از پیروزی ایران دستش 
گرفت و حتی در برنامه 90 که نیمه شب همان 

شب صعود پخش شد آن را همراه داشت. 
4صعود به ج��ام جهانی برای مردی که ابایی 
ندارد بگوید مغرور و جاه طلب است. او در مسیر 
این صعود یک تیم یکدس��ت و دوست داشتنی 
و ح��اال موفق س��اخت. مدیون او هس��تیم اما 
بداخالقی ها یا بدقلقی هایش را فراموش نکرده ایم. 
کی روش به واس��طه پوش��ش خ��اص، ادبیات 
متفاوت، اقتدار غیرقابل انکار و جدیتی که از یک 
حرفه ای انتظار می رود توانست فوتبال ملی ایران 
را از آسیا فراتر نشان دهد. این چیزی است که از 

مربیان خارجی انتظار داریم.

5- علی کریمی: این هافبک خوش استیل 
ش��اید این بازی را هرگز فراموش نکند. درست 
مث��ل ج��واد نکونام وقت��ی ک��ه در مقدماتی 
جام جهان��ی 2002 بالژویچ ب��ه او اعتماد کرد 
و در اوج جوان��ی و هنگامی ک��ه هافبک های 
مدع��ی قرمز و آبی کم نبودن��د به او به صورت 
فیکس بازی داد. علی کریمی گرچه ناخودآگاه 
با جادوگر تاریخ فوتبال ایران مقایسه می شود 
اما نقش، تاثیرگ��ذاری و وظایف دیگری دارد. 
یک ش��ب متفاوت برای پس��ری که هنوز از او 

بازی های زیادی ندیده ایم.

6- مهـدی طارمـی: در م��ورد آقای گل 
فوتبال ایران چه می ش��ود گف��ت که نخوانده 
باشید؟ بعد از آنکه مسعود شجاعی پنالتی که 
او ب��ا زیرکی گرفته بود را هدر داد، یک نفر در 

شبکه های اجتماعی نوشت:»وقتی قبل از پنالتی طارمی بطری آب 
رو داد به مس��عود فهمیدم پنالت��ی رو خراب می کنه، چون روح 
طارمی ت��و آب حلول کرد!« طارمی را با پنالتی و موقعیت هایی 
که هدر می دهد به یاد می آوریم اما گل دوم ایران را به زیبایی و 
زیرکی به ثمر رس��اند. کمی فراتر از فوتبال ایران. شبیه گل دوم 
علی دایی به عراق در مقدماتی جام جهانی 2002. او در سه بازی 
آخر ایران س��ه گل کلیدی زد. طارمی نیروگاه هسته ای بوشهر 
است. به روسیه می رود بدون آنکه روس ها در تربیت او نقشی ایفا 

کرده باشند. شاید همین نقطه تفاوت و البته درخشش او باشد!

7- خط دفاعـی و دروازه بان: یک صعود بدون گل خورده! 
باورکردنی نیس��ت اما ای��ران تا ام��روز در مقدماتی جام جهانی 
گل نخورده اس��ت. تیمی به رهبری سیدجالل حسینی که لقب 
صخره س��زاوار اوس��ت. علیرضا بیرانوند، رامین رضاییان، میالد 
محم��دی، مرتضی پورعلی گنج��ی، پژمان منتظری، احس��ان 
حاج صفی و... خط دفاعی تیمی را تشکیل دادند که حاال جاودانه 
است. رکوردها می شکنند اما تا اطالع ثانوی ما می توانیم با غرور 

سرمان را باال بگیریم، ما گل نمی خوریم!

8- نیمکت ذخیره: میان تیم اول و دوم ایران تفاوت زیادی 
نبود. باور اینک��ه قوچان نژاد و انصاری فر که در اروپا فصل خوبی 
را گذرانده بودند روی نیمکت بنشینند و جای خالی شان خیلی 
احساس نشود، دشوار است. نیمکت نشین ها صبور، مطیع و همراه 
بودند. ای��ن اتفاق بدون مدیریت کادر فنی امکان پذیر نیس��ت. 
به احترام بازیکنانی که روی نیمکت در طول این تورنمنت نشستند 

ولی دل با تیم داخل زمین داشتند باید ایستاده دست زد.

9- هواداران: ورزشگاه آزادی... اینجا هنوز سرمایه ملی است. 
از زمان��ی که غفورجهانی ب��ا آن گل جهانی ما را به جام جهانی 
1978 برد تا امروز، هواداران تیم ملی را در بازی های حساس تنها 
نگذاشته اند. این تماشاگرها وقتی ترقه نمی اندازند، با لیزر به جنگ 
بازیکنان حریف نمی روند و تا آخرین دقیقه با تشویق های ایرانی 
و ایسلندی تیم ملی را همراهی می کنند، چقدر دوست داشتنی 
هس��تند. تبریک به هوادارانی که ساعت ها با زبان روزه ورزشگاه 

آزادی را به غوغاکده ای تبدیل کردند.

