




!

حمل ونق�ل نمایش�گاه  در  عقاب افش�ان  پررن�گ  حض�ور 
و صنایع وابسته  ۴

حمل ونق�ل ج���اده اي و راه�داري؛ رک�ن مه���م توس�عه 
اقتصادي - اجتماعي  ۸
جان سخت های شهری!  9
تاش همگانى برای زمستانى کم حادثه در جاده ها  ۱۲

مهدیه ب�زرگ س�منان؛ محلى ب�رای فعالیت ه�ای فرهنگى و 
مذهبى  ۱۴
افتتاح نمایندگى خدمات پس از فروش در اراک  ۱۶
از تاکسى های خودران تا ....  ۲۴
تكنولوژی خودروهای ضّد گلوله  ۲۶
۲۸ ۳ شغلى که ربات ها نمى توانند داشته باشند!  
کنار تلفن همراه تان نخوابید  ۲9
گردشگری با عایق ویژه در زمستان!  ۳۲

۳۴ راز تاریخ در میدان اصلى شهر!  
۳۸ فصِل آدم ها و سفرهاِی خاص!  
تبری�ك مس�لمانان ب�ه مس�یحیان در روز تول�د مس�یح)ع(
و کریسمس  ۴۲
معروف شدنم با سریال امام على بود  ۴۴
۴۶ چرا مزار خیام نبش قبر شد؟  
۴۸ رادیو؛ »صبح جمعه با شما«، خاطره و خیال  

سبك های دلبستگى  در  زندگى  روزانه  ۵۲ 
رانندگى آسوده در برف و سرما  ۵۶
راهكارهای سالم ماندن در سرما  ۵۸
داستان هایى از امام حسن مجتبى )علیه السام(  ۶۲
شگفتى سازان جهانى  ۶۴
بهترین های جام خلیج فارس  ۶۶
در برف رفته ها  ۶9

«كالسكه سبز» را به صورت رايگان از رانندگان محترم اسكانيا بخواهيد...
این نشریه برای احترام به وقت مسافران و ایجاد سفری همراه با آرامش و آموزش منتشر مى شود. نظر مسافران محترم و رانندگان ارجمند در صورت عاقه آن ها حتما در این نشریه منتشر خواهد شد. عاقه مندان مى توانند نظرات خود را با ذکر نام، به شماره 

پیامكى که پایین تمام صفحات درج شده ارسال و در شماره بعد آن را ماحظه فرمایند. همچنین مى توانید خاطرات خود را از سفر با اتوبوس های اسكانیا برای ما به این آدرس kaleskesabz@gmail.com بفرستید. منتظر نظرات شما هستیم.

@oghab_newsoghabafshan_.ir

ماهنامه داخلى شرکت
تولیدی و صنعتى عقاب افشان

سردبیر: حسن گوهرپور
دبیر تحریریه: حسین ابوالفتحی

مدیرهنری و صفحه آرا: محمد گودرزی، فاطمه رنجبر
دبی�ر عكس: محمد فتحی
طراح جلد: مریم منصوبی

تحریریه: انسیه جنتی، فاطمه رمضانیان،
ابوذر مارکوالیی، حامد امین��ی، وحیده جالل کمالی، 
حسین صفدری، شیما شکوه، ناعمه پرهین، معصومه 

بهرامیان، عمید روبیاتی
گروه ترجمه و ویرایش: کامبیز ربانی

مهرناز نظاری، قدرت ستارنژاد

]1[

شماره ۴۳ - آذر ماه ۱۳9۶

ماهنامه داخلى شرکت عقاب افشان

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



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�ام 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 الكرسى را از سه جانب 

بخواند، و بگوید:
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حضور شرکت عقاب افشان در نمایشگاه
شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان یکی از فعال ترین شرکت های 
صنعت��ی حاضر در دومین نمایش��گاه بین المللي راهس��ازي، راهداري، 
حمل ونقل و صنایع وابسته بود که با دو مدل اتوبوس بین شهری مارال و 
درسا و همچنین محصول جدید خود، مینی بوس اتوکار حضوری پررنگ 
در این نمایشگاه داشت و مورد استقبال بازدیدکنندگان از جمله مدیران 

ارشد وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. 
مهندس بهروز مرادی مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان 

درباره حضور این ش��رکت در نمایش��گاه حمل ونقل و صنایع وابسته به 
خبرنگار کالسکه س��بز گفت: ما به این نمایشگاه ها به دید فرصت نگاه 
می کنیم و بسیار خوشحال می ش��ویم که خود را در معرض نظر و نقد 
کارشناس��ان، متخصصان و حتی مردم عزیزمان قرار دهیم. به هر حال 
طبق آمار، ش��رکت عقاب افش��ان س��هم بیش از 82 درصدی در بازار 
اتوبوس های بین ش��هری در کشور دارد و این س��هم قابل توجه از بازار 

مسؤولیت ما را در قبال جامعه ایران بسیار سنگین کرده است.
وی ادامه داد: مطمئناً در اینچنین نمایشگاه های تخصصی، دیدگاه و 

حضور پررنگ عقاب افشان در نمایشگاه حمل ونقل و صنایع وابسته
صنعتى های حوزه راه در مصلى  امام خمینى)ره( تهران گرد هم آمدند

دومین نمايش��گاه بین المللي راهسازي، راهداري، حمل ونقل و صنايع وابسته طی س��ه روز از 26 آذرماه در محل مصلی بزرگ امام خمینی)ره( تهران با حضور شرکت های داخلی 
و بین المللی برگزار ش��د. برگزاری اين نمايش��گاه با هدف معرفی آخرين دس��تاوردها، توانمندی ها و فناوری های صنعت راهسازی، راهداری و حمل ونقل، ايجاد فرصت و فضای 
مناسب جهت معرفی فن آوری، تولیدات و نوآوری های صنعت حمل ونقل، راهسازی و راهداری کشور، صورت گرفت. آشنايی بیشتر کارشناسان و مديران کشور با فن آوری ها و 
تکنولوژی های روز دنیا در صنعت حمل ونقل، راهسازی، راهداری و فرصت های سرمايه گذاری در حمل ونقل کشور با حضور شرکت ها و مؤسسات بین المللی و هیأت های بازرگانی  
و تجاری بین المللی از ديگر اهداف اين نمايشگاه بود. دبیر اجرايی نمايشگاه در اين باره می گويد: اين نمايشگاه جامع ترين نمايشگاه مدرن صنعتی، تجاری و بازرگانی و متناسب با 
شرايط روز ايران و جهان در بخش حمل ونقل، راهسازی و راهداری بوده که هر ساله با حضور جمع زيادی از شرکت های توانمند داخلی و خارجی  به منظور تحول در آينده حمل ونقل ، 

مشارکت و دسترسی به پروژه های عظیم و کالن حوزه های حمل ونقل، راهسازی و راهداری و نو سازی تجهیزات برگزار می شود.
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نظرات بس��یار راهگش��ایی برای آینده این صنعت مطرح می شود و چه 
خوب اس��ت که ما نیز ب��ه عنوان یک خودروس��از در حوزه حمل ونقل 
ج��اده ای خ��ود را در معرض نظرات و دیدگاه ه��ای مختلف قرار دهیم. 

مطمئناً هدف ما چیزی جز خدمت کامل و شایس��ته به مردم نیست و 
حضور در این نمایشگاه به ما کمک خواهد کرد تا در آینده مسیر افزایش 

کیفیت تولیدات خود را بهتر و راحت تر مدنظر قرار دهیم.
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درسا، مارال و مینى بوس »نَویگو« در نمایشگاه
مدیرعامل عقاب افش��ان در رابط��ه با تولیداتی که از این ش��رکت در 
نمایشگاه بین المللي راهسازي، راهداري، حمل ونقل و صنایع وابسته به 
نمایش درآمد، اظهارکرد: این نمایشگاه چون در حوزه حمل ونقل جاده ای 
و بین ش��هری بود، ما هم سه محصول تولیدی خود در این حوزه ها را به 
نمایش درآوردیم؛ یعنی اتوبوس درسا، اتوبوس مارال و مینی بوس اتوکار 

که با نام تجاری »نَویگو« تولید و عرضه می شود. 
وی با اشاره به مینی بوس جدید تولیدی شرکت عقاب افشان که محصول 
مشترک این شرکت و شرکت اتوکار ترکیه است، گفت: مذاکرات و قرارداد 
تولی��د این مینی بوس پیش تر انجام ش��ده بود و طی ماه های گذش��ته 
زیرساخت های تولید مینی بوس نَویگو، فرایند لجستیکی و حتی شرایط 
مطلوب خدمات پس از فروش آن نیز ایجاد شد و ما اخیراً تولید انبوه این 
محصول جدید را آغاز کرده ایم و امیدواریم که به انتظارات مان در تولید 

این محصول در بازار برس��یم. مهندس مرادی در پاسخ به این سؤال که 
روند به روزرسانی تولیدات شرکت عقاب افشان چه سیری را طی می کند، 
گفت: به هر حال ما به عنوان نماینده اسکانیای سوئد با بیش از 120 سال 
سابقه خودروسازی در جهان همواره سعی می کنیم آخرین دستاوردها و 
استانداردهای این مجموعه بزرگ را دریافت کنیم و در محصوالت  تولیدی 

عقاب افشان مدنظر قرار دهیم. 
خوش��بختانه شرکت عقاب افشان در طول س��ال های اخیر قدری در 
حوزه اس��تانداردها سنت ش��کنی کرده و پا را از استانداردهای داخلی 
فراتر گذاشته و امروز در تولیدات خود استانداردهای روز اروپا را مدنظر 
قرار می دهد. وی افزود: خوب است بدانید امروز شرکت عقاب افشان به 
واس��طه دانش فنی متخصصین خود و البته شرایط زیرساختی بسیار 
مطلوب می تواند هر محصول جدیدی را در مجموعه خود پیاده س��ازی 

و تولید کند.
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تاش برای تغییر سیستم حمل ونقل از سنتى به مدرن
مهندس داوود کش��اورزیان مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی و رئیس 
س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در نشس��ت خب��ری خود در 
حاش��یه این نمایش��گاه پیرامون راهکارهای این س��ازمان برای تغییر 
سیستم حمل ونقل از سنتی به مدرن گفت: تحقق این موضوع از جمله 
برنامه های بلندمدت، اصلي و اساسي سازمان است. در مورد حمل ونقل 
مس��افر به الگوی قابل قبولی دس��ت یافته ایم و ش��بکه سیر همنام یا 
برندسازی جهت ساماندهي 1۶00 تا 1۷00 شرکت  مختلف حمل ونقل 

مسافربري موید این مطلب است. 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه در زمینه حمل ونقل کاال واقعیت این اس��ت 
ک��ه به الگوی جدی��دی با مفهوم و افق مورد نظر رس��یده ایم، افزود: با 
سازماندهي هاي انجام شده الگوی فعلی برای حمل ونقل کاال در کشور 

با کشورهای مدرن فاصله چندانی ندارد.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی، برنامه س��ازمان تحت ام��رش را برای 
فراگیرشدن استفاده از حمل ونقل عمومی تشریح کرد و گفت: استفاده 
از ناوگان حمل ونقل عمومی جاده اي به دو علت در حال کاهش اس��ت، 
نخست افزایش روزافزون تولید خودرو و سپس پایین بودن نرخ سوخت 
که موجب اس��تقبال از حمل ونقل ش��خصی شده است؛ البته سفرهای 
خانوادگی با خودرو شخصی یکی از خواسته های مردم است و ما در این 

باره مخالفتی نداریم.
وی ب��ا تأکید براینکه ما به دنبال کاهش س��فرهای کاری با وس��ایل 
حمل ونقل شخصی هستیم، تصریح کرد: هر روز صدها هزار نفر از اطراف 

و ش��هرک های اقماري شهرهای بزرگ وارد این کالن شهرها شده و باز 
می گردند، در حالی که اگر آنها از سیس��تم حمل ونقل عمومی استفاده 
کنند، این تعداد خودرو کاهش می یابد و میزان ترافیک، آلودگی صوتی، 

آلودگي محیط زیست، مصرف سوخت و سوانح رانندگی کم می شود.
مهندس کشاورزیان در مورد افزایش احتمالی قیمت سوخت نیز نکاتی 
را ارایه کرد و گفت: معتقدم افزایش قیمت سوخت باید منطقی باشد و 
به ارتقای حمل ونقل عمومی منجر  شود. بدین منظور الزم است تا برای 
حمل ونقل عمومی، یارانه پرداخت شود. در حال حاضر، قیمت یک دستگاه 
اتوب��وس حدود 8۵0 میلیون تومان اس��ت و دولت ۳۵0 میلیون تومان 
وام ب��رای خرید اتوبوس تخصیص می دهد که باید تالش کرد این رقم، 

افزایش یابد.
رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در ادامه گفت: راه حل ما 
صرفاً  افزایش قیمت سوخت نیست بلکه باید ناوگان عمومی نیز توسعه 
یاب��د، مثالً در جابجایي درون ش��هري تا زمانی ک��ه ناوگان حمل ونقل 
عمومی توس��عه نیابد، استفاده از حمل ونقل شهری غیرعمومي حتی با 

نرخ های گران هم انجام می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سؤالی در خصوص افزایش پیدا 
کردن قیمت بلیت، هم زمان با گران شدن نرخ گازوییل در بودجه سال 
1۳٩۷ اظهار کرد: هم اکنون، قیمت گازوییل۳۵0 تومان است. چنانچه 
این قیمت برای سال آینده به ٤00 تومان افزایش یابد این افزایش ۷ تا 
8 درصدی اثر بس��یار جزئی در نرخ کرایه ها دارد و در حد تورم سالیانه 

باشد.
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دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازي 
در این مراس��م، ضمن ابراز تبریک این روز به 
جامعه بزرگ حمل ونقل کشور اظهار داشت: 
اینکه در بین کسانی که از راه تالش و زحمت 
ارتزاق می کنند و عالوه بر خود برای کش��ور 
تولید ثروت می کنند باشم، باعث خوشبختی 
است و من این روز را به تمام همکاران و فعاالن 

حمل ونق��ل در تمام ش��قوق مختلف تبریک 
عرض می کنم و امیدوارم امروز روزی باشد که 
جامعه بتواند از تمام زحماتی که در این حوزه 
فعالیت می کنند تقدیر داشته باشد و بتوانیم 
ذره ای از زحم��ات ش��ما را حداقل به صورت 

احترام اجتماعی جبران کنیم.
وی با اش��اره به اینکه م��ا در مورد حوزه ای 
صحبت می کنی��م که ش��اید از فراگیرترین 
حوزه های کش��ور باشد، گفت: جاده از مرحله 
ساخت که فعالیت بسیار پیچیده ای است آغاز 
مي شود و انواع کارخانجات مختلف، صنعت، 
ماش��ین آالت مختلف تا مرحل��ه بهره برداری 

و نگهداری از جاده ها و سیس��تم تنظیم امور، 
راه��داری و کس��انی که می خواهن��د کاال یا 
مسافری را جابجا کنند و مسائل لجستیکی، با 
آن درگیر هستند. وزیر راه و شهرسازی بابیان 
اینکه وقتی از حمل ونقل صحبت می کنیم از 
دامنه بسیار گسترده ای برخوردار است تصریح 
کرد: حمل ونقل بر تولید ناخالص داخلی تاثیر 

دارد و هم می تواند موجبات آبادانی کش��ور را 
فراهم کند. وقتی می خواهند از یک کشور آباد 
نام ببرند اول نگاهی به زیرساخت های جاده ای، 
ریلی، فرودگاهي و بنادر آن کش��ور می کنند. 
بنابراین بخش��ی بس��یار مهم اس��ت و دچار 

تحوالت بسیار گسترده ای شده است.
دکتر آخوندی افزود: در ابتدای انقالب حدود 
۵0 هزار کیلومتر جاده آس��فالته وجود داشته 
اس��ت که امروز بی��ش از 20۷ هزار کیلومتر 
یعنی چیزی حدود ٤ برابر رش��د کرده است، 
به صورتی ک��ه ظرف ی��ک دوره کمتر از ٤0 
سال این میزان رشد داش��ته است. وزیر راه و 

شهرس��ازی همچنین به مباحث مورد تمرکز 
وزارتخانه در حوزه حمل ونقل اش��اره کرد و در 
خصوص مبحث ایمنی تصریح کرد: ایمنی را با 
هیچ چیز نمی توان در حوزه حمل ونقل جایگزین 
کرد، هم��واره به عنوان موضوع اول حمل ونقل 
باید باقی بماند. زیرا یک  لحظه غفلت از ایمنی 
می تواند فاجعه آفرین باشد. ایمنی هم در طرف 

عرضه و هم تقاضا یک فرهنگ است.
وی با یادآوری اینکه برخی فکر می کنند که 
باید ایمنی در جاده ها را ایجاد کرد درحالی که 
ایمنی باید از ابتدای ش��کل گیری جاده ایجاد 
ش��ود، ادامه داد: از مرحله ای که طراح شروع 
به طراحی می کند بایدایمنی ش��روع شود تا 
به مرحله بهره برداری برس��د. در اصل ایمنی 
یک فرهنگ مهندسی در طرف عرضه و یک 
فرهنگ رفتاری در طرف بهره برداران است و 
در بحث ایمنی با توجه به رشد بسیار سریعی 
که وجود دارد پنج پای��ه اصلی؛ بهبود جاده، 
بهبود وس��ایل نقلی��ه، اعمال قان��ون، امداد و 
درمان و بهبود رفتار بهره برداران موردتوجه ما 
بوده و هس��ت و هر ۵ بخش به طور مرتب در 

کمیسیون ایمنی پیگیری می شود.
وزی��ر راه و شهرس��ازی با تأکی��د بر بحث 
هوشمند شدن حمل ونقل اظهار کرد: امکان 
فراهم کردن ایمنی برای این حجم تردد بدون 
حمل ونقل هوشمند کار بسیار دشواری است 
به همین خاطر در ٤ س��ال گذشته به بحث 

هوشمندسازی تمرکز بسیار زیادی داشته ایم.
وي ب��ا اش��اره به بازدی��د خ��ود از دومین 
نمایش��گاه بین المللي راهس��ازي، راهداري 
و حمل ونق��ل گفت: دوربین های هوش��مند 
حمل ونقل جاده ای بخش��ی از این کار بود که 
گفته ش��د 12۷0 دوربین نصب شده است و 
۶00 دستگاه دیگر نیز در مراحل مختلف اجرا 
اس��ت؛ اما سامانه های توزین در حال حرکت، 
سپهتن و انواع سامانه های هوشمند که بتواند 
هویت راننده، وسیله نقلیه و مبدأ و مقصد را 
به صورت برخط شناسایی کند یک کار بسیار 
پیچیده است لذا ما بحث هوشمندی را ادامه 

خواهیم داد و بسیار مورد اهمیت قرار دارد.

حمل ونقل جاده اي و راهداري؛ رکن مهم توسعه اقتصادي - اجتماعي
وزیر راه و شهرسازی در بزرگداشت هفته حمل ونقل، رانندگان و راهداری مطرح کرد

بزرگداشت روز 26 آذر، روز حمل ونقل و رانندگان و البته آغاز هفته حمل ونقل، رانندگان و راهداري با حضور وزير راه و شهرسازي، معاونین اين وزارتخانه، جمع کثیري از فعاالن 
صنعت حمل ونقل و بخش راهداري، مديران و دست اندرکاران بخش هاي دولتي و خصوصي در محل سالن همايش هاي بین المللي رازي تهران برگزار شد.
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همزمان با رسیدن به روزهای پايانی سال 2۰۱۷ میالدی، موسسه ارزيابی خودروهای جديد اروپا مجموعه ای از نتايج آزمايش های خود که مربوط به برترين های صنعت خودرو در 
زمینه کسب امتیازهای بیشتر در ايمنی بود را منتشر کرده است. اين نتايج که اين بار خودروهای شهری و سواری سايز متوسط و کوچک را شامل می شود نسبت به برگزيدگان قبلی 
اين موسسه، تغییرات فراوانی داشت که با مقايسه آنها می توان به رقابت سرسختانه شرکت های خودروسازی در ارائه خودروهای ايمن پی برد. برندگان ايمن ترين خودروهای 
ابتدای سال 2۰۱۷ که از سوی اين موسسه اعالم شده بودند، اغلب شرکت های خودروسازی آسیايی مانند تويوتا و هیوندای بودند و فقط يک نمونه از مرسدس بنز اس  يو  وی در 
آن به چشم می خورد. اما با مشاهده فهرست جديد با محصوالت متنوعی از تولیدکنندگانی همچون ولوو، تويوتا، اشکودا و حتی سوزوکی مواجه می شويم که توانسته اند با رعايت 
سخت ترين استانداردهای موسسه ارزيابی خودروهای جديد اروپا، ستاره های ارزشمندی را برای خود جمع آوری کنند. در ادامه با برندگان اين فصل که تعدادی از آنها در بازار 

داخل ايران نیز عرضه می شوند و تعداد ديگری نیز که بنا بر شنیده ها امید می رود بزودی شاهد حضورشان در بازار داخلی باشیم بیشتر آشنا خواهیم شد.

ولوو اس9۰ 
همان طور که می دانید مس��أله ایمنی برای 
ول��وو بس��یار مهم اس��ت و هم��ان معماری 
 )XC90( ٩0هوشمندانه ای که در ایکس سی
به کار گرفته شده در اس٩0 )S90( نیز وجود 
دارد. از جمل��ه می توان ب��ه طراحی صندلی 
برای حفاظت از سرنشینان در صورت تصادف 
خارج از جاده و فناوری رانندگی خودکار که 
می تواند تا 1۳0 کیلومتر در س��اعت حرکت 
کند، اش��اره کرد. این خودرو که اقبال حضور 
در ایران را هرچند به صورت محدود دارد در 
نمونه بنزینی به یک موتور 2 لیتری توربو با 
قدرت 18۷ اس��ب بخار و در نسخه دیزلی به 
یک موتور 1٤0 اس��ب بخاری مجهز اس��ت. 
از دیگ��ر ویژگی های این خ��ودرو می توان به 
سیستم های کنترل خودکار آب و هوا، صفحه 
نمایش اطالعات و س��رگرمی ۳/12 اینچی، 
صندل��ی برقی جلو با حافظه س��مت راننده، 
در برقی صن��دوق عق��ب، چراغ های جلوی 
ال ای دی، کروز کنترل تطبیقی، کمک کننده 
در پ��ارک برای نق��اط ک��ور، رینگ های 18 
اینچی و لوازم داخلی چرمی استاندارد اشاره 
کرد. جالب اینجاس��ت این خ��ودرو امکانات 
خاص خودروهای سطح باال همچون گرمکن 

صندلی و سانروف را نیز خواهد داشت. 
قیمت جهانی این خودرو حدود 82 هزار دالر 

و در داخل کشور ۳۵0 میلیون تومان است. 

سوزوکى سوییفت 
 ای��ن خ��ودرو هاچ بک دارای نس��خه هایی با 
پیش��رانه های 1200 و 1۶00 سی سی است 
که هر دو چهارس��یلندر و 1۶ سوپاپ دارند. 
نس��خه 1200 سی س��ی این خ��ودرو دارای 
حداکثر توان خروجی 8۷ اس��ب بخار بود و 
حداکثر توان خروجی نسخه 1۶00 سی سی 

1۳۶ اسب بخار است. 
سوییفت محصول ش��رکت ماروتی سوزوکی 
از زی��ر مجموعه های س��وزوکی اس��ت و آن 
طور که ش��نیده ش��ده قرار است اردیبهشت 
س��ال آینده به بازار ایران وارد شود. احتمال 
می رود نمونه ای که به بازار ایران وارد خواهد 
ش��د به یک نمایش��گر 2/٤ اینچی، دستیار 
راننده هوش��مند ش��امل دوربین مونوکالر و 
حس��گر لیزری برای دیدن اجسام در تاریکی 
و انواع هشدارهای صوتی و تصویری در مواقع 

اضطراری باشد. 
قیمت: 11 هزار و ۵00 دالر )حدود ٤۷میلیون 

تومان( 

تویوتا سى- اچ آر 
 سیستم ایمنی تویوتا به صورت استاندارد در 
تمام��ی تیپ ها وج��ود دارد و در این خودرو 
شامل یک سامانه پیش برخورد، کروز کنترل 
تطبیقی، هشدار خروج از خط همراه کنترل از 

طریق فرمان، نور باالی خودکار، ترمز ضد قفل، 
توزیع نیروی ترمز، ترمز پارک، ترمز کمکی، 
ترمز اضطراری و سیس��تم خواندن تابلوهای 
راهنمایی و رانندگی می ش��ود که البته مورد 

آخر در تیپ های پایین ارائه نمی شود. 

پیش��رانه های نصب ش��ده روی س��ی اچ-آر 
)C-HR( از ن��وع 2/1 لیتری، ۵/1 لیتری و 2 
لیتری هیبریدی هس��تند، اما در بازار آمریکا 
موتور 2 لیتری بنزینی نیز قابل عرضه است. 
سی -اچ آر نیز که مدتی است در خیابان های 
داخ��ل کش��ور خودنمایی می کن��د، مخفف 
Coupe High Rider ب��ه معنای کوپه بلند، 
تعریف جدید تویوتا از یک کراس اوور س��اب 
کامپک��ت ب��وده و به عن��وان رادیکال ترین و 
جنجالی ترین پروژه تویوتا در سال های اخیر 

شناخته می شود. 
قیم��ت جهانی این خودرو 2٤ هزار دالر و در 
بازار داخل بی��ن 2٤0 تا 2۵0 میلیون تومان 

است. 

ب ام و سری ۵ 
 ب ام و س��ری ۵ ک��ه از س��ال 1۳۵1/ 1٩۷2 
تولید شده و قدیمی ترین محصول این شرکت 
به شمار می آید حضور چش��مگیری در بازار 
داخل کشور ما دارد. این خودرو امسال موفق 
 iF Design Award به دریافت نشان طالیی

۱۰ خودرو ایمن شهری دنیا در سال ۲۰۱۷ معرفى شدند

جان سخت های شهری!
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)معتبرترین جایزه طراحی کشور آلمان( شد 
تا مهر تاییدی بر طراحی بی نظیر این س��دان 
متوسط مدرن باشد. این سدان جدید با وجود 
ابعاد بزرگ تر و امکانات رفاهی، ایمنی و بازدهی 
بیشتر پیش��رانه نسبت به نسل قبل سبک تر 
ش��ده که نش��ان از فناوری باالی به کار رفته 
در آن است. مدل i530 از پیشرانه بنزین سوز 
چهار سیلندر2 لیتری توربوشارژر بهره می برد 
که با بهینه سازی های انجام شده اکنون توان 

تولید 2۵2 اسب بخار قدرت را دارد. 

نسل جدید سری ۵ مجهز به امکانات رفاهی 
و ایمنی همچون گیربکس اتوماتیک اسپرت، 
نمایش فشار باد تایر، فرمان پذیری هوشمند 
چرخ های جلو، سیستم رادارهای کمکی راننده، 
سیس��تم اتوپارک پیش��رفته، سیستم پارک 
خودرو با ریموت هوش��مند، سیستم ناوبری 
)نویگیش��ن(، نمایش اطالعات روی شیش��ه 
جلو، ش��ارژر بی س��یم تلفن همراه، سیستم 
کنترل اش��اره بدون لمس نمایشگر، صفحه 
نمایشگر چندکاره، سیس��تم تعلیق اسپرت 
ام، فرمان چرمی ام، بسته آیرودینامیک ام و... 
بوده که پیش از این تعدادی از مهم ترین آنها 
را در پرچمدار خودرو های ب ام و یعنی سری ۷ 
دیده بودیم. امکاناتی که در صنعت خودرو یک 

اختراع به حساب می آیند. عالوه بر این، سری 
۵ م��دل 201۷ به امکان��ات مدرنی همچون 
رادارهای تغییر مس��یر هوشمند، تشخیص 
و هشدار مس��یرهای ورود ممنوع، پارک یاب 
هوشمند و... مجهز شده که برای اولین بار از 

سوی ب ام و به کار گرفته شده است. 
قیم��ت جهان��ی این خ��ودرو نی��ز ۵2 هزار 
دالر بوده و در داخل کش��ور ح��دود ۵٤0 تا 
۶۵0 میلی��ون تومان باتوجه ب��ه امکانات آن 

قیمت گذاری شده است. 

مینى کانتری من 
 مین��ی کانتری م��ن، نماین��ده خودروهای 
چند منظوره است که توانسته در این فهرست 
جایی برای خود داشته باشد. در مدل پایه که 
نسخه کوپر است از موتوری سه سیلندر ۵/1 
لیتری با قدرت 1۳٤ اس��ب بخار و گش��تاور 

220 نیوتن متر سود می برد.
 نسخه استاندارد و پایه نیز مجهز به سانروف 
پانوراما و روکش چرمی داخل کابین، سیستم 
ورود بدون کلید، سیستم ارتباطات و سرگرمی 
با نمایش��گر ۶/۵ اینچی وض��وح باال، دوربین 
دید عقب، حس��گر پارک، بلوتوث، چراغ های 
اتوماتیک، برف پاک کن مجهز به حسگر باران 
 )ALL4 و گرم کن صندلی ها )صرفاً در نسخه

است. این خودرو نیز به صورت بسیار محدود 
وارد کشور شده که تعداد آن به انگشت های 
یک دس��ت نیز نمی رسد. قیمت جهانی این 
خودرو 2۷ هزار دالر و نمونه موجود در داخل 

نیز 2۷0 میلیون تومان است. 

آئودی کیو ۵ 
 آئ��ودی کی��وQ5( ۵( که تولید آن از س��ال 
1۳8۷/ 2008 آغاز شده و به صورت محدود 
شاهد حضورش در بازار داخل نیز هستیم از 
نظر فنی دارای موتور چهار سیلندر 0/2 لیتری 
توربو است. این پیشرانه توان تولید 2۳0 اسب 
بخ��ار در ۶200 دور در دقیقه را دارد و مجهز 
به سیستم گیربکس هشت سرعته اتوماتیک 
تیپ ترونیک اس��ت. از نظر ایمنی و امکانات 
رفاه��ی این خودرو دارای کیس��ه های هوای 
سرنش��ین جلو، جانبی و پرده ای، سیس��تم 
ضد س��رقت، قفل مرکزی، سیستم استارت 
دکمه ای، صندلی های برقی سرنشینان جلو 
همراه تنظیم گودی کمر و ارتفاع، صندلی های 
عقب تاشونده، آینه های جانبی تاشوی برقی 
با گرمکن و سیستم ضد نور الکتروکرومیک، 
شیش��ه باالبر برقی چهار در، س��قف پانوراما، 
مه ش��کن جلو و عقب، قابلیت شست وشوی 
چراغ های جلو، سیس��تم کمک پارک همراه 
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دید عقب، حسگر باران و نور، کروز کنترل و 
زیر آرنجی صندلی جلو و عقب است. 

قیمت جهان��ی این خودرو ۶۶ هزار دالر بوده 
و در ب��ازار داخل ٤00 تا ٤20 میلیون تومان 

ارزش گذاری شده است. 

نیسان میكرا 
نیسان برای نخستین بار، میکرای جدید را در 
تمام تیپ ها با طیفی از سیس��تم های ایمنی 
فعال ارائه کرده اس��ت. این خودرو نخستین 
اتومبیل این رده خواهد بود که به سیس��تم 
کمک��ی حرک��ت بین خطوط مجهز اس��ت، 
همچنین به سیستم ترمز خودکار اضطراری، 
سیس��تم محافظت از عابر پی��اده و دوربین 
دید طرفین در مدل ه��ای باالتر خود مجهز 
ش��ده است. س��ایر فناوری های پیشرفته نیز 
سیستم هایی نظیر تشخیص عالئم راهنمایی 
و رانندگی، سیس��تم هش��دار نقط��ه کور و 
چراغ های هوش��مند اس��ت. نیسان می گوید 
این سیس��تم ها در حال پایه گذاری رانندگی 
خودکار هس��تند و به عنوان بخشی از برنامه 
بزرگ این شرکت با نام حمل ونقل هوشمند 

)IntelligentMobility( معرفی شده است. 
نیس��ان میک��رای جدی��د همانن��د م��دل 
سیس��تم از  تری��ل  ایک��س  و   قش��قایی 
 Active Ride Control نیسان بهره مند است. 
این س��امانه هنگام حرکت در مسیرهای پر 
دست انداز همانند خیابان های سنگفرش شده، 
با کنترل کردن پدال های گاز و ترمز از حرکات 

اضافی بدنه  خودرو جلوگیری می کند. 
نیس��ان در طراحی میکرای جدید، آس��ایش 
سرنش��ینان را بهبود بخشیده اس��ت. به این 
ترتیب که با کمک طراحی جدید توانسته است 
ضری��ب آیرودینامیکی این خ��ودرو را به عدد 
بسیار مطلوب 2٩/0 برساند و همچنین در بدنه  

آن نیز از مواد عایق صدا استفاده شده است. 
قیمت ای��ن خودرو در ب��ازار جهانی 1۵هزار 
و ۵00 دالر )نزدی��ک ب��ه ۶٤میلیون تومان( 

است. 

اشكودا کودیاک 
 کودی��اک نام شاس��ی بلند اشکوداس��ت که 
سرشار از جزئیات دوست داشتنی و کیفیت 
بسیار باالست. کودیاک به عنوان دومین کراس 
اوور بعد از YETI به دنیا معرفی شد که ابعاد 
بزرگ آن توجه بسیاری را به خود جلب کرد. 
کودیاک با پنج پیشرانه، سه نوع گیربکس و 
سطح وسیعی از تجهیزات و همچنین زیبایی 
دوست داشتنی، محصولی قدرتمند محسوب 
می شود. این خودرو در بازار اروپا رقبایی مانند 
مرس��دس جی ال س��ی، آئودی کیو۵ و ب ام و 
ایکس۳ دارد. کودیاک در نسخه 201۷ خود 
به سیس��تم های هشدار جلوگیری از تصادف 
در جلو، ترمز اضطراری، تشخیص عابر پیاده، 
کروز کنترل )ACC(، تشخیص حرکت میان 
خطوط، تش��خیص نقاط کور، حس��گر دنده 
عقب، دوربین ۳۶0، فضای داخلی مناسب و 
بزرگ و سیستم سرگرمی مجهز است. بتازگی 
اخبارضد و نقیضی از حض��ور این خودرو در 

بازار ایران شنیده می شود. 
قیم��ت: ۳۷ ه��زار و ۵00 دالر )حدود 1۵٤ 

میلیون تومان( 

لندرور دیسكاوری 
مدت ها بود از یک خودرو شاسی بلند فول سایز 
لوکس با قابلیت آفرود در بین ده خودرو ایمن 
اروپا خبری نبود. تا این که امسال دیسکاوری 
این عنوان را از آن خود کرد. دیسکاوری اولین 
محصول مدرن لندرور است که به طور کامل با 
دست مونتاژ می ش��ود و روند ساخت آن، زیر 
نظر مهندسان سختگیر مرکز SVO در گروه 

خودروس��ازی جگوار لندرور کنترل می شود. 
طراحی این خودرو، با هدف بهترین عملکرد 
در حالت دو دیفرانس��یل انجام شده است تا 
مناس��ب افراد طبیعت گرد و ماجراجو باشد. 
نسل پنجم دیسکاوری، در سال 1۳٩۵/ 201۶ 
معرفی شد و با بدنه  سبک وزن تمام آلومینیوم، 
استقامت عالی و ایمنی مناسب، عنوان برترین 
خودرو دنیا در رده شاسی بلندهای اسپرت را 
از آن خود کرد. پیشرانه  مدرن جگوار لندرور، 
روی دیسکاوری به کار گرفته شده و به لطف 
اس��تفاده از سوپرش��ارژر روی موتور هش��ت 
سیلندر 0/۵ لیتری، قدرت ۵2۵ اسب بخار و 

گشتاور ۶2۵ نیوتن متر فراهم می کند. 
فناوری کنت��رل تع��ادل )H-ARC(، کمک 
می کند با توجه به ش��یب و عوارض محیط، 
عملک��رد فنربندی و چرخ های دیس��کاوری، 
به طور مداوم بهینه سازی شود. قفل دیفرانسیل 
الکترونیکی همراه با سیستم کنترل هوشمند 
مرکز ثقل، گشتاور این خودرو را در مسیرهای 

مختلف تنظیم می کنند. 
قیمت: در بازار جهان��ی ۵1 هزار دالر)حدود 

20٩ میلیون تومان( 

سیتروئن سى ۳ 
هاچ بک جدید س��یتروئن شباهت زیادی به 
برادر دو قلوی خود یعنی پیکاسو دارد و مانند 
س��ی٤ )C4( کاکتوس از زبان طراحی جدید 
سیتروئن بهره برده است. صفحه نمایش هفت 
اینچی لمس��ی در وسط داش��بورد قرار دارد 
و براس��اس اظهارات س��یتروئن این سیستم 
از پلتفرم ه��ای ارتباط��ی Apple CarPlay و 
Android Auto نیز پشتیبانی می کند. خودرو 
 ConnectedCam به سیس��تم )C3( ۳س��ی
سیتروئن مجهز ش��ده که دوربین  با کیفیت 
اچ دی پش��ت آینه وس��ط خودرو ق��رار دارد. 
این دوربین به سیستم سرگرمی و اطالعات 
خودرو متصل اس��ت و به رانن��ده این امکان 
را می ده��د از صحنه روب��ه رو فیلمبرداری و 

عکسبرداری کند. 
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طرح زمس��تانی پلی��س و همه 
دستگاه های امدادی و خدماتی 
ج��اده ای در سراس��ر کش��ور از 
اواخر آذرماه آغاز ش��ده و طبق 
اعالم رئیس پلیس راهنمايی و 
رانندگی تا 2۰ اسفندماه سال 
ج��اری ادام��ه خواهد داش��ت. 
طرحی که قرار اس��ت با دقت و 
تمرکز هرچه بیشتر تأثیری قابل 
توجه در کاهش سوانح و حوادث 

جاده ای داشته باشد.
برا اس��اس اعالم متولیان طرح 
زمستانی پلیس و دستگاه های 
ام��دادی و خدمات��ی، در اي��ن 
طرح ه��زاران اکی��پ پلیس به 
همراه اورژانس کشور، سازمان 
راهداری، سازمان امداد و نجات، 
فعالی��ت  و...  امدادخودروه��ا 
می کنند. مأموران اين دستگاه ها 
گردنه ه��ای  در  اس��تقرار  ب��ا 
برف گیر و ديگر جاده های پرتردد 
نسبت به روان سازی ترافیک و 
امدادرسانی به حوادث احتمالی 

اقدام خواهند کرد.

