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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 
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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
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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
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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
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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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در آستانه عوض شدن سال و نو شدن روزگار هستیم. در این ایام همۀ مردم در پی شادمانی، سفر، 
صلۀ ارحام و بیرون آوردن لباِس خس��تگی از تن سال گذشته هستند. هیچ خانواده ای نیست که 
بخواهد این ایام را به ناخوشی و دلخوری بگذراند. همه می خواهند با امید تازه وارد سال جدید و 

فصل بهار شوند؛ از همینجاست که باید در سفرها به چند نکته توجه کرد.
 یکی از مواردی که در سفرهای جاده ای باید مورد توجه قرار گیرد، صبر و حوصله است. مردم در 
این ایام در بسیاری از خطوط جاده ای کشور مشغول سفر هستند؛ طبیعی است که ترافیک قابل 
توجهی در همه جای ایران بهویژه در مسیرهای پر تردد ایجاد شود؛ مهم ترین مساله در این زمان؛ 
صبر و حوصله راننده برای طی کردن مسیر با آرامش است. باید این نکته همیشه در ذهن ما باشد 
که سفر از در منزل آغاز می شود و مسیر هم خودش به نوعی هدف سفر و جزو سفر است. بنابراین 

باید هنگام رانندگی صبر و حوصله داشته باشیم.
دومین نکته ای که باید رعایت کنیم مسالۀ ایمنی خودرو و ایمنی سرنشینان است. اگر با خودرو 
س��فر می کنید باید به ایمنی خودرو و ایمنی سرنش��ینان تان دقت زیادی داش��ته باش��ید؛ حتماً 
سرویسهای دورهای خودرو را انجام دهید تا از سالمت آن مطمئن شوید؛ سالمت خودرو می تواند 

در سالمت سرنشینان تأثیر زیادی داشته باشد.
مورد بعدی که باید رعایت شود رعایت سرعت مجاز یا مطمئن است. حتماً در مسیرهایی که تردد 
دارید؛ بزرگراه ها و آزادراه ها؛ مس��یرهای شریانی اصلی و فرعی؛ به سرعت مجاز در آن مسیر دقت 
کنید؛ همیشه دیررسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است؛ کسانی که در خبرها می بینیم دچار تصادفات 
جاده ای شده اند، اصالً دل شان نمی خواسته نوروز را با ناراحتی و مشکل طی کنند، اما بی احتیاطی 

باعث این مشکالت شده است.
نکته مهم و قابل توجه دیگر، استراحت کامل راننده برای دوری از خواب آلودگی است؛ راننده غیر 
از خودش؛ همراهانی دارد که باید به س��المت آن ها توجه کند؛ بنابراین اگر می خواهید نوروز را با 

نشاط بگذرانید، حتماً برای استراحت خود به عنوان راننده ارزش ویژه ای قائل باشید.
مواردی که ذکر شد، نکته هایی کوچک از رعایت ایمنی در جاده است که با توجه کردن به آن ها 

می توانید نوروز و سال خوبی را آغاز کنید.
ما هم در ش��رکت تولیدی و صنعتی »عقاب افش��ان« تمام تالش مان این است که اتوبوس هایی 
باکیفیت، راحت و ایمن وارد چرخۀ حمل و نقل عمومی جاده ای کش��ور کنیم تا مس��افرانی که 
عالقهمند به سفر با وسایل نقلیۀ عمومی هستند، بتوانند با آرامش، امنیت، آسایش و راحتی سفر 
کنند و آسوده باشند که سفری همراه با لذت را در مسیر تجربه خواهند کرد. من و همه همکارانم 

در شرکت عقابافشان عید نوروز باستانی را به همه هموطنان عزیز تبریک و شادباش میگوییم.
امی��د داریم همانطور که تا امروز متعهد به خدمت بوده ایم و و برای ارائه باالترین کیفیت تالش 
داشته ایم از این به بعد هم به مردم شریف و نجیب ایران اسالمی در این مسیر خدمت رسانی کنیم 

و شاهد آرامش و آسایش مردم در سفرهای بین شهری باشیم.

با تشکر
بهروز مرادی
مدیرعامل
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کارنامة انسان و مسئولیت هایش

نوروز وقتی برای تصفیه و تسویه حساب!
فرض بگیریم انس��ان یک کارگاه یا کارخانۀ تولیدی اس��ت؛ این کارخانه یا کارگاه تولیدی از چه 
اجزایی تشکیل شده؟ این اجزا چه ارتباطی با هم دارند؟ مدیریت این کارگاه با کیست؟ مواد اولیه 
از کجا و چطور تأمین می شود؟ چه فرایندی در کارخانه باید شکل بگیرد و طی شود که محصولی 
بیرون بیاید؟ محصول بیرون آمده یا همان خروجی کارخانه یا به عبارتی همان کاالی نهایی چه 
چیزی است؟ به چه دردی می خورد؟ چه کسی یا چه دستگاهی یا چه برنامه ای مسئولیت کنترل 
کیفیت این محصول را بر عهده دارد؟ ناظر این کارگاه و کارخانه کیست و چیست؟ سرویس های 

دوره ای این کارگاه یا کارخانه چه زمانی است؟ و سئوال های مشابه دیگر!
با این مقدمه می روم سراغ انسان! و مطابقت آن با موضوعاتی که مطرح کردیم. باید ابتدا مقدمۀ 
کوتاهی درباره انسان ذکر کنیم؛ نیاز به اثبات ندارد که انسان متشکل از »روح« و »جسم« است. روح 
مدیر جسم است؛ و جسم کارمند و کارگر و مطیع روح. آنچه ما به خورد روح می دهیم، همان مواد 
اولیه ای ست که به او می دهیم تا او با سایر همکارانش )دستگاه خرد و عقل( آن را پاالیش کرده و به 
شکل دستور و برنامه ای منسجم به جسم اعالم کند. این برنامه منسجم همان کارها، عادات، رفتار و به 
طور کل عملکرد ما در کارهای جزء و کارهای بزرگ و عمده است. اما مواد اولیۀ روح از کجا می آیند؟ 
آیا با ما متولد می شوند؟ )یعنی ذاتی ست( یا به مرور زمان آن ها را یاد می گیریم؟ )یعنی اکتسابی ست(. 

هر دو این ها تاثیرگذار است؛ و ما در اینجا بر امور اکتسابی بیشتر تمرکز می کنیم.
بر همین اساس؛ مواد اولیه برای روح )یا عقل، نفس، ذهن یا هر نام غیر مادی که می نهیم( از راه 
حواس پنجگانه به مغز می رسد. مغز )روح یا عقل یا نفس، ذهن یا هر نام غیر مادی که می نهیم( 
آنچه می بیند؛ می شوند؛ می بوید؛ لمس می کند، می چشد را در خود جمع می کند و با کمک عقل؛ 
پدیده ها را تجزیه و تحلیل کرده و یک خروجی، برای اجرا به جسم می دهد. حاال باید ببینیم آنچه 
که در این فرایند )از آغاز فرایند آگاهی یعنی حواس پنجگانه تا زمان اجرا توس��ط جس��م( روی 
می دهد باعث می شود چه کاالیی از این کارخانه بیرون بیاید. خالصه اش می شود اینکه »ما چجور 

آدمی هستیم؟«. واقعاً ما چطور آدمی هستیم؟
این همان سوالی ست که باید همیشه از خودمان بپرسیم. درخت ها؛ سبزه ها؛ کوه ها؛ فصل ها این 
را هر چند ماه یکبار از خودشان می پرسند! با خودشان تسویه و تصفیه حساب می کنند. با روح شان 
می نشینند و گفتگو می کنند. چقدر خوب است اگر انسان با خودش عهد کند هر سال اسفند ماه 
نظارت کاملی بر عملکردش داش��ته باشد و رفتارهای درس��ت و نادرست را از هم تمیز دهد و به 
خودش گزارش کند. به خودش گزارش کند که این س��ال را چگونه گذراندم؟ با اطرافیانم چگونه 
بودم؟ در کار و خدمت و تالش چه رتبه و مرتبه ای داش��ته ام؟ چقدر گره گشایی کردم و یا خدای 
ناکرده گره ایجاد کردم؟ ببینم از این کارخانه ای که دارم، چه کاالیی بیرون آوردم و به مردم عرضه 
کردم؟ مهربانی عرضه کردم؟ مروت و انسانیت عرضه کردم؟ دروغ و حسد و ریا و بی معرفتی عرضه 
کردم؟ اصالً قرار نیست سراغ کسی برای مطلوبیت و مرغوبیت کاالی تان بروید! به وجدانتان رجوع 

