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

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

اَللىُّهمَّ اِنىّ اَْسَتْوِدُعَك اْلَیْوَم

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

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

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

اَللىُّهمَّ اْحَفْظنا ِبِحْفِظ االِْْیامِن َواْحَفْظ َعَلْینا

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

اَللىُّهمَّ اْجَعْلنا ىف رَْحَمِتَك واَل َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِنىّا اِلَْیَك راِغُبوَن.

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

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

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

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

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

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

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

یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن.

امید دارم اى مهربان ترین مهربانان.

ْهُت َوْجهى اَللىُّهمَّ اِلَْیَك َوجَّ

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

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

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

و به تو اطمینان كردم پس

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

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

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

وَاْحَفْظنى فیام ِغْبُت َعْنُه واَل َتِكْلنى اىِل َنْفس

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

عاَء یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن اَلدُّ

اى مهربانرتین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

مس�افر پس از دع�ای صفحه مقابل تس�بیحات 
حضرت فاطمه س�الم اهلل علیها را بخواند و سوره 
حم�د را از پی�ش رو و از جانب راس�ت و از جانب 
چپ بخواند و همچنین آیه الکرسی را از سه جانب 

بخواند، و بگوید:
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هفتمی��ن همای��ش بین المللی 
گازس��وز  خودرو ه��ای  انجم��ن 
)آنگ��وا(  اقیانوس��یه  آس��یا - 
اخیراً با حض��ور نهادهای دولتی 
و ش��رکت های بخش خصوصی 
مرک��ز  در  خارج��ی  و  ایران��ی 
همایش های بین المللی برج میالد 
برگزار شد؛ همایشی که به طور 
مش��ترک چهار نهاد اتحادیه گاز 
طبیعی فشرده شده )سی ان جی( 
ای��ران، اتحادیه تولیدکنندگان 
تجهی��زات س��ی ان جی ای��ران، 
اتحادیه سوخت های جایگزین و 
انجمن سوخت های جایگزین آن 

را برگزار کردند.
آنگوا ۲۰۱۷ شامل یک کنفرانس 
و نمایشگاه خودروهای گازسوز 
و کارب��رد فناوری س��وخت های 
جایگزین بود. آنگ��وا دارای ۶۵ 
عضو از ۱۸ کش��ور دنیاس��ت و 
چین، کره جنوبی، مالزی، تایلند، 
فیلیپی��ن و هن��د کش��ورهای 
برگزارکنن��ده ای��ن همایش در 

سال های گذشته بودند.
امسال ایران برای نخستین بار، 
میزبان این همایش دوس��االنه 
بود. در نمایش��گاه جانبی که در 
کنار این همایش برگزار ش��د، 
شرکت عقاب افشان نیز حضوری 
فعال داشت و به معرفی اتوبوس 
تولی��د  »پارس��یَن«  گازس��وز 
مشترک شرکت عقاب افشان و 

اسکانیای سوئد پرداخت.
مدیرعام��ل  م��رادی،  به��روز 
صنعت��ی  و  تولی��دی  ش��رکت 
گفت وگ��وی  در  عقاب افش��ان 
خود ب��ا »کالسکه س��بز« ضمن 
تش��ریح جزئیات و مش��خصات 
فنی اتوبوس مذک��ور،  آن را به 
عنوان بهترین گزینه برای چالش 
کالن ش��هرهای  ه��وای  آلودگی 
کش��ور معرفی کرد. گفت وگو با 

وی را در ادامه بخوانید.

گفت وگوی کالسکه سبز با بهروز مرادی، مدیرعامل شرکت عقاب افشان

مزی�ت اتوبوس گازس�وز جدید عقاب افش�ان 
نسبت به سایر اتوبوس های گازسوزی که تا امروز 

به بازار عرضه شده اند، چیست؟
اتوبوس های گازس��وز دو مشکل اساسی دارند؛ 
گشتاور پایین و حجم کم موتور. اما موتور جدید 
پایه گازس��وز اسکانیا با حجم 9 لیتر از استاندارد 
یورو6 بهره می برد و گشتاور باالیی تولید می کند. 
بر اساس الزامات فنی شورای عالی ترافیک برای 
اتوبوس های گازس��وز، حجم موت��ور باید بین 9 
تا 12 لیتر باش��د. ای��ن الزامات بر مبنای مطالعه 
متخصصان این حوزه در ایران تدوین ش��ده و بر 
این اساس موتورهای کم حجم در اقلیم و شرایط 
عملیاتی ایران، مناس��ب تشخیص داده نشده اند. 
علیرغم اینکه اتوبوس گازس��وز در کشور، تجربه 
موفقی قلمداد نمی شود ولی ما معتقدیم اتوبوس 
جدید »پارسَین« با شاسی و موتور اسکانیا می تواند 
استاندارد جدید و بسیار باالیی را در کشور پدید 
آورد و مس��لماً تجربه ای کامالً متفاوت نسبت به 

قبل خواهد بود. 
طراحی، س��اخت و مونتاژ ات��اق این اتوبوس  و 
سایر محصوالت ما توسط مرکز تحقیق و توسعه 
عقاب افشان و بر اساس الزامات استانداردی ایران 
و اروپا انجام می شود. شرکت عقاب افشان از معدود 
شرکت هایی به ش��مار می رود که دانش طراحی 
اتاق انواع اتوبوس را در مجموعه خود ایجاد کرده 
است. اتاق اتوبوس موردنظر نیز با در نظر گرفتن 
این توانایی روی شاسی  جدید اسکانیا طراحی و 

ساخته شده اس��ت. اتوبوس پارسین در واقع هم 
با موتور دیزل و هم گازس��وز قابل عرضه اس��ت. 
عرضه اتوبوس پارس��ین با موتور یورو4 به همراه 
فیلتر DPF سال گذشته آغاز شد و امسال برنامه 
تولید انبوه آن شروع شده است. اتوبوس پارسین 
دیزل و گازسوز در راستای سیاست شرکت های 
عقاب و اس��کانیا ب��رای ارائ��ه پاک ترین اتوبوس 
در ایران به بازار عرضه می ش��ود و معتقدیم این 
محصول بهترین گزینه برای چالش آلودگی هوای 

کالن شهرهای کشور است.

اتوبوس گازس�وز اس�کانیا به جز ایران در چه 
کشورهای دیگری به فروش رفته است؟

موتور جدید پایه گازسوز اسکانیا مناسب تمام 
اقلیم ه��ای آب و هوایی طراحی ش��ده و در حال 
حاضر در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار 
می گیرد؛ در کش��ور کلمبیا که ارتفاع از س��طح 
دریا بیش از 2000 متر اس��ت تا کشور اندونزی 
که ش��رایط آب و هوایی متفاوتی دارد و بسیاری 
از کش��ورهای دیگر. نکته جالب این است که در 
کلمبیا و اندونزی این موتور بر روی اتوبوس های 
مفصلدار 18 متری نصب ش��ده اس��ت. این امر، 
نش��ان دهنده قدرت و کارایی بس��یار باالی این 
موتور اس��ت. از طرف��ی این موتور با اس��تاندارد 
یورو6 اتحادیه اروپا مطابقت دارد؛ به این معنا که 
میزان خروج گازهای آالینده از اگزوز اتوبوس در 

کمترین حد است.

اتوبوس »پارسَین«   بهترین گزینه برای چالش آلودگی هوای کالن شهرهاست
N

ew
s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

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

]4[

شماره 42 - آبان ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



آیا هدف ش�ما از حضور در این نمایشگاه، 
معرفی اتوبوس گازسوز جدید شرکت است؟

در این نمایش��گاه دو موضوع گسترده را در 
نظر داریم. عقاب افشان محصول جدیدی را بر 
پایه  موتور گازسوز معرفی کرده است. با توجه 
ب��ه آن که بحث حمل ونقل عمومی، دغدغه و 
مطالبه عمومی است، مسؤوالن نیز در حوزه 
حمل ونقل شهری قصد دارند از سوخت پاک 
استفاده کنند. طبق  گفته ها، کشور اول دنیا در 
حوزه منابع گاز طبیعی هستیم و از سوی دیگر 
آلودگی  در کالن شهرها سالمت همه مردم را 
تهدید می کند. احس��اس کردی��م با تولید و 
عرضه یک اتوبوس شهری گازسوز می توانیم 
راهکاری مناسب را به شرکت های اتوبوسرانی، 
تصمیم گیرن��دگان  و  مصرف کنن��دگان 
معرفی کنیم. امیدواریم مس��ؤوالن کش��ور، 
به توانمندی های ش��رکت های تولیدی مثل 
عق��اب، ایمان و اعتقاد داش��ته باش��ند و به 
سمت واردات اتوبوس های بی کیفیت از سایر 
کشورها سوق پیدا نکنند. رسالت دیگر ما در 
این نمایش��گاه این است که محصول جدید 
عقاب را ب��ه عنوان یک مطالب��ه مردمی در 
زمینه حمل ونقل عمومی به نمایش بگذاریم. 
اهمیتی ندارد که خرید از کدام شرکت انجام 
می ش��ود اما می توان ذائقه مردم را تغییر داد. 
اگر گاز را به عنوان س��وخت در نظر بگیریم، 
از آنجا که هم ارزان قیمت است و هم آلودگی 
ن��دارد، می تواند برای همه مناس��ب باش��د. 
همچنین گاز به صورت فراگیر در دس��ترس 
ق��رار دارد، درحالی که س��وخت  دیزل یورو4 
در تمام ش��هرها در دس��ترس نیست. عرضه 
اتوبوس مذکور بر اساس استراتژی شرکت در 
زمینه رفع مشکل آلودگی هوا صورت گرفته و 
مکمل اتوبوس های دیزل یورو4 به همراه فیلتر
DPF  محسوب می شود که آن هم مجهز به 
مکانی��زم فیلتر ذرات معلق با قابلیت پاالیش 

99درصد است.

آیا عقاب افش�ان توانسته  اس�ت خود را با 
استانداردهای جدید تطبیق دهد؟

عقاب افشان س��ال گذشته کارهای مهمی 
در زمینه اس��تاندارد انجام داد که مهم ترین 

آن، رعای��ت تمامی اس��تانداردهای اتحادیه اروپا از س��وی 
ش��رکت بود. ما در ش��رکت عقاب افش��ان اس��تاندارد را به 
عنوان کف در نظر می گیری��م. در واقع خود را به چارچوب 
الزامات قوانین داخلی مح��دود نکرده ایم و به همین دلیل، 
محصول ما فراتر از استانداردهای داخلی است. عقاب افشان 
از سال 96 تمام استانداردهای 22گانه اجباری جدید را که 
خودروسازان موظف هستند تا دی ماه سال 97 اجرا کنند، 
روی محص��والت خود در نظر گرفته اس��ت و می خواهیم 6 
ماه زودتر از موعد، این اس��تانداردها را روی محصوالت مان 
اجرایی کنیم. تمایز حاصل از این استانداردها را می توان در 
مقایسه محصوالت جدید با نمونه های قدیمی تر عقاب افشان 
یا خودروهای دیگر تولیدکنندگان مش��اهده کرد. حتی اگر 
کسی تخصص کمی در این حوزه داشته باشد می تواند این 

تفاوت را به وضوح ببیند. 

با توجه به آن که اس�کانیا در زم�ان تحریم ها، ایران را ترک 
نکرد، در پسابرجام زودتر از سایر رقبا به شکوفایی رسیدید 

و به نظر می رسد زمینه برای شما آماده تر بوده است.
ریسک بزرگی که عقاب افشان پذیرفت و دیگران انجام ندادند، 
این بود که عوامل و سرمایه انسانی خود را از دست نداد. هزینه  
بسیاری را متحمل شد ولی دانش و افراد ارزشمند خود را حفظ 
کرد. اگر این منابع انس��انی را از دست می دادیم، برای احیای 
مجدد، زمان زیادی الزم داش��تیم. سرعت باالی عقاب بعد از 
پسابرجام، به دلیل حفظ زیرساخت ها در زمان تحریم ها بود. 
عالوه برآن، عقاب افشان به روز شد و در این دوران متوقف نماند 
و به حفظ محصوالت قدیمی بسنده نکرد. این مورد در راستای 
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید 

رس�الت دیگ�ر م�ا در این 
ک�ه  اس�ت  ای�ن  نمایش�گاه 
محص�ول جدید عق�اب را به 
عنوان یک مطالبه مردمی در 
زمینه حمل ونق�ل عمومی به 
نمایش بگذاریم. اهمیتی ندارد 
که خرید از کدام شرکت انجام 
می ش�ود ام�ا می ت�وان ذائقه 

مردم را تغییر داد
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� اشتغال و بر اساس نگاه درون زا و برون زا بوده 
و به یک تجربه کامالً موفق در مدیریت بخش 

خصوصی تبدیل شده است. 

برخ�الف دیگ�ر خودروس�ازان در زم�ان 
تحریم ها به سمت شراکت با چینی ها نرفتید.

ای��ن موضوع، همان مقاومتی اس��ت که در 
دوران تحریم ها داش��تیم و البته ت��اوان آن را 
هم پرداخت کرده ایم؛ س��هامداران، هزینه این 
مقاومت را پرداختند. در این سال ها شرکت های 
چینی بسیاری به دنبال همکاری با عقاب افشان 
بودند اما این شرکت به دلیل سابقه همکاری با 
اروپایی ها، استاندارد ها، دانش و طرز تفکرش با 
چینی ها هم خوانی نداشت. شرکت هایی هم که 
به سمت چینی ها رفتند، ضرر هایی را متحمل  
شدند و بعد از تحریم ها هم باید هزینه هایی را 
پرداخت  کنند تا بتوانن��د از همکاری با آن ها 
دست بکشند. این مسأله، سردرگمی مشتریان 

و مصرف کنندگان را نیز در پی داشته است.

مزیت خودروسازان چینی، خطوط اعتباری 
و فاینانس هایی است که با خود می آورند. آیا 

اسکانیا هم در این زمینه همکاری های الزم را 
انجام می دهد؟

با شهرداری ها و سازمان هایی که مشکالت 
مالی داشته اند، کنار آمده ایم و شرایط را برای 
خرید آن ها مهیا کرده ایم. فاینانس یک پروژه 
و روش علمی زمان بر اس��ت. در این مس��یر، 
خریدار، فروش��نده، بان��ک و تضمین کننده 
آن باید مشخص باش��د. همیشه در ایران به 
دلیل مشکالتی که داریم، یکی از این عوامل 
کم هس��تند. در زمینه فاینانس با اس��کانیا 
مذاکراتی داش��ته ایم و آنها دو ماه پیش یک 
خط اعتب��اری به ایران اختص��اص دادند که 
از این طریق توانس��تیم حدود 100 میلیون 
یورو برای اتوبوس های ش��هری تأمین کنیم. 

در ح��ال حاض��ر، ه��م وزارت کش��ور و هم 
ش��هرداری می توانند از این فاینانس استفاده 
کنند ام��ا درحالی که ما ت��وان ارائه فاینانس 
ب��رای محصول تولید داخل را داریم، صحبت 
از خرید اتوبوس هایی مانند ایکاروس می شود. 
این ها مسائلی است که به تولید داخل صدمه 
می زند. همچنین این سؤال اساسی وجود دارد 
که شرکتی مانند ایکاروس چه جایگاهی در 

بازار اروپا و دنیا دارد. 

آیا اس�کانیا در زمین�ه اتوبوس های برقی و 
هیبریدی هم فعال اس�ت؟ در صورت مثبت 
بودن ج�واب، آیا عقاب افش�ان هم برنامه ای 

برای تولید این اتوبوس ها دارد؟
اسکانیا در نمایش��گاه بلژیک، اتوبوس های 
برقی خود را به نمایش گذاشته بود و اکنون 
در حال انجام تس��ت های مربوط به آن است. 
در این نمایش��گاه در مورد خرید و تولید این 
اتوبوس ها صحبت هایی انجام ش��د و مدیران 
اسکانیا نیز استقبال کردند. این اتوبوس ها به 
گونه ای طراحی ش��ده اند که بی نیاز از شبکه 

برق هستند و در ایستگاه ها شارژ می شوند. 
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آی�ا پیش�نهاد چنی�ن اتوبوس های�ی را با 
سازمان های داخلی مطرح کرده اید؟

اسکانیا در واقع خودروسازی با بیش از 125 
سال سابقه فعالیت است و دانش مطلوب در 
این زمینه را دارد، بنابراین می تواند محصول 
موردنظر ما را ارائه کند. اما سؤال اینجاست 
که محصول جدید و به روز این خودروس��از 
در کش��ور ما کارب��رد دارد یا خیر؟ به دالیل 
مش��کالتی که در کشور وجود داشته، منابع 
درآم��دی کاهش پیدا کرده اس��ت و امکان 
خرید اتوبوس  دیزل را هم نداریم. حرف های 
زیبایی زده می شود اما باید پله به پله پیش 
رفت. اتوبوس های برق��ی به دو دلیل امکان 
اس��تفاده در ای��ران را ندارن��د؛ اول آن ک��ه 
قیم��ت آن ها باالس��ت و دوم آن که نیازمند 
زیرساخت هایی هس��تند که در ایران وجود 
ندارد. در صورت ورود این اتوبوس ها مشخص 
نیس��ت که وضعیت جایگاه های شارژ آن ها 
چه می ش��ود یا هزینه  شارژ آن ها توسط چه 
کسی پرداخت خواهد شد. هنوز نتوانسته ایم 
از تکنول��وژی روز دی��زل اس��تفاده کنیم و 
نتوانسته ایم به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
گاز، از اتوبوس های گازس��وز در کشور بهره 
ببریم؛ چطور می توانی��م اتوبوس های برقی 
را وارد کشور کنیم؟ ما به سمت تنوع طلبی 
نیز رفته ایم، درحالی که هنوز س��اختارهای 
اقتصادی و تولیدی ما ش��کل نگرفته است. 
اقیانوسی شده ایم به عمق یک سانتی متر؛ در 
تمام رش��ته ها ورود کرده ایم اما به عمق یک 

سانتی متر.

آیا هیچ یک از ش�هرها تا ام�روز در زمینه 
خرید اتوبوس های گازس�وز با ش�ما قرارداد 

بسته اند؟
در زمینه اتوبوس های گازس��وز، شهردارِی 
یکی از کالن ش��هرها اقداماتی انجام داده  و با 
دو ش��رکت عقاب افش��ان و ایران خودرودیزل 
قراردادهای��ی را منعق��د کرده اس��ت. اما به 
دلیل عملکرد س��ابق اتوبوس های گازس��وز، 
ش��هرداری ها تا محصول موردنظر را تست و 
عملکرد آن را مشاهده نکنند، هیچ قراردادی را 
امضا نخواهند کرد. با بسیاری از شهرداری ها در 
زمینه اتوبوس دیزلی قرارداد بسته ایم که شامل 
1350 دستگاه اتوبوس می شود. برخی از این 
ش��هرداری ها اتوبوس ه��ا را تحویل گرفته اند 
و برخی دیگر به دلیل کمبودهایی از س��وی 

شهرداری ها، تحویل داده نشده اند. حدود 100 دستگاه از آن ها 
به اصفهان تحویل داده می ش��ود و بیش از 230 دس��تگاه نیز 
تا پایان س��ال به مشهد تحویل داده خواهد شد. بیش از 100 
دستگاه هم از طریق وزارت کشور و اتحادیه اتوبوس رانی به سایر 
شهرداری ها از جمله اراک، اهواز، ماهشهر و آبادان تحویل داده 
خواهد شد؛ در کل، شهرهایی را شامل می شود که محصوالت 

هر تولیدکننده ای نمی تواند در آن شهرها کار کند.

از نظر صادراِت اتاق  اتوبوس های اس�کانیا در چه مرحله ای 
هستید؟

اتاق اسکانیا را پیش از این به کشور عراق صادر می کردیم و 
به تازگی هم اوکراین به فهرست کشورهای هدف عقاب افشان 
اضافه شده است. کشورهای دیگری هم هستند که بعد از اجرا، 

نتیجه نهایی را اعالم خواهیم کرد.

آیا با بسته شدن سایت ثبت س�فارش، وضعیت بازار برای 
تولیدکنندگان داخلی مناسب تر شده است؟

به طور کلی، ثبت س��فارش در ح��ال حاضر چه در بخش 
خودروهای س��واری و چه در بخش خودروهای کار و تجاری 
 CKD بسته شده است. هرچندکه واردات قطعات به صورت
انجام می شود و ثبت سفارش برای واردکنندگان CBU بسته 
ش��ده و این موضوع می تواند به نفع ما باشد ولی ما به دنبال 
چنین اتفاقاتی نیس��تیم. معتقدیم اگر در بازار، رقیب نداشته 
باشیم، قوی نخواهیم شد. رقبا می توانند تولیدکنندگان را قوی 
کنند و ما از وجود رقیب در بازار اس��تقبال می کنیم. اتوبوس 
گازسوز جدید عقاب افشان، هم زمان روی خط تولید اسکانیا 
هم تولید می ش��ود. این مورد، آرزوی مدیران خودروس��ازی 
است. هیچ محصول تولیدی را نمی توان در ایران پیدا کرد که 
شاسی، اتاق و موتور جدیدی داشته باشد؛ همواره یکی از این 
س��ه قدیمی بوده است و نمی توان ادعا کرد محصول به روزی 
در کشور تولید شده است، درحالی که باید راحتی، کیفیت و 

به روزبودن در محصوالت تولیدی مدنظر باشد.

به طور کلی، ثبت س�فارش 
در ح�ال حاضر چ�ه در بخش 
خودروه�ای س�واری و چ�ه 
در بخ�ش خودروه�ای کار و 
تجاری بس�ته ش�ده اس�ت. 
قطع�ات  واردات  هرچندک�ه 
انج�ام   CKD ص�ورت  ب�ه 
می ش�ود و ثبت سفارش برای 
واردکنن�دگان CBU بس�ته 
شده و این موضوع می تواند به 
نفع ما باش�د ولی ما به دنبال 

چنین اتفاقاتی نیستیم
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با عبور از اواسط فصل پاییز، کم کم به روزهای سرد سال نزدیک می شویم. برای این که در این دوران کمترین دردسر و اذیت را متحمل شویم، بهتر است پیش از سرد شدن 
هوا تدابیری برای آماده سازی خودرو به منظور استفاده در فصل سرما بیندیشیم. در ادامه به چند مرحله متفاوت برای رساندن خودرو به شرایط ایده آل در فصل سرما اشاره 

خواهیم کرد.

با چند کار ساده

خودروتان را برای فصول سرد آماده کنید!

سالمت ترموستات را چک کنید
ترموستات، قطعه ای مکانیکی و حساس به 
دماست که در مسیر آب خنک کننده خودرو 
ق��رار می گیرد و با توجه به دمایی که برایش 
تعیین شده، با رسیدن دمای آب به آن عدد، 
مس��یر آب رادیات��ور را باز می کن��د تا دمای 
پیشرانه خودرو از حد مجاز عبور نکند. وقتی 
خودرو را استارت می زنید، ترموستات بسته 

است تا دمای موتور به عدد ایده آل برسد. 
س��پس ب��ا افزای��ش دم��ای آب مس��یر 
خنک کننده موتور، فنر ترموستات آزاد شده 
و مسیر را برای گردش آب باز می کند. وجود 
ترموستات برای ثبات دمای پیشرانه ضروری 
اس��ت. هرچند برخ��ی مکانیک های قدیمی 

بر این عقیده هس��تند که در تابس��تان باید 
ترموستات را باز کرد که موتور جوش نیاورد، 
مسأله اینجاست که همان طور که دمای باال 
برای موتور ضرر دارد، دمای پایین هم موجب 
مستهلک ش��دن قطعات پیش��رانه و عواقبی 
مثل روغن س��وزی، افزایش مصرف سوخت 

و... می شود. 
با این حال گاهی در فصل گرما برای تجاوز 
نک��ردن دمای موتور از حد مجاز، مکانیک ها 
ترموستات را با نمونه ای دما پایین تر تعویض 
می کنند. لذا برای این که موتور شما در فصل 
س��رما، سرد کار نکند و بخاری هم گرمایش 
خوبی داشته باشد، پیشنهاد می کنیم حتما 
از وجود ترموستات با دمای استاندارد )چیزی 

که کارخانه نصب کرده( و سالمت کارکرد آن 
مطمئن شوید.

بررسی دوره ای رادیاتور موتور و بخاری
اگر ازجمله افرادی هستید که برای خودرو 
از آب مقطر یا آب مخصوص رادیاتور استفاده 
می کنید، معموالً کمتر پیش می آید رادیاتور 
موت��ور یا رادیاتور بخ��اری خودرویتان دچار 
مشکالتی مثل گرفتگی در مجاری و... شود، 
اما اگر از هر نوع آبی )آب ش��یر شهری و...( 
برای پر کردن رادیاتور استفاده می کنید، الزم 
است هر از گاه مس��یر رادیاتورها و لوله های 
اتصالی را بررسی کنید. در واقع باید گفت این 
فرآیند بررسی، بهتر است به صورت دوره ای 
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در بین تمام خودروها صورت بگیرد. 
زیرا خنک ش��دن صحی��ح و اصولی 
موتور، تاثیر بسزایی در کارکرد پیشرانه 
و عمر آن خواهد داش��ت. با این حال 
بهتر است پیش از شروع فصل سرما، 
از محلول های رادیاتور ش��ور استفاده 
کنید و پس از گذشت دوره مخصوص 
شست وش��وی مس��یر آب، محتوای 
سیستم خنک کننده موتور را تخلیه 

کرده و مجددا پر کنید.
اگر مسیر رادیاتور شما گرفتگی های 
فراوان داشته باشد، موضوع با محلول 
شست وش��و برطرف نمی شود و باید 
رادیاتورها را باز کنید. رادیاتور موتور 
اصوال با روش س��یخ زدن در مجاری 
)توسط رادیاتورساز با سیخ مخصوص( 
و شست وشوی پیاپی مسیر رادیاتور )با 
پمپاژ آب در داخل رادیاتور( و... تمیز 
خواهد ش��د، اما به عل��ت بهره گیری 
رادیاتور بخاری از ساختاری متفاوت، 
اصوال با پمپاژ پرفشار آب و... مشکل 

حل می شود.
بررسی وضع مایع خنک کننده

بحث روی مایع خنک کننده ای که در داخل مسیر رادیاتور 
و بلوک سیلندر استفاده می شود، از چیزی که به نظر می رسد 
وس��یع تر است. در واقع بس��یاری از افراد به دلیل ناآگاهی از 
مس��ائل آن، ضررهای مالی زیادی را متحمل می ش��وند، اما 
برای این که مس��یر رادیاتور س��المت کامل داشته باشد باید 
به چند نکته توجه کنید. اول این که بهتر اس��ت برای مایع 
خنک کننده موتور از آب رادیاتور مخصوص یا آب مقطر )که 
اصوال در خشکشویی ها یافت می شود( استفاده کنید. در واقع 
آب لوله کش��ی شهری در اکثر مواقع حاوی امالحی است که 

اگ�ر مس�یر رادیاتور ش�ما 
داش�ته  فراوان  گرفتگی های 
باش�د، موض�وع ب�ا محل�ول 
شست وش�و برطرف نمی شود 
و بای�د رادیاتورها را باز کنید. 
ب�ا  اص�وال  موت�ور  رادیات�ور 
روش س�یخ زدن در مج�اری 
)توس�ط رادیاتورساز با سیخ 
مخص�وص( و شست وش�وی 
پیاپی مسیر رادیاتور )با پمپاژ 
آب در داخ�ل رادیات�ور( و... 

تمیز خواهد شد
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موجب بروز رسوب در مسیر رادیاتور خواهد 
شد و در نتیجه سیستم خنک کننده خودرو 
کارکرد خود را از دست می دهد، اما در فصل 
سرما توجه داشته باشید که حتما از محلول 
ضدی��خ در آب رادیاتور اس��تفاده کنید. زیرا 
حجم آب هنگام ی��خ زدن افزایش می یابد و 
این موضوع می تواند به ترکیدن بلوک سیلندر 
خودرو و نشتی در رادیاتور، لوله ها و اتصاالت 
منجر شود. البته ضدیخ چه در زمستان و چه 
در فصول گرم س��ال یک��ی از نیازهای مبرم 
خودرو به شمار می رود و در کنترل دمای مایع 
خنک کننده سیستم موتور اثر بسزایی دارد. 
همچنین در برخی موارد دیده شده که بعضی 
افراد بی اطالع برای رفع برخی از نش��تی های 
سیستم رادیاتور خودرو از مواد غیراستانداردی 
مث��ل زردچوبه)!( اس��تفاده می کنند که این 
موضوع شاید موجب رفع نشتی موقت مسیر 
شود، اما در نهایت مسیر اصلی گردش آب را 

می بندد و سیستم را دچار اختالل می کند.

توجه به باد چرخ ها
همان طور که می دانید، حجم باد داخل تایر 
با توجه به تغییر فصل، کم و زیاد می ش��ود. 
ب��رای این که ب��اد تایرهای خودروی ش��ما 
همیش��ه در وضع مناسبی قرار داشته باشد، 
باید تنظیم باد خ��ودرو را به صورت دوره ای 
انجام دهید. پس پیش از هر چیز توصیه اکید 
ما این است که باد تایر خودرو را متناسب با 

فصل سرما تنظیم کنید.

کنترل وضع تایرها
تایرهای نامرغوب که جنس خش��ک تری 
نس��بت به الستیک های معتبر دارند، با سرد 
ش��دن هوا ممکن است خشکی شان تشدید 
ش��ده و در نتیجه سواری خودرو سخت تر از 
قبل ش��ود. پس در فصل سرما، تاریخ تولید 
تایر و مرغوبیت آن را بررسی کنید. همچنین 
ب��ا توجه ب��ه این که ب��ا ورود ب��ه نیمه دوم 
سال، بارندگی ها افزایش پیدا کرده و فراگیر 

می شوند، برای داشتن چسبندگی مناسب به 
س��طح جاده باید از تایرهایی با آج استاندارد 
و مناسب اس��تفاده کنید. در واقع پیشنهاد 
می ش��ود در خرید تایر، به دنبال محصوالت 
چهار فصل بروید و همچنین پیش از رسیدن 
آج تایر به کمتر از 40 درصد، به فکر تعویض 
آن بیفتید. زیرا در صورت صاف شدن سطح 
تایر، ترمزگیری خودرو بسیار ضعیف تر شده و 
همچنین پایداری آن بر سر پیچ ها نیز کاهش 

پیدا می کند.

سالمت باتری
هرچن��د در فصل س��رما، کارکرد صحیح 
تک ت��ک ادوات مرتب��ط با این فص��ل برای 
داشتن رانندگی ایمن و خوب الزم است، اما 
سالمت باتری از مهم ترین مسائلی است که 
باید رعایت کنید تا دستتان در پوست گردو 
نماند. در واقع با ضعیف شدن باتری خودرو، 
استارت زدن خودرو در فصل سرما با مشکل 
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مواجه می شود و همچنین ممکن است باتری 
توان کافی برای استارت سرصبح )که موتور 
کامال سرد است( را نداشته باشد. به بیان دیگر 
باتری خودرو اصوال بین سه تا چهار سال عمر 
مفید دارد و در صورت گذر از این مدت زمان، 
ممکن است با مشکل مواجه شود. در واقع در 
باتری های اسیدی باید سطح اسید را همواره 
مدنظر داشته باش��ید و در باتری های اتمی 
نیز نشانگر سالمت باتری بسیار حائزاهمیت 
است، اما مس��أله اینجاست که ممکن است 
یک باتری با عمری باالی چهار س��ال زمانی 
که موتور گرم است )و گرمایش به باتری هم 
می رسد( خوب استارت بزند، اما ضعف اصلی 
را در زمان س��رمای کامل نش��ان دهد. پس 
برای این که از دردس��ر روشن کردن خودرو 
رهایی پیدا کنید، س��المت باتری را مدنظر 

داشته باشید.

آماده سازی ادوات فصول سرما
تاکن��ون امکانات مختلفی برای آس��ایش 
راننده و سرنش��ینان در فصول سرما اختراع 
شده که ازجمله مهم ترین و فراگیرترین آنها 
می توان به بخاری، برف پاک کن، مه شکن و... 
اشاره کرد. پیشتر به راهکارهایی برای داشتن 
یک بخاری بهتر و گرم تر اشاره کرده بودیم، 
اما برای این که در فصل س��رما و بارندگی با 
مشکل مواجه نشوید، باید به چند مورد توجه 
داشته باشید. نخس��ت این که برف پاک کن 
خودرو )بخصوص در خودروهای تولید داخل( 
باید تقریبا هر یک تا سه سال تعویض شود. 
زیرا تیغه های برف پاک کن به خاطر قرارگیری 

زیر تابش مستقیم خورشید و شرایط متفاوت 
آب و هوایی خش��ک خواهند شد و از این رو 
برای داش��تن شیشه ای تمیزتر به تیغه سالم 

نیاز خواهید داشت.
 البته این موضوع در ش��رایط نوری ش��ب 
اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. همچنین 
کارکرد صحیح فن دمنده بخاری و تمیز بودن 
فیلت��ر داخل کابین یک��ی دیگر از مهم ترین 
مسائلی اس��ت که در راه اندازی خودرو برای 

فصل سرما باید به آن توجه کنید.

بررسی درزبندی ها
با افزایش عمر خودرو )بخصوص در تولیدات 
داخل��ی(، درزبندی ه��ای کابین مس��تهلک 
می ش��وند. برای مثال الس��تیک های دور در 
خش��ک می ش��وند و غیر از به ص��دا افتادن 
در ها، هنگام عبور از دست انداز، موجب نفوذ 
هوای سرد به داخل کابین شده و همچنین 
در صورت بروز بارندگی ش��دید، امکان نفوذ 
قط��رات آب ب��ه داخل کابی��ن افزایش پیدا 
می کند.  همچنین آبگیرهای بیرونی شیشه ها 
و درزگیر شیشه های جلو و عقب نیز بخاطر 
الستیکی بودن جنسشان و با قرارگیری زیر 
تابش مستقیم آفتاب، خاصیت آب بند خود را 
از دست می دهند. پس پیش از شروع فصل 
سرما، این بخش های به ظاهر ساده را بررسی 
کنید تا طی بارندگی ها و در فصول غیرگرم 

سال، کابین راحت تری داشته باشید.

کنترل روغن موتور
یک��ی از عوامل��ی که اثر بس��یار زیادی در 

کارکرد صحیح پیشرانه خودرو دارد، استفاده 
از روغن موتور مرغوب و متناسب با مکانیک 
خودرو اس��ت که البته پیش��نهاد می شود با 
تغییر فصل، تغییری هم در نوع روغن مورد 
اس��تفاده ایجاد کنید. در واق��ع روغن موتور 
خ��ودرو را می توان مثل خون��ی در رگ های 
پیشرانه دانست که دارای دو مشخصه کیفی 

بسیار مهم است. 
نخس��ت عددی که به عن��وان گرانروی یا 
ویس��کوزیته )در عل��م مکانیک تحت عنوان 
لزجت معنی می ش��ود( شناخته می شود، به 
میزان غلیظ یا رقیق بودن )مقاومت س��یال 
در برابر لغزیدن و جاری ش��دن( روغن گفته 
می شود که برای مثال با اعدادی مثل 30�5، 
40�10، 50�20 و... شناخته می شود. هرچه 
عدد بازه س��مت راست بیش��تر باشد، روغن 
غلیظ تر بوده و در خودروها برای استفاده در 
فصول گرم مناسب تر است. برای مثال روغن 
40�10 از 50�20 رقیق تر است. پس توصیه 
می ش��ود در خودروهای قدیمی تر، در فصل 
سرما از روغن رقیق تر )مثل 40�10( استفاده 
کنید. همچنین شاخصه بعدی روغن، میزان 
 SN، کیفیت آن اس��ت که با حروف��ی مثل
SL، SM و... شناسایی می شوند که البته هر 
نوع روغن، بس��ته به فناوری پیشرانه خودرو 

استفاده می شود.

مهم ترین وس�ایلی که باید همراه داش�ته 
باشید

ج��دا از بحث تغییرات و بررس��ی هایی که 
باید پیش از ورود به فصل سرما روی خودرو 
اعمال کنید، برای آس��ودگی در فصل سرما 
)بخصوص هنگام س��فر( الزم اس��ت برخی 

وسایل را همیشه همراه داشته باشید. 
نخستین مورد زنجیر چرخ است که جدای 
از کاربرد بس��یار حساس و الزامی آن هنگام 
بارش ب��رف، در صورت همراه نداش��تن در 
فصل سرما مجبور به پرداخت جریمه نقدی 
خواهید بود. همچنین داشتن یک جعبه ابزار 
کامل با آچاره��ای مخصوص خودرویتان، از 
کلیدی تری��ن نکات برای پیش��گیری از بروز 
مشکل در شرایط بحرانی )جاده های دورافتاده 
و...( است. داشتن دستکش کار برای جا زدن 
زنجیر چرخ، چراغ قوه، پتوی مسافرتی و... نیز 
ازجمله وس��ایل دیگری است که باید هنگام 

سفر در فصل سرما همراه داشته باشید.
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جواد لنگری
واحد فنی و مهندسی خدمات پس از فروش

مقدمه: محصوالت جدید ش��رکت عقاب افش��ان مجه��ز به موتورهای جدی��د XPI با 
استاندارد آالیندگی یورو4 هستند. 