پلیس راه و همه دستگاه های امدادی و خدمات جاده ای به حالت آماده باش درآمده اند

س��ردار مهری ريیس پلیس راهنماي��ی و رانندگی نیروی 
انتظامی با بیان اينکه پلی��س در اجرای اين طرح از تمامی 
توان و تجهیزات خود استفاده خواهد کرد، گفت که سرعت 
و سبقت غیرمجاز و انجام تخلفات پرخطر رانندگی، از جمله 
خط قرمزهای پلیس در اجرای اين طرح اس��ت که ارتکاب 
به آن از س��وی رانندگان منجر به توقیف خودرو و جريمه 
خواهد شد. وی همچنین بر ضرورت استفاده از تجهیزات 
زمستانی برای خودروها تأکید کرد و گفت که عالوه بر اينکه 
تمامی خودروها بايد سیس��تم گرمايش��ی مناسب داشته 
باش��ند، بايد در مس��یرهای برف گیر حتم��ا از زنجیر چرخ 

استفاده کرده و در غیراين صورت از ادامه سفرشان توسط 
پلیس جلوگیری خواهد شد.

مرک��ز اطالع رس��انی راه ه��ای کش��ور در اي��ام برگ��زاری 
ط��رح زمس��تانه هم چون ديگر ايام س��ال با ش��ماره تلفن 
88255555 وضعی��ت راه ها را به رانندگان اعالم کرده و 
نسبت به امدادرسانی به حوادث احتمالی نیز اقدام خواهد 

کرد.

آماده ب�اش پلی�س در ۲9 اس�تان و ۱۰۰ گردنه 
برف گیر

 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا همچنین 
از آماده باش 100 درصدی پلیس در 2٩ اس��تان 
و 100 گردن��ه برف گیر کش��ور خبر داد. س��ردار 
مهری ک��ه در رزمایش طرح زمس��تانه پلیس با 
حضور دستگاه های مختلف در پیست اسکی آبعلی 
برگزار شد، اظهار کرد: طرح زمستانه پلیس راهور 
از بیس��تم آذر ماه با اجرای این رزمایش آغاز شد. 

طرحی که تا 20 اسفندماه ادامه خواهد داشت و 
هدف از آن برقراری نظم و انضباط ترافیکی و امداد 
و نجات و خدمت رسانی به تمامی کاربران ترافیک 
است. وی با بیان اینکه 2٩ استان برف گیر در کشور 
داریم، گفت: همکاران من در محورهای تمامی این 
استان ها در آماده باش خواهند بود، همچنین 100 
گردنه برف گیر شناسایی شده که عوامل پلیس و 
دیگر دستگاه های خدماتی و امدادی به شکل ویژه 

در آن مستقر خواهند بود.
 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان 
اینکه برخی از شهرها نیز جزو شهرهای برف گیر 
محسوب شده و باید تدابیر ترافیکی در آن اتخاذ 
ش��ود ادامه داد: عالوه بر جاده ها ش��هرهایی که 
برف گیر هستند نیز طرح ترافیکی ویژه زمستانه 

را خواهند داشت.
سردار مهری با اش��اره به عملیات های گذشته 
و طرح های ویژه ترافیکی پلیس در س��ال جاری 
اظهار ک��رد: طرح نوروزی، طرح تابس��تانه، طرح 
بازگش��ایی مدارس، طرح اربعین و طرح ترافیکی 
زمین لرزه کرمانشاه جزو طرح هایی بود که پلیس 
اجرا کرد و این بار نیز در جریان طرح زمستانه قرار 
داریم که الزم است این طرح با آمادگی صددرصد 
انجام ش��ود. رییس پلی��س راهنمایی و رانندگی 
ناجا همچنین گفت: آمارهای ما در سال گذشته 
نش��ان می دهد که ۳۷ درصد از جانباختگانی که 
در طرح زمس��تانی پارس��ال فوت شدند، به علت 
س��رعت غیرمجاز و انحراف به چپ جان خود را 

تاش همگانى برای زمستانى کم حادثه در جاده ها
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از دس��ت داده اند. س��ردار مهری همچنین از 
کاهش ح��دود ۷ درصدی جانباختگان طرح 
زمستانی سال ٩۵ نسبت به سال ٩٤ خبر داد 
و گفت: حتی یک کشته برای ما زیاد است و ما 
به دنبال کاهش تلفات هستیم البته همه باید 

دست به دست هم دهند.

راهداري زمس�تاني امس�ال با ۶۰ دستگاه 
نمك پاش هوشمند جدید

سعي و تالش سازمان راهداري و حمل ونقل 
ج��اده اي کش��ور جه��ت تأمی��ن امکانات و 
تجهیزات مورد نیاز عملیات راهداري در فصل 
زمس��تان و س��رما با قوت ادامه دارد. داریوش 
نصر مدی��رکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز 
ماشین آالت این س��ازمان با اشاره به موضوع 
در پیش بودن راهداري زمس��تاني و اقدامات 
دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماش��ین آالت 
این سازمان براي امسال تصریح کرد: در بخش 
تجهیزات، امکانات ما براي راهداري زمستاني 
بس��یار مهم اس��ت زیرا به میزان مورد نیاز از 
گذشته تجهیزات و ماشین آالت وجود داشته 
است و امسال نیز به امکانات موجود تجهیزات 
نویي که همگام با پیشرفت هاي نوین فناوري 
در کشورهاي پیش��رفته است اضافه مي شود 
عالوه بر این همه راهداران آماده هستند تا یک 
زمستان خوب را شروع کرده و مدیریت کنند. 
داریوش نصر از خرید ۶0 دستگاه نمک پاش 
هوش��مند منطبق بر اس��تانداردهاي اروپایي 
از تولیدکنن��دگان داخلي خب��ر داد و گفت: 
امسال ۶0 دستگاه نمک پاش هوشمند طبق 
اس��تانداردهاي بین المللي از تولیدکنندگان 
داخلي خریداري شده است که در حال توزیع 
بین  استان هاي هدف است و سعي بر این است 
تا قبل از فصل سرما و آغاز راهداري زمستاني 
این تعداد نمک پاش تازه نفس با هدف خدمت 
به مسافران و هموطناني که از طریق جاده ها 
س��فر خواهند کرد، در محورهاي مواصالتي 

استقرار یابند. 
وي با تأکید بر اینکه تالش ش��ده اس��ت تا 
تجهیزات راهداري زمس��تاني امسال در حد 
نی��از حداقل فراهم ش��ود، افزود: الزم اس��ت 
جهت رف��ع نیازمندي و افزای��ش آن ها براي 

س��ال هاي آتي اقدام الزم با تخصیص اعتبار از سوي 
مبادي ذیربط صورت پذیرد، لذا با برنامه ریزي و تدابیر 
الزم درخصوص تأمین تجهیزات زمستاني امسال امید 
است کمبود خاصي مشاهده نگردد و به میزاني که در 
حد منابع محدودي که در اختیار بود امکانات نسبتاً 
مناسبي در جاده هاي کش��ور مستقر هستند از این 
رو باید گفت بحث نوس��ازي و خرید تجهیزات یکي 
از چالش هایي اس��ت که پیش روي سازمان راهداري 
و حمل ونقل جاده اي در س��ال هاي بعد قرار دارد زیرا 
آزادراه ها و جاده هاي جدیدي در دس��ت اجرا اس��ت 
که نیاز راهداري کش��ور را به افزایش ماش��ین آالت و 
تجهیزات بیشتر مي کند همچنین باتوجه به فرسودگي 
٤0 الي ۵0 درصدي ناوگان، لزوم نوسازي آن بیش از 

پیش باید مورد توجه قرار گیرد. 
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در س��اخت این مهدیه که دارای معماری 
و کاشی کاری های بسیار زیباست، از اساتید 
و اهالی فن ش��هرهای اصفهان، قم، مشهد 
و س��منان اس��تفاده شده اس��ت. از جمله 
اقدامات معاونت فرهنگي در مهدیه سمنان 
مي توان به ایجاد کتابخانه، سایت اینترنتي 
و اردوهاي علم��ي و مذهبي، برگزاري نماز 
جماعت در س��ه وقت، محفل انس با قرآن، 
آموزش، قرائت و تفس��یر ق��رآن و برگزاري 

مراسم مذهبي اشاره کرد.

نکت��ه جالب توجه اینکه، این مهدیه بزرگ 
دارای ی��ک مرامنام��ه اس��ت ک��ه از آغازین 
روزهای بهره برداری مدنظر قرار گرفته است 
مرامنام��ه ای که در آن اهداف زیر به رش��ته 

تحریر درآمده است؛ 
ج��ذب دوس��تداران اهل بی��ت )علیهم 
الس��الم( ب��ه فعالیت هاي پر ب��ار فرهنگي، 
مذهبي و اجتماعي و همچنین آشنا ساختن 
نس��ل جوان با معارف غني اسالم، ایجاد و 
بسط فرهنگ انتظار، هدف گذاري به سمت 

ساختن انس��اني که جامع کرامت انساني و 
صفات فاضله باشد، ارتقاي سطح معنویت و 
دین مداري عموم مردم خاصه جوانان، نگاه 
جامع نگ��ر به نیاز عموم م��ردم و مخصوصاًً 
جوانان در حوزه مطال��ب فکري، عقیدتي، 
علمي، آموزشي، ورزشي و اجتماعي و ایجاد 
و بسط مشارکت های عمومي در طرح هاي 
مختل��ف فرهنگي، دین��ي، علمي، هنري و 

اجتماعي.
مهندس عب��داهلل  اکبری راد یکی از اعضای 

مهدیه بزرگ سمنان؛ محلى برای فعالیت های فرهنگى و مذهبى
وقتى شرکت عقاب افشان مسؤولیت های اجتماعى خود را فراموش نمى کند

ساخت مهديه بزرگ سمنان از سال ۱383 و با واگذاري زمینی به مساحت بیش از 3 هزار متر مربع از طرف اداره مسکن و شهرسازي سمنان در سه طبقه آغاز و طی چند سال 
تالش در سال ۱389 تکمیل و رسما به بهره برداری رسید. در تزئینات داخلي از جلوه هاي بديع و اصیل هنر معماري ايراني و اسالمي استفاده شده است تا با روح بنا سازگار باشد. 
بیش از9۰ درصد ساخت اين بناي مقدس را شرکت تولیدي و صنعتي عقاب افشان در راستای تحقق اهداف اجتماعی خود به انجام رسانده است. موضوع مهم اينکه زير بنای صحن 

اصلی اين مهديه يک هزار مترمربع وسعت و گنجايش يک هزار و 5۰۰ نفر را دارد.
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هی��أت مدیره ش��رکت عقاب افش��ان درباره 
مهدیه بزرگ سمنان می گوید: »ساخت این 
بناي مقدس را کارکنان ش��رکت تولیدي و 
صنعتی عقاب افش��ان به انجام رس��انده اند 
و هدف از تأس��یس ای��ن مجموعه فرهنگی 
و مذهبی، جذب دوس��تداران اهل بیت )ع( 
ب��ه فعالیت ه��اي پربار فرهنگ��ی، مذهبی و 
اجتماعی و همچنین جذب و آش��نا ساختن 
نسل جوان با معارف غنی اسالم و در نهایت 
کمک به ابعاد جامعه اي با معیارهاي ایرانی و 

اسالمی است.«

فعالیت های فرهنگى و مذهبى مهدیه
مهدی��ه ب��زرگ س��منان این روزها محل 
رفت و آمد اقشار مختلفی از مردم و خصوصاً 
جوانان ش��هر سمنان اس��ت که در ایام سال 
و در مناس��بت های گوناگون می توانند از آن 
اس��تفاده کنن��د. در ادامه به بخش��ی از این 

فعالیت ها اشاره می شود:
برگزاری نماز جماعت در س��ه وقت صبح، 
ظهر و ش��ب، تش��کیل کالس ه��ای قرآنی، 
برگزاری مراسم عزاداری معصومین مخصوصاًً 
در ماه مح��رم و ماه مبارک رمضان، برگزاری 
جشن والدت ائمه معصومین، دعوت مردم به 
س��فره های افطاری در ماه رمضان، تشکیل و 

برگزاری کالس های حلقه صالحین باهمت و 
کوشش دست اندرکاران مجموعه توسط امام 
جماعت مهدیه و برگزاری جلس��ات تفسیر 

قرآن توسط امام جمعه موقت سمنان. 
البته مهدیه س��منان در طول سال میزبان 
مراس��م  دیگری هم هس��ت که از آن جمله 
می ت��وان ب��ه برگ��زاری نمایش��گاه هایی با 
موض��وع مهدوی��ت، قرآن و کت��ب مذهبی، 
س��خنرانی و مداحی ش��خصیت های مطرح 
کش��وری نظیر حجت االس��الم دارس��تانی، 
اس��تاد انصاری��ان، حجت االس��الم مه��دی 
 دانش��مند، آیت ا... بوش��هری، دکتر رفیعی، 
حجت االس��الم میرزامحم��دی، حاج محمد 
کریمی، حاج میثم مطیعی، حاج س��یدعلی 
حس��ینی نژاد، حاج سیدمهدی میرداماد و...، 
برگزاری دع��ای ندبه در صبح های جمعه به 
صورت مستمر، برگزاری اردوهای فرهنگی- 
مذهبی، برگزاری مراس��م دعای عرفه همه 
ساله، برگزاری جشن نیمه شعبان، ذکر دعای 
توسل، زیارت عاش��ورا و دعای کمیل اشاره 

کرد. 
در مهدیه س��منان جمعه ش��ب ها بعد از 
اقامه نماز جماعت، نماز ام��ام زمان)عج( به 
نیت حضور در جمکران خوانده می شود. این 

مهدیه یک سقاخانه بزرگ نیز دارد.
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بیس��تمین روز آذرماه امسال، 
شرکت عقاب افشان، جديدترين 
نمايندگی خدمات پس از فروش 
خود را در شهر اراک افتتاح کرد 
و مورد بهره برداری ق��رار داد؛ 
نمايندگی ای که با نام »برادران 
عسگری« قرار است ازاين پس 
عالوه بر اتوبوس های شهر اراک، 
اتوبوس های اسکانیای شهر های 
عب��وری از اراک نظی��ر مالي��ر، 
بروجرد، نهاوند، اهواز و... را نیز 

تحت پوشش خود قرار دهد. 
به گفته سعید عس��گری، يکی 
از مالکان نمايندگ��ی اراک، اين 
مجموع��ه در زمین��ی ب��ه متراژ 
65۰۰ مترمربع ساخته شده که 
سوله تعمیرگاهی آن 9۰۰ متر و 
انباری آن 35۰ متر اس��ت. اين 
نمايندگی، ظرف مدت يک سال 
ارش��د  مدي��ران  نظ��ر  تح��ت 
مرک��ز خدمات پ��س از فروش 
عقاب افشان و نماينده اسکانیای 
س��وئد ساخته ش��ده و پرسنل 
اين نمايندگی، تمامی دوره های 
آموزش فنی، عملی و تئوری اين 
شرکت را با موفقیت پشت سر 
گذاش��ته اند. »کالسکه سبز« با 
سعید عسگری و صالح عسگری، 
ب��ه  اراک،  نمايندگ��ی  مال��کان 
گفتگ��و پرداخته ک��ه در ادامه 

می خوانید.

در فضایى به متراژ ۶۵۰۰ مترمربع صورت گرفت

عمید روبیاتى
خبرنگار

تم�ام اس�تانداردهای الزم ب�رای نمایندگى 
عقاب افشان را در اختیار داریم

س��عید عس��گری درب��اره نمایندگ��ی اراک 
می گوید: از حدود یک سال پیش، فرایند ساخت 
مکان نمایندگی اراک را زیر نظر مرکز خدمات 
پس از فروش عقاب افشان آغاز کردیم و با یاری 
خدا توانستیم در بیس��تم آذرماه امسال بعد از 
پایان کار س��اخت، در حضور مدیران ش��رکت 
عقاب افشان، آن را رسماً به بهره برداری برسانیم. 
م��ا در طول س��اخت ای��ن مجموع��ه، ارتباط 
تنگاتنگی با مرکز داش��تیم و حس��ب دس��تور 
مدیران شرکت عقاب افشان، تمام استانداردهای 
الزم را نیز در س��اخت ای��ن نمایندگی مدنظر 
قرار دادیم. خوشبختانه ما در این مرکز، تمامی 
خدم��ات تعمیرگاهی، اتاق س��ازی، نقاش��ی و 
س��رویس های دوره ای اتوبوس های عقاب افشان 

را انجام می دهیم.

اهمیت توجه به خدمات پس از فروش
وی در پاس��خ به این سؤال که اهمیت توسعه 
نمایندگی ه��ای خدمات پ��س از فروش در یک 
مجموعه خودروسازی چقدر است، گفت: من فکر 
می کنم وسیله ای که خدمات پس از فروش ندارد 
را نباید خریداری ک��رد. خدمات پس از فروش 
یک رکن اساس��ی اس��ت و نبودش یک معضل 
بزرگ. این بخش، در حوزه خودروس��ازی و آن 
هم خودروهای مس��افربری اهمیت صدچندانی 

دارد. شما فکر کنید یک اتوبوس با ده ها مسافر 
یکباره در بیابان دچار مشکل فنی شود. در این 
شرایط، گناه مسافران چیست که باید ساعت ها 
سردرگم باش��ند. من سال هاس��ت با اتوبوس و 
جاده س��روکار دارم. بارها دیده ام اتوبوس��ی در 
بین راه خراب ش��ده و رانن��ده آن منتظر مانده 
تا یک نفر از تهران به داد او و اتوبوس��ش برسد. 
خوشبختانه شرکت عقاب افشان سال هاست در 
بخش خدمات پس از فروش خود برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری کرده است و امروز هم دارد نفعش 
را می برد. امیدوارم همه خودروسازان ما به اندازه 
ش��رکت عقاب افش��ان برای محصوالت تولیدی 

خود ارزش قائل باشند.

فقط قطعات اصلى
این فعال حوزه اتوبوس با تأکید براینکه همه 
رانن��دگان و مالکان اتوبوس ه��ا باید از قطعات 
اصل��ی در تعمیر خودرو اس��تفاده کنند، افزود: 
ما طبق دس��تورالعملی که داریم، در نمایندگی 
اراک از هیچ قطعه غیراصلی استفاده نمی کنیم و 
پیشنهادمان به مالکان عزیز اتوبوس ها این است 
که به جای قطعات یدکی متفرقه، قطعات اصلی 
را مورد استفاده قرار دهند. طبق قانوِن شرکت 
عقاب افش��ان، همه قطعات اصلی استفاده شده 
در اتوبوس ها تا یک س��ال بع��د از نصب، دارای 
گارانتی هستند و این خود، تضمینی بر کیفیت 
باالی آن هاس��ت. البته گاهی مشاهده می شود 

افتتاح نمایندگى خدمات پس از فروش عقاب افشان در اراک
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برخی مالکان اتوبوس ه��ا برای صرفه جویی 
در هزینه ها رو به استفاده از قطعات متفرقه 
می آورند و اغلب بعداً پش��یمان می ش��وند. 
قطع��ات غیراصل��ی اگرچ��ه ارزان ترند اما 
کیفی��ت الزم را ندارند و اگر خراب ش��وند 
ممکن است به بخش های دیگری از اتوبوس 
هم آس��یب بزنند و هزینه های بیشتری به 

وجود آورند.

پرسنل کهنه کار در نمایندگى اراک
صالح عس��گری، یک��ی دیگ��ر از مالکان 
نمایندگی خدمات پس از فروش عقاب افشان 
در اراک، با اش��اره به اینکه نمایندگی اراک 
٩۵ درصد اس��تانداردهای موردنیاز را دارد، 
گف��ت: خوش��بختانه م��ا 1٤ نفر پرس��نل 
تعمیرگاهی داریم که هر یک از آنها حداقل 
بیش از ۵ س��ال و برخی از آنها حتی تا 2۵ 
سال سابقه کار فنی و تجربی دارند. پرسنل 
ما از مدت ه��ا قبل در مرکز خدمات پس از 
فروش عقاب افش��ان در تهران آموزش های 

الزم را دیده ان��د و از هر لحاظ آماده ارائه خدمات به مالکان 
اتوبوس های اسکانیا هستند.

بهترین شیوه، مشتری مداری است
وی با تأکید براینکه اصول حرفه ای بر سیس��تم خدمات 
پس از فروش شرکت عقاب افشان حاکم است، افزود: به نظر 
من، مدیران ارشد عقاب افشان به همان اندازه که روی تولید 
اتوب��وس تمرکز دارند، بر خدمات پس از فروش محصوالت 
خود نیز تمرک��ز و برنامه ریزی دارند. چیزی که من در این 
زمینه می بینم، اصولی حرفه ای بر مبنای مشتری مداریست. 
متأس��فانه چنین نگاهی در صنعت خودروس��ازی ما کمتر 
دیده می شود و میزان نارضایتی ها از خدمات پس از فروش 
برخی خودروسازان کشور گواهی بر این مدعاست. در همه 
جای دنیا کار خوب نتیجه خوب هم دارد. ما امروز ش��اهد 
تأثیرگذاری عقاب افشان در حوزه تولید انواع اتوبوس شهری 
و بین شهری هستیم. امیدوارم که این شرایط روزبه روز بهتر 

از گذشته شود.

همه از اتوبوس های اسكانیا راضى هستند
صالح عسگری که فعالیتی پررنگ در حوزه مسافربری دارد، 

ای�ن روزه�ا کمت�ر کس�ى 
نگرانى در م�ورد اتوبوس های 
اسكانیا دارد؛ چه مالكان این 
اتوبوس ها که سرمایه ش�ان را 
ص�رف خرید آنه�ا کرده اند و 
چه مردم که قرار است از این 
اس�تفاده کنند.  نقلیه  وسایل 
ای�ن اتوبوس ه�ا از یك طرف 
ش�رایط فن�ى مطلوب�ى برای 
مالكان دارند و از طرف دیگر، 
مس�افران ه�م به ق�در کافى 
در آن ه�ا احس�اس راحت�ى 

مى کنند
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درباره کیفیت اتوبوس های اسکانیا و میزان 
رضایت م��ردم از محصوالت عقاب افش��ان 
می گوید: خوشبختانه این روزها کمتر کسی 
نگرانی در مورد اتوبوس های اس��کانیا دارد؛ 
چه مالکان این اتوبوس ها که سرمایه شان را 
صرف خرید آنها کرده اند و چه مردم که قرار 

است از این وسایل نقلیه استفاده کنند.
این اتوبوس ها از یک طرف ش��رایط فنی 
مطلوبی برای مالکان دارند و از طرف دیگر، 
مسافران هم به قدر کافی در آن ها احساس 

راحتی می کنند. 
ضمن اینکه سیستم به روز خدمات پس از 
فروش اتوبوس های اسکانیا نیز زمینه بسیار 
مناسبی را برای این برند در بازار ایجاد کرده 

است.

برنامه های ش�رکت عقاب افش�ان در حوزه 
خدمات پس از فروش

مهن��دس ب��رات زاده رئی��س واح��د امور 
نمایندگان ش��رکت عقاب افشان در رابطه با 
افتتاح نمایندگی خدمات پس از فروش این 
شرکت در اراک و برنامه های پیش رو در این 
زمینه گفت: خدمات پس از فروش شرکت 

عقاب افشان در راستای رسیدن به اهداف از 
پیش تعیین شده و همچنین جلب رضایت 
مش��تری که مهمترین هدف در این زمینه 
اس��ت، مرکز خدمات پس از فروش خود را 
در استان مرکزی )اراک( به مدیریت برادران 

عسگری افتتاح کرد.
 این نمایندگی بیستمین نمایندگی فعال 
در ح��وزه خدمات پس از فروش اس��ت که 
فعالیت رسمی خود را از بیستم آذرماه آغاز 

کرده است.
 این ش��رکت هم��واره از طریق مدیریت 
خدم��ات پس از فروش و توس��عه ش��بکه 
نمایندگی ه��ا، تأمی��ن قطع��ات و آموزش 
کارکن��ان، ایج��اد زیرس��اخت های الزم به 
منظ��ور ارتقای خدم��ات و کیفیت و بهبود 
مس��تمر به دنبال افزایش رضایت مشتری 

است.
م��ا معتقدی��م خدم��ات پ��س از فروش 
ضامن آرامش مشتریان بعد از خرید است، 
بنابراین به منظور اطمینان خاطر مشتریان، 
این مجموعه، برنامه روند توس��عه ش��بکه 
خدم��ات را همواره مد نظ��ر دارد که با این 
توضیحات انش��ااهلل در آینده نزدیک شاهد 

افتتاح رس��می نمایندگی های بندر عباس، 
عسلویه )جم( و اهواز خواهیم بود. 

با توجه به اینکه استان مرکزی را می توان 
استانی صنعتی شناخت و همچنین موقعیت 
این استان از شمال به استان البرز، تهران و 
قزوی��ن و از غرب به هم��دان و از جنوب به 
استان های لرستان و اصفهان منتهی می شود 
و از همه مهمتر با قرارداد سازمان اتوبوسرانی 
اراک با ش��رکت عقاب افش��ان جهت خرید 
اتوبوس های شهری که تعدادی نیز تحویل 
داده شده و همچنین س��ازمان اتوبوسرانی 
قم که تحت پوش��ش ای��ن نمایندگی قرار 
می گیرد، الزم دانس��تیم هرچه سریعتر در 
جهت رف��اه حال مش��تریان و رضایت آنان 
نسبت به اعطای نمایندگی اقدام کنیم و به 
یاری خداوند و سایر همکاران در این استان 

نمایندگی جدید افتتاح شد.
این مرکز کلیه خدمات تعمیراتی را با توجه 
به اهداف از پیش تعیین ش��ده شرکت ارائه 
خواهد داد. انگیزه اصلی ش��رکت در توسعه 
ش��بکه خدمات پس از فروش، رس��یدن به 
اهداف متعالی شرکت عقاب افشان و رضایت 

مشتری است.
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رش��د روز افزون تعداد وس��ايل نقلیه و افزايش تردد خودروها، بیش از پیش وضعیت کنترل اين وس��ايل را پیچیده تر و نیاز به سیس��تم های کنترلی و راهبری 
هوش��مند را ضروری و اجتناب ناپذير کرده اس��ت. اس��تفاده از RFID به عنوان يک تکنولوژی دقیق، کاربردی، ارزان و بدون پیچیدگی، راه حلی مناس��ب برای نیروی 

راهور )راهنمايی و رانندگی( به منظور حل مشکالت ترافیکی، کنترل عبور و مرور و رديابی وسايل نقلیه است.

RFID کنترل هوشمند تردد وسایل نقلیه با استفاده از تكنولوژی

مقدمه
با توجه به روند رو به افزایش جمعیت کالن شهرها می توان به بسیاری از 
 RFID1 مشکالت از قبیل افزایش ترافیک و تصادفات اشاره کرد. استفاده از
در وس��ایل نقلیه و بزرگراه ها، راه حل هایی را برای کنترل وسایل نقلیه و 
مدیری��ت عبور و مرور و پارکینگ ها به همراه دارد. تگ های RFID نصب 
شده روی اتومبیل قادر هستند هر نوع اطالعاتی نظیر رنگ، پالک، سریال 
موتور، نام و اطالعات حساب صاحب خودرو و دیگر اطالعات مهم را توسط 
یک کد شناس��ایی در خود حفظ کنند، بنابراین مأموران نیروی انتظامی 
می توانند با استفاده از یک تگ خوان اطالعات کاملی را از خودرو به دست 
آورند. همچنین به آسانی می توانند وسایل نقلیه به سرقت رفته را شناسایی 

و محل دقیق آنها را با استفاده از ردیابی کد GLN2 تعیین کنند.

RFID معرفى فناوری
عبارت RFID به معنای وس��یله شناس��ایی با فرکانس رادیویی است. 
این فناوری، یک روش شناس��ایی بی س��یم است که بر اساس آن، از 
میدان الکترومغناطیسی با فرکانس های رادیویی جهت انتقال داده ها 
و از برچسب هایی به نام تگ )Tag( جهت شناسایی و ردیابی خودکار 

استفاده می شود. 
ای��ن فن��اوری به علت بهره من��دی از دقت و س��رعت ب��اال و بهبود 
فرآیندهایی که نیازمند شناس��ایی هس��تند، از کاربردی وس��یع در 
شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی برخوردار شده است]1[.

RFID آشنایى با اصول کارکرد
فن��اوری RFID ب��رای خوان��دن و نوش��تن داده ها )ب��دون تماس( از 
سیگنال های الکتریکی و الکترومغناطیسی استفاده می کند. این فناوری 
وابسته به دو دس��تگاه تگ و کدخوان )Reader( برای برقراری ارتباط 

است.
تگ را باید به کاال، ش��یء و یا هر چیز دیگری که نیازمند شناس��ایی و 
ردیابی آن هستیم متصل کنیم. امواج رادیویی توسط کدخوان در یک 
فرکانس مشخص به تگ ارسال می شود که موجب شناسایی و بازیابی 

امید صفاریان
مرکز تحقیق و توسعه
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اطالعات می گردد. ترکیب تراشه و آنتن، تگ RFID یا فرستنده خودکار 
RFID نامیده می شود که توانایی ذخیره اطالعات مختلف را دارد. تگ 
با اس��تفاده از پردازنده یا تراش��ه کوچکی که متصل به یک س��یم پیچ 
برد الکترونیکی است، اطالعات را از طریق آنتنی که فرکانس رادیویی 
مختص خود را داراس��ت، منتشر می کند و سنسورهایی که در محیط 

قرار دارند، این اطالعات را دریافت می کنند.
 کدخ��وان، امواج رادیویی را ک��ه از تگ می گیرد به اطالعات دیجیتال 
تبدیل می کند تا قابلیت ارسال به کامپیوتر و پردازش آن وجود داشته 
باشد. در واقع، کدخوان همانند اسکنر کد میله ای عمل می کند و امکان 

ارتباط بین تگ های RFID و سیستم اطالعاتی را فراهم می آورد.

RFID شكل ۱: طریقه تبادل اطاعات بین تگ و کدخوان در سیستم

ام��واج رادیوی��ی، انرژی مورد نی��از جهت برقراری ارتب��اط بین تگ و 
کدخوان را فراهم می س��ازد. با وجود این امواج رادیویی اس��ت که تگ 
فعال می شود و وجود خود را به کدخوان اعالم می دارد تا بتواند به طور 
پیوس��ته از طریق پالس های رادیویی، داده ها را ارسال کند و کدخوان 
توس��ط نرم افزارهای مربوطه، داده ها را برای کاربردهای متفاوت مورد 

پردازش قرار دهد ]1[.

RFID اجزای تشكیل سیستم مبتنى بر
براي استقرار سیستم ثبت اطالعات با استفاده از تکنولوژي RFID نیاز 

به تجهیزات و اجزاي زیر است:
۱( تگ )Tag(: تگ از دو قس��مت تراشه و آنتن تشکیل می شود و در 
برخی از انواع آن یک باطری هم وجود دارد. تگ ها از نظر کاربرد در انواع 

غیرفعال، نیمه فعال و فعال وجود دارند.

شكل۲: دو نمونه تگ صنعتى فرکانس باال )قابل استفاده در اتومبیل(
فاصل��ۀ خواندن برچس��ب ها به متغیرهای بس��یاری از جمله فرکانس 
عملک��رد آنها و ق��درت کدخوان در تداخل با اش��یای فلزی و یا دیگر 

کدخوان ها بستگی دارد.
 محدوده فرکانسی تگ ها در شکل ۳ آمده است که شامل باند فرکانس 

پایین، باند فرکانس باال، باند UHF و مایکروویو است ]1[.

شكل ۳: طیف فرکانس مؤثر تگ ها

۲( کدخوان )Reader(: از یک آنتن، یک ماژول الکترونیکیRF۳ برای 
برقراری ارتباط با تگ و یک ماژول کنترلی جهت ارتباط با سرور تشکیل 

شده است.

شكل ۴: ساختار و عملكرد تگ و کد خوان

۳( تقویت کنن�ده س�یگنال )Antenna(: یکی از اجزای اساسی در 
سیس��تم RFID، آنتن  است. آنتن ها، هم در تگ ها و هم در کدخوان ها 
وج��ود دارن��د. وظیفه اصلی آنتن ه��ا، دریافت، ارس��ال و تقویت امواج 
رادیویی است، به طوری که دستگاه کدخوان در هنگام خواندن، با ارسال 
سیگنال رادیویی توس��ط آنتن خود موجب فعال سازی تگ می شود و 
تگ اطالعات را توسط آنتن خود به کدخوان ارسال می کند. ابعاد آنتن 

ارتباط مستقیمی با برد آنتن دارد.
٤( س��رور مرکزی یا کنترل کننده )Host(: به یک کامپیوتر شخصی یا 
ایستگاه کاری اطالق می شود که در آن بانک اطالعاتی و نرم افزار کنترلی 

قابل اجراست و اطالعات مربوط به تگ ها در آنجا ثبت می گردد.

شكل ۵: چگونگى عملكرد شناسایى تگ
Host و ارسال آن به RFID با استفاده از سیستم 

 RFID مزایای استفاده از فناوری
فناوری RFID، انعطاف پذیری باالیی دارد و عالوه بر سهولت دسترسی، 
جهت اتوماسیون سیستم های گوناگون مناسب و قابل پیاده سازی است. 
مزایایی که در اس��تفاده از این فناوری وجود دارد در سایر سیستم های 
شناسایی خودکار قابل دسترسی نیست. از جمله مزیت های این فناوری 
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می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 به دلیل تشخیص خودکار، از میزان خطا کاسته می شود.

 نیازی نیست که تگ ها در معرض دید مستقیم قرار گیرند و تگ ها را 
می توان بدون دست زدن، به روزرسانی کرد. 

 ب��ه دلیل ع��دم نیاز به تماس مس��تقیم تگ ها، امکان اس��تهالک و 
فرسودگی وجود ندارد.

 فرآیند شناس��ایی و ردیابی به ش��کل خودکار و بدون توقف صورت 
می گیرد و کدهای ذخیره شده در تگ ها قابل دستکاری نیستند.

 می توان از این فناوری در س��امانه های یکپارچه نیز استفاده کرد، زیرا 
امکان ذخیره سازی باالی اطالعات وجود دارد]2[.

کاربرد سیستم RFID در حوزه حمل ونقل
۱. کنترل سرعت هوش�مند: استفاده از تگ های RFID نصب  شده 
روی اتومبیل، کمک ش��ایانی به ثبت سرعت وسایل نقلیه و همچنین 
شناسایی متخلفین می کند. با وجود دو کد خوان در فاصله ای مشخص 
از هم می توان سرعت وسایل نقلیه را محاسبه و ثبت کرد؛ بدین ترتیب 
که با عبور وسیله نقلیه از کد خوان اول، اطالعاتی نظیر نوع، رنگ، پالک، 
س��ریال موتور و هر مورد دیگری در حافظه برچسب ثبت می شود و به 
همراه زمان عبور به مرکز ارس��ال می گردد. پس از عبور وس��یله نقلیه 
از کد خ��وان دوم مجدداً اطالعات آن ثبت و همراه زمان عبور به مرکز 
ارس��ال می ش��ود. با تفریق زمان عبور وس��یله نقلیه از کد خوان اول از 
زم��ان عبور همان اتومبیل از کد خوان دوم و تقس��یم نتیجه بر فاصله 
دو کد خوان س��رعت وسیله نقلیه مش��خص می گردد. این کد خوان ها 
می توانند در مناطق حساس و خطرساز جاده ها یا خیابان ها نصب شوند 
و با استفاده از شبکه GSM٤ فعال در اکثر نقاط کشور اطالعات را ارسال 

کنند ]٤، ۵ و ۶[.

