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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل کند، پس از آن دو رکعت نماز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب نماید و 
آیة الکرسی بخواند و حمد و ثنای الهی بجا آورد و صلوات بر حضرت رسول و آل او بفرستد. سپس این دعا 

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک الَْیْوَم

خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم
نَْفِسی َو اَْهلی َو مالی َو ُولْدی َو َمْن کاَن ِمّنی بَِسبیٍل الّشاِهَد ِمْنُهْم َوالْغآئَِب

خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر که را با من راهی دارد حاضرشان و غائبشان را
اَلّلُهمَّ اْحَفْظنا بِِحْفِظ االِْیْماِن َواْحَفْظ َعَلْینا

خدایا حفظ کن ما را به حفظ ایمان و نگهبان بر ما باش
اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا فی َرْحَمِتَک َوال تَْسُلْبنا َفْضَلَک اِنّا اِلَْیَک راِغُبوَن.

خدایا ما را در کنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما که ما به تو مشتاقیم.
نْیا َواالِْخَرِة. ِء الَْمْنَظِر ِفی االْْهِل َوالْماِل َوالَْولَِد ِفی الدُّ َفِر َو کابَِة الُْمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِنّا نَُعوُذ بَِک ِمْن َوْعثآِء السَّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بدی دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و 

آخرت.
باً اِلَْیَک. َه َطَلباً لَِمْرضاتَِک َو تََقرُّ ُه اِلَْیَک هَذا التََّوجُّ اَلّلُهمَّ اِنّی اَتََوجَّ

خدایا من به تو رو کنم در این رو کردن به خاطر این که جویای خشنودی تو و تقرب جستن به درگاهت 
هستم.

[ َفَبلِّْغنی ما اَُؤمُِّلُه َو اَْرُجوُه فیَک َوفی اَْولِیآئَِک ]اَلّلُهمَّ
خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

ْهُت َوْجهی اَلّلُهمَّ اِلَْیَک َوجَّ
خدایا به سوی تو گرداندم رویم را

لَْتنی َو َقْد َوثِْقُت بَِک َفال َو َعَلْیَک َخلَّْفُت اَْهلی َو مالی َو ما َخوَّ
و به امید تو بجای گذاردم خانواده و مالم و آنچه را به من مرحمت فرمودی

و به تو اطمینان کردم پس
ٍد َو الِِه تَُخیِّْبنی یا َمْن ال یَُخیُِّب َمْن اَراَدُه َوال یَُضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

ناامیدم مکن ای که ناامید نکند، هر که را به او توجه کند، و ضایع نکند 
هر که را او محافظتش کند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،

َواْحَفْظنی فیما ِغْبُت َعْنُه َوال تَِکْلنی اِلی نَْفسی
و محافظت کن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

سپس مسافر سوره توحید را یازده مرتبه و سوره اِنّا اَنَْزلْناُه و آیة الکرسی و سوره 
ناس و سوره فلق را بخواند 

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:
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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل کند، پس از آن دو رکعت نماز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب نماید و 
آیة الکرسی بخواند و حمد و ثنای الهی بجا آورد و صلوات بر حضرت رسول و آل او بفرستد. سپس این دعا 

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک الَْیْوَم

خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم
نَْفِسی َو اَْهلی َو مالی َو ُولْدی َو َمْن کاَن ِمّنی بَِسبیٍل الّشاِهَد ِمْنُهْم َوالْغآئَِب

خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر که را با من راهی دارد حاضرشان و غائبشان را
اَلّلُهمَّ اْحَفْظنا بِِحْفِظ االِْیْماِن َواْحَفْظ َعَلْینا

خدایا حفظ کن ما را به حفظ ایمان و نگهبان بر ما باش
اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا فی َرْحَمِتَک َوال تَْسُلْبنا َفْضَلَک اِنّا اِلَْیَک راِغُبوَن.

خدایا ما را در کنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما که ما به تو مشتاقیم.
نْیا َواالِْخَرِة. ِء الَْمْنَظِر ِفی االْْهِل َوالْماِل َوالَْولَِد ِفی الدُّ َفِر َو کابَِة الُْمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِنّا نَُعوُذ بَِک ِمْن َوْعثآِء السَّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بدی دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و 

آخرت.
باً اِلَْیَک. َه َطَلباً لَِمْرضاتَِک َو تََقرُّ ُه اِلَْیَک هَذا التََّوجُّ اَلّلُهمَّ اِنّی اَتََوجَّ

خدایا من به تو رو کنم در این رو کردن به خاطر این که جویای خشنودی تو و تقرب جستن به درگاهت 
هستم.

[ َفَبلِّْغنی ما اَُؤمُِّلُه َو اَْرُجوُه فیَک َوفی اَْولِیآئَِک ]اَلّلُهمَّ
خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

ْهُت َوْجهی اَلّلُهمَّ اِلَْیَک َوجَّ
خدایا به سوی تو گرداندم رویم را

لَْتنی َو َقْد َوثِْقُت بَِک َفال َو َعَلْیَک َخلَّْفُت اَْهلی َو مالی َو ما َخوَّ
و به امید تو بجای گذاردم خانواده و مالم و آنچه را به من مرحمت فرمودی

و به تو اطمینان کردم پس
ٍد َو الِِه تَُخیِّْبنی یا َمْن ال یَُخیُِّب َمْن اَراَدُه َوال یَُضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

ناامیدم مکن ای که ناامید نکند، هر که را به او توجه کند، و ضایع نکند 
هر که را او محافظتش کند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،

َواْحَفْظنی فیما ِغْبُت َعْنُه َوال تَِکْلنی اِلی نَْفسی
و محافظت کن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

سپس مسافر سوره توحید را یازده مرتبه و سوره اِنّا اَنَْزلْناُه و آیة الکرسی و سوره 
ناس و سوره فلق را بخواند 

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان



در جریان همایش طرح های نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای و درون شهری صورت گرفت:

در حاشیه این همایش بزرگ، نمایشگاهی 
به همین مناس��بت با حضور ش��رکت های 
بزرگ سازنده خودروهای حمل ونقلی برگزار 
ش��د که طی آن ش��رکت عقاب افش��ان نیز 
ب��ه عنوان یک��ی از بزرگترین مجموعه های 
بخ��ش خصوصی فع��ال در ح��وزه ناوگان 
 حمل ونق��ل ج��اده ای و درون ش��هری ب��ا
 2 اتوبوس بین ش��هری )درس��ا و م��ارال(،

2 اتوبوس درون شهری )آرین و پارسین( و 
همچنین مینی بوس نویگو حضوری پررنگ 
داشت و مورد استقبال بازدیدکنندگان این 
نمایشگاه، از جمله رئیس جمهور و برخی از 
وزرا از جمل��ه وزیر صنعت، معدن و تجارت 

قرار گرفت. 
دکتر حسن روحانی در جریان این همایش، 
اج��رای طرح نوس��ازی ن��اوگان حمل ونقل 
جاده ای، درون شهری و اشتغال زایی را برای 
مردم، محیط زیس��ت، صنع��ت حمل ونقل 
کشور و ایجاد اشتغال بسیار مبارک توصیف 
کرد. رئیس جمه��ور گفت: پایه اصلی طرح 
نوس��ازی ن��اوگان حمل ونق��ل ج��اده ای و 
درون شهری مربوط به ارتقای توان و کیفیت 

صنعت ترانزیت و حمل ونقل جاده ای ماست. 
دکت��ر روحانی با اش��اره به اینک��ه در این 
بازدید مش��خص شد که خودروهای در نظر 
گرفته شده برای اجرای طرح نوسازی ناوگان 
حمل ونقل از تنوع و کیفیت خوبی برخوردار 
ب��وده و خودروهای تولیدی روز جهان برای 
ای��ن منظور در نظر گرفته ش��ده اند، افزود: 

مدل هایی که در این نمایشگاه برای اجرای 
طرح ارائه ش��ده اند، خودروهایی هستند که 
به طور همزمان در کشورهای دیگر دنیا نیز 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند و خودروهایی 
مجهز، راحت، ایمن و مطمئن برای تردد در 

جاده های کشور هستند.
 رئیس جمهور اظهار داش��ت: اجرای این 

بازدید دکتر حسن روحانی از محصوالت شرکت عقاب افشان

نیمه های بهمن ماه سال جاری، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران، مهمان همایش طرح های نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای، درون شهری و اشتغال زایی بودند؛ 
همایشی که در محل سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران با حضور رئیس جمهور و معاونان ایشان، جمعی از وزرا، استانداران سراسر کشور و فعاالن ناوگان حمل ونقل 
جاده ای و درون شهری برگزار شد و دکتر حسن روحانی در جریان آن ضمن بازدید از 5 محصول شرکت عقاب افشان بر اهمیت نوسازی هرچه سریعتر ناوگان حمل ونقل جاده ای 

و درون شهری تأکید کردند.
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طرح به این معناس��ت که همه س��ازندگان 
خودروهای سنگین و نیمه سنگین در کشور 
باید تمام ظرفی��ت و توان خود را به میدان 
بیاورن��د، قراردادهای جدید با س��ازندگان 
خارجی و بین المللی منعقد و از سوی دیگر 
تالش کنند ش��روط پایه م��ا یعنی، افزایش 
س��هم س��اخت در داخل و کاهش قیمت با 

افزایش شمار تولید را نیز محقق سازند.
دکت��ر روحان��ی ادام��ه داد: در مقاب��ل، 
دول��ت به عاملی��ت بانک مرک��زی، بخش 
خرید خارجی قطعات و ارائه تس��هیالت به 
خری��داران خودروهای جایگزین را ضمانت 
می کند. کس��انی که در ای��ن طرح، خودرو 
فرس��وده خویش را جایگزی��ن می کنند به 
طور متوس��ط حدود 50 درص��د قیمت را 
می پردازند که 20 درصد س��هم آورده آنها 
و 30 درص��د نیز تس��هیالت بانکی اس��ت. 
رئی��س جمه��ور تصری��ح کرد: ب��ا اجرای 
ای��ن طرح براس��اس پیش بینی ها، می توان 
در مدت 3 تا 4 س��ال ن��اوگان حمل ونقل 
کش��ور را نوس��ازی و خودروهای سنگینی 
را که بعضاً باالی 50 س��ال عم��ر دارند از 
ناوگان حمل ونقل ج��اده ای خارج کرد که 
در نتیجه آن صرفه جویی بس��یار خوبی در 
مصرف س��وخت صورت خواه��د گرفت و 
اساس��اً منابعی که برای اج��رای این طرح 
در نظر گرفته ش��ده است، از محل همین 
صرفه جویی ه��ا تأمین خواهد ش��د. دکتر 
روحان��ی گفت: این طرح، بس��یار مناس��ب 

است، به طوری که برای مردم رفاه و امنیت، 
برای محیط زیست، کاهش آلودگی ناشی از 
فعالیت خودروهای فرسوده، برای جاده های 
ما افزایش ایمنی و سهولت تردد و در عرصه 
اجتماعی ما افزایش فرصت های شغلی را به 
ارمغان می آورد و بس��یاری از کاالهایی که 
امروز به دلیل ضعف صنع��ت ترانزیت صرفاً 
بازار داخل��ی دارند، می توانند روی بازارهای 
صادراتی نیز حس��اب کنند. امی��دوارم این 
طرح مبارک با به کارگیری همه توان دولت 
و بخش های دیگر هرچه س��ریع تر به شکل 

کامل اجرا شود.

منابع اجرای طرح نوسازی
محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با تش��ریح طرح نوس��ازی ناوگان 
حمل ونقل ج��اده ای و درون ش��هری گفت: 
تعداد خودروهای جایگزین شده در سه سال 
از اج��رای طرح 202 هزار و 500 دس��تگاه 
است و منابع اختصاص یافته از سوی دولت 
برای قطعات منفصله خودرو )بیش از هفت 
میلی��ارد دالر( برآورد ش��ده اس��ت؛ در این 
پیوند، سهم تسهیالت بانکی 21 هزار و 260 
میلیارد توم��ان و آورده متقاضی 18 هزار و 

300 میلیارد تومان خواهد بود.
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هفدهم بهمن ماه خط تولید مینی بوس های 
شرکت عقاب افش��ان با حضور دکتر مسعود 
کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی 
مراس��می در محل کارخانه این ش��رکت در 
سمنان افتتاح شد و رسماً مورد بهره برداری 
قرار گرفت. دکتر کرباس��یان که در این روز 
در رأس هیأتی متشکل از معاونان و مدیران 
کل ستادی وزارت اقتصاد به سمنان عزیمت 

کرده بود، ضمن بازدید از بخش های مختلف 
کارخانه خودروس��ازی عقاب افش��ان و خط 
تولید جدید مینی بوس این مجموعه صنعتی، 
با مدیران این شرکت گفتگو کرد و در جریان 

مشکالت آنان قرار گرفت.
مهندس عبداهلل اکبری راد نایب رئیس هیأت 
مدیره شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان 
در حاشیه افتتاح این خط تولید با بیان اینکه 

از آغاز زم��ان کلنگ زنی تا بهره برداری از آن 
ح��دود 6 ماه به طول انجامید، به خبرنگاران 
گفت: با بهره برداری از خط تولید مینی بوس 
شرکت عقاب افش��ان برای 150 نفر اشتغال 

ایجاد شد.
ایش��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه محصوالت 
تولید ش��ده هم اکنون آم��اده بهره برداری و 
واگذاری اس��ت، افزود: خط تولید مینی بوس 

افتتاح خط تولید مینی بوس های عقاب افشان
در سال »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال«

با حضور دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت:
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شرکت عقاب افش��ان، ظرفیت تولید ساالنه 
یک هزار دس��تگاه مینی بوس درون ش��هری 
ب��رای  دارد. ضمن آنک��ه  برون ش��هری را  و 
ای��ن خط تولید بی��ش از 250 میلیارد ریال 

سرمایه گذاری شده است.
وی اظهار کرد: ش��رکت تولیدی و صنعتی 
عقاب افش��ان در س��ال »اقتص��اد مقاومتی، 
تولید و اش��تغال« 400 فرصت شغلی جدید 
ایج��اد کرده اس��ت. ایش��ان با بی��ان اینکه 
بخش عمده قطعات محصوالت عقاب افشان 
در خ��ود کارخان��ه تولید می ش��ود، گفت: با 
فراهم ش��دن زمین��ه ص��ادرات محصوالت 
عقاب افشان، بخشی از محصوالت این شرکت 

به کشورهای همسایه صادر می شود.
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دادستان عمومی و انقالب مرکز استان سمنان به همراه جمعی از مسئولین قضایی این استان از کارخانه عقاب افشان بازدید کردند و در جریان روند 
تولید محصوالت این شرکت قرار گرفتند. حیدر آسیابی در جریان این بازدید ضمن تمجید از فعالیت های شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان اظهار 
کرد: اگر بتوانیم اشتغال را در واحدهای تولیدی و جامعه حفظ کنیم باالترین کاهش جرم را خواهیم داشت. وی با بیان اینکه به دنبال هر فقر و بیکاری 
جرم و آسیب اجتماعی می تواند به وجود آید، افزود: اشتغال افراد در واحدهای تولیدی و صنعتی می تواند در کاهش وقوع جرم مؤثر باشد. به نظر من 

تولید یک زنجیره است و باید برای حفظ زنجیره تولید همه تالش کنند و پای کار بیایند.

حمایت از واحدهای تولیدی از مهمترین وظایف دستگاه قضا است
دادستان سمنان در بازدید از کارخانه عقاب افشان:

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان 
س��منان یکی از اهداف قوه قضائیه را ایجاد 
هماهنگی بین دس��تگاه ها برای رفع موانع 
قضای��ی در تولید و اش��تغال عن��وان کرد و 
اف��زود: به کارگیری مددجویان در واحدهای 
تولیدی و صنعتی بسیار تحسین برانگیز و در 
راستای تحقق شعار سال است، ضمن اینکه 
یکی از سیاس��ت های دستگاه قضا در جهت 
اقتصاد مقاومتی، برطرف کردن موانع تولید 
اس��ت. وی همچنین باالترین گام در حوزه 
اقتصاد مقاومتی را اشتغال نیروی انسانی در 

واحدهای تولیدی و صنعتی عنوان کرد.
مدیرکل زندان های اس��تان س��منان نیز 
در این مراس��م گف��ت: یکی از مش��کالت 
کش��ور مسأله اشتغال است و خرسندیم که 
واحدهای تولیدی استان توانسته اند در حل 

این مش��کل موفق باش��ند. موضوع اشتغال 
زندانی��ان یکی از دغدغه های دس��تگاه قضا 

است.
وی ب��ا بیان اینکه زندان ه��ا باید به مراکز 
تولید شغل تبدیل شود، افزود: در حال حاضر 
شرایطی فراهم شده که زندانیان استان در 
برخی از واحدهای صنعتی مش��غول به کار 
شده اند و امیدواریم شرایطی ایجاد گردد تا 
خانواده های مددجویان هم بتوانند در کنار 

مددجویان در واحدهای تولیدی مشغول به 
کار شوند. حسینعلی قدرتی خواستار تشویق 
مدیران واحدهای تولیدی شد که توانستند 

در زمینه اشتغال مددجویان گام بردارند.
در این مراس��م نایب رئی��س هیأت مدیره 
شرکت عقاب افشان س��منان هم از اشتغال 
ح��دود 40 نف��ر از مددجوی��ان زندان های 
اس��تان در این ش��رکت خب��ر داد و گفت: 
اش��تغال مددجویان در این واحد تولیدی، 

کار بسیار مؤثری بود. 
این واح��د به عنوان ی��ک خدمت گزار در 
عرصه صنعت و تولید باید با دس��تگاه قضا 
همکاری صمیمانه داشته باشد. خوشبختانه 
بس��یاری از این مددجویان توانس��ته اند در 
این با کمک به بخش های مختلف کارخانه 

مثمرثمر باشند.
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پالستیک ABS چیست و چه کاربردی
 در صنعت خودرو دارد؟

اس��تفاده از پالس��تیک ها1 به دلیل س��هولت در به کارگیری، در دسترس بودن، 
قیمت مناس��ب، اس��تحکام ش��یمیایی و مکانیکی قابل قبول و انتقال حرارت 
نس��بتاً پایین، در صنعت رایج گردیده اس��ت و متخصصان ش��یمی، هر روزه با 
ایجاد تغییرات در س��اختار بس��پارها2 )پلیمر( به انواع جدیدی از پالس��تیک ها 
دس��ت می یابند که خواص مکانیکی و ش��یمیایی مناس��ب تری داش��ته و طیف 
گس��ترده نیازهای بازار و صنایع مختلف را برآورده می س��ازند. در این راس��تا 
خان��واده پالس��تیک های ABS، ک��ه از پیون��د پلیمره��ای آکریلونیتری��ل3 و 
پلی اس��تایرن ها4 در حض��ور بوت��ادی  ِان5 به دس��ت آمده ان��د، به دلیل خواص 
مطل��وب فیزیک��ی و مقاومت ش��یمیایی قابل قبول، م��ورد توجه تولیدکنندگان 
صنای��ع مختل��ف قرار گرفتند. مقاله پیش رو جهت آش��نایی بیش��تر با خانواده 

پالستیک ABS، کاربرد و خواص آن در زندگی روزمره تهیه شده است.

مقدمه
هم��ه ما در زندگ��ی روزمره با انواع لوازم و وس��ایل س��اخته ش��ده از 
پالستیک ها آشنا هستیم. در حقیقت زندگی بدون پالستیک ها به شکل 
امروزی قابل تصور نیست. اسباب بازی کودکان، بدنه دوربین های عکاسی، 
تلفن و موبایل، تلویزیون، ظروف، البسه، لوازم داخلی خودرو و ... همگی، 
وجود خود را در این سطح قیمت، فراوانی و کیفیت، مدیون پالستیک ها 
هس��تند. دو کاربرد ABS ها به عنوان اس��باب بازی کودکان و ورق های 

پوششی را در شکل )1( می بینید.

.ABS شکل )1(، مواردی از کاربرد

در این مقاله س��عی شده، یکی از پرکاربردترین پالستیک ها که به دلیل 
مقاومت مکانیکی مناسب، عدم خوردگی6 و پایداری شیمیایی قابل قبول، 
سهولت در ساخت و قیمت مناسب توجه سازندگان لوازم پالستیکی را به 

خود جلب کرده است، معرفی گردد.

پالستیک ABS چیست؟
دسته ای از پالستیک ها با نام عمومی ABS تولید شده اند که رفتار مایعات 
نیوتونی را ندارند )به عنوان مثال نرخ برش بین  تا  دارند( و 
ساختار شیمیایی پلیمری آنها ترکیبی از سه ماده آلی )نفتی( به نام های 
آکریلونیتریل )C3H3N(، 3،1- بوتادین )C4H6( و استایرن )C8H8( است 

]1[ که در شکل )2( ساختمان هرکدام از آنها را می بینید.

.ABS شکل )2(، ساختمان مواد تشکیل دهنده پلیمر

پلیمریزاسیون این مواد به طرق و نسبت های مختلف x، y وz مطابق شکل 
)3(، می توانند طیف وسیعی از پلیمرهای ترموپالستیک7 و آمورف8 مات 
)غیر براق( را تشکیل دهد. )ترموپالستیک یا گرمانرم، مخالف ترموست9 
یا گرماسخت، به ماده ای گفته می شود که به گرما حساس است و در اثر 

حرارت نرم می شود.(
در حقیقت ABS یک ترپلیمر10 است. یعنی کوپلیمری11 که شامل سه 
تکپار12 یا مونومر متفاوت است، و نوع اتصال و درصد مولی مونومرهای 
موجود در فرموالس��یون آن، در بروز خواص متنوع پلیمر مذکور نقش 

به سزایی دارند ]3،2[.

شکل )3(، پلیمریزاسیون آکریلونیتریل، استایرن و بوتادی ان.

هوشمند شکوهی
مرکز تحقیق و توسعه
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 ABS به طور معمول، ترموپالستیک ها در یک دمای خاص )در مورد پلیمر
دمای 105 درجه سانتی گراد( از شکل می افتند و البته با ادامه گرمادهی، 
به مایع تبدیل می شوند ]4[. آنها می توانند تا نقطه ذوب خود گرم شوند، 
خنک ش��وند، و دوباره گرم شوند بدون اینکه تخریب قابل توجهی روی 
آنها ص��ورت گیرد. به همین خاطر امکان آن وج��ود دارد که به راحتی 

قالب ریزی، تزریق و دوباره به صورت گرانول13 بازیافت شوند )شکل4(.
در مقابل، پالس��تیک ترموس��ت تنها می تواند یک بار )معموالً در طول 
فرایند قالب گیری تزریقی( حرارت داده شود؛ اولین گرمایش باعث ایجاد 
مواد ترموست می شود، در نتیجه تغییر شیمیایی ایجاد می گردد که دیگر 
نمی تواند به شکل سابق تغییر کند؛ مانند مالمین و باکالیت که با رسیدن 
به دمای خاصی، واکنش های شیمیایی برگشت ناپذیری در آن ها به وجود 
می آید و اگر سعی کنید پودر ترموست را با درجه حرارت باال ذوب کنید، 
حتماً آن را می س��وزانید. این ویژگی باعث می شود مواد ترموست برای 

استفاده بازیافت نامناسب باشند]5[.
همچنین ABS یک ماده آمورف اس��ت به ای��ن معنی که ویژگی های 

عملکردی جامدات بلوری را نشان نمی دهد]5[.

شکل )4( گرانول های ABS با رنگ های مختلف.

ABS چگونه ساخته می شود؟
عموماً عبارت ABS عبارتی عمومی برای کوپلیمرهایی است که شامل 
مخلوطی از اس��تایرن و آکریلونیتریل در حضور پل��ی بوتادی ان بوده و 
طی فرایندهای خاصی، معموالً از طریق فرایند امولسیون14 پلیمریزه15 
می ش��وند )مخلوطی از محص��والت چندگانه که اغلب به یک محصول 
واحد تبدیل نمی ش��وند و نیازمند استخراج و تخلیص است(. گرچه در 
م��واردی نادر از روش دیگری به عنوان پلیمریزاس��یون جامد - جامد16 
نیز تهیه شده است. بررسی خواص فیزیکی کوپلیمرهای آکریلونیتریل 
– اس��تایرن )SAN( )ک��ه عموماً شیش��ه ای هس��تند( و کوپلیمرهای 
آکریلونیتریل – بوتادی ان )که الستیکی هستند( نشان از مخلوط این دو 
به طور برجسته دارد. اما در کل شایع ترین روش برای ایجاد ABS، روش 

فرایند امولسیون است]6[.

خواص ABS چیست؟
ساختار ABS بسیار محکم است، به همین دلیل در مواردی مانند بدنه 
دوربین های عکاس��ی، الیه های محافظت کننده و بس��ته بندی استفاده 

می ش��ود. ABS دارای مقاومت زیادی در برابر مواد ش��یمیایی خورنده 
از جمله اسیدهای معدنی، مواد قلیایی، الکل، روغن های حیوانی و گیاهی 
و یا عوامل محیطی است. اگرچه در برابر اسید استیک گالسیال، کربن 
تتراکلراید و هیدروکربن های آروماتیک متورم می ش��ود و توسط اسید 
سولفوریک و اسید نیتریک آسیب می بیند. همچنین در استرها، کتون ها 

)از جمله استون( و اتیلن دی کلراید محلول هستند ]7[.
ABSها ضمن داش��تن قابلیت ماشین کاری آسان و دمای ذوب پایین، 
به وی��ژه برای اس��تفاده در فرایند ه��ای قالب گیری تزریق��ی یا پرینتر 
سه بعدی17، مقاومت کششی18 و خمشی19 قابل توجهی دارند. ضمن آنکه 
ABS نسبتاً ارزان است و قیمتش بین پلی پروپیلن )PP( و پلی کربنات 
)PC( قرار دارد. این خصوصیات ABS موجب می شود که کاربرد زیادی   
داشته باشد و در طیف گسترده ای از صنایع استفاده شود]3[. به لحاظ 
تبادل حرارتی نیز در دماهای محیطی، به میزان مطلوبی مقاومت نشان 
می دهند )بین 20- الی 80 درجه سانتی گراد( ]4[. قابلیت چسب کاری، 
آب��کاری و رنگ آمیزی روی آنها وجود دارد. بر خالف PVC )پلی وینیل 
کلراید(20 مواد نرم کننده موجود در آن، در ساختمان پلیمری وارد شده و 
امکان خروج عادی و پدیده مهاجرت اجزا در آن دیده نمی شود. اگرچه به 
ABS پالستیک های دیگری هم با خصوصیات کمابیش مشابه PVC جز

ها وجود دارند اما به دلیل جمیع خواص ذکر شده، امروزه در بسیاری از 
کاربردها PVC و پالستیک های دیگر جای خود را به ABS داده اند. 

آزمایش��ات مقایس��ه ای بین دو نوع پلیمر ABS و PVC انجام شده که 
نتایج آن در جدول شماره )1( آمده است ]7[.

PVC و ABS جدول )1(، آزمایشات مقایسه ای بین دو نوع پلیمر
ABS PVC

Full Name
Acrylonitrile butadiene 

styrene
Polyvinyl 
chloride

Uses
Pipes, instruments, 
canoes, luggage, 
appliances, toys

Pipes, cable 
insulation, 

clothes, toys

Molecular 
formula

)C8H8·C4H6·C3H3N(
n

)C2H3Cl(n

 Contains BPA No Yes

 Properties Tough, rigid, low cost.
Flexible, but 
durable. low 

cost

در سال های اخیر تقاضا برای تولید ABSهایی با خاصیت تأخیراندازی 
ش��عله باعث ش��ده تا دو روش 1- افزودن مواد )Fire-retardant( مانند 
 PVC با پلیمر ABS و 2- مخلوط کردن )Bromine( ترکیبات برومین

برای این منظور به کار روند ]6،5[.
در ادامه و در جدول ش��ماره )2( مشخصات عمومی ABS را می بینید 

.]3،2[
ABS جدول شماره )2(، مشخصات عمومی
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Value Property
Acrylonitrile butadiene styrene )ABS( Technical Name

)C8H8(x· )C4H6(y·)C3H3N(z( Chemical Formula
Glass Transition 105 °C )221 °F( *EN 590:1993

Typical Injection Molding Temperature 204 - 238 °C )400 - 460 °F( *
Heat Deflection Temperature (HDT) 98 °C )208 °F( at 0.46 MPa )66 PSI( **

UL RTI 60 °C )140 °F( ***
Tensile Strength 46 MPa )6600 PSI( ***
Flexural Strength 74 MPa )10800 PSI( ***
Specific Gravity 1.06

Shrink Rate 0.5-0.7 % ).005-.007 in/in( ***
Density )p( 0.9/1.53 g/cm3

Flammability 1.00
Thermal conductivity )k( 0.1 W/)mK(

Acids-concentrated Good
Acids-dilute Excellent

Alcohols Poor
Alkalis Excellent

Aromatic hydrocarbons Poor
Halogenated hydrocarbons Poor

آیا ABS سمی است؟
ABS نسبتاً بی ضرر اس��ت، هیچ گونه عامل 
س��رطان زایی در آن شناخته نشده و هیچ اثر 
نامطلوب بهداش��تی مرتبط با قرار گرفتن در 

معرض ABS دیده نشده است ]5،8[.
 با این ح��ال در دماهای باالتر از 400 درجه 
س��انتی گراد می تواند به اجزای س��ازنده اش 
تجزی��ه گردد که گفته می ش��ود ای��ن اجزا 
می توانن��د از م��واد ایجادکننده س��رطان به 
حس��اب آیند ]5،9[ در عین حال گفته شده 
است که ABS برای ایمپلنت های21 پزشکی 

مناسب نیست]3[.

موارد مصرف ABS در اتوبوس
با توجه به کاربردهای گس��ترده پالستیک ها 
در صنای��ع خ��ودرو و تزیین��ات داخلی و با 
وجود امکان ایجاد مواد تأخیرانداز در اشتعال 
که پیش تر توضیح داده ش��د، قطعات زیادی 

توسط ABS ساخته می شوند. 
در این راستا ش��رکت عقاب افشان نیز اقالم 
فراوانی که از این پالستیک ارزشمند ساخته 
ش��ده را با حفظ اس��تانداردهای اشتعال در 
س��اخت اتوبوس به کار می برد که می توان از 
دی��واره داخلی بدنه و س��قف اتوبوس، جداره 
خارجی آینه های جانبی، داش��بورد، قطعات 
کابین راننده در اتوبوس های ش��هری و ... نام 

برد.

نتیجه گیری
اگر نیاز به یک پالس��تیک ارزان قیمت، قوی، 
سفت و سخت با قابلیت رنگ پذیری، آبکاری 
و شکل گیری مناسب دارید که در برابر انتقال 
گرمای محیطی مقاومت مناسبی نیز داشته 
باش��د و مخصوصاً اینکه، جهت اس��تفاده در 
ساخت قطعات داخلی خودروها مناسب باشد، 

ABS گزینه خوبی است.

منابع
1. Encyclopedia of Polymer Science 
and Technology D. M. KULICH,S. K. 
GAGGAR,V. LOWRY,R. STEPIEN,GE 
Plastics, Technology Center DOI: 
10.1002/0471440264.pst011
2. www.shutterstock.com/image-
vector/acrylonitrile-butadiene-styrene-
abs-structural-chemical-698053330
3. www.creativemechanisms.com/blog/
everything-you-need-to-know-about-
abs-plastic
4. Plastic deformation mechanisms in 
poly)acrylonitrile-butadiene styrene( 
[ ABS ] ATHENE M. DONALD, 
EDWARD J. KRAMER Department of 
Materials Science and Engineering and 
the Materials Science Center, Cornell 
University, Ithaca, NY 14853, USA 
DOI:10.1007/BF00540805
5. www.rahbinyadak.com/sites

6. www.basparan.com/abs
7. www.diffen.com
8. Rutkowski, J. V.; Levin, B. C. )1986(. 
“Acrylonitrile-butadiene-styrene 
copolymers )ABS(: Pyrolysis and 
combustion products and their toxicity.a 
review of the literature”. Fire and 
Materials. 10 )3–4(: 93. DOI:10.1002/
fam.810100303.
9. Study on Exothermic Oxidation of 
Acrylonitrile-butadiene-styrene )ABS( 
Resin Powder with Application to ABS 
Processing Safety Yih-Shing Duh 1 
, Ta-Cheng Ho 2, Jenq-Renn Chen 3 
and Chen-Shan Kao 4 DOI:10.3390/
polym2030174.

Endnotes
1. Plastic, 2. Polymer, 3. Acrylonitrile
4. Styrene, 5. Butadiene, 6. Corrosion
7. Thermoplastic, 8 Amorphous,
9. Thermoset, 10. Terpolymer,
11 Co-Polymer, 12. Monomer,
13. Granule, 14. Emulsion,
15. Polymerisation,
16. Solid-Solid Polymarisation,
17. 3D Printer,
18. Tensile strength, 19. Bending,
20. Polyvinyl chloride
21. Implant
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 20 دستگاه اتوبوس درون شهری پارسین 
تولید ش��رکت عقاب افش��ان با اس��تاندارد 
آالیندگی EURO4 در ایام دهه فجر امسال 
تحویل ن��اوگان حمل و نقل درون ش��هری 
شهرداری قم شد. عباس ذاکریان معاون حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری با اشاره به قرارداد 
خرید 40 دستگاه اتوبوس از شرکت تولیدی 
و صنعتی عقاب افشان اظهار کرد: حدود یک 
ماه پیش 20 دس��تگاه اتوبوس و بخش دوم 
این قرارداد در قالب20 دستگاه دیگر در ایام 
دهه فجر امس��ال وارد ناوگان درون شهری 

قم گردید که مش��کل پالک گذاري آن حل 
ش��د و اکنون هر 40 دستگاه اتوبوس پالک 
شده و به شهرداري قم تحویل گردیده است 
ب��ه تدریج این اتوبوس ها ب��ه خطوط اضافه 

مي شود.
 معاون شهردار قم با اشاره به افزایش ورود

10 دستگاه دیگر به ناوگان اتوبوسراني گفت:  
از محل 25 درصد افزایش مبلغ قرارداد 10 
دستگاه اتوبوس دیگر نیز مقدمات آن فراهم 
ش��ده که قرار است تا پیش از پایان سال به 

قم تحویل داده شود. 