نحوه پاالیش آالینده ها در محل پاالیش مواد شیمیایی
با توجه به تصویر زیر، دود از قس��مت فیلتر DOC وارد »محل پاالیش 
مواد ش��یمیایی« موسوم به »کارخانه ش��یمیایی« می شود و اُکسایش 
صورت می گیرد. در ادامه، این دود وارد فیلتر DPF می شود تا 99درصد 
ذرات معلق دود تصفیه گردد و کاهش یابد، سپس دود به محل پاشش 
ادبلو )ماژول تبخیر( هدایت می شود اما فرآیند واکنش شیمیایی ادبلو و 
دود در قسمت SCR انجام می گیرد تا میزان NOX تا 95درصد کاهش 
یابد. پاالیش آالیندگی در این سیستم به دلیل اهمیتی که دارد با دقت 
باالیی صورت می گیرد، به طوری که تمام مراحل توسط سنسور های دما 
و فشار و سنس��ور NOX بررسی می شود تا در صورت نیاز اقدامات الزم 

صورت گیرد.

نکته: از آنجایی که دمای محل پاالیش مواد ش��یمیایی و منبع اگزوز 
به دلیل حرارت حاصل از دود احتراق و فعل و انفعاالتی که در آن انجام 
می ش��ود بسیار باالس��ت، باید از گذاش��تن هرگونه قطعه روی آن جداً 
خودداری شود و به عنوان محفظه جاساز مورد استفاده قرار نگیرد، چراکه 
این کار خساراتی را به دنبال خواهد داشت. در عکس  بعدی، نمونه ای از 

دستکاری کاربران مشاهده می شود: 

فشار سوخت
میزان فشار پاشش سوخت در موتور های XPI به دلیل وجود پمپ های 
فش��ار باال در مسیر سوخت رسانی، بس��یار زیاد و حدوداً بین 1800 تا 
2400 بار است. به خاطر باال بودن فشار، انجام هرگونه تعمیرات در مسیر 

سوخت رسانی باید با رعایت اصولی خاص صورت گیرد. 
در تصویر زیر، قس��مت هایی که در آن فش��ار سوخت تغییر می کند با 
رنگ های نارنجی و قرمز مشخص ش��ده است )در حالت عادی و بدون 

فشار سوخت به رنگ زرد است(.

قس��مت هایی که به رنگ قرمز هس��تند را به هیچ عن��وان نباید به طور 
مس��تقیم برای تعمیرات باز کرد، زیرا فشار سوخت در آن ناحیه بسیار 
باالس��ت و صدمات جانی به همراه خواهد داشت. تعمیرات اتوبوس های 
مجهز به موتور XPI و یورو4 حتماً باید توسط کارشناس شبکه خدمات 
پس از فروش شرکت عقاب افشان صورت گیرد. این موضوع، درباره دیگر 

نحوه پاالیش آالینده ها و رعایت موارد ایمنی
در هنگام تعمیرات

موتورهای جدید XPI و یورو 4 عقاب افشان
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قسمت های اتوبوس هم به  صور مختلف صدق می کند. به عنوان مثال، 
قطعاتی از اتوبوس بعد از تعویض نیاز به تطبیق دوباره با برد مربوطه را 
دارند که انجام این کار به طور ویژه نیازمند آموزش های تخصصی است. 
با توجه به تمرکز ش��رکت تولیدی و صنعتی عقاب افش��ان بر سیستم 
آموزش، کارشناسان این شرکت توانسته اند تخصص های الزم را در این 
زمینه کسب کنند. بنابراین، چنانچه تعمیرات توسط تعمیرکارانی خارج 
از نمایندگی های مجاز انجام ش��ود، نه تنها ممکن اس��ت ایراد اتوبوس 
برطرف نشود بلکه احتمال دارد خطرات جبران ناپذیری هم به وجود آید.

توصیه می ش��ود ب��رای افزایش طول عمر قطع��ات اتوبوس و اطمینان 
از تعمیرات انجام ش��ده، حتماً به نمایندگی های مجاز مراجعه ش��ود تا 

تعمیرات توسط کارشناسان مربوطه انجام گیرد.

ادبلو مصرفی
این س��یال نه تنها نقشی مهم و اساس��ی در پاالیش آالیندگی و جذب 
NOX دارد بلک��ه در خنک کاری دوزر یا تزریقگر ادبلو هم مؤثر اس��ت، 

بنابراین باید حتماً از ادبلو اس��تاندارد و مورد تأیید شرکت عقاب افشان 
استفاده کرد. درصورت استفاده از ادبلو غیرمجاز، سیستم مربوطه آسیب 
می بیند، چراکه باعث انسداد مسیر گردش و خرابی فیلتر های ِگیج منبع 

ادبلو و پمپ آن می شود.

پاک سازی فیلتر DPF )فیلتر ذرات(
صفحه آمپر ICL به سه رنگ سفید، زرد و قرمز، زمان پاک سازی انفعالی 

این فیلتر را مطابق تصویر زیر اطالع رسانی می کند.

هشدار به رنگ سفید
این هشدار حین حرکت با سرعت باال در آزادراه یا کمربندی، به صورت 

اتوماتیک رفع خواهد شد.

هشدار به رنگ زرد
در این وضعیت باید پاک سازی صورت گیرد، یعنی اتوبوس باید متوقف 
شود و در محلی به دور از هرگونه مواد آتش زا عملیات پاک سازی انجام 

گردد. کلید پاک سازی به صورت زیر است. 

هشدار به رنگ قرمز
توجه داشته باشید در این وضعیت حتماً باید به نزدیک ترین تعمیرگاه 

مجاز مراجعه شود تا فیلتر DPF از نظر انسداد و گرفتگی بررسی شود.
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مع��اون وزیر راه و شهرس��ازي 
و رئیس س��ازمان راه��داري و 
حمل و نقل جاده اي از ممنوعیت 
تردد ناوگان حمل ونقل جاده اي 
ب��ا عم��ر ب��االي 50 س��ال در 

جاده های کشور خبر داد. 
داوود کش��اورزیان معاون وزیر 
راه وشهرس��ازي و رئی��س این 
س��ازمان چندی پیش در سفر 
ب��ه لرس��تان ضم��ن قدرداني 
از تالش ه��اي ص��ورت گرفته 
توسط راهداران و فعاالن عرصه 
حمل ونقل ج��اده اي در حادثه 
تأسف بار زلزله استان کرمانشاه و 
کمک رساني به موقع و همچنین 
در امر جابجایی و تامین ایمنی 
س��فر زائران اربعین حس��ینی 
اظهار داش��ت: در ای��ام اربعین 
امس��ال بیش از دو میلیون زائر 
شرکت داشتند که بیشتر از 90 
درصد آنها از جاده های زمینی 
تردد کردند که س��هم عمده ای 
از این جابجایی از طریق ناوگان 
حمل ونق��ل عموم��ی کش��ور 
صورت گرفت که خوش��بختانه 
نسبت به سال گذشته با شرایط 

مطلوب تري انجام  پذیرفت.
وي ب��ا بیان ای��ن که در بخش 
حمل ونقل کاال اولویت نخست 
س��ازمان، افزای��ش ایمن��ی و 
توجه به اقتصاد بخش اس��ت، 
بر ض��رورت کاه��ش هزینه ها 
به حداقل و ضرورت نوس��ازی 
ن��اوگان تاکید نم��ود. مهندس 
کش��اورزیان با اش��اره به پایین 
بودن تردد ناوگان باری کش��ور 
نسبت به متوس��ط دنیا اظهار 
داشت: ناوگان کاالی کشور به 
طور متوس��ط در هر س��ال 60 
ه��زار کیلومتر ت��ردد دارد در 
حالی که این ش��اخص در دنیا 
بی��ش از 150 ه��زار کیلومتر 

نیز  است. هرچند شرکت هایی 
در کش��ور داریم که در مقیاس 

بیشتر از این کار می کنند.
معاون وزیر راه وشهرس��ازی در 
بخش دیگري از س��خنان خود 
از سیاس��ت هاي  یک��ي  گفت: 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده اي ارتقاء بهره وری اس��ت 
زی��را متاس��فانه ام��روز بخش 
حمل ونقل کاال  قسمت زیادي 
از بی��کاري را در کش��ور ب��ه 
دوش مي کش��د و هی��چ عامل 
از تردد  بازدارنده ای نتوانس��ته 
کامیون های فرسوده در کشور 
جلوگی��ری کند، به گونه ای که 
رانندگان چندین روز در نوبت 

بار هستند.
 وی از بخشنامه جدید سازمان 
و حمل ونقل جاده اي  راهداري 
برای ساماندهی ناوگان حمل و 
نقل کاال خبر داد و خاطرنشان 
کرد: براس��اس بخشنامه جدید 
از س��ال آینده محدودیت های 
قانون��ی برای ناوگان فرس��وده 
حمل کاال اعمال خواهد شد به 
طوری که در س��ال 97 ضمن 
جلوگیری از صدور بارنامه برای 
کامیون های باالی 50 سال، از 
تردد آنها نیز ممانعت می شود. 

ای��ن مقام مس��ئول، نوس��ازی 
ن��اوگان حمل و نق��ل را به دو 

دلیِل کاهش مصرف س��وخت 
و ارتقاء محیط زیست ضروری 
دانس��ت و تصریح ک��رد: برای 
ای��ن منظ��ور قراردادهای��ی با 
برای  خودروسازی  شرکت های 
نوسازی ناوگان منعقد شده که 
در بخش ن��اوگان حمل و نقل 
مس��افر از مح��ل منابع داخلی 
سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و برای ناوگان کاال نیز 
از محل ماده 12 قانون از سوی 
وزارت نف��ت بخش��ی از س��ود 
تسهیالت نوسازی ناوگان تقبل 
می ش��ود.  مهندس کشاورزیان 
همچنین خاطرنشان کرد: برای 
توجیه سرمایه گذاری در بخش 
اعمال  ج��اده اي،  حمل ونق��ل 
ناوگان  ب��رای  محدودیت هایی 

فرسوده اجتناب ناپذیر است.
وي در بخش دیگری از سخنان 
خود با اش��اره به نیاز 20 تا 24 
میلیون تن آس��فالت در طول 
یک س��ال براي انجام عملیات 
مطلوب بهسازي و نگهداري از 
راه ها خاطرنش��ان ک��رد: در دو 
س��ال قبل ح��دود 12 میلیون 
تن و  در س��ال گذشته نیز 10 
میلیون تن آسفالت در راه هاي 
کش��ور براي نگهداري مصرف 
شده است و پیش بیني می شود 
در سال جاري 7 تا 8 میلیون تن 

استفاده شود که عمده آن هم 
به صورت نس��یه به پیمانکاران 
خواه��د بود و در ش��رایطي که 
ب��ا تنگناهاي اعتب��اري مواجه 
منابع  بهینه  هستیم تخصیص 
بسیار اهمیت پیدا مي کند و به 
نظر م��ن اولویت با نگهداري از 
راه هاي کشور است تا احداث راه 
جدید، چرا که با هزینه ساخت 
یک کیلومتر راه جدید مي توان 
حدود 25 تا 30 کیلومتر راه را 

نگهداري کرد. 
مهندس کشاورزیان با تأکید بر 
بحث فني و عملی��ات عمراني 
که سیاس��ت مدیریتي سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي 
اس��ت افزود: اولویت اس��تقرار 
سامانه PMS )سامانه مدیریت 
روس��ازي( و انج��ام آن در 52 
هزار کیلومتر از راههاي شریاني 
به ص��ورت رفت و برگش��ت با 
5 میلیون قطع��ه عکس و کار 
کارشناس��ي است و امید داریم 
راه ه��اي  س��ایر  در  ب��ه زودي 
غیرش��ریاني نیز انج��ام گردد 
ت��ا تخصیص مناب��ع بر همین 
اس��اس صورت گی��رد.  معاون 
وزیر راه و شهرسازي استاندارد 
ش��دن کارخانجات آسفالت در 
کش��ور را ج��زو سیاس��ت هاي 
س��ازمان راه��داري و حمل و 
نقل جاده اي خواند و ادامه داد: 
س��ازمان براي انج��ام عملیات 
روکش آس��فالت با پیمانکارانی 
قرارداد منعقد خواهد نمود که 
از مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرس��ازي مجوز و گواهینامه 
الزم را براي کارخانه آس��فالت 
خ��ود اخذ نم��وده باش��ند لذا 
نیازهاي خود را براساس اولویت 
تنظیم  پیمان��کاران  این گون��ه 

نموده است.

ممنوعیت تردد ناوگان حمل ونقل جاده اي باالي 50 سال در جاده های کشور
رئیس سازمان راهداری کشور خبر داد
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وزیر صنعت، معدن و تجارت با گفت: باید از حقوق 
اساسی مردم در کنار صحبت از مظلومیت صنعت 
خودرو دفاع کرد و نباید زمینه های س��و استفاده و 

کالهبرداری از خریداران خودرو فراهم شود.
محمد ش��ریعتمداری در پنجاه و سومین جلسه 
شورای سیاس��ت گذاری و نظارت بر صنعت خودرو 
که در آبان ماه برگزار شد، صنعت خودروی کشور را 
صنعتی پیشران، پیشتاز و تأثیرگذار در ارزش افزوده 
و تولید ناخالص داخلی کش��ور دانست و افزود: این 
صنعت علی رغم همه محدودیت ها و افت و خیزهایی 
که داشته، اما اقدامات قابل توجهی از ابتدای انقالب 
تاکنون ارایه داده است و درباره خدمات این حوزه نباید 
بی انصافی کرد. وی با تأکید بر این موضوع که باید 
از حقوق اساسی مردم در کنار صحبت از مظلومیت 
صنعت خودرو دفاع کرد، گفت: مردم از بیرون به این 
صنعت نگاه می کنند و حق دارند که از خودروی با 
کیفیت و ایمن برخوردار شوند و ما وظیفه داریم که 
احساس مردم از صنعت خودرو را جدی بگیریم. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه قاچاق در 
حوزه خ��ودرو به راحتی دیگر حوزه ها و محصوالت 
نیست، تصریح کرد: صنعت خودروسازی از حمایت 
قابل توجهی برخوردار اس��ت و امروز رقم واردات در 
حوزه خودرو نیز به نس��بت واردات کل کشور رقم 
ناچیزی است. همچنین هیچ کدام از صنایع کشور 
دارای سلس��له جلس��ات منظم و مداومی در حوزه 
سیاست گذاری و نظارت مانند این جلسه نیستند، که 

این خود گویای حمایت از این صنعت است.

س�ند راهبردی صنعت خودرو ش�رایط موجود 
خاص کشور را لحاظ کند

ش��ریعتداری با تأکید بر اینک��ه برنامه راهبردی 
صنعت خودرو باید توجه به پتانس��یل های موجود 
کش��ور را مورد تأکید قرار دهد، گفت: برنامه یعنی 
روش رس��یدن ب��ه اه��داف تعیین ش��ده در یک 
زمان بندی معین و برنامه راهبردی صنعت خودرو 
نیز باید مش��خص کند که بر مبنای ظرفیت های 
موجود به چ��ه اهدافی می خواهیم دس��ت یابیم. 
همچنین این س��ند باید عالوه بر اهتمام به لحاظ 
کردن پتانس��یل ها، شرایط موجود خاص کشور را 

نیز مورد توجه قرار دهد.

توجه به قطعه سازی و صادرات در سند راهبردی 
صنعت خودروسازی

وی ب��ر لزوم توجه به قطعه س��ازی و صادرات در 
سند راهبردی توسعه صنعت خودروسازی کشور نیز 
اشاره کرد و افزود: پیش بینی ها باید معقوالنه و متکی 
به واقعیت های موجود در فضای اقتصاد و سیاست 

کشور مد نظر گرفته شود. 
وی با طرح این نکته که س��ند راهبردی صنعت 
خودرو کشور، بر اساس یک برنامه زمان بندی شده 
با همکاری تش��کل ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان مورد 
بررسی مجدد قرار گیرد، اضافه کرد: باید از روش ها 
و تکنیک ه��ای مدیریت، طراحی و مهندس��ی که 
در کش��ورهای توسعه یافته دنیا مورد استفاده قرار 

برنامه راهبردی صنعت خودرو کشور باید بازنگری شود
شریعتمداری در جلسه شورای سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو:

گرفته است، ما نیز استفاده کنیم 
که در همین راستا ایدرو گام های 
خوبی برداشته است و در این سند 
راهبردی نیز باید مش��خص شود 
که از لحاظ اس��تفاده از نوآوری و 
فناوری های نوین در حوزه صنعت 
خودرو در چه وضعیتی قرار داریم.

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
با مط��رح کردن ای��ن موضوع که 
شرکت های خودروسازی در حوزه 
مالکیت و مالی نیز دارای مشکالت 
و آسیب هایی هستند، تصریح کرد: 
موضوع تأمین منابع برای فعالیت 
در س��ند راهبردی صنعت خودرو 
نی��ز باید مورد لحاظ واقع ش��ود و 
جمع بندی گزارش های ارایه شده 
با تمامی جزئیات برای اتخاذ یک 
تصمیم مش��ترک با نظ��ام بانکی 
کشور مؤثر اس��ت. شریعتمداری 
همچنین، تصریح کرد: باید در سند 
راهبردی توس��عه صنعت خودرو 
تصمیماتی اتخاذ شود تا زمینه های 
سو استفاده و کالهبرداری از مردم 
فراهم نشود و این موارد دیگر اتفاق 
نیفتند. همچنین برای این س��ند 
راهبردی باید پیوس��ت فرهنگی و 

اطالع رسانی لحاظ شود.

ل�زوم تح�ول تکنولوژیکی در 
صنعت قطعه سازی کشور

وی با تأکید بر این موضوع که در 
تکنولوژی و ماش��ین آالت صنعت 
قطعه سازی کش��ور باید تحول به 
وجود آی��د، افزود: س��ازمان ملی 
استاندارد استانداردسازی قطعات 
را به عنوان یکی از وظایف محوله 
خود مورد توجه و لحاظ قرار دهد 
و در زمینه ایمنی و جان مردم به 
هی��چ وجه نباید کوتاه آمد، اما در 
دیگر زمینه ها می ت��وان با رعایت 
یک برنامه زمان بندی شده کارها 

را به جلو برد.
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برادران خلیلیان در اصفهان مالک 
شرکت رویال سفر هستند؛ شرکت 
مس��افربری ای که ش��اید بیشتر از 
هر شرکت دیگری نقش جابه جایی 
مسافران بین شهری را در این شهر 
تاریخی برعهده داش��ته باشد. این 
شرکت، به گفته مدیرانش، نزدیک 
به ۶۵ دستگاه اتوبوس دارد که از 
این تعداد، قریب به ۵۵ دس��تگاه 
آن از تولیدات شرکت عقاب افشان 

با برند اسکانیاست. 
س��فر  روی��ال  ش��رکت  مدی��ران 
اصفهان که اخیراً ۵ دستگاه جدید 
از اتوبوس های اسکانیا مدل ُدرسا 
را از ش��رکت عقاب افشان تحویل 
گرفته اند، مجموعاً ۲۵ دس��تگاه از 
این مدل اتوبوس را در اختیار دارند 
و به گفته آنها این شرکت جزو اولین 
مجموعه هایی در کشور بوده که از 
اتوبوس های مدل ُدرسای اسکانیا 
در ناوگان خود استفاده کرده است. 
در ادامه گفت وگوی »کالسکه سبز« 
با عباس و محمد خلیلیان، دو نفر از 
مدیران شرکت رویال سفر اصفهان 

را می خوانید.

عباس خلیلیان با اشاره به اینکه تقریباً از سال 
1363 مش��غول فعالیت در بخش مس��افربری و 
اتوبوس داری بوده اس��ت، می گوید: ما در شرکت 
رویال س��فر اصفهان تقریباً به 90درصد مقاصد 
موردنیاز مسافران در شهر اصفهان، اتوبوس اعزام 
می کنیم و این کار به طور مس��تمر سال هاست 
ادامه دارد. برای ما بس��یار مهم است که گستره 
فعالیت مان متنوع باش��د و مس��افران بتوانند با 
خیالی آس��وده از ترمینال این ش��هر به مقاصد 

موردنظر خود بروند.

رضایت مسافر مهمترین موضوع برای ماست
وی در ادامه، توجه به نیاز مسافر را رکن اساسی 
شرکت های مسافربری عنوان کرد و افزود: مطمئناً 
کیفیت ارایه خدمات به مسافران باید بیش از هر 
چیز دیگری برای من و همکارانم مهم باشد. کیفیت 
خدمات با کمیت جذب مسافر دقیقاً رابطه مستقیم 
دارد، به همین خاطر است که ما در شرکت رویال 
س��فر اصفهان سعی می کنیم به صورت دوره ای و 
طبق یک زمان بندی مشخص، ناوگان خود را به روز 
و از اتوبوس های نو استفاده کنیم؛ در همین راستا، 
اخیراً 5 دس��تگاه اتوبوس اسکانیا مدل درسا را از 

شرکت عقاب افشان تحویل گرفتیم.

اسکانیا یک برند معتبر و جهانی است
این فعال ناوگان مس��افربری جاده ای کشور در 
پاس��خ به این س��ؤال که چرا از تعداد نزدیک به 
65 دس��تگاه اتوبوس فعال در شرکت رویال سفر 
اصفهان، 55 دستگاه آن اتوبوس های اسکانیاست، 
می گوی��د: عوام��ل زیادی در ای��ن زمینه دخیل 

است. 
مطمئناً من به عنوان سرمایه دار هیچگاه حاضر 
نیس��تم س��رمایه خود را خرج اتوبوسی کنم که 
س��رانجام آن ضرر باشد و پشیمانی. اتوبوس های 
اسکانیا به عنوان یک برند معتبر و جهانی به لحاظ 
کیفی، شرایط بسیار خوب و رضایت بخشی دارند 
و خدمات پس از فروش بس��یار کامل و به روزی 

برای آنها تدارک دیده شده است.
وی ادامه می دهد: برای مِن مالک بس��یار مهم 
اس��ت که وقتی اتوبوسم نیاز به تعویض قطعه ای 
دارد، خیلی زود و بدون دردس��ر قطعه جایگزین 
اصلی در دسترس��م باشد. خوش��بختانه شرکت 
عقاب افشان این مسأله را به بهترین شکل مدیریت 
می کند و تاکنون پیش نیامده ما نیاز به قطعه ای 

مردم اتوبوس های اسکانیا را به هر اتوبوس دیگری ترجیح می دهند
گفت و گو با برادران خلیلیان، مالکان شرکت مسافربری رویال سفر اصفهان
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داش��ته باشیم و مش��کلی پیش پای مان قرار 
گیرد. بعضی از صاحبان اتوبوس با برند خارجی 
به علت قطعات چینی بازار در سال های تحریم، 

گرفتار مصیبت های زیادی شدند.

فق�ط از نمایندگی ه�ای مج�از اس�تفاده 
می کنیم

عباس خلیلیان ب��ا تأکید بر اینکه در مورد 
اتوبوس های اس��کانیای ش��رکت رویال سفر 
اصفهان، تنها از نمایندگی های مجاز خدمات 
پس از فروش عقاب افش��ان استفاده می شود، 
اف��زود: ما همیش��ه بر این اص��ل مهم تأکید 
داری��م ک��ه اوالً اتوبوس ها بر اس��اس برنامه 
سرویس های دوره ای به نمایندگی ها مراجعه 
کنند و بعد هم اگر مشکل فنی برای هر یک 
از این اتوبوس ها ایجاد شد تنها در مراکز مجاز 
شرکت عقاب افشان نس��بت به تعمیر و رفع 
مشکل اقدام شود. نکته مهم اینکه بر اساس 
دستورالعمل ش��رکت عقاب افشان هر یک از 
قطع��ات اصلی که در مراک��ز خدمات پس از 
فروش این شرکت روی اتوبوس ها نصب شود 

یک سال ضمانت خواهد داشت.

وی درب��اره اینکه چرا 25 دس��تگاه اتوبوس 
درسا را در ناوگان خود استفاده می کند، گفت: 
من جزو اولین کسانی بودم که وقتی درسا در 
شرکت عقاب افشان تولید شد، یک دستگاه از 
آن را خریدم و دیگران را هم به خرید آن تشویق 
کردم. امروز فکر می کنم 90درصد کسانی که 
اتوبوس می خرند، مدل درسا را ترجیح می دهند. 
خوش��بختانه درسا جدا از کیفیت فنی، بسیار 
زیباست و مسافران، این مدل اتوبوس را به دیگر 

اتوبوس ها ترجیح می دهند.

ما عاشق اتوبوس داری هستیم
محمد خلیلیان نیز در این گفت وگو با تأکید 
بر اینک��ه توجیه اقتصادی اتوب��وس داری در 
ایران چندان مطلوب نیست، گفت: ما عاشق 
این شغل هس��تیم و تقریباً کاری غیر از این 
نمی توانیم انجام دهیم. من حدود س��ال 59 
وارد ای��ن حوزه ش��دم و علی رغم همه کم و 
کاس��تی هایی که بوده خدا را شکر کرده ام و 
هم اکنون هم به خاطر آنچه هس��ت و نیست 

شکرگزار خداوند هستم. 
متأسفانه در طول سال های اخیر به واسطه 
برخی اتفاقات، ش��غل اتوب��وس داری چندان 
به صرفه نیس��ت و ش��اید اگر برخی روزهای 
شلوغ کار نبود خیلی از ما با مشکالتی مواجه 
می شدیم. خوش��بختانه ایامی مثل نوروزماه، 
اربعین، محرم و برخی تعطیالت فصلی باعث 
ش��ده این بخش روی پا بایستد و رانندگان و 

مالکان اتوبوس ها را همچنان دلگرم کند.
وی در پاسخ به این سؤال که راهکار ایجاد 
شرایط خوب اقتصادی برای این قشر چیست، 
اظه��ار کرد: به هر حال، دولت باید طرح های 
حمایتی برای ما داشته باشد و در عین حال 

برنامه ریزی برای ناوگان مس��افربری جاده ای 
بهینه شود. متأسفانه در طول سال های اخیر 
همه نهادهای دولتی و پلیس از ما فقط انتظار 
دارند و کمتر پیش آمده مش��کالت این قشر 
زحمتکش را بش��نوند. امیدوارم که در آینده 
ش��رایط مالکان و رانندگان اتوبوس ها بهتر از 

شرایط فعلی شود.

مسافران از خوب و بد اتوبوس ها آگاهند
محمد خلیلیان درباره نحوه عملکرد رویال 
سفر اصفهان گفت: خوشبختانه ما در شرکت 
رویال سفر سعی می کنیم با به روز نگه داشتن 
ناوگان اتوبوس��ی خود بهترین خدمات را به 
م��ردم ارایه کنیم. امروز، مس��افران برعکس 
گذش��ته، خوب و بد را تشخیص می دهند و 
می دانند که باید چه اتوبوس��ی سوار شوند و 
چه رفتاری در طول مسیر داشته باشند. نکته 
مهم این است که در اصفهان رقابت بسیار زیاد 
است و مردم هم همیشه بهترین اتوبوس ها را 
س��وار می شوند، به همین خاطر ما مجبوریم 
بهترین اتوبوس ها را داش��ته باشیم تا از قافله 

رقابت با دیگر شرکت ها عقب نمانیم. 
وی در پایان ضمن تمجید از عملکرد شرکت 
عقاب افش��ان، با اش��اره به کیفیت مطلوب 
خدمات پس از فروش این شرکت، اظهار کرد: 
جای خوشحالی است که شرکت عقاب افشان 
در طول چند س��ال گذشته س��رمایه گذاری 
ویژه ای در بخش خدمات پس از فروش خود 
کرده و بسیاری از مشکالت رانندگان و مالکان 
اتوبوس ه��ا را حل کرده اس��ت. اتوبوس های 
اسکانیا ضمن اینکه نس��بت به دیگر برندها 
کم خرج هستند، بیشتر هم از سوی مسافران 

مورد استقبال قرار می گیرند.
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قابل توجه مالكان و رانندگان محترم اتوبوس هاى عقاب-اسكانيا
همان طور كه مستحضريد، شـركت عقاب افشان در راستاى ارتقاى ايمنى سفرهاى جاده اى، تأمين آسايش و آرامش 
هرچه بيشتر مسافران و همراهى با مالكان و رانندگان، مرحله اول و دوم طرح تشويقى شامل خدمات تعميرگاهى مانند 
تعميرات كلى موتور، گيربكس، ترمز، سيستم تعليق و ... را با 20درصد تخفيف به متقاضيان ارائه داد. با توجه به استقبال 
گسترده رانندگان از مرحله اول و دوم اجراى اين طرح، شركت عقاب افشان در نظر دارد در مرحله سوم، اتوبوس هاى مدل 
1381 تا 1390 را پذيرش كند. رانندگان محترم مى توانند با مراجعه به مراكز خدمات پس از فروش شركت در سراسر كشور 

از تاريخ اول مهر ماه 1396 لغايت اول مهر ماه 1397 از مزاياى اين طرح بهره مند شوند.
بديهى است در مراحل بعدى طرح، براى ساير مدل هاى توليدى، اطالع رسانى الزم صورت خواهد پذيرفت. براى كسب 

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

قابل توجه مالكان و رانندگان محترم اتوبوس هاى عقابـ   اسكانيا

20درصد تخفيف خدمات پس از فروش مخصوص اتوبوس هاى عقاب- اسكانيا مدل هاى 90-81

٪20
تخفيف

مهلت مراجعه: 1مهر ماه 96 تا 1 مهرماه 97

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 33869090-021 و يا 33879091-021 تماس حاصل فرماييد.



علم و فناوری

10 زلزله قدرتمند ثبت شده در جهان

مبارزه با آلزایمر؛ تازه ترین مأموریت بیل گیتس
علم با سرعت در حال حرکت است

چرا مغز انسان منفجر نمی شود؟!

برترین ویژگی های خودروهای مدرن 2017
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در دنیای فناوری نمی توان ادعا داشت که هر روز اتفاقات تازه ای رخ می دهد! شاید این تعبیر برای دنیای فناوری بهتر باشد که بگوییم در هر لحظه، رخداد تازه ای در این دنیا به 
وقوع پیوسته که می تواند تمام معادالت پیش از خود را دستخوش تردید کند. امروز فناوری اطالعات یکی از مهمترین مولفه های قدرت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی 

است. کشوری که توانایی فناورانه دارد می تواند در لیست قدرت های بزرگ باشد. با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطره ای از دریاست اشاره می کنیم. 

اولین عمل پیوند سر انسان با موفقیت
اولی��ن عمل پیوند س��ر انس��ان در چین با 
موفقی��ت انجام ش��د. گروه��ی از جراحان 
متخصص دانش��گاه »پوهنتون هاربین« در 
چین اولین عملیات پیوند سر انسان بر روی 
یک جسد را با موفقیت انجام دادند. بر اساس 
گ��زارش تلگراف، قرار اس��ت در قدم بعدی 

پیوند سر بر روی انسان زنده انجام شود. 
دکتر»ژیائوپینگ رن« سرپرس��ت این عمل 
جراح��ی در این رابط��ه گفت:»اولین پیوند 
بر روی جس��د انجام ش��د، مرحل��ه بعدی 
تعویض کامل س��ر انسان به یک اهداکننده 
است که دچار مرگ مغزی شده است.« این 
عمل جراحی 18 س��اعت به طول انجامید و 
پزشکان موفق شدند تا ستون فقرات، اعصاب 
و رگ ه��ای خونی را ب��ه یکدیگر با موفقیت 

پیوند بزنند.

تاثیر برعکس بستن ساعت و مسواک زدن با 
دست مخالف 

یک متخصص مغز و اعصاب از کالج سلطنتی 
پزش��کان انگلس��تان درباره به عکس بستن 
س��اعت و یا مس��واک زدن با دست مخالف 
برای تقویت مغز توضیحاتی ارائه کرد. برخی 
مواق��ع در فضاهای مج��ازی مطالبی عنوان 
می ش��ود که برای تمرین و تقویت مغز باید 
کارهایی از جمله به عکس بستن ساعت و یا 
مسواک زدن با دس��ت مخالف را انجام داد، 

حال آیا متخصصان علوم اعصاب نیز چنین 
مواردی را تایید می کنند؟ و چه پیشنهاداتی 
برای تحریک مفید مغز به صورت علمی ارائه 

می شود؟
در این رابطه پروفسور مجتبی زارعی رئیس 
هیئت مدی��ره انجمن عل��وم و فناوری های 
شناختی کش��ور پاس��خ داد: »خیر؛ چنین 
مواردی )به عکس بستن ساعت و یا مسواک 
زدن ب��ا دس��ت مخالف( که مثال زده ش��د 

کاربردی ندارد.« 

این متخصص مغز و اعصاب از کالج سلطنتی 
پزشکان انگلستان خاطرنشان کرد: شواهدی 
ب��رای اینک��ه این گونه کارها فای��ده ای دارد 
وجود ندارد. و بهترین پیشنهاد در این رابطه، 
مطالعه، زندگی سالم از لحاظ تغذیه، ورزش 
و حفظ س��المت روان است که بیش از همه 

موارد باال مفید است.

ترجیح زنان بین رابطه و تنهایی 
نتای��ج تحقیقات جدید نش��ان می دهد که 
زنان نس��بت به مردان کمتر ب��ه حضور در 
گروه دوس��تان عالقه دارند و بیشتر ترجیح 

می دهند تنها باشند. 
بر اس��اس گزارش تلگراف، زن��ان حضور در 
گروه دوس��تان را کار س��خت و پیچیده ای 
می دانند و به همین دلیل ترجیح می دهند 

تنها باشند.
داده های به دست آمده از یک نظرسنجی که 

توسط تحلیلگران جامعه شناسی انجام شده 
نش��ان می دهد که 61 درصد از زنان مجرد 
نسبت به شرایط فعلی شان رضایت دارند؛ اما 
این مسأله در میان مردان مجرد 49 درصد 

بود. 

پروفس��ور »امیلی گرون��دی«، در این رابطه 
گفت ک��ه »زنان در برقراری رابطه نس��بت 
به مردان وسواس بیشتری دارند و سخت تر 
وارد رابطه می ش��وند. ش��واهدی وجود دارد 
که زن��ان در امور داخلی وقت بیش��تری را 
نس��بت به مردان صرف می کنند و من فکر 
می کنم که آنها کارهای عاطفی بیشتری را 
انجام می دهند؛ بنابرای��ن آنها همچنان  که 
کارهای خانه و آشپزی و دیگر کارها را انجام 
می دهند، کارهای عاطفی بیشتری هم انجام 

می دهند.«

کشف درمان قطعی بیماری پروانه ای
یک کودک مبتال به بیم��اری پروانه ای برای 
نخستین بار توسط محققان آلمانی درمان شد. 
درمان بیماری پروانه ای توسط محققان آلمانی 

خبرهای دنیای علم و فناوری اطالعات

علم با سرعت در حال حرکت است
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از طریق پیوند پوست تحقق یافت. محققان در 
طی این مطالعه، یک پسر هفت ساله مبتال به 
بیماری پروانه ای را بوسیله پیوند پوست درمان 

کردند.
ب��رای این کار، ب��ا اصالح ژنتیکی پوس��ت 
جدید از روی سلول های بنیادی و در محیط 
آزمایشگاهی، پوس��ت جدیدی ساخته و به 
بیمار پیوند داده شد. طبق این گزارش، این 
در حالی است که بعد از گذشت دو سال از 
عمل پیوند پوس��ت، کودک هفت س��اله در 
س��المت کامل به س��ر می برد و به مدرسه 

می رود.

امکان ارتباط میان ماه تولد و بیماری ها
دانشمندان دانشگاه کلمبیا به کشف تازه ای 
در م��ورد عوامل فصل��ی و محیطی و تاثیر 
آنه��ا در ایج��اد بیماری ها دس��ت یافته اند. 
یکی از جنبه های ش��گفت انگیز زندگی در 
عصر ابرداده، توانایی دانش��مندان در کشف 

الگوهای جدید و کشف نشده است. 
تیمی از دانش��گاه کلمبیا، داده های مربوط 
ب��ه س��المتی بی��ش از 10 میلی��ون نفر را 
در کش��ورهای گوناگ��ون بررس��ی کردند و 
ارتباطات��ی را میان خطر بیم��اری در طول 
زندگی و ماه تولد یافتند. محققان بس��یاری 
با ارتباط می��ان ماه تولد و خطر بیماری در 
طول س��ال های زندگی برخورد داش��ته اند. 
هدف حقیقی این پژوهش، درک ریش��ه ای 
عوامل فصلی و محیطی است که می توانند 
در ط��ول دوره ب��ارداری مادر، ب��ر آمادگی 
دائم العم��ر فرزند ب��رای بیماری های خاص 

مؤثر باشند.

