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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:

اَلّلُهمَّ اىِّن اَْسَتْوِدُعَك اْلَیْوَم

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

َنْفِىس َو اَْهىل َو ماىل َو ُوْلدى َو َمْن كاَن ِمّنى ِبَسبیٍل الّشاِهَد ِمْنُهْم َواْلغآِئَب

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

اَلّلُهمَّ اْحَفْظنا ِبِحْفِظ االِْْیامِن َواْحَفْظ َعَلْینا

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

اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا ىف رَْحَمِتَك وَال َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِّنا 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 ِىف االْْهِل َواْلامِل َواْلَولَِد ِىف الدُّ َفِر َو كاَبِة اْلُمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِّنا َ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 اَلّلُهمَّ اىِّن 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 [اَلّلُهمَّ

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

یا اَرَْحَم الرّاِحمیَن.

امید دارم اى مهربان ترین مهربانان.



ْهُت َوْجهى اَلّلُهمَّ 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 وَال ُیَضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَلّلُهمَّ َ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 وَال َتِكْلنى اِىل َنْفىس

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

عاَء یا اَرَْحَم الرّاِحمیَن اَلدُّ

اى مهربانرتین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

مسـافر پس از دعـاى صفحه مقابل تسـبيحات 
حضرت فاطمه سـالم اهللا عليها را بخواند و سوره 
حمـد را از پيـش رو و از جانب راسـت و از جانب 
چپ بخواند و همچنين آيه الكرسى را از سه جانب 

بخواند، و بگويد:

منبع:مفاتیح الجنان



اگر نگوييم بهترين بايد بگوييم 
يكــي از بهتريــن كالم هايي كه 
در كوتاه ترين حد ممكن اثرات 
و بــركات قيام ســرخ اباعبدا... 
الحسين عليه الســالم و ياران 
فداكارشــان را براي كل تاريخ 
تفســير مي كند جملــه معروف 
امــام خمينــي (ره) اســت كــه 
فرمود: «اين محرم و صفر است 
كه اســالم را زنده نگه داشــته 
است». هر ساله با فرارسيدن 
ايام ســوگواري ســرور و ساالر 
شــهيدان انســان مي توانــد با 
چشــم خود تفســير عملي اين 
جمله را در نقاط مختلف جهان به 

نظاره بنشيند.
اتفاق مهمى كــه قرن ها در طول 
تاريخ و در هر ازمنه و امكنه اي 
وجود داشته و مردم براي اعتالي 
نام حسين(ع) و يارانش دست 
از پا نشناخته و شور و اشتياقي 
وصف ناشدني داشته اند. اما به 
راستي چگونه مى توان عمق آن 
را نيــز با تمام وجــود درك كرد 
و معنا بخشــيد؟ بي شك آن چه 
بيشــتر در مرئي و منظر انسان 
در محرم و صفــر قرار مى گيرد 
تجلي شــور و اشــتياق حسيني 
است كه در وجود همه آزادگان 
و آزاد انديشــان جهان جوشش 
مى كند كــه در واقع اين همان؛ 
«خون سيدالشهد است كه خون 
همه ملت هاي جهان را به جوش 
مــى آورد». اما وراي اين شــور 
و هيجان بدون شــك شــعوري 
اســت كه هر ســاله در محرم و 
صفر تعالي يافته و ان شاءاهللا در 
زمان ظهور منتقم دشــت كربال 
به اوج شكوفايي خود مى رسد. 
بر اين اســاس برخــي از مباني 
محرم و صفر كه سبب زنده نگه 
داشــتن اســالم گرديده است 
در ســه محور به شرح زير بيان 

مى گردد:

مهدي ياراحمدي 

تجلي اصول دين:
 محرم و صفر موسم يادآوري قيام حسيني است كه 
در آن تجلي اصول دين خدا صورت پذيرفته اسـت. 
لذا بازخواني آن عامل مهمى براي زنده نگه داشـتن و 
حيات مستمر اسـالم مى گردد. آنجا كه امام معصوم 
عشـق به خدا را جايگزين همه دوست داشتني هاي 
بـي ارزش دنيايي مى كند؛ عمالً به توحيد و وحدانيت 
خدا شـهادت مى دهد، و يا با ترجيـح آخرت بر دنيا 
اهميت معاد را نشان مى دهد، و يا با جداكردن حق از 
باطل عدالت را جلوه اي دوباره مى بخشد، و قصد خود 
را از قيام احياي سنت جدش و مرام پدرش مى خواند 
تا امر نبوت و امامت نيز تحقق و تداوم يابد، اين ها همه 

و همه گوشـه اي از تجلي اصول دين در مكتب الهي 
امام حسين(ع) مى باشد.

احياي فروع دين:
 محرم و صفر زمان مرور كردن و اقامه مرام و مسلك 
امام معصوم (ع) در احياي فروع دين است. همان جا 
كـه حضرت بـراي تبيين واقعيت ديـن در روز عرفه 
حـج را رها نمود و به طرف كوفـه رفت تا براي توالي 
«خدا، پيامبر اعظم(ص) و پدر بزرگوارش» و همچنين 
تبري از دشمنان ايشان دست به جهاد زده تا معارف 
و ارزش هاي اسـالمى  را از طريق به پا داشـتن امر به 
معروف و نهي از منكر زنده نمايد. امام حسـين عليه 

محرم و صفر چگونه اسالم را زنده نگه داشته است؟
خاموشى از تبار تو دور است يا حسين(ع)
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السالم در بحبوحه جنگ دست از پيكار مى كشد 
و به نماز مى ايسـتد تا بگويد نماز پايه و سـتون 
اصلي دين اسـت. ايشان دشـمنان خدا را كه در 
برابرش صف آرايي نموده اند كساني مى خواند كه 
شكم شان از حرام پرگشته، حق خدا، امام معصوم 
و بيـت المال را نپرداخته و به فسـاد و تباهي خو 

كرده اند.

تازه كردن ارزش هاي انساني و اسالمي
قيام سـرخ حضرت سيدالشـهدا عليه السالم 
فـراي مسـائل و مفاهيم ديني كـه در بطن خود 
دارد مشـتمل بر معارف بزرگ انسانيت و آزادگي 
اسـت. از اين رو امام خطاب به دشـمن و طاغوت 
زمان خود كه به اصول و فروع دين وفادار نيست 

مى فرمايد: «اگر دين نداريد الاقل آزاده باشيد». 
حادثه كربال سرشـار از مفاهيم بزرگ انسـاني 
همچون؛ مجاهدت، شهادت، وفاداري، حيا، عزت 
نفس، گذشـت، شـرافت، فداكاري و... است. لذا 
زماني كه در اثناي مجالس پر شـور محرم و صفر 
طي دو ماه ذكر مناقب و مصائب اهل بيت عليهم 
السـالم مكرر و مرتـب اين آموزه هـا كه مطابق 
فطرت آدمى است تبليغ و ترويج مى شود با روح 
همه انسـان ها ارتباط معنـا داري پيدا مى كند و 
انسانيت را معنايي دوباره مى بخشد و از اين طريق 
مفاهيم انساني كه دين بدان تأكيد و توجه دارد در 
جامعه نشر يافته و سبب تازه گرداني و جاودانگي 

ارزش هاي اسالمى مى شود.

سخن پاياني
سخن پاياني اينكه بعد از واقعه عاشـورا تا به امروز بارها و بارها 
طاغـوت و طاغوتيان زمان بـر آن بوده اند كه نام حضرت اباعبداهللا 
الحسين (ع) و نهضت جاويدان ايشان را از بين برده و از لوح زمان 
پـاك نمايند. لـذا گاهي بر ويراني قبر مطهر امام عـزم كرده اند، يا 
به امام دروغ نسـبت داده و سعي بر تحريف واقعيات حادثه كربال 
داشـته اند، در دوره اي به دنبال شخم زدن و زراعت در مرقد مطهر 
امام بوده و در ادوار ديگر جنايات ابلهانه بي شـماري از اين دسـت 
را رقـم زده اند. جناياتي كه حتي قرن ها بعد و تا به امروز نيز ادامه 

داشته است.
تا جايـي كه گروهي از وهابيـون و وارثان واقعـي مردمان عصر 
جاهليت روز عاشورا را روي در و ديوار شهرهاي تحت سيطره خود 
«يوم الفرح و السرور» تبليغ مى كنند و يااينكه َعَلم يزيديان امروز 
بر دوش شياطين داعش است به گمان آنكه بتوانند لكه ننگي كه از 
حادثه كربال بر پيشاني قدماي هم سلف آنها حك شده است پاك 
نموده و يا به خيال باطل خود اسـم و رسم حسين(ع) را براندازند؛ 

غافل از آنكه؛ 
دشمنت كشت ولي نور تو خاموش نگشت
آن جلـوه كه فاني نشود نـور خداست
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هر ساله در تصادفات رانندگى هزاران تن جان خود را از دست مى دهند و هر سال پليس از كاهش تلفات ناشى از حوادث رانندگى خبر مى دهد.  در سال 84 تعداد 4 
ميليون و 127 هزار و 764 وسيله نقليه در كشور موجود بود كه اين عدد تاكنون به بيش از 26 ميليون وسيله نقليه رسيده است و هر روز بر تعداد آن افزوده مى شود. به 
گفته آخوندى، وزير راه و شهر سازى، تا 20 سال آينده تعداد خودرو ها به 50 ميليون مى رسد. معموالً با افزايش تعداد خودروها تصادفات افزايش مى يابد؛ اما در كشورمان 
بنابه گفته هاى روساى پليس راهور فعلى و قبلى هر سال ضرب آهنگ كاهش تلفات جاده اى ناشى از حوادث رانندگى به گوش مى رسد، ضرب آهنگى كه اگر قرار به كاهش 

بود اكنون بايد بر جمعيت كشور هم افزوده مى شد.

در وقوع تصادفات جاده اى سه عامل اصلى 
ــان،  ــزايى دارند كه اين عوامل انس نقش به س
ــهم هر كدام در  ــتد كه س خودرو و جاده هس
ــت هرچند كه در  وقوع تصادف مشخص اس
تصادفات ده ها علل ديگر نقش آفرينى مى كنند 
و سازمان ها و دستگاه ها در اين تصادفات مقصر 

شناخته مى شوند.
بر اساس اين گزارش، از سال 84 تا 93 طى 
10 سال تمام، در تصادفات جاده اى 219 هزار 
و 172 تن كشته شدند كه اين عدد، آمار بااليى 
به شمار مى رود، چرا كه تعداد كشته شدگان در 
8 سال جنگ تحميلى با تعداد كشته هاى ده 

ساله تصادفات جاده اى تقريبا برابرى مى كند.

ــكى  ــال 94 برابر آمار 10 ماهه پزش در س
قانونى بيش از 14 هزار تن در تصادفات كشته 
ــه با مدت  ــدند كه خوشبختانه در مقايس ش
مشابه سال 93 تعداد 450 تن از هموطنان مان 
كمتر كشته شدند.  در سال هاى 84 تا 93 به 
ترتيب 27 هزار و 755 تن، 27 هزار و 567تن، 
ــزار  و 918 تن، 23 هزار و 362 تن، 22  22ه
ــن، 20 هزار 573 تن، 20 هزار  هزار و 974 ت
ــن، 19 هزار و 89 تن، 17 هزار و 994  و 68 ت
تن، 16 هزار 872 تن تعداد كشته شدگان در 

تصادفات بوده است.
اين در حالى ست كه از اين آمار از سال 91 
تا 95 فقط 919 نفر كشته شدگان مربوط به 

اتوبوس ها بوده است؛ اما آنچه از بازتاب خبرها 
ــات جاده اى  ــترين تلف بر مى آيد؛ گويى بيش
مربوط به اتوبوس و وسايل نقليه عمومى ست؛ 
اين درحالى ست كه همه تاكيد مى كنند براى 
ــرى از بروز ترافيك و آلودگى؛ در همه  جلوگي
ــه؛ اولويت را به استفاده از وسايل  جا و هميش

نقليه عمومى دهيم. 

آمار هاى تلفات جاده اى اتوبوس ها توسـط 
سازمان پزشكى قانونى 

روند نزولى تلفات جاده اى با اتوبوس
سازمان پزشكى قانونى كشور، بيشترين آمار 
مرگ در اتوبوس هاى مسافربرى در اين مدت 

مردم را نسبت به حمل و نقل عمومى بى اعتماد نكنيم
روند نزولى تلفات جاده اى با اتوبوس
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ــال 1391 و كمترين آن با 172 تن در سال گذشته به  با 237 تن در س
ثبت رسيده است.

براساس اين گزارش، آمار تلفات جاده اى در اتوبوس هاى مسافربرى از 
سال 1391 تاكنون روندى نزولى داشته است و هر سال شاهد كاهش اين 

آمار نسبت به سال قبل از آن بوده ايم.
بر اساس آمار هاى موجود در سال هاى 1391 تا 1395 به ترتيب 237، 
207، 115، 188 و 172 تن در تصادف اتوبوس هاى مسافربرى جان خود 
ــت امسال نيز برابر با 44  ــت دادند. اين آمار در چهار ماهه نخس را از دس

كشته بوده است.

ــال درتصادفات  ــاله بيش از 80 هزار نفر در 5 س ــاس آمار 5 س براس
ــد تنها  ــت داده اند كه همانگونه كه ذكر ش جاده اى جان خود را از دس
919 نفر مربوط به حوادث اتوبوس ها بوده اند اين يعنى حدود 1 درصد از 

كشته هاى تصادفات با اين خودرو تجارى پرتردد، رخ داده است.
حاال سوال اينجاست كه چرا وقتى تنها يك تصادف خودرو هاى سوارى 
10 كشته برجاى مى گذارد و خبر آن حتى در ستون حوادث مطبوعات 
ــس از 15 روز هنوز تيتر اول  ــدا نمى كند، تصادف يك اتوبوس پ درز پي
خبرها را به خود اختصاص داده است؟ آيا به اين فكر كرده ايم كه با ايجاد 
جو  بى اعتمادى به حمل و نقل عمومى؛  ترددها با وسيله شخصى را افزايش  
مى دهيم و همين يعنى تصادفات، كشته ها، مصرف سوخت و آلودگى و... 

بيشتر خواهد شد. 

متهم اصلى تصادفات خطاى انسانى است
اگرچه متهم اصلى تصادفات با سهم 70 درصدى خطاى انسانى است 
ــان معتقدند بايد علت و عوامل موثر در بروز خطاى  اما برخى كارشناس

انسانى مورد بررسى و واكاوى قرار گيرد.
به واقع در شرايطى كه در برخى جاده ها، استراحتگاه كافى وجود ندارد 
ــت كه ضريب خستگى راننده را  ــرايط جاده اى به نحوى اس و يا اينكه ش
تشديد مى كند، بستر و زمينه سبقت غير مجاز، تعجيل در رانندگى براى 

زودتر رسيدن به مقصد، خواب آلودگى و... فراهم مى شود.
البته اين به آن معنا نيست كه با مناسب نبودن جاده، راننده مجاز به 
تخلف و عدم رعايت اصول و قواعد رانندگى است؛ اما به هر حال فاصله 
ــتن جاده ها با استاندارد الزم تبعاتى دارد كه يكى از آنها به افزايش  داش

خطاهاى انسانى و بعضا رفتارهاى پر خطر در رانندگى منتهى مى شود.

*فرهنگ سازى و تشديد برخوردهاى بازدارنده
ــت كه با وجود  ــور آنچنان باال اس به هر حال، تلفات جاده اى در كش
ــش 12 درصدى  ــده در طول يك دهه اخير و كاه ــات حاصل ش توفيق
ــوانح جاده اى،  ــته در س تلفات جاده اى، باز هم با رقم16 هزار و 500 كش
ــورهايى هستيم كه متاسفانه در اين حوزه با چالش ها و حوادث  جزءكش

تلخى مواجه مى شويم. 
 براى مديريت مطلوب تر و كاهش هر چه بيشتر تلفات جاده اى بايد به 

اصل فرهنگ سازى به عنوان نسخه اى شفا بخش توجه شود.
ــب رعايت اصول و قواعد  ــه تعبيرى با آموزش صحيح مى توان ضري ب
رانندگى را به نحو شايسته اى تقويت كرد؛ و البته در كنار فرهنگ سازى، 
تشديد برخوردهاى بازدارنده در حوزه راهنمايى و رانندگى و پليس راهور 

نيز نقش موثرى در مهار و كنترل تلفات جاده اى ايفا مى كند.
 و در آخر حلقه مكمل اين امر خطير (كاهش تلفات جاده اى) به ارتقاى 
ايمنى خودروها و لحاظ كردن استانداردهاى جاده اى معطوف مى شود كه 
به مثابه حلقه ها و زنجيره هايى به هم پيوسته ضريب حوادث منجر به جرح 

و فوت جاده اى را  به نحوى چشمگير كاهش مى دهد.
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امـا در شـرايطي كه برخي مسـئوالن بر سـهم 
70درصـدي خودروهـاي بي كيفيـت و جاده هـاي 
غيرايمن در شكل گيري اين سوانح تأكيد مي كنند، 
دسـت اندركاران بخش هـاي حمل ونقـل جـاده اي 
و صنعـت تـالش دارند تا سـهم عامل انسـاني در 
شـكل گيري اين سـوانح و خسـارات جاني و مالي 
ناشـي از آن را پررنگ تـر جلـوه داده و بر ضرورت 
فرهنگسـازي بـراي رانندگـي ايمـن و مطمئن در 
جاده هاي شهري و بين شهري براي كاهش حجم اين 

سوانح تأكيد كنند.
از سـوي ديگر آمارهايي از ميزان 28هزار نفري 
تلفات سوانح جاده اي طي سـال 85، كاهش آن به 
16هـزار و 200نفر در سـال 94و تداوم سـير نزولي 
ايـن تلفـات طي سـال هاي اخير منتشـر شـده و 

دسـت اندركاران هر سه ضلع مثلث سوانح جاده اي 
تالش دارند تا سـهم خود در كاهـش اين تلفات را 
با استاندارد سـازي جاده ها، ارتقاي ايمني و كيفيت 
خودروهـا و بهبود فرهنگ رانندگي بيشـتر جلوه 

دهند.
 ايـن در حالي اسـت كـه براسـاس هدفگذاري 
برخي اسناد باالدسـتي مانند قانون برنامه پنجم و 
ششم توسـعه، كاهش ساالنه 10درصدي اين تلفات 
هدفگذاري شـده و سازمان ملل نيز در دهه اقدام و 
ايمني كاهـش 50درصدي تلفات جاده اي طي مدت 

10سال (2010تا 2020) تصويب كرده است.

 دستور تعيين سهم خودروها از تلفات جاده اي
وزيـر صنعـت، معدن و تجـارت به معـاون امور 

صنايـع خود دسـتور داد تا هر چـه زودتر «كميته 
بررسـي تلفـات جـاده اي» مركب از دسـتگاه هاي 
مسئول براي بررسي سهم مراكز صنعتي در تلفات 
جاده اي را تشكيل دهد. در نامه محمد شريعتمداري 
در ايـن زمينه آمده اسـت: باتوجه به فرمايشـات 
رهبر معظـم انقالب مبني بر تعيين سـهم هر يك 
از مراكـز صنعتـي و نيـروي انتظامـي و وزارت راه 
در تلفـات جاده اي فورا كميته مشـتركي مركب از 
خودروسازان، قطعه سازان، سازمان ملي استاندارد 
و نيروي انتظامي و آن معاونت تشـكيل و در تعيين 
همه علل مربوط به مراكز صنعتي در افزايش تلفات 
و معلوليت هـاي جاده اي و برنامه زمانبندي روشـن 
براي رفع كامل نواقص مربوطه اقدام و گزارش برنامه 

عملياتي مذكور را به اينجانب ارائه كنيد.

 توقف توليد  خودروهاي بي كيفيت
عالوه بر دستور اخير وزير صنعت براي تشكيل 
«كميته بررسـي تلفات جاده اي» و مشـخص شدن 
سـهم مراكز صنعتـي از اين تلفات، دسـتورالعمل 
اخير وزارت صنعـت براي جلوگيري از توقف توليد 
خودروهـاي تك سـتاره از سـال آينـده و الزامي 
شـدن اجراي استانداردهاي اجباري 83گانه جديد 
خودرويـي شـمارش معكوس بـراي توقـف توليد 
20 مدل خودروي سـواري و باري سـبك از 5گروه 
خودرويي تا دي ماه سـال 1397 آغاز شـده است و 
برخـي مدل هاي خودرويي سـواري و باري سـبك 
در گروه خودرويي پرايد، پژو 405، پرشـيا، زامياد و 

سري اوليه سمند در اين فهرست قرار دارند.

تعيين سهم صنعت از تلفات جاده اى استارت خورد
با دستور اخير وزير صنعت، معدن و تجارت

با تأكيد مقام معظم رهبرى بر لزوم برنامه ريزى دقيق، سريع و جامع براى مقابله با تصادفات جاده اى و مشخص شدن سهم نيروى انتظامى و دستگاه هاى ديگر محمد شريعتمدارى، 
وزير صنعت، معدن و تجارت به معاون امور صنايع خود دستور داد تا هر چه زودتر كميته اى مركب از دستگاه هاى مسئول براى بررسى سهم مراكز صنعتى در تلفات جاده اى 
تشكيل دهد. جاده هاي غيراستاندارد، وسايل نقليه بي كيفيت و ناايمن (خودرو و موتورسيكلت) و خطاي انساني 3ضلع مثلث شكل گيري سوانح جاده اي، تلفات چشمگير جاني 
و خسارات مالي باالتر از استانداردهاي جهاني ناشي از آن است. با وجود اين ديدگاه هاي متفاوتي در مورد سهم هر يك از اين عوامل در شكل گيري حوادث جاده اي و خسارات 

ناشي از آن مطرح مي شود.
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استفاده از سوخت گاز طبيعى به دليل 
توليــد ميــزان بســيار كــم گازهاى 
آلوده كننده در صــدر اولويت بندى 
دولت ها براى جايگزينى سوخت هاى 
 CNG1 .فعلى وسايل نقليه قرار دارد
دقيقاً همان گاز طبيعى فشرده شده 
است؛ بوى بد آن از بين رفته و امكان 
فاسد شدن آن وجود ندارد و از سه 
 CNG طريق توليد مى شــود. مخازن
به چهار دسته كلى تقسيم مى شوند. 
اســتفاده از CNG به سه دليل مهم 
از سوخت هايى نظير بنزين، گازوئيل 

و ... ايمن تر است.
موتورهايى كه با ســوخت گاز طبيعى 
كار مى كننــد 95 درصــد كمتــر از 
خودروهــاى ديزلــى و بنزينى، ذرات 
معلق توليد مى كنند؛ ذراتى كه خطر 
ابتال به سرطان و بيمارى هاى ريوى را 
 HC در پى دارند. گاز طبيعى، انتشار
را كه در تخريب اليه اُزن نقش دارد، 
به ميزان بيش از 80 درصد نسبت 

به بنزين و گازوئيل كاهش مى دهد.

1- مقدمه
در دنياى امروز، جابه جايى و حمل و نقل، جزئى 
اجتناب ناپذير از زندگى بشر محسوب مى شود كه 
ــتلزم مصرف انرژى است. هدف اصلى حمل  مس
ــل، جابه جايى حجم عظيم كاال و تعداد زياد  و نق
مسافر است كه با استفاده از وسايل حمل و نقل 
ــرد. الزمه اين  ــيار صورت مى گي و با تحرك بس
ــت.  ــوخت فراوان اس فعاليت ها وجود انرژى و س
ــوخت بيشتر در  ــراف س از همين رو، اتالف و اس
ــورت مى گيرد كه عمدتاً مربوط به  اين بخش ص
ــيلى است. با توجه به مشكالت  سوخت هاى فس
ــم عمده اى از آن  ــزون آلودگى هوا كه حج روزاف
توسط وسايل نقليه شخصى يا عمومى و به دليل 
ــوخت هاى دودزا توليد مى شود و  ــتفاده از س اس
ــى از آن،  ــت محيطى ناش همچنين عواقب زيس
ــوخت گاز طبيعى به دليل توليد  ــتفاده از س اس
ــاى آلوده كننده در صدر  ــيار كم گاز ه ميزان بس
اولويت بندى كشورها قرار گرفته است[1]. اولين 
ــوخت گاز طبيعى  ــتفاده از س بار ايتاليايى ها اس
ــل از جنگ جهانى دوم و طى  در خودروها را قب
ــه بنزين گران و  ــداد تاريخى، هنگامى ك آن روي
به صورت گسترده در خودروهاى جنگى استفاده 

مى شد، به واقعيت بدل كردند [2].

(CNG) 2- سوخت گاز فشرده طبيعى
ــواد ارگانيك  ــل تجزيه م ــى كه حاص گاز طبيع
ــت، در مخازن عظيم  ــاى زير زمين اس در اليه ه

هيدروكربنى زير زمين تشكيل و تجمع مى يابد. 
ــاس استاندارد شركت  تركيب گاز طبيعى براس
ــش از 80 درصد متان، كمتر از 12  ــى گاز، بي مل
ــب پروپان، بوتان  درصد اتان و درصد هاى متناس
و آلكان هاى سنگين كربن، دى اكسيد و نيتروژن 
 ،(CNG) است. گاز طبيعى به سه طريق متراكم
ــده (ANG3) مى تواند  مايع (LNG2) و جذب ش
ــوخت در خودرو ها مورد استفاده قرار  به عنوان س
ــتفاده از گاز طبيعى  ــرد كه درحال حاضر اس گي

متراكم شده رايج است[3].
ــت كه فشرده  CNG دقيقاً همان گاز طبيعى اس
شده، بوى بد آن از بين رفته و امكان فاسد شدن 
آن وجود ندارد، و از سه طريق توليد مى شود. در 
حالت اول، CNG از خود منابع گاز طبيعى توليد 
مى شود؛ در حالت دوم از گاز موجود در نفت خام 
و در حالت سوم از زغال سنگ استخراج مى گردد. 
گاز فشرده طبيعى قبل از استفاده بايد يك مرحله 

گند زدايى را پشت سر بگذارد[4].

3- موتور هاى پايه گازسوز
ــوز كارخانه اى، اصطالحاً به  موتورهاى پايه گازس
ــود كه از ابتدا به صورت  موتور هايى گفته مى ش
ــوند، به طورى  ــوز در كارخانه توليد مى ش گاز س
ــوخت  ــه كليه قطعات موتور جهت اين نوع س ك
ــه اين معنى كه  ــكل1)؛ ب طراحى مى گردند (ش
تغييراتى مانند تغيير نسبت تراكم، مقاوم سازى، 
ــاختار سيستم  ــيلندر، س ــيلندر، سرس بلوك س

رضا حق دوست
كارشناس مركز تحقيق و توسعه

سوخت پاك، موتورهاى گازسوز و اثرات آنها روى محيط زيست
آيا وقت آن نيست كه گاز CNG جايگزين گازوئيل شود؟

1 – CNG: Compressed Natural Gas
2 – LNG: Liquefie  d Natural Gas
3 – ANG: Absorbed Natural Gas
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سوخت رسانى، سيستم جرقه، ميل بادامك، 
ــتم خنك كارى، روغن كارى، جانمايى  سيس
ــاً در  ــوز و ... اساس موتور، مخازن، كيت گازس
ــود  ــد در كارخانه طراحى مى ش هنگام تولي
ــكل2). در اين نوع موتور ها به دليل توليد  (ش
ــوز مشكالت افت توان،  اوليه به صورت گازس
ــتاور، آاليندگى باال، مشكل خنك كارى  گش
ــيار زيادى مرتفع شده  موتور و ... تا حدود بس
ــت [5]. به طور كلى، موتور هايى كه براى  اس
ــده اند، بازده بيشترى  گاز طبيعى طراحى ش
ــبت به انواع بنزينى و ديزلى مشابه خود  نس
دارند. در هنگام سوخت گيرى، سوخت تحت 
فشار حدود200 تا 220 بار4 تزريق مى شود. 
ــبت به ساير سوخت هاى  سوخت CNG نس
هيدروكربنى داراى پايين ترين نسبت كربن به 
هيدروژن است. بنابراين، سوختن آن، كربن 
ــذارد و در خودرو هاى  كمترى بر جاى مى گ
ــل مالحظه اين  ــوز به علت كاهش قاب گازس
رسوبات در محفظه احتراق، ورودى سوپاپ ها، 
ــيار هاى رينگ ها، امكان  سر پيستون ها و ش
گريپاژ كردن قطعات به مراتب كاهش مى يابد. 
ــل مالحظه  ــت كاهش قاب ــن به عل همچني
رسوبات كربن و آالينده هاى خروجى، روغن 
ــتفاده از  ــه با اس موتور و فيلتر آن در مقايس
سوخت بنزين، تميزتر باقى مى مانند و زمان 
ــود و در نتيجه  تعويض آنها طوالنى تر مى ش
ــته  ــوز كاس ــه عملياتى موتور گازس از هزين
مى گردد. تمامى موارد ذكر شده، نشان دهنده 
افزايش عمر مفيد خودرو در هنگام استفاده 
از سوخت CNG نسبت به ديگر سوخت هاى 
هيدروكربنى است. گاز طبيعى حتى در دماى 
ــر صفر هم تقطير  ــانتى گراد زي 10 درجه س
ــود و حتى اگر در مجاورت روغن قرار  نمى ش
گيرد باعث خراب شدن آن نخواهد شد. اين 
امر نشان دهنده اين است كه «كاركرد خشك 
موتور هاى گازسوز» بيشتر يك ذهنيت اشتباه 
است، چراكه روغن موتور خودروهاى گازسوز 

ديرتر خراب مى شود [6].

شكل 1- نمونه موتور گازسوز شركت اسكانيا

شكل2- شماتيك عملكرد موتور گازسوز

CNG 4- انواع مخازن
ــيم  ــته كلى تقس مخازن CNG به چهار دس

مى شوند (شكل3):
1-4- مخـازن CNG نوع 1: اين مخازن بدون 
ــتند.  ــس فوالد يا آلومينيوم هس درز و از جن
ــى، مشخصات فيزيكى  برخى الزامات اساس
ــه كار رفته در  ــواد ب ــيميايى م ــب ش و تركي
توليد آنها در استانداردهاى مربوطه از جمله

ــر گرديده  ــزو 9809 ذك ــزو 11439 و اي اي
است. اين گونه مخازن فوالدى يا آلومينيومى 
بايد آزمون هاى كارايى را بگذرانند. آزمون ها 
به دليل اطمينان از چقرمگى و مقاومت در برابر 
تنش، خوردگى و ترك در جنس به كار رفته، 
صورت مى گيرند. البته آزمون هاى سختى و 
ــتاتيك نيز جهت اطمينان از  فشار هيدرواس

استحكام مخزن انجام مى گيرند.
2-4- مخازن CNG نـوع2: اين نوع مخازن 
داراى اليه آستر از جنس فوالد يا آلومينيوم 
بدون درز هستند و قسمت استوانه اى اين آستر، 
توسط الياف شيشه، آراميد، كربن يا مخلوطى 
ــته به رزين و به صورت محيطى  از آن ها آغش
ــت. ساختار كامپوزيتى اين  پيچيده شده اس
مخازن، اين امكان را به وجود مى آورد كه بتوان 
از ضخامت قسمت فلزى كاست و در نتيجه 
مخزن سبك ترى به دست آورد. اين مخازن در 
جهت شعاعى (به جز دو قسمت ابتدا و انتها) 
تقويت شده اند. مبناى طراحى اين نوع مخازن، 
توانايى آستر فوالدى يا آلومينيومى در تحمل 
 CNG فشار باالست. در مورد اين نوع مخازن
اين نكته شايان توجه است كه فشار اضافى و 
دماى باالتر باعث از بين رفتن كيفيت پوشش 

كامپوزيت نخواهد شد.
ــن مخازن  3-4- مخـازن CNG نـوع 3: اي
ــوالد يا  ــتر از جنس ف ــه آس ــك الي داراى ي
ــتند و تمام اين اليه  آلومينيوم بدون درز هس
ــط الياف شيشه، آراميد، كربن يا  داخلى توس
مخلوطى از آنها آغشته به رزين و در راستاى 
محيطى و محورى پيچيده شده است. چنين 

ساختار كامپوزيتى كه به مخزن داده مى شود، 
ــا بتوان از  ــود مى آورد ت ــن امكان را به وج اي
ــت و درنتيجه  ــمت فلزى كاس ضخامت قس
مخزن سبك ترى را نسبت به مخازن نوع 1 و 
2 به دست آورد. اين مخازن با الياف كامپوزيت 
در جهت محيطى و محورى تقويت شده اند. 
در اين مخازن با الياف كامپوزيت در دو جهت، 
قابليت تحمل فشار نسبت به مخازن نوع دوم، 

افزايش مى يابد.
4-4- مخـازن CNG نوع 4: اين نوع مخازن 
ــر بدون درز  ــتر از جنس پليم داراى يك آس
هستند و تمام اين اليه داخلى با الياف شيشه، 
آراميد، كربن يا مخلوطى از آن ها كه آغشته 
ــده و اين ساختار  ــت پيچيده ش به رزين اس
ــواع مخازن  ــبك ترين ان تمام كامپوزيت از س
ــت. اين مخازن با الياف كامپوزيت  CNG اس
ــعاعى و محورى تقويت شده اند.  در جهات ش
اين گونه مخازن قابليت توليد در ابعاد بزرگتر و 
با قطر بيشتر را دارند. مخازن نوع 4 كمترين 
وزن را دارند و حتى با سيستم سوخت بنزينى 
قابل مقايسه هستند. اشكال عمده اين مخازن، 
ايجاد نشتى به مرور زمان در محل اتصال نافى 
فلزى و آستر پليمرى است، همچنين به علت 
عدم انتقال حرارت مناسب آستر پالستيكى، 
ــريع در اين مخازن،  ــوخت گيرى س حين س
افزايش دماى نسبتاً بيشترى ايجاد مى شود. 
ــه مزاياى اين نوع مخازن احتمال كِم  از جمل
تركيدگى مخزن در حوادث است. اين مخازن 
ــبيه مخازن نوع 3 هستند و تنها از  بسيار ش
ــترها تفاوت دارند. اين  لحاظ نوع و جنس آس
مخازن پتانسيل طراحى و ساخت با عمر مفيد 

طوالنى را دارند [7 و 8].

CNG شكل 3- انواع مخازن

ــيار سخت  گاز طبيعى در مخازن كروى بس
نگهدارى و عرضه مى شود. دليل كروى بودن 
اين مخزن ها تقسيم فشار گاز به طور مساوى 

بين ديواره هاى مخزن است[9].

4 -bar: واحد اندازه گيرى فشار
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5- مزايا و معايب استفاده از گاز طبيعى
ــدروژن پاك ترين  ــد از هي ــى، بع گاز طبيع
سوخت جايگزين است. بيش از 80 درصد اين 
سوخت از متان تشكيل شده است. گاز هاى 
آالينده منتشره از خودرو هايى كه با سوخت 
گاز طبيعى كار مى كنند، كمتر از خودروهاى 

بنزينى يا گازوئيل سوز مشابه است. 
به عنوان مثال: آالينده منواكسيد كربن يك 
ــاً 65 درصد كمتر از  ــوز تقريب خودرو گازس
ــت.  ــوز اس خودرو هاى بنزينى يا گازوئيل س
اكسيد هاى نيتروژن حداقل 70 درصد كمتر 

از حالت بنزين سوز منتشر مى شود.
همچنين در واحد انرژى، گاز طبيعى نسبت 
ــى مايع  ــوخت هاى هيدروكربن ــاير س به س
ــن كمترى دارد كه  ــن و گازوئيل) كرب (بنزي
ازاين رو ميزان انتشار دى اكسيد كربن در طى 
ــان از خودرو هاى گاز سوز  يك مسافت يكس

كمتر است. 
از  ــده  منتشرش ــاى  هيدروكربن ه ــار  انتش
خودروهاى بنزينى و ديزلى در مجاورت نور 
خورشيد در اليه ازن ايجاد اختالل مى كنند، 
اما گاز طبيعى انتشار HC را نسبت به بنزين 
و گازوئيل به ميزان بيش از 80 درصد كاهش 

مى دهد. 
ــوخت گاز طبيعى كار  ــى كه با س موتورهاي
ــق كمترى  ــب ذرات معل ــد به مرات مى كنن
نسبت به خودروهاى ديزلى و بنزينى توليد 
مى كنند. اين ذرات كه خطر ابتال به سرطان 
ــال دارند، از  ــوى را به دنب ــاى ري و بيمارى ه
ــوب  ــن آالينده هاى هوا محس خطرناك تري
ــوند و در يك خودرو گازسوز به ميزان  مى ش
 CNG 95 درصد كاهش مى يابند. در سوخت
ــيد كربن وجود  حدود 3 درصد گاز دى اكس

دارد كه گازى خنثى است. 
همچنين حدود 0/5 تا 8 درصد حجمى اتان 
ــرطان زا است [3]. از  وجود دارد كه گازى س
محاسن ديگر استفاده از گاز طبيعى، مى توان 
ــه قيمت ارزان تر و عمليات آرام و بى صداى  ب
موتور نسبت به موتورهاى ديزلى اشاره كرد. 
مهمترين معايب استفاده از گاز طبيعى شامل 
ــازى گاز، نياز  هزينه باالى پخش و ذخيره س
به تانك سوخت سنگين و كوتاه تر شدن برد 

حركت است. 
ــوخت CNG مقدار  همچنين در خروجى س
ــه باعث خوردگى و  ــى آب وجود دارد ك كم

يخ زدگى سطوح مى گردد [3 و9].

6- ايمنى
ــم از  ــل مه ــه دلي ــه س ــتفاده از CNG ب اس
ــل و ... ايمن تر  ــن، گازوئي ــوخت هاى بنزي س

است: 
ــر 578/0  ــوص CNG براب 1-6- وزن مخص
است؛ يعنى اين گاز از هوا نيز سبك تر است. 
بنابراين در صورت نشت، در جو صعود مى كند 

و محو مى شود.
 CNG ــتعالى ــرارت خوداش ــه ح 2-6- درج
ــت،  ــانتى گراد اس ــدود 700 درجه س در ح
ــتعالى بنزين حدود  درحالى كه درجه خوداش

455 درجه سانتى گراد است.
ــاى ذخيره CNG از آلياژ خاص  3-6- باك ه
فوالد و با رعايت باالترين سطوح ايمنى ساخته 
ــيار مستحكم تر و ايمن تر از  مى شوند كه بس
باك هاى بنزين خودروها هستند. كليه مخازن 
ذخيره گاز به شير اطمينان خروج گاز مجهزند 
كه درصورت كاهش ناگهانى فشار، نسبت به 

قطع گاز اقدام مى كنند [10 و 11].