کنید و به وجدان مان رجوع کنیم!
ما از این کارگاهِ »انسان بودن مان« چه محصول و کاالیی بیرون فرستادیم؟ چقدر خوب می شد 
اگر ما در مهربانی و مروت تولید انبوه داشتیم! در صبر و شکیبایی؛ در فروخوردن خشم؛ در رعایت 

دیگران؛ در عشق و ... تولید انبوه داشتیم.
امید داریم در سال پیش رو، همۀ ما یک بار کارخانۀ خود را حسابرسی کنیم؛ به خدمات پس از 
فروش خودمان )کارهای اشتباهی که شاید کرده باشیم و می توانیم سریع آن ها را جبران و رفع و 

دفع خسارت کنیم( دقت کنیم و برای نشاط ایران، و برابری تالش بکوشیم.

حسن گوهرپور
سردبیر
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همه س��اله در ایران تصادفات 
ج��اده ای باع��ث م��رگ ح��دود 
۱۶ ه��زار نف��ر و مصدومی��ت 
ی��ا معلولی��ت صدها ه��زار نفر 
می ش��ود و به گفته کارشناسان 
در ه��ر ۱۹ دقیقه ی��ک نفر در 
جاده های کشور جان می سپارد. 

بر اساس پژوهش های صورت 
رانندگ��ی  گرفت��ه، تصادف��ات 
س��االنه 7 درصد تولید ناخالص 
ملی کشور را به خود اختصاص 
می ده��د و اگ��ر از تصادف��ات 
پیش��گیری کنیم اق��دام مهمی 
در اقتص��اد مقاومت��ی و تحقق 
منویات مقام معظم رهبری انجام 

داده ایم.
همان گون��ه ک��ه گفت��ه ش��د با 
وجود توصیه های فراوان برای 
کاه��ش تصادف��ات رانندگ��ی، 
باز هم ش��اهد حوادث جاده ای 
ب��ا عامل انس��انی هس��تیم در 
حالی که گفته می ش��ود سوانح 
رانندگی و جاده ای دومین عامل 
اصلی م��رگ و میر افراد پنج تا 
25 س��اله در جهان اس��ت، اما 
این ح��وادث قاب��ل پیش بینی 
و پیشگیری اس��ت، به گونه ای 
ک��ه بس��یاری از کش��ورها ب��ا 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی در 
زمینه رفتار صحیح در رانندگی 
توانس��ته اند، به موفقیت  های 
چش��مگیری در کاه��ش تعداد 
تصادف��ات و کاه��ش فراوانی 
و ش��دت آس��یب های ناشی از 

سوانح رانندگی دست یابند.

همواره گفته می ش��ود که در سفرهای نوروزی 
رعایت سرعت مجاز در حین رانندگی را در نظر 
بگیریم، زیرا ریس��ک خطر و تص��ادف را کاهش 
می دهد و حتی در صورت تصادف ریسک مرگ و 
میر و معلولیت های ناشی از آن به حداقل می رسد. 
سرعت غیرمجاز مهم ترین عامل ایجاد آسیب های 

ناشی از رانندگی در اغلب کشورهاست. 
تحقیقات نشان داده  است که هر یک کیلومتر 
در ساعت کاهش در سرعت متوسط وسایل نقلیه 
باع��ث افت چه��ار تا پنج درص��دی درتصادفات 

مرگبار می شود.
از دیگر توصیه های پلیس در تمام سفرها به ویژه 
سفرهای نوروزی استفاده از کمربند ایمنی است، 
زیرا این مهم نس��بت به س��ایر اقدامات ایمنی، 
تاکنون باعث نجات بیشترین تعداد افراد هنگام 

سوانح رانندگی شده است.
یافته ها نش��ان می دهد که استفاده از کمربند 
ایمن��ی باع��ث کاه��ش 40 ت��ا 50 درصدی در 
تمام آس��یب ها و کاهش 40 ت��ا 60 درصدی در 
آسیب های مرگبار می شود. البته بستن کمربند 
ایمنی برای سرنشینان عقب نیز الزامی است، زیرا 

تجربه نش��ان داده در تصادفات س��نگین، بستن 
کمربند ایمنی از س��وی سرنشینان عقب میزان 

تلفات را کاهش داده است.
عجله، سرعت، شتاب و سبقت غیرمجاز نیز از 
مهم ترین عوامل مرگ آفرین هنگام رانندگی بویژه 
در جاده هاس��ت. در کنار تمام این عوامل نباید از 
کودکان خود نیز غفلت کرد چه بسیار تصادفات 
دلخراش��ی که کودکان و نونهاالن در تصادفات از 
پنجره خودروها به بیرون پرتاب ش��ده اند، بر این 
اساس وسایل ایمنی برای کودکان، اعم از صندلی 
نوزاد، صندلی کودک و صندلی مرتفع، همگی در 
پیش��گیری از تلفات نوزادان و خردساالن هنگام 
سفر با خودرو بسیار موثر هستند. استفاده از این 
گونه وس��ایل نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات 
رانندگ��ی را در میان نوزادان ت��ا 71 درصد و در 

میان کودکان تا 54 درصد کاهش می دهد.
از دیگ��ر عواملی که تجربه نش��ان داده در بروز 
حوادث جاده ای بویژه در ایام نوروز بسیار تأثیرگذار 
بوده، خس��تگی و خواب آلودگی راننده است که 
گفته می ش��ود همچن��ان 80 درص��د تصادفات 
ج��اده ای در نوروز به عل��ت توجه نکردن به جلو 

توصیه هایی برای سفر آسان در تعطیالت نوروزی

سردار تقی مهری
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
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ناشی از خس��تگی و خواب آلودگی، سرعت و 
سبقت غیرمجاز رخ می دهد.

به همین دلیل پلیس همواره توصیه می کند 
رانن��دگان بویژه در ایام تعطی��الت نوروزی و 
اقدام به س��فر، به ازای هر دو ساعت رانندگی 
15دقیقه اس��تراحت کنن��د، همچنین برای 
اقامت در شهرها از اسکان در حاشیه جاده  ها 

خودداری کنند.
از آنجا که این عامل در بسیاری از تصادفات 
رانندگی ایام نوروز تأثیرگذار اس��ت همواره 
توصیه ش��ده تا هموطن��ان حتی االمکان از 
تردد جاده ای در ش��ب خ��ودداری کنند و 
قبل از سفر از ایمن بودن وسیله نقلیه خود 
مطمئن شوند و هر کجا که احساس خواب 
و خس��تگی کردند با پارک کردن در جای 

مناسب استراحت کنند.
از سوی دیگر، س��ختی سفر نباید تمرکز 
رانندگان را برهم بزند و سرنش��ینان خودرو 
نیز نباید عامل بر هم زدن این تمرکز باشند. 
ش��هروندان باید زمان بازگشت از سفرهای 
ن��وروزی را برنامه ری��زی کرده و بازگش��ت 

خ��ود را به آخرین روزه��ا و دقایق تعطیالت موکول نکنند 
تا ترافیک ناش��ی از حجم خودروها، خس��تگی رانندگان را 

دو چندان نکند.
از طرفی رانندگان هنگام مواجهه با ترافیک س��نگین نباید 
شانه خاکی اطراف جاده آن هم در جهت خالف مسیر حرکت 

کنند و باید به حقوق دیگران احترام بگذارند.
الزم اس��ت رانندگان از انجام هر عملی که تمرکزش��ان را 
نسبت به رانندگی کاهش می دهد، از جمله استفاده از تلفن 
همراه حین رانندگی، خوردن و آش��امیدن، صحبت کردن و 
همچنین رانندگی در حالت خس��تگی و خواب آلودگی جدا 

پرهیز کنند.
همچنی��ن رانندگان در جاده های دو طرفه باید از س��بقت 
غیرمجاز خودداری کنند و در مواقعی که تابلوها، سبقت آزاد 
را نشان می دهند، حتما فاصله ایمن از خودروی روبه رو را در 

الین مخالف در نظر گرفته و از عجله بپرهیزند.
چنانچه جاده لغزنده باش��د، رانندگان س��رعت مطمئنه 
را رعایت کنند بخصوص اگر در مناطق مس��کونی باشد. و 
در کل با وجود کاس��تی هایی که ممکن اس��ت در صنعت 
خودرو و جاده ای کش��ور وجود داش��ته باش��د، ب��ا رعایت 
مواردی تحت عنوان عامل انس��انی، اعم از س��رعت مجاز، 
س��رعت مطمئنه، سبقت مجاز، بستن کمربند ایمنی حتی 
برای سرنشینان عقب، صندلی ایمن کودک و مهم تر از همه 
عدم خواب آلودگی، می توان ش��اهد کاهش بسیار چشمگیر 
تلفات جاده ای بود و س��فری خوش و ایمن را در ایام نوروز 

برای خود و خانواده به ارمغان آورد.