اولین »قرص هوشمند« دنیا 
س��ازمان غذا و داروی آمریکا مجوز استفاده 
از اولین قرص هوش��مند دنیا را که قابلیت 
ردیابی ش��دن در ب��دن و اطالع به پزش��ک 
مبنی بر مصرف یا ع��دم مصرف دارو دارد، 
صادر کرد. پزشکان در ایاالت متحده آمریکا 

ممکن اس��ت به زودی شروع به تجویز یک 
قرص کنند که می تواند به آنها بگوید که آیا 
بیماران واقعا داروهایشان را مصرف کرده اند 
یا خیر. س��ازمان غ��ذا و دارو اولین »داروی 
قابل ردیابی دیجیتال« کشور را تایید کرده 
است تا اطمینان حاصل شود که بیماران از 
دارو استفاده می کنند، زیرا عدم رعایت یک 
مشکل پرهزینه است که می تواند بر سالمت 

بیمار تاثیر بگذارد.

با این حال نگرانی متخصصان پزش��کی در 
مورد اس��تفاده از قرص های��ی که می توانند 
ردیابی شوند، در حال افزایش است، به ویژه 
به ای��ن دلیل که داروی تایید ش��ده، آنتی 
سایکوتیک یا ضد روان پریشی است که برای 
درمان اسکیزوفرنی و اختالل دو قطبی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
گفته می شود داروهایی که می توانند ردیابی 
ش��وند، مزایای زیادی دارند. آنها می توانند 
به متخصصان پزش��کی کم��ک کنند تا بر 
مصرف داروی افراد سالخورده نظارت داشته 
باشند، چرا که آنها گاهی فراموش می کنند 

داروهای خود را مصرف کنند.

800 کیلومتر تنها با یک دقیقه شارژ!
تولیدکنن��ده خودروه��ای  ی��ک ش��رکت 
الکتریکی موفق ش��ده یک باتری سه بعدی 
بس��ازد که طی یک دقیقه شارژ شده و قادر 
اس��ت یک خ��ودرو را برای مس��افت 800 

کیلومتر نیرودهی کند.
شرکت »فیس��کر« مبتکر تولید این باتری 

منحصر به فرد اس��ت و اعالم کرده است که 
تولید انبوه آن را در سال 2023 آغاز خواهد 
نمود. بنابر اعالم مقامات این ش��رکت، این 
باتری ظرفیتی 2.5 برابر ظرفیت باتری های 
موجود در بازار داشته و این قابلیت به خاطر 
ساختار س��ه بعدی منحصر بفردی است که 
در طراحی آن لحاظ ش��ده است. در تولید 
این باتری از مواد بازیافتی اس��تفاده ش��ده 
اس��ت و به همی��ن دلیل هزین��ه تولید آن 

پایین  بوده است.
»هنریک فیسکر« رییس شرکت خودروسازی 
فیسکر اعالم کرده است که قصد دارد از این 
محصول ن��ه تنها برای بهب��ود خودروهای 
الکتریکی خود استفاده کند بلکه مترصد آن 
اس��ت که کل بازار خودروهای الکتریکی را 
تحت تاثیر قرار داده و این فناوری را به آنها 

نیز انتقال دهد.

بیش�ترین تاثیر آلودگی هوا بر کدام گروه  
خونی 

تاثیر آلودگی هوا بر افراد با گروه های خونی 
 O نس��بت ب��ه گ��روه خونی AB و A، B
بیش��تر اس��ت و در نتیجه این افراد بیشتر 
دچ��ار حمله ه��ای قلب��ی و درد در قفس��ه 
سینه می شوند. محققان هشدار دادند افراد 
با این گروه های خونی حس��اس بهتر است 
در مج��اورت آلودگی هوا قرار نگیرند، چون 
هوای آلوده ابتال به بیماری های قلبی را در 

این افراد افزایش می دهد.
این اولین تحقیق در مورد ارتباط گروه های 
خونی مختلف با آلودگی هوا اس��ت. در این 
تحقیق اطالعات 14 س��ال مؤسس��ه مرکز 
پزشکی سالمت قلب در یوتا ایاالت متحده 
مورد بررس��ی قرار گرفت و نتایج نشان داد 
خطر حمله قلبی و درد قفسه سینه در افراد 
با گروه های خونی A ،B و AB در مجاورت 
میزان باالی آالینده ها افزایش می یابد. این 
می��زان در گروه خون��ی O فقط 40 درصد 

گزارش شده است.
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وی در گفتگو با ش��بکه خبری سی ان ان 
با قاطعیت گفت: من ب��اور دارم که راه حلی 

وجود دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که برای این بیماری 
که حافظه و دیگر عملکردهای شناختی 47 
میلی��ون نفر را در سرتاس��ر جهان می رباید، 

درمانی پیدا کند.
این کار برای گیتس، یک مبارزه ش��خصی 

محسوب می شود. وی در حال سرمایه گذاری 
50 میلی��ون دالر از ثروت��ش در ی��ک نهاد 
تحقیقاتی موس��وم به »صندوق اکتش��افات 
زوال عقل« اس��ت. این، نخستین باری است 
گیتس، در درمان ی��ک بیماری غیرعفونی، 

نقش داشته است.
 کارهای��ی که تاکنون ب��ا بودجه وی انجام 
گرفته، برای بیماری های عفونی مانند ویروس 

بیل گیتس مؤس��س ش��رکت مایکروس��افت قصد دارد به مبارزه با آلزایمر بپردازد. یکی از اهداف علم، یافتن درمانی برای آلزایمر اس��ت. در حال حاضر، 
هیچ درمانی برای جلوگیری از آلزایمر یا کند کردن روند آن وجود ندارد اما بیل گیتس فکر می کند می تواند این وضع را تغییر دهد. گیتس می گوید: هر 

درمانی، یک حرکت روبه جلو از جایی است که امروز در آن قرار داریم اما هدف بلند مدت، درمان این بیماری است.

مبارزه با آلزایمر؛ تازه ترین مأموریت بیل گیتس

HIV، ماالریا و فلج اطفال بوده است.
امروزه، بیم��اری آلزایمر، متداول ترین نوع 
زوال عقل و ششمین دلیل برجسته مرگ و 
میر در ایاالت متحده است. امروزه در هر 66 
ثانیه یک نفر به ابتال به آلزایمر تشخیص داده 
می شود. بیش از پنج میلیون آمریکایی با این 
بیماری زندگی می کنند که در س��ال، 259 
میلیارد دالر هزینه دارد. اگر درمانی اندیشیده 
نش��ود، تا س��ال 2050 آمار مبتالیان به 16 
میلیون آمریکایی با هزینه باالی 1 تریلیون 
در س��ال می رس��د. بیل گیتس که به انجام 
اقدامات بشردوس��تانه معروف اس��ت گفت: 
این مشکل در حال رشد، تقریبا باورنکردنی 

است.
وی با بیان اینکه ش��خصاً ای��ن بیماری را 
می شناس��د و چندین نفر از اقوامش به این 
بیماری مبتال هستند، گفت: وجود این افراد 
در زندگی اش تنها عامل این سرمایه گذاری 

نبوده ولی قطعاً روی آن تاثیر داشته است.
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ی��ک پژوه��ش ب��ه مطالع��ه دلی��ل ع��دم انفج��ار مغ��ز در مواقع اوج فعالیت مانند زمان یادگیری پرداخته اس��ت. همانطور که نوزادان و کودکان رش��د می کنند و یاد 
می گیرند، مغز آنها از لحاظ اندازه رشد می کند، اما مغز چگونه پس از اینکه به طور کامل رشد کرد، همچنان به یادگیری ادامه می دهد؟ محققان می گویند پاسخ 
س��اده ای دارد. در یک مطالعه جدید نش��ان داده ش��ده، س��لول های مغز خود را برای نش��ان دادن قدرت و توانایی خود در پردازش اطالعات جدید محک می زنند. 
تحقی��ق جدی��د کم��ک می کن��د ت��ا درک م��ا از مغ��ز و نحوه یادگیری و یادآوری یک مهارت جدید تغییر کند. درک گذش��ته ما از مغ��ز این بود که فراگیری دانش جدید 

نیاز به سلول های مغزی جدید دارد و در نتیجه مغز ما بر اساس هر مهارت جدیدی که یاد می گیریم رشد می کند.

چرا مغز انسان منفجر نمی شود؟!

اکنون می دانیم که این فرضیه درست نیست، چون 
رشد مغز انسان در اواسط دهه 20 زندگی فرد متوقف 
می ش��ود. با این حال، انسان ها می توانند به فراگیری 
اطالعات جدید در س��نین سالخوردگی ادامه دهند. 

حاال ما می دانیم چگونه.
ب��رای مطالعه این موض��وع، یک تیم بین المللی به 
رهبری »الیزابت ونگر« از مؤسسه »ماکس پالنک« در 
برلین، به تحقیق گذشته در مورد نحوه یادگیری مغز 
مراجعه کرد و توجه ویژه ای به مطالعه ای داشتند که 
در آن تالش افراد راست دست برای یادگیری نوشتن 
و نقاشی کردن با دست چپ مورد بررسی قرار گرفته 
بود. محققان مش��اهده کردند که حجم مغز در ابتدا 
افزایش پیدا کرد، زی��را داوطلبان مهارت جدیدی را 
آموختند، اما پس از س��ه هفته، ب��ه اندازه اولیه خود 

بازگشت.
نتایج مشابهی نیز هنگام آموزش مهارت های جدید 

در میمون ها و موش ها دیده شد.
براساس این یافته ها، محققان نتیجه گرفتند که وقتی 
مغز مهارت جدیدی را یاد می گیرد، در ابتدا حجم آن 
افزایش پیدا می کند، اما پس از یک فرایند حذف، تنها 
سلول های مفید را حفظ می کند و سلول هایی که مؤثر 

نیس��تند را از بین می برد. بنابراین در نهایت به اندازه 
اصلی خود بازمی گردد.

ونگ��ر گفت: حجم مغز در مراح��ل اولیه یادگیری 
افزای��ش می یابد و پس از آن تغییر ک��رده یا اصالح 

می شود. 
به نظر می رس��د این یک راه مؤثر برای مغز اس��ت 
تا ابتدا به کش��ف احتماالت پرداخته، با ساختارهای 
مختلف و انواع س��لول ها تماس برقرار کند، بهترین 
گزینه ها را انتخاب کند و از دس��ت آنهایی که دیگر 

مورد نیاز نیستند، خالص شود.
ای��ن تحقیق به درک بیش��تر به انعط��اف مفهوم 
عصب شناس��ی کمک می کند. انعطاف پذیری مغز به 
این معنی است که مغز اطالعات جدیدی را به دست 
م��ی آورد و به طور مداوم س��لول های عصبی خود را 

تغییر می دهد تا عملکرد متفاوت داشته باشد.
همانطور که در این تحقیق گزارش شد، این مفهوم 
ابتدا در سال 1894 توسط »سانتیاگو رامون کاجال« 
برنده جایزه نوبل معرفی شد که ادعا کرد مغز در طول 

یادگیری دچار تغییرات فیزیکی در ساختار می شود.
حاال، بیش از 100 سال بعد، ما این مفهوم را کمی 

بهتر درک می کنیم.

فراین��د  ط��ول  در 
مغ��ز  انعطاف پذی��ری، 
را  جدی��د  س��لول های 
مج��ددا س��ازماندهی و 
تعیی��ن می کن��د و یا به 
به یک  منظور دستیابی 
مهارت جدی��د و یا برای 
غلبه بر آسیب هایی مانند 
سکته مغزی یا تروما، که 
ممکن است موجب آسیب 
جدی عصبی شده باشد، 
این کار را انجام می دهد. 
اغلب قس��مت های دیگر 
مغز به عنوان ش��یوه ای 
وظایف  جب��ران،  ب��رای 
سلول های از دست رفته 

را یاد می گیرند.
به عن��وان مث��ال، اگر 
ناحیه مرتبط با گفتار مغز 
ناب��ود ش��ود، مغز ممکن 
انعطاف پذیری  از  اس��ت 
برای جبران این نقص به 
قس��مت های دیگر خود 
که ب��ه گفت��ار ارتباطی 
ندارن��د، دس��تور دهد تا 
بتوانند مهارت گفتار را به 
عنوان راهی برای جبران 
سلول های از دست رفته 
یاد بگیرند. یافته های جدید 
حتی ش��واهد بیش��تری 
از گس��ترش عصب��ی و 
را  مج��دد  س��ازماندهی 
در یادگی��ری اطالع��ات 
جدید نش��ان می دهد و 
م��ا را در درک بهت��ر از 
در  و  ش��گفت انگیزترین 
عین حال ناشناخته ترین 

عضو بدن کمک می کند.
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به بهانه زمین لرزه ۷.۳ریشتری در استان کرمانشاه در این گزارش به مرور ده زلزله قوی در جهان می پردازیم.

22 می 1960 – شیلی / بزرگی 9.5 بزرگترین زلزله ای که در تاریخ اتفاق 1
افتاده، زلزله 9.5 ریش��تری 1960 در جنوب 
شیلی است که ساعت 15:11 بعدازظهر یک 
روز یکش��نبه، حدود 1655 کش��ته، هزاران 
زخم��ی و دو میلی��ون بی خانم��ان بر جای 
گذاشت. بندر پورتو سائودرا در سونامی پس 
از این زلزله نابود ش��د و آسیبی بالغ بر 550 
میلیون دالر در پی داشت. گفته می شود این 
زمین لرزه در عمق 33 کیلومتری زمین روی 
داد و عالوه بر وقوع سونامی و خسارات فراوان 
آن، باعث رانش زمین به شکل گسترده شد. 
یک روز بعد آتشفشان Puyehue در ناحیه 
دریاچه ش��یلی خاکس��تر و مواد مذاب را تا 
ارتفاع 6000 متری پرتاب کرد و به مدت یک 

هفته در آسمان منطقه خاکستری بود.

ساند، آالسکا / بزرگی 29.2 28 م�ارس 1964 - پرن�س ویلیام 
28 م��ارس 1964، 7 فروردی��ن 1343، 

س��اعت 5 و 36 دقیقه بعدازظهر، زلزله ای به 
بزرگی 9.2 ریشتر در آالسکا به وقوع پیوست. 
این زلزله در عم��ق 23 کیلومتری زمین رخ 
داد و باوجود خسارات فراوان تنها 139 کشته 
برجای گذاش��ت. این زمین لرزه س��ونامی با 
موج هایی به ارتفاع 67 متردر پی داش��ت که 

311 میلیون دالر خسارت در پی داشت.

غربی سوماترا شمالی / بزرگی 39.1 26 دسامبر 2004 - خارج از ساحل 
مرگبارتری��ن س��ونامی در تاریخ که در 14 
کشور در سراسر آسیا و شرق آفریقا احساس 
شد، مربوط به زمین لرزه 9.1 جزیره سوماترا 
اندون��زی ب��ود. زلزله  صبح روز 26 دس��امبر 
2004، 6 دی 1383 رخ داد. ای��ن زلزل��ه در 
عمق 30 کیلومتری زمین روی داد که عالوه 
بر ویرانی های خود، س��ونامی وحشتناکی را 
ایجاد ک��رد که باعث ایجاد خس��ارت به 14 
کشور ش��د. ارتفاع امواج ایجادش��ده در پی 
این س��ونامی به 50 متر هم می رسید. زلزله 

باعث کشته شدن نزدیک به 230 هزار نفر و 
بی خانمان شدن نزدیک به یک میلیون و 700 

هزار نفر شد.

 / کامچات�کا   –  1952 نوامب�ر   4 بزرگی 49 
زمین لرزه ای به بزرگی 9 ریشتر در مقیاس 
امواج درونی زمین در 4 نوامبر 1952، 13 آبان 
1331، ساعت 4 بعدازظهر کامچاتکا را لرزاند. 
زلزله اصلی در 130 کیلومتری کامچاتکا و در 
عمق 45 کیلومتری زمین روی داد اما سونامی 
پس از زلزله، بسیار مرگ بارتر از خود زلزله بود. 
موج هایی که این سونامی ایجاد کرد تا ارتفاع 
18 متر هم رس��ید. در آن زمان »کامچاتکا« 
فقط 6 هزار نفر جمعیت داشت که نزدیک به 
نیم��ی از این جمعیت، یعنی 2336 نفر براثر 

این زلزله کشته شدند.
بخشی از شیلی است( / بزرگی 59 13 اوت 1868 - آری�کا، پرو )اکنون 
نی��روی س��ونامی ایج��اد ش��ده در پ��ی 

10 زلزله قدرتمند ثبت شده در جهان
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ای��ن زمین ل��رزه حت��ی در س��واحل هاوایی 
نی��ز احس��اس ش��د و ش��هری در منطق��ه 
»آرکیپا«)Arequipa( در آمریکای جنوبی را 
نابود کرد. دست کم 25000 نفر در این منطقه 
جان خود را از دست دادند. چهار ساعت پس 
از ش��وک اول ناشی از زلزله، امواجی به اندازه 

16 متر سواحل شیلی را درنوردیدند.

اقیانوس آرام آمریکا/ بزرگی 9 6 26 ژانویه 1700 - س�احل ش�مالی 
تنها مورد از زمین لرزه های مربوط به آمریکای 
ش��مالی در نزدیکی جزیره ونکوور رخ داد که 
نش��ان می دهد جامعه بزرگ خلیج »پیکانا« 
توس��ط یک موج بزرگ پاک شده است. این 
زلزله در اقیانوس آرام و نزدیکی سواحل غربی 
مش��ترک آمریکا و کانادا رخ داد. در ارتباط با 
آمار خس��ارت جانی و مالی ای��ن فاجعه آمار 
دقیقی نیس��ت اما گزارش هایی در این مورد 
وجود دارد ک��ه دهکده های ژاپ��ن و مناطق 
مسکونی در غرب آمریکا کامال زیر آب رفتند.

/ بزرگی 78.8 27 فوریه Bio-Bio- 2010، شیلی 
در 27 فوریه 2010، 8 اسفند 88، زلزله ای 
به بزرگی 8.8 ریش��تر ش��هر »کنسپسیون« 
ش��یلی را لرزان��د. ای��ن زلزل��ه در عمق 35 
کیلومتری زمین رخ داد و باعث ایجاد سونامی 
شد. سونامی ناشی از این زلزله آن قدر شدید 
بود که مقامات 53 کشور مجبور به اعالم خطر 
بروز سونامی شدند. زلزله باوجود استحکامات 
خوب ساختمانی در شیلی، حدود 700 کشته 

برجای گذاشت.

بزرگی 88.8 13 ژانوی�ه 1906 - س�احل اکوادور/ 
در پی این زلزله 8.8 ریشتری که در حدود 
111 سال پیش در مرز کلمبیا و اکوادور اتفاق 
افتاد، حدود 1500 نفر کشته و حدود 5000 
نفر زخمی ش��دند و س��ونامی بزرگی سراسر 

اقیانوس آرام را در نوردید. 

لیس�بون/  –  1755 نوامب�ر   1 بزرگی 98.7 
این زمین لرزه تقریبا کل لیسبون را تخریب 
کرد و یک چهارم جمعیت این شهر را از بین 
ب��رد؛ در پی این زلزله که در ش��مال آفریقا، 
فرانسه و شمال ایتالیا نیز احساس شد سونامی 
و آتش س��وزی رخ داد. »ولتر« شاعر معروف 
یک شعر در مورد زلزله نوشت و آن را فاجعه 

دانست.

تب�ت/   - اوت 1950 - آس�ام  بزرگی 108.6 15 
زلزله آس��ام - تبت در 15 اوت 1950، 24 
مرداد 1329، با قدرتی در حدود 8.7 ریشتر 
در عمق 15 کیلومت��ری زمین روی داد. این 
زلزله که مرکز آن در رش��ته کوه های هیمالیا 
بود، باوجود کوهس��تانی بودن و کم جمعیت 
ب��ودن منطقه، حدود 4800 کش��ته برجای 

گذاشت.
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برخی از خودروه��ا فناوری های 
ناب و منحصر به فردی را درون 
خود جای داده اند. این فهرست 
منتخب برخ��ی از س��امانه های 
امنیتی و س��رگرمی اس��ت که 
در خودروه��ای ۲۰۱۷ می توان 

یافت.

 فناوری ه��ای روز در خودروها، 
به سرعت در حال توسعه است. 
خودروها ای��ن روزها به آخرین 
سامانه های اطالعات و سرگرمی 
و سیس��تم های در حال رش��د 
کمک��ی ب��رای رانن��دگان مجهز 

می شوند.
این فهرس��ت منتخب برخی از 
س��امانه های امنیتی و سرگرمی 
اس��ت که در خودروهای ۲۰۱۷ 

می توان یافت.

مرثا واال
خبرنگار

سامانه v2v مرسدس بنز
 مرس��دس یکی از پیش��روترین خودروسازان در 
زمینه فناوری است. س��امانه خودرو به خودرو یا 
V2V یکی از پیشرفته ترین سامانه های ارتباطی 
امروز در بازار اس��ت که به صورت اس��تاندارد در 
آخری��ن مدل های کالس E نصب ش��ده اس��ت. 
این س��امانه با ارتباط بین خودروهای مرس��دس 
ب��ه جمع آوری اطالع��ات از رانندگان مختلف در 
خصوص یک موضوع واحد مانند شرایط ترافیک 
یا آب و هوا می پردازد. این سامانه همچنین باعث 
می شود تا خودرو با زیرساخت هایی مانند چراغ های 
رانندگی، تابلوهای ترافیکی و سایر توابع مرتبط با 

جاده ارتباط برقرار کند.

کلید بلوتوثی ولوو
  نگران��ی در خصوص گم ک��ردن خودرو دیگر به 
گذشته مربوط می شود. سیستم بلوتوثی پیشرفته 
ولوو، می تواند با سه گوشی هوشمند هماهنگ شود 

و به کاربران اجازه ورود وخروج و رانندگی از طریق 
اپلیکیشن شخصی تلفن هوشمند را می دهد. 

اگر خ��ودرو متوجه حضور کارب��ر کلید بلوتوثی 
در کنار خود ش��ود، اجازه استارت موتور را صادر 
می کند. این در حالیست که خودرو بدون نیاز به 
کلید به حرکت درخواهد آمد. برای ممانعت از بروز 
خطرات امنیت��ی، کدهای محافظتی ویژه در این 

سیستم طراحی شده اند.

دوربین دید جانبی نیسان
 در میان تمام دوربین ه��ای امنیتی خودرو در 

برترین ویژگی های خودروهای مدرن 2017
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بازار، دوربین دید جانبی نیسان بسیار جامع 
است. این دوربین در عین ارائه مجموعه ای 
حرکت ه��ای  در  ایمن��ی،  کمک ه��ای  از 
معکوس و پارک خودرو با هشدار نقاط کور 
یا شناس��ایی موانع به راننده هشدار الزم را 
ارسال می کند. در هنگام تغییر فضا خودرو 
قابلیت های ویژه برای پارک کنار خیابان یا 

فضا محدود پارک را دارد.

سامانه کمکی دید شب آئودی
 سامانه کمکی دید شب آئودی یک ویژگی 
فوق العاده برای کس��انی است که در مناطق 
روس��تایی یا حومه شهرها زندگی می کنند. 
با اس��تفاده از دوربین های تصویری حرارتی 
خطرات مخفی شده در مسیر روی نمایشگر 
شاس��ی بلند Q7 نش��ان داده می شود. این 
ویژگی در جاده های تاریک به راننده کمک 
می کند ت��ا به شناس��ایی عابران پی��اده یا 
حیواناتی بپردازد که در حاشیه جاده یا کنار 

بوته ها مخفی شده اند.
این سامانه یکی از خالقانه ترین سامانه های 
امنیتی در س��ال های اخیر اس��ت که اینک 
روی برخ��ی از مدل های پیش��رفته 2018 

آئودی به کار رفته است.

سیستم رانندگی هوشمند مرسدس
 سامانه رانندگی نیمه خودران مرسدس، که 
به عنوان سامانه رانندگی کمکی و هوشمند 
این برند شناخته می شود، در حین رانندگی 
به حفظ فاصله درست بین خودروها منجر 

می شود. 
این س��امانه در ترافیک ب��ا رها کردن ترمز، 
حرکت ش��به خودکار را برای راننده فراهم 
می آورد. حرکت هوش��مند همچنین فرمان 

خودرو را در س��ر تقاطع ها و خروج از میانه 
خطوط در سرعت 85 مایل بر ساعت کنترل 

می کند. 

 E این س��امانه اینک روی مدل های کالس
دیده می ش��ود اما قرار است به زودی روی 

مدل های دیگر مرسدس نیز ارائه شود.

ترمز اضطراری خودران فولکس واگن
 در حال حاضر چند خودروساز این سامانه 
را ارائه می کنند. اما ولوو و فولکس واگن آن 
را روی برخ��ی از مدل های خود اس��تاندارد 
 AEB کرده اند. کارشناس��ان عام��ل ایمنی
را به عنوان یکی از مهم ترین پیش��رفت های 
ایمن��ی خودروها در س��ال های اخیر عنوان 
کرده و عملکرد بسیار باالیی برای آن قائلند. 
خودروهایی که به این سیستم مجهزند که 
به ترتیب عملکرد خوب��ی را در برابر عابران، 
دوچرخ��ه س��واران و خودروه��ای دیگ��ر 

داشته اند. 
سیستم ترمز اتوماتیک مجهز به رادار لیزری 
بوده که توانایی تش��خیص موانع و بررسی 
ش��رایط جاده را دارد. جالب است بدانید که 
کروزکنترل نیز دقیقا سیستمی مشابه ترمز 
اضط��راری دارد و تنها تفاوت آنها مربوط به 

دوربین سیستم AEB می شود.

آلکسای سئات
س��امانه صوتی فعال الکسا به زودی معرفی 
خواهد شد. این سامانه برای اولین بار روی 
هاچبک های لئون و SUV های آتکا معرفی 
می شود و در سال آینده روی مینی ون های 
شخصی آرونا و سوپر مینی های آینده ایبیزا 

به کار خواهد رفت.

 قرار است این فناوری به ویژگی منحصربه فرد 
خودروهای سئات منجر شود. این فناوری به 
عنوان یک دستیار شخصی عمل می کند که 

در خانه یا محل کار وجود دارد.

کارپلی اپل؛ اتوی اندروید
 س��امانه یکپارچ��ه، ب��رای مدیری��ت تلفن 
هوشمند و قابلیت اپلیکیشن ها در تنظیمات 
سطح باال در این روزهای خودروها از طریق 
این دو فن��اوری  صورت می گی��رد. کارپلی 
امکانی اس��ت که خودروساز در اختیار شما 
قرار می ده��د تا از این طری��ق به محتوای 
آیفون خود ب��ر روی صفحه نمایش خودرو 
دسترس��ی داش��ته باش��ید. اندروید اتو نیز 
راه ح��ل گ��وگل ب��رای ایجاد ارتب��اط بین 
گوشی های هوشمند و سیستم های رسانه ای 

خودرو است.
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شب و روِد بی  انحناِی ستارگان

15 گنج اسرارآمیز تاریخ!

زیبایی های طبیعت ایران در پاییز
شادترین لباس جهان در گیالن!
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کویر آتاکاما، شیلی
خش�ک ترین  از  یک�ی  آتاکام�ا،  کوی�ر 
بیابان های دنیا اس�ت و در آمریکای جنوبی 
ق�رار دارد. فق�ط کافی اس�ت یک ب�ار برای 
تماشای س�تارگان به این کویر بروید، دیگر 
دوس�ت ندارید از آن خارج شوید. موقعیت 
جغرافیای�ی و عوامل محیط�ی در این کویر 
به  گونه ای اس�ت که در ش�ب صور فلکی به  
خوبی قابل مشاهده هستند، با خیال راحت 
بدون کمترین تالشی، کهکشان راه شیری را 

می بینید!
مناط�ق زیادی در ش�یلی برای مش�اهده 
ستارگان مناسب هستند، سن پدرو آتاماما 
در شمال ش�یلی )در فصل تابستان(، آلتی 
پالن�و )در فصل زمس�تان( بهترین مکان ها 
برای تماشای س�تاره ها است. آسمان بیابان 
آتاکام�ا در بیش�تر روزه�ای س�ال صاف و 
پرستاره است، راه رفتن بر روی خاک سرخ 
بیابان و تماشای آسمانی رنگارنگ حس قدم 

زدن بر روی مریخ را به انسان می دهد.

موناکیا، هاوایی
موناکیا آتشفشانی خاموش در جزایر هاوایی 
در ارتفاع 4207 متری از س�طح دریا است. 
در ب�االی این کوه آتشفش�انی رصدخانه ای 
ب�ا ن�ام رصدخانه مونوک�ی وج�ود دارد که 

توس�ط دانش�گاه هاوایی اداره می شود. در 
این رصدخانه از تلسکوپ های بزرگی مانند 
تلس�کوپ کک، تلسکوپ سوبارو و جمینی 
استفاده می شود. تماشای ستاره ها در چنین 
ارتفاعی شبیه به تماش�ای ستاره ها بر روی 
زمین نیست و شما می توانید دید بهتری از 
ستارگان داشته باشید. در رصدخانه هاوایی 
افرادی به عنوان راهنما وجود دارند که شما 
در هرچ�ه بهت�ر و علمی تر دیدن آس�مان 
راهنمایی می کنن�د، رصدخانه هاوایی یکی 
از بهترین مکان ها برای دیدن آس�مان شب 

است.

پارک های ملی در جنوب غرب آمریکا
در طی س�ال های اخیر س�ازمان حفاظت 
محیط  زیست آمریکا سعی کرده تا پارک های 

ملی این کشور در ایالت های مختلف را از هر 
گونه آلودگی نوری و صوت�ی دورنگه دارد و 
محیط را هرچه بیشتر به محلی برای آرامش 

تبدیل کند.
تقریب�ا تمام پارک ه�ای مل�ی آمریکا در 
قسمت جنوب غربی این کشور، برای تماشای 
آسمان شب مناسب هس�تند. از جمله این 
پارک ها می ت�وان به پارک ملی یوتا اش�اره 
کرد که در س�ال 2007 رک�ورد بازدیدکننده 
را زد.بسیاری از ستاره شناسان آماتور برای 

شروع کار به این پارک می آیند.
ازجمله پارک ه�ای خوب برای مش�اهده 
س�تارگان می توان به پارک مل�ی آکادیا در 
ش�مالی ش�رقی آمریکا، پارک مونت رینر، 
یلواس�تون، بدلن�دز در داکوت�ای جنوبی و 

بیگبند در تگزاس اشاره کرد.

شب و روِد بی  انحناِی ستارگان
بهترین مکان های جهان برای تماشای ستارگان 

در جهان مکان هایی برای مشاهده بهتر آسمان شب و ستارگان وجود دارد. ساالنه هزاران توریست برای مشاهده ستارگان به این مکان های محبوب می آیند. تماشای آسمان 
پرستاره در شب یکی از لذت های بزرگ زندگی است که به لطف شهرنشینی از آن محروم هستیم. حدود ۸۰ درصد از آمریکایی ها که در نواحی شمالی آمریکا زندگی می کنند 
به دلیل آلودگی های نوری قادر به تماشای ستارگان در شب نیستند. البته تهران خودمان هم دست کمی از آمریکای شمالی ندارد! نور ماشین ها، خیابان ها و هزاران نور مزاحم 
دیگر در شب، لذت تماشای ستارگان در شب را از ما گرفته است. تورهای تماشای ستارگان در حال حاضر به یکی از پرطرفدارترین تورهای صنعت گردشگری تبدیل شده 
است. اگر قصد رفتن به تور مشاهده آسمان شب را دارید باید خود را برای تاریک ترین مکان ها آماده کنید، چون در آنجا دیگر خبری از آلودگی نوری نیست. مکانی تاریک با 
رطوبت هوای کم، محلی مناسب برای تماشای یک آسمان پر از ستاره است. مکان هایی وجود دارند که ازنظر علمی بهترین مکان ها برای مشاهده بهتر آسمان شب است، تقریبا 

در تمام قاره های دنیا این مکان ها وجود دارند. اگر شما هم عاشق آسمان شب هستید، با ما همراه باشید تا بهترین مکان ها برای تماشای ستارگان را بشناسید:

 کویر آتاکاما، شیلی

 موناکیا، هاوایی
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الپالما، جزایر قناری
الپالما یک�ی از جزیره ه�ای جزایر قناری 
در کشور اس�پانیا اس�ت و پنجمین جزیره 
ب�زرگ از مجموعه جزایر قناری محس�وب 
می شود. تماشای ستارگان در کنار اقیانوس 
یک�ی از لذت های بزرگ دنیا اس�ت. با توجه 
به موقعیت این جزیره و احاطه ش�دن آن با 
آب، ای�ن مکان یکی از بهترین محل ها برای 

تماشای ستارگان است.
پارک ملی تیده در جزیره مجاور الپالما هم 
از بهترین مکان ها برای تماش�ای س�تارگان 
است. در این پارک کوه آتشفشانی غیرفعال 
وج�ود دارد ک�ه عالقه مندان به ب�االی این 
ک�وه رفته و در ارتفاع باالتر آس�مان را بهتر 

می بینند.

اوت بک، استرالیای غربی
اوت بک درواقع به بخش هایی از اس�ترالیا 
می گوین�د که خش�ک اس�ت و دور از مرکز 
ش�هر قرار دارد و همچنین خالی از س�کنه 
است. بدون شک محلی با چنین خصوصیاتی 
بهترین مکان برای تماشای ستارگان است. 
پارک ملی نامبانگ یکی از بهترین مکان ها 

برای ستاره شناسان مبتدی است.

پارک ملی ساگارماتا
پارک ملی س�اگارماتا محلی حفاظت شده 
در هیمالیا در نپال ش�رقی اس�ت. دورتادور 
این پارک ملی با کوه های مرتفع احاطه شده 
است. روستاهای زیادی در اطراف این منطقه 
وجود دارند و خود پارک هم ، محلی مناسب 

برای استقرار است.

آلکوا دارک اسکای، پرتغال
منطقه آلکوا، منطقه ای محافظت ش�ده در 
کش�ور پرتغال اس�ت که از بهترین مکان ها 
برای مشاهده آسمان شب است، با استقرار 
در خانه های روستایی از اقامت در این محل 

لذت ببرید.

کویرهای طبس؛ ایران 
صحراه�ای طب�س بخصوص کوی�ر»روح 
مرغوم« و کویر »نایبند« به دلیل موقعیت های 
خاصی چ�ون امنی�ت؛ فاصله با ک�ره نوری 
ش�هرها و روس�تاها؛ نبود گرد و غبار محلی 
و خارجی؛ کم بودن رطوبت هوا همواره مورد 
استقبال ستاره شناس�ان و رصد گران اجرام 

آسمانی است .
از طرف�ی دسترس�ی  ب�ه طبس توس�ط 
حمل و نق�ل ریلی و هوایی و ج�اده ای؛ وجود 

اقامت�گاه ها و مراکز درمانی مناس�ب؛ تعدد 
کاروانسراها و جاذبه های گردشگری  و طبیعی 
در کنار رصد ستارگان بر مزیت این محدوده 
جغرافیایی جهت ورود گردشگران نجومی و 

تورهای ستاره شناسی افزوده است.
از منظ�ر نجومی منطقه »نایبندان« طبس 
در مقیاس بورتل )مقیاس�ی جهت سنجش 
تاریک�ی( دارای رتبه اس�ت. در برخی نقاط 
این کوی�ر هیچ گون�ه آلودگی ن�وری وجود 
ندارد. این منطقه بهترین و تاریکترین منطقه 
بررسی شده در پروژه آلودگی نوری تا کنون 

به شمار می رود.
 ن�ور »گگن ش�این« )نور مخال�ف؛ نور کم 
فروغی اس�ت که در آسمان ش�ب در نقطه 
عکس خورش�ید ایج�اد می ش�ود( در این 
منطقه ب�ه وضوح دیده می ش�ود و حتی در 
برخی اوقات س�یارات مش�تری و زهره که 
همانند س�تاره ای پرفروغ دیده می شود، به 
علت تاریکی محیط بر روی زمین سایه ایجاد 
می کنند. دسترسی به چنین مناطقی بسیار 
دشوار اس�ت ولی موقعیت این کویر در این 

مورد ممتاز است.