10-  فدراسیون: هر وقت شکست می خوریم همه کاسه کوزه ها 
را سر فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش می شکنیم، وقتی صعود 
می کنیم آنها انگار فقط وظیفه شان را انجام داده اند و دیگر هیچ! 
کار خوب فراموش نمی شود. تبریک به مدیران ورزش ایران. این 
یک موفقیت تیمی برای همه ما بود که خیلی کار »تیمی« بلد 

نیستیم. تا باد چنین بادا.

سردار فوتبال ایران ظریف 
اسـت. چهـره ای  فانتـزی  و 
کودکانـه دارد و بـرای ما که 
سال ها به مرواریدهای زخمی 
کـه از زمین هـای خاکـی به 
تیم ملی می رسـیدند عادت 
کرده بودیم، هنوز باورکردنی 
نیست که او محصول مدارس 

فوتبال است.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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مه�دی طارم�ی: دنبال 
موفقیت در جام جهانی 

هستیم
هدف ما این نیست که 
در ج��ام جهان��ی فقط 
3بازی انجام دهیم بلکه می خواهیم از گروه مان 
صع��ود کنیم و ب��ا چهار پنج ب��ازی خوب دل 
مردم را شاد کنیم. اول از همه باید از بازیکنان 
تشکرکنم، همه ما یک تیم بودیم، من هم سعی 
می کردم وظیفه ام را انجام دهم و برای تیم ملی 
مثمرثمر باش��م. کی روش مربی بزرگی است و 
امیدوارم که در جام جهانی در تیم ملی حضور 
داشته باشد. خوشحالی مضاعف ما به این دلیل 
است که توانس��تیم برای اولین بار در تاریخ به 
صورت پیاپی به جام جهانی صعود کنیم. مردم 
ایران لیاقت بهترین ها را دارند و امیدوارم بتوانیم 

عملکرد خوبی در جام جهانی داشته باشیم.

مرتضی پورعلی گنجی: 
ب�ا ت�دارک خ�وب ب�ه 

دوردوم صعود می کنیم
کارلوس کی روش روزمه 
بسیار خوبی دارد و نتایج 
او این مسأله را نشان می دهد. نباید به ۵ یا 10 
سال قبل بازگردیم. دفاع ما اگر خوب است این 
مسأله به خاطر عملکرد خوب کل تیم در دفاع 
اس��ت. ایران می تواند به موفقیت های بیشتری 
برس��د ما تیم بسیار خوبی داریم و بازیکنان ما 
اکثراً زیر 2۵ سال سن دارند که حتی می توانند 
به فوتبال اروپا و رش��د باالیی برسند. کی روش 
بهترین نتایج را گرفته اس��ت. برای رسیدن به 
مرحله حذف��ی جام جهانی باید تدارکات قوی 
داشته باش��یم و در بازی های دوستانه مهمی 
به میدان برویم تا همه آبدیده شوند و عملکرد 

خوبی در جام جهانی به نمایش گذارند.

سیدجالل حسینی: بازی 
تشریفاتی نداریم

بازیکن��ان تی��م ملی و 
کادر فن��ی همه همدل 
شده بودند که این تیم 
به جام جهانی صعود نماید و تشکر ویژه ای هم 
می کنم از کادر فنی که سال ها زحمات زیادی 

برای این تیم کشیده است. در تیم ملی ما بازی 
تشریفاتی نداریم، آن دو بازی هم برای ما مهم 
است و ما نمی توانیم هیچ بازی ای را به صورت 
تشریفاتی ببینیم و ان شاءاهلل بتوانیم آن دو بازی 
را هم با پیروزی به اتمام برسانیم. ضمن تشکر 
از مردم خوب ایران که همیشه هواداران واقعی 
تیم ملی بودند که در تمام بازی های ملی حضور 
و سنگ تمام گذاشتند. ان شاءاهلل ما بتوانیم از 
االن برنامه ریزی کنی��م برای جام جهانی. تیم 
ملی کمبودهای زیادی دارد که این کمبودها با 
حمایت خوب تاج، رئیس فدراسیون فوتبال که 
همیشه یار و یاور تیم ملی بودند، برطرف شود. 

علیرض�ا جهانبخش: با 
حمایت در جام جهانی 

هم موفق می شویم
این نتایج و صعود تیم ملی 
حاصل تالش همه تیم و 
فدراسیون است. ما توانستیم 3 امتیاز شیرین از 
ازبکستان بگیریم و به جام جهانی صعود کنیم. 
عامل موفقیت تیم ملی ایران انسجام تیمی و یک 
تیم بودن تیم ملی است. ما با یکدلی و یکپارچگی 
به جام جهانی صعود کردیم و همین مسأله باعث 
شد که صعود مان راحت انجام شود. حمایت های 
س��خت افزاری و نرم افزاری هم از تیم ملی انجام 
ش��د. امیدوارم در جام جهانی بتوانیم حضوری 

موفق داشته باشیم.