نتيجه گيرى
ــت محيطى،  زيس ــاى  آالينده ه ــه  زمين در 
ــه موضوعى كليدى  ــايل نقلي آاليندگى وس
است. در گذشته خودروسازان خودروهايى 
ــاال را بدون توجه به آالينده هاى  با كارايى ب
ــا مطالعات  ــد. ب ــد مى كردن ــره تولي منتش
ــد كه  ــان داده ش ــدى صورت گرفته، نش ج
ــا به طور فزاينده اى در حال  ميزان آالينده ه
ــن خاطر دولت ها و  ــت و به همي افزايش اس
سازمان هاى قانون گذارى موجود در سراسر 
ــعى كرده اند از  ــان با تصويب قوانين س جه
ميزان آالينده هاى توليدى از طرف خودروها 

بكاهند.
ــتفاده از سوخت  هر چند به طور عمومى اس
گاز بيشتر براى خودروهاى سوارى معمول 
ــنگين و به ويژه  ــاى س ــت، اما خودرو ه اس
ــل و نقل عمومى نيز  ــاى ويژه حم خودرو ه
ــتم هاى  ــتريان سيس يكى از مهمترين مش

گازسوز هستند.
ــأله پاك بودن سوخت  علت اصلى اين مس
ــت. خودروهاى  ــزل اس ــه دي ــبت ب گاز نس
ــل عمومى  ــهرى و حمل و نق ــات ش خدم
ــهرى، به دليل آنكه به طور پيوسته  درون ش
ــهرى و مناطق پرجمعيت در  در محيط ش
ــد اثرات  ــتند مى توانن ــال رفت وآمد هس ح
ــود برجاى  ــادى از خ ــيار زي آاليندگى بس

ــل توجه به كاهش  ــد و به همين دلي بگذارن
آاليندگى آن ها حائز اهميت است. در كنار 
اين موضوع، در كشور ما به دليل وجود منابع 
ــور  ــوخت كش عظيم گازى، برنامه ريزان س
استفاده از گاز به جاى گازوئيل را براى ناوگان 
شهرى توصيه كرده اند. همان طور كه گفته 
شد، مصرف بى رويه سوخت هاى فسيلى در 
ــاال رفتن آلودگى هوا در  خودروها موجب ب
ــده است. يكى از  شهرهاى بزرگ جهان ش
ــهرها،  راه هاى كاهش آلودگى هوا در اين ش
جايگزينى خودروهاى ديزلى با خودروهايى 

است كه با گاز طبيعى كار مى كنند. 
ــركت توليدى و صنعتى  ــتا، ش در اين راس
ــان به سهم خود در جهت كاهش  عقاب افش
ــمانى آبى و  آلودگى هوا و بهره مندى از آس
ــكانيا اقدام به  ــركت اس پاك، با همكارى ش
ــوز  ــاخت اولين اتوبوس گازس طراحى و س
ــى يورو 6  ــتاندارد آاليندگ ــكل4) با اس (ش

(شكل5) در خاورميانه كرده است.

شكل 4- اتوبوس گازسوز شركت عقاب افشان

شكل 5- نمودار استاندارد آاليندگى
منابع

[1]- http://www.sid.ir/fa 
[2]- http://www.gerdavari.com/tarikh-
gas-tabi.aspx
[3]- http://www.cargeek.ir 3 
[4]- http://www.yjc.ir/fa/news/801287  
[5]- http://farokhebihamta.mihanblog.com
[6]- https://cngco.ir
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[11] - http://mag-iran.com

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگرى

علم و فناورى

اسكانيا

[11]

شماره 40 - شهريور ماه 1396

ماهنامه داخلى شركت عقاب افشان



شايد تصور اينكه يك اتوبوس 
از رشــت مســافر بزنــد و در 
بندرعباس مســافران را پياده 
كند، براى همه ما سخت باشد. 
ســختى ايــن موضوع بــه خاطر 
بُعد مســافت است، چراكه اين 
اتوبوس و راننده آن بايد بيش 
از 3 هزار كيلومتر را طى كنند؛ 
به اندازه طول  مسافتى تقريباً 

كل كشور ايران.
شــهروز رفيعــى مالــك چنــد 
دستگاه اتوبوس است كه برخى 
از آنها اين مسافت را بايد با يك 
زمانبندى مشــخص طــى كنند. 
او براى فعاليت در اين مســير 
طوالنى، اتوبوس هاى اسكانيا را 
انتخاب كــرده؛ انتخابى كه كامالً 
از آن راضــى به نظر مى رســد. 
بــا  دارد  ســعى  همچنيــن  وى 
قدرت در آينده به كارش ادامه 
دهد. با او در مورد نحوه فعاليت 
و اتوبوس هايــش بــه گفتگــو 
نشســته ايم كه متــن آن را در 

ادامه مى خوانيد.

گفتگوى «كالسكه سبز» با شهروز رفيعى، مالك اتوبوس اسكانيا

على فرهنگ
خبرنگار

كمى از سابقه فعاليت خود در حوزه اتوبوس دارى 
بگوييد.

ــت كه وارد اين حوزه  ــال اس خودم تقريباً 6 س
ــا در كل فكر  ــز دارم ام ــده ام و روى آن تمرك ش
ــال از فعاليت خانوادگى ما  مى كنم حدود 22 س
ــوس دارى مى گذرد.  ــرانى و اتوب در بخش اتوبوس
ــا در طول اين بيش از دو دهه با اغلب  خانواده م
برندهاى اتوبوس سر و كار داشته و دارد اما از چند 
سال پيش تمركزمان را روى اتوبوس هاى اسكانيا 
و توليدات شركت عقاب افشان گذاشته ايم و از اين 

بابت بسيار خرسنديم.

چنـد دسـتگاه اتوبـوس داريد و بيشـتر چه 
مسيرهايى را براى تردد انتخاب مى كنيد؟

ــتگاه اتوبوس اسكانيا داريم  ما هم اكنون 6 دس
ــوند.  ــا و مارال مى ش ــامل مدل هاى درس كه ش
مسيرهاى فعاليت اين اتوبوس ها هم اغلب در خط
 رشت-بندرعباس، رشت-مشهد و بالعكس است. 

از  تقريبـاً  بندرعبـاس  بـه  رشـت  مسـير 
شـمالى ترين اسـتان تـا جنوبى  تريـن اسـتان
ايـران اسـت. ايـن مسـافت طوالنـى بيـش از 
3 هـزار كيـــلومتـرى بــــراى اتوبوس هـا 

مشكل ساز نيست؟
ــى كه قرار است اين مسافت  قطعاً اگر اتوبوس
ــد به  ــته باش ــى كند، قابليت الزم را نداش را ط
ــبختانه ما از وقتى رو  مشكل برمى خورد. خوش
به اتوبوس هاى اسكانيا آورده ايم مشكلى نداريم. 
ــيرى نو بودن  اصًال قاعده فعاليت در چنين مس
اتوبوس است، ضمن اينكه در كنار اين موضوع، 
ــد راحتى كامل  ــوب حتماً باي ــك اتوبوس خ ي

مسافران را تأمين كند. 
ــب، اتاق بى صدا و  ــى راحت، كولر مناس صندل
ــزو ملزومات فعاليت  امكانات رفاهى مطلوب ج
ــت و در  ــى اس ــافت طوالن ــا مس ــوط ب در خط
ــرايط، رضايت مشترى جلب صورت نبوِد اين ش

 نخواهد شد.

اتوبوس خوب بايد راحتى كامل مسافران را تأمين كند
N
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رابطه تـان با مسـافران چگونه اسـت؟ آيا 
رضايت آنها را در مسيرهاى ديگر هم مد نظر 

قرار مى دهيد؟
درآمد ما از جيب مسافر است، پس قاعدتاً 
اگر رضايت او نباشد فعاليت ما هم معنا پيدا 
ــافر  نمى كند. اصوالً يكى از عواملى كه مس
دائماً به آن توجه دارد كيفيت اتوبوس است، 
ــه  ــن خاطر من و همكارانم هميش به همي
سعى مى كنيم از اتوبوس هاى به روز و البته 
باكيفيت بازار استفاده كنيم. شما فكر كنيد 
ــه بندرعباس، يك  ــت ب ــير رش مثًال در مس
ــافر از رطوبت شمال به خشكى جنوب  مس
ــير هم با  ــر در طول مس ــد. حال اگ مى رس
ــوس مواجه  ــل اتوب ــكالت متعدد داخ مش
شود، آيا بار ديگر اتوبوس را براى سفر خود 
ــت كه نقش  ــاب خواهد كرد؟ اينجاس انتخ
ــافر اهميت  ــت در تأمين رضايت مس كيفي
پيدا مى كند. ما هميشه مسافر را ولى نعمت 

خود مى دانيم.

چرا از بيـن اين همه برند مطـرح خارجى 
ديگر، سراغ اتوبوس هاى اسكانيا رفتيد؟

در بحث انتخاب برند اتوبوس، عوامل زيادى 
براى ما مهم است. ما نمى توانيم سرمايه اى را 
كه با هزار سختى و مصيبت جمع كرده ايم در 
راهى بگذاريم كه نهايتش تباهى و سردرگمى 
ــوس خوب عالوه  ــت. از نگاه من، يك اتوب اس
بر كيفيت فنى بسيار باال، بايد شكل ظاهرى 
ــيار مناسب، امكانات  زيبا، كيفيت رفاهى بس
ــر از همه اين ها، خدمات  كامالً به روز و مهمت
ــته باشد.  پس از فروش چابك و حرفه اى داش
ــركت عقاب افشان با توليدات  خوشبختانه ش
اسكانيا همه اين ويژگى ها را براى مِن سرمايه دار 
ــوده انتخاب كنم.  فراهم كرده تا با خيالى آس
ــافر،  ــما فكر كنيد اتوبوس من با ده ها مس ش
ــط بيابان دچار نقص فنى شده و شركت  وس
توليدكننده آن اتوبوس هم امكان خدمات دهى 
سريع به من را نداشته باشد. تكليف مسافران 
چيست؟ آنها چند ساعت بايد معطل تعميركار 
شركت بمانند؟ من بدون تعارف و مبالغه عرض 
مى كنم كه تا به حال حتى يك بار هم نشده 
كه رانندگان ما با نمايندگى هاى شركت عقاب 

ــان براى خدمات رسانى تماس بگيرند و در كمترين زمان  افش
ممكن مشكل شان حل نشده باشد. اين  موضوعات براى مالك 

يك اتوبوس بسيار مهم است. 

گاهى ديده مى شود كه برخى مالكان يا رانندگان اتوبوس ها 
به خاطر صرف هزينه كمتر از قطعات دست دوم يا غيراصلى 

استفاده مى كنند. به نظر شما آيا اين كار، عاقالنه است؟
يك اصطالحى از قديم هست كه مى گويد: اگر پول اضافه 
ــخصاً اعتقاد  دارى جنس غيراصلى و به دردنخور بخر. من ش
ــيب  ــودرو خوب و باكيفيت از كار زياد آس ــه يك خ دارم ك
نمى بيند، بلكه قطعه غيراصلى است كه آن را از پا درمى آورد. 
ــايد قطعه اصلى مقدارى گران تر باشد اما احتمال خراب  ش
شدن دوباره خودرو از همان ناحيه بعد از نصب قطعه اصلى 
تقريباً نزديك به صفر است. حال آنكه ممكن است شما يك 
ــه غيراصلى ارزان تر بخريد و چند روز بعد دوباره همان  قطع

قطعه خراب شود و هزينه اى چند برابر ايجاد كند. 
ــد همه چيز را  ــه داده، پس باي ــه ما عقل و انديش خدا ب
بسنجيم و اقدام كنيم. شايد باور نكنيد اما چند سال پيش، 
استفاده از قطعات غيراصلى بين رانندگان جاافتاده بود كه 
ــارت هاى جبران ناپذيرى به مالكان وارد  همين مسأله خس
ــت بدانيد خيلى ها از شدت هزينه و مخارج  كرد. جالب اس

خودرو، اتوبوس هاى شان را از دست دادند.

موضوع نگهدارى اتوبوس هم بسيار مهم است؛ در اين باره 
چه نظرى داريد؟

ــود كه وقتى  ــكان اتوبوس بر اين ب ــته، تصور مال در گذش
ــى كه راه مى رفت با  ــى را خريدارى مى كردند، تا جاي اتوبوس
آن كار مى كردند و گاز مى دادند. اما امروز شرايط خيلى فرق 
كرده. به نظرم امروزه سرويس و نگهدارى اتوبوس از خريد آن 
مهمتر است. قطعاً نگهدارى اصولى باعث افزايش عمر قطعات 
اتوبوس مى شود، ضمن آنكه ما امروز مى بينيم كه بسيارى از 
راننده ها در كنار خود دفترهايى دارند كه سرويس هاى دوره اى 
بخش هاى مختلف اتوبوس خود را در آن يادداشت مى كنند تا 

در كيلومتر تعيين شده آنها را سرويس يا تعويض كنند.

در پايان اگر صحبتى داريد، بفرماييد.
من مى خواهم از پرسنل شركت عقاب افشان تشكر كنم كه 
در بدترين شرايط هم، ما راننده ها و مالكان اتوبوس ها را تنها 
نگذاشتند. پرسنل اين شركت در روزگار تحريم ها كه بر همه ما 
بسيار سخت گذشت، در كنار ما ماندند و بر عكس خيلى ها كه 
خود را به بهانه تحريم هاى بين المللى كنار كشيدند، هيچ وقت 

ميدان را خالى نكردند.

بدون تعارف و مبالغه عرض 
مى كنم كه تا به حال حتى يك 
بار هم نشده كه رانندگان ما با 
نمايندگى هاى شـركت عقاب 
افشـان براى خدمات رسـانى 
تمـاس بگيرنـد و در كمترين 
زمان ممكن مشكل شـان حل 
نشـده باشـد. اين  موضوعات 
براى مالك يك اتوبوس بسيار 

مهم است
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كشاورزيان با تاكيد بر مسئوليت نگهدارى 
ــط ادارات كل  ــور توس ــي راه هاي كش تمام
راهداري و حمل و نقل جاده اي، تصريح كرد: 
تامين اعتبار نگهداري از راه هاي شرياني توسط 
ــل جاده اي و  ــازمان راهداري و حمل و نق س
ــرياني از  ــوط به راه هاي غيرش ــارات مرب اعتب
محل اعتبارات استاني مي باشد و استان البرز 
با توجه به حجم جمعيتي و تراكم راه ها نيازمند 
توجه بيشتري است و به همين سبب سازمان 
ــرياني چون  ــدارى نيز براي محور هاي ش راه
ــن، كرج-چالوس و  تهران - كرج، كرج-قزوي

كرج-اشتهارد توجه الزم را دارد.

ــازي در مجموع  ــاون وزير راه و شهرس مع
ــارات مورد نياز حداقلي را براي نگهداري  اعتب
ــت و افزود: با  ــور را كافي ندانس از راه هاي كش
توجه به آمار راه هاي كشور حدود 45 درصد از 
اعتبارات مورد نياز به صورت ملي و حدود 55 
ــتاني حداقل معادل 3500 ميليارد  درصد اس
ــود تا بتوان امر راهداري  تومان بايد تامين ش
ــب و به موقع را انجام داد. وي عمليات  مناس
ــتمر و جاري دانست و خاطر  راهداري را مس
نشان كرد: نيروهايي كه در اين حوزه خدمت 
ــا از محل جاري بايد  ــالش مي كنند، الزام و ت
ــتمزد دريافت كنند كه در حال  حقوق و دس

حاضر اين امر با مشكالتي مواجه است.
ــداري و حمل و نقل  ــازمان راه رئيس س
ــوزه حمل و  ــرز را در ح ــتان الب جاده اي، اس
ــل فعال و با ظرفيت قلمداد كرد و گفت: از  نق
ــكالت مهم شهر كرج با توجه جمعيت و  مش
شرايط اقليمي كه دائم ساكنان استان در حال 
ــفر به اقصي نقاط كشور هستند، نداشتن  س

پايانه مسافربري مناسب است و الزم و ضروري 
است مكان يابي جديد در چند نقطه از شهر با 
همكاري ادارات كل راه و شهرسازي، راهداري 
ــكل هاي صنفي  و حمل و نقل جاده اي و تش
ــافري و با مساعدت مقامات استاني انجام  مس
شود. وي اجراي طرح شبكه سير مسافربري 
را از برنامه هاي مهم سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي برشمرد و ادامه داد: استان البرز 
ــت و  ــن زمينه داراي ظرفيت خوبي اس در اي
مي تواند چندين شركت توانمند و مركزي را 
در استان داير و در سراسر كشور نمايندگي يا 

شعبه نيز داشته باشد.
كشاورزيان در بخش ديگري از سخنان خود 
ايجاد نظم و انظباط صدور بارنامه هاي حمل و 
نقل كاال در كشور را مهم خواند و تاكيد كرد: 
با توجه به افزايش قانوني اخير سهم دولت از 3 
به 4 درصد از محل صدور بارنامه ها الزم است 
همكاران در حفظ حقوق و منافع ملي بيش از 

گذشته نظارت و كنترل جدي داشته باشند.

راهدارى مناسب نيازمند اعتبارات 3500 ميليارد تومانى است
مهندس كشاورزيان مطرح كرد:

معاون وزير راه و شهرسازى مى گويد: با توجه به آمار راه هاى كشور حدود 45 درصد از اعتبارات مورد نياز به صورت ملى و حدود 55 درصد استانى حد اقل معادل 3500 ميليارد 
تومان بايد تامين شود تا بتوان امر راهدارى مناسب و به موقع را انجام داد. داوود كشاورزيان در مراسم بهره بردارى از چند طرح زيرساختى استان البرز با تاكيد بر اولويت برنامه ها 
و اقدامات ايمني در راه هاي كشور اظهار داشت: عمليات ايمن سازي راه هاي برون شهري از فعاليت ها و ماموريت هاي اصلي راهداري كشور است و ادارات كل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي استان ها در سراسر كشور به اين امر اهتمام جدي دارند. وى با ابراز اميدوارى از اتمام پروژه هاي زيرساختي در استان البرز و گشايش گره هاى ترافيكى اين استان 

گفت: قطعا با اتمام عمليات آزاد راه تهران -شمال بخش مهمي از حجم ترافيك جاده اي استان البرز كاسته مي شود.
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1. سيستم روشنايى
ــورت گرفته خودروهاى  طبق تحقيقات ص
ــش از خودروهاى  ــره، گاه تا 47 درصد بي تي
ــِك تصادف را در پى دارند.  ــن ريس رنگ روش
درصورتى كه شما مالك يكى از آن خودروهاى 
تيره رنگ هستيد، مشخصاً تغيير رنگ پروسه اى 
است پيچيده، ولى جاى نگرانى نيست، چراكه 
ــك  ــتفاده از چراغ هاى Day Light، ريس اس
رانندگى را به خصوص در هواى روشن به طور 
محسوسى كاهش مى دهند. اگر خودرو شما 
از داشتن چراغ هاى Day Light محروم است 
به راحتى يكى از آن ها را در لوكس فروشى ها 
تهيه و توسط يك تعميركار متخصص نصب 
ــن گذاشته توجه  كنيد. در خودروهاى پابه س
ويژه اى به شفافيت چراغ ها داشته باشيد، اگر 
ــدگى يا خط و خش  ــا داراى كدر ش چراغ ه
ــتند نسبت به تعويض آن ها اقدام  زيادى هس
ــر اين ها تميز كردن چراغ ها و  كنيد، عالوه ب

بدنه ى خودرو را از ياد نبريد.

2. الستيك ها
تاير اتومبيل ها هم مانند پاى ما به عنوان قلب 
ــتند. بعد از خريد خودروهاى  دوم مطرح هس
ــبت به تعويض آن ها  ارزان قيمت، حتماً نس
اقدام كنيد. متأسفانه جايگاه  تايرها در كاهش 
ريسك ابتال به تصادفات در كشور ما چندان 
ــده كه در  ــود. ديده ش ــدى گرفته نمى ش ج
ــبت به خريد و جابه جايى  مواردى حتى نس
با الستيك كاركرده اقدام شده است. اهميت 
داشتن 4 حلقه الستيك با چسبندگى باال را 
از كسى بپرسيد كه به خاطر دير متوقف شدن 
ــانحه و مشمول خسارت  خودرو اش دچار س
ــده است. حتماً از  مالى يا بدتر از آن جانى ش
الستيك هاى تاريخ جديد، دست اول و اصلى 
ــفانه چسبندگى تايرها  استفاده كنيد. متأس
براى رانندگان عادى قابل تشخيص نيست مگر 
در شرايط اضطرارى. براى خريد الستيك به 
TreadWear درج شده بر روى ديواره آن دقت 
ــتيك هاى اصلى عيار  كنيد. اين عدد در الس
سنجش چسبندگى تاير است. دقت كنيد كه 

عدد كوچك تر برابر است با چسبندگى بيشتر، 
حاال كى از چسبندگى بدش مى آيد؟!

3. ترمزها
ــر دو مكمل  ــتيك ه مجموعه  ترمز و الس
ــتند و هر دوبه يك ميزان داراى اهميت  هس
ــتند. ترمز قوى با الستيك هاى ضعيف  هس
ــتيك هاى داراى  ــاى ضعيف با الس و ترمزه
ــبندگى باال، هيچ كدام مناسب نيستند.  چس
ــا نمونه هاى مطلوب  ــد از تعويض تايرها ب بع
ــراغ ترمزها برويد. اگر تغييرى در قواى  به س
محركه نداده ايد، ترمزهاى استاندارد احتماالً 
ــرايط خودرو است، اگر خودرو   پاسخگوى ش
شما از مدل هاى قديمى تر است، ممكن است 
سيستم ترمز در مدل هاى جديد تر به روز شده 
باشد، پس چه بهتر كه شما هم خودرو خود را 

با بهترين ها به روز كنيد.
ــت در هنگام تعويض لنت ها   لطفاً هيچ وق
ــه  ــرج ندهيد، البته هميش ــت به خ خساس
ــت پس  ــه معناى بهترين نيس گران ترين ب
ــتجو داشته باشيد.  ــايد نياز به كمى جس ش
اگر ماشين تان ارتقا پيداكرده است، به تفاخر 
ــراغ افزايش قابليت  افزايش قدرت بايد به س
ــك هاى  ــتفاده از ديس ترمزگيرى برويد. اس
ــوا خنك، تعويض كاليبر ترمز و  بزرگ تر و ه

افزايش تعداد پيستون هاى آن، تعويض بوستر 
ــتفاده از لنت هاى  ــا نمونه ى بهتر، اس ترمز ب
سراميكى و مواردى ازاين دست براى نمونه هاى 

تقويت شده مناسب هستند.

4. شاسى و سيستم تعليق
ــتعداد در پيچ هاى  راندن يك اتومبيِل بااس
ــه ايمنى و آسايش بيشترى را  متعدد هميش
نسبت به يك خودرو عقب مانده در اين زمينه 
نثار شما مى كند. اگر خودرو شما هندلينگ 
ــبى ندارد جاى نگرانى نيست. كاهش  مناس
ارتفاع به ميزان 1 تا 3 سانتى متر براى كاهش 
ــده  مركز ثقل براى هر خودروى پيشنهادش
است. البته براى رسيدن به اين هدف حتماً از 
كيت هاى كمك و كمك فنر كوتاه تر استفاده 
كنيد، چراكه بريدن و كوتاه كردن فنرها به كلى 
مردود است. براى خوش فرمانى عالوه بر اين 
ــتفاده از فنر و كمك فنر سفت تر،  مورد و اس
مى توانيد به افزايش استقامت شاسى هم فكر 
كنيد. كيت هاى متعددى در اين زمينه براى 
خودروهاى مختلف به بازار فرستاده شده اند، 
ــور ما استرات بار  ــوم ترين آن ها در كش مرس
است كه در صورت خوش ساخت بودن تأثير 
ــش درمان پذيرى خواهد  ــى برافزاي محسوس

گذاشت.

تغييرات مثبتى كه خودرو شما را ايمن تر مى كند
پيش به سوى رانندگى كم خطر

يك راننده  هوشيار، هميشه در كنار رعايت كامل قوانين رانندگى و بستن كمربند ايمنى در هنگام حركت، در كنار رسيدگى و سرويس كارى به موقع، توجه ويژه اى هم به وضعيت 
ايمنى فعال و غيرفعال خودرواش بايد داشته باشد كه از مهمترين آن ها مى توان به موارد پيش رو اشاره كرد.
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100 دستگاه مينى بوس دو درب
نيشابورى همچنين با اشاره به خريد 100 
دستگاه مينى بوس دو درب براى شهر مشهد 
اضافه كرد: قيمت هر دستگاه از اين نوع اتوبوس 

130 ميليون تومان بدون احتساب ماليات بر 
ارزش افزوده است كه نهايتاً تا اوايل سال آينده 
در كنار 202 دستگاه مينى بوس فعلى، فعاليت 
خود را آغاز خواهند كرد. وى همچنين به عدم 

استقبال شركت هاى خصوصى اتوبوسرانى از 
112 دستگاه اتوبوس خريدارى شده در سال 
95 اشاره كرد و يادآور شد: به دليل هزينه هاى 
ــوع اتوبوس ها، با مصوبه  ــاالى موجود اين ن ب

233 دستگاه اتوبوس يورو 4 اسكانيا در راه مشهد
مديرعامل سازمان اتوبوسرانى شهردارى مشهد در نشست با اصحاب رسانه خبر داد:

مديرعامل سازمان اتوبوسرانى شهردارى شهردارى مشهد از ورود 233 دستگاه اتوبوس يورو 4 اسكانيا به اين شهر تا پايان سال جارى خبر داد. پايگاه اطالع رسانى شهردارى 
مشــهد اعالم كرد: على اصغر نيشــابورى در نشســتى خبرى كه در آخرين روزهاى ماه شــهريور برگزار شــد، اظهار كرد: براى هر كدام از اين اتوبوس هاى مجهز و كف كوتاه، 
رقمى بالغ بر 520 ميليون تومان هزينه شــده اســت. وى با بيان اينكه اين نوع اتوبوس ها مجهز به رمپ ويژه معلوالن اســت، افزود: از طرف ديگر اين اتوبوس هاى توليد 
شركت عقاب افشان (توليدكننده اتوبوس هاى اسكانيا در ايران) به دليل دارا بودن فيلترى خاص به نام دى. پى.اف، دوستدار طبيعت به حساب مى آيند. مديرعامل سازمان 
اتوبوسرانى شهردارى مشهد همچنين در خصوص اختصاص سهم دولت در خصوص اين اتوبوس ها ابراز اميدوارى كرد: سهم دولت كه بر اساس مصوبه سفر سال 93 رئيس 
جمهور، 200 دستگاه بوده، به طور كامل پرداخت و محقق شود. وى ادامه داد: دولت تاكنون 20 ميليارد تومان در قالب پرداخت نقدى و 20 ميليارد تومان نيز در قالب اوراق 

خزانه در اين زمينه به ناوگان اتوبوسرانى شهر مشهد كمك كرده است.
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ــوراى اسالمى شهر مشهد، تضامينى براى  ش
رانندگان و شركت هاى مذكور در نظر گرفته 

شد كه اين مشكل مرتفع شود.

كاهش چشـمگير نـرخ تصادفـات درون 
شهرى

ــمگير ميزان  ــه كاهش چش ــابورى ب نيش
ــهرى مشهد  تصادفات اتوبوس هاى درون ش
ــا در 6 ماهه اخير،  ــرد: تنه ــاره و بيان ك اش
ــزان تصادفات  ــش را در مي ــد كاه 34 درص
اتوبوس هاى شهر به نسبت مدت مشابه سال 
قبل شاهد بوديم. وى با اشاره به فعاليت يك 
هزار اتوبوس بخش خصوصى و 700 اتوبوس 
ــازمان اتوبوسرانى  سازمانى تحت نظارت س
ــهد اظهار كرد: بين 2 هزار و  شهردارى مش
ــهد  ــهر مش 500 تا 3 هزار اتوبوس نيز در ش
ــازمان نيست و  وجود دارد كه در مالكيت س
ــورد از آن ها مجوز تردد در  ــا براى 85 م تنه

محدوده ترافيكى صادر شده است.

دريافـت يـك سـوم بهـاى خدمـات از 
شهروندان

ــرانى شهردارى  ــازمان اتوبوس مديرعامل س
مشهد همچنين با تأكيد بر اين كه تنها يك سوم 
بهاى تمام شده خدمات را از طريق من كارت 
از مردم دريافت مى كنيم، تشريح كرد: ميانگين 
هزينه تمام شده بهاى خدمات بيش از يك هزار 
تومان است كه در همين راستا ماهيانه بيش از 
4 ميليارد تومان مابه التفاوت بليت اتوبوس به 
شركت هاى خصوصى پرداخت مى كنيم. وى با 
ابراز تأسف از عدم پرداخت بهاى خدمات توسط 
50 هزار نفر در روز ادامه داد: درآمد حاصل از 
پرداخت هاى مردمى 30 ميليارد تومان است 
اما هزينه اى كه از سوى اين سازمان مى شود 
در سال رقمى بالغ بر 200 ميليارد تومان است. 
نيشابورى در پاسخ به سؤالى در خصوص روند 
اجراى خط 3 بى.آر.تى عنوان كرد: اين پروژه 
بنا به داليل كارشناسى فعالً متوقف است كه 
در آينده و بعد از حل مشكالت موجود در مدار 
بهره بردارى قرار خواهد گرفت. وى با اشاره به 
فعاليت سامانه تخصيص سوخت اتوبوس ها، 
ــى  ــزارى دوره آموزش ــان كرد: برگ خاطرنش
فرهنگ شهروندمدار، دوره آموزشى فرهنگ 
ــدار و دوره مقدماتى  ــالم و قانون م ترافيك س
ــن دوره هاى  ــق ازجمله مهم تري اطفاى حري

برگزارشده توسط اين مجموعه بوده است.
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شــرايط بازار ايــران به گونه اى 
را  خــودرو  خريــد  كــه  اســت 
بــه پروســه اى پيچيــده و گاها 
غم انگيز تبديل مى كند. برخالف 
بازارهاى مدرن كه خريد خودرو 
تنها از طريق نمايندگى هاى مجاز، 
با كمترين دردسر و سريع ترين 
شكل ممكن صورت مى گيرد، در 
ايران سيســتم فروش خودرو 
عالوه بر قوانين عجيب واردات 
و يــا پيش خريد با معضل بزرگ 
دالالن و نمايشگاه  داران مواجه 
اســت كه بــا دميــدن در آتش 
قيمت خودروها، چيزى بســيار 
بيشــتر از بهــاى واقعــى يــك 
اتومبيل را از مشترى مى ستانند 
و در عيــن حال كمترين تعهدى 
نيــز در قبال كاالى داد و ســتد 

شده مى پذيرند. 
 اخيــرا نيز قطع ثبت ســفارش 
خــودرو باعث شــده تــا قيمت  
محصــوالت وارداتــى محبــوب 
به شــدت افزايش پيــدا كرده 
كه ايــن موضــوع گاها بــه 50 
ميليون  تومان هم مى رسد. بروز 
وضعيتــى چنين آشــفته باعث 
شــده تا در اين گزارش درباره 
7 مدل خودرو وارداتى و توليد 
داخل كه دچار نوسانات قيمتى 
شديد هستند توضيحاتى ارائه 
اين  نخريــدن  توصيــه  شــود. 
هفت خودرو نيست، تامل براى 
بازگشــت قيمت هر يك از اين 
مدل هــا بــه كانــال واقعى خود 

است.
پيش بينــى كارشناســان ايــن 
است كه تا پايان مهرماه ماجراى 
بازگشــايى  و  خــودرو  واردات 
ثبت سفارش به شرايط معمول 
بازخواهــد گشــت، بهترين كار 
ممكــن انتظــار تا وصــل مجدد 
سامانه ثبت سفارش و بازگشت 
شــرايط بازار به وضعيتى عادى 

است.

وقتى واسطه ها از فضاى بازار سوء استفاده مى كنند

كيا سورنتو 
ــان: 238 ميليون   قيمت كارخانه قبل از نوس

تومان 
 قيمت بازار قبل از نوسان:240 ميليون تومان 
 قيمت بازار بعد از نوسان:280 ميليون تومان 

 درصد تغيير: 16 درصد 
ــورنتو واقعا خودرو باكيفيت، راحت و مجللى  س
است اما نه با قيمتى نزديك 300 ميليون تومان. 
اين محصول كره اى اخيرا و پس از ماجراى قطع 
ــى، بيش از 50  ــفارش خودروهاى واردات ثبت س
ميليون تومان رشد قيمت داشته و فعال هم خيال 

پايين آمدن ندارد.

هيونداى النترا  
ــان :143 ميليون   قيمت كارخانه قبل از نوس

تومان 
 قيمت بازار قبل از نوسان :145 ميليون تومان 
 قيمت بازار بعد از نوسان :163 ميليون تومان 

 درصد تغيير : 13 درصد 

ــت دارد  در غياب تويوتا كوروال هر جور كه دوس
ــم دارد. اين  ــد و از قضا خريدار ه ــت مى زن قيم
خودرو كره اى كه اخيرا چشم رقباى خود را دور 
ــأله  ــطه ورود كرمان موتور به مس ديده و به واس
ــد تقاضاى بااليى را تجربه  واردات هيونداى، رش
كرده است؛ در ماه  ابتدايى تابستان كمتر از 145 
ميليون قيمت داشت اما حاال با بسته شدن سايت 
ثبت سفارش و ممانعت از ورودش به كشور، باالتر 
از مدل كوروال بيش از 163 ميليون تومان خريد 

و فروش مى شود.

رنو ساندرو استپ وى 
 قيمت كارخانه قبل از نوسان:56 ميليون تومان 

 قيمت بازار قبل از نوسان:62 ميليون تومان 
 قيمت بازار بعد از نوسان:66 ميليون تومان

 درصد تغيير: 6 درصد 
چه كسى فكرش را مى كرد كه محصول ارزان، كم 
امكانات و قديمى رنو در ايران تا اين اندازه بتواند 
موفق ظاهر شود. استپ وى اين موفقيت را مديون 

اين خودروها را فعال نخريد!
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ــت مثال زدنى  ــترده و نيز كيفي تبليغات گس
ساخته هاى رنو است كه اخيرا به شدت مورد 
توجه خريداران ايرانى قرار گرفته است. اندكى 
ــتپ  انتظار براى تحويل نمونه كارخانه اى اس
ــا 58 ميليون عاقالنه ترين  ــا بهاى 56 ت وى ب
كار براى عاشقان اين هاچ بك كراس فرانسوى 

است. 

تويوتا سى-اچ آر 
 قيمت كارخانه قبل از نوسان :179 ميليون 

تومان 
ــان :200 ميليون   قيمت بازار قبل از نوس

تومان 
ــان :240 ميليون  ــت بازار بعد از نوس  قيم

تومان 
 درصد تغيير : 20 درصد 

ــت كه شما يك  هيچ چيزى از اين بدتر نيس
خودرو كوچك، ضعيف و اقتصادى را به دليل 
ــود عرضه با بهايى بيش از  دالل بازى و كمب

ــون تومان بخريد در حالى كه امكانات آن در حد  240 ميلي
ــت. فعال  ــانگ يانگ تيوولى 100 ميليون تومانى اس يك س
خريد سى-اچ آر كه ظاهر خشن و اسپورتى دارد، اصال توصيه 

نمى شود. 

لكسوس آر.ايكس 
 قيمت كارخانه قبل از نوسان :480 ميليون تومان 

 قيمت بازار قبل از نوسان :500 ميليون تومان 
 قيمت بازار بعد از نوسان :580 ميليون تومان 

 درصد تغيير: 16 درصد 
ــم انتظار ورود اين كراس اوور متوسط و لوكس  خيلى ها چش
ــى  ــا ورود مجددش به ايران با حواش ــى بودند و از قض ژاپن
بسيارى همراه بود. با اينكه ابتدا قرار بر قيمت 450 ميليون 
آر.ايكس بود، اما اين خودرو در بدو امر با بهاى 500 ميليونى 
ــيد و حاال با قطع واردات خودرو، تا  ــت مشتريان رس به دس

580 ميليون تومان نيز خريد و فروش مى شود. 

سئات لئون اف آر 
 قيمت كارخانه قبل از نوسان :154 ميليون تومان 

 قيمت بازار قبل از نوسان :155 ميليون تومان 
 قيمت بازار بعد از نوسان :175 ميليون تومان

 درصد تغيير : 12 درصد 
جديدترين هاچ بك اروپايى بازار ايران گرچه فعال براى عموم 
ــت اما رشد قيمت بااليى را اخيرا تجربه كرده  ناشناخته اس
ــت و به نظر مى رسد با  ــرايط فعلى واردات اس كه معلول ش
رفع موانع موجود، قيمت اين خودرو به كانال 160 ميليون 
برگردد. لئون اف آر محصولى اسپانيايى است كه از تكنولوژى 
آئودى آلمان سود برده و كيفيت ساخت مناسبى دارد اما فعال 

خريد آن با اين ميزان رشد قيمت بازار به صالح نيست. 