RFID شكل ۶: طریقه محاسبه سرعت خودرو توسط سیستم

۲. کنترل تردد و ترافیك بزرگراه ها: بعضی از بزرگراه ها و خیابان ها 
مس��یرهای اصلی رفت و آمد در شهرهای پرجمعیت هستند. شلوغی 
آن ها کار کنترل ترافیک را بسیار مشکل می سازد، بنابراین راه حلی که 
به سازمان های کنترل و مدیریت ترافیک کمک شایانی می کند، استفاده 
از تگ هوش��مند۵ است. با نصب پایانه های داده خوان۶ در ابتدا و انتهای 
بزرگراه ها می توان تعداد اتومبیل موجود در آن ها را محاسبه کرد. با عبور 
هر اتومبیل از زیر پایانه ورودی و دریافت سیگنال از برچسب اتومبیل، 
اطالعات به مرکز فرس��تاده می ش��ود و در نرم افزار به کاررفته در سرور 
مرکزی یک عدد به تعداد اتومبیل ها اضافه می گردد و با خروج اتومبیل 
از بزرگراه و ارسال سیگنال به پایانه ای که در انتهای بزرگراه است یک 

عدد از تعداد اتومبیل ها کاسته می شود.
 اگر این عدد از ظرفیت بزرگراه بیش��تر باش��د به طور اتوماتیک راه بند 
اتوبان بسته می شود تا زمانی که تعداد خودروها به میزان تعریف شده 
 )DMS۷( برسد. این اطالعات برای رانندگان توسط تابلوهای پیغام پویا
که در نقاطی از بزرگراه و در س��طح ش��هر ب��رای ارائه اطالعات جدید 

ترافیکی نصب شده اند، ارسال می گردد. 
بدین وس��یله با نمایش خیابان های پرترافیک، رانن��دگان می توانند از 
قبل مس��یر خود را تعیین کنند. اگر اتومبیلی در زمان تعیین شده از 
داده خوان خروجی عبور نکند احتمال آن که اتومبیل دچار مشکل شده 
باشد وجود دارد و می توان برای کمک رسانی به آن اقدام کرد ]2 و ٤[.

RFID شكل ۷: طرح کنترل تردد و ترافیك در بزرگراه ها توسط سیستم

۳. ردیابى وس�ایل حمل ونقل عمومى: با نصب تگ های اشاره شده 
در ناوگان اتوبوس��رانی و همچنین مانیتورهای مناسب در ایستگاه ها، 
زمان ورود اتوبوس ها به ایستگاه به طور دقیق قابل پیش بینی خواهد بود. 
توسعه این تکنولوژی در اتوبوسرانی، زمان بندی و کنترل دقیق حرکت 
اتوبوس ها و به دنبال آن افزایش سرعت خدمت رسانی و کاهش معضالت 
ترافیکی را به همراه خواهد داشت. همچنین می توان از این سیستم ها در 
ردیابی وسایل نقلیه عمومی مانند تاکسی ها، اتوبوس ها، مینی بوس ها و 
سواری های خطی و تعیین مکان دقیق آن ها استفاده کرد، چراکه بدین 
ترتیب برنامه ریزی و تخصیص بهینه ناوگان و همچنین اطالع رس��انی 
به روز به مش��تریان امکان پذیر می شود. با این کار، مبالغ قابل توجهی 
در زمینه بازرس��ی خطوط، صرفه جویی می شود. همچنین می توان در 
ردیابی کانتینرها و ماشین های حمل زباله و کنترل و مدیریت آن ها از 

کارایی این سیستم بهره برد.

RFID شكل ۸: سیستم ردیاب وسایل حمل ونقل عمومى بر اساس فناوری

از دیگر مزایای سیستم موردنظر، تشخیص مدت زمان دقیق ورود وسایل 
نقلیه مختلف به محدوده های ممنوعه ترافیکی و نیز عمق ورود آنان به 
محدوده های مذکور است، و اطالعات به دست آمده از تگ ها راه برخورد 
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عادالنه و متناسب با هر گونه تخلف را هموار می سازد.
 RFID ثبت س��رعت در خیابان ها و به طور کلی به کارگیری سیس��تم
ب��رای ارگان ه��ا و مؤسس��اتی که به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم با 
صنع��ت حمل ونقل س��ر و کار دارند موجب س��هولت کنترل وس��ایل 
نقلیه، ردیابی، نظارت، برنامه ریزی و اعمال صحیح قانون خواهد ش��د. 
ارگان ها و س��ازمان هایی نظیر وزارت راه و  ترابری، راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامی، سازمان های حمل ونقل، کنترل ترافیک، تاکسی رانی، 
اتوبوس رانی و سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور می توانند از مزایای 

این سیستم بهره مند شوند ]٤[.
۴. معرفى سامانه AVI مبتنى بر شناسایى راننده: با ورود ف�ناوری 
AVI8 به ع�رصه های امنیت، سیس��تم های مبتنی بر شناسایی راننده 

دگرگون ش��ده اس��ت. دیدگاه جدید این اس��ت که اس��تفاده توأمان 
از ف�ناوری های شناس��ایی خ��ودرو و تأیید ه�ویت رانن��ده به ع�نوان 
یک س��اختار ترکیبی ق�ف�ل و کلید باعث خواهد ش��د که یک خودرو 
ه�یچ گاه به س��رق�ت نرود و یا در صورت س��رق�ت، امکان تردد با آن 
ممکن نباش��د، یا جلو انواع تخلفات در سامانه ها و خودروهای ناوگانی 
)مانند تاکسی(، پارکینگ ها و امثال آن گرف�ته شود. تگ AVI مبتنی 
بر راننده، شامل یک کارت شناسایی الکترونیکی شخصی )بدون تماس( 
اس��ت. تگ خوان از فاصله دور، عالوه بر شناسایی کد خودرو، محتویات 
کارت شناسایی الکترونیکی راننده را نیز خوانده آن را برای کنترل کننده 
اصلی ارس��ال می کند. این مسافت، زمان کافی برای پردازش اطالعات 
توس��ط کنترل کننده های امنیتی به منظور صدور اجازه ورود خودرو و 
آزاد کردن راه بندها را فراه�م می سازد. در این سیستم، تگ مخصوص 
شناسایی خودرو به منزله ق�ف�ل و کارت الکترونیکی راننده یا شناسایی 
ش��خصی به منزله کلی��دی برای صدور اجازه ع�ب��ور ع�مل می کنند. 
درصورتی که راننده، خودرو را ترک کند و یا راننده غ�یرمجاز در خودرو 
باش��د، به دلیل ع�دم ارسال ID راننده، سیستم امنیتی اجازه ع�بور را 
نخواه�د داد. س��امانه های AVI مبتنی بر شناسایی ازراه دور راننده، در 
جاهایی که شناسایی و تأیید ه�ویت راننده بدون متوقف کردن خودرو 

ضروری است، کاربردهای پراهمیتی پیدا کرده اند ]۵ و ۶[.

RFID شكل 9: سیستم شناسایى وسایل نقلیه و خودرو بر اساس فناوری

مزای�ا و کارکردهای سیس�تم RFID در صنع�ت حمل ونقل به طور 
خاصه چنین است:

1. مدیریت ترافیک شهری و جمع آوری اطالعات دقیق نسبت به وضعیت 
حمل ونقل.

2. ردیابی وس��ایل نقلی��ه عمومی که ملزم به ارائ��ه خدمات حمل ونقل 
هستند.

۳. کنترل محدوده های طرح ترافیک و شناسایی وسایل نقلیه پر تردد شخصی.

٤. کنترل سرعت وسایل نقلیه و شناسایی نقاط حادثه خیز و به طور کلی 
شناسایی نقاط تصادف و برخورد وسایل نقلیه.

۵. ح��ذف جایگاه های عوارض��ی و ارائه طرح پرداخ��ت مقدار مالیات 
براساس میزان سفر.

۶. اس��تفاده از اهرم سوخت علیه وسایل نقلیه فاقد برچسب شناسایی 
و دیگر وس��ایل نقلیه ای که اقدام به پرداخت جرائم و عوارض س��الیانه 

نمی کنند.

نتیجه گیری
همان گونه که گفته شد، استفاده از RFID در صنعت حمل ونقل باعث 
نظارت، کنترل و برنامه ریزی بهتر در این زمینه می گردد، چراکه با توجه 
ب��ه عدم پیچیدگی زیاد و کاربردهای فراوان آن، در آینده  ای نه چندان 

دور پیشرفت های چشم گیری حاصل خواهد شد. 
محاس��به عوامل ترافیکی، مدیریت آس��ان ش��هری، ردیابی وس��ایل 
نقلی��ه عمومی و ش��خصی، ایمنی حاصل از کنترل س��رعت و کاهش 
 هزینه های نیروی انسانی، دالیل استفاده از تکنولوژی RFID در صنعت 

حمل ونقل کشور هستند.
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علم و فناوری

۳ شغلى که ربات ها نمى توانند داشته باشند!
کنار تلفن همراه تان نخوابید

تكنولوژی خودروهای ضّد گلوله

از تاکسى های خودران تا شیشه های خودترمیمى تلفن همراه

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

]23[

شماره ۴۳ - آذر ماه ۱۳9۶

ماهنامه داخلى شرکت عقاب افشان



در دنیای فناوری نمی توان ادعا داشت که هر روز اتفاقات تازه ای رخ می دهد! شايد اين تعبیر برای دنیای فناوری بهتر باشد که بگويیم در هر لحظه، رخداد تازه ای در اين دنیا 
به وقوع پیوسته که می تواند تمام معادالت پیش از خود را دستخوش ترديد کند. 

امروز فناوری اطالعات يکی از مهمترين مولفه های قدرت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی است. کشوری که توانايی فناورانه دارد می تواند در لیست قدرت های بزرگ 
باشد. با اين مقدمه به برخی از اخبار اين حوزه که قطره ای از درياست اشاره می کنیم.

فناوری خودرویى تش�خیص عابر پیاده در 
شب

شرکت خودروسازی تویوتا از آخرین فناوری 
سیس��تم ایمنی خود که قابلیت تش��خیص 
خودکار عابرپیاده در ش��ب را دارد، رونمایی 
کرد. تویوتا اسامی مدل هایی که برای اولین 
بار این سیس��تم را دریافت خواهند کرد، به 
صراحت اعالم نکرد. اما پیش بینی می ش��ود 
این فناوری به سرعت گسترش یابد. از جمله 
این فناوری ها، سیستم جلوگیری از برخورد 
با عابران پیاده در شب و دوچرخه سواران در 
طول روز اس��ت و با سرعت بیشتری خودرو 
را متوقف می کند. هش��دار ردیابی خط نیز 
تش��خیص در الین ب��ودن را برای کمک به 
رانن��ده بهبود می بخش��د و ک��روز کنترل 
سازگارش��ونده به عملکرد کامل و تشخیص 

پیشرفته کمک می کند.
در ضم��ن، امکانات جدید ش��امل کمک به 
تابلوهای جاده ای)نش��ان دادن  تش��خیص 
اطالع��ات تابلو روی صفحه نمایش خودرو( 

خواهد شد.

ساخت ربات خنثى کننده بمب در چین
چین نوع��ی ربات با قابلی��ت خنثی کردن 
مواد منفجره طراحی کرده است. این ربات 
بر خالف دیگر ربات ه��ای کاربردی در این 
زمینه ک��ه نیاز ب��ه کنترل دس��تی دارند، 
عملی��ات خود را به تنهای��ی انجام می دهد. 
ع��الوه بر این ربات جدید با مخزن انفجاری 

برای خنثی کردن مواد انفجاری تجهیز شده 
است.

 EOD در عملیات دس��تی سنتی کارکنان 
در معرض خطر تش��خیص، دف��ع، انتقال و 
تخریب مواد منفجره بودند، اما با اس��تفاده 
از ای��ن ربات ها این خطرات کاهش می یابد. 
وی اظه��ار ک��رد: از دیگ��ر ویژگی های این 
طرح تداخل س��نج اس��ت که طی عملیات 
خنثی س��ازی روش��ن خواهد بود. این ربات 
اولین ربات در این زمینه با چنین عملکردی 

است.

مسواک »شدن« دندان ها تنها در ۳ ثانیه
دستگاه جدیدی موسوم به »یونیکو« معرفی 
شده که تنها در ۳ ثانیه دندان ها را مسواک 
می زند. در ژوئیه گذش��ته اخباری در مورد 
مس��واک "Amabrush" که یک مس��واک 
برقی بود که هم��ه دندان ها را در 10 ثانیه 

تمیز می کرد، منتشر شد. 
اکنون برای کس��انی که احساس می کردند 
10 ثانی��ه زم��ان زیادی ب��رای تمیز کردن 
دندان ه��ا ب��ود، »یونیکو« معرفی ش��د که 

یک مس��واک هوشمند است و ادعا می شود 
دندان ها را فقط در ۳ ثانیه تمیز می کند.

»یونیکو« یک دس��تگاه حاوی تعداد زیادی 
از برس های کوچک همراه با یک سیس��تم 
میکروپمپ خمیردندان است که خمیردندان 
را ب��ه صورت جداگانه به هر کدام از برس ها 

می فرستد.
این برس ها توسط یک واحد قدرت جداگانه 
که حاوی یک موتور و قسمت اتصال بر روی 
دهانه است، پشتیبانی می شود. »یونیکو« با 
قیم��ت 118 دالر فروخته می ش��ود و طی 
مدت اخیر پیش فروش حیرت آوری داش��ته 

است.

کبوترها زمان و مكان را تشخیص مى دهند
تحقی��ق جدیدی ک��ه در دانش��گاه »لووا« 
انجام شده نشان می دهد کبوترها می توانند 
مفاهیم انتزاعی مکان و زمان را تش��خیص 
دهند و به نظر می رس��د که ب��رای این کار 
از نواح��ی متفاوتی از مغزش��ان اس��تفاده 

می کنند.
در ای��ن آزمایش، تصوی��ر کامپیوتری یک 
خ��ط افقی س��اکن به کبوترها نش��ان داده 
ش��د. کبوترها باید درباره طول این خط یا 
مقدار زمانی که این خط به آن ها نشان داده 

می شد، قضاوت می کردند.

کبوترها به درستی متوجه شدند که خطوط 
بلندتر به مدت زمان طوالنی تری برای آن ها 
به نمای��ش در می آید و هم چنین فهمیدند 

خبرهای دنیای علم و فناوری اطاعات

از تاکسى های خودران تا شیشه های خودترمیمى تلفن همراه
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خطوطی که م��دت زم��ان طوالنی تری به 
نمایش درمی آیند طول بلندتری دارند. این 
به چه معنی اس��ت؟ ادوارد واسرمن، استاد 
روانشناسی تجربی در دانشگاه روان شناسی 
و عل��وم مغزی UI می گوی��د: کبوترها برای 
قضاوت در م��ورد هر دو مفهوم فضا و زمان 
از یک ناحیه از مغزشان استفاده می کنند و 
این نشان می دهد که در مغز این پرندگان، 
این مفاهیم ذهنی به طور جداگانه پردازش 
نمی شود. در مورد انسان ها و دیگر نخستی ها 

نیز نتایج مشابهی به دست آمده است.
در حقیقت قابلیت ه��ای ذهنی پرندگان به 
قابلیت های ذهنی انس��ان و نخس��تی های 

غیرانسان بسیار نزدیک است. 

حضور تاکس�ى خ�ودران در ژاپن از س�ال 
آینده

شرکت خودروس��ازی نیسان اولین تاکسی 
خودران سرویس حمل ونقل عمومی ژاپن را 
سال آینده به مدت دو هفته آزمایش خواهد 
کرد. نیسان می خواهد تا اوایل سال 2020، 
س��رویس حمل ونقل کامال خودران خود را 

در جاده های ژاپن داشته باشد.

 ط��رح ای��ن اس��ت که ب��ا ی��ک »آزمایش 
میدانی عمومی« برای حمل ونقل آس��ان در 
یوکوهاما آغاز شود. نیسان با شرکت فناوری 
"DeNa" برای این کار هیجان انگیز شریک 
شده اس��ت و امیدوار است که همه چیز، از 
س��وار کردن تا پیاده ک��ردن و پرداخت، از 
طریق اپلیکیشن تلفن همراه انجام شود. با 
توجه به برگزاری المپیک 2020 در توکیو، 
نیسان می خواهد تا آن زمان سرویس خود 

را مستقر کرده باشد.

پیش بینى تشنج بیماران صرع با یك تراشه 
پوشیدنى

ش��رکت آی.بی.ام موفق به س��اخت اولین 
تراشه پوش��یدنی در جهان شد که حمالت 

صرع را با اس��کن امواج مغ��زی پیش بینی 
می کند. یکی از ناخوشایندترین شرایطی که 
بیماران مبتال به صرع با آن مواجه می شوند،  
مس��أله  ناآگاهی از زمان و ش��دت حمالت 
خطرناک تشنجی است. متأسفانه اکثر این 
بیماران در بدترین ش��رایط حمالت صرع را 
تجربه می کنند. محققان شرکت آی.بی.ام با 
آگاهی از اهمی��ت این موضوع و برای یاری 
رس��اندن به این بیم��اران نیازمند، چیپ یا 
تراشه پوش��یدنی جدیدی را طراحی کردند 
که با قرار گرفتن در س��ر بیمار فعالیت های 
مغ��زی را رص��د ک��رده و به رایان��ه منتقل 

می کند.

این سیستم برای پردازش و تفسیر اطالعات 
نیازمند یک نرم افزار رایانه ای است که پس 
از مقایس��ه الگوی امواج با مقادیر موجود در 
حافظه، خطر حمل��ه را پیش بینی می کند. 
ب��رای س��اخت اولین حس��گر پوش��یدنی 
پیش بینی کننده حمالت صرع بیش از 1۶ 
س��ال کار مطالعاتی و تحقیقاتی انجام شده 
است. در طول این سال ها محققان با بررسی 
فعالیت های الکتریکی مغز بیماران، شواهد 
کاف��ی را برای پیش بین��ی حمالت صرع به 

دست آورده اند.

شیشه هوشمند خودرو ساخته شد
محققان دانشگاه »دالور« با استفاده از متیل 
سالیسیالت یک شیشه هوشمند ساخته اند 
ک��ه قابلیت بازت��اب کامل نور خورش��ید و 
جلوگیری از گرم شدن شیشه را دارد. تصور 
کنید شیش��ه جلو اتومبیل شما بتواند مثال 
هنگامی ک��ه خودرو زیر آفت��اب داغ پارک 
شده است، از حالت شفاف به بازتابنده تغییر 

وضعیت بدهد. 
یا پنل هایی روی س��قف وجود داشته باشد 
که گرمای خورشید را در تابستان منعکس 
کن��د، اما در زمس��تان اجازه ده��د که وارد 
خ��ودرو ش��ود. این چیزها ممکن اس��ت به 

لطف یک »شیش��ه هوشمند« با مایع فعال 
که در دانش��گاه "دالور")Delaware( توسعه 

یافته است، به زودی امکان پذیر باشد. 

این شیشه از یک ورق پالستیکی چاپ شده 
ب��ا پرینتر ۳بعدی که در باالی آن یک ورق 
معمولی شیشه ش��فاف قرار گرفته، ساخته 
ش��ده اس��ت. یک فاصله بس��یار اندک بین 
این دو وجود دارد که با هوا پر ش��ده است. 
س��ازندگان این شیش��ه می گویند در حال 
حاضر هیچ شیشه ای وجود ندارد که بتواند 
مانند شیشه ای که ما ساختیم، نور را به طور 
کامل بازتاب دهد. همه شیش��ه های موجود 
در بازتاب نهایتا مقداری از نور خورش��ید را 
جذب کرده و موجب گرم ش��دن شیش��ه و 

خودرو می شوند.

ابداع شیشه خودترمیمى برای گوشى های 
همراه

از ش��ایع ترین حوادث��ی که اتف��اق می افتد 
شکسته شدن شیشه گوش��ی همراه است. 
هرچند س��ازندگان گوش��ی های هوشمند 
س��عی دارند با اس��تفاده از شیشه ای قوی تر 
صفحه گوش��ی همراه را مقاوم تر سازند، اما 
هنوز موفق به ارائه طرح کاملی در این زمینه 
نش��ده اند. در ح��ال حاضر محقق��ان ژاپنی 
شیشه خودترمیم شونده ای برای رفع مشکل 
شکسته شدن صفحه نمایش گوشی همراه 
طراحی کرده اند. این طرح توس��ط پروفسور 
تاکوزو آیدا و گروه وی از دانش��گاه ژاپن ارائه 
شده است. این گروه شیشه ای ایجاد کرده اند 

که در صورت شکستن ترمیم می شود.
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ام��روزه در ش��هرهای ب��زرگ و 
گران قیمت دنی��ا لیموزين های 
زي��ادی را می بینی��م که مالکین 
آنه��ا برای حفظ ج��ان خود مبالغ 
هنگفت��ی می پردازن��د. تاکنون 
از خود پرس��یده ايد چ��را و چه 
افرادی سوار بر اين اتومبیل ها 
می ش��وند؟ عموماً هنرپیشگان، 
متم��ول  اف��راد  خواننده ه��ا، 
ت��رس  از  سیاس��تمداران  و 
آدم رباي��ی و ت��رور، دس��ت به 
چنین انتخاب هايی می زنند. اّما 
بسیاری از چنین افرادی سراغ 
اي��ن لیموزين ه��ا که دائم��اً در 
چشم مردم و مقابل دوربین های 
تیزبین عکاسان يا آدم رباهاست 
خودروه��ای  و  نمی رون��د 
شخصی ش��ان را با س��پردن به 
دست شرکت های امنیتی، مبدل 
به تانک های ضّد گلوله می کنند. 
اين کمپانی ها در مقاطع مختلف 
دس��ت به تقويت اتاق، شاسی، 
پنج��ره، تاي��ر، محفظ��ه موتور و 
س��وخت می زنند ت��ا در مقابل 
ان��واع تپانچه و مسلس��ل هايی 
ي��وزی  و  کالش��نیکف  مث��ل 
مقاومت کند. اين شرکت ها که 
از اس��تانداردهای موجود ناتو، 
مؤسسه استاندارد ملی اروپا و 
اياالت متحده استفاده می کنند، 
ق��ادر ب��ه ض��ّد انفج��ار کردن 
خودروها در مقابل مین، موشک 

و يا نارنجک نیز هستند.

مسیح فرزانه
خبرنگار

آزمایشگاه هایی که در دنیا امکانات انجام چنین 
آزمایشی را دارند بسیار محدود و تنها در انگلستان، 
آبردین اس��کاتلند، ایاالت متح��ده و آلمان واقع 

هستند. 
هیچ کدام از این شرکت ها حّتی در حساس ترین 
ش��رایط اقدام به افش��ای مواد مورد اس��تفاده در 
تولیدات و یا روش تولیدش��ان نمی کنند؛ زیرا در 
این صورت، تروریس��ت ها و ش��رکت های رقیب 
مشکل ساز می شوند و باید به دنبال متد جدیدی 
بود و  مج��دداً هزینه و آزمای��ش و... قراردادهایی 
امضاء ش��ده که هیچ وقت منقضی نمی شود و در 
آن قسم خورده اند که این اطالعات به هیچ قیمتی 

به بیرون درز نکند.
در ای��ن می��ان خودروهایی که بیش��تر چنین 
فرآیندی روی آنها انجام می ش��ود یا بیش��ترین 
سفارش را دارند از برندهای مرسدس بنز، آئودی، 
ب ام و، رولزروی��س، بنتل��ی، کادی��الک، جاگوار، 
سیتروئن، لکس��س و لینکلن هس��تند.  مسأله  
دیگری که در انتخاب خودروها دخیل است، اقلیم 

جغرافیایی و هدف از به کارگیری آن است. 
برای مثال لیموزین های کش��یده و س��دان ها 
ب��رای محیط های عمومی در ایاالت متحده، اروپا 
و آس��یا مناس��ب بوده و خودروهای کوچک تری 
چون شورولت، فورد، پژو، پورشه و فولکس واگن 
ک��ه از نظر بدن��ه کمی جمع و جورتر هس��تند، 
برای آمریکای جنوبی مناسب هستند. ولی اخیراً 
بیشترین رشد س��فارش جهت ضّد گلوله کردن 

خودروها را رده SUV داشته و پس از آن شورولت 
سابربن رنجروور، مرس��دس بنز G کالس، تویوتا 

لندکروزر و نیسان پیس کیپر بوده اند.
آزمایش بالستیک روی چنین خودروهایی دارای 
اس��تانداردهای سخت بین المللی است که با گرد 
هم آوردن مهندسین فنی، طراحان، متخصصین 
بالستیک و کارشناسان اسلحه صورت می پذیرد. 
هدف از ضّد گلوله ک��ردن خودروها نیز به غیر از  
مس��أله  امنیتی، باال بردن راحت��ی، توانایی های 
حرکتی و فنی آنها نس��بت ب��ه خودروهای پایه 
است و در مدل های جدید سعی شده حّتی نمای 
بیرونی آنها برای جلوگیری از جلب توجه کردن با 

خودروهای معمولی تفاوتی نکند.
برای رس��یدن به ای��ن منظور تمام��ی موادی 
چ��ون فوالد، تیتانی��وم، کوالر، س��یلیکات بور و 
سرامیک های س��بک با یکدیگر ادغام می شوند. 
نخس��تین و بزرگ ترین گام باال بردن ایمنی اتاق 
است و سپس شاسی خودرو تقویت می شود. پس 
از آن سیس��تم تعلیق بسیار قدرتمند با فنرلول و 
سیستم ضّد شوک به همراه سیستم ترمز به این 
مجموعه افزوده می گردد و در نهایت یک لیموزین 
ضّد گلوله تولید می شود که نزدیک به یک تا 2 تن 
به وزنش اضافه شده است، البته این  مسأله  برای 
رانندگان آنها امری غیرعادی جلوه نمی کند، زیرا 
تمامی این رانندگان دوره های ویژه برای رانندگی 

با این اتومبیل ها را گذرانده اند. 
قطعات ف��والدی ک��ه در این خودروه��ا مورد 

تكنولوژی خودروهای ضّد گلوله
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اس��تفاده قرار می گیرند، به نوعی به یکدیگر 
جوش داده می شوند تا در برابر باالترین میزان 
حرارت هم مقاومت کنند. سایر ملحقات نیز 
نظیر محفظه روغن، باک سوخت، سقف ضّد 
مغناطیس��ی، تایرهای تخت، کامپیوتر به روز 
شده خودرو و باتری هم دستخوش تقویت و 

به نوعی دگرگونی می شوند. 
درها نیز به قفل Deadbolt مجهز هس��تند 
ک��ه در حین انفجار باز نش��وند، همچنین از 
چسب های بسیار پیش��رفته برای جلوگیری 
پس زنی شیش��ه ها، حی��ن انفجار اس��تفاده 
می گردد و حّتی چراغ های عقب و جلو، آینه ها 
و آنتن خودرو هم ضّد گلوله می شوند. سیستم 
اطفاء حریق خودکار برای پیشرانه و فضای اتاق 
مورد استفاده قرار می گیرد و کمربندهای ایمنی 
نوع مسابقه ای که به صورت خودکار به حالت 
ارتجاعی در می آین��د، در این گونه اتومبیل ها 
نصب می شوند. برای مشخص کردن میزان ضّد 
گلوله بودن یک خودرو، سه بخش وجود دارد: 
راه اول ش��لیک مستقیم توسط کلت، اسلحه 
تیربار، تک تیرانداز یا گروهی کثیر از مهاجمان 

در جهات و فواصل مختلف است.
بخش دوم آزمایش توانایی ها در برابر نارنجک های 
دس��تی، مین و راکت بوده و سرانجام ادغام هر 
دوی اینها در فاصله بسیار نزدیک به خودرو است. 
بحث دیگری که در مورد این لیموزین ها مطرح 
بوده، راحتی و محیط داخلی آنهاست که برای 
افراد خاص حّتی گاهی اوقات به منزله یک دفتر 
کار لوکس است. به همین منظور پیشرفته ترین 

سیس��تم های صوتی تصوی��ری، صندلی های 
لوکس با ماساژور و گرم کن، یخچال، ایجاد دیوار 
حائل ضّد صدا بین کابین راننده و سرنشینان، 
مجهز کردن به سیستم تهویه مطبوع قوی تر، 
آنتن GPS برای تقویت تلفن ماهواره ای، سیستم 
ارتباط داخلی بین راننده با سرنشین و محافظ 
شخصی، قرارگیری کلت کمری، ماسک حمالت 
شیمیایی، جعبه کمک های اولیه، سیستم رادار 
هوش��مند و موکت های ضّد آت��ش در کف و 
سقف آنهاست. در این میان دو کمپانی بیش از 
سایرین در زمینه ضّد گلوله کردن خودروها در 
سراسر دنیا معروف هستند. یکی از آنها تازه کار 
است و دیگری سابقه اش به 12۵ سال پیش باز 

می گردد!
»موتک« به عنوان مجموعه ای آلمانی از سال 
2000 تاکنون به این تجارت اشتغال داشته و 
مرکز رسمی ضّد گلوله کردن رولزرویس است. 
مدیرعام��ل موتک آقای »اونگ��رر« می گوید 
اکثر خودروهایی که مورد بهینه سازی ایمنی 
قرار می گیرند، از ن��وع Long و دارای فواصل 
اکسل طویلی هس��تند که رولزرویس فانتوم 
هم نوعی از آنهاست. کار روی خودرویی مثل 
فانتوم تا سه ماه به طول می انجامد و با انجام 
پروسه هایی روی سقف جدید، سیستم تعلیق 
و اگزوز که یکصد ه��زار دالر هزینه دارد، کار 
آغاز و حّتی تا بی��ش از یک میلیون دالر هم 
می رسد که معموالً بین ۵00 کیلوگرم تا یک 
تن بر وزن خودرو می افزاید. البته فرمان پذیری 
خودروهای��ی چ��ون ب ام و س��ری ۷ و فانتوم 

ب��ا اضافه ک��ردن حداکثر امکان��ات، تضعیف 
نمی شود. مش��تریان او نیز افراد خاصی بوده 
که نیمی از آنه��ا از خاورمیانه و 2۵ درصد از 
اروپا و آسیا هستند و در این میان خانواده های 
سلطنتی، سیاستمداران و دولتی ها ۶0 درصد 
آن را تش��کیل می دهند که ۳۵ درصد از افراد 
ناشناس و تجار معمولی و ۵ درصد هم رهبران 

مذهبی کلیساها هستند.
از طرفی ش��رکت Centigon که در جوالی 
200۷ توس��ط مجموعه مادر BAE تأسیس 
ش��د، بزرگ ترین مرکز تهیه مواد اولیه برای 
ضّد گلوله نمودن اتومبیل هاست. البته شرکت 
Centigon مدع��ی اس��ت در زمین��ه عل��وم 
بالستیک، مهندسی خودرو، حفاظت و امنیت 
شخصی و علم ضّد گلوله متخصص است. این 
ش��رکت 8 مجموعه در ۷ کش��ور دنیا دارد و 
سالیانه بین 1۵00 تا 1۷00 دستگاه خودرو را 
ضّد گلوله می کند. مدیرعامل آن اظهار می دارد 
ما به دو روش سفارش می گیریم و حّتی این 
توانای��ی را داریم که روی خط تولید کارخانه، 
خودروها را ضّد گلول��ه کنیم. در کل تمامی 
این کمپانی ها که به ضّد گلوله کردن خودروها 
مشغولند، قبول دارند که هیچ گاه امنیت کامل 
وجود ندارد و در طول حرکت در جاده امکان 
وقوع حادثه با هر خ��ودرو دیگری وجود دارد 
و با توجه به ترور اخیر نخس��ت وزیر پیشین 
پاکستان )بی نظیر بوتو( تمامی اینها بر این امر 
اذعان داش��تند که حّتی بهترین خودرو ضّد 

گلوله هم دارای محدودیت هایی است.
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مارتین فورد، یک نویسنده آمریکایی که یک 
کتاب پرفروش راجع به ربات ها نوشته است، 
هشدار داد که به زودی انسان ها قادر به رقابت 
با ماشین آالت در هیچ زمینه ای نخواهند بود.

ای��ن در حالی س��ت که تام واتس��ون، نایب 
رئی��س ح��زب کارگر انگلیس گف��ت: ظهور 
ربات ها تضمینی برای آینده شغلی این کشور 
است زیرا مردم انگلیس کارهایی خسته کننده 
و معم��ول را انجام می دهند. ف��ورد تازه ترین 
کتاب خود با عن��وان »ظهور ربات ها: فناوری 
و عوارض ناش��ی از آینده بدون شغل« هشدار 
داده اس��ت که انسان ها نمی توانند در رابطه با 
انقالب هوش مصنوعی خش��نود باشند. وی 
در گفت وگو با دیلی استار آنالین اذعان کرده 
اس��ت که زمینه های ش��غلی که مردم در آن 
در ام��ان هس��تند به مهارت های��ی همچون 
هماهنگی دس��ت و چش��م و انعطاف پذیری 

نیازمند هس��تند، پس باید به فکر شغل هایی 
فنی چون لوله کشی و برق کاری بیفتیم. وی 
همچنین گفت: پرس��تاری نی��ز چون نیاز به 
همدلی ومراقبت دارد و شغل هایی که خالقانه 
هستند، می توانند برای مدتی طوالنی تری در 
امان باشند. هشدارهای فورد تنها چند روز پس 
از صحبت های تام واتس��ون انتشار یافت که 
گفته بود: در مورد تأثیر تغییرات تکنولوژیکی 
و آینده ای ویرانگر که به سبب افزایش ربات ها 
ایجاد خواهد ش��د، بیش از حد صحبت شده 

است. 
واتس��ون افزود: گاهی اوقات ممکن اس��ت 
احساس کنیم که ما در حال آماده شدن برای 
دنیایی هس��تیم ک��ه در آن هوش مصنوعی، 
الگوریتم ها و اتوماس��یون جای تالش انسان 
و کار س��خت را خواهند گرفت و تمامی ابعاد 
جامعه و اقتصاد ما را تش��کیل خواهند داد و 

چشم اندازی ترسناک برای آینده ایجاد خواهند 
کرد. با اجازه دادن به ماشین آالت قرن بیست و 
یکم برای انجام وظایف خسته کننده و معمول 
در محل کار، وقت انسان ها برای انجام کارهایی 

با مزایای اقتصادی بیشتر آزاد خواهد شد. 
وی همچنین طی پیامی به مردم گفت که 
از حضور ربات ها در آینده ترس نداشته باشند. 
الزم به ذکر اس��ت در این مطلب اغراق هایی 
هم وجود دارد؛ پیش از این دانشمندان اعالم 
کرده اند مش��اغلی که در آن ها نیاز به تجزیه 
و تجلیل وج��ود دارد و کارهای فکری در آن 
اولویت است؛ طبیعتاً هیچگاه به دست ربات ها 
نخواهد افتاد؛ مشاغلی که در حوزه های علوم 
انسانی هستند؛ پزشکی در برخی از بخش ها؛ 
علوم فنی و مهندسی در برخی از بخش ها و... 
هیچگاه به صورت کامل نمی توانند در دست 

ربات ها باشند.

در آينده ای نزديک، ربات ها جای تمامی مشاغل انسانی را خواهند گرفت و کارشناسان می گويند در اين میان تنها لوله کش ها، برق کارها و پرستاران هستند 
که رباتها برای گرفتن جای ش��ان به زمان بیش��تری نیاز خواهند داش��ت. يک متخصص در حوزه هوش مصنوعی گفت: در آينده دارندگان تمامی مش��اغل، ش��غل 

خود را از دست خواهند داد و تنها لوله کش ها، برقکارها و پرستاران به مدت طوالنی تری در شغل خود فعالیت خواهند داشت.