 پارک های ملی در جنوب غرب آمریکا

 پارک ملی ساگارماتا

  آلکوا دارک اسکای، پرتغال

  الپالما، جزایر قناری
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اتاق کهربایی
اتاق اس��رارآمیزی که در ق��رن 18 میالدی 
س��اخته ش��د، اولین مورد گنجانده شده در 
لیست گنجینه های گمشده جهان است. اتاق 
کهربایی در ش��هری حوالی سن پترزبورگ و 
در »کاخ کاترین« س��اخته شده بود. این اتاق 

دارای موزاییک ه��ا، آینه ه��ا و حکاکی ه��ای 
بس��یاری از جنس طال و 450 کیلوگرم پنل 
کهربایی بود. زمانی که ش��هر مذکور در سال 
1941 توس��ط نازی ه��ای آلم��ان به تصرف 
درآمد، پنل های این اتاق از یکدیگر جدا شده 

و به آلمان برده شدند.
 از آن زم��ان تاکنون دیگر هیچ خبری از این 
گنجینه های هنری نیست و این احتمال وجود 
دارد که تا حاال نابود شده باشند. بازسازی اتاق 
کهربای��ی را امروزه می توان مج��ددا در کاخ 

کاترین مشاهده کرد.

تابوت دان منکورع
هرم فرعون منکورع یکی دیگر از موارد حاضر 

در لیست گنجینه های گمش��ده جهان قرار 
دارد. ه��رم فرعون منکورع کوچک ترین هرم 
موجود در میان اهرام ثالثه مصر است که در 

حدود 4500 سال قبل ساخته شد. 

در س��ال 1830 میالدی، یک افس��ر نظامی 
انگلیس��ی با نام هاوارد وایس  به جستجو در 

15 گنج اسرارآمیز تاریخ!
گنج های گمشده تاریخ کجا هستند؟

گنج های گمشده تاریخ همواره از اسرار بزرگ و البته جذاب برای بشر بوده اند. در این مطلب به معرفی ۱۵ گنجینه گمشده خواهیم پرداخت که حتی تا به امروز هم خبری 
از آنها نیس��ت! از زمان های دور تاکنون، گنجینه های فوق العاده ای از فرهنگ های مختلف به س��رقت رفته و یا گم ش��ده اند. ناپدید شدن این اشیای قیمتی و با به سرقت 
رفتن آنان اغلب در زمان جنگ و یا وقوع فجایع رخ داده است. در برخی مواقع، محافظت از این گنجینه ها به شکل کمرنگ تری صورت می گیرد و به همین سبب، نیروهای 
نظامی تصمیم می گیرند که این گنجینه ها را به عنوان غنایم به کشور خود بازگردانند. در چند مورد این گنجینه ها پیدا شده اند، اما گنج های گمشده با ارزشی هم بوده اند 
که خبری از آنها نشده است. در این مطلب ۱۵ گنجینه گمشده جهان را به شما معرفی کنیم. گفته می شود که برخی از این گنج های گمشده احتماالً تاکنون نابود شده  و یا 
امید به اکتشاف آنان بسیار کمرنگ است. از جمله آن ها می توان به صندوق عهد، الماس صورتی ۳۳۳ قیراطی پادشاهی ایرلند و گنجینه اسرارآمیز نامبرده در طومارهای 

دریای مرده اشاره کرد.
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اهرام مصر پرداخت. روش مرسوم آن دوران، 
اس��تفاده از مواد منفجره بود ک��ه راه را برای 
حرکت در میان این س��ازه  فراهم می ساخت. 
در میان دستاوردهای این افسر نظامی، یک 
تابوت دان پر زرق و برق نیز وجود داش��ت که 

تصمیم بر آن شد آن را به انگلستان ببرند.
 در س��ال 1838 ای��ن تابوت دان در کش��تی 
بتریس قرار گرفت و این کش��تی در مس��یر 
برگش��ت خود در اعماق دریا غرق شد. گفته 
می ش��ود که ش��انس پیدا ش��دن دوباره این 

تابوت دان باستانی همچنان نیز وجود دارد.

 صندوق عهد
بر اساس نوش��ته های انجیل عبری، صندوق 
عهد تعدادی از کتیبه های باستانی را در خود 
ج��ای داده بود که 10 فرم��ان الهی بر روی 
آن درج ش��ده بودند. این صندوق در معبدی 
نگهداری می شد که توسط حضرت سلیمان 

ساخته شده بود.
 معبد سلیمان یا معبد اول به عقیده یهودیان 
مهم تری��ن مکان مقدس ب��ر روی زمین بود 
که در س��ال 587 میالدی نابود شد. در این 
س��ال یکی از پادش��اهان بابلی با لشگرکشی 
به اورشلیم، این ش��هر را به کلی غارت کرد. 
اکنون با گذشت چند قرن از آن زمان، هنوز از 
صندوق عهد هیچ اطالعاتی در دست نیست 
و گمانه زنی در مورد آن در میان فرهنگ های 

گوناگون ادامه دارد.

شمشیر هونجو ماسامون
هوجو ماسامون شمشیری تاریخی است که 
توسط شخصی با نام گورو نیادو ساخته شد. 
با آنکه این شمش��یر از دس��ته جواهر آالت 
نیس��ت، اما ارزش این شمش��یر به اندازه ای 
است که آن را در لیست 15 گنجینه گمشده 
جهان ق��رار می دهد. گفته می ش��ود که این 
شخص بزرگ ترین شمشیرس��از تاریخ ژاپن 
بوده و عنوان این شمش��یر نیز از نام یکی از 
سامورایی های معروف ژاپنی برگرفته شده که 

این شمشیر را در قرن 16 میالدی به عنوان 
جایزه یک نبرد دریافت کرد. این شمشیر در 
پایان مجموعه ای از نبردها در قرن شانزدهم 
به اولین فرد از شوگون س��االرهای ژاپن با نام 

توکوگاوا  رسید.

شمش��یر مذکور تا پایان جن��گ جهانی دوم 
بین خانواده توکوگاوا دست به دست می شد و 
سرانجام با اشغال کشور ژاپن در جنگ جهانی 
دوم این شمشیر به آمریکا برده شد. از آن زمان 
به بعد دیگر هیچ گاه این شمش��یر دیده نشد. 
عالوه بر این شمشیر، سالح های دیگری از کشور 
ژاپن نیز غارت شدند. از آنجا که این ابزارها تماما 
به آمریکا بازگردانده شده اند، همچنان احتمال 

پیدا شدن دوباره آنان وجود دارد.

کتابخانه گمشده تزارهای مسکو
گفته می شود که کتابخانه گمشده تزارهای 
مس��کو ظاهراً حاوی یک مجموعه وس��یع از 
متون یونانی و س��ایر متون ارزشمند متعلق 
ب��ه تاریخ باس��تان بود. دوک نش��ینان بزرگ 
مسکو این کتابخانه را احداث کردند و تا قرن 
شانزدهم این مکان به یک مرکز بزرگ تبدیل 

شد. 
بر اساس اطالعات موجود، ایوان چهارم ملقب 
به ایوان مخوف که طی س��ال های 1530 تا 
1584 می زیست توانست به نحوی این متون 

ارزشمند را مخفی سازد.

 در طول قرن های اخیر تالش های بس��یاری 
برای پیدا کردن دوب��اره این کتابخانه ارزش 
صورت گرفته، اما تاکنون هیچ نتیجه ای را در 

بر نداش��ته است. به عقیده یک مورخ مشهور 
روس��ی به نام پاتریش��یا کندی گریمس��تد؛ 
برخ��ی از این متون ارزش��مند هم اکنون نیز 
در بایگانی های مسکو و سن پترزبورگ وجود 

دارد.

جواهرات ملکه ایرلند
جواه��رات ملکه ایرلند، یکی دیگ��ر از موارد 
موجود در لیست 15 گنجینه گمشده جهان 
است. این جواهرات در سال 1907 و از قلعه 
دوبلین به سرقت رفتند. جواهرات ملکه ایرلند 
یک ستاره نگین دار و بسیار سنگین بود که به 
عنوان نمادی بس��یار مهم به حساب می آمد. 
این جواهرات شامل یک الماس 333 قیراطی 
صورتی رنگ و و پنج گردنبند طال بود. یکی از 

مورخان ایرلندی در مقاله ای نوشت:

نظام س��نت پاتریک در سال 1783 تأسیس 
ش��د ت��ا ب��ه مقام��ات بلندمرتب��ه ایرلندی 
پاداش های��ی را ارائه کند. در آن زمان که این 
جواهرات ساخته شدند، بریتانیایی ها بر ایرلند 

کنترل کاملی داشتند.
این جواهر ارزشمند از 394 سنگ قیمتی از 
جواهرات ملکه شارلوت ساخته شده بود. در 
ساخت این جواهر قیمتی از سنگ های تامین 
شده توسط یک سلطان ترکیه ای نیز استفاده 

شده بود.
در زمان به سرقت رفتن این جواهرات، آن ها 
در ی��ک کتابخانه نگهداری می ش��دند. هنوز 
به طور دقیق از سایر جواهرات و یا محل فعلی 
آنان اطالعاتی در دست نیست. در طول تاریخ 
تع��دادی زیادی از افراد از جمله فرانس��یس 
ش��کلتون به عنوان برادر فرد مشهوری با نام 
ارنست شکلتون به عنوان مظنونان اصلی این 

سرقت معرفی شده اند.

اشعار گمشده سافو
اش��عاری که دیگ��ر هیچ اث��ری از آنان باقی 
نمان��ده، یکی از 15 گنجینه گمش��ده تاریخ 
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هس��تند! در هفتمی��ن قرن پی��ش از میالد 
مسیح، شاعری با نام سافو؛  همچون شکسپیر 
زمان خود شناخته می شد. او در میان بسیاری 
از یونانیان باستان مورد توجه قرار داشت؛ چرا 
که وی یکی از بهترین ش��اعران تاریخ یونان 
بود. متاس��فانه برای ما تنها تع��داد اندکی از 

اشعار او باقی مانده اند.

 با این حال، به تازگی بخش هایی از دو ش��عر 
قدیمی س��افو توسط دانش��گاه آکسفورد به 

نمایش درآمده است.
 در یک��ی از ای��ن اش��عار س��افو از برادرانش 
گفته و دیگری در مورد عشق های یک طرفه 
سروده شده است. این اشعار توسط یک گروه 
ناش��ناس از بازار آثار باستانی خریداری شده 
بودند. در زمانی گفته می شد که از این اشعار 
برای مومیایی های مصر باس��تان نیز استفاده 
شده بود و نگرانی هایی از بابت دزدیده شدن و 

به غارت رفتن آنان نیز مطرح شد.

گنجینه های اس�قف مرحوم: به سرقت رفته 
توسط دزدان دریایی

در س��ال 1357 میالدی، »سائو ویسنته«، با 
کشتی خود از لیس��بون، به سمت آویگنون  
در فرانس��ه حرک��ت ک��رد. در این کش��تی، 
گنجینه های به غارت رفته توسط »تئوبالدو 
کاستیلون« به عنوان یکی از اسقف های فراری 

از لیسبون نیز قرار داشت.

 این گنجینه گمش��ده ش��امل ط��ال، نقره، 
حلقه ها، پرده ه��ا، جواه��رات و بش��قاب های 
قیمتی بود. زمانی که این کشتی در نزدیکی 

ش��هر »کارتاجنا« در حوالی اسپانیای مدرن 
حرک��ت می کرد، توس��ط گروه��ی از دزدان 
دریایی مسلح مورد حمله قرار گرفت. یکی از 
کشتی های مربوط به دزدان دریایی که توسط 
فردی با نام »آنتونیو بوتافوک« هدایت می شد 
بعد ها پس از به گل نشستن دستگیر شد. اما 
کشتی دیگری که توسط »مارتین یانس« در 
حال هدایت بود، هیچگاه پیدا نشد و تاکنون 
از خدمه آن و یا گنجینه های به سرقت رفته 

هیچ اطالعاتی به دست نیامده است.

 اثر هنری قضات شایسته
س��ارقانی که تصمیم گرفتن��د تکه ای از یک 
تابلوی هنری را به س��رقت ببرند! اثر هنری 
قضات شایسته یک تابلوی با ارزش و قدیمی 
اس��ت که توس��ط دو برادر در قرن پانزدهم 
نقاش��ی ش��ده اس��ت. این مجموعه نقاشی 
هم اکنون نیز در کلیس��ای »س��نت باوو« در 

بلژیک قرار دارد. 
فیلیپ سوم، »دوک بورگوندی« احتماالً یکی 
از سواران اسب های نمایش داده شده در این 
اثر هنری است. از بین این مجموعه اثر، تابلوی 
قضات شایسته در س��ال 1934 دزدیده شد 
و دیگر بع��د از آن نیز هیچ اطالعاتی از آن به 

دست نیامد.

با وجود گذشت زمان چندین ساله، هنوز این 
م��ورد در جریان بوده و تاکنون یک پرونده 2 
هزار صفحه ای از آن تشکیل شده است. پیش 
از ای��ن زمان نیز چندین بار تالش هایی برای 
دزدی��دن این تابلو و قس��مت های دیگری از 

مجموعه صورت گرفته بود.

الماس فلورنتین
الم��اس 133 قیراط��ی فلورنتی��ن، یکی از 
بزرگ تری��ن الماس های صورت��ی در جهان 
و یک��ی دیگر از موارد حاضر در لیس��ت 15 
گنجینه گمش��ده به شمار می رود. اینکه این 
الماس به کدام منطقه تعلق داش��ته و اکنون 

کجاست، هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در نوامبر 1918 این الماس متعلق به خانواده 
س��لطنتی هابسبورگ بود که در زمان جنگ 
جهان��ی اول در س��مت شکس��ت خوردگان 
امپراطوری اتریش-مجارس��تان قرار داشت. 
ای��ن خانواده الماس صورت��ی رنگ را در یک 
بانک سوئیسی به سپرده گذاشتند تا وکیلی 
اتریش��ی با نام »برونو استاینر« این الماس و 
س��ایر جواهرات این خانواده س��لطنتی را با 
قیمتی مناس��ب برای آنان به فروش برساند. 
هنوز مشخص نیس��ت که بعد از این رویداد 

چه اتفاقاتی افتاد.

اخبار منتشر شده در سال 1924 حکایت از آن 
داشت که وکیل مذکور بعدها به جرایم مختلف 
دستگیر و سپس تبرئه شد. این احتمال وجود 
دارد ک��ه بع��د از جنگ جهان��ی اول، الماس 
فلورنتین به تکه های کوچک تر تقسیم شده و 
اکنون الماس های کوچک تری از آن در دست 

صاحبان مختلف قرار داشته باشد.

نقاشی گمشده داوینچی
در س��ال 1505، لئوناردو داوینچی یک اثر 
هنری جدید را به مناس��بت پیروزی س��ال 
1440 ایتالی��ا )به رهبری فلورانس( در نبرد 
»انگیاری« خلق کرد. این اثر که در س��الن 
شهر فلورانس به نمایش درآمده بود، در سال 
1563 و در بازس��ازی توسط معماری با نام 

»جورجیو واساری« ناپدید شد. 

در سال 2012 تیمی از محققان اعالم کردند 
که نقاشی دیواری داوینچی گم نشده، درواقع 
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»جورجیو واساری« نقاشی مورد نظر خود را 
بر روی اثر ارزش��مند او ترسیم کرده است! 
اما با این حال هنوز این ادعا مورد تایید قرار 
نگرفته و نقاش��ی دیواری لئوناردو داوینچی 
نی��ز در میان یکی از 15 گنجینه گمش��ده 

جهان قرار دارد.

منوره از معبد دوم
بین سال های 66 الی 74 میالدی، شورشیان 
یهودی س��عی ب��رای آزادس��ازی یهودیه از 
حکومت روم داش��تند و به همین سبب، با 
ارتش��ی از رومیان به جنگ برخواستند. اما 
شورش��یان دچار ضربه بحرانی ش��دند؛ چرا 
که مرکز سرزمین یهودیه توسط یک ارتش 
رومی به رهبری تیتوس به تسخیر درآمد. در 
پی این رویداد، معبد دوم نابود ش��د و ارتش 

رومیان این گنجینه را به روم بردند.
 در میان این گنجینه های گمش��ده، ِمنوره 
به عنوان ش��معدانی هفت ش��اخه نیز وجود 

داشت.

»طاق تیتوس «که در روم واقع شده، شاهد 
صحنه ای تاریخی از انتقال منوره به روم بوده 
است. گفته می شود که در هنگام حمل این 
گنجینه تاریخی، منوره در حجم یک ش��ی 
بس��یار بزرگ در اندازه س��ربازان دیده شده 
است. سرنوشت منوره بعد از آورده شدن به 
روم نامش��خص اس��ت و به همین جهت در 
لیست 15 گنجینه گمشده جهان قرار گرفته 
اس��ت. برخی از مردم فکر می کنند که هنوز 
ممکن است این گنجینه گمشده را در جایی 

از روم پیدا کنند.

طومار مسی
طوم��اری از جن��س م��س، ک��ه موقعیت 
بس��یاری از گنج های جهان بر روی آن درج 
شده اس��ت. بدون شک یکی از عجیب ترین 
اکتش��افات مربوط ب��ه طوماره��ای دریای 
مرده )طومارهای بح��ر المّیت( در نزدیکی 

وادی قمران، کتیب��ه ای از جنس مس بوده 
و موقعیت بسیاری از گنجینه های پنهان در 

جهان بر روی آن درج شده است.
 این کتیبه مس��ی هم اکنون در موزه ای در 
اردن نگهداری می شود. هنوز در مورد واقعی 
و یا افسانه ای بودن موقعیت این گنجینه ها 

اطالعاتی در دست نیست. 
در زمان حکاکی این نوش��ته ها بر روی این 
کتیبه مس��ی، ارتش رومیان در حال فرار از 
قیام یهودیان بودند؛ چرا که رومیان توانسته 
بودند اورش��لیم را به تسخیر خود درآورده و 

معبد دوم را تخریب کنند.

برخ��ی از محقق��ان بر ای��ن باورن��د که این 
گنجینه ها واقعی بوده و س��ال ها قبل از آنکه 
معبد دوم تخریب شود، در این مکان مخفی 

شده است.
 از سوی دیگر، برخی نیز معتقدند که لیست 
این گنجینه ها بس��یار زیاد اس��ت؛ به همین 
جهت این احتمال وجود دارد که با لیست یک 

گنجینه افسانه ای سر و کار داشته باشیم.

سرقت هنری از موزه ایزابال استوارت گاردنر
در 18 م��ارس 1990 می��الدی، دو س��ارق 
متخصص که لباس افس��ران پلیس را بر تن 
کرده بودند، به موزه ایزابال اس��توارت گاردنر 
دس��تبرد زده و توانس��تند 13 اثر هنری به 
ارزش 500 میلیون دالر را به سرقت ببرند. 

ای��ن م��وزه در س��ال 1903 توس��ط ایزابال 
استورات گاردنر تأسیس شده بود. او یکی از 
عالقه مندان به هنر بود و به همین جهت آثار 
ارزشمندی از هنرمندان مختلف را می توان 

در موزه او مشاهده کرد.
 در میان آثار به س��رقت رفت��ه از این موزه 
می ت��وان ب��ه س��ه اث��ر از نق��اش هلندی 
 ب��ا ن��ام »رامبران��ت« و پن��ج اث��ر دیگر از

هنرمند فرانسوی یعنی »ادگار دگاس« اشاره 
کرد. 

هویت سارقان ناشناخته بوده و تاکنون هیچ 

اطالعاتی از آثار به س��رقت رفته به دس��ت 
نیامده اس��ت. گفته می شود که سارقان این 
موزه هم اکنون از دنیا رفته و این نقاشی ها نیز 

یا دوباره گمشده و یا اینکه از بین رفته اند. 

علیرغ��م ارزش باالی این آثار هنری، فروش 
آنان امری بس��یار سخت اس��ت و خریداران 
آن به س��ادگی متوجه می شوند که در حال 
خریداری یک جنس س��رقتی بوده و ممکن 
اس��ت به اتهامات مختلفی محکوم شوند. با 
این حال، لیس��ت آثار به سرقت رفته از این 
موزه نیز یکی از موارد موجود در لیست 15 

گنجینه گمشده جهان جای گرفته است.

 انسان پکن
فسیل انسان های پکن نیز یکی دیگر از موارد 
عجیب حاضر در لیست 15 گنجینه جهان 

هستند. 
فسیل های انسان پکن برای اولین بار در سال 
1923 می��الدی در غاری در نزدیکی ش��هر 
پکن در چین پیدا ش��د. انسان پکن، اولین 
نمونه کشف شده از انسان راست قامت است 
ک��ه قدمت آن به 680 الی 780 هزار س��ال 

پیش بازمی گردد. 
این فس��یل ها در س��ال 1941 و طی حمله 
ژاپن به چین ناپدید ش��دند. محل فعلی این 

فسیل ها ناشناخته است. 
برخی می گویند که این فس��یل ها در مسیر 
انتق��ال دریایی به آمریکا گمش��ده و برخی 
دیگر نیز معتقدند که این فس��یل ها احتماال 

هنوز در چین هستند.
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شاید بیراه نباشد اگر مدعی شویم درحالی 
برندهای معروف و پرطرفدار پوش��اک دنیا از 
آِن تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اروپایی و 
آمریکایی است که این پوشاک نه از پشتوانه 
و ظرفیت های تاریخی به��ره ای دارند و نه از 
زیبایی های طبیعی و بصری؛ ویژگی هایی که 
برعکس می توان به وفور آنها را در س��رزمین 
باستانی ایران زمین در میان لباس و پوشاک 
اق��وام و طوایف مختلف ل��ر، ترک، کرد، لک، 
گیلکی و... مشاهده کرد؛ ظرفیت هایی که اگر 
در عرصه جهانی مطرح شوند، بی شک گوی 
سبقت و رقابت و یگانگی را از همه لباس ها و 
برندهای مطرح دنیا خواهند ربود، مثل پوشاک 
زیبا و رنگارنگ گیالنی که در جشنواره امسال 

لباس نیویورک در صدر شادترین، زیباترین و 
جذاب ترین لباس های محلی دنیا نشست. 

البته چش��م های جست وجوگر جهانیان نه 
تنها زیبایی پوش��اک و صنایع دس��تی و آثار 
هنری ایرانی را دیده و برگزیده اند، بلکه اخیراً 
صاحبان مهم ترین برندهای پوش��اک دنیا با 
شناخت ظرفیت عظیم صنایع دستی و هنری 
زیبا و جذاب ایرانی، درصدد اس��تفاده از این 
زیبایی ها در تولیدات خود و پرفروش تر کردن 
آنها برآمده اند؛ مثل برند بین المللی »هرمس« 
که در جدیدترین لباس های مخصوص فصل 
س��رمای خود به س��راغ فرش تبری��ز رفته و 
طرح های زیبای این ف��رش را در لباس های 

خود به تصویر کشیده است.

پوششی با قدمت و خالقیت
لباس گیالنی که هنوز طرفداران زیادی در 
میان هموطنان گیالنی دارد و پوشش بسیاری 
از روس��تاییان این خطه، بویژه در جشن های 
عروسی است؛ با وجود آن که تاریخی به قدمت 
تمدن کهن ایران زمین در تاروپود و چین های 
رنگارنگش خوابیده است، اما همچنان دور از 
غبار فراموشی، تازه و باطراوت است و سرشار 
از خالقیت؛ ویژگی ای که از دید کریس��تین 
برومبرژه، مردم شناس فرانسوی هم که درباره 
پوش��اک نواحی کاسپی تحقیقات و تالیفات 
زیادی دارد، دور نمان��ده، آنجا که در یکی از 
تالیفاتش آورده است: »لباس سنتی حاشیه 

دریای کاسپین بیانگر خالقیتی بکر است.«

رنگ و وارنگ اس��ت و چین و واچین. هم بوی تاریخی چندهزار س��اله می دهد و هم عطر طراوت و تازگی. هم زمس��تانی اس��ت و هم تابس��تانی. هم راحت 
است و هم مراقب و محافظ سالمت بدن هنگام کار سخت در مزارع و شالیزارها. هم پوشیده است و هم شاد شاد شاد؛ آن قدر شاد و زیبا و چشم نواز که 
چشم برندبازهای دنیای پوشاک دنیا را هم به خود خیره کرده و توانسته در جشنواره بزرگ لباس های محلی نیویورک، عنوان شادترین لباس جهان را از 

آن خود کند؛ لباسی که خاستگاهش شمال ایران است و تن پوش زنان و مردان هموطن گیالنی.

شادترین لباس جهان در گیالن!
سفر به پوشش های محلی ایران

o g h a b a f s h a n _ . i ro g h a b a f s h a n _ . i r

فاطمه مرادزاده
روزنامه نگار
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لچک، روسری، سربند، پیراهن، جلیقه، کت، 
دامن، ش��لوار و چادرشب از بخش های اصلی 
لباس محلی زنانه گیالن و بلوز روشن، جلیقه 
همراه با شلوار گشاد، شاِل کمر و کاله نمدی 
از مهم ترین اجزای لباس محلی مردان گیالن 
است. این اجزای چندگانه لباس مردان و زنان 
گیالنی، گرچه در همه نقاط استان یکی است، 
اما نحوه متفاوت دوخت، نوع پارچه و تزئینات 
لباس، باعث شده که در منطقه شرق، غرب و 
مرکز گیالن آن را با نام های لباس قاسم آبادی، 

تالشی و رسوخی بشناسند.
نکته ای که خدیجه میالنچی، کارش��ناس 
لباس محلی گیالن در گفت وگو با خبرگزاری 
صداوسیما به آن اش��اره می کند و می گوید: 
گرچه این لباس، پوشش غالب اهالی استان 
نیس��ت، اما برخی از اهال��ی تالش، عمارلوی 
رودبار، قاس��م آباد رودسر، دیلمان سیاهکل و 
املش که س��ن و س��الی از آنان گذشته، این 
لباس را می پوشند و البته در برخی روستاهای 
کوهستانی، زنان و مردان در تمام سال به این 

نوع پوشش پایبند هستند.

پوشش�ی کامل برای فصول گرم و س�رد و 
کارهای سنگین

تنوع در رنگ و پرزرق و برق و ش��اد بودن، 
تنها ویژگی های لباس گیالنی نیست، و این 
پوشش براس��اس شرایط زندگی در جلگه و 
مناطق ساحلی و نوع کار مردمان هر منطقه 
و فصول سرد و گرم سال هم متفاوت است. 

محمد بشرا، گیالن پژوه و مردم شناس گیالنی 
درای��ن باره می گوی��د: طراحی لباس محلی 
گیل مردان و گیل زنان به گونه ای است که 
مانند س��پر و پوششی، سوز تیز آفتاب و باد 
را گرفت��ه و همچون چتری ن��رم، آنان را به 
زیر سایه باران که بیش��تر ایام سال مهمان 
مردمان این دیار بویژه اهالی کوهستان است، 
می برد. همچنین بخش هایی از لباس محلی 
چون کمرشال و جوراب مردان و چادر شب 
زنان در گرم نگه داش��تن آنان در فصل سرد 
و افزایش مقاومت عضالنی در مقابل کارهای 
س��نگین، بویژه برای حفظ س��المت ستون 
فقرات و پیشگیری از دردهای استخوانی مؤثر 
است، زیرا گیالنی ها در گذشته و حتی امروز 
ه��م در برخی مناطق، هیزم، علوفه و بعضی 
محصوالت کشاورزی ش��ان را در کمرشال و 

چادر شب ریخته و حمل می کنند.
به گفته بش��را، لباس ه��ای محلی گیالن 
حتی معرف هویت و جایگاه افراد هم هست، 
طوری که شلیته های سفید، مهم ترین شناسه 
دختران دم بخت گیالن بوده و زنان دیگر هم 
به اقتضای سن و سالشان، شلیته های گلدار 
می پوشند که هنوز در برخی مناطق مرسوم 
است. نکته جالب دیگر در پوشش محلی زنان 
گیالن این ک��ه این لباس گرچ��ه از پیش از 
اسالم کاربرد داشته، با این حال نوعی پوشش 
همراه باحجاب بوده که پس از ورود اسالم به 
این خطه، برای کامل تر شدن حجاب، چیزی 
به آن افزوده نش��ده و زن��ان گیالنی با همان 

پوش��ش، در فعالیت های اجتماعی ش��رکت 
کرده اند.

افزایش تولید لباس گیالنی
خوشبختانه این پوشش زیبا و کامل که هم 
در میان صنایع دستی امروز گیالن جایی برای 
خود باز کرده و هم وارد چرخه جذب گردشگر 
شده، عالوه بر جذب نظر جهانیان، مورد توجه 
مس��ئوالن گیالن هم قرار گرفت��ه و در زمره 

صنایع درآمدزای گیالن درآمده است.
رضا علیزاده، مدی��رکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گیالن می گوید: 
در س��ال های اخی��ر با شناس��ایی و صدور 
کارت شناسایی مشاغل خانگی و کارگاهی 
برای 700 نفر از کسانی که دستی بر آتش 
این رش��ته هنری دارند، توانسته ایم تولید 
آن را به 5000 دس��ت در س��ال برسانیم و 
حتی درصددیم میزان تولید و صادرات آن 
را به دو برابر افزایش دهیم، زیرا این لباس 
اکن��ون متقاضی��ان زیادی در کش��ورهای 
حاشیه خلیج فارس، روسیه، آمریکا، فرانسه، 
ایتالیا و اس��ترالیا دارد، طوری که س��االنه 
500 دس��ت لباس محلی به ارزش تقریبی 
500 میلیون تومان به این کش��ورها صادر 

می شود.

توجه به برندسازی
مسئوالن میراث فرهنگی گیالن از این نکته 
مهم هم غافل نیس��تند که مالکیت معنوی 
در کن��ار برندس��ازی، موج��ب جلوگیری از 
کپی برداری و همچنین باعث ارتقای کیفیت 
تولیدات صنایع دس��تی از جمله لباس های 
محلی گیالن است و پاشنه آشیل برندسازی، 
صنایع بس��ته بندی بوده که خ��ود معرف و 

شناسنامه یک کاالست.
سلمان شاه محمدی، معاون صنایع دستی 
اداره کل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری گیالن هم دراین باره می گوید: با 
کمک بخش خصوصی و پرداخت 50 میلیون 
تومان تسهیالت توانستیم فناوری بسته بندی 
ارزان قیمت لباس محلی را در اختیار هنرمندان 
ق��رار دهیم. به گفته وی، اکن��ون دانش این 
فناوری در اختیار دو کارگاه تولید لباس محلی 
در مرکز گیالن قرار گرفته تا ضمن جلوگیری 
از کپی برداری تولیدات شان، ارزش افزوده آن 

تا 30 درصد افزایش یابد.
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زیبایی های طبیعت ایران در پاییز
برای گردشگری در پاییز بیشتر از هر چیز سفر به مناطقی جذاب است که دست کم یکی از این دو ویژگی را داشته باشند: اول این که جایی برویم که بتوان تنوع رنگ های خزان 
کرده درختان را از سبز روشن و زرد و نارنجی و ارغوانی و قرمز و سرخ در کنار هم تماشا کرد و با تمام وجود از تماشای نقاشی طبیعت لذت برد. بسیاری از جنگل ها و دریاچه ها و 
آبگرم هایی که اطرافشان جنگلی وجود دارد جزو این دسته اند.  دوم این که منطقه ای باشد که عمدتا در دیگر فصول سال به واسطه سرما یا گرمای زیاد، امکان سفر نداشته باشد 
و پاییز بهترین زمان برای سفر تلقی شود. بسیاری از کویرها و ریگزارهای ایران که تابستان بسیار گرم و زمستان های بسیار سرد دارند نیز با این حساب در این فهرست قرار 
می گیرند. در ادامه مروری خواهیم داشت بر ۵ منطقه منتخب که عالوه بر تهران از بسیاری از نواحی مرکزی ایران دسترسی نسبتاً مطلوبی دارند و زیبایی و لطافت هزار رنگ پاییز 

را می توان در آنها حس کرد.

کاظم کوکرم
روزنامه نگار

جنگل مازیچال
بهش��تی به نام »مازیچال« در ابتدای جاده 
کالردش��ت به عباس آباد وجود دارد که پاییز 
هر سال دنیایی از رنگ های شاد پاییزی را در 
خود تدارک می بیند. منطقه ای نسبتاً مرتفع و 

مشرف بر کوه های پوشیده با جنگل که وقتی 
به انتهای آن برس��ید می توانید خط ساحلی 
دریای مازندران را در صورت مه آلود نبودن و 
صاف بودن آسمان در کیلومترها دورتر تماشا 
کنید. در اواخر آبان و اوایل آذر، برگ درختان 

در مازیچال رنگارنگ تر شده است و تماشایش 
جذاب تر اس��ت. در این صورت بهتر اس��ت با 
خودروهای شاس��ی بلند به جن��گل بروید، یا 
تجربه رانندگی در مسیرهای جنگلی شیب دار 

و برف گرفته را با زنجیرچرخ داشته باشید.
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کویر مصر
روس��تای مص��ر که تا دو ده��ه پیش کمتر 
کسی نامش را شنیده بود، به لطف برنامه های 
توانمندسازی جوامع محلی و همت ساکنانش، 
حاال ب��ه یکی از پرطرفدارترین مقاصد کویری 
ایران تبدیل شده است. این روزها تقریباً اکثریت 
قریب به اتفاق ساکنان این روستا که در نزدیک 
جندق در مسیر جاده دامغان به نایین واقع شده 
اس��ت، به طرق مختلف از مس��یر گردشگری 
و خدمات دهی به گردش��گران معیشت خود 
و  رمل ه��ا  بک��ر،  می گذرانند.ریگزاره��ای  را 
ماسه بادی های چین خورده و بسیار تماشایی و 
مناظر کم نظیر کویری در کنار سکوت و آرامشی 
که در مناطق دور از شهر نصیب شهرنشینان 
خسته می شود. گرمای شدید هوا در تابستان و 
سرمای شدید در زمستان، پاییز را زمان مناسبی 

برای سفر به مصر می کند.

دریاچه شورمست
در مس��یر جاده تهران به قائمشهر یا همان 
جاده فیروزکوه، دنیایی از عجایب گردشگری 
را می ت��وان پیدا ک��رد. یکی از آنه��ا دریاچه 
شورمس��ت اس��ت که در فاصله ای نسبتاً کم 

با جاده قرار گرفته اس��ت. اگر از تهران س��فر 
می کنید، در فاصل��ه حدود 3 کیلومتری پل 
س��فید، می توانید تابلوه��ای خروجی جاده 
شورمس��ت را پیدا کنید. با ورود به خروجی 
ج��اده و دنبال کردن تابلوهای راهنما، با طی 
مسافتی در حدود 3 کیلومتر به دریاچه ای زیبا 
می رسید که در فصل پاییز در میان انبوهی از 
درختان رنگارنگ خزان کرده جا خوش کرده 
است. هر عکس��ی که اینجا بگیرید به کارت 

پستالی فراموش نشدنی تبدیل خواهد شد!

دریاچه اوان و الموت
برای توصیف زیبایی های تاریخی و طبیعی 
منطقه الموت، می توان کتاب ها نوشت، اما در 
میان همه آنها قطعا حساب جداگانه ای برای 
دریاچه اوان باید باز کرد. برای سفر باید خود 
را به قزوین برسانید و از میدان مینودر )فلکه 
غریب کش( وارد جاده الموت شوید. جاده ای 
ش��گفت انگیز با مناظری بدیع که با بیش از 
520 پیچ، س��رانجام به قلعه تاریخی حسن 
صباح در روس��تای گازرخان می رس��ید. در 
مسیر گازرخان، وقتی از روستای دیکین گذر 
کردید، تابلوی مسیر خروجی دریاچه اوان را 

خواهید دید که بسیار زیباست.

آبگرم الویج در جنگل کشِپل
در اس��تان مازن��دران و شهرس��تان نور در 
نزدیکی چمس��تان، آبگرم کم نظیری به نام 
»الوی��ج« در میان درختان پ��ارک جنگلی 
ه��زار رنگ »کش��ِپل« در پاییز ق��رار گرفته 
است. تأسیس��ات آبگرم به صورت دوش های 
خصوصی و وان عمومی در مقایسه با بسیاری 
از آبگرم های مشابه از نظر شرایط بهداشتی در 
وضع بهتری است و تجربه خوبی از آبتنی در 

آبگرم نصیبتان خواهد کرد.