هيونداى سوناتا هيبريد جى ال اس  
 قيمت فعلى كارخانه: 175 ميليون تومان 

 قيمت بازار قبل از عرضه مدل 2018 :168 ميليون تومان 
 قيمت مدل 2018 :200 ميليون تومان 

 درصد تغيير: 14 درصد 
قضيه اين يكى كمى فرق مى كند. ورود مدل هاى 2018 باعث 
مى شود تا خودرو حتى بدون اينكه تغييرى در بخش ظاهرى 
ــد قيمت را تجربه كرده و بيش از  ــته باشد، رش يا فنى داش
بهاى واقعى به فروش برسد. با اندكى صبر مى توان مدل هاى 
ــيار كمتر از بهاى  ــوناتا را در بازار به قيمت بس هيبريدى س
كارخانه خريد. سوناتا هيبريد خودرو خوبى است و مى تواند تا 

حدى خال كمرى هيبريد را در بازار ايران پر كند.
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سوپاپ ســوخته سوپاپى است 
كه بيش ازحد گرم شده و ديگر 
قدرت و توان آب بندى مناسب 
را ندارد. سوختن سوپاپ معموالً 
در مــورد ســوپاپ هاى تخليه يا 
دود رخ مى دهد زيرا نسبت به 
سوپاپ هاى مكش بسيار داغ تر 
كار مى كنند. بــا آزمايش تراكم 
يا همــان كمپرس مى تــوان به 
تشــخيص سوپاپ ســوخته پى 
برد. اگر سيلندر، كمپرس زياد 
يا كمى نشــان دهــد، معموالً به 
معنى وجــود ســوپاپ تخليه اى 

است كه آب بندى نمى كند. 
ســوپاپ ممكن اســت سوخته 
باشد، اما ممكن است آسيب هاى 
ديگرى مانند ترك خوردگى هم 
در آن وجود داشــته باشــد كه 
سبب شود قسمت هايى از فلز، 
از بين رفته و يا ســطح سوپاپ 

دچار خوردگى شود.
راه حل اين مشــكل، بــاز كردن 
سرســيلندر، تعويض ســوپاپ 
ايراد دار و حتى تعويض نشيمن 
يــا «ســيت» ســوپاپ اســت. 
به عنــوان يــك اصــل، معمــوالً 
سرسيلندر وظيفه يك سوپاپ 
كامــل را در ايــن وضعيــت بر 
عهده دارد، زيرا بقيه سوپاپ ها 
و گايدها نيز نياز به رســيدگى 
دارند. اگر سوپاپ تخليه خوب 
كار نكند، احتماالً بقيه سوپاپ ها 
نيــز در آســتانه ازكارافتــادن 

خواهند بود.

دانستنى هاى خودرو

على بابانواز
كارشناس خودرو

چرا سوپاپ مى سوزد؟
داليل گوناگونى براى سوختن سوپاپ ها وجود 
ــه به صورت  ــت ك ــك علت، خوردگى اس دارد. ي
ــه كاركرد خودرو  ــودكار روى مى دهد. هر چ خ
ــداوم و خوردگى  ــر رود، به دليل ضربات م باالت
حرارتى، فلز روى سطح سوپاپ و نشيمن ساييده 
مى شود. سوپاپ تخليه از طريق نشيمن، گرماى 
زيادى را بيرون مى برد، بنابراين هنگامى كه سطح 
ــتهلك مى شود و ناحيه  آن و سيت سوپاپ مس
تماس كاهش مى يابد، سوپاپ شروع به داغ شدن 

مى كند. 
ــاختار گرما، فلز را ضعيف كرده  ــرانجام س س
ــروع به داغ شدن مى كند.  ــوپاپ ش و قطعات س
به محض رخ دادن اين موضوع، در آن محل يك 
نقطه گرم تشكيل مى شود كه فرايند اضمحالل 
ــوپاپ و متعلقات آن را هر چه بيش تر تسريع  س
مى كند. اين فرايند از نشتى سوپاپ شروع شده و 
سپس، تراكم كاهش مى يابد كه نتيجه آن روبه رو 
شدن با يك سيلندر ضعيف يا ازكارافتاده است و 
ــى و روان بودن و نيز عملكرد موتور  قدرت، نرم
ــوپاپ  ــش قابل توجهى پيدا مى كند. اگر س كاه
ــا را به طرز  ــوب عمل نكند، آالينده ه تخليه خ
ــش مى دهد زيرا اين فرصت را  قابل توجهى افزاي
به وجود مى آورد كه سوخت خام به سمت اگزوز 

راه پيدا كند.
بنابراين، مواد آالينده اى مانند هيدروكربن هاى 
نسوخته زياد ممكن است نشانه اى از سوختگى 

ــوپاپ نيز به  ــد. اگر لبه كنارى س ــوپاپ باش س
ــوپاپ تخليه ممكن است،  دليلى خراب شود س
بسوزد. عدم كارايى لبه كنارى سوپاپ مانع اين 
مى شود كه سوپاپ به طور كامل بسته شود و در 
اين صورت سبب نشتى و گرم شدن بيش ازحد 
ــد. سوختن سوپاپ نيز مى تواند سبب  خواهد ش
ــدن پيشرانه يا دماى احتراق باال شود كه  داغ ش
معموالً به داليل مشكالت خنك كنندگى، احتراق 
نامعمول مانند انفجار يا احتراق زودهنگام و عدم 
گردش دوباره گازهاى اگزوز، زمان بندى احتراق 
ــى از احتراق به  به تأخير افتاده يا تركيبات ناش

هم مى ريزد.

عقب نشينى سوپاپ
ــوپاپ  ــينى س وضعيتى كه به عنوان عقب نش
ــراى آن فراهم  ــت را ب ــده، اين فرص شناخته ش
ــتهالك  ــيلندر به دليل اس ــى آورد تا از سرس م
بيش ازحد نشيمن سوپاپ عقب نشينى كند. اين 
كار سبب مى شود تا لبه كنارى سوپاپ عمل نكرده 
ــوپاپ ها نشتى داده و بسوزند. اين  و درنتيجه س
ــاى قديمى تر به ويژه خودروهايى  كار در موتوره
كه قبل از سال 1957 ساخته شده اند، بيش تر رخ 
ــتهالك و خوردگى نشيمن سوپاپ  مى دهد. اس
ــرب دار كاهش مى يابد،  ــال با بنزين س براى مث
زيرا سرب به منزله ماده روان كننده عمل مى كند، 
ــرب، موتورها مجبور هستند تا با  اما با حذف س
نشيمن ها يا سيت هاى سخت ترى ساخته شوند. 

عواملى كه باعث خرابى سوپاپ ها مى شوند
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ــختى  ــيت هاى س ــاى قديمى تر، س موتوره
نداشتند، به همين دليل با روآوردن بسيارى 
ــكالت  ــرب، مش ــراد به بنزين بدون س از اف
خوردگى سيت بيش تر شد. بنابراين، اگر شما 
با خودرو قديمى رانندگى مى كنيد، يا بايد از 
مواد افزودنى جايگزين سرب استفاده كنيد تا 
ــوپاپ ها و نشيمن ها محافظت شود و يا  از س
هنگامى كه تعمير سرسيلندر انجام مى دهيد، 
از تعميركار بخواهيد سيت سوپاپ ها را با نوع 

سخت آن تعويض كند.

وظيفه سوپاپ چيست؟
ــوپاپ، جدا كردن سرسيلندر از  وظيفه س
ــت. سوپاپ ها وظيفه دارند در همه  موتور اس
خودروها، در زمان هاى مناسب ابتدا مخلوط 
هوا و سوخت را وارد سيلندر سازند؛ پس ازآن 
ــته بمانند و  ــل تراكم و احتراق، بس در مراح
ــى از  ــپس در مرحله تخليه، گازهاى ناش س
ــارج كنند. بنابراين  ــيلندر خ احتراق را از س
ــيمن ها مى توانند  ــا و نش ــوپاپ ها، گايده س
ــظ كنند.  ــرل روغن را حف ــرس و كنت كمپ
ــوپاپ ها زمانى ممكن است الزم  ــى س بررس
باشد كه خودرو، 80 هزار كيلومتر يا بيش تر 
كاركرده باشد يا اين كه مشكالت سوختگى 

سوپاپ، كمپرس يا روغن سوزى پديد آيد.

قبل از اين كه به توصيف مراحلى كه سوپاپ در آن دخيل 
است، بپردازيم، بايد يادآورى كنيم كه به تعميرگاهى مراجعه 
كنيد كه كيفيت، اولويت اصلى كارش است يا مجوعه خدمات 
ــى سوپاپ با  ــت. معموالً بررس پس از فروش خودرو شماس
ــيلندر شروع مى شود.  ــى كردن سرس بازكردن، تميز و بررس
سرسيلندرهاى چدنى Magnafluxed داراى شار مغناطيسى 
هستند تا براى تََرك هاى مويى و نازك بررسى شوند. اين كار 
ــى قوى به سرسيلندر و  با به كاربردن يك ميدان مغناطيس

پاشيدن پودر آهن بر روى آن امكان پذيراست.
ــى را به هم زده و پودر آهن را   ترك ها، ميدان مغناطيس
جذب مى كنند و سبب مى شوند تا تَرك هاى نامرئى، راحت تر 

به چشم بيايند.
ــت آب به  ــتند زيرا ممكن اس ترك ها چيزهاى بدى هس
سمت اتاق احتراق نشت كند و سيلندرها آسيب ديده و سبب 
شوند تا آب در گردش از بين برود و پيشرانه، بيش ازحد گرم 
ــود. اگر ترك ها در نواحى حساس سرسيلندر ديده شوند،  ش
ــض آن پرداخت. ترك ها در  ــه تعمير و درنهايت تعوي بايد ب
سرسيلندرهاى چدنى اغلب اوقات با فرايند pinning تعمير 
مى شوند. ترك برداشتن سرسيلندرهاى آلومينيومى خيلى 

رايج است كه اغلب با جوش كارى تعمير مى شوند.

تست فشار فراموش نشود
ــد، بيش تر تعميرگاه ها  ــيلندر تعمير ش بعدازاين كه سرس
معموالً تست فشار را براى آن انجام مى دهند تا از عدم نشتى 
مطمئن شوند. به محض اين كه سرسيلندر از اين مرحله عبور 

بـدى  چيزهـاى  ترك هـا 
هسـتند زيرا ممكن است آب 
به سـمت اتاق احتراق نشـت 
كند و سيلندرها آسيب ديده و 
سبب شوند تا آب در گردش از 
بين برود و پيشرانه، بيش ازحد 
گـرم شـود. اگـر ترك هـا در 
نواحى حسـاس سرسـيلندر 
ديده شـوند، بايـد به تعمير و 
درنهايت تعويض آن پرداخت. 
ترك هـا در سرسـيلندرهاى 
چدنى اغلب اوقـات با فرايند 

pinning تعمير مى شوند
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كرد، از نظر صاف و مسطح بودن نيز بررسى 
ــيلندر بايد تخت باشد  مى شود. سطح سرس
ــتن  ــر كامًال آب بندى كند. تاب داش تا واش
ــا هرگونه  ــرى و ناهموارى ي ــد، زب بيش ازح
ــبب از كارافتادن  آسيب ديگرى مى تواند س
ــيلندر  ــود. اگر سرس ــيلندر ش ــر سرس واش
ــته  ــن زمينه را نداش ــاى الزم در اي معياره
باشد، بايد تعويض شود. معموالً سرسيلندر، 
گوشت كافى دارد تا بتوان آن را به تراشكارى 

فرستاد. 
اما در برخى سرسيلندرهاى آلومينيومى، 
ــيدن آن وجود  فلز به مقدار كمى براى تراش

دارد.
ــاى باز و  ــم زمان ه ــدى يا تنظي زمان بن
ــه اى به نام  ــوپاپ ها را قطع ــته ماندن س بس
ــام مى دهد. ميل بادامك از  ميل بادامك انج
ــيلندرهاى آلومينيومى اغلب به  باال در سرس
دليل بيش ازحد گرم شدن، تاب برمى دارند. 
ــود، اغلب اوقات  اگر اين مشكل برطرف نش
سرسيلندر را دوباره در كوره مخصوصى قرار 
مى دهند تا بتوانند باخم كردن آن به وضعيت 
هموارى برسند. مرحله بعد سوپاپ ها، گايدها 
ــتند. خوردگى گايدها بايد  و نشيمن ها هس

ــتهلك  ــود زيرا اغلب اوقات مس ــى ش بررس
ــده اند و بايد عوض شوند. سرسيلندرهاى  ش
ــا برنزى  ــاى چدنى ي ــى، گايده آلومينيوم
ــوند اما براى  ــد كه مى توانند تعويض ش دارن
سرسيلندرهاى چدنى اين كار شدنى نيست.

نكته مهم درباره سوپاپ ها
ــوپاپ دوباره استفاده  ــت از س اگر قرار اس
شود، بايد از نظر صيقلى بودن بررسى شود. 
ــورت خودكار  ــيارى از تعميرگاه ها به ص بس
همه سوپاپ هاى تخليه را تعويض مى كنند 
ــد. نشيمن ها در  ــان راحت تر باش تا خيال ش
سرسيلندر يا بايد بريده شوند يا بر پايه چيزى 
قرار بگيرند تا سطح موردنياز براى آب بندى 
ــيمن ترك بخورد يا  ــد. اگر نش را حفظ كنن

ــود، بايد عوض شود. اگر  خيلى مستهلك ش
اين كار امكان پذير نباشد كل سرسيلندر بايد 
عوض شود. همه سرسيلندرهاى آلومينيومى 
ــختى دارند كه بايد  نشيمن هاى فوالدى س

تعويض شوند.
ــى و  ــوپاپ همگى بايد بررس ــاى س فنره
ــوند.  ــار آزمايش ش از نظر قابليت تحمل فش
ــزا نيز كامًال  ــر و بقيه اج ــه دارنده هاى فن نگ
موردبررسى قرار مى گيرند. هرگونه خوردگى، 
ــيب به قطعات،  ــتهالك عامل آس خرابى واس
ــود. در مرحله آخر،  ــد ترميم يا تعويض ش باي
ــوپاپ ها در سرسيلندر قرارگرفته و با اليى  س
ــب را  ــوند تا ارتفاع مناس فلزى تنظيم مى ش
حفظ كنند. اين كار به اين دليل الزم است كه 
تراشكارى سوپاپ و نشيمن، ابعادشان را تغيير 
ــوپاپ، هندسه و  مى دهد. ازآنجا كه ارتفاع س
ــكل مجموعه و همچنين استهالك گايد  ش
ــد، اين موضوع از  ــت تأثير قرار مى ده را تح
ــت. اگر  ــيار زيادى برخوردار اس اهميت بس
ــت، ميل بادامك  موتور ميل بادامك از باالس
ــز بايد در جاى خود قرار گيرد و ضمناً لبه  ني
ــوپاپ قبل از تحويل سرسيلندر به  كنارى س

مشترى تنظيم شود.
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︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری
يك  نام آور ايرانى؛ از طراحى «سمند» تا طراحى جديد «بنز»

جهان در تحول است ...

فناورى جديد پاناسونيك براى كنترل خواب آلودگى رانندگان 
مواجهه با مرگ براى گسترش علم
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در دنياى فناورى نمى توان ادعا داشت كه هر روز اتفاقات تازه اى رخ مى دهد! شايد اين تعبير براى دنياى فناورى بهتر باشد كه بگوييم در هر لحظه، رخداد تازه اى در اين دنيا به 
وقوع پيوسته كه مى تواند تمام معادالت پيش از خود را دستخوش ترديد كند. امروز فناورى اطالعات يكى از مهمترين مولفه هاى قدرت هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و علمى 

است. كشورى كه توانايى فناورانه دارد مى تواند در ليست قدرت هاى بزرگ باشد. با اين مقدمه به برخى از اخبار اين حوزه كه قطره اى از درياست اشاره مى كنيم. 

تبديل زباله به سوخت جت!
شركت خطوط هواپيمايى «بريتيش» قصد 
ــوخت  دارد از ضايعات خانگى براى توليد س
ــتفاده كند. به گزارش  براى هواپيماهايش اس
ايسنا و به نقل از گيزمگ، خطوط هواپيمايى 
ــت كه  ــش» (British) اعالم كرده اس «بريتي
قصد دارد مجموعه اى از زباله دان هاى متشكل 
ــى و كارخانه بازيافت را در  از زباله هاى خانگ
ــوخت جت براى  اختيار گرفته و آنها را به س

ناوگان هوايى خود تبديل كنند.
اين طرح كه در حال حاضر با مشاركت شركت 
سوخت هاى تجديد پذير شركت «ولوسيس» 
ــى و ارزيابى است،  (Velocys) در حال بررس
بخشى از برنامه اى است كه براى كاهش 50 
ــا از ناحيه ناوگان  ــار آالينده ه درصدى انتش
ــده است.  ــال 2050 طراحى ش هوايى تا س
ــت كه سوخت پروازها  البته نبايد انتظار داش
به زودى توسط سوخت زيستى تامين شود، 
ــوز در مرحله مطالعه  ــه اين پروژه هن چرا ك

امكان سنجى قرار دارد.

انتقال پول با امواج صوتى 
گوگل در هند يك اپليكيشن پرداخت موبايلى 
توليد كرده است كه براى انتقال وجه از تاييد 
فراصوتى استفاده مى كند. به گزارش تك كرانچ، 
مدتى پس از انتشار شايعاتى در رابطه با اين 
اپليكيشن، باالخره گوگل اين برنامه كاربردى 

ــرويس گوگل پلى در هند  را با نام Tez در س
منتشر كرد. اين اپليكيشن يك برنامه رايگان 
است كه به حساب هاى بانكى كاربران متصل 
ــورى و آنالين و  ــد حض ــده و امكان خري ش
جابجايى وجوه را به شيوه امن فراهم مى كند. 
ــن  نكته جالب توجه در رابطه با اين اپليكيش
ــتفاده از امواج فراصوت براى تاييد انتقال  اس
ــت كه كاربر را از استفاده از فناورى  وجه اس

NFC بى نياز مى كند.

ــت  ــراى انتقال وجه در اين روش كافى اس ب
گوشى هاى هوشمند دو فردى كه قرار است 
انتقال وجه بين آنها انجام شود در نزديكى هم 
بوده و Tez در هر دو گوشى نصب شده باشد 
ــا با انتقال امواج فراصوت اين انتقال صورت  ت
بگيرد. استفاده از اين اپليكيشن رايگان است 
و گوگل هيچ هزينه اى از كاربران براى انجام 

تراكنش دريافت نمى كند.

نوشتن؛ راهى براى رهايى از استرس
محققان دانشگاه ايالتى ميشيگان دريافتند كه 
نوشتن احساسات؛ تكنيكى آسان و ارزان براى 
ــت. به گزارش زى نيوز،  رهايى از استرس اس
زندگى اين روزها پر از استرس و اضطراب است 
و نوشتن مى تواند تاثير بسيارى بر سالمت روانى 
و فيزيكى افراد داشته باشد. مسائل مالى، روابط، 
شغل، مشكالت بهداشتى، فشارهاى اجتماعى 
و بسيارى از موارد ديگر منجر به ايجاد استرس 
در زندگى مى شوند. اما اين واقعيت است كه 
ــه در معرض استرس هستيم و اين  ما هميش
استرس مى تواند مشكالت سالمتى را افزايش 
ــكل، ما اغلب  دهد. براى از بين بردن اين مش
ــاى مختلف كمكى براى  ــيوه ها و ابزاره از ش
ــترس استفاده مى كنيم. از جمله  رهايى از اس
ــيقى و يا ورزش  اين روش ها مى توان به موس

اشاره كرد.

آغاز ساخت بلندترين برج خورشيدى دنيا 
ــن پارك  ــعه بزرگتري ــى قصد دارد توس دوب
خورشيدى در دنيا را با ظرفيت توليد 5 هزار 
ــال 2020 كليد بزند. به  ــرق، از س مگاوات ب
گزارش گيزمگ، دولت دوبى در پى گسترش 
و وسعت بخشيدن به پارك خورشيدى 700 
مگاواتى محمد بن راشد آل مكتوم و افزايش 
ظرفيت توليد آن تا 5 هزار مگاوات و ساخت 
يك برج خورشيدى 260 مترى در مركز آن 
تا سال 2030 است. اين پارك خورشيدى در 
ــدود 50 كيلومترى جنوب دوبى قرار دارد  ح
ــد. از  ــال 2013 افتتاح ش و فاز اول آن در س
آن زمان تاكنون 2,3 ميليون پنل خورشيدى 
ــا ظرفيت 200 مگاوات در نظر  فتوولتائيك ب

گرفته شده است.

انتظار مى رود ظرفيت برنامه ريزى شده تا سال 
ــد و پارك در  ــه 5 هزار مگاوات برس 2030 ب
نهايت 214 كيلومتر مربع (83 مايل مربع) را 
ــش دهد و ميزان انتشار كربن را ساليانه  پوش
ــعه اين  ــون تن كاهش دهد. توس 6,5 ميلي
ــيدى و ساخت برج آن به دست  پارك خورش
ــورهاى چين و عربستان  پيمانكارانى از كش
ــعيد محمد الطاير،  ــت. س ــپرده شده اس س
 (DEWA) مديرعامل شركت برق و آب دوبى
ــد انرژى تجديدپذير  گفت: تمركز ما بر تولي
ــر جهان شده  منجر به افت قيمت در سراس
است و قيمت پيشنهادات انرژى خورشيدى 

خبرهاى دنياى علم و فناورى اطالعات

جهان در تحول است ...
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در اروپا و خاورميانه را كاهش داده است. اين 
موضوع زمانى كه قراردادى را با كمترين هزينه 

پروژه "CSP" در جهان بستيم، اتفاق افتاد.

فراخوان ناسا براى طرح هاى فرود بر ماه
ــازمان فضايى آمريكا» (ناسا) براى ارائه  «س
طرح هاى مربوط به ارسال تجهيزات و مواد 
ــر كرده  ــاه يك فراخوان منتش ــى به م غذاي

است. 
ــپيس،  ــه نقل از اس ــنا و ب ــزارش ايس ــه گ ب
ــان»(Jason Crusan)، مدير  «جيسون كروس
ــافى پيشرفته ناسا  ــتم هاى اكتش اداره سيس
چندى پيش اعالم كرده بود كه اين سازمان 
قرار است براى طرح هاى فضاپيماهاى مختلف 
ــزود: آنچه ما به  ــى صادر كند. وى اف فراخوان
دنبال آن هستيم، اين است كه بهترين طرح 
ارسال تجهيزات و وسايل به ماه را خريدارى 

كرده و راه اندازى كنيم.
ــركت هاى مختلف از سوى ناسا  طرح هاى ش
ــورد ارزيابى قرار مى گيرد تا در نهايت طرح  م
و يا طرح هاى برگزيده در دهه آينده نيازهاى 
ــا در قمر زمين را رفع  تجهيزاتى و علمى ناس

كنند.
اين اقدام ناسا در واقع نوعى خصوصى سازى 
ــوب مى شود و پيش  حمل ونقل به ماه محس
ــال 2014 نيز سابقه داشته است  از اين در س
ــازمان فضايى از چنين طرح هايى  كه اين س
ــيارى از شركت ها  حمايت كند. از طرفى بس
ــركت كرده اند  ــابقه Xprize گوگل ش در مس
ــه ماه براى  ــال فضاپيما ب ــه در زمينه ارس ك
ــى بقاياى تجهيزات ماموريت آپولو17  بررس
ــاى  ــد طرح ه ــود و مى توانن ــزار مى ش برگ
ــا  ــابقه را نيز در اختيار ناس ــود در اين مس خ
ــركت هاى "مون  ــه حال ش ــرار دهند. تا ب ق
"استروبوتيك   ،(Moon Express)"اكسپرس
تكنولوژى"(Astrobotic Technology) و "بلو 
ــن"(Blue Origin) از ارائه طرح هاى  اوريجي

خود خبر داده اند.

هوش مصنوعى؛ مربى سخنورى شما
ــت كه زبان  ــس» نام برنامه اى اس «وكاليتيك
ــما را تجزيه و تحليل مى كند تا شما  بدن ش
را به سخنران بهترى تبديل كند. به گزارش 
ــنا و به نقل از تك كرانچ، «وكاليتيكس»  ايس
(Vocalytics) يكى از چندين پروژه اى است 
 «Disrupt SF» كه مدتى پيش در نمايشگاه
معرفى شد. اين برنامه ساخته شده تا شما را 

به سخنران بهترى تبديل كند. 
ــتفاده از يادگيرى ماشين با  اين برنامه با اس
تجزيه و تحليل فيلم هاى سخنرانى هاى تان به 
شما بازخوردى از زبان بدن تان مى دهد. تيم 
ــتم را براى دنبال كردن نحوه  سازنده، سيس
ــت ها آموزش داده اند،  حركات و موقعيت دس
اما قصد دارند كه اين پروژه را گسترش دهند 
تا سيستم به حاالت چشم ها، حركت اجزاى 
ــاير حركات غير كالمى نيز نگاه  صورت و س
كند. هدف نهايى «وكاليتيكس»، كه توسط 
«دنيش دامانى» و «پاريتوش گوپتا» ساخته 
ــده، ساختن يك هوش مصنوعى است كه  ش
بتواند به شما در مورد زبان بدنتان بازخوردى 
ــه با چيزى كه شما از  ارائه دهد كه در مقايس
يك مربى حرفه اى دريافت مى كنيد، تفاوتى 

نداشته باشد.

تسكين درد با واقعيت مجازى! 
ــان مى دهد كه انجام  يك پژوهش جديد نش
بازى هاى واقعيت مجازى مى تواند به تسكين 
درد بيماران كمك كند. به گزارش ديلى ميل، 
ــاى واقعيت مجازى نه تنها با منحرف  بازى ه
ــكين  ــان درد آنها را تس ــردن ذهن بازيكن ك
ــرات در مغز نيز  ــث تغيي ــد بلكه باع مى ده
ــود. بررسى شش مطالعه كوچك نشان  مى ش
مى دهد كه پرت شدن حواس در حقيقت نقش 
حيرت انگيزى در تسكين درد ايفا مى كند. اين 
فناورى همچنين مى تواند با برنامه ريزى مجدد 
ــوه واكنش فرد به درد و به ايجاد تغيير در  نح
ــتم عصبى كمك كند. يكى از محققان  سيس

ــان از روش  ــار كرد: محقق ــن پژوهش اظه اي
ــده به مدت طوالنى  ــازى هدايت ش تصويرس
براى درمان اختالالت روحى استفاده كرده اند 
ــذاب براى ارائه  ــت مجازى يك راه ج و واقعي

تصويرسازى هدايت شده است.

تبديل ضربان قلب به موسيقى
ــداى ضربان قلب  ــا تبديل ص ــمندان ب دانش
نامنظم به يك موسيقى كالسيك،كار را براى 
ــرايط بيمار  ــكان در جهت تشخيص ش پزش
تسهيل كردند. به گزارش ديلى ميل، محققان 
ــن كار الگوهاى  ــراى انجام اي ــن پژوهش ب اي
ضربان قلب نامنظم كه اصطالحا «آريتمى» 
ــى قرار  (arrhythmias) نام دارد را مورد بررس
دادند. ضربان قلب منظم داراى ريتم معمول 
ــت كه  ــت و اين در حالى اس ــى اس و منظم
افراد مبتال به آريتمى، دچار ريتم غيرمعمول 
ــوده و به يك  ــتند. آنها كامال تصادفى نب هس
ــيك،  گوش نوازنده آموزش ديده از نوع كالس
مى توانند يادآور ريتم قطعه معروف موسيقى 
كالسيك باشند. براى مثال وقتى دكتر چو، كه 
يكى از محققان اين پژوهش بوده و در زمينه 
ــيقى نيز تبحر دارد، به يكى از الگوهاى  موس
آريتمى قلبى گوش داد، به ياد يكى از قطعات 
معروف موسيقى افتاد. وى بر اين باور است كه 
با تجميع الگوهاى خاص ريتميك با يكديگر 
و تبديل آنها به موسيقى مى توان به پزشكان 
در جهت شناسايى انواع مختلف آريتمى(كه 
در حال حاضر نمى توان تفاوتى ميان آنها قائل 
ــد)كمك كرد. دكتر چو، كه يك پيانيست  ش
ــت، بعد از اينكه متوجه ضربان قلب  موفق اس
نامنظم خود شد به انجام اين كار عالقمند شد 
ــان قلب به صورت  و گفت: هنگامى كه ضرب
موسيقى نمايش داده شود، مى تواند براى پيدا 
كردن الگوهاى مختلف آريتمى مورد استفاده 
 Cardiac)قرار گيرد. كژآهنگى يا آريتمى قلبى
arrhythmia) به معنى غيرطبيعى بودن ريتم 

قلب است.
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طراح جديد خودروهاى مشهور آلمانى يك جوان 32 ساله به نام محمدحسين امينى يكتا است؛ امينى يكتا پس از بيژن، كوروش منصورى، آرش فربد، هرميداس اتابكى، نادر 
فقيه زاده و سيدجوادغفاريان يكى ديگر از استعدادهاى برجسته صنعت خودرو است كه به داليل متعدد از جمله سطح بسيار پايين دانش طراحى خودرو در ايران عازم كشورهاى 

اروپايى شده و همه هنر و نبوغ خود را به خدمت برجسته ترين برندهاى صنعت خودروسازى درآورده است.

مرسـدس بنز و نيروى جادويى يك جوان 
ايرانى

باوركردنى نيست اما پس از اينكه طراحان 
ــى در برندهاى معتبرى از قبيل رنو، كيا،  ايران
هيونداى، جنرال موتورز و ب.ام.و دعوت به كار 
شدند و خودروهايى جذاب و عامه پسند خلق 
كردند، حاال مرسدس بنز نيز با نيروى جادويى 
ــين امينى  يك جوان ايرانى به نام محمدحس
يكتا دست به تحولى ساختارى در سه رده از 
محصوالتش زده و موفقيت بسيارى به دست 

آورده است. 

نسل جديد ون هاى مرسـدس بنز با طراح 
ايرانى

داستان از اين قرار است كه سال گذشته به 
شكلى محدود خبرهايى از طراحى نسل جديد 

ــدس بنز توسط  ــركت مرس ون هاى كارى ش
حسين امينى طراح جوان ايرانى منتشر شد و 
سپس عكس هايى از وى ديده شد كه او را در 
كنار نسل جديدى از كاميون هاى مرسدس بنز 
نشان مى داد، تصاويرى كه تاييد مى كرد امينى 
ــتقيماً طراحى هر يك از ان محصوالت را  مس

برعهده گرفته است.
 حال اما مدتى پيش در شهريور ماه؛ امينى 
در خالل يك رويداد خبرى در كنار نسل جديد 
ــده و وى تاييد كرده  خودرو اسمارت ديده ش
نسل نوين خودرو شهرى كوچك مرسدس بنز 
را طراحى كرده است. با اين اتفاق وى به يكى 
از اركان اساسى استوديوى طراحى مرسدس 
بنز تبديل شده كه با مديريت «گوردون واگنر» 
ــن براى قديمى ترين  تالش دارند هويتى نوي

خودروساز جهان دست و پا كنند.

همكارى در طرح نهايى «سـمند»؛ خودرو 
ملى

ــمند كه ابتدا از حلقه چند  تيم طراحى س
ــگاه و تعدادى از نيروهاى جوان  ــتاد دانش اس
ــه محملى براى  ــكل گرفت بعدها ب ايرانى ش
ــد و از  ــته تبديل ش زايش چند طراح برجس
ــانى مثل حسين امينى يكتا  دل آن گروه كس
ــهريور ماه در آلمان در كنار  بيرون آمد كه ش
ــمارت فور تو  ــود يعنى «اس ــازه خ خودرو ت
ــادگارى مى گرفت. امينى كه  ويژن» عكس ي
ــتوديو طراحى دايملر آجى هم اكنون جزو اس
(Daimler AG) است جزو حلقه اول طراحان 
ــه در دوره اى به  ــودرو بود ك ــركت ايران خ ش
ــمند، مينى بوس بنز، كاميونت  فيس ليفت س
بادسان و كاميون بنز نارنجى پرداخته و نتايج به 
نسبت خوبى نيز از تالش آنها حاصل شد. او كه 

يك  نام آور ايرانى؛ از طراحى «سمند» تا طراحى جديد «بنز»
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در يكى از معدود اتفاقات خوب و خاطره انگيز 
صنعت خودرو ايران يعنى طراحى سمند نقش 

داشته كارنامه قابل تاملى دارد. 
ــت امينى كه در  ــور دقيق تر بايد گف به ط
ــيس شركت طراحى  ــابقه كارى خود تاس س
ــاوين» و همكارى در طرح نهايى سمند  «س
ــود در ايران عالوه بر  را دارد، در دوره كارى خ
ــودرو ملى، در زمينه طراحى يك  كار روى خ
ــس، يك مينى بوس و چند كاميون و  آمبوالن
كاميونت فعاليت مستمر داشته است. امينى 
ــاخت خودرو  ــن عضو تيم همكار س همچني
الكتريكى در دو گروه تخصصى بوده و سابقه 
همكارى با دانشگاه صنعتى شريف و دانشگاه 
ــفانه نبود زمينه فعاليت  تهران را دارد. متاس
جدى در ايران براى حسين امينى باعث شده 
تا او در ميالن ايتاليا ادامه تحصيل داده و وارد 
يكى از بهترين دانشكده هاى طراحى صنعتى 

در جهان شود.

عاشق خودروهايى با طراحى خاص
ــمى خود در  ــه به گواه صفحه رس   وى ك
اينستاگرام عاشق خودروهايى با طراحى خاص 
ــتون مارتين دى بى4 است، براى تز  مثل آس
ــد  ــى ارش پايان نامه خود در مقطع كارشناس
ــكده طراحى خودرو  طراحى خودرو در دانش
ميالن اقدام به طراحى يك نمونه مفهومى و 
ــام گانادور كرد كه در  ديد از المبورگينى با ن
ــنواره هاى طراحى خودرو در اقصى نقاط  جش
ــراى او به ارمغان  ــيارى را ب ــان جوايز بس جه
ــين امينى به لطف همين  آورد. در واقع حس
طرح به شهرتى فراگير رسيد و وب سايت هاى 
ــابقه كارى  خودروى جهان گزارش هايى از س
ــر كردند. وى فرم  وى و فعاليت هايش منتش
ــتراتوس و  مدل گانادور را با الهام از النچيا اس
آلفا رومئو كارابو طراحى كرد و به دليل خطوط 
ــتوار و وفادارى عميق به ارزش هاى اصيل  اس
هنر طراحى خودرو در محصوالت ايتاليايى، از 

سوى شركت مرسدس بنز دعوت به كار شد.
  با ورود وى به مرسدس بنز، امينى يكتا در 
كنار ديگر اعضاى گروه طراحى مرسدس بنز 
روى نسل جديدى از خودروهاى تجارى اين 
ــركت كار كردند و حاصل آن پروژه اوربان  ش

تراك (urbanetruck) يا كاميون شهرى، و 
ــاهكار او  نيز ويژن ون (vision van) بود. ش
اما نسل جديد خودرو «اسمارت فور تو» است 
كه با داشتن طرحى انقالبى توانسته در مدتى 
كوتاه به سرخط خبرى بسيارى از رسانه هاى 
ــود و اميدها براى  ــودروى جهان تبديل ش خ
بازگشت دوباره اسمارت به روزهاى اوج را زنده 
ــت. امينى در طراحى اين خودرو با  نموده اس
ــفاف كنارى، فرم سيال  استفاده از در هاى ش
بدنه و نيز به كارگيرى خطوط نرم، محصولى 
ــهرى و جذاب را در رده مينى هاچ بك هاى  ش

شهرى پديد آورده است.
 

محمدحسين امينى يكتا كيست؟
ــن  ــال س امينى يكتا كه هم اكنون 32 س
ــوروش منصورى، آرش  ــس از بيژن، ك دارد پ
ــه زاده  ــى، نادر فقي ــداس اتابك ــد، هرمي فرب
از  ــر  ديگ ــى  يك ــز  ني ــيدجوادغفاريان  وس
استعدادهاى برجسته صنعت خودرو است كه 
ــطح بسيار پايين  به داليل متعدد از جمله س
دانش طراحى خودرو در ايران عازم كشورهاى 
اروپايى شده و همه هنر و نبوغ خود را به خدمت 
ــته ترين برندهاى صنعت خودروسازى  برجس
درآورده است. آن گونه كه جستجوى ما نشان 
مى دهد، محمدحسين امينى يكتا متولد سال 
ــانس  1364(1975 ميالدى) بوده و فوق ليس

طراحى صنعتى خوانده است. 
  در تهران و ميالن روى طراحى خودرو كار 
كرده و هم اينك مقيم آلمان است. او كه به دو 
زبان آلمانى و انگليسى تسلط دارد مشهورترين  
ــى گانادور» مى داند كه  كارش را «المبورگين
به شكلى گسترده نامش را در صنعت خودرو 
ــادور كه طرحى مدرن از يك  مطرح كرد. گان

مدل قديمى برند المبورگينى به نام كانتاش 
است، همچون ساير ساخته هاى اين شركت 
ظاهرى خشن و مهيب دارد. اين طرح تنها به 
صورت مفهومى يا كانسپت ساخته شد و هرگز 

رنگ خط توليد به خود نديد.

مهاجرت، آغاز اوج گيرى
امينى پس از پايان تحصيالت و در دومين 
قدم جدى، به استوديوى طراحى مرسدس بنز 
ــيع  گام نهاد و به لطف ديد عميق و البته وس
ــپت ويژن ون را  خود از طراحى خودرو، كانس
كه نگاهى نو به ون هاى كارى شهرى دارد در 
قالب يك مرسدس بنز طراحى كرد و از قضا با 
استقبال بسيار زيادى روبرو شد. اين ون كه به 
شكلى انقالبى از آخرين تكنولوژى هاى ارتباطى 
مثل رادار هاى سيار در قالب دو پهپاد استفاده 
مى كند، به شكلى جالب و عجيب جادار است 
ــن بارگيرى حجم عظيمى از  و مى تواند ضم
ــايل، زمينه راحتى و رفاه سرنشينان خود  وس
ــل جديد  را مهيا كند. اين خودرو احتماال نس
مرسدس بنز ويانو يا وى كالس خواهد بود كه 

سال آينده قرار است توليد شود.
 دومين حركت امينى در مرسدس بنز خلق 
ــركت بود كه به شكلى  كاميون جديد اين ش
ــارى اين  ــنگين و تج انقالبى، محصوالت س
شركت را از گذشته جدا كرده و ضمن استفاده 
از خطوط اصيل اين برند آلمانى، روحى جديد 
ــدس بنز كه قرار است  ــنده هاى مرس به كش
ــوند، تزريق كرد. گويا قرار است  الكتريكى ش
اين خودرو به عنوان نسل جديد كاميون هاى 
شركت مرسدس بنز به زودى تحت نام آتگو 

توليد شود.
سومين و آخرين ابداع او در حوزه طراحى 
خودرو يك انقالب در زمينه مينى خودروهاى 
ــهرى است كه ظاهرى جسورانه دارد. درها  ش
به شكل پروانه رو به عقب باز شده و هواكش 
ــپر جلو به شكل يك صفحه هشداردهنده  س
ــر  ــى را براى رانندگان جلويى منتش پيام هاي
مى كند. اين خودرو كه نمونه اى الكتريكى و 
البته كاربردى است، احتماال به زودى به عنوان 
ــل جديد خودرو كوچك اسمارت به بازار  نس

معرفى خواهد شد.
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خواب آلودگــى  و  چــرت زدن 
راننــدگان يكــى از مهم تريــن 
داليل تصادفات مرگبار جاده اى 
بــه زودى  پاناســونيك  اســت. 
فناورى جديدى براى كنترل اين 
معضل، به بازار عرضه مى كند. 