۳ شغلى که ربات ها نمى توانند داشته باشند!
آیا ربات ها جای مشاغل انسانى را مى گیرند؟
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دپارتم��ان س��المت کالیفرنیا اع��الم کرد: 
تحقیقات نتوانسته اند به طور دقیق ثابت کنند 
که امواج گوشی های تلفن خطرناک هستند، 
اما مطالع��ات کافی مبنی بر ارتب��اط این دو 
وجود دارد و به خصوص باید در مورد کودکان 
محتاط باشیم. این گروه کالیفرنیایی توصیه 
کردند که باید از هدست ها استفاده شود و به 
هنگام خواب نباید گوشی همراه را زیر بالش و 
یا روی تخت خواب قرار داد و همچنین نباید 

آنها را در جیب یا کمربند حمل کرد.
این هش��دار ایالت��ی پس از آن صادر ش��د 
که مس��ئوالن چندین ش��هر از جمله برکلی 
و سانفرانسیسکو هش��دار هایی محلی صادر 
کردند که ش��هروندان بای��د بین خود و تلفن 

همراه شان فاصله ایجاد کنند.
 )RF(ان��رژی حاص��ل از فرکان��س  رادیویی
که گوش��ی ها برای انتقال اطالعات اس��تفاده 
می کنند در پایین ترین درجه خطر قرار دارند، 
اما تحقیقات نشان می دهد که نزدیکی مکرر 
تلفن هم��راه به بدن احتماال ب��رای به خطر 

انداختن ما کافی خواهد بود.
موسس��ه  از  دیوی��س  دورا  دکت��ر 

محیط��ی«  زیس��ت  س��المت   »تضمی��ن 
)Environmental Health Trust( می گوی��د: 
نگه داش��تن تلفن همراه به طور مستقیم بر 
روی بدن خوب نیس��ت. در واقع سازنده های 
تلفن همراه، خودشان موافق وجود این امواج 
هستند. به طور مثال شرکت اپل، هشداری با 
عنوان قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی را 

دربخش تنظیمات آیفون قرار داده است.
در این هش��دار آمده اس��ت که تابش امواج 
رادیوی��ی در آیف��ون در حدود فاصله ۵ میلی 
متری گوش��ی از بدن، که تقریباً به ضخامت 
ن��وک خودکار اس��ت، م��ورد آزمای��ش قرار 
گرفته اس��ت. این میزان مورد تایید سازمان 
استانداردهای ایمنی آمریکا می باشد. همچنین 
توصیه می کند که کاربران با استفاده از اسپیکر 
گوش��ی و هندزفری، ق��رار گرفتن در معرض 
گوش��ی را کاه��ش دهند. اکثر م��ردم از این 
مطلب آگاهی ندارند که یک بخش مشخص 
هشدار مبنی بر دور نگه داشتن گوشی از بدن 

در تلفن های همراه وجود دارد.
دکتر دیویس گفت: این  مس��أله  نیز نگران 
کننده است که اغلب والدین از این هشدارها 

آگاه��ی نداش��ته و فرزندانش��ان را نی��ز آگاه 
نمی س��ازند. اطالعیه این گروه نشان می دهد 
که ام��واج رادیوی��ی ممکن اس��ت راحت تر 
از بزرگس��االن، به مغز ک��ودکان نفوذ کنند. 
همچنین این امواج آس��یب بیشتری به مغز 

کودکانی می زند، که در حال رشد هستند.
ش��واهد همچنی��ن حاکی از آن اس��ت که 
ام��واج حاص��ل از گوش��ی های تلفن ممکن 
اس��ت س��بب ایجاد تومور در بخش هایی از 
بدن همچون مغز و گوش شوند که در تماس 
بیشتری با گوشی هستند. مدتی پیش دولت 
فرانس��ه بردن تلفن همراه به مدارس ابتدایی 
و راهنمای��ی این کش��ور را ممنوع اعالم کرد. 
گرچ��ه که هدف از این ممنوعیت در مدارس 
ابتدایی، به علت س��المت روانی دانش آموزان 
بود، ولی تحسین متخصصانی را برانگیخت که 
نگ��ران این امواج رادیویی بودند. تحقیقات در 
فرانس��ه در رابطه با اثرات مخرب این امواج بر 
روی سالمت جسمانی نیز ادامه دارد. تحقیقات 
دیگری نش��ان می دهد که ارتباطی قوی بین 
فرکانس های رادیویی و تعداد و کیفیت اسپرم 

در مردان وجود دارد.

دپارتمان س��المت کالیفرنیا هش��دار داد که مردم بايد گوش��ی های تلفن خود را حداقل به اندازه يک دس��ت دورتر از خودش��ان نگه دارند تا خطرات حاصل از امواج 
راديويی و آسیب های وارده به سالمتی آن ها کاهش يابد. در پی شواهدی که نشان می دهد استفاده از تلفن همراه با خطر ابتال به سرطان، کاهش توجه، بیماری های 
روانی و ناباروری مرتبط است، دپارتمان سالمت کالیفرنیا دستورالعمل هايی را برای کاهش قرار گرفتن در معرض امواج راديويی منتشر کرده است. تبادل اطالعات 
در گوش��ی های موبايل با اس��تفاده از فرکانس های پايین س��یگنال های راديويی صورت می گیرد که ممکن اس��ت ما را در معرض امواج راديويی ناس��الم قرار دهد، به 

ويژه زمانی که فايل هايی با حجم باال را دانلود يا پخش می کنیم.

کنار تلفن همراه تان نخوابید
تكنولوژی و زیان های آن برای انسان!
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گردشگری
فصِل آدم ها و سفرهاِی خاص!

راز تاریخ در میدان اصلى شهر!
گردشگری با عایق ویژه در زمستان!
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و  هس��تید  ورزش��کار  اگ��ر 
می توانی��د در ش��رايط س��خت 
دوام داش��ته باش��ید؛ به اين 
بینديش��ید که در جه��ان يکی 
از مهمترين انواع گردش��گری؛ 
»گردش��گری با عالئ��ق خاص يا 

ويژه« است. 
در اين نوع گردشگری؛ مسافر؛ 
به سراغ محیط هايی می رود که 
يک گردش��گر عادی نمی تواند 
به آنجا تردد داشته باشد؛ مثال 
دره های  خروش��ان؛  آبشارهای 
عمیق که نیاز به توانمندی های 
صخره نوردی و کوه نوردی دارد؛ 
ي��ا ورزش ه��ای مف��رح دريايی 
و.... کوه نوردی در زمس��تان و 
صعود به قلل مهم می تواند از 
همین نوع گردشگری به حساب 

بیايد. 
ام��ا در اي��ران؛ دماوند، افتخار 
طبیع��ت؛ از س��ال ۱38۷ ب��ه 
نام نخس��تین اثر طبیعی ايران 
در فهرس��ت آثار مل��ی به ثبت 
رس��ید. اين کوه با 56۱۰ متر 
ارتف��اع، بلندترين کوه ايران و 
خاورمیانه و همچنین بلندترين 
قله آتشفش��انی در قاره آسیا 

محسوب می شود.

اگر ورزشكار هستید سفر به دماوند را از دست ندهید

قله دماوند
دماوند در آثار ادبی ما نیز بس��یار زیاد به چشم 
میخورد. شاملو در شعری می گوید: »بگشای دل 
و دی��ده به دیدار دماوند، وز هر چه بجز اوس��ت 
دمی دیده فروبند«. ظاهراً صعود به این قله برای 
اولین بار توس��ط فردی به نام »ابودلف خزرجی« 
در س��ال ۳٤1 قمری، صورت گرفته که البته از 
نوشته هایش پیداس��ت که تنها به بخش هایی از 
کوه رس��یده بود؛ اما خوشبختانه امروز گروه های 
متفاوتی وجود دارند که به این اثر مهم ملی صعود 
کردند و اطالعات نسبتاً خوبی از راه های صعود به 

قله دماوند در دسترس است.
 البته برای رسیدن به قله شما نیازمند چندین و 
چند مرتبه صعود به قله های کم ارتفاع تر و آموزش 
دیدن توسط کوهنوردان حرفه ای هستید. در این 
مطلب س��عی شده به طور کلی راه های صعود به 

قله دماوند ذکر شود. 

صعود از جبهه جنوبى
می ت��وان گفت که این جبه��ه از قدیمی ترین 
راه ه��ای صع��ود ب��ه قل��ه دماوند اس��ت و البته 
کوهنوردان می گویند که ساده ترین راه نیز همین 
است. ش��ما برای دسترسی به این مسیر باید به 
»پل��ور« و »رینه« بروی��د. در کیلومتر ۶۵ جاده 
هراز، باید به روس��تای پلور وارد ش��وید، سپس 
»الر« و س��پس به سمت جاده رینه تغییر مسیر 
دهید. در اواس��ط راه یک مس��یر را می بینید که 

خاکی و ناهموار به سمت شمال است و با تابلویی 
کوچک مش��خص شده اس��ت که تا پایه صعود 
حدود ۶ کیلومتر فاصله دارد. پایه صعود به دماوند 
از قس��مت جنوبی از ابتدای زمان و راهی اس��ت 
که به مس��جد صاحب الزمان منتهی می شود و 
ارتفاع این منطقه ۳ هزار متر اس��ت. چهارپایانی 
برای افراد محلی هستند که می توانید برای حمل 
بار در این فاصله از آن ها استفاده کنید. شما باید 
مس��یرتان را از سمت چپ یک آبشار یخی و بعد 
از بارگاه سوم شروع کنید و به یک تپه گوگردی 
برسید که می توان آن را نتیجه آخرین فوران های 
کوچک قله دماوند دانست. حدودا می توان گفت 
که از فاصله بارگاه اول تا سوم، میانگین ٤ ساعت 
الزم است. از بارگاه سوم تا قله دماوند نیز چیزی 
حدود ۶ ساعت بسته به سرعت و توانایی تان زمان 

می گیرد. 

صعود از جبهه غربى
این مس��یر نیز یکی دیگ��ر از راه های صعود به 
قله دماوند اس��ت. اگر می خواهید به جبهه غربی 
بروید نیز باید به جاده هراز رفته، به س��مت پلور 
بروید و از آنجا وارد جاده سد الر شوید. پایه صعود 
این مس��یر از یک پارکینگ در منطقه ورارو آغاز 
می شود که حدود ۳٤00 متر ارتفاع دارد. پس از 
رسیدن به این نقطه باید به سمت پناهگاه سیمرغ 
بروید. ویژگی خوب پناهگاه سیمرغ وجود آب در 
آنجا است. سپس مسیرتان را روی یال غربی ادامه 

گردشگری با عایق ویژه در زمستان!
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می دهید ک��ه در آن از یخچال عبور خواهید 
کرد و در میان سنگالخ و خاک های گوگردی 
به مس��یرتان ادام��ه می دهی��د. کوهنوردان 
می گویند که ش��یب رسیدن به قله از جبهه 
غربی بسیار زیاد است؛ اما همین قضیه شاید 
باعث کوتاه تر شدن مسیر می گردد. شما برای 
رسیدن به قله نیاز دارید که از این شیب تند 
که س��نگالخ هم هست به سمت قله حرکت 
کنی��د. این مس��یر نیز می ت��وان گفت که تا 
رس��یدن به پناهگاه سیمرغ حدود 2 ساعت 
زمان الزم است و بعد از آن به دلیل شیب و با 
توجه به توان بدنی، نفس، آمادگی و … زمان 

رسیدن به قله متفاوت است. 

صعود از جبهه شمال شرقى
می توان گفت که جبهه ش��مال شرقی که 
یکی دیگر از راه های صعود به قله دماوند است، 
از دیگر مسیر ها طوالنی تر و بلند تر است. برای 
این صعود، کوهنوردان دو مس��یر متفاوت را 
پیش��نهاد می کنند. روستای »گزنه« یا گزانه 
یکی از مسیرهاس��ت که از رودخانه تلخ رود 

می گذرد. گزینه دیگر از طریق روستای ناندل 
امکان پذیر اس��ت. البته این دو مسیر جایی 
به هم می رسند که به پناهگاه تخت فریدون 
معروف است و پس از آن صعود از جبهه شمال 
ش��رقی یک مسیر مشخص و یکس��ان دارد. 
برخی معتقدند که صعود از طریق روس��تای 
گزنه طوالنی تر اس��ت و به همین دلیل آن ها 

روستان ناندل را پیشنهاد می کنند.
 اگ��ر از روس��تای ناندل حرک��ت می کنید 
می توانید یک نیسان اجاره کنید و یا خودتان 
مسیر را بپیمایید. توسط نیس��ان حدود ٤۵ 
دقیق��ه بعد ب��ه پایه صعود می رس��ید که به 
»گوسفندس��را« یا »گردنه سر« معروف است 
و ارتفاع��ی حدود 28۷0 متر دارد. اگر از گزنه 
می روید، این مس��یر در امتداد تلخ رود عبور 
ک��رده و از میان مزارع مختلف می گذرد تا به 
چشمه اسپه برسید. شما سپس باید از باالی 
تپه ای در زیر قله منار به گوسفندسرا برسید. 
در ادام��ه پ��س از عبور از یک ش��یب تند به 
پناهگاه فریدون خواهید رسید. ادامه این مسیر 
در جایی به مسیر جبهه شمالی می رسد و با 

هم به قله خواهند رسید. 
صعود از جبهه شمالى

شروع این مسیر نیز روستای »ناندل« است. 
این مسیر از قسمت ش��مالی کوه دماوند در 
دشت »چم بن« آغاز می شود. در ابتدای این 
مسیر شما شیب مالیمی را در پیش رو دارید 

که به جان پناه اول می رسد. 
پ��س از آن روی خاک های س��یاه رنگی در 
نزدیکی یخچال دوبی س��ل جان پناه دوم را 
خواهید دید. ش��ما پس از آنکه خواستید از 
جان پناه دوم حرکت کنید باید به سمت شمال 
شرق مالیم شده و پس از عبور از صخره های 
آتشفشانی به مسیری خواهید رسید که   همان 
است که از جبهه ش��مال شرق در دسترس 

است که پس از آن به قله خواهید رسید.
دلیل آنکه این مسیر کمی سخت می باشد، 
آن است که آب در آن به خوبی پیدا نمی شود 
و ش��اید برای تهیه آب مصرفی مورد نیازتان 
مجب��ور به ذوب برف ش��وید. اگر هم توانایی 
حم��ل آب را دارید می توانید ب��رای دو روز با 

خودتان بطری آب معدنی حمل کنید.
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۸ آبان 9۶ / تاریخ را خاک نكنید!
تاری��خ و هوی��ت ۳ هزار س��اله  همدان که 
س��ال ها در دل میدان مرکزی ش��هر همدان 
جا خوش کرده بود، این روز ها با اجرای پروژه 
پیاده راه سازی سر از خاک بیرون آورده، اما... 

خبرگ��زاری فارس در این گزارش نوش��ت: 
اجرای طرح تفضیلی شهر همدان و پیاده راه 
شدن ۶ خیابان منتهی به میدان مرکزی پس 
از ک��ش و قوس های فراوان موفق به کس��ب 
مصوبه از شورای شهر شد و این پروژه طی دو 

سال اخیر از خیابان بوعلی کلید خورد.
در فاز بعدی پیاده راه شدن خیابان اکباتان و 
میدان امام )ره( در دستور کار قرار گرفت که 
از   همان شروع بسیاری حدس و گمان داشتند 
که احتمال کش��ف آثار تاریخ��ی از خیابان 

اکباتان و حتی میدان امام )ره( وجود دارد.
همانطور ک��ه حفاری ها و زیرس��ازی های 
عمرانی و تأسیس��ات در این خیابان و میدان 

مرک��زی ادامه داش��ت، ی��ک روز خبر ضد و 
نقیضی از کش��ف چندین خم��ره به گوش 
رسید که سرانجام از سوی میراث فرهنگی و 

شهرداری همدان تکذیب شد!
در ادامه حین حف��اری در خیابان اکباتان 
دو سرس��تون سنگی مربوط به دوره ایلخانی 

کشف و به موزه هگمتانه انتقال یافت.
اما ماجرا به همین اش��یا ختم نشد و پس 
از مدتی تابوت های س��فالی مرب��وط به دوره 
اش��کانی در حین اجرای پیاده راه سازی مرکز 
میدان امام )ره(، س��ر از خ��اک بیرون آورد و 
ادامه کار به باستان شناس��ان س��پرده شد تا 
کاوش ها به شکل منظم و از سوی کار شناسان 

ادامه یابد.
ب��ا فرص��ت 10 روزه ای ک��ه ب��رای ادامه 
حف��اری و کاوش در مرکز میدان امام )ره( به 
باستان شناسان داده شد، کار شناسان در   همان 
میدان به آثار دیگری مربوط به دوره سلوکی و 

حتی ماد ها برخوردند که گمان آن ها را برای 
وجود چنین دوره تاریخی در همدان به حتم 

مسجل کرد.
ب��ر همین اس��اس سرپرس��ت کاوش های 
باستان شناسی در میدان امام خمینی )ره( در 
گفت وگو با خبرنگار فارس به ش��رح گزارشی 
از عملکرد باستان شناس��ی صورت گرفته در 
میدان امام )ره( پرداخ��ت و اظهار کرد: طی 
کاوش هایی که در میدان امام )ره( انجام شد، 
دو تابوت سفالی کشف شد که طبق مطالعات 
انجام ش��ده با نمونه های مش��ابه آن در موزه 

هگمتانه، مربوط به دوره اشکانیان است. 
محمد شعبانی ادامه داد: پس از ادامه کاوش 
در الیه های دوره ساسانی متوجه شدیم این 
اش��یای کش��ف ش��ده مربوط به اوایل دوره 
اشکانی و اواخر دوران سلوکی است و مشخص 
شد، در مرکز میدان امام )ره( چنین اشیایی با 

این قدمت وجود دارد. 

راز تاریخ در میدان اصلى شهر!
اثبات استقرار مادها در همدان
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وی بیان کرد: س��فال های ش��اخصی که از 
دوران سلوکی از محوطه های دیگر به دست 
آمده است، مشابه آن را در مرکز همدان داریم 
و این موضوع، وجود آثار از دوران سلوکی در 

همدان را مسجل می کند.
سرپرس��ت کاوش های باستان شناس��ی در 
میدان امام خمینی )ره( با بیان اینکه در دوره 
ماد یک فرهنگ سفالی وجود داشته و سفال 
خاصی در آن دوران س��اخته می شده است، 
گفت: بشقاب و کاسه های سفالی زورقی شکل 
که خاص دوران ماد ب��وده و در محوطه های 
تاریخی اطراف همدان از جمله نوشیجان نیز 
وجود دارد، پس از سال ها کاوش در هگمتانه 
چنین سفال هایی کش��ف نشد اما در میدان 
مرکزی همدان نمونه هایی از آن را در الیه های 

در حال باستان شناسی دیدیم.
وی با بیان اینکه س��ر پیکان های س��پری 
ش��کل مربوط به دوره عصرآهن و سفال های 
زورقی ش��کل با دس��ته های افقی مربوط به 
دوران ماد را در میدان داریم، گفت: این موارد 
در علم باستان شناسی ثابت می کند که ما در 
میدان مرکزی همدان نهشته های دوران ماد را 
داریم و میدان جای زندگی بوده که داده های 

باستان شناسی باقیمانده است.
همچنی��ن مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری همدان نیز در 
گفت وگ��و با ف��ارس در همدان با اش��اره به 
وضعیت ترانشه باستان شناسی در میدان امام 
خمینی )ره( همدان اظهار کرد: این ترانش��ه 

ح��دود 10 روز قبل در میدان امام )ره( ایجاد 
شد و اکنون دو روز از فعالیت ترانشه در میدان 

امام باقی مانده است. 
علی مالمیر با بیان اینکه طبق هماهنگی با 
معاون عمرانی استاندار و مسئوالن شهرداری 
بازدید از محل ترانشه انجام شد، تصریح کرد: با 
توجه به اینکه پیش بینی می شد در این کاوش 
اضطراری و پس از کشف تابوت سفالی ممکن 
است، آثار دیگری در این مکان باشد، قرار بر 
این ش��د اگر آثار دیگری که ظرفیت تبدیل 
شدن به موزه در جا را داشته باشدکشف شد، 
تغییری در پیاده راه ش��دن می��دان امام)ره( 
داشته باشیم. وی بیان کرد: طبق تفاهم نامه 
انجام ش��ده، قرار ش��د اگر به آثار دیگری جز   
همان دو تابوت س��فالی در می��دان امام )ره( 
برنخوردیم، تعیین تکلیف کرده و شهرداری 

ادامه پروژه پیاده راه را اجرایی کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری همدان با اش��اره به اینکه دو روز 
دیگر از کار کاوش در میدان مرکزی همدان 
باقی مانده است، گفت: شواهدی که تاکنون 
بدست آمده است نشان می دهد آثار دیگری 
در آنجا کش��ف نشده و پروژه پیاده راه در این 
قسمت ادامه یافته و آثار کشف شده به موزه 

انتقال می یابد. 

۲۴ آب�ان / کش�ف یك تاب�وت تاریخى در 
حفاری های میدان مرکزی همدان

در همین راستا و پس از اینکه شهرداری و 

استانداری و مدیران دیگر شهری بر این نظر 
گرد آمدند که کاوش ها ادامه پیدا کند معاون 
می��راث فرهنگ��ی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری استان همدان 
گفت: یک قطعه شی تاریخی شبیه به تابوت 
در حفاری های اخیر در ش��هر همدان کشف 
ش��د. احمد ترابی در گفت و گو با ایرنا، افزود: 
این ش��ی در حفاری های میدان امام خمینی 
)ره( ش��هر همدان در زیر خاک کشف شد و 
هم اکنون بررس��ی های علمی و کاوش های 
باستان شناس��ی ب��ر روی آن در ح��ال انجام 

است. 
وی ادام��ه داد: قدم��ت این ش��ی تاریخی 
هنوز مش��خص نشده اس��ت و پس از اعالم 
نظر کار شناسان، گزارش های تکمیلی تهیه و 

اطالع رسانی می شود. 

۱۰ آذر / درخواس�ت ۲۱ هنرمن�د در قالب 
بیانیه برای ایجاد موزه در میدان امام )ره(

 در راس��تای حفاظت از آثار باستان کشور؛ 
21 نفر از هنرمندان و فعاالن مدنی همدانی 
در نامه ای سرگش��اده، درخواست حفاظت از 
محوطه باستانی میدان امام )ره( را دارند. در 

این نامه آمده است:
 »تجرب��ه نش��ان داده ملت��ی ک��ه حرمت 
گذشتگان را حفظ نکند، نمی تواند چشم انداز 
روشنی برای آیندگان ترسیم کند. حفاظت از 
میراث ملموس و ناملموس پیشینیان، تأکید 
بر هویت تاریخی ملت هاس��ت ولی متأسفانه 

 درخواست ۲۱ هنرمند در قالب بیانیه برای ایجاد موزه در میدان امام )ره(
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ما به ای��ن اصل کم توجه بوده ای��م. برخی از 
شهروندان، میراث هویتی ملموس را به سان 
عتیقه می بینند و ب��ه ارزش های معنوی آن 
توجهی ندارند. اما دوستداران تاریخ و فرهنگ 
و مدیران دولتی می توانند در پاسداری از این 

میراث دوشادوش هم موفق عمل کنند.
روزهای گذش��ته در پی کاوش های میدان 
امام )ره( ش��هر همدان آثار سفالی و سنگی 
باارزشی از دوره های مختلف تاریخی به دست 
آمد که حکایت گر اهمیت این کهن شهر است 
و نشان می دهد این شهر قدیمی، ادامه دهنده 
تمدن های مهمی در منطقه بوده ، تمدن هایی 
که هر ی��ک در دوره های��ی از تاریخ، جایگاه 

ویژه ای داشته اند. 
بی گم��ان محوطه باس��تانی هگمتانه، آثار 
تاریخی خیابان سنگ شیر، تابوت  کشف شده 
در کوچه جراحان و دیگر یافته های باستانی، 
نش��ان از پیشینه غنی تاریخی در مرکز شهر 
دارد و آثار کشف شده از میدان مرکزی همدان 

نیز کم ارزش تر از آثار پیش یافته نیست. 
اگر بخواهیم از نظر جایگاه و پایگاه تاریخی 
و فرهنگی به این یافته و سرمایه مهم ننگریم، 
می توانیم به عن��وان یک منبع درآمد پایدار و 
ی��ک جاذبه کم نظیر گردش��گری به آن نگاه 
ویژه ای داشته باش��یم و باور کنیم که یکی از 

مولفه های گردشگرپذیری شهرهای تاریخی، 
توجه به میراث فرهنگی منطقه است.

پیش��نهاد ما به عنوان امضاکنندگان بیانیه 
این است که آثار و فضای کاوش شده در قالب 
یک سایت موزه حفظ ش��ود و با عایق کاری 
اط��راف آن، ب��ا یک پوش��ش شیش��ه ای در 
معرض بازدید عموم قرار گیرد تا گردشگران 
با نمونه ای از شیوه زندگی دوره های مختلف 
در این شهر تاریخی آشنا شوند. همچنین در 
ادامه سنگفرش کردن و پیاده راه سازی، حفاری 
کمتری ص��ورت بگی��رد و از حفاری عمیق 
خودداری شود تا این میراث با دخل و تصرف 

کمتری برای آیندگان باقی بماند.
تصمیم عجوالنه مسئوالن در چنین اتفاقاتی 
نتیجه زیان باری را در پی داشته و اگر مسئوالن 
از چنین ظرفیتی برای توسعه گردشگری در 
شهر غفلت کنند، آماج سرزنش آیندگان قرار 
خواهند گرفت. ما از مدی��ران می خواهیم از 
تجربه کش��ورهای دیگر در س��اخت سایت 
موزه های شهری، استفاده کنند. به خواست و 
مطالبه شهروندان احترام بگذارند و این فرصت 

طالیی را از دست ندهند.« 
این نامه را بهرام افشاری، مجید برزگر، بهرام 
بهرامیان، پرویز پرستویی، ناصر پلنگی، هانیه 
توسلی، بهرام توکلی، امین جعفری، احمدرضا 

تجربه نشان داده ملتى که 
را حفظ  حرم�ت گذش�تگان 
نكن�د، نمى تواند چش�م انداز 
روشنى برای آیندگان ترسیم 
کند. حفاظت از میراث ملموس 
و ناملموس پیشینیان، تأکید 
بر هویت تاریخى ملت هاست 
ولى متأس�فانه ما به این اصل 

کم توجه بوده ایم
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درویش، امیرش��هاب رضویان، حسین زندی، 
حسن گوهرپور، مهرداد زاهدیان، فرزاد سپهر، 
مهتاب کرامتی، رابعه مدنی، محمد نصرتی، 
مه��رداد نصرت��ی، علیرضا بهرامی، مس��عود 
جعفری جوزانی، جلیل اکبری صحت، عبداهلل 

باکیده امضا کرده اند.

۱۱ آذر/ اس�تاندار هم�دان: ایج�اد موزه در 
میدان امام )ره( را بررسى مى کنم

پس از انتشار بیانیه هنرمندان؛ استاندار همدان 
با اشاره به کاوش های باستان شناسی در میدان 
امام خمینی)ره( ش��هر همدان، گفت: موضوع 
احداث س��ایت موزه ک��ه از دغدغه های بحق 
اهالی فرهنگ و هنر استان و کشورمان است را 
برسی می کنم. وی با اشاره به بیانیه تعدادی از 
هنرمندان در خصوص ادامه کاوش های باستان 
شناسی در تپه هگمتانه و ایجاد سایت موزه در 
میدان امام خمینی)ره(، افزود: ورود هنرمندان 
به این مقوله دغدغه خوبی است و باعث شد که 

جدی تر به موضوع ورود کنم.

۲۶ آذر/ کش�ف ۲ تدفین مرب�وط به دوره 
عصر آهن در میدان و اثبات اس�تقرار مادها 

در همدان
در همین اثنی سرپرس��ت هی��أت کاوش 
باستان شناسی میدان امام خمینی)ره( شهر 
همدان از ادامه کاوش ها تا یک ماه آینده خبر 
داده و گفت��ه: در روزهای گذش��ته 2 تدفین 
مربوط به دوره عصر آهن در میدان امام کشف 
ش��د. محمد ش��عبانی اظهار کرده: در طول 
کاوش های انجام گرفته در روزهای اخیر یکی 
از قدیمی ترین تدفین هایی که تا کنون از شهر 
همدان به دس��ت آمده است، کشف شد که 

این تدفین مربوط به عصر آهن بوده که البته 
مطالعات بر روی آنها ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این تدفین مربوط به کودکی 
در حدود 10 س��اله است، اضافه کرده: تدفین 
کودک 10 س��اله به صورت طاق باز و همراه با 
سفال خاکستری بوده که مربوط به عصر آهن 
اس��ت، عالوه بر این، تدفین دیگری در یکی 
از بخش های کارگاه به دس��ت آمده است که 

مطالعات تخصصی بر روی آن ادامه دارد.
شعبانی با اشاره به اینکه از ابتدای کاوش های 
میدان امام 2 تابوت س��فالی مربوط به دوران 
اش��کانی و تدفین های��ی از این دوره کش��ف 
شده است، افزوده: کاوش ها ادامه یافت و یک 
پایه ستون مربوط به دوران تاریخی)احتماال 
س��لوکی( و یک سنگ آسیاب روغن گیری و 
خمره ذخیره روغن در کنار آن کش��ف شده 
اس��ت. وی درباره توق��ف کاوش ها در میدان 
امام خمینی)ره(، خاطرنش��ان کرده: بیش از 
٤0 روز اس��ت که در میدان امام خمینی)ره( 
کاوش باستان شناسی انجام شده و تا حداکثر 
یک ماه آینده احتم��ال دارد ادامه یابد اما در 
بخش زیادی از فضای گودبرداری شده کاوش 
صورت گرفته اس��ت. سرپرست هیأت کاوش 
باستان شناسی میدان امام خمینی)ره( شهر 
همدان با بیان اینکه 12 کارشناس از دانشکده 
هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینای همدان 
در ای��ن کاوش ها کار می کنن��د، اظهار کرده: 
احتمال می دهیم یک ماه دیگر نیاز اس��ت تا 
کاوش ادامه یابد. وی درباره ایجاد سایت موزه 
در می��دان امام، یادآور ش��ده: به عنوان یک 
باستان ش��ناس دوس��ت دارم در مرکز شهر 
س��ایت موزه ایجاد ش��ود تا تاری��خ و تمدن 

همدان در مرکز شهر نمایش داده شود.

انجام  در طول کاوش ه�ای 
گرفت�ه یك�ى از قدیمى ترین 
تدفین های�ى ک�ه تاکن�ون از 
ش�هر همدان به دس�ت آمده 
اس�ت، کش�ف ش�د ک�ه این 
تدفی�ن مربوط ب�ه عصر آهن 
بوده که البته مطالعات بر روی 

آنها ادامه دارد.
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رحیمه زرگر
مترجم

وسایل مناسب بردارید
پیش از بس�تن وس�ایل س�فر زمستانى 
خود، بهتر است مش�خص کنید  سفرتان از 
چه نوعى اس�ت. اگر به سفری ماجراجویانه 
خ�ارج از محیط های ش�هری مى روید یا به 
قصد ورزش های زمستانى چون اسكى عازم 

ارتفاعات هستید.

بهتر است ترکیبى از مناسب ترین لباس های 
زمستانى را با خود همراه کنید. فراموش نكنید 
یكى از مهم ترین این لباس ها یك پوش�ش 
کتانى است که باید جهت حفظ رطوبت بدن 

به عنوان نخستین پوشش  تن کنید.
بهتر اس�ت ع�اوه بر لباس های پش�مى، 
از لباس هایى با جن�س نایلونى روی تمامى 
پوش�ش خ�ود اس�تفاده کنید ت�ا در طول 
بارش های احتمالى خیس نشوید. بهتر است 
در طول سفرهای زمستانى خود، از چند الیه 

لباس اس�تفاده کنید تا با ورود به مكان های 
سرپوشیده و گرم بتوانید الیه های رویى را از 

تن درآورده و مانع سرما خوردگى شوید.

سفر و بچه داری 
برای بسیاری از خانواده ها سفر در زمستان 
بسیار سخت است. مخصوصاًً زمانى که بچه دار 
باش�ید و از قضا بچه های تان کوچك باشند. 
برای چنین ش�رایطى باید دو برابر وسایلى 
که به ط�ور معمول به هم�راه مى برید، تهیه 

میلیون ها نفر در طول زمستان به مناطق مختلف سفر می کنند. در اين سفر از وسايل مختلف چون هواپیما، قطار، کشتی، اتوبوس و ماشین استفاده می کنند به نقاط 
گرمس��یر و سردس��یر می روند گاهی با خانواده يا دوس��تان گاهی هم به تنهايی س��فر می کنند. س��فر برای مردم يک امر ش��خصی اس��ت؛ زيرا معموالً تنها زمانی اس��ت که 

می توانند از محیط اصلی زندگی شان دور شوند و استراحت کنند؛ زمانی که از روزمرگی های زندگی فرار کنند و با آن مواجه نشوند.

فصِل آدم ها و سفرهاِی خاص!
توصیه های زمستانى برای سفری آرام و دلنشین
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کنید. برای اینكه سفر زمستانى راحت تری 
را تجربه کنید، ترفندهایى را به شما آموزش 

مى دهیم که برای تان مفید باشد.

ساک مخصوص خود را ببندید
هرک�س در خانواده یك بس�ته کوچك از 
س�رگرمى هایش باید تهیه کند. خیلى مهم 
اس�ت که همه اعضاء خانواده در طول س�فر 
بسته ای برای سرگرم ش�دن داشته باشند؛ 
هیچكس دوس�ت ندارد بدون س�رگرمى به 
سفر برود. این بسته مى تواند شامل کامپیو تر 
ش�خصى، دس�تگاه پخش موزیك، چند تا 
مجله و کتاب های کوچك، اسباب بازی برای 
بچه ها و هر چیز سرگرم کننده دیگری باشد؛ 
البته هرکس باید وسایل مورد عاقه خودش 
را جمع کند. توجه داشته باشید که مخصوصًاً 
در زمستان تاخیر در پرواز ها، کندی حرکت 
ماش�ین ها و ترافی�ك در مس�یر و ی�ا حتى 
توقف ه�ای طوالنى به خاطر ب�دی آب و هوا 
وج�ود دارد و هیچ چیز بد تر از بى حوصلگى 

در چنین مواقعى نیست. پس آماده باشید.

سفر بدون برنامه نباشد!
ممكن است شما قبل از شروع تعطیات، با 
تحقیق در سایت های گردشگری و تورهای 
مختل�ف، س�عى کنید ت�ا برای س�فر خود 
برنامه ریزی کنید. بهترین  مسأله  در سفر این 
است که بتوانید از مقصدی که مى روید لذت 
پیدا کنید. قطعاً قصد ندارید تمام طول سفر 
در اقامتگاه یا هتل بمانید، بلكه مى خواهید 

به طور کامل از سفرتان تجربه کسب کنید.
فراموش نكنید ک�ه مكان های منحصر به 
ف�رد و کارهایى که مى توانی�د در هر یك از 
مقصدهای سفر انجام دهید را کشف کنید. 
حتى اگر قب�ًا به آن مكان س�فر کرده اید، 
مطمئن باش�ید فصل زمس�تان گزینه های 
جدید و هیجان انگیزی را برای تان به ارمغان 

مى آورد که نباید از آن ها غافل شوید.
هر نوع فعالیتى را که مى توانید در زمستان 
انجام دهید و سرگرمى هایى که شامل فصل 
زمس�تان در آن منطقه مى ش�ود شناسایى 
کنید. یك برنامه کامل و ترتیب بندی برای 

اجرای برنامه های تان داشته باشید.

پیش بینى آب و هوا را در دستور کار قرار دهید
فصل زمستان اس�ت غالباً اکثر سفر ها به 
مناطق سردسیر انجام مى ش�ود. دمای هوا 
در زمستان حتى در مناطقى که آب و هوای 
گرم تری دارند، به نس�بت بهار و تابس�تان 

سرد تر است.
باید مطمئن ش�وید که وسایل مناسبى را 
برای این سفر ها بسته بندی کرده اید. قبل از 
ت�رک خانه پیش بینى آب و هوا را بررس�ى 
 کنی�د و بعد مناس�ب با آن وس�ایل خود را

 جمع کنید. 
از لباس�های ن�ازک ک�ه ب�رای الیه ه�ای 
 زیری�ن اس�تفاده مى ش�ود غافل نش�وید. 
ای�ن لباس ه�ا برای گ�رم نگه داش�تن بدن 

فوق العاده اند.
 اگ�ر گرم تان ش�د، مى توانی�د لباس های 
رویى را در بیاوری�د. درمورد تجهیزاتى که 
به همراه مى برید، هوشمندانه عمل کنید. در 
این نوع سفر ها داشتن لوازم و تجهیزات ضد 

آب بسیار مفید است. 
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از سامتى خود محافظت کنید
تا حد ممكن از س�امتى خ�ود محافظت 
کنید. در ماه های فصل زمستان آنفوالنزا در 
اوج شیوع خود قرار دارد پس برای مواجهه 
با بیماری در هر زمانى از س�فر آماده باشید. 
ی�ك بس�ته دارویى ب�رای اعض�اء خانواده 
آم�اده کنید و ویتامین ه�ا و مكمل هایى که 
برای حفظ ایمنى بدن مفید اس�ت را در آن 

بگنجانید.
شما هرگز نمى دانید در فرودگاه ها، هتل ها، 
رستوران ها و مكان های توریستى در معرض 
چه ن�وع بیماری هایى ق�رار دارید، بنابراین 
بهتر اس�ت از قبل خودت�ان را آماده کنید. 
داش�تن یك کیف کوچك ل�وازم دارویى و 
کمك های اولیه یكى از مهم ترین ملزومات 
س�فر اس�ت که امیدواریم هیچ وقت به آن 

احتیاج پیدا نكنید. 