در مجم��وع 50 دس��تگاه اتوب��وس ب��ه 
ن��اوگان اتوبوس��راني قم اضافه مي ش��ود. از 
جمله ویژگي های اتوبوس ها این اس��ت که 
کمترین میزان آالیندگي ب��راي هوا را دارد 
و از استاندارد EURO4 برخوردار است. اینها 
نخستین سري اتوبوس هاي شهري این بخش 
هستند. ذاکریان با اشاره به دیگر ویژگي هاي 
ای��ن اتوبوس ها گفت:  ای��ن اتوبوس ها داراي 
رمپ براي ورود ویلچر و کالس��که به داخل 
اتوبوس هس��تند و محل اس��تقرار ویلچر و 

کالسکه داخل اتوبوس تعیین شده است.

ورود 20 دستگاه اتوبوس پارسین به ناوگان درون شهری قم
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مراسم اختتامه پنجمین همایش بین المللی 
صنعت خودرو ایران که با حضور جمع کثیری 
از ش��رکت های داخلی و خارجی این صنعت 
طی روزهای 24 و 25 بهمن ماه برگزار ش��د، 
امسال ش��اهد یک اتفاق ویژه بود؛ اتفاقی که 
این بار به نام پیشکسوتان صنعت قطعه سازی 
و خودروس��ازی رقم خورد و مسئوالن ارشد 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت در اقدامی 
تحسین برانگیز تصمیم گرفتند تالش جمعی 
از پیشکس��وتان این حوزه در طول سال های 

گذشته را مورد تجلیل قرار دهند.
مراس��م اختتامیه این همای��ش با حضور 
محمدرضا نعم��ت زاده وزیر صنعت، معدن و 
تجارت دولت یازدهم، منصور معظمی رییس 
هیأت عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
صنایع ایران)ایدرو(، مش��اور خودرویی وزیر 
صنعت و جمعی از فعاالن صنعت قطعه سازی 

و خودروسازی کشور برگزار شد که طی آن از 
شش نفر از پیشکسوتان صنعت قطعه سازی 

و خودروس��ازی کش��ور برگ��زار ش��د. این 
پیشکسوتان آقایان سیف اله ابراهیمی، هادی 
اکبری راد بنیانگذار شرکت تولیدی و صنعتی 
عقاب افشان، رضا رضایی، سید علی مرتضوی، 
داود میرخانی رشتی و ایرج یزدانبخش بودند 

که با لوح و تندیس از ایشان تجلیل شد. 
در ادام��ه مراس��م اختتامی��ه از مهندس 
محمدرضا نعم��ت زاده وزیر س��ابق صنعت، 
معدن و تجارت نیز به عنوان پدر صنعت کشور 
تجلیل به عمل آمد. پیش از مراسم اختتامیه، 
سخنرانی و نشست های علمی- تخصصی با 
موضوعات »جایگاه زنجیره تأمین در صنعت 
خودرو و سیاس��ت گذاری برای تعالی آن« و 
»معماری مناس��ب و راهکار همپایی فناوری 
ب��رای زنجیره تأمی��ن رقابت پذیر« با حضور 
فعاالن صنعت خودروس��ازی و قطعه سازی 

کشور برپا شد.

تجلیل از بنیانگذار شرکت عقاب افشان
 در همایش بین المللی صنعت خودرو ایران
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یک��ی از مهمتری��ن بخش ه��ای 
ش��رکت عقاب افش��ان، خدمات 
اس��ت؛  آن  ف��روش  از  پ��س 
جایی که بیش��ترین تم��اس را 
با مش��تریان این ش��رکت دارد 
و ام��روز به زعم اغل��ب مالکان 
اتوبوس ه��ای اس��کانیا به یکی 
تبدی��ل  آن  ق��وت  نق��ات  از 
ش��ده اس��ت. مدیران ارش��د 
عقاب افش��ان از س��ال ها قبل 
همگام با توسعه زیرساخت های 
تولید محصوالت خود و افزایش 
کیفی��ت آن ها، به فکر توس��عه 
زیرس��اخت های بخ��ش خدمات 
پس از فروش این شرکت هم 
بوده ان��د و امروز در ش��هرهای 
مختلفی از کشور نمایندگی های 
تخصصی خدمات پس از فروش 
محصوالت خود را دایر کرده اند. 
یکی از این نمایندگی های مجهز 
اس��تان  نمایندگ��ی  ب��ه روز،  و 
زنجان اس��ت که مدیریت آن را 
نبی اهلل مالیی برعهده دارد. با او 
درباره مسائل مختلف به گفتگو 

نشسته ایم.

گفتگو با نبی اهلل مالیی، مدیر نمایندگی خدمات پس از فروش عقاب افشان در زنجان

انسیه جنتی
خبرنگار

لطفاً از پیش�ینه کاری خود در حوزه اتوبوس و 
فعالیت های مرتبط با آن بگویید.

تقریباً از 39 س��ال پیش با مس��ائل مربوط به 
اتوبوس و فعالیت های حاش��یه ای مربوط به آن 
آشنا بوده ام. ما پیش از اینکه نمایندگی خدمات 
پس از فروش عقاب افشان را در زنجان تأسیس 
کنیم با برندهای دیگر اتوبوس در همین زمینه 
هم��کاری می کردیم و قب��ل از آن هم اتاق های 
اتوبوس ه��ای قدیمی تر را می س��اختیم و روی 
شاس��ی های این اتوبوس ها س��وار می کردیم. ما 
در آن زمان )فکر می کنم س��ال های 71 و 72( 
به نوعی همکار و هم صنف برادران اکبری راد در 

شرکت عقاب افشان بودیم. 

نمایندگی خدمات پس از فروش عقاب افشان 
را چه زمانی تأسیس کردید؟

ما س��ال 86 این پیش��نهاد را ارایه کردیم که 
مورد موافقت مدیران این مجموعه قرار گرفت و 
از آن س��ال شروع به کار کردیم. در حال حاضر 
هم بیش از 10 س��ال اس��ت ک��ه خدمات پس 
از فروش را به مش��تریان ش��رکت عقاب افشان 
در اس��تان زنجان ارائ��ه می کنی��م و تقریباً از 
پیشروترین نمایندگی های این شرکت هستیم. 
ما کلی��ه خدمات مربوط به موت��ور، گیربکس، 
دیفرانسیل و بخش های دیگر اتوبوس را به طور 
کامل با پرس��نلی کاماًل مجرب انجام می دهیم 
و هم��واره آماده خدمات رس��انی به مش��تریان 

خود در جاده های تحت پوش��ش مان به صورت 
امدادی هستیم.

نمایندگی شما در حال حاضر از نظر ارائه خدمات 
چه محدوده هایی را تحت پوشش دارد؟

فعالی��ت نمایندگی زنجان مح��دود به نقطه 
خاصی نیست، چون ما موظفیم به مشتریان مان 
در هر جایی که باشند خدمات رسانی کنیم. اما 
طبق جغرافیای تحت پوش��ش مان، نمایندگی 
زنجان از یک طرف تا مس��یر س��قز و سنندج، 
از س��مت تبریز تا هش��ترود، به سمت تهران تا 
قزوین و به طرف شمال تا رشت را تحت پوشش 
خدماتی خود دارد، اما همانطور که تأکید کردم 
اگر مش��تری های م��ا در هر نقطه ای از کش��ور 
از حرک��ت باز بمانند، خود را در هر س��اعتی از 
شبانه روز موظف می دانیم که به آنها امدادرسانی 

کنیم.

چه تعداد پرسنل فنی برای شما کار می کنند؟
11 نفر که همگی بیمه هستند و تخصص های 
مختلفی دارند. ما پرسنل خود را به صورت دوره ای 
به مرکز خدمات پس از فروش عقاب افش��ان در 
تهران اع��زام می کنیم و در آموزش های به روز و 
حرفه ای مرتبط شرکت می کنند. خوشبختانه در 
نمایندگی زنجان پرسنل کاماًل مجرب و حرفه ای 
داریم که به بهترین ش��کل خدم��ات فنی را به 

مشتریان مان ارائه می کنند.

آماده خدمات رسانی 24 ساعته به اتوبوس های اسکانیا هستیم
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از نظر ش�ما یک نمایندگی خدمات پس از 
فروش مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟

مهمترین ویژگی، مشتری مداری است. ما 
اگر رضایت مشتری های خود را جلب کنیم 
و آنه��ا از ما راضی باش��ند یعن��ی رویکرد و 
عملکرد مطلوبی داشته ایم. من به خوبی زبان 
راننده ها و مالکان اتوبوس ها را می شناسم و 
می دانم دغدغه های آنها چیست. مشتری در 
هر شرایطی باید راضی باشد. رضایت مشتری 
یعنی تبلیغ، و این به معنای این است که اگر 
یک مش��تری با خیال راحت و دلی آس��وده 
از تعمیرگاه ما خارج ش��ود حتماً ما را به 2 

مشتری دیگر هم پیشنهاد خواهد کرد.

ما بعضاً می بینیم برخی مالکان و رانندگان 
اتوبوس ها به جای اس�تفاده از قطعات اصلی 
از قطع�ات  اتوبوس ه�ای خ�ود  یدک�ی در 
غیراصلی یا استوک استفاده می کنند. در این 

رابطه چه نظری دارید؟
متأس��فانه این یک مش��کل اساسی برای 
مالکان اتوبوس هاس��ت. آنه��ا گاهاً به خاطر 
صرفه اقتصادی، مثاًل یک قطعه یک میلیون 
تومانی را 200 هزار تومان از بازارهای متفرقه 
می خرند و گمان می کنند در هزینه های خود 
صرفه جویی کرده اند، غافل از اینکه این تازه 
آغاز مشکل آنهاست. من شخصاً بارها دیده ام 
رانن��ده یا مالکی که از قطعه دس��ت دوم یا 
متفرقه استفاده کرده، چند برابر زیان دیده 

است. متأسفانه اتوبوسی که از قطعه متفرقه 
در آن اس��تفاده می شود، خیلی زود از محل 
همان قطعه آسیب می بیند و این خرابی به 
بخش های دیگر هم صدم��ه می زند. ضمن 
اینکه این اتفاق ممکن است در جاده بیفتد و 
مشکالت بسیاری هم برای مسافران این گونه 
اتوبوس ها ایجاد ش��ود. رانن��دگان و مالکان 
عزیز باید بدانند قطعات اصلی که ش��رکت 
عقاب افش��ان در اختیار آنها قرار می دهد از 
زمان نصب یک س��ال گارانتی دارند و کاماًل 

قابل اطمینانند. 

پیش ت�ر ای�ن ذهنی�ت در بی�ن رانندگان 
اتوبوس ه�ا وج�ود داش�ت که لزوم�ی ندارد 
حتم�اً اتوبوس ب�رای س�رویس و تعمیر به 
نمایندگی های مجاز برده شود. اما گویا مدتی 
اس�ت این دیدگاه قدری تغییر کرده اس�ت. 

موافقید؟
من هم موافقم که به نسبت گذشته شرایط 
بهتر شده و رانندگان قانع شده اند که حضور 
در تعمیرگاه های بین راهی و متفرقه به نفع 
آنها نیست. من فکر می کنم در شرایط فعلی 
تقریباً نصف رانندگان ما به چنین نتیجه ای 
رسیده اند اما برای قانع کردن نصف دیگر هم 
باید تالش��ی مضاعف و البته گروهی داشته 
باشیم. به نظرم رانندگان اگر بدانند استفاده 
از نمایندگی های مجاز شرکت عقاب افشان 
چه منافعی برای آنها دارد، کم کم این ذهنیت 

مثبت در آنها هم به وجود خواهد آمد. ما به 
همه رانندگانی که می بینیم و به نمایندگی 
مراجعه می کنند اعالم می کنیم که شرکت، 
برخی خدمات خود را با تخفیف 20 درصدی 

به آنها ارایه می کند.

ش�ما با رانن�دگان و مال�کان اتوبوس های 
زی�ادی برخورد دارید. نگاه ش�ان به خدمات 

پس از فروش عقاب افشان چگونه است؟
این س��ؤال را باید خود مالکان و رانندگان 
پاسخ دهند اما شما خودتان می بینید که از 
ش��خص رئیس جمهور تا وزرا و حتی بخش 
خصوصی کشور امروز قدردان حضور شرکتی 
با نام عقاب افش��ان هس��تند. این شرکت در 
بدترین شرایط تحریم روی پای خود ایستاد 
و امروز جدیدتری��ن تکنولوژی های دنیا در 
حوزه اتوبوس را با کمک شرکت اسکانیا در 
محصوالت خود به کار می گیرد. بی شک این 
موفقیت کمی برای صنعت خودروسازی ما 
نیست. شما به تعداد اتوبوس های این شرکت 
در ترمینال ها و س��طح جاده های کشور نگاه 
کنید. من ش��خصاً خاطرم هس��ت 10 سال 
پی��ش در زنج��ان تنها 8 دس��تگاه اتوبوس 
اسکانیا داشتیم اما امروز تعداد این اتوبوس ها 
در ش��هر ما به بیش از 130 دستگاه رسیده 
اس��ت. این ها ج��ز با وجود کیفی��ت فنی و 
خدمات رسانی مطلوب چگونه می توانست رخ 
دهد؟ مگر برندهای دیگر اتوبوس در کش��ور 
ما نبودند؟ امروز کدامیک از آنها توان رقابت 

با تولیدات شرکت عقاب افشان را دارد؟

در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید.
خواس��تم از همین جا اعالم کنم که ما به 
عنوان عضوی از خانواده عقاب افشان به این 
ش��رکت افتخار می کنی��م و همه تالش مان 
را در جه��ت ارتقای جایگاه این ش��رکت با 
خدمت رسانی مطلوب به مش��تریان به کار 
خواهیم گرفت. عالقه بنده به این ش��رکت 
تا حدی اس��ت که در ش��هر زنجان یک تیم 
فوتبال با نام »عقاب افش��ان« توس��ط پسرم 
راه اندازی کرده ام که در مس��ابقات مختلف 

شرکت می کند.
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س��ردار تق��ی مهری در جلس��ه 
کمیته هماهنگی طرح های ویژه 
ترافیکی ن��وروز 97 اظهار کرد: 
با پای��ان اجرای طرح زمس��تانه 
پلیس راه��ور بالفاصل��ه طرح 
ن��وروزی در  س��نگین و مه��م 
جاده ها و معابر ش��هری سراسر 
کش��ور آغاز می ش��ود که در آن 
تمامی دستگاه های دخیل در امر 
ترافیک و امداد حضور خواهند 

داشت.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ق��رارگاه 
ترافیک��ی پلی��س ک��ه در دهه 
فجر فعالیتش آغاز شده تا پایان 
تعطیالت ن��وروزی ب��ه فعالیت 
خود ادامه خواهد داد، گفت: با 
هماهنگی های انجام شده طرح 
نوروزی از 24 اس��فند ماه آغاز 
شده و تا 17 فروردین ماه سال 
آین��ده ادامه خواهد داش��ت. 
همچنین در روز 23 اسفند ماه 
نیز رزمایش بزرگ طرح نوروزی 
با حضور دستگاه های مختلف در 
مجاورت حرم مطهر امام خمینی 

)ره( برگزار خواهد شد.

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد:

ب�رای  جاده ه�ا  در  ت�ردد  و   افزای�ش س�فر 
نوروز 97

وی ب��ا بی��ان اینکه هدف از ای��ن اقدامات این 
اس��ت که با تعام��الت و برنامه ری��زی امنیت و 
آرامش ش��هروندان را در طول سفر و همچنین 
در شهر افزایش دهیم، گفت: امسال بیش از یک 
میلیون و 700 هزار خودرو نوش��ماره به چرخه 
 تردد افزوده شده است. همچنین یک میلیون و

800 هزار نفر نیز گواهینامه جدید دریافت کردند 
که همه اینها نش��ان می دهد که ما در نوروز 97 
با افزایش سفر و تردد در جاده ها مواجه خواهیم 
شد. سردار مهری با بیان اینکه در نوروز سال 96 
نیز نسبت به نوروز س��ال 95 ترددها 10 درصد 
افزایش داش��ت، گفت: مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک پلیس راهور آمادگی کامل برای اجرای 
طرح های ویژه نوروز را دارد و ما امیدواریم که در 
ایام نوروز طرح ها بدون مشکل خاصی اجرا شود. 
سردار مهری همچنین آمادگی همیاران پلیس را 
موضوع دیگری برشمرد و گفت: در طرح نوروزی 
امس��ال از ظرفیت تمامی دس��تگاه های دخیل 
استفاده خواهیم کرد و امیدواریم که شهروندان 

نیز با پلیس همکاری کنند.

استان های رکورددار تصادفات نوروز پارسال
در همی��ن حال رییس پلی��س راه راهور ناجا 
نیز در جلس��ه کمیته هماهنگی طرح های ویژه 
ترافیکی نوروز 97، گفت: در نوروز سال 96 سهم 

تصادفات در 30 کیلومتری شهرها 59 درصد و 
بعد از 30 کیلومتری 41 درصد بوده است. سردار 
محمدحسین حمیدی تصریح کرد: در نیمه راه 
اجرای طرح زمستانه هستیم و ضروری است که 
نگاهی به طرح نوروز گذشته یعنی نوروز سال 96 

داشته باشیم.
وی به ارائه گزارشی از تصادفات جاده ای سال 
گذشته در ایام نوروز 96 پرداخت و تصریح کرد: 
در نوروز سال گذشته برای چهارمین سال پیاپی 
در حوزه برون و درون ش��هری کاهش تصادفات 
را ش��اهد بودیم. وی با اش��اره به استان هایی که 
بیشترین تردد را در ایام نوروز سال 96 داشتند، 
خاطرنش��ان کرد: اس��تان های فارس، خراسان 
رض��وی، گی��الن، خوزس��تان، کرمان ش��مال، 
آذربایجان ش��رقی و هرمزگان بیشترین تردد را 
داش��ته و به تبع آن بیشترین تلفات را در نوروز 

96 در این استان ها شاهد بودیم. 
نکته مهم اینکه در طرح نوروزی سال گذشته 
تلفات جاده ای خودروهای ش��خصی افزایش 31 
درصدی داش��تند و بدین ترتی��ب 68.5 درصد 
تلفات متعلق به خودروهای شخصی بود که این 
امر نشان دهنده میل مردم به سفر با خودروهای 

شخصی است.
رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: سهم تصادفات 
در 30 کیلومتری ش��هرها 59 درص��د و بعد از 
30 کیلومتری 41 درصد بوده اس��ت این نشان 
می دهد که در محدوده ش��هرها که تردد بیشتر 

آغاز طرح نوروزی پلیس راه در جاده های کشور از 24 اسفند
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و مس��افرت رو به اتمام است رانندگان توجه 
کمتری داش��ته و تصادفات بیشتر می شود. 
ب��ه نظ��رم وزارت راه و شهرس��ازی باید در 
محدوده 30 کیلومتری شهرها وظایف خود 
را بهتر انجام دهد. متاسفانه بیشترین شکل 
تصادفات در نوروز سال گذشته واژگونی بوده 
است که بخش زیادی از تلفات جاده ای را به 
خود اختصاص داده است. متاسفانه واژگونی 
تک خودرویی بخش زیادی از واژگونی ها بوده 
که عدم توجه به جلو و خواب آلودگی از علل 
آن اس��ت و باید در این زمینه فرهنگ سازی 
ش��ده تا مردم با خس��تگی به ادامه رانندگی 

نپردازند.
س��ردار حمیدی با اش��اره به بارش برف و 
باران در کش��ور گفت: بر اس��اس پیش بینی 
س��ازمان هواشناس��ی، بارش برف و باران در 
انتهای س��ال را خواهیم داشت و چون با اوج 
سفرها در این زمان روبرو هستیم باید آمادگی 
الزم را نیز داش��ته باشیم. ما نقاط حساس را 
در کشور شناسایی و ایستگاه های سالمت را 
که می تواند در کاهش تصادفات به ما کمک 
کنددر آنجا مس��تقر کنیم. همچنین اصالح 
ش��یب شیروانی جاده ها و رفع نواقص ایمنی 
می تواند در کاهش تلفات جاده ای مؤثر باشد. 
وی در خص��وص عملیات عمرانی درجاده ها 
گفت: کلیه عملیات عمرانی از 24 اسفند 96 
تا 17 فروردین 97 متوقف می شود همچنین 
پیشنهاد می کنیم همه خودروهای امدادی در 
ساعات پایانی شب چراغ های گردان خود را 
روشن کرده تا در پیشگیری از حوادث مؤثر 

باشند.

آی�ا مأم�وران پلیس راه�ور، در نق�اط کور 
جاده ها کمین می کنند؟ 

فرمانده پلیس راه کشور تاکید کرد: مأموران 
پلیس راهور حتما باید در جایی بایستند که 
از س��وی رانندگان دیده شوند و عالوه بر آن 
ما تاکید کرده ایم که حتما خودروهای پلیس، 
چراغ گردون خود را روش��ن بگذارند. وی با 
بیان اینکه این مش��کل عمدتا در جاده های 
کوهس��تانی رخ می ده��د، گف��ت: گاهی در 
جاده های کوهس��تانی به دلی��ل پیچ و خم 

ج��اده رانندگان گمان می کنند که ماموران پلیس در پیچ ها 
کمین کرده اند در حالیکه اینطور نیست اما نمی توان در مورد 
جاده های کوهس��تانی کار دیگری کرد. سردار حمیدی ابراز 
امیدواری کرد که امکانات و تجهیزات پلیس به قدری افزایش 
یابد که ماموران پلیس در تمام نقاطی که مردم می خواهند، 
امکان اس��تقرار داشته باشند. وی همچنین درباره اینکه چرا 
دیگر از ماکت خودروهای پلیس اس��تفاده نمی ش��ود، گفت: 
تالش ما این اس��ت که به جای ماکت از خودروهای حقیقی 

استفاده کنیم.

معاون وزیر راه: افزایش ۱۱ درصدی تردد در کشور
در این جلسه داوود کش��اورزیان، رئیس سازمان راهداری 
اظهار کرد: در طرح نوروزی امس��ال پیش بینی ما این است 
که با توجه به اینکه پنجش��نبه 24 اسفند است موج نخست 
س��فرها از همین روز در جاده ها آغاز ش��ود و دور بعدی نیز 
در همین موج نخس��ت از تاریخ 28 اس��فند ماه آغاز ش��ود. 
بنابراین 24 اس��فند ماه زمان خوبی برای آغاز طرح نوروزی 
در جاده هاس��ت. وی با بیان اینکه الزم است شهروندان قبل 
از آغاز سفر حتما از وضعیت جاده ها مطلع شوند، خاطرنشان 
کرد: همچنین ما در سازمان راهداری نسبت به آشکارسازی 

نقاط حادثه خیز اقدام کرده ایم.
کشاورزیان در بخش دیگری از سخنانش به افزایش تردد در 
جاده های کشور اشاره کرد و گفت: آمارهای ما از ابتدای سال 
جاری تا کنون نشان می دهد که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل تردد در جاده ها و معابر 10.7 درصد رش��د داشته است 

که این یک رکورد محسوب می شود.

فرمانده پلیس راه کشـور: 
مأمـوران پلیس راهـور حتما 
باید در جایی بایسـتند که از 
سـوی رانندگان دیده شوند و 
عالوه بر آن ما تاکید کرده ایم 
که حتمـا خودروهای پلیس، 
چراغ گردون خود را روشـن 

بگذارند
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تصویر 1
باید دقت داشت تزریق در موتورهای XPI بسیار دقیق و پرفشار است، 
به همین دلیل تا حد ممکن باید گازوییل تمیز و عاري از هرگونه قطرات 
آب، ذرات آالینده و رسوبات باشد. در نتیجه استفاده از سوخت یورو 4 و 
فیلترهای اصلی باعث می شود تا ذرات داخل سوخت، کامالً در فیلترها 
گیر کنند. از طرف دیگر هرچه فیلتر کردن گازوییل از کیفیت باالتری 
برخوردار باشد، عمر و عملکرد یونیت انژکتورهای موتور هم باالتر خواهد 
بود؛ یعنی فیلتر در طول عمر قطعات مربوطه نقش اساسی دارد و باعث 

می شود تا احتراق به طور کامل انجام گیرد.

تعویض فیلترهای سوخت
سیستم سوخت رسانی نس��بت به کثیفی و ذرات بسیار ریز حساسیت 
زیادی دارد. وارد شدن ذرات معلق به سیستم ممکن است موجب نقص 
عملکرد جدی شود. بنابراین، رعایت نظافت کامل هنگام کار روی سیستم 

سوخت رسانی، بسیار مهم است.

به این نکات توجه داشته باشید:
- ابزارها را پیش از اس��تفاده تمیز کنید و از ابزارهای فرس��وده یا دارای 
روکش کروم استفاده نکنید. ممکن است ذرات کروم از ابزارها جدا شوند 

و به مسیر سوخت رسانی راه پیدا کنند.
- پی��ش از باز کردن، اتصاالت و نواحی اطراف آن را تمیز کنید. هنگام 

تمیز کردن، از پارچه ها و کاغذهای دارای پرز استفاده نکنید. 
- هنگام تعویض فیلترهای سوخت )اولیه و ثانویه( دقت کنید مخزن فیلتر 
کامالً خالی و عاری از هرگونه ذرات در کف مخزن باشد؛ چنانچه ذرات 
یا کثیفی مشاهده کردید مخزن را با ساکشن و یا با گازوییل کامالً تمیز 
کنید و بعد گازوییل را تخلیه کنید. سپس فیلترهای جدید را در محل 
خود ببندید و سیستم را کامالً هواگیری کنید. )با استفاده از سوپاپ های 

تست از هواگیری شدن کامل مسیر اطمینان حاصل کنید.(
تذکر بسیار مهم: هنگام هواگیری از یک ظرف مناسب استفاده کنید. 
سوخت باید طبق قوانین و مقررات ملی و بین المللی جمع آوری و دفع 

شود.

تصویر 2

تصویر 3
هواگیری با استفاده دستگاه از ساکشن و یا به صورت دستی )از طریق 

سرویس های ادواری شرکت عقاب افشان را جدی بگیرید!
قابل توجه مالکان و رانندگان اتوبوس های اسکانیا

موتورهای XPI یورو 4 به خاطر حساسیت سیستم سوخت رسانی و کنترل آالیندگی شان نیازمند بررسی و کنترل دقیق هستند. با استفاده از سوپاپ های تست می توان میزان فشار 
سوخت منطقه مورد نظر را با توجه به فشار استاندارد معرفی شده در هر منطقه، بررسی کرد. هوای موجود در مسیر سوخت رسانی با استفاده از این سوپاپ ها از سیستم خارج 
می شود. به این نکته توجه داشته باشید که فقط از قسمت هایی که سوپاپ وجود دارد، می توان عملیات هواگیری یا اندازه گیری فشار سوخت را انجام داد. قبل از هر اقدامی در 
قسمت هایی که فشار سوخت باال دارند،  به خاطر حساسیت و خطرات موجود، فشار سوخت را باید به وسیله دستگاه VCI اندازه گیری کرد، اگر فشار در این مناطق باال بود،)منطقه 
قرمزرنگ تصویر 1( با استفاده از SDP3 باید کاهش یابد تا ایمنی کار به طور کامل رعایت شود. از آنجا که میزان فشار سوخت و دما در مسیر فشار باال )قرمز رنگ( از حساسیت 
باالیی برخوردار است و کنترل آن به صورت دستی امکان پذیر نیست، این مسیر توسط یک سنسور کنترل می شود تا در صورت بروز مشکل بتوان با استفاده از دستگاه عیب یاب، 
ایراد به وجود آمده را بررس��ی کرد. از این رو رانندگان و مالکان عزیز توجه داش��ته باشند، انجام هرگونه عملیاتی روی قسمت هایی که فشار باال دارند، بدون آموزش های الزم 

امکان پذیر نیست و برای جلوگیری از هرگونه آسیب دیدگی به فرد و موتور حتماً باید به نمایندگی های مجاز مراجعه شود.

جواد لنگری
کارشناس واحد فنی و مهندسی خدمات پس از فروش
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پمپ دستی( امکان پذیر است.
س��اده ترین و دقیق ترین روش، اس��تفاده از دس��تگاه ساکشن است که 
ای��ن عملیات با مراجعه به نمایندگی ه��ای مجاز به صورت کامالً دقیق 
و اس��تاندارد انجام می گیرد. هنگام هواگیری بدون اس��تفاده از دستگاه 
ساکش��ن، پمپ دس��تی را بعد از هواگیری حتماً در محل خود ببندید، 
چراکه در غیر این صورت امکان نشتی گازوییل وجود دارد. در نتیجه برای 

جلوگیری از خسارات احتمالی، رعایت موارد ایمنی الزامی است. 

اهمیت کیفیت سوخت مصرفی

کیفیت س��وخت نقش مهمی در انجام احت��راق کامل، کاهش مصرف 
ادبل��و و در نتیجه کاهش آالیندگی دارد. به همین دلیل بهتر اس��ت از 
جایگاه های سوخت یورو 4 برای سوختگیری استفاده کنید، همچنین 

مخزن گازوییل و منبع ادبلو همیشه پر باشد.
برای جلوگیری از کاهش عمر قطعات سیستم سوخت رسانی با توجه به 
حساسیت ش��ان، بهتر است هنگام خارج کردن آب داخل مخزن، نکات 

زیر رعایت شوند:
- سعی شود همیش��ه مخزن سوخت پر باشد. حداقل هفته ای یک بار 
شیر تخلیه مخزن سوخت را باز و آب را خارج کنید. این عملیات باعث 
می شود سوخت رسانی با کیفیت باالتری انجام گیرد و از یخ زدن گازوییل 

در فصل سرما جلوگیری گردد. 
- خارج کردن آب و مواد اضافی داخل باک باعث می ش��ود طول عمر 
قطعات مربوطه بیشتر شود و عملکرد بهتری داشته باشند چرا که فشار 
س��وخت در هنگام پاشش بسیار باال اس��ت و عدم استفاده از سوخت 
مناس��ب، س��وزن های یونیت انژکتور را خراب خواهد کرد. دقت شود 
هنگام خارج کردن آب از شیر تخلیه مخزن گازوییل از ظرف مخصوص 
استفاده شود و قواعد و مقررات ملی و بین المللی در جمع آوری و دفع 

آن مدنظر باشد.

سرویس های ادواری
با انجام س��رویس های ادواری یعنی مراجعه به نمایندگی های مجاز در 
زمان های تعیین شده با توجه به جدول سرویس و نگهداری، به بهترین 
کیفیت تعمیرات و ایمنی دست خواهید یافت. این سرویس ها بر اساس 
کیلومتر برای اتوبوس های شهری و بین ش��هری به شرح جداول روبرو 

تدوین شده است.
انجام این سرویس ها برای اتوبوس های دارای گارانتی الزامی است. رعایت 
نظم در فواصل کیلومتری تعیین ش��ده می تواند در افزایش طول عمر 

قطعات تأثیر مثبت و مستقیمی داشته باشد.
از آنجا که س��الم بودن اتوبوس از هرلحاظ به معنی ایمنی مسافران در 
هنگام س��فر است، در نتیجه در بازدیدهایی که در سرویس های ادواری 

توسط کارشناس��ان فنی انجام می گیرد، سالمت اتوبوس به طور کامل 
بررسی و ایرادات به طور کامل رفع می شود.