هر كســى ممكن اســت پشت 
فرمان خودرو خواب آلود شــود 
و چرت بزند. در واقع، بسيارى 
از مطالعــات نشــان داده اند كه 
راننده هاى خواب آلود مى توانند 
مســت  راننــدگان  به انــدازة 
خطرنــاك باشــند. پاناســونيك 
كنتــرل  فنــاورى  از  به تازگــى 
خواب آلودگــى رونمائــى كــرده 
است كه نه تنها مى تواند افراد 
خواب آلود را شناســايى و زمان 
احتمالى آغاز خواب را پيش بينى 
كند؛ بلكــه در حيــن رانندگى، 
آن ها را خيلى راحت بيدار نگه 

خواهد داشت.
نظارت بر هوشــيارى رانندگان 
موضــوع جديــدى نيســت. در 
حــال حاضــر تعــداد زيــادى از 
خودروهــاى موجــود از فناورى 
برندهايى مانند ولــوو، بوش و 
مرسدس بنز بهره مى برند كه بر 
ميــزان خواب آلودگى رانندگان 

نظارت دارد.
سيستم ابتكارى پاناسونيك با 
تماشــاى چشــم ها، حالت چهره 
و حتى بررســى حركات بدن از 
طريق دوربين هاى مادون قرمز، 
رفتار فرد را پيش بينى مى كند. 
اين سيستم همچنين با تشخيص 
نــور محيط، بــازة زمانــى روز را 
تشــخيص مى دهد و ســپس با 
تحليل اطالعات دريافتى از طريق 
مصنوعى،  هوش  الگوريتم هاى 
ميزان هوشيارى و خواب آلودگى 

راننده را تعيين مى كند.

ابوالقاسم اسالمى
روزنامه نگار

ــت راننده و  ــونيك وضعي فناورى جديد پاناس
محيط خودرو را به طور غير مستقيم اندازه گيرى 
مى كند و مى تواند از چرت زدن در هنگام رانندگى 

جلوگيرى كند. 
ــده را بدون  ــاورى خواب آلودگى رانن اين فن
تماس فيزيكى، با اندازه گيرى دقيق حالت هاى 
ــك زدن و حالت  ــده از جمله ويژگى هاى پل رانن
ــط مى كند و با  ــط يك دوربين ضب چهره توس
استفاده از پردازش اين سيگنال ها توسط هوش 
ــى راننده را  ــت خواب آلودگ ــى، وضعي مصنوع

تشخيص مى دهد. 
ــونيك با  ــن، فناورى جديد پاناس ــالوه بر اي ع
ــده در اتاق  ــتفاده از داده هاى اندازه گيرى ش اس
ــدن راننده و  ــاى ب ــد كاهش گرم ــودرو، مانن خ
روشنايى، تغييرات سطح خواب آلودگى راننده را 
پيش بينى مى كند. اين سيستم همچنين مى تواند 
ــه ى رانندگى  ــى، از ادام ــگام خواب آلودگ در هن

جلوگيرى كند.

در اين سيستم پنج سطح براى خواب آلودگى 
راننده در نظر گرفته شده است.

  بدون خواب آلودگى (هوشيارى كامل)
  كمى خواب آلود

  خواب آلود متوسط
  خواب آلودگى زياد

  خواب  عميق
سيستم هاى متداول تشخيص خواب آلودگى 

ــتند.  در پيش بينى دقيق اين حالت، ضعيف هس
همچنين اين سيستم ها از صداى زنگ و ارتعاش 
براى هوشيار كردن كاربران استفاده مى كنند كه 
ــفتگى روحى آن ها مى شود.  باعث ناراحتى و آش
فناورى جديد پاناسونيك، براى نظارت بر انسان 
ــتفاده در مكان هايى مانند  و محيط زيست و اس
ــارى، ادارات و  ــى و تج ــه خصوص ــايل نقلي وس

مؤسسات آموزشى مناسب است.

تشـــخيص  فنـــاورى  كليـــدى  ويژگى هـــاى 
خواب آلودگى

1 - تشـخيص خواب آلودگـى راننده به كمك 
اندازه گيرى حالت هاى پلك زدن و صورت

ــى مى كند،  ــاس خواب آلودگ فردى كه احس
نشانه هاى مختلفى از خود نشان مى دهد. به عنوان 
ــخصى مى خواهد بخوابد،  ــال، هنگامى كه ش مث
حالت صورت تغيير مى كند يا نحوه پلك زدن فرد 
عوض مى شود. شناسايى اين عالئم كمك مى كند 
تا خواب آلودگى تشخيص داده شود. پاناسونيك 
ــخيص چهره از  ــتفاده از فناورى تش اخيرا با اس
ــارت، به فناورى  ــعه دوربين هاى نظ طريق توس
تشخيص بسيار دقيق حالت هاى پلك زدن افراد 

دست يافته است. 
ــگاه داده اى براى  ــن پاي ــركت همچني اين ش
اندازه گيرى  خواب آلودگى و سنجش سيگنال هاى 
ــت. از ديدگاه  ــع آورى كرده اس ــى جم بيولوژيك
ــدود 1800 پارامتر  ــوژى، رابطه ى بين ح فيزيول

فناورى جديد پاناسونيك براى كنترل خواب آلودگى رانندگان
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ــورت و  ــت ص ــك زدن، حال ــه پل ــوط ب مرب
خواب آلودگى به كمك پايگاه داده استخراج 
ــت. بر اساس نتايج تجزيه  و تحليل شده اس
و تحليل، هوش مصنوعى قادر به پيش بينى 
ــتاورد ها  ــت. اين دس ــى فرد اس خواب آلودگ
ــى فرد را  ــانه هاى خواب آلودگ مى توانند نش
شناسايى كنند؛ حتى اگر فرد نسبت به آن ها 

آگاه نباشد.
 

2 -  جمـع آورى داده هـاى خـودرو بـراى 
پيش بينى خواب آلودگى راننده

ــرد و  به طور كلى، مردم در محيط هاى س
روشن كمتر بى حال مى شوند؛ اما در محيط 
ــته و خواب آلود  ــرم و كم نور به راحتى خس گ
ــوند. بنابراين، خواب آلودگى به عوامل  مى ش
محيطى خودرو مانند دما و روشنايى بستگى 
ــونيك تحقيقاتى با دانشگاه چيبا  دارد. پاناس
ــت كه به كمك فناورى بدون  انجام داده اس
تماس، ميزان گرماى بدن فرد را اندازه گيرى 
مى كند. اين كار با كمك حسگر مادون قرمز 
ــود. سيستم كنترل  Grid-EYE انجام مى ش
خواب  آلودگى پاناسونيك، به كمك تشخيص 
گرماى بدن و روشنايى محيط، خواب آلودگى 

فرد را پيش بينى مى كند.

Grid-EYE حسگر مادون قرمز
اين حسگر، داراى پيكسل هاى دوبعدى است كه تشعشع 
اشعه مادون قرمز (با طول موج 10 ميكرومتر) از بدن انسان يا 
اجسام را اندازه گيرى مى كند. اين حسگر قادر به اندازه گيرى 
 Grid-EYE ــگر مادون قرمز ــت. حس توزيع دوبعدى دما اس
ــونيك 64 پيكسلى است. اين سيستم مى تواند تصاوير  پاناس
حرارتى با رزولوشن 7.8 مگاپيكسل از فرد بگيرد. هنگامى كه 
خواب آلودگى راننده تشخيص داده مى شود، براى بيدار كردن 

راننده، زنگ هشدار يا فرمان استراحت صادر مى شود.
نمونه هاى اوليه از سيستم كنترل خواب آلودگى از ماه اكتبر 

2017 به بازار عرضه مى شوند.

 3 - تشـخيص احساسـات و حـركات راننـده و كمك به 
بيدارماندن راننده

تنظيم دماى اتاق
ــاس پيش بينى  ــان هوا بر اس ــاى اتاق يا جري ــم دم تنظي
ــود. با اين  ــدن راننده مى ش خواب آلودگى فرد، باعث بيدار ش
ــاس سردى كند، راحتى فرد مختل  حال، وقتى كه فرد احس
مى شود. پاناسونيك از طريق تحقيقات مشترك با دانشگاه زنان 
نرا، يك فناورى براى ارزيابى احساس گرما توليد كرده است. 
از اين فناورى مى توان در وسيله نقليه استفاده كرد. با استفاده 
ــگر مادون قرمز Grid-EYE، مى توان از حساسيت  از حس
ــراى كنترل دماى اتاق خودرو  گرمايى فرد به عنوان ابزارى ب
ــتفاده كرد. اين فناورى به راننده كمك مى كند به راحتى  اس

بيدار بماند.

داراى  حسـگر،  ايـن 
پيكسل هاى دوبعدى است كه 
تشعشع اشعه مادون قرمز (با 
طول موج 10 ميكرومتر) از بدن 
انسان يا اجسام را اندازه گيرى 
مى كنـد. اين حسـگر قادر به 
اندازه گيـرى توزيـع دوبعدى 
دما است. حسگر مادون قرمز 
 64 پاناسونيك   Grid-EYE

پيكسلى است
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هر اختراعى براى رفع مشكلى 
بــه وجود آمده، مثــالً چرخ براى 
رفع مشــكل حمل بار اختراع و 
موجب رفع بسيارى از مشكالت 
شد؛ بنابراين انگيزة هر اختراعى 
رفع مشكلى از زندگى مان است 
و همين انگيــزه باعث به وجود 
آمدن اختراعات و پيشرفت علم 
مى شود. البته در اين ميان براى 
رفع مشكل بايد از قوه تفكرمان 
استفاده كنيم كه مى شود گفت 
اين قــوه تفكر در همــه افراد 
جامعــه به يــك اندازه نيســت 
و در فــردى ماننــد اديســون 
ايــن قوه فوق العــاده بوده ودر 
افــراد معمولى در حــد معمول 
است. البته طبق گفته اديسون 
99درصد اختراع حاصل تجربه 
و فقــط يــك درصــد آن حاصل 
نبوغ اســت پس مى توان گفت 
تجربه موجب افزايش قوه تفكر 
مى شــود. پس هر كسى در حد 
خود مى تواند يك مخترع باشد 
اما فقط با تحصيل علم و تجربه 
عملــى و همچنيــن نبــوغ ذاتى 

مى توان يك مخترع شد.
اما در ايــن ميان «نخبه» به چه 
كســى اتالق مى شود؟ در پاسخ 
بايد گفت به كســى نخبه گفته 
مى شــود كه داراى نبــوغ ذاتى 
فوق العاده باشــد و بتواند اين 
نبوغ بالقوه را به فعليت برساند. 
البتــه هر نخبه اى بايــد از لحاظ 
علمى بروز باشد و بتواند مسائل 

علمى روز را درك كند.
با ايــن مقدمه؛ در ليســت زير 
قرار است با دانشمندان و البته 
نخبگانى آشنا شويد كه در تالش 
براى كســب دانش جديد يا از 
بين رفته اند يا مجروح شده اند، 
بســيارى از اكتشافات آن ها در 
گام هــاى بعدى مســير برخى از 
بزرگترين اختراعات انســان را 

فراهم كرده است.

مخترعانى كه به دست خودشان مرگ را تجربه كردند

كارل ِشِله (مرگ با اختراع خود)
كارل يك شيميدان در زمينه داروهاى شيميايى 
ــيژن،  ــادى از جمله اكس ــه عنصرهاى زي بود ك
ــف  ــتن و موليبدنيوم را كش منگنز، كلر، تنگس
كرده بود. او همچنين فرآيندى مشابه پاستوريزه 
ــردن را پيدا مى كند. اما يكى از عادت هاى اين  ك
ــيدن ماده هايى بود كه در جريان  شيميدان چش
آزمايش هايش كشف مى كرد و با اينكه از سيانور و 
هيدروژن جان سالم به در بُرده بود، اما در نهايت با 

مزه كردن جيوه مسموم شد و درگذشت.
 

ژان فرانسـوا ِدروزير (اولين قربانى يك تصادف 
هوايى)

ــوا معلم فيزيك و شيمى بود. در سال  ژان فرانس
ــتياق زيادى براى سوار شدن به اولين  1783 اش
بالن هوايى كه خودش ساخته بود، داشت. البته 
او بالن را با گوسفند، مرغ و اردك به هوا فرستاده 
بود و ديگر وقت آن بود كه خودش هم سوار بالن 
ــود كه در اولين پرواز موفقيت آميز بود. اما او  ش
ــت از امتحان كردن نكشيد و تصميم گرفت  دس
از انگليس به فرانسه سفر هوايى داشته باشد كه 
ــن آزمايش او بود. بالن از ارتفاع 1500  اين آخري

ــوا جان خود را از  ــقوط كرد و ژان فرانس پايى س
دست داد. همسرش نيز 8 روز بعد درگذشت كه 

مى گويند خودكشى كرده بود.

سـر ديويد بروسـتر (نزديك بود بينايى اش را از 
دست بدهد)

ــمند و البته نويسنده  ــر ديويد مخترع، دانش س
ــكاتلندى بود كه عالقه زيادى به نور و منابع  اس
نورى آن ها داشت. او در سال 1831 به دليل يك 
آزمايش شيميايى نزديك بود كامال بينايى خودش 
ــت بدهد، شايد نابينا نشد، اما مشكالتى  را از دس
ــود آمد تا آخر عمر  ــم هايش به وج كه براى چش
همراهش بود. بروستر كسى است كه «زيبابين» 
ــيله  دايره  را اختراع و نامگذارى كرده، همان وس
ــكلى كه از آينه و اشياى رنگى ساخته شده و  ش
داخل آن تيله و كاغذهاى رنگى وجود دارد كه از 

بازتاب نور الگوهاى رنگارنگى پديد مى آورد.
 

اليزابت اسكيم (مرگ با اشعه ايكس)
اليزابت اسكيم پس از اينكه با دكتر وولف ازدواج 
مى كند، شيفته فعاليت هاى پزشكى او و مخصوصا 
ــود، از همين رو كار  ــتگاه ايكس-رى مى ش دس

مواجهه با مرگ براى گسترش علم
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ــذارد و به كمك  ــار مى گ ــه را كن در كتابخان
همسرش روى اين دستگاه تحقيق مى كند، 
ــوژه آزمايش  ــان به عنوان س آن ها از خودش
ــتفاده مى كردند، اما نمى دانستند همين  اس
ــان تاثير مى گذارد. در  آزمايش ها روى بدنش
ــرطانى كه تمام بدن  نهايت اليزابت در اثر س

او را در برگرفته بود، درگذشت.
 

الكساندر بوگدانوف (مرگ با خون)
بوگدانوف يك پزشك، فيلسوف، اقتصاددان و 
نويسنده كتاب هاى علمى و تخيلى بود، او از 
سال 1924 عمل انتقال خون را با اين ديدگاه 
كه بتواند جوانى را هميشگى كند، آغاز كرد. 
پس از 11 بار انتقال خون براى خودش، ادعا 
ــت آورده، اما از  ــرد كه بينايى بهترى بدس ك
آن جايى كه روى خون ها آزمايش هاى دقيقى 
ــورت نمى گرفت، او در اثر ابتال به ماالريا و  ص

سل درگذشت.
 

رابرت بونسن (از دست رفتن يك چشم)
ــن در زمينه شيمى آلى فعاليت  رابرت بونس
مى كرد، دو بار با آرسينيك مسموم شده بود 
ــت و پنجه نرم كرده بود. بعد از  و با مرگ دس
آن بر اثر انفجار سيانيد يكى از چشم هايش را 

از دست داد! مجموعه اين اتفاق ها باعث شد تا 
رابرت زمينه كارى اش را تغيير دهد و در حوزه 

شيمى معدنى كار كند.
 

سـر هامفرى ديـوى (مجموعـه اى از بالياى 
طبيعى)

سر هامفرى ديوى شيميدان و مخترع برجسته 
ــرفت هاى  بريتانيايى بود كه خيلى زود پيش
ــت آورد، او پس  زيادى در زمينه كارى بدس
از اينكه كارش را در زمينه شيمى شروع كرد، 
ــت گازهاى گوناگون را با يكديگر  عادت داش
ــف خواص  ــوط كند، اين كار باعث كش مخل
بيهوشى اكسيد نيتروژن شد، اما در نهايت اين 
عادت باعث شد زندگى اش بيشتر از دو دهه 
ــد و خودش قربانى اين گازها شد.  طول نكش
البته پيش از مرگ هم مسموميت هاى پى در 
پى و يك بار انفجار مواد در صورتش باعث شد 

يكى از چشم هايش را از دست بدهد.
 

مايكل فارادى (مسموميت هاى مزمن)
ــم هايش آسيب  ــرهامفرى ديوى كه چش س
ــتيار  ديده بودند، براى انجام تحقيقات به دس
ــت و مايكل فارادى دست راست او  نياز داش

شده بود. 
ــارادى در زمينه  ــود ف ــاى خ ــا فعاليت ه ام

الكترومغناطيس بسيار زياد بود، البته او هم به 
دليل انفجار كلريد نيتروژن چشم هايش آسيب 
ــموميت هاى  ــده بودند و همه عمر با مس دي

مختلفى دست و پنجه نرم كرد.
 

مارى كورى (قرار گرفتن در برابر اشعه)
ــرش  ــارى كورى و همس ــال 1898 م در س
ــف مى كنند، آن ها  ــورى راديوم را كش پير ك
ــود را روى عناصر راديويى ادامه  تحقيقات خ
مى دهند و به علت اينكه مدت زمان طوالنى 
ــا بودند،  ــعه هاى اين عنصره ــرض اش در مع
ــر عوارض  ــدى ديدند و در اث ــيب هاى ج آس
ــال 1934 مارى كورى  همين اشعه ها، در س
درگذشت. كورى اولين و تنها كسى است كه 
دو جايزه نوبل علمى در حوزه هاى مختلف از 
جمله شيمى و فيزيك را دريافت مى كند، او 
همچنين اولين استاد زن در دانشگاه پاريس 

بوده است.

گاليله (خودش را نابينا كرد)
ــيد  پدر فيزيك مدرن عالقه زيادى به خورش
داشت و برخى اوقات مدت زمان زيادى را به 
ــد، اين كار باعث شد شبكيه  آن خيره مى ش
چشم هايش آسيب ببيند و از همين رو چهار 

سال پايانى عمر نابينا شده بود.
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بيشترين آمار ورودى گردشگر به ايران از آسيا

فوايد سفر براى روح و جسم
در را براى حضرت پاييز وا كنيد
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مردم عراق، جمهورى آذربايجان، 
افغانســتان، تركيه و پاكستان 
در پنــج مــاه نخســت امســال 
بيشــترين ســفرها را به ايران 
داشته اند؛ اما شايد بهتر باشد 
بــه ويژگى هايــى كه ايــران را 
متفاوت از ســاير كشورها كرده 
اشــاره كنيم كه حتى اروپايى ها 
و آمريكايى ها را هــم به ايران 

مشتاق مى كند.
«توربــو نيــوز» پايــگاه خبــرى 
آمريكا طى گزارشــى با ذكر 10 
مزيت ســفر به ايران نوشــت: 
ممكن اســت شــما در انديشه 
انتخاب يك مقصد گردشــگرى 
منحصربه فــرد و جالــب توجــه 
باشــيد؛ در ايــن گــزارش 10 
دليــل ارائه مى كنيــم در مورد 
اينكــه چرا شــما بايــد هر چه 
زودتر بــه ترديد هاى خود غلبه 

كنيد و به ايران سفر كنيد:

گردشگراِن كدام كشورها بيشتر به ايران سفر مى كنند؟

ايران امن است
آيا سفر به ايران امن است؟ چه شما گروهى به 
ايران سفر كنيد و چه به صورت انفرادى، چه زن 
ــيد و چه مرد، چه روز به اين كشور برسيد و  باش
چه شب، ايران يك كشور بسيار امن است. من به 
اتفاق يكى از دوستانم 2 هفته به اين كشور سفر 
ــبانه با اتوبوس از شهرى به  كردم، و به صورت ش
شهر ديگر رفتم. با توجه به مشاهداتم ازآنجايى كه 
زنان شب هنگام در شهرهاى ايران به راحتى تردد 
مى كنند، مى توانم به شما اطمينان دهم كه ايران 

كشورى امن است.

ايران در همه جاى دنيا سر زبان هاست
ــع، به عنوان  ــيارى از مراج ــوى بس ايران از س
ــفر در سال 2014  يكى از محبوبترين مقاصد س
ــت. تنها مى توانم اين را به شما  ــده اس معرفى ش
بگويم كه اين سال ها آغاز دوران بى پايان سرازير 

شدن گردشگران خارجى به ايران است.

مهمان نوازى
ــه دارند مردمانى  ايرانى ها به دليل فرهنگى ك
ــا تبريز، وقتى با  ــتند. از تهران ت مهمان نواز هس
ــما را به خانه  ــنا مى شويد، آن ها ش ايرانى ها آش
ــفر با  خود دعوت مى كنند. البته بايد پيش از س
سنت تعارف ايرانى ها نيز آشنا باشيد، چون ممكن 
است هنگام پياده شدن از تاكسى، با تعارف راننده 
ــويد و به دليل بى اطالعى از اين سنت  مواجه ش

بدون پرداخت كرايه با او خداحافظى كنيد.

بيشترين آمار  ورودى گردشگر به ايران از آسيا
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تاريخ كهن
ــه هرگونه  ــپوليس ايران بدون نياز ب پرس
مقدمه اى احتماالً مشهورترين مكان تاريخى 
ايران است، اما تنها مكان تاريخى اين كشور 
نيست. از پرشياى باستانى تا ايران مدرن، يك 
سفر تاريخى طوالنى است كه شما مى توانيد 
ــاهده بناهاى  ــور و مش ــه اين كش ــفر ب با س
ــاى مختلف، آن را  تاريخى متعلق به دوره ه

تجربه كنيد.

معمارى ايرانى
ــا يك بازار  ــجد، يك كاخ ي اگر به يك مس
ــف و زيبا را  ــد تزئينات ظري ــر بزني ايرانى س
مشاهده خواهيد كرد. فرقى نمى كند در داخل 
يا خارج يك بناى ايرانى باشيد، درهرصورت 
معمارى استادانه ايرانى قطعاً چيزى است كه 

شما را به عنوان يك گردشگر جذب مى كند.

صنايع دستى
ــى  ــهرها و حت ــتان ها، ش ــك از اس ــر ي ه
ــتى ويژه خود را  روستاهاى ايران صنايع دس
دارند. در يزد شما يك ترمه زيبا مى خريد، در 
تبريز فرش مى خريد و در اصفهان دكورهاى 
آبى و كاشى هاى زيبا. هر جاى ايران كه سفر 

كنيد مى توانيد با يك سوغاتى منحصربه فرد 
به خانه برگرديد.

غذاى ايرانى
ــته گرفته تا چاى سياه، از زعفران تا  از پس
ــبزى همه  ــمى تا قرمه س كباب، از ميرزاقاس
ــن در مورد  ــتند، اما اگر از م ــاد آور هس اعتي
ــيد،  ــمزه ترين مواد غذايى ايرانى بپرس خوش
ــته و باقلوا را انتخاب مى كنم. درحالى كه  پس
برخى غذاهاى ايرانى نظير قرمه سبزى، جنبه 
ملى دارند و شما مى توانيد در هر جايى آن ها 
ــى غذاها ويژه مناطق  ــدا كنيد، اما بعض را پي
خاصى از ايران هستند، مثل ميرزا قاسمى كه 
غذاى گيالن است، يا ديزى با گوشت فراوان 

كه متعلق به اردبيل است.

ارزانى
ــران در حال  ــفر به اي به داليل مختلفى س
حاضر بسيار ارزان تمام مى شود. سفر با قطار 
ــفر با اتوبوس  ــران به تبريز 8 يورو و س از ته
ــت.  از اردبيل به الهيجان كمتر از 3 يورو اس

هزينه يك شب اقامت در يك هتل 4 ستاره 
هم حدود 30 يورو است. شما مى توانيد بدون 
پرداخت هزينه اى گزاف در يك رويال سوئيت 

اقامت كنيد.

فضاى آرام
ــيار  برخالف تصور عمومى، فضاى ايران بس
ــيارى از مناطق  ــالف بس ــت و بر خ آرام اس
حداقل در ايتاليا، شما مى توانيد در هر جايى 
ــيار اهل  به راحتى عكس بگيريد. ايرانى ها بس
معاشرت هستند و از اينكه سوژه عكس بعدى 

شما باشند بسيار خوشحال مى شوند.

تجربه يك سفر واقعاً قابل اعتماد
ايران مى تواند به محصوالت خود و زمينه هاى 
توليدى مختلف خود از مواد غذايى گرفته تا 
منسوجات و سراميك ببالد. ايرانى ها همچنين 
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ــنت هاى خود مى بالند. آن ها  به فرهنگ و س
ــما  ــچ گاه فرصت را براى توضيح اينكه ش هي
ــف ايران چه  ــت در مناطق مختل ممكن اس
چيزى ببينيد، بخوريد، بشنويد و … از دست 

نمى دهند.

آمار ورودى بيشترين گردشگر به ايران
ــردم عراق،  ــان بايد گفت م ــا در اين مي ام
ــتان، تركيه و  ــورى آذربايجان، افغانس جمه
پاكستان در پنج ماه نخست امسال بيشترين 

سفرها را به ايران داشته اند.
ــركل دفتر  ــا مهاجرى نژاد - مدي عبدالرض
برنامه ريزى و حمايت از توسعه گردشگرى ـ 
به ايسنا گفته است: از اول امسال تا ماه پنجم، 
2 ميليون و 159 هزار و 882 نفر به ايران سفر 
كردند كه به ترتيب مسافران عراق، جمهورى 
ــتان،  ــتان، تركيه، پاكس ــان، افغانس آذربايج
ــتان، ايرانيان مقيم خارج و در ادامه  تركمنس
مسافرانى از بحرين، كويت، هند، چين، آلمان، 
ــتان  ــه، ايتاليا، عمان و گرجس لبنان، فرانس
بيشترين سهم را از بازار گردشگرى ايران در 

پنج ماه نخست امسال دارند.
ــال گذشته در زمان مشابه، دو ميليون و  س
183 هزار و 422 نفر به ايران سفركرده بودند 
ــه اين آمارها از 1.1 درصد كاهش  كه مقايس

سفر در پنج ماه نخست امسال حكايت دارد.

ــى آمارها از سال 94 با تشديد  روند كاهش
تنش هاى سياسى عربستان با ايران آغاز شد و 
در سه ماه نخست امسال نيز ورود گردشگران 
ــته 5.1 درصد  خارجى به نسبت سال گذش
كاهش داشت، اما اكنون فاصله آمارها كمتر 
شده و مهاجرى نژاد با اشاره به تغييرات مثبت 
ــگران خارجى در 5 ماه  ــار ورود گردش در آم
نخست سال 96، پيش بينى كرد، اين روند رو 
ــد به ويژه از بازارهاى اروپايى همچنان  به رش

ادامه داشته باشد.

ــزى و حمايت از  ــر برنامه ري ــركل دفت مدي
توسعه گردشگرى در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا اين آمارها و تعيين رتبه براى كشورهايى 
ــتان صرفاً بر  مثل عراق، آذربايجان و افغانس
ــگران است و يا گروه هاى  اساس سفر گردش

ــم اظهار كرده  ــرى را در برمى گيرد؟ ه ديگ
كه: قطعاً بخشى از مسافرت ها به انگيزه كار، 
ــود، اما چون اين  تجارت و درمان انجام مى ش
مسافران ماندگارى زيادى دارند و از خدمات 
و محصوالت گردشگرى نيز استفاده مى كنند، 
طبق تعريف سازمان جهانى جهانگردى جزو 

گردشگران به حساب مى آيند.

كاهش سفر آمريكايى ها به ايران
ــفر  ــن درباره آخرين وضعيت س او همچني
ــران، گفت: در  ــى به اي ــگران آمريكاي گردش
ــگر  ــال 727 گردش ــت امس ــج ماه نخس پن
ــد، درحالى كه  ــفر كردن آمريكايى به ايران س
ــابه تعداد آن ها 2  ــال پيش و در زمان مش س
ــود. مهاجرى نژاد، كاهش  ــزار و 344 نفر ب ه
ــفر گردشگران آمريكايى به ايران را بيشتر  س
ــى از سياست هاى آمريكا و رفتار متقابل  ناش
ايران و البته نگرانى هاى گردشگران آن كشور 
در ارتباط با سياست هاى دولتشان در بخش 

رواديد، دانست.
ايران سال 95، نزديك به 5 ميليون گردشگر 
ــورى آذربايجان،  ــراق، جمه ــه ع ــت ك داش
ــورهاى  ــدر كش ــه در ص ــتان و تركي افغانس
ــگر به ايران بودند و سفر  صادركننده گردش
اروپايى ها به ايران نيز با حدود 50 درصد رشد 

همراه بود.
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يكى از مفيد ترين ها براى بدن انسان 
و ســالمت جســم و روح سفر كردن 
اســت. پيشــينيان و نياكان ما همه 
اهل سفر بوده اند و فوايد سفر براى 

انسان بسيار زياد است.
«بسيار سفر بايد تا پخته شود خامى» . 
شــايد بارهــا و بارهــا ايــن جمله را 
شنيده ايد كه  مى گويند براى كسب 
تجربه بايد سفر هاى مختلف را تجربه 
كرد. براى شناخت افراد و اطرافيان 
و حتى روحيات درونى خود ، بهترين 
توصيه سفر كردن است. براى اينكه 
بتوانيد روحيه هــاى نزديكان خود را 
بهتر بشناسيد قطعاً اين كار در سفر، 

بهتر و آسان تر ميسر خواهد شد.
 مى گويند سفر كردن نوعى رها شدن 
اســت. نوعــى رها شــدن در دنياى 
درونى خود تا بتوانيد بهتر ظرافت ها 
و مشــكالت ايجاد شــده در پيچ هاى 
زندگى را بررســى و آنها را به راحتى 

حل كنيد.
مسافرت از هر نوعى كه باشد باعث 
 مى شــود براى مدتى از زندگى عادى 
خود دور شــويد و همين مســأله به 
تنهايى انرژى زيادى به شما  مى دهد. 
اينكه بخواهيد برنامه روزانه خود را 
كمى تغيير دهيد،  مى تواند به عنوان 
نوعى درمان محسوب شود و اين كار 
از كســل و خسته شدن فكر و جسم 
جلوگيرى  مى كنــد. بزرگى  مى گفت: 
«هــر تغييــر و تنوعــى بــه انــدازه 

استراحت خوب است».

سفر انواع مختلفى دارد، اما شايد نتيجه اش يك 
چيز است؛ انسانى كاملتر؛ بله انسانى كاملتر از آن 
ــى و تازگى مى آورد.  ــفر پختگى و عاقل رو كه س
برخى سفر مى كنند براى ديدن تفاوت؛ شهرنشين 
به دامان طبيعتى بكر مى رود. براى رفتن به يك 
ــراپا دگرگون كه شايد خودش بيشتر  زندگى س
ــد؛ اين نوع  ــته باش از چند روز تحملش را نداش
ــى و  ــراى يك خودشناس ــى ب ــفرهاى چالش س

ديگرشناسى هيجان انگيزند.

سفر، آزادى است
ــما اين امكان را  مى دهد كه بدون  ــفر به ش س
فكر كردن به وظايف و مسئوليت هاى خانه، زمان 
ــرتان و خانواده تان بگذرانيد  بيشترى را با همس
ــاً گذراندن  ــته برگرديد. مطمئن و كمى به گذش
اوقاتى خوش كنار خانواده در سفر، خيلى بهتر از 
دعوا كردن در مشكالت روزانه و خانوادگى است. 
ــدن از محيط خانه و كار، باعث تجديد قوا  دور ش
و آرامش  مى شود و براى سالمتى روحى خانواده 

نيز مفيد است.

ــوى معتقد بود  ــل فوكو، فيلسوف فرانس ميش
ــاس رهايى  مى دهد، حتى اگر از  سفر به ما احس
ــدود برويم. دگرگونى و  ــى آزاد به جايى مح جاي
تفاوت وقتى منتهى به شكست آنچه زندگى خود 
 مى ناميم بشود، به انسان احساس آزادى  مى دهد. 

انسان همواره آرزوى شكستن كليشه هاى زندگى 
ــى از رهايى باالتر از اين  ــود را دارد و هيچ نوع خ
نيست. اين رهايى از كليشه ها و عادت هاى زندگى، 
احساس آزادى  مى دهد. پس اولين احساسى كه 
سفر به انسان  مى دهد، رهايى و آزادى از زندگى 

روزمره است.

سفر، پايان افسردگى است
ــد كه  ــكان را  مى ده ــن ام ــما اي ــفر به ش س
ــمى را از خود دور  ــارهاى روحى و جس كمى فش
ــفر كارى باشد و شما مجبور  كنيد. حتى اگر س
ــاعت هاى متمادى در كنفرانس هايى  ــيد س باش
شركت كنيد، در عوض با كشور يا شهر جديدى 
آشنا خواهيد شد. ممكن است مسافرت اضطراب 
ــترس هم داشته باشد، به خصوص اگر سفر  و اس
ــما همراه با گردش و بازديد از جاهاى ديدنى  ش
باشد يا نياز به آشنايى با زبان هاى مختلف داشته 
باشيد يا مقصدتان شهرى شلوغ باشد. اما استرس 
سفر يك استرس مثبت است و مثل اضطراب شما 

از كار زياد يا زندگى روزمره نيست.
ــاله  «مايكل لوفِر» يك عكاس حرفه اى 26 س
است كه به دليل مبتال شدن به افسردگى تصميم 
ــور سفر كند؛ تا حرفه خود را  گرفت به چند كش
ــورهاى مختلف  ــفر كردن ادغام كند و كش با س
تصاويرى به ثبت برساند. اين كار او باعث شد تا او 

دوباره به زندگى برگردد.

فوايد سفر براى روح و جسم
چرا بايد براى سفر رفتن تالش كنيم
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 سفر،  انديشه است
ما سبك زندگى خاصى داريم كه در هم بافته 
از عوامل مختلفى است. اين سبك زندگى هم 
برآمده از انديشه هايى بافته شده در تار و پود 
تاريخ است و هم انديشه امروز ما را ساخته و 

پرداخته كرده است.
ــاب دهنده  ــاف زندگى ما بازت ــا اين اوص  ب
انديشه اى تاريخى و برسازنده انديشه اكنون 
ــبك زندگى برآمده از باورها،  ماست. خود س
ــان و اميال و ايده آل هاى  عواطف، رفتار و زب

انسان هاست.
سفر در عميق ترين معناى خود سفر از يك 
ــبك زندگى تازه و از اين  سبك زندگى به س
رو سفر از انديشه اى به انديشه اى ديگر است. 
ــفر به شرط كثرت و سهل  همين نكته از س
بودنش، امرى جمعى  مى سازد كه ملتى را به 
سبب دنياديدگى داراى انديشه اى وسيع تر و 
نزديك تر به واقعيت  مى كند و ملتى را كه از 
خود بيرون نمى آيد، بسته و گاه عقب مانده و 
متوهم نگه  مى دارد. سفر در اين گذر انديشه ها 

انسان ها را واقع بين  مى كند. 
ــت را كه  ــن واقعي ــر اي ــت اگ ــراه نيس بي
ديپلمات ها در هر كشورى نماينده نرم خويى 
ــه واقعيت  ــتند و آرمان ها را ب ــق هس و تواف
نزديك  مى كنند، نتيجه همين سفر كردن و 

دنياديدگى آنها بدانيم.

سفر،  پيشرفت است
ــت.  ــتن اس ــفر به معناى رفتن و بازگش س
بازگشت و آنچه از سفر به همراه خود  مى آوريم 
ــه در مواردى كه  ــت ك مهم ترين نكته اى اس
پيشتر ذكر شد، مستتر و ملحوظ بود. سوغات 
ــت كه همراه خود  تنها چيزهاى مادى نيس
 مى آوريم، سوغات ما فرهنگ و تفاوتى است 

كه با خود به همراه دارد.
هر كس با توجه به حوزه قدرت خود چيزى 
ــفر  ــى اش  مى كند كه حاصل س را وارد زندگ
است. برخى استاندارد زندگى خود را با سفر 
تغيير  مى دهند، برخى استاندارد زندگى يك 
ملت را. برخى خانه خود را دگرگون  مى كنند 
برخى شهر و كشور را. ناصرالدين شاه با سفر 
 مى خواست كشورش را تغيير دهد، هر چند 
سطحى و زودگذر، اما كاروان تحصيلكرده هايى 
كه به فرنگ رفتند و برگشتند، ادبيات، فلسفه، 
آرمان سياسى، معمارى و زبان ملت را تغيير 
ــدرت مادى و بيرونى،  دادند. پس عالوه بر ق
ــتره وجودى يا همان قدرت  گنجايش و گس
ــوغات و تأثير آن نقش دارد.  درونى هم در س
ــت به  ــالش براى تغيير، پس از بازگش اين ت
معناى ساخت جهانى تازه است كه از تصادف 
ــود و  ــگ بو مى  و ديگرى حاصل  مى ش فرهن
نتيجه آن صيقل يافتن روش هاى اداره زندگى 

(و كشور) و رشد الگوهاى پيشرفت است.

گاه حتى سفر  مى تواند به نوعى هشدار بدل 
شود، هشدارى كه نشان  مى دهد راه را اشتباه 
ــدردان وضع  ــم. گاه  مى تواند ما را ق ــه اي رفت
موجود كند و اين خود نتيجه اى مهم در راه 

پيشرفت است.

سفر،  نجات است
ــدن  بايد به دورها و دورها رفت، گاهى گم ش
ــرزمين ها و بزرگى كره خاكى ما و همه  در س
ــت.  تفاوت هاى آن، تنها راه نجات و آرامش اس
ــور ما نمى گنجد  ــى جهان اغلب در تص بزرگ
ــا عطا  مى كند كه  ــفر اين بزرگى را به م و س
ــت. سفر – به  ــادى اس حاصلش آرامش و ش
ــد – دنياى يكنواخت را ارزش  هر كجا كه باش
زيستن  مى بخشد و براى همين هم بودلر، شاعر 
و نويسنده فرانسوى عاشق سفر و ابزارهاى آن 
از بنادر و بارانداز تا قطار و كشتى و هتل بود و 
با تمنا  مى سرود كه: ارابه، مرا با خود ببر! كشتى 
مرا از اين مكان بربا! / مرا به دورها و دورها ببر. 