آب و هوا غیرقابل پیش بینى است
در طول سفرهای زمستانى زمان بیشتری 
را ب�رای برنامه های ت�ان درنظ�ر بگیرید. از 
آنجای�ى که آب و ه�وا غیرقابل پیش بینى 
اس�ت، این  مسأله  ممكن است موجب بروز 
تغیی�رات ناگهانى در برنامه های تان ش�ود. 

قطعاً هیچ کدام ما نمى خواهیم زمان زیادی 
را در ترافی�ك بگذرانیم و یا قطار و هواپیما 
خود را از دس�ت بدهیم. مطمئن ش�وید که 
زم�ان بیش�تری را برای رس�یدن به مقصد 
اختصاص داده اید. قطعا خیلى بهتر است که 
مدتى را برای حرکت وسیله نقلیه به انتظار 
بنشینید تا اینكه برای رسیدن به مقصدتان 

آشفته و دچار استرس شوید.

به امنیت اهمیت دهید
قطعاً هیچ چیز به اندازه سفر دست جمعى 
با خانواده برای انس�ان لذت بخش نیس�ت. 
بس�یاری از خاطرات ما در هنگام سفر و در 
جمع هایى که قرار مى گیریم شكل مى گیرد. 
پس برای اینكه بهترین خاطرات را برای خود 
و خانواده و دوس�تان مان رقم بزنیم، باید در 
مورد امنیت سفر دقت زیادی داشته باشیم. 
امنیت همه اعض�اء خانواده در س�فر باعث 
مى شود که خاطرات خوشى داشته باشیم و 
درعین حال مطمئن شویم که این خاطرات در 
سفرهای دیگر تكرار خواهد شد. تجهیزات 
مهم این فصل مثل زنجیر چرخ وسیله نقلیه 
خود را چك کنید و برای موارد ضروری لباس 

گرم و آذوقه های خشك بردارید. 

زمستان بهترین فصل خرید بلیت هواپیما
اگر هم مى خواهید با هواپیما س�فر کنید 
بدانید که بس�یاری از گردشگران به دالیل 
مختلف در زمستان سفرهای خود را کنسل 
کرده ی�ا به زمانى گرم ت�ر موکول مى کنند، 

خریدن بلیت هواپیما کاری آسان تر است. 
عاوه بر این در طول زمستان که به نوعى 
فصل رکود گردش�گری اس�ت، پیدا کردن 
بلی�ت هواپیم�ا راحت تر و س�ریع تر انجام 
مى ش�ود، ش�رکت های هواپیمای�ى جهت 
فروختن تعداد بلیت بیشتر، اقدام به پایین 

آوردن قیمت ها نیز مى کنند. 

به میزان کافى آب بنوشید
نوش�یدن آب کافى، فقط مختص به فصل 
تابس�تان و س�فر به مناطق گرم نمى ش�ود. 
اگر چه اقلیم های س�رد به ان�دازه اقلیم های 
گ�رم به کم آب ش�دن ب�دن نمى انجامد، اما 
 همی�ن بى توجه�ى در نوش�یدن آب کافى 
ممكن است سامت شما را به خطر بیندازد، 
بویژه اگر ش�ما در طول سفر زمستانى تان به 
فعالیت های شدیدی چون اسكى و اسنوبورد 
بپردازید، خیلى زود تر آب بدنتان را از دست 

مى دهید.

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

علم و فناوری

اسکانیا

گردشگری

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شمار تماس دریافت شكایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد ه ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱

]40[

شماره ۴۳ - آذر ماه ۱۳9۶

ماهنامه داخلى شرکت عقاب افشان



فرهنگ و هنر

 آرامگاه حکیم عمر خیام

چرا مزار خیام نبش قبر شد؟
رادیو؛ »صبح جمعه با شما«، خاطره و خیال

معروف شدنم با سریال امام على بود

تبریك مسلمانان به مسیحیان در روز تولد مسیح)ع( و کریسمس
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میلیون ها مسیحی در سراسر دنیا 
با خوش��حالی آماده جشن گرفتن 
در  کريس��مس هس��تند.  ب��رای 
معدودی از کش��ورهای مس��لمان 
مانند عربس��تان سعودی، برونئی 
و سومالی جش��ن های کريسمس 
ممن��وع اس��ت. در ترکی��ه، من��ع 
قانونی ب��رای اين کار وجود ندارد 
اما برخی از گروه های مسلمان هر 
ساله اعتراضاتی را علیه سنت های 
بابانوئ��ل  و  کريس��مس  درخ��ت 
ترتی��ب می دهن��د؛ زي��را آنها را 
تحمیل فرهنگ غربی می دانند. در 
اين میان بسیاری از مسلمانان در 
سراسر دنیا به عقايد همسايگان 
مسیحی خود احترام می گذارند و 
حتی در مراس��م های آنان شرکت 

می کنند.
 ب��ه عن��وان مث��ال صاح��ب ي��ک 
رستوران ترکی در لندن تصمیم 
گرفت که يک وعده غذايی رايگان 
به افراد بی خانمان و س��المند به 

اين مناسبت بدهد. 
همچنی��ن ي��ک تاجر مس��لمان در 
بغداد به منظور اعالم همبس��تگی 
با مسیحیانی که مورد آزار داعش 
قرار گرفت��ه بودند، ي��ک درخت 
کريسمس نصب کرد. اين اعمال 
راس��تای  در  گرچ��ه  مس��لمانان 
احت��رام ب��ه ديگر ادي��ان که يک 
فضیلت است، مورد پسند است؛ 
اما پاس داشتن کريسمس تنها به 

اين دلیل نیست.
بلک��ه تولد معجزه آس��ای عیس��ی 
مس��یح، به عنوان ي��ک معجزه که 
نه تنها در کتاب عهد جديد، بلکه 
در قرآن هم به آن پرداخته شده 
اس��ت، بايد م��ورد احت��رام قرار 

بگیرد. 

 در دو س��وره از قرآن کریم جزئیات دقیقی از 
تولد عیسی مسیح گفته شده که تا حدودی شبیه 
نوشته های انجیل »لوقا« است. همچنان که قرآن 
روایت می کند، روزی فرش��ته ای به نزد حضرت 
مریم آمد و به او گفت که »خدا می خواهد پس��ر 
پاکی به او دهد«. مریم در پاسخ گفت که »چگونه 
می توانم پس��ری داشته باش��م در حالی که هیچ 
مردی مرا لمس نکرده اس��ت«. فرشته پاسخ داد 
که »خدا هر آنچه را ک��ه بخواهد می تواند خلق 

کند«.
س��پس خداوند از روح خ��ود در مریم دمید و 
او عیسی را آبس��تن شد. البته تفاوت هایی میان 
روایت مسلمانان از تولد حضرت عیسی و نسخه 
مس��یحی آن که بر اساس��ش کریسمس جشن 
گرفته می شود، وجود دارد. عهد جدید می گوید 
که تولد حضرت عیس��ی در شهر »بیت لحم« در 
یک آخور یا یک مس��افرخانه هنگامی که مریم با 
همسرش یوسف بود، اتفاق افتاد؛ اما قرآن روایت 
می کند ک��ه حضرت مریم در یک م��کان دور و 
ب��ه تنهایی فرزن��دش را در زیر یک درخت نخل 
به دنیا آورد. ش��ایان ذکر است که این داستان ها 
در انجیل های جعلی شرقی آمده اند و یافته های 
اخیر باستان شناس��ان با نسخه قرآن از این واقعه 
مطابق��ت دارد. مهم تر از همه اینکه  نظر قرآن با 

کتاب مقدس درباره الوهیت مسیح تفاوت دارد.
 قرآن می گوید که او یک انس��ان و یک پیامبر 

بود و بارها از او با عنوان مس��یح نام می برد که به 
نظر می رسد که شبیه مفهوم مسیح در یهودیت 
باشد که او را بنده فوق العاده خدا و نه تجسم خدا 

می داند.
عیسی که در قرآن توصیف شده است شخصی 
است که به سوی قوم اسرائیل فرستاده شده است 
که در تورات نیز چنین آمده اس��ت. با این حال 
اس��الم و مسیحیت اشتراکات زیادی در ستایش 
حضرت عیسی و حضرت مریم دارند. مسلمانان 
تنها افراد غیر مس��یحی در دنیا هستند که باور 
دارند که حضرت عیس��ی از یک دختر باکره زاده 

شده است.
برای قرن ها، مسلمانان این موضوع را به عنوان 
یک حقیقت دقیق پذیرفته بودند. مفسران قرآن 
در قرون وسطی درباره جزئیات دمیدن نفس خدا 
در مریم بحث کرده اند و آن را عملی از سوی خدا 

می دانند. 
س��ید قطب، بنیادگرای مصری قرن بیس��تم، 
ب��ارداری مریم را عجیب تری��ن رویدادی می داند 
که بشر در طول تاریخ دیده است. قرآن حضرت 
عیس��ی را »کالم خ��دا« می نام��د و او را دارای 
ماهیتی فوق العاده می داند. دانشمندان مسلمان از 
این تعبیر در حیرت هستند، زیرا قرآن درباره هیچ 
فرد دیگری چنین چیزی نگفته است. متکلمان 
مس��یحی شیفته این تعبیر قرآن شده اند و آن را 
تداعی انجیل یوحنا می دانند که حضرت عیسی را 

تبریك مسلمانان به مسیحیان در روز تولد مسیح)ع( و کریسمس
روزنامه نیویورک تایمز

مصطفى آکیول

ترجمه : سمیه دالوند
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به عنوان کالم خدا می داند که جسم گرفت و 
در میان ما ساکن شد. 

چنین تش��ابهاتی بین ق��رآن و منابع اولیه 
مس��یحیت، تا حدی نش��انگر ایمان آنها به 
ی��ک چیز مش��ترک اس��ت و ای��ن دو دین 
ابراهیمی بزرگ با وجود درگیری های ش��دید 

گاه به گاه دارای اشتراکات بسیاری هستند.
در س��ال های گذشته باوجود تنش هایی که 
میان مسلمانان و مس��یحیان در اروپا، ایاالت 
متحده و جاهای دیگر به وجود آمد، ارزشمند 
است که به چنین پیوندها و اشتراکاتی بیندیشیم. 
ایده ممنوعیت کریسمس در عربستان سعودی، 
برونئی و سومالی کامالً اشتباه است. حتی اگر 
این روز جزء تعطیالت مسلمانان نباشد، الزم 
نیست که ما نسبت به آن اعتراض کنیم. تولد 
معجزه آسای حضرت عیسی، پیامبر مسیحیت 
و کالم خدا نباید در هیچ مس��لمانی احساس 
ناخوشایندی ایجاد کند. بدون تردید مسلمانان 
باید در روز 2۵ دس��امبر، به دیگر مس��یحیان 

کریسمس را تبریک بگویند.

نگاه آل سعود و سلفى ها مبنى بر حرام کردن 
کریسمس  از کجا مى آید؟

خواندن مطلب باال که در روزنامه ای معتبر 
هم منتشر شده انسان را به این فکر وامی دارد 

که این نگاه از کجا آمده است. 
برهمین اساس؛ باید دید چه کسانی تبریک 

گفتن کریسمس را حرام می پندارند.
 ب��دون ش��ک »ابن تیمی��ه« و ش��اگردش 
»ابن قیم« )که نگاه سلفی دارند( در این مسأله 
س��خت گیری کرده ان��د، و تبریک گفتن فرد 
مسلمان به غیر مسلمان را به منزلۀ رضایت به 
کفر او می پندارند و اگر کسی به کفری راضی 

شود خود نیز کافر خواهد شد!
عالمی س��عودی هم بر اساس قول و نظریۀ 
»ابن قیم« به پرس��ش ف��ردی در این مورد 
چنین فت��وا می دهد: »علما درب��ارۀ حرمت 
تبریک کریس��مس و جش��ن های میالد به 
کفار متفقند« همانگونه که ابن قیم در کتاب 
»احکام الذّمه« می گوید: »علما متفقاً تبریک 
به شعائر کفار را حرام می دانند؛ مانند تبریک 
گفتن جشن های ش��ان و روزه گرفتن ش��ان، 

مثالً بگوید، »عیدتان مبارک باد و یا با آمدن 
جشن تان خوش��حالم« هر کس این جمالت 
را بگوید، اگر بواس��طۀ گفتن آن کافر نشود، 
حداقل این اس��ت عمل حرامی را انجام داده 
اس��ت!! تبریک به یک مسیحی به منزلۀ این 
اس��ت که کسی در برابر صلیب سجده کند و 
شخص مسلمان به او تبریک گوید، تازه گناه 
این تبریک گفتن به مراتب بزرگتر از آن است 
که غیرمسلمان شراب بنوشد و یا قتلی انجام 

دهد و مس��لمان به او تبریک گوید! خیلی ها 
بدون این که بدانند به خاطر تبریک گفتن کار 
گناه، بدعت و یا کفر، مرتکب شده اند و خود را 

گرفتار خشم و غضب الهی می کنند.«
عالم سعودی باز هم در یک نظر سلفی گرایانه 
و غیر مستند می گوید: »علت تحریم تبریک 
گفتن به غیر مس��لمان در این است که آنان 
بدین وسیله بر کفر خود جسورتر و ماندگارتر 
خواهند ش��د؛ هرچند مس��لمان بدان راضی 
نباش��د، باز ه��م تبریک گفتن مس��لمان به 

غیرمسلمان بر شعارهای کفر حرام است!! بر 
مسلمان حرام است که بدین مناسبت ها خود 
را به شکل و لباس کفار دربیاورد و یا هدیه ای 
به آنان دهد و یا از آنان بگیرد، شیرینی پخش 
کند، طعامی آماده سازد و یا کارش را تعطیل 

کند.«

علمای اسامى چه مى گویند؟
علمای اس��المی ام��ا می فرمایند: حضرت 
مس��یح، س��الم اهلل علیه در تفکر اس��المی، 
پیامبری اولوالعزم اس��ت و نزد ما مسلمانان 
از ارزش و جای��گاه خاص��ی برخورداراس��ت، 
برماست که کرامت او را حفظ کنیم وکسانی 
که می گویند تبریک گفتن میالد آن حضرت 
به پیروانش حرام اس��ت، چون او را پروردگار 
خطاب می کنند و به خطا رفته اند؛ چون این 
تبریک هیچ گونه ارتباطی با عقیده منحرف، 

منحط و افراطی آنان ندارد.
پس تبریک گفتن به مناس��بت نو ش��دن 
سال میالدی هیچ گونه ارتباطی به اعتقادات 
مس��یحیان و س��ایر کس��انی که تاریخ شان 

میالدی است ندارد.
علمای مسلمان می فرمایند: هدیه گرفتن 
از غیر مس��لمان و هدیه دادن به آن ها حرام 
نیس��ت؛ چرا که رس��ول اکرم )ص( هدیه از 
غیرمس��لمان را پذیرفته ، همان طورکه هدیه 
پادش��اهان مصر و »دومه الجندل« و »ئیله« 

را با کمال میل پذیرفت.
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اصغر هم��ت از گزيده کارترين 
بازيگ��ران س��ینما و تلويزيون 
ماس��ت. بازيگ��ری توانمن��د و 
نام آش��نا که معتقد ب��ه اصول 
خاص خود اس��ت و بازی در هر 
نق��ش و مجموعه ای را به راحتی 
نمی پذي��رد. مخاطبان تلويزيون 
او را ب��ا ايف��ای نق��ش احم��د 
گودرزی در »آژانس دوس��تی« 
می شناس��ند و مروان بن حکم 
»ام��ام عل��ی)ع(« و نیز حس��ن 
سرباز؛ شخصیتی که بنا بود در 
»هزاردس��تان« ماندگار مرحوم 
حاتمی پررنگ تر از اين حرف ها 
باشد و شايد اگر اين اتفاق رخ 
م��ی داد، مس��یر بازيگری همت 
در ادامه به شکلی ويژه تر رقم 

می خورد.
بازيگری ک��ه همچنان گزيده کار 
است و دلبسته تئاتر و نمايش 
و با اين حال مخاطبان تلويزيون 
هم به او عالق��ه ای ويژه دارند 
و هم��ان نقش ه��ای گزي��ده و 
محدودش را که به مدد مهارت 
و هنرمندی او جان گرفتند، در 

خاطر ياد می کنند.
همت روز 2۷ آذرماه 65 س��اله 
شد به همین بهانه گفتگو با وی 

را می خوانید:

گفت و گو با اصغر همت به بهانه ۶۵ سالگى اش:

زهرا غفاری
روزنامه نگار

متولد شهر شعر
متولد ش��هر شیراز هستم. عالقه اصلی ام تئاتر 
است. معتقدم بازی جزو وجود آدمی است و بچه ها 
از هم��ان دوران کودکی بازی کردن و نمایش را 
ب��ا هم تمری��ن می کنند. من ه��م در کودکی با 
هم س��ن  و ساالنم بازی می کردم و اوقات فراغتم 
این گونه پر می ش��د. ضمن این که در آن دوران 
ش��اخه های مختلف نمایشی را هم در اطرافمان 
بیش��تر می دیدیم. معرکه گی��ران، پرده خوانان و 
ش��مایل گردانان در اطراف مان بودند و شادی ها 
و عزاهای مان با نمایش همراه ش��ده بود. لذا این 

حس از بچگی همراه ما رشد می کرد.

اولین فیلم هایى که دیدم
در دوران کودک��ی ما، فروش تک فریم  فیلم ها 
رواج داش��ت و ب��ا عدس��ی، ذره بی��ن و چنین 
ابزاری، نگاتیوها را روی دیوار یا یک پرده سفید 
می انداختیم و تماشا می کردیم. ضمن این که این 
شانس را آوردم که در سنین هفت، هشت سالگی 
یک��ی از همس��ایه هایمان یک دوربین هش��ت 
میلی متری خرید و در پستوی خانه شان فیلم های 
صامت را نمایش می داد و برای تماشایشان به ما 
بلی��ت می فروخت. من اولی��ن فیلم های صامت 
زندگ��ی ام را در همان زیرزمین دیدم. همچنین 
باز شانس دیگرم این بود که پدرم عالقه به دیدن 
تئاتر داش��ت و شیفته پیش پرده خوانی ها بود. او 
بسیاری از این پیش پرده ها را هنوز حفظ است و 

من هم در همان کودکی از او یاد می گرفتم. این 
هم عامل محرک دیگری بود که باعث شد بیشتر 

جذب دنیای نمایش بشوم.

در جست وجوی تئاتر
س��ال 1۳٤۳ اولین باری بود ک��ه رفتم و یک 
تئات��ر را به مفه��وم امروزی اش در یک س��الن 
دیدم. آن نمایش »دورنمای مکه« نام داش��ت و 
بسیار ش��یفته ام کرد. سپس برای ادامه تحصیل 
به دبیرستان »حیات« رفتم. مکانی که بارها در 
مصاحبه هایم از آن نام برده ام و بعدا به مرکز تئاتر 
ش��یراز تبدیل ش��د. هنرمندان زیادی محصول 
همین مدرس��ه هستند. البته از همان زمانی که 
تئاتری شدم تا هنگامی که برای نخستین بار روی 
صحنه رفتم، چهار س��ال طول کشید. از صحنه 
می ترسیدم و اکثرا کارهای جنبی چون نور، پرده، 
صدا،گریم و... را انجام می دادم. سرانجام در سال 
٤8 به طور جدی شروع به تمرین نمایشنامه ای 
از مرحوم غالمحسین ساعدی کردیم و حاصلش 
نمایشی شد که یک سال بعد روی صحنه رفت و 
من هم برای نخستین بار در آن بازی کردم. با این 
حال هنوز هم قبل از رفتن روی صحنه اضطراب 
دارم. معتقدم بازیگری که اضطراب نداشته باشد، 

کارش می لنگد!

برای دیده شدن عجله نداشتم
بعد از نوجوانی به دانش��گاه رفتم و در آنجا  هم 

معروف شدنم با سریال امام على بود
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عالقه ام به تئاتر را ادام��ه دادم. با وجود این، 
بازی در س��ریال »امام علی)ع(« بود که تازه 
باعث شناخته ش��دنم در سطح جامعه شد. 
در واق��ع تا آن زمان به س��طحی از تجربه و 
آشنایی دس��ت یافته بودم و تقریباً ۳0 سال 
طول کش��ید تا صاحب جایگاه ش��وم. االن 
جوان ها دلشان می خواهد خیلی زود موفقیت 
را در آغوش بگیرند و این قضیه می تواند باعث 
شود که ما در آینده مقوله ای به نام بازیگری 
را به شکل ریش��ه ای و جدی نداشته باشیم. 
این ویژگی نسل ما بود که عجله ای برای دیده 

شدن نداشتیم.

احمد بداخاق نبود
ش��خصیت احمد گودرزی که در مجموعه 
آژان��س دوس��تی ایفایش می ک��ردم، از نگاه 
خودم آدم بداخالقی نبود، بلکه ش��خصیتی 
جدی بود و بخش عمده این جدیت ش��اید 
از وجود خودم سرچش��مه می گرفت. وقتی 
مسعود عزیز )جعفری جوزانی( بازی در این 
مجموعه را به من پیش��نهاد کرد، به او گفتم 
خودت که می دانی من خیلی سریالی نیستم! 
اما او گفت فیلمنام��ه را بخوان و خودت هر 
قصه ای را که دوس��ت داش��تی انتخاب کن. 
وقت��ی فیلمنامه را خواندم، به یک قس��مت 
دو بخشی تحت عنوان »جواهر« رسیدم که 
حمید جبلی نوشته بود. از قصه خوشم آمد و 
در آن با مرحوم نیکو خردمند هم بازی شدم.

هنرمند گزیده کار
در عالم سینما سعی کرده ام تنها کارهایی 
را بپذی��رم ک��ه قلباً دوست ش��ان داش��تم. 
من در س��ال های قب��ل از انق��الب در فیلم 
»سرخ پوس��ت ها« به کارگردانی دوس��ت و 
هم دانش��گاهی ام، غالم حس��ین لطفی بازی 
کردم. در سال های بعد از انقالب جزو اولین 
بازیگرانی بودم که در فیلم »ما ایس��تاده ایم« 
ش��خصیت اصلی ی��ک فیلم جنگ��ی را ایفا 
کردم و س��پس با ق��دری فاصله، به س��راغ 
»شیر سنگی« رفتم. وسواسی را که در تئاتر 
داشتم، به سینما هم منتقل کرده ام و اکنون 
که ب��ه کارنامه ام نگاه می کن��م، می بینم که 

همین فیلم ها در سینما ماندگار شده اند. در زمینه تلویزیون 
هم همین گزی��ده کاری را ادامه دادم و حاصلش تجربه های 
خوبی ش��د که کارهای نازلی نبودند. معتقدم هر فردی باید 
برای خودش یک جهان بینی داش��ته باشد و ضد جهان بینی 
شخصی اش رفتار نکند. من هم در زمینه های تئاتر، تلویزیون 
و سینما اصولم را رعایت کرده ام و بازی ام در هر نقشی، با یک 

توجیه همراه بوده است.

همكاری با میرباقری
آقای میرباقری نه  فقط من ک��ه تقریباًً تمام تیم بازیگران 
مجموعه امام علی)ع( را براساس سوابق تئاتری شان انتخاب 
کرد و اتفاقاً ش��روع فعالیت های خ��ودش هم با تئاتر بود. در 
اولین نمایشنامه ای که او نوشت و روی صحنه برد، من نریشن 

می گفتم و از همان جا با هم آشنا بودیم.

خاطره بذل و بخشش پناهى
یادم هس��ت وقتی فیلمنامه آژانس دوس��تی را خواندم، از 
مسعود پرسیدم که بقیه نقش ها را قرار است چه کسانی بازی 
کنند. او بازیگران را نام برد و به حسین پناهی برای بازی در 
نقش جمشید رسید. جا خوردم. گفتم چه خوب! حسین قرار 
اس��ت در نقشی بازی کند که از خودش خیلی دور است! اما 
پناهی چنین شخصیتی را مال خود کرد و دیدیم که جمشید 
شد حسین پناهی. حتی بسیاری از دیالوگ هایی که می گفت 

هم، در لحظه شکل می گرفت.
خاطره دیگرم از او، مربوط به 8 آذر 1۳۷۶ اس��ت. حسین 
صد هزار تومان از دس��تمزد بازیگ��ری اش را گرفته بود. یک 
دس��ته هزار تومانی نو توی دستش بود و آن روز مقارن شد 
با پیروزی فوتبال ایران بر اس��ترالیا. آن روز آن قدر خیابان ها 
ش��لوغ شده بودند که وقتی سر کار رسیدیم، دیدیم که اصاًل 
نمی توانیم فیلمبرداری کنیم. جالب است حسین که به نظر 
نمی رس��ید خیلی فوتبالی باشد، چنان دچار شعف شده بود 
که تمام پول هایش را به مردم بخش��ید. یکی از اسکناس ها 
را هم به من یادگاری داد. با خط خوش��ش روی آن نوش��ته: 
»برای اصغر عزیزم، و برای روزی که همه ایران، همه استرالیا 

را برد«

بدشانسى در »هزاردستان«
قب��ل از بازی در مجموعه هایی چون امام علی)ع( و آژانس 
دوستی، قرار بود »حسن سرباز« یکی از نقش های اصلی در 
»هزاردستان« زنده یاد حاتمی باشد، اما متأسفانه این نقش به 
تکامل نرس��ید و هزاردستان از همان جا که می بایست ادامه 

پیدا کند، متوقف شد.

س�ال ۱۳۴۳ اولی�ن ب�اری 
ب�ود ک�ه رفت�م و ی�ك تئاتر 
را ب�ه مفهوم ام�روزی اش در 
یك س�الن دیدم. آن نمایش 
»دورنم�ای مكه« نام داش�ت 
ک�رد.  ش�یفته ام  بس�یار  و 
س�پس برای ادامه تحصیل به 
دبیرستان حیات رفتم. مكانى 
که بارها در مصاحبه هایم از آن 
نام برده ام و بعدا به مرکز تئاتر 
شیراز تبدیل شد. هنرمندان 
زیادی محصول همین مدرسه 

هستند.
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خیام پس از مرگ در گورس��تان »حیره« 
نیشابور که گورستان عمومی شهر بوده است 
دفن می شود؛ نظامی عروضی سمرقندی که 
یکی از دوس��تان خیام بوده و عشق و عالقه 
خاصی به او داش��ته به نیش��ابور می آید و از 
خیام پرس وجو می کند و وقتی متوجه مرگ 
وی می شود بسیار متاثر ش��ده و به آرامگاه 
خی��ام می رود و آرامگاه را غرق در ش��کوفه 

می بیند. آرامگاه اولیه در ضلع شرقی امامزاده 
محروق در داخل یک اتاقک ایوان مانند قرار 
داش��ت و تا س��ال 1۳1۳ شمسی به همین 
ش��کل بود؛ ت��ا اینکه گروهی از مس��ؤوالن، 
مستش��رقان و خاورشناس��ان ب��رای افتتاح 
آرام��گاه فردوس��ی قصد عزیم��ت به توس 
می کنن��د و تصمی��م می گیرن��د در بین راه 
ب��ه مقبره خیام نیز بیاین��د، آن زمان دولت 

ایران به خاطر نامناس��ب بودن آرامگاه خیام 
تصمیم به ساخت یک بنای یادبود می گیرد 
که هم اکنون این بنای اولیه در میدان خیام 

واقع شده است.
سال ها این بنای یادبود می ماند تا اینکه به 
این نتیجه می رسند این بنای یادبود مناسب 
ش��أن خیام نیست؛ اما از آنجایی که آرامگاه 
اولی��ه خی��ام در کنار امام��زاده محروق بود 

حکیم عمر خیام نیشابوری، شخصیت بی بديلی است که به واقع دستاوردهای بی نظیرش در رياضیات، ستاره شناسی، موسیقی و فلسفه بدون چون و 
چرا اثبات ش��ده اس��ت؛ ولی ش��هرت حکیم در میان اکثريت مردم به واس��طه رباعیات اوس��ت که برخی از آن رباعیات به خیام نس��بت داده ش��ده اس��ت. 
آرامگاه خیام نیش��ابوری در باغی قرار دارد که مقبره امامزاده محروق در آن واقع ش��ده، باغ آرامگاه خیام از باغ های ديدنی در ايران اس��ت و ش��امل 
کتابخانه و موزه است. همچنین تنديسی از حکیم عمرخیام در محوطه ورودی باغ نصب شده، طراح و معمار اين آرامگاه و محوطه پیرامونی آن مهندس 
هوشنگ سیحون است. درباره آرامگاه اين حکیم بزرگ که شهرت او در خارج از مرزهای ايران بیش از داخل است روايت های جالبی وجود دارد، طبق 
آخرين پژوهش هايی که دو دانش��مند روس و هندی درباره تولد و وفات خیام داش��ته اند اثبات ش��ده که وفات خیام در س��ال 526 هجری قمری اس��ت، 

در حالی که روی سنگ قبر وفات وی به سال 5۱۷ است.

چرا مزار خیام نبش قبر شد؟
داستان اسرارآمیز یك شاعر

حسین صفدری
روزنامه نگار
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امکان نداشت دو بنای بزرگ کنار هم باشند 
در نتیجه در س��ال 1۳۳8 اح��داث آرامگاه 
کنونی شروع می شود و در سال ٤1 به پایان 
می رس��د، بنای یادبود قبل��ی خیام به نقطه 

دیگر شهر به نام میدان خیام انتقال شد.
پس از نبش قبر آنچه از اسکلت خیام مانده 
بود که البته چیز زیادی نبوده و گزارش شده 
که بزرگترین اس��تخوان از بند انگش��ت هم 
تجاوز نمی کرده را در داخل پارچه و س��پس 
صندوقچه فلزی می گذارند و آن را به آرامگاه 
کنونی انتقال می دهند؛ باالخره این آرامگاه 

در سال ٤2 افتتاح می شود.
این بنا الهام گرفت��ه از نام خیام که مانند 
خیمه ای خودش را باال کش��یده و تخصص 
وی و همچنی��ن معماری دوره س��لجوقیان 

است.

ویژگى های بنای یادبود
این بن��ا 10 پایه دارد، عدد 10 اولین عدد 
دورقمی ریاضی و پایۀ اصلی اعداد اس��ت. از 
ه��ر پایه دو تیغه مورب به صورت مارپیچ به 
سمت باال می رود؛ تا با یکدیگر تالقی کنند، 
سقف بنا را بسازند و از سمت دیگر فرود آیند 
که خود یکی از اشکال پیچیده ریاضی است. 
این ش��کل هندسی و عدد 10 هر دو سمبل 

دانش ریاضی خیام است.
برخورد تیغه ها ب��ا یکدیگر، فضاهایی پر و 
خالی و به خصوص در باال ستاره هایی درهم 
را ب��ه وجود م��ی آورد که از ال ب��ه الی آن ها 
آسمان آبی نیشابور پیدا است و به تدریج به 
طرف نوک گنبد، ستاره ها کوچکتر می شوند 
و درآخر یک س��تاره پنج پ��ر آن ها را کامل 
می کند. این س��تاره ها و نقش آسمان، اشاره 

به شخصیت منجم خیام دارند.
و ام��ا برخ��ورد تیغه ه��ا با ه��م، ده لوزی 
بزرگ می س��ازند که با کاشی کاری هایی به 
خط نس��تعلیق شکسته و به روش خطاطان 
بزرگ��ی مثل میرعم��اد، به ش��کل انتزاعی 
 و م��درن از رباعی��ات خی��ام پ��ر ش��ده اند. 
از آنجا که شکس��ته نس��تعلیق خطی کاماًل 
ایرانی س��ت، ایرانی دوست بودن شاعر در بنا 

لحاظ شده است.
رباعیات را استاد جالل همایی انتخاب کرد 
و زیبا نویسی ها توسط مرتضی عبدالرسولی 
انجام شد. در تاریخ معماری ایران این اولین 
بار بود که خط شکسته نستعلیق در تزئینات 

یک بنا ب��ه کار می رفت. از داخل نیز همین 
لوزی ه��ا پر از ش��عر با نق��ش گل و برگ و 
پیچک، با کاشی معرق تزیین شدند و تماماً 

اشاره به شخصیت شاعر خیام دارند.
سیحون در جایی گفته است: »دور تا دور 
برج در کنار چشمه س��ارها، یک دایره وسیع 
به مرکز خود برج ساخته شد. همه از سنگ 
گرانیت با اجزاء مثلثی شکل و تورفتگی ها و 
برون آمدگی هایی که تا اندازه ای شکل خیمه 
را تداعی می کنند و این اش��اره به نام خیام 
اس��ت. چون پدرش خیمه دوز بود و نام او به 

همین مناسبت انتخاب شد.«
»از ط��رف دیگ��ر حوض ها]را[ با کاش��ی 
فی��روزه ]داریم[ که در مجموع قس��متی از 
ستاره را نشان می دهند، به تعداد هفت پر به 
مفهوم هفت فلک و هفت آسمان و هفت تپه 
]که[ باز اشاره به افالک و نجوم، دانش دیگر 
خی��ام دارد. روی هم رفته، مجموعه در یک 

حال و هوای ش��اعرانه با درختان تنومند در 
اطرافش ساخته شد و همان طور که خواست 
خود خیام ب��وده؛ کاماًل باز و م��زارش ]در[ 

بهاران گل افشان است«
س��یحون و حس��ین جودت اعالم کردند: 
»ط��رح اولیه س��اختمان آرام��گاه خیام با 
اس��تخوان بندی فلزی تهیه گردید و در نظر 
بود که روکار آن با آلومینیوم پوش��یده شود. 
پ��س از مراجعه به اهل فن معلوم ش��د که 
روک��ش آلومینیوم بر فلز آث��ار نامطلوبی از 
لحاظ ترکیب��ات ش��یمیایی دارد. از این رو 
تصمیم گرفته شد که کار با بتن ظریف اجرا 
گردد و ارتف��اع آرامگاه نیز از 12 متر به 22 
متر ترقی داده شود تا عظمت بیشتری پیدا 
کند«. الزم به ذکر اس��ت که سیحون، طراح 
بنای یادبود آرامگاه بوعلی سینا، آرامگاه های 
خیام، نادرشاه افشار، فردوسی و کمال الملک 

هم بوده است. 