راننـدگان و مالکان عزیز توجه کنید با انجام سـرویس های ادواری در 
زمان مناسب می توان عمر متوسـط خودرو را تا مقدار زیادی افزایش 

داد و از هزینه تعویض قطعات مصرفی در امان ماند.
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رونمایی از 26 دستگاه اتوبوس عقاب-اسکانیا در شهر اهواز
در ایام دهه فجر صورت گرفت

آیین رونمایی از 26 دستگاه اتوبوس شهری 
»پارسین« تولید شرکت عقاب افشان در ایام 
دهه مبارک فجر با حضور مس��ئولین استان 
خوزستان در ش��هر اهواز برگزار شد. در این 
مراس��م که به میزبانی ش��هرداری اهواز و با 
حضور شریعتی استاندار خوزستان، کتانباف 
ش��هردار اهواز، سرپرس��ت فرمانداری اهواز، 
مدیرعامل مناطق نفتخی��ز جنوب، رئیس و 
اعضای ش��ورای اسالمی شهر و دیگر مدیران 
شهری و استانی و آحاد شهروندان برگزار شد، 
استاندار خوزس��تان ضمن تبریک دهه فجر 
در خصوص حمل و نقل عمومی اهواز گفت: 

عالوه بر این 26 دس��تگاه اتوبوس که تا پایان 
س��ال قرار است به 50 دستگاه برسد، قرارداد 
50 دس��تگاه اتوبوس دیگر در وزارت کشور با 
شرکت عقاب افشان تولیدکننده اتوبوس های 
اس��کانیا در ایران برای سال 97 منعقد شده 
که با این 50 دس��تگاهی که تا پایان  امسال 
تکمیل خواهد شد، مجموعا 100 دستگاه در 

فاز نخست محقق می شود.
وی خاطر نش��ان کرد: کالنشهر اهواز هزار 
دس��تگاه اتوبوس نیاز دارد که این موضوع با 
رئیس جمهور هم مطرح ش��ده و قرار اس��ت 
اتوبوس های بیش��تری نسبت به کالنشهرها 

ب��ه اهواز اختصاص یابد. مطمئن��ا برای ورود 
اتوبوس های بیش��تر نیاز به پیگیری مضاعف 

شهردار و مسئولین داریم.
منصور کتانباف ش��هردار اهواز هم در این 
مراس��م گفت: از هم��ه ش��هروندان قدردان 
اهوازی تش��کر می کن��م و از اینک��ه خادم و 
خدمتگزارشان هس��تم خدا را شکر می کنم. 
خوشبختانه امسال با حمایت و کمک دولت 
محترم و سازمان دهیاری ها و شهرداری های 
کشور با وام کم بهره توانستیم قرارداد خرید 
52 دستگاه اتوبوس و 9 دستگاه مینی بوس را 
منعقد کنیم و جزو اولین شهرهایی باشیم که 
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اتوبوس ها را تحویل گرفته ایم. تا پایان امسال 
همه اتوبوس ها تحویل شهرداری اهواز خواهند 

شد.
وی در ادام��ه ب��ه کمبود اتوبوس اش��اره و 
تصریح کرد: با توجه به جمعیت کالنشهر اهواز 
طبق استانداردها باید حداقل 1000 دستگاه 
اتوبوس داشته باش��یم. در این زمینه باید در 
تالش باشیم اتوبوس های بیشتری خریداری 

و به مردم اهواز تقدیم کنیم.
محمد جعفر فلسفی رئیس شورای اسالمی 
ش��هر نیز با اشاره به نیاز اهواز به اتوبوس های 
بیشتر، اظهار کرد: روحیه تالش برای استمرار 
ورود اتوبوس های جدید، در بین همه اعضای 
ش��ورا و ش��هردار محترم وجود دارد و تالش 
می کنیم با ایجاد همدلی و اتحاد همه اهداف 

مدنظر تحقق یابد.
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در نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران 
ده ها ش��رکت داخل��ی و خارج��ی از 4 تا 7 
بهمن ماه حضور داشتند که طی آن نوین ترین 
تولیدات، دستاوردها و خدمات مختلف خود را 

به نمایش عموم گذاشتند.
این نمایش��گاه با حضورشرکت های داخلی 
و هش��ت کش��ور خارج��ی درمح��ل دائمی 
نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار شد. 
در این نمایشگاه ش��رکت عقاب افشان نیز با 
موتوره��ای دریایی اس��کانیا حضور یافت که 
مورد استقبال گسترده از سوی جامعه دریایی 

ایران قرار گرفت.

عقاب افشان در نمایشگاه بندرعباس
نمایشگاه بین المللی لجستیک و حمل ونقل 
نی��ز از 23 تا 26 بهمن م��اه در محل دائمی 
با  نمایش��گاه های  بین الملل��ی بندرعب��اس 
محوریت حمل و نقل دریایی، زمینی، ریلی و 
هوایی، خدمات و تجهیزات وابسته و خدمات 

بندری، گمرکی و ترانزیت برگزار شد. 
پنجاه ش��رکت در 160 غرفه این نمایشگاه 
از استان های تهران، هرمزگان، اصفهان، البرز، 
مرکزی، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر 

و خراسان رضوی حضور داشتند. 
شرکت عقاب افش��ان نیز به عنوان یکی از 

شرکت های پیش��رو در صنعت حمل و نقل 
جاده ای کشور در این نمایشگاه به نحوی فعال 

شرکت کرد.
این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت های 
موجود در کش��ور در زمینه حم��ل و نقل و 
لجس��تیک و ایجاد فرصت مناسب برای ارائه 
تازه ترین پژوهش ها و فناوری ها در این صنعت 
در سطح بین المللی و امکان تبادل اطالعات 
و عقد قراردادهای بین المللی در نشست های 
تجاری بین متخصصین و فعاالن این صنعت 
در مح��ل دائمی نمایش��گاه های بین المللی 

بندرعباس برگزار شد.

حضور شرکت عقاب افشان در نمایشگاه تهران و بندرعباس
یکی از سیاست هایی که شرکت عقاب افشان دنبال می کند، حضور در نمایشگاه های مرتبط با حوزه حمل و نقل است. این شرکت در بهمن ماه امسال حضور در چند نمایشگاه 
داخلی و بین المللی را تجربه کرد که حضور در نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران و نمایشگاه لجستیک و حمل و نقل دریایی، زمینی، ریلی، هوایی و ترکیبی بندرعباس دو 

نمونه از این نمایشگاه ها بود.
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علم و فناوری
همراهی پورشه و آئودی برای ساخت خودرو برقی

خورشید تا سال 2050 »کم نورتر« خواهد شد

سفر بزرگترین موشک دنیا به فضا

خواب گیاهان با داروی بی حسی!
نکته هایی برای ارتقای حریم خصوصی و امنیت ...

هر روز بهتر از دیروز!

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 45 - بهمن ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



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

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

حذف تبلیغات مزاحم از گوگل
گ��وگل تبلیغات مزاحمی ک��ه ناگهانی روی 
صفح��ه اینترنت��ی کاربر ظاهر می ش��وند را 
حذف کرد. گوگل کروم مجهز به یک افزونه 
مسدودکننده تبلیغات شده که اجازه نمی دهد 
تبلیغات آزاردهنده ناگهان روی صفحه کاربر 
باز شوند. این مس��دود کننده تبلیغات برای 
نس��خه های موبایل و دسکتاپ گوگل کروم 

عرضه شده است.
این افزون��ه برخی از ان��واع مزاحم تبلیغات 
آزاردهن��ده را ح��ذف می کن��د، تبلیغات��ی 
ک��ه ناگهان��ی روی صفحه ظاهر می ش��وند، 
ویدئوهایی که خودکار نمایش داده می شوند، 
تبلیغات کارتونی متحرک و تبلیغاتی که تمام 
صفحه را اشغال می کنند و تا پایان شمارش 
معکوس همچنان باقی می مانند. این بخشی 
از برنامه گوگل برای تس��هیل جس��تجو در 

اینترنت است.

پاسخ دوروف به اخبار آسیب پذیری تلگرام
پاول دوروف مؤسس تلگرام نسبت به گزارش 
کسپراس��کی درباره وجود آسیب پذیری در 

نسخه دس��کتاپ تلگرام واکنش نشان داده 
است. او در کانال تلگرامی خود ادعا کرد این 
یک شکاف امنیتی واقعی در تلگرام دسکتاپ 
نیست. او در ادامه نوشت: هیچکس نمی تواند 
از راه دور رایانه یا تلگرام ش��ما را کنترل کند 
مگر آنکه یک فایل حاوی بدافزار را باز کرده 
باشید. این شکاف امنیتی یک نوع مهندسی 

اجتماعی است.

ب�ا  ص�وت  ماف�وق  هواپیم�ای  س�اخت 
سروصدای کم

ناسا مش��غول آزمایش یک هواپیمای مافوق 
صوت اس��ت که س��روصدای کمتری تولید 
می کند و می تواند با س��رعت 1.4 ماخ پرواز 

کند.
ناسا مش��غول س��اخت هواپیمای آزمایشی 
مجهز به فناوری Quiet Supersonic اس��ت. 
این هواپیما )QueSST( می تواند با س��رعت 
1.4 م��اخ )ح��دود 1100 مایل برس��اعت( 
حرکت کند. به عبارت دیگر سرعت هواپیمای 
آزمایش��ی تقریباً دوبرابر نمونه های تجاری و 

تقریباً با سرعت کنکورد برابر است.
 ب��ا این وجود ب��ه نظر می رس��د هواپیمای 
ماف��وق صوت ناس��ا از کنکورد س��روصدای 
کمتری داشته باشد. به این ترتیب می تواند 
عالوه بر اقیانوس از باالی خش��کی نیز پرواز 
کن��د. هواپیمای کنکورد هنگام پرواز از روی 
خشکی سروصدای زیادی ایجاد می کند. اما 
QueSST طوری طراحی شده تا امواج شوک 

آرام تری تولید کند.

دزدگیر قابل حمل ساخته شد
به تازگی دزدگیر قابل حملی مجهز به حسگر 
نور و مودم بی سیم ساخته شده که در صورت 
بروز خطر طی 15 ثانیه به کاربر پیام هشدار 

می فرستد.
 برای استفاده از Duo کافی است آن را روشن 
ک��رده و در مکانی تاریک ب��رای محافظت از 
وس��ایل مانند جعب��ه جواهرات ق��رار داد. تا 
زمانیکه فضا تاریک باشد، هیچ اتفاقی نمی افتد 
اما اگر فردی سعی کند به این فضا دسترسی 
یابد، حسگرهای نور و حسگر حرکتی مادون 
قرمز دستگاه هرنوع اختاللی را رصد می کنند. 
دس��تگاه طی 15 ثانیه یک پیام هش��دار به 

موبایل iOS یا اندروید کاربر می فرستد.
 تا زمانیکه کاربر در مکانی تحت پوشش حوزه 
اینترنت بی س��یم باش��د، می تواند این پیام را 
دریافت کند. برق مورد نیاز دستگاه به وسیله 
یک باتری لیتیوم یونی یکپارچه تولید می شود 
که هر شارژ آن یک سال طول می کشد. میزان 
ش��ارژ باتری روی دس��تگاه و اپلیکیشن آن 

مشخص می شود.

تولید ربات چاالک با الهام از سوسک
محققان دانشگاه هاروارد موفق به تولید رباتی 
به نام »هامر- اف« شده اند که بسیار کوچک 
و چاالک اس��ت و ب��ا الهام از سوس��ک های 
خانگی طراحی شده است. این ربات ریزنقش 
می تواند با سرعت باال و با چاالکی فراوان روی 
زمین حرکت کند و هر ثانیه مسافتی معادل 

هر روز بهتر از دیروز!
خبرهای دنیای علم و فناوری اطالعات
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چهار برابر طول بدن خود را طی کند.
نمونه ه��ای قبلی ای��ن ربات ب��رای حرکت 
چ��اره ای جز اتصال به منبع تأمین برق خود 
نداش��تند. اما نمونه جدید به طور مس��تقل 
قادر به حرکت اس��ت. ربات یادش��ده از نظر 
ابعاد، وزن و ریخت شناس��ی شباهت کاملی 

با سوسک ها دارد.

ای��ن رب��ات می توان��د اق��الم و تجهیزاتی را 
به ان��دازه نصف وزن خود حم��ل کند و لذا 
می توان تعدادی حسگر را به آن متصل کرد. 
ربات یادش��ده برای فعالیت های اکتش��افی، 
تحقیقاتی، امداد و نجات و جاسوس��ی قابل 

استفاده است.

دوربین گوش�ی ها مجهز به هوش مصنوعی 
می شود

به زودی پرچمدار جدید اِل جی موس��وم به 
V30 ب��ه همراه یک دوربین مبتنی بر هوش 
مصنوعی و یک دس��تیار صوت��ی جدید در 
نمایشگاه MWC معرفی خواهد شد. ال جی 
یک نسخه جدید از گوشی هوشمند پرچمدار 
خود، V30 را در کنگره ساالنه دنیای موبایل 
)MWC( در سال جاری عرضه خواهد کرد و 
طبق ش��ایعات، مجهز به یک دوربین هوش 

مصنوعی خواهد بود.
این ش��رکت ک��ره ای »چش��م انداز هوش 
مصنوعی« را توس��عه داده است تا دوربین 

گوش��ی را هوشمندتر و اس��تفاده از آن را 
راحت تر کند. »چشم انداز هوش مصنوعی« 
می تواند به طور خودکار آنچه را که شما از 
آن عک��س می گیرید، تجزیه و تحلیل کند 
و می توان��د بهترین حالت عکس��برداری را 
در میان هش��ت حالت پرت��ره، غذا، حیوان 
خانگی، منظره، ش��هر، گل، طلوع و غروب 

خورشید پیشنهاد کند.

ام�کان اش�تراک گذاری ش�ارژ باقیمان�ده 
گوشی

ش��رکت گوگل قصد دارد در نس��خه های 
جدید »گوگل مپس«، امکان به اش��تراک 
گذاش��تن مق��دار ش��ارژ باقیمان��ده باتری 

گوشی ها را فراهم کند.
 وبس��ایت »اندروید پلیس«، متوجه کدی 
در آخرین نمونه آزمایشی سرویس »گوگل 
مپ��س« )Google Maps( ب��رای اندروید 
ش��ده که کمک می کن��د در موقعیتی که 
هس��تید، دوام بات��ری خود را به اش��تراک 
بگذارید. ش��ما تنها یک مح��دوده کلی را 
دریاف��ت خواهید ک��رد )احتم��االً به این 
دلیل که س��طوح ش��ارژ، دقیق��ه به دقیقه 
تغییر می کنند( اما اگر ش��ارژ تلفن همراه 
دوستتان ش��ب هنگام در طول یک مسیر 
دورافتاده در حال تمام ش��دن باش��د، این 

امکان می تواند بسیار مفید باشد.
ای��ن ک��د همچنین ب��ه اش��تراک گذاری 
تردده��ای عم��ده کاربر با دیگران اش��اره 
دارد؛ ب��رای مثال زمان دقیق رس��یدن به 
یک مقص��د معین. در این برنامه کلیدهای 
میانبری هم ب��رای مقصدهای مورد عالقه 
وجود خواهد داشت احتماالً برای این است 
که مسیرهای سرویس Maps را تحت تأثیر 

قرار دهد.

اگر فرض کنیم که تمام این بروزرس��انی ها 
محقق شوند مدتی طول می کشد تا آنها در 

اپلیکیش گوگل مپس ظاهر شوند. 

استفاده پلیس چین از عینک های تشخیص 
چهره

پلی��س چی��ن ب��رای مب��ارزه با ج��رم، از 
عینک های مجهز به فناوری تشخیص چهره 
استفاده خواهد کرد. افسران پلیس چینی 
ب��ه منظور مبارزه با جرائ��م، از ابزار جدید 
نظارتی استفاده خواهند کرد که یک گجت 
پوش��یدنی مجهز به تکنولوژی تش��خیص 
چهره خواهد بود. فناوری تش��خیص چهره 
جهان را تغییر خواهد داد. این فناوری که 
در حال ظهور و بروز در جریان اصلی است، 
پتانسیل این را دارد تا در نحوه ارتباط افراد 
چ��ه در دنی��ای مجازی و چ��ه در واقعیت 
تغییر ایجاد کند. فناوری تش��خیص چهره 
ی��ک فناوری بیومتریک اس��ت که چهره و 
عکس افراد را اس��کن می کن��د و آنها را به 
طور جداگانه می شناس��د. ای��ن تکنولوژی 
به طور چش��مگیری می توان��د ویژگی های 
صورت مانن��د فاصله بین چش��م ها، عمق 
حفره چشم، عرض بینی، استخوان گونه ها 
و فک را شناسایی کند. جذابیت تشخیص 
چهره فراتر از استفاده در کاالهای مصرفی 
اس��ت و در نهایت بخش��ی جدایی ناپذیر 
از امنیت اس��ت. به تازگی، افس��ران پلیس 
چین��ی پوش��یدن عینک آفتاب��ی نظارتی 
مجهز به نرم افزار تش��خیص چهره را آغاز 
کرده اند. افس��ران پلیس در ای��ن منطقه، 
اکن��ون عینک های��ی دارن��د ک��ه ب��ه آنها 
ام��کان می دهد اف��راد را در میان جمعیت 
با اس��تفاده از تکنولوژی تش��خیص چهره 

شناسایی کنند.
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اینستاگرام هم مثل اکثر شبکه های مجازی می تواند یک شمشیر دولبه باشد. در یک طرف روش مناسبی برای به اشتراک گذاشتن عقاید و بیان نظرات 
شماس��ت، اما از س��وی دیگر به راحتی می تواند حریم خصوصی و امنیت ش��ما را به خطر بیندازد. خوش��بختانه، با انجام چند کار می توانید از خودتان 
محافظت کنید. اصل اول امنیت سایبری می گوید هیچ چیزی صد درصد امن نیست. پس حتی اگر این نکات را مدنظر قرار دهید، اطالعات شما همچنان 
در معرض خطر قرار دارد و ممکن اس��ت دس��ت افرادی که نمی خواهید بیفتد. اما با دس��تکاری تنظیماتی که در ادامه می گوییم، تا حد زیادی می توانید 

این خطرات را کاهش دهید.

نکته هایی برای ارتقای حریم خصوصی و امنیت در اینستاگرام

 احراز هویت دومرحله ای را فعال کنید
یکی از ساده ترین چیزها برای ارتقای خطوط 
دفاعی شما این است که سیستم احراز هویت 
دومرحله ای اینس��تاگرام از ش��ما می خواهد 
که ش��ماره تلفن خود را ب��ه اکانت تان وصل 
کنید. با ای��ن کار یک الیه ی امنیتی اضافه تر 
به اکانت ش��ما اضافه می ش��ود. با سیس��تم 
احراز هویت دومرحله ای، برای وارد ش��دن به 
اکانت اینس��تاگرام عالوه بر گ��ذرواژه به یک 
رمز یک بارمصرف )OTP( هم نیاز دارید. این 
رمز در هنگام ورود به موبایل ش��ما فرستاده 
می شود. با این کار هکرها نمی توانند به حساب 
کاربری شما دسترسی پیدا کنند مگر این که 
به موبایل تان دسترسی فیزیکی داشته باشند.

ب��رای فعال س��ازی 2FA از من��وی اصلی 

اینستاگرام به زبانه ی Profile بروید. از آن جا 
اگر روی اندروید هس��تید از گوش��ه  س��مت 
راست باالی صفحه و اگر روی آیفون هستید 
 ،Edit Profile با لمس آیکن چرخ دن��ده  کنار
 ب��ر روی دکمه  منو تپ کنید. س��پس گزینه

  Two-Factor Authentication را انتخ��اب 
و س��وئیچ کنار Require Security Code را 
فعال نمایید. آنگاه مراح��ل مربوطه را دنبال 
کنید تا شماره ی ش��ما اضافه شود و فرآیند 

تکمیل گردد.

 از ی�ک نرم افزار ب�رای مدیریت گ�ذرواژه 
استفاده کنید

گذرواژه  شما در کنار یکبار رمز، اصلی ترین 
عاملی اس��ت ک��ه از دسترس��ی غیرمجاز به 

اکانت ت��ان جلوگی��ری می کند. متاس��فانه، 
خیلی از کارب��ران از گذرواژه هایی اس��تفاده 
می کنند که به خاطر سپردنشان آسان است، 
بنابراین به طور ناخودآگاه هک کردنشان هم 
آسان تر می باشد. پس بهتر است به جای تکیه 
کردن بر گذرواژه های حفظی، برای س��اختن 
گذرواژه ه��ای قوی از ی��ک نرم افزار مدیریت 
گذرواژه استفاده کنید. برخالف گذرواژه های 
ش��ما، این نرم افزارها تضمی��ن می کنند که 
گذرواژه هایش��ان به اندازه  کافی قوی اس��ت. 
به عالوه، می توانید ه��ر چند وقت یکبار )ما 
توصیه می کنیم هر 90 روز( گذرواژه  خود را 
عوض کنید تا ح��دس زدن آن برای هکرها 

مشکل تر شود.
فرق��ی نمی کند ک��ه کاربر iOS باش��ید یا 

زهرا معبودی
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اندروید، ما استفاده از نرم افزار LastPass را توصیه می کنیم. این برنامه ی 
کم هزینه پر از قابلیت های مختلف اس��ت که در هیچ برنامه ی دیگری 

یافت نمی شود.

سیستم GPS Tagging را خاموش کنید
 اکثر دوربین ها بسته به محلی که در آن حضور دارید بر روی تصاویر 
برچسب می گذارند تا نشان دهند که از کجا عکس گرفته شده است. این 
سیس��تم برای یادآوری ماجراهایی که قبالً در مکان های خاص داشتید 
بس��یار خوب است. اما با اضافه شدن این اطالعات به تصاویر شما، افراد 
ناخواسته هم می توانند از موقعیت تان مطلع شوند. در اندروید از طریق 
خود اپلیکیشن دوربین می توانید این قابلیت را غیرفعال کنید، اما فرآیند 
انجام این کار بس��ته به هر دستگاهی فرق می کند. این گزینه در حالت 
کلی در منوی Settings اپلیکیش��ن دوربین و در بخش��ی تحت عنوان 

GPS Tagging یا Tag Locations قرار دارد.
 

تگ شدن شما روی عکس دیگران باید منوط به دریافت تأییدیه باشد
حضور ش��ما در اینس��تاگرام به تصاویری که آپلود می کنید محدود 
نیس��ت. اگر کس دیگری از ش��ما عکس بگیرد و ش��ما را روی آن تگ 
کند، این تصویر چه بخواهید، چه نخواهید بر روی صفحه ی شما هم به 
نمایش در می آید. خوشبختانه امکان تغییر تنظیمات به نحوی که قبل 
از انتش��ار تصویر بر روی صفحه ی شما نیاز به تأییدیه باشد وجود دارد. 
 Add Manually و بعد Photos of You رفته و Options پس به بخش
را انتخاب کنید. اکنون هر تصویری که شما در آن تگ شده باشید، پیش 

از انتشار بر روی پروفایل تان باید به تأیید شما برسد.
 

اکانت خود را به حالت خصوصی درآورید )اختیاری(
برای دس��تیابی به حداکثر حریم خصوصی، اکانت شما نباید به صورت 
عمومی باش��د. اکانت های عمومی در دسترس همه قرار دارند، در نتیجه 
هر کس��ی می تواند تصاویر و ویدیوهای شما را با ابزارهای مخصوص کپی 
کند. با این حال حریم خصوصی بهایی دارد. برای مثال افرادی که به دنبال 
تبلیغ برند خود هستند با خصوصی کردن اکانتشان به بخشی از این فرآیند 
لطمه وارد می کنند. به همین دلیل، این نکته بسته به اولویت های شما قابل 
اجراست. اگر یک کاربر معمولی هستید که فقط می خواهید از طریق این 
شبکه  اجتماعی با دوستانتان در ارتباط باشید، به بخش Options بروید و 
گزینه ی Private Account را فعال کنید. زمانی که این حالت فعال شد، فقط 
کسانی که شما تاییدشان کرده باشید می توانند محتوای صفحه تان را ببینند. 

دنبال کنندگان فعلی صفحه  شما تحت تأثیر این تغییر قرار نمی گیرند.

 از اینستاگرام هوشمندانه استفاده کنید
عالوه بر راهکارهای فنی، انتخاب های شخصی دیگری هم وجود دارد 
که برای محافظت از اطالعات خصوصی خود می توانید از آن ها استفاده 
کنید. ابتدا به خاطر داشته باشید که هر چیزی که پست می کنید )حتی 
اگر اکانت تان خصوصی باش��د( توس��ط افراد دیگر قابل دستیابی است. 
عکس هایی که بعداً ممکن است باعث پشیمانی تان شود را پست نکنید؛ 
خصوصاً تصاویری که می توانید شما را شرمسار کند یا حاوی اطالعات 
خصوصی تان باشد. همیشه به یاد داشته باشید که هر آنچه امکان استفاده 

شدن علیه شما را داشته باشد، حتماً علیه شما استفاده خواهد شد.
در وهله  بعد، بدانید که الزم نیس��ت مدام در صفحه تان محتوا پست 
کنید. اطالعاتی را که الزم نیس��ت منتشر ننمایید. هر چقدر هم که به 
دنبال کنندگان تان اعتماد داشته باشید، تنها یک نفر کافی است تا بر روی 
همه ی زندگی شما تأثیر بگذارد. در پایان، از قابلیت بالک کردن کاربران 
استفاده کنید. به سراغ لیست دنبال کنندگان خود بروید و هر کاربری را 
که نمی شناسید یا دوست ندارید با کمک گزینه ی Block که در منوی 

گوشه ی باالی صفحه قرار دارد از دسترسی به اکانت تان محروم سازید.
با این نکات می توانید کمی از شدت برندگی شمشیر دولبه اینستاگرام 
ک��م کنید. هرچند این خطر به طور کام��ل از بین نمی رود، ولی تا حد 

زیادی کاهش پیدا می کند.
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دانش��مندان در یک تحقیق جدید دریافتند که اعمال داروهای بی حس��ی روی گیاهان منجر به عدم هوش��یاری آن ها می ش��ود. دانش��مندان با آزمایش 
داروهای بی حسی روی گیاهان مختلف دریافتند که ویژگی های گیاهان، تفاوت عمده ای با انسان ها و حیوانات ندارد. یک تیم تحقیقاتی متشکل از محققان 

دانشگاه فلورانس و دانشگاه بن آلمان، دریافتند که عکس العمل گیاهان در برابر داروی بیهوشی، با عکس العمل انسان و حیوان یکسان است.

خواب گیاهان با داروی بی حسی!
محققان دانشگاه فلورانس بررسی کردند:

در این پژوهش، محققان ریش��ه چند گیاه 
مختلف را به لیدوکائی��ن )lidocaine( که 
یک داروی بی حس کننده موضعی اس��ت، 
آغش��ته کردند. هدف از ای��ن کار این بود که 
نشان داده شود، عکس العمل گیاهان در برابر 
اعمال روش های مختلف بی حس��ی موضعی 
حتی با وجود عدم ش��باهت ساختاری آن ها 

با هم، اتفاقی نبوده است.
 دانش��مندان برای اثبات یافته های خود، از 
یک دوربین »رفلکس تک لنز« استفاده کردند 
تا حرکات گیاهان هنگامی که در معرض این 
داروها قرار می گیرند را دنبال کنند. پیگیری 
این حرکات در 3 مرحله صورت پذیرفت. قبل، 
بع��د و درحین بهبودی حاصل از قرار گرفتن 
در معرض بی حسی های مختلف. دانشمندان 
فعالیت ه��ای الکتریکی س��لول های گیاهی 
گوشتخوار موسوم به »ونوس مگس خوار« را 

ان��دازه گیری کرده و دریافتند، این گیاه پس 
از ق��رار گرفتن در معرض داروی بی حس��ی 
»پتانس��یل عملکرد« خود را از دس��ت داده 
است.  براساس این مطالعه، پتانسیل عملکرد 
برای بسته شدن گیاه و آغاز حرکات گوارشی 
الزامی اس��ت. پس از اینکه اثر دارو به تدریج 
از بین رفت، تقریباً 900 ثانیه طول کش��ید 
تا گیاه ونوس مگس خوار به وضعیت طبیعی 

خود بازگردد.
 ای��ن گروه از دانش��مندان اذع��ان کردند: 
»بیوالکتریس��یتی« )علم اس��تفاده از اصول 
الکتریکی، مغناطیس��ی و الکترومغناطیسی 
در حوزه پزش��کی( و »پتانس��یل عملکرد« 
همانطور که انسان ها و حیوانات را تحت تأثیر 
قرار می دهد، گیاهان را نیز تحریک می کند. 
اث��ری مش��ابه، راجع به گیاهی ب��ه نام »گل 
قهر و آش��تی« یا »گیاه خجالت« هنگام قرار 

گرفتن در معرض اتِر اتفاق افتاد. در این مورد 
نیز، تقریباً یک ساعت پس از قرار گرفتن در 
معرض داروی بی حسی، گیاه به طور کامل از 
توانایی پاسخ به »محرک های لمسی« بازماند. 
ولی بر خالف »ونوس گوش��تخوار« تقریباً 7 
ساعت طول کشید تا »گل قهر و آشتی« بتواند 
هوشیاری خود را بازیابد. البته دانشمندان قادر 
نبوده اند توضیح دهند که داروهای بی حسی 
چطور باعث عدم هوشیاری انسان ها، حیوانات 

و گیاهان می شوند. 
بالوس��کا، یکی از محققان این پروژه گفت: 
گیاهان نیز مشکالت مربوط به خود را دارند. 
ممکن است مانند انس��ان ها احساس درد یا 

شادی نیز داشته باشند.
این مطالعه نشان می دهد که گیاهان روزی 
می توانن��د جایگزی��ن حیوانات ب��رای انجام 

آزمایش های مختلف شوند.
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»اولیور بلوم« نماینده پورشه 
و »روپ��رت اس��تادلر« نماینده 
آئ��ودی در مصاحب��ه ای گفتند 
ک��ه دو برند تج��اری متعلق به 
»فولکس واگن« به طور مشترک 
یک پلت فرم رایج خودرو برقی را 
توسعه خواهند داد که راه خود را 
در چند مدل که از سال 2021 
به بعد معرفی خواهند ش��د، باز 
خواهد ک��رد. »آئودی« در حال 
حاضر منتظر معرفی دو سدان 
و دو شاس��ی بلند برقی اس��ت، 
در حالی که »پورشه« می تواند 
اولی��ن خودرو برقی خ��ود را بر 
روی ای��ن پلت ف��رم در هم��ان 
خط تولید »ماکان« تولید کند. 
البته این بدان معنی نیست که 
منتظر یک ماکان برقی باشیم، 
اما مشخص است که یک کوپه 

برقی هم نخواهد بود.
»بل��وم« گفت: ای��ن که کدام 
خ��ودرو اول عرض��ه ش��ود، به 
مقررات انتشار کربن دی اکسید 
بس��تگی دارد. وی افزود: دلیل 

ب��ا »آئ��ودی«  م��ا  هم��کاری 
تعجب برانگیز نیست، پول. چرا 
که هر برند اگر بخواهد پلت فرم 
خود را توس��عه دهد، حدود 30 
درصد هزینه بیش��تری خواهد 
داشت که هزینه هنگفتی است. 
»استادلر« تخمین زده است که 
برای تکمیل این پلت فرم تا سال 
2025 نیاز به مبلغی بالغ بر یک 

میلیارد یورو وجود دارد.
توس��عه این پلت فرم، جدا از 
مأموریت و تمرکز فعلی پورشه 
اس��ت و ای��ن باعث نمی ش��ود 
که هر دو ش��رکت از س��اخت 
پلت فرم های سفارش��ی دس��ت 
بکشند. انتظار داریم »پورشه« به 
طراحی خودروهای برقی اسپرت 

بپردازد.

پورش�ه و آئودی زیر مجموعه 
فولکس واگن

پورش��ه ش��رکت هلدین��گ 
خودروس��ازی آلمانی است، که 
در سال 1931 توسط فردیناند 
تمرکز  تأسیس ش��د.  پورش��ه 
این ش��رکت عموماً بر طراحی 
و س��اخت خودروهای اسپرت و 
خودروهای لوک��س معطوف و 
دفتر مرکزی و کارخانه تولیدی 
اصلی شرکت پورش��ه در شهر 
بادن-وورتمبرگ  اش��توتگارت، 
واقع ش��ده اس��ت. در ماه ژوئیه 
2012 گروه فولکس واگن، اقدام 
به خریداری100٪ درصد از سهام 
شرکت پورش��ه هولدینگ کرد، 
که از ش��رکت های زیرمجموعه 
کمپانی پورشه است و مدیریت 

بخش فروش خودروهای پورشه 
را برعهده دارد. پیش تر در دسامبر 
2009 گروه فولکس واگن 49.9 
درصد از س��هام کمپانی اصلی 
پورش��ه را نیز خری��داری کرده 
بود. آئ��ودی هم آلمان��ی و زیر 
مجموعه فولکس است که دفتر 
مرکزی آن در شهر اینگولشتات، 
ایالت بای��رن، آلمان ق��رار دارد 
و مدل های��ش را در 9 کارخانه، 
که در 8 کش��ور اروپایی مستقر 

هستند تولید می کند. 
ش��رکت آئودی در تاریخ 16 
ژوئیه 1909 توس��ط آگوس��ت 
هورش و در شهر تسویکاو، آلمان 
تأسیس شد. این شرکت از سال 
1964 یکی از زیرمجموعه های 
گ��روه فولکس واگ��ن به ش��مار 
می آید. آئودی همراه با مرسدس 
»بنز« و »بام و« سه خودروساز 
مشهور و لوکس آلمانی هستند 
پرفروش تری��ن  به عن��وان  و 
جهان،  لوک��س  خودروس��ازان 

شناخته می شوند. 

همراهی پورشه و آئودی برای ساخت خودرو برقی
برای کاهش هزینه ها صورت گرفت

دو خودروساز مطرح دنیا به اتفاق، یک پلت فرم خودرو برقی را معرفی خواهند کرد. دو شرکت خودروسازی »پورشه« و »آئودی« یک پلت فرم خودرو برقی را به اشتراک خواهند 
گذاشت. گفته می شود هدف اصلی این همکاری، کاهش هزینه ها بوده است.  »پورشه« و »آئودی« در زمینه همکاری با یکدیگر در شاسی و طراحی داخلی خودرو غریبه نیستند. 

به عنوان مثال در خودروهای پورشه کائن و ماکان این همکاری صورت گرفت و این راه در ورود به عصر خودروهای برقی نیز ادامه می یابد.
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محققان پیش بینی کردند، تا اواس��ط قرن جاری، ممکن اس��ت خورش��ید، تابش های کمتری س��اطع کرده و تا چند دهه بعد، س��ردتر و تاریک تر ش��ود. 
دانشمندان می گویند: کاهش دمای خورشید به دلیل پدیده »کاهش عظیم« خواهد بود. این پدیده یک دوره زمانی است »لکه های خوشیدی« کمتری 
تشکیل می شود و »مغناطیس« خورشید کاهش یافته و اشعه »فرابنفش« کمتری به سطح سیاره ما تابیده می شود. لکه خورشیدی ناحیه ای بر روی سطح 
خورشید )فوتوسفر( است که به وسیله فعالیت های شدید مغناطیسی بوجود می آید که مانع از انتقال گرما می شوند، این ناحیه ها به علت کاهش درجه 

حرارت سطح به وجود می آیند.