اينجا گل زمين از اشك است.

سفر، ذهن شما را باز  مى كند
هنگا مى كه ما به مسافرت  مى رويم، قصدمان 
امتحان كردن تجربيات جديد و تماشاى تمام 
ــت و بايد بدانيم هر چه باشد، ما  ديدنى هاس
براى رسيدن به آنجا هزينه كرده ايم؛ بنابراين 
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تمايل بيشترى براى استفاده از وقت و لذت از 
سفرمان داريم.

تقويت ايمنى بدن با مسافرت
ــرض محيط هاى  ــما را در مع ــافرت ش مس
ــاله باعث  ــرار  مى دهد كه اين مس مختلف ق
ايجاد آنتى بادى هاى قوى تر مى شود و سيستم 
ايمنى بدن شما را به شكل قابل توجهى تقويت 
 مى كند. آنتى بادى ها پروتئين هاى كوچكى 
هستند كه از سيستم ايمنى بدن شما در برابر 
پاتوژن هاى مضر محافظت  مى كنند. در واقع 
ــان  مى دهند كه قرارگيرى در  تحقيقات نش
معرض برخى آلودگى ها و بيمارى هاى جزئى 
در حقيقت بدن و بنيه شما را قوى تر  مى كند. 
اين مساله به اين معنى نيست كه نبايد اصول 

اوليه بهداشت را در سفر ناديده گرفت.
 

پايين آوردن سطح استرس با مسافرت
 به طور علمى ثابت شده است كه مسافرت 
شادى را در شما افزايش و افسردگى را كاهش 

 مى دهد و باعث خونسردى شما  مى شود.
ــد كه سه روز  ــان داده ش در مطالعه اى نش
پس از تعطيالت، مسافران احساس استراحت 
كافى، استرس كمتر و حال بهترى داشته اند. 
ــه خانه باز  ــه آنها ب ــودى زمانى ك ــن بهب اي
ــان نرفته، بلكه براى هفته ها   مى گردند از مي

ادامه پيدا  مى كند.

  مسافرت باعث سالمت مغز شما  مى شود
ــما را باز  مى كند. افراد جديد  سفر ذهن ش
ــرايط جديد سازگار  را مالقات  مى كنيد. با ش
 مى شويد، نسبت به مسايل جهانى و فرهنگى 
ــترى پيدا  مى كنيد، و از آنجا كه  آگاهى بيش
ــناختى  تجربه هاى جديد انعطاف پذيرى ش
ــما را از نظر ذهنى  ــما را افزايش داده و ش ش
هشيارتر  مى كند، براى سالمتى شما مناسب 
ــان دهنده رابطه ميان  ــت. مطالعات، نش اس
مسافرت و افزايش خالقيت، ادراك عميق تر 
ــخصيتى  ــد ش از آگاهى هاى فرهنگى و رش
ــگران  ــتند. با توجه به مطالعات پژوهش هس
ــافرت كرده و خارج از كشور  كسانى كه مس
ــا ذهن بازتر و از  تحصيل  مى كنند، افرادى ب

نظر احساسى باثبات تر هستند.

  كاهش خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى 
مطالعات طوالنى در مورد قلب نشان داد كه 
زنان و مردانى كه ساالنه به مسافرت  مى روند، 
ــه حمله قلبى يا  ــال كمترى در ابتال ب احتم

بيمارى هاى قلبى دارند.
  

مسافرت شما را خوش اندام  مى كند
درست است كه مسافرت معموال به معنى 
ساعت ها نشستن در يك وسيله نقليه تا پايان 
سفر است، اما به معنى فرصت هاى فراوان براى 
مجبور كردن خودتان به فعال بودن نيز هست. 

هنگا مى كه ما سفر  مى كنيم، قصدمان امتحان 
كردن تجربيات جديد و تماشاى تمام ديدنى 
 هاست- هر چه باشد، ما براى رسيدن به آنجا 
ــترى در  هزينه كرده ايم- بنابراين تمايل بيش

تالش براى بيشترين تفريحات را داريم.
ــيار بيشتر از زمانى كه در حال برگشت  بس
به خانه هستيم در خيابان ها قدم  مى زنيم. يا 
ــراى ديدن بهترين مناظر اطراف مان،  اينكه ب

پياده روى  مى كنيم. 
ــما براى تمام طول روز  حتى اگر برنامه ش
ــد، قدم زدن روى ماسه  ماندن در ساحل باش
ــما را وادار  مى كند كه دوبرابر  ماهيچه هاى ش

سخت تر كار كنند.

 مسـافرت به شما اجازه  مى دهد كه بيشتر 
زندگى كنيد

درست است؛ كسانى كه مسافرت مى كنند، 
ــترى دارند. تمام اشكال  اميد به زندگى بيش
ــد و چه خارجى،  ــافرت، چه داخلى باش مس
ــد و در واقع  ــارا طوالنى تر  مى كن ــى م زندگ
 مى تواند اميد به زندگى را در ما افزايش دهد. 
ــافرت  ــان  مى دهند كه مس ــات نش مطالع
ــما را از  ــترس را كاهش  مى دهد، بدن ش اس
ــالمت  ــالم نگه  مى دارد و س درون و بيرون س
ــش  مى دهد. تمام اين ها را اضافه  مغز را افزاي
كنيد به افزايش شانس براى زندگى طوالنى تر 

و لذت بردن بيشتر!
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انتخاب براى سفرهاى پاييزى بيشتر به سمت سفرهاى طبيعت گردى مى رود هر چند شهرهاى تاريخى نيز طرفداران خاص خودش را دارد. كويرنوردى به دليل خنك شدن 
هوا و جنگل نوردى به دليل رنگ آميزى برگ درختان طرفداران زيادى دارد. در اين نوشتار چند پيشنهاد سفر ارائه مى كنيم كه مى توانيد بنا به بودجه تان آن ها را انتخاب 

كنيد؛ البته اين مطلب با توجه به سفر با تورها به نگارش در آمده؛ ممكن است سفر با خودرو شخصى شرايط ديگرى داشته باشد.

دوستداران پاييز
ــانى كه بهار را دوست   به همان تعداد كس
دارند، هستند كسانى هم كه پاييز را دوست 
ــند. آنها پاييز را براى رنگ هاى  ــته باش داش
زيبايى كه دارد دوست دارند و از آنجا كه هوا 
در اين فصل نه زياد گرم است و نه زياد سرد، 
فرصت مناسبى براى سفر است اما به راستى 
كجا مى توان سفر كردكه از نزديك بتوان فصل 
دگرگونى سال را احساس كرد؟ هر چند پاييز 
ــه ها و دانشگاه هاست  فصل بازگشايى مدرس
ــال براى سفر  اما يكى از بهترين زمان هاى س
ــگرانى كه به  ــت. در واقع خيلى از گردش اس
ــز را براى  ــفر مى كنند پايي طور حرفه اى س
ــان انتخاب مى كنند چرا كه هوا  سفرهاى ش
ــت و از آنجا كه پيك سفر نيست  مطلوب اس
ــا و اقامتگاه ها  ــف هتل ه ــد از تخفي مى توانن
استفاده كنند. همينطور هستند كسانى كه 

تنها براى تماشاى رنگ هاى طبيعت در اين 
فصل به سفر مى روند.

ــز را براى  ــى از خانواده ها  پايي حتى خيل
ــفر ترجيح مى دهند، به ويژه از زمانى كه  س
دانش آموزان مى توانند روزهاى پنجشنبه به 

مدرسه نروند. 
در اين اثنى البته درآمدهاى گردشگرى هم 
ــد و آمار دقيقى از تبادالت مالى  پايين مى آي
ــوان ارائه داد  ــگرى در اين فصل نمى ت گردش
چون منبع آمارى دقيقى وجود ندارد اما آنچه 
ــت كه درآمد  به يقين مى توان گفت اين اس
ــتان  ــگرى در اين فصل از بهار و تابس گردش

كمتر و از زمستان بيشتر است.
 اين را همه مى دانيم كه ايران چهار فصل 
است در نيمه دوم سال كه استان هاى شمال 
ــور سرد هستند مى توان به  غربى و غرب كش
استان هاى مركزى و جنوبى سفر كرد. چهار 

فصل بودن ايران يكى از بزرگترين مزيت هاى 
ــگرى كشور است كه هيچ وقت از بين  گردش
نمى رود و با كمى برنامه ريزى مى توان كارى 
ــگرى  ــال گردش ــرد كه در همه فصول س ك

كشوردر جريان باشد.
ــت انتخاب براى سفرهاى  اما هر چه هس
پاييزى بيشتر به سمت سفرهاى طبيعت گردى 
مى رود هر چند شهرهاى تاريخى نيز طرفداران 
ــودش را دارد. كويرنوردى به دليل  خاص خ
خنك شدن هوا و جنگل نوردى به دليل رنگ 

آميزى برگ درختان طرفداران زيادى دارد.

كويرنوردى
نيمه دوم سال زمان خوبى براى كويرنوردى 
است به ويژه پاييز بهترين فصل است چرا كه 
ــك كوير در  ــرد و خش ــب هاى س ديگر از ش

زمستان هم خبرى نيست.

در را براى حضرت پاييز وا كنيد
بهترين پيشنهاد براى سفرهاى پاييزى
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كوير مصر
سفر دو و ونيم روزه با تور؛ به كوير مصر اگر 
چهارشنبه حركت كنيد جمعه برگرديد و يا 
اگر پنجشنبه برويد و شنبه برگرديد. شما در 
اين سفر از جاذبه هاى گردشگرى كوير مصر 
ديدن مى كنيد. در خانه هاى محلى روستاى 
ــن بازديد از  ــه» اقامت مى كنيد و ضم «گرم
ــتاى گرمه از روستاى تاريخى و كويرى  روس
«بياضه» با معمارى خشت و گلى هم ديدن 
مى كنيد. همه وعده هاى صبحانه، ناهار و شام 
با برگزاركننده تور است و با اتوبوس وى آى پى 

عازم اين سفر خواهيد شد.

كوير خارتوران
ــه روزه با تور؛ به كوير خارتوران،  سفر س
ــق و زيباى قلعه  ــتاى مطب گردش در روس
باال، آشنايى با جامعه محلى و آداب و رسوم 
ــايت تكثير يوزپلنگ و  منطقه، بازديد از س
ــى، ديدن حيات وحش منطقه،  گورخر ايران
استراحت در واحه زيباى ماجراد و بازديد از 
ــطام براى تان بسيار  سايت هاى فرهنگى بس
ــه وعده صبحانه، يك  جذاب خواهد بود. س
ــام و پذيرايى ميان  ــار، دو وعده ش وعده نه
ــت، همچنين  وعده برعهده برگزاركننده اس
ــتايى اقامت  ــه روس ــب در خان ــما دو ش ش

خواهيد داشت.

كويرنوردى درياچه نمك
كويرنوردى دو روزه در ميان درياچه نمك، 
بازديد از كاروانسراى كويرى، دو ساعت و نيم 
پياده روى در بستر درياچه و پليگون هاى نمك 
تا رسيدن به جزيره سرگردان، جيپ سوارى 
هيجان انگيز بر ريگ هاى روان ودرياچه نمك، 
يك شب اقامت كمپينگ در جزيره سرگردان 
درياچه نمك، پذيرايى ميان وعده و دو وعده 
ــام  ــده ناهار، يك وعده ش ــه، يك وع صبحان

براى تان بسيار جذاب خواهد بود.

كوير مرنجاب
يكى از معروف ترين كويرهاى گردشگرى 
كوير مرنجاب است. سفر دو روزه به تپه هاى 
شن روان، كوير پر رمز و راز مرنجاب، تماشاى 

آسمان شب و ستارگان كوير، درياچه نمك 
و چند ضلعى هاى درياچه نمك، كاروانسراى 
عباسى، شترسوارى، بازديد از شهر زيرزمينى 
ــيار جذاب  ــاد)، براى تان بس ــى (نوش آب اوي

خواهد بود.

جنگل نوردى
پاييز بهترين زمان براى جنگل نوردى است 
وقتى كه رنگ برگ ها عوض مى شود جنگل ها 
هزار رنگ مى شوند و گويى در ميان انبوهى از 

رنگ قدم مى زنى. 
بگذريم از اينكه اين روزها به بدترين شكل 
ممكن دارند با باقى مانده جنگل هايى كه براى 

مان مانده تا مى كنند!

جنگل هاى دو هزار وسه هزار
تماشاى پاييز در بين جنگل هاى دو هزار و 
سه هزار و اقامت در هتل سه ستاره در جنگل 
دو هزار، بازديد از شهرهاى رامسر، نمك آبرود، 
ــت، متل قو و جنگل هاى عباس آباد  كالردش
به مدت دو شب و سه روز با صبحانه، ناهار و 

عصرانه مبلغ زيادى نخواهد شد. 

جنگل ابر
ــت.  ــر كه زبانزد خاص و عام اس جنگل اب
سفر سه روزه به جنگل ابر، تماشاى دورنماى 
ــر و حفاظت  ــار، درختان كم نظي قلعه مازي
ــرخ دار و بازديد از بناى يادبود بايزيد  شده س
ــطامى، سه وعده صبحانه، دو وعده شام و  بس
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پذيرايى بين روز، اقامت در كمپ و خانه محلى 
زمان خوشى را براى شما رقم خواهد زد. 

جنگل هاى گرگان
سه روز و نيم جنگل پيمايى در جنگل هاى 
ــا، اقامت در  ــده جهان نم پاييزى حفاظت ش
ــاى درازنو،  ــالق زيباى جهان نما، جنگل ه يي
ساحل درياى مازندران، برج تاريخى رادكان 
ــار كبودوال با يك شب اقامت  و بازديد از آبش
ــب  ــتايى در جهان نما و يك ش در خانه روس
ــتاره در على آباد، سه  ــه س اقامت در هتل س
وعده صبحانه، دو وعده ناهار و يك وعده شام 

براى تان بسيار جذاب خواهد بود.

جنگل هاى اسالم - خلخال
مسير فوق العاده زيباى اسالم تا خلخال هم 
كه ديگر حرف ندارد. پياده روى در جنگل هاى 
خلخال تا اسالم، بازديد از روستاهاى سه ناو، 
ــهرهاى  كوهنوردى و جنگل پيمايى ناب، ش
اسالم و خلخال، ييالقات جنگل هاى طالش، 
ساحل گيسوم با دو وعده صبحانه، يك وعده 
ناهار و يك شب اقامت در خانه محلى و يك 

ــب اقامت در هتل سه ستاره سه روز و نيم  ش
هم طول مى كشد.

جنگل هاى درفك
سفر دو روزه به جنگل هاى پاييزى سياهكل 
و ديلمان، آبشار لوناك، بازديد از بافت روستاى 
ــراى تى تى،  ــهيدان، كاروانس ــاه ش زيباى ش
دامنه گردى در قله درفك با دو وعده صبحانه 
ــه ساعت  و يك وعده ناهار و روزى حدود س
ــما  ــفر به ش پياده روى در جنگل. در اين س

خوش خواهد گذشت. 

تورهاى يكروزه
اما اگر فرصت سفرهاى چند روزه را نداريد 
ــت از  ــه هزينه اش براى تان زياد اس و يا اينك
ــفرهاى يكروزه به جاهاى زيبا صرف نظر  س
ــاى يكروزه صبحانه،  نكنيد. از خدمات توره
ــيله حمل و نقل  ــار، پذيرايى، بيمه و وس ناه

توريستى است.

روستاى سرخ
ــرخ،  ــتاى س ــفر يكروزه به ابيانه، روس س

ــتا، بازديد از  پياده روى در كوچه باغ هاى روس
چهار طاقى و آتشكده هارپاك، بقعه شاهزاده 

يحيى هزينة زيادى ندارد.

پاييز رنگارنگ طالقان
تماشاى پاييز رنگارنگ طالقان، پياده روى 
در كوچه باغات طالقان، بازديد از درياچه سد 
طالقان، بازديد از آبشار كركبود به شما فرصت 

آرامش مى دهد. 

جنگل راش
جنگل راش، بازديد از پل ورسك و راه آهن 
ــه خط طال، بازديد از جنگل خزان كننده  س
راش، پياده روى يك ساعته از منطقه جنگلى 
ــما  به منطقه چمنزارهاى مرتفع هم براى ش

جذاب خواهد بود.

الموت
تور يك روزه به قلعه الموت و درياچه اوان، 
ــاى دره الموتف قلعه  ــت زيب بازديد از طبيع
تاريخى الموت (حسن صباح) و نگين الموت 
يعنى درياچه اوان هزينه زيادى نخواهد داشت.

شهرستانك
پياده روى از ميان باغات زمستانى روستاى 
ــكارگاه ناصرى و  ــدار از ش ــتانك، دي شهرس
دامنه هاى قله قلعه دختر، چشمه گل كيله، 

حدود چهار ساعت پياده روى است.

درياچه شورمست و آبشار ورسك
پياده روى در جنگل هاى منطقه سواد كوه، 
بازديد درياچه زيباى شورمست، پل ورسك و 
آبشار ورسك كه حدود 2 ساعت كوه پيمايى 

سبك تا آبشار ورسك دارد .

جنگل هاى انجيلى
سه ساعت پياده روى در جنگل هاى انجيلى 
ــل در جاده  ــار ولي ــوادكوه و بازديد از آبش س
ــوادكوه بسيار براى  تان جذاب  فيروزكوه – س

خواهد بود.

آبگرم الريجان
اگر اهل استفاده از آبگرم و چشمه هاى آب 
معدنى هستيد استفاده از آبگرم الريجان كه 
بسيار به تهران نزديك است فرصت مناسبى 

است. 
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﹁︣﹨﹠﹌ و ﹨﹠︣
در مجموع امير نورى هستم!
حركت به سمت صفر درجه!
سه سال است به تهران آمده ام
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امير نــورى از كودكى و در حالى 
كه فقط 9 ســال داشت، كارش 
را در عرصــه بازيگرى شــروع 
كرد، اما با بازى در ســريال هاى 
«يادداشــت هاى كودكى» و بعد 
از آن در «بدون شرح» در ميان 
مخاطبان چهره شــد. او بازى در 
ســريال هايى همچــون «ازيــاد 
رفتــه»، «محلــه گل و بلبــل»، 
«معراجى هــا»، «موج و صخره»، 
«بيدارباش»، «خانه اى روى تپه» 

و... را در كارنامه دارد.
ويژگى بارز نورى در بازى هايش، 
طنــازى اوســت كه نقشــش را 
براى مخاطب شيرين و دلپسند 
روزهــا  ايــن  نــورى  مى كنــد. 
مجموعــه تلويزيونى «ســفر در 
خانــه» را روى آنتن دارد كه هر 
شــب ســاعت 21 و 30 دقيقه 
از شبكه نسيم پخش مى شود. 
او در اين مجموعه نقش بهزاد، 
فرزند سوم يك خانواده را بازى 
مى كند. داســتان سريال هم از 
اين قرار اســت كــه «آقا كريم 
(حسن پورشيرازى) بعد از 35 
سال كار در كارخانه بازنشسته 
شــده و جايزه سفر به مشهد را 
از آن خــود مى  كنــد و به همراه 
خانواده راهى مشــهد مى شود، 
امــا در اين راه اتفاقاتى براى او 
و خانواده  اش پيش مى  آيد و ... 
به همين بهانه با او به گفت وگو 

نشسته ايم.

بازيگر سريال «سفر در خانه»:

فاطمه عودباشى
خبرنگار سينما و تلويزيون

شـما در هر اثرى كه بـازى مى كنيد، حتى اگر 
نقش تـان جدى هم باشـد، باز رگه هـاى طنز را 
مى توان در نقش آفرينى تان رصد كرد. اين اتفاق 
در سـريال «سـفر در خانه» هم افتاده است. اين 
عالقه مندى خودتان اسـت يا كارگردانان از شما 

مى خواهند نقش تان را اين گونه بازى كنيد؟
ــه از من  ــازى مى كنم ك ــزى را ب ــوالً چي اص
ــت كه هميشه نقش  مى خواهند. اين طور نيس
طنز بازى كرده باشم. مثًال نقشم در سريال «از 
ــن پور جدى بود، حتى  ــاد رفته» فريدون حس ي
ــته بود كه طنازى نكنم و  ــان از من خواس ايش
ــت كه در ديالوگ هايم لحن طنز  ــت نداش دوس
ــم. با اين حال همه كارها شبيه هم  ــته باش داش

نيستند.
 به عنوان نمونه، آقاى ده نمكى از من مى خواست 
كه نقشم را با طنازى، شيرين و بانمك بازى كنم. 
ــريال تلويزيونى سفر در خانه هم خواستند  در س
ــيرين و طنز بازى كنم و روز اول  كه نقشم را ش

چنين موردى به من تاكيد شد.

در سريال «سـفر در خانه» نقش بهزاد، فرزند 
سوم خانواده را بازى مى كنيد كه خيلى هم بذله گو 
اسـت. چه مقدار از اين طنازى ها بداهه خودتان 

بود؟
ــدا در  ــز از ابت ــاى طن ــا و ديالوگ ه موقعيت ه
ــعى كردم آن  ــه بود و من هنگام اجرا س فيلمنام
ــرار بر اين بود  ــتى بازى كنم. از ابتدا ق را به درس

ــران در موقعيت هاى طنز قرار بگيرند و  كه بازيگ
بهزاد هم بخش شوخى و تكيه كالم هاى بامزه را 

به عهده داشته باشد.

پس طنز كالمـى بهزاد به خواسـت كارگردان 
بود؟

ــنده و كارگردان  ــت نويس بله، كامالً به خواس
سريال «سفر در خانه» بود.

شخصاً طنز كالمى را بيشتر دوست داريد يا طنز 
موقعيت را؟

ــر  اگ و  دارد  ــى  معيارهاي ــت  موقعي ــز  طن
ــت اجرا نكنيم، مسلماً  ريزه كارى هايش را درس
ــز موقعيت،  ــورد. در طن ــه مى خ ــه كار لطم ب
ــوع دكوپاژ و فيلمبردارى خيلى  متن، بازيگر، ن
ــت. به عنوان مثال، وقتى در يكى  تاثيرگذار اس
از سكانس هاى سريال در يخچال را باز مى كنم 
ــحال مى شود. طبيعى  يك لحظه چهره ام خوش
ــد يا زاويه  ــت اگر ريزه كارى در بازى ام نباش اس
ــد،  ــده نباش ــت انتخاب نش ــردارى درس فيلمب
ــلماً بيننده را به خنده نمى اندازد. يا وقتى  مس
ــود،  ــات انجام مى ش كه تصويربردارى النگ ش
بايد بازى ام درشت تر باشد تا طنز صحنه خوب 
ــم مقانلو هم  ــيرازى و خان دربيايد. آقاى پورش
ــان  ــعى كردند در ديالوگ ها يا واكنش هايش س
ــريال  در صحنه هاى مختلف به طنز موقعيت س

كمك كنند.

در مجموع امير نورى هستم!
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شـما تا به امروز نقش هاى طنز زيادى بازى 
كرده ايد، نگران به تكرار افتادن نيستيد؟

(با خنده) خانم به تكرار افتاده ام! ديگر كار از 
نگرانى گذشته است.

براى برطرف شـدن اين تكـرار، راهكارى 
نداريد؟

ــت كه قابل حل  ــتش اين مشكلى اس راس
ــت.كارگردانان نقش هاى طنز پيشنهاد  نيس
مى كنند و مى خواهند طنازى كنم و من هم 
تكرار مى شوم. البته به نظرم تكرار چيز بدى 

نيست. زندگى هم تكرار است!

وقتى تكـرار بدون نوآورى باشـد، طبيعى 
است كه خسته كننده و مالل آور مى شود.

ببينيد در تكرار نشدن يك نقش طنز، فيلمنامه 
و پارتنر هم اهميت دارد. نمى شود با من قرارداد 
ببندند و بخواهند كه نقشم را طنز بازى كنم، 
اما براى اين كه به تكرار نيفتم اين كار را انجام 
ندهم. البته گاهى هم پيش مى آيد نقشم جدى 
باشد. به عنوان نمونه با سريال جديد فريدون 
حسن پور به نام «مرد» قرارداد بسته ام كه نقشم 

جدى است و شوخى هم ندارد.
در فيلم سينمايى «ناردون» هم نقشم جدى 
ــريال «موج و صخره». همان طور  بود يا در س
كه گفتم همه چيز زندگى تكرار است. به عنوان 
ــه از خواب بيدار  ــما هر روز صبح ك مثال ش
مى شويد، صبحانه مى خوريد. پس چون تكرار 

است بايد بگوييد كه ما غذا نمى خوريم؟!

ولى ما مى توانيـم هر روز يك نوع صبحانه 
نخوريم.

درست است، اما نان در صبحانه تكرار مى شود.

اما در نان هم تنوع وجود دارد؟
حق با شماست. من هم منكر تكرار نيستم، اما سعى مى كنم 
در هر يك از نقش هاى طنزم تفاوت هايى وجود داشته باشد، 
ــم، چه قاچاق فروش را در  ــى من چه نقش دزد را بازى كن ول

مجموع امير نورى هستم.

نقش بهزاد چه ويژگى هايى داشت كه قبول كرديد ايفايش 
كنيد؟

زمانى كه آقاى مسعودى فيلمنامه را مى نوشت از قبل با هم 
صحبت هايى كرده بوديم. قصه را خيلى دوست داشتم، زيرا از 
ــريال هاى خوب طنز مثل «بزنگاه»، «خوش ركاب»،  همه س
ــت. البته  ــرح»، «كوچه اقاقيا» و... يك چيزى داش «بدون ش
مردم بايد قضاوت كنند كه ما در كارمان چقدر موفق بوده ايم.

شخصا عالقه مند هستيد نقش طنز بازى كنيد يا جدى؟
جدى بازى كردن راحت تر و اجراى نقش هم ساده تر است. 
طنز سختى هاى خودش را دارد و نيازمند مهارت خاصى است. 
مثال من ممكن است يك جوك تعريف كنم اما كسى نخندد، 
ــوك را بگويد و همه بخندند. به  ــى يك نفر ديگر همان ج ول
همين دليل نقش طنز هم سخت است و هم نيازمند رعايت 
ريزه كارى هايى. همه چيز بايد درست سر جايش قرار بگيرد تا 

مخاطب را بخنداند.

اشـاره كرديد قرار اسـت در سـريال «مرد» به كارگردانى 
حسن پور بازى كنيد. در اين مجموعه چه نقشى را داريد؟

نقش سرايدار يك مدرسه شبانه روزى را بازى مى كنم. بيشتر 
از اين هم نمى توانم درباره نقشم توضيح بدهم.

در تكرار نشـدن يك نقش 
طنـز، فيلمنامـه و پارتنر هم 
اهميت دارد. نمى شـود با من 
قرارداد ببندند و بخواهند كه 
نقشـم را طنز بـازى كنم، اما 
براى اين كه به تكرار نيفتم اين 
كار را انجام ندهم. البته گاهى 
هم پيش مى آيد نقشم جدى 
باشد. به عنوان نمونه با سريال 
به  حسـن پور  فريدون  جديد 
نام «مرد» قرارداد بسته ام كه 
نقشـم جدى اسـت و شوخى 

هم ندارد

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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حســن فتحــى بــا پشــتوانه اى 
درخشان در تلويزيون و ساخت 
سريال هايى ماندگار چون شب 
دهم، پهلوانان نمى ميرند، ميوه 
ممنوعه و مدار صفر درجه براى 
مخاطبان ميليونى رســانه ملى، 
ســال 94 ســريال «شــهرزاد» 
را بــراى شــبكه نمايش خانگى 
را  موفقيت هايــى  و  ســاخت 
به دســت آورد. اما شايد بشود 
گفت شهرزاد 2 به همان راهى 
فيلم هايى  كــه  گذاشــت  قدم 
چون گشــت 2، نهنــگ عنبر 2، 
رسوايى 2 و اخراجى ها 3 به آن 
رفتند؛ حركت در راه رفته و به 
مقصد رسيده قبلى، اما اين بار 
بــا كمترين نشــانى از كيفيت و 
ساختار جذاب پيشين اين آثار. 
وگرنه ترديــدى در فروش هاى 
خوب و بعضا ركوردشــكنى اين 
فيلم ها در گيشه نيست كه البته 
با ذهنيت و خاطره خوش مردم 
بينوا از قسمت اول اين آثار به 
وجود آمده و آنها به فرض همان 
جذابيت نخســتين به تماشــاى 
قسمت هاى بعدى نشستند و به 
عبارت بهتر با طناب حاال پوسيده 

ته چاه رفتند.

شهرزاد در فصل دوم چگونه است

اميد رحمانى
روزنامه نگار

شهرزاد 2 هم پشت ظاهر فريبنده اش همچنان 
اگر مورد اقبال نسبى قرار مى گيرد، نان جذابيت 
قسمت اول و البته عادت تماشاگران را مى خورد. 
سرى دوزى سينما و شبكه نمايش خانگى، دامن 
خانم دكتر و عشاق او و ديگر بستگان و دوستان 
ــت. نتيجه، مجموعه اى  ــريال را گرفته اس اين س
ــرگردان و راه گم كرده كه  غيرجذاب، حيران، س

بارى به هرجهت پيش مى رود.
پيرو همان سوداگرى موردنظر است كه توليد 
اين مجموعه با شتاب پيش رفت و همچنان هم 
اين روند ادامه دارد. درحالى  كه برخى اين روزها 
مشغول تماشاى فصل دوم شهرزاد هستند، فتحى 
ــوم) آن را كليدزده  فاز جديد (به عبارتى فصل س
ــر بازخوردهاى نهايى  ــت، بدون اين كه منتظ اس

مردم باشد.
ــريال در فصل  ــب اين س روند بى جان و نچس
ــت كه حتى بعضى از طرفداران  جديد طورى اس
ــاى آن را زده اند  پروپاقرص فصل اول قيد تماش
ــت  ــراى اطالع از سرنوش ــاال، فقط ب ــت ب يا دس

شخصيت ها قصه را دنبال مى كنند.
شهرزاد 2 در نهايت حتى صداى على نصيريان 
را هم درآورد و او به تازگى گاليه خود را نسبت به 
ــريال اظهار كرد. كما اين كه با  كم فروغى اين س
ــخصيت «بزرگ آقا ديوانساالر» (با بازى  مرگ ش
ــتادانه نصيريان) زنگ خطر شهرزاد  جذاب و اس
ــيارتر و  ــود و آنهايى كه هوش ــدا درآمده ب به ص
ــان با خرماى فوت اين  آينده نگرتر بودند، همزم

ــخصيت مركزى و ستون سريال، حلواى خود  ش
مجموعه را هم خوردند.

ــورت اجمالى نگاهى به  ــزارش پيش  رو به ص گ
ــبكه نمايش خانگى  ــهرزاد در بازار ش سقوط ش

دارد.

فيلمنامه و روايت
درست است كه مثلث عشقى «شهرزاد» يعنى 
شهرزاد، فرهاد و قباد همچنان در فصل دوم حضور 
دارند و طبيعتا تماشاگر كنش و واكنش هاى آنها 
را دنبال مى كند، اما غيبت شخصيت «بزرگ آقا 
ديوانساالر» در اين سرى به شدت احساس مى شود 
و حضور كاريزماتيك او در فصل اول هنوز در اين 
فصل سنگينى مى كند. روند فيلمنامه و نوع روايت 
به هيچ وجه نتوانست در اين فصل همپاى فصل 
ــد، چون همه چيز فصل اول با محوريت  اول باش
ــش مى رفت و حاال با  تعيين كننده بزرگ آقا پي

فقدان او ستون مجموعه فرو ريخته است.
ــه گاه و نقطه ثقل اين فصل به طور طبيعى  تكي
بايد روى قباد ديوانساالرـ  به عنوان وارث بزرگ آقا 
ـ باشد كه هست، اما او جنم اين جايگاه را ندارد 
و به داليل شخصى ـ  فقط به دنبال رسيدن دوباره 
به شهرزاد استـ  حيران تر و سرگردان تر از آن به 
نظر مى رسد كه همچون عمويش يك تشكيالت 
ــا كنش ها و  ــد و قصه را ب ــه اداره كن را مقتدران
ــودش پيش ببرد.  ــاى تعيين كننده خ تصميم ه
به خاطر بياوريد همين مساله جابه جايى قدرت 

حركت به سمت صفر درجه!
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ــت  در مجموعه «پدرخوانده» چه جلوه درس
و موثرى دارد. نويسنده و كارگردان با تمهيد 
ــاره به جوانى هاى «دون ويتو  فالش بك و اش
كورلئونه»، به خوبى ياد «پدرخوانده» را زنده 
ــال كه خود مايكل  ــگاه مى دارد. در عين ح ن
ــكيالت پدر،  كورلئونه هم به عنوان وارث تش
اقتدار خوبى از خود نشان مى دهد و پيش برنده 

درام است.
ــونت به عنوان دو تم سريال  ــق و خش عش
وامدار الگوهاى مرسوم در آثار نمايشى ايران 
و جهان است، اما مشكل شهرزاد2 اين است 
كه توازنى ميان اين دو برقرار نمى كند و هر از 
گاهى به طور افراطى به يك سمت مى غلطد 
ــاله  ــى را فراموش مى كند. اين مس و آن يك
ــاهد  حتى در فصل اول هم بود و به يكباره ش
ــش از آن در خود اثر  ــتارى بوديم كه پي كش

سابقه نداشت.

كاش نشنيده بودمت
ــت ترانه ها هم  ــى در كيفي ــهرزاد 2 حت ش
ــچ كدام از  ــت و هي ــر از فصل اول اس پايين ت
اين ترانه هاى تازه حتى همين آخرى «كاش 
نديده بودمت» هم به پاى محبوبيت ترانه هاى 
ــد.  ــرى قبل همچون «كجايى؟» نمى رس س
دراين ميان بايد به اختالف و قهر و آشتى هاى 
محسن چاوشى و سينا سرلك هم با مجموعه 
ــه قطع همكارى  ــاره كرد كه در نهايت ب اش

سرلك منجر شد.

شهرزاد قصه گو
شهرزاد دلش با فرهاد دماوندى، پسر دوست 
پدرش بود و ايستاد تا به اجبار نرود پاى سفره 
عقد قباد كه خودش هم قربانى روزگار است، 
ــرگ فرهاد را تاب  ــد بزرگ آقا به م اما تهدي

نياورد، دست از مقاومت كشيد و خواست بالغانه و در سكوت 
ــار بيايد و گردنبند مرغ آمين،  ــده كن با آنچه برايش مقدر ش
يادگار فرهاد هنوز در صندوقچه چوبى اش، كنار آن همه طال 
و جواهر گرانقيمت طالفروشى قازاريان مى درخشيد. شهرزاد 
ــات زندگى اش، براى بزرگ كردن مردى كه  قصه گو براى نج
امروز ديگر پدر فرزندش است و براى آرامش خودش شب ها 
براى قباد قصه مى گفت و تا صبح قصه را ادامه مى داد. داستان 
ــمتش تمام مى كرد و باقى اش را  را در هيجان انگيزترين قس
مى گذاشت براى وقتى كه بار ديگر نوبتش برسد تا همسرش 

را ببيند.
شهرزاد مانند خيلى از زنان اين مرز و بوم، اميدوار و پرانرژى 
ــى براى خود دارد كه هرگز از آنها  ابراز وجود مى كند و اصول
تخطى نمى كند. شهرزاد با تسلط بر عاطفه و احساس مادرانه، 
ــعى مى كند دوباره و باآگاهى  ــه به آنچه بر او رفته، س بى توج
ــن راه، هرچند فرهنگ  ــازد و در اي ــدش را بس زندگى جدي
عموم جامعه با او همراه نيست، اما او با اطمينانى كه به خود 
ــهرزاد  ــى از زاويه اى به ش دارد، آگاهانه پيش مى رود. هر كس
نگاه مى كند، اما از هر زاويه كه ببينيم، شهرزاد زنى است كه 
مى خواهد خودش باشد. مى خواهد در هر خانه اى كه هست، 
ــه دارد و براى فرزندش  ــواده را گرم و زيبا نگ ــون آن خان كان
ــد از متانت و شرافت، هر چند فرزندش راه ها از او  الگويى باش

دور باشد.

قباد
قباد نه شايسته جانشينى بزرگ آقاست و نه چندان دوست 
دارد اين عنوان را داشته باشد. او فقط دنبال به دست آوردن 

شهرزاد 2 حتى در كيفيت 
ترانه ها هـم پايين تر از فصل 
اول اسـت و هيچ كدام از اين 
ترانه هـاى تازه حتـى همين 
آخـرى «كاش نديده بودمت» 
هم به پاى محبوبيت ترانه هاى 
سرى قبل همچون «كجايى؟» 
نمى رسد. دراين ميان بايد به 
اختـالف و قهر و آشـتى هاى 
سـينا  و  چاوشـى  محسـن 
سـرلك هم با مجموعه اشاره 
كـرد كـه در نهايت بـه قطع 

همكارى سرلك منجر شد.

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

News

ورزش

سالمت

علم و فناورى

گردشگرى

اسكانيا

فرهنگ و هنر

[47]

شماره 40 - شهريور ماه 1396

ماهنامه داخلى شركت عقاب افشان



ــينى از معدود  ــهاب حس ــهرزاد است. ش ش
بازيگران موفق اين فصل است و توانسته اين 
سرگردانى را باورپذير از آب دربياورد. هرچند 
ــازنده اثر بحث قدرت را  اگر نويسنده ها و س
ــخصيت قباد  ــز مى كردند، ش روى او متمرك

بيش از اينها در قصه تاثيرگذار مى بود.

شهرزاد
ــريال و  ــران واقعا نبايد در س ــى بازيگ برخ
ــازى كنند و بهتر  مجموعه هايى درازمدت ب
ــوب آنها را  ــاگر عطش بازى خ ــت تماش اس
داشته باشد و در فواصلى منطقى اين بازيگران 
ــا و نقش هايى خوب ببيند. ترانه  را در فيلم ه
عليدوستى يكى از اين بازيگران است و اگرچه 
ــهرزاد، يك نقش جذاب زنانه  در فصل اول ش
ــره مردانگى را به زيبايى بازى كرد،  و در چنب
ــن فصل بازى او  ــا حاال در همه لحظات اي ام
ــت و چيز تازه اى در آن به چشم  تكرارى اس
نمى خورد. در واقع فيلمنامه، آورده جديدى 

براى او ندارد.