سعید عزت اللهی: هنوز 
اصل�ی  ه�دف  ب�ه 

نرسیده ایم
 خ��دا را صد هزار مرتبه 
ش��کر که در م��اه عزیز 
رمضان توانستیم دل هوادارانمان را شاد کنیم. 
ما توانس��تیم کوچکترین کار را انجام دهیم، از 
همین جا دست ش��ان را می بوسم. نکته جالب 
این دوره این بود که تمام تیم یک صدا و یک دل 
توانس��تیم کار بزرگی انجام دهیم، خوشحالم 
بازی با ازبکستان را با دو گل توانستیم سپری 
کنیم و مجوز حضور در جام جهانی روس��یه را 
بعد از برزیل کسب کنیم. مسئوالن از این پس 
به فکر اردوها و ش��رایط مناسب برای تیم ملی 
باش��ند و حمایت ها فقط در حد حرف نباشد. 

مطمئناً بهترین اردوها، بهترین خرج ها را برای 
موفقیت در جام جهانی انجام می دهند، ما هم 
از این قاعده مستثنی نیستیم و پتانسیل آن را 

هم داریم. 

گل  قوچان ن�ژاد:  رض�ا 
نخوردیم ولی باید بهتر 

بشویم 
اینک��ه گل نمی خوریم 
خیلی رکود ویژه ای است 
و ما به تیم و خط دفاع مان افتخار می کنیم. دور 
قبل که به جام جهانی صعود کردیم حساس تر 
بود و امسال خدا را شکر راحت تر به جام جهانی 
رفتی��م. احس��اس خوب��ی دارم که دوب��اره به 
جام جهانی می رویم، هر چند که هنوز دو بازی 
مانده و امیدوارم تا جام جهانی ش��رایط بهتری 

پیدا کنیم. 
اینکه گل نمی خوریم خیلی رکود ویژه ای است 
و ما به تیم و خ��ط دفاع مان افتخار می کنیم، 
اما اینکه به هدف مان رس��یدیم مهمتر است و 

امیدوارم دولت از ما حمایت کند. 

س�ردار آزم�ون: ب�ازی 
ک�ردن در ج�ام جهانی 

روسیه را بلدم
چیزی  آن  خوشبختانه 
که کی روش در مس��یر 
مقدماتی ج��ام جهانی 
از ما خواس��ته ب��ود را در زمین انج��ام دادیم. 
خوشبختانه دفاع خیلی خوبی داریم و توانستیم 
با یک نتیجه خوب به جام جهانی صعود کنیم. 
من ب��ه خاطر اینکه در روس��یه بازی می کنم 
ش��ناخت خوبی از این کش��ور دارم و امیدوار 
هس��تم با تیم جوانی ک��ه داری��م، بتوانیم در 

جام جهانی به مرحله دوم صعود کنیم. 

پاداش 1۰ میلیون دالری
پاداش تیم ها برای جام جهانی نسبت به جام جهانی 
گذشته در برزیل افزایش یافته است. به این ترتیب 
طبق اعالم کمیته  اقتصادی فیفا، تیم   ملی فوتبال 
ایران به دلیل صعود به جام جهانی 2018 روسیه 
10 میلیون دالر پاداش دریافت خواهد کرد که 

البته این رقم از هزینه آماده سازی جدا است.

حمایت شویم؛ به دور دوم جام جهانی می رسیم
خوشبینی بازیکنان تیم ملی فوتبال درباره عملکرد ایران در روسیه
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آنچه در مقطع کنونی می توان عنوان کرد این اس��ت که تیم ملی بعد از جام جهانی 2014 توس��ط 
کی روش تغییر نسل داد و بازیکنان بسیار جوان وارد تیم ملی شدند. کافی است نگاهی به نیمکت تیم 
داش��ته باشیم تا ببینیم که با چه س��رمایه ای روبه رو هستیم. نیمکت تیم ملی ایران به لطف کادر فنی 
قوی شده و ما این سرمایه را برای سال های آینده در اختیار خواهیم داشت. ازبکستان تیم راحتی نبود و 
بسیار سخت کوش ظاهر شد. آنها برای اینکه بتوانند به عنوان تیم سوم به پلی آف صعود کنند به برد این 
بازی امید داشتند، به همین خاطر کار روانی زیادی انجام داده بودند اما بدون هیچ حس ناسیونالیستی، 
باید اذعان کرد که ایران در بازی با ازبکس��تان تیم برتر زمین بود. ما دو گل زیبا به ثمر رس��اندیم و یک 
پنالتی هم به هدر رفت. سردار آزمون هم یک فرصت ناب را از دست داد و توپ به اوت رفت، بنابراین ما 

استحقاق پیروزی را داشتیم و تیم برتر زمین بودیم.