خورشید تا سال 2050 »کم نورتر« خواهد شد
محققان اقیانوس شناسی:

دانشمندان معتقدند این پدیده در »فواصل 
نامنظم« و ناشی از »نوسانات تصادفی« مرتبط 

با میدان مغناطیسی خورشید است.
موسس��ه  محق��ق  لوبی��ن«  »دن 
»اقیانوس شناس��ی« و همکارانش پیش بینی 
کردند که به احتمال زیاد، در آینده ای نزدیک، 
پدیده »کاهش عظیم« رخ خواهد داد که علت 
آن هم سیر نزولی الگوی »لکه های خورشیدی« 
است که در »چرخه خورشیدی« )به تغییرات 
تناوبی در فعالیت های خورشید و در ظاهر آن 
گفته می شود( اخیر مشاهده کرده اند و شبیه 

به پدیده »کاهش عظیم« سابق است.
آن ها همچنین توانس��تند می��زان »تاریک 
ش��دن« خورش��ید در طول پدیده »کاهش 

عظیم« بعدی را نیز تخمین بزنند.
در این مطالعه که در مجله »فیزیک نجومی« 

منتشر شد، لوبین و همکارانش تقریباً 20 سال 
از داده های جمع آوری شده توسط مأموریت 
»کاوش��گر فرابنف��ش بین الملل��ی« را مورد 
مطالعه ق��رار دادند. آن ها تابش های حاصل از 
ستاره هایی که مشابه با »خورشید« هستند را 
بررسی کردند و آن دسته را که پدیده »کاهش 
عظیم« را تجربه کرده بودند، تشخیص دادند تا 
برای تاریکی در طول پدیده »کاهش عظیم« 
بعدی و به وس��عت خورش��ید ای��ده ای کلی 

بگیرند.
در این پدیده خورش��ید یک دوره 11 ساله 
را تجربه می کند که در آن تابش اشعه ماوراء 
بنفش به علت فعالیت  لکه های خورشید، به 
اوج خود رس��یده و کاهش می یابد. محققان 
تخمین زده اند که تابش های »UV« تا هفت 
درصد بیشتر از پایین ترین نقطه این چرخه که 

در آن کاهش عظیم رخ می دهد کاهش پیدا 
می کند.

به هنگام پدیده »کاهش عظیم« چه اتفاقی 
رخ می دهد که س��بب تاریک��ی و کاهش دما 
در خورش��ید می ش��ود؟ انرژی کاهش یافته 
که توسط خورش��ید تولید شده است، منجر 
به نازک شدن استراتوسفر الیه ازون می شود. 
این کاهش ضخامت الیه ازون، درجه حرارت 
استراتوس��فر را تغییر می دهد که پس از آن 
روی دینامیک الیه های پایین اتمسفر و به ویژه 

الگوهای آب و هوایی و باد تأثیر می گذارد.
الزم به ذکر اس��ت که این خنک ش��دن در 
س��طح جهان یکسان نیست و به عنوان مثال: 
منطقه هایی در اروپا سرد خواهد شد و برعکس 
مناطق��ی در جنوب گرینلند و آالس��کا گرم 

خواهند شد.
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پرت��اب موفقیت آمیز »فالک��ون هوی« یک 
گام بزرگ در پرواز فضایی اس��ت. این موشک 
قدرتمندترین موشک در جهان است و طبق 
برنامه ریزی چند پرتاب دیگ��ر در پیش دارد، 
اما اکنون که اس��پیس ایکس ثابت کرده است 
این کار را ب��ا موفقیت انجام می دهد، احتماالً 
مشتریان بیشتری به »فالکون هوی« عالقه مند 
خواهند ش��د. بامداد 7 فوریه اس��پیس ایکس 
برای اولین بار موش��ک »فالکون هوی« را به 
فضا پرتاب کرد. پنجره زمانی پرتاب ابتدا بین 
س��اعت 22 تا 30 دقیقه بامداد بود. از آنجا که 
این پرتاب، پرواز آزمایشی یک موشک جدید 

بود، تأخیرها در پرتاب نیز دور از انتظار نبود.
محموله این موش��ک خودرو تسال رودستر 
شخصی »آلون ماسک« به همراه یک آدمک 
با لباس فضایی اس��ت که پش��ت فرمان این 
خودرو نشسته است. به دلیل این که این پرواز، 

آزمایشی بود، محموله آن نیز رسمی نبود.
مراحل پرتاب بدین صورت بود که ابتدا زمان 
پرتاب ساعت 22:30 به وقت ایران تعیین شد. 
س��پس به دلیل وزش باد تا ساعت 22:50 به 

تعویق افتاد.
در حالی که همگان منتظر پرتاب »فالکون 
ه��وی« بودن��د، »آلون ماس��ک« یک عکس 

اینفوگرافی جالب از آنچه »فالکون هوی« طی 
پرواز انجام می داد، توییت کرد.

در حالی که پنجره زمانی پرتاب تنها تا 30 
دقیق��ه بامداد باز می ماند، پرت��اب بار دیگر تا 

ساعت 23:20 به تعویق افتاد.
س��پس یک بار دیگر به دلی��ل وزش باد تا 
س��اعت 23:35 و بعد ت��ا 23:40 و بار دیگر تا 
23:45 تأخیر پیدا کرد. این تعویق ها به حدی 
بود که احتمال لغو پرتاب و موکول کردن آن به 

روز بعد قوت گرفت.
در نهایت ساعت 12:15 بامداد معین شد که 
این بار در همین ساعت با موفقیت پرتاب شد.

سفر بزرگترین موشک دنیا به فضا
سرانجام پس از تأخیرهای زیاد محقق شد؛

موشک »فالکون هوی« شرکت اسپیس ایکس بامداد 7 فوریه )18 بهمن( طبق برنامه و با کمی تأخیر با موفقیت به فضا پرتاب شد. پرواز آزمایشی موشک »فالکون هوی« شرکت 
فضایی اسپیس ایکس با همراهی یک خودرو تسال رودستر با موفقیت از پد 39A در مرکز فضایی کندی در فلوریدا پرتاب شد. این اولین پرواز موشک 27 موتوره بود. موشک پس 
از پرتاب موفق، دو پیشران کناری خود را آزاد کرد و این دو پیشران موفق به فرود در مرکز فضایی کندی شدند. قرار بود این موشک پس از پرتاب به مدت 6 ساعت باال رود و 
سپس با روشن کردن آخرین موتور خود به سمت مریخ حرکت کند. »آلون ماسک« اطالعات مربوط به مأموریت »فالکون هوی« را در یک کنفرانس تلفنی با مطبوعات در اوایل فوریه 

منتشر کرد و بر خطرات احتمالی در هر مرحله از پرواز تاکید کرد.
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گردشگری
رقبای تازه برای عجایب هفتگانه!
تهران و نوستالژِی خیابان انقالب

خلیج های نیلگون؛ آرام و ماندگار
جشنواره های هفتگانه برای جذب گردشگر
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کش��ورهای مختلف در سراسر 
جهان برای دس��تیابی به س��هم 
باالتری از درآمدهای گردشگری 
در تالش هس��تند راهکاره��ای 
کنن��د،  امتح��ان  را  متفاوت��ی 
این درحالی اس��ت ک��ه یکی از 
مطمئن تری��ن راهکارهای جلب 
نظر گردش��گران برای سفر به 
اقصی نق��اط جهان اس��تفاده از 
جاذبه جش��نواره های س��نتی و 
کارشناس��ان  اس��ت.  فرهنگی 
گردش��گری درباره تأثیرگذاری 
برگزاری جشنواره های فرهنگی 
توس��عه  زمین��ه  در  س��نتی  و 
گردشگری می گویند: در شرایط 
فعلی گردش��گران عالقمند به 
ارتب��اط برقرار کردن با فرهنگ 
کش��ور میزبان خود هستند به 
همی��ن دلی��ل یک��ی از بهترین 
راهکاره��ای جل��ب نظ��ر آنه��ا 
استفاده از جشنواره های مختلف 
سنتی و فرهنگی در آن مقصد 
اس��ت. این افراد تأکید دارند 
جش��نواره ها  س��االنه  برگزاری 
عاملی است تا نه تنها گردشگران 
تازه وارد به مقاصد مورد نظر ما 
سفر کنند بلکه گروهی هم که 
قب��الً تجربه همان جش��نواره را 
نیز داشته اند برای زنده کردن 
خاطرات س��فرهای قبل��ی خود 
دوباره در آن حاضر ش��وند و به 
قول معروف یک تیر و دونشان 
برای ص��ادرات نامرئی کش��ور 

مقصد است.
در ای��ن گ��زارش ش��ما را با 7 
جش��نواره معروف جهان آش��نا 
می کنی��م که س��االنه ه��زاران 
گردش��گر را ب��ه خ��ود جل��ب 

کرده اند.

گردشگری درآمدی ثابت و پایدار برای مردم و دولت هاست

عماد عزتی
مترجم

جشن رنگ ها
جش��ن رنگ های هندوستان؛ هر سال در اوایل 
بهار برگزار می ش��ود که به ن��ام »هالی یا ُهلی« 
معروف اس��ت. این جشنواره که در واقع به نوعی 
داللت بر پیروزی خوبی ها بر شرارت ها طی دوره 
گذشته دارد؛ هر س��ال توانسته میلیون ها نفر از 
سراس��ر جهان را به س��رزمین عجایب یا همان 
هندوس��تان بکش��اند. ش��رکت کنندگان در این 
جشنواره با پراکنده کردن پودرهای رنگی سعی 
دارند اثری شبیه به رنگین کمان ایجاد کنند که 
در واقع نمادی از شادی به دلیل از بین رفتن شر 

در منطقه است.

جشن گوجه فرنگی
تجربه ای محلی در منطقه »بنول« اسپانیا اکنون 
به جشنواره ای بین المللی تبدیل شده که می تواند 
س��االنه میلیون ها دالر به اقتصاد گردشگری این 
کش��ور کم��ک کن��د. در س��ال 1945 میالدی 
بومیان این منطقه با توجه به تولید انبوه محصول 
گوجه فرنگی به عنوان یکی از محصول های بومی 
خود اس��تفاده های گوناگونی از آن داش��تند که 
یکی از آنها تمیز کردن سطوح مختلف با توجه به 

اسیدی بودن آب گوجه فرنگی است.
بنابراین حجم قابل توجهی از گوجه فرنگی را در 
میدان مرکزی شهر انباشه می کردند تا با له کردن 
آن ها سنگ فرش کدر شده میدان را جال دهند. 
اما رفته رفته این کار رنگ و بوی شادی و شوخی 

نیز به خود گرفت به صورتی که ساکنان منطقه 
به جای له کردن گوجه ها با استفاده از چهارپایان، 
آنه��ا را به یکدیگر پرت کردن��د و از همان روز تا 
اکنون صدها هزار نفر ساالنه در آخرین چهارشنبه 
م��اه اوت در این میدان س��نت نیم قرنی را تکرار 

می کنند.

جشن فانوس
در فرهنگ جنوب ش��رقی آس��یا؛ فانوس های 
کاغذی دارای جایگاه ویژه ای هستند و در مسائل 
مختلف بومیان منطقه فانوس های روشن شده را 
برای برآورده ش��دن آرزوهای ش��ان روانه آسمان 
می کنند. این س��نت که ریشه در فرهنگ چند 
هزار س��اله منطق��ه دارد در »چیان مای« تایلند 
ساالنه عاملی شده برای به آسمان فرستاده شدن 
صدها هزار فانوس روش��ن که در واقع روش��نگر 

اقتصاد گردشگری منطقه نیز شناخته می شود.
جش��ن فانوس »چیان مای« هنگامی که قرص 
م��اه در دومین ماه تقویم بومی کامل می ش��ود 
برگزار خواهد ش��د به این ترتی��ب روند افزایش 
تعداد مس��افران منطقه از چند روز قبل از کامل 
شدن ماه تا یکی دو روز بعد از آن کامالً در منطقه 
مشهود است و ساالنه صدها هزار دالر به اقتصاد 
تایلند کمک می کند، براس��اس باورهای بومیان 
منطقه اگر فانوسی که فردی روشن می کند و آن 
را به آسمان روانه می کند به سالمت از دیدها محو 
ش��ود به این معنی است که فرستنده فانوس به 

جشنواره های هفتگانه برای جذب گردشگر
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خواسته هایش خواهد رسید اما اگر این فانوس 
در میانه راه آتش بگیرد قطعاً مشکلی تجربه 

خواهد شد.

جشن مردگان
این جش��ن ریشه در باورهای تاریخی مردم 
مکزیک دارد. به صورتی که مردم این کش��ور 
اعتقاد دارند احترام به مردگان و اجداد می تواند 
زمینه موفقیت در آینده را برای نس��ل حاضر 
ایجاد کند از این رو هر س��ال با فرارس��یدن 
ماه نوامبر یعنی از 31 اکتبر به مدت س��ه روز 
جش��نواره ای جهت احترام به م��ردگان اقوام 
مختلف در این کشور برگزار می شود. مهم ترین 
شهری که برای گردشگران هرسال جاذبه های 
فراوانی را تدارک دیده است پایتخت مکزیک 
یعنی شهر مکزیکوس��یتی است که می تواند 
میلیاردها دالر برای اقتصاد مکزیک به ارمغان 
آورد. در این جش��نواره مجسمه ها، نمادها و 
همچنین طراحی ه��ای مختلف دیجیتالی از 
مردگان در کوچه و خیابان نصب شده یا اینکه 
در رژه هایی جالب در سراس��ر شهر به حرکت 

در می آیند.

جشنواره بالن های رنگی
دوس��االنه بالن های رنگی در شهر چمبلی 
فرانس��ه معم��والً یک��ی از مقاص��د اصل��ی 
گردش��گرانی اس��ت که عالقمند ب��ه تجربه 

هیجان هستند. این جشنواره که هر دوسال 
یکبار در پایان ماه ژوئیه برگزار می شود ساالنه 
بیش از 10 هزار عالقمند به پرواز با بالن را در 
قالب یک هزار تیم مختلف به منطقه می کشاند 
تا با به پرواز درآمدن آنها صحنه ای خارق العاده 
در آس��مان چمبلی به تصویر بکشد. در این 
جشنواره بالن ها از چمبلی به پرواز درآمده و 
باید در منطقه »باس��یرز« به زمین بنشینند. 
مسئوالن گردشگری منطقه یاد شده برآورد 
کرده اند در آخرین جشنواره تقریباً 300 هزار 
گردشگر از منطقه بازدید کرده اند که برآورد 
ش��ده در جش��نواره آینده این رقم به حدود 

500 هزارنفر افزایش داشته باشد.

جشنواره یخی هاربین
ش��هر هاربین در س��رزمین اژدها یا همان 
چین خودمانی هر س��ال طی ماه های ژانویه 
تا فوریه یعنی دو ماه ابتدایی س��ال میالدی 
میزبان گردشگرانی است که سرما و یخبندان 

مانع از سفرهایشان نشده است. اگرچه اصل 
ماجرا تقریباً از اوایل زمس��تان در منطقه به 
واس��طه آغاز س��اخت نمادها و مجسمه های 
یخی شروع شده است اما اوج هیجان و حضور 
گردشگران در واقع همان دوماه ابتدایی سال 
اس��ت چون هر چه بر درجه حرارت منطقه 
افزوده می شود روند کاهش تعداد گردشگران 
نی��ز آغ��از خواه��د ش��د. در این جش��نواره 
مجسمه س��ازان و پیکرتراش��ان سرشناس با 
استفاده از یخ های منطقه سعی در ایجاد آثار 
هنری قاب��ل توجهی دارند که هرکدام از آنها 
صدها نفر از گردشگران را برای مدتی به خود 

خیره خواهد کرد.

واکاشی یاما یاکی
اگرچه هنوز واقعیت برگزاری جشنواره شهر 
نارای ژاپن تاکنون مش��خص نشده است اما 
هرساله در چهارمین ش��نبه ماه ژانویه تمام 
اهالی درکن��ار ده ها هزار گردش��گر خارجی 
سوزاندن علف های خشک کوه واکاکوسا را به 
تماشا می ایس��تند البته این تنها جاذبه برای 
گردآوری گردش��گران نیست چون در طول 
شب مراس��م آتش بازی و همچنین خوردن 
خوراک های محلی برپاست. برخی از بزرگان 
منطقه می گویند این جش��نواره به مناسبت 
آماده سازی زمین های کشاورزی برای کاشت 

مجدد است که از گذشته باقی مانده است.
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خلیج را اصوالً به عنوان پهنه آبی می توان تعریف کرد که بخشی از آن به وسیله خشکی محصور شده است. به طور کلی خلیج آب آرام تری نسبت به دریای اطراف آن دارد و مکانی 
مناسب برای کشتی ها است تا از شرایط بد آب و هوایی به آن پناه ببرند.  خلیج ها در صورتی که بزرگ و به اندازه کافی عمیق باشند، تبدیل به بندرگاه هایی طبیعی می شوند که 

اغلب از اهمیت اقتصادی و استراتژیک زیادی نیز برخوردار هستند. بسیاری از شهرهای بزرگ جهان روی بندرگاهی طبیعی قرار گرفته اند.

 خلیج فارس
زمین شناسان معتقدند که در حدود پانصدهزار 
سـال پیـش، صـورت نخسـتین خلیج فـارس 
در کنـار دشـت های جنوبـی ایـران تشـکیل 
 شـد و به مـرور زمان، بـر اثر تغییـر و تحول در 
ساختار درونی و بیرونی زمین، شکل ثابت کنونی 

خود را یافت. 
خلیج فـارس در آغـاز، بسـیار پهنـاور بـوده 
به طوری کـه تا اواخر دوره سـوم زمین شناسـی 
بیشـتر جلگه های برازجان، بهبهان و خوزستان 

ایران تا کوه های زاگرس در زیر آب بوده اند.
خلیج فارس و مترادف های آن در سایر زبان ها، 
اصیل تریـن نـام و نامی اسـت بر جـای مانده از 
کهن تریـن منابع، که از سـده های پیش از میالد 
به طور مسـتمر در همه زبان هـا و ادبیات جهانی 
استفاده شده است و با پارس، فارس، ایران و عجم 
ـ نام های ایرانـ  و معادل های آن در سایر زبان ها 

گره خورده است.
گرچـه این آب راهـه در همه متـون تاریخی و 
جغرافیایـی عربـی خلیج فارس و »بحـر فارس« 
نامیده شـده  اسـت با این حال، این نام گذاری از 
دهه 1330 خورشـیدی از سوی ملی گرایان عرب 
مورد چالش واقع شده  اما سایر کشورهای جهان 
و سـازمان های بین المللی همچنـان از نام اصلی 
و کهن خلیج  فارس به صورت رسـمی اسـتفاده 

می کنند.

 خلیج فاندی
خلیج فاندی در ساحل آتالنتیک کانادا قرار دارد 
و به خاطر دامنه جزر و مدهای آن معروف اسـت. 
به دلیل شـکل منحصر به فرد این خلیج، تفاوت 
در سـطح دریا بین جـزر و مد می تواند به 16 متر 
هم برسـد. یکی از بهترین مکان ها برای تماشای 
جزر و مـد صخره های »هوپول« اسـت، تعدادی 
برج ماسه سنگی که درختانی روی آن قرار گرفته 
است. پایین این صخره ها دو بار در روز به وسیله 
آب پوشانده می شود و در هنگام مد دریا، می توان 

از سطح زمین آن را مشاهده کرد.
 

 خلیج بهشت
خلیج بهشـت یکی از تنها دو مکانی اسـت که 
کشتی های تفریحی برای توقف در »آنتارکتیکا« 
اسـتفاده می کنند )مکان دیگر بندر نکو اسـت(. 
در نتیجه این خلیج یکی از پربازدیدترین مناطق 
آنتارکتیکا اسـت. این خلیج به وسـیله کوه ها و 

صخره های یخی که به شـدت توسط یخچال های 
طبیعـی پوشـانده شـده، محصور شـده اسـت. 
فعالیت هایی که می توان در این منطقه انجام داد 
شامل گشتن بین توده های یخی شناور با استفاده 
از قایق هـای بادی، بازدید از ایسـتگاه تحقیقاتی 
شیلیایی و عکاسی از زیستگاه پنگوئن ها می شود.

  خلیج جزیره ها
خلیج جزیره ها یکی از پرطرفدارترین جاذبه های 
گردشگری در نیوزیلند است. این منطقه تماشایی 
شـامل 144 جزیره، چندین خلیج منزوی و چند 
ساحل شنی فوق العاده است. این خلیج زیبا دارای 
حیات دریایی گسترده ای شامل وال ها، پنگوئن ها، 
دلفین هـا و نیزه ماهی بزرگ اسـت. جای تعجب 
نیسـت که آنجا مکانی پرطرفدار برای مسابقات 
قایق هـای بادبانی و ماهیگیران تفریحی اسـت. 
ایـن خلیج همچنین از لحاظ تاریخـی نیز دارای 
اهمیت است چرا که اولین بخش نیوزیلند بود که 

اروپایی ها در آن اقامت داشتند.
 

  خلیج کوتور
خلیج »کوتـور« در جنوب غربی مونته نگرو در 
دریـای آدریاتیک قرار دارد و یکـی از زیباترین 
خلیج های اروپا اسـت. این خلیج اغلب به عنوان 
یک »فیـورد« اشـتباه گرفته می شـود، ولی در 
حقیقـت ژرف دره ای رودخانه ای اسـت. سـاحل 
زیبـای خلیج کوتور مملـو از سـواحل متعدد و 

خلیج های نیلگون؛ آرام و ماندگار
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چندین اقامتگاه گردشـگری اسـت و شهرهای 
خوش منظره ریسـان، پراسـت و کوتور در آنجا 

قرار دارند.

 خلیج فانگ نگا
خلیج »فانگ نگا« تنها در فاصله 95 کیلومتری 
جزیره پوکت قرار دارد و یکی از تماشـایی ترین 
مناظـر تایلند اسـت. این خلیـج دارای غارهای 
طبیعی زیبا، غارهای مصنوعی آبی و جزایر سنگ 
آهک اسـت که ارتفاع برخی از آن ها به 300 متر 
می رسد. مشهورترین جزیره در خلیج، صخره ای 
سوزنی سنگ آهک به نام »کو پینگ کان« است 
که به آن جزیـره »جیمز باند« هم می گویند چرا 
کـه در فیلم جیمز باند با عنوان »مردی با تپانچه 
طالیی« نمایش داده شـد. راهـی پرطرفدار برای 
بازدید از خلیج فانگ مـگا از طریق قایق کایاك 
دریایی است چرا که تنها با استفاده از آن می توان 

وارد غارهای آبی شد.

 بندر ویکتوریا
بنـدر ویکتوریـا جاذبه گردشـگری مهمی در 
هنگ کنگ و یکی از عمیق ترین بندرها در جهان 
اسـت. این خلیج نماهایی فوق العاده از آسـمان 
خراش هـای جزیره هنگ کنگ در یـک طرف، و 
خط ساحلی »تسیم شا تسـوی« در طرف دیگر 
ارائـه می دهد. بندر ویکتوریـا همچنین با وجود 
صدها کشتی فرابر، کشتی جانک و قایق موتوری 
که در طول سـاحل بـاال و پایین می روند، یکی از 

شلوغ  ترین بنادر در جهان است.

  بندر جکسون
بندر »جکسون« بندرگاه طبیعی سیدنی، یکی 
از سرزنده ترین و زیباترین شهرهای جهان است. 
با وجود صدها خلیج، سـاحل و راه آبی، این بندر 

نقش عمده ای در زیبایی مناظر طبیعی سـیدنی 
دارد. این بندر همچنین شامل دو تا از معروف ترین 
نمادهای سـیدنی نیز است: تاالر اپرای سیدنی و 

پل بندرگاه سیدنی.
 

 خلیج سن فرانسیسکو
خلیج »سن فرانسیسـکو« در نواحی ساحلی 
کالیفرنیا قرار دارد. منطقه اطراف خلیج که به آن 
»منطقه خلیج« می گویند، دومین منطقه شهری 
بزرگ غرب آمریکا با جمعیت تقریبی 8 میلیون 

نفر است. 
سن فرانسیسکو مرکز اقتصادی منطقه خلیج 
و سـن خوزه پرجمعیت ترین شهر آن است. این 
خلیج شامل جزیره های بسیاری از جمله جزیره 
کوچـک »آلکاتراز« اسـت که تا سـال 1963 به 
عنوان زندان از آن استفاده می شد. تنگه »گلدن 

گیت« که خلیج را به اقیانوس آرام متصل می کند، 
به وسـیله پل معروف »گلدن گیت« امتداد پیدا 

کرده است.

  خلیج گوانابارا
خلیـج »گوانابـارا«، خلیجی زیبا اسـت که در 
جنوب شـرقی برزیل قـرار دارد. ایـن خلیج به 
وسیله جنگل های استوایی، ساحل ها، صخره هایی 
با شـکل های عجیـب، کوه های مرتفع »سـرا دو 
مـار« و محله های »ریو دو ژانیرو« محصور شـده 
است. این خلیج در تاریخ 1 ژانویه 1502 به وسیله 
»گاسپر ده لموس« کاشف پرتغالی کشف شد که 
آن را ریو دو ژانیرو )رودخانه ژانویه( نامید چرا که 
فکر می کرد رودخانه ای بزرگ است. نام »گوانابارا« 

از زبان توپیایی-گوارانی برگرفته شده است.
 

  خلیج  هالونگ
 خلیـج »ها لونگ« در شـمال ویتنـام در کنار 
خطی ساحلی به طول 120 کیلومتر قرار گرفته و 
معنای لغوی آن »خلیج اژدهاهای نزولی« اسـت. 
این خلیـج یکـی از پرطرفدارتریـن جاذبه های 
گردشـگری در ویتنام اسـت و شـامل هـزاران 
جزیره اسـت که جنگلی انبوه در هر یک از آن ها 
قرار گرفته و منظره ای تماشـایی از سـتون های 
سنگ آهک به وجود آورده است. بسیاری از این 
جزیره ها توخالی هسـتند که غارهای بزرگی در 
آن ها قرار گرفته و جزیره های دیگر دارای دریاچه 
هسـتند که برخی از آن ها نقش دهکده شـناور 

ماهیگیران را دارند.
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 همیشه قرار نیست راهنماها و 
مسیرهای گردشگری، مسیرهای 
پر از بناهای تاریخی و جاذبه های 
طبیعی باشند؛ گاهی یک مسیر 
عادی که بارها از آن گذشته ایم، 
به خاط��ر تجرب��ه ای تاریخی که 
پشت س��ر گذاش��ته، می تواند 
پیشنهاد خوبی باشد برای بهتر 
دیدن آن مسیر و مرور خاطرات 
تل��خ و ش��یرینش. در مس��یر 
تهران گردی، س��ری می زنیم به 
»خیابان انقالب اسالمی«، خیابان 
پرخاط��ره پایتخت ک��ه نظاره گر 
رویداده��ای ش��هر و مردمانش 
در روزه��ای انق��الب س��ال 57 
بوده است و حدفاصل »چهارراه 
ولیعصر )ع(« تا »میدان انقالب 

اسالمی« را قدم می زنیم.
»خیاب��ان  از  مس��یر  ای��ن  در   
فلس��طین« گذر ک��رده، بعد از 
رسیدن به »خیابان ابوریحان«، 
»بانک ملی ش��عبه دانشگاه« و 
»سینما سپیده« را می بینیم و به 
راسته کتابفروشی ها می رویم، 
با عبور از »دانشگاه تهران« به 
»خیاب��ان 16 آذر« و س��رانجام 
»سینما بهمن« در میدان انقالب 
می رسیم. در این مسیر خاطرات 
و تاریخ ش��فاهی انق��الب مردم 
ایران در سال 57 را در مکان ها 
و بناهای میان راه جس��ت و جو 
می کنیم؛ خاطراتی از آن رویداد 
بزرگ ک��ه در خاطر م��ردم این 

شهر ثبت شده است.

فرزانه ابراهیم زاده
روزنامه نگار

تا پیش از گسترش تهران در دوران پهلوی اول، »خیابان 
انقالب اسالمی« مرز شمالی تهران بود. این مرز از »دروازه 
دولت« به س��مت غرب ادامه پیدا می کرد و به روس��تای 
»جاللیه« و »امیرآباد« می رسید. زمین هایی که در جنوب 
این روستاها قرار داش��ت نیز به »جمشیدآباد« معروف 
بود و بخشی از آن، بعدها برای ساختن میدانی در اختیار 
شهرداری قرار گرفت که ما امروز آن را به اسم »میدان 
انقالب اسالمی« می شناسیم. در سال 1313 خورشیدی 
برای تأس��یس دانشگاه تهران، بخش��ی از زمین های این 
منطقه، توس��ط »وزارت معارف« خریداری شد. این اتفاق 

سرنوش��ت خیابان پش��ت حصار را تغییر داد؛ خیابانی از 
»دروازه دولت« به سمت »دانشگاه تهران« کشیده شد 
که در جریان انقالب اسالمی روزهای پرحادثه ای را پشت 
سر گذاشت و در شکل گیری انقالب، نقش مهمی را ایفا 
کرد، به همین دلیل در سال 58 توسط شورای شهر تهران 

به اسم »انقالب اسالمی« نام گذاری شد.

استوانه تئاتر
از »چهارراه ولیعصر )عج(« به س��مت »میدان 
انقالب اسالمی« که حرکت کنید نخستین بنای 
سر راه تان، بنای استوانه ای »تئاتر شهر« است که 
محوطه آن در روزهای انقالب یکی از محل های 
تجمع مردم بوده است. تئاتر شهر هشتم بهمن 
1351 خورشیدی با اجرای نمایش »باغ آلبالو« 
به کارگردانی »آربی آوانسیان« افتتاح شد. پیش 
از س��اختن »تئاتر ش��هر« در این مح��ل، برای 
سال ها کافه شهرداری تهران قرار داشت؛ کافه ای 

که محل گردآمدن شاعران و نویسندگان شناخته 
شده ای بود.

مجموعه تئاتر شهر تهران به عنوان مدرن ترین 
سالن تئاتر ایران در ضلع جنوب شرقی چهارراه 
ولیعصر )عج(، براس��اس طرحی از »علی سردار 
افخمی« ساخته ش��د. بعدها پارکی متناسب با 
فضای این سالن در کنار »تئاتر شهر« احداث شد 

که امروز به اسم »پارک دانشجو« می شناسیم.

خیابان حادثه
از »تئاتر شهر« به سمت »میدان انقالب اسالمی« 
که برویم، اولین تقاطعی که در بیشتر عکس های 
ثبت شده از انقالب 57 در این خیابان می بینید، 
»تقاطع فلس��طین« است؛ خیابانی که نه تنها به 
خاطر بناهای ماندگارش بلکه به خاطر درخت های 
زیبایی که با همه اتفاقات تلخ و شیرین خیابان سر 
جایشان باقی مانده اند، دیدنی هستند. از »خیابان 
فلسطین« که بگذرید، در مسیرتان »بانک ملی« 
شعبه دانشگاه را می بینید؛ این همان بانکی است 
ک��ه در عکس معروف »کاوه کاظمی« در انقالب 
57، حجمی از کاغذ و میز و صندلی در مقابلش 

به آتش کشیده شده است.
 ش��اید خیلی از ما بارها از کن��ار این بانک رد 
شده باشیم اما کمتر کسی می داند زیر سقف این 
بانک، یکی از شاهکارهای معماری معاصر ایران 
قرار دارد. این بانک توسط »یورن اوتزن«، معمار 
معروف س��اختمان »اپرای س��یدنی«، در سال 

تهران و نوستالژِی خیابان انقالب
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1341 افتتاح شده است. تلفیق 
معماری سنتی ایران با معماری 
مدرن اروپایی، مهم ترین ویژگی 

این بانک است. 
»س��ینما س��پیده« یا همان 
»س��ینما دیانا« ی سابق، رو به 
روی ای��ن بانک ق��رار دارد که 
یکی از قدیمی ترین سینماهای 
ش��هر تهران اس��ت و به خاطر 
نزدیکی اش با دانش��گاه تهران، 
همیش��ه یک��ی از پاتوق ه��ای 

دانشجویان بوده است.
 

سردر دانشگاه تهران
دیدن��ی  نق��اط  می��ان  در   
»خیابان انقالب اس��المی« بی 
تهران«  تردید سردر »دانشگاه 
مهم ترین المان ش��هری است؛ 
س��ردی که »کورش فرزامی« 
ب��رای »دانش��گاه ته��ران« به 
عنوان دانش��گاه اصلی کش��ور 
طراحی کرد و متناسب با راسته 
کتابفروش��ان رو به رویش هم 
هست؛ چرا که نماد کتابی است 

که بال هایش را گشوده.
 نظامیان در س��ال 57 بارها 
و باره��ا ب��ه این س��ردر هجوم 
بردند تا تظاهرات دانشجویی را 

سرکوب کنند.
 

راسته کتابفروش ها
مس��یر  درب��اره  نمی ش��ود   
»خیابان انقالب اسالمی« گفت 
و به راس��ته کتابفروش��ان این 
راسته ای  نکرد؛  اش��اره  منطقه 
که با تکمیل »دانشگاه تهران« 
آرام آرام ش��کل گرفت و بعد از 
کودتای 28 مرداد و مشکالتی 
که برای کتابفروش��ان »میدان 
بهارس��تان« پیش آمد، خیابان 
کتاب فروشان تهران شد. از 16 
آذر س��ال 57 این خیابان دیگر 

روز آرام نداش��ته، تقریباً مردم 
ه��ر روز جلوی دانش��گاه جمع 
می شدند، به س��وی میدان راه 

می افتادند و شعار می دادند. 
همین که ای��ن جا پر بوده از 
کتابفروشی و حضور مهم ترین 
دانش��گاه ای��ران در آن، کافی 
اس��ت که این خیابان، همیشه 
مه��د اتفاقات مهم سیاس��ی و 
اجتماعی کش��ور باشد. در این 
گردش حتماً س��ری به بازارچه 

کت��اب بزنید، مطمئن باش��ید 
دست خالی بیرون نمی آیید.