فرهاد
ــا  ب اول  ــل  فص در  ــى  زمان ــى  مصطف
ــيب هاى خوبى در فيلمنامه مواجه  فرازونش
ــان  بود و همه آنها را به خوبى در بازى اش نش
ــى و  مى داد. او با باورپذيرى در جبهه سياس
ــانه اى جنگيد و در دو مقطع مختلف به  رس

ــكل جذابى با دو آزمون عشق روبه رو شد،  ش
اما فرهاد اين فصل هم سرگردان است و حاال 
ــه، همه آن امتيازات  به دليل ضعف فيلمنام
ــنه آشيل فصل دوم  فصل اول تبديل به پاش

شده است.

هاشم، نصرت، شاپور بهبودى و ديگران
ــى از نقاط قوت  ــلطانى يك بازى مهدى س
اين فصل است و هاشم خصوصياتى دارد كه 
ــته مى كند؛ او درعين وفادارى به  او را برجس
بزرگ آقا، حاضر به بيعت با قباد نيست. با اين 
ــگرى جذاب او راه چندانى به  حال اين كنش

كليت اثر پيدا نمى كند و جريان ساز نيست. 
نصرت هم به عنوان دست راست قباد، بايد 
ــد كه هست.  خيلى فعال تر از اين چيزى باش
ــائل منفعل است  ــبت به برخى مس اما او نس
ــاوره هايى كه به قباد مى دهد، گره گشا  و مش
نيست. دل دادگى او و شربت هم در اين ميان 
اگرچه با بازى خوب پرويز فالحى پور و پانته آ 
ــيرينى پيدا مى كند، اما باز  پناهى ها جلوه ش

ــت و به كار روايت اصلى  موضوعى فرعى اس
نمى آيد.

شاپور بهبودى هم جايگاه محكمى در قصه 
ندارد و بيشتر براى ما برادر آن بهبودى است 
كه رقيب بزرگ آقا بود. تازه خود آن شخصيت 
بهبودى در فصل اول و ديگر شخصيت ها هم 
ــده اى براى  ــوس و تعيين كنن رقيبان محس
ــگرى و جذبه خود  ــا نبودند و كنش بزرگ آق

بزرگ آقا بود كه قصه را پيش مى برد.
اما شاپور بهبودى به داليل مختلف رقيبى 
ــراى خاندان  ــده و تهديدكننده ب تعيين كنن
ديوانساالر نيست و بيشتر به ديوانه اى مى ماند 
كه گاهى تهديدهاى خود را عملى هم مى كند، 
اما باز واجد جايگاهى نيست كه جدى گرفته 
ــود. بازى افراطى رضا كيانيان هم در اين  ش
زمينه مزيد بر علت است و اداها و جلوه گرى 
بيش از حد الزم، از شاپور بهبودى شخصيتى 

غيرجذاب مى سازد.
شيرين هم در اين فصل به دليل سير روايتى 
ــكى خنثى تبديل شده و  فيلمنامه، به عروس
پريناز ايزديار را در موقعيتى مضحك گرفتار 
كرده و حتى باعث شده بازى خوب او در فصل 
اول هم تحت الشعاع قرار بگيرد. عمه بلقيس 
ــرگردانى  ــازى رويا نونهالى هم گرفتار س با ب
شخصيتش در فيلمنامه مى شود و به جز بعضى 
ــرها به قباد و آن قتل عام باسمه اى اوليه،  تش

كاركرد موثر و پرقدرتى ندارد.
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آشــنايى بــا محســن رجب پــور و 
خوانــدن آهنــگ «بــارون كــه زد، 
چترت فراموشــت نشــه عشقم» 
باعث شد تا نام او در ميان نام هاى 
معــروف آوازخــوان پــاپ گل كند. 
حامد همايون مى گويــد: «من فوق 
ليســانس آبيــارى و زهكشــى از 
دانشــگاه شــيراز دارم؛ آن موقع 
بــا تصــورى كــه الاقــل در خانة ما 
بود، ادامة مســير يا در رشته هاى 
پزشكى بود يا مهندسى و من رفتم 
مهندسى؛ البته در رشتة موسيقى 
هم در حوزه موسيقى غربى رشتة 
خاصى در دانشــگاه نبــود»؛ ادامة 
گفتگو با اين هنرمنــد را در ادامه 

مى  خوانيد: 

سه سال است به تهران آمده ام
ــه سال است به  حامد همايون مى گويد: س
ــى خوبى با اين  ــران آمده ام و ارتباط خيل ته
ــران به من منتقل  ــهر دارم. چيزى كه ته ش
مى كند محيط فعال براى رقابت كارى است. 
ــيراز زندگى كنى، خيلى كمتر  وقتى شما ش
كار جدى مى كنى. تهران محيط رقابت و كار 

است.
بسيارى از چهره هاى شناخته شده موسيقى 
ــتان به تهران آمده اند؛ رضا صادقى  از شهرس
ــن كار را كردند و  و ناصر عبداللهى هم همي
ــن يگانه از  ــاس آمدند اينجا. محس از بندرعب
ــد و ...  ــد كاووس آمد تهران خواننده ش گنب
در شهرستان ها هنوز اين مشكل وجود دارد 
كه هنر را با نگاه هاى خيلى قديمى  و باستانى 
مى بينند و به روز نشده اند. به همين دليل هم 
ــدا نمى كند چارچوب هاى  هنرمند جرأت پي
ــكند و كارش را جدى تر ادامه  ــود را بش موج

دهد. 
زندگى در تهران سر و كار داشتن با فضاى 
ــت و از طريق همين امكانات است  مدرن اس

كه مردم درباره همه چيز حتى هنر تصميم 
ــى مهم در اين  مى گيرند و گوشى شان نقش
ــد چيزى ارائه  ــه دارد. اگر هم قرار باش زمين
ــود كه مردم آن را بپذيرند، بايد در همين  ش
فضاى جديد بتواند خودش را نشان بدهد. اگر 
قرار باشد با همان شكل و روش قديمى گفته 
ــود كه فايده ندارد. از دهه 50 بهترين هاى  ش
پاپ و بعدتر هم بهترين هاى موسيقى سنتى 
ــته ايم و البته كماكان موسيقى سنتى  را داش
ــت، چون مال  ما به حيات خود ادامه داده اس
ــت، صاحبش هستيم و در خون  خودمان اس
ــن دليل به قدرت  ــت، به همي مردم ايران اس

خودش مانده است.

قصد نداشـتم وارد بازار حرفه اى موسيقى 
شوم

ــن عرصه فعال بودم و به  من قبالً هم در اي
صورت حرفه اى با موسيقى آشنايى داشتم؛ اما 
ــت كه قصد نداشتم وارد بازار  واقعيت اين اس
حرفه اى موسيقى شوم و جدى فعاليت كنم. 
ــودم اما ورودم  هر چند كارهايى انجام داده ب

سه سال است به تهران آمده ام
گفتگو با حامد همايون: 
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ــيقى از طريق آشنايى ام  به بازار حرفه اى موس
با آقاى محسن رجب پور، مدير شركت «ترانه 
شرقى» بود و آقاى سامان امامى، تنظيم كننده 
كارهايم هم بانى اين آشنايى شد. در واقع آقاى 
رجب پور پروژه استعداديابى را آغاز كرده و من 
هم در قالب همين پروژه كارم را با ايشان آغاز 
كردم. بايد بگويم جرأتى را كه مى گوييد آقاى 
رجب پور به ما دادند. ايشان در اولين ديدارمان 
براى من كالسى گذاشتند و سه ساعت نسخه 
نوشتند كه چگونه مى توانم موفق شوم. بعد به 
شوخى گفتند دوست دارم ديگر نبينمت؛ ولى 
ــت دارى كار كنى، اين راه موفقيت  اگر دوس
ــت دادند كه بروم  ــت. دو هفته به من مهل اس
ــتم و  و فكر كنم. من هم با تفكر جديد برگش
كارمان را شروع كرديم. اين جرأت حاصل تفكر 
ايشان است، من مجرى كار هستم و مى توانم 
بگويم خدا خيلى به من لطف داشته كه توانايى 
خلق موسيقى، نوازندگى و خوانندگى را دارم؛ 
اما در هر صورت خواستم بگويم ماحصل يك 

فكريم و به  اين افتخار مى كنيم.

هيچ وقـت نمى شـود گفت مـن حرفه اى 
شده ام

اين خواننده موسيقى پاپ در ادامه مى گويد: 
در موسيقى كه هيچ وقت نمى شود گفت من 
ــيقى انتها  ــده ام چون واقعا موس حرفه اى ش
ندارد. البته من به صورت حرفه اى موسيقى را 
دنبال مى كنم و هميشه در حال كار و مطالعه 
ــاس فيلد مطالعه اى من هم در  هستم و اس

موسيقى است.

عالقه ام به موسيقى و آواز ايرانى
ــراغ چگونگى  ــون در ادامة گفتگو س هماي
شكل گيرى عالقه اش به موسيقى پاپ مى رود 
و مى گويد: گرايش و عالقه من به موسيقى به 
خاطر موسيقى پاپ بود؛ اما در يك برهه اى به 
خاطر جو موسيقى كه به طرف موسيقى جاز 
و كالسيك تمايل وجود داشت، من هم روى 
همان موج حركت كردم و موسيقى كالسيك 
ــيك تمرين  ياد گرفتم. يك مدت آواز كالس
ــى مى خواندم و  ــردم و روى نت؛ آواز ايران ك
ــلفژ  بعد از يك مدت كه دورة هارمونى و س
ــنهاد چند  ــوان را گذراندم، به پيش و كنترپ
ــروع كردم به تدريس در  ــتانم ش نفر از دوس
آموزشگاه ها؛ شش سال هم به صورت جدى 
در آموزشگاه هاى معتبر درس دادم و مدرك 

مربيگرى آواز را هم دارم.

هيچ خواننده  ايرانى، خواننده مورد عالقه ام 
نبوده

من بسيارى از كارهاى خوانندگان موسيقى 
ــچ وقت هيچ  ــت دارم؛ اما هي ــران را دوس اي
خواننده  ايرانى خواننده مورد عالقه ام نبوده. 
اسطوره آواز من «سلين ديون» بود و هميشه 
ــان را دنبال مى كردم. همچنين  كارهاى ايش
ــطه آواز نرم و  ــس دى برگ» را به واس «كري
ــه مى خواند خيلى دوست  راحتى كه هميش
ــتم و سعى مى كردم متن ترانه هايش را  داش

بنويسم و ترجمه كنم و ياد بگيرم.

براى چه گروه سنى اى مى خوانم
اين خواننده مى گويد: ماموريتى كه شركت 
«ترانه شرقى» براى من تدوين كرده تا من در 
آن category كار كنم، از نظر سنى از پايان 
دوره نوجوانى است، تا پايان دوره ميانسالى؛ 
اما اگر از قبل يا بعد از اين دوره هم مخاطب 
داشتيم كه خوش شانسى ماست. مانيفستى 
ــد عشق و  هم كه براى من در نظر گرفته ش
ــت. اين به عنوان  اميدوارى با نگاه مثبت اس

مسئوليت به من و گروهم واگذار شد. 

آه و ناله در موسيقى ما خيلى زياد شده
فكر مى كنم آه و ناله در موسيقى ما خيلى 
ــده و ما مى خواهيم موج مثبت ايجاد  زياد ش
ــا به حال خوانديم،  كنيم. هر كارى هم كه ت
ــت در آن وجود  ــعى كرديم اين موج مثب س

داشته باشد.

تاثير انرژى مثبت ترانه ها
ــت صد تا تكنيك بلد باشم،  من ممكن اس
ــگ پياده كنم فقط  ــر اينها را در يك آهن اگ
ــين من خوش شان  چند نفر دوست موزيس
مى آيد. بطن جامعه مى خواهد راحت با يك 
ــرار كند و راحت هم با آن  آهنگ ارتباط برق
همصدايى كند. بنابراين اين قضيه در ساخت 
ــق شد. ملودى ها هم بايد  ملودى هم سرمش
ــه تمايز دارد؛  ــت و وج ضمن آنكه خاص اس
ــد و هم اينكه  ــت باش انرژى مثبت هم داش

سهل باشد و مردم آن را راحت بپذيرند.

كارى كه كالم ماندگار داشته باشد مى ماند
ــورد تاثير ترانه هم مى گويد:  همايون در م

عوامل زياد است و نمى توان در حال حاضر به 
همه آنها پرداخت؛ اما كارى كه كالم ماندگار 
داشته باشد مى ماند. مثًال يك شعر از موالنا 
ــود. كارهايى هست كه قبال از  بخواند، مى ش
آدم هاى بزرگ شنيده ايم، پاپ بوده  اما هنوز 
ــود. به خاطر اينكه چارچوب ها  زمزمه مى ش
ــت كرده بودند. كالم راحت و ماندگار  را رعاي
بوده، نوع گفتارشان از عشق يا هر موضوعى، 
طورى بوده كه با نسل ها و دوره هاى مختلف 
ارتباط برقرار كرده و زنده مانده است. از بچه 
ــاله آن نوع گفتار را دوست داشته تا  هفت س
ــوع خواننده ها به نظرم  ــاله. اين ن آدم 50 س
مى مانند اما خواننده هايى كه براى يك قشر 
خاص مى خوانند ممكن است همان قشر يك 
ــدا و او را فراموش كند. اگر  خواننده ديگر پي
ــط من را گوش كنند،  ــاله ها فق 20 تا 30 س
ممكن است سنشان برود باالتر و نخواهند مرا 

بشنوند و اينگونه فراموشم كنند.

دوستى 15 ساله با ترانه سرا
من با ترانه سرايم 15 سال است كه دوستم. 
خيلى سنش كم بود كه مى شناختمش. بعد 
از هفت، هشت سال كه با هم دوست بوديم 
ــال 88 تا 89  ــش من كالس آواز. س آمد پي
بود. آمد كالس آواز و بعد گفت من شعر هم 
مى نويسم. گفتم شعرت را بده بخوانم. خواندم 
ــر كالس نيا. االن هم با  ــد گفتم تو ديگ و بع
ــتيم و هم خصوصيات رفتارى آواز  هم دوس
مرا مى شناسد. البته سهيل دف هم مى زند و 
ــت. با محمدرضا نظرى هم  با آواز هم آشناس
ــديم و انشاءاهللا  اين  از «مردم شهر» آشنا ش
همكارى با هر دو آن ها كماكان ادامه خواهد 

داشت.
 

مثل يك سرباز واقعاً در حال تالش هستم
به عنوان كسى كه اگر بشود نامم را هنرمند 
گذاشت، تنها كارم تالش كردن است و مثل 
يك سرباز واقعاً در حال تالش هستم. اينكه 
ــته باشند  تا چه اندازه مردم ما را قبول داش
ــته باشند،  و گوش كنند و نگاه مهربان داش
ــه از خدا مى خواهم اين  نمى دانم؛ اما هميش
ــاهد مواردى هستيم  اتفاق ها بيفتد. چون ش
كه خواننده پاپ ماندگار شده و مردم آثارش 
ــد اكثر موارد  ــوش نكرده اند. هر چن را فرام
ــت؛ خواننده هاى پاپ مثل  اين طور نبوده اس

يك موج آمده و مثل يك سيل رفته اند.
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️﹞﹑︨
حجامت كن، سالم بمان!
با نوجوان پرخاشگرم چه كنم؟
اين ماست شگفت انگيز!

حسد ورزيدن، جسم حسود را ذوب مى كند
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درباره حجامت و فوايــد آن از نظر 
اســالم چه مى دانيد؟ طب ســنتى 
اســالمى به خوبى در مورد حجامت 
توضيح داده است. حجامت اصطالحاً 
بــه روشــى از خون گيــرى اطــالق 
مى شــود كــه جهت درمــان بعضى 
از بيمارى هــا بكار مــى رود و داراى 
ســابقه تاريخى هفت هزارســاله و 
مورد تأييد و تأكيد اســالم اســت. 
قدمت حجامت در ايران به قبل از 
اسالم مى رســد، بهرام گور پادشاه 
ساسانى چون درمان بيمارى خود را 
منحصر در حجامت يافت دستور داد 
حجامت در ايران رايج شــود. يكى 
از مهم ترين رواياتــى كه درزمينه 
حجامــت در منابــع معتبــر روايــى 
ذكرشــده و در ذيل آيه (1) سوره  
مباركه «اسرى» در تفسير الميزان 
و برخى از تفاسير ديگر آمده  است، 

حديث زير است:
حضرت رســول اكــرم (صلى ااهللا 
عليه و آله و سلم) مى فرمايند: در 
شــب معراج، وقتى كه به آســمان 
هفتم صعود كردم، بر هيچ ملكى از 
مالئك گذر نكردم مگر اينكه گفتند 
يا محمد حجامت كــن و امتت را به 

حجامت كردن امر بفرما.

انواع مختلف حجامت
در طب سنتى ايران حجامت به طور كلى به دو 

دسته تقسيم مى شود.
Dry cupping: حجامت خشك يا بادكشى

Wet cupping: حجامت تر
ــت كه در  حجامت خشـك: نوعى حجامت اس
آن خونى از بدن خارج نمى شود، بلكه تنها عمل 
ــت انجام مى شود.  مكش يا Suction روى پوس
حجامت خشك خود بر دو قسم است: الف: سرد و 
خشك، بـ  گرم و خشك. حجامت گرم و خشك 
در فرهنگ عامه اصطالحاً به كوزه يا ليوان گذارى 
معروف است. حجامت خشك در نقاط مختلفى از 
بدن انجام مى شود و در درمان بسيارى از دردها و 
بيمارى ها نقش موثرى دارد. اين مدل از حجامت 
موجب انبساط عروق و رفع انسداد آنها و تحريك 
ديواره مويرگ ها مى شود و در افزايش توان سيستم 

ايمنى بدن نقش مهمى دارد. 
ــدارى از خون  حجامت تـر: با خارج كردن مق
بيمار همراه است. حجامت تر در مكاتب مختلف 
ــت، اما در طب اسالمى  ــنتى متفاوت اس طب س
مواضع زير بيشتر تاكيد شده است. امام صادق (ع) 
فرمودند: رسول خدا (ص) در سه نقطه حجامت 

مى كردند: سر، بين دو كتف و كمر.
حجامت موضعى: بر اساس تشخيص پزشك و 
ــود. از  ــوع بيمارى در موضع خاصى انجام مى ش ن
ــا، اطراف مقعد، روى  جمله حجامت روى كفل ه
ــا، حجامت كليه، قاعده ريه و حجامت كبد.  ران ه
اين نوع حجامت انواع مختلف دارد كه مهم ترين و 

رايج ترين آنها همان خون گيرى از ميان دو كتف 
ــصت نوع حجامت ديگر نيز  است. ولى حدود ش
وجود دارد كه فقط بايد به تجويز اطباء انجام شود. 
مثالً براى نوزادان بعد از چهار ماهگى حجامت نقره 
ــت گردن تجويز مى شود كه طبق  در گودى پش
روايات اسالمى براى بر طرف كردن رطوبت سر و 
رشد مطلوب آنها بسيار مفيد است. همچنين براى 
ــت  ــاده اى از پش درمان زردى نوزادان حجامت س
گوش آنها انجام مى شود كه با ريزش دو سه قطره 

خون، زردى آنها فوراً كاهش مى يابد.
ــاير اعضاى بدن  حجامت هاى ديگرى نيز در س
ــاص درمانى دارد.  ــرد كه اثرات خ صورت مى گي
مانند حجامت زير چانه (براى درمان جوش هاى 
صورت)، حجامت ساعد (براى گرفتگى رگ دست 
ــت)، حجامت  ــارى خاص بانوان اس كه يك بيم
ــر (براى رشد مو)، حجامت زانو، حجامت كبد،  س
حجامت كليه ها، حجامت ساقين، حجامت پشت 

كمر، زيرناف، قوزك پا وغيره.

روش انجام حجامت چگونه است؟
پس از معاينه و اخذ شرح حال از بيمار، موضعى 
ــده است ضدعفونى  كه براى حجامت تعيين ش
شده سپس با ليوان حجامت كه به صورت يكبار 
مصرف ساخته شده به مدت چند دقيقه بادكش 
مى شود، بعد از ايجاد انبساط چند خراش سطحى 
ايجاد مى شود، آنگاه به تناسب وضعيت جسمى، 
ــه الى پنج مرحله از  بالينى و عروقى بيمار در س
ــود. اين عمليات مجموعاً  وى خون گرفته مى ش

حجامت كن، سالم بمان!
فوايد حجامت از نگاه طب سنتى اسالمى

دكتر عليرضا ابوالفضلى
محقق و پژوهشگر
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ــد  در مدت حدود 20 دقيقه انجام خواهد ش
ــه 50 تا 70  ــده حداكثر ب كه خون گرفته ش
سى سى مى رسد. در حجامت خشك مرحله 
خون گيرى انجام نمى شود. مقدار مناسب براى 
ــت به درون ظرف مكش  كشيده شدن پوس
ــانتى متر از باالترين حد  به ميزان 1 تا 1/5 س
ــت مكيده شده تا لبه ظرف مكش  گنبد پوس
ــت. براى آماده سازى بهتر موضع حجامت  اس
ــه بهتر از حجامت نوع  - جهت حصول نتيج
ــك يا تر - مى توان موضع حجامت را با  خش
روغن زيتون، روغن سياهدانه و يا گل بنفشه 

چرب كرد.

حجامـت تاچه حـد ارزش درمانـى دارد و 
فرايند اثرگذارى آن چگونه است؟

ــاز بدن در  ــمومى كه در اثر سوخت و س س
گوشه و كنار آن رسوب يافته اند، توسط جريان 
خون شسته شده و نيروى حفاظتى دريچه هاى 
مخصوص قلب مانع ورود آنها به قلب مى شود 
ــت قلب و بين دوكتف بايگانى  و آنها را در پش
مى كند. اين سموم در آنجا دو روز باقى مى مانند 
و در صورت عدم تخليه (توسط حجامت) اين 
خون كثيف به كبد برگشته وكبد آنرا به طحال 
ــتد و در برخى رگ هاى بدن رسوب  مى فرس
مى كند و موجب درد و ناراحتى هايى مى شود. 
ــنتى حجامت  ــالم و طب س در منابع طب اس
ــده  به عنوان يكى از اركان مهم درمان ذكر ش
است و بيمارى هاى گوناگون را درمان مى كند. 
بوعلى سينا اعتقاد دارد صفرا و سودا نيز ازطريق 

حجامت قابل دفع است.

حجامـت در درمان چه بيمارى هايى به كار 
مى رود؟

حجامت در مورد بيمارهاى هاى پرليپيدمى 
(چربى خون باال)، ديابت غيروابسته به انسولين، 
دردهاى عضالنى، سردردهاى عصبى و ميگرنى، 
بيمارى هاى پوستى شامل آكنه، پسوريازيس، 
ــى، غذايى، فصلى، اعتياد به  آلرژى هاى داروي
مواد مخدر، بيمارى هاى انسدادى عروق كرونر، 
ــوز)، دردهاى  ــگى (منوپ عوارض بعد از يائس
ــيزگان (ديسمنوره) و  قاعدگى در زنان و دوش
ــى، هورمونى و غدد  برخى بيمارى هاى عفون

كاربرد دارد.
زمان مناسب حجامت

ــالمى  ــت و در روايات اس حجامت در همه وقت مجاز نيس
ــت.  ــده اس زمان هاى خاصى براى مؤثرتر بودن آن توصيه ش
حجامت به لحاظ ماه شمسـى تقويم ُسـريانى يـا رومى: از 
ــال قبل تاكنون در خاورميانه رواج داشته است.  چند هزار س
ــران بهترين روز حجامت در  ــالمى هفتم حزي در احاديث اس
ــده و در ادامة آن آمده است كه اگر به  ــال معرفى ش طول س
انجام حجامت در اين روز موفق نشديد چهاردهم حزيران نيز 

مى توانيد به اين كار مبادرت كنيد. 
ماه حزيران ششمين ماه تقويم سريانى است كه بين ايار و 
تموز قرار دارد. حزيران 30 روز دارد و تقريباً از 24 خرداد آغاز 
و به 22 تير ختم مى شود. هر ساله يك يا دو روز جابجايى در 
تطبيق اين دو تقويم شمسى ديده مى شود. اطباى حاذق هر 
ــاله اين دو روز مهم حجامت را محاسبه كرده و به بيماران  س

خود اعالم قبلى مى دهند.
حجامت به لحاظ ماه  قمرى: طبق حديثى كه از امام رضا(ع) 
ــت حجامت در روزهاى 12 تا 15 ماه قمرى تأثير  منقول اس
بيشترى دارد. اين مسأله به كامل بودن ماه قمرى مربوط است 
ــبيه اثر كرة ماه بر جذر و مد آب دريا و رودخانه  است. در  و ش
ــا 23 ماه قمرى را لحاظ  ــة بعدى مى توان روزهاى 10 ت مرتب

كرد.
حجامـت به لحاظ روزهاى هفتـه: حجامت در روزهاى فرد 
ــنبه اثر بيشترى دارد.  ــنبه و صبح پنجش خصوصاً عصر يكش
ــنبه و جمعه نبايد حجامت كرد.  در عوض در روزهاى چهارش

حجامت در ظهر روز جمعه بسيار زيان آور است.
حجامت به لحاظ فصول سـال: بهترين اوقات حجامت بجز 
حزيران، در زمانى است كه هوا معتدل باشد، يعنى در چهل روز 
نخست بهار و چهل روز آغاز پاييز. در فصل زمستان (خصوصاً 
ــد)  ــتان (به جز 14 حزيران كه ذكر ش دى ماه) و فصل تابس

حجامت اثر اندكى خواهد داشت.

افرادى كه نبايد حجامت كنند:
 افرادى كه با تعريف طب اسالمى و طب سنتى دچار غلبه 

شديد بلغم هستند
 كودكان از بدو تولد تا چهار ماهگى

 زنان باردار تا ماه چهارم باردارى
 زنان در مدت ايام عادت ماهيانه
 افراد داراى كمبود پالكت خون

ــتند (در  ــار خون مقطعى باال هس  افرادى كه دچار فش
ــك به  ــتفاده از حجامت گرم وخش اين افراد ابتدا بايد با اس
طريق مخصوص فشار خون را كاهش داده و سپس اقدام به 

طبـق حديثـى كـه از امام 
رضا(ع) منقول است حجامت 
مـاه  تـا 15  روزهـاى 12  در 
قمـرى تأثير بيشـترى دارد. 
اين مسـأله به كامل بودن ماه 
قمرى مربوط است و شبيه اثر 
كرة ماه بر جذر و مد آب دريا 
و رودخانـه  اسـت. در مرتبة 
بعدى مى تـوان روزهاى 10 تا 

23 ماه قمرى را لحاظ كرد.
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حجامت كرد)
مقايسـة اهداى خون و حجامت: در اهداى 
خون  حدود 450 سى سى خون تازه با سوزن 
ــى در حجامت با  ــود ول از وريد گرفته مى ش
ــش بين دو كتف و ايجاد خراش در  ايجاد مك
ــى سى خون از مويرگ هاى  آن حدود 50 س
پشت خارج مى شود. آزمايشات نشان داده كه 
تركيبات خون وريدى با خون حجامت تفاوت 
ــيار دارد. در حجامت خون سياه و غليظ  بس
است كه خارج مى شود، خونى كه داراى اوره، 
چربى و تركيبات زائد بيشترى نسبت به خون 

تازة وريد است.
ــر از فوايد خاص حجامت كه در  برخى ديگ
ــه اين ترتيب  ــود ب اهداى خون ديده نمى ش

است:
ــبب تنظيم و تقويت سيستم   حجامت س
ــتم  ــتم هورمونى و سيس ايمنى بدن، سيس

عصبى مى شود.
ــگيرى   حجامت از ابتال به بيمارى ها پيش

مى كند.
ــت درمان كنندة 150 نوع بيمارى   حجام
ــرات آنها مؤثر  ــا در بهبود و كاهش اث بوده ي

است.
 انواع حجامت از بدو تولد تا آخر عمر براى 
بدن انسان مجاز و بلكه مفيد و ضرورى است.

توصيه هاى قبل از حجامت
1. با شكم گرسنه و سير حجامت نكنيد.

ــيگار  ــاعت قبل از حجامت س 2. دوازده س
نكشيد .

3. يك ساعت قبل از حجامت انار يا شربت 
ــته  آب انار ميل كنيد تا از غلظت خون كاس
شود. همچين مى توانيد عسل، ماء الشعير يا 

مايعات فراوان بنوشيد.
4. در وقت حجامت انگشتر عقيق به دست 

نداشته باشيد.
ــخصى كه مى خواهد  5. از با تجربه بودن ش

شما را حجامت كند اطمينان داشته باشيد.
6. قبل از انجام حجامت حتماً عينك از روى 

چشم برداشته شود.
امام رضا (ع) فرمودند: «بايد حجامت كردن 
بعد از خوردن غذا صورت گيرد، چون كه وقتى 
ــپس حجامت كرد، خون  انسان سير شد، س
ــده و بيمارى خارج مى شود و اگر با  جمع ش
شكم گرسنه كسى حجامت كند، خون خارج 
مى شود ولى بيمارى (در بدن) باقى مى ماند.»

توصيه هاى بعد از حجامت
1. تا دوازده ساعت سيگار نكشيد.

ــنگين  ــاعت ورزش يا كار س ــا 24 س 2. ت
نكنيد.

3. تا 24 ساعت ماهى و لبنيات، غذاى شور، 
غذاهاى سرد و تند و تيز مصرف نكنيد.

4. حداقل تا 12 ساعت پس از انجام حجامت 
ــتحمام  جهت جلوگيرى از عفونت زخم، اس

ممنوع است.
5. قبل و بعد از حجامت خوردن انار توصيه 
ــران ضعف  ــت. همچنين براى جب ــده اس ش
ــربتى از عسل پس از  ــيدن ش احتمالى، نوش

حجامت توصيه شده است.
6. تا 12 ساعت قبل و بعد از حجامت نزديكى 

صورت نگيرد.
ــاعت اول پس از حجامت  ــش س 7. طى ش
ــربت عسل (يك قاشق عسل+يك  خوردن ش

ليوان آب ولرم+كمى گالب) توصيه مى شود.
امام رضا (ع) مى فرمايند: «سفارش مى كنم 
كه پس از حجامت يا فصد، آب انار را با مكيدن 
آن بنوشيد. مكيدن آب انار خون را زنده و تن 
ــاط خواهد ساخت. پس از حجامت و  را با نش
ــوردن غذاهاى نمك  دار تا مدت 3  فصد، از خ
ساعت بپرهيزيد، چون اگر اين پرهيز مراعات 
نشود، بعيد نيست كه انسان به بيمارى جرب 

(گال) دچار شود.»
ــكرى (ع) فرمودند: «پس از  امام حسن عس
ــيرين؛ چرا  انجام حجامت، انار بخور، انارى ش
ــاند و خون را در درون،  كه خون را فرو مى نش

تصفيه مى كند.»

آداب حجامت كردن
از آنجا كه حجامت از جمله توصيه هاى دينى 
است، لذا مانند بسيارى ديگر از آداب مذهبى 
جهت دستيابى به نتيجه بهتر مستلزم رعايت 

آداب و اصولى است كه به آن مى پردازيم.
 حجامت رو به قبله و به صورت چهار زانو 

انجام شود.
ــونده با وضو   حجامت كننده و حجامت ش

باشند و حجامت را با نام خداوند آغاز كنند.
ــروع حجامت حتماً آيه الكرسى   قبل از ش

تالوت شود.
ــريفى كه در خصوص حجامت   دعاى ش
از امام على بن موسى الرضا(ع) وارد شده است، 

خوانده شود.

 نگاه كردن به خون اول حجامتـ  بر طبق 
ــتحب و باعث روشنى و جالى  احاديثـ  مس

چشم مى شود.
ــه هنگام حجامت فراموش   ذكر صلوات ب

نشود.
ــت در روزها و  ــكان حجام ــورت ام  در ص

زمان هاى توصيه شده انجام شود.
ــك و بيمار هر دو به اين نكته توجه   پزش
ــته باشند كه پزشك و عمل حجامت هر  داش
ــيله اى براى شفاى بيمارى است.  دو تنها وس
ــفاى هر بيمارى تنها به خواست و  مسلماً ش

اراده خداوند متعالى انجام پذير است.
ــه فرد حجامت  ــد از انجام حجامت ب  بع

شونده تبريك گفته شود.
ــالم براى حجامت دعاى  امام رضا عليه الس
ــن مطلب اهميت  ــر فرموده  اند. اي خاصى ذك
همراهى درمان روحى و دعا درمانى با درمان هاى 

جسمى در طب اسالمى را اثبات مى كند.
ــتى  ــت: وقتى خواس ــا چنين اس متن دع
حجامت كنى، چهار زانو جلوى حّجام بنشين 
و بگو: «اَعوذ بِاهللاِّ الَكريم فى ِحجاَمتى ِمَن الَعين 
ــوءِ َو االَعالِل َو االَسقام َو  م َو ِمن ُكّل س فِى الَدّ
االَوجاع َو االَمراض َو اَسَئُلَك العافِيَة َو الُمعافاة َو 

فاءِ ِمن ُكّل داء.»  الِشّ
ــود به خداوند كريم  يعنى: «در حجامت خ
پناه مى برم از خونريزى و از هر ناراحتى، علت، 
سختى  و درد و مرضى و (خداوندا) از تو عافيت 
ــباب عافيت و شفاى هر بيمارى  را طلب  و اس
ــع تقليد، نماز  ــا بر فتاوى مراج مى كنم.» بن
خواندن پس از حجامت بالمانع است و نياز به 

شستشو و حمام رفتن ندارد.
ــه امروزه با  ــت ك ــاره داش در پايان بايد اش
ــاخت  ــرفت روز افزون علم و س ــود پيش وج
ــاهد بروز  ــاز هم ش ــيميايى ب ــاى ش داروه
بيمارى هاى جديد و العالج هستيم كه اين 
امر خود بيانگر ناكارآمد بودن يا ناكافى بودن 
طب جديد به تنهايى است وبه همين دليل 
بشر امروز الجرم بايد بپذيرد كه طب سنتى 
ــال تحقيق وتجربه علما  كه نتيجه هزاران س
ــمندان در طول تاريخ بشر بوده است  ودانش
ــى مؤثر در  ــوز هم بعنوان عامل مى تواند هن
ــگيرى و درمان انسان باشد و در جهت  پيش
تكميل يافته هاى طب جديد وكالسيك كه 
ــت همچنين به  ــنتى اس برگرفته از طب س
ــكى و بهبود وضعيت درمان  تكامل علم پزش

در جامعه كمك شايان ذكرى كند.
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همــه نوجوانــان گاهــى عصبانــى و 
سركش مى شــوند و اين احساسات 
را به اشكال گوناگون نشان مى دهند. 
براى روشــن شــدن مطلب از مثال 
بادكنك اســتفاده مى كنيــم. هر بار 
كه اتفاقــى برخالف خواســته ما رخ 
مى دهــد، كمــى هــوا وارد بادكنك 
مى شــود و بر حجــم آن مى افزايد تا 
كم كم گنجايش آن به حداكثر مى رسد 
و ســرانجام منفجر مى گــردد. نحوه 
عصبانى شدن افراد متفاوت است. 
برخى خشم خود را نشان نمى دهند 
و در درون خود ســركوب مى كنند تا 
جايى كه در نهايت، كوچك ترين اتفاق 
مانند آخرين دميدن در بادكنك باعث 
انفجار عصبانيت آنها مى شود، سپس 
بــار ديگــر يــك دوره كنتــرل پديد 
مى آيد و باز سركوبى احساس خشم 
و در نهايت آستانه عصبانيت اشباع 
مى شــود و دوبــاره انفجار عصبانيت 
خواهنــد داشــت. برخــى ديگــر تا 
احساس خشم مى كنند ، بى درنگ آن 
را نشــان مى دهند و مانع از انباشته 
شدن هوا در بادكنك شان مى شوند. 
ايــن افراد كســانى هســتند كه در 
برخورد با رويدادها ، احساسات خود 
را به راحتى بيان مى كنند. برخى افراد 
هم عصبانيت خود را غيرمســتقيم 

نشان مى دهند.
والدين بايد بــه فرزندان خود كمك 
كنند تا احساســات و خشــم خود را 
به صورتى مناســب نشــان دهند و 
از انباشته شــدن عصبانيت در آنها 
جلوگيرى كنند. روش هايى كه گفته 
مى شود به والدين در رسيدن به اين 

هدف كمك خواهد كرد.

فرزندان خود را تشـويق كنيد تا احساسات و 
نظرات خود را براى شما مطرح كنند

مؤثرترين روش در برخورد با نوجوان سركش و 
عصبى اين است كه به او كمك كنيم تا احساس 
ناراحتى و رنجش خود را ابراز كند. آنها بايد تشويق 
شوند تا ناراحتى ها، علت عصبانيت و نظر خود را 
ــمگين مى كند براى  درباره امورى كه آنها را خش
ما بازگو كنند. اگر نوجوانى هيجانات، ناراحتى ها 
و مخالفت هاى خود را ابراز كرد، نبايد آن را نوعى 
بى ادبى و بى احترامى به حساب آورد. نشان دادن 
ــات و نظرات مخالف با لحنى آرام، شيوه  احساس
مناسبى است كه بايد تشويق و نبايد تنبيه شود. 
ــه آزادانه مخالفت و  ــان اجازه دهيد ك به نوجوان
اعتراض خود را بدون تندخويى، سخنان آميخته 
به طعنه، كنايه و خشونت بيان كنند، زيرا فرياد 
زدن و توهين كردن شيوه مناسبى براى برقرارى 

ارتباط با ديگران نيست.
اگر فرزندتان درباره محدوديت هاى متعدد ، يا 
تنبيه ها و ساير امور ناراحت كننده به شما اعتراض 

مى كند، به سخنان او گوش دهيد و سعى كنيد با 
توجه به شرايط، او را درك كرده و اگر اعتراض او 
ــت دارد، با هم راه حلى براى آن بيابيد و نظر  صح
او را بپذيريد. اين موضوع از اقتدار شما نمى كاهد 

بلكه روابط شما را صميمى مى كند.