شـتاب  سـرعت،  عجلـه، 
از  نیـز  و سـبقت غیرمجـاز 
مهم تریـن عوامل مرگ آفرین 
هنـگام رانندگـی بویـژه در 
جاده هاسـت. در کنـار تمـام 
ایـن عوامل نبایـد از کودکان 
خـود نیـز غفلـت کـرد چه 
بسـیار تصادفات دلخراشـی 
کـه کـودکان و نونهـاالن در 
تصادفـات از پنجره خودروها 
به بیـرون پرتاب شـده اند، بر 
این اساس وسایل ایمنی برای 
کودکان، اعم از صندلی نوزاد، 
صندلـی کـودك و صندلـی 
مرتفع، همگی در پیشـگیری 
از تلفات نوزادان و خردساالن 
هنگام سـفر با خودرو بسیار 

موثر هستند.
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خدمات امدادی شرکت عقاب افشان 
یک��ی از اولویت ه��ای مه��م ای��ن 
ش��رکت در راستای خدمت رسانی 
به مشتریان محسوب می شود. از 
این رو با توجه به حجم مسافرت ها 
و ترافی��ک جاده ه��اي کش��ور در 
ای��ام ن��وروز، طرح ام��دادی نوروز 
۹7 به عن��وان یک��ي از مهم تری��ن 
طرح هاي ویژه شرکت عقاب افشان 
در جهت اطمینان خاطر و افزایش 
رضایتمن��دی مش��تریان ب��ه اجرا 
گذاش��ته خواهد شد. این شرکت 
با توجه به تعطیالت نوروزی و تردد 
زی��اد اتوبوس ها، تیم های امدادی 
خود را همچون س��ال های گذشته 
در 4 پایان��ه حم��ل و نق��ل تهران 
)ش��رق، غرب، جن��وب و بیهقی( و 
همچنین سایر استان ها جهت ارائه 

خدمات الزم مستقر کرده است.

در حال حاض��ر 16 نمایندگی  و عاملیت مجاز 
برای خدمت رس��انی به محصوالت عقاب افشان 
فعال هس��تند و در تمام س��اعات ش��بانه روز در 

سراسر کشور قابلیت امدادرسانی دارند.
به مالکان و رانندگان محترم توصیه می ش��ود 
برای بهره گیری از خدمات موردنیاز در ایام نوروز، 
با توجه ب��ه محل توقف اتوبوس، ب��ا واحد امداد 
عقاب افشان یا یکی از نزدیک ترین نمایندگی های 

این شرکت تماس بگیرند.
مرک��ز تم��اس ام��داد عقاب افش��ان به صورت 
24س��اعته آماده ارائه خدمات به مشتریان است. 
مشتریان در هر ساعتی از شبانه روز می توانند برای 
بهره گیری از امداد جاده ای، با شماره های مندرج 
در لیس��ت نمایندگی های مجاز خدمات پس از 

فروش عقاب افش��ان تماس بگیرند. کارشناسان 
فنی، جزئیات و ابعاد مش��کل را به صورت تلفنی 
بررس��ی و آن را مرتفع خواهند کرد و در صورتی 
که به تعمیر خودرو در محل نیاز باشد، تیم امدادی 
اعزام خواهد ش��د و تعمیر و رفع ایراد خودرو در 

کمترین زمان ممکن انجام خواهد گرفت.
در طرح امداد نوروزی 97، نمایندگی های مجاز 
شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان به صورت 

شبانه روزی فعال هستند.
برای پایش وضعیت امدادرسانی نیز، واحدهای 
نظارتی شرکت عقاب افش��ان به طور محسوس و 
نامحسوس بر کیفیت خدمات نمایندگی های این 
شرکت در زمان اجرای طرح امداد نوروزی نظارت 

خواهند داشت.

خدمات امدادی 24 ساعته شرکت عقاب افشان در ایام نوروز 97
قابل توجه  رانندگان و مالکان اتوبوس های اسکانیا

مجتبی برات زاده
رئیس واحد امور نمایندگان 

N
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گ و هنر
فرهن

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

]8[

شماره 46 - اسفند ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



ف 
تلفن همراهتلفن نشانی و کد پستیشهر نام و نام خانواگي کدردی

میدان افسریه - کیلومتر 5 بزرگراه امام رضا )خاوران( - تهراننمایندگی مرکزی126373
 33467131 - 021بعد از گردنه تنباکویی

33495585-6

09122966034
09123467493
09123756303

 صادق معتمد زاده250002
309133511596-32725511 - 035یزد- ابتدای جاده اردکان - قبل از پلیس راه اشکذر یزدحسین خاني

09131514074

309151150208-33126000 - 051مشهد - ابتداي جاده قدیم نیشابور -نبش ابریشم 3مشهدناصر عباس زاده350003

اصفهان- اتوبان معلم- پل هوائي امیر کبیر- ابتدای خیابان اصفهانبرادران مودت نژاد450005
امیرکبیر 

031 - 33876964-5
031 - 58191009

09131111223
09131154296

509131177962-33863214 - 031اصفهان- خیابان امام خمینی- خیابان شهید باباگلیاصفهانسلیمانی - بدیحی550029
09131276840

زاهدان- انتهای بلوارشهید فاضلی- جنب میدان میوه و زاهدانمحمود کیخا650009
3351691109155400413 - 054تره بار

09122252622

33817677 - 045اردبیل- خیابان جام جماردبیلسلیمان علیزاده750011
045 - 33813631

09143512403
09144529856

محمدحسین 850012
312302409131400921 - 034کرمان - بلوار شاهد-داخل ترمینال مسافربری آدینهکرمانحسینی نسب

09133415048

تبریز- جاده صوفیان – بعدازپلیس  راه - کیلومتر17- تبریزرجب امنیت پرست950013
5-32463870 - 041روبروی شهرک سرمایه گذاری خارجی

09141167032
09143096877
09143099454

گرگان، جاده آق قال، نرسیده به بریدگی فرودگاه، روبروی گرگانمحمد علی صفرپور1050024
نمایشگاه بین المللی 

017 - 32640910
017 - 32640930
017 - 32640940

09113711119
09111711155

32383105 - 024زنجان - کیلومتر4جاده بیجار -  نرسیده به پلیس راه   زنجاننبي اله مالئي1150017
024 - 32383106

09121416362
09125422334

409123385032- 32546363 - 081همدان - بلوار فرودگاه - روبروی پمپ بنزین بوعلیهمداننجات عباسي1250019

شیراز-بلوار امیرکبیر-ورودی کارخانه سیمان فارس - شیرازمیالد محمد زاده1350030
خیابان دلیران تنگستان 2- فرعی اول

0713 - 8429458
0713 - 842945609177115460

 قاسم اسمعیلي پویا1450103
تهران –  بزرگراه امام رضا)خاوران( - سه راه سیمان - تهران )عاملیت تعویض روغن( 

ابتداي کمربندي غني آباد
021 - 33851127
021 - 33851129

09121152670
09123207010

1550104
سید محمود علیزاده 

 حسینی
)عاملیت اتاق سازی(

شریف 
آباد

تهران- بزرگراه امام رضا) خاوران( - اول شریف آباد - 
3647465009121156210 - 021میدان الغدیر - خیابان جنب پمپ بنزین سهند

09122366358

 حبیب اهلل امانی1650106
تهران- پایانه غرب- مجتمع تعمیرگاهی پایانه غرب- عامل تهران)عاملیت تعویض روغن( 

4466867109121768091 - 021مجاز تعویض روغن

لیست نمایندگی های مجاز شرکت عقاب افشان در سراسر کشور

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

]9[

شماره 46 - اسفند ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



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.