وسایل ضروری برای گردشگری در پاییز
بادگیر، کاپشن سبک، چتر، کفش مناسب 
برای پیاده روی، یک دست لباس خنک برای 
گردش در روز و یک دست لباس گرم زمستانی 
ب��رای اقامت و پیاده روی در ش��ب، چراغ قوه، 
کرم ضدآفتاب و از همه مهم تر دوربین عکاسی 
ترجیحا با لنزها و فیلترهای مختلف و مجهز 
ب��ه کیف و روک��ش مقاوم در براب��ر بارندگی 
ازجمله مهم ترین وسایلی است که باید برای 

گردشگری پاییزی به همراه داشته باشید.
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او در خص��وص دیگر آثار تاریخی اس��تان 
هم گفته: »خوش��بختانه تاق گ��را؛ واقع در 
گردنه پاتاق بر س��ر راه کرمانش��اه به سرپل 
ذهاب آسیب ندیده؛ اما تعدادی سنگ بزرگ 
در اطراف آن س��قوط کرده و بیس��ت متر از 
حاشیه جاده دسترسی به این اثر تاریخی نیز 
ریزش کرده است. نقش برجسته آنوبانی نی 
واقع در س��رپل ذهاب و یکی از قدیمی ترین 
نقش برجس��ته های کش��ور نیز از آس��یب 
در امان مانده اس��ت، ام��ا در اثر زلزله تعداد 
زیادی س��نگ در محوط��ه بیرونی و داخلی 
آن به صورت پراکنده سقوط کرده که نیاز به 

جمع آوری و سامان دهی دارد.«

بیستون و طاق بستان آسیب ندیده
او با تأکید بر اینکه اثر جهانی بیس��تون و 
طاق بس��تان آس��یب ندیده اس��ت، تخریب 
یک��ی از دیواره��ای قلعه گبری مش��رف به 

جاده و ریزش تعدادی از س��نگ های دیواره 
کاخ خس��رو را از دیگ��ر آس��یب های وارده 
به آثار تاریخی اس��تان عنوان کرده و گفته: 
»هیئتی در حال برنامه ریزی برای مرمت های 

اضطراری است«.

مدیر اداره کل میراث کرمانشاه: 
10 بنای تاریخی در استان های کرمانشاه و 

ایالم آسیب دیده اند
در همی��ن راس��تا مدی��ر اداره کل میراث 
کرمانش��اه می گوید: براس��اس بررسی های 
انجام ش��ده، تاکنون 10 بن��ای تاریخی در 
اس��تان های کرمانش��اه و ایالم در اثر زلزله 
آس��یب دیدند، اگرچه آسیب ها قابل جبران  
هس��تند. جلیل باالیی با بیان این که حدود 
پنج اثر تاریخی بر اثر زلزله  در این اس��تان 
آس��یب دیده اند، بی��ان کرد: ب��ا این وجود 
خوشبختانه آس��یب ها به اندازه ای نبوده که 

رئیس س��ازمان میراث فرهنگی کرمانش��اه از تخریب ۲۰  درصدی بناهای تاریخی ش��اخص این اس��تان خبر 
داده است. علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، هم گفته: »بر اساس 
اطالعات دریافتی از گزارش تیم های اعزامی به قصر شیرین، داالهو، سرپل ذهاب، اسالم آباد، ماهیدشت، 
ریجاب و گیالنغرب به صورت متوس��ط ۲۰  درصد بناهای ش��اخص اس��تان ش��امل کاروانس��رای ش��اه عباسی، 
عمارت خس��رو و چهار قاپی در شهرس��تان قصر ش��یرین، زیج منیژه در س��رپل ذهاب و قلعه یزد گرد در 

شهرستان داالهو دچار تخریب و ریزش شده اند.« 
همچنین؛ » اثر تاریخی زیج منیژه در سرپل ذهاب آسیب جدی ندیده و بخش هایی از تاق ها ریزش محدودی 
داشته که مستندنگاری آن نیز صورت گرفته است. بنای چهارقاپی قصر شیرین نیز که قدمت آن به دوره 
ساس��انی می رس��د ترک هایی در س��ازه آن مش��اهده ش��ده که قابل مرمت و استحکام بخشی است.« معاون 
رئیس جمهوری با اش��اره به تخریب وارده به کاروانس��رای قصر ش��یرین همچنین اعالم کرده که »بر اس��اس 
گزارش های دریافتی در این بنا نیز دیوار س��نگی ضلع ش��رقی به ضخامت ۸۰ س��انت، طول بیس��ت متر و به 

ارتفاع هشت متر تخریب شده است.«

آثار تاریخی استان کرمانشاه پس از زلزله
چه آثاری تخریب شده اند؟

امکان مرمت و س��اماندهی وجود نداش��ته 
باشد. وی با تأکید بر این که پس از بروز زلزله 
سرکش��ی و ایجاد محدودی��ت برای بناهای 
تاریخی اس��تان کرمانشاه توس��ط این اداره 
کل آغاز ش��ده، گفت: با ایجاد س��تاد بحران 
در اس��تان کرمانش��اه، تیم کارشناسی برای 
برآورد آس��یب های وارده به مناطق مختلف 
اس��تان رهسپار ش��ده اند که خوشبختانه تا 
کنون اعالم شده است، خسارات قابل جبران 

هستند.
وی کاروانسرای شاه عباسی، عمارت خسرو 
و چارقاپ��ی در قصر ش��یرین و قلعه یزدگرد 
در شهرس��تان داالهو و زیج منیژه در سرپل 
ذهاب را پنج بنای تاریخی در س��طح استان 

دانست که بر اثر زلزله آسیب دیدند.
او همچنین با تأکید بر اینکه همه  بناهای 
تاریخی در س��طح اس��تان به زودی بررسی 
کامل می شوند و نتیجه نهایی اعالم می شود، 

گفت: این بناها قطعاً قابل مرمت هستند.
پیمان نعمت��ی، مدیر دو مجموعه تاریخی 
بیستون و طاق بس��تان کرمانشاه نیز تأکید 
ک��رده که ای��ن دو مجموعه به ط��ور کامل 
آسیب شناسی ش��ده اند و خوشبختانه هیچ 
مش��کلی برای آن ها به وجود نیامده اس��ت. 
اما هنوز از وضعیت محور ساسانی در سرپل 

ذهاب خبری در اختیار نداریم.

موزه  دره شهر ترک خورد
اما زلزله اخیر تأثیراتی بر اس��تان ایالم هم 
گذاشته اس��ت؛ عبدالمالک شنبه زاده، مدیر 
اداره کل میراث فرهنگی استان ایالم نیز در 
گفت وگویی از ایجاد س��تاد بحران در استان 
خبر داده و گفته: تیم های بررس��ی در نقاط 
مختلف شهرستان ها در حال بررسی اوضاع 
هس��تند و ب��ا توجه به پراکنده ب��ودن نقاط 
هنوز برای اعالم نتیجه نهایی زود است، باید 

بررسی های بیشتر انجام شود.
او موزه باستان شناس��ی »دره شهر« را یکی 
از بناهایی اعالم کرد که دچار ترک خوردگی 
شدید ش��ده به اندازه ای که بخشی از فضای 
م��وزه نیز دچ��ار فرورفتگی ش��ده و در این 
مورد عنوان کرده که؛ خوشبختانه ویترین ها 
و آثار درون این موزه هیچ آس��یبی ندیده اند 
و مس��ئوالن موزه با بررسی شرایط موجود، 
اقدام��ات اولیه را برای حفاظت و نگهداری از 

آثار انجام داده اند.

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

علم و فناوری

اسکانیا

گردشگری

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

]40[

شماره 42 - آبان ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



فرهنگ و هنر

 امیر آقایی سریال نوار زرد

دردمند؛ واقعی و عاشقانه
کپی موزۀ لوور در ابوظبی

»نوار زرد«؛ جنایی و خوش ریتم
عشق؛ ق�ضاوت؛ خ�یانت!

سالم بر پیامبر رحمت و خوبی ها
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به هیچ چیزی س�ریع تر و مهم تر از گسترش 
فرهنگ، آموزش و زیبایی نیاز نداریم

یورونیوز گزارش داد رئیس جمهور فرانس��ه 
در س��خنرانی خود به مناس��بت افتتاح این 
موزه گفت:»به هیچ چیزی سریع تر و مهم تر 
از گس��ترش فرهنگ، آم��وزش و زیبایی نیاز 
نداریم.« آث��ار هنری این موزه ش��امل اقالم 
تاریخ��ی و مذهب��ی از اطراف جهان اس��ت 
ک��ه رئیس جمهور فرانس��ه آن را »پلی میان 
تمدن ها« خواند. او همچنین گفت: »کسانی 
که می خواهند بگویند اسالم می خواهد دیگر 

ادیان را خراب کند دروغ می گویند.«
از زمان ریاست جمهوری نیکوال سارکوزی، 
فرانس��ه پادش��اهی  ها و امیرنشین های عرب 
خلیج فارس را جایگزین جمهوری های عربی 
در روابط اس��تراتژیک منطق��ه ای خود کرده 

است.
موزه ه��ای فرانس��وی 300 قطعه هنری و 
تاریخ��ی خود را برای نمای��ش به طور موقت 
در اختی��ار موزه ل��وور ابوظبی ق��رار داده اند. 
این درحالی است که موزه لوور ابوظبی برای 
اس��تفاده از نام لوور و وام گرفتن آثار هنری و 
دریافت مشاوره از آن، صدها میلیون دالر به 

فرانسه می پردازد.

موزه لوور ابوظبی؛ مس�حورکننده و پرزرق و 
برق

م��وزه لوور ابوظبی نیز مانند روند س��اخت 
ورزشگاه های قطر برای میزبانی جام جهانی 
2022 به دلیل بهره کشی از کارگران در کانون 
جنجال در مورد وضعیت رفاهی کارگرانی که 
س��اختمان آن را می ساختند، بوده است. این 
درحالی اس��ت که منتقدان، ساختمان موزه 
لوور ابوظبی را یک اثر مس��حورکننده پرزرق 
وبرق توصیف کرده اند. جالب اینجاست که این، 
تازه اولین ساختمان از یک مجموعه با هدف 
ایجاد مرکزی فرهنگی در جزیره س��عدیات 
ابوظبی اس��ت و ساختمان های بعدی هم در 
راه اس��ت.  سقف و بام موزه لوور ابوظبی یک 
گنبد مشبک است که اجازه ورود نور طبیعی 
به داخل س��اختمان را می ده��د. این گنبد 
مشبک ضمن دفع حرارت زیاد محیط بیابانی، 

گالری ها را با نور طبیعی روشن می کند.

نقاشی های ونسان ون گوگ، پل گوگن و پابلو 
پیکاسو در امارات

آثار معروفی از اطراف جهان ش��امل آثار و 
نقاشی های ونسان ون گوگ، پل گوگن، پابلو 
پیکاسو و آی وِی وِی هنرمند معاصر چینی در 

این موزه به نمایش گذاشته شده است.

این م��وزه همچنی��ن با مؤسس��ات عربی 
همکاری می کند و 28 کار ارزشمند را از آنها 
وام گرفته است که یکی از آنها یک مجسمه 
ابوالهول متعلق به قرن شش��م پیش از میالد 
اس��ت. درهای موزه لوور ابوظبی 20 آبان به 
روی عموم باز شده و تمامی بلیت های روز اول 
به به��ای 60 درهم )حدود 17 دالر( فروخته 

شده است.
س��اختمان لوور ابوظبی را ژان نوول، معمار 
فرانس��وی با الهام از معم��اری عربی طراحی 
کرده و هیچ کدام از 55 سالن آن از جمله 23 

گالری دائمی اش مثل هم نیست.

موزه لوور امارات بدون خالقیت
موزه لوور پاریس یکی از مهم ترین بناهای 
پایتخت فرانس��ه و بزرگ تری��ن موزه هنری 
جهان با ساالنه میلیون ها بازدیدکننده است. 
جالب است که بهای بلیت ورودی موزه لوور 
پاریس هم حدود 17 یورو است که این نشان 
می ده��د اماراتی ها حت��ی در تعیین میزان 

ورودی موزه نیز خالقیتی از خود ندارند.
البت��ه پیش تر قطری ها نیز در زمینه خرید 
آثار هنری سرمایه گذاری های هنگفتی را انجام 
داده بودن��د. به عن��وان مثال موزه قطر که به 
نام های موزه اسالمی یا موزه ملی هم شناخته 

کپی موزۀ لوور در ابوظبی
با 400 میلیون یورو پول نفت در امارات گشایش یافت

آغاز به کار نمایشگاهی با 600 اثر دائمی و 300 اثر قرضی از فرانسه

موزه لوور ابوظبی با هزینه یک میلیارد پوندی در حالی با حضور رئیس جمهور فرانسه افتتاح شد که این شیخ نشین خلیج فارس فقط برای حق استفاده از برند »لوور« 4۰۰ میلیون 
یورو به دولت فرانسه پرداخت کرده است. امارات متحده عربی به عنوان یکی از شیخ نشینان کوچک خلیج فارس، برای فرهنگسازی دست به جیب شد و از پول نفت، یک میلیارد 
پوند به کیسه فرانسوی ها ریخت تا موزه لوور ابوظبی را افتتاح کند. موزه لوور ابوظبی که پروژه ساخت آن در ده سال گذشته در جریان بوده حاوی ۶۰۰ اثر هنری دائمی و ۳۰۰ 
اثر قرضی از فرانسه است. این پروژه که فرانسه و ابوظبی در سال ۲۰۰۷ بر سر آن توافق کردند، ابتدا قرار بود در سال ۲۰۱۲ کامل شود، اما به دلیل بحران مالی جهانی و 
سقوط بهای نفت عقب افتاد و هزینه ساخت آن از ۳4۰ میلیون پوند به رقم فعلی رسید. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه همراه با همسرش، این موزه یک میلیارد پوندی را 

که احداث آن به تازگی کامل شده، افتتاح کردند.
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می شود، سه سال قبل یکی از تابلوهای نقاشی 
پل گوگ��ن هنرمند معروف فرانس��وی را به 
قیمت 300 میلیون دالر برای نمایش در این 
مرکز فرهنگ��ی خریداری کرده بود. این تابلو 
را خاندان سلطنتی قطر خریداری کرده بود. 
این خاندان تابلوی »ورق بازها« اثر پل سزان 
را هم در سال 2011 به قیمت 250 میلیون 

دالر خریده بودند.
گرچه صرف هزینه های هنگفت از س��وی 
شیخ نشینان حاشیه خلیج فارس به نوعی برای 
آنها خرید فرهنگ و هویت محسوب می شود، 
اما از س��ویی می تواند زنگ خطری هم برای 
مدیران فرهنگی کش��ور ما باشد که فرهنگ 
و هنر برای برخی آنها فقط »هزینه« تلقی و 

تعبیر می شود.

ایران در موزۀ لوور پاریس
یادمان باشد که موزه لوور در فرانسه بخش 
عظیمی از آثار تاریخی و باستانی ایران را در 
دل خود جای داده اس��ت که توجه بیش��تر 
 بازدیدکنن��دگان را به خود جل��ب می کند.
»س��الن ایران« در موزه لوور فرانسه که امروز 
مشاهده آن قلب هر ایرانی را به درد می آورد 
به دلیل گستردگی و تعدد و تنوع اشیاء متعلق 
به ایران، یکی از بزرگترین بخش های این موزه 
است. به طوری که دیدن همه اشیاء گرانبها و 
ارزشمند ایرانی موجود در آن که زمانی از این 
مملکت به تاراج رفته بود، در یک روز و دو روز 

امکان پذیر نیست.
هنگامی ک��ه وارد بخ��ش ای��ران در موزه 
لوور می ش��وی و زمانی که اجس��ام باستانی 
عظیم الجث��ه ای��ران را در آن ج��ا مش��اهده 
می کنی در ابتدا اشک در چشمان هر ایرانی 
حلقه می زند که چرا این اش��یاء تاریخی باید 
در این کش��ور باش��د، اما از طرفی خوشحال 
می ش��وی زیرا در این موزه تعداد بیشتری از 
مردم دنیا آنها را مشاهده می کنند و با فرهنگ 

و تاریخ ایران آشنا شده و تقریباً در این مکان 
این اشیاء سالم خواهند ماند.

چیزی حدود 2500 اثر تاریخی که مربوط 
به ایران است در موزه لوور فرانسه وجود دارد 
که در سالن های 12 تا 20 جانمایی شده اند. 
گفته می شود بیشترین آثار تاریخی که از ایران 
خارج شده است مربوط به دوران ناصرالدین 
شاه و مظفرالدین شاه است که در آن زمان ها 
امتیازات ویژه ای برای کش��ف و خارج کردن 
اشیاء و اجس��ام تاریخی ایران به فرانسوی ها 

داده شده بود. 

یکی از مهمترین، زیباترین و ارزشمندترین 
اشیاء تاریخی ایران در موزه لوور فرانسه، بدون 
ش��ک »اسب دوس��ر« یکی از سرستون های 

اصلی تخت جمشید است.
بخ��ش هنرهای اس��المی موزه ل��وور در 
10 ت��االر آثار مختلفی را از دوران اس��المی 
کش��ورهای مختلف به نمای��ش می گذارد. 
این بخ��ش برای اولین بار در س��ال 1993 
تأس��یس ش��د و سپس در س��ال 2003 به 
دستور رئیس جمهور وقت فرانسه به صورت 
مس��تقل درآمد و فرانسیس ریشار که رئیس 
بخش کتب فارسی کتابخانه ملی فرانسه بود، 
مسؤولیت ایجاد این بخش را بر عهده گرفت. 
در ای��ن بخش بیش از پنج هزار اثر هنری و 
باستانی به نمایش گذاشته شده که آثار هنر 
اسالمی ایران جایگاه مهمی در آن دارند؛ چرا 
که بیش از نیمی از آثار این بخش را به خود 

اختصاص داده است، آثاری از جنس چوب و 
شیشه، سرامیک و موزائیک، سفال، قالیچه و 

تابلوهای نفیس مینیاتور و ... .
از جمله برجس��ته ترین آثار ایران در موزه 
لوور تکه هایی از پرس��پولیس و آثار باستانی 
هستند که از کاوش های باستان شناسان در 
منطقه شوش به دست آمده و آشکار یا پنهان 
به فرانس��ه منتقل ش��ده اند. سرستون های 
تخت جمش��ید نیز به صورت کامل و دست 
نخ��ورده در این بخش به چش��م می خورند. 
تاس��ف آور اس��ت ک��ه بگویی��م مهم تری��ن 
بخش های تخت جمشید ما در این موزه قرار 
دارد. حتی نقل می کنند بعضی س��نگ ها و 
سنگ نوش��ته هایی که در این موزه قرار دارد 
در سراس��ر تخت جمش��ید دیده نمی شود. 
در حالی که از تخت جمش��ید ب��ه موزه لوور 
برده ش��ده اند. به غیر از بخش های عظیمی 
از پرسپولیس و سرستون های زیبای آن، آثار 
عتیقه و باس��تانی دیگر نیز در موزه به چشم 
می خورد. سه صفحه از شاهنامه، کاسه های 
گلی متعل��ق ب��ه دوران مختلف، ب��ز بالدار 
طالیی و نقاشی های نفیس از دوران صفویه 
و مجس��مه های س��نگی، نقش برجسته ها 
وکتیبه های داریوش ب��زرگ و... آثاری که یا 
به عنوان هدیه به پادش��اهان خارجی تقدیم 
شده اند یا به نحوی به غارت رفته اند. تعدادی 
از س��نگ ها و آث��ار حجیم��ی ک��ه از تخت 
جمشید به موزه لوور آورده شده فقط با تریلر 
و جرثقیل های ب��زرگ امروزی قابل حمل و 
نقل اس��ت. اما آنچه در برخی روایات وجود 
دارد این است که به نظر می رسد این اجسام 
از طریق کشور عراق به پاریس حمل شده اند. 
اما همیش��ه این س��وال ب��رای بیننده پیش 
می آید که آیا ما در زمان دزدیده ش��دن آثار 
تاریخی ایران توسط بیگانگان خواب بودیم؟ 
چه کس��انی در زمان کدام دولت ها و چگونه 

این آثار را از ایران به فرانسه برده اند ... ؟
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کمالی )با بازی امیر جعفری( ۱۰ 
س��ال زودتر از موعد از زندان 
آزاد ش��ده او دیونی داشته که 
پ��س از پرداخت ای��ن دیون به 
قید ش��رط از زندان آزاد شده 

است.
همس��ر کمالی، ناهید )ش��قایق 
فراهان��ی( زمانی ک��ه کمالی در 
زندان بود از او جدا ش��ده و به 

عقد مردی دیگر درآمده است.
بدهی ص��د میلیون��ی کمالی را 
نام��زد دخت��رش مری��م )امیر 
دالوری( پرداخت کرده اس��ت. 
در هم��ان مقدم��ه دراماتی��ک 
فیلم، محافظه کاری قابل توجهی 
از جان��ب ش��هابی نس��بت ب��ه 
پرداخت��ن به این موضوع بکر و 
مهم و کار نشده صورت می گیرد 
 که به ش��دت تعجب آور اس��ت، 
آن هم از کارگردانی که همیشه 
در زی��ر الیه آثارش به ش��کلی 
ماهرانه باره��ا و بارها مرزهای 
خطوط قرمز سینمای ایران را در 
می نوردد و هیچ رد مستقیمی از 

خود بجا نمی گذارد.

نگاهی به فیلم »آزاد به قید شرط« 

محمد فرازمند
روزنامه نگار

چنانچه گویی سیستم ممیزی ارشاد هم در برابر 
پرداخت منصفانه و مسئوالنه شهابی سر تسلیم 
فرود می آورد. مخصوصاً با دیالوگ های محشری 
که به ش��عر می ماند و در نهایت سادگی از دهان 
بازیگ��ران کوچک و ب��زرگ فیلم ه��ای او خارج 

می شود.
حس��ین شهابی با ساختن »آزاد به قید شرط« 
آن ه��م بالفاصله پس از تدوین فیلم قبلی خود، 
»دوران سرطانی« که چندی پیش به »سرطان« 

تغییر نام داد، گویی قصد آزمودن آستانه تحمل 
منتقدانی را دارد که طرفدار آثار قبلی او هستند؛ 
اما او نباید این شوخی را بکند چون منتقدان جدی 
آثار سینمای اجتماعی همچون کمالی)شخصیت 
اصلی فیلم( مش��روط آزاد نیس��تند ک��ه بنا به 
مصلحت مشروط بودن هر اثری را از یک فیلمساز 

مورد عالقه و توجه خود بپذیرند و دم نزنند.
همانگونه که از این نویسنده و کارگردان مولف 
انتظار می رفت، مصالح دراماتیک فیلمنامه »آزاد 

دردمند؛ واقعی و عاشقانه
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به قید ش��رط« براس��اس قاع��ده ای بوده که 
کارگ��ردان توانایی مث��ل او بتواند از آن اثری 

قابل قبول بسازد.
شروع فیلم و چینش سکانس ها که به سیاق 
روز روش��ن و حراج پیش می رود، تا دقایقی 
طوالن��ی این نوید را می ده��د که این بار نیز 
با اث��ری غافلگیر کنن��ده و تکان دهنده روبرو 

خواهیم بود.
اما درس��ت در حس��اس ترین دقایق فیلم؛ 
ش��هابی ناگهان با وارد کردن بازیگرانی چون 
لیال اوتادی و چند چهره دیگر که از اس��اس 
انتخاب آن ها برای همچین اثری اشتباه بوده، 

رنگ و بوی اثر را تغییر می دهد.
گویی او نیز در برابر سیستم سرمایه گذاری 
س��ینما کم آورده و برای بازگش��ت سرمایه 
فیلمش دس��ت به دامان الگوه��ای از پیش 
آزموده ش��ده اس��ت. در این بی��ن اما چیزی 
که شهابی بدان توجه کافی نکرده، این است 
که متن و محتوای فیلمنامه های دغدغه مند 
و سبک و س��یاق رئالیستی فیلمسازی او به 
هیچ وجه قابلیت آش��تی پذیری با سیس��تم 
س��رمایه داری سینما را ندارند، مگر با دقت و 
وس��واس فراوان که در »آزاد به قید ش��رط« 

شاهد این وسواس نیستیم.
مهمترین چیزی که »آزاد به قید شرط« را 
به یک اثر غیرقابل دفاع اجتماعی تنزل داده، 
انتخاب بازیگران )ب��ه جز امیر جعفری، دیبا 
زاهدی و امیر دالوری( آن و مصلحت اندیشی 
و کوت��اه آم��دن کارگردان در برابر دس��تگاه 

ممیزی بوده است.
قهرمان فیل��م گرچه به حکم عقل و قانون 
)در موقعی��ت مش��روط( نمی تواند کنش گر 
فعالی برای ح��ل معضالت خ��ود و خانواده 
خود باش��د، ام��ا این بهانه کافی نیس��ت که 
قابلیت های دراماتیک��ی این موقعیت ممتاز 
فدای مصلحت اندیشی شود و ماموریت اصلی 
قهرمان فیلم )آنچه در اصل بیننده با او قرارداد 
بسته( به شخصیتی فرعی و شاید حتی غیر 
الزم فیلم )جمال - امیر دژاکام( محول گردد.

جمال ک��ه گویی بی واس��طه و در اثر یک 
اشتباه س��هوی از زیر متن فیلم های مسعود 
کیمیایی گریخته و از فیلم رئالیستی حسین 

شهابی سر درآورده، به وصله ناچسبی می ماند که به رغم تمام 
لوطی گری ها و مردانگی هایش تنها طعم فیلم را به کام بیننده 

تلخ می کند.
البته کتمان نمی کنم که شهابی در این فیلم همچون مهران 
احمدی در فیلم »روز روشن«، چنان بازی عمیق و ماهرانه ای 
از امیر جعفری گرفته که یک تنه از عهده تمام کاس��تی های 
فیلم بر می آید و جعفری نیز موفق می ش��ود به مدد موقعیت 
ممتاز دراماتیکی فیلمنامه و شخص حسین شهابی، مهمترین 

نقش کارنامه بازیگری در تمام طول عمرش را رقم بزند.
اما ای کاش ش��هابی در مورد س��ایر بازیگران فیلم هم این 
دقت و وسواس را به خرج می داد تا بلکه کمی از زهر تیپ های 

»جاهلیسم« فیلم کاسته شود.
اتفاقاً یکی از مهارت های قابل س��تایش حس��ین شهابی را 
در چن��د فیلم قبلی او که دیده یا ندیده ام، انتخاب فوق العاده 

هوشمندانه او در بازیگران آثارش می دانم.
تا جایی که با تجربه آثار قبلی کارگردان ثابت شده هر بازیگر 
با تجربه یا تازه کاری که جلو دوربین شهابی قرار گرفته به مدد 
توانایی و مهارت کارگ��ردان در بازی گرفتن از آنان، حداکثر 
توانایی او کش��ف و مورد اس��تفاده درس��ت قرار گرفته و در 
کارنامه هنری وی ماندگار شده است. در »آزاد به قید شرط« 
اما گرچه هنوز بازی بازیگران قابل قبول است ولی در انتخاب 
و جای گذاری آنان اشتباه قابل توجهی صورت گرفته و رنگ و 
بوی یک ملودرام عاش��قانه را به یک اثر عمیق اجتماعی داده 
است. »آزاد به قید شرط« اگر در تدوین مجدد به طور اساسی 
م��ورد جراحی قرار گیرد و نگاه عمیق و هنرمندانه ش��خص 
حسین شهابی بر آن اعمال ش��ود، به یقین می تواند اثر قابل 

دفاعی در حوزه سینمای اجتماعی ایران باشد.

در »آزاد به قید ش�رط« اما 
گرچه هن�وز ب�ازی بازیگران 
قاب�ل قب�ول اس�ت ول�ی در 
آنان  انتخ�اب و جای گ�زاری 
اش�تباه قابل توجه�ی صورت 
گرفت�ه و رن�گ و ب�وی ی�ک 
ملودرام عاشقانه را به یک اثر 

عمیق اجتماعی داده است
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ما ش��خصیت اصلی فیلم را جوانی  زندانی و خالفکار می بینیم که چند 1
روز برای مراس��م خاک س��پاری همسرش به 
مرخصی آمده، در این بین با حرف و حدیث 
و تهمت هایی پش��ت س��ر همسر مرحومش 
مواجه می ش��ود و در پی کش��ف حقیقت و 

جستجو  برمی آید.
این رفتار به هیچ وجه به خودی خود مشکلی 
ندارد و بلکه مطلوب است! چرا که طبیعتاً وقتی 

پشت سر همسر مرحومی که چند ماهی است 
از آن خبر نداری؛ حرف وحدیث های زیادی از 

افراد مختلف و نزدیک خود، مبنی بر خیانت او 
می شنوی! طبیعتاً دنباله ماجرا را می گیری و 

باید بگیری، تا بدانی حقیقت امر چیست. 
هرچند بعضاً میزان ظن و گمان شخصیت 
فیلم باال می رود که شاید نامطلوب و شاید هم 
مطلوب باش��د، چرا که غیرت و حساس بودن 
بس��یار پس��ندیده اس��ت و البته منافاتی با 
عدم تصمیم گی��ری در ش��رایطی ک��ه علم و 
آگاهی کافی نداری، ندارد و ما شاهد قضاوت 

به گفته کارگردان فیلم، هدف این اثر نقد و به چالش کش��یدن مس��أله قضاوت اس��ت  که به طور مداوم در جریان زندگی روزمره انس��ان ها با آن درگیرند. 
انزوا داستان پرویز است که به علت ضرب و جرح و ناقص کردن سه نفر باید دیه پرداخت کند اما توان پرداخت آن را ندارد و به همین دلیل سال هاست 
در زندان به س��ر می برد. زنش تصادف می کند و می میرد. او حاال ۲۷ س��اعت وقت دارد که از زندان بیرون رود و با خاکس��پاری همس��رش، بچه هایش را به 
کسی بسپارد و به زندان بازگردد. در این میان صاحبخانه با فهمیدن این موضوع که پرویز در زندان بوده، پس از دفن زن، عذر پرویز را برای ماندن در 
خانه می خواهد. پرویز به صاحبخانه حق می دهد. چرا که زن او در این مدت طوری رفتار کرده بود که انگار ش��وهرش برای کار به خارج از کش��ور رفته؛ او 
حتی نخواسته که بچه هایش با موضوع زندانی بودن پدرشان مواجه شوند و این کار همسرش، کار پرویز را در مواجهه با فرزندانش سخت می کند. پرویز 
باید همه چیز را در سلسله وقایعی که به سفر می ماند سامان دهد. سفری ناامیدانه که تنها نقطه امیدبخش آن رابطه ای است که میان پدر و فرزندانش 
برقرار می شود. او به خاطر تصوراتی که مادر بچه ها از پدر برای فرزندانش ساخته، ناچار است در این ۲۷ ساعت نقش یک پدر خوب را بازی کند. سفری 

که هر چه به انتهای آن نزدیک می شویم او را به شناخت جدیدی از زندگی می رساند. در پنج بخش چند نظر در مورد انزوا بخوانید:

عشق؛ ق�ضاوت؛ خ�یانت!
نگاهی به فیلم انزوا

o g h a b a f s h a n _ . i ro g h a b a f s h a n _ . i r

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

گ و هنر
فرهن

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

]46[

شماره 42 - آبان ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



قطعی از پرویز) شخصیت اصلی( نیستیم و او 
مدام در پی اطالعات بیشتر و کشف حقیقت 

است.

پروی��ز با ی��ک مس��أله جانبی نیز  س��پردن 2 آن  و  اس��ت  مواج��ه 
سرپرستی پسر و دختر کوچکش به یک نفر 
مورد اعتماد است تا از زندان برگردد، ولی به 
هی��چ ک��س، از خواهرش گرفته تا دوس��ت 
صمیمی چند ساله اش نمی تواند بسپارد. این 
خود جای س��وال دارد که هدف از به تصویر 
کشیدن این مسأله چه بود؟ شاید باید جزئی 
از همان داستان سیاه زمینه فیلم به حساب 
بیاوریم و مش��کل و معضل مضاعف مس��أله 
»اعتم��اد« برای پ��ر و بال دادن به داس��تان 

باشد.

برای نقد مس��أله قضاوت بس��یار 3 داس��تان و زمینه مورد اس��تفاده 
بس��یار مورد اشکال است؛ چرا زمینه داستان 
باید سیاه باشد و چرا باید حتماً حجم انبوهی 
از ضد ارزش ه��ا، انبوهی از فق��ر، بیچارگی، 
فالکت، پناه بردن انس��ان ها ب��ه مواد مخدر، 
هرزگی و  بی مباالتی و روابط نامش��روع بین 
زن و مرد را به مخاطب نشان دهیم، تا بگوییم 
قضاوت کردن بد است یا سریع نباید قضاوت 

کرد؟ 
چرا باید شخصیت های داستان از شخصیت 
اصل��ی گرفته تا تقریباً همه افراد دیگر حاضر 
در فیلم خطاکار و به گونه ای منحرف باشند؟  
آیا نمی شود داستانی با زمینه سفید و پاک و 
شفاف با نشان دادن ارزش ها و خوبی ها، افراد 
صالح و رفتارهای ارزشی آنها، داشته باشیم و 
قضاوتی نابجا را در آن که نقطه ای سیاه در آن 
زمینه است، به تصویر بکشیم و تقبیح کنیم؟ 
یا نمی شود با یک داس��تان سراسر آموزنده، 
پرفراز و نش��یب و پرهیج��ان روایت هایی از 
درس��ت زندگی کردن و قضاوت هایی درست 
و با علم و آگاهی که هیچ نقطه س��یاهی هم 
در آن نباشد، داش��ته باشیم و طرق صحیح 
تصمیم گیری و آموختن را با رویکردی مثبت 

و تبیینی به تصویر بکشیم. 

باعث ش��ده بود در ایام جش��نواره 4 ان��زوا ریتم خوبی دارد. ریتمی که 
فیلم فجر  )سال گذشته( همه منتظر دیدن 

فیلم��ی اخالقی و دغدغه مند ب��ا ریتم تند و 
امروزی و قصه ای سرراست و اصولی باشند.

ان��زوا از آن فیلم هایی ب��ود که خبر می داد 
نسلی تازه نفس و خوش فکر در سینمای ایران 
از راه رسیده اند. نس��لی که صریح اند. از کند 
بودن متنفرند. از پرگویی بیزارند. دغدغه دارند 
و سینما را صرفاً به عنوان یک سرگرمی صرف 
نمی پذیرند. نسلی که حرف دارند و حرفشان 
را با صداقت می زنند. انزوا حکایت نشان دادن 
دردی  است که مسیر رسیدن به درمانش هم 

در کنار آن آمده است. 
ش��اید اگر ن��وع روایت انزوا مث��ل قصه آن 

سرراس��ت تر ب��ود  و بخش هایی مث��ل کار و 
دل مش��غولی س��ابق پرویز و حکایت عشق 
به س��ینما و ... نبود یا روایتش متناسب تر با 
سایر بخش های فیلم بود، می شد این فیلم را 

ازجمله پدیده های نسل نو سینما دانست.
انزوا فیلمی اس��ت ک��ه این روزها  روی پرده اس��ت و مثل بس��یاری 5
دیگر از فیلم ها قربانی عدم نمایش درست و 
گسترده شده است. حاال دیگر مافیای اکران و 
توزیع به سادگی با نوع و گستردگی توزیع و 
نمای��ش، هر فیلم��ی را بخواهن��د به عرش 
می برن��د و ه��ر ک��دام را نخواهند ف��ارغ از 
قابلیت های آن و خوب ی��ا بد بودنش چنان 

سر می برند که هیچکس باخبر نمی شود.
ش��اید حاال وقتش رس��یده باشد سیاستی 
برای حمایت از فیلم های دغدغه مند اندیشیده 
ش��ود. سیاس��تی که باعث ش��ود تا جریانی 
دغدغه مند از فیلم هایش حمایت کند و مانع 

نابودی آنها شود.
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وق��وع ی��ک جنایت، تعلی��ق در 
کشف راز و هیجان حاصل از آن 
و یک کارآگاه جسور و هوشمند 
که قهرمان و پیشبرنده داستان 
اس��ت؛ اینها پایه ه��ای اصلی و 
شالوده یک اثر جنایی و معمایی 
است. »نوار زرد« یکی از همین 
آثار اس��ت که بر پایه این س��ه 
رک��ن و در ژان��ر معمای��ی قصه 
خ��ود را روای��ت می کن��د. پوریا 
آذربایجانی در نخس��تین تجربه 
سریال سازی خود، با بهره بردن 
از فیلمنامه نس��بتاً بدیِع کریم 
سرلک، به اثری یکدست و قابل 

قبول رسیده است.