»خیاب��ان  در  زدن  ق��دم   
انقالب« به »سینما بهمن« در 
»میدان انقالب اسالمی« ختم 
می ش��ود؛ س��ینمایی که پیش 
از انق��الب به اس��م »کاپری« 
معروف بود و در جریان انقالب، 
آتش زده شد. البته این سینما 
در س��ال های بعدی بازس��ازی 
شد و امروز یکی از سینماهای 

قدیمی تهران است.
 

خیابان کافه ها
کافه ه��ای زی��ادی در ای��ن 
مس��یر واقع است که می توانید 
در آن ها کمی بمانید و نفس��ی 
تازه کنید. مثل کافه قنادی 60 
ساله »فرانسه« با شیرینی های 
دانمارکی معروف و شیرکاکائو 
و قه��وه ترک��ش ک��ه ابتدای 

»خیابان ابوریحان« قرار دارد.
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به نظر می رس��د که انس��ان ها 
از ابت��دای تاری��خ خ��ود عالقه 
ش��دیدی به ساخت س��ازه های 
متفاوت داشته اند، به طوری که 
امروزه س��ازه های فوق العاده ی 
روزان��ه  ط��ور  ب��ه  را  زی��ادی 

مشاهده می کنیم.
باع��ث  تکنول��وژی  پیش��رفت 
ساخت عجایب جدیدی شده که 
می توانند جای عجایب هفت گانه 
قدیمی را بگیرند. تکنولوژی های 
جدید و ماش��ین های پیشرفته 
به ما این اج��ازه را می دهند تا 
آسمان خراش ها و ساختمان های 
تولی��د  را  متفاوت��ی  و  ب��زرگ 
کنیم، به نحوی که امروزه اکثر 
افراد در گوش��ه و کنار دنیا در 
زندگی روزمره خود با سازه های 
مواج��ه  زی��ادی  غول آس��ای 

می شوند.
در ادامه  نگاهی می اندازیم به 
برخ��ی از بزرگترین و مهمترین 
سازه های مهندسی جهان که هر 
کدام از آنها برای راحتی بیشتر 
انس��ان ها در زندگ��ی س��اخته 

شده اند، با ما همراه باشید.

عجایب مهندسی دنیای مدرن

پل آکاشی کای کیو
ای��ن پل که با ن��ام »پل مروارید« نیز ش��ناخته 
می شود یکی از نمونه های عالی مدرن مهندسی 
عمران است. این پل که در کشور ژاپن واقع شده 
بزرگترین پ��ل کابلی دنیا ب��وده و بر روی هیچ 
س��تونی سوار نشده اس��ت. »آکاشی کای کیو« 
با دهانه مرکزی به ط��ول 1991 متر بزرگترین 
دهان��ه مرکزی را در بی��ن پل های معلق دنیا در 
اختیار دارد و ساخت آن در سال 1998 به پایان 
رس��یده است. این پل با گذش��تن از روی تنگه 
آکاشی، ش��هر کوبه در جزیره هونشو را به ایوایا 
در جزیره آواجی متصل کرده و بخشی از بزرگراه 

هونشو-شیکوکو است.

پل میلو
این پل جاده ای بزرگی است که در باالی رودخانه 
تارن در جنوب فرانسه قرار دارد. این پل با ارتفاع 
343 متری از پایه س��ازه، مرتفع ترین پل-جاده 
جهان اس��ت. این جاده بیش از 36 هزار تُن وزن 

داشته و با عمق 4.2 متر به عنوان طوالنی ترین 
جاده کابلی-پل در جهان به حساب می آید. این 
پل در 14 دسامبر 2004 افتتاح شده و در سال 
2006 جایزه س��ازه فوق العاده IABSE را از آن 

خود کرده است.

یو اس اس جورج اچ. دبلیو. بوش
ساخت ناو هواپیمابر »جورج اچ. دبلیو. بوش« از 
س��ال 2001 در کشتی سازی نظامی »نیوپورت 
نی��وز« آغاز و در س��ال 2009 با صرف هزینه ای 
بال��غ بر 6.2 میلیارد دالر به پایان رس��ید. از این 
ناو هواپیمابر در »نورفولک« ویرجینیا نگهداری 
می ش��ود. طول 333 متری و وزن صد هزار تُنی 
ی��و اس اس جورج اچ. دبلیو. بوش آن را به یکی 
از بزرگترین کشتی های جنگی دنیا تبدیل کرده 
است. در این وسیله از جدیدترین و بی سابقه ترین 
تکنولوژی های دنیا اس��تفاده شده است. سرعت 
این ناو به 30 گره دریایی می رس��د و انرژی آن 
از طریق دو راکتور هسته ای تأمین می شود. این 
ناو به خاطر کار با سوخت هسته ای هر 25 سال 

یک بار سوختگیری می کند.

خط گاز اروپای شمالی
این خط گاز که با نام جریان شمالی نیز شناخته 
می شود یک خط گاز طبیعی دور از ساحل است 
که از »وایبورگ« در روس��یه تا »گرایفس��والد« 
در آلمان کش��یده شده است. این خط بلندترین 

رقبای تازه برای عجایب هفتگانه!
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لوله کشی زیر دریا در دنیا بوده و حتی از خط 
»لوله النگلد« نیز طوالنی تر است. این پروژه 
از دو خط لوله موازی تشکیل شده است، خط 
اول در م��اه می 2011 نص��ب و در 8 نوامبر 
همان س��ال به بهره برداری رسید. خط لوله 
دوم نیز در در سال 2011-2012 نصب شده 
و گازرس��انی به وس��یله آن در تاریخ 8 اکتبر 
2012 آغاز شد. این خط لوله 1222 کیلومتر 

طول دارد.

استادیوم ملی پکن
استادیوم ملی پکن که به نام »آشیانه پرنده« 
نیز شناخته می شود بزرگترین سازه فوالدی 
دنیا بوده و در پایتخ��ت چین قرار دارد. این 
س��ازه فوق الع��اده زیبا بیش از آنکه ش��بیه 
به یک اس��تادیوم المپیکی باشد، به یک اثر 
هنری شباهت دارد. این بنا توسط دو معمار 
سوئیسی به نام های ژاک هرزوکو پیر د مرون 
برای اس��تفاده در المپیک تابس��تانی 2008 

پکن طراحی شده بود.

باالبر بایلونگ
باالبر شیش��ه ای »بایلون��گ« که بلندترین و 
سنگینترین باالبر خارج از ساختمان دنیاست 
در نزدیکی ش��هر »ژانگجیاجی« در کش��ور 
چین قرار دارد. این باالبر 326 متر ارتفاع دارد 
و در کنار صخره ای بزرگ در منطقه توریستی 
»ولینگ یانگ« ساخته شده. این باالبر که با 

نام »آسانسور صد اژدها« نیز شناخته می شود 
قادر اس��ت تا در فاصله دو دقیق��ه افراد را از 
پایین خط به باالی آن منتقل کند. ظرفیت 
ای��ن آسانس��ور 50 نفر بوده و قادر اس��ت تا 
روزانه 18 هزار نفر را جابجا کند. ساخت این 
وسیله از ماه اکتبر 1999 آغاز شده و از سال 
2002 برای استفاده عموم افتتاح شده است.

جزیره های نخلی
ای��ن جزیره ها ک��ه بزرگتری��ن جزیره های 
مصنوعی دنیا بوده و در شهر دبی در امارات 
متحده عربی ق��رار دارند به عن��وان یکی از 
بزرگتری��ن موفقیت های مهندس��ی مدرن 
شناخته می ش��وند. در این جزیره ها 1500 
ویال با س��واحل مصنوعی تعبیه شده است. 
این جزیره ها که به ش��کل یک درخت نخل 
هستند، نخل جمیرا، نخل دیره و نخل جبل 

علی نام دارند.

تونل اروپا
این تونل که Eurotunnel نام دارد و انگلستان 
را به فرانسه متصل می کند، یکی از نمونه های 
عالی مهندسی مدرن است. مهم ترین ویژگی 
ای��ن تون��ل زیر آب ب��ودن آن اس��ت. طول 
یوروتونل حدود 50 کیلومتر بوده که 37.7 

کیلومتر آن در زیر دریا تعبیه شده است.

سد سه دره
س��د »س��ه دهانه« یا سد »س��ه دره« یک 
س��د و نیروگاه برق آبی بوده که در نزدیکی 
ش��هر »س��اندوپینگ« چین، ب��ر روی رود 
»یانگ تس��ه« ساخته شده است. این سد با 
ظرفی��ت 22500 مگاواتی خود بزرگ ترین 
نیروگاه جهان )در بین همه انواع نیروگاه ها( 
اس��ت. این سد عالوه بر تولید برق، ظرفیت 

کش��تی رانی رودخانه یانگ تس��ه را افزایش 
داده و همچنین پتانس��یل وقوع س��یل در 
پایین دست را به کمک فراهم کردن فضای 
ذخیره س��یل کاهش داده است. ساخت این 
سد و نیروگاه در سال 1994 آغاز شده و در 

سال 2008 به بهره برداری رسیده است.

»تلسکوپ کاوشی پانوراما و سیستم پاسخ 
سریع«

این مجموعه ی مجهز به آخرین سیستم های 
عکسبردای با طراحی خاص خود در انستیتو 
نجوم دانش��گاه  هاوایی واقع ش��ده اس��ت. 
برای بررس��ی حداکثری از فضای آس��مان، 
مهندس��ین تعداد زیادی از آینه های نسبتاً 
کوچ��ک را با یک دوربی��ن دیجیتال بزرگ 
ترکیب کرده و محصول��ی تقریباً اقتصادی 
اما قدرتمند را ارائه کرده اند. مدل اولیه تک 
آینه تلس��کوپ PS1 در حال حاضر بر روی 
کوه  »هالیکاال« مورد استفاده قرار می گیرد. 
پژوهش های علمی ای که با اس��تفاده از این 
تلسکوپ انجام می گیرند تحت نظارت یک 
تیم تحقیقی متش��کل از 10 موسس��ه از 4 

کشور دنیا هستند.
 Pan-STARRS یکی از اهداف اصلی ساخت
شناس��ایی و بررسی شهاب سنگ ها و سایر 
اجرام آس��مانی ای است که احتمال برخورد 
آنه��ا به زمین وج��ود دارد. همچنین از این 
مجموعه ب��رای مطالعه در برخ��ی دیگر از 
زمینه های نج��وم، مخصوصاً در مواردی که 
به ناپایداری زمان مربوط اس��ت اس��تفاده 
می شود. »پن-اس��تارز« نه تنها برای دیدن 
اجرام موجود در منظومه شمس��ی استفاده 
می شود، بلکه قادر اس��ت تا اجرام خارج از 
منظومه را نیز نمایش داده و درک بهتری از 

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

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

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

قابل توجه مالكان و رانندگان محترم اتوبوس هاى عقابـ   اسكانيا

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

٪20
تخفيف

مهلت مراجعه: 1مهر ماه 96 تا 1 مهرماه 97

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 33869090-021 و يا 33879091-021 تماس حاصل فرماييد.
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هیچ نمایشی زیبا تر از نمایش تاریخ نیست
رقیب ترامپ در دوره بعد می شوم

سیمرغ ها روی کدام شانه ها نشستند؟
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پایان��ی آیی��ن   باالخ��ره 
سی وششمین جش��نواره فیلم 
فج��ر ب��ا معرف��ی برگزی��دگان 
برگزار و س��یمرغ ها بین اهالی 

سینما تقسیم شد.
مراس��م؛  ای��ن  ابت��دای  در 
مدی��ران به بیان نظرات ش��ان 
پرداختن��د و پ��س از آن ه��ا؛ 
جش��ن  هیجان انگی��ز  بخ��ش 
سینمای ایران آغاز شد. سپس 
کلیپ��ی از فیلم های جش��نواره 
س��ی و شش��م روی پرده رفت 
و واکن��ش تماش��اگران حاضر 
در س��الن را به همراه داشت. 
فیلم های بمب، یک عاش��قانه، 
به وقت ش��ام، تنگه ابوقریب، 
حی��وان،  اس��تانبول،  چه��اراه 
خجال��ت نکش، دارک��وب، عرق 
س��رد، التاری و مغزهای کوچک 
زنگ زده با تش��ویق های پیاپی 

حضار روبرو شدند.
در بخ��ش بع��دی، در نماهنگی 
جش��نواره  دوره  ای��ن  داوران 
معرف��ی ش��دند و رش��یدپور 
)مج��ری برنامه( گف��ت: تصویر 
دی��د  خواهی��م  را  کس��انی 
ک��ه س��خت ترین 48 س��اعت 

زندگی شان را سپری می  کنند.

آیین پایانی سی وششمین جشنواره فیلم فجر با معرفی برگزیدگان برگزار شد

 بهترین فیلم کوتاه
 سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه: بهرام و بهمن 
آرک )حیوان(. بهمن آرک بعد از دریافت جایزه از 
دستان رسول صدر عاملی گفت: از توجهی که به 
ما ش��د و مسؤوالنی که هستند تشکر می کنم و 

امیدوارم بیشتر به سینمای کوتاه توجه شود.

 بهترین جلوه های ویژه بصری
 سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه بصری: 
فرید ناظرفصیحی )چهارراه استانبول(. فرید ناصر 
فصیحی؛ برنده جایزه بهترین جلوه های بصری بعد 
از دریافت جایزه از دستان بهرام بدخشانی گفت: 
من از مصطفی کیایی تش��کر می کنم و تولدش 
را هم تبریک می گویم. واقعاً هیجان زده هستم و 
فکر می کنم این جایزه کار ما را از امروز سخت تر 

می کند.

 بهترین جلوه های ویژه میدانی
 سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی: 

محسن روزبهانی )تنگه ابوقریب(.

 بهترین چهره پردازی
 س��یمرغ بلورین بهترین چهره پردازی: سعید 
مل��کان )تنگه ابوقریب(. س��عید مل��کان بعد از 
دریافت جایزه بهترین طراح��ی چهره پردازی از 
دس��تان خس��رو دهقان گفت: از تمام بازیگران 

فیلم تنگه ابوقریب تشکر می کنم به خصوص امیر 
جدیدی، علی سلیمانی، حمیدرضا آذرنگ و جواد 
عزتی. سیمرغم را به اجراگران گریم فیلم تقدیم 

می کنم.

  بهترین طراحی صحنه
 سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه: عباس 
بلوندی )س��رو زیر آب(. عب��اس بلوندی پس از 
دریافت س��یمرغ خود از دس��ت فرشته طائرپور 
گف��ت: از هیات داوران که من را الیق دانس��تند 
تشکر می کنم. سیمرغم را به همه گروه فیلم سرو 
زیر آب و همچنین دوس��تانم در انجمن طراحان 

صحنه تقدیم می کنم.

 بهترین طراحی لباس
 س��یمرغ بلورین بهترین طراحی لباس: س��ارا 
خالدی زاده )بمب، یک عاشقانه(. خالدی زاده پس 
از دریافت سیمرغ بلورین از دستان کمال تبریزی 
گفت: از هیأت داوران تشکر می  کنم. از گروه خوب 
فیلم »بمب؛ یک عاشقانه« تشکر می  کنم و جایزه 
را به آنها اهدا می  کنم. از محسن شاه ابراهیمی  هم 

به صورت ویژه تشکر می  کنم.

 بهترین صداگذاری
 س��یمرغ بلورین بهترین صداگذاری: علیرضا 
علویان )به وقت شام، مغزهای کوچک  زنگ زده(. 
علویان پس از دریافت س��یمرغ بلورین از دستان 

سیمرغ ها روی کدام شانه ها نشستند؟
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محمدرضا فروتن گفت: از ابراهیم حاتمی کیا 
و هومن س��یدی به خاطر اعتمادشان تشکر 
می کنم. همچنین از محس��ن کیایی، سهیل 
بیرقی، محمد خزاعی و س��عید س��عدی هم 
تشکر می  کنم. از گروهم در استودیو و ... هم 

سپاسگزارم. و همچنین از پژمان لشکری پور.

 بهترین صدابرداری
س��یمرغ بلورین بهترین صدابرداری: رشید 
دانش��مند )تنگه ابوقریب(. دانشمند پس از 
دریافت س��یمرغ بلورین از دس��تان فرشته 
طائرپور گفت: از یداله صمدی یاد می  کنم، او 

حداقل دو سال است که کار نمی  کند.

 بهترین موسیقی متن
 س��یمرغ بلورین بهترین موسیقی متن: به 
وقت شام )کارن همایون فر(. همایون فر پس 
از دریافت س��یمرغ بلورین از دس��تان کمال 
تبریزی گف��ت: خیلی خوش��حالم که اینجا 
هس��تم. از هیأت داوران و حاتمی کیا تش��کر 
می  کنم. هر بار با او کار می  کنم و جایزه هایی 
ک��ه می  برم واقعاً ب��رای او اس��ت. این جایزه 
متعلق به ابراهیم حاتمی  کیاست و کسانی که 
جان شان را می  دهند که ما اینجا جشن برگزار 

کنیم.

 بهترین تدوین
س��یمرغ بلوری��ن بهترین تدوی��ن: بهرام 
دهقان��ی و محم��د نجاریان )عرق س��رد(. 
دهقان��ی و نجاری��ان روی صحن��ه آمدند و 
س��یمرغ های خود را از رس��ول صدرعاملی 
وحس��ن خجس��ته گرفتند. دهقان��ی ابراز 
امی��دواری ک��رد که این جای��زه را برادرش 
او  در هی��أت داوران )خس��رو دهقان( ب��ه 
نداده باش��د! او گفت: از مجموعه همکارانم، 
کس��انی که پش��ت و جلوی دوربین بودند، 
به خصوص سهیل بیرقی که به سختی فیلم 
را به نمایش جشنواره رساند و خیلی اذیت 
شد، تش��کر می  کنم. امیدوارم بتواند بعد از 
این راحت تر کار کند. از باران کوثری تشکر 
می کنم که اگر در این فیلم نبود نتیجه کار 

به این خوبی نمی  شد.

  بهترین مدیرفیلمبرداری
 سیمرغ بلورین بهترین مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین دست 
)س��رو زیر آب(. زرین دست پس از دریافت سیمرغ بلورین از 
دستان بهرام بدخشانی ضمن تشکر از هیات داوران از حامد 

حسینی و محمدعلی باشه آهنگر تشکر کرد.

 بهترین فیلم از نگاه هنر و تجربه
 سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه هنر و تجربه: مغزهای 
کوچک  زنگ زده )هومن سیدی(. هومن سیدی پس از دریافت 
سیمرغ بلورین گفت: اصالً نمی  دانستم چنین جایزه ای وجود 
دارد. خیلی از همه سپاسگزارم و کلیشه ترین جمله ای که وجود 
دارد را می  گویم بارها شنیده اید، می  گویند که من جایزه ام را از 

مردم گرفتم، من هم همین را می  گویم.

  بهترین فیلم اول
 س��یمرغ بلورین بهتری��ن فیلم اول: خجال��ت نکش )رضا 
مقصودی(. رض��ا مقصودی پس از دریافت جایزه از خس��رو 
دهقان مثل سیدی ابراز تعجب کرد و از حضور احمد مهران فر 
در این فیلم تشکر کرد و گفت: او خیلی برای نقشش و رسیدن 

به آن زحمت کشید.

سـیمرغ بلوریـن بهتریـن 
بازیگر نقش مکمل زن: سحر 
سـرد- )عـرق  دولتشـاهی 

چهـارراه اسـتانبول(. سـحر 
دولتشـاهی پـس از دریافت 
سـیمرغ بلورین ضمن تشکر 
از مصطفی کیایی برای اعتماد 
دوباره به او و ذکر این که جای 
او در مراسم خالی است، گفت: 
هر پنـج بازیگر اصلـی فیلم 

»عرق سرد« نامزد شده اند.
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 تقدیر از خانواده شهید معز غالمی 
در این بخش خانواده ش��هید معز غالمی  
ش��هید مداف��ع ح��رم روی صحن��ه آمدند 
و حاض��ران در اختتامی��ه یکپارچ��ه ب��ه پا 
خواستند و خانواده شهید را تشویق کردند. 
در این بخش مرتضی ش��عبانی تهیه کننده 
»زنان��ی با گوش��واره های باروتی« به همراه 
»نورالحلی« روی صحنه آمدند و لوح تقدیر 
را از دستان دبیر جشنواره و مادر شهید معز 

غالمی  گرفتند.

  بهترین بازیگر نقش مکمل زن
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل 
زن: سحر دولتش��اهی )عرق سرد- چهارراه 
اس��تانبول(. سحر دولتشاهی پس از دریافت 
سیمرغ بلورین ضمن تشکر از مصطفی کیایی 

برای اعتماد دوباره به او و ذکر این که جای 
او در مراسم خالی است، گفت: هر پنج بازیگر 
اصلی فیلم »عرق سرد« نامزد شده اند، عجب 
کارگردانی... او اظهار امیدواری کرد جشنواره 
فجر جش��نواره واقعی سینمای ایران باشد و 
محل تجدید دیدار هنرمن��دان با هم و این 
که از کاره��ای هم ِکیف کنیم و دلخوری ها 

کم تر باشد.

  بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد: جمشید هاشم پور برای فیلم »دارکوب«؛ 
در این بخش دختر جمش��ید هاشم پور روی 
صحنه آمد و به نیابت از پدر از داوران تش��کر 

کرد.

  بهترین بازیگر نقش اول زن
 س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 
زن: سارا بهرامی  )دارکوب(. سارا بهرامی  بعد 
از دریافت جایزه از رس��ول صدرعاملی گفت: 
این س��یمرغ خیلی برایم ارزش��مند است. از 
هیأت داوران تشکر می کنم و خیلی از بهروز 
ش��عیبی ممنونم که این نقش را به من داد و 
همچنین از محمود رضوی وتک تک دوستانم 
در دارکوب تش��کر می کنم. از همه دوستانی 
که م��ن را تش��ویق کردند سپاس��گزارم. از 
نویسندگان فیلم دارکوب و علیرضا برازنده هم 
تشکر می کنم. از امین حیایی که خیلی من را 
یاری کرد و پارتنر خوبی بود تشکر می  کنم. به 
افتخار مادرم که در سالن است دست بزنید و 
س��یمرغ بلورینم را به خانواده نازنینم و همه 
کسانی که برایم عزیز هستند، تقدیم می  کنم.
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 دیپلم بهترین بازیگر نقش اول مرد
 دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد: 
امین حیایی )ش��عله ور(. امین حیایی، بعد از 
دریاف��ت دیپلم افتخار بهترین نقش اول مرد 
برای فیلم »شعله ور« از حضار تشکر کرد و از 

روی صحنه پایین رفت.

 بهترین بازیگر نقش اول مرد
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد: 
امی��ر  جدیدی )عرق س��رد و تنگه ابوقریب(. 
جدیدی ضمن تشکر از داوران و کارگردان های 
فیلم هایش ابراز امیدواری کرد بتواند این راه را 

به خوبی ادامه دهد.

 بهترین فیلمنامه
 سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه: کامبوزیا 
پرت��وی )کامی��ون(. کامبوزیا پرت��وی بعد از 
حض��ور روی صحنه ضمن انتق��اد از این که 
داوران بازی س��عید آقاخان��ی را ندیده اند، از 
او خواس��ت روی صحنه بیاید. پرتوی گفت: 
این سومین جایزه ای است که این فیلمنامه 
می گیرد و برای همین با دست و دلبازی آن 
را به آقاخانی تقدیم می کنم. او سیمرغ خود را 

به سعید آقاخانی اهدا کرد.

 بهترین فیلمنامه
دومین س��یمرغ بلورین بهترین فیلمنامه: 

مغزهای کوچک زنگ زده )هومن سیدی(.

 جایزه ویژه هیأت داوران
 سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیأت داوران: بمب، 
یک عاشقانه )پیمان معادی(. پیمان معادی بعد 
از دریافت س��یمرغ بهترین فیلم از نگاه داوران 
گفت: به هیأت داوران خسته نباشید می  گویم و 

از رسول اف تهیه کننده فیلم هم سپاسگزارم.

 بهترین کارگردانی
 اولین سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی: 

ابراهیم حاتمی  کیا )به وقت ش��ام(. ابراهیم 
حاتمی کی��ا بعد از دریافت س��یمرغ گفت: 
ممنونم از محبت داوران عزیز. من فیلمساز 
وابس��ته و فیلمس��از این نظامم. من افتخار 
می کنم از کسانی حرف می زنم که باورشان 
دارم. من س��ی سال اس��ت روی این صحنه 
می آی��م و می روم. از س��ازمان اوج تش��کر 
می کن��م. آن ها خیلی زحمت می کش��ند و 
باید نام س��ربازان گمنام امام زمان را به آنها 
داد. متأسفم از همکارانم که وقتی اسم این 
س��ازمان ها و... به می��ان می آید، به آن معنا 
می دهم. افتخار می کنم برای مدافعان حرم 
فیلم ساختم. افتخار می کنم از بچه های سپاه 
و حاج قاسم س��لیمانی جایزه گرفتم. بابت 
کارهایم پشیمان نیستم. اگر خانه سینما به 
محل کارآفرینی تبدیل شود، من کارآفرینم 
چراکه یک سال رزق به آنها رساندم. امثال 
رشیدپور این واژه ها را می  سازند. به تلویزیون 
اعتراض می کنم از مس��ؤوالن شبکه یک و 
دو، ش��کایتم را به خدا می برم. حاج قاس��م 
س��لیمانی با دیدن فیلم من اش��ک ریخت. 
این نگاه واقعاً زشت است برای این مملکت. 
من ش��کایتم را به خدا می برم. رشیدپور در 
واکنش به س��خنان حاتمی  کیا گفت: هرچه 
آقای حاتمی  کیا گفت به جان می  خرم و بر 
چش��مم می  گذارم و از اظهار لطفش تشکر 

می  کنم. از نقدهای صریح او سپاسگزارم.

 بهترین کارگردانی
 دومین سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی: 
بهرام توکلی )تنگه ابوقریب(. بهرام توکلی هم 
بع��د از دریافت س��یمرغ کارگردانی گفت: از 
هیأت داوران و همه کسانی که به من کمک 

کردند سپاسگزارم.

 بهترین فیلم
 سیمرغ بلورین بهترین فیلم: تنگه ابوقریب 
)س��عید ملکان(. سعید ملکان بعد از دریافت 

س��یمرغ بلورین بهترین فیلم ب��رای »تنگه 
ابوقریب« گفت: از هیأت داوران تشکر می کنم 
و جایزه ام برای همه اعضای گروه فیلم است و 
از آنها دعوت می  کنم روی سن بیایند. به این 
دلیل که فضا کمی  تلخ ش��د، من می  خواهم 
یک نکته ش��یرین تعریف کن��م. مردم برای 
اسم شهدا در آخر فیلم دست می  زدند و این 
خیلی ارزش��مند بود برای ما. گروه س��ازنده 
»تنگه ابوقری��ب« روی س��ن آمدند و عکس 

یادگاری گرفتند.
 برای اهدای جایزه بهترین فیلم از نگاه ملی، 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، 
سیدعباس صالحی وزیر ارشاد و محمدمهدی 
حیدریان رئیس سازمان سینمایی روی صحنه 

آمدند.

 بهترین فیلم از نگاه ملی
 سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی: سرو 
زیر آب )به تهیه کنندگی سیدحامد حسینی(. 
سید حامد حسینی؛ تهیه کننده فیلم »سرو 
زیر آب« س��یمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه 
ملی را دریافت کرد و گفت: ما تیمی  داشتیم 
ک��ه کار س��ختی انجام دادن��د و محمدعلی 
باشه آهنگر سرپرست این تیم بود. خوشحالم 
تیم ما بسیار همدل بود و هرچه داریم در این 
فیلم از خون پاک شهدا بود و خواهش می کنم 

آنها را تشویق کنید.
 برای اهدای س��یمرغ بلورین بهترین فیلم 
از نگاه تماش��اگران دبیر جشنواره و منوچهر 
شاهسواری مدیرعامل خانه سینما به حاضران 

روی صحنه اضافه شدند.

  بهترین فیلم از نگاه تماشاگران
 س��یمرغ بلوری��ن بهتری��ن فیل��م از نگاه 
تماشاگران: مغزهای کوچک زنگ زده )هومن 
س��یدی(. شاهسواری از س��یدی خواست تا 
عوامل فیلمش را برای گرفتن عکس یادگاری 

روی صحنه بیاورد.
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ن��ام »راک« در برنامه های نمایش��ی 
ورزش��ی و کش��تی ک��چ تلویزیونی 
مشهور ش��د. همین ش��هرت کافی 
ب��ود تا نق��ش کوتاهی در قس��مت 
دوم مجموع��ه فیل��م »مومیایی« در 
س��ال 2001 بگی��رد. او ک��ه با نام 
اصلی خ��ود »دواین  جانس��ون« به 
در  پرداخ��ت،  س��ینمایی  فعالی��ت 
این اکش��ن فانتزی ماجراجویانه در 
نقش کاراکتر شاه عقرب ظاهر شد. 
اس��تقبال تماش��اگران از این نقش 
کوتاه، راه را برای س��اخت فیلمی به 
همی��ن نام در س��ال 2002 باز کرد 
و پای راک کامالً به س��ینما باز ش��د. 
از او به عن��وان جانش��ین »آرنول��د 
ش��وارتزنگر« یاد ک��رده و می کنند. 
هر دو از دنیای ورزش و بدنس��ازی 
راهی س��ینما ش��دند و ژانر اکشن 
را به عنوان پای��ه کاری خود انتخاب 
کردند.  جانسون در طی این سال ها 
در فیلم ه��ای زی��ادی ب��ازی کرده و 
حاال، از چهره های سرشناس و موفق 
دنیای سینماست. تازه ترین فیلمش 
»جومانجی: به جنگل خوش آمدید« 
نسخه دوباره سازی شده فیلم موفق 
ده��ه هش��تادی »رابی��ن ویلیامز« 
اس��ت. این کمدی اکش��ن فانتزی و 
نوجوانانه، ت��ا االن به فروش جهانی 
800 میلی��ون دالری در آمری��کا و 
دیگر کشورهای دنیا رسیده است.  
جانسون در چند گفت وگوی اینترنتی 
خ��ود، درباره این فیلم، کارهای تازه 
و حت��ی سیاس��ت صحب��ت می کند. 
بسیاری از هنرمندان هالیوود علیه 
»ترام��پ« هس��تند و اص��الً تصور 
نمی کردند که او بتواند مهمان چهار 
س��ال کاخ سفید باش��د. حاال دواین  
جانس��ون هم تصمیم ب��ه فتح کاخ 
س��فید دارد. رس��انه های گروهی با 
طرح این پرس��ش ک��ه حرف های او 
جنبه شوخی دارد یا جدی، به سابقه 
حضور بازیگران در دنیای سیاس��ت 
اش��اره ک��رده و از رونال��د ریگان و 
آرنولد شوارتزنگر یاد می کنند. اولی 
در دهه 80 رئیس جمهور آمریکا شد 
و برنام��ه ارتجاعی جنگ س��تارگان 
را در پی��ش گرف��ت. آرنولد هم که 
اصلیتی اروپایی دارد، تا فرمانداری 
ایالت کالیفرنیا پیش رفت. در ادامه 

گفتگوی او را می خوانید

دواین جانسون؛ جانشین »آرنولد شوارتزنگر« از خودش می گوید

کیکاوس زیاری
مترجم

در کنار بازی در جومانجی، یکی از تهیه کنندگانش 
هم بوده اید.

زمانی که پیشنهاد کار در این فیلم شد، به دنبال 
داس��تانی بزرگ و جذاب بودم. این بار احس��اس 
می کردم قرار اس��ت در پروژه ای کار کنم که به 
آن ایمان دارم. داس��تانی ب��ود که نه تنها خودم، 
که خانواده ام هم دوس��تش داشتند. سال ها قبل 
نسخه اصلی را دیده و شیفته آن شده بودیم. حاال 
فرصتی به وجود آمده بود که می توانس��تم آنچه 
را که بسیار دوست دارم جلو دوربین ببرم. برای 
تعریف داس��تان باید راه های ت��ازه ای را امتحان 
ک��رده و پیش می رفتیم. با تماش��اگران جوان و 
ت��ازه ای روبه رو بودیم ک��ه خواهان فیلمی بودند 
که با مقتضیات روز همراه باشد. فیلمنامه نسخه 
تازه تکانم داد و با خودم گفتم حتماً تماشاگران 
امروزی هم رابطه خوبی با آن برقرار خواهند کرد. 

زمان بحث تولید جومانجی، قرارداد کار در اکشن 
»غرش« را با »براد پیتون« داشتم. پیشنهاد کردم 
جومانجی را قبل از آن بسازیم. به نوعی احساس 
عجله داش��تم و می خواستم کار این فیلم زودتر 
تمام شده و به نتیجه برسد. یک چنین چیزهایی 
همیش��ه در هالیوود اتفاق می افتد و چیز تازه ای 
نیست. با فیلمنامه به سراغ جیک کارگردان فیلم 
رفتم. با هم زیاد بحث کردیم. از دل این بحث ها، 
به نکات تازه ای رسیدیم و همه چیز از همان جا 

شکوفا شد.

چه چیزی باعث می ش�ود احس�اس کنید قوی 
هستید؟

خوش مشربی و تالش برای درست انجام دادن 
کارها کمک می کند تا احساس قوی بودن کنم. 
در زندگی خانوادگی ام در ده سال گذشته، باال و 

رقیب ترامپ در دوره بعد می شوم
کار بازیگری مثل بندبازی است

تالش می کنم تا حد امکان خودم باشم
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پایین های زیادی داشته ام. در دنیای حرفه ای 
و کاری هم همین طور بوده است. کار بازیگری 
مثل بندبازی است و پیچ و تاب زیادی دارد. 
شکست ها و حذف شدن ها مهم هستند. زمین 
خوردن و تالش برای بلند شدن و دوباره قد 

راست کردن، اقدام و حرکت درست است.