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

News

ورزش

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

فرهنگ و هنر

]47[

شماره ۴۳ - آذر ماه ۱۳9۶

ماهنامه داخلى شرکت عقاب افشان



چه بسا خاطراتی که از خیال پردازی حاصل 
می ش��ود از عمق و وس��عت بیش��تری هم 
برخوردار باشد. بر همین مبنا می توان مدعی 
ش��د بدون ش��ک یکی از خاطره انگیزترین 
برنامه های رادیویی »صبح جمعه با ش��ما« 
بود. برنامه ای ش��اد و بانش��اط ک��ه می توان 
ژانر آن را کمدی انتقادی دانست. آیتم های 
مختل��ف برنام��ه و بخش های نمایش��ی آن 
مبتن��ی بر نقد یک معضل اجتماعی بود که 
با زبان طنز بیان می ش��د. به عبارتی دیگر، 
صبح جمعه با ش��ما یک تلخند رادیویی بود 
که عالوه بر بار کمیک و ش��ادی و نش��اطی 
که در شنونده برمی انگیخت به کاهش رنج ها 
و ب��ار روانی او از طری��ق برون فکنی طنازانه 

کمک می کرد.
برنامه ای که ش��اید به ان��دازه برنامه های 
پرطرف��دار تلویزی��ون محبوبیت داش��ت و 
خیلی ها صبح جمعه خود را با شنیدن صبح 
جمعه با شما پر می کردند. نمی توان از صبح 
جمعه با ش��ما ح��رف زد و نامی از منوچهر 
نوذری، عزت اهلل مقبلی، حس��ین عرفانیان، 
ش��هال ناظریان، رضا عبدی، منوچهر آذری، 
فرهنگ مهرپرور، منوچهر والی زاده، عباس 
محبی و علیرضا جاویدنیا نیاورد؛ هنرمندانی 

ک��ه ب��ا تکی��ه ب��ر مهارت ه��ای بازیگری و 
صداپیشگی و با خلق شخصیت های نمایشی 
متعدد توانستند به این برنامه هویت ببخشند 
و مخاطب را با خود همراه کنند. در این میان 
شاید سهم منوچهر نوذری پررنگ تر از بقیه 
باش��د که پیش از اجرای »مسابقه هفته« از 
طریق همین برنامه به ش��هرت رس��ید. او با 
اجرای نقش هایی چون آق��ای ُملََوّن و آقای 
دست و دلباز برای همیشه در ذهن و حافظه 

مخاطب باقی ماند.
تنوع کاراکترها و صداس��ازی ها، اس��تفاده 
از ش��عر و ترانه های طنز و موسیقی شاد که 
آمیختگی همه اینها با محوریت نگاه انتقادی 
به مسائل جامعه موجب شد صبح جمعه با 
ش��ما به یکی از بهترین برنامه های رادیویی 
در دهه ۶0 بدل شود و آن را به یک خاطره 

جمعی تبدیل کند.
س��ابقه تولید برنامه صبح جمعه با شما به 
س��ال های پیش از انقالب و راه اندازی رادیو 
دریا در سال 1۳۵1 بازمی گردد که هدف از 
راه اندازی آن، راهنمایی مس��افران تابستانی 
ش��مال ایران و ارائه اطالع��ات آب و هوایی، 
وضعیت جاده، نشانی مراکز اقامتی، تفریحی 
و درمانی ب��رای ایش��ان و همچنین پخش 

موس��یقی و برنامه های تفریح��ی بود. پس 
از پیروزی انقالب اس��المی، برنامه های این 
رادیو متوقف ش��د و پس از چند س��ال و در 
تابستان سال ۶٤ تیمی به سرپرستی احمد 
شیش��ه گران دوباره رادیو دریا را در چالوس 
راه اندازی کردند. این گروه وظیفه داشتند با 
تولید برنامه های شاد، فضای مفرحی را برای 

مسافران شمال کشور فراهم کنند.
تأثیرگذاری وسیع برنامه تولید شده توسط 
این گروه برنامه س��از منجر شد تا اواخر سال 
۶٤ که گروه ورزش و تفریحات در رادیو ایران 
شکل گرفت، به صورت جدی تری به چنین 
برنامه های��ی توجه ش��ود و از بهار ۶۵ نطفه 
برنامه صبح جمعه با رادیو به این شکل بسته 
ش��د و در سال های طوالنی با تهیه کنندگی 
س��عید توکل و سردبیری احمد شیشه گران 
فعالیت کرد؛ برنامه ای که مدتی بعد تغییر نام 

داد و صبح جمعه با شما خوانده شد.
برنام��ه ای ک��ه می ت��وان آن را یک کالت 
رادیویی دانس��ت که به رغ��م این که بعدها 
در ش��مایل دیگری به ن��ام »جمعه ایرانی« 
اس��تحاله ش��د، اما همچنان به عنوان یک 
نوستالژی رادیویی در حافظه تاریخی مردم 

باقی ماند.

رادیو؛ »صبح جمعه با شما«، خاطره و خیال
يکی از ويژگی ها و کارکردهای رس��انه، تولید خاطره اس��ت؛ به ويژه هنر نمايش و س��رگرمی که با حافظه تاريخی مخاطب پیوند می خورد و با گذش��ت زمان به زايش 
نوس��تالژی منجر می ش��ود. اگرچه تلويزيون به واس��طه ماهیت بصری اش با حافظه تصويری مخاطب، ارتباط عمیق تری پیدا می کند و اساس��اً خاطره و نوس��تالژی با 
تصوير يا تصويرس��ازی ارتباط تنگاتنگ تری دارد، اما صدا هم واجد اين پتانس��یل و ظرفیت اس��ت که آبس��تن خاطرات نوس��تالژيک ش��ود. راديو چون از طريق صدا، 

تخیل مخاطب را تقويت می کند به جای تصوير، تصورات و خیالپردازی های مخاطب را به خاطره بدل می کند و مقدمه نوستالژی می شود.

سیدرضا صائمى
کارشناس رسانه
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س��ال 84 يکی از رس��انه ها نوش��ت: برنامه »جمعه ايرانی« )ادامۀ صبح جمعه با ش��ما( با وجود آنکه قرار بود ماه ها پیش مجدداً در راديو ايران پخش ش��ود اما هیچ 
نش��انه ای از س��رگیری اين برنامه جذاب و پرمخاطب نیس��ت و به همین دلیل نگرانی ها به واس��طه از دس��ت رفتن همین جذابیت های محدود راديوی کش��ورمان 

افزايش يافته است.

سابقه تولید برنامه »صبح جمعه با شما« به 
س��ال های پیش از انق��الب و راه اندازی رادیو 
دریا در س��ال 1۳۵1 بازمی گردد که هدف از 
تابستانی  راه اندازی اش، راهنمایی مس��افران 
ش��مال ای��ران و ارائه اطالع��ات آب و هوایی، 
وضعیت جاده، نشانی مراکز اقامتی، تفریحی و 
درمانی برای ایشان و همچنین پخش موسیقی 

و برنامه های تفریحی برای آنها بود.
پس از پیروزی انقالب اس��المی، برنامه های 
این رادیو متوقف ش��د و پس از چند س��ال و 
در تابستان سال ۶٤ تیمی با سرپرستی احمد 
شیش��ه گران دوباره رادیو دری��ا را در چالوس 
راه اندازی کردند. این گروه وظیفه داش��تند با 
تولید برنامه های شاد، فضای مفرحی را برای 

مسافران شمال کشور فراهم کنند.
تاثیرگذاری وسیع برنامه تولید شده توسط 
این گروه برنامه ساز منجر شد تا در اواخر سال 
۶٤ که گروه ورزش و تفریحات در رادیو ایران 
ش��کل گرفت، به صورت جدی تری به چنین 
برنامه هایی توجه شود و از بهار ۶۵ نطفه برنامه 
»صبح جمعه با رادیو« به این شکل بسته شد 
و در سال های طوالنی با تهیه کنندگی سعید 
توکل و سردبیری احمد شیشه گران فعالیت 
کرد؛ برنام��ه ای که مدتی بعد تغییر نام داد و 

»صبح جمعه با شما« خوانده شد.

از »صبح جمعه با شما« تا »جمعۀ ایرانى« و 
امروز »هیچ!«

در طول س��ال های فعالیت »صبح جمعه با 
ش��ما« که با نقش محوری زنده یاد منوچهر 
نوذری، احمد شیشه گران، سعید توکل و صادق 
عبداللهی همراه بود، اگرچه مخاطب رادیو به 
واسطه گسترش سایر ابزارهای ارتباطی کاهش 
یافت اما این برنامه همچنان مخاطب وفادارش 
را داش��ت و به همین دلیل سرمایه گذاری بر 

روی این برنامه رادیویی ادامه یافت. 
در س��ال های پخش ای��ن برنامه چهره های 
پیشکس��وتی نظیر منوچهر نوذری و فرهنگ 
مهرپ��رور و... در نقش هایی چون کاراکترهای 

معروفی نظیر آمیز عبدالطمع، ملون، دس��ت 
و دلب��از، کارمند کوچول��و، اوس عباس آقا و... 
به ستاره های ماندگار این برنامه تبدیل شدند 

و حتی برخ��ی از این کاراکترها به برنامه های 
کمدی تلویزیون نیز راه یافتند. با این حال، این 
س��تاره ها نیز یک به یک خاموش شدند و در 
سال ۷8 و تقسیم گروه تولید »صبح جمعه با 
شما« به دو گروه که منجر به تعطیلی موقت 
این برنامه و راه اندازی مجدد این برنامه از سال 
82 با عنوان »جمعه ایرانی« ش��د که این بار 
در کنار هنرمندان پیشکس��وت، جوان های با 
استعداد نیز حضور مؤثری داشتند و توانستند 
مخاطب این برنامه را پس از این سکته طوالنی 
بازگردانند. در این میان با تغییرات مدیریتی در 
رادیو، به یک باره اعالم شد که تولید و پخش 
برنامه »جمعه ایرانی« شش ماه متوقف می شود؛ 
برنامه ای که با احتساب سال های پخش شده 
تحت عنوان »صبح جمعه شما«، بیش از سه 
دهه عمر داشت و به یک باره به دلیل خطوط 
قرمزی که ظاهراً به سازندگان این برنامه ابالغ 
شده بود، به پایان رسید. سعید توکل سردبیر 
این برنامه به طور خاص علت توقف شش ماهۀ 
برنامه »جمعه ایرانی« را باال رفتن آمار حذفیات 
یا همان سانسور شدید »جمعه ایرانی« عنوان 
ک��رده بود و با اش��اره به حمای��ت مدیران از 
برنامه های طنز انتقادی، شاد و مفرح گفته بود: 
برنامه هایی مثل »جمعه ایرانی« بدون وجود 
مدیران��ی که طرفدار برنامه های طنز و ش��اد 
باشند نمی توانند دوام بیاورند و ما هم منتظریم 
تا ببینیم صالح مسئوالن جدید که در رأس 
رسانه و رادیو هستند، چیست. در همان زمان 
رس��انه ها نوش��تند که: »جمعه ایرانی« برای 
مردم کشورمان، گنجینه ای از خاطرات شیرین 
و برای رس��انه ملی، سرمایه ای ارزشمند است 
و بنابراین انتظار می رود احیای این برنامه در 
دستور کار قرار گیرد و عرصه برای خنداندن 
مردم ایران با تخفیف ممیزی نسبت به چنین 
برنامه پرمخاطبی باز شود. آیا مدیران صدای 
جمهوری اس��المی ایران، به مخاطبانش��ان 
احت��رام می گذارند و این برنامه پربار به همان 

شکل سابق مجدداً پخش خواهد شد؟ 
و حاال سال ها از آن روزها گذشته است!

از »صبح جمعه با شما« تا »جمعۀ ایرانى« و امروز »هیچ!«
شلیك به خاطرات رادیویى مردم در دهۀ ۶۰ تا ۸۰
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راهكارهای سالم ماندن در سرما

ترفندهایى ساده برای این که بیشتر آب بنوشیم
داستان هایى از امام حسن مجتبى )علیه السام(

رانندگى آسوده در برف و سرما
سبك های دلبستگى  در  زندگى  روزانه
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از گهواره تا گور، دلبس��تگی به ديگران نقش��ی حیاتی در زندگی انس��ان بازی می کند. اگرچه دلبس��تگی در اوايل کودکی بیش��تر از هر زمان ديگری قابل 
مشاهده است، اما در دوران بعدی زندگی و در ديگر دوره های بزرگسالی نیز مؤثر است. می توان دلبستگی را اين گونه تعريف کرد: »تمايل پايدار فرد 

و تالش وی برای دست يافتن به حفظ همجواری با اشخاصی که امنیت جسمی و روان شناختی را برای او فراهم می کنند.«
حتم��اً در بی��ن اطرافی��ان، آش��نايان و فامی��ل اف��رادی را ديده اي��د که به محض دوری همس��ر، فرزند يا خانواده و حتی دوس��تان دچار نگرانی می ش��وند. 
ترس هايی مانند از دست دادن عزيزان و تنهايی می تواند به علت مشکالتی در زمینه دلبستگی فرد باشد. در بعضی از مکاتب روان شناسی، مشکالت 
روان ش��ناختی افراد بر اس��اس دلبس��تگی آنها بررس��ی می ش��ود. بر همین اس��اس، در اين متن برای تربیت فرزندانی با روان س��الم و زندگی بهتر، به 

چگونگی و چرايی ايجاد سبک های دلبستگی متفاوت در افراد پرداخته شده است.

سبك های دلبستگى  در  زندگى  روزانه
سعى کنید والدین خوبى برای فرزندان تان باشید

مراحل دلبستگى
به عقیده بالبی )روان ش��ناس مشهور( رابطه 
نوزاد با والد، با به دنیا آمدن کودک به صورت 
فطری آغاز می ش��ود که سبب می گردد والد 

به طرف فرزند خود کشیده شود. دلبستگی 
شامل چهار مرحله است:

مرحله پیش از دلبستگى )تولد تا ۶  هفتگى(: نوزاد از طریق گریه کردن، ۱

چنگ زدن و لبخن��د زدن با دیگران ارتباط 
برقرار می کند. وقتی مادر پاس��خگو باش��د، 
نوزاد را در آغوش می کشد، نوازش می کند و 
تسلی می دهد. در این مرحله، نوزاد هنوز به 

نازنین شادابى
روانشناس و مشاور خانواده
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مادر دلبسته نشده است.
دلبس�تگى  ش�كل گیری  مرحل�ه  )۶ هفتگى ت�ا ۸-۶ ماهگى(: کودک ۲
در ای��ن مرحل��ه، م��ادر و مراق��ب خ��ود را 
تش��خیص و هنگام دیدن او واکنش نش��ان 
می ده��د، اما اگر از مادر جدا ش��ود اعتراض 
ح��ال  در  دلبس��تگی  یعن��ی  نمی کن��د؛ 

شکل گیریست اما کامل نشده.
 ۶-۸( آش�كار  دلبس�تگى  مرحل�ه  ماهگى تا ۱۸ ماهگى - ۲ سالگى(: در ۳
این س��ن، دلبس��تگی کاماًل آش��کار است و 
در ص��ورت جدایی از م��ادر یا مراقب، کودک 
اضط��راب جدای��ی را تجربه می کن��د. او در 
تالش اس��ت تا مادر را کنار خود نگه دارد و 
درصورت ترک و جدایی اعتراض می کند. در 
این سنین، مراقب، پایگاه ایمن کودک است.

۲ سالگى و بعد از آن(: در این سنین، ۴ تشكیل رابطه متقابل )۱۸ ماهگى تا 
بازنمای��ی ذهنی و زبان رش��د می کند و این 
ام��کان را به کودک می دهد ت��ا رفت و آمد 
م��ادر و برگش��ت او را درک کن��د. بنابراین 
به هنگام جدایی، اعتراض او کمتر می گردد و 
سعی دارد کمتر آویزان شود و بیشتر مادر را 
قان��ع به ماندن کن��د و خواهش می کند که 

پیش او بماند.
در نتیجه تجربیات کودک در طول این چهار 
مرحله، پیوند عاطفی باثباتی با مراقب برقرار 
می گردد که در غیاب والدین از آن اس��تفاده 
می کن��د. عکس العمل کودکان بس��تگی به 
می��زان حضور، ثبات اخالق و رفتار، مهربانی 

و پاسخگو بودن مراقبان اولیه دارد.

سبك های دلبستگى
ش��یوه های مختل��ف کن��ش و واکنش مادر 
و فرزن��د با یکدیگ��ر، موجب ش��کل گیری 
س��بک های دلبس��تگی متفاوتی می ش��ود. 
س��بک های دلبس��تگی، الگوهای��ی رفتاری 
برای تعام��الت اجتماعی و چگونگی تنظیم 
هیجانات و ش��یوه های فرد برای ایجاد روابط 
عاطفی محسوب می شوند. پس می توان گفت 
سبک های دلبستگی، نقش مهمی در زندگی 

هر فرد ایفا می کنند.
اگر کودک به مسؤولیت پذیری مادر به ویژه در 
زمانی که به او احتیاج دارد اطمینان داش��ته 
باش��د، توانایی کنترل اضطراب جدایی خود 
را دارد. در این افراد، س��بک دلبستگی ایمن 

شکل می گیرد.
برخ��ی از کودکان، زمانی که از مادر جدا می ش��وند، نگرانی 
بیش��تری از خ��ود نش��ان می دهن��د و وقتی هم ک��ه مادر 
برمی گردد، به او می چسبند یا پرخاشگری می کنند. در این 

افراد، دلبستگی ناایمن اضطرابی شکل می گیرد.
گروه دیگر، در جدایی از مادر یا مراقب و بازگشت او هیجان 
کمی نش��ان می دهند و عالئم روان شناختی آشفته ای دارند. 
در این کودکان، س��بک دلبس��تگی ناایمن اجتنابی ش��کل 

می گیرد.

مشخصات افراد با دلبستگى ایمن
»برای من آس��ان اس��ت که با دیگران رابط��ه عاطفی برقرار 
کنم.«، »من می توانم به راحتی دیگران را دوست داشته باشم 
و اجازه دهم آنها نیز مرا دوس��ت داش��ته باشند.«، »اگر تنها 

بمانم و دیگران مرا نپذیرند من نگران نمی شوم.«
کودکانی که دلبس��تگی ایمن دارند، هن��گام جدایی از مادر 
احس��اس ناراحتی نمی کنن��د و می توانند از او جدا ش��وند. 
همچنی��ن هنگام بازگش��ت م��ادر هیجانات مثبتی نش��ان 
می دهند. این کودکان وقتی از چیزی می ترسند برای کسب 
آرام��ش نزد والدین و پرس��تار خود می رون��د. گرچه هنگام 
جدای��ی از مراقب خود ناراحت نمی ش��وند، ولی والدین را به 

بیگانگان ترجیح می دهند.
والدین این کودکان به س��رعت به نیازهای فرزندشان پاسخ 
می دهند و عالوه بر حضور فیزیکی و در دسترس بودن، حضور 
معنوی نیز دارند و مهربانند. این کودکان که در سال های اول 
زندگی خود دلبس��تگی ایمن پیدا کرده اند، متوجه می شوند 
ک��ه می توانند در جهان تنها بمانند و هرگاه نیاز داش��تند از 
فردی که به او دلبستگی دارند )مادر، مراقب و پدر( به عنوان 

منبع ایمن استفاده کنند. 
این ک��ودکان می توانند مدیریت هیجانات خود را به دس��ت 
گیرند و با احساس��ات منفی مقابله کنند. افراد با دلبستگی 
ایمن دیدگاه مثبتی نسبت به خود و دیگران دارند، بنابراین 
از احساس خودارزشمندی بهره مندند و در عین حال، دیگران 
را نیز می پذیرن��د و ارتباط اجتماعی و عاطفی بهتری برقرار 
می کنند. آنان اطمینان دارند در دنیا همیشه افرادی هستند 
که قابل اعتماد و یاری رس��ان باشند، در نتیجه آرامش روانی 
بهتری دارند. س��ایر ویژگی های کلیدی دلبستگی ایمن در 
بزرگس��االن شامل خودباوری، لذت بردن از روابط صمیمانه، 
جس��تجوی حمایت اجتماعی و توانایی به اشتراک گذاشتن 

احساسات با دیگران است. 
این افراد اصوالً در ارتباط با همس��ر، احساس��ات عاشقانه را 
تجربه می کنند و انعطاف پذیری بیش��تری دارند. آنها والدین 
خود را کاماًل بد ی��ا کاماًل خوب نمی دانند، بلکه ویژگی های 
مثبت و منفی آنها را با هم تلفیق می کنند و توصیفی منسجم 
و هماهنگ از والدین خود دارند. با توصیفات گفته شده، لزوم 
وجود یک مادر یا مراقب در دسترس و پاسخگو در سال های 

کودکانى که دلبستگى ایمن 
دارند، هن�گام جدایى از مادر 
احس�اس ناراحت�ى نمى کنند 
و مى توانن�د از او جدا ش�وند. 
همچنی�ن هن�گام بازگش�ت 
مادر هیجانات مثبتى نش�ان 
مى دهند. این کودکان وقتى از 
چیزی مى ترسند برای کسب 
آرامش نزد والدین و پرس�تار 

خود مى روند
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اولی��ه زندگ��ی ک��ودک به خوبی احس��اس 
می شود.

مش�خصات اف�راد ب�ا دلبس�تگى ناایم�ن 
اضطرابى

کودکان با دلبستگی ناایمن اضطرابی، نسبت 
به بیگانگان به شدت مشکوکند. اگرچه هنگام 
جدایی از والد یا مراقب، ناراحتی زیادی نشان 
نمی دهند ولی اندوهگین می شوند و هنگام 
برگش��تن آنها نیز به آرامش نمی رس��ند، به 
ط��وری که در بعضی موارد، والد خود را طرد 
و پرخاشگری می کنند، حتی امکان دارد مادر 
خ��ود را بزنند. این کودکان همراه با بزرگ تر 

شدن، وابسته تر می شوند.
بزرگس��االن با دلبس��تگی ناایمن اضطرابی، 
تمایل ندارند به دیگران نزدیک ش��وند، زیرا 
دائماً نگران هستند که مورد پذیرش دیگران 
قرار نگیرند و دوست شان نداشته باشند. برای 
همین، خودشان زودتر ارتباط شان را با افراد 
قطع می کنند، اما بعد از جدایی نیز احساس 
آش��فتگی دارن��د و به این نتیجه می رس��ند 
که دوست داش��تنی و باارزش نیس��تند. آنها 
به شدت نسبت به تأیید اجتماعی حساسند و 

دوست دارند مورد پذیرش باشند اما از ترس 
طرد ش��دن، با دیگران صمیمی نمی ش��وند 
و احساس��ات و نیازه��ای خ��ود را نادی��ده 

می گیرند.
این افراد نس��بت به دیگران دیدگاه مثبت و 
درباره خود دیدگاه منفی دارند. در حقیقت، 
عزت نفس پایینی دارند، و فقط اگر از سوی 
دیگران پذیرفته ش��وند، ب��ه رضایت از خود 
دس��ت می یابن��د. والدین چنین اش��خاصی 
غیرقابل اعتم��اد و تهدید کننده بوده اند و در 
دوران کودک��ی فرد، رفتاره��ای متناقض و 
نابهنجاری داش��ته اند. این چنین است که در 
بزرگس��الی گوش به زنگ طرد شدن هستند 
و گاهی چنان به دیگران وابس��ته می ش��وند 
که موجب کالفگی معش��وق یا همسر خود 
می گردند. آنه��ا در حقیقت، تالش می کنند 

اضطراب جدایی از والد خود را کم کنند.

مشخصات افراد با دلبستگى ناایمن اجتنابى
زمان��ی دلبس��تگی ناایمن اجتناب��ی ایجاد 
می شود که والدین کودک به صورت منفی به 
او واکنش نشان می دهند؛ یعنی رفتارهای شان 
سرد اس��ت و از کودک دوری و نسبت به او 

پرخاشگری می کنند. کناره گیری این والدین 
از فرزندش��ان باعث ایجاد دلس��ردی در آنها 
می شود. در نتیجه، این کودکان با مادر کمتر 
در تماس هس��تند و یاد می گیرند حمایت، 
آرام��ش و محبت را از دیگران مطالبه کنند. 
وقت��ی والد برای مدتی غایب اس��ت، هنگام 
برگشت، اغلب از او دوری می کنند و به دنبال 
جلب توجه او نیستند و والدین را به دیگران 
ترجیح نمی دهند؛ یعنی والد را منبع امنیت و 

آرامش نمی دانند.
بزرگساالن با این سبک دلبستگی، در برقراری 
روابط نزدیک و صمیمانه مش��کل دارند. این 
اف��راد س��رمایه گذاری عاطف��ی نمی کنند و 
در صورت خاتمه رابطه نیز، ناراحت نمی شوند. 
ای��ن افراد دیدگاه منفی نس��بت ب��ه خود و 
دیگ��ران دارند. آنها دیگران را نیز مانند خود 
ب��د می دانند و انتظار دارند ک��ه دیگران نیز 
آنها را ط��رد کنند، بنابرای��ن زیاد صمیمی 
نمی شوند و س��عی می کنند از خود در برابر 
دیگ��ران محافظت کنند. اصوالً احساس��ات 
منفی و مثبت خود را بروز نمی دهند و حالتی 
محافظه کارانه دارند. به طور وس��واس گونه به 
خود متکی هستند و هیجانات خود را کنترل 
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می کنند و اگر هم از طرف کسی طرد شوند 
بی تفاوتی نشان می دهند. حقیقت این است 
ک��ه درِ احساس��ات خود را بس��ته اند و مانع 
تجرب��ه کردن و بروز احساس��ات و اضطراب 
خود می ش��وند، زیرا نیاز دلبس��تگی آنها در 
کودکی برآورده نشده است و آنها این الگوی 

محافظتی را یاد گرفته اند.
افراد با دلبستگی نا ایمن اجتنابی از صمیمی 
ش��دن با دیگران احساس ناراحتی می کنند 
و برای شان سخت اس��ت به دیگران اعتماد 
کنند و نگران آسیب دیدن از سمت دیگران 

هستند.

نتیجه گیری
در مجموع می توان گفت که افراد با دلبستگی 
ایمن، تمایل دارند مشکالت خود را با دیگران 
مطرح کنند و حمایت آنها را خواستارند، اما 
افراد با دلبستگی ناایمن، پاسخ های هیجانی 
خود را سرکوب می کنند و در ترس همیشگی 
طرد شدن از سوی دیگران به سر می برند. این 
افراد اگر از نوع اضطرابی باشند گاهی به افراد 
دیگر می چسبند و هر کاری می کنند تا طرد 
نشوند و درصورتی که از نوع اجتنابی باشند، 
سعی می کنند تماسی برقرار نکنند تا طردی 

هم صورت نگیرد. 
افراد با س��بک دلبس��تگی ایم��ن، کنجکاو 
هستند و راه را برای ورود اطالعات جدید باز 

می گذارند؛ پذیرنده و منعطفند و اگر با ابهام 
و مانع روبه رو شوند بهتر می توانند با آن کنار 
بیایند و تحمل کنن��د. اما افراد نا ایمن چون 
حالت بسته بودن دارند نمی توانند منعطف و 
تغییرپذیر باشند؛ اطالعات جدید را نمی گیرند 

و در الک تدافعی خود باقی می مانند.

افراد با س��بک دلبس��تگی ایمن به راحتی از 
گذش��ته خ��ود می گویند و ن��کات مثبت و 
منفی آن را به صورتی منسجم بیان می کنند، 
اما افراد با دلبستگی ناایمن، هنگام صحبت 
از گذش��ته ب��ا مش��کل رو به رو هس��تند یا 
احواالت شان بسیار دگرگون می شود؛ از والد 
خود ایده آل سازی می کنند و یا تمامیت او را 

مخدوش می سازند.
اف��راد با س��بک دلبس��تگی ایم��ن، معموالً 
ارتباطات��ی باز و صادقانه دارن��د و می توانند 
رفتاره��ای هیجانی ط��رف مقاب��ل خود را 
به درستی بشناس��ند و تفسیر کنند. آنها در 
ازدواج نی��ز، همس��ری برمی گزینند که در 

ایجاد اعتماد متقابل و روابط عاطفی نزدیک 
مشارکت داشته باشد. اما بزرگساالن با سبک 
اضطرابی، مش��کالت بیشتری با همسر خود 
دارند و وابستگی شدیدی احساس می کنند. 
احتم��ال دارد با کوچکتری��ن نادیده گرفته 
ش��دن از جانب همسر، پرخاشگری شدیدی 
نشان دهند و به زورگویی و آزارگری متوسل 
ش��وند. فرد با س��بک اجتنابی نیز در اعتماد 
کردن به همسر مشکل دارد و نمی تواند نیاز 

هیجانی خود و همسرش را تأمین کند.
سبک دلبستگی ناایمن یک عامل خطرزاست 
که مان��ع انعطاف فرد در هن��گام مواجهه با 
مشکالت می ش��ود. این سبک، با نشانه های 
روان ش��ناختی مانند اضطراب و افس��ردگی، 
اخت��الل وس��واس فکری-عملی، خش��م و 
خصوم��ت ارتباط دارد. پ��س همان گونه که 
مطرح شد، تربیت آگاهانه و مسؤولیت پذیری 
والدین درباره کودکی که به این جهان آورده اند 
و تعهد به خود، فرزند و اجتماع باعث می شود 
که دقت بیش��تری به فرزندان خود داش��ته 
باشند و در دوران کودکی او، با توجیه اینکه 
در سن کم نوزاد چیزی را متوجه نمی شود یا 

به خاطر نمی سپارد، سهل انگاری نکنند.

منبع
- برگرفت��ه از کتاب »رویکرد هیجان مدار در 
زوج درمانی«، نوشته دکتر نازنین هنرپروران.

به عقیده بالبى )روان شناس 
مشهور( رابطه نوزاد با والد، با 
به دنیا آمدن کودک به صورت 
فطری آغاز مى شود که سبب 
مى گردد وال�د به طرف فرزند 

خود کشیده شود.
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فصل سرد زمس��تان در برخی 
نق��اط کش��ورمان چهره  س��رد و 
خشن خود را به نمايش گذاشته 
و مناطق بسیاری را سفیدپوش 

کرده است. 
اي��ن روزها با پوش��یدن لباس 
گرم يا تجهیز وسايل گرمايشی 
من��زل، خودم��ان را برای فصل 
س��رما آماده می کنی��م اما الزم 
اس��ت ک��ه ب��رای نگه��داری و 
استفاده بهتر از خودرو خود نیز 
نکات مهم��ی را رعايت کنیم که 
در ادامه مهم ترين آنها را مرور 

خواهیم کرد.

با رعایت چند نكته حیاتى در خودرو شما میسر مى گردد

محمدرضا نجفى شاهكویى
روزنامه نگار

شست وشوی خودرو
اگر در روزه��ای برفی با خودرو از معابر عبور 
می کنی��د حتم��اً در اولین فرصت نس��بت به 
شست وش��وی خودرو خود اقدام کنید. معموالً 
برای از بین بردن یخ زدگی ناش��ی از بارش برف 
از نمک و خاک استفاده می کنند که این امالح 
ب��ا حل ش��دن در آب ناش��ی از ذوب یخ و برف 
ب��ه موادی خطرناک برای رن��گ و بدنه خودرو 
تبدیل شده و در صورتی که مدت زمان زیادی 
روی خودرو باق��ی بمانند اثرات نامطلوبی روی 

آن باقی خواهند گذاشت.

خودرو را درجا گرم نكنید
یکی از نکات بسیار مهم درخصوص نگهداری 
مناس��ب خودرو در فصل س��رد زمستان، نحوه  
گرم کردن خودرو بعد از گذر از یک ش��ب سرد 
و طوالنی اس��ت. ب��ه علت قرارگی��ری موتور و 
متعلقات آن در س��رمای ش��دید و سرد شدن 
س��طح س��یلندر و همچنین کاهش شدید در 
دم��ای روغن ب��ه کار گرفت��ه ش��ده در فضای 
داخلی آن، عملکرد موتور در هنگام ش��روع به 
کار بش��دت افت کرده و عالوه بر مصرف بیشتر 
س��وخت و س��ایش قطعات اصطکاک��ی موتور، 
س��بب افزایش در تولید آالینده ها می شود و در 
نهایت این امر به تش��دید آلودگی هوا در فصل 
زمستان منجر خواهد ش��د. برخالف باور غلط 
موجود، گرم ک��ردن خودرو در حالت درجا کار 

کردن موتور، کاری صحیح نیست و باید پس از 
روشن کردن موتور با حرکت کردن و استفاده از 
دنده های سنگین به احتراق و روان کاری ضعیف 
موتور کمک کنیم. الزم به ذکر اس��ت پیش از 
گرم شدن کامل پیشرانه خودرو باید از رانندگی 
خشن و اسپورت پرهیز کرد تا به موتور آسیبی 

وارد نشود.

جلوگیری از یخ زدگى سطح شیشه
یکی از مسائل مهم پیش روی رانندگان در این 
فصل و در آغاز حرکت، یخ زدگی شیشه  خودرو 
و کم شدن میزان دید برای رانندگی است. برای 
جلوگیری از کاهش سطح دید به دلیل کثیفی 
و یخ زدگی س��طح شیش��ه جلو توصیه می شود 
قبل از شروع حرکت شیشه  جلو و طرفین چپ 
و راس��ت به خوبی از آث��ار بارندگی و گل و الی 
تمیز ش��وند. بازدید تیغه های برف پاک کن نیز 
نباید فراموش ش��ود، زیرا خرابی این تیغه های 
الس��تیکی عالوه بر این که فرآین��د تمیزکاری 
شیش��ه را مختل می کنند؛ سبب ایجاد خط و 
خش روی شیش��ه ش��ده و به مرور باعث کدر 
ش��دن آن می ش��ود که در این حالت راهی جز 

تعویض آن نخواهید داشت.
م��ورد دیگری ک��ه در این زمین��ه باید به آن 
توجه کرد اس��تفاده از شیشه شورهای استاندارد 
اس��ت. اگر جزو آن دسته افرادی هستید که در 
دیگر فصول س��ال از آب برای پر کردن محفظه 

رانندگى آسوده در برف و سرما
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شیشه شور استفاده می کنید حتما در زمستان 
از شیشه ش��ورهای ح��اوی مواد ش��وینده و 
ضدیخ اس��تفاده کنید. زیرا آب معمولی در 
دمای زیر صفر منجمد شده و قابل استفاده 
نخواهد بود. همچنین مواد ش��وینده موجود 
در این شوینده ها عمل شست وشوی شیشه 

را خیلی راحت تر انجام می دهند.

بررسى وضعیت باتری
بررسی وضعیت باتری پیش از فرارسیدن 
فصل زمستان از جمله کارهای مهمی است 
ک��ه باید رانندگان مورد توجه قرار دهند. به 
دلیل وجود هوای سرد و قرارگیری ماشین 
در حالت ساکن در ساعات سرد شب، قدرت 
و کارای��ی بات��ری حدود ۵0 ت��ا ۶0 درصد 
کاهش می یابد و این  مسأله سبب استارت 
خ��وردن ضعیف و طوالنی م��دت خودرو در 
آغ��از به حرکت می ش��ود. ب��ه همین دلیل 
پیش��نهاد می ش��ود پیش از افت دمای هوا، 
وضعیت ش��ارژ و ولتاژ باتری بررس��ی شود. 
برای اط��الع از وضعیت باتری خودرو حتما 

به باتری ساز مراجعه کنید.
آنها به وسیله دستگاه های مخصوصی که 
در اختیار دارند به راحتی می توانند عملکرد 
این قطعه حس��اس را آزمای��ش کرده و در 

صورت نیاز، تعویض آن را پیشنهاد کنند.

اطمینان از وجود ضدیخ
اگرچ��ه در س��ال های اخیر رانن��دگان به 
اس��تفاده از مایعات خنک کننده چهارفصل 
)ضدج��وش و ضدیخ( عادت کرده و همواره 
قسمتی از مایع خنک کننده موتورشان را با 
این مواد ترکیب می کنند اما الزم اس��ت در 
فصل زمس��تان از وجود میزان الزم ضدیخ 
در سیستم اطمینان حاصل کنید. با کاهش 
سریع دما و کمبود مایع ضدیخ در سیستم 
خنک کننده موتور امکان یخ زدگی آب داخل 
بلوک سیلندر افزایش می یابد و این اتفاق به 
دلیل افزایش حجم و فشار بیش از حد این 
مایع درون مجاری سیلندر باعث شکستگی 
دیواره آن و باز شدن پولکی های روی دیواره 
سیلندر می شود. همین اتفاق کافی است تا 

به خاطر کم ش��دن مایع خنک کننده و گرم ش��دن بیش از 
حد موتور هزینه های تعویض واشر سرسیلندر و تراشکاری 

و... را متحمل شوید.

اطمینان از سیستم گرمایشى داخل کابین
در گذشته رانندگان با ش��روع فصل تابستان برای پایین 
آوردن فش��ار روی موتور، لوله های بخاری و ترموس��تات را 
از روی بلوک س��یلندر باز می کردند. این کار عالوه بر خارج 
ک��ردن رادیاتور بخاری از م��دار و از بین بردن باد گرم وارد 
شده به داخل کابین، به نوعی از باال رفتن دمای خود موتور 
نیز جلوگیری می کرد اما امروزه با باال رفتن فناوری ساخت 
قطعات موتور و اس��تفاده از سنسورهای حساس، این عمل 
به هیچ وجه توصیه نمی شود؛ زیرا هم مرکز هوشمند کنترل 
موتور ب��ه تغییرات دم��ای داخل محفظه موتور به ش��دت 
حس��اس اس��ت و هم راکد ماندن آب در سیستم رادیاتور 
بخاری باعث ایجاد خوردگی و در نهایت نشتی آب در داخل 
کابین نیز خواهد ش��د. فقط کافی اس��ت از نحوه عملکرد 
ترموس��تات و همچنین بازدید مج��اری عبور آب در داخل 
سیستم بخاری اطمینان حاصل کرد. هرچند استفاده مداوم 
از میزان اس��تاندارد مایعات ضدیخ و ضدجوش تا حد بسیار 
زیادی از جرم گرفتگی و بسته شدن این مسیرها جلوگیری 

می کند.

استفاده از الستیك های مناسب و زنجیر چرخ
حتما از س��المت الستیک های خودرو خود قبل از شروع 
بارش های زمستانی و یخبندان های این فصل مطمئن شوید.
اگر الس��تیک ها از آج مناسبی برخوردار نیستند نسبت به 
جایگزین کردن آنها با نمونه های جدید اقدام کنید.همچنین 
اگر ش��اهد ترک های ریز روی دیواره الستیک خودرو خود 
نیز هستید نسبت به ادامه استفاده از آنها تردید کنید؛ زیرا 
این ترک  و پوس��یدگی ها در مواجهه با سرما به شدت امکان 
پارگی و ترکیدگی الستیک را باال خواهند برد. همچنین از 
میزان باد الس��تیک ها نیز اطمینان حاصل کنید. نکته مهم 
دیگری که در این زمینه باید به آن اشاره کرد همراه داشتن 
زنجیر چرخ مناسب تایرهای خودرو در روزهای برفی است. 
البت��ه نباید فراموش کرد که همراه داش��تن آنها به تنهایی 
چندان اهمیتی ندارد و رانندگان باید نس��بت به استفاده از 

آنها نیز آموزش دیده باشند.
پس توصیه می شود قبل از این که با مسیرهای برف گرفته 
و صعب العبور مواجه شوید زنجیر چرخ خود را آماده کرده و 
یک بار به صورت آزمایشی آن را روی الستیک های خودرو 

خود ببندید تا درصورت نیاز بتوانید از آنها استفاده کنید.