بگذریم؛ حاال بعد از قطعی شدن صعود باید برای جام جهانی روسیه برنامه ریزی کرد، طبیعتا کی روش 
برنامه خودش را به مسئوالن ارائه خواهد کرد. در این بین نباید زحمات و حمایت های فدراسیون فوتبال را 
فراموش کنیم. فدراسیون سهم ارزنده ای در این موفقیت داشت. از این پس نیاز به حمایت بیشتری از سوی 
ارگان های ذیربط به خصوص وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون فوتبال وجود دارد. باید با این حمایت ها 
به پیاده کردن برنامه های کی روش کمک کنند. ضمن آنکه کی روش باید به هر طریق حفظ شود، این را نه 
بخاطر اینکه بدون گل خورده به جام جهانی رفتیم می گویم بلکه ما حفره های زیادی در فوتبالمان داریم که 
می تواند با مشورت های کی روش حل شود. او می تواند به باشگاه های ما کمک فکری دهد و همچنین وجهه 
بین المللی دارد. دیروز خبر خوبی شنیدم مبنی بر اینکه مدیریت تمام رده های فوتبال را به کی روش داده اند 
و قرار است تعامل خوبی بین تیم های ملی امید، جوانان و نوجوانان با کی روش وجود داشته باشد. امیدوارم 
بعد از این شادی ها، تصمیم گیرنده های تیم ملی از حداکثر توان فوتبالی استفاده کنند. معتقدم پیروزی 

مقابل ازبکستان و صعود به جام جهانی یک پیروزی ملی به معنای واقعی کلمه بود.

من در اینجا قصد ندارم این موفقیت را سهمیه بندی کنم اما آنچه کادر فنی انجام داد و در سوی دیگر 
بازیکنان زحمت کشیدند و مدت ها از خانواده خود دور بودند و تمرینات سنگینی را پشت سرگذاشتند، 
موجب رقم زدن این افتخار بزرگ شد. ما باید حق آن ها را درنظر بگیریم. بسیار خوشحالم که با اقتدار و با 
به ثبت رساندن رکوردهای متعدد به جام جهانی صعود کردیم. ما باید از فردایی که قرار است برنامه ریزی 
کنیم، با تمام ابزارهای مدرن و پیشرفته و روابط بین المللی تیم را برای حضور در جام جهانی مسلح کنیم. 
بعد از آن با حفظ کی روش می توانیم به سایر تیم ها نیز قوت ببخشیم. شاید حاال انتظار از تیم ملی باالرفته 
باش��د اما به اعتقادم انتظارات باید با ش��رایط فوتبال کشور وفق داده شود. ما به جهت استعداد و نیروی 
انس��انی در آسیا قدرت نخست هستیم. این را من نمی گویم بلکه آمار ای اف سی به آن اذعان دارند. این 
سرمایه ها باید با برنامه ریزی صحیح در راستای انتظارت به کار برده شود. نمی دانم چه کسی بزرگترین 

مربی دنیا است، هرکسی هست نمی تواند معجزه کرده و یک تیم ملی را به قله برساند.

حال این س��ؤال مطرح می شود که آیا صعود به جام جهانی سقف انتظارات فوتبال ایران است؟ پاسخ 
روشن است؛ ما نباید آرزویمان این باشد که تنها به جام جهانی صعود کنیم. ما باید در مسیر رشد پایدار 
قرار بگیریم. همواره در همین پیروزی های مقطعی متوقف شده ایم. شما ببینید در عرصه باشگاهی در 
آس��یا چقدر با تیم های دیگر فاصله داریم. این باش��گاه ها هس��تند که تیم ملی را می سازند. آنها باید با 
کمک مشاوران عالی بازیکنانی را در اختیار سرمربی تیم ملی قرار دهند که بهترین باشند. فوتبال مثل 
حلقه و سلسله زنجیره است. جدا شدن این حلقه ها به فوتبال ملی لطمه می زند. تیم ملی باید چندین 
بازی تدارکاتی قبل از جام جهانی داشته باشد. خود کی روش بهتر از همه به این مسائل واقف است. البته 
باید یک سری محدودیت ها را در عرصه بین المللی پذیرفت که حتما این محدودیت ها ربطی به فدراسیون 
فوتبال ندارد و بخش��ی از آن به مس��ائل سیاس��ی برمی گردد که برای ما بازدارنده است. اگر این عوامل 
پیش روی فوتبال ملی ما نباشد ما مواد اولیه موفقیت را داریم. شخصی هم که این نیرو را هدایت می کند، 
یک مربی جهانی است. نمی خواهم غلظت ستایش از کی روش را باال ببرم. ابتدای صحبت هایم عرض کردم 
که باید از احساسات فاصله گرفت. ما عوامل مختلفی برای رشد داریم؛ شرایط اقلیمی در کشور ما باعث 
می شود که در چهار فصل، تمرینات دلخواه یک مربی برای تیم برگزار شود. این فاکتورها در اختیار ماست 

و مهم این است که چطور از آن ها استفاده می کنیم.