موتور
تعوی��ض روغ��ن موت��ور از مهمتری��ن 
اولویت های س��رویس و نگهداری اتوبوس 
به حس��اب می آید. توصیه می شود مقدار 
روغ��ن به طور م��داوم بازدید ش��ود و در 
زمان مشخص تعویض روغن انجام گیرد. 
برای بررس��ی روغن باید خودرو را روی زمین مسطح پارک و صبر کنید 
تا سرد شود. سپس شاخص روغن را بیرون بکشید، با دستمال پاک کنید 
و دوب��اره در محفظ��ه روغن قرار دهید و پس از چند ثانی��ه دوباره آن را 
درآورید. اگر س��طح روغن تنظیم بود، مقدار روغن اتوبوس شما مناسب 
اس��ت. درصورتی که سطح روغن پایین تر از عالمت min باشد، حتماً باید 
مقداری روغن س��رریز به آن اضافه گردد تا س��طح آن تنظیم شود. البته 
الزم به ذکر است که روغن سرریز از لحاظ مشخصه نباید با روغن اصلی 
تفاوت داشته باشد. از طرفی توجه داشته باشید که زیاد بودن روغن خوب 
نیست و به موتور آسیب می رساند. کم شدن روغن موتور امری عادیست اما 
مصرف آن بر اساس استاندارد تولیدکنندگان خودرو متفاوت است. در مورد 
اتوبوس های عقاب - اسکانیا به ازای هر هزار لیتر مصرف گازوئیل 3 لیتر 
روغن مصرف می شود. مراقب باشید که اگر مصرف روغن غیرعادی است، 

باید در اولین فرصت به نمایندگی های مجاز شرکت مراجعه شود.

باتری ها
استفاده از تجهیزات الکترونیکی هنگام خاموش بودن خودرو موجب 
تخلیه و فرسودگی بیشتر باتری می شود. شارژ خیلی کم یا بیش ازحد 
مجاز به باتری آسیب می رساند. همچنین گرما و سرمای زیاد، صفحات 
مثبت و شبکه های باتری را خراب می کند و فرسودگی زودرس آن را 
به همراه دارد. بنابراین توجه داش��ته باش��ید که هنگام خاموش بودن 
اتوبوس از تجهیزات الکترونیکی اس��تفاده نش��ود ت��ا در هنگام تردد، 

مشکل خالی شدن باتری پیش نیاید.

سیستم ترمز
وظیف��ه ترمز، ایجاد ش��تاب منفی الزم برای توق��ف خودرو در حال 
حرکت اس��ت. ع��الوه بر متوقف کردن کامل خ��ودرو، کنترل حرکت 
خودرو در سراشیبی، توقف مرحله ای و کاهش سرعت به اندازه دلخواه 
را می توان از وظایف اصلی این سیس��تم دانست. لنت ترمز، اصطکاک 
الزم را برای   ش��تاب منفی در خودرو ایجاد می کند. بازدید ضخامت 
لنت ها یا عملکرد ترمزها از پارامترهای مهم ایمنی اس��ت و باید آن را 
جدی گرفت. اگر ضخامت لنت کمتر از حد مجاز و استاندارد باشد و یا 
سطح لنت به روغن آغشته باشد حتماً باید نسبت به تعویض آن اقدام 
کرد.  الزم به ذکر است که بعد از تعویض لنت ها باید مدار ترمز از نظر 

عملکرد بررسی شود.

سیستم  تعلیق
سیس��تم تعلیق دو وظیفه مهم بر عهده دارد؛ یکی جذب نوسانات و 
ارتعاشات وارد شده به چرخ ها که بر اثر ناهمواری جاده ایجاد می شود و 
دیگری تماس مؤثر الس��تیک چرخ ها با سطح جاده است. یک سیستم 
تعلیق مناسب، عالوه براین که راحتی و آرامش را برای سرنشینان به همراه 
می آورد، به پایداری خودرو در جاده هم کمک بسیاری می کند و نقش 
مهمی در تعادل خودرو دارد. نقص عملکرد سیستم تعلیق باعث می شود 
هنگام پیچیدن و تمایل به انحراف از مسیر، راننده امکان کنترل مناسب 
در جاده را نداشته باشد و ایمنی خود و مسافرانش به خطر بیفتد. پس 
الزم اس��ت سیستم تعلیق در بازه زمانی/کیلومتر مشخص بررسی و در 
صورت نیاز، تعمیرات مربوطه توسط کارشناسان نمایندگی های خدمات 

پس از فروش عقاب افشان انجام شود.

سیستم خنک کننده خودرو )ضدیخ(
سیستم خنک کاری موتور از باال رفتن درجه حرارت آن و ایجاد ضایعات 
در اج��زای موتور جلوگیری می کن��د. آب در مجاری مخصوص اطراف 
سیلندر و سرسیلندر حرکت می کند؛ ضدیخ در زمستان از یخ زدگی و در 
تابس��تان از داغ شدن بیش ازحد موتور جلوگیری می کند. از آنجایی که 
خواص مایع خنک کننده با گذشت زمان تغییر می کند، توصیه می شود 
س��الی یک بار آن را تعوی��ض کنید. از طرف دیگر، ب��ه دلیل این که در 
اتوبوس، از َجنت ها )لوله های الستیکی( و لوله های دیگری با جنس های 
مختلف استفاده شده است، جریان یافتن ضدیخ در آنها باعث طول عمر 

بیشتر قطعات می شود و امکان سولفاته شدن را از بین می برد.

استفاده از قطعات اصلی هولوگرام دار
در پایان رانندگان و مالکان اتوبوس های اسکانیا توجه داشته باشند که 
تمامی قطعات و لوازم یدکی که در نمایندگی های مجاز عقاب افشان مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند و توزیع می شوند، اصل هستند و در بسته بندی 
ویژه با هولوگرام اختصاصی عرضه می شوند و ضمنا دارای گارانتی یک 
ساله هستند. بنابراین به منظور جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر، فقط 

از قطعات اصلی استفاده کنید.

طبیعی است که ایام نوروز جنب و جوش انواع خودروها به واسطه تعطیالت بیشتر از حد معمول خواهد بود و جاده های کشور حجم بیشتری از تردد خودروها را در 
درون خود می بینند. در این ایام چه خوب است که هر یک از ما با رعایت چند عامل تأثیرگذار، ضمن جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان، مسافرتی بی دغدغه را تجربه 
کنیم. در همین ارتباط توصیه می ش��ود رانندگان محترم اتوبوس های عقاب-اس��کانیا که حتماً بار زیادی از جابجایی مس��افران این روزها برعهده آنهاس��ت، در ایام 

نوروز عالوه بر بازدید های روزانه معمول، به موارد زیر توجه بیشتری داشته باشند تا از بروز هرگونه آسیب و خسارت جدی جلوگیری شود:

توصیه های ایمنی برای اتوبوس های عقاب - اسکانیا

جواد لنگری
واحد فنی و مهندسی خدمات پس از فروش
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علی برات پور مالک سه دستگاه 
او  اسکانیاس��ت.  اتوب��وس 
متولد س��ال ۱3۶5 است و در 
خوزس��تان زندگی می کند. راز 
موفقیت خ��ود را تالش، تالش 
و ت��الش می دان��د و امی��دوار 
اس��ت در آین��ده اتوبوس های 
بیش��تری خریداری کند. قطعاً 
قابل باور نیست جوانی در سن 
او بدون بهره گیری از پشتوانه 
مال��ی خانوادگ��ی، 3 دس��تگاه 
اتوبوس یورو 4 داش��ته باشد. 
از او که در این باره می پرسیم، 
می گوید: »من همیشه روی پای 
خودم ایستاده ام و امروز نتیجه 
تالش های گذشته ام را می بینم. 
خان��واده ام ای��ن اتوبوس ها را 
برای من نخریده ان��د؛ خودم با 
پول خودم خری��ده ام.« انگیزه 
ای��ن مرد جوان نه برای ما بلکه 
ب��رای هر کس��ی که داس��تان 
زندگی اش را بداند، س��تودنی 
اس��ت. در ادامه، گفتگو با علی 

برات پور را می خوانید. 