بررسى وضعیت باتری پیش 
از فرارسیدن فصل زمستان از 
جمله کارهای مهمى است که 
باید رانندگان مورد توجه قرار 
دهن�د. به دلیل وج�ود هوای 
س�رد و قرارگیری ماشین در 
حالت ساکن در ساعات سرد 
ش�ب، قدرت و کارایى باتری 
حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش 

مى یابد
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س��رما، فصل مهمانی، شادی، ثبت 
خاط��رات و خوش گذران��دن کنار 
آتش است. اما در عین حال، فصل 
س��رماخوردگی، خستگی و مصرف 
بی��ش از ح��د کالری نیز هس��ت. 
تغیی��رات آب و هوا، دم��ا و نور در 
ماه های سرد سال تأثیرات خاصی 
بر بدن و ذهن ش��ما می گذارد که 
در کل می تواند تأثیرات زيادی بر 
سالمت شما بگذارد. اين تأثیرات 
را شناخته و ياد بگیريد که چگونه 
می توانید از آن ها در جهت منافع 
خ��ود اس��تفاده کنید. با اي��ن کار، 
زمستان شاد و سالم تری پیش رو 

خواهید داشت. 

سرما و سیستم ایمنى بدن شما
ب��ا تغییر آب و هوا، احتماال اولین چیزی که به 
ذهن ش��ما می رس��د، وجود احتمال بیمار شدن 
است. بنا به اعالم یک موسسه آماری، حدود 20 
درصد از آمریکایی ها هر س��اله مبتال به آنفلوآنزا 
می شوند. زدن واکس��ن ها ی مربوطه می تواند در 
پیش گیری از ابتال به بس��یاری از این بیماری ها 

بسیار مؤثر باشد. 

شرایط را مدیریت کنید
نس��بت به میکروب ها حساس باش��ید. این به 
این معناس��ت که شما باید مدام دست های خود 
را بش��ویید تا دستان تان همیش��ه تمیز باشند. 
تحقیقات در این زمینه نش��ان می دهد احتمال 
ابتال به بیماری های تنفسی در افرادی که حداقل 
روزی پنج بار دستان خود را می شویند، ٤۵ درصد 

کمتر است. 

چند راهكار ساده
همیشه از خودکار خودتان استفاده کنید، تلفن 
همراه خود را به کس��ی قرض ندهید یا از کسی 
قرض نگیرید، همیشه ژل یا اسپری ضد میکروب 
در کیف خود داش��ته باش��ید تا پس از تماس با 
محیط های گوناگون، دست های خود را با آن ضد 
عفون��ی کنید. مهم ترین نکته ای ک��ه باید به آن 
توجه داش��ته باشید این است که هنگام شستن 

دست های خود با صابون، دست خود را زیر شیر 
آب کف مالی نکنید. بلکه ابتدا خوب دس��تهای 
خود را با صابون به هم بمالید س��پس آبکش��ی 
کنید. در غیر این صورت، تأثیر صابون در نابودی 

میکروب ها و جرم ها کاهش می یابد. 

آب بنوشید
دریافت آب به میزان کافی باعث کاهش تأثیر 
میکروب ها و ویروس ها، پس از قرار گرفتن شما در 
معرض آن ها می شود. به گفته یکی از متخصصان، 
خل��ط موجود در بینی افراد یکی از عوامل اصلی 
مبارزه با میکروب ها در بدن است. وقتی آب بدن 
ش��ما کم می ش��ود، این خلط نیز خشک شده و 

خاصیت خود را از دست می دهد. 

گرم بمانید
اگر سردتان باشد، مخصوصاً زمانی که از سرما 
می لرزید، قدرت سیس��تم ایمنی بدن شما برای 
مب��ارزه با میکروب ها کاه��ش می یابد، زیرا همه 
توانایی خود را معطوف به باال بردن درجه حرارت 
بدن ش��ما کرده است. این مس��أله اهمیت گرم 
ماندن را دو چندان می کند. در س��رما، سر و پا ها 
قبل از سایر قسمت های بدن دچار سرما می شوند، 
به همین دلیل استفاده از دستکش و کاله در این 
فصل عاقالنه به نظر می رسد. همچنین به منظور 
جلوگی��ری از گ��رم ش��دن بیش از ح��د بدن و 

راهكارهای سالم ماندن در سرما
به همه جزئیات دقت کنید

على  فرهنگ زاده
خبرنگار سامت
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ع��رق کردن، که می توان��د در   نهایت موجب 
سرماخوردگی شود، چند الیه لباس بپوشید. 
پشم عایق خوبی است. اگر قصد ورزش کردن 
دارید، از لباس هایی با جنس نایلون یا پلی استر 

استفاده کنید که رطوبت را جذب می کند. 

آرامش داشته باشید
درست است که گاه حفظ آرامش، خصوصاً 
در مناس��بت های خاص، سخت است اما این 
کار ضروری اس��ت. تحقیقات نشان می دهند 
اف��رادی که ورزش های ذهن��ی مانند یوگا و 
مدیتیش��ن انجام می دهند، هورمون استرس 
در بدنشان کمتر ترشح می شود. متخصصان 
معتقدند اس��ترس بیش از حد، ما را در برابر 
بیماری ها آسیب پذیر می کند. شما می توانید 
نتایج مش��ابهی را با روزانه 10 دقیقه تمرکز 
بر تنفستان کس��ب کنید. سعی کنید آرام و 
عمیق نفس بکش��ید تا ماهیچه های بدن تان 

آرام شوند. 

تأثیر سرما برخلق و خوی شما
احس��اس خمودگ��ی و ناراحت��ی به دلیل 
طوالنی شدن ساعات تاریکی فقط مربوط به 
ابعاد روانی نمی شود. ساعات طوالنی تاریکی 
و ساعات کوتاه روشنایی باعث کاهش تولید 
س��روتونین در مغز، نوعی ماده شیمیایی که 
وجود آن نشاط و کاهش اشتها را در پی دارد، 
می شود. در واقع حدود ۵ درصد از آمریکایی ها 
در فصل سرما دچار این نوع افسردگی که در 
اثر کاهش نور روز اتفاق می افتد، می ش��وند و 
حدود 10 تا 20 درصد نیز احساس خمودگی 

و ناراحتی می کنند. 

با این حس مبارزه کنید
کربوهیدارت های پیچیده، امگا ۳ و شکالت 
مصرف کنید. سروتونین ماده ای است که نشاط 
بدن را به ش��کل طبیعی افزایش می دهد و با 
کاهش نور روز، میزان آن نیز کاهش می یابد. 
کربوهیدرات مغز را به س��اخت س��روتونین 
تشویق می کند، اما تحقیقات نشان می دهند 
ک��ه کربوهیدرات ها بدون پروتئین این کار را 
بهتر انجام می دهند )ما معموالً به شما توصیه 

می کنیم که کربوهیدرات را با پروتئین مصرف 
کنید تا سطح انرژی خود را باال نگه دارید اما 
برای ترشح سروتونین، کربوهیدرات به تنهایی 

کافی است(.
سعی کنید بیشتر از کربوهیدرات هایی مانند 
غالت و حبوبات استفاده کنید. برخی تحقیقات 
نیز ارتباطاتی بین مصرف اس��یدهای چرب 
امگا۳ )موجود در ماهی( و مغز ها )مخصوصاً 
گردو( با نشاط یافته اند. سعی کنید این گونه 
غذا ه��ا را هفته ای 2 تا ۳ ب��ار مصرف کنید. 
بهتر از همه، ش��کالت تلخ است که یک ماده 
نشاط آور طبیعی است. به دنبال گزینه هایی 
باش��ید که ۷0 درصد یا درصد بیش��تر از آن 
را شکالت تشکیل دهد. این شکالت ها فواید 

بیشتری نسبت به بقیه دارند. 

کمى  نور اضافه کنید
برخی از انواع افسردگی را با افزایش دریافت 
نور می توان درم��ان کرد. در واقع نور درمانی 
تأثی��رات مثبت خ��ود را از هفته اول نش��ان 
می ده��د در حالی ک��ه مص��رف داروی ضد 
افسردگی، تأثیر خود را پس از دو هفته نشان 

می دهد.
 برای ش��روع، می توانید چراغی خریداری 
کنید که نور آن از المپ های معمولی بیشتر 
بوده و حاوی نور فرابنفش نیز باشد. اگر عالئم 
افس��ردگی خفیف در شما مشاهده می شود، 
س��عی کنید هر روز صبح خود را در معرض 

نور خورشید قرار دهید. مثالً هر روز صبح به 
مدت ۳0 دقیقه پیاده روی کنید حتی اگر هوا 

ابری است. 

یك لیست از چیزهایى که شما را خوشحال 
مى کند تهیه کنید

با تهیه یک لیس��ت از چیزهایی که شما را 
واقعاً خوشحال می کنند، با استرس و ناراحتی 
مبارزه کنید. گاه ممکن است یک روز خوب 
آفتاب��ی ش��ما را خوش��حال کن��د و گاه یک 
مسافرت طوالنی و مجلل. نوشتن افکار مثبت 
روی کاغذ می تواند در بهبود حال شما بسیار 
مؤثر باشد. با اینکار، نه تنها به ذهن تان فرصت 
استراحت و فاصله گرفتن از نگرانی ها و افکار 
منفی را می دهی��د، بلکه افکار مثبتی نیز در 
خود ش��کل می دهید. این کار را مدام تمرین 
کنید و پس از مدتی ذهن ش��ما یاد می گیرد 

چگونه بر نکات مثبت تمرکز کند. 

ورزش کنید
افزایش ضرب��ان قلب، ترش��ح اندورفین را 
افزای��ش می دهد. اندورفی��ن نوعی هورمون 
اس��ت که حس س��المتی و ش��ادی شما را 
افزای��ش می ده��د. همچنی��ن هورمون های 
استرس، مانند کورتیزول را کاهش می دهد. 
تحقیقات نشان می دهند که یکی از راه های 
افزایش اندورفین، ورزش است. هر کاری که 
می تواند نوعی ورزش تلقی  شود را انجام دهید. 
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مانند بازی با فرزندان تان، یا تمیز کردن سریع 
آشپزخانه، یا حتی باال و پایین رفتن از پله ها. 

تأثیر سرما بر میزان انرژی شما
احساس خس��تگی در س��رما فقط به بعد 
روان شناسی مربوط نمی شود. تفاوت در میزان 
نور در فصول مختلف، تأثیراتی زیادی بر بدن 
افراد می گذارد. معموالً افراد در اول روز انرژی 
بیشتری دارند.  به همین دلیل بهتر است کارهای 
مهم و کارهایی که احتیاج به تمرکز بیشتری 
دارند را در این ساعات انجام دهند و در ساعات 
بعد از ظهر، ورزش کنند تا سطح انرژی خود 
را باال نگه دارند. همچنین سعی کنید صبحانه 
و ناهاری سرشار از پروتئین )مانند تخم مرغ با 
پنیر کم چرب( بخورید تا هوشیاری و نشاط 
خود را در طول روز از دست ندهید. وعده شام 
نیز باید شامل کربوهیدرات های سالم )مانند 
برنج قهوه ای( باشد. بدن ما در شب به این گونه 
مواد نیاز دارد. مصرف کربوهیدرات های سالم، 
از مصرف انواع ناسالم آن )مانند بیسکوئیت و 
کیک( جلوگیری می کند. با خستگی مبارزه 
نکنید: این فصل از س��ال، احساس خستگی 
طبیعی است. هر گاه احساس خستگی کردید، 
چشمان تان را بس��ته و سرتان را به مدت 20 
تا ۳0 ثانیه پایین بیاندازید. یا اگر وقت دارید، 
یک چرت 20 دقیقه ای بزنید. در هر صورت، 
شما به بدنتان فرصت می دهید تا دوباره خود 
را بازسازی کند. پزشکان همچنین پیشنهاد 

می کنند که افراد ش��ب ها 10 ت��ا 20 دقیقه 
زود تر به رختخواب بروند تا خس��تگی روزانه 

خود را جبران کنند. 

پیاده روی کنید، حتى اگر کوتاه باشد
وقتی ضربان قلب شما افزایش پیدا می کند، 
فشار خون شما نیز افزایش پیدا می کند و تأثیر 
این امر مانند تزریق آدرنالین به خون اس��ت. 
بهترین کار این است که به شکل منظم ورزش 
کنید. تحقیقات در این زمینه نشان می دهند 
افرادی که هفت��ه ای ۳ روز، روزی 20 دقیقه 
نوعی ورزش س��بک )مانند پیاده روی( انجام 
می دهند، خستگی شان تا ۶۵ درصد کاهش 
می یابد. همچنین ثابت شده است که افرادی 
که نوعی ورزش نیمه س��بک، مانند ایروبیک، 
انجام می دهند، کمتر احساس خستگی کرده 
و ش��ب ها راحت تر می خوابند. یکی از دالیل 
این اس��ت که ورزش هورمون های اس��ترس 
را کاه��ش می دهد، درنتیجه افراد ورزش��کار 

آرامش بیشتری دارند. 

تأثیر زمستان بر وزن شما
اگر فکر می کنید الغر ماندن در فصل سرما 
تقریباًً غیر ممکن است، دچار جنون نشده اید. 
وقتی هوا گرم و روز ها طوالنی است، ورزش و 
فعالیت کردن راحت تر اس��ت. در فصل سرما 
به دلیل روزهای کوتاه و هوای س��رد، ورزش 
کردن س��خت تر است. همچنین میل بیشتر 

بدن به کربوهیدرات و وجود برخی مناسبت ها 
این مشکل را تشدید می کنند. ما چند راهکار 
را در نظر گرفته ایم که تأثیرات منفی سرما بر 

وزن شما را کاهش می دهد. 

خود را مجهز کنید
برای پیاده روی و ورزش در روزهای س��رد 
س��رما خود را آماده کنید. تم��ام لباس های 
مناسب این فصل را از کمدتان بیرون بکشید. 
پوش��یدن لباس های گرم )مانند شال گردن، 
دس��تکش، کاپش��ن و کاله( ورزش در هوای 

سرد را لذت بخش تر می کند. 

ورزش را تا مى توانید کم دردس�ر و شیرین 
کنید

س��عی کنید کمی بیشتر از معمول فعالیت 
کنید. مثالً به جای اینکه در یک رستوران با 
دوست تان قرار مالقات بگذارید، همدیگر را در 
یک پارک در حال پیاده روی مالقات کنید. یا 
هنگام خرید چند دور بیشتر به دور فروشگاه 
راه بروید. اگر تعدادی کیسه بار نیز در دستتان 

باشد، این ورزش سودمند تر می شود.

غذاهای سالم مصرف کنید
محققان به این نتیجه رس��یده اند که یکی 
از دالیلی که ما حتی پس از س��یر شدن نیز 
دس��ت از خوردن نمی کش��یم، این است که 
غذاهای درستی مصرف نمی کنیم. سعی کنید 
در فصل س��رما بیش��تر از میوه و سبزیجات، 
خصوصاًً میوه هایی مثل پرتقال استفاده کنید. 
استفاده از میوه های منجمد نیز خالی از فایده 
نیست. اما اگر میوه ها تازه باشند، خواص آن 

بسیار بیشتر است. 

خود را سرگرم کنید
در خانه ماندن زیاد،  گاه باعث بی حوصلگی 
و افسردگی می ش��ود. اگر شما آدم حساسی 
باشید، این حس در شما تقویت می شود. اما 
می توان با کمی  ابتکار، سرما را به فصلی شاد 
و به یادماندنی تبدیل کرد. انجام فعالیت هایی 
ش��اد و لذت بخش می تواند باعث ش��ود مغز 
شما دوپامین بیش��تری تولید کند. دوپامین 
نوعی هورمون اس��ت که احساسات منفی را 
از شما دور کرده و گاه از پرخوری های عصبی 

جلوگیری می کند.
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یك بطری آب در نزدیكى خود داشته باشید
یکی از بزرگ ترین دالیل مصرف ناکافی آب این 
است که به سادگی آن را نادیده گرفته و درباره 
آب فکر نمی کنید. امروزه، زندگی پرمش��غله 
بیش��تر افراد موجب می ش��ود تا بدون این که 
متوجه شوند، س��اعت ها را بدون نوشیدن آب 
سپری کنند. برای ایجاد تغییر در این شرایط 
تنها کافی است دسترسی خود به آب را تسهیل 
کنید و به عنوان مثال همواره یک بطری پر از 
آب روی میز خود داشته باشید، یک بطری پر 
از آب در یخچال نگهداری کنید تا در هر لحظه 
بتوانید از آن استفاده کنید، یا یک بطری آب را 
همواره در کیف خود حمل کنید تا همواره در 

دسترس شما قرار داشته باشد.

ش�مارش لیوان ه�ای آب مصرفى را داش�ته 
باشید

آیا قانون نوش��یدن هش��ت لیوان آب در روز را 
به یاد دارید؟ متأس��فانه در زمینه نوشیدن آب 
یک قانون ساده که برای همه قابل اعمال باشد، 
وجود ندارد، زیرا نیاز بدن انسان به آب با عوامل 
مختلفی، مانند مکان زندگی، وزن، این که چه 

کاری انجام می دهید، یا چه غذایی می خورید، 
ارتب��اط دارد. به عنوان مثال اگر در مکانی گرم 
زندگ��ی می کنی��د و فعالیت های ورزش��ی یا 
جسمانی زیادی انجام می دهید، باید مصرف آب 

خود را افزایش دهید.

نوشیدن آب را به بخش�ى از کارهای روزمره 
زندگى خود تبدیل کنید

نوشیدن یک لیوان آب هنگام صبح، هر زمان که 
از پشت میز خود بلند می شوید و به دستشویی 
می روی��د، به هم��راه وعده ه��ای غذایی یا هر 
لحظه ای دیگ��ر در برنامه روزانه خود را به یک 
ع��ادت تبدیل کنید تا از فواید تأمین آب مورد 

نیاز بدن بهره مند شوید.

از تایمر استفاده کنید
اگر حتی زمانی که لیوان یا بطری آب در نزدیکی 
شما قرار دارد همچنان در نوشیدن منظم آب با 
مشکل مواجه هستید، می توانید از یک تایمر 
روی تلفن همراه یا ساعت خود استفاده کنید تا 
هر یک یا دو ساعت یک بار به شما یادآوری شود 
که باید آب بنوشید. بر همین اساس می توانید 

از فشار نوشیدن مقدار زیادی آب در یک وعده 
نیز جلوگیری کرده و همواره آب مورد نیاز بدن 

خود را تأمین کنید.

طعم دلخواه خود را به آب اضافه کنید
اگر تمایلی به نوشیدن آب ساده ندارید و این کار 
انگیزه ای در شما ایجاد نمی کند، می توانید طعم 
دلخواه خود را از طریق مواد طبیعی به آن اضافه 
کنید. این می تواند در قالب افزودن آبمیوه ها یا 
سبزیجات یا خود آنها، مانند لیمو، خیار، توت 
فرنگی، یا نمونه هایی گیاهی مانند نعناع، ریحان 

یا اسطوخدوس به آب باشد.

مواد غذایى با محتوای آب زیاد مصرف کنید
نوش��یدن آب تنها راه برای تأمین آب مورد 
نیاز بدن نیس��ت و از طریق غذاهای مصرفی 
نیز می توانید بخش��ی از آن را تأمین کنید. 
بس��یاری از میوه ها و س��بزیجات سرشار از 
آب هستند که از آن جمله می توان به خیار، 
کرفس، اسفناج، توت فرنگی، پرتقال و... اشاره 
کرد. بر همین اساس، گزینه های بسیاری در 

اختیار شما قرار دارد.

بخش اعظم بدن انس��ان از آب تش��کیل 
ش��ده اس��ت و ب��ر همی��ن اس��اس بدن 
انس��ان برای ارائه عملکرد درست خود 
ب��ه می��زان کافی از اين ماي��ع نیاز دارد. 
احتم��ال اين که روزان��ه به میزان کافی 
آب مص��رف نکنی��د، زي��اد اس��ت و اين 
می تواند پیامدهای جدی برای س��المت 
ش��ما به همراه داش��ته باش��د اما با چند 
ترفند س��اده می توانید میزان نوشیدن 

مايع حیات را افزايش دهید.

ترفندهایى ساده برای این که بیشتر آب بنوشیم
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شخصی از امام حسن مجتبی)علیه السالم( پرسید: نظر شما درباره سیاست چیست؟
حضرت پاسخ دادند: سیاست آن است که حقوق خدا و حقوق زندگان و حقوق مردگان 

را رعایت کنی. فرد سؤال کرد: حقوق خدا چیست؟
امام بزرگوار فرمودند: آنچه را که خداوند بی نیاز خواسته است با تمام وجود انجام دهی و 

آنچه را که نهی کرده است، ترک کنی.
آن شخص در حالی که گوش فرا می داد گفت: حقوق زندگان چیست؟

آن حضرت فرمودند: وظیفه خود را نسبت به هم نوعان خود به خوبی انجام دهی و در 
خدمت گزاری سستی نکنی و نسبت به رهبر مسلمین اخالص داشته باشی.

و اما حقوق مردگان:
آن است که از نیکی های شان یاد کنی و از بدی های آنان چشم پوشی کنی، چرا که آنها 

خدایی دارند که اعمال شان را حسابرسی می کند.

امام مجتبی)علیه الس��الم( در عین حال که پارسا و زاهد بودند، بسیار آراسته، با وقار و 
خوش پوش نیز بودند. روزی با شکوه و نورانیت خاصی، سوار بر اسب زیبایی از کوچه های 
مدینه عبور می کردند. در مسیر راه فردی ایشان را دید و به پیش آمده عرض کرد: سوالی 

دارم. حضرت فرمودند: بپرس.
آن فرد گفت: حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرموده است: »دنیا زندان مومن و 
بهشت کافر است.« ولی اکنون که وضع تو را با وضع خودم مقایسه می کنم، می بینم تو در 

آسایشی و من در سختی، چرا؟
امام پاس��خی دادند که بینش و دید خاصی را به انسان می دهد1 )این تصور غلط است 
که مؤمن باید از همه چیز محروم باشد(. ایشان فرمودند: هرگاه مقام رفیع و عالی مومن 
را در بهشت با وضع او در دنیا مقایسه کنی، متوجه خواهی شد که دنیای مومن نسبت به 
آخرتش زندان اس��ت و هر گاه جای عذاب آور کافر را در دوزخ با وضعش در دنیا مقایس��ه 

کنی، متوجه خواهی شد که دنیای کافر نسبت به آخرتش بهشت می باشد2.
امام حسن )علیه السالم( هنگام نماز زیباترین لباس های خود را می پوشیدند.

شخصی پرسید: چرا زیباترین لباس خود را برای نماز می پوشی؟
آن حضرت فرمودند: خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد.

و سپس این آیه را تالوت کردند:
ُخذوا زیَنَتُکم ِعنَد ُکِل َمسِجد۳

زینت خود را هنگام رفتن مسجد برگیرید.

روزی ام��ام)ع( هنگام عبور، چند نفر فقیر را دید که روی زمین نشس��ته اند و با هم به 
خوردن نان های خش��ک مشغولند. آن حضرت س��الم کردند. آنان گفتند: بفرما از غذای 
ما بخور! امام با آنان غذا خوردند و سپس همه آنها را به خانه خود دعوت فرمودند و آنها 

پذیرفتند. امام بعد از صرف غذا به هر کدام لباسی عطا کردند.

1. حیاۀ الحسن، ج 1
2. اقتباس از الفصول المهمه

۳. سوره اعراف: ۳1

داستان هایى از امام حسن مجتبى )علیه السام(

برگرفته از کتاب جلوه های نجات
 نوشته عبدالكریم شمشیری)محمددوست(
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ورزش
  در برف رفته ها

بهترین های جام خلیج فارس
شگفتى سازان جهانى
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تیم ه��ای زي��ادی در تاريخ جام 
جهان��ی برخ��الف انتظ��ار عم��ل 
کردن��د و ش��گفتی س��از ظاهر 
شدند. تیم ملی فوتبال ايران 
در جام جهانی 2۰۱8 روس��یه 
بايد به مصاف پرتغال، اسپانیا و 
مراکش برود. تیم ملی با قرعه 
س��ختی رو به رو شده و تقريباًً 
کمتر کسی شانسی برای صعود 
اين تیم به دور بعد قائل است. 
پشت س��ر گذاش��تن قهرمان 
اروپا و جهان کار س��ختی است 
و همچنین اي��ران تا به حال در 
چهار دوره حضورش نتوانسته 
به دور بعد صع��ود کند. با اين 
حال در تاريخ جام جهانی برخی 
تیم ها شگفتی س��از ش��دند و 
توانستند با کنار زدن بزرگان، 
نام خود را مطرح کنند. در ادامه 

به اين تیم ها اشاره می شود:

آیا این بار در روسیه نوبت ایران است که هنرنمایى کند؟

رضا فرهنگ زاده
خبرنگار

کره شمالى ۱9۶۶
نخستین تیم شگفتی ساز در تاریخ این بازی ها 
یک تیم آسیایی بود. کره شمالی توانست در یک 
بازی تاریخی ایتالیا را شکس��ت دهد و به مرحله 
یک چه��ارم نهایی صعود کند. توفان زرد پس از 
ش��وروی دوم ش��د و باالتر از ایتالیا و شیلی قرار 
گرف��ت. با این حال در مرحله بعد ۵ بر ۳ مغلوب 

پرتغال شد و از این رقابت ها حذف شد.

مراکش ۱9۸۶
ج��ام جهانی مکزیک برای ی��ک تیم آفریقایی 
فوق العاده بود. مراکش چه��ار امتیازی به همراه 
انگلی��س به دور بعد صعود ک��رد. نماینده آفریقا 
عالوه بر صعود، صدرنش��ین هم ش��د. لهستان و 
پرتغال در این گروه حضور داشتند اما نتوانستند 
به دور بعد راه پیدا کنند. مراکش اما در یک هشتم 
نهایی به آلمان برخورد کرد و با یک گل مغلوب 

این تیم قدرتمند شد.

عربستان ۱99۴
سومین تیم شگفتی ساز باز هم یک تیم آسیایی 
بود. کمتر کسی فکر می کرد که عربستان در گروه 
هلند، بلژیک و مراکش بتواند صعود کند اما این 
اتفاق رخ داد و این تیم به همراه نارنجی پوشان در 
جمع 1۶ تیم برتر قرار گرفت. عربس��تان در این 
مرحله ۳ بر یک مغلوب سوئد شد و نتوانست به 

شگفتی سازی اش ادامه دهد.

کرواسى ۱99۸
این تیم برای نخستین بار با نام کرواسی در جام 
جهانی حاضر شد و توانست شگفتی ساز شود. این 
تیم در گروه H به همراه آرژانتین با ش��ش امتیاز 
صعود کرد و در مرحله بعد به موفقیت هایش ادامه 
داد. کرواسی با یک گل رومانی را شکست داد و در 

یک چهارم نهایی با آلمان رو به رو شد.
 کرواس��ی در ای��ن مرحله توانس��ت این تیم 
قدرتمند را از پی��ش رو بردارد و به نیمه نهایی 
صعود کند. فرانس��ه حریف بعدی کرواسی بود. 
شاگردان میروس��الو بالژویچ با یک گل مغلوب 
میزبان شدند. در دیدار رده بندی، هلند حریف 
کرواس��ی نش��د و 2 بر یک از این تیم شکست 
خورد و یاران داُور سوکر عنوان سومی را کسب 

کردند.

کره جنوبى، سنگال و ترکیه ۲۰۰۲
برای نخس��تین بار سه تیم شگفتی ساز شدند. 
کره جنوب��ی میزبان با کم��ک داور تا نیمه نهایی 
پیش رف��ت و جنجالی ترین بازی های تاریخ جام 
جهانی را رقم زد. این تیم آسیایی در گروه سخت 
آمریکا، پرتغال و لهستان قرار گرفت اما به عنوان 
صدرنشین با هفت امتیاز به همراه آمریکا صعود 
ک��رد. کره با ناداوری ایتالیا را 2 بر یک شکس��ت 
داد. در ادامه با اس��پانیا رو به رو ش��د که یکی از 
بحث برانگیزترین قضاوت های تاریخ جام جهانی 
دیده ش��د. داور س��ه گل الروخ��ا را قبول نکرد. 

شگفتى سازان جهانى
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ای��ن دیدار در وقت های اضاف��ه بدون گل به 
پایان رس��ید و کره توانست ۵ بر ۳ اسپانیا را 
شکست دهد. باالخره آلمان این تیم آسیایی 
را متوقف کرد و با یک گل شکس��ت داد. در 
دیدار رده بندی، کره حریف ترکیه نش��د و ۳ 

بر 2 مغلوب شد.
دیگر شگفتی این بازی ها در گروه سنگال، 
اروگوئه، فرانسه و دانمارک رخ داد. در حالی که 
به نظر می رسید اروگوئه و فرانسه به دور بعد 
صعود می کنند، نماینده آفریقا و دانمارک به 
مرحله بعد راه یافتند. سنگال در ادامه با سوئد 

رو به رو ش��د و 2 بر یک حریف اروپایی اش را 
شکست داد اما در دور بعد مغلوب ترکیه شد.

ترکیه بهترین عنوان خود را در این س��ال 
کس��ب کرد. این تیم به همراه برزیل از گروه 
C صعود کرد و کاس��تاریکا و چین را پش��ت 
سر گذاش��ت. گروه ترکیه خیلی سخت نبود 
اما موفقیت های این تیم در ادامه خیره کننده 
بود. حریف بعدی ترکیه، ژاپن دیگر میزبان آن 
رقابت ها بود. ترک ها با یک گل تیم آس��یایی 
را شکست دادند و پس از پشت سر گذاشتن 
س��نگال به برزیل رسیدند و مغلوب این تیم 

شدند. در نهایت ترکیه به عنوان سوم رسید.

غنا و اسلواکى ۲۰۱۰
در گروه B آلمان، اس��ترالیا، صربستان و غنا 
حضور داشتند. نماینده آفریقا با تفاضل گل بهتر 
نسبت به استرالیا توانست به یک هشتم نهایی 
صعود کند. آلمان نیز تیم اول شد. غنا در ادامه 
آمریکای قدرتمند را پشت سر گذاشت و 2 بر 
یک پیروز شد. با این حال یکی از تماشایی ترین 
بازی های جام بین این تی��م و اروگوئه برگزار 
شد. بازی در دقایق پایانی با تساوی یک بر یک 

پیش می رفت که یک اتف��اق عجیب رخ داد. 
ضربه بازیکن غن��ا در حال عبور از خط دروازه 
اروگوئه بود که لوییس سوارس با دست اجازه 
نداد توپ از خط بگذرد. داور، مهاجم اروگوئه ای 
را اخ��راج و به نفع غنا پنالتی اعالم کرد اما در 
عین ناباوری پنالتی تبدیل به گل نشد. بازی در 
وقت های اضافه دنبال شد و باز هم تیمی به گل 
نرسید. در نهایت و در ضربات پنالتی، اروگوئه 

توانست ٤ بر 2 پیروز شود.
اسلواکی دیگر شگفتی ساز این رقابت ها بود. 
این تیم در گ��روه F باالتر از نیوزلند و ایتالیا 
ق��رار گرفت و به همراه پاراگوئ��ه به دور بعد 
صعود کرد. اس��لواکی در مرحله یک هش��تم 
نهایی 2 بر یک از هلند شکست خورد و از این 

بازی ها خداحافظی کرد.

کاستاریكا و الجزایر ۲۰۱۴
آخری��ن دوره جام جهانی نیز با ش��گفتی 
همراه ش��د. کاستاریکا در گروه D با تیم های 
انگلیس، ایتالی��ا و اروگوئه هم گروه ش��د اما 
توانست در عین شگفتی به عنوان صدرنشین 
به دور بعد صعود کند. نمایندگان اروپا حذف 
ش��دند و اروگوئه تیم دوم شد. کاستاریکا در 
مرحل��ه یک هش��تم نهایی هم یون��ان را در 
ضربات پنالتی ۵ بر ۳ شکست داد اما در دور 
بعد حریف هلند نش��د. پس از تساوی بدون 
گل دو تیم، نارنجی ها در ضربات پنالتی ٤ بر 

۳ پیروز شدند.

الجزایر نیز دیگر شگفتی س��از این رقابت ها 
ب��ود. نماینده آفریقا با چه��ار امتیاز به همراه 
بلژیک ب��ه یک هش��تم نهایی صع��ود کرد. 
روسیه و کره جنوبی حذف شدند. سپس یکی 
جذاب ترین دیدارهای این رقابت ها به نام الجزایر 
ثبت شد. این تیم بازی تماشایی را به نمایش 
گذاش��ت و بارها به سمت دروازه آلمان حمله 
کرد. حضور مانوئل نویر درون دروازه ژرمن ها 

باعث شد الجزایر به گل نرس��د. بازی در ٩0 
دقیقه بدون گل به پایان رسید اما در وقت های 
اضاف��ه آلمان دو بار گلزنی کرد و الجزایر تنها 

توانست یکی از آنها را جبران کند.
تاکن��ون در تاریخ رقابت ه��ای جام جهانی 
س��ه تیم آسیایی شگفتی ساز شده اند و ایران 
فرصت دارد چهارمین تیم باش��د. با توجه به 
بازی های خوب ای��ران در مرحله مقدماتی و 
دفاع مستحکم این تیم، می توان به موفقیت 
تیم ملی در جام جهانی 2018 روسیه امیدوار 

بود؛ تا خردادماه سال آینده صبر کنید.
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نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال کشور در شرايطی کار خود را آغاز کرده که پرسپولیس قهرمان بالمنازع نیم فصل اول اين رقابت ها بود. تیمی که با هدايت برانکو ايوانکوويچ 
نشان داد همچنان بهترين تیم ايران است و می خواهد مقتدرانه از عنوان قهرمانی فصل پیش خود دفاع کند. اما نیم فصل اول لیگ برتر ايران از ديد کارشناسان يک تیم 
منتخب در پست های مختلف داشت که در آن بازيکنان ۷ باشگاه حضور دارند و باشگاه پرسپولیس با 5 بازيکن در پست های مختلف بیشترين سهمیه را داراست. در ادامه 

به اين تیم نگاهی داريم.