کی روش
و شاگردانش را 
تنها نگذاریم

به بهانه صعود مقتدرانه تیم ملی 
فوتبال ایران به جام جهانی

امیر حاج رضایی
مدرس و کارشناس فوتبال

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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تیم های بزرگ و ستاره های جهان 
گاهی اوق��ات و درس��ت برخالف 
انتظار، شکست های تحقیرآمیزی 
را متحمل شدند. شکست سنگین 
بزرگان در ط��ول تاریخ، به ندرت 
دیده می ش��ود. این شکست های 
تحقیرآمیز همچون پرچسب بزرگی 
بر تاریخ پر افتخارش��ان می ماند. 
آخرین تیمی که از این قضیه رنج 
ب��رد، تیم بس��کتبال لس آنجلس 
لیکرز اس��ت. این تیم در جریان 
لیگ NBA براب��ر داالس موریک، 
یک��ی از ضعیف تری��ن تیم ه��ای 
بس��کتبال آمری��کا، ۱۲۲ ب��ر ۷۳ 
شکس��ت خورد و با اخت��الف ۴۹ 
امتی��از بدترین باخت خ��ود را در 
تاری��خ به ثبت رس��اند. در ادامه 
به تیم ها و س��تارگانی که تحقیر 

شدند، اشاره می شوند.

تحقیر ستارگان
بزرگانی که در میدان های ورزشی خجالت زده شدند

ناکامی اسپانیا در المپیک
عملکرد کاروان اسپانیا در المپیک 92 بارسلونا 
مثبت بود اما تیم بس��کتبال مردان این کش��ور 
عملکرد ضعیفی داش��ت. ه��واداران، فینال تیم 
رؤیایی کشورشان مقابل آمریکا را تصور می کردند 
ولی اس��پانیا با هدایت دنیس میگل برابر آنگوال 
83 بر 63 شکس��ت خورد. ستاره های اسپانیایی 
ب��ه نام های اپ��ی، ویاکامپ��ا، ارروس و بیریوکف 
نتوانستند برابر تیم آفریقایی عکس العملی نشان 
بدهند و رویای حضور در فینال را از دست دادند. 
اسپانیا تحت هدایت این سرمربی در المپیک 84 

لس آنجلس مدال نقره را کسب کرده بود.

تحقیر رئال  مادرید در کوپا دل ری
ی��رزی دودک، آل��وارو آربلوئا، رائ��ول آلبیول، 
کریستوف متزلدر، رویستون درنته، محمد دیارا، 
گوتی، رافائل فان در فارت، استبان گرانرو، رائول 
گونس��الس و کریم بنزما، یازده بازیکنی هستند 

که باعث تحقیر رئال  مادرید شدند. سفید پوشان 
با وجود س��تاره های خود در کوپا دل ری 2009 
برابر آلکورکن، شکست سنگین چهار بر صفر را 
متحمل ش��دند. این باخت لکه ننگی در تاریخ 

باشگاه  مادریدی است.

روز سیاه تیم رؤیایی
سنگین ترین شکست بارسلونا یوهان کرویف، 
برابر راسینگ سانتاندر رقم خورد. آبی اناری ها در 
فوریه 199۵ شکست سنگینی را مقابل سانتاندر 
متحمل شدند. راس��ینگ که در انتهای جدول 
قرارداش��ت، توانست بارس��لونا را با 10 بازیکن 
تحقیر کن��د. در تیم کاتاالنی بوس��کتس، فرر، 
آبالردو، کرویف، خوس��ه ماری، گواردیوال، آمور، 
باکرو، اوزه بیو، آگی و استویچکف بازی می کردند 
و با پنج گل مغلوب سانتاندر شدند. این شکست 
یکی از دالیل پایان دوران تیم رؤیایی بارس��لونا 

بود.

یک جامائیکایی برابر یک ستاره
تاری��خ درخش��ان رافائل ن��ادال در تنیس نیز 
لکه س��یاهی دارد. تنیسور اسپانیایی در تنیس 
ویمبل��دون )گرند اس��لم( س��خت ترین دوران 
ورزش��ی اش را تجربه کرد. نادال در س��وم ژوئن 
201۵ مغلوب داس��تین براوون جاماکایی شد. 
تنیسور آفریقایی با نتایج هفت بر پنج، 6 بر سه، 

6 بر چهار و 6 بر چهار پیروز شد.
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1 – 7
فوتبال، تحقیری که در دیدار هش��تم ژوئن 
2014 برای برزیل اتفاق افتاد را به خود ندیده 
اس��ت. میزبان جام جهانی و یکی از بخت های 
نخست قهرمانی برابر آلمان در مقابل چشم های 

مردم جهان تحقیر شد. 
این تیم هفت بر یک مغلوب ژرمن ها ش��د تا 
تلخ ترین روز فوتبالی این کشور به ثبت برسد. 
آلمان ها تنها پس از گذشت 30  دقیقه از بازی، 
پنج گل به ثمر رساندند و در نیمه دوم جشنواره 
گل خ��ود را در میان اش��ک های تماش��اگران 

تکمیل کردند.