از توجه زياد به نقاط ضعف خوددارى كنيد
ــت كه به  ــتباهات والدين اين اس ــى از اش يك
ــتباهات  ــت ها، ناكامى ها، اش نقاط ضعف، شكس
ــتر از نقاط قوت ،  ــاى فرزندان بيش و بدرفتارى ه
ــان  ــته آنها توجه نش موفقيت و رفتارهاى شايس
مى دهند. هر شب ساعتى بينديشيد كه در طول 
ــته ايد؟  ــه برخوردهايى با فرزند خود داش روز چ
ــز كرديد يا نقاط  ــتر بر نقاط ضعف او تمرك بيش
ــردن را اصلى ترين روش  قوت؟ هيچگاه تنبيه ك
ــرار ندهيد؛ به جاى آن  ــرل رفتار فرزندتان ق كنت
ــويق استفاده كنيد و بر رفتارهاى شايسته  از تش
فرزندتان تأكيد داشته باشيد. از توهين كردن، داد 
و بيداد، ايجاد حس خودكم بينى، تحقير و انتقاد 

نازنين شادابى
روانشناس و مشاور خانواده

با نوجوان پرخاشگرم چه كنم؟
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ــويق  افراطى بپرهيزيد و از ترفند جايزه و تش
بيشتر استفاده كنيد.

سعى كنيد در مقابل رفتارهاى پرخاشگرانه 
فرزندتان واكنش نشان ندهيد

برخى از مخالفت ها، لجبازى ها، مقاومت ها 
و ساير رفتارهاى پرخاشگرانه ابراز عصبانيت، 
براى وادار كردن والدين به نشان دادن واكنش 
ــامح و  صورت مى گيرد كه در اين مواقع، تس
ــوع رفتارها، اغلب باعث  ناديده گرفتن اين ن

كاهش آنها مى شود.
ــديد  ــب تش ــا موج ــاره اى از برخورده پ
ــگرانه و برخى ديگر باعث  رفتارهاى پرخاش
ــود. به عنوان مثال، شما از  تخفيف آنها مى ش
دخترتان مى خواهيد ميز شام را آماده سازد. 
ــه غر زدن و  ــروع ب ــن انجام كار، ش او در حي
زمزمه كردن مى كند: «فكر مى كنند من برده 
آنها هستم؛ من را فقط براى كار مى خواهند. 
دوست دارم پيش مادربزرگم زندگى كنم. او 
احترام بيشترى براى من قائل است». همزمان 
ــقاب ها را هم محكم روى ميز  با غر زدن بش
مى كوبد و با سر و صدا آنها را توزيع مى كند. 
ــد در آن زمان  ــن نوجوان چون فكر مى كن اي

ــته است ،  كار مهم ترى براى انجام دادن داش
عصبانى شده و رنجش خود را اين گونه نشان 
مى دهد. اگر شما واكنش اعتراض آميزى نشان 
دهيد امكان دارد عصبانيت او را تشديد كنيد. 
ــنيده بگيريد، از  ــاى او را نش ــا اگر حرف ه ام

عوارض منفى جلوگيرى مى كنيد.
ــما از فرزندتان كارى  ــور كلى، اگر ش به ط
ــر زدن آن را انجام داد،  ــا غ ــتيد و او ب خواس

بهترين روش ناديده گرفتن است.

از انضباط اتفاقى خوددارى كنيد
ــد را بعد از  ــب والدين مجازات عمل ب اغل
ارتكاب آن تعيين مى كنند. اين نوع برخورد، 
ــان  ــت. آنها به فرزندش ــى اس ــاط اتفاق انضب
ــام دهند و  ــد فالن كار را انج مى گويند نباي

منتظر مى مانند وقتى از فرمان شان سرپيچى 
شد، سپس مجازات تعيين مى كنند. عدالت 
ــادى براى نوجوانان دارد.  و انصاف اهميت زي
ــاال با نوجوان  ــده در ب ــكل گفته ش اگر به ش
برخورد كنيد، او فكر مى كند مورد ظلم واقع 
ــده است.  شما بايد قانون و نوع مجازات را  ش
همزمان تعيين كنيد و بدانيد مهم ترين عامل 
در اين برخورد، مقرر كردن نوع مجازات قبل 
از زير پا گذاشته شدن قانون است. بدين شكل 
مسؤوليت مجازات برعهده خود نوجوان است، 
ــده  زيرا با علم به پيامد كارش مرتكب آن ش

است.

با فرزندتان بگومگو نكنيد
ممكن است از فرزندتان بخواهيد كه اتاقش 
را مرتب كند و او اين درخواست را نپذيرد. شما 
ــه «اگر اتاقت را مرتب  او را تهديد مى كنيد ك
نكنى اجازه ندارى روز جمعه بيرون بروى»، او 
هم با عصبانيت مى گويد: «شما حق نداريد به 
زور مرا را وادار به كارى كنيد و جمعه هم بيرون 
ــويد و چيزى  ــما عصبانى مى ش مى روم» و ش
مى گوييد و او نيز عصبانى تر مى شود و جريان 
ــيده مى شود. بهتر است از  به بحث و دعوا كش
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مشاجرات دورى كنيد و بگذاريد او نتيجه عمل 
خود را ببيند. اين برخورد بهتر از دعوايى است 

كه فرزندتان برنده آن خواهد بود.

يافتن راه هاى مصالحه
برخورد شما با فرزندتان بايد در بسيارى از 
موارد شبيه برخورد شما با دوستان تان باشد 
و به جاى اينكه وارد نبرد و پيروز شويد، بهتر 
ــرايطى براى مصالحه،  است به فكر ايجاد ش

آشتى و يافتن راه حل باشيد.

سعى كنيد الگوى مناسبى براى فرزندتان 
باشيد

ــل در آموزش  ــما مؤثرترين عام رفتار ش
ــت. شيوه برخورد پدر و مادر در  فرزندتان اس
برابر مسائل و مشكالت، الگوى فرزندان شان 
به شمار مى آيد. اگر والدين هنگام عصبانيت 
ــا چيزى پرتاب  ــاد بزنند، كتك كارى و ي فري
ــگام عصبانيت همان  ــد، فرزندان نيز هن كنن
كارها را انجام خواهند داد. بنابراين، اگر رفتار 
ــود مى بينيد به رفتار  ــتى از فرزند خ ناشايس
ــرتان، خواهر و برادرهاى بزرگ تر  خود، همس
ــما  ــگاه كنيد. اگر فرزندتان از ش فرزندتان ن
ــت  الگوبردارى كرد، به جاى تغيير او بهتر اس
به دنبال دگرگونى الگوى ياد شده باشيد. اگر 
ــت و افراد  ــما داد و فرياد اس اكثراً در خانه ش
ــت كه  به هم احترام نمى گذارند، بديهى اس
فرزند نيز ياد مى گيرد كه بى احترامى كند. اگر 
ــما را مى زند. اگر توهين  ــد او نيز ش او را بزني
ــد. اگر او را تهديد  كنيد او نيز توهين مى كن
ــد او را عصبانى تر مى كنيد و باعث رفتار  كني
پرخاشگرانه مى شويد. ارائه يك الگوى مناسب 
در نحوه ابراز خشم و ساير احساسات مى تواند 
مؤثرترين روش در آموزش به كودكان و تغيير 

رفتار آنها باشد.

چه كسى رئيس است؟
كودكانى كه لوس شده اند و قادر به تحميل 
ــتند، به نوعى  ــان هس اراده خود به والدين ش
ــن، تمايل دارند  ــوند. بنابراي خودمحور مى ش
ــه رئيس و محور باشند. اين روحيات  هميش
در دوران نوجوانى تشديد مى شود. مثالً وقتى 
فرزندتان بزرگتر شد و از او درخواست كرديد 
ــاعت معينى به خانه برگردد، او اصًال  ــر س س
ــر  توجهى نخواهد كرد. كودكى كه در سراس
زندگى اش به هرچه خواسته، رسيده است و 

در حقيقت كنترل خانواده در دستان اوست، 
وقتى به نوجوانى برسد ، به سختى قادر به ترك 
روحيات خود خواهد بود. در نوجوانى، والدين 
با قوانين سخت مى خواهند فرزندان را كنترل 
كنند و اين تيپ نوجوانان وقتى به خواسته هاى 
خود نرسند، دچار رنجش و كدورت خواهند 
شد. پس در دوران كودكى به نياز كودك در 
مورِد داشتن چهارچوب اهميت دهيد و براى 

او محدوديت هايى قائل شويد.

محيط باثباتى داشته باشيد
ــات (طالق،  ــى كه محيطى بى ثب نوجوانان
ــدد) را تجربه مى كنند  ــى، ازدواج مج جداي
ممكن است ناراحتى خود را به طور غيرمستقيم 
ابراز كنند. سعى كنيد بى ثباتى هاى محيط را 
ــايى و اصالح كنيد. به فرزندتان كمك  شناس
ــى  ــات خود را با روش كنيد تا بتواند احساس
مناسب ابراز كند. اگر فرزندتان سؤاالتى درباره 
ازدواج و طالق دارد حتماً با او صحبت كنيد.

از اعمال محدوديت هاى افراطى خوددارى 
كنيد

ــدت از سوى خانواده خود  افرادى كه به ش
ــار محدوديت هاى  ــوند و دچ مراقبت مى ش
ــاير  ــتند و نمى توانند مانند س ــى هس افراط
دوستان خود آزاد باشند، ممكن است رنجش 
و خشم در آنها نهادينه شود. والدين بايد گاهى 
به دوستان و شرايط محيطى بنگرند تا بتوانند 
ــب و چه كارى  درباره اين كه چه كارى مناس
ــت و يا چقدر بايد محدوديت  ــب اس نامناس

اعمال شود، تصميم گيرى كنند.

اجازه ندهيد رفتار فرزندتان از كنترل خارج 
شود

ــت و رفتار  ــى دچار عصباني وقتى نوجوان
ــوار  ــود، برخورد با او دش ــگرانه مى ش پرخاش
خواهد بود. به جاى اين كه منتظر ظهور اين 
ــويد و سپس با آنها برخورد كنيد،  رفتارها ش
ــيد از وقوع آنها جلوگيرى  ــت بكوش بهتر اس
ــتين به  ــد و يا در مراحل نخس به عمل آوري

كنترل آنها مبادرت ورزيد.
ــگرانه به تدريج در  ــن رفتارهاى پرخاش اي
ــد مى كنند و به مراحل  بعضى نوجوانان رش
ــند. به طور مثال، برادر يك  متعددى مى رس
نوجوان به او مى گويد احمق، سپس بگومگو 
ــه زدن و هل دادن هم  ــود و به تن جدى مى ش
مى رسند و ادامه پيدا مى كند تا جايى كه به 

يك دعواى شديد منجر مى گردد. 
ــوع زد و خورد  ــه منتظر وق به جاى اين ك
شويد بهتر است در همان مراحل نخست كه 
درگيرى لفظى است رفتار آنها را كنترل و از 
وقوع زد و خورد جلوگيرى كنيد. هدف خود 
ــرى از بى ادبى و اهانت قرار دهيد و  را جلوگي
ــازيد.  دعواى احتمالى را در نطفه خاموش س
بايد از آغاز، مانع شدت يافتن درگيرى شويد 

و رفتار فرزند خود را كنترل كنيد.
والدينى كه بيش از حد در خدمت فرزندان 
خود هستند و يا كمبود حضور خود در خانه 
را با پول جبران مى كنند، فرزندانى كم تحمل 

و خشن بار مى آورند.

منبع
ــا نوجوانان»،  - «كليدهاى رفتار ب
ــعود  ــر دن فونتنل، ترجمه: مس دكت

حاجى زاده و اكرم قيطاسى.
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انســان صدها ســال است كه 
ماســت مصرف مى كند. ماست 
يك مــاده غذايى بســيار مغذى 
آن  منظــم  مصــرف  و  اســت 
مى تواند از چندين جنبه سالمت 
شــما را تقويت كند. به عنوان 
مثــال، ماســت مى توانــد خطر 
بيمارى قلبى و پوكى اســتخوان 
را كاهــش دهــد و همچنين به 
مديريــت كاهــش وزن كمــك 
كند. ماســت يكى از محصوالت 
لبنــى محبــوب در جهان اســت 
كه به واســطه تخمير باكتريايى 
شير تهيه مى شود. باكترى مورد 
استفاده براى تهيه ماست الكتوز، 
قند طبيعى موجود در شــير را 
تخمير مى كند. ايــن فرآيند به 
توليد اسيد الكتيك، ماده اى كه 
دلمه شدن پروتئين هاى شير را 
موجب مى شود، منجر شده و مزه 
و بافت منحصر به فرد ماست را 
شكل مى دهد. ماست مى تواند 
از انواع مختلف شير تهيه شود 
و نمونه هاى تهيه شــده از شير 
بــدون چربى به عنوان ماســت 
بدون چربــى و نمونه هاى تهيه 
شده از شير كامل به نام ماست 
پر چــرب شــناخته مى شــوند. 
ماســت ســاده بــدون ايــن كه 
افزودنــى بــه آن اضافه شــده 
باشــد، به رنگ ســفيد و مايعى 
غليظ اســت و عطر و مزه اى تند 
از  بســيارى  متاســفانه  دارد. 
برندهــاى تجارى ماســت حاوى 
مــواد افزوده شــده مانند قند 
مصنوعــى  طعم دهنده هــاى  و 
هســتند. اين قبيل ماســت ها 
براى سالمت خوب نيستند. در 
مقابل، ماســت ســاده، شيرين 
نشده و طبيعى از فوايد سالمت 
قابل توجهى بهره مى برد كه در 
ادامه با چند نمونه از آنها بيشتر 

آشنا مى شويم.

مصرف لبنيات را فراموش نكنيد

سرشار از مواد مغذى است
ــت حاوى مواد مغذى مختلفى است كه  ماس
ــان به آنها نياز دارد. ماست به واسطه  بدن انس
ــهور است كه  ــيم خود مش محتواى باالى كلس
يك ماده معدنى ضرورى براى سالمت دندان ها 
و استخوان ها محسوب مى شود. تنها يك فنجان 
ماست مى تواند 49 درصد از نياز كلسيم روزانه 
شما را تامين كند. همچنين، ماست از محتواى 
ــاالى ويتامين هاى B، به ويژه ويتامين B12 و  ب
ــره مى برد كه هر دو آنها ممكن  ريبوفالوين به
است به محافظت از شما در برابر بيمارى قلبى 
ــگام تولد لوله عصبى كمك كنند.  و نقائص هن
ــد 38 درصد از نياز  ــت مى توان يك فنجان ماس
ــان به فسفر، 18 درصد به پتاسيم و  روزانه انس
ــن كند. اين مواد  ــد به منيزيم را تامي 12 درص
معدنى براى چندين فرآيند بيولوژيكى ضرورى 
هستند كه از آن جمله مى توان به تنظيم فشار 
ــوخت و ساز و سالمت استخوان اشاره  خون، س

كرد.
يكى از مواد مغذى مهم كه به طور طبيعى در 
ماست وجود ندارد، ويتامين D است، اما به طور 
معمول با آن غنى مى شود. ويتامين D سالمت 
سيستم ايمنى و استخوان ها را بهبود مى بخشد و 
ممكن است خطر برخى بيمارى ها مانند بيمارى 

قلبى و افسردگى را كاهش دهد.

سرشار از پروتئين است
ماست مى تواند مقدار قابل توجهى پروتئين - 
ــما  حدود 12 گرم در هر 200 گرم - را براى ش
ــا افزايش مصرف انرژى،  تامين كند. پروتئين ب
ــوزانيد،  ــا ميزان كالرى كه در طول روز مى س ي
ــتيبانى مى كند. دريافت  ــوخت و ساز پش از س
ــتها نيز  پروتئين به ميزان كافى براى تنظيم اش
مهم است زيرا توليد هورمون هايى كه احساس 
ــيرى را ايجاد مى كنند، افزايش مى دهد. اين  س
شرايط مى تواند به صورت خودكار ميزان كالرى 
مصرفى كلى شما را كاهش دهد كه براى كنترل 
وزن مفيد است. ويژگى تقويت احساس سيرى 
ماست با انتخاب ماست يونانى كه از ماست هاى 
غليظ است، نمود بيشترى پيدا مى كند. ماست 
يونانى ساده از محتواى پروتئين باالترى نسبت 
به ماست معمولى برخوردار است و هر 200 گرم 

از آن 22 گرم پروتئين ارائه مى كند.

به سالمت گوارش كمك مى كند
ــاوى باكترى هاى زنده  ــت ح برخى انواع ماس
هستند كه به نام پروبيوتيك شناخته مى شوند. 
مصرف اين قبيل ماست ها مى تواند به سالمت 
گوارش كمك كند. متاسفانه بسيارى از ماست ها 
پاستوريزه شده هستند كه اين عمليات گرمايى 
ــت نيز  مى تواند به مرگ باكترى هاى مفيد ماس
ــان از وجود  ــراى حصول اطمين ــود. ب منجر ش

اين ماست شگفت انگيز!
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ــت نمونه هايى  پروبيوتيك هاى موثر در ماس
ــخص  ــك مش ــب پروبيوتي ــا برچس ــه ب ك
ــى از انواع  ــده اند را خريدارى كنيد. برخ ش
ــود دارند،  ــت وج پروبيوتيك ها كه در ماس
ــيلوس،  الكتوباس و  ــد بيفيدوباكتريوم  مانن
ــانه هاى سندرم  توانايى خود در كاهش نش
ــايع كه روده  روده تحريك پذير، اختاللى ش
ــان  بزرگ را تحت تاثير قرار مى دهد، را نش

داده اند.
افزون بر اين، چندين مطالعه نشان داده اند 
ــما در  ــت از ش كه پروبيوتيك ها ممكن اس
ــهال مرتبط با مصرف آنتى بيوتيك  برابر اس

و همچنين يبوست محافظت كنند.

سيستم ايمنى انسان را تقويت مى كند
ــت، به ويژه نمونه هاى  مصرف منظم ماس
ــتم ايمنى  حاوى پروبيوتيك، مى تواند سيس
ــد و احتمال ابتال  ــان را تقويت كن بدن انس
ــد. پروبيوتيك ها  ــارى را كاهش ده به بيم
مى توانند التهاب را كاهش دهند كه با چندين 
بيمارى از عفونت هاى ويروسى تا اختالالت 
ــت. پژوهش ها نشان  روده پيوند خورده اس
ــا در برخى موارد  ــد كه پروبيوتيك ه داده ان
ــت به كاهش بروز، شدت، و طول  ممكن اس
ــرماخوردگى كمك كنند. افزون بر  مدت س
اين، ويژگى هاى تقويت كننده سيستم ايمنى 
ــطه وجود منيزم، سلنيم و  ــت به واس ماس
روى است كه اين مواد معدنى نقش مهمى 
ــتم ايمنى بدن انسان ايفا  در سالمت سيس
 D مى كنند. ماست هاى غنى شده با ويتامين
هرچه بيشتر سالمت سيستم ايمنى را تقويت 
مى كنند. ويتامين D به واسطه توانايى خود 
ــگيرى از بيمارى هايى مانند  در زمينه پيش
ــرماخوردگى و آنفلوآنزا مورد مطالعه قرار  س

گرفته است.

در برابر پوكى استخوان از شما محافظت 
مى كند

ــت حاوى برخى مواد مغذى كليدى  ماس
ــتخوان ها است كه  ــالمت اس براى حفظ س
ــيم، پروتئين،  ــه مى توان به كلس از آن جمل
 D ــفر و گاهى اوقات ويتامين ــيم، فس پتاس
ــن ويتامين ها و مواد  ــاره كرد. تمامى اي اش
ــگيرى از پوكى استخوان  معدنى براى پيش
ــرايطى  ــتخوان ش ــتند. پوكى اس مفيد هس
است كه در بين سالمندان شايع است. افراد 

مبتال به پوكى استخوان از تراكم استخوانى 
ــتند و در معرض خطر  پايينى برخوردار هس

شكستگى هاى استخوان قرار دارند.

مى تواند براى سالمت قلب مفيد باشد
ــت كه  ــى از داليلى اس ــت يك چربى ماس
ــث برانگيز  ــالمت اين ماده غذايى را بح س
ــاوى چربى هاى  ــت عمدتا ح مى كند. ماس
اشباع شده، با مقدار كمى از اسيدهاى چرب 
ــباع نشده تك پيوندى است. در گذشته،  اش
اعتقاد بر اين بود كه چربى اشباع شده موجب 
بيمارى قلبى مى شود، اما پژوهش هاى اخير 
ــاله شايد درست  ــان داده اند كه اين مس نش
ــودن چربى  ــى دال بر مضر ب ــد. مدرك نباش
ــت براى سالمت وجود ندارد  موجود در ماس
ــالمت  ــت براى س و در حقيقت، ممكن اس

ــما نيز مفيد باشد. برخى پژوهش ها  قلب ش
ــان داده اند كه مصرف چربى اشباع شده  نش
از محصوالت شير كامل مى تواند كلسترول 
ــوب خون (HDL) را افزايش دهد كه اين  خ
شرايط مى تواند به حفظ سالمت قلب كمك 
ــان داده اند مصرف  كند. مطالعات ديگر نش
ــوع بيمارى  ــت مى تواند در كاهش وق ماس
ــد. افزون بر اين، محصوالت  قلبى موثر باش
لبنى مانند ماست مى توانند به كاهش فشار 
ــى از عوامل  ــك كنند كه يك ــون باال كم خ

خطرآفرين براى بيمارى قلبى است.

مى تواند به مديريت وزن كمك كند
ماست داراى ويژگى هاى مختلفى است كه 
ــت وزن كمك كنند. اين  مى توانند به مديري
محصول از پروتئين بااليى برخوردار است كه در 
كنار كلسيم مى تواند سطوح انتشار هورمون هاى 
كنترل كننده اشتها را افزايش دهند. افزون بر 
اين، چندين مطالعه نشان داده اند كه مصرف 
ــت با وزن بدن، درصد چربى بدن و اندازه  ماس

دور كمر كمتر مرتبط است.

ماسـت ممكن اسـت براى همه مناسـب 
نباشد

ــبت به مصرف ماست  برخى افراد بايد نس
ــند زيرا مى تواند عوارض جانبى  محتاط باش
ــد، به ويژه در موارد  ــته باش را به همراه داش
ــير. عدم  ــدم تحمل الكتوز يا آلرژى به ش ع
تحمل الكتوز زمانى رخ مى دهد كه بدن فاقد 
ــت كه براى تجزيه  آنزيمى به نام الكتاز اس
ــه آن نياز داريد. الكتوز قند موجود  الكتوز ب
ــرايط به شكل گيرى  ــت. اين ش در شير اس
نشانه هاى گوارشى مانند درد در ناحيه شكم 
و اسهال پس از مصرف محصوالت لبنى منجر 
مى شود. از اين رو، افراد مبتال به عدم تحمل 
الكتوز ممكن است نيازمند پرهيز از مصرف 
ماست باشند. با اين وجود، برخى افراد مبتال 
به اين شرايط ممكن است توانايى تحمل آن 
ــند. اگر به عدم تحمل الكتوز  ــته باش را داش
مبتال هستيد ممكن است به يك روند آزمون 
و خطا براى تشخيص اين كه توانايى مصرف 

ماست را داريد يا خير نياز داشته باشيد.

آلرژى به شير
ــاوى پروتئين هاى  ــى ح ــوالت لبن محص
ــتند كه برخى  ــن و وى (Whey) هس كازئي
ــد. در اين  ــه آنها آلرژى دارن ــبت ب افراد نس
ــكل گيرى واكنشى  ــير موجب ش موارد، ش
مى شود كه مى تواند بروز نشانه هايى از كهير 
ــى تهديدكننده زندگى  و تورم تا آنافيالكس
ــود. بر همين اساس، اگر به  فرد را موجب ش
ــير آلرژى داريد، بهترين گزينه پرهيز از  ش

مصرف ماست است.

چگونه بهترين ماسـت را براى سـالمت 
خود انتخاب كنيم

ــاده و شيرين نشده بهترين  ماست هاى س
ــرا از مواد  ــوند زي ــوب مى ش ــه محس گزين
ــد افزوده  ــكيل دهنده حداقلى بدون قن تش
شده سود مى برند. گزينش ماست كم چرب 
ــخصى محسوب  يا پر چرب يك انتخاب ش
مى شود. انواع پرچرب كالرى بيشترى دارند، 
ــالم بودن آنها نيست.  اما اين به معناى ناس
تنها بايد به ميزان مصرف توصيه شده توجه 
ــيد. همچنين، ماست هاى حاوى  داشته باش
ــطه فوايد  ــاى زنده و فعال به واس باكترى ه
خوبى  ــاى  گزينه ه پروبيوتيك ها  ــالمت  س

محسوب مى شوند.
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ــالم) مردى را در سايه عرش الهى مشاهده كرد. عرض كرد:  ــى (عليه الس حضرت موس
خدايا، بارالها، اين كيست كه اين اندازه مقامش رفيع و باال و ارزشمند است كه او را در سايه 

عرشت جاى داده اى؟
خداى مهربان فرمود: اى موسى! اين كسى است كه اخالق نيك دارد. پدر و مادرش از او 

راضى هستند و به آنچه از مال و نعمت به مردم داده شده، حسد نمى ورزد.1
آيا مى دانيد حسود بدترين زندگانى را در ميان مردم دارد؟
آيا مى دانيد حسد ورزيدن جسم حسود را ذوب مى كند؟

آيا مى دانيد نتيجه حسد ورزيدن شقاوت و بدبختى در دنيا و آخرت است؟
آيا مى دانيد وقتى باران حسد باريدن گيرد، فساد و تباهى مى رويد؟

حسودان هميشه ناراحتند، نه تنها به اين دليل كه در زندگى بدى به آنها روى مى آورد، 
بلكه بدان سبب كه از خوشى ديگران نيز نگرانند.

ــمان ها به سوى انسان ها نازل مى شود، اما در قلبى كه در آن يكى از اين  حكمت از آس
چهار چيز باشد، قرار نمى گيرد:

1- توجه و اعتماد به دنيا
2- داشتن غم و غصه نسبت به آينده

3- عشق به زياده طلبى
4- حسدورزى نسبت به ديگران2

(الهى، اگرچه چيزى ندارم، ولى داراتر از من كيست؟ كه تو دارايى منى)

درمان حسادت
1- خواندن سوره فلق

2- صلوات بر محمد و آل محمد
3- گفتن ماشااهللا

4- گفتن ال حول وال قوه اال باهللا
5- بريدن طمع از آنچه نزد ديگران است.

1) بحاراالنوار، ج 70
2) مرآه العقول

حسد  ورزيدن، جسم حسود را ذوب مى كند

برگرفته از كتاب جلوه هاى نجات
 نوشته عبدالكريم شمشيرى(محمددوست)
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ورزش
سكوى تاريخى جهان زير پاى بلندقامتان ايران

متخصص سقوط آزاد از آسمان!
مراقبت هاى بهداشتى هنگام شنا كردن در استخر

قيمت نيمار مساوى با 13 مارادونا، 12باجو و 6 رونالدو!
فوتبالى هاى سابقاً خبرنگار!
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آخرين روزهاى شهريورماه براى 
واليبــال ايران يك اتفــاق ويژه 
داشــت. اتفاقــى كــه مى  تواند 
ســرآغاز شــكوفايى بيشتر اين 
رشــته پرطرفدار شود. واليبال 
ايران اين بار بعد از درخشــش 
اوزاكاى  در  اخيــر  ســال هاى 
ژاپن تاريخ ســاز شــد. اين تيم 
براى نخســتين بار، ســكوى يك 
تورنمنت جهانــى را زير پاى خود 
ديــد تا افتخــارات ايــن ورزش 
بعد از قهرمانى در آســيا، حضور 
در المپيــك و تجربه ليگ جهانى 
با مقام سوم رقابت هاى واليبال 
جام بزرگ قهرمانان قاره ها كامل 
شود. تا پيش از رقابت هاى جام 
بزرگ قهرمانان قاره ها، تيم هاى 
نوجوانــان و جوانــان واليبال در 
عرصه جهانى سكونشين شدند؛ 
اما براى تيم ملى واليبال، نخستين 
بار اين اتفاق بزرگ روى داد. اين 
موفقيت زمانى به دست آمد كه 
در روز پايانى بازى هاى ژاپن، ابتدا 
الجوردى پوشان كه با سه برد از 
چهار ديدار قبلى شــانس زيادى 
براى رسيدن به يكى از سكوها 
داشــتند، توانســتند 3 بر يك 
مقابل آمريكا به پيروزى برسند. 
با اين نتيجه آمريــكا با توجه به 
داشتن فقط دو برد از رفتن روى 
سكو محروم شد و ايتاليايى ها در 
جايگاه دوم ايســتادند. با نتيجه 
ايتاليا، ملى پوشان واليبال ايران 
حتى درصورت شكســت مقابل 
فرانســه در بازى آخر خود مدال 
برنــز اين رقابت ها را به دســت 
مى آوردنــد. خروس هــا (لقــب 
تيم ملى فرانسه) شانسى براى 
رســيدن به مدال نداشتند و با 
توجه به شكست آمريكا، جايگاه 
ســومى ايــران پيــش از بــازى 
مقابل فرانسه تثبيت شد. با اين 
رتبه بندى، واليبــال ايران براى 
نخستين بار در تاريخ روى سكوى 
يك تورنمنت رسمى جهانى رفت.

واليبال ايران مدال برنز جام قهرمانان را به گردن آويخت

افشين رضاپور
روزنامه نگار

ركورد تازه براى واليبال ايران
ــى واليبال در پنجمين و آخرين ديدار  تيم مل
ــه به يك ركورد ديگر هم رسيد  خود برابر فرانس
و آن نخستين پيروزى واليبال ايران برابر اين تيم 
بود. تا پيش از اين بازى دو تيم، فرانسه تنها تيمى 
بود كه ايران موفق به پيروزى مقابل اين تيم نشده 
ــمى دو  بود. پيش از اين در كارنامه بازى هاى رس
تيم، پنج مسابقه وجود داشت كه فرانسوى ها در 

همه آنها فاتح ميدان بودند.
ــه در اين دوره از  ــده فرانس تركيب متحول ش
رقابت ها به لحاظ نتيجه گيرى براى اين تيم خوش 
يمن نبود، اما از آينده خوب ستاره هاى جوان خبر 
ــون اروين انگاپت، آنتونو روزير و  داد. بزرگانى چ
ــه كنار گذاشته  كوين لروكس از تيم ملى فرانس
ــوى ها بر خالف بازى هاى روزهاى  شدند. فرانس
ــر در تركيب كنونى را  ــل كه بازيكنان جوان ت قب
به ميدان فرستاده بودند، براى رسيدن به برترى 
ــران از تركيب اصلى خود با حضور  ــازى با اي در ب
چهره هاى باتجربه تر در ميدان استفاده كردند؛ اما 
ــم  ــابقه، طلس با پيروزى 3 بر 2 ايران در اين مس
ــت. ايران در پايان جام قهرمانان  ــه شكس فرانس
بزرگ جهان با چهار برد و يك شكست برابر برزيل 
9 امتيازى شد و عالوه بر مدال برنز جايزه صدهزار 
ــود اختصاص داد.  ــوم جام را به خ دالرى تيم س
تيم ملى براى سومين بار در جام بزرگ قهرمانان 
جهان شركت كرد و در سال هاى 2009 و 2013 

پنجم و چهارم شده بود.

پايان كار واليبال در سال 2017
ــب اين مدال برنز جام قهرمانان بزرگ  با كس
ــال 2017 براى 6 تيم حاضر  واليبال جهان در س
ــيد. بدين ترتيب  ــن رقابت ها به اتمام رس در اي
تمامى تورنمنت هاى ملى واليبال در سال جارى 
ميالدى تمام شد تا حاال بازيكنان كار خود را در 
حوزه باشگاهى آغاز كنند. اما شايد نتيجه تاريخى 
ــهر اوزاكا كمترين حق اين  ــده در ش ــب ش كس
ــل طاليى واليبال ايران بود كه از سال 2011  نس
ــال 2013  ــتارت موفقيت هايش را زده و از س اس
ــده است. در اين ميان و  نيز وارد ليگ جهانى ش
ــال هايى كه واليبال پله هاى ترقى را  در تمام س
طى كرده، يك فرد با حضور ثابت و بدون حاشيه 
نقش كاپيتانى را به خوبى براى ساير بازيكنان تيم 
ملى ايفا كرده است. سعيد معروف كه بعد از كنار 
رفتن عليرضا نادى توسط خوليو والسكو به عنوان 
كاپيتان تيم ملى واليبال انتخاب شد، در سال هاى 
اخير با انگيزه اى باال به كار خود ادامه داده است. 

پاى ثابت تيم ملى
ــر برخى از  ــال اخي ــش س با اينكه در پنج، ش
ــخصى  بازيكنان به دليل مصدوميت و داليل ش
ــايد تنها  در مقاطعى از تيم ملى كنار رفته اند، ش
ــتاده تا دريافت  پاى ثابت كه همواره لب تور ايس
ــبى را براى مهاجمان  اول را بگيرد و پاس مناس
ــت. او هيچ  ــعيد معروف بوده اس فراهم كند، س
ــت هم از تيم ملى  ــت حتى به بهانه مصدومي وق

سكوى تاريخى جهان زير پاى بلندقامتان ايران
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دور نمانده است. يادمان نمى رود كه در ليگ 
ــتان وقتى معروف  ــال و در لهس جهانى امس
دچار مسموميت شده بود، قصد داشت از زير 
ــده و به بازى برود كه در نهايت  سرم بلند ش
ــد و  در رختكن بار ديگر دچار حالت تهوع ش

نتوانست به ميدان برود.

تجربه فوق العاده اروپايى
ــال هاى  ــا اينكه اكثر س ــعيد معروف ب س
ــگاهى را در ليگ  ــورش در تيم هاى باش حض
ايران سپرى كرده، نزديك به 4 ماه در يكى از 
بهترين تيم هاى باشگاهى اروپا فعاليت داشت. 
كاپيتان تيم ملى كشورمان يكى از مهره هاى 
ــيدن به قهرمانى  اصلى زنيت كازان در راه رس
ليگ روسيه و ليگ قهرمانان اروپا بود و بعد از 
كسب افتخارات زياد در چند ماه بار ديگر به 

ليگ داخلى بازگشت. 

لقب «بهترين پاسور جهان» بيراه نيست
ــاهد اين  ــال هاى اخير ش بارها در طول س
بوديم كه لقب «بهترين پاسور جهان» از سوى 
رقيبان ايران به سعيد معروف اطالق مى شود. 
در همين دوره از مسابقات جام قهرمانان جهان 
ــاهد بوديم چند بازيكن و مربى خارجى به  ش
تمجيد از پاسور ايرانى پرداختند. متيو اندرسون 
پشت خط زن تيم ملى واليبال آمريكا در اين 
ــازى بوده ام و  ــاره گفت: «من با معروف هم ب ب
مى دانم چه قابليت هايى دارد. سعيد هميشه 
مثل جادوگرها در كنار بازيكنان قرار دارد و در 
دفاع روى تور و حمالت، كار را براى ما دشوار 
ــرمربى  ــپيرا، س مى كند.» همچنين جان اس
تيم ملى آمريكا نيز به تمجيد از پاسور ايرانى 
ــت: «مى توانم بگويم معروف يك  پرداخته اس
رهبر خوب است. به عنوان رهبر تيم نقشش 
را خيلى خوب بازى مى كند و با انرژى خاصى 

پاس ها را براى مهاجمين اش مهيا مى كند.»

جادوگر تا كى ادامه مى دهد؟
ــب جادوگر  ــعيد معروف كه حاال با لق س
واليبال شناخته مى شود، ماه آينده 32 سالگى 
ــت. اين در حالى  ــن خواهد گرف خود را جش
ــت كه بازيكنى چون شهرام محمودى با  اس

ــه خداحافظى گرفته يا برخى  ــن پايين تر تصميم ب وجود س
ــتند در اوج بمانند و  ــرات همچون عليرضا نادى نتوانس از نف
ــتگى و دلزدگى در  ــودآگاه كنار رفتند. فعال اثرى از خس ناخ
چهره رهبر تيم ملى واليبال ايران ديده نمى شود و همه اميدوار 
هستند او حداقل تا المپيك 2020 با همين روند به كار خود 
ــال اخير معروف پاى ثابت حضور در تيم  ادامه دهد. در 7 س
ــت و هواداران واليبال اميدوار كسب نخستين  ــده اس ملى ش
ــتند. بايد ديد آيا اين  مدال در المپيك با تداوم حضور او هس
ــود دارد و او در  ــزه در وجود كاپيتان تيم ملى ايران وج انگي
تاريخ سازى هاى بعدى تيم ملى چقدر نقش خواهد داشت. دل 
ــت كه بعد از كنار رفتن معروف واليبال  نگرانى اصلى اينجاس

ايران دچار چالشى جدى شود.

رده بندى پايانى جام قهرمانان
ــه و ژاپن به ترتيب  ــران، آمريكا، فرانس ــل، ايتاليا، اي برزي
ــم هفتمين دوره رقابت هاى واليبال جام  مقام هاى اول تا شش

بزرگ قهرمانان قاره ها را از آن خود كردند.

كوالكوويچ: ايرانى ها عاشق واليبال هستند
ــت خبرى بعد از  ايگور كوالكوويچ حرف هايش را در نشس
ــق واليبال  ــه آغاز كرد و گفت: مردم ايران عاش بازى اين گون
ــتند و در هر روز، هر لحظه و هر ثانيه پيگير مسابقات و  هس
اخبار تيم هاى ملى كشورشان هستند. او درباره بازى با فرانسه 
ــدن با همكارم لورن (سرمربى تيم فرانسه)  گفت: رو در رو ش
ــت چهارم  به جذابيت اين بازى واليبال افزود. پس از پايان س
مسابقه با فرانسه، بازيكنانم خسته شده بودند، اما مى خواستند با 
پيروزى در ديدار پايانى به مدال برسند. خوشحالم كه توانستند 
ــخصيت خود را حفظ كنند. آنان در موقعيت هاى  قدرت و ش
دشوار از خود مقاومت نشان دادند. كوالكوويچ گفت: تيم ايران 
ــكالت زيادى براى حفظ برخى بازيكنان مهم چون امير  مش
غفور و محمد موسوى در تيم ملى داشت. حتى عادل غالمى 
و جواد معنوى نژاد هم در مسابقات ليگ جهانى با مصدوميت 

رو به رو شدند و زمان ريكاورى بسيار كوتاه بود.