گفتگو با علی برات پور؛ جوان ترین اسکانیادار کشور

ش�ما احتم�االً جوان ترین مال�ک اتوبوس های 
اسکانیا هستید. چطور در این سن به چنین تمکن 
مالی ای رسیده اید و توانسته اید 3 دستگاه اتوبوس 

اسکانیای یورو 4 داشته باشید؟
راس��تش همه چیز از دوران نوجوانی ام شروع 
ش��د. س��ال ها پیش م��ن در دفت��ر ایران پیمای 
اهواز کار می ک��ردم و کم کم به کار در این حوزه 
عالقه مند ش��دم. س��ال 87 بود که یک دستگاه 
اتوبوس کالس��یک اسکانیا را با عمویم به صورت 
شریکی و نصف نصف خریدم و خوشحال بودم که 
توانس��ته ام پیشرفت کنم. کم کم خدا کمک کرد 
و خ��ودم هم تالش کردم ت��ا به وضعیت کنونی 
رسیدم؛ در حال حاضر 2 دستگاه ُدرسای یورو4 و 
یک دستگاه مارال یورو 4 دارم. زندگی من و این 
اتوبوس ها خیلی معادله پیچیده ای ندارد. من به 
طور ش��بانه روزی تالش کردم و خدا هم به کارم 

برکت داد. 

یعنی پش�توانه مالی خانوادگی نداش�تید؟ مگر 
می ش�ود از نصف یک اتوبوس کالس�یک در چند 
س�ال به 3 دس�تگاه از به روزتری�ن اتوبوس های 

اسکانیا رسید؟
خانواده همیش��ه همراهم بوده ان��د اما فقط در 
زمان خرید همان نصف اتوبوس کالسیک به من 
کمک مالی کردند. من همیش��ه روی پای خودم 

بوده ام و با کار به اینجا رسیده ام.

کمی از مسیر موفقیت تان بگویید. خیلی ها فکر 
می کنن�د از این راه نمی ش�ود ب�ه چنین موفقیت 

مالی ای رسید؟
واقعا کار آس��انی نیس��ت. من با 160 میلیون 
تومان شروع کردم و اصاًل تصور نمی کردم روزی 
خودم 3 دستگاه اتوبوس داشته باشم. شاید یکی 
از ش��انس های زندگی من همان ش��غل دوران 
نوجوانی ام در دفتر ایران پیما بود. من به واس��طه 
ارتباطات کاری ام همیشه برای کار اتوبوس برنامه 
داشتم و هیچگاه بیکار نبودم. ضمن اینکه در نظر 
داش��ته باشید از سال 87 تا امروز من نزدیک به 
25 اتوب��وس خرید و فروش ک��رده ام. تقریباً هر 
7-8 ماه یک بار اتوبوس هایم را تعویض می کنم تا 
هم هزینه استهالک نداشته باشم و هم مشتری 

بیشتری را جذب کنم.

3 اتوبوس�ی ک�ه داری�د در ک�دام خط�وط کار 
می کنند؟

اهواز- اصفهان- شاهین شهر.

از اینکه این ش�غل را انتخ�اب کرده اید، راضی 
هستید ؟

من همیش��ه خدا را ش��کر می کن��م و راضی 
هس��تم. اگرچه شاید س��ال ها قبل اتوبوس داری 
خیلی درآمد بیش��تری داشت و راحت تر به سود 
می رسید اما امروز بنا به دالیل زیادی کار کردن 

مردم بیشتر دوست دارند با اسکانیا سفر کنند
N

ew
s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

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

]12[

شماره 46 - اسفند ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



در این حوزه س��خت تر ش��ده و خیلی باید با 
برنامه عمل کرد. ببینید در گذش��ته ماشین 
کم بود و مس��افر هم زیاد ام��ا امروز با وجود 
پروازهای چارتر هواپیمایی ها، مسافران خیلی 
به آن س��مت کشیده ش��ده اند و استقبال از 
اتوبوس به نس��بت کمتر ش��ده است. ضمن 
آنکه متأسفانه در یک دوره ای رقابت شدیدی 
بین شرکت های مسافری و مالکان اتوبوس ها 
به وجود آم��د و اتوبوس های زیادی وارد بازار 
شدند و در اصطالح خودمان، دست زیاد شد. 
با این وجود، همانطور که گفتم، همیشه شاکر 

خداوند هستم و همچنان تالش می کنم.

از تحصیالت خود برایمان بگویید.

فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر دارم.

نمی خواهید ادامه تحصیل بدهید؟
واقعاً درس خواندن را دوس��ت دارم اما اصاًل 
فرصتش نیس��ت. م��ن همه وقت��م را صرف 

اتوبوس هایم می کنم.

چرا با وجود اینکه در بازار، برندهای دیگری 
ب�رای اس�تفاده و خرید و فروش وج�ود دارد، 

اتوبوس اسکانیا را انتخاب کردید؟
اول اینک��ه بنده اولین اتوبوس��ی که با آن 
استارت زدم اسکانیا بود و احساس ویژه ای به 
این برند دارم. اما خاطرم هست سال 91 سه 
دستگاه اتوبوس از یک برند رایج دیگر خریدیم 
و چند وقتی هم آنها را داشتیم اما باور کنید 
از آنها خیری به ما نرسید. تنها نفع خرید آن 
اتوبوس ها این بود که وقتی خواس��تیم آنها را 
بفروش��یم تورم بسیار زیادی در کشور حاکم 
بود و ما این س��ه دستگاه اتوبوس را با قیمت 
بسیار خوبی فروختیم و اسکانیا خریدیم. این 
اتوبوس ها استهالک بسیار زیادی داشتند و به 
لحاظ فنی هم مشکالتی با آنها داشتیم. غیر از 
این، ما همیشه از اتوبوس های اسکانیا استفاده 

کرده ایم و بسیار هم راضی هستیم.

دلیل این رضایت چیست؟
دالیل زیادی برای خودم دارم. اتوبوس های 
اسکانیا استهالک بسیار پایینی دارند، قیمت 

قطعاتشان بسیار ارزان تر است و اصالً برای پیدا کردن قطعات 
اصلی این برند مشکلی نداریم. ضمن اینکه این برند، خدمات 
پس از فروش گس��ترده ای دارد و اصالً نگران این نیستیم که 
مث��الً در جاده بمانیم یا نتیجه مناس��بی از مراجعه به مراکز 
خدمات پس از فروش نگیریم. از لحاظ فنی و راحتی هم فکر 

می کنم اسکانیا حرف اول را در ایران می زند.

تا چه حد بهره گیری از خدمات پس از فروش عقاب افشان 
و قطعات اصلی برایتان اهمیت دارد؟

اص��الً هی��چ دلیلی نمی بینم ک��ه برای س��رویس و تعمیر 
اتوبوس های��م به جایی غی��ر از نمایندگی های عقاب افش��ان 
مراجعه کنم. مهمتر از آن، اصالً به اس��تفاده از قطعات دسته 
دوم یا غیراصلی فکر نمی کنم. متأسفانه بارها دیده ام افرادی 
از قطعات غیراصلی اس��تفاده کرده اند و بعد از دو ماه مجبور 
شده اند قطعه اصلی بخرند؛ در عین حال، آنها مجبور شده اند 

هزینه بیشتری را برای تعمیر بپردازند.