شکست ملی
آمریکا که در بیسبال قدرتمندترین تیم است، 
شکست تحقیر آمیزی را در این رشته تجربه کرده 
است، رسانه های آمریکایی آن را بدترین باخت تاریخ 
بیسبال عنوان کردند. آمریکا در مسابقات جهانی 
2006 در دور دوم مغلوب مکزیک شد. آمریکا با 

داشتن بهترین ها برابر مکزیک تحقیر شد.

روزی که داگالس، تایسون را تحقیر کرد
حریفان تایس��ون از رویارویی با این بوکسور 
وحش��ت داش��تند اما او در فوریه 1990 برابر 
حریف��ی ناش��ناخته به ن��ام بوس��تر داگالس 
مغلوب شد و یکی از شگفتی های تاریخ ورزش را 

رقم زد. داگالس درباره این پیروزی گفت : چهار 
ضربه محکم به او زدم که نتوانست برخیزد.

سقوط شوروی بزرگ
پیش از فینال هاکی المپیک 1980، نشریه 
نیویورک تایمز نوشت: روس ها برای ششمین بار 
مدال طالی المپیک را بر گردن خواهند آویخت 
اما این اتفاق نیفتاد. تیم ش��وروی برابر آمریکا 
که دانش��جویان این تیم را تشکیل داده بودند، 

شکست خورد.

ژاپن برابر قهرمان جهان
در ج��ام جهانی راگب��ی 201۵ اتفاقی عجیب 
رخ داد،  ژاپنی ها توانستند اتفاقی تاریخی را در این 
بازی ها رقم زنن��د. ژاپن، آفریقایی که دو بار فاتح 
جهان ش��ده بود را 34 بر 32 شکس��ت داد. تیم 
آسیایی از سال 1991 نتوانسته بود در رقابت های 
جهانی به پیروزی دست یابد.کاپیتان تیم  آفریقا 
درباره این شکست گفت : خیلی ناراحت و غمگین 
هستیم. باید به ژاپن تبریک بگویم. ما را تحت فشار 

قرار دادند و در پایان بهتر از ما بودند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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تعداد زن��ان هیمالیان��ورد دنیا زیاد 
نیس��ت. پروان��ه کاظم��ی یک��ی از 
آنهاست که چهره ش��ناخته شده ای 
در جه��ان دارد. او به قله های بلندی 
در رش��ته کوه هیمالی��ا صعود کرده 
اس��ت. نام پروانه به عن��وان اولین 
زنی که توانست در مدت یک هفته 
ه��م ب��ه اورس��ت و هم به لوتس��ه 
)چهارمین قله بلند جهان( صعود کند، 

ثبت جهانی شده است.
چهل و چهارس��اله اس��ت و از س��ال 
س��وم دبیرستان تا همین چند سال 
پیش ریاضی تدریس می کرد. او از 
دوران نوجوان��ی کار می کرد و خوب 
یادش است روزی را که از زیرزمین 
تولیدی که در آنجا مشغول به کار بود 
به کیوسک روزنامه فروشی رفت تا 
در بین اس��امی قبول شدگان کنکور 

دنبال نام خودش بگردد.
پروانه کاظمی در ۱۸ سالگی با رتبه 
۲۰۰ وارد دانش��گاه صنعتی شریف 
ش��د و در رش��ته ریاض��ی تحصیل 
کرد. ۲۵ سال پیش با مردی ازدواج 
کرد که به گفته خ��ودش بزرگترین 
و بهتری��ن همراه��ش ب��رای صعود 
ب��ه قله های بلن��د دنیا بوده اس��ت. 
موستاق آتا در چین نخستین صعود 
این زن ایرانی در سال ۱۳۸۹ بود و 
دائوالگیری هفتمین قله دنیا با ارتفاع 
۸۱6۷ متر آخرین آن که کمتر از یک 

ماه قبل موفق به صعود از آن شد.
گفتگو با این بانوی کوهن��ورد را در 

ادامه بخوانید.

محمد رضاپور
روزنامه نگار

شهر از کوه ترسناک تر است
گفتگو با پروانه کاظمی، نخستین زن ایرانی هیمالیانورد

تعریفتان از کوهنوردی چیست؟
ورزش بدون نقاب.

مگر ورزش های دیگر نقاب دارند؟
به نظر من طبیعت بی نقاب است ای کاش زودتر 

می فهمیدم.

کی فهمیدید؟
در 3۵ س��الگی، زمانی که والیبال، بس��کتبال، 
تنیس روی میز و بدمینتون را کنار گذاشته بودم.

در هیچ کدام نماندید؟
در بدمینتون ماندم و حرفه ای ش��دم. بازیکن، 
مربی و داور، اما این ورزش هم سال 84 برای من 

تمام شد.

زدید به کوه؟
بل��ه. خیلی اتفاقی ش��روع ک��ردم، اما عظمت 

طبیعت مرا به سوی خودش کشاند.