جوايز تيم ها
فدراسيون بين المللى واليبال (FIVB)، براى هفتمين دوره 
رقابت هاى جام قهرمانان بزرگ در بخش مردان مبلغ 635 هزار 
دالر جايزه نقدى براى تيم ها در نظر گرفت. سهم ايران 100 

هزار دالر است.
ــل: 250 هزار دالر/ ايتاليا: 125 هزار دالر/ ايران: 100  برزي
ــه: 50 هزار دالر/ ژاپن:  هزار دالر/ آمريكا: 70 هزار دالر/ فرانس

40 هزار دالر.

سـعيد معـروف كه حـاال با 
لقب جادوگر واليبال شـناخته 
مى شود، ماه آينده 32 سالگى 
خود را جشن خواهد گرفت. اين 
در حالى است كه بازيكنى چون 
شـهرام محمودى با وجود سن 
پايين تر تصميم به خداحافظى 
گرفته يا برخى از نفرات همچون 
عليرضا نادى نتوانستند در اوج 
بمانند و ناخودآگاه كنار رفتند. 
فعال اثرى از خستگى و دلزدگى 
در چهره رهبر تيم ملى واليبال 
ايـران ديـده نمى شـود و همه 
اميـدوار هسـتند او حداقل تا 
المپيك 2020 با همين روند به 

كار خود ادامه دهد
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تاكنون شــده براى يك زندگى 
پرخطــر هزينه كنيــد؟ منظورم 
اين است در ورزش هاى پرخطر 
و ماجراجويانه وارد شويد و مثال 
كلى پول براى آموزش سقوط از 
ارتفاع بدهيد يا دم در هواپيما 
در فاصله 5000 مترى از زمين 
بــه پاييــن بپريد؟ حتمــا وقتى 
براى بلندپروازى، هيجان برخى 
ورزش هــا را به جــان مى خريد 
بايــد از زندگــى پرخطــرى كــه 

انتخاب كرده ايد لذت ببريد. 
فاطمــه اكرمى يكى از كســانى 
اســت كــه بــا جنــب و جــوش 
ورزش هاى  در  هيجان  بســيار، 
ماجراجويانــه را دوســت دارد. 
زميــن  روى  ژيمناســتيك  بــا 
شــروع كرد، اما بــا پاركور روى 
در و ديــوار ادامــه داد و اينك 
خودش را از هواپيما به بيرون 
پرت مى كند! برخــالف خيلى از 
ما كه براى رســيدن به نقطه اى 
دنج در طبيعت بايــد از راه هاى 
پر پيــچ و خــم و احيانا ترافيك 
ســنگين جاده هــا عبــور كنيم، 
اكرمى ترجيح مى دهد مناظر زيبا 
را بــا اســكاى دايوينگ ببيند و 
تجربه كند. وى تاكنون دوره هاى 
متعــددى را گذرانــده و هفته 
پيــش براى آمــوزش به تايلند 
رفت. در روســيه هم اســكاى 
دايوينــگ را تجربه كرد تا ثابت 
كند پاى هيجانش در يك ورزش 
ماجراجويانه و پرخطر ايستاده و 

هزينه كرده است.
با او قرار گذاشتيم درباره رفتن 
و پريدن از ارتفاع صحبت كنيم 
و اين كــه چطــور بايــد از داخل 
هواپيما به بيرون شــيرجه زد. 
آنهايى كه ترس از ارتفاع دارند 
گفت وگــو بــا فاطمــه اكرمى را 

برايشان توصيه نمى كنيم.

فاطمه اكرمى از هيجانات اسكاى دايوينگ مى گويد

هيلدا حسينى خواه
روزنامه نگار

شما چترباز هستيد؟!
ــه. كال اهل  ــا روى زمين ن ــمان بله، ام در آس

چتربازى نيستم.

كجاى آسمان؟
تقريبا در هزار مترى زمين.

اگر چترت باز نشد چى؟
چتر دوم دارم.

اگر آن هم باز نشد؟
ــد پس خواست خداست كه  دومى هم باز نش

بميرم!

چقدر ايمنى را مد نظر فعاليـت ورزش ات قرار 
مى دهى؟

خيلى زياد. ايمنى نباشد قطعا جان سالم به در 
نمى بريم. ايمنى ركن اول فعاليت ماست.

نقطه فرود را چطور انتخاب مى كنيد؟
ــخص  قبل از پريدن، مكان هايى براى فرود مش
مى شود و جهت باد هم معلوم است. بعد از آن به 
خود چترباز بستگى دارد كه با وزش باد و مكانى 
ــناور است، چطور چترش را هدايت  كه در آن ش

كند تا به نقطه فرود برسد.

اگر در نقطه اى غير از نقطه فرود به زمين برسى 

چه اتفاقى رخ مى دهد؟
ــرود نياييم و  ــده ف چنانچه در نقاط تعيين ش
اشتباه كنيم كارت قرمز مى گيريم و تا يك هفته 

اجازه پرش نداريم.

نخسـتين ارتفاعى كـه از آن پريدى چند متر 
بود؟

فكر مى كنم4000 متر.

چه حسى داشتى؟ نمى ترسيدى؟
ــودم مى گفتم به  ــيدم، اما به خ اولش مى ترس
پايين نگاه نكنم. مى خواستم دم در هواپيما بدون 
نگاه  كردن به پايين بپرم، اما نشد. يك دفعه دلم 
ــتم و بايد در زمان  ــد، اما چاره اى نداش خالى ش
ــدم. حس عجيبى دارد.  ــى به بيرون مى پري اندك
ــما بايد در يك لحظه كارى را انجام دهيد كه  ش
ميلياردها انسان ديگر حتى جرات فكر كردن به 

آن را هم ندارند. 

يك سقوط به طور متوسط چقدر زمان مى برد؟
سقوط آزاد يك دقيقه طول مى كشد و بعد بايد 
چتر را باز كنيم. چهار  تا  پنج دقيقه بعد مى رسيم 

به زمين.

سرعت سقوط شما چقدر است؟
ــا ديوانه كننده  ــاعت؛ واقع 300 كيلومتر در س

است.

متخصص سقوط آزاد از آسمان!
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مكان ويژه اى براى سقوط داريد؟
ــه مازندران، مردآباد كرج و  بله، عموما كالل

زيبا كنار گيالن را انتخاب مى كنيم.

 چه محدوديت هاى در اين رشـته ورزشى 
وجود دارد؟

محدوديت اين ورزش فقط وضعيت هواست 
ــون من يك بار هم گوش  و گوش درد. تاكن

درد نگرفتم.

ترس برايت چه مفهمومى دارد؟
ــم، اما همين  دروغ نمى گويم؛ من مى ترس
ــت دارم . همه مى ترسند، اما بر  ترس را دوس

ترس خود غلبه مى كنند.

براى مان يك خاطره بگو؟
در ورزش خاطره خوب و تلخ باهم است. در 
ژيمناستيك پايم را جراحى كردم كه قبلش 
ــود يا  ــا مى گفتند يك پايم كج مى ش دكتره
ــبختانه عملم با  كوتاه تر از آن يكى، اما خوش

موفقيت انجام شد.

خاطره شيرين؟
يك بار در ارتفاع هزار مترى در دبى چترم 
ــاهين دوره ام  ــه تا ش را باز كردم كه ديدم س
ــوند كه  ــد. فرياد مى زدم از من دور ش كرده ان
ــد و آن باال مرا  ــبختانه همين طور ش خوش
نخوردند! اتفاقات عجيب ديگر هم داشتم مثل 
ــقوطم در روسيه كه چتر اولم باز نشد، اما  س

چتر دومم را باز كردم.

چقدر به مرگ نزديكى؟
خطر مرگ يك در ميليون اتفاق مى افتد و 
در سقوط آزاد خيلى كمتر از رشته هاى ديگر 
ــه 10 برابر خطر مرگ  ــتيك ك مثل ژيمناس

وجود دارد، ديده مى شود.

درون خانواده چطور زندگى مى كنى ؟
من يكى يكدانه ام و از نظر مالى پشتيبانى 

مى شوم.

ژيمناستيك هم كار كرده اى؟
با اصرار مادرم وارد يك باشگاه ژيمناستيك 
ــت و من  ــبى نداش ــدم، اما امكانات مناس ش
مجبور بودم براى تمرين، خانه مان را به سالن 

ژيمناستيك تبديل كنم.

موفقيتى هم داشتى؟
موفقيت هاى زيادى در ژيمناستيك داشتم. 
از شش سالگى آموزش را شروع كردم تا 18 
ــالگى مقام هاى قهرمانى كشور را به دست  س

ــورهاى اسالمى دو  آوردم و در بازى هاى كش
ــتيك هنرى و  ــره در ژيمناس ــال و يك نق ط

ايروبيك گرفتم.

چرا ادامه ندادى؟
ژيمناستيك ورزش خاصى است كه بعد از 
18 سالگى ديگر برنامه اى به غير از مربيگرى 

نداريد.
 

پاركور هم كار كرده اى؟
ــمت پاركور  ــال ناگهانى به س ــه طور كام ب
ــت هم بودم  ــدم و چون ژيمناس ــيده ش كش
ــى زود حركت ها را ياد  با كمك مربى ام خيل
گرفتم. من به دنبال رشته اى بودم كه هيجان 

و تنوعش بيشتر باشد.

بدلكارى چطور؟
ــا يك گروه بدلكارى كار مى كردم و بعد از  ب
شناخت استعدادم در اين كار، تجربه خوبى به 
دست آوردم. من همه ورزش هاى ماجراجويى 
را دوست دارم و تا 70، 80 سالگى كه توانايى 

دارم مى خواهم همه را تجربه كنم.

كار در خانه را هم دوست دارى؟
ــخ به اين پرسش سخت است. بلدم اما  پاس
ــبزى فقط در حد نيمرو(با  نه در حد قرمه س
خنده). اما در كار خانه از پس خودم برمى آيم. 
ــاد بگيرم و در  ــت دارم خياطى ي خيلى دوس

اولين فرصت به سمت خياطى خواهم رفت.
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امــروزه شــنا به عنــوان فعاليتــى 
ورزشــى و تفريحــى مفيــد از نظر 
روحى و جســمى مورد اقبال مردم 
اســت. به همين دليل تقاضا براى 
اســتفاده از استخرها و بهره مندى 
از شنا نزد مردم در تمام ايام سال 
رو به افزايش اســت. اين موضوع 
توجه به رعايت جوانب بهداشــتى 
استخرهاى شنا براى تامين سالمت 
و رفــاه افــراد شــناگر را بســيار 
مهــم و قابــل توجه مى كنــد. عدم 
نگهدارى و پايش مناســب محوطه 
و آب استخرها مى تواند مخاطرات 
زيادى را از نظر بهداشــت عمومى 
ايجاد كند. از موارد بهداشتى مهم 
در ايــن زمينه توجه به كيفيت آب 
مصرفى در اســتخر اســت. از نظر 
بهداشتى، آب مصرفى در استخرها 
بايد داراى ويژگى هاى شــيميايى، 
فيزيكــى و ضدميكروبى مناســب 
و در حد مطلوب باشــد به گونه اى 
كــه عدم رعايــت ايــن معيارها در 
استخرها اين ورزش مفرح و سالم 
را تبديــل به منبعى بــراى ابتال به 

انواع بيمارى ها مى كند.

مخاطرات
ــيوع بيمارى  موارد زيادى از انتقال عفونت و ش
ــناگرها از آب استخرها گزارش شده است.  در ش
در استخرها بدن به طور مستقيم با آب در تماس 
ــدن شناگر در آب، ممكن  است و با غوطه ور ش
ــت آب وارد دهان، چشم، بينى و گوش شود؛  اس
ــيميايى  ــورت آلودگى ميكروبى يا ش ــذا در ص ل
شناگر، احتمال انتقال بيمارى ها از جمله اگزما، 
بيمارى هاى گوارشى و عفونت گوش بسيار زياد 
خواهد بود. افراد آلوده مى توانند به صورت مستقيم 
آب استخر، سطوح و تجهيزات استفاده شونده در 
ــتخر را آلوده سازند چرا كه شناگرها از طريق  اس
ــلى خود  ــزاق، روده و اندام هاى تناس ــت، ب پوس
ــم وارد آب مى كنند كه  ميليونها ميكروارگانيس
ــا اغلب عفونت هاى منتقله از طريق آب مرتبط  ب
ــتند. از طرفى چون ميزان اين آلودگى بر اثر  هس
ــتفاده افراد مختلف از استخر به طور  تداوم و اس
مستمر رو به افزايش است، لذا محل مناسبى براى 
ــده عده بيشترى از مردمى كه از استخر  آلوده ش

استفاده مى كنند، فراهم خواهد شد.
ــت كه آب، محيطى عالى براى رشد  واضح اس
ــت  ــال موجودات ذره بينى بيمارى زايى اس و انتق
ــهال آميبى و  كه عامل بيمارى هايى از قبيل: اس
باسيلى، تب تيفوئيد، هپاتيت، تبخال، ورم ملتحمه 
ــم و زرد زخم و... هستند. محيط هاى گرم و  چش
مرطوب همراه با غذاى كافى، بسيار مناسب براى 

اين قبيل موجودات ميكروسكوپى بيمارى زاست و 
در صورت مراقبت ضعيف از آب و محيط استخر 
ــت عوامل عفونت هاى ذيل در استخر  ممكن اس

وجود داشته باشد:
 عفونت هاى ويروسى و قارچى ، مثل عارضه 
ــارى قارچى  ــناگران كه يك بيم خارش پاى ش

پوست است.
 عفونت چشم، گوش ، حلق و بينى.

 عفونت هاى بخش فوقانى تنفس.
 عفونت هاى دستگاه گوارش به ويژه روده اى.

ــيميايى  ــار مخاطرات ميكروبى، مواد ش در كن
كه براى گندزدايى و تصفيه آب استخرهاى شنا 
ــتفاده مى شوند نيز طبق خاصيت خودشان و  اس
ــود در آب، ممكن  ــر اثر واكنش با مواد موج يا ب
ــناگران و يا كاركنان  ــت خطراتى را براى ش اس
ــتخر از طريق تماس پوستى و يا تنفسى مواد  اس
فرار در محيط هاى در بسته ايجاد كنند. مهمترين 
ــنا مورد  ــتخرهاى ش ــواردى كه معموال در اس م
ــئوالن استخر قرار مى گيرند به شرح  كنترل مس

ذيل است:
ــت كه براى گندزدايى و  كلر: يكى از موادى اس
ــتخرها استفاده مى شود ولى  رفع كدورت آب اس
كلر تنها عامل موثر براى گندزدايى و رفع كدورت 
نيست بلكه براى دستيابى به حداكثر گندزدايى و 
ــع كدورت با كلر، تنظيم PH در محدوده بين  رف
ــت. معموال  ــى 7/8 نيز امرى ضرورى اس 7/2 ال

مراقبت هاى بهداشتى هنگام شنا كردن در استخر
ورزش كردن نبايد به جاى سالمتى زمينه ساز بروز بيمارى باشد

فاطمه اعاليى نژاد
مربى و داور شنا
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براى افزايش PH آب از موادى نظير كربنات 
سديم و براى كاهش PH از موادى نظير اسيد 
مورياتيك و اسيد سولفوريك رقيق استفاده 
ــتاندارد  ــود. پايين بودن PH از حد اس مى ش
باعث خوردگى تاسيسات، تحريك و سوزش 
چشم و پوست شناگران و باال بودن آن باعث 
از دست رفتن كلر، كاهش كارايى آن و ايجاد 

لك مى شود.
كدورت آب: از جمله مشكالتى كه كدورت 
ــاد مى كند جلوگيرى از بهبود  باالى آب ايج
فرايند گندزدايى و كاهش تاثير ماده گندزدا 

است.
دمـاى آب: دماى آب توصيه شده براى آب 
استخرهاى سر پوشيده بين 26 تا 28 درجه 
سانتى گراد است. اين دما نبايد به بيش از 29 
درجه سانتى گراد برسد. درجه حرارت هواى 
ــتخر نيز بايد يك تا دو درجه باالتر  اطراف اس
از دماى آب باشد؛ اما نبايد بيشتر از 30 درجه 
ــود. افزايش دماى محيط به  ــانتى گراد ش س
بيش از 30 درجه سانتى گراد موجب تبخير 
آب روى سطح پوست و در نتيجه پايين آمدن 

دماى بدى شناگر مى شود.
ــاالى 30 درجه  ــردن در آب هاى ب ــنا ك ش
ــى در فرد  ــت موجب وقفه تنفس ممكن اس
ــى در  ــن انجام حركات ورزش گردد همچني
ــتگى عضالنى  ــرد نيز با ايجاد خس هواى س
ــخ عصبى،  به تدريج منجر به اختالل در پاس
عضالنى و خستگى بيشتر مى شود و در نتيجه 
به مرور احتمال ايجاد آسيب سرمايى افزايش 
ــا داراى اثر قابل مالحظه اى روى  مى يابد. دم
ــت. درجه  حالليت گازها در آب استخرهاس
ــدرت گندزدايى مواد به  ــاال روى ق حرارت ب
كار رفته براى ضدعفونى آب استخر اثر دارد. 
ــاى باالتر در  ــى گندزداها معموالً در دم يعن
استخرهاى سرپوشيده شنا فعالتر هستند؛ لذا 
ــت كه دماى آب و هواى استخر  مطلوب اس

كنترل شود.

كنترل بهداشـت و روش هاى پيشگيرى از 
بروز بيمارى  در استخرها:

ــان مى دهد تدوين  ــات محققان نش مطالع
ــتخر به  ــتى آب اس معيارها و كنترل بهداش

منظور جلوگيرى از بيماريهاى رايج و قابل انتقال از آب آلوده 
يكى از عوامل مهمى است كه در سالم سازى آب استخرها و 

سالمت شناگران تاثير مستقيمى دارد. 
ــازى آب و  ــت تصفيه و سالم س از اين رو با مديريت درس
پايش موثر و دائمى شاخص هاى ميكروبى، مى توان از شيوع 
بسيارى از بيمارى هاى قابل انتقال از طريق آب استخرهاى 
شنا جلوگيرى كرد يا آن را به حداقل ممكن رساند. موارد 
ذيل در جهت رعايت بهداشت توسط شناگران توصيه شده 

است:
ــتخر بدن خود را توسط يك  ــناگر قبل از ورود به اس  ش

شوينده مناسب شستشو دهد.
ــدن به استخر از حوضچه كلر عبور   حتما قبل از وارد ش

كند.
 همه شناگران قبل از ورود به استخر مثانه خود را خالى 

كنند.
 از انداختن آب دهان و خارج كردن مخاط بينى در آب، 

چشيدن و چرخاندن آب در دهان خوددارى شود.
 اگر بيمارى پوستى از قبيل بيمارى هاى قارچى مسرى 

داريد به هيچ عنوان به استخر عمومى مراجعه نكنيد.
ــنا خلط گلو به آب استخر وارد نشود. ترجيحاً   هنگام ش
ــنا پرهيز  هنگام ابتالء به بيمارى توام با خلط عفونى، از ش

شود.
ــنا، بدن توسط شوينده مناسب شستشو   حتما بعد از ش

شود.
 بعد از اتمام شنا داخل گوش توسط سشوار يا يك پارچه 
ــك شود (از خشك كردن با گوش پاك كن خوددارى  خش

كنيد).

با مديريت درست تصفيه و 
سالم سازى آب و پايش موثر و 
دائمى شاخص هاى ميكروبى، 
بسـيارى  شـيوع  از  مى توان 
از بيمارى هـاى قابل انتقال از 
طريق آب اسـتخرهاى شـنا 
جلوگيـرى كـرد يـا آن را به 

حداقل ممكن رساند
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سرانجام نيمار در انتقالى تاريخى 
و غيرقابل باور از بارسلونا راهى 
تيم متمول پارى سن ژرمن شد. 
اتفاقــى كــه تنهــا پــس از يك 
ســال، بــار ديگر ركــورد نقل و 
انتقاالت جهان را شكســت، آن 
هم برخالف هميشــه نه با چند 
ميليون يورو اختالف و نه با چند 
ده ميليون يــورو، بلكه بيش از 
100 ميليــون يــورو فاصله با 
ركــوردى كه پوگبا با رفتنش از 
يوونتوس به منچســتريونايتد 
بر جاى گذاشــت. مقايسه مبلغ 
انتقال ســتاره برزيلــى به ليگ 
فوتبال فرانســه، با ستاره هاى 
دهه هاى نه چنــدان دور دنياى 
توپ گرد، هر فوتبال دوستى را 
فارغ از رنگ ها و ســليقه ها، به 
فكرى عميق فرو مى برد. سوال 
مهم اينجاست آيا واقعا نيمار 13 
برابر مارادونا يا 12 برابر روبرتو 

باجو ارزش دارد؟!
به عقيده بســيارى اين انتقال 
همه چارچوب ها و حدود موجود 
در تاريــخ فوتبــال را دگرگون 
خواهــد كــرد و مى توانــد بــه 
عنــوان نقطــه عطفــى، قواعد و 
بازيكنان  قيمت گــذارى  اصول 
را متحول كند. افزايش قيمت 
بازيكنــان از چنــد دهــه اخير 
ســير صعودى متناسب با زمان 
و شــرايط اقتصــادى موجود در 
اروپا نظير تاثير تبليغات، درآمد 
باشــگاه ها و نرخ تورم داشــته 
اســت. به عنوان مثــال انتقال 
پوگبا به منچستريونايتد نسبت 
به مورد قبلى (گرت بيل به رئال 
مادريــد) تنها 5 ميليــون يورو 
ركوردشــكنى كــرد، بــه همين 
ترتيب انتقال بيل در مقايسه با 
ركورد قبلى (كريستيانو رونالدو 
به رئال مادريد) فقط 6 ميليون 
يورو باعث ايجاد جابجايى شــد؛ 
اما به يكباره در فاصله يك سال 
از انتقال پوگبا، قيمت گران ترين 
بازيكن جهــان از 105 ميليون 
يــورو بــه 222 ميليــون يورو 
رســيد، اختالفى 117 ميليون 

يورويى!

با پول انتقال نيمار، ستاره هاى سابق فوتبال را چند بار مى توان خريد؟

به مناسبت انتقال نيمار به پارى سن ژرمن، وبسايت 
ــم 222  ــب رق ــى جال Football-Italia در اقدام
ميليون يورويى اين جابجايى را با ركوردهاى قبلى 
مقايسه كرده است. باشگاه هاى ايتاليايى در دهه 80 
و 90 ميالدى، يكه  تاز بازار نقل و انتقاالت بودند و 
ركوردها را يكى پس از ديگرى تغيير مى دادند. در 
اين سال ها، 9 بار ركورد قيمت گران ترين بازيكن 
جهان از طرف تيم هاى ايتاليايى شكسته شد كه 
ــه هر مورد  ــه ضمن مرور آن ها، به مقايس در ادام
ــى انتقال نيمار مى پردازيم. براى هر  با قيمت فعل
بازيكن يك قيمت واقعى متناسب با سال شكستن 
ــده با توجه به تاثير  ركورد و يك قيمت به روز ش
ــال مذكور تا امسال در نظر گرفته شده  تورم از س
است. ارزش انتقال هر بازيكن با نيمار با توجه به 
ــال 2017 و با  ــت احتمالى آن بازيكن در س قيم

احتساب نرخ تورم مقايسه شده است.

 ديگو مارادونا
( 1984 - از بارسلونا به ناپولى)

مبلغ انتقال: 6.9 ميليون يورو - ارزش فعلى انتقال 
با احتساب تورم: 16.2 ميليون يورو

ــا دو بار پياپى ركورد نقل و انتقاالت را به  مارادون
ــتن به بارسلونا از  نام خود ثبت كرد. ابتدا با پيوس
بوكاجونيورز و سپس جدا شدن از آبى و انارى ها 
ــدن به ناپولى. او دو مرتبه با اين تيم  و ملحق ش
ــد، جام يوفا  ــه دار قهرمان سرى آ ايتاليا ش ريش

قيمت نيمار مساوى با 13 مارادونا، 12 باجو  و 6 رونالدو!
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ــا آرژانتين تمام  ــرد و همراه ب ــر ب را باالى س
ــول انتقال نيمار  ــرد. با پ ــارات را درو ك افتخ

مى توان 13 مارادونا خريد!

 رود گوليت
( 1987 - از آيندهوون به ميالن )

مبلغ انتقال: 7.3 ميليون يورو - ارزش فعلى 
انتقال با احتساب تورم: 17 ميليون يورو

 گوليت تنها مدتى بعد از خريد ميالن به دست 

ــكونى به جمع روسونرى ها اضافه شد.  برلوس
اين انتقال بزرگ به نوعى مظهر قدرت طلبى 
و بلندپروازى مالكان جديد ميالن بود. او  به 
ميالن  در فتح سه اسكودتو و 2 ليگ قهرمانان 
كمك شايانى كرد. با پول انتقال نيمار مى توان 

13 رود گوليت خريد!

 روبرتو باجو
 (1990 - از فيورنتينا به يوونتوس )

مبلغ انتقال: 8.3 ميليون يورو - ارزش فعلى 
انتقال با احتساب تورم: 18.3 ميليون يورو

ــه گران ترين  ــود اينكه فيورنتينا هزين با وج
ــاب  بازيكن آن زمان فوتبال جهان را به حس
خود واريز شده مى ديد، رفتن بوداى كوچك 
ــم هواداران ويوال را  از فلورانس به تورين خش
ــورش خيابانى در  ــت و تا مدت ها ش برانگيخ
ــانس اروپا بر پا بود. باجو در 200  ــهر رنس ش
ــاند،  بازى با پيراهن يووه 115 گل به ثمر رس
ــال 1995 و جام يوفاى 1993 را  ــرى آ س س
نيز فتح كرد. با پول انتقال نيمار مى توان 12 

روبرتو باجو خريد!

 جان پى ير پاپين
( 1992 - از مارسى به ميالن )

مبلغ انتقال: 12.5 ميليون يورو - ارزش فعلى 
انتقال با احتساب تورم: 20.8 ميليون يورو

ميالن دوباره ركورد نقل و انتقاالت را اين بار 
با خريد پاپين از بندر مارسى به نام خود ثبت 
ــمال  كرد. هر چند او بيش از دو فصل در ش
ــاورد. با وجود آمار قابل احترام  ايتاليا دوام ني
ــامل 31 گل در 63 بازى  ــالن كه ش او در مي

اين  بسـيارى  عقيـده  بـه 
انتقـال همـه چارچوب هـا و 
تاريـخ  در  موجـود  حـدود 
خواهد  دگرگـون  را  فوتبـال 
كـرد و مى توانـد بـه عنوان 
نقطه عطفـى، قواعد و اصول 
را  بازيكنـان  قيمت گـذارى 
متحول كنـد. افزايش قيمت 
بازيكنـان از چنـد دهه اخير 
سير صعودى متناسب با زمان 
و شـرايط اقتصـادى موجود 
در اروپـا نظير تاثير تبليغات، 
درآمد باشـگاه ها و نرخ تورم 

داشته است

 جان پى ير پاپين
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ــود؛ مصدوميت و عدم تطابق با زندگى  مى ش
ــد تا او در حد و اندازه هاى  در ايتاليا باعث ش
گران ترين بازيكن جهان ظاهر نشود و سرانجام 
پس از دو سال به بايرن مونيخ پيوست. با پول 

انتقال نيمار مى توان 10 پاپين خريد!

 جانلوكا  ويالى
( 1992 - از سمپدوريا به يوونتوس )

مبلغ انتقال: 13.4 ميليون يورو -ارزش فعلى 
انتقال با احتساب تورم: 25 ميليون يورو

ــت  ــالن و پاپين خيلى دوام نداش ركورد مي
چون يوونتوس دوباره با خريد ويالى در همان 
تابستان ركوردشكنى كرد. او با يوونتوس همه 
جام هاى ممكن را باالى سر برد؛ از جمله ليگ 

قهرمانان 1996. 
ــان بانوى پير(يوونتوس)  ويالى آخرين كاپيت
ــده ليگ قهرمانان اروپا را  ــت كه موفق ش اس
باالى سر ببرد و اين ركوردش برخالف ركورد 
گران ترين بازيكن منتسب به او كه خيلى زود 
ــته شد؛ بيش از دو دهه است كه هنوز  شكس
در دستان اين بازيكن قرار دارد. با پول انتقال 

نيمار مى توان 8 ويالى خريد!

 جانلوئيجى لنتينى
( 1992 - از تورينو به ميالن )

مبلغ انتقال: 14.1 ميليون يورو - ارزش فعلى 
انتقال با احتساب تورم: 27 ميليون يورو

ــاى  ــا روزه ــال ايتالي ــال 1992 فوتب در س
ديوانه وارى را سپرى مى كرد. يك ركورد ديگر 
در فاصله چند روز و باز پس گيرى گران ترين 
خريد جهان از يوونتوس! اين انتقال ها هميشه 

ــت اما در  با حرف و حديث فراوانى همراه اس
ــن مورد حتى صداى جان پاپ پل دوم هم  اي
درآمد. او كه از رقم هاى پرداختى باشگاه هاى 
ايتاليايى براى بازيكنان، شگفت زده شده بود؛ 
پس از انتقال لنتينى، اين فعاليت ها را توهين 
به مقام و ارزش كار كردن و زحمت كشيدن 

قلمداد كرد. 
ــالن موفقيت آميز  ــن بازيكن در مي دوران اي
نبود چرا كه در يك سانحه رانندگى به شدت 
مصدوم شد و پس از آن براى مدتى با مشكل 
ــودآگاه تعادل  ــر هم خوردن ناخ بينايى و ب
ــر آن بازيكن  ــت و پنجه نرم كرد و ديگ دس
ــد. با پول انتقال نيمار مى توان 8  ــابق نش س

لنتينى خريد!

 رونالدو نازاريو 
(1997- از بارسلونا به اينتر )

مبلغ انتقال: 24.7 ميليون يورو - ارزش فعلى 
انتقال با احتساب تورم: 35.7 ميليون يورو

بعد از اين كه رونالدو با 47 گل در 49 مسابقه، 
همه نگاه ها را به سوى خود خيره كرد، اينتر 
با پيشنهادى وسوسه كننده او را خريد و وى 
ــن بازيكن جهان كرد.  ــل به گران تري را تبدي
مريخى برزيلى ها قبل از دو مصدوميت شديد 
زانو، عنوان بهترين بازيكن جهان را به دست 
ــال 2002 او همراه با اينتر در روز  آورد. در س
ــكودتو را از دست داد ولى يك ماه  پايانى، اس
ــل در جام جهانى قهرمان و آقاى  بعد با برزي
ــد. بعد از جام جهانى او به رئال  گل جهان ش
مادريد پيوست. با پول انتقال نيمار مى توان 6 

رونالدو خريد!

 كريستين ويرى
( 1999- از التزيو به اينتر )

ــال: 49 ميليون يورو - ارزش فعلى  مبلغ انتق
انتقال با احتساب تورم: 56 ميليون يورو

نراتزورى سلطان نقل و انتقاالت آن سال هاى 
فوتبال اروپا بود. با وجود خريد رونالدو، اينتر 
دو سال بعد نيز براى تكميل زوج خط حمله 
خود، ركوردشكنى كرد؛ آن هم دقيقا مشابه 
ــرايط فعلى نيمار با قراردادى به ارزش دو  ش
ــرى 6 فصل را با اينتر  برابر ركورد قبلى. وي
ــپرى كرد اما  قبل از شروع دوران شكوه  س
نراتزورى اين تيم را ترك كرد و جام در خور 
توجهى با آن ها به دست نياورد. با پول انتقال 

نيمار مى توان 4 ويرى خريد!

  هرنان كرسپو
 ( 2000- پارما به التزيو )

ــال: 55 ميليون يورو - ارزش فعلى  مبلغ انتق
انتقال با احتساب تورم: 60.2 ميليون يورو

ــب  ــكوه كرانيوتى پس از كس ــوى باش التزي
ــاع از عنوان  ــكودتوى 2000 با هدف دف اس
ــراى خط آتش  ــپو را ب قهرمانى، هرنان كرس
خود خريدارى كرد. او چندين بار در مسابقات 
ــد ولى تنها عنوان مهم  مختلف آقاى گل ش
ــپو با التزيو، كسب سوپر كاپ ايتاليا در  كرس
ــن تيم بود.  ــن حضورش در اي ــتان اولي تابس
ــو را به مقصد  ــال التزي ــپو بعد از دو س كرس
ــپو، ايتاليا از دور  اينتر ترك كرد. پس از كرس
گران ترين خريدهاى تاريخ خارج شد. با پول 

انتقال نيمار مى توان  3 كرسپو خريد!

 اضافه كنيم كه در همان سال 2000، فيگو در 
انتقالى 62 ميليون يورويى از بارسلونا به رئال 
مادريد، ركورد كرسپو را جابجا كرد و در سال 
بعد با انتقال زيدان از يوونتوس به رئال مادريد 
(73.5 ميليون يورو )، براى 8 سال اين ركورد 
ــت نخورده باقى ماند. با پول انتقال نيمار  دس

مى توان تقريبا 2.5 زيدان يا 3 فيگو خريد!
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در بين اين سه مربى فراز كمالوند روزنامه نگار 
ــوده و در دهه 70 براى روزنامه  معروف ترى ب
ــه با ابرار اين روزها  ــى آن دوران ك ابرار ورزش
ــرد، قلم مى زده  ــمان فرق مى ك زمين تا آس
ــاگردان اردشير الرودى  ــت. فراز كه از ش اس
ــود در  ــوب مى ش پير مطبوعات ايران محس
همان سنين جوانى در كنار كار روزنامه نگارى 
ــدى گرفت و با حضور در  مربيگرى را هم ج
تيم نوجوانان پاس و موفقيت در اين عرصه، به 
سرعت در اين حرفه پيش رفت و نام خود را 
سر زبان ها انداخت و با موفقيت هاى پى درپى 
ــرح ترين مربيان ايران  تبديل به يكى از مط

شد.
ــر كه هر يك بنا به  ــورد دو مربى ديگ در م
ــاخص اند، نكته جالبى  داليلى در كار خود ش
وجود دارد؛ رضا مهاجرى براى روزنامه هاى آبى 
قلم مى زده و سيروس پورموسوى در روزنامه 
پيروزى مطلب مى نوشته است، روزنامه اى كه 
ــپوليس  ــت در هوادارى از تيم پرس سال هاس

ــود! مهاجرى كه هرگز عالقه  ــر مى ش منتش
ــتقالل انكار نكرده، در دفتر  خود را به تيم اس
مشهد روزنامه قدس به عنوان دبير سرويس 
ــغول بوده و پورموسوى  ــى به كار مش ورزش
در روزنامه هاى رسالت، خبرورزشى، ارزش و 

پيروزى به تناوب كار كرده است. 
ــتيارى  اين 3 مربى دورانى طوالنى در دس
ــته اند و به مرور زمان به جمع سرمربيان  داش
ــدند و كارنامه خوبى دارند كه  ليگ اضافه ش
ــاله به هوش آنها كه در شغل  ــايد اين مس ش
ــده بازمى گردد.  ــگارى پرورده تر ش روزنامه ن
ــنگ نصيرزاده مديرعامل  جالب اينكه هوش
ــى از مطبوعاتى هاى  ــترش فوالد هم يك گس
سابق فوتبال ايران است كه با نوشتن مطالب 
كارشناسى داورى در هفته نامه «تماشاگران» 
كار خود را در كنار كارمندى شركت نفت آغاز 
كرده و حاال در چالش مديريتى، هدايت تيم 
ــت كه تجربه  ــترش را برعهده گرفته اس گس
خوب نداشته و در دو هفته هفت گل پذيرفته 

ــت كه همين هوشنگ  ــت. جالب اين اس اس
ــان مطبوعات باال رفته  ــرزاده كه از نردب نصي
ــت  امروز مى گويد چون تيمش خصوصى اس
ــانه ها حق ندارند بپرسند چرا گسترش با  رس

نتايج سنگين مى بازد؟!  
ــم افراد مشهور ديگرى را هم  بد نيست اس
كه به نوعى جزو خانواده مطبوعات هستند، 
ــن مطلب بيايد. چهره هايى مثل مهدى  در اي
تاج كه اكنون رئيس فدراسيون فوتبال است 
و روزگارى مدير روزنامه جهان فوتبال بود و از 
آنجا رشد كرد و قدرت گرفت. على فتح اهللا زاده 
ــن  ــتقالل، محمدحس ــابق اس مديرعامل س
انصارى فرد ملى پوش سابق و مديرعامل قبلى 
پرسپوليس و راه آهن، حميد درخشان صاحب 
ــابق  امتياز هفته نامه هنر فوتبال و بازيكن س
تيم ملى، محمد رزمجو نويسنده دنياى ورزش 
ــاس كردنورى  ــم دارايى، عب ــان تي و دروازه ب
ــتقالل و صاحب امتياز  ــابق اس مديرعامل س

ماهنامه دانش ورزش و ... .

ســه مربى حال حاضر ليگ برتر فوتبال ايران در دورانى از زندگى به صورت رســمى به حرفه خبرنگارى ورزشــى اشــتغال داشــته اند. محمدرضا مهاجرى 
ســرمربى پديده، فراز كمالوند ســرمربى نفت آبادان و ســيروس پورموســوى ســرمربى فوالد خوزستان هر يك در دورانى به صورت حرفه اى كار خبرنگارى 

انجام داده اند و از اين شغل حقوق پايينى كسب مى كردند. 

فوتبالى هاى سابقاً خبرنگار!
برخى مديران و مربيان فوتبال از تحريريه روزنامه ها شروع كردند
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Mr. Shahrouz Rafi’ee has been working in the 
field of coach driving for about 6 years, while his 
family members have engaged in the business 
for about 22 years. They have tried and owned 

different coach brands in the domestic market of 
Iran during the last two decades, but after arrival 
of Oghab – Scania coaches, they have maintained 
their focus on this brand, and they are completely 
satisfied with their choice. At the present time, 
they own 6 Oghab – Scania coaches of Dorsa 
and Maral models, which operate in the route 
Rasht – Bandar Abbas and Rasht – Mashhad. 
The former route practically extends from the 
northernmost part of Iran to its southernmost 
part, which approximately amounts to 3000 km. 
“Coaches devoid of required conditions are not 
capable of travelling such long distances. But our
Oghab – Scania coaches have easily coped with 
such routes and our customers have constantly 
expressed their satisfaction with the vehicles, which 
can be attributed to comfortable seats, appropriate 
air conditioning system, soundproof body and ideal 
and advanced amenities besides high technical 
quality and appealing appearance of the vehicles. 
Another significant feature of these coaches is 
the widespread, professional and quick after sales 
services provided for them by the Oghab Afshan’s 
workshops throughout the country,” he said.

Interview with a Scania Coach Owner
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