مسافرهای شما چقدر در اتوبوس های تان احساس امنیت و 
راحت�ی می کنند؛ مخصوصاً در این ایام که عید نوروز اس�ت و 

مردم به تعطیالت می روند؟
ما بهترین و به روزترین اتوبوس ها را خریده ایم تا مسافران مان 
احساس راحتی کنند. همه کسب وکار ما وابسته به مسافران 
است و موظفیم بهترین خدمات را به آنها ارائه کنیم، بهترین 
راننده ها را به کارگیریم و بهترین خاطره را برای آنها رقم بزنیم. 
به همین دلیل، بیش از 90 درصد مس��افران دوست دارند با 

اسکانیا مسافرت کنند.

تا به حال فکر کرده اید که در آینده می خواهید چند اتوبوس 
داشته باشید؟

اینکه چه تعداد داش��ته باش��م خیر، ولی مطمئن باشید تا 
جایی که بتوانم و شرایط اقتصادی ام اجازه دهد اتوبوس های 

بیشتری می خرم، چون هیچ حرفه ای غیر از این بلد نیستم.

چه پیامی برای رانندگان و مسافران نوروزی دارید؟
در این روزها طبعاً جاده ها به واسطه عید نوروز و تعطیالت 
شلوغ تر از ایام دیگر سال هستند، بنابراین به رانندگان توصیه 
می کنم به دور از هرگونه هیجان و عجله ای در جاده ها رانندگی 
کنند و همواره به فکر جان و مال مردم باش��ند. در مقابل، به 
مسافران عزیز نیز توصیه می کنم کمربندهای ایمنی خود را 
در داخل اتوبوس ببندند و ضمن احترام به ش��خصیت خود و 
همکاران ما، از مس��افرت خود ل��ذت ببرند. در پایان هم عید 

نوروز را به همه مردم ایران تبریک و شادباش عرض می کنم.

اسـکانیا  اتوبوس هـای 
استهالك بسیار پایینی دارند، 
بسـیار  قطعاتشـان  قیمـت 
ارزان تر است و اصاًل برای پیدا 
کردن قطعات اصلی این برند 
مشـکلی نداریم. ضمن اینکه 
ایـن برنـد، خدمات پـس از 
فروش گسترده ای دارد و اصاًل 
نگران این نیستیم که مثاًل در 
جاده بمانیم یا نتیجه مناسبی 
از مراجعـه بـه مراکز خدمات 

پس از فروش نگیریم
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3 نمایندگی برتر شرکت تولیدی و صنعتی 
عقاب افش��ان در جریان همایش پایان سال 
نمایندگان این شرکت معرفی شدند. در این 
همایش که به س��بک س��ال های گذشته با 
حضور همه نمایندگی های شرکت عقاب افشان 
این بار در محل هتل المپیک تهران برگزار شد، 
نمایندگی های برتر این شرکت معرفی شدند 
و  در حضور مدیران ارشد شرکت عقاب افشان 

مورد تقدیر قرار گرفتند.
در ای��ن همای��ش، نمایندگ��ی اصفهان به 
مدیریت برادران مودت نژاد موفق به کسب رتبه 
نخست نمایندگی های خدمات پس از فروش 
عقاب افشان شد و نمایندگی اردبیل به مدیریت 
آقای علیزاده و نمایندگی مش��هد به مدیریت 
آقای عباس زاده در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 
همچنین در این نشست، عملکرد کارشناسان 

فنی نمایندگی های سراسر کشور  مورد ارزیابی 
قرار گرفت و آقایان حمید محمدی راد کارشناس 
واحد فنی مهندسی مرکز خدمات پس از فروش، 
سید امین حسینی از نمایندگی مشهد، سعید 
یاوری از نمایندگی اصفهان و س��تار جمال زاده 
از نمایندگی کرج، به عنوان کارشناس��ان برتر 
نمایندگی های شرکت عقاب افشان دست یافتند 

و از طرف شرکت از آنها تقدیر شد.

نمایندگی های برتر سال 96 شرکت عقاب افشان معرفی شدند
در همایشی به میزبانی هتل المپیک تهران
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مهن��دس حمی��د اکب��ری راد قائ��م مقام 
مدیرعامل شرکت عقاب افشان در جریان این 
همایش در سخنانی ضمن تقدیر از زحمات 
همه نمایندگی ه��ای خدمات پس از فروش 
عقاب افشان در سرتاسر کشور، اظهار کرد: در 
سال 96 به لطف خدا و همت همه کارکنان 
شرکت عقاب افشان توانس��تیم برنامه تولید 
خود را بدون کمتری��ن انحراف و با باالترین 
کیفیت به انج��ام برس��انیم و امیدواریم که 
همین دقت و برنامه ریزی را در سال 97 هم 

ادامه دهیم.
وی با اش��اره ب��ه تنوع تولی��د محصوالت 
ش��رکت عقاب افشان در س��ال 1397 گفت: 
ما به یاری خدا در این س��ال، تولید اتوبوس 
شهری گازسوز و همچنین تولید مینی بوس 
عقاب افشان را به سبد تولید محصوالت خود 
اضافه خواهیم کرد و س��عی خواهیم داشت، 
فصل جدیدی از خدم��ت به ناوگان حمل و 

نقل عمومی را در کشور آغاز کنیم.
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واژه روغن س��وزی در موتور خودرو به طور عمومی به وضعیتی گفته می ش��ود که روغن در پروس��ه کاری موتور به اتاق احتراق یا مناطق داغ موتور وارد 
شود و درنتیجه، به دلیل گرمای زیاد روغن تبخیر شده و به همراه گازهای خروجی اگزوز از موتور خارج شود. روغن به طورکلی در موتور خودرو وظیفه 
روان کردن حرکت قطعات فلزی روی یکدیگر را دارد و وجود آن در موتور خودرو الزم اس��ت اما طراحی موتور خودروها به گونه ای اس��ت که در س��یکل 
کاری موت��ور، روغ��ن هم��واره از نق��اط داغ ی��ا محفظ��ه احتراق موتور دور می ماند و به همین دلیل به طور معمول روغن موتور نمی س��وزد، اما در صورتی که 
موتور دچار روغن سوزی شود، این جدایی از میان می رود و روغن به مرور سوخته و از موتور خارج می شود که اصلی ترین نتیجه آن آلودگی هوا و البته 
کاهش کارآیی موتور است ضمن آنکه در این شرایط به مرور شاهد کاهش سطح روغن موتور خواهیم بود که درنتیجه ممکن است فرآیند روغن کاری 
موتور دچار مش��کل ش��ود. اگر روغنی که باید صرف کاهش اصطکاک، خنک کاری و بهبود کار قطعات موتور ش��ود، به دالیلی وارد اتاق احتراق یا   همان 

محفظه باالی پیستون شود و همراه با مخلوط سوخت و هوا حین جرقه زدن شمع بسوزد، به اصطالح می گویند خودرو به روغن سوزی افتاده است.

روغن سوزی در موتورخودرو؛ دالیل و راه های رفع آن
رانندگان  بخوانند

 دالیل روغن سوزی:
 شکستن یک یا چند رینگ پیستون

 خوردگی یا س��اییدگی جداره سیلندر یا 
پیستون

 خرابی واشر سرسیلندر
 خرابی الستیک گیت

 خرابی کاسه نمد
 خرابی یاتاقان ها
 خرابی شاتون ها

 اصطکاک ش��دید گیت سوپاپ و عواملی 
مانند آن 

 راه های تشخیص روغن سوزی:
 خارج شدن مستمر دودی متمایل به رنگ 

آبی از لوله اگزوز
 کم شدن دائم روغن

 وجود عالئم نش��ت روغن در یک یا چند 
ردیف دهانه ش��مع )در اصطالح مکانیک ها: 

شمع ها خیس شده(
 چربی سر شمع

 چرب و روغنی شدن دستمال یا انگشت 
کشیده شده به درون لوله اگزوز

 بوی سوختن روغن در محفظه موتور و... 

نکتـه: مکانیک ها و تعمیرگاه های معتبر با 
وسایل دقیق تری چون کمپرس سنج و مانند 
آن به روغن سوزی خودرو پی می برند و با این 
وسایل قادرند تشخیص دهند که همه یا یکی 
از محفظه های پیستون و به طور مشخص کدام 
محفظه دچار آسیب شده یا علت روغن سوزی 

ناشی از چیست.