بدون نقاب؟
برای زندگی بدون نقاب ابتدا کوهپایه های دربند 
آرامش مرا زیاد کرد و با دیدن طبیعت خدا، حالم 

جا آمد.

نخستین صعودتان کی بود؟
س��ال ها پیش با توچال ش��روع کردم. ش��اید 

باورنکنید وقتی رس��یدم باالی توچ��ال یکی از 
دوستانم که با من بود گفت اینجا توچال است. تا 

آن روز نمی دانستم توچال کجاست.

تفریحی رفتید یا حرفه ای؟
اول اص��الً فکر نمی کردم ی��ک روزی بخواهم 
کوهنوردی حرفه ای باشم. گفتم نهایتاً دو، سه کوه 
اطراف تهران را باال می روم و بعد تمام می ش��ود، 

اما نشد.

همان زمان شیفته کوه شدید؟
بل��ه. در برنامه ای تفریح��ی و تفننی و در یک 
ش��رایط س��خت به دماون��د صع��ود کردیم که 
همان جا زندگی ام با کوه تغییر کرد. عظمت خدا 
آن باال برای من قابل تصور نبود و تصمیم گرفتم 
 برای درک این عظم��ت صعودهای دیگری هم

داشته باشم.

اصول حرفه ای اش را آموختی؟
کوهنوردی هم مثل هم��ه ورزش ها، گذراندن 
دوره هایی را الزم دارد که این دوره ها را با موفقیت 
سپری کردم. سال 1389 نخستین برنامه صعود 

برون مرزی من بود.

هیمالیا برای ش�ما که در ح�ال حاضر تنها زن 
هیمالیانورد ایران هستید چه تعریفی دارد؟

اول این را بگویم که هیمالیانوردی فقط ورزش 
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نیست، فراتر از ورزش است. شاید دیوانگی است 
و مهمتر از همه شیوه متفاوتی از زندگی. جایی 
بروی که ندانی قرار اس��ت چ��ه اتفاقاتی برایت 
بیفتد. ندانی زنده برمی گردی یا نه. سالم به شهر 
بازمی گ��ردی یا نه. خیلی ها به هیمالیا می روند 
ولی زود دلسرد می شوند چون این شیوه زندگی 
را نمی پذیرند ولی من دوستش دارم؛ عاشقش 
هستم. حتی وقتی به شهر برمی گردم در حال 

صعود ذهنی ام.

محلصعودهایتانچطورانتخابمیشوند؟
بعد از یک صعود، تمام مدت مشغول تحقیق، 
مطالع��ه و برقراری ارتباط هس��تم ت��ا بتوانم 
بهترین انتخاب را برای صعود بعدی ام داش��ته 
باش��م. انتخاب کوه مورد نظر ب��رای صعود از 
بین رشته کوه های هیمالیا نباید با دیدن چند 
عکس و تعریف دیگران انجام شود. من مرتب 
اخبار کوهنوردی را دنب��ال می کنم. هنوزهم 
بای��د در این زمینه بیش��تر کار کن��م. باید با 
کوهنوردان و تیم های مختلف در ارتباط باشم. 
این ارتباط چه در زمان برنامه ریزی برای صعود 
و چه زمانی که در برنامه هس��تی بسیار مهم 
اس��ت. باید بتوانی ب��ا گروه ها و تیم های دیگر 
تبادل فکری داش��ته باشی تا کارهایت راحت 

پیش برود.

کمیازجاذبههایهیمالیابرایمانبگویید.
هیمالیا زیبایی ناب اس��ت؛ طبیعتی بی بدیل 
و یکتا که وقتی از ارتفاع هش��ت هزار متری رد 
می شوی یگانه تر هم می شود؛ جایی که معدود 
افرادی در دنیا ش��انس دیدن چشم اندازهایش 
را می یابند.  نمی توان با کلمات توصیفش کرد 
و متأس��فانه در ارتفاع باال و س��رما و یخبندان 
امکان عکاسی و فیلمبرداری چندانی هم وجود 
ندارد. نمی توانم آنچه را می بینم کامل توصیف 
کنم، فقط می توانم بگویم وقتی یک بار هیمالیا 
بروی، با وجود همه سختی ها، فشارها و خطراتی 
که دارد، افس��ونش رهای��ت نمی کند. وقتی به 
»بیس کمپ« )کمپ اولیه استقرار کوهنوردان( 
برمی گردی، فقط لحظه های منحصر به فردش 
برایت می ماند و چاره ای نداری جز اینکه منتظر 

بمانی تا صعودی دیگر...

ش�مایکذهنریاضیدارید.آنراچگونهبا
کوهنوردیپیونددادهاید؟

ریاضی��ات در کل زندگی تأثیر دارد. کس��ی 
که ریاضی خوانده س��راغ هر کاری برود موفق 
می شود. ریاضی نوع فکر کردن را بهتر می کند 
و منطق و نظم انسان، رابطه عمیقی با ریاضیات 
دارد. به نظرم کوهنوردی ورزشی قانونمند است 

و در آن شیوه استداللی که دارید مهم است.