چه چیزی باعث می ش�ود احساس ضعف 
کنید؟

زمانی که نمی توانم متوجه اش��تباهی که 
کرده ام بش��وم یا روی آن چشم ببندم. شاید 
ای��ن مهم ترین نقط��ه ضعف من باش��د. اما 
بعضی وقت ها، اش��تباهاتم را نمی بینم و این 
مشکل ساز می شود. در پایان ماجرا از خودم 
می پرس��م چرا با آن که جلوی چشمم بوده، 
متوجه اش��تباهم نشده ام. اما شاید کمی دیر 

شده باشد.

برای ورود به دهه پنجم زندگی، می خواهید 
بازیگ�ر چ�ه نوع نقش�ی در دنی�ای فرهنگی 

امروزی باشید؟
فکر کنم مهم ترین نکته »اصیل« و »واقعی 
بودن« باش��د و این مس��أله که تا حد امکان 
خودم باشم. هر کسی باید خودش باشد و نه 
یک آدم جعلی و غیرواقعی. زندگی ادامه دارد 

و باید برای تغییرات آماده باشیم.

چرا دس�ت به تأسیس شرکت فیلم سازی 
»سون باکز پروداکشن« زدید؟

بع��د از موفقی��ت مالی ونقده��ای مثبت 
فیلم هایی که این چند سال اخیر بازی کردم، 
احساس کردم برای کار در پشت دوربین هم 
آماده ام. همیشه به دنبال یاد گرفتن چیزهای 
ت��ازه ب��وده ام و هیچ وق��ت ب��رای یادگیری 
چیزهای تازه دیر نیست. می خواهم سهمی 
ه��م در موفقیت هایی ک��ه نصیب فیلم هایم 

می شود داشته باشم.

اما ش�ما که جزو بازیگران پردرآمد هستید. 
ه�م درص�دی از ف�روش فیلم های ت�ان را 
می گیری�د و ه�م ب�رای هر اپی�زود مجموعه 
کمدی درام »فوتبالیس�ت ها« 650 هزار دالر 

دریافت می کنید!
فقط بحث درآمد و پول نیست. زمانی که در مقام تهیه کننده 
عمل می کنید، آزادی عمل بیشتری دارید و مجبور به انجام 
کارهایی نیستید که به شما دیکته می شود. فرصت و امکان آن 

را دارید که کار را آن گونه که مایل هستید به پیش ببرید.

تعدادی از فیلم های تان به قس�مت های بعدی رس�یده اند. 
هالیوود هم س�نت دنباله س�ازی خود را دنبال می کند. موافق 

تولید این گونه فیلم ها هستید؟
اگر قس��مت های تازه حرفی برای گفتن داشته باشند بله، 
در غیر این صورت نه! قس��مت های تازه هر فیلم س��ینمایی 
بای��د چیزهای تازه ای در معرض دید تماش��اگران قرار دهد. 
این باعث می شود آنها به تماشای چیزهایی بنشینند که در 
قس��مت های قبلی ندیده اند. اما اگر قسمت تازه تکرار کننده 
همان چیزهای قبلی باش��د، دیگر چه ضرورتی برای ساخت 

آن هاست؟

بحث نامزدی تان برای دور بعدی ریاست جمهوری آمریکا 
جدی است؟

بله. قصد ش��رکت در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا را دارم. انتخابات سال قبل کشور، باعث تشویقم به این 
کار شده است. این انتخابات نشان داد که در دنیای سیاست 

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.

راز خوش بینی در کار چیست؟
من همه چیز را با قدردانی و س��پاس از اطرافیانم ش��روع 
کردم. بدون قدردان��ی از محبت و زحمات دیگران نمی توان 
به جایی رس��ید. حاال در دوران 40 سالگی ام هستم و خبری 
از 20 س��الگی نیست. در آن سال ها فکر می کردم همه چیز 
را می دان��م ولی اصاًل این طور نبود. در 30 س��الگی بود که با 
خودم فکر کردم و به طرح پرسش هایی برای خودم پرداختم. 

تصمیم گرفتم خودم و راهم را پیدا کنم.
اتفاقات مختلفی در زندگی ام افتاد. از همس��رم جدا شدم و 
پدر ش��دن چالش های زیادی را پی��ش رویم قرار داد. تالش 
داشتم برای خودم حل کنم که می خواهم چگونه پدری باشم. 
ب��ه همین دلیل، اتفاقات و ماجراهای زیادی برایم پیش آمد. 
حاال در دوران 40 س��الگی، می دانم زمانی که از خواب بیدار 
می ش��وم قرار است چه کنم. کارهایم مرتب است و با برنامه 
پیش می روم. در مواجهه با مشکالت، سختی های طی شده 
را به یاد می آورم و برای حل مش��کالت از آن تجربیات بهره 
می گیرم. با یادآوری سختی های گذشته، برای حرکت به جلو 

آماده می شوم. قدرشناسی به من انگیزه و الهام می دهد.

دوایـن جانسـون: می دانم 
زمانـی کـه از خـواب بیـدار 
می شوم قرار اسـت چه کنم. 
کارهایم مرتب است و با برنامه 
پیـش مـی روم. در مواجهه با 
مشـکالت، سـختی های طی 
شده را به یاد می آورم و برای 
حل مشکالت از آن تجربیات 

بهره می گیرم.
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استاد مهربان، هنرمند سرسخت 
بهتری��ن  بدقل��ق،  فرهیخت��ه  و 
توصیف برای سعید نیک پور است 
ک��ه صریح  تر از هر کس��ی درباره 
خ��ودش حرف می زن��د و به اوج و 
حرف��ه ای اش  زندگی  فروده��ای 

نگاهی واقع گرایانه دارد.
او بیشتر از 20 سال است که از 
ایران مهاجرت کرده و بعد از آن، 
فق��ط گاهی به کش��ورش می آید، 
نقش��ی در فیلم یا س��ریالی بازی 
می کن��د و برمی گ��ردد. ط��ی این 
س��ال ها او در س��ریال هایی چون 
پلیس ج��وان، امام عل��ی )ع(، در 
چشم باد، عمارت فرنگی، شهریار، 
معمای ش��اه و سرزمین کهن بازی 
کرده و در قالب ملک الشعرای بهار 
و محمدعلی فروغی هم ظاهر شده 
اس��ت، ام��ا همچنان ب��رای مردم 
ای��ران، س��عید نیک پور ی��ادآور 

»امیرکبیر« است و بس.
این بازیگر و کارگردان پیشکسوت 
در سریال »ستارخان« که از شبکه 
یک پخش شد، نقش سردار ملی 
را برعهده داش��ت. این س��ریال 
بزرگ ت��ری  س��ریال  از  بخش��ی 
ب��ه ن��ام »ایراندخت« اس��ت که 
فیلمنامه اش با مش��اوره نیک پور 
نوشته شده و به گفته محمدرضا 
ورزی، بخش داس��تانی سریال به 

وجه تاریخی آن می چربد.

س�ریال س�تارخان هم�ان طرحی اس�ت که 
سال ها پیش در ذهن داشتید؟

نه. اگر چه آن فیلمنامه س��ال ها پیش نوشته 
ش��ده؛ اما طرح این سریال متعلق به محمدرضا 
ورزی اس��ت. من سال هاس��ت که با ورزی کار 
می کنم و دوس��تی طوالنی ما باعث ش��د او در 
جریان زندگی و وضعیتم قرار بگیرد. او می دانست 
من قصد داشتم سریالی درباره انقالب مشروطه 
با محوریت س��تارخان بسازم. بنابراین به محض 
آن که توانست اجازه س��اخت سریالی با همین 
مضم��ون را بگیرد با من تماس گرفت. از حدود 
هش��ت ماه پیش، ش��ب ها در فضای مجازی با 
هم حرف می زدیم تا به این نتیجه برس��یم که 
زندگی ستارخان را با چه ساختاری بسازیم. من 
قول همکاری به ورزی دادم و به عنوان مش��اور 
فیلمنام��ه و حت��ی در اجرا یا انتخ��اب بازیگر، 
آهنگس��ازی یا هر کار دیگری ک��ه بتوانم، به او 

کمک می کنم.

چرا طرح خودتان را نساختید؟
فیلمنامه  را نزدیک به 33 س��ال پیش نوشته 
بودم. ضمن این که س��اخت آن فیلمنامه زور و 
قوت��ی می خواهد که نه در من هس��ت و نه در 
تلویزیون. پروژه سنگینی است. خوشبختانه اگر 

قصه سریال »ایراندخت« را دیده باشید، متوجه 
خواهید شد با یکی از زیبا ترین قصه های ایرانی 
روبه رو ش��ده اید. آن هایی که سریال را دیده اند 
پی خواهند برد که با وجود مش��کالت متعدد و 
موانع مختلف، می ش��ود سریال هایی ساخت که 
بزند توی دهان همه آنهایی که از آن سوی آب و 
آن سوی کره زمین با تلویزیون ها و رسانه های شان 

به ما حمله می کنند.

چرا قصد داش�تید بع�د از امیرکبیر به س�راغ 
ستارخان بروید؟

برنامه داش��تم؛ آدم های��ی را در تاریخ معاصر 
ایران انتخاب کردم که سرنوش��ت مردم ایران را 
طی 150 سال تغییر داده اند. قائم مقام فراهانی 
و بعد ستارخان، میرزاکوچک خان، دکتر مصدق 
و در نهایت می رسیدیم به انقالب اسالمی ایران. 
س��ریال  امیرکبیر را ساختم، اما به مشروطه که 
رس��یدم، دیگر نشد ادامه بدهم. فیلمنامه ای که 
با عنوان »ایران بیدار« در س��ه فصل به نام های 
اس��تبداد صغیر، نبرد تبریز و اولتیماتوم نوشته 
بودم به جمعی از آدم های معروف و متخصص از 
گروه های مختلف فکری سپرده شد تا درباره اش 
نظر بدهند، در حال��ی که از این جمع حتی دو 
نفرشان با هم به توافق نمی رسیدند! آنقدر با هم 

هیچ نمایشی زیبا تر از نمایش تاریخ نیست
  رفتم هلند اما با پای خودم برگشتم!

گفت وگو با سعید نیک پور، بازیگر نقش ستارخان سریال »ایراندخت«

آذر مهاجر
خبرنگار
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بح��ث کردند که رئیس وقت س��ازمان صدا 
و س��یما قید کار را زد! البت��ه در این مدت 
عده ای هم بودند ک��ه می گفتند با نیک پور 
نمی ش��ود کار کرد، زیر ب��ار نمی رود، کوتاه 
نمی آی��د، مگر خودمان نمی توانیم س��ریال 
بس��ازیم و ... آرام آرام آدم های��ی از اطراف و 

اکناف پیدا شدند و من به حاشیه رفتم.

به همین دلیل بع�د از امیرکبیر فقط بازی 
کردید و دیگر سراغ کارگردانی نرفتید؟

برای من همیش��ه برنامه س��ازی اهمیت 
بیشتری داشت و ارزشمندتر بود، اما شرایط 
به طریق دیگری پیش رفت. سال 1372 در 
حال��ی که فقط 9 ماه مانده بود بازنشس��ته 
بشوم، بدون اجازه از تلویزیون رفتم و هر چه 
تماس گرفتند، حاضر نش��دم برگردم. وقتی 
وارد هلند ش��دم با اس��تقبال گرمی مواجه 
ش��دم. رفتم اما ده س��ال بعد با پای خودم 

برگشتم! )می خندد( بچه ها بزرگ شده بودند و من هم دیگر 
حوصله ام سر رفته بود. وقتی برگشتم، صاف رفتم تلویزیون 

و از حق نگذریم خیلی از من استقبال کردند.

اگ�ر ش�رایط مناس��ب باش�د و فتح باب�ی ش�ود ب�رای 
کارگردانی، چه س�ریالی خواهید ساخت؟

ایده هایی دارم، ولی با ش��رایط ام��روز نمی توانم کار کنم. 
تهیه کننده ه��ا و کارگردان ه��ای ام��روز را می بینم و حس 
می کن��م نمی توانم مثل این بچه ه��ا کار کنم، چون اخالقم 

با آنها فرق دارد.

این همه سرس�ختی از کجا می آید؟ چرا کمی انعطاف به 
خرج نمی دهید که ایده های تان عملی شود؟

چون من کارم نمایش اس��ت. کس��ی ک��ه از روی کتاب 
تاریخ ب��رای ش��خصیت های تاریخی دیالوگ می نویس��د، 
معنای سریال تلویزیونی و اثر نمایشی را نمی فهمد و دلیلی 

نمی بینم به حرفش گوش بدهم.

من قصد داشـتم سـریالی 
دربـاره انقـالب مشـروطه با 
محوریت سـتارخان بسـازم. 
بنابرایـن بـه محـض آن کـه 
ورزی توانسـت اجازه ساخت 
سـریالی با همیـن مضمون را 
بگیرد با مـن تماس گرفت. از 
حدود هشت ماه پیش، شب ها 
در فضـای مجازی با هم حرف 
می زدیـم تـا بـه ایـن نتیجه 
برسیم که زندگی ستارخان را 

با چه ساختاری بسازیم.
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برای ش�ما قصه اهمیت بیش�تری دارد یا 
وفاداری به تاریخ؟

قصه تاریخی مهم تر اس��ت. اگر قرار باشد 
فقط تاری��خ را نمایش بدهیم، پس این همه 
کتاب تاریخی برای چه نوشته می شود؟ من 
شخصیت های تاریخی را به عنوان شخصیت 
نمایشی دوست دارم. به همین دلیل ستارخان 
ما واقعی نیست، بلکه ستارخان نمایش و درام 
اس��ت. امیرکبیر هم همین طور. کجا میرزا 
تقی خان این قدر شسته رفته بود؟ مهد علیا 
کی چنین ش��کوه و جبروتی داشت؟ عکس 
مهدعلیا را دیده اید؟ نه لباس های احمقانه اش 
و نه حتی چهره بدذاتش، ش��باهتی به خانم 

فخری خوروش نداشت.
ول��ی خانم خوروش یک مهدعلیا دیدنی را 
به نمایش گذاش��ت، چون ما شخصیت های 
تاریخی را »آرتیس��تیک« نمایش می دهیم. 
به من چه ارتباطی دارد اگر مثاًل س��تارخان 
زانوی��ش را باال می آورد و س��تون دس��تش 
می کرد و قلیان می کشید! امکان ندارد چنین 
تصویری از ستارخان نشان بدهم. ستارخانی 
که من نشان می دهم چنان باوقار راه می رود 
و حرک��ت می کن��د که گویی با ی��ک ژنرال 

تربیت شده روبه روییم!

این اسمش تحریف تاریخ نیست؟
اصاًل. چ��ون تمام وقایع، واقعی هس��تند. 
رخداده��ای تاریخی عوض نمی ش��ود، فقط 
ش��خصیت ها وجه نمایش��ی پی��دا می کند. 
شخصیت های یک اثر نمایشی باید دلپسند 
و دلفریب باشند، مردم آنها را دوست داشته 
باشند ولی در چارچوب وقایع تاریخی عمل 

و عکس العمل داشته باشند.
 نمی دانم ش��ما عکس عزت الدوله، خواهر 
ناصرالدین ش��اه را دیده اید یا نه! اگر خانواده 
ناصرالدین ش��اه به دست و پای من می افتاد 
به عنوان س��عید نیک پور حاضر نبودم از او 
خواستگاری کنم! اما من این نقش را به ژیال 
سهرابی س��پردم، چون داش��تم برای مردم 
نمای��ش م��ی دادم و مردم قرار اس��ت قصه 

تاریخی ببینند و از دیدنش لذت ببرند!
ما کار هنرمندانه می کنیم. چه کسی گفته 
ما تاریخ ش��ناس یا محقق هس��تیم یا مثاًل 
قصدمان این اس��ت که تاریخ را به مردم یاد 
بدهیم. به من هنرمند چه ارتباطی دارد؟ این 
وظیفه من نیس��ت که تاریخ را به مردم یاد 
بدهم! این همه دانشمند و محقق هست که 
می توانن��د تاریخ را در نظام آموزش��ی یا هر 

جای دیگری به مردم یاد بدهند.

پس چرا همیش�ه س�راغ تاریخ رفته اید و 
برنامه بلند مدت داشته اید!؟

چون تاریخ دلفریب اس��ت و هیچ نمایشی 
زیبا ت��ر از نمایش تاریخ نیس��ت! من اگر به 
تاریخ 150 س��اله ایران فکر کردم، به بخش 
نمایشی آن توجه داشتم. من آرتیست، کارم 
نمایش اس��ت و دوست دارم داستان ها را در 

قالب تاریخ نمایش بدهم.
 م��ن مطالع��ات تاریخ��ی دارم و اتفاقاً در 
دانشگاه شاگرد مرحوم آقای باستانی پاریزی 
بودم اما وقتی درباره امیرکبیر یا س��تارخان 
سریال  می س��ازم از ش��م هنری و عشق به 

نمایش استفاده می کنم.
معتق��دم ای��ن کار هنرمندان اس��ت که 
ش��خصیت های تاریخی را ابدی کنند. اتللو 
ی��ک سیاهپوس��ت در ونیز ب��ود و هملت 
ش��اهزاده دانمارکی ولی هر دو در دس��ت 

شکسپیر به آدم های ابدی بدل شدند.
من اگر س��راغ تاریخ می روم به این دلیل 
اس��ت ک��ه می خواه��م م��ردم از آن لذت 
 ببرند، با تماش��ای آن اش��ک بریزند، ش��اد 
ش��وند، فک��ر کنند و ببینن��د چگونه بر اثر 
اشتباهات ما، آدم های بزرگ تاریخ از دست 

رفته اند.
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سالمت
اخالق نیک را چگونه به دست آوریم؟

عزت نفس کودکتان را باال ببرید
چطور بر ترس از رانندگی غلبه کنیم؟

آنچه آلزایمر را از شما دور و دورتر می کند
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دمان��س یا زوال عق��ل اختاللی 
اس��ت که عملکرد اساسی مغز 
را تح��ت تأثی��ر ق��رار می دهد 
ک��ه با نقایص ش��ناختی متعدد، 
دادن  دس��ت  از  جمل��ه  از 
حافظه مشخص می ش��ود. زوال 
عق��ل  بر اس��اس عل��ت و عالئم 
بیماری ه��ا انواع مختلف��ی دارد 
که عبارتند از بیم��اری آلزایمر، 
زوال عروق مغزی ، پارکینسون 

و  هانتینگتون.
ش��ایع ترین  آلزایم��ر  بیم��اری 
و ش��دید ترین ن��وع از ان��واع 
مختل��ف زوال عق��ل در جه��ان 
اس��ت، به طوری که در کش��ور 
انگلس��تان 850.000 سالمند 
65 ساله از بیماری آلزایمر رنج 
می برند )یک نفر از هر بیس��ت 
نفر(، بنابراین یکی از مشکالت 
مهم در حوزه س��المت، بیماری 
آلزایمر اس��ت ک��ه می تواند بار 
اجتماعی – اقتصادی فراوانی را 
به همراه داش��ته باشد. اساساً 
زنان بیشتر از مردان به آلزایمر 
مبتال می شوند به طوری که بروز 
آلزایمر در زنان 65 س��اله 1 در 
6 نفر و در مردان 1 در 11 نفر 
اس��ت، همچنین زوال عقلی در 
زنان نسبت به مردان با سرعت 
بیش��تری رخ می دهد )2 برابر( 
که وقوع یائس��گی زنان در سن 
55-45 س��الگی این مسأله را 

توجیه می کند.

ورزش، تغذیه مناسب و وزن ایده آل

دکتر مینا عبدالهی
متخصص تغذیه

عالئم آلزایمر
عالئ��م بیماری آلزایمر ش��امل از دس��ت دادن 
حافظ��ه، گیجی، ع��دم ق��درت تصمیم گیری و 
مش��کالت ذهنی اس��ت. البته تا ب��ه امروز علت 
دقیق بیماری آلزایمر ش��ناخته نش��ده است اما 
دانشمندان سعی در به تعویق انداختن و یا حتی 
متوقف کردن ش��روع بیم��اری را دارند. کاهش 
س��ایز مغز در آلزایمر با کاهش تعداد و ارتباطات 
سلول های عصبی همراه است، همچنین بیماری 
آلزایمر با تجم��ع دو پروتئین آمیلوئید بتا و تائو 
ش��ناخته می ش��ود. آمیلوئید بتا پروتئینی است 
ک��ه در بین نورون ها تجمع می یابد در حالی که 
پروتئین تائو در داخل نورون ها جمع می ش��ود. 
تجمع آمیلوئیدهای بتا، پالک های امیلوئیدی را 
تشکیل می دهند که بسیار سمی هستند و در کار 

و ارتباط نورون ها تداخل ایجاد می کنند.
جلوگی��ری از بیم��اری آلزایمر ب��ه دلیل عدم 
ش��ناخت علل دقیق آن هنوز میس��ر نیس��ت و 
درمان بیماری شامل تس��کین عالئم مربوط به 
آن اس��ت. متأس��فانه باوجود همه پیشرفت های 
علم پزش��کی هم اکنون هیچ دارویی وجود ندارد 
که ش��روع و پیش��رفت آلزایم��ر را تغییر دهد و 
اس��تفاده از این داروها عوارض جانبی بس��یاری 
را نی��ز به هم��راه دارد. ضمن اینک��ه مهم ترین 
مان��ع در مدیریت آلزایمر، مش��کل در به تأخیر 
انداختن مرگ س��لول های عصبی )نورون( است 
که نشان دهنده شروع بیماری است، بنابراین یکی 

از روش های درمان جایگزین برای آلزایمر، حفظ 
سالمت سلول های عصبی برای طوالنی مدت در 

افراد مسن است.
 

تغذیه در آلزایمر
یک��ی از عوامل مه��م در س��المت و عملکرد 
مناس��ب سلول های عصبی، ذخیره کافی از مواد 
مغذی و ضروری برای مغز است. این مواد مغذی 
 B، C، E،( شامل آنتی اکس��یدان ها، ویتامین ها
D، A و K(، پلی فنل ه��ا و ماهی ها هس��تند که 
دارای ارتباط مثبت با بیماری آلزایمرند. اگر چه 
مکانیس��م دقیق مواد مغذی در آلزایمر مشخص 
نیست اما این مواد با کاهش استرس اکسیداتیو 
و کاهش تجمع پروتئین آمیلوئید بتا می توانند از 

پیشرفت آلزایمر جلوگیری کنند.

وزن ایده آل
چاقی و سوءتغذیه، هر دو به عنوان عوامل خطر 
برای آلزایمر شناخته شده اند. در ارتباط با وضعیت 
چاقی مشخص شده است که چاقی و اضافه وزن 
در دوران میانس��الی می تواند باعث افزایش بروز 
آلزایمر در سالمندی ش��ود در حالی که ریسک 
آلزایمر در افراد س��المند چاق کمتر اس��ت، در 
نتیجه داشتن وزن مناس��ب در زمان میانسالی 
می تواند اث��رات محافظت کننده ای بر آلزایمر در 
سالمندی داشته باشد. همچنین مشخص شده 
است که کاهش وزن و سوء تغذیه شدید به دلیل 

آنچه آلزایمر را از شما دور و دورتر می کند
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تأثیر بر وضعیت تغذیه و کمبود ریزمغذی های 
ضروری برای سلول های مغزی، سرعت کاهش 

عملکرد شناختی را افزایش دهد.

اسیدهای چرب امگا 3
اس��یدهای چ��رب ام��گا 3 مانن��د دکوزا 
هگزانوئی��ک اس��ید )DHA( باعث کاهش 
تولید آمیلوئید بتا و تأخی��ر در زوال حافظه 
می شوند. مشخص شده است که ماهی های 
چرب مانند سالمون و خال مخالی که منابع 
سرشار DHA هس��تند، به عنوان غذاهای 
مفید برای مغز شناخته شده اند و دارای اثرات 
مثبت در س��المت و عملکرد شناختی افراد 

هستند.

سبزیجات
محققان متوجه شده اند که سبزیجات برگ 
سبز مانند اس��فناج و کلم بروکلی سرعت از 
دس��ت دهی حافظه و قدرت تفکر را کاهش 
می دهند. برای مثال مشخص شده است که 
اگر فردی به ط��ور تقریبی 1/3 واحد در روز 
سبزیجات برگ سبز بخورد، نسبت به کسی 
که 0/1 واحد مصرف می کند، از دس��ت دادن 
حافظه در وی کمت��ر رخ می دهد، به طوری 
که حافظه او مانند یک فرد 11 سال جوان تر 

عمل خواهد کرد.

C ویتامین
استرس اکسیداتیو منجر به اکسیداسیون 
مولکول های زیس��تی و تخریب س��لول های 
عصب��ی می ش��ود، در نتیجه م��واد غذایی با 
خاصیت آنتی اکس��یدانی می توانند از وقوع 
این اتفاقات جلوگیری کنن��د، به طور مثال 
ویتامین C به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی 
و جلوگیری از تشکیل اولیگومرهای آمیلوئید 
بت��ا دارای اثرات مفی��دی در بیماری آلزایمر 

است.
 

ویتامین A و بتا کاروتن
ویتامین A و بتا کاروتن نیز ریز مغذی های 
کلیدی در پیش��گیری از آلزایمر هستند به 
ط��وری که مص��رف مواد غذایی سرش��ار از 

ویتامی��ن A و بتاکاروتن منج��ر به کاهش 
تولی��د اولیگومرهای آمیلوئید بتا می ش��ود. 
همچنین مش��خص شده اس��ت که سطوح 
پالسمایی ویتامین A و بتا کاروتن در افراد 
مبتال به آلزایمر کم اس��ت، در نتیجه کمبود 
ویتامین A می تواند ی��ک عامل خطر برای 

بروز آلزایمر باشد.

E ویتامین
ویتامین E یک آنتی اکس��یدان محلول در 
چربی است که دارای اثرات محافظت کننده 
نورونی است. توکوفرول ها و توکوتری انول ها 
انواع مختلف ویتامین E هستند که می توانند 
رادیکال های آزاد ناشی از آمیلوئیدهای بتا را 

کاهش دهند.

پلی فنول ها
پلی فنول ه��ا آنتی اکس��یدان های طبیعی 
هستند که دارای اثرات مفیدی در آلزایمرند.  
این ترکیبات اثرات بیولوژیکی وسیعی دارند 
که عبارتن��د از جلوگیری از انتق��ال فلزات، 
غیرفعال س��ازی رادیکال های آزاد، جلوگیری 
از واکنش ه��ای التهابی، تنظی��م آنزیم های 
مختلف، پیام رسانی داخل سلولی و بیان ژن. 
مطالعات پیشنهاد کرده اند که پلی فنل ها نیز 
می توانند از تشکیل آمیلوئید بتا و از پیشرفت 

زوال عقل جلوگیری کنند.

B ویتامین های گروه
محقق��ان معتقدن��د ک��ه س��طح ب��االی 
هموسیس��تئین با آلزایمر در ارتباط اس��ت. 
فوالت، ویتامین B6 و B12 با کاهش سطح 
هموسیستئین در بدن، نقش پیشگیری کننده 
 B6 در آلزایم��ر را دارن��د، همچنین ویتامین

می تواند استرس اکسیداتیو را کاهش دهد.

D ویتامین
در تحقیقات مش��خص شده است که افراد 
مبتال به بیماری های شناختی دارای سطوح 
کمتری از ویتامین D نس��بت به افراد سالم 
بوده اند، همچنین مش��خص ش��ده است که 
زنانی که دچار کمبود ویتامین D هس��تند، 
در س��المندی احتمال بروز بیماری آلزایمر 
در آنها بیشتر اس��ت. ویتامین D در کاهش 
آمیلوئید بتا اثر ناچیزی دارد و بیشتر از طریق 
اثرات آنتی اکس��یدانی، عروق��ی، ضد التهابی 
و متابولیک��ی نق��ش خ��ود را در آلزایمر ایفا 

می کند.

K ویتامین
ویتامین K که به مقدار فراوان در اسفناج، 
کلم بروکلی و مارچوبه یافت می شود یکی از 
مواد مغذی مؤثر در کاهش زوال عقلی است، 
به طور مثال در یک مطالعه افرادی که 1-2 
 K واحد در روز غذاهای سرش��ار از ویتامین
خورده بودند در تست های مربوط به حافظه 
نسبت به کسانی که ویتامین K مصرف نکرده 
بودند، عملکرد بهتری داش��تند، در حقیقت 
امتیاز حافظه آنها به یک فرد 11 سال جوانتر 

شباهت داشت.
 اگرچه آلزایمر یک بیماری مربوط به مغز 
است اما سالمت قلب نیز می تواند بر بروز آن 
اثرگذار باشد به طوری که داشتن فشار خون 
و کلس��ترول باال می تواند خطر از دست دهی 
عملکرد شناختی را افزایش دهد و باعث ابتال 

به آلزایمر در سنین کم تر )میانسالی( شود.
همچنی��ن متخصصان معتقدن��د که افراد 
سیگاری، مبتال به دیابت و فشار خون باال در 
معرض سکته قلبی و مغزی هستند، همچنین 
احتمال بروز آلزایمر در 25 سال آینده برای 
این افراد نیز بس��یار باال تشخیص داده شده 
اس��ت. در کنار مصرف سبزیجات، نکشیدن 
سیگار، فعالیت ورزش��ی، کنترل فشار خون 
و کلسترول، عدم مصرف مشروبات الکلی نیز 
می توانند اثرات مفیدی در سالمت مغز داشته 

باشند.
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بعضی افراد می گویند رانندگی را 
دوس��ت ندارند یا از اینکه پشت 
فرمان بنش��ینند، می ترسند. اگر 
تا حدی از رانندگی می ترس��ید که 
باعث اضطراب تان می شود، ممکن 
اس��ت دچ��ار بیم��اری »ت��رس از 
رانندگی« باش��ید. این نوع ترس 
باعث می ش��ود تا وقتی که در حال 
رانندگی هستید یا در اتومبیلی در 
حال حرکت نشسته اید، احساس 
کنی��د زندگی تان در خطر اس��ت. 
حتی ممکن اس��ت حمالت عصبی، 
باال رفتن ضربان قلب، نفس نفس   
زدن یا احس��اس وحشت را تجربه 
کنی��د. اگ��ر اضط��راب در زم��ان 
نشس��تن پش��ت فرمان بر ش��ما 
غلبه ک��رده و مان��ع از رانندگی با 
آسودگی خاطر می شود، مهم است 
که با آن رو به رو شوید. این مقاله 
راهکاره��ای مواجه��ه با ت��رس از 
رانندگی و غلبه ب��ر آن را توضیح 

می دهد.

راهکار اول: تمرین تکنیک های آرامش
 ۱. محیطی آرام در اتومبیل ایجاد کنید

ش��ما باید ه��م در زمان��ی که پش��ت فرمان 
می نشینید و هم زمانی که در اتومبیلی در حال 
حرکت قرار دارید، احس��اس آرامش کنید. لباس 
و کفش راحت بپوش��ید. قبل از اینکه اتومبیل را 
برانید، نشستن در آن و آرام شدن را تمرین کنید. 
موس��یقی آرامش بخش پخش کنید. این کار به 
ش��ما کمک می کند تا بر احساس اضطراب  غلبه 
کنید و نیز باعث می ش��ود ص��دای اتومبیل های 
دیگر را نش��نوید. وقتی سرنش��ینان در اتومبیل 
س��روصدا می کنند، حتی حرفه ای ترین راننده ها  
هم ممکن اس��ت مضطرب ش��وند. برای افزایش 
احساس امنیت در خودتان، همه ی تعمیرات مورد 

نیاز اتومبیل تان را انجام دهید.

۲. نفس کشیدن از شکم را تمرین کنید
اگ��ر احس��اس ش��روع حمله عصب��ی دارید یا 
ماهیچه های گردن و سینه تان شروع به انقباض 
کرده، نفس عمیقی به داخل ریه های تان بکشید. 
به آرامی بازدم تان را از بینی خارج کنید و در عین 
حال بر گرفتن هوا از انتهای ریه های تان متمرکز 
ش��وید. اجازه دهید شکم تان بزرگ شود و زمانی 
ک��ه نفس تان را نگ��ه می دارید، یک لحظه مکث 
کنید. به آرامی بازدم ت��ان را خارج کنید و اجازه 
دهید کل بدن تان آرام گیرد. می توانید این فرآیند 

را 10 مرتبه با ش��مارش معکوس از ده، برای هر 
نف��س تمرین کنید. تالش کنید که هر 10 بار را 

کامل انجام دهید.

3. آرام سازی پیشرونده  عضالت را امتحان کنید
گروهی از ماهیچه های بدن تان را منقبض و شل 
کنید تا پی ببرید که چگونه می توانید گرفتگی را 
نگه داش��ته و آزاد کنید. با گره کردن مشت تان 
برای 7 الی 10 ثانیه شروع کنید. مچ تان را برای 
15 الی 20 ثانیه ش��ل کنید و در همان حال به 
اینکه چطور گرفتگی، ماهیچه های دس��ت تان را 
ره��ا می کند، دقت کنید. این تمری��ن را با گروه  
دیگری از ماهیچه ها مثل حرکت بازوها، س��ر و 
قسمت های پایین و پشت بدن تان تا پا و انگشتان 
پا، انجام دهید. آرام س��ازی پیشرونده ی عضالت 
را می توانی��د روزی 20 دقیق��ه، حتی زمانی که 
اضطراب ندارید، تمرین کنید. این کار احس��اس 
کنت��رل بر حاالت تان را افزایش و میزان حمالت 
عصبی را کاهش داده و تمرکز شما را باال می برد.