 انواع دود خروجی از اگزوز و دالیل آن:
همان طور که گفته شد خروج دود از اگزوز از 
مهم ترین نشانه های روغن سوزی موتور خودرو 

علی بابانواز
کارشناس مکانیک خودرو
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است. دودهای خروجی از اگزوز به رنگ های 
آبی، سفید و سیاه دیده می شوند که هر رنگ 
دلی��ل و علت خاص خ��ودش را دارد و الزاما 
مربوط به روغن سوزی نمی باشد؛ بنابراین در 

اینجا به این عوامل خواهیم پرداخت.

 دود آبی:
خروج دود آبی رنگ به معنای آن اس��ت که 
روغن در موتور در حال س��وخته شدن است. 
دالیل آن می تواند ناش��ی از خراش برداشتن 
یا شکسته شدن رینگ های پیستون، زخمی 
ش��دن یا آسیب دیدن س��یلندرها و باالخره 
خراش برداش��تن هادی سوپاپ ها و یا کاسه 
نمدهای مربوط به هادی های سوپاپ ها باشد.

 دود سفید:
در ص��ورت مش��اهده خ��روج دود س��فید 
بای��د گفت وضعیت بس��یار جدی تر اس��ت 
چون نش��ان دهنده آن است که مایع یا ماده 
خنک کننده و یا روغ��ن هیدرولیک در حال 
س��وختن اس��ت. اگر دود مربوط به سوختن 
ماده خنک کننده باشد دلیل آن احتماال وجود 
نشتی در واشر سرسیلندر و یا وجود ترک در 
سرسیلندر است و اگر دود مربوط به سوختن 
روغن هیدرولیک باشد که مربوط به گیربکس 
بوده و دلیل آن این اس��ت که موتور از طریق 
یک لوله خرطومی وکیوم مش��غول مکیدن 

روغن هیدرولیک موجود در گیربکس است.

 دود سیاه:
وجود چنین دودی و خروج آن از اگزوز در 
اتومبیل های دیزل��ی قدیمی پدیده ای عادی 
است که معموال در ابتدای استارت زدن موتور 
از لوله اگزوز خارج می ش��ود ولی تحت هیچ 
شرایطی دود سیاه نباید از اگزوز اتومبیل های 
ب��ا موتور بنزین س��وز خارج ش��ود و چنانچه 
چنین دودی خارج ش��ود به معنای آن است 
که مخلوط هوا و سوخت، بیش از اندازه غلیظ 
بوده که دلیل آن احتماال ناشی از آن است که 
اگر اتومبیل قدیمی و مجهز به کاربراتور باشد 
موتور در حالت ساس��ات اتوماتیک گیر گرده 
است و یا دالیل دیگر می تواند ناشی از وجود 
نش��تی در انژکتور سوخت رسان، فشار بیش 
از حد سیستم سوخت رسانی، نقص عملکرد 
سنس��ور اکسیژن و باالخره گرفتگی فیلتر یا 

صافی هواکش باشد.

 رفع ایراد روغن سوزی و دود اگزوز:

 دود آبی:
چنین دودی معموال رایحه ای مانند نان برشته 
س��وخته ش��ده دارد. در این حالت باید سطح 
روغ��ن را در موتور کنترل ک��رده و در صورت 
پایین بودن میزان آن، باید روغن اضافه کرده 
تا به س��طح عادی برگردد. هرگز اجازه ندهید 
سطح روغن موتور از میزان معین پایین تر آید 
چون در این صورت موتور لطمه و آسیب کامال 
جدی می بیند. برای پی بردن و تشخیص اینکه 
رینگ های پیس��تون و یا خود پیستون خراب 
هستند یا نه، باید آزمایش کمپرس پیستون 
را انجام داد که در صورت پایین بودن فش��ار و 

کمپرس، وجود چنین عیوبی قطعی است.

 دود سفید:
اگر دود، مربوط به سوختن ماده خنک کننده 
باشد اصطالحا به آن دود شیرین می گویند و اگر 
فقط بوی سوختگی باشد مربوط به سوختن مایع 
هیدرولیک گیربکس است. در این وضعیت ابتدا 
باید س��طح مایع خنک کننده را کنترل کرده و 
پس از آن اقدام به کنترل روغن هیدرولیک داخل 
گیربکس کرد. چنانچه سطح مایع خنک کننده 

پایین تر باش��د و یا موتور بیش از حد گرم شود 
و درجه حرارت آن باالتر از حد نرمال باشد باید 
آزمایش فشار را انجام داد تا مشخص شود که آیا 
سیستم خنک کننده قادر به حفظ و تحمل فشار 
بوده یا خیر؟ چنانچه سیستم نتواند فشار را تحمل 
کند به معنای آن است که واشر سرسیلندر خراب 
شده و نیاز به تعویض دارد. اگر فقط سطح روغن 
گیربکس پایین آمده بود باید با ریختن روغن، 
س��طح آن را به حالت عادی برگردانید و اقدام به 
بازرسی و کنترل لوله مکنده از گیربکس به موتور 
بنماید و اگر مش��اهده کردید که آن لوله دچار 
مشکل شده باید اقدام به تعویض سوپاپ وکیوم 

مدوالر که در گیربکس وجود دارد کرد.

 دود سیاه:
اگ��ر اتومبیل ش��ما قدیمی ب��وده و دارای 
کاربراتور است باید ساس��ات اتوماتیک آن را 
کنترل کنید و اگ��ر موتور آن خیلی قدیمی 
نیس��ت و مجهز به سیس��تم س��وخت پاش 
انژکت��وری ب��وده، فش��ار انژکت��ور که عمل 
سوخت رسانی انجام می دهد را کنترل کنید. 
آخرین مرحله مربوط به بازرسی فیلتر هواکش 
است ) در صورت اطمینان از صحت عملکرد 

سنسور اکسیژن(.
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مقدمه
توربوش��ارژر در سال 1905 توسط آلفرد بوچی1، یک مهندس مکانیک 
سوئیس��ی، اختراع ش��د. در اوایل قرن بیستم، پیش��رانه های پیستونی 
هواپیماهای جنگنده هنگام پرواز به علت تراکم پایین هوا در ارتفاعات باال 
دچار خفگی و واماندگی2 می شدند. تا اینکه ایده استفاده از توربوشارژر 
در این پیشرانه  ها که بی شباهت به پیشرانه  خودروها نبودند، مطرح شد 
و یکباره استفاده از توربوشارژر در پیشرانه های V12 رولز رویس مرلین3 
که در جنگنده های اسپیت فایر4 و هوریکن5 انگلیسی به کار رفته بود، به 
معجزه ای برای مهندس��ین مکانیک تبدیل گردید. بعد از جنگ جهانی 
دوم و کنار گذاشته شدن پیشرانه های پیستونی از هواپیماها، استفاده از 

توربوشارژر منحصر به موتور خودروها شد و روزبه روز پیشرفت کرد.
توربوش��ارژرها اساساً متشکل از یک کمپرس��ور و یک توربین هستند 
که روی یک ش��افت مش��ترک قرار گرفته اند. گاز خروجی از موتور به 
داخ��ل توربین هدایت ش��ده و پس از چرخاندن تیغه ه��ای توربین از 
طریق اگزوز خارج می گردد. در توربوش��ارژرها از گاز خروجی موتور به 
منظور چرخاندن کمپرس��ور، با هدف متراکم کردن و تغذیه سیلندرها 
با هوای دارای چگالی بیش��تر در مقایسه با موتورهای فاقد توربوشارژر 
استفاده می شود. توربوشارژرها اغلب به صورت ترکیبی از یک کمپرسور 
گریزازمرکز و یک توربین با جریان محوری و یا توربینی با جریان شعاعی 
در دسترس هستند. از نمونه های دارای توربین جریان محوری اغلب در 
موتورهای با اندازه های متوس��ط و ب��زرگ که در صنایع ریلی و دریایی 
کاربرد دارند استفاده می شود و نمونه های دارای توربین جریان شعاعی 
ب��رای موتورهای کوچک ک��ه در صنایع خودرویی کارب��رد دارند مورد 