آخرینتدریستاندرمدرسهچهزمانیبود؟
من 20 س��ال دبیر ریاضی بودم، اما آخرین بار 
که تدریس ک��ردم قبل از صعودم به اورس��ت 
در س��ال 1392 بود. بر فراز قله اورست دوست 

داشتم ریاضی درس بدهم!

شغلثابتیهمدارید؟
کوهنوردی سفرهای طوالنی دارد که نمی توانید 
شغل ثابتی داشته باشید. هر سفر دو تا سه ماه 
طول می کشد. من زمانی که در ایرانم راهنمای 

کوهستان هستم.

بازهمکوه؟خستهکنندهنیست؟
گفت��م که ب��دون نقاب راحت ت��رم. از بچگی 
ب��ه رش��ته های قالیباف��ی، گل��دوزی، معرق و 
صنایع دس��تی عالقه مند بودم. ادبیات یکی از 
دلمش��غولی های من است و در عین حال یکی 

از لذتبخش ترین سرگرمی های من.

درکوهنمیترسید؟
شهر ترسناک تر از کوه است. کوه؛ شیب تند، 
ب��رف و ریزش بهم��ن دارد، اما قابل پیش بینی 
اس��ت. برخی خطرات در شهر را اصالً نمی توان 

پیش بینی کرد.

یعنیازحیواناتوحشیکوهنمیترسید؟
حیوانات در کوه منطقی تر هستند. در تعدادی 
از صعودهایم گرگ دیدم یا در دامنه های البرز به 
خرس قهوه ای برخوردم و طبیعتاً ترس��یدم، اما 

رفتارشان با من خیلی خوب بود!

پلنگچطور؟
تاکنون ندی��دم، اما یک بار در هیمالیا ردپای 

پلنگی را در برف دیدم که خیلی زیبا بود.

ازاهالیخانوادههمکسیکوهنوردیمیکند؟
در خانواده ما بعد از این که من ش��روع کردم 
همسرم و برادرانم نیز در این ورزش فعال شدند.

میانگینهزینهیککوهنوردیچقدراست؟
15 تا 40 هزار دالر ناقابل. البته به نوع و محل 

صعود بستگی دارد.

رابطهتانباسرماچگونهاست؟
با آن کنار می آیم.

خاطرهتلخیازکوهنوردیدارید؟
اگ��ر در صعود س��ختی های روحی نباش��د 
قابل تحمل اس��ت. سختی های جسمانی مانند 
نخوابیدن، غذا نداشتن یا استراحت نکردن همان 
لحظه س��خت می گذرد، اما بعد ب��ه خاطره ای 

شیرین تبدیل می شود.

تاکنوندرکوهبدونغذاماندهاید؟
بله. ب��دون غذا می ش��ود در ک��وه دوام آورد، 
اما بدون آب ش��رایط سخت تر می شود. گاهی 
دسترسی به آب ندارید باید یخ را آب کنید که 
طعم بدی دارد، اما بدن تان نیاز دارد و باید 4 تا 

5 لیتر آب خورد.

حسماجراجوییدریککوهنوردچهتعریفی
دارد؟

زیبای��ی و عظمت طبیعت انس��ان را به خود 
جذب می کن��د و قاعدتاً حس ماجراجویانه هم 
وجود دارد. با این حال انسان در کوه می خواهد 
مرز توانایی هایش را محک بزند و زندگی واقعی را 

کشف کند. البته بدون نقاب و نمایش.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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Mr. Mehrdad Akbari, following in his father’s 
footsteps, commenced his occupation as a coach 
driver and owner in the field of intercity passenger 
transportation. However, he also works as a lecturer 
in the Islamic Azad University of the City of 
Mahallat.
But, his main focus is on the former profession. He 
owns 6 Scania coaches in different models, in addition 
to his previously-purchased Volvo buses. Most of his 
coaches operate in the route Tehran-Mahallat except 
for one which operates in the route Isfahan-Mahallat.

“We have extended the scope of our activity to 
foreign transportation tours so that we transport 
our passengers to the destinations beyond the 
borders of our country. In an unprecedented action, 
I have selected and employed 4 highly-educated 
drivers holding Master’s degrees. This has had 
a considerable effect on the improvement of the 
relationship of our drivers with passengers,” he 
says. He add’s: “Utilization of Scania coaches 
has helped us reach our goals and obtain the full 
satisfaction of our customers. These buses meet 
our overall requirements in terms of internal and 
external design, technical quality and ideal after 
sales services. Oghab Afshan is regarded as a 
professional vehicle manufacturer and after sales 
service provider in Iran. The Oghab - Scania 
buses and the pertinent services are offered to the 
customers in full compliance with the national 
and international standards. Fortunately, the total 
downtime of our Scania buses is so low, because 
they withstand tear and wear even in the most 
demanding conditions.”

Interview with a Scania Coach Driver and Owner
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