نگاهی به سریال پلیسی تلویزیون

تصویر معما، تعلیق و هیجان در محدوده نوار 
زرد

»ن��وار زرد« در متن و اجرا س��عی در متفاوت 
ب��ودن و حفظ مرز با آثار پی��ش از خود را دارد، 
اما برگ برنده اش در این مسیر نه تنها خالقیت، 
بلک��ه تعدیل آن به ش��یوه های مأن��وس و عدم 
خودنمای��ی اس��ت. پیش از ای��ن در برخی آثار 
مشابه که در سال های اخیر از سیما پخش شد، 
تأکید بر نمایش توانمندی های پلیس با پرداختن 
به صحنه های اکشن بود. شاید گمان سازندگان 
آنها، این بوده اس��ت که صرف��اً با خلق لحظات 
نفسگیر، می توان تصویری جذاب و قدرتمند از 
پلیس ایرانی ساخت و در این میان به سریال های 
روز دنیا نیز پهلو زد؛ دریغ از آن که اغلب در این 
میان متن قربانی می شد و در سایه آرایش های 
تصوی��ری ق��رار می گرفت. ح��ال آن که این دو 
منافاتی با یکدیگر ندارند و جذابیت های بصری 
می تواند در کنار قصه ای شنیدنی، ضمن تامین 
ذائقه های متفاوت، خأل ژانر اکشن در میان آثار 

ایرانی را نیز جبران کند. 
نوارد زرد اما سعی کرده است از این آفت یعنی 
کم توجهی به قصه و شخصیت پردازی به بهای 
نمایش س��کانس های پرهزینه و ظاهراً جذاب، 
خود را برهاند. پیش از این نویس��ندگان جایی 
که می خواس��تند عالوه بر زندگی حرفه ای یک 
کارآگاه، جنبه های دیگر ش��خصیت او را نیز به 
تصویر بکشند؛ در دام افکار قالبی گرفتار می شدند 

و ماحصل آن جز بازپرداخت به قصه های تکراری 
نب��ود؛ اما در نوار زرد، کمتر ش��اهد این نقصان 
هستیم. تماش��ای خانواده ش��خصیت اصلی تا 
جای��ی از قصه ، برای مخاط��ب حکم تنفس در 
میان سکانس های سخت و پلیسی را دارند و از 
جای��ی به بعد به روند قصه اصلی گره می خورند 
و این همان جایی است که پای زندگی شخصی 

»سرگرد کیهان« به یک پرونده باز می شود.
عالوه بر آنچه گفته ش��د، نوار زرد یک سریال 
خوش ریتم بود و بیننده در هر قس��مت ش��اهد 
گره گشایی یا گره افکنی های تازه بود. موضوعی 
که متناسب با حوصله و فرصت مخاطب امروزی 
اس��ت؛ مخاطبی ک��ه به راحتی به رس��انه های 
گوناگون دسترس��ی دارد و پایبند کردن او برای 
ش��نیدن یک قصه از آغاز به انتها دشوار به نظر 

می رسد.
 اشاره شد که ریتم تند سریال متناسب با یک 
اثر پلیسی است؛ اما در چند قسمت نخستین و 
پیش از آغاز قصه سرگرد و همسرش، شاهد آن 
بودیم که گاه تعلیق فدای ضرباهنگ می شود و 
گره گشایی های پرونده های جنایی خیلی زود و 

تنها با ذکاوت فردی قهرمان اتفاق می افتد.
در واق��ع بینن��ده در انتهای هر ماج��را، صرفاً 
شنونده قهرمان اصلی است تا او برایش از کشف 
راز جنایت بگوید. حال آن که در آثار تصویری باید 
بیش از بهره ب��ردن از کالم و دیالوگ، به تصویر 

کشید و مخاطب را در رمزگشایی درگیر کرد.
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به رنگ معما و حادثه
برای سنجش عیار »نوار زرد« می توان آن 
را با دیگر سریال های در حال پخش از سیما 
مقایسه یا جانب انصاف را رعایت کرد و آن را 
در کنار آثاری قرار داد که در همین ژانر و در 
سال های اخیر از شبکه های مختلف تلویزیون 
پخش شده اند. در این میان باید به این نکته 
نیز توجه داش��ت این مجموعه، نخس��تین 
تجربه سریال سازی پوریا آذربایجانی در مقام 

کارگردان است.
ی��ک منتقد در این ب��اره می گوی��د: »نوار 
زرد در مقایس��ه با دیگر مجموعه های حال 
حاضر و همچنین س��ریال های پلیسی چند 
س��ال اخیر تلویزیون، نمره قبولی می گیرد؛ 
اما اگ��ر بخواهی��م آن را با اس��تانداردهای 
سریال های پلیسی بسنجیم، یک اثر متوسط 
اما خوش ریتم اس��ت. در ای��ن کار خبری از 
سکانس های طوالنی و خسته کننده نیست 
و غافلگیری ه��ای خوبی هم دارد. این باعث 
می شود بیننده مشتاق دنبال کردن سریال 
باش��د و این همان گمش��ده ای است که در 
مجموعه های پلیس��ی اخیر کمتر شاهدش 
بوده ایم؛ ش��اید در این م��ورد تنها بتوان به 
»هوش سیاه« اشاره کرد که آن نیز مجموعه 

موفقی بود.«
و البت��ه که نوار زرد به عنوان اولین تجربه 
سریال س��ازی پوری��ا آذربایجانی کار موفقی 
اس��ت و یکی از دالیل موفقیتش، س��اختار 
اپیزودیک � غیراپیزودیک آن اس��ت که در 
س��ریال های ایرانی کمتر تجربه می شود. در 
واق��ع در حالی که قصه یک خط اصلی دارد، 

ماجراهای دیگری نیز در آن اتفاق می افتد.

کارگردانی مستعد
پوری��ا آذربایجان��ی نش��ان داده در زمینه 
کارگردانی، مس��تعد و ساختارش��کن است. 
البته این ساختارشکنی به معنی بر هم زدن 
نظم و زیرسوال بردن همه چیز نیست؛ بلکه 
نش��ان می دهد او به ساختار یک اثر پلیسی 
کالسیک اش��راف دارد، اما در ساخت سعی 
می کن��د برخی المان های کلیش��ه ای آن را 

جابه جا کند.

ش��اید بخش اعظمی از موفقیت یک اثر نمایش��ی وابسته 
به بازیگرانی اس��ت که در روح ش��خصیت های آن می دمند 
و آن��ان را زنده می کنند. در ن��وار زرد، برای نقش های اصلی 
از بازیگران معروف اس��تفاده ش��ده؛ اما در کنار آنها و برای 
نقش های فرعی و کوتاه از هنرپیشگان ناآشنا بهره برده شده 
اس��ت. توفیق گروه بازیگران نزد عموم و منتقدان بس��ته به 

عوامل گوناگونی است که باید بررسی شود.
منتق��دان درب��اره بازی بازیگ��ر نقش اصلی این س��ریال 
معتقدند: امیر آقایی بازیگر خوبی اس��ت و در اینجا از عهده 
نقش برآمده. تا جایی که از کارنامه این بازیگر معلوم است در 
سریال های تلویزیونی نقشی در این ابعاد بازی نکرده است. 
او را بیشتر در آثار احمد امینی که اغلب نقش مکمل داشته 

است دیده ایم. 
در واقع باید گفت بازی بازیگران اصلی، جزو امتیازات این 
سریال بود. در ارائه یک بازی تماشایی، هم توان بازیگر مؤثر 
است و هم انتخاب و هدایت صحیح آن. بازیگران این سریال، 
بخصوص امیرآقایی در ایفای نقش خود به توفیق رسیده اند 
و این نش��ان می دهد س��ینما و تلویزیون ما از نظر بازیگری 

غنی است.

تصویری از یک پلیس ایرانی
هر بار که مجموعه ای پلیس��ی از س��یما پخش می شود، 
بحث در مورد قرابت ش��خصیت نمایش داده شده از پلیس 
با یک پلیس ایرانی واقعی مطرح می شود. بسیاری معتقدند 
سریال های پلیسی وطنی سعی در تکرار مسیر موفقیت آثار 
خارجی با همان فرمول را دارند، در صورتی که نیاز مخاطب 
ایرانی تماش��ای آثاری بومی است که انعکاس جامعه ایرانی 

باشد.
ش��اید بتوان گفت؛ یکی از گونه های جذاب س��ینمایی و 
تلویزیونی، ژانر پرمخاطب جنایی � پلیسی است. رسانه ملی 
سال هاست کوشیده با تولید مجموعه ها و فیلم های پلیسی 
در ارتق��ای این ژانر گام بردارد. با این حال آنچه در س��یما 
و س��ینما تولید ش��ده آن چنان که باید و شاید نتوانسته به 

جریان سازی در این ژانر بینجامد. 
علت این عدم توفیق از منظرهای گوناگون قابل بررس��ی 
اس��ت، اما به صورت تیتروار باید گف��ت این تولیدات اغلب 
بدون دانش و ش��ناخت درام های جنایی � پلیس��ی ساخته 
ش��ده اند. موفق تری��ن ای��ن آثار نی��ز تنه��ا در زمان پخش 
توانسته اند مخاطب را راضی نگاه دارند، اما هیچ گاه جزو آثار 
ماندگار تلویزیون تلقی نشده اند. در همین خصوص مجموعه 
تلویزیونی نوار زرد مخاطبانی را با خود همراه کرده است، اما 
این همراهی به معنای بدون نقص و کامل بودن آن نیست.

ن�وار زرد به عن�وان اولین 
تجرب�ه سریال س�ازی پوری�ا 
آذربایجانی کار موفقی اس�ت 
و یک�ی از دالی�ل موفقیتش، 
 � اپیزودی�ک  س�اختار 
غیراپیزودیک آن است که در 
سریال های ایرانی کمتر تجربه 
می ش�ود. در واقع در حالی که 
قص�ه یک خ�ط اصل�ی دارد، 
ماجراهای دیگ�ری نیز در آن 

اتفاق می افتد
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از حض��رت صادق � علیه الس��الم �  روایت شده است که ابلیس به هفت 1
آس��مان می رف��ت و خبره��ای س��ماویه را 
می ش��نید، وقتی که حضرت عیسی � علیه 
الس��الم � متولّد ش��د او را از سه آسمان منع 
کردند و چون پیامبر اکرم � صلی اهلل علیه و 
آله � متولّد ش��د او را از همة آس��مان ها منع 
کردن��د و ش��یاطین را با تیرهای ش��هاب از 
درهای آس��مان راندند، پ��س قریش گفتند: 
حتماً وقت تمام ش��دن دنی��ا و آمدن قیامت 
اس��ت که اهل کتاب )یه��ود و نصاری( ذکر 
می کردند و ما ش��نیدیم، عم��رو بن امیه که 
داناترین اهل جاهلیت بود گفت: نگاه کنید به 
ستاره های معروف که مردم با آنها زمان های 
زمستان و تابستان را می شناسند؛ اگر یکی از 
آنها بیفت��د، بدانید وقت آن اس��ت که همة 
خالیق هالک شوند و اگر آنها به حال خود و 
ستاره های دیگر ظاهر شوند پس امر غریبی 

اتّفاق خواهد افتاد.
وقتی رس��ول خدا � صلی اهلل علیه و  آله � متولّد شد، دیوها رانده شدند و 2
م��ردم را زمین ل��رزه ای ف��را گرف��ت که به 
همه جای دنیا رسید تا آنجا که هر جایی که 
جز خدا در آن پرس��تش می شد از جای خود 

کنده شد و ستارگانی هویدا گشت که پیش 
از آن دیده نمی ش��د و کاهنان یهود از آن در 

شگفت ماندند.
آن افتاد و آتش��کدة ف��ارس که هزار 3 ایوان کس��ری بلرزید و چهار کنگره 
س��ال خاموش نشده بود در آن شب خاموش 
شد و داناترین علمای مجوس در آن شب در 
خواب دید که شترانی عربی اسبانی سرکش 
را می کشند و از دجله گذشتند و داخل بالد 

ایشان شدند. 
آمن��ه مادر پیامبر اک��رم � صلی اهلل  علیه و آله � گفت: که چون پسرم بر 4
زمین رسید؛ دس��ت ها را بر زمین گذاشت و 
سر به سوی آسمان بلند کرد و به اطراف نظر 
کرد پس از او نوری س��اطع شد که همه چیز 
را روشن کرد و به سبب آن نور قصرهای شام 
را دیدم و در میان آن روشنی، صدایی شنیدم 
که قائل��ی � گوینده ای � می گف��ت: زاییدی 

بهترین مردم را، پس نام او را محّمد بگذار.

از حض��رت امیر المؤمنی��ن � علیه  السالم � روایت شده است؛ که چون 5
آن حض��رت متولّد ش��د بت ها ک��ه بر کعبه 
گذاشته بودند همه بر رو افتادند و چون شام 

ش��د این ندا از آسمان رسید که: جاَء الحق و 
زهق الباطل إنَّ الباطل کان زهوقا؛ حق آمد و 
باطل نابود شد همانا باطل نابود شدنی است. 
و جمیع دنیا در آن ش��ب روش��ن شد و هر 
س��نگ و کلوخ و درخت��ی خندید و آنچه در 
آسمان ها و زمین ها بود تسبیح خدا گفتند و 
شیطان گریخت و می گفت: بهترین اّمت ها و 
بهتری��ن خالی��ق و گرامی ترین بن��دگان و 
بزرگ ترین عالم یان محّمد � صلی اهلل علیه و 

آله � است.
مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج از  امام موس��ی � علیه السالم � روایت 6
کرده اس��ت که چون پیامبر اکرم � صلی اهلل 
علیه و آله � از مادر متولد ش��د، دست چپ را 
بر زمین گذاش��ت و دست راست را به سوی 
آسمان بلند کرد و لب های خود را به توحید 
به حرک��ت آورد و از ده��ان مبارکش نوری 
س��اطع ش��د که اهل مّکه قصرهای بصری و 
اطراف آن را که از شام است دیدند و قصرهای 
س��رخ یمن و نواحی آن را و قصرهای سفید 
اصطخر فارس و حوالی آن را دیدند و در شب 
والدت آن حضرت دنیا روش��ن شد تا آن که 
جّن، انس و ش��یاطین ترسیدند و گفتند در 

زمین امر غریبی ُرخ داده است.

سالم بر پیامبر رحمت و خوبی ها
میالد حضرت محمد مصطفی)ص( و امام جعفر صادق)ع( تهنیت باد

هفدهم ربیع االول سالروز والدت یگانه آفتاب بشریت حضرت محمد )ص( است. والدت آن حضرت همراه با معجزات و اتّفاقاتی است که نشان از رخ دادی بزرگ دارد. برخی از 
این معجزات که در کتب مختلف آمده، به این شرح است: 
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ویروس های صمیمیت

برای حفظ سالمتی تان وسواسی نباشید!
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کمردرد پس از س��رماخوردگی 
و سردرد، ش��ایع ترین ناراحتی 
افراد در جوامع کنونی اس��ت. 
این درد به قدری ش��ایع اس��ت 
که بیش از ۸۰ درصد از افراد 
حداق��ل ب��رای یکب��ار در طول 
زندگ��ی آن را تجرب��ه ک��رده و 
برای درمان به پزش��ک مراجعه 
می کنن��د. اگرچ��ه کم��ردرد در 
دوران  ب��ه  بیش��تر  گذش��ته 
میانس��الی و س��المندی مربوط 
می ش��د، اما امروزه بیش از هر 
زمانی در افراد جوان و س��نین 
۲۵ تا ۵۵ سالگی دیده می شود، 
ب��ه خص��وص اینکه ش��ما یک 

راننده باشید.
آس��یب های مرب��وط ب��ه کمر و 
س��تون فقرات نه تنها دردناک 
هستند و فرد را از فعالیت های 
روزمره دور نگه می دارند، بلکه 
با غیب��ت او از محیط کار و لزوم 
دریاف��ت درمان ه��ای مربوطه، 
دس��تگاه  ب��ر  باالی��ی  هزین��ه 
تحمی��ل  کش��ورها  اقتص��ادی 
می کنند، در صورتی که می توان 
با راهکارهای ساده و کم هزینه 
از بروز این آسیب ها و عوارض 

ناشی از آنها پیشگیری کرد.

خطر آسیب ستون فقرات را همیشه جدی بگیرید 

 آشنایی با عوامل مختلف درد کمر
کمردرد به عنوان ش��ایع ترین مش��کل ستون 
فقرات شناخته شده است. شایع ترین محل درد 
کمر معموالًً در بخش پایینی کمر و مهره های 4 
و 5 کمر، نزدیک به اس��تخوان خاجی است چرا 
که بیش��ترین فشار بر این مهره ها وارد می شود. 
در ادام��ه به مهم تری��ن عوامل کمردرد اش��اره 

می کنیم. 
 

 اختالالت مکانیکی کمر
از میان انواع کمردرد، نوع مکانیکی آن باالترین 
آم��ار ابت��ال را به خ��ود اختصاص داده و ش��امل 
عوامل مختلف��ی از جمله کش��یدگی عضالنی، 
پیچ خوردگی ها، آسیب دیسک های بین مهره ها، 
لغزش مهره، انحراف جانبی ستون فقرات، آرتروز، 
تنگی مجرای نخاعی، شکستگی ها و دررفتگی ها 
می ش��ود. »نشانگان فاس��ت« نیز نوعی اختالل 
مکانیکی در ناحیه کمر اس��ت ک��ه با درگیری و 
آرتروز مفاصل پش��ت مهره ها باعث ایجاد درد و 
محدودیت حرکتی در کمر می ش��ود. درد ناشی 
از این نشانگان معموالًً مدتی بعد از بی حرکتی و 
استراحت و هنگام شروع مجدد حرکت، افزایش 

می یابد.

 کاهش یا افزایش قوس کمر
س��تون فق��رات از زاویه روبرو یا پش��ت، کامال 
مستقیم به نظر می رسد، اما از زاویه پهلو، قوس و 

انحنایی شبیه حرف اِس )S( در آن دیده می شود. 
این ستون در قسمت گردن و کمر به سمت داخل 
بدن انحنا دارد و در قس��مت قفسه سینه و لگن 
مقداری به سمت بیرون برجسته است. وجود این 
قوس ها، کنترل بدن و تحمل وزن را برای مهره ها 
آس��ان تر می کند، اما اگر میزان قوس ها بیشتر یا 
کمتر از حد طبیعی باش��د، ب��ه طور حتم باعث 
ایجاد درد و ناراحتی در س��توان فقرات می شود. 
این وضعیت خطر ابتال به درگیری دیس��ک های 
بی��ن مهره ای را نی��ز افزایش می ده��د. بنابراین 
تش��خیص و درمان به موقع آن از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

 سرخوردگی مهره ها
س��رخوردگی مهره معموالًً به دنبال آس��یب و 
شکس��تگی در استخوان مهره یا تخریب دیسک 
ایجاد می ش��ود. در این وضعیت، مهره به سمت 
جلو حرک��ت می کند و روی مه��ره زیرین خود 
می لغزد. این لغزش می تواند با اعمال فش��ار روی 
اعصاب باعث ایجاد کمردرد ش��ود. سرخوردگی 
مه��ره معموالً در قس��مت های پایین کمر اتفاق 
می افتد و در بسیاری از موارد با درگیری دیسک 
بین مهره ای همراه اس��ت. بعضی ورزش ها مانند 
وزنه ب��رداری نیز با اعمال فش��ار زیاد بر س��تون 
فقرات، خطر شکستگی های فشاری را در مهره ها 
افزایش می دهند که این مسأله در نهایت منجر به 

سرخوردن مهره کمر می شود.

آخ کمرم!
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 دیسکوپاتی
هر دیس��ک بین مهره ای دارای یک هسته 
متحرک است که حالت ژله مانند دارد. با باال 
رفتن س��ن به تدریج از آب موجود در دیسک 
کاسته می شود و خاصیت ارتجاعی آن کاهش 
می یابد. فشار عمودی نیروی جاذبه بر ستون 
فقرات و فعالیت هایی مانند بلندکردن اشیای 
سنگین وضعیت های نادرست بدن و حوادث 
نیز احتمال آس��یب دیس��ک را باال می برند. 
درگیری دیسک های بین مهره ای در 5 مرحله 
اتف��اق می افتد؛ از جمله برجس��تگی خفیف 
)بالجینگ(، برجستگی ش��دید )پروتروژن(، 
)اکس��تروژن(،  متوس��ط  بیرون زدگ��ی 
برون زدگی کامل )هرنیش��ن(، جداش��دگی 

)سکوئستریشن(.
مهم ترین عالمت درگیری دیسک کمر، درد 
در ناحیه کمر است که می تواند به عمق باسن، 
پشت ران و پشت زانو منتشر شود. خیلی اوقات 
نیز این درد از زانو رد می شود و به پشت پاشنه 
و انگشت های پا می رسد. درگیری دیسک در 
صورت تحریک سیستم عصبی با عالئم گزگز 

شدن و بی حسی در پاها نیز همراه می شود.

 تنگی کانال نخاع
نخاع در درون کانالی استخوانی قرار دارد که 
از پشت سر هم قرار گرفتن مهره های ستون 
فقرات تشکیل شده است. تنگی این کانال به 
هر علتی که باشد بر نخاع و ریشه های اعصاب 
موجود در آن فش��ار وارد می کند. در نتیجه 
می تواند باعث ایجاد درد در ناحیه کمر، باسن و 
پا شود. این درد معموالً مدتی پس از ایستادن 
یا راه رفتن ش��دت می یابد. تنگی کانال نخاع 
اغلب به دنبال افزایش سن و درگیری دیسک 
بین مهره ای ایجاد می شود، اما می تواند علل 

مادرزادی نیز داشته باشد.

 بیماری های عفونی
عفونت ه��ای حاد و مزمن از جمله مننژیت 
)عفونت غش��ای مغز و نخاع(، اس��تئومیلیت 
)عفونت استخوان(، سل، عفونت های قارچی، 
عفونت فضای دیس��ک و ت��ب مالت همگی 
می تواند باعث ایجاد درد در س��تون فقرات و 

ناحیه کمر شوند. این نوع کمردرد معموالً با 
درمان عامل اولیه عفونت برطرف می شود.

تومورهای خوش خیم و بدخیم
تومورهای خوش خیم یا بدخیم در س��تون 
فق��رات با درگیری نخ��اع، مهره های کمری، 
بافت های نرم اطراف ستون فقرات و ریشه های 
اعصاب می توانند باعث ایجاد کمردرد شوند. 
گاهی اوقات نیز تومورهای این ناحیه به علت 
دس��ت اندازی و انتقال س��لول های سرطانی 
از دیگ��ر نقاط ب��دن مثل کلیه، پروس��تات، 
ریه، پس��تان و... باعث ایج��اد درد و ناراحتی 

می شوند.

D کمبود ویتامین
کمبود ویتامین D، پوکی استخوان را تسریع 
می کن��د و از این طریق باع��ث ایجاد درد در 
ناحیه کمر می شود. این وضعیت میان مردم 
ایران، به خصوص خانم ها بسیار شایع است، 
در صورت��ی که می توان با مص��رف به موقع 
مکمل های ویتامین D به راحتی از کمبود و 

عوارض ناشی از آن جلوگیری کرد.

 درگیری عصب سیاتیک
س��یاتیک طوالنی ترین عصب بدن انسان 
است که از ناحیه کمر آغاز می شود و تا انتهای 
پا امت��داد دارد. بیرون زدگ��ی، پارگی یا ورود 
محتوای ژالتینی دیسک های بین مهره ای به 
کانال نخاع می تواند با ایجاد فش��ار بر عصب 
سیاتیک باعث بروز درد تیرکشنده در کمر و 
عالئمی مانند درد و گزگز در پاها و انگشتان 
پا ش��ود. در حقیقت، 90 درص��د از دردهای 
س��یاتیک به دلیل بیرون زدگی دیسک های 
کمر ایجاد می شوند. با این حال، وجود عالئم 
سیاتیک همیشه دلیل بر بیرون زدگی دیسک 
کمر نیس��ت. این درگیری ه��ا گاهی به هم 
مرتبط و گاهی کامالً از یکدیگر جدا هستند 
و تنها پزش��ک حاذق می تواند این موضوع را 

تشخیص دهد.

 اختالالت روانی
بدن در زمان استرس، ناراحتی و افسردگی، 

کورتیزول بیشتری ترشح می کند. کورتیزول 
هورمونی اس��ت که التهاب و فش��ار خون را 
افزایش می دهد و عملکرد ارگان های بدن را 
مختل می کند. در نتیجه هنگام بروز مشکالت 
روانی معموالً بر ش��دت دردها و بیماری های 
جس��می افزوده می ش��ود. در واقع، اگر درد 
منشاء جسمی و آناتومیک نداشته باشد، درد 
روانی یا سایکوسوماتیک نامگذاری می شود. 
درد کمر با منشاء روانی نیز معموالً ارتباطی 
با ساختار س��تون فقرات و بافت های اطراف 
آن ندارد. تشخیص این دردها اغلب دشوار و 
گیج کننده است، به خصوص اگر با یک ضایعه 

عضوی همراه شوند.

  وضعیت های نامناسب بدن
وضعیت های نادرست بدن هنگام ایستادن، 
نشس��تن، خوابیدن، ورزش کردن و... همگی 
می توانن��د با آس��یب به س��تون فق��رات در 
طوالنی م��دت باعث ایجاد درد در ناحیه کمر 
شوند. برای پیشگیری از این آسیب ها، حالت 
طبیعی س��تون فقرات بای��د در هر وضعیتی 
حفظ ش��ود. برای مثال هنگام خوابیدن اگر 
بال��ش بیش از ح��د نازک یا ضخیم باش��د 
به گردن آس��یب می رس��اند. بنابراین باید از 
بالشی استفاده کنید که گودی ناحیه گردن 
را پوشش دهد و پِس سر را تقریبا همسطح با 

تخت قرار دهد.
در حالت طاق باز نیز توصیه می شود از زیر 
زانو تا زیر مچ پا یک بالش نازک قرار دهید تا 
فضای خالی زیر زانو و مچ پوشش داده شود. 
گ��ودی گردن در خوابیدن به پهلو نیز باید با 
بالش مناسب پر شود. همچنین در این حالت 
باید بین زانو تا مچ پا یک بالش قرار دهید. از 

خوابیدن روی شکم نیز باید خودداری کنید.

 حمل بار به شیوه ای نادرست
قبل از حمل و برداش��تن اشیاء و بار از روی 
زمین بای��د از محدودیت های حرکتی و توان 
عضالن��ی خود آگاه باش��ید. همچنین باید با 
شیوه درس��ت بلند کردن اشیاء آشنا باشید. 
برای خم شدن سمت زمین و برداشتن بار باید 
به شیوه اسکات، زانوهای خود را خم و از خم 
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شدن از ناحیه کمر خودداری کنید. در غیر این 
صورت، ستون فقرات و مهره های کمر هنگام 
برداش��تن بار از وضعیت طبیعی خود خارج 
می شوند و آسیب می بینند. اگر هم توانایی این 
حرکت را نداش��ته باشید باید ضعف بدن را با 

کمک پزشک متخصص برطرف کنید.

 کم تحرکی و بی تحرکی
کم تحرکی از دیگر عواملی است که می تواند 
در بروز دردهای ناحیه کمر نقش داشته باشد. 
تح��رک و ورزش نه تنها توان عضالنی را باال 
می برد، بلک��ه تراکم اس��تخوان ها را افزایش 
می ده��د و ب��ه انعطاف پذیری ب��دن کمک 
می کند. بای��د توجه داش��ت بعضی حرکات 
ورزشی، دردهای بیومکانیکی کمر را در برخی 
افراد تش��دید می کنند، اما این موضوع دلیل 
نمی ش��ود که فرد آن حرکت را برای همیشه 
کنار بگذارد، بلکه باید به درمان مش��کالت و 
تقویت عضالت خود بپ��ردازد تا بتواند تمام 

حرکات را بدون درد و مشکل انجام دهد.
برای پیش��گیری از آس��یب های ورزش��ی 
بهتر اس��ت ابتدا به متخصص مراجعه کنید. 
ورزش مانند دارو و درمان نیاز به نسخه دارد 
و باید براس��اس وضعیت هر ف��رد به صورت 
هدفمند تجویز ش��ود. بهتری��ن ورزش برای 
کم��ر، ش��ناکردن و بدتری��ن ورزش، دویدن 
روی س��طوح سفت مانند آسفالت و تردمیل 
اس��ت. به ط��ور کلی برای پیش��گیری از درد 
کم��ر، حداقل 3 بار در هفت��ه ورزش هوازی 
و بدنس��ازی و روزانه 10 هزار قدم پیاده روی 
توصیه می ش��ود. اگرچه پیاده روی به عنوان 
یک تحرک مناس��ب ش��ناخته ش��ده، اما به 
تنهایی ورزش محس��وب نمی ش��ود و باید با 

ورزش های دیگر همراه شود.

 اضافه وزن و چاقی
چاقی و بزرگ ش��دن ش��کم، گودی کمر 
را تش��دید می کنن��د. در ای��ن وضعی��ت به 
غضروف های مهره ای فش��ار وارد شده و فرد 
دچار»نشانگان فاس��ت« یا آرتروز مهره های 
کم��ر می ش��ود. همچنین به م��رور زمان در 
معرض خطر آسیب دیسک های بین مهره ای 
ق��رار می گیرد. بنابراین برای حفظ س��المت 
ستون فقرات و سایر ارگان های بدن الزم است 
تحت نظر متخصص تغذیه وزن خود را به حد 

طبیعی برسانید.

 کم آبی
محتوای دیس��ک های بین مهره ای در زمان 
تولد تقریباً 80 درصد از آب تشکیل شده، اما با 
باالرفتن سن به تدریج از آب موجود در دیسک 
کاسته می شود و خاصیت ارتجاعی آن کاهش 
می یابد. این وضعیت مهره های کمر را در معرض 
آس��یب قرار می دهد. ب��رای کاهش خطر این 
آسیب ها باید مصرف مایعات را افزایش دهید. 
البته باید توجه داشت دیسک بدون سرخرگ 
اس��ت و در حالت ع��ادی نمی تواند مایعات را 
از راه خ��ون به خود جذب کند. بنابراین برای 
رطوبت رس��انی به آن نیاز ب��ه افزایش جریان 
خون در نواحی اطراف دیس��ک وج��ود دارد، 
داش��تن تحرک کافی و استفاده از درمان های 
کایروپراکتیک و دس��تگاه های فیزیوتراپی در 
این زمینه کمک کننده هستند. این درمان ها 
همچنین با حفظ مح��ور حرکتی مهره ها به 

حفظ مایعات در دیسک کمک می کنند.

 پشت میزنشینی
ام��روزه علت بی��ش از 50 درص��د از موارد 
کمردرد به پش��ت میزنشینی و وضعیت های 

نامناسب بدن هنگام نشس��تن ارتباط دارد. 
اغلب صندلی هایی که برای کار با رایانه انتخاب 
می ش��وند، مناسب با س��اختار ستون فقرات 
نیس��تند. بنابراین بهتر است هنگام نشستن 
روی صندلی از تکیه بر پش��تی آن خودداری 
کنید، ستون فقرات را صاف نگه دارید، قفسه 
سینه را باز و شانه ها را به سمت پایین هدایت 
کنید. حتی تحقیقات نشان داده اند استفاده از 
توپ سوئیسی )توپ پیالتس( به جای صندلی 
می تواند احتمال آسیب کمر را کاهش دهد. 
با نشستن روی این توپ، عضله های پشت و 
ماهیچه های مرکزی بدن منقبض می شوند و 
این وضعیت به صاف نگه داشتن ستون فقرات 
کمک می کند. عالوه بر اینها برای پیشگیری 
از درد و آس��یب کمر باید حداقل هر ساعت 
1 تا 2 بار از جای خود بلند ش��وید و حرکات 

کششی انجام دهید.

 بارداری
افزایش 5 تا 15 کیلوگرمی وزن و جلو آمدن 
ش��کم در دوران بارداری ب��ر مهره های کمر 
فش��اری مضاعف وارد می کند. همچنین در 
این 9 ماه تمامی رباط های موجود در کمر و 
لگن کشیده می شوند و بی ثباتی در مهره های 
کم��ری را افزایش می دهند. این وضعیت نیز 
می توان��د باعث ایج��اد کمردرد ش��ود. برای 
پیشگیری از این دردها، خانم های باردار باید از 
اضافه وزن بیش از حد جلوگیری و از حرکات 
ورزشی مناسب دوران بارداری استفاده کنند. 
درمان ه��ای غیرتهاجم��ی کایروپراکتیک و 
فیزیوتراپی نیز می توانند برای بهبود درد این 

افراد کمک کننده باشند.

 کمردرد با منشاء خارج از ستون فقرات
عامل کمردرد در بعضی م��وارد ارتباطی با 
س��اختار س��تون فقرات ندارد. در این موارد، 
درد ب��ه دنبال اختالل در ارگان ها و بافت های 
دیگر مثل پروستات، تخمدان، دستگاه گوارش، 
معده، کیسه صفرا، لوزالمعده، کلیه ها و ... ایجاد 
می ش��ود و به ناحیه کمر انتشار پیدا می کند. 
برای مثال زخم معده، التهاب لوزالمعده، سنگ 
کلیه، التهاب پروستات، اَندومتریوز، تومور رحم 
و... همگی می توانند باعث ایجاد درد ارجاعی 
در کمر شوند. خیلی اوقات افراد به اشتباه این 
درده��ا را به کمر ربط می دهند، در حالی که 

باید به رفع عامل اولیه درد بپردازند.
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در ه��ر مکالم��ه ای، بر زب��ان آوردن 
واژه های نادرس��ت می تواند بسیار 
زیان ب��ار باش��د. پ��س از آن که این 
الفاظ را بر زبان می رانید، تا حدودی 
خنثی کردن اثر مخرب آن غیرممکن 
می ش��ود. ش��اید همه ما افرادی را 
بشناسیم که هنوز با گذشت حدود 
سی س��ال از شنیدن حرف نیشدار 
همسرش��ان در هن��گام عصبانیت، 
از وی ناراحتن��د. یک��ی از دالیلی که 
باید از سخن آزار دهنده به طور کلی 

پرهیز کنید، همین امر است.
برخی از حرف های نادرستی که زوج ها 
به  همدیگر می گویند، ممکن اس��ت 
توهین مستقیم نباشد. این افراد از 
کلمات تحقیر کننده و حرکاتی زشت 
استفاده می کنند تا مخالفت خویش 
را با کارهای همسرشان نشان دهند. 
به هر ح��ال، این گون��ه رفتارها نیز 
آزاردهنده است. در اینجا فهرست 
عباراتی به ش��ما ارائه می ش��ود که 
ممکن اس��ت به ذهن شما نیز خطور 
کند تا بر زبان بیاورید، اما هرگز نباید 
زمانی که در کنار همسرتان هستید 
از این عبارات اس��تفاده کنید و اگر 
دچار لغزش ش��دید، به طور حتم از 
همسرتان عذرخواهی کنید و توضیح 

دهید که منظوری نداشتید.

ویروس های صمیمیت
برخی عبارات را در گفتگو با همسرتان استفاده نکنید

سعی خواهم کرد
به کاربردن عبارت »سعی خواهم کرد« روش 
غیرمستقیم برای گفتن »نه« است. پاره ای از 
اوق��ات به ه��ر علتی نمی توانید پاس��خگوی 
خواس��ته همس��رتان باش��ید و از طرفی هم 
نمی خواهید که او ناراحت شود. به عنوان مثال، 
اگر همسرتان از شما بخواهد به بانک بروید و 
ش��ما بگویید »سعی خواهم کرد«، شاید این 
عبارت بهتر از آن باشد که بگویید »راجع به 
آن فکر می کنم«، چراکه اگر به طور مستقیم 
می گفتی��د »نه«، در واقع خیل��ی رو  در  رو با 

همسرتان صحبت کرده بودید.
البته وقتی از جمله »س��عی خواهم کرد« 
اس��تفاده می کنید، احتمال دارد که در وهله 
اول، مخاطب تان تسلیم ش��ود و خودش آن 
کار را انجام دهد، ولی در دراز مدت اس��تفاده 
از ای��ن روش منجر به عصبانیت او می گردد. 
اگر همس��رتان کاری را از شما می خواهد تا 

انجام دهید و ش��ما تمایل ندارید، بهتر است 
به او احساس واقعی خود را بگویید. سپس یا 
با خواسته همسرتان موافقت می کنید یا با او 
به بحث منطقی می نشینید تا راهی برای حل 

مسأله پیدا کنید.
به عنوان مثال، اگر همسرتان از شما بخواهد 
ک��ه تمام خریدهای میوه و م��واد خوراکی را 
برعه��ده بگیرید و از طرفی ش��ما از این کار 
خوشتان نمی آید، می توانید پیشنهاد دیگری 
ب��ه وی ارائه دهید؛ مث��الً »از این به بعد من 
بچه ه��ا را به پارک می برم و تو خرید را انجام 
بده«. اگر همسرتان پذیرفت، متعهد می شوید 
ک��ه این کار را انجام دهید و اگر نپذیرفت در 
طول صحبت های بیشتر، به توافق بهتری با 

هم خواهید رسید.