۴. از جمالت مثبت استفاده کنید
جمالت مثبت، عباراتی کوتاه و مثبت هستند 
که به شما یادآوری می کنند که می توانید تغییر 
ایجاد کنید. برای رانندگی می توانید از عبارات زیر 

استفاده کنید:
 من با احتیاط و رعایت سرعت مجاز رانندگی 

چطور بر ترس از رانندگی غلبه کنیم؟
راه حل هایی برای فرار از یک کابوس بزرگ

میترا دانشور
خبرنگار
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می کنم. رانندگی من محتاطانه و ایمن است.
 رانندگی ی��ک فعالیت معمولی و روزمره 
است. من راننده ای مراقب هستم که فعالیت 

روزانه ام را با احتیاط انجام می دهم.
 نیازی نیس��ت تن��د رانندگ��ی کنم. اگر 
می خواهم آرام تر از بقیه برانم، کافی است به 

مسیر سمت راست بروم.
 نیازی نیست خطر کنم و در آخرین لحظه 
مس��یرم را عوض کنم. اگر یک خروجی را رد 
کردم، می توان��م از خروجی بعدی به مقصد 

برسم.
 من مس��یرم را از ابتدا تا انتها مش��خص 
کرده ام. می دانم که به کجا می روم، چه زمانی 
باید مس��یر را عوض کنم یا به مسیر دیگری 

بپیچم. من کامالً آماده هستم.
 حت��ی اگ��ر سرنش��ین باش��م، می توانم 
واکنش هایم نس��بت به رانندگ��ی دیگران را 
کنترل کنم. اگر هر زمان احس��اس ناراحتی 
ک��ردم، می توانم از رانن��ده بخواهم که توقف 

کند.

راهکار دوم: به کار گیری درمان
 از راه مواجهه

۱. با ترس تان مواجه شوید
ممکن است افرادی به شما بگویند که باید 
با ترس تان روبه رو ش��وید. قرار دادن خودتان 
در مقابل ترس، مخصوصاً زمانی مهم است که 

ب��ه دلیل ترس از اینکه دچار حمالت عصبی 
شوید، از رانندگی خودداری می کنید. درمان 
از راه مواجه��ه یکی از مهم ترین راه های غلبه 
بر ترس است،  اگرچه باید بدانید و قادر باشید 
که پیش از ش��روع، از تکنیک های آرام سازی 
استفاده کنید. از این طریق مقداری احساس 
کنترل در حین مواجهه با ترس تان خواهید 
داش��ت. رو به رو نش��دن با ترس ت��ان در واقع 
ترس را بدتر ک��رده و به مرور می تواند باعث 

ترس های دیگر شود.

۲. مقیاس میزان اضطراب بسازید
با سطوح اضطراب تان آشنا شوید تا بتوانید 
قبل از رس��یدن به یک حمله  عصبی کامل، 
اقدام کنید. داشتن مقیاس اضطراب همچنین 
به شما کمک می کند تا بدانید که چه زمانی 
قبل از رس��یدن به میزان اضطراب متوسط، 
باید دس��ت از مواجهه برداری��د. این مقیاس 
باید ویژگی های فیزیک��ی و ذهنی اضطراب 
را تشریح کند. مثالی از مقیاس به شکل زیر 

است:
 کامالً آرام: بدون تنش، آرام، احس��اس 

آرامش
 اضطراب کم: کمی احس��اس پریشانی، 

محتاط تر یا آگاه تر
 اضطـراب مالیـم: گرفتگ��ی عضالت، 

سوزش یا آشوب در معده

 اضطراب متوسط: افزایش ضربان قلب 
و تنفس،  کمی احس��اس ناراحتی اما شرایط 

همچنان تحت کنترل
 اضطـراب آشـکار: گرفتگ��ی آش��کار 
عضالت، افزایش احس��اس ناراحتی، ش��روع 

نگرانی در مورد کنترل وضعیت
 آغاز حمله  عصبی: قلب به شدت می تپد 
یا ضربانش نامنظم شده، سرگیجه،  ترس آشکار 

از دست دادن کنترل،  تمایل به فرار
 حمله  عصبی متوسـط: تپ��ش قلب، 

دشواری در تنفس و احساس گم شدگی
 حمله ی عصبی کامل: احساس وحشت، 
ت��رس از مرگ و افزایش احساس��اتی که در 

حمله ی عصبی متوسط وجود داشت

3. ترس های تان را بنویسید
دقیق باش��ید و هر آنچه که باعث ترس از 
رانندگی می شود را روی کاغذ بیاورید. سپس 
لیس��ت تان را مرور ک��رده و ای��ن ترس ها را 
به ترتیب از کمترین تا بیش��ترین رتبه بندی 
کنید. اینکار به شما کمک می کند تا به تدریج 
با ترس های تان مواجه ش��وید. اما بهتر است 
به آرامی این مس��یر را طی کنید تا هیچ گاه 

کنترل موقعیت از دست تان خارج نشود.

۴. گام های کوچک بردارید
با کمترین ترس از لیست تان شروع کنید 
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و به تدریج با آن مواجه ش��وید، تا زمانی که 
دیگر هیچ احساس اضطرابی نداشته باشید. 
زمانی ک��ه در یک مورد مهارت پیدا کردید، 
به س��راغ مورد بعدی در لیست بروید. مثاًل 
لیس��تی از ترس هایی که قرار اس��ت با آنها 

مواجه شوید می تواند به این شکل باشد:
 نگه داشتن س��وییچ ماشین در دست و 

نگاه کردن به اتومبیل در پارکینگ
 نشس��تن در اتومبیل، آماده شدن برای 

5 دقیقه
 رانندگی در محله

 رانندگ��ی در خیابان های اطراف، گاهی 
گردش به راست و گاهی گردش به چپ

 رانندگی در خیاب��ان اصلی و گردش به 
چپ پش��ت چراغ های راهنمای��ی یا عالئم 

ایست
 رانندگی در بزرگراه در مسیر راست برای 

یک یا دو خروجی
 رانندگی در بزرگراه در مسیر سمت چپ 

برای دو خروجی
 رانندگی در بزرگراه، تغییر مسیر و سبقت 

از اتومبیل های دیگر برای 3 تا 5 خروجی

5. در کن�ار رانندگانی بنش�ینید که به آنها 
اعتماد دارید

اگ��ر حتی نمی توانید به عنوان سرنش��ین 
در اتومبیل بنش��ینید، مراحل درمان از راه 
مواجه��ه را دنبال کنید. ب��ه جای رانندگی، 

به تدریج با ترس از نشس��تن در اتومبیلی با 
راننده ی مورد اعتمادتان رو به رو شوید. فردی 
را انتخ��اب کنی��د که با بیش��ترین احتیاط 
رانندگی می کند. وقتی در زمان نشستن در 
کنار آن راننده به آرامش رس��یدید، نشستن 

در کنار راننده دیگری را امتحان کنید.
س��عی کنی��د بفهمید که در چ��ه حالتی 
به عنوان مسافر در آرام ترین شرایط هستید. 
مثاًل ممکن است در صندلی عقب بنشینید 
یا ترجیح دهید در کنار راننده باشید. همه ی 
این موارد را امتحان کنید تا به حالت ایده آل 

برای خودتان برسید.

6. متعه�د ش�وید که ی�اد بگیری�د چطور 
رانندگی کنید

اکثر افراد از نشستن پشت فرمان برای اولین 
بار می ترسند. برای کم کردن ترس تان، مربی 
باتجربه ای که راننده ای ماهر است و سابقه ی 
آم��وزش به رانندگان مبتدی فراوانی دارد را 

انتخاب کنید.
 راننده ای خوب می تواند به شما اطیمنان 
الزم را دهد تا زمان نشس��تن پشت فرمان،  

احساس آرامش کنید.
بهتر اس��ت ب��ه آموزش��گاه های رانندگی 
مراجعه کنید. ممکن اس��ت متوجه ش��وید 
که تمام اضطراب ش��ما درباره ی رانندگی به 
خاطر مربی قبلی تان است، مخصوصاً اگر آن 

مربی یکی از آشنایان تان بوده باشد.

راهکار سوم: کمک خواستن
۱. متوجه باشید که چه زمان نیاز به مراجعه 

به دکترتان دارید
اگ��ر ت��رس از رانندگی باع��ث اختالل در 
زندگی تان ش��ده است، باید به دنبال درمان 
دارویی و روانی باش��ید. اگر مطمئن نیستید 
که از چه کسی کمک بخواهید، به دکترتان 
مراجعه کنید تا ش��ما را به افراد حرفه ای و 
آم��وزش دیده معرفی کند. ممکن اس��ت با 
دکتر خودتان، یک روانشناس، یک روانپزشک 
و یا مشاور متخصص در زمینۀ ترس مالقات 
کنید. اگر به خاطر ناتوانی در رانندگی دچار 
افسردگی ش��ده اید، حتماً کمک بگیرید. به 
س��ادگی از کنار ترس��ی نگذرید که ممکن 

است باعث ایجاد ترس های دیگر شود.

۲. روان درمانی را امتحان کنید
ممکن اس��ت با یک مشاور یا روان درمانگر 
در مورد ترس از رانندگی در خود، کار کنید. 
عالوه بر تکنیک های آرام س��ازی و درمان از 
راه مواجهه، ممکن است مشاورتان بخواهید 
که با وی صحبت کنید. صحبت کردن راهی 
مهم برای ذهن شماست تا یاد بگیرد چطور 
با ترس کن��ار بیاید. این کار به ش��ما اجازه 
می دهد تا درباره ی آنچه فراتر از ترس است 
فکر کنید و می تواند به درمان ترس تان منجر 

شود.
انتظار نداشته باشید که مشاور نصیحت تان 
کند. بسیاری از مشاوران فقط گوش داده و 
سؤال می پرسند تا شما بتوانید پاسخ هایی با 

فکر داده و با ترس تان رو به رو شوید.

3. به یک گروه حمایتی ملحق شوید
اگر ترجیح می دهید که در مورد ترس تان 
با گروهی صحبت کنید، یک گروه حمایتی 
ت��رس از رانندگی پیدا کنید. ممکن اس��ت 
گروه آنالینی پیدا کنید که افراد آن همگی 

تجربه ای مشابه شما دارند. 
همین که بدانید تنها نیس��تید، به غلبه بر 
ترس تان کمک می کند. می توانید با دوستان 

و خانواده تان صحبت کنید. 
ترس ت��ان را با آنه��ا در می��ان بگذارید و 
چالش های پیش روی تان را تش��ریح کنید. 
این کار به شما کمک می کند تا به یاد داشته 
باش��ید که دوس��تان و اقوام��ی دارید که از 

مشکالت شما باخبر هستند.
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عزت نفس کودکتان را باال ببرید
قابل توجه پدرها و مادرها

به کودک خود و رفتار او با دقت نگاه کنید
دیدن دقیق کودک آسان نیست. آرزوها و 
ترس های والدین، مش��اهده آنها را مخدوش 
می کند. با دیدن دقیق کودک، از چهار طریق 

عزت نفس او را بنا می نهید:
اول، می توانی��د توانایی ها و اس��تعداد های 
خاص کودک خ��ود را شناس��ایی و تقویت 
کنید و به فرزند خود بیاموزید که ویژگی های 

خاص خود را شناسایی کند.
دوم، می توانی��د رفتار کودک خود را با در 
نظر گرفتن خصوصیات منحص��ر به فرد او، 
بهتر درک کنید. برای مثال، کمرویی ذاتی او 
را با بی اعتنایی و نیاز او به خلوت گزینی را با 
طرد شدن از سوی همساالن اشتباه نگیرید. 
هرگاه رفتارها ب��ا خصوصیات فردی در نظر 

گرفته شوند، حتی رفتارهای منفی نیز قابل 
درک و پیش بینی هستند.

سـوم، دیدن دقیق کودک کمک می کند 
تا تمرکز شما فقط روی رفتارهایی باشد که 
باید تغییر کنند، یعن��ی رفتارهایی که به او 
آس��یب می زنند، او را من��زوی می کنند و یا 

برای خانواده مخرب هستند. 
چهارم، کودکی که متوجه شود والدینش 
او را واقعاً می بینند و درک می کنند، می تواند 
خودش باش��د. چنین کودکی مجبور نیست 
برای ترس از طرد شدن، بخش هایی از خود 
را س��رکوب کند. اگر بتوانید همه بخش های 
ک��ودک اعم از خوب یا ب��د را مورد پذیرش 
ق��رار دهید، او نیز می تواند خ��ود را بپذیرد. 
همین پذیرش خویش��تن، سنگ بنای عزت 

نفس است.
کودک شما کیست؟

تمرین زیر به شما کمک می کند تا کودک 
خ��ود را دقیق ت��ر ببینید و به آنچه کش��ف 

می کنید معنا دهید.
1- طی یک هفته، توصیفی از فرزندتان تهیه 
کنید. وانمود کنید در حال نوشتن آن برای 
کسی )مثالً دوس��ت قدیمی یا خویشاوندی 
دور( هس��تید که هرگز کودک شما را ندیده 
است. دقت کنید در توصیف کودک به همه 
جوانب جسمانی، اجتماعی، ذهنی و عاطفی 
توجه کنید. عملکرد دختر ش��ما در مدرسه 
چگونه است؟ وقتی تنهاست دوست دارد چه 
کار کند؟ چه چیزی پس��ر شما را خوشحال 
یا ناراحت می کند؟ فرزندت��ان در چه کاری 

مهم ترین وظیفه هر پدر و مادری، یاری رساندن به فرزندشان است تا با عزت نفس باالیی رشد کند، زیرا کودکی که عزت نفس باالیی دارد به احتمال زیاد در بزرگسالی بانشاط 
و موفق خواهد بود. عزت نفس، کودکان را در مقابل مخاطراتی همچون مواد مخدر، الکل، روابط ناسالم و بزهکاری محافظت خواهد کرد. در این متن به گوشه ای از رفتارهای 

والدین در جهت ایجاد عزت نفس سالم در کودکان شان اشاره می کنیم.

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده
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بهترین یا بدترین اس��ت؟ چگون��ه نیازهای 
خویش، مثاًل نیاز به امنیت یا دوست داشته 
ش��دن را برآورده می کند؟ ک��دام ویژگی ها 
و رفتاره��ای او غیر قابل تحمل اس��ت؟ چه 
ویژگی های خاصی دارد؟ فرزند شما اگر آزاد 
باشد بهتر عمل می کند یا تحت نظارت؟ نظم 
را ترجیح می دهد یا درهم ریختگی را؟ از کدام 
هن��ر لذت می برد؟ ورزش را دوس��ت دارد یا 

خیر؟
توصیف را تا جایی که امکان دارد با جزئیات 
بنویس��ید و در طی هفته نیز مواردی به آن 
اضاف��ه کنید. طی این مدت خواهید دید که 
نوع نگاه ش��ما تغییر کرده و نکاتی را متوجه 
می شوید که تا به آن روز ندیده بودید. ممکن 
اس��ت ویژگی هایی را ببینید که برای ش��ما 
تازگ��ی دارن��د. به عنوان مثال، مادری پس��ر 
ش��انزده ساله خود را سربه هوا می خواند. این 
نظر، ریشه در کودکی های پسر داشته است، 
برای این که قباًل درِ خانه را هنگام خروج باز 
می گذاشت، تکالیف مدرسه را اشتباهی انجام 
می داد و یا نهارش را فراموش می کرد با خود 
ببرد. مادر هنگام نوشتن نامه متوجه می شود 
پسرش چقدر تغییر کرده و تبدیل به نوجوانی 

مسؤولیت پذیر شده است.

ب��رای این ک��ه توصیف ش��ما از فرزندتان 
همه جانبه باشد، از افراد دیگری مثل دوستان 
و معلم��ان که فرزند ش��ما را می شناس��ند 
نی��ز می توانید کمک بگیرید. ممکن اس��ت 
از ویژگی های��ی که دیگران در فرزند ش��ما 
می بینند و تا به حال به آنها توجه نکرده اید، 

متعجب شوید.
در توصیف تان، ذکر استعدادها و توانایی ها 
را نی��ز فراموش نکنی��د و در عین حال نقاط 
ضعف و عادت ه��ای آزاردهنده و عیوب او را 

نیز صادقانه شرح دهید.
2- اکن��ون توصی��ف را بخوانی��د و زی��ر 
ویژگی ه��ای مثب��ت و منف��ی ای ک��ه ذکر 
کرده اید، خط بکش��ید. از ای��ن ویژگی ها دو 
فهرس��ت اس��تخراج کنید. در یک فهرست، 
همه خصوصیات و عالیق مثبت، استعدادها، 
توانایی ه��ا و جنبه هایی را که مایلید پرورش 
دهید بیاورید. در فهرس��ت دوم، خصوصیات 
منف��ی، نق��اط ضع��ف، مش��کالت بالقوه و 

عادت های نامطلوب فرزندتان را ذکر کنید.
مثـال: فهرس��تی که مادر س��احل درباره 
او نوش��ته است. س��احل دختر دوازده ساله 
ورزشکاری است که بین دوستانش محبوبیت 

دارد.

ویژگی هـای مثبت: ش��وخ طبع، خالق، 
مصمم، هنرمند، نقاش و س��فالگر، خونگرم، 
اهل همکاری و ورزشکار موفق و باپشتکاری 

است.
ویژگی های منفـی: نمی تواند در یک جا 
آرام بنشیند. زود احس��اس ناکامی می کند. 
در ریاضی ضعیف اس��ت. ب��ا خواهرش دعوا 
می کن��د. خیلی تحت تأثیر دوس��تانش قرار 
می گیرد. فراموش��کار و بی دقت است. هنگام 

تغییر برنامه ریزی انعطاف پذیر نیست.

بررسی ویژگی های مثبت: 
 ابتدا ویژگی های مثبت را بازخوانی و چند 
مورد را که دوست دارید تقویت کنید، انتخاب 
نمایید. این ویژگی ها باید واقعاً اس��تعداد او 
باش��ند نه آرزوی ش��ما. پس از انتخاب، باید 
به تقویت آنها بپردازید، یعنی هر وقت رفتار 
مورد نظ��ر را در فرزندتان دیدی��د باید او را 
تحسین کنید یا به او پاداش دهید و یا صرفاً 

نشان دهید که متوجه رفتار او هستید.
تقوی��ت ویژگی های��ی ک��ه واقع��اً مثبت 
هستند، روش مهمی در پرورش عزت نفس 
اس��ت. کودک ام��کان دارد خ��ودش نتواند 
توانمندی های خود را ببیند و بشناسد. شما 
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می توانید به او متذکر شوید، مثاًل بگویید »تو 
واقعاً مس��ائلت را خوب حل می کنی. گل ها 
را خیلی زیبا چیده ای که نش��ان می دهد تو 

هنرمندی«.
 ش��ما می توانید در موقعیت های مختلف 
فرزند خود را تحسین کنید، حتی در مقابل 
دیگران توانایی هایش را تش��ویق کنید. مثاًل 
می توانید جایزه ها، کارها یا نقاش��ی هایش را 
به دیگران نشان دهید یا داستانی از کارهایی 
که فرزندتان توانسته از عهده آن برآید برای 
دیگران شرح دهید. در این جریان می توانید 

فرزند خود را قهرمان داستان کنید.
 ش��ما می توانی��د فرصت های��ی را فراهم 
کنید تا فرزندتان بتواند استعدادهای خود را 
شکوفا سازد؛ این توانایی می تواند شنا کردن، 
کت��اب خواندن ی��ا فکر کردن باش��د. با این 
کارها فرزندتان از اس��تعداد خود آگاه و برای 
آن ارزش قائل می ش��ود و اگر در زمینه های 
دیگر موفق نباش��د، باز هم خوش��حال است 
زیرا می داند در چه زمینه هایی می تواند موفق 
شود. بعد از دو هفته تقویت استعدادها، دوباره 
به لیس��ت برگردید و ویژگی های دیگری را 
انتخ��اب و تقویت کنید. چون ش��ما او را با 
دیدی مثب��ت می نگرید او هم خود را مثبت 
می بیند و صداهای والد درونی شده او، یعنی 
هم��ان صداهایی که عزت نفس او را پرورش 
یا تخریب می کند و همواره در ذهن فرزندتان 
است، گرم و آکنده از تحسین و تأیید خواهد 
بود. در نتیجه، کودک شما توانمندی پرورش 

عزت نفس را نیز در خود پیدا می کند.

بررسی ویژگی های منفی: 
 ه��ر کاری که کودکان انجام می دهند در 
جهت رفع نیازهای شان است؛ خواه نیازشان 
در نهایت برآورده شود یا نشود و خواه روش 
آنها برای ارضای نیاز درس��ت باشد یا نباشد. 
مثاًل پس��ری ک��ه نافرمانی می کند، ش��اید 
نیاز داشته باش��د والدینش محدودیت های 
دقیق تری را ب��رای رفتارهایش تعیین کنند 
یا نیاز به آزادی عمل بیش��تری داشته باشد. 
دختری ک��ه غر می زن��د یا ناراضی اس��ت، 
ممکن است فقط بخواهد مادرش ساعتی را 
با او بگذراند. در بسیاری از موارد اگر بتوانید 
تش��خیص دهید فرزندتان چه نی��ازی دارد، 
می توانید به او کمک کنید نیازش را به شکل 
مناسب تری برآورده سازد. این تمرین را انجام 

دهید: به لیست ویژگی های منفی نگاه کنید 
و برای هر ویژگی این س��ه س��ؤال را از خود 

بپرسید:
1- این رفتار حاکی از چه نیازی است؟

2- آیا این رفتار هیچ ویژگی مثبتی را نشان 
می دهد؟

3- چگون��ه می توانم به فرزندم کمک کنم 
ویژگی مثبت فوق را نشان دهد و نیازهایش 

را به شکل بهتری برآورده سازد؟
مث��اًل پ��دری دخت��رش را »یک دن��ده و 
خودس��ر« توصیف کرد. هنگام پاس��خ دادن 
به سؤاالت فوق، ابتدا سعی کرد نیازی را که 
دخت��رش را وامی دارد تا این گونه رفتار کند، 
بیابد. او فهمید که دخترش تمایل به کنترل 
اتفاق��ات دارد. بنابراین پدر به جای اس��تفاده 
از برچس��ب منفی »یک دنده«، س��عی کرد 
دید مثبت تری داش��ه باش��د و او را مصمم و 
مستقل بداند، دختری که نظرات قاطعی در 
موارد مختلف دارد. برای همین پدر تصمیم 
گرفت ت��ا از دخترش در زمینه های مختلف 
نظرخواهی کند؛ مثاًل پرسید: »دوست داری 
تکالیفت را قبل از عصرانه انجام دهی یا بعد از 
آن؟«. همچنین پدر روش های مناسب نشان 
دادن قاطعیت و استقالل را در او تقویت کرد: 
»وقتی چیزی را می خواهی و کوتاه نمی آیی، 
از پش��تکارت خوش��م می آید«. اگر کودکان 
متوجه ش��وند والدین ش��ان آنه��ا را به خوبی 
می شناس��ند، می پذیرند و تالش های آنها را 
ارج می نهند و مشکالت آنها را درک می کنند، 
پذیرش ناکامی ها برای شان آسان تر می شود و 

عزت نفس آنها آسیب نمی بیند.
پس��ری ک��ه هی��چ گاه آرام نمی نش��یند و 
همیش��ه در حال جنب وج��وش، فعالیت یا 
دعوا با دیگران است چه نیازی دارد؟ او انرژی 
جسمانی و روانی زیادی دارد. برای او سخت 
است یک جا بنشیند و بعد از تحمل یک روز 
سخت در مدرسه، نیاز دارد که در خانه شلوغ 
کند. والدین این کودک می توانند روی انرژی 
زیاد او به شیوه ای مناسب سرمایه گذاری کنند. 
آنها می توانند او را در یک کالس ورزشی مثل 
فوتبال ثبت نام کنند تا انرژی او تخلیه شود و 
بعد از آن بتواند به تکالیف مدرسه خود برسد. 
در کالس ورزش نیروی جسمی فوق العاده او 
مورد تحسین قرار می گیرد و موفقیت او باعث 
افزایش اعتماد به نفسش می شود و همین طور 

عزت نفس او نیز باال می رود.

رفتارهایی که باید نادیده گرفته شود
دوباره به فهرس��ت خود نگاه کنید. بعضی 
از ویژگی های منف��ی، مربوط به خلق وخوی 
کودک ش��ما و کاماًل س��لیقه ای است، پس 
بیهوده وق��ت خود را برای تغیی��ر آنها تلف 
نکنی��د. مث��اًل یک ک��ودک خجالت��ی را با 
سرزنش، تذکر و ش��کایت نمی توانید به طور 
کامل اجتماع��ی کنید بلکه فق��ط رابطه او 
با خ��ود را خراب می کنید و به او احس��اس 
بی ارزش بودن می دهی��د. بعضی از ویژگی ها 
ممکن اس��ت مخصوص محیطی باش��د که 
فرزند شما در آن قرار گرفته است یا مرتبط 
به س��ن او باش��د. مثاًل نوجوانان برای حفظ 
اس��تقالل و خودمختاری، از هر محدودیتی 
اجتناب می کنند. پس بهتر اس��ت از صفاتی 

که قابل تغییر نیستند چشم پوشی کنید.

الگو دهی برای عزت نفس
کودکان، ارزشمند دانستِن خود را از والدین 
الگو برداری می کنند. اگر شما این عزت نفس 
را داشته باشید که خود را ببخشید، آنها نیز 
یاد می گیرند خود را ببخش��ند. وقتی شما از 
ظاهر و رفتار خود با لحنی حاکی از رضایت و 
پذیرش صحبت می کنید آنها نیز یاد می گیرند 
خود را بپذیرند و دوس��ت داشته باشند. اگر 
این عزت نفس را داشته باشید که برای خود 
محدودیت قائل شوید و از خویش محافظت 

کنید، آنها نیز این موضوع را می آموزند.
الگودهی برای عزت نفس یعنی آنقدر خود 
را ارزشمند بدانید که مراقب نیازهای اساسی 
خود باش��ید. اگر خود را نادیده می گیرید تا 
برای کودکان تان فداکاری کنید، آنها نیز یاد 
می گیرند برای آنکه احساس ارزشمندی کنند 
بای��د به دیگران خدمت کنن��د و احتماالً در 
آینده مورد سوءاستفاده دیگران قرار خواهند 
گرفت. پس بهتر اس��ت نیازه��ای خود را به 
شیوه ای مناسب رفع و گاهی محدودیت هایی 
را ک��ه الزم اس��ت اعم��ال کنی��د. در ای��ن 
صورت کودکان می آموزند که هم خودش��ان 
موجوداتی ارزشمندند و هم افرادی که با آنها 

در ارتباطند دوست داشتنی و مهمند.

منبع
  برگرفته از کتاب »رش��د و افزایش عزت 
نفس«، دکتر ماتیو مک کی، پاتریک فنینگ. 

ترجمه دکتر مهرناز شهرآرای.
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آیا می دانید اخالق نیک بهترین همراه است؟
آیا می دانید سرلوحه  نامه  اعمال انسان باایمان، اخالق نیک است؟

آیا می دانید سودمندترین ویژگی در زندگی انسان اخالق نیک است؟
آیا می دانید اخالق نیک باعث نابود ش��دن گناهان اس��ت، همان گونه که آفتاب برف و یخ را آب 

می کند؟
آیا می دانید نزدیک ترین ش��ما به پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( کسی است که اخالق نیکوتر 

داشته باشد و به مردم نزدیک تر، یعنی با مردم مهربان تر و برای آن ها خدمت گزارتر باشد؟
خصوصیات اخالقی و حتی جسمی بر نسل انسان اثر می گذارد. چه بسا در هزار سال آینده از شما 
گلی به وجود آید همانند خود شما. در این خصوص حضرت علی )علیه السالم( فرمودند: اخالق نیک 

نشانه  طینت پاک و سرشت انسان است.
 البته باید توجه داشت که اخالق نیک را با محیط مناسب و حفظ آیات و احادیث و عمل به آن ها 
به خوبی می توان به دست آورد. مثالً فردی را ببینید که مرتب نیش می زند، مسخره می کند، همانند 

گل شکوفا می شود و بادل و جان می پذیرد. ایشان فرمودند:
ُکُل موذ فِی الناِر

هر آزاردهنده ای در جهنم است.
و یا این آیه مبارک که هر انسان عاقلی به آن توجه کند هیچ گاه کسی را مسخره نمی کند:

َوال تَلِمزوا اَنُفَسُکم1
یکدیگر را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهید.

صادق آل محمد )علیه السالم( فرمودند: اخالق نیک با ده صفت به دست می آید و اگر بتوانی آن ها 
را در خود ایجاد کنی، کوتاهی مکن. چه بسا صفتی در پدری موجود باشد ولی در پسر نباشد و یا 

به عکس، در فرزند باشد ولی در پدر نباشد. آن صفت عبارت اند از:
صداقت با مردم، راست گویی، ادای امانت، صله رحم، پذیرایی از مهمان، دستگیری از فقرا، احسان 

در برابر نیکی دیگران، همیاری با همسایگان، همکاری با دوستان و حیا2.
در قنوت »َربنا آتِنا فِی الُدنیا َحَس��َنه َو فِی االِخَره َحَسَنه« را بخوانیم که امام علی )علیه السالم( 

فرمودند:
»حس��نه« در این آیه مبارک یعنی: رضوان الهی و بهش��ت در عالم آخرت، وسعت رزق و روزی 

حالل و اخالق نیک در دنیا.
موالی متقیان بس��یار می فرمودند: چه بسا انسان بلند پایه ای که اخالق بد وی موجب سقوط او 

گردید و نیز چه بسا انسان ضعیفی که اخالق نیک او مایه پیشرفت وی شد.
اخالق نیک همانند ریسمانی است که یکسر آن در روحیه ی صاحب آن و سر دیگر آن در دست 

فرشته ای است که او را به سوی خیر می کشاند و البته خیر، او را به بهشت می رساند.

اخالق نیک را چگونه به دست آوریم؟

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

1- سورة حجرات: 11
2- المواعظ العددیه
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ورزش
سانحه دیدگان!

پادشاهی با دست های خالی
کی روش 2018 در موقعیت برانکو 2006
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 بارها درباره یکی از مهم ترین 
جهان��ی 2006  ج��ام  جم��الت 
نوش��ته ش��ده، این ک��ه عادل 
فردوس��ی پور در پای��ان بازی 
ب��ا پرتغال فری��اد زد خداحافظ 
ج��ام جهانی، خداحاف��ظ برانکو 

ایوانکوویچ.
در آن زمان طرفداران فوتبال 
ایران خشمگین از دو شکست 
تی��م مل��ی در مقاب��ل دو تیم 
مدع��ی مکزیک و پرتغ��ال، در 
اعت��راض به فض��ای پرالتهاب 
تیم ملی ب��ه دنبال یک قربانی 
احساس��ات  تخلی��ه  ب��رای 
می گشتند. نقشی که در ابتدا 
ب��ه ابراهیم میرزاپ��ور و علی 
دایی رسید و سپس این فشار 
ب��ه دوش س��رمربی خارج��ی 
تی��م ملی منتقل ش��د؛ برانکو 
ایوانکوویچ که پس از 5 سال 
فوق العاده با تیم ملی، قهرمانی 
بوس��ان،  آس��یایی  بازی ه��ای 
صع��ود راحت به ج��ام جهانی، 
مقام سومی جام ملت های آسیا، 
حاال باید پاسخگوی احساسات 
جریحه دار شده مردمی می شد 
که از تیم ملی انتظاری بیشتر 
از دو شکست در دو بازی اول 

داشتند.