دروازه بان: علیرضا بیرانوند )پرسپولیس(
 پرسپولیس در سال های اخیر همواره با مشکل 
نبود ی��ک دروازه بان مطمئن در ترکیب خود 
روبرو بوده است؛ طی سال هایی که پرسپولیس 
مربیان مختلفی روی نیمکت تیمش می دید 
و نتایج دور از انتظاری کس��ب می کرد، جذب 
یک گلر مطمئن دغدغه مربیان و مدیران این 
تیم بود. پس از حضور برانکو ایوانکوویچ هم این 
مشکل ادامه پیدا کرد و عملکرد پرنوسان سوشا 

مکانی پاشنه آشیل پرسپولیسی ها شده بود. 
در پایان لیگ پانزدهم بیرانوند به پرسپولیس 
پیوست و در سال اول عالوه بر حل مشکالت 
سرخپوش��ان در چارچوب دروازه، به گلر اول 
تیم ملی زی��ر نظر کارلوس کی روش نیز بدل 
ش��د. در لیگ هفدهم بیرانوند به همین روند 
ادام��ه داده و در 1٤ دی��دار لیگ و یک دیدار 
جام حذفی تنها ۵ بار دروازه اش باز شد؛ آماری 
که باعث شده این سنگربان تنها ۷۵ دقیقه با 
شکستن رکورد تاریخی آرمناک پطروسیان که 
۷0٤ دقیقه دروازه اش را بسته نگه داشته بود، 

فاصله داشته باشد.
 تنها نکته منفی  ای که در نیم فصل اول مسابقات 
در م��ورد بیرانوند می توان به آن اش��اره کرد، 
درگیر شدن این بازیکن با حواشی عجیبی بود 
که پس از مصاحبه نسنجیده در مورد خروج از 
پرسپولیس گریبان او را گرفت. با این وصف و با 
وجود نمایش های خوب گلرهایی نظیر محسن 
فروزان سنگربان پارس جنوبی جم، حامد لک، 
دروازه بان ملی پوش فوالد و همینطور حسین 
حسینی گلر استقالل تهران می توان از علیرضا 
بیرانوند به عنوان بهتری��ن گلر نیم فصل اول 

لیگ برتر یاد کرد.
دقایق حضور در زمین مسابقه: 12۶0 دقیقه

کلین شیت: 10
گل خورده: ۵

تعداد کارت زرد:2
تعداد کارت قرمز: -

 
دفاع چپ: سعید آقایى)سپاهان(

اگرچه س��پاهان در نتیجه گیری موفق عمل 
نکرد و نتوانست روزهای خوشی را تجربه کند، 
اما نمی شود از کیفیت بازی های سعید آقایی 
به س��ادگی عبور کرد. مدافع چپ پا و خوش 
تکنیک سپاهان که مدت هاست در کنار میالد 
محمدی توجه کی روش را نیز در تیم ملی به 
خود جلب ک��رده، در نیم فصل اول بازی های 
خوبی برای س��پاهان انج��ام داد. او اگرچه در 
نیم فصل اول به واسطه پستی که در آن بازی 
می کند)دفاع چپ( پایش به گلزنی باز نش��د، 
اما توانست دو پاس گل برای هم تیمی هایش 
ارس��ال کند و در موفقیت های اندک سپاهان 
نقش داشته باشد. آقایی با قدرت حمل توپ باال 
معموال در امور هجومی نیز مؤثر واقع می شود 
و در موقعیت سازی هم بسیار خوب عمل کرد. 
او همچنی��ن از معدود دفاع چپ هایی اس��ت 
که می تواند از هردوپای خود اس��تفاده کند و 
به همین خاطر شوت  به چارچوب های ناگهانی 
خوبی نیز می زند. آقایی در حالی در پست دفاع 
چپ عملکرد بهتری نسبت به هم پستی هایش 
داش��ت که باید از تالش رضا ناصحی مدافع 
پدیده و میثم تیموری بازیکن پارس جنوبی 

نیز تقدیر به عمل آورد.
دقایق حضور در زمین مسابقه: 12٤۳ دقیقه

تعداد گل: -
تعداد پاس گل: 2

تعداد کارت زرد: 1
تعداد کارت قرمز: -

دفاع وسط: سیدجال حسینى )پرسپولیس( 
مدافع ملی پوش پرسپولیسی ها پس از فصل 
موفقیت آمیز خود در لیگ شانزدهم، در دیدار 
س��وپرلیگ برابر نفت تهران دچار مصدومیت 
شد و به همین دلیل بازی های ابتدایی تیم را به 
دلیل مصدومیت از دست داد. او پس از کسب 
بهب��ودی الزم در حض��ور مدافعانی همچون 
خلیل زاده و انصاری، توانس��ت جایگاه خود را 
بازپس گیرد و تا پایان بازی های نیم فصل نیز 

۷20 دقیقه به میدان رود. 
س��یدجالل که یکی از مهمتری��ن بازیکنان 
تیم مل��ی ب��رای رس��یدن به ج��ام جهانی 
محس��وب می ش��د در ط��ول دیدارهایی که 
برای پرسپولیسی ها به میدان رفت موفق شد 
بازی های خوبی از خود به نمایش بگذارد. او با 
قدرت رهبری باال و استفاده مناسب از تجربه، 
خ��ود را تبدیل به یک��ی از بهترین بازیکنان 

یازده بازیكن منتخب نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال را بشناسید

بهترین های جام خلیج فارس
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برانکو در لیگ هفدهم کرد تا جایی که از نظر 
بسیاری از کارشناسان مهره اصلی برانکو برای 

رسیدن به قهرمانی شمرده می شود. 
حسینی که در تیم ملی نیز رقبای قدرتمندی 
برای حضور در ترکیب اصلی داش��ت در لیگ 
برتر نیز برای رسیدن به عنوان بهترین مدافع 
نیم فصل بازیکنانی همچون مجید حسینی، 
حج��ت ح��ق وردی، عبدال��ه کرم��ی، حامد 
نورمحمدی و... را به عنوان رقیب خود می دید 
اما در نهایت موفق ش��د با ارائه بازی های کم 
نقص عنوان بهترین مدافع را به خود اختصاص 

دهد.
دقایق حضور در زمین مسابقه: ۷20 دقیقه

تعداد گل: -
تعداد پاس گل: -

تعداد کارت زرد: -
تعداد کارت قرمز: -

دفاع راست: محمد ایرانپوریان)تراکتورسازی 
تبریز(

اینکه یک مدافع راست بتواند در 1۵ مسابقه 
٤ ب��ار برای تیمش گلزنی کند، فقط از عهده 
محمد ایرانپوریان برمی آید؛ اگرچه در پس��ت 
ایرانپوری��ان بازیکنان خوب دیگ��ری نیز در 
س��ایر تیم ها بازی می کنند، اما آم��ار و ارقام 
ایرانپوریان در مسابقات تراکتورسازی یک سر 
و گردن باالتر از بقیه اس��ت. در نیم فصل اول 
لیگ هفدهم اگرچه تراکتورسازی به واسطه 
مشکالت فراوان نتوانست نتایج چندان خوبی 
کس��ب کند، اما نمی ش��ود از عملکرد خوب 
ایرانپوریان چشم پوش��ی کرد. مدافع راس��ت 
باتجربه تراکتورسازی که یکی از کاپیتان های 
تیمش هم محس��وب می ش��ود، در کارهای 
هجوم��ی تراکتور نقش قابل توجهی داش��ته 

است. 
او به عنوان پنالتی زن اول تراکتورسازی خیلی 
کم پیش می آید پنالتی را از دست بدهد اما در 
ای��ن فصل دو گل خود را از روی نقطه پنالتی 
زده است. با این وجود ایرانپوریان توانسته دو 
پاس گل نیز ارسال کند تا تأثیرگذاری زیادی 
در موفقیت های تراکتور داشته باشد. ایرانپوریان 
در خط دفاع نیز با توجه به جدایی چند بازیکن 
کلیدی تنها بازیکن باتجربه تراکتور محسوب 
می ش��د و در این امر نیز وظایف خود را خوب 
انجام داد. البته در پس��ت دفاع راست حسین 
ماهینی، وریا غف��وری و محمدرضا خانزاده از 

تیم های پرسپولیس، اس��تقالل و پدیده نیز 
عملکرد خوبی داش��تند اما از نظ��ر آماری و 
تأثیرگذاری به مرات��ب پایین تر از ایرانپوریان 

قرار گرفتند.
دقایق حضور در زمین مسابقه: 1۳۵0 دقیقه

تعداد گل: ٤
تعداد پاس گل: 2

تعداد کارت زرد: 2
تعداد کارت قرمز: -

هافب�ك دفاع�ى: حس�ین پورامینى)پارس 
جنوبى جم(

هافب��ک دفاعی تیم شگفتی س��از لیگ برتر از 
جمله بهترین های نیم فصل اول لیگ در پست 
تخصصی خود ب��ود. هر چند بازیکنان نامدار و 
شناخته شده ای در لیگ برتر در پست هافبک 
دفاعی حضور دارند اما نمایش های قابل قبول این 
بازیکن که رفته رفته مهره کلیدی و اصلی پارس 
جنوبی جم است باعث شد تا در نیم فصل اول در 
ترکیب تیم منتخب لیگ قرار بگیرد. پورامینی 
که از لیگ یک با پ��ارس جنوبی همراه بود در 
مرک��ز زمین نبض بازی را در اختی��ار دارد و با 
پاس های بلند خود نقش پررنگی در ضد حمالت 
که از عومل در نتیجه گیری پارس جنوبی است 
ایفا می کند. این هافبک 2۷ ساله یار کلیدی تیم 
تارتار اس��ت و با ادام��ه این روند می تواند فصل 

درخشان و به یاد ماندنی داشته باشد.
دقایق حضور در زمین مسابقه: 1۳۵0 دقیقه

تعداد گل: 2
تعداد پاس گل: 

تعداد کارت زرد: 2
تعداد کارت قرمز: -

هافبك وسط: محسن مسلمان )پرسپولیس(
بی شک یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان برانکو 
ایوانکوویچ در نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر 
محسن مسلمان بود. جایی که محسن مسلمان 
با حضور 101۷ دقیقه ای خود زمینه ساز ۷ گل 
از 2۷ گل پرسپولیس ش��د و عنوان بهترین 

پاس��ور نیم فصل اول لیگ را دریافت کرد. در 
2 فصل اخیر، به فوتبال دوس��تان ثابت شده 
اس��ت که با آمادگی مس��لمان شاهد شادابی 
پرس��پولیس در ب��ازی هس��تیم و در صورت 
آماده نبودنش ش��اهد گره خوردن تاکتیکی 
پرسپولیس خواهیم بود. در این فصل محسن 
مسلمان ٤ پاس گل از ۷ پاس گل خود را در 
جریان بازی داده است که همین نکته نشانگر 
تحرک داشتن پرس��پولیس در زمان حضور 
اوست. آمادگی مسلمان می تواند خط هافبک 
پرسپولیس را به نقطه قوت این تیم تبدیل کند 
و افت آن خط هافبک پرسپولیس را تبدیل به 

پاشنه آشیل این تیم بکند.
دقایق حضور در زمین مسابقه: 110۷ دقیقه

تعداد گل: -
تعداد پاس گل: ۷

تعداد کارت زرد: 2
تعداد کارت قرمز: -

هافبك بازیس�از: س�رور جپاروف )استقال 
تهران(

سرشناس ترین بازیکن خارجی فوتبال ایران 
بعد از کش و قوس های زیاد در ابتدای فصل به 
استقالل بازگشت و همین موضوع باعث شد تا 
دیدارهای ابتدایی استقالل را از دست بدهد. 
این هافبک ازبک در دیدار با تراکتورس��ازی با 
یک گل زیبا سه امتیاز برای استقالل به ارمغان 
آورد اما س��پس با تصمیم سرمربی استقالل 
خیلی شانس حضور در ترکیب اصلی را پیدا 
نکرد. با حضور ش��فر در استقالل این بازیکن 
تأثیرگذار و سرشناس توانست باز هم تبدیل 
به بازیکن اصلی اس��تقالل ش��ود و نظر شفر 
را نیز جذب کرد ت��ا دوباره تبدیل به بازیکن 
اصلی آبی ها شود. جپاروف در ادامه دیدارهای 
استقالل مغز متفکر تیم شفر در مرکز زمین بود 
و نمایش های بسیار خوبی در ترکیب استقالل 
داش��ت. اوج درخشش این بازیکن به آخرین 
دیدار نیم فصل اول باز می گردد که توانست با 
دو گل نقش پر رنگی در شکس��ت تیم سابق 
خود ایفا کند. کرار جاس��م نیز عملکرد بسیار 
خوبی داشت و حتی چهره هایی مانند فرشید 
اسماعیلی از تیم استقالل نیز می توانستند در 
ای��ن تیم قرار بگیرند اما تأثیرگذاری جپاروف 
باعث شد تا این بازیکن جلوتر از دیگر بازیکنان 

در ترکیب اصلی قرار بگیرد.
دقایق حضور در زمین مسابقه: 1008 دقیقه

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

]67[

شماره ۴۳ - آذر ماه ۱۳9۶

ماهنامه داخلى شرکت عقاب افشان



تعداد گل: ۳
تعداد پاس گل: -

تعداد کارت زرد: 1
تعداد کارت قرمز: -

وینگر راست: على قلى زاده )سایپا(
مطمئنا یک��ی از بهترین بازیکنان س��ایپا در 
لیگ هفدهم بوده ک��ه در همه هفته ها برای 
تیمش به میدان رفته اس��ت. او تنها در دیدار 
مقابل گسترش فوالد به دلیل محرومیت غایب 
ب��ود. قلی زاده ب��ا 2 گل و 2 پاس گل و حضور 
٩20 دقیقه در ترکیب سایپا یکی از مهره های 
مؤثر علی دایی به شمار می رود. بازیکنی که با 
سرعت باال و حرکات پا به توپش نقش غیرقابل 
انکاری در انتق��ال توپ از فاز دفاع به حمله را 

برای نارنجی پوشان دارد. 
بازیکن��ی که هروقت به عنوان یار تعویضی به 
میدان آمده توانس��ت جریان بازی را به س��ود 
تیمش تغییر دهد. قلی زاده اگر در زدن ضربات 
نهایی دقت الزم را داشت، بی شک می توانست 
بهترین گلزن تیمش نیز باشد. وینگر سرعتی 
سایپا حاال در تیمش جایگزین ندارد و در تنها 
دیداری که نتوانس��ت برای س��ایپا بازی کند، 
شاهد شکست سه بر صفر هم تیمی هایش در 
دیدار با گسترش فوالد بود. قلی زاده این فصل 
در کنار مهدی ترابی و محمد عباس زاده مثلث 
هجومی سایپا را کامل کرده بود و یک بار مقابل 
مشکی پوشان با کارت قرمز از زمین بازی اخراج 

شد.
دقایق حضور در زمین مسابقه: ٩20 دقیقه

تعداد گل: 2
تعداد پاس گل: 2
تعداد کارت زرد: -

تعداد کارت قرمز: 1

 وینگر چپ: وحید امیری)پرسپولیس(
وحید امیری فصل را به بهترین شکل تمام کرد، 
سه بازی درخشان با سپیدرود، ذوب آهن و نفت 

که کارلوس کی روش را امیدوارتر از قبل کرد.
 او با قدرت فوق العاده بدنی و توان زیر فش��ار 
گذاشتن حریف مزد تمرینات فشرده خود را 
گرف��ت. امیری در این فص��ل در 1۳ بازی در 
ترکیب ثابت تیمش حضور داشته و در دیدار 
هفته شش��م مقابل پیکان ب��ه عنوان بازیکن 

ذخیره وارد زمین شده است. 
او تنه��ا در هفته نهم و در دیدار با اس��تقالل 

خوزس��تان غایب بوده است. ستاره ملی پوش 
پرس��پولیس در لیگ هفدهم تنه��ا یک بار 
موفق به گلزنی برای پرس��پولیس شده و بعد 
از اینکه در بازی اول تیمش مقابل فوالد اولین 
گل فصل سرخپوشان را زد، دیگر گلی به ثمر 
نرسانده است. او در دیدار با پارس جنوبی جم 
و صنعت نفت آب��ادان از داور بازی کارت زرد 
گرفت. امیری با ای��ن آمادگی، همان طور که 
برانکو می گوید دونده تر از اینیس��تا و ژاوی، از 
مهره های اصلی تیم ملی در جام جهانی است.

دقایق حضور در زمین مسابقه: 11۶۵
تعداد گل: 1

تعداد پاس گل: ۳
تعداد کارت زرد: 2

تعداد کارت قرمز: 1
 

مهاجم: محمد قاضى )پدیده(
نام محمد قاضی در مشهد این فصل ابتدا برای 
سیاه جامگان مطرح شد اما انتخاب این مهاجم 
۳2ساله اصفهانی دیگر تیم شهر مشهد بود. 
توجه ویژه رضا مهاجری به قدرت خارق العاده 
قاضی در شوت های انفجاری و ضربات سر و در 
کنار آن نیز انجام ماموریت تغذیه بی نظیرش 
توسط محمدرضا خلعتبری و همچنین معین 
عباسیان که بیش��ترین موقعیت های گل را 
ب��رای مهاجم پدیده پدید آوردند، حضور وی 
در پدیده را تبدیل به بازگش��ت ویژه فوتبالی 
محمد قاضی کرد تا او نیم فصل لیگ را با 8گل 
زده پشت س��ر بگذارد که فقط دو گل آن از 
روی نقطه پنالتی به ثمر رسیده است. قاضی 
که به سختکوشی معروف است در بازی های 
ای��ن فصل پدیده به ص��ورت کامل به میدان 
رفت تا نش��ان دهد چقدر آماده و البته قابل 
اعتماد برای پدیده ای ها بوده است.او به واسطه 
این درخش��ش مورد درخواست استقاللی ها 

هم هست.
دقایق حضور در زمین مسابقه: 1۳۵0 دقیقه

تعداد گل: 8
تعداد پاس گل:2 + 2 پنالتی

تعداد کارت زرد: 2
تعداد کارت قرمز: -

مهاجم: على علیپور ) پرسپولیس(
قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل اول لیگ برتر 
تا حدود زیادی مره��ون هنرنمایی آقای گل 
جدید این تیم بوده اس��ت. مهاجم جوان تیم 
پرسپولیس پس از محرومیت مهدی طارمی، 
نه تنها از زیر س��ایه این بازیکن خارج شد، که 
در ۶ بازی که در غیاب او انجام داده هشت گل 
زد و در ل��وای یک مهاجم ش��ش دانگ خیال 
پرسپولیس��ی ها را از بابت گلزنی راحت کرد. 
آق��ای گل نیم فصل اول لیگ هفدهم تاکنون 
دروازه 8 تیم لیگ را باز کرده و با 10 گل، دور 

از دسترس سایر مهاجمان قرار گرفته است. 
علیپور در این م��دت یک پاس گل و گرفتن 
یک پنالتی را نی��ز در کارنامه خود ثبت کرد. 
این مهاجم که تنها گلزن دورقمی لیگ امسال 
است، تا به اینجا بیشتر از تیم های مشکی پوشان 

و نفت تهران گل زده است. 
تنه��ا گل این مهاجم که از روی نقطه پنالتی 
به ثمر رس��یده، گل بسیار با ارزش او در دربی 
پایتخت بود. همچنین اس��تقالل خوزستان و 
صنعت نفت تیم هایی بودند که آقای گل فعلی 
لیگ در مقابل شان دبل کرده است. قطعا این 
بازیکن آینده  دار، دعوت به تیم ملی در زودترین 
زمان ممکن را هدف گرفته اس��ت و باید دید 
آیا کی روش تا قبل از فرارس��یدن جام جهانی 
2018، ای��ن فرص��ت ارزش��مند را به علیپور 

می دهد یا خیر.
دقایق حضور در زمین مسابقه: 1120 دقیقه

تعداد گل: 10
تعداد پاس گل: 1

تعداد کارت زرد: 1
تعداد کارت قرمز: 1
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۱۷ آذرماه سال جاری خبر رسید 
که تعدادی از کوهنوردان ايرانی 
در اش��ترانکوه در ب��رف و کوالک 
کوهس��تان گرفتار شده اند و نیاز 
ب��ه امداد رس��انی دارند. فوت 8 
نفر از اعضای اين تیم کوهنوردی 

۱4 نفره تايید شد.
 ي��ک راهنم��ا هم کش��ته ش��ده 
است و 6 نفر نیز نجات يافته اند. 
ام��ا اين اولی��ن باری نیس��ت که 
ورزش��کاران ايران��ی دل به کوه 
می زنن��د و گرفت��ار ب��اد ش��ديد، 
گرس��نگی  و  خس��تگی  ک��والک، 
می ش��وند و ناقوس مرگش��ان در 
دل کوهس��تان نواخته می ش��ود. 
خیلی هايش��ان برای همیش��ه در 
قله های بلند مدفون می ش��وند و 
خیلی های ديگر هم پیکرش��ان از 

کوهستان خارج می شود.

جال رابوکى
جالل رابوکی یکی از 
قدیمی  کوهن��وردان 
ایران بود که به دلیل 
پیاپ��ی  صعوده��ای 
و ماهران��ه به قله دماوند بی��ن کوهنوردان 
شهرت داشت. رابوکی پایه گذار صعودهای 
س��رعتی چندباره یک روزه با تغییر جبهه 
ب��ه قله دماوند ب��ود و رکورد چهار صعود از 
چهار جبهه به دماوند در طول 2۶ س��اعت 
را ب��ه جای گذاش��ت. یعن��ی در طول 2۶ 
ساعت چهار بار از قله از چهار مسیر پایین 
آمده و مجدداً به آن صعود کرد. او از نس��ل 
اول هیمالیانوردان ایرانی اس��ت که س��ال 
1۳۵2 در برنامه شناس��ایی اورست یخچال 
»خومبو« ش��رکت داشت. رابوکی فروردین 
1۳81 هنگام صعود به قله دماوند در شرایط 
بسیار نامناسب آب وهوایی جان سپرد و بعد 
از ش��ش ماه جسد او را در دره »یخار« پیدا 
کردن��د. تیمی ۳0 نفره با مش��کالت فراوان 
پیکر جالل رابوکی را از ارتفاع ٤۳00 متری 
دره مخوف یخار پایین آوردند. تنها توضیحی 
که می توان برای چگونگی رفتن او از جبهه 
جنوبی به جبهه شرقی دماوند در آن هوای 
طوفان��ی و حرکت به داخ��ل دره یخچالی و 
ریزش��ی یخار آورد، این اس��ت که شاید باد 

شدید او را به آنجا پرت کرده بود.

محمد اوراز
محمد اوراز در س��ال 
اولی��ن  در   1۳۶۷
تجربه پی��ش از ورود 
حرفه ای  دنی��ای  ب��ه 
کوهن��وردی گ��روه »قندیل« را بن��ا نهاد و 
بع��د از آن فعالیت های خوی��ش را در گروه 
کوهنوردی »س��امرند« ادام��ه داد تا باالخره 
در س��ال 1۳۷۳ به همراه جمعی از دوستان 
پیشکسوت این رش��ته در سطح شهرستان، 
گروه کانون کوهنوردان نقده را تأسیس کرد. 
آغاز فعالیت های این گروه را می توان سر آغاز 
ورود محمد اوراز به زندگی حرفه ای در رشته 

کوهنوردی قلمداد کرد.
او س��ال 1۳۷۶ برای اولین ب��ار در اردوهای 
آماده س��ازی تیم ملی جهت اعزام به قله های 
»گاش��ربروم 2« و »راکاپوش��ی« در کش��ور 
پاکستان شرکت کرد و موفق به عضویت در 
تیم اعزامی به قله راکاپوشی با ارتفاع ۷۷88 
شد. در همان سال به اتفاق ۶ نفر از دوستان و 
اعضای تیم موفق به صعود این قله شد و اولین 
تجربه هیمالیانوردیش را با موفقیت پش��ت 
سرگذاش��ت. س��ال 1۳۷۷ را می توان نقطه 
عطف تاریخ زندگی محمد اوراز دانس��ت. در 
این س��ال وی به همراه سه نفر از اعضای تیم 
ملی کوهنوردی ایران توانست به قله اورست 
یعنی بلندترین قله جهان صعود کند. به این 
ترتی��ب وی به عنوان اولین صعودکننده تیم 

    در برف رفته ها
       این کوهنوردان ایرانى در کوهستان جان باخته اند

سهیا صدیقى
روزنامه نگار
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ملی ایران به قله اورست شناخته شد.
 ام��ا در س��ال 1۳82، هنگام صع��ود به قله 
»گاش��ربروم 1« در پاکستان، محمد اوراز به 
همراه »مقبل هنرپژوه« بر اثر بهمن، سقوط 
می کنند. مقبل هنرپژوه سالم ماند ولی محمد 
اوراز پ��س از انتقال به بیمارس��تان ش��فا در 
اسالم آباد پاکستان درگذشت. اعضای تیم به 
علت وقوع حادثه برای همنوردشان از ارتفاع 
۷800 متری اقدام به بازگشت و انتقال پیکر 

وی به پایین کردند.

داوود خادم
داوود خ����������ادم، 
کوهن��وردی را به طور 
جدی از س��ال 1۳۶0 
آغاز کرد و از سال ۷۷ 
تا 82 عضو تیم ملی کوهنوردی کشور بود. او 
بی��ش از ۵0 بار قله فوجی ژاپن را فتح کرده 
بود. »گاش��ربروم 1« را در سال 82 تا ارتفاع 
۷8۵0 مت��ری و اورس��ت را تا گردنه جنوبی 
صعود کرده بود. چوآیو، شیشاپانگما، ماکالو و 
لوتسه نیز هشت هزارمتری هایی هستند که او 

با موفقیت آنها را صعود کرد.
 خ��ادم در س��ال 82 هن��گام صع��ود ب��ه 
»گاش��ربروم1« به گروهی ک��ه مجوز K2 و 
برودپیک را داشتند، ملحق می شود و تا بارگاه 
چهارم در ارتفاع هشت هزارمتری یال آبروزی 
صعود می کند. الکس��اندر )کوهن��ورد قزاق( 
نی��ز یکی از اعضای این گ��روه بود که هنگام 
صعود نزدیک قله از رسیدن یک جبهه هوای 
نامناس��ب باخبر می شود ولی به آن اهمیتی 
نمی دهد و به صعود خ��ود ادامه می دهد. در 

همان موقع س��رگی سوکولوف روس و خادم 
در ب��ارگاه چه��ارم در انتظ��ار او بودند و این 
انتظار چهار روز ادام��ه می یابد و بی توجه به 
هشدارهای هواشناسی تا اول آگوست منتظر 
الکس��اندر می مانند. اما متوجه می شوند که 
دیگر هیچ خبری از الکس��اندر نیس��ت. برای 
همین بارگاه چهار را به قصد بارگاه سوم ترک 
کردند اما دیگر هیچ خبری از آن ها نشد. چند 
روز بعد که یک گ��روه ژاپنی که اولین گروه 
صعود کننده بعد از ای��ن حادثه بودند اعالم 
می کنند، هیچ نش��انی از حیات روی مس��یر 

وجود ندارد.

سامان  نعمتى
س��امان نعمتی متولد 
1۳۶0 از همان دوران 
کودک��ی دل ب��ه کوه 
س��پرده بود. او که در 
1۵ س��الگی به س��نگ نوردی روی آورده بود 
با گذراندن کارآموزی سنگ نوردی در هجده 
سالگی فضای وس��یع تری را پیش روی خود 
دید. گشایش مس��یری 20 متری در دیواره 
کولوا )قروه( اولین تجربه جدی س��نگنوردی 
او بود. او در پاییز س��ال 8۶ از طرف باش��گاه 
دماوند جهت ش��رکت در گشایش مسیر در 
منطق��ه هیمالیا قله برودپیک دعوت ش��د و 
از آنجا که این صعود انجام نگرفت پیش��نهاد 
شرکت در صعود به قله نانگاپاربات را پذیرفت 
و هم��راه اعضا تیم روز ۳1 تیر به بیس کمپ 
نانگاپاربات وارد شدند تا تالشی بزرگ را آغاز 
کند. کوهنوردان باش��گاه دماوند در صعودی 
مس��تقل موفق به فت��ح قل��ه  نانگاپاربات در 

پاکستان ش��دند اما سامان نعمتی در جریان 
این صعود ج��ان باخت و پیکرش هم پس از 

جستجوهای فراوان پیدا نشد. 
خانواده او از اعضا و لیال اسفندیاری سرپرست 
تیم ش��کایت کردن��د. پرونده از ش��عبه دوم 
بازپرسی قتل تهران برای انجام تحقیقات به 
آگاهی مرکز ارس��ال شد و کلیه اعضای تیم 

بازجویی شدند.
گفته می شود سامان در ارتفاع ۷۶00 متری 
به خاطر بیماری از حرکت باز ایستاد و قرارشد 
مسیر را بازگردد. صعودکنندگان گفتند: »پس 
از فتح قله وقتی بازگشتیم، دیدیم او در همان 
نقطه قبلی است و حتی برایمان دست تکان 
داد. اما وقتی رسیدیم، اثری از سامان نبود.« 
حدس اس��فندیاری بر این بود که او پش��ت 
س��نگ ها پنهان ش��ده تا پس از پایین رفتن 
گروه، به تنهایی برای پیمودن ۵00 متر آخر 

اقدام کند.

مقبل  هنر پژوه
مقبل هنرپژوه کوهنورد 
ج��وان بوکانی بود که 
در آخری��ن س��فرش 
سرپرستی  هیمالیا  به 
تیم ملی کوهن��وردی ای��ران را در صعود به 
قله برودپی��ک بر عهده داش��ت. او رکورددار 
جوان تری��ن صعود کننده به کوه »لوتس��ه« 
چهارمین قله رفیع جهان به ارتفاع هشت هزار 
و ٤1۶ متری در س��ن 1٩ سالگی بود. وی در 
سال 1۳82 و در قله گاشربروم 1 در حالی که 
هم طناب محمد اوراز بود در اثر سقوط بهمن 
حدود ۶00 متر سقوط کرد اما زنده ماند ولی 
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ب��ه دلیل صدمات وارده ت��ا مدتی از رفتن به 
کوهستان محروم بود.

س��رانجام در پایی��ز 1۳8۶ و در حال��ی ک��ه 
در ارتفاع��ات ک��وه برده زرد ب��وکان در حال 
کوهنوردی و آموزش بود که به فاصله حدود 
8 متر سقوط کرده به اغما رفت و چند روز بعد 

در بیمارستان »عارفیان« ارومیه درگذشت.

لیا اسفندیاری
لیال اسفندیاری در سال 
1۳80 کوهن��وردی را 
ب��ه ص��ورت تفریحی 
آغاز کرد. در سال 81 
به عضویت باشگاه اسکی و کوهنوردی دماوند 
درآمد. وی با این گروه توانس��ت به بیش��تر 
قله های ایران صعود کند و اغلب غارهای ایران 
را بپیماید و موفق شد 22 مرتبه قله دماوند را 
فتح کند که این صعودها از ۳ مسیر مختلف 
انجام شده است. وی همچنین در سال1۳8۶ 
با هم طنابی منیره رفیعی به عنوان نخستین 
صعود مس��تقل زنانه موفق ب��ه صعود دیواره 

علم کوه شد.
 لیال اسفندیاری که برای صعود به قله های 
گاش��ربروم 1و2 به این کوهستان رفته بود، 
در دومین تالش خود، ۳1 تیر 1۳٩0 موفق 
می شود به قله گاش��ربروم 2 صعود کند اما 
 در حین فرود دقایقی بعد در بازگشت تیمی 
)۶ مرد و لیال( از قله به س��مت کمپ ۳، در 
حدود ساعت 1٤:۳0 به دلیل خستگی و از 
دست دادن تعادل خود از مسیر دشوار یخی 
زیر قله سقوط می کند که طول سقوط لیال 
۳00 متر بود و در حدود ارتفاع ۷۶۵0 متری 
در مکانی خارج از مسیر در میان صخره ها، 

بین دو شیب یخی متوقف می شود.
او به دوستان و بستگان خود به صورت زبانی 
می گف��ت اگر در کوه جان خود را از دس��ت 
دادم همان ج��ا بگذارید، بمان��م. نمی خواهم 
دیگ��ران به خاط��ر من جانش��ان را به خطر 
بیندازند. می خواهم بام جهان آرامگاه ابدی ام 
باشد. پیکر وی در همان روز در ارتفاع ۷۶۵0 

متری پیدا شد.
مهدی اعتمادفر

مه��دی اعتمادف��ر از 
کوهنوردان نامدار ایرانی 
ب��ود و فات��ح قله های 
متعدد با ارتفاع بیش از 

8000 متر محسوب می شد. مهدی اعتمادفر 
در آخرین صعود بزرگ خود، در تاریخ یازدهم 
اردیبهش��ت ماه سال 1۳88 در حالیکه فقط 
حدود صد متر با قله »دائوالگیری« در رشته 
کوه هیمالیا با ارتفاع 81۶۷ متر فاصله داشت، 
بر اثرسقوط از آن نقطه درگذشت و پیکر وی 
همچنان مفقود است. این دومین تالش وی 

برای فتح قله »دائوالگیری« بود.
 

خلیل��ى  فرش���اد 
خوشه مهر

فرشاد خلیلی خوشه مهر 
مرب��ی کوهن��وردی و 
س��نگ نوردی ب��ود. او 
برای برگزاری دوره آموزشی در محور شمشک 
دیزین حضور داشت اما پس از سقوط بهمن 
در این منطقه برای نجات ش��اگردانش اقدام 
کرد و بر اثر سقوط دومین بهمن، جان خود را 
از دست داد. رئیس هیأت کوهنوردی استان 
تهران گفت که این حادثه در پی فعالیت لودر 
رخ داده و جای س��ؤال است که وقتی چنین 
فعالیتی انجام می شده، چرا جاده را نبستند و 

تردد همچنان در آن ادامه داشته است.
 

مهدی عمیدی
عمی��دی،  مه��دی 
هیمالیانورد مستقل و 
اولین ایرانی اس��ت که 
توانسته قله اورست را 
بدون استفاده از کپسول اکسیژن صعود کند. 
او بالفاصله بعد از اورست، قله »لوتسه« را فتح 
ک��رد. در 22 مهر 1۳٩1، مهدی عمیدی که 
برای صعود قلل »مون بالن« عازم فرانسه شده 
بود، در این منطقه مفقود ش��د و با گذش��ت 
چند هفته بی خبری از او، ژاندارمری منطقه 
ش��امونیکس فرانس��ه گزارش عملیات خود 
ب��رای یافتن این کوهن��ورد را این گونه اعالم 
کرد: »با توجه به زمان س��پری شده از تاریخ 
ناپدیدشدن »مهدی عمیدی« و بارش برف تا 
سطح یک متر در ارتفاعات مون بالن احتمال 

زنده پیداکردن وی بسیار ضعیف است.
 برهمی��ن اس��اس دادگاه بونن��وال اطالعات 
مهدی عمیدی ش��امل DNA را در فهرست 
ناپدیدشدگان قرار داده تا در صورت پیداکردن 
وی در آین��ده بت��وان او را شناس��ایی کرد تا 

بستگانش مطلع شوند.«

آیدین بزرگى، مجتبى جراحى و پویا کیوان
»مسیر ایران« نام مسیر جدیدی در رخ جنوب 
غربی قله 80۵1 متری برودپیک اس��ت که سه 
کوهنورد ایرانی به نام های آیدین بزرگی، پویا کیوان 
و مجتبی جراحی در س��ه شنبه 2۵ تیر 1۳٩2 
موفق به گشایش آن شدند اما این سه کوهنورد 
در مسیر بازگشت راه را گم کردند و مفقود شدند. 
اسکات پاوری، کوهنورد آمریکایی که در مسیر 
فتح قله برودپیک هیمالیا با مجتبی، آیدین و 
پویا همراه بوده، در وبالگ ش��خصی اش درباره 
آن ها می نویسد: »کوهنوردان با استعدادی بودند. 
نخستین بار با آنها در 10 ژوئن در اسالم آباد دیدار 
ک��ردم و از همان اول حس کردم که تیم ایران 
نمی خواهد صبر کند. تیم آنها متشکل از مردان 
بزرگ و با سخاوتی بود که برای باال رفتن مصمم 
بودند. در طول صعود وقتی پای یکی از دوستانم از 
۶ جا شکسته بود، با اینکه خودشان خیلی خسته 
بودند بازهم کمک کردند تا او را پایین بیاورند. آنها 
غذاهای ایرانی که برای کل سفرشان آورده بودند 
را با بچه ها تقسیم کردند. آنها می خواستند نشان 
دهند که ایرانی ها چقدر مهمان نوازند و در نهایت 
هم پرچم ایران را آن باال برافراش��تند.« توماس 
المل کوهنورد و جستجوگر مشهور کوهستان 
که برای پیدا کردن کوهنوردان مفقود ش��ده 
ایرانی در قله برودپیک پاکستان چند روزی را 
مش��غول کار بود و با بالگرد به عکس برداری از 
منطقه مورد نظر پرداخته بود با انتشار نامه ای 
به باشگاه آرش، اعالم کرد که هیچ شانسی برای 
پایین آوردن این س��ه کوهنورد وجود ندارد. او 
در نامه ای نوشت: »من می دانم که در فرهنگ 
ایرانیان انتقال اجساد به کشورشان چقدر مهم 
است ولی به عنوان یک کوهنورد، اعتقاد راسخ 
دارم که هیچ کدام از این سه نفر راضی نبوده اند 
که کس��ی برای پایین آوردن اجسادشان جان 
خود را به خطر بیندازد. آنها عاشق کوهستان 
بودند؛ پس چرا نگذاریم آنها در جایی که اینقدر 
دوست داشتند در آرامش بمانند.  دو نفر باربر 
ارتفاع، پرچم ای��ران را در باالی قله اصلی پیدا 
کرده اند، بنابراین مس��یر ایرانی��ان به روی قله 
برودپیک به طور کامل و موفقیت آمیز توسط 

این سه کوهنورد صعود شده است.«
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The 2nd International Exhibition of Transport, Road 
Construction, Road Maintenance and Related 
Industries was held with the presence of domestic 
and foreign companies in Tehran for a period of 3 
days from 17 December 2017. The main objective 
of the exhibition was to expand the knowledge of 
our country’s high-ranking managers and experts 
about the international state-of-the-art technologies 
in the field of transportation, road construction, 
road maintenance and the relative investment 
opportunities. Oghab Afshan was one of the most 
active industrial and manufacturing companies in 
the trade fair, exhibiting Maral and Dorsa coaches 

as well as Navigo minibus from Otokar, which are 
completely supported by the company’s after sales 
service network.
Making comments on the importance of participation 
in the mentioned exhibition, Mr. Behrooz Moradi, 
the Oghab Afshan’s managing director, said: “We 
consider such exhibitions as opportunities to avail 
ourselves of the opinions of experts and other 
people about the products of our company. This 
will help us improve the quality of our products. 
It should be noted that Oghab Afshan has won 82 
percent of the domestic coach market, which makes 
our responsibility heavier towards society.”

Oghab in the 2nd International Exhibition of Transport, Road 
Construction, Road Maintenance and Related Industries
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