این وظیفه من نیست
اگر ازدواج را یک همکاری بنیادین بدانید، 

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده
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بدان معناست که زن و شوهر باید هر جا که 
الزم باش��د به  همدیگر کم��ک کنند. اگر در 
انجام کاری یکی از همسران نیروی بیشتری 
می گذارد، دیگری در فعالیت آتی باید از خود 

انرژی بیشتری بگذارد.
وقتی به  درخواست همسرتان به این صورت 
پاسخ می دهید که »این وظیفه من نیست«، 
درواق��ع ب��ه او گفته ای��د »م��ن متعه��د به 
مسؤولیت های زندگی مشترک مان نیستم«. 
پاس��خ هایی همچون »من نمی توانم این کار 
را انج��ام دهم « یا حتی »ت��و خودت بهتر از 
عهده انجام کارها برمی آیی« نیز همین معنا 

را می دهند.
مردان و زنانی که در وظایف خود س��خت 
و غیرقاب��ل انعط��اف هس��تند، در زندگی با 
مش��کالت فراوانی روبه رو خواهند شد. مثاًل 
اگر خانم خانه بیمار ش��ود و م��رد حاضر به 
همکاری نباشد، چه بر سر زندگی خواهد آمد 
یا همینطور اگر زن، خانه دار باشد و کار کردن 
بیرون از خان��ه را وظیفه خود نداند، اگر مرد 
به دالیلی نتوانس��ت کار کند و پول دربیاورد، 
چه اتفاقی خواهد افتاد. در زندگی مش��ترک 
بهتر است نقش ها قابلیت تغییر پذیری داشته 
باش��ند و زن و شوهر مطابق توانایی و اختیار 

خویش، مسؤولیت ها را بین خود تقسیم کنند 
تا در موقعیت ه��ای مورد نیاز، چرخه زندگی 

دوام داشته باشد.

تو هیچ وقت / تو همیشه
وقتی از دست همسرتان به خاطر کاری که 
انج��ام داده یا انجام نداده عصبانی هس��تید، 
گاهی چن��ان مبالغه آمیز رفت��ار وی را جلوه 
می دهید که گویی شخصیت همسرتان بسیار 
فجیع است. با این کار در آن لحظه عصبانیت 
خود را کاهش می دهید، ولی در مجموع، این 
طرز برخورد برای زندگی ش��ما مضر اس��ت؛ 
مث��الً اگر بگویید »تو هیچ وق��ت در کارهای 
خانه کمک نمی کنی«، به طور حتم همسرتان 
واکنش مثبتی نش��ان نمی دهد و شما نیز به 

هدف خود نمی رسید.
اگر هدف ش��ما این است که همسرتان به 
شما کمک کند ، به کار بردن »هیچ وقت کمکم 
نمی کنی« فایده ندارد. در عوض، هرگاه کاری 
در جهت کمک به شما )هرچند کوچک( انجام 
داد از او تشکر کنید. این راه حل بهتری است 
و بدین ترتیب، همس��ر خود را نیز س��رزنش 
نمی کنید. همواره برای بیان احساسات خود، 
جمل��ه خود را با »من« آغ��از کنید نه با واژه 
»تو«. مجاز نیستید که نقاط ضعف همسرتان 
را بر سرش بکوبید تا به خواسته خود برسید.

نگویی��د: »ت��و هیچ وقت هی��چ کاری انجام 
نمی ده��ی« ی��ا »هروقت ب��رای کاری به تو 

احتیاج داشتم سردرد گرفته بودی«.
بگویید: »امروز، بعدازظهر من آزاد اس��ت تا 
کاره��ای عقب مانده را با هم انجام دهیم. اگر 
ممکن اس��ت در انجام کاره��ا به من کمک 

کن«.

همه چیز تقصیر توست
اغلب افراد وقتی این جمله را به کار می برند 
که به خاطر انجام کاری احساس گناه می کنند 
یا فرام��وش کرده اند که کاری را انجام دهند. 
بنزین ماشین وسط راه تمام می شود و شوهر 
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سر همس��ر فریاد می زند که »تو باید به من 
یادآوری می کردی وقتی سوار ماشین شدیم 

اول بنزین بزنم، همش تقصیر توئه«.
وقتی اتفاق ناخوش��ایندی می افتد، خود و 
همس��ر خود را ببخشید. می توان گفت هیچ 
کسی مسؤول بدبیاری های روزانه نیست. اگر 
اتفاق��ی می افتد بهتر اس��ت در آن موضوعی 
برای خندیدن پیدا کنید، زیرا س��ال ها بعد، 
البت��ه اگر یادتان مانده باش��د، حتم��اً به آن 
خاطره می خندید. پس تقصیر را گردن همسر 
یا بچه ها نیندازید و س��هم خود را نیز در نظر 
بگیرید و به جای س��رزنش خ��ود و دیگران، 

همه چیز را رها کنید.

چرا نمی توانی همانند ... باشی؟
این طرز گفتار، روشی طعنه آمیز برای انتقاد 
کردن از همسرتان است. جمالتی مثل »چرا 
نمی توانی مثل فالنی اجتماعی تر باشی؟« یا 
»دلم می خواس��ت رفتارت مثل فالنی بود«، 
نوعی توهین به حساب می آید. اگر می خواهید 
همس��رتان تغییراتی داشته باش��د، شیوه ای 

غیرگستاخانه و صادقانه تر داشته باشید.
به عنوان مثال، اگر می خواهید که همسرتان 
ف��ردی خونگ��رم و اجتماعی باش��د، بگویید 
»خیل��ی دوس��ت دارم ک��ه بی��ش از این با 
دوس��تان مان برای گردش بی��رون برویم« یا 
»وقت��ی با دیگ��ران درباره موضوع��ات مورد 
عالق��ه ات صحبت می کنی برای من بس��یار 

لذت بخش است«.
هیچ گاه همس��رتان را به خاط��ر آنچه فکر 
می کنید خصلتی منفی است با دیگران مقایسه 
نکنید. مردم تنها با یک جنبه از شخصیت شان 

شناخته نمی شوند. به عنوان مثال، امکان دارد 
همسر ش��ما به اندازه فرد دیگری اجتماعی 
نبوده ولی مهربان تر و باهوش تر باشد. شاید اگر 
مجبور بودید با آن شخص دیگر زندگی کنید، 
آن زندگی برای تان غیرقابل تحمل می شد. هر 
فردی نقاط ضع��ف و قوت مخصوص به خود 

را دارد.

چاق شده ای
بیش��تر افراد به ظاهر خود بس��یار حساس 
هس��تند، چراک��ه ظاه��ر، از کودک��ی نقش 
تعیین کننده ای در جذب اطرافیان به کودک 
داشته اس��ت. از این رو، اگر همسرتان اضافه 
وزن دارد، مخصوص��اً هن��گام ج��ر و بحث و 
مشاجره، حتی به فکرتان هم خطور نکند که 

به روی او بیاورید چاق شده است.
همیشه قبل از آنکه حرف بزنید فکر کنید و 
ببینید منظور شما از بیان جمالت چیست. ایراد 
گرفتن از اندام و مو و ظاهر همس��رتان، راهی 
نامناسب برای تخلیه تنش ها و هیجانات است. 
قبل از ایرادگیری سعی کنید دریابید هدف تان 
چیست. اگر واقعاً نگران اضافه وزن او هستید با 
روش های بهتر، بدون توهین و مسخره کردن، 
او را متوجه سازید که مواظب ظاهر خود باشد؛ 
»موافقی ورزش کنیم؟«، »موافقی بعد از شام 
بروی��م پی��اده روی؟«، »حاضری کمتر چربی 
مصرف کنیم؟«، »حاضری برای تغذیه سالم 

و مناسب برویم دکتر؟«.
حتی مالیم ترین اش��اره ضمن��ی به ظاهر 
نامتناسب همسرتان باعث آزرده خاطر شدن 
او می شود. بهتر است فکر خود را در خلوت، به 

شکلی سازنده و بدون تمسخر بیان کنید.

اگر فقط از ظاهر همسرتان استفاده می کنید 
تا رنجش های خود را بیان کنید و در واقع زیاد 
هم با ظاهر او مش��کلی ندارید، بهتر اس��ت 
ناراحت��ی خود را از موضوع اصلی بیان کنید، 
چون این نوع ایراد گرفتن راه حل مشکل شما 

نیست.

فراموشش کن
به کاربردن این عبارت جهت فرار از رویارویی 
با بحث های زناشویی، راهی بی ثمر و نامناسب 
اس��ت. این حرف همانند آن اس��ت که گفته 
شود »مرا تنها بگذار، من هیچ عالقه ای ندارم 
که بدانم تو چه احساسی داری«. درواقع، این 
افراد به اشکال گوناگون از ایجاد دیالوگ درباره 
مشکالت اجتناب می کنند. بعضی ها تلویزیون 
نگاه می کنند یا روزنامه می خوانند و به راحتی 
مث��الً می گویند »ول��ش ک��ن، دارم فوتبال 
می بینم«. به این ترتیب، در نهایت، هیچ راهی 
ب��رای جلوگیری از مطرح ش��دن موضوعات 
ناخوش��ایندی که برای همسرتان مهم است، 
وجود نخواهد داشت. می توانید به گالیه های 
همسرتان توجه نکنید، اما آنها دوباره شعله ور 

خواهند شد.
به تعویق انداختن بحث درصورتی امکان پذیر 
است که بگویید »بگذار بعداً که من سرحال تر 
هس��تم، مثالً بعد از خوابی��دن بچه ها یا بعد 
از ش��ام خوردن، درباره این موضوع صحبت 
کنیم«. موضوع مهم آن اس��ت که مسأله ای 
همس��رتان را ناراحت کرده و او می خواهد با 
شما صحبت کند. پس او را متوجه سازید که 
برای شما هم این موضوع مهم است و در زمان 

مناسبی به آن خواهید پرداخت.
همانطور که گفته ش��د، ب��ه کار بردن این 
عبارات مانند آفت عمل می کند و مکالمه افراد 
را به عصبانیت یا سایر هیجان های منفی ختم 
می کند. حتماً عالوه بر جمالت گفته شده در 
این متن، گاهی شما نیز عبارات دیگری به کار 
برده اید که بعدها متوجه شده اید همسرتان را 
ناراحت کرده و نتیجه و پیامد مناسبی به همراه 
نداشته است. پس بهتر اس��ت از بیان الفاظ 
آزاردهنده اجتناب کنیم و با روشی مناسب به 

بیان احساسات و افکار خود بپردازیم.

منبع
- »معج��زه صمیمیت«، جلد س��وم، زهره 

اسماعیل بیگی و حمیدرضا غالمرضایی.

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

News

ورزش

فرهنگ و هنر

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

]57[

شماره 42 - آبان ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



مقایسه وسواس در خانم ها و آقایان
مطالع��ات ص��ورت گرفته نش��ان می دهد 
باوجود اینکه اختالالت روان��ی در زن و مرد 
مساوی است اما وسواس در بین خانم ها شیوع 
بیشتری دارد و در این بین وسواس شستشو 
اف��راد بیش��تری را درگیر خود کرده اس��ت. 
وسواس��ی که از نوع عملی اس��ت و معموالً 
اغلب در بین خانم ها ش��یوع بیش��تری دارد 
)70 درصد(. شستش��وی بیش از حد، دقت 
بیمارگونه به مس��ائل ریز و چک کردن مرتب 
کارها اتفاقاتی است که از فرد معمولی و عادی 

کس��ی را می سازد که دچار بیماری عذاب آور 
وسواس شده است.

وسواس و صدماتی که بر روح و روان خانم ها 
می زند

یک خانم به عنوان همسر و مادر در کانون 
خانواده می تواند تأثیرگذاری زیادی داشته باشد 
و در همین رابطه وسواس می تواند پیامدهای 
انکارناپذیری در زندگی خانوادگی او ایجاد کند 
و نهایتاً زندگی اش را در مسیری قرار دهد که 
لطمات بسیاری به روابطش با همسر، فرزندان 

و اطرافیان��ش وارد کند. وس��واس در زندگی 
مشترک ممکن است به صورت وسواس فکری 
و خیانت وجود داشته باش��د و فرد مدام این 
احس��اس را داشته باش��د که همسرش به او 
خیانت می کند و به همین شکل می تواند یکی 
از دالیل از هم پاشیدگی کانون خانواده شود. 
وسواس می تواند به صورت احساس تحقیر و 
گناه در کارها و اعمال خطا و اشتباهاتی که در 
زندگی رخ داده بروز کند که در این حالت فرد 
هر اش��تباهی از جانب هر یک از اعضا هم که 
باشد خود را مقصر می داند و گناه را به گردن 

وس��واس یک ایده، تصور، احس��اس یا حرکت مکرر و مضر اس��ت که با نوعی احس��اس اجبار و ناچار ذهن و عالقه به مقاومت در برابر آن همراه اس��ت. فرد 
وسواس��ی بس��یار متوجه بیگانه بودن حادثه نس��بت به ش��خصیت خود بوده و از غیرعادی بودن رفتار خود آگاهی دارد. وس��واس، تعادل روانی و رفتاری را از 
فرد س��لب کرده و او را در س��ازگاری با محیط دچار اش��کال می س��ازد. وس��واس در بین بیماری های روانی از شناخته ش��ده ترین اختالالت اس��ت که بسیار رایج 
اس��ت، ولی متاس��فانه اکثر مردم از آن اطالعات زیادی ندارند و به محض ش��نیدن وس��واس بی اختیار به یاد کس��انی می افتند که بیش از اندازه شستش��و 
می کنند، در حالی که وسواس بیماری است که انواع مختلف داشته و ریشه اصلی آن اضطراب است و می تواند منجر به کاهش عمر افراد شود. در ایران ۲ 
تا ۳ درصد از افراد از این اختالل رنج می برند و ش��یوع آن از ۲۰ س��الگی به بعد اس��ت، هرچند که پایه ریزی آن همگام با بلوغ ش��روع می ش��ود. به اعتقاد 
روانکاوان وس��واس نوعی غریزه ناخودآگاه اس��ت و در آن فکر، میل و عقیده اغلب اش��تباه اس��ت و چنان اراده فرد را س��لب می کند که بیمار برخالف میل و 

خواسته خود رفتاری انجام می دهد که اگرچه از بیهودگی کار خود آگاهی دارد ولی نمی تواند از آن رهایی یابد.

برای حفظ سالمتی تان وسواسی نباشید!
دقت آری، حساسیت بی مورد خیر

o g h a b a f s h a n _ . i ro g h a b a f s h a n _ . i r

یاسمن عسگری
خبرنگار سالمت
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خود می اندازد.
م��ادران و خانم های وسواس��ی، حس��اس 
و کمال جو هس��تند و به ص��ورت ناخودآگاه 
زمینه را برای وسواس��ی ش��دن فرزندش��ان 
آماده می کنند. در حقیقت این بانوان بس��یار 
ضابطه مندن��د و همه چی��ز را دقیق، کامل و 
مطلوب می خواهند. به همین جهت انعطاف 
کمت��ری در زندگی و تربی��ت فرزندان دارند 
و همین نحوه تربیت خش��ک و مقرراتی در 
پیدایش بیماری وسواس در فرزندانشان بسیار 
مؤثر است. مادرانی که بیش از حد سرزنش، 
تنبیه و تحقیر می کنند می توانند وسواس در 

کودکانشان را در آینده زمینه سازی کنند.

وسواس بیماری اکتسابی است
وسواس در حقیقت زیرشاخه ای از اختالل 
اضطراب اس��ت و زمانی که ف��رد با اضطراب 
درگیر می شود، اضطراب او را به سمت وسواس 
سوق می دهد. درخصوص عوامل ایجادکننده 
وس��واس نقش ژنتیک و ارثی بودن آن بسیار 
پررنگ است. البته عوامل دیگر از قبیل عوامل 
تربیتی، رفت��اری و اجتماعی، تحقیر کودک، 
عدم امنیت در دوران کودکی، سختگیری بیش 
از حد والدین در تربیت فرزندان، ایرادگیری و 
مالمت کودک نیز می توانن��د زمینه را برای 
ایجاد بیماری وسواس مهیا کنند. در این رابطه 
باید گفت که اگر ش��ما سال ها در کنار فردی 
زندگی کنید که وسواس داشته باشد احتمال 
اینکه از راه یادگیری شما نیز شروع به رفتار 
وسواس گونه و عجیب کنید خیلی زیاد است. 
به عنوان مثال افراد نظامی عادت کرده اند سر 
وقت بیدار شوند، صبحانه بخورند و به کارهای 
روزمره شان برس��ند در حقیقت فرزندان این 
افراد دقیقا ش��بیه خودشان رفتار می کنند و 
الگوبرداری در وسواس به همین شکل است. 
این ویژگی باعث ش��ده انعطاف این افراد در 
مقابل همه چیز کم و کمتر شود و در نهایت 
کودکان در محیط خانواده به مرور زمان خود 
صاحب این ویژگی ش��ده و آن وقت است که 
وسواس به صورت خیلی نرم از سمت خانواده 

به کودک منتقل خواهد شد.
 

آیا همه افرادی که به نظم و ترتیب اهمیت 
می دهند وسواس دارند

میان نظم و وس��واس بای��د تفکیک قایل 
ش��ویم. دین اس��الم به نظافت و نظم تأکید 

زیادی کرده و در حقیقت نظافت و نظم نشانه 
س��المت روان است ولی اگر همین مسأله در 
عملکرد شغلی و اجتماعی فرد اختالل ایجاد 
کند، بیماری محس��وب می شود. جهت تمیز 
دادن نظ��م و ترتیب و وس��واس باید به این 
مسأله توجه داشت که در فرد وسواسی دقت 
به نظم، ترتیب و مسائلی از این دست بسیار 
زیاد اس��ت و این مورد بسیار تکرار می شود، 
بنابرین در این زمان اس��ت که نظم و ترتیب 

جای خودش را به اختالل می دهد.
وقتی نظم و ترتیب و رفتاری از این دست از 
حالت عادی خارج شود و شکل بالینی به خود 
گیرد باعث ایجاد مش��کالت زیادی می شود. 
در حقیقت هم��ه ما به نوعی اختالل روانی را 
در زندگی خود تجرب��ه می کنیم ولی زمانی 

این اختالالت به بیماری تبدیل می ش��ود که 
مدت و ش��دت آن فکر یا رفتار وسواس گونه 
بیش از حد نرمال شده و مدام تکرار می شود. 
به عنوان مثال ممکن است فردی یک روز به 
دلیل اضطراب و استرس دائماً به این فکر کند 
که شیر گاز منزل را بسته یا خیر؟ و تمام روز 
ذهنش درگیر این موضوع باشد ولی وقتی آن 
روز تمام می شود و اتفاقی رخ نمی دهد، دیگر 
همه چیز برای اون تمام شده تلقی می شود و 

در این صورت نمی توان به آن بیماری گفت.

دسته بندی وسواس
اختالل وس��واس را می توان به دو دس��ته 

عملی و فکری تقسیم بندی کرد.
وسواس عملی: وسواس عملی بیشتر  به رفت��ار فرد بر می گ��ردد و قابل 1

مشاهده است. به عنوان مثال روزی چند بار 
فرد حمام دو س��اعته می رود و یا دستشویی 
رفتنش یک س��اعت طول می کش��د و یا در 
رفت و آمد سعی می کند که دستش به جایی 
نخورد. این افراد احس��اس می کنند مدام در 
معرض آلودگی زیستی و محیطی هستند و با 
شستش��و نمی توانند از آن دور شوند. در این 
خصوص بس��یاری از افراد با این افکار آنقدر 
بدن شان را شستشو می دهند که بیماری های 
پوس��تی یکی بعد از دیگری در آنها شروع به 
پدیدار ش��دن می کند. وسواس عملی ممکن 
اس��ت با زمینه افکار وسواسی توام باشد ولی 
گاه��ی ذهنیت فکری وجود ن��دارد و فرد به 
طور تکرار ش��ونده و بدون فکر عملی برخی 

رفتارها را انجام می دهد.

ف��رد بیش��تر دارای مش��غله های 2 وسواس فکری: در وسواس فکری 
طاقت فرسای فکری است و با سیل عظیمی 
از مشغله های فکری مواجه است که خودش 
می داند اشتباه است و نباید به آن توجه کند 
ولی باز نمی تواند بر آن پیروز شود. در حقیقت 
موضوع مورد نظر تمام فک��ر طرف را درگیر 
خودش می کند. به عنوان مثال وقتی از خانه 
بی��رون می آید مدام به ای��ن فکر می کند که 
شعله گاز را خاموش کردم، در حیاط را بستم، 
شیر آب را بستم و... . معموالً این دست افکار 
آنقدر شخص را فرسوده کرده و آزار می دهد 
که کنارآمدن با آن برایش سخت می شود. در 
وس��واس فکری برخالف وس��واس عملی که 
قابل مش��اهده اس��ت ب��ا بیان، ف��رد مبتال 

تشخیص داده می شود. 
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حضرت علی)ع( در جمع صحابه خود فرمودند: از حبیبم رسول خدا، محمد )صلی 
اهلل علیه و آله و سلم( شنیدم که فرمودند: امیدوارکننده ترین آیه در قرآن، این است:

َو اَقِم الَصالَه َطَرَفِی الَنهاِر َو ُزلفا ِمَن اللَیِل
در آغاز و انجام روز و ساعاتی از شب، نماز بگذار، 

اَِن الَحَسناِت یُذِهبَن الَسِیئاِت
به درستی که نیکی ها، بدی ها را از بین می برند،

ذلَِک ِذکری لِلذاِکریَن1
این نصیحتی است برای نصیحت پذیران.

سپس رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرمود:
سوگند به خدایی که مرا به پیامبری انتخاب کرد، اگر یکی از شما برای وضو گرفتن 
برخیزد، گناهان و معاصی او فرو می ریزد. وقتی که با صورت و قلب خود متوجه قبله 
گ��ردد، از قبله و نمازش برنگردد، مگر آن که تمام گناهان او آمرزیده ش��ود و همانند 

روزی که از مادر متولد شده باشد، پاک و مطهر گردد.
س��پس نمازهای پنج گانه را شروع به شمارش نمود که هر نماز باعث آمرزش است 

و دوباره فرمودند:
ی��ا علی، بدان، که مقام و منزلت نماز پنج گانه برای امت من مانند نهری اس��ت که 
اگر شخص هر روز پنج بار در آن نهر شستشو کند، دیگر هیچ آلودگی در بدنش باقی 

نخواهد ماند.
س��وگند به خدا، نمازهای پنج گانه این گونه گناهان را پاک می نماید و تیرگی قلب 

را از بین می برند.
الهی، از خواندن نماز شرم دارم و از نخواندن آن شرم بیشتر.

الهی، از سجده کردن شرمسارم و به خاطر سر از سجده برداشتن، شرمسارتر.
الهی، تا تو را دارم چه کم دارم؟ پس چه غم دارم؟

الهی، شکر که به دیدار جمالت عاشقم و به ذکر جمیلت مشتاق.
الهی، در بسته نیست، ما دست و پا بسته ایم.

الهی، چگونه شکر این نعمت گزارم که اجازه داده ای، تا نام نیکوی تو را به زبان آورم 
و در پیشگاهت با تو گفتگو کنم و نامه ات را بگشایم و بخوانم، و گرنه » اَیَن الُتراب َو 

َرُب االَرباب« مقام خاک کجا و شأن پروردگار کجا؟

1- سوره هود:114

امیدوارکننده ترین آیه   قرآن کریم

برگرفته از کتاب جلوه های نجات
 نوشته عبدالکریم شمشیری)محمددوست(
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ورزش
جادوگری در فوتبال!

والیبال فقط »پول« نیست
تمرین اخالق فوتبالی ها در »سر پل ذهاب«

بفرمایید روسیه؛ بفرمایید پیتزای بدون پنیر!
برنامه ویژه کی روش برای تاریخ سازی در روسیه
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در ش��رایطی که هم��ه از صعود به 
مرحل��ه دوم ج��ام جهان��ی ۲۰۱۸ 
روس��یه صحبت می کنند اما تقریباً 
کس��ی نمی داند دقیقاً از چه چیزی 
صحبت می کند. هم��ه می خواهند 
تیم ملی ایران را در مرحله بعد این 
مسابقات ببینند اما بعید است کمتر 
کس��ی تصوری از مدل صعود تیم 
ملی ایران داش��ته باشد. تیمی که 
تا به حال 4 بار در جام جهانی حاضر 
بوده و هیچ وقت حتی به صعود به 
مرحله دوم نزدیک هم نشده. حاال 
همه انتظار حضور در مرحله بعد را 
دارند و کی روش هم گفته که همه 
تالشش را برای صعود انجام خواهد 
داد. حاال س��وال این است که تیم 
مل��ی ایران چطور ب��ه مرحله بعدی 
ج��ام جهانی می رس��د و ک��ی روش 
برنامه اش چیس��ت؟ ای��ن گزارش 
یک گمانه زنی براس��اس گزاره های 
دقیق اس��ت. گزاره هایی در مورد 
برنامه ریزی کی روش برای رسیدن 
ب��ه مرحله حذفی ج��ام جهانی. مرد 
پرتغالی کدام مسیر را برای صعود 

ایران هموار خواهد کرد.

5 امتیاز تا صعود
صعود امن به مرحله دوم مسابقات جام جهانی 
2018 روسیه حداقل 5 امتیاز می خواهد. یعنی 
شاید تیمی موفق ش��ود در شرایطی با 3 امتیاز 
صعود کن��د و بعضی تیم ها 4 امتیازی به مرحله 
دوم برس��ند اما امتیاز امن صعود 5 است. یعنی 
یک برد و دو مساوی شرایط حضور هر تیمی را در 
مرحله بعد فراهم خواهد کرد. پس اگر کی روش 
برنامه صعود دارد ب��رای متوقف کردن دو تیم و 
پیروزی برابر یک تیم برنامه داشته باشد. اما این 
پیروزی ها برابر چه تیم هایی به دس��ت می آید؟ 
ای��ران یا باید مثل یک تیم درج��ه اول به زمین 
برود و مانند اسپانیا و آرژانتین به کسب 5 امتیاز 
مقابل همه رقبا فکر کن��د و یا باید انتخاب کند 
ک��ه کدام تیم را می تواند ببرد و از کدام تیم باید 
مس��اوی بگیرد. ایران مقتدر یا ایران با سیاست؟ 

مسأله این است.

مقتدر مثل تیم ملی والیبال؟
تیم ملی فوتب��ال مثل تیم ملی والیبال خواهد 
شد؟ جواب این سؤال حتماً یک »نه« قاطع است. 
یعنی اگر انتظار داریم که تیم ملی فوتبال بتواند 
آلمان و اس��پانیا و برزیل را جان به سر کند مثل 
کاری ک��ه بازیکنان تیم مل��ی والیبال می کردند، 
س��خت در اش��تباهیم. تیم ملی والیبال ایران در 
چند س��ال اخیر همیشه بهترین بازیکنان دنیا را 

در اختیار داشته است. بازیکنانی که اگر در لیگ 
اروپایی ب��ازی نمی کنند، دلیلش این اس��ت که 
در ایران پول بیش��تری گیرشان می آید نه اینکه 
پیشنهاد ندارند. یعنی فارغ از هر نتیجه ای که در 
برابر تیم های بزرگ گرفتیم همیشه سعید معروف 
و محمد موس��وی در میان بهترین های جام های 
مختل��ف بوده اند ضمن اینکه ش��هرام محمودی، 
قائم��ی، میرزاجانپور و ... همیش��ه جزو بازیکنان 
متوسط رو به باالی مسابقات بوده اند و می توانستند 
برخی شان حتی ستاره تیم های اروپایی باشند. در 
حالی که تیم ملی فوتبال ایران بازیکنانی حتی در 
سطح متوسط جهانی هم ندارد. یعنی بازیکنان تیم 
ملی ایران نه تنها ستاره منچستر و رئال مادرید و 
بارسا نیستند که حتی جایی در میان تیم های برتر 
اروپایی هم ندارند. پس به همین س��ادگی صعود 
مقتدرانه تیم ملی ایران منتفی اس��ت و کی روش 

باید مسیر دیگری پیدا کند.

بدون گذشته هرگز
برای حدس زدن مس��یر ک��ی روش باید یک 
نگاهی به گذش��ته داشته باشیم. تیم ملی ایران 
برای صعود از گروه خود 5 امتیاز می خواهد، در 
حالی که درکل 4 دوره قبل فقط 6 امتیاز جمع 
کرده است. یعنی معدل امتیاز ایران در جام های 
جهانی 1.5 امتیاز بوده است. اگر بخواهیم ببینیم 
ایران از کجا امتیاز می گیرد باید جام های جهانی 

برنامه ویژه کی روش برای تاریخ سازی در روسیه
آیا فوتبال ایران برای اولین بار به دور دوم جام جهانی صعود می کند؟

احسان محمدی
روزنامه نگار
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قبلی را هم مرور کنیم. ایران در جام جهانی 
1978 آرژانتی��ن، از اس��کاتلند ی��ک امتیاز 
گرفته، در 1998 فرانسه، از آمریکا 3 امتیاز، 
در 2006 آلم��ان از آنگوال ی��ک امتیاز و در 
2014 از نیجری��ه یک امتیاز گرفته اس��ت. 
ش��اید مرور نتایج فوق این نتیجه را در ذهن 
متب��ادر کند که صعود ممکن نیس��ت اما به 
هرحال کی روش گفته اس��ت که برنامه دارد 
و م��ا به دنبال این هس��تیم ک��ه برنامه او را 
پیدا کنیم. ایران هم��ه امتیازاتش را به غیر 
از مقابل اسکاتلند از تیم های پایین گروه به 
دست آورده است. این نتایج احتماالً نقشه راه 

کی روش برای صعود به جام جهانی است.

ایران چطور صعود می کند؟
هرچن��د در روزهای اخیر کی روش به عدم 
بازی خ��وب تدارکاتی اعتراض کرده اس��ت 
اما تجربه 7 س��ال کنار کی روش بودن نشان 
می دهد او به هیچ وجه به شرایطی که رضایت 
ندارد، ت��ن نمی دهد. یعنی ک��ی روش هیچ 
وقت زیر بار اتفاق اشتباه نمی رود. برای بهتر 
فهمیدن این ماجرا می شود به ماجرای پیراهن 

تیم ملی، بازیکنان سرباز و ... اشاره کرد.

کی روش آنچه نمی خواهد را قبول نمی کند، 
پس شاید به بازی های دوستانه اعتراض کند 
اما او با تیم هایی که دوست دارد، بازی می کند. 
تیم ملی ایران با پاناما و ونزوئال بازی می کند 
و پیروز می شود و قبل تر از این دو بازی هم با 
توگو بازی کرد و آن بازی را هم اتفاقا می بَرد؛ 

چیزی که شاید سیاس��ت کی روش را نشان 
می دهد. ای��ران باید یک پیروزی به دس��ت 
بی��اورد که آن حتما بای��د مقابل تیم چهارم 
گروه باش��د. تیمی که یا آفریقایی است و یا 
از آمریکای ش��مالی. در اصل تیم ملی ایران 
در حال تمرین برای کسب آن 3 امتیاز است 
و بعید است که به بازی مقابل تیم های بزرگ 

دنیا تن بدهد.

چشم به شگفتی ها
کی روش تیم��ش را برای پیروزی برابر تیم 
چهارم تمرین می دهد و برای امتیازهای دیگر 
روی شگفتی حس��اب کرده است. بنا بر این 
گمانه زنی کامالً بعید به نظر می رسد که ایران 
با تیم ه��ای بزرگ دنیا ب��ازی کند. کی روش 
حس��اب کرده که 3 امتیاز از تیم چهارم و 2 
امتیاز دیگر را هم با شگفتی از تیم های درجه 
یک گروه بگیرد، اصال عجیب نیست که ایران 
دو ن��ود دقیقه دفاعی جلوی تی��م اول و دوم 
گروه داشته باشد و ش��اید به یکی از دو تیم 
درجه یک هم گلی زد و به پیروزی رسید اما 
اصل برنامه کی روش برای تیم چهارم اس��ت. 

تیمی که باید 3 امتیاز به ایران بدهد.

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

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش

]63[

شماره 42 - آبان ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



ایتالیا بعد از ۶۰ سال بار دیگر 
پش��ت دیوار ج��ام جهانی ماند 
و بزرگتری��ن ت��راژدی را برای 
ه��واداران فوتب��ال رق��م زد. 
ش��اگردان ونتورا نتوانس��تند 
شکس��ت ی��ک بر صف��ر مقابل 
س��وئد را در جوزپ��ه مه آت��زا 
جب��ران کنند و تس��اوی بدون 
گل، حک��م ب��ه غیبت آنه��ا در 
روس��یه داد؛ اکنون جام جهانی 
چیزی شبیه پیتزای بدون پنیر 

است.

ایتالیا نتوانست سهمیه جام جهانی 2018 را کسب کند

نوید استادرحیمی
خرافه ای که به حقیقت پیوستروزنامه نگار

مقدمات�ی جام جهانی 1958؛ ایتالی�ا در گروه 8 با 
سوئیس و ایرلند شمالی هم گروه بود. الجوردی پوشان 
به واسطه دو قهرمانی، پرافتخارترین تیم مسابقات به 
حس�اب می آمدند و جزو مدعیان به شمار می رفتند. 
دو حری�ف آنها ه�م تیم هایی نبودند که نش�ود آنها 
را از پیش رو برداش�ت؛ اما آت�زوری در عین ناباوری 
با 4 امتیاز پش�ت سر ایرلند ش�مالی 5 امتیازی دوم 
شد و از صعود به جام جهانی بازماند. مردم با گوجه از 
بازیکنان و کادر فنی استقبال کردند و آن تیم با تمام 
بازیکنانش منفور مردم ش�د و هیچ وقت به نیکی از 

آنها یاد نشد.
قریب به 60 س�ال بعد. ورزشگاه سن سیرو؛ سوت 
پایان توس�ط متئ�و الهوز به صدا در آم�د. پایان 95 
دقیقه تالش دو تیم با تساوی بدون گل؛ ایتالیا بعد از 
14 حضور متوالی بازهم از صعود به بزرگترین آوردگاه 

فوتبال جهان بازماند. 
خرافه ای که به حقیقت پیوست. کدام خرافه؟ ایتالیا 
قهرمان جام جهانی 38 ش�ده بود. در دو دوره بعدی 
در مرحله گروهی حذف شد و در جام جهانی 58 هم 
موفق به کسب سهمیه نشد. این بار هم چنین اتفاقی 
تکرار ش�د. آتزوری جام 2006 را باالی سر برد. در دو 
جام 2010 و 2014 در مرحله گروهی از دور مس�ابقات 
کن�ار رفت و در جام 2018 هم موفق به کس�ب مجوز 

حضور نشد. به همین سادگی...

مردی که شغلش، ایتالیایی نبود!
بزرگترین تیم�ی که هدایتش را به عهده داش�ت 
ناپولی بود. آن هم درس�الی که آنها در سری C لیگ 
ایتالیا حضور داشتند! ونتورای 69 ساله پیش از هدایت 
ایتالیا سرمربی تیم های تورینو، باری و پیزا بود و این 
بیان کننده تمام داستان است. بزرگترین افتخارهای 
این س�رمربی مسن، قهرمانی در سری C و D ایتالیا 
به شمار می رفت. با این حال تاوکیو، رئیس فدراسیون 
فوتبال ایتالیا معتقد بود او اس�تاد فوتبال است. حاال 
هم باید این سوال از اقای رئیس پرسیده شود که آیا 
همچنان روی حرف خود پایبند اس�ت یا خیر. ایتالیا 
هیچ وقت در طول مسابقاتش طراوت نداشت، برنامه 
ویژه ای برای حمله در آنها دیده نمی شد، بازیکنان با 
دلی قرص به زمین نمی رفتند و اعتماد به نفس شان از 
بین رفته ب�ود. اوج یک دل نبودن تیم و رابطه تیره و 

ت�ار بازیکنان و ونتورا را می توان در برخوردهای آنها 
با یکدیگر متوجه ش�د. وقتی »دانیلِ ده رسی« قبول 
نمی کند در نیمه دوم بازی برگش�ت مقابل س�وئد به 
زمی�ن برود یا بوفون در نشس�ت خبری قبل از بازی 
آخر با حرف های ونتورا مخالفت می کند، می توان این 
شکاف عظیم را لمس کرد. شکافی که در نهایت منجر 
به حذف آتزوری شد و آنها جدی جدی به جام جهانی 

نرسیدند.
 

ستاره، موجود نبود
نه جیانی ری�ورا، نه لوئیجی ریوا، نه جوزپه مه آتزا، 
نه روبرتو باجو، نه فرانچس�کو توتی، نه آلساندرو دل 
پیرو، نه آن�دره آ پیرلو، نه بوبو ویری، نه جان فرانکو 
زوال و نه پائولو روس�ی و نه... . ایتالیا هیچ یک از این 
ستاره ها را نداش�ت. آنها دست بسته تر از هر زمانی 
بودند. تیمی که بازیکن بااستعداد داشت؛ اما نه آنقدر 
که بتوانند ی�ک تنه تیم را نجات دهن�د. ایموبیله و 
بلوتی مثل اسکیموهایی بودند که در سواحل برزیل به 
سر می بردند؛ مارکو وراتی به مثابه ماهی بود که بدون 
آب می خواهد گذران زندگی کند؛ امثال برناردسکی و 
ال شراوی هم فرصت آنچنانی پیدا نکردند و اینسینیه 
هم ی�ا به میدان نیامد یا اگر هم به بازی گرفته ش�د 
در پس�ت غیرتخصصی به میدان رفت. به قول مارکو 
تاردلی بزرگ، ایتالیا برای صعود به جام جهانی به 11 

ایتالیایی احتیاج داشت...