آیا سرنوشت سرمربی پرسپولیس در انتظار سرمربی تیم ملی است؟

پژمان راهبر
روزنامه نگار

 در آن زم��ان ع��ادل فردوس��ی پور همس��و با 
م��ردم ایران به عنوان تنها گزارش��گر حاضر در 
جام جهانی 2006، پ��روژه برکناری ایوانکوویچ 
را رس��می کرد؛ او و صدا وس��یما ای��ن پروژه را 
پیش بردند اگرچه مخالفت هایی جدی از سوی 
سازمان تربیت بدنی و شخص محمدعلی آبادی 
روی برانکو وجود داشت و آن ها این مربی کروات 
را فاق��د کاریزما و دان��ش الزم برای هدایت تیم 

ملی می دانستند.
برانک��و در پایان جام جهان��ی و بعد از بازی با 
آنگ��وال از تیم مل��ی رفت و تا س��ال ها به ایران 
برنگش��ت و س��پس تیم ملی به امیر قلعه نویی 
رس��ید و پس از حذف از ج��ام ملت ها، مربیان 
مختلفی از جمله منصور ابراهیم زاده، علی دایی و 
افشین قطبی تیم را در اختیار گرفتند و حاصل 
این دوره بلند چیزی جز ناکامی نبود تا کارلوس 
ک��ی روش با قرارداد بلند مدت در س��ال 2011 
تاریخ را دوباره به صفحات درستش بازگرداند و 
تیم مل��ی ایران را صاحب قدرت و صالبتی کرد 
که پی��ش از این در دوره برانکو قابل مش��اهده 

بود.
 برانک��و البت��ه بعد از 10 س��ال در هیبت یک 
س��رمربی باشگاهی به ایران برگشت و این بار با 
پرس��پولیس پروژه جدیدی را شروع کرد. او در 
دوران غیب��ت در ایران نیز مرب��ی موفقی بود و 
تجارب جدیدی برای خود به ثبت رس��اند. اما با 
وجود تمام موفقیت ها کمتر مورد عالقه و اقبال 

روزنامه نگاران فوتب��ال در ایران بود تا این که با 
درخشش در پرسپولیس، آن ها و البته هواداران 
پرتعداد فوتبال در ایران را شیفته خود کرد. یک 
حس جدید که در دوره قبلی حضور او در ایران 
وجود نداشت؛ اگرچه در آن زمان برانکو موفق و 

کم حاشیه کار خود را در ایران انجام می داد.
 نکت��ه مهم در این بازخوان��ی، توجه کردن به 
این نکته اس��ت که همراهی با موج هواداری در 
ایران، عموماً نتیجه خوبی به همراه نداشته است. 
همانطور که امروز کی روش با انتقادات تند علی 
کریمی، به ناگاه با جبه��ه ای از هواداران رو به رو 
می ش��ود و این مس��أله بیش از هرچیز ما را به 
روزهای جام جهان��ی 2006 آلمان و پس از آن 

می برد.
دوره ای ک��ه اعتمادها به تی��م ملی در حداقل 
خ��ود قرار گرفت و فضای مس��موم اطراف کادر 
فنی و بازیکنان باعث ش��د شکس��ت تیم ملی 

دردناک تر جلوه کند.
اگرچ��ه برانکو ب��رای عدم درخش��ش مدنظر 
هواداران دالیل بسیاری داشت که بخش اعظم 
آن به مصدومیت س��تاره ها برمی گش��ت، اما در 
فضای ت��ب زده پس از جام جهان��ی، هیچ کس 
حاضر به شنیدن حرف های درست نبود؛ بنابراین 
سرمربی تیم ملی طوری مورد نفرت مردم قرار 

گرفت که حتی جرات نکرد به ایران برگردد.
در حال حاضر نیز این بیم وجود دارد که پس 
از حرف ه��ای علی کریمی و غلیان احساس��ات 

کی روش 2018 در موقعیت برانکو 2006
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مردمی، کارلوس کی روش هم بعد از 7 سال 
حضور کاماًل موف��ق در ایران و در حالی که 
بخش اعظم هواداران را پشت خود می دید، 
به ناگاه این هواداری خالصانه و عالقه مندی 
بی پای��ان را از دس��ت دهد و این مس��أله به 
ش��مایل او به سرمربی بزرگ تیم ملی ایران 

ضربه وارد کند.
 نکته اینجاس��ت که اگرچ��ه علی کریمی 
حرف های درستی درباره نحوه کار سرمربی 
تیم ملی می زند اما س��رمربی تیم ملی ایران 
نیز باوج��ود همه مخالفت ها ب��رای کارها و 
تصمیمات خود دالیل��ی دارد و در نهایت با 

نتایج خود به انتقادات پاسخ می دهد.
اگ��ر دوره کوتاه باقی مان��ده تا جام جهانی 
را در نظ��ر بگیریم و فک��ر کنیم مردم به هر 
دلیلی دست از حمایت از کی روش بکشند، 
در نهایت به سختی می توان انتظار داشت که 

به مقصد برسد.
 به خاطر داش��ته باش��یم در مرتبه قبلی 
در جام جهان��ی 2014 تیم کی روش با اوج 

حمای��ت مردم و انرژی مثبت یک ملت وارد 
مسابقات شد و دو بازی عالی مقابل آرژانتین 
و نیجریه انجام داد. اما اگر به هر دلیلی تیم 
2018 ای��ران قالب تهی کند و س��رمربی از 
اقتدار کمتر دیده ش��ده خود فاصله بگیرد، 
سقوطی س��خت در انتظار تیم ملی خواهد 
ب��ود. به خصوص ک��ه س��خت ترین گروه و 

دشوارترین تیم ها در انتظار ما هستند.
در نهای��ت اگرچه عل��ی کریمی و مناظره 
فریاد نسلی هستند که از کلیت اداره کنندگان 

ایران و البته مدیران فوتبال انتظار بیشتری 
دارند، اما کافی است به این نکته فکر کنیم 
که شاید نتیجه این اعتراضات از دست رفتن 
شرایطی باشد که کارلوس کی روش به اتکای 
آن، یک تیم ملی بزرگ و شکس��ت ناپذیر را 

سازمان داده است.
پس بهتر اس��ت با منصف بودن نسبت به 
انتق��ادات کریمی و البته توجه داش��تن به 
ن��کات مثب��ت و در عین حال ت��الش برای 
پیگی��ری مطالبات، نهالی را که از 7 س��ال 
پیش توسط سرمربی تیم ملی ایران کاشته 

شده است را مورد آسیب قرار ندهیم.
به خاطر داشته باشیم که یک بازی مشابه 
این در دوره زمانی نه چندان دور انجام شده 
و اندوه عمومی را به جامعه ایران تزریق کرده 
اس��ت. ای کاش این بار مسیر آنی نباشد که 
در دوره برانک��و در ج��ام جهانی 2006 بود. 
جایی که فریاد معدود روزنامه نگاران هوادار 
برانکو ش��نیده نشد تا فوتبال ایران فترتی 6 

ساله را تجربه کند.
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بیس��ت و دوم بهمن م��اه برای 
فوتس��ال ایران روز باشکوهی 
بود. آن ها در این روز با شکست 
ژاپ��ن در فینال ج��ام ملت های 
آس��یا برای دوازدهمی��ن بار بر 
بام آس��یا تکیه زدن��د. اتفاقی 
که کام بس��یاری از مردم ایران 
را ش��یرین ک��رد. ملی پوش��ان 
فوتسال ایران در دیدار پایانی 
این مس��ابقات که ب��ه میزبانی 
چین تایپ��ه برگزار می ش��د، با 
نتیج��ه 4 بر صفر حریف خود را 
شکست دادند و عنوان قهرمانی 

آسیا را از آن خود کردند.
تیم ملی فوتسال در حالی عنوان 
قهرمانی این دوره از مس��ابقات 
ج��ام ملت ه��ای آس��یا را از آن 
خود کرد که پی��ش از این و در 
14 دوره گذشته این رقابت ها، 
11 بار موفق به کس��ب عنوان 
قهرمانی شده بود. برای کسب 
این عنوان قهرمانی، ملی پوشان 
هدایت  کش��ورمان با  فوتسال 
س��یدمحمد ناظم الش��ریعه در 
مرحله گروهی میانم��ار، چین و 
عراق را از پیش رو برداشتند. 
آن ها در مرحله یک چهارم نهایی 
ه��م  تی��م تایلند را شکس��ت 
دادند و س��پس ب��ا از پیش رو 
راه��ی  ازبکس��تان  برداش��تن 

فینال شدند.
پی��ش از دی��دار نهای��ی ج��ام 
ملت های آسیا، تیم ملی فوتسال 
ازبکس��تان در دیدار رده بندی 
مقاب��ل ع��راق موفق به کس��ب 
پیروزی شد و در رده سوم آسیا 

ایستاد.

به بهانه دوازدهمین قهرمانی فوتسال ایران در آسیا؛

پادشاهان فوتسال آسیا
بعد از کسب دوازدهمین قهرمانی آسیا توسط 
ملی پوشان فوتسال ایران لقب پادشاهان آسیا به 
آن ها داده شده اما این بازیکنان را باید پادشاهی 
با دست های خالی دانست. کنفدراسیون فوتبال 
آسیا سال ها است به دلیل قهرمانی های پرتعداد 
فوتس��ال ایران، لقب پادشاه آسیا را به تیم ملی 
داده و سال به سال نیز این عنوان در قاره کهن با 
موفقیت های متعدد ملی پوشان تثبیت می شود. 

فوتسالیست های ایران در پانزدهمین دوره جام 
ملت های آسیا با اقتدار کامل قهرمان شده و برای 
بار دوازدهم نام خود را روی جام حک کردند. اما 
این قهرمانی آسان به دست نیامد و افتخارآفرینی 
ملی پوش��ان را ب��ه چند دلیل باید پادش��اهی با 

دست های خالی نامید:

۱- تدارک ضعیف
در حالی که تیم های رقیب مثل ژاپن و تایلند 
در کشورهای اروپایی اردو زده و با تیم های بزرگی 
مثل اسپانیا و پرتغال بازی دوستانه انجام دادند، 
تیم ملی ایران با تیم های درجه دو و س��ه جهان 
بازی کرد. ملی پوشان برای آمادگی خود دو بازی با 
اسلوونی و دو بازی هم با آذربایجان برگزار کردند. 
از طرفی در حالی که ت��اج اعالم کرده بود تمام 
تیم های ملی تحت حمایت فدراس��یون فوتبال 
پیراهن آدیداس خواهند پوشید، اما ملی پوشان 

ایران با البسه ایرانی به مسابقات رفتند.

۲- تغذیه نامناسب و ترس از زلزله
وضعیت غذای هتل مح��ل اقامت کاروان تیم 
ملی در چین تایپه بس��یار ضعیف گزارش شده 
و ملی پوشان تا قبل از فینال تنها سیب زمینی و 
تخم مرغ صرف کردند. در حالی که در سفرهای 
این چنینی معموالً یک آشپز ایرانی با تیم می رود 
یا این که از رستوران های ایرانی در کشور مقصد 
سفارش غذا می دهند اما مس��ؤوالن فدراسیون 
فوتبال تنها در دو روز پایانی غذای ایرانی فراهم 
کردن��د. همچنین طی دو هفته حضور تیم ملی 
در تایپه سه زلزله باالی شش ریشتر این شهر را 
لرزان��د و پس لرزه های پی در پی نیز خواب را از 

چشم ملی پوشان گرفت.

3- عدم تعیین پاداش قهرمانی
برخ��الف دوره های پیش هیچ پاداش��ی برای 
قهرمانی تیم ملی فوتسال در آسیا تعیین نشده 
بود. شاید دلیل این اتفاق، بدقولی های فدراسیون 
فوتبال در پرداخت پاداش جام جهانی و ناراحتی 
ملی پوشان بوده باشد. احتماالً فدراسیون فوتبال 
که حدس زده نمی تواند پاداش وعده داده شده را 

بدهد، از همان ابتدا هیچ قولی به بازیکنان نداد.

۴- آدم های اضافی
در کن��ار امکانات ضعیف و بی توجهی هایی که 
به تیم ملی فوتسال شده، حضور برخی افراد در 
کنار تیم نیز باعث ش��د این ابه��ام به وجود آید 

پادشاهی با دست های خالی
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که اگر فدراسیون فوتبال مشکل مالی دارد، 
چرا اف��راد اضافی با کاروان تیم ملی به تایپه 
رفته اند؟ افرادی که می ش��د با حذف آن ها، 
هزینه ه��ای اضافی س��فر را ح��ذف کرده و 
پول��ش را به عن��وان پاداش، پ��ول توجیبی 
ی��ا حتی غذای ایرانی به ملی پوش��ان داد. به 
عنوان مثال غالمعلی هنرپیشه رئیس هیات 
فوتبال فارس که هیچ دلیلی برای حضورش 
در کاروان تیم ملی عنوان نشده است، هزینه 
باالیی برای سفرش از جیب کمیته فوتسال 
و فدراسیون پرداخت شد. همچنین با وجود 
این که ابوالفضل کریمیان به عنوان سرپرست 
انتخاب شده بود، عباس ترابیان نیز با تیم ملی 
به تایپه رفت و مشخص نشد چه وظیفه ای در 

این مسابقات دارد.

واکنش آق�ای گل جام ملت ها به قهرمانی 
ایران

حس��ین طیبی آق��ای گل فوتس��ال جام 
ملت  های آس��یا با بیان اینکه قهرمانی ایران 
در این دوره از مسابقات شیرین تر بود، گفت: 
عنوانم را به مادرم تقدیم می کنم که همیشه 

دعای خیرش همراهم است.
حس��ین طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، 
درب��اره عملک��رد تیم ملی فوتس��ال ایران و 
قهرمانی در ج��ام ملت های آس��یا گفت: از 
اول بازی ه��ا هدفمان این بود که از قهرمانی 
خود دفاع کنیم. خدا را شکر که به این هدف 
رسیدیم. جام ملت های هر دوره از دوره قبل 
سخت تر می ش��ود. جدیداً تیم های آسیایی 
مربی��ان برزیلی و اس��پانیایی می آورند تا به 

فوتسال روز دنیا نزدیک شوند.
بازیکن رأس تیم ملی فوتسال ایران تأکید 
کرد: در این دوره از جام ملت ها با تمام مدعیان 
قهرمانی بازی کردیم و آنها را شکست دادیم. 

این قهرمانی ش��یرین تر بود چون تایلند، ازبکستان و ژاپن را 
پشت سر هم شکست دادیم.

طیبی با بیان اینکه ایران یک بار دیگر قدرتش را به آس��یا 
نشان داد، افزود: تیم خوبی داشتیم و همه یک هدف را دنبال 
می کردیم. کس��ب این جام در 22 بهمن باعث شد تا باعث 

شادی مضاعف مردم بشویم.
آقای گل فوتسال جام ملت های آسیا درباره کسب این عنوان 
هم گفت: من در جام ملت های 2014 ویتنام آقای گل شدم. 
در س��ال 2016 با اختالف دو گل به این عنوان نرسیدم ولی 
خدا را شکر می کنم که یکبار دیگر در سال 2018 این عنوان 
را تکرار کردم. ای��ن آقای گلی زحمت تک تک بچه های تیم 
ملی بوده است. تمام آنها این شایستگی را دارند که آقای گل 

باشند.
طیبی تصریح کرد: اولین هدف من در جام ملت ها موفقیت 
تیم ملی و قهرمانی در این رقابت ها بود. خدا را شکر می کنم 
که این موفقیت نصیب من ش��د تا در کن��ار قهرمانی، آقای 
گل هم شوم. تمام این موفقیت ها به خاطر دعای خیر پدر و 

مادرم است.
 از مردم هم تشکر می کنم که به ما انرژی مثبت دادند.

ملی پوش فوتسال ایران درباره احتمال تغییر تیم باشگاهی 
خ��ود هم گفت: تا پایان فصل با تیم غیرت قزاقس��تان ادامه 
می دهم. تمرکزم فعاًل روی این تیم است. باید فصل تمام شود 

و ببینم خدا چه می خواهد.

ایـران  فوتسالیسـت های 
جـام  دوره  پانزدهمیـن  در 
ملت های آسیا با اقتدار کامل 
قهرمـان شـده و بـرای بـار 
دوازدهـم نام خـود را بر روی 
جـام حـک کردنـد. امـا این 
قهرمانی آسان به دست نیامد 
و افتخارآفرینی ملی پوشان را 
به چند دلیل باید پادشاهی با 

دست های خالی نامید
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سوانح مختلف در همه جای دنیا 
ساالنه قربانیان زیادی می گیرد 
ک��ه در این می��ان گاهی در بین 
آنه��ا چهره های مط��رح و معروف 
ورزش��ی ه��م بوده اند. ب��ا این 
حال برخی ورزش��کاران از مرگ 
گریخته اند. مهدی قائدی بازیکن 
جوان تیم استقالل تهران اولین 
فوتبالیس��ت مطرح ایرانی نبود 
که با سانحه س��نگین رانندگی 
مواجه شد. خودرو حامل قائدی 
و 4 همراه��ش س��اعت 30: 1 
دقیقه بامداد یکی از ش��ب های 
زمستانی امس��ال به دلیل عدم 
توانای��ی رانن��ده در کنترل آن 
واژگ��ون ش��د و قائ��دی و یکی 
دیگر از سرنشینان این خودرو 
با ش��رایط بدی به بیمارس��تان 
خلی��ج ف��ارس بوش��هر منتقل 
شدند. متأسفانه در این سانحه 
یک جوان فوتبالیست جان خود 
را از دس��ت داد و مهدی قائدی 
هم بعد از چندین روز بس��تری 
شدن و دست و پنجه نرم کردن 
با مرگ نهایتاً به زندگی بازگشت 
و ح��اال در انتظار بهب��ودی کامل 
برای بازگشت به میادین است. 
متأس��فانه در سال های گذشته 
ک��م نبودن��د فوتبالیس��ت های 
ایران��ی که ب��ا اتفاقات��ی از این 
دس��ت مواج��ه ش��ده و بعض��اً 
ج��ان خود را از دس��ت داده و یا 
دچار صدماتی ش��دند که برای 
تع��دادی از آنه��ا قاب��ل جبران 
نبوده است. نکته مهم در مورد 
اغلب تصادفاتی که به آن اشاره 
می ش��ود، انتخاب سفر شخصی 
توسط ورزشکاران حرفه ای بوده 

است. 

به بهانه تصادف مهدی قائدی بازیکن استقالل که از مرگ گریخت

علی خلف
روزنامه نگار

تصمیم اشتباهی که بی شک اگر این ورزشکاران به جای 
سفر با خودرو شخصی، س��فر گروهی با وسایل حمل و 
نقل عمومی مثل اتوب��وس که در تمام دنیا در خیلی از 
باش��گاه های بزرگ هم رایج است را انتخاب می کردند، 
شاید امروز خیلی از این ورزشکاران در کنار ما بودند. 
در ای��ن گ��زارش به تع��دادی از ای��ن اتفاق��ات تلخ و 
س��وانحی که زیان های جبران ناپذیری به پیکره فوتبال 

و ورزش کشور وارد کرد، اشاره می کنیم.

 جواد منافی
س��تاره جوان تیم مل��ی کش��ورمان در اوایل 
دهه 90 میالدی، بازیکنی که به زعم بس��یاری 
از کارشناس��ان آن  زم��ان می توانس��ت یکی از 

بهترین های تاریخ فوتبال ایران شود.
 این بازیکن ش��مالی با پیراهن شماره 17 در 
ترکیب پرسپولیس آنقدر درخشید تا به ترکیب 

ثابت تیم ملی راه یافت.
اوج درخشش این بازیکن در مسابقات مقدماتی 
جام جهانی 94 بود. منافی در آن بازی ها آنقدر 
درخشید که خیلی زود مشتریان خوب اروپایی 

هم پیدا کرد. 
این چپ پای اس��تثنایی در سال 73 در جاده 
قائم ش��هر به ساری دچار س��انحه رانندگی شد. 
خودرو این بازیکن واژگون شد و منافی مدت ها 
در کما بود. او جراحات بس��یار جدی دید و بعد 
از بهبود شرایط بدنی هرگز نتوانست به فوتبال 

بازگردد.

 امیر دولت آبادی
یکی از اولین فوتبالیس��ت هایی که در سانحه 
رانندگی ج��ان خود را از دس��ت داد اما به طور 
کلی به فراموشی سپرده شده و شاید حاال کمتر 
کس��ی حتی نام او را به یاد داشته باشد، زنده یاد 
امی��ر دولت آب��ادی بازیکن دهه 60 اس��تقالل 
ب��ود. دولت آبادی در عنف��وان جوانی در ترکیب 
استقالل درخشید و خیلی زود تبدیل به ستاره 
شد. س��تاره آن روزهای اس��تقالل در سن 21 
س��الگی و در جاده تهران - قم از فرط خستگی 
در کن��ار اتوب��ان توقف می کند ت��ا در اتومبیل 
استراحت کند. در حالی که او در اتومبیل خواب 
بود یک دستگاه تریلر که شاید راننده آن پشت 
فرمان خواب بود! به اتومبیل وی برخورد می کند 
باعث می شود زنده یاد دولت آبادی دعوت حق را 

لبیک گوید.

 سیروس قایقران
یکی از معروف ترین فوتبالیست های ایران که 
در س��انحه رانندگی جان خود را از دس��ت داد، 
مرحوم سیروس قایقران بود. زنده یاد قایقران در 
حالی که در سانحه رانندگی به همراه فرزندش 
جان خود را از دس��ت داد که تنها 37 سال سن 
داش��ت. کاپیتان س��ابق تیم ملی کشورمان در 
17 فروردین س��ال 77 و در حالی که در جاده 
رش��ت به تهران در ح��ال تردد ب��ود دچار این 
سانحه رانندگی شد و به همراه پسر 8 ساله اش 

سانحه دیدگان!
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ج��ان به جان آفرین تس��لیم ک��رد. مرحوم 
قایقران بی تردید مطرح ترین و معروف ترین 
فوتبالیس��ت ایرانی بود که ج��ان خود را در 

یک سانحه رانندگی از دست داد.

 علی دایی
معروف ترین و مطرح ترین فوتبالیستی که 
دچار یک س��انحه رانندگی ش��دید شد اما 
خوشبختانه جان سالم به در برد، علی دایی 
آقای گل فوتبال جهان است. وی در یکی از 
آخرین روزها و یا بهتر است بگوییم آخرین 
س��اعات س��ال 90 در حالی که ب��ه همراه 
برادرش و یکی دیگر از دستیارانش در اتوبان 
نطنز به کاشان در حال رانندگی بود، به دلیل 
استفاده از شربت سینه دچار خواب آلودگی 
ش��د و خ��ودرو وی چپ ک��رد و دایی دچار 
جراحات سنگینی شد که به ناچار چند عمل 

جراحی روی وی صورت گرفت.

 علی نیکخو
یکی از بازیکنان جوان تیم پرس��پولیس در 
اواخر دهه هفتاد علی نیکخو بود. هافبک میانی 
قدرتمند سرخ پوشان که می توانست خیلی زود 
از دروازه های تیم ملی و بعد از آن شهرت عبور 
کند، اما وی نیز در جاده ش��مال دچار سانحه 
رانندگی شدید ش��د. خودرو نیکخو از دره به 
پایین پرت ش��د و تنها ش��انس او این بود که 
ای��ن خودرو به یک درخت گی��ر کرد و به ته 
دره نرفت تا این فرصت برای نیروهای امدادی 

فراهم ش��ود تا او و همراهش را از خودرو خارج کنند. نیکخو 
در آن حادثه به ش��دت آسیب دید اما بعدها به دنیای فوتبال 
بازگش��ت. هرچند دیگر آن بازیکن مطرحی نش��د که قبل از 

تصادف بود.

 امیرحسین اصالنیان
مهاجم جوان تیم پرس��پولیس در اوای��ل دهه 80 از یک 
س��انحه مرگبار رانندگی جان س��الم به در برد. ش��دت آن 
س��انحه و جراح��ات وارد ب��ر او به حدی زیاد ب��ود که ابتدا 
به ساکن خیلی ها حتی تصور این که او بتواند یک بار دیگر به 
چمن سبز بازگردد را نداشتند. اصالنیان در آخرین روزهای 
بهمن سال 82 به همراه دوستانش به سمت محمودآباد در 
حال تردد بود که این واقعه روی داد. در آن حادثه راننده که 
یکی از دوس��تان صمیمی اصالنیان بود جان به جان آفرین 

تسلیم کرد و اصالنیان به شدت در این اتفاق آسیب دید.

 مسعود استیلی
برادر حمید اس��تیلی، زنده یاد مس��عود اس��تیلی در یک 
تصادف ش��هری جان باخت. زنده یاد مس��عود اس��تیلی در 
تیم ه��ای زیادی از جمله پاس، بهمن، پرس��پولیس و چند 
تیم دیگر بازی کرد و در فروردین ماه س��ال 90 در یکی از 
خیابان های منطقه  سعادت آباد دچار سانحه رانندگی شد و 

در دم جان باخت.

 مهدی امیرآبادی
مهدی امیرآبادی هم یکی از فوتبالیست های معروفی بود 
که دچار یک سانحه سنگین رانندگی شد. امیرآبادی که یک 
موتورسوار حرفه ای است، در حالی که با موتور در حال تردد 
بود با ش��دت به یک درخت برخورد ک��رد و دچار جراحات 
ش��دیدی شد. امیرآبادی ناچار ش��د روی صورتش یکسری 
عم��ل جراحی انجام دهد تا آث��ار جراحات از بین رود. اما از 

نظر بدنی آسیب جدی ندید.

 رضا حسن زاده
مرحوم رضا حس��ن زاده نیز یکی از فوتبالیست های نامدار 
کش��ور ب��ود با س��ابقه ب��ازی در تیم های بزرگ��ی همچون 
تراکتورسازی و سپاهان. زنده یاد رضا حسن زاده در اردیبهشت 
سال 85 و در حالی که همراه با تیم تراکتورسازی به عسلویه 
می رفت تا از آنجا برای انجام یک بازی عازم بوش��هر شوند، 
از آنجای��ی که اتوبوس برای انتقال تیم تراکتورس��ازی نبود 
سرپرس��ت این تیم چند خودرو سواری برای انتقال اعضای 
تیمش کرایه کرد. سواری کرایه ای که حامل رضا حسن زاده 

معروف تریـن و مطرح ترین 
فوتبالیسـتی که دچـار یک 
سـانحه رانندگی شـدید شد 
اما خوشـبختانه جان سـالم 
به در بـرد، علی دایـی آقای 
گل فوتبال جهان اسـت. وی 
در یکـی از آخریـن روزهـا و 
یا بهتر اسـت بگوییم آخرین 
ساعات سـال 90 در حالی که 
به همراه برادرش و یکی دیگر 
از دستیارانش در اتوبان نطنز 
به کاشـان در حـال رانندگی 
بود، به دلیل استفاده از شربت 
سینه دچار خواب آلودگی شد 

و خودرو وی چپ کرد
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بود در جاده با یک کامیونت برخورد می کند 
و مرح��وم حس��ن زاده ک��ه در صندلی جلو 
نشسته بود دچار ضربه مغزی می شود. البته 
او ابتدا تنها احس��اس درد می کند و بقیه راه 
عسلویه تا بوشهر را هم می رود. اما در بوشهر 
ناگهان بیهوش شده و در نهایت جان خود را 

از دست می دهد.

 امیدرضا روانخواه
هافبک س��ابق تیم استقالل سال گذشته 
و در حالی که در یکی از جاده های اس��تان 
فارس در حال تردد بود در یک دس��ت انداز 
بزرگ گرفتار شده و کنترل خودرو خود را از 
دست می دهد. این اتفاق باعث شد تا خودرو 
وی با کوه برخورد کند که خوش��بختانه این 
حادثه خس��ارت جانی و بدنی برای روانخواه 

در بر نداشت.

 سعید بیگی
بازیکن کم سن و سالی که در عنفوان جوانی 
از تیم های پایه اس��تقالل به تیم بزرگساالن 
این باش��گاه رس��ید، در اوایل دهه هش��تاد 
در حالی که با یک دس��تگاه موتورس��یکلت 
در بزرگ��راه نواب در حال ت��ردد بود با یک 

خودروسواری برخورد می کند. 
ش��دت این تصادف به ح��دی زیاد بود که 
سرنشین همراه او در دم جان سپرد و بیگی 
نیز روزهای زیادی در کما بود و سپس اعمال 
جراحی زیادی روی بدن او صورت گرفت. او 
بعد از آن اتفاق به فوتبال بازگشت و بیشتر 
از 12 سال برای تیم های ابومسلم، استقالل، 

صبا و سایپا بازی کرد.
 بیگی س��ال های زیادی با بس��تن بازوبند 
کاپیتان��ی صب��ا در فوتب��ال ای��ران خوش 
درخشید و این در حالی بود که پالتین های 

زیادی در بدن او وجود داشت. 
وی در ح��ال حاضر در عرص��ه مربیگری 
فعالیت دارد و در مقطعی نیز مربی تیم امید 

استقالل بود.

 پورشه منتسب به آقازاده ورزشی
سال گذشته بود که یک خودرو گران قیمت 
منتس��ب به یک آق��ازاده ورزش��ی دچار ی 
س��انحه شد و راننده آن خودرو که بعداً ادعا 
ش��د خودرو را خریداری ک��رده و مالک آن 

بوده در دم جان سپرد.

  آیدین نیکخواه بهرامی
به جز رشته فوتبال، ورزشکارانی در دیگر 
رشته های ورزش��ی هم بودند که در سوانح 
رانندگی آسیب دیده و بعضاً جان خود را هم 
از دس��ت داده اند که معروف ترین آنها ستاره 
تیم ملی بس��کتبال ای��ران، آیدین نیکخواه 

بهرامی است.
 زن��ده ی��اد آیدی��ن در حالی در س��انحه 
رانندگی جان خود را از دس��ت داد که تنها 

25 سال سن داشت.
این اتفاق در سال 86 روی داد و در حالی 
که مرحوم نیکخواه بهرامی به همراه نامزدش 
عازم منزل پدری اش در شمال کشور بود، در 
منطقه نمک  آبرود دچار سانحه رانندگی شد 

و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

 دختر دوچرخه سوار
مرحوم��ه زینب ساس��انیان قهرمان جوان 
دوچرخه س��واری کش��ورمان در م��رداد ماه 
س��ال جاری در یک س��انحه رانندگی جان 
باخت. از زنده یاد ساسانیان به عنوان یکی از 
ورزشکاران با اخالق کشور یاد می شد و این 
اتفاق در حالی برای وی افتاد که بیش��تر از 

24 بهار از زندگی اش نگذشته بود.

 سارا عبدالملکی
ملی پوش راگبی کش��ورمان را باید یکی از 
معروف ترین دختران ورزشکاری دانست که 
از س��انحه رانندگی آسیب جانی خورد. سارا 
عبدالملک��ی در س��ال 94 و در حالی که از 
کرمانش��اه به مقصد تهران در حال رانندگی 
بود دچار یک س��انحه وحشتناک رانندگی 
شد. هرچند وی خوش��بختانه از این حادثه 
جان س��الم به در برد، ام��ا از ناحیه کمر به 
قدری دچار جراحات س��نگین شد که دیگر 
نتوانست به دنیای ورزش حرفه ای باز گردد.

 زهرا نعمتی
شاید کمتر کسی حضور ذهن داشته باشد 
که قهرمان طالیی پارالمپیک کشورمان یکی 
از قربانیان سوانح رانندگی است. زهرا نعمتی 
در س��ال هایی که قهرمان رشته های رزمی 
بود در یک سانحه رانندگی به شدت آسیب 
دید و ش��دت این جراحت به حدی بود که 
او برای همیش��ه به صندل��ی چرخدار پیوند 
خورد. هرچند این اتفاق باعث شد تا نعمتی 
در رشته تیراندازی با کمان به مقام قهرمانی 

پارالمپیک رسد و شهرتش جهانی شود.
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President Rouhani
Visiting Oghab Afshan Products

Conference for Intracity and Intercity Transportation Fleet Renewal Plans

Attending the Conference for Intracity  and 
Intercity Transportation Fleet Renewal Plans, 
President Hassan Rouhani visited 5 Oghab Afshan 
products; Dorsa and Maral coaches, Arian and 
Parsian city buses and Navigo minibus, which were 
exhibited at the Tehran International Exhibition 
Center. The mentioned products manufactured 
by Oghab Afshan as one of the largest vehicle 
manufacturing companies of the private sector in 
the field of intracity and intercity transportation 
fleet were warmly welcomed by President Rouhani 
and some of the ministers, including the Minister of 
Industry, Mine and Trade.

Dr. Rouhani outlined a plan to replace old 
vehicles in a bid to reduce air pollution and fuel 
consumption. “Those who give their worn-out 
vehicles to be replaced would initially have to pay 
part of the vehicle's price, with the rest being paid 
off in installments and through other incentive 
programs,” Rouhani said in the conference.

“Replacement of urban vehicles, particularly the 
older ones, is a priority,” he noted, adding that the 
implementation of the plan requires joint efforts 
by various organizations such as the Ministry of 
Roads and Urban Development, the Ministry of 
Industry, Mine and Trade as well as the Ministry 
of Petroleum. 

“Modernizing the aging road fleet is the first step 
towards saving the environment,” the President said.

According to him, the plan is expected to help 

renovate the country's road fleet and remove old, 
polluting, and high fuel consuming heavy vehicles 
from the roads in three to four years.

“As a result, fuel consumption will be considerably 
reduced, and the saved funds would basically be 
used for the execution of the plan,” Rouhani said.

He added that about 5.5 million barrels of oil or 
its equivalent is consumed daily in the country and 
saving energy resources would lead to an increase 
in exports and foreign exchange earnings. 

The President said low-quality fuel is to blame 
for part of the air pollution problem, adding that his 
administration is determined to continue taking the 
measures necessary to crack down on pollution and 
improve public health.

Rouhani also called for the development of the 
public transportation system, saying, “If the public 
transportation fleet in our country has the necessary 
resources to offer acceptable services, we can impose 
restrictions on traffic instead of shutting schools for 
air pollution. Domestic vehicle manufacturers can 
contribute greatly to the implementation of the plan 
to renew the road fleet,” he told reporters at the 
show.

Rouhani's administration had previously 
announced a series of measures to improve air 
quality, including decisions to replace a large 
number of dilapidated pickup trucks and city 
buses and add new vehicles to expand the public 
transportation fleet.
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The assembly line of Oghab Afshan minibuses 
was unveiled and inaugurated in the presence of 
Dr.Masoud Karbasian, Minister of Economic 
Affairs and Finance on February 06, 2018. 
Dr. Karbasian who headed a delegation consisting 
of deputy heads and general managers of Ministry of 
Economic Affairs and Finance, arrived in Semnan 
and visited different sections of the factory of Oghab 
Afshan Industrial and Manufacturing Company, 
including the new minibus assembly line.

“Operation of the minibus assembly line has 
created job opportunities for 150 persons,” said 
Mr. Abdollah Akbari Rad, the vice-chairman of the 
board of directors of Oghab Afshan Industrial and 

Manufacturing Company.
He added: “The manufactured products of the 

company are ready to be handed over. Oghab Afshan 
has the annual manufacture capacity of 1000 city 
and intercity minibuses. A sum of 250,000,000,000 
Rials has been invested on the minibus assembly 
line. Oghab Afshan has created 400 new job 
opportunities in the current year named “Year of 
Resilient Economy, Production and Employment.” 
Numerous parts of the Oghab Afshan products are 
manufactured in the company’s factory. It should 
also be mentioned that a proportion of the Oghab 
Afshan products is exported to the neighboring 
countries through facilitation of export.”

Unveiling of Oghab Afshan Minibus Assembly Line
In the Presence of Minister of Economic Affairs and Finance:
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