سوئد، این دوست داشتنی تنفر برانگیز!
س�وئد؛ تیم�ی دوست داش�تنی و در عی�ن ح�ال 
منزجرکنن�ده! تیم�ی ک�ه برای رس�یدن ب�ه اولین 
تورنمنت بدون زالتان پس از 18 سال، هلند و ایتالیا را 
قربانی کرد. مردان یان اندرسون مانند گالدیاتورهای 
ایتالیایی مقابل آتزوری به میدان رفتند و 180 دقیقه 
دویدند و دویدند و دویدند. آنها حتی یک لحظه هم پا 

پس نکشیدند و سزاوارانه به روسیه رسیدند. 
مردان یخی بازهم ب�رای ایتالیا بدیمن بودند. جام 
جهانی 58 در این کشور برگزار شد و ایتالیا در همان 
جام غایب بود. س�ال 2004 س�وئد با ایتالیا هم گروه 
بود و ب�ا گرفتن یک تس�اوی 1-1 از ای�ن تیم باعث 
حذف آتزوری در مرحله گروهی ش�د و حاال بازهم با 
دو نمایش کم نقص آنها را از رس�یدن به جام جهانی 
بازداشتند. به نوعی می توان گفت در دوئل بین فراری 

بفرمایید روسیه؛ بفرمایید پیتزای بدون پنیر!
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و ولوو این کمپانی س�وئدی بود که برنده ش�د تا 
بعد از دو دوره غیبت بازهم در جام جهانی حضور 

داشته باشند؛ البته بدون زالتان...
 

فرا رسیدن دوران ایتالیای بدون بوفون
»بوف�ون ج�ام جهانی را از دس�ت ن�داد؛ این 
ج�ام جهانی بود که بوفون را از دس�ت داد« این 
بهترین توصیف برای بزرگمرد دوست داشتنی و 
جذاب فوتبال ایتالیا بود. مس�ی، رونالدو، زیدان 
یا هر اس�طوره و س�تاره، قهرمان دیگری ممکن 
است دش�منان یا آنتی فن هایی داش�ته باشند؛ 
اما غیر ممکن اس�ت کس�ی وجود داش�ته باشد 
که »جی جی بوفون« را دوس�ت نداش�ته باشد. 
اشک های سرافرازانه او بار دیگر جاری شد؛ این 
بار تراژیک تر. وقتی در اوج غم، بزرگی می کرد و 

جوانترها را در آغوش می کشید.

 جوانترهای�ی که باید به خاط�ر او هم که 
ش�ده بود س�وئد را شکس�ت می دادند؛ اما 
بوفون از آنها گالیه ای نداش�ت. با سری باال 
به کن�ار زمین آمد؛ اما بغ�ض لعنتی جلوی 
چش�م میلیون ها بیننده  بهت زده ترکید. او 
تنها نبود؛ خیلی ها گریستند. برای کاپیتانی 
که تنها بود. برای کاپیتانی که نمی توانست 
گل هم بزند. برای کاپیتانی که نمی توانست 
مربیگ�ری هم بکند. برای کاپیتانی که وقت 
رفتنش رسیده بود و باید در تلخ ترین شب 
سال خداحافظی می کرد. بوفون رفت و حاال 
باید ب�ه ایتالیای بدون او ع�ادت کنیم. چه 

عادت تلخی...
 

بفرمایید پیتزای بدون پنیر
س�ال1951 ویتوری�ا دس�یکا کارگ�ردان 
ایتالیای�ی فیلمی ب�ه نام »معج�زه میالن« 
روی پرده برد که مورد استقبال زیادی قرار 
گرفت. فیلمی که با همکاری چزاره زاواتینی 
به نمایش درآمد و زندگانی فقرزده گروهی 
در جنگ جهانی دوم را روایت می کرد و در 
نهایت به واسطه »معجزه میالن« داستان به 
خوبی تمام شد؛ اما این بار این معجزه کارساز 
نبود. تیم فقر زده ونتورا موفق نشد از جنگی 
ک�ه در آن حضور داش�ت، س�ربلند بیرون 
بیای�د. "No Italy No Party" تص�ور 
جام جهانی بدون ایتالیا سخت است. هر روز 
مسابقات از راه می رسند و ایتالیایی نیست 
تا س�تاره هایش دیوانگی کنند. سرودهای 
دیوان�ه وار آنها را نمی بینیم. رگ های متورم 
ده روسی، سر شکسته کیه لینی، مشت های 
گره خورده جی جی غیرقابل رویت اس�ت. 
روی�ای خداحافظی بوفون با ج�ام زرین، به 

کابوس مبدل شد.
فاتح 4 دوره این رقابت ها جایی در بین 32 
تیم حاضر در این رقابت ها ندارد. پاناما دارد، 
اما ایتالیا نه. شاید االن همه ما داغ هستیم 
و متوجه نیستیم چه اتفاقی رخ داده و نیاز 
به زمان داریم ت�ا به عمق فاجعه پی ببریم. 

روسیه بد سلیقه ایتالیا را راه نداد.
بفرمایید روس�یه؛ بفرمایید جام جهانی؛ 

بفرمایید پیتزای بدون پنیر...
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این فوتبال داستان های رازگونه 
بسیاری دارد که گرچه شاهدی 
مس��تند برای اثب��ات آن وجود 
ندارد؛ اما نمی توان آن را انکار 
کرد. بازیکنانی که تیم های خود 
را در یک بازی حساس فروختند 
تا یک مربی خ��اص به جام هایی 
برس��د و فصل بعد سر از تیم 
آن مرب��ی درآوردند و داوران و 
کمک داورانی ک��ه به نتایج چند 
تیم کمک کردند و برخی از آنها 
هم به گناه شان اعتراف کردند 
و برخی دیگ��ر بی صدا از دنیای 

داوری کنار رفتند.
در کن��ار هم��ه ای��ن ماجراهای 
زشت، یک پدیده نوظهور قبیح  
دیگر هم وج��ود دارد. حقیقتی 
ک��ه مانند دیگ��ر حقای��ق کریه 
فوتب��ال، نمی ت��وان آن را انکار 
کرد؛ پدی��ده ای که ح��دود ۱۵ 
س��ال اس��ت به فوتب��ال ما رخ 
نمایانده و جایگاه و پایگاهی پیدا 
کرده است؛ جادوگری. جادوگری 
ه��م مانند هم��ه ناهنجاری های 
دیگر در فوتبال وجود دارد؛ اما 
کسی به دنبال اثبات آن نیست 
چون س��ندی مکتوب ب��رای آن 

وجود ندارد.

وقتی رمال ها در ورزش ایران جوالن می دهند

رضا پورعالی
روزنامه نگار

قهرمانی با جادو
ب��ازار جادو در فوتبال ایران وقتی داغ ش��د که 
قهرمانی یک تیم تهرانی را به آن نس��بت دادند. 
تیم��ی که اکنون دیگ��ر وجود ن��دارد. آن روزها 
س��رمربی به خانه فردی رف��ت و آمد می کرد که 
ن��ه به عنوان ی��ک جادوگر که به عن��وان فردی 
مقدس در میان ورزش��کاران مش��هور شده بود. 
افرادی بس��یاری به خانه او رفت و آمد می کردند 
و برخی از مربیان معروف هم مرید او شده بودند. 
آنه��ا از به کار بردن عبارت »جادوگر« در مورد او 
خودداری می کردند و اجازه هم نمی دادند کسی 
چنین لفظی به کار ببرد. در هر بخشی از فوتبال 
ردپایی از این انسان به ظاهر مقدس دیده می  شد. 
آن تیم قهرمان ش��د، آن هم در حالی که یک بار 
مدیرعامل آن تیم همراه با مربی به دیدار جادوگر 
مشهور رفته بودند. قهرمانی آن تیم تهرانی، راه را 
برای دیگران هموار س��اخت تا دیگران هم برای 

خود بازاری داغ پیدا کنند.

مردی با ردای سفید
بالفاصله بعد از داغ ش��دن ب��ازار جادوگری در 
فوتبال ایران، در تمرینات یک تیم تهرانی، مردی 
با ردای س��فید دیده می شد. مردی که سرمربی، 
مری��د او بود. یکی دو بازیکن که برای کنجکاوی 
به خانه آن مرد سرزده بودند، اتاق مخصوص مرد 
جادوگر را با ش��مایلی دیده بودند که در فیلم ها 
نشان داده می شود. گلیم های سوخته، تسبیح های 

بزرگ بر دیوار، عکس های عجیب و غریب و پشم 
گوسفند که محل جلوس جادوگر بزرگ بود. یکی 
از آن بازیکنان خاطره ای عجیب از آن مرد تعریف 
کرد: »قبل از بازی دوس��ت سرمربی به رختکن 
آمد و دنبال یک بازیکن خاص می گشت. می گفت 
یکی که در خواب دیده ام، در میان ش��ما نیست. 
سرمربی بالفاصله تلفن زد تا بازیکن مصدوم تیم 
برگردد. او مصدوم بود و سرمربی او را در فهرست 
18نفره هم قرار نداده بود. دوس��ت س��رمربی به 
محض دیدن او گفت همین است. آماده اش کنید. 
او را ب��ه زور آمپ��ول آماده کردند و در فهرس��ت 
ق��رارش دادند. او 30 دقیقه به زمین رفت و یک 

گل زد و با تک گل او برنده شدیم!«
قدرت جادوگر موجب ش��د آن تیم چهار بازی 
پیاپ��ی به پیروزی برس��د و مرد رم��ال تقاضای 
دس��تمزدی کالن ب��رای یک فص��ل کند. وقتی 
باشگاه با درخواست او مخالفت می کند، سرمربی 
از موجودی خود پولی به حس��اب او می ریزد؛ اما 
او تیم را برای سقوط، نفرین می کند. نفرینی که 

البته کارساز نمی شود.

قاب عکسی در اتاق آقای رئیس
یکی از روسای مشهور فدراسیون های ورزشی در 
سومین روز از ریاستش، قاب عکسی را در قسمت 
انتهای��ی میز کار اتاق خود قرار می دهد که گفته 
می شد تصویر جادوگر معروف ورزشی ایران است. 
این فرد مش��هور یکی از مریدان این جادوگر بود 

جادوگری در فوتبال!
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و اجازه نمی داد قاب عکس، حتی برای تمیز 
شدن از جایش تکان بخورد. این قاب عکس 
بعد از پنج س��ال از آن اتاق جمع شد، یعنی 
در آخری��ن روز کاری آن رئیس. آن جادوگر 
البته مریدان بی شماری داشت که آقای رئیس 
مش��هور یکی از آنها بود. م��رد جادوگر ادعا 
می کرد برخی مدال های جهانی هم با تالش و 

انرژی او به دست آمده است!

افشاگری آقای خاص
مرد خ��اص فوتب��ال ایران حاضر ش��ده با 
ک��د درباره دنیای پررم��ز و راز جادوگری در 
این فوتبال حرف بزن��د. او درباره جادوگرانی 
ح��رف زد که تیم هایی را زی��ر بال و پر خود 
می گرفتند و می گیرند و البته به جنگ هم نیز 
می روند. او به نکته ای اشاره کرد که در گفته 
بسیاری از بازیکنان و مربیان دیگر هم وجود 
دارد: »جادوگران تنها راه باطل ش��دن سحر 
جادوگران دیگر را ادرار می دانند که حتما باید 
در زمین چمن ریخته شود مانند همان اتفاقی 
که در سیرجان و بازی گل گهر و خونه به خونه 

افتاد.«

150 میلیون بده، دربی را ببر
رمال ها وقتی عرصه را برای تاختن بازدیدند، 
پا را از حریم خود فراتر گذاش��تند و شروع به 
تماس تلفنی کردند. آنها با مدیران باشگاه ها 
و مربی��ان تم��اس می گرفتن��د و از آنها پول 

می خواستند. 
پولی برای یک بازی یا برای یک فصل. امیر 
عابدینی خاطره ای کوتاه در تأیید وجود جادو 
در این فوتبال گف��ت: »زمانی که مدیرعامل 
باش��گاه پرس��پولیس بودم قبل از ب��ازی با 
استقالل یکی از به اصطالح جادوگرها با من 
تماس گرفت و ادعا کرد با 150 میلیون تومان 
می تواند پرسپولیس را در دربی برنده کند. من 
هم به او گفتم اگر توانس��تی کاری کنی که 
استقالل در دربی برنده شود من این مبلغ را 
به تو خواهم داد. یادم هست یکی از مشاورانم 
در اس��تادیوم ب��ه من گفت چرا ب��رای بازی 
نگرانی؟ گفتم اگر ببازیم به آن فرد باخته ایم. 

خوشبختانه آن بازی را پرسپولیس برد!«

یک رمال دیگر
همزمان با جادوگ��ران تهرانی و کرجی، فردی در ش��مال 
ادعا کرد که می تواند تیم ها و بازیکنان را طلسم کند. او برای 
اثبات ادعای خود نتیجه چند دیدار را پیش  بینی کرد که اتفاقاً 
درست هم ازآب درآمد. برخی مربیان به نیروی او ایمان آوردند 
و همین موجب شد تیم ها از او بترسند. او زمانی که این ترس 
را دی��د، ش��روع به اخاذی ک��رد و کار را به تیم های تهرانی و 
شهرستان  های دیگر هم کش��اند. او حتی در یک دوره کوتاه 

همراه یک مربی به مشهد هم رفت.

شاگرد جادوگران مکزیکی
با داغ شدن تنور رمال های ورزشی، یکی دیگر هم پیدا شد 
که خود را ش��اگرد زبده جادوگران مکزیکی معرفی می کرد و 
می خواست شهرهای مرکزی ایران را به تصرف خود دربیاورد. 
او حتی با دو سرمربی هم رابطه ای قوی برقرار کرد؛ اما نتوانست 
ادعای خود را برای نتیجه گیری تیم خودی و طلسم تیم های 

حریف ثابت کند.

نتیجه  اخالقی
جادوگری در این فوتبال، عمری 15س��اله دارد و متأسفانه 
هنوز هستند مربیانی که مطیع چشم و گوش بسته رمال ها 
و جادوگران هس��تند. اگرچه نگاهی به زندگی ش��خصی این 
مربیان نشان می دهد همگی در زندگی شخصی خود درگیر 
مشکالتی عظیم شده اند و گره هایی کور در زندگی خصوصی 
خ��ود دارند؛ اما هنوز باورهایی س��نتی وج��ود دارد که اجازه 
نمی دهد روزنه های فوتبال علمی به روی این فوتبال باز شود. 
باورهایی که فوتبال ما را عقب مانده و بی سواد می خواهد و با 

هر تالشی برای مدرن شدن این فوتبال مقابله می کند.

جادوگری در ای�ن فوتبال، 
عمری 15ساله دارد و متأسفانه 
هنوز هستند مربیانی که مطیع 
چشم و گوش بسته رمال ها و 
اگرچه  هس�تند.  جادوگ�ران 
نگاه�ی ب�ه زندگی ش�خصی 
ای�ن مربی�ان نش�ان می دهد 
همگ�ی در زندگی ش�خصی 
خود درگیر مش�کالتی عظیم 
ش�ده اند و گره های�ی کور در 

زندگی خصوصی خود دارند
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سرآغاز داستان من و والیبال
تحصیل در دانش سرای تربیت معلم من را 
به تهران کشاند. همان زمان برای والیبال بازی 
کردن به تاج تهران پیوس��تم و بین سال های 
54 ت��ا 56 در این تیم بازی ک��ردم. در جام 
پاسارگاد هم به میدان رفتم. یک دوره قهرمان 
آن رقابت ها ش��دیم. من آن زمان نه تنها یک 
بازیک��ن والیبال که یک دونده هم به ش��مار 
می رفتم. در رقابت های دوومیدانی دانشگاه ها 
و در رش��ته های پرش طول و س��ه گام مقام 
می آوردم. س��ه س��ال رک��ورد پ��رش طول 
دانشگاه ها با حد نصاب 6/75 در دست من بود. 

زمانی که دانشجو بودم همیشه در رقابت های 
پرش طول و پرش سه گام دانشگاه ها مقام های 

اول تا سوم را به دست می آوردم.
زمانی که در استقالل بازی می کردم به تیم 
ملی والیبال ایران هم دعوت شدم. در دانشگاه 
صنعتی ش��ریف نیز فعالیت های ورزش��ی ام 
را ادامه دادم. آنج��ا در کنار ورزش به هیئت 
عملی دانش��گاه صنعتی ش��ریف هم محلق 
ش��دم. تصمیم گرفتم دنب��ال مربی گری هم 
بروم و این کار را هم واقعاً انجام دادم. حاال هم 
بازیکن بودم و هم مربی، بعدها مدرس همین 
رشته هم شدم. س��ال 66 به عنوان سرمربی 

تیم جوانان تهران انتخاب شدم. به مربیگری 
تیم ملی جوانان هم رسیدم و با این تیم برای 
نخستین بار پس از انقالب در یک تورنمنت 
بین المللی که در کشور عربستان بود، شرکت 
کردیم. شرایط والیبال آن زمان بسیار متفاوت 
با امروز بود. نه از لحاظ مالی چیز قابل توجهی 
داش��ت و نه امکانات قاب��ل تعریف بود. حتی 
جای��ی هم برای تمرین وجود نداش��ت. پس 
از آن در سال های بعد سرمربی گری تیم های 
هما ، شیشه گاز و پارس خودرو را هم بر عهده 
گرفتم. س��ال 70 نیز ب��ه مربیگری تیم ملی 
والیبال بزرگساالن رسیدم. چیزی که خیلی 

صدای��ش ب��ا صالب��ت و مقتدران��ه و لحن��ش منطق��ی اس��ت. والیبال با گ��زارش او برای همه ما جذابیت دیگ��ری دارد. جواد محتش��میان را بی اغراق باید 
مطرح ترین و موفق ترین گزارش��گر والیبال در س��ال های اخیر به ش��مار آورد. مردی آرام و متین که اگرچه ۷۱ س��ال س��ن دارد اما صدایش پر از ش��ور و 
نشاط جوانی است. محتشمیان خودش را علمی ترین گزارشگر ورزشی تلویزیون ایران می داند. می گوید هیچ کدام از جمالتی که به زبان می آورد بی پایه 
و اس��اس نیس��ت و پش��ت هر جمله ای در گزارش��ش یک بحث فنی وجود دارد. با او که همیش��ه حرف های زیادی برای گفتن دارد، همکالم ش��دیم. ماحصل 

گفت و گو با این گزارشگر والیبال پیش روی شماست.

والیبال فقط »پول« نیست
گفت و گو با جواد محتشمیان ،آقای گزارشگری والیبال

هیلدا حسینی خواه
روزنامه نگار
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اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد این 
اس��ت که ورزش ایران اکنون تفاوت زیادی با 
گذشته دارد. جمعیت یک عامل تعیین کننده 
اس��ت. االن 85 میلیون جمعی��ت داریم و از 
هر قش��ری می توانید بهترین ورزش��کاران و 
بازیکنان را پیدا کنید. االن برای انتخاب 12 
بازیکن خ��وب 100 نفر را پیش روی ش��ما 
می گذارند اما در گذشته 12 بازیکن را باید از 
بین 20 نفر انتخاب می کردیم. االن اختیار بر 
روی تصمیم گیری ها بیشتر است. در گذشته 
محدودیت های زیادی وجود داشت و نمی شد 
به همه رشته ها بها داد. آن زمان فقط فوتبال 
بود و بقیه رش��ته ها در سایه قرار داشتند. در 
آن شرایط شناخت و استعدادیابی بازیکنان و 
ورزشکاران خیلی سخت بود. فقط سالی یکبار 
رقابت های قهرمانی کش��ور داش��تیم و اصاًل 
چیزی به نام رقابت های رده های س��نی مثل 

امید و جوانان معنایی نداشت.

چگونه گزارشگر شدم؟
س��ال 63 به درخواست یکی از دوستان به 
دانش��کده صدا و س��یما رفتم. برنامه ورزشی 
چندانی در صدا و سیما نبود. برای نخستین 
بار در برنامه ورزش و مردم نیم ساعت درباره 
ورزش های مختلف صحبت می شد. قسمت 
والیبال با من بود. این کار ادامه داشت تا اینکه 

گزارشگری در والیبال را هم شروع کردم.

دالیل رسیدن به این حد از موفقیت
تنها تفاوتم با بقیه این بود که تمامی رده های 
والیبال را طی کردم و به لحاظ آموزش��ی هم 
چیزی کم نداش��تم. در حین گ��زارش بازی 
والیبال می دان��م عملکرد یک بازیکن چگونه 
اس��ت. من کار مربیگری هم کرده ام و این را 
بارها به شما گفتم. حدود 10 سال هم مربی 
تیم علوم پزشکی تهران بودم و به دلیل ترافیک 
خیابان های تهران استعفا دادم! باید بگویم کار 
فنی را من به گزارشگری والیبال آوردم. ابتدای 
کار گزارش ه��ای والیبال اینگونه بود که مثاًل 
»تقی توپ را به اصغر داد و اصغر به حسین.« 
اما تماشاگری که پای تلویزیون نشسته است 
باید بداند چه اتفاقی در حال رخ دادن اس��ت. 
باید بداند چرا یک آبشار نسبت به آبشارهای 
قبلی تفاوت دارد. اصال یک بازیکن چه فرآیندی 
را باید طی کند تا به مراحل باالتر برس��د. من 
سعی کردم همه اینها را در گزارش هایم بیاورم. 

از نظر تاکتیکی خیلی س��عی کردم اطالعات 
زیادی به بیننده بدهم و استراتژی تیم ها را باز 
کردم. بیننده حرف شما را کنار عملکرد بازیکن 
می گذارد و به این ترتیب ذهنیتش به سمتی 
می رود که خوب می داند قرار است چه اتفاقی 
بیفتد. من در کار گزارشگری والیبال به دنبال 
حاشیه های شخصی بازیکن نیستم. من فقط 

می خواهم تأثیرگذار باشم.

آنها قانون را نمی دانند
تلویزیون به دو چیز مهم نیاز دارد. یکی صدا 
و یکی شناخت کافی به ورزشی که قرار است 
گزارش شود. بارها به من گفته اند بیا هندبال 
را گزارش کن اما من قبول نمی کنم. من رشته 
تربیت بدنی خوانده ام، بنابراین به اکثر رشته ها 

احاطه کامل دارم و گزارش هندبال برای من 
کاری ن��دارد اما اگر می خواهیم موفقیت توام 
با کیفیت باش��د باید نس��بت به رشته ای که 
گزارشگری آن را انجام می دهم احاطه کافی 
داش��ته باش��یم. من در خالل گزارش سعی 
می کنم قوانی��ن را بگویم. بگذارید به موردی 
اش��اره کنم. یکی از قوانین خاص والیبال این 
است که در هر س��ت هر تیم می تواند شش 
تعویض داش��ته باشد. اما اگر خدای نکرده در 
یک س��ت تعویض ها انجام شده باشد و یک 
بازیکن بعد از تعویض ها مصدوم شود تکلیف 
چیس��ت؟ یک تیم والیبال که نمی تواند با 5 
بازیکن بازی کند. اینجاس��ت ک��ه باید یک 
تعویض اجباری انجام ش��ود اما بازیکنی که 
مصدوم ش��ده تا پایان مس��ابقه حق ندارد به 
می��دان برگ��ردد. چون یک درص��د احتمال 

می دهند او با تمارض تعویض اجباری را رقم 
زده اس��ت. بنابراین او دیگر حق بازگشت به 
می��دان را ندارد. در یکی از دیدارهای والیبال 
در ای��ران این اتفاق افتاد. یعنی تیمی در یک 
س��ت شش تعویض خود را انجام داده بود اما 
بازیکنش مصدوم شد و به ناچار تعویض اجباری 
را انجام دادند. زمانی که همان بازیکن مصدوم 
در ست های بعدی قصد بازگشت به میدان را 
داش��ت جلویش را گرفتند و اجازه ندادند به 
میدان برگردد چون این یک قانون بود. این را 
من در گزارش زنده خود گفتم اما مس��ؤوالن 
همان تیم که از قوانین اطالعی نداش��تند به 
این موضوع اعت��راض کردند و بعدا علیه من 
هم موضع گرفتند و گفتند محتشمیان قصد 

تخریب تیم ما را داشته است.

توصیه به گزارشگران جوان
یک بینن��ده باید بفهمد ش��ما چقدر فرد 
مطلعی هس��تید. در گزارش��گری اطالعات 
بایدکامل باشد. والیبال فوتبال نیست که گل 
داش��ته باشد. یک مسابقه والیبال دو الی سه 
س��اعت طول می کشد. یک آبشار بارها تکرار 
می ش��ود و برای همین یک گزارشگر هرگز 
نباید بگوید این آبش��ار عالی بود. باید بگوید 
خوب است. ما در والیبال نباید کلمه عالی را 
به کار ببریم چون یک حرکت در طول مسابقه 
بارها تکرار می شود. خود من سعی می کنم اگر 
اطالعاتی می دهم مستند باشد تا با مشکلی 
مواجه نشوم. چیزی هم که به آن بسیار اعتقاد 
دارم این اس��ت که مربیان دو تیم نام شان در 
ط��ول گزارش باید به صورت مس��اوی آورده 
شود. هیچ وقت هم الگوسازی نمی کنم. هرگز 
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هم از یک بازیکن چنان تعریف نمی کنم که 
فکر کند در دنیا تک و بی نظیر است. در ضمن 
ابدا به طرف مسائل اجتماعی بازیکن نمی روم. 
اینکه بگویم فالن بازیکن، بازیکن اخالق است 
اب��داً در گزارش های م��ن جایی ندارد. من به 
گزارشگران جوان توصیه می کنم تعادل را در 

گزارش حفظ کنند. 

گالیه های آقای گزارشگر
اکن��ون در والیب��ال پول معیار اصلی ش��ده 
است. این بدعت را در والیبال ما ایجاد کرده اند 
ک��ه والیبال یعنی پول. اینکه برای بازی کردن 
پول بگیری اصالً چیز عجیبی نیست اما وقتی 
ب��ه خاطر پول به طرف هر چی��زی بروی این 
اصال درست نیست. ش��ما االن کمتر دیداری 
در لیگ برتر والیبال را می بینید که با اعتراض 
همراه نباشد. داوران ایرانی پاک ترین داوران دنیا 
هستند. بیشتر داوران ما مدرس هم محسوب 
می شوند.اما همین داور قانع و مطلع وقتی در یک 
مسابقه سعی در قضاوت صحیح دارد یک دفعه 
می بیند که پنج، شش بازیکن سراغ او رفته اند. 
در طول یک مسابقه فقط یک بازیکن می تواند 

س��مت داور برود، به این شرط که دست و پا را 
پرت نکند و صدایش را باال نبرد. اینها چیزهایی 

هستند که به والیبال ما آسیب می رساند. 

یک س��ری چیزه��ا را من در گزارش��گری 
والیبال باب ک��ردم. اینکه در والیبال مناطق 
ی��ک، دو و س��ه زمی��ن در گزارش ها گفته 
می ش��ود کار من بود. البته اشتباهاتی هم در 
گزارش داشتم که سعی کردم درستشان کنم. 
مثال زمانی می گفتم »چارچوب زمین«. یکی 
از دوستان من را دید و گفت این عبارتی که 
در گزارش به کار می برم اش��تباه است چون 
چارچوب به جایی که سطح عمود دارد اطالق 
می شود نه زمین. دیگر هرگز آن را نگفتم. یا 
یک اشتباه دیگر من این بود که می گفتم تور 

مانع عبور توپ شد. این هم اشتباه بود. یکی 
از دوس��تان به من گفت تور بی حرکت است 
و مانع چیزی نمی ش��ود. بنابراین از آن زمان 
دیگر هرگز این را هم نگفتم. در گزارش هایم 
سعی می کنم یکنواختی را کنار بگذارم و برای 
یک حرکت یک جمله ثابت را استفاده نکنم. 

لطفاً داد نزنید!
گزارشگرانی که مدام فریاد می کشند تخلیه 
اطالعاتی هستند. اصلی داریم در روان شناسی 
مبنی بر اینکه آنهایی که اطالعات خوبی دارند 
خیلی خونسرد این اطالعات را منتقل می کنند. 
کسی که تخلیه اطالعاتی است نه تنها فریاد 
می کشد که خیلی هم اشتباه می کند. گزارشگر 
نباید هرگز یک بازیکن را تا حد اعال باال ببرد. 
در ضمن هرگز هم نباید بگوید خواس��ت خدا 
بود، باختیم. مگر خدا می خواهد کسی ببازد؟! 
ای��ن حرف ها واقعاً چیس��ت؟ از عواطف مردم 
نباید سوءاستفاده ش��ود. به هر حال امیدوارم 
گزارش��گرانی که از این پس می آیند اطالعات 
کافی داشته و عالوه بر مهارت، بر تکنیک ها هم 

از هر نظر احاطه کامل داشته باشند.
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چهر ه های سرش��ناس فوتبال در این حادثه 
شوم و مرگبار پیشگام و پیشقدم بودند. از علی 
دای��ی و علی کریمی تا مه��دی مهدوی کیا و 
حمید استیلی و ... اسطوره های فوتبال ایران 
که زلزله دل های آنها را به هم نزدیک کرد. همه 
برای کمک به مردم حادثه دیده وارد گود شدند 
و در کرمانشاه هم یک بار دیگر جای خود را در 

قلب و روح مردم ایران مستحکم کردند. 
جواد خیابانی گزارشگر فوتبال هم از اولین 
نفراتی بود که خود را به مناطق زلزله زده رساند. 
گزارشگری که همواره برخی منتظر هستند تا 
او در 90 دقیق��ه گ��زارش فوتبالش یکی دو 
جمله را پس و پیش بیان کند تا سوژه ای در 
فضای مجازی پیدا کنند اما این دفعه همه او را 
تحسین کردند. وقتی جواد خیابانی روی آنتن 
زنده تلویزیونی با چشمانی اشکبار از دخترکی 
گف��ت که پیکر مادرش را پنه��ان کرده بود و 
نمی گذاش��ت تا او را دفن کنند، دیگر کسی 
لبخند نزد! تمام ایران گریست و عمق فاجعه 

را درک کرد.
وقتی عادل فردوس��ی پور مجری پرسشگر 
برنامه 90 خودش را به کرمانشاه رساند دیگر 
حواسش به حاشیه ها نبود، او چانه زنی هایش 
که اغلب به صورت پنهانی بود را برای کمک به 
زلزله زدگان هموطنش از همان ساعت اولیه این 

اتفاق شوم آغاز کرد. او برای کمک های َخیران 
از هیچ کوشش��ی دریغ نکرد، تماس گرفت و 
خیلی از بزرگان را تشویق کرد تا برای کمک به 
هم وطنان مصیبت زده اش پیشرو باشند. عادل 
شاید در برنامه اش جنجال به پا می کند، اما در 
این مسیر خالف برنامه اش حرکت کرد؛ دست 

هم وطنش را در خفا گرفت.

مجتبی پوربخش مجری برنامه فوتبال یک 
هم روی آنتن زنده همراه جواد خیابانی زارزار 
گریه ک��رد تا مردم ایران بدانن��د که فوتبال، 
فوتبالیس��ت ها و خبرنگاران و گزارشگرانش 
چهره دیگ��ری هم دارن��د؛ چهره هایی زیبا و 
مهربان در پس نقش و نگاری که شاید عده ای 

خاص، از آنها در تصور دارند!
باش��گاه های فوتب��ال، بازیکن��ان، مربیان و 
مدیران و اهالی رسانه اش بار دیگر ثابت کردند 

فوتبال فقط حاشیه های زشت و بدقواره نیست. 
فوتبال در سحر و جادو، زدوبند و قراردادهای 
زیرمی��زی و روی میزی خالصه نمی ش��ود. 
فوتبال پرمخاطب ترین ورزش جهان راهی برای 
نزدیکی دل هاست. برای مهربانی و محبت به 
همنوع  و زبان مشترک همه آدم هاست. شاید 
به همین خاطر است که ستاره های فوتبال در 
تمام دنیا محترم شمرده می شوند. ستاره هایی 
که هنرش��ان فقط در ساق هایشان نیست که 
هنر اصلی ش��ان در قلب شان نهفته است. آنها 
قدردان هواداران و مردم فوتبال دوست هستند 
و به وقت��ش هم تا حد توان ب��رای کمک به 

همین مردم تالش می کنند.
چهره زیبای فوتبال را در این حادثه مرگبار و 
شوم دیدیم! چهره زیبای فوتبال را وقتی دیدیم 
که مرد کرمانشاهی روی آواره های خانه اش در 
کنار جواد خیابانی ایستاد و بازی خاطره انگیز 
ایران و اس��ترالیا را با لهجه شیرینش گزارش 
کرد تا معجزه فوتبال را با تمام وجودمان حس 
کنیم. فوتبال، ورزش��ی در قلب م��ردم ایران 
اس��ت و س��تاره های این فوتبال هم عاشقانه 
کش��ور و فقط حیف که این اتفاق بی نظیر را 
در چنین روزهای غم انگیزی درک می کنیم. 
فوتبال ورزش��ی پلید نیست فوتبال سرشار از 

زیبایی هاست.

زلزله کرمانشاه کشورمان را داغدار کرد و همه مردم خود را در غم زلزله زدگان شریک می دانند. این حادثه شوم و مرگبار اما توانست چهره زیبای فوتبال را 
نمایان کند. مرگبارترین زلزله در چند سال اخیر جهان در کرمانشاه رخ داد. ۲۱ آبان 9۶ زخمی عمیق بر دل مردم ایران نشست. همه مردم جامعه از هر قشر 
و صنف��ی ب��رای کم��ک ب��ه م��ردم زلزل��ه زده س��رپل ذهاب، گیالنغرب و ازگله آس��تین همت باال زدند. هر کس��ی به قدر توانش تالش ک��رد مرهمی بر زخم مردم 
زلزله زده کرمانش��اه بگذارد. از دستفروش��ان چهارراه ولیعصر تهران گرفته تا تاجران تبریز، از نیکی کریمی هنرپیش��ه س��ینما گرفته تا رس��ول خادم رئیس 

فدراسیون کشتی همه باهم در کنار هم تالش کردند که به مردم زلزله زده بگویند تنها نیستید.

تمرین اخالق فوتبالی ها در »سر پل ذهاب«
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وقتی همه برای کمک به زلزله زده ها پیش قدم می شوند



The 7th Biennial Conference and Exhibition of 
Asia Pacific Natural Gas Vehicles Association 
(ANGVA) was recently held in the International 
Trade and Convention Center, Milad Tower, 
Tehran. Governmental bodies and domestic and 
foreign companies of the private sector took part 
in the event. Oghab Afshan actively participated 
in the exhibition and introduced the new 
 Oghab – Scania CNG bus, known as Parsian.
Mr. Behrooz Moradi as the Oghab Afshan’s 
managing director was interviewed at the exhibition, 
saying “CNG buses typically have 2 main problems: 
1. Low engine torque 2. Low engine 
displacement. But the new 9-litre 
Scania CNG engine produces high 
torque and is in full compliance 
with Euro 6. Despite the fact that the 
performance of other CNG buses 
in the past was not satisfactory 
in Iran, we believe that the new 
Oghab – Scania bus, model Parsian, can set new 
standards for the domestic market of Iran, and the 
owners, drivers and passengers will experience 
a completely different quality. The design, 
manufacture and assembly of the body of this bus 
and our other products are carried out by Oghab 
Afshan’s Research and Development Department 
in accordance with standardization requirements set 
forth by Iran and European Union,” adding “Parsian 
can also be equipped with a diesel Euro 4 engine 
in combination with Diesel Particulate Filter. This 

type of Parsian was launched last year. Parsian is the 
most environmentally-friendly vehicle offered to the 
Iranian market. The new Scania engine can be used 
in different climate conditions of our country, as it 
is currently being used in Colombia and Indonesia 
with two completely different weather conditions. 
Introducing CNG Parsian, we have provided the 
passenger transportation companies, operators and 
decision makers with a suitable solution for our 
densely populated cities. CNG can be readily used 
in our country, as an inexpensive and commonplace 
fuel.”

He pointed to the continuous 
relationship between Oghab Afshan 
and Scania during the period of 
sanctions, emphasizing “Scania did 
not leave us alone at that time, and 
we managed not to lose our human 
resources which are regarded as 
our valuable asset. It should also be 

mentioned that several Chinese companies proposed 
cooperation with us, but we did not accept any of 
them, owing to the vision, knowledge and standards 
we have attained following our collaboration with a 
well-known European company, which cannot be 
compared with the criteria of Chinese manufacturers. 
These are the reasons why our company thrived swiftly 
in the post-sanction era. It should also be noted that 
the bodies manufactured by our company for Scania 
buses have already been exported to Iraq, and Ukraine 
has recently become a new target for such export.”

Interview with Oghab’s Managing Director at ANGVA
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