استفاده قرار می گیرند ]1 و2[.
در گذشته، توربوش��ارژرها تنها در خودروهای مسابقه ای مورد استفاده 
قرار می گرفتند. امروزه با توجه به استانداردهای سخت گیرانه در زمینه 
کاهش مصرف سوخت های فس��یلی و کنترل آالیندگی، خودروسازان 
به جای موتورهای بزرگ با راندمان مصرفی پایین، به استفاده از موتورهای 
کوچک تر مجهز به توربوشارژر روی آورده اند. توربوشارژرها این امکان را 
به موتورهای کوچک می دهند که توانی معادل موتورهای بزرگ تر ایجاد 
کنند اما زمانی که نیاز به توان کمتری باشد )مانند حرکت در بزرگراه ها( 
موتورهای کوچک س��وخت کمتری مصرف می کنند. توربوشارژرها در 
بیشتر موتورهای دیزل مورد استفاده قرار می گیرند. موتورهای دیزل در 
دور موتورهای پایین قدرتمند هستند اما توان آنها در دورهای باال افت 
می کند. اس��تفاده از توربوش��ارژر در موتورهای دیزل موجب ایجاد یک 
نمودار مسطح برای توان موتور شده راندمان حجمی را بهبود می بخشد 
]3[. در ش��کل )1( نمودار مقایسه ای گشتاور- سرعت برای موتورهای 

بنزینی، دیزل و اکوبوست6 آورده شده است.

شکل )1( مقایسه نمودار گشتاور سرعت
 برای موتورهای بنزینی، دیزل و اکوبوست

اصول عملکرد سیستم توربوشارژر
توربوشارژر به منیفولد اگزوز متصل است. محصوالت خروجي از منیفولد 
اگزوز وارد توربین گردیده موجب چرخش پره های آن می شود. با توجه 
به هم محور بودن توربین و کمپرسور، چرخش توربین موجب چرخش 
کمپرسور و متراکم کردن هوای ورودی به موتور می گردد. متراکم شدن 
هوای ورودی به موتور باعث افزایش فشار هوا و در نتیجه موجب افزایش 
دمای هوای ورودی به موتور می شود. عدم کاهش دماي هواي ارسالي به 
منیفولد هوا، افزایش کوبش در موتور را به دنبال دارد. بنابراین دماي هواي 
متراکم قبل از ارسال به منیفولد هوا توسط اینترکولر کاهش مي یابد تا 
حساسیت به کوبش کاهش یابد. اینترکولر یک مبدل هوای خنک است 
که با حرکت خودرو و برخورد هوا به این مبدل باعث کاهش دماي هواي 
متراکم مي گردد. در شکل )2( طرح شماتیک سیستم توربوشارژر نشان 

داده شده است.

شکل )2( شماتیک عملکرد سیستم توربوشارژر

هنگامی که بحث افزایش قدرت خروجی موتور مطرح می شود، روش های مختلفی پیش روی خودروسازان و تیونرها قرار دارد که با وجود مؤثر بودن آنها، تفاوت های 
بس��یاری با هم دارند. از جمله این روش ها پرخوران کردن موتور اس��ت که معموالً با اس��تفاده از توربوش��ارژرها و سوپرش��ارژرها صورت می گیرد. توربوش��ارژرها، 
کمپرس��ورهای گریز از مرکزی هس��تند که به وس��یله نیروی گازهای خروجی از اگزوز به چرخش درآمده و موجب افزایش فش��ار هوای ورودی به س��یلندر می ش��وند. 

عملکرد توربوشارژر بر بسیاری از پارامترهای مهم موتور از جمله صرفه جویی در مصرف سوخت، توان موتور و آالینده های خروجی از اگزوز تأثیرگذار است.

با سیستم پرخوران موتور آشنا شوید
توربوشارژرها، عملکرد و انواع آنها

مریم چنیانی
مرکز تحقیق و توسعه
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یکی از مشکالت اس��تفاده از توربوشارژرها کنترل توان خروجي موتور 
به علت عدم رعایت نکات طراحي و سرعت دوراني توربین است. برای رفع 
این معضل، میزان دبي ورودي به توربین توسط مجرای کنار گذر7 کنترل 
می گردد. این عمل توسط دریچه اي که در مسیر محصوالت احتراق به 

توربین است انجام می شود.
براي کنترل باز شدن دریچه مذکور می توان از دو نوع سیستم مکانیکي 
و یا الکتریکي استفاده کرد. در صورت استفاده از سیستم مکانیکي، انتقال 
فشار منیفولد به پشت دریچه باعث باز شدن آن می شود ولي درصورت 
بهره گیری از سیستم الکتریکی، از یک عدد شیربرقي که توسط یونیت 
کنترل سیستم سوخت رساني کنترل می شود و ترکیبي از فشار محیط و 

هواي متراکم جهت عملکرد دریچه مذکور استفاده مي گردد.

1- اجزای سیستم توربوشارژر
به طور کلي اجزاي سیستم توربوشارژر به شرح زیر است]4[:

1. توربین
2. کمپرسور

3. محور اتصال توربین و کمپرسور
4. مسیر ورود و خروج محصوالت احتراق به توربین

5. مسیر ورود و خروج هوا به کمپرسور
6. یاتاقان هاي محور اتصال

7. مسیر هاي روغنکاري
8. مسیرهاي خنک کاري

9. دریچه کنارگذر توربین
10. عملگر دریچه کنارگذر کمپرسور

11. شیر کنارگذر کمپرسور
12. اینترکولر

2- انواع توربوشارژر
در ادامه، انواع توربوش��ارژرهای مورد اس��تفاده در موتورهای درون سوز 

بنزینی و دیزل آورده شده است ]5[.
Single turbo: ساده ترین و در عین حال پرکاربردترین نوع توربوشارژر، 

به دلیل سادگی، حجم کم و قیمت پایین است.
این نوع توربوش��ارژر قدرت زیادی تولید می کند اما در تمامی گس��تره  

دورها کارآمد نیست )شکل 3(.

single turbo شکل )3( توربوشارژر مدل

Sequential turbo: ترکیبی اس��ت از دو توربوش��ارژر کوچک و بزرگ. 

در این حالت ش��ما یک توربوشارژر کوچک دارید که سریع عمل کرده 
گش��تاور خوبی را به وجود می آورد و یک توربوشارژر بزرگ که منحنی 

گشتاور گسترده و مسطحی را ایجاد می کند )شکل 4(.

Sequential turbo شکل )4( توربوشارژر مدل

Twin-scroll turbo: در این مدل، توربوشارژر از طریق دو مجرای مجزا به 

منیفولد خروجی متصل است. اتصال هریک از جفت سیلندرها به توربین 
با توجه به ترتیب احتراق موتور در نظر گرفته می شود )شکل 5(.

 5 
 

Sequential turbo :شارژر كوچك و بزرگ. در اين حالت شما يك توربوشارژر تركيبي است از دو توربو
تاور د و يك توربوشارژر بزرگ كه منحني گشآورميبه وجود  را ه سريع عمل كرده گشتاور خوبيكوچك داريد ك

 .)4(شكل  كندگسترده و مسطحي را ايجاد مي
 

 
 Sequential turbo) توربوشارژر مدل 4ل (شك

 

Twin-scroll turbo: و مجراي مجزا به منيفولد خروجي متصل است. د شارژر از طريقتوربو ،در اين مدل
 .)5(شكل  شوداتصال هريك از جفت سيلندرها به توربين با توجه به ترتيب احتراق موتور در نظر گرفته مي

 
 Twin-scroll turbo) توربوشارژر مدل 5شكل (

 

VGT turbo :هاي يك رينگ با پره از و گيردطور ويژه در موتورهاي ديزل مورد استفاده قرار ميهب اين مدل
سرعت موتور تغيير  توجه بهكه نسبت مساحت به شعاع را با  تشكيل شدهآيروديناميكي در محفظه توربين 

هاي توربين سرعت بسته كردن پره با باز و كردهر در شرايط مختلف كاري موتور تغيي اين مدلهندسه . دهدمي
 .)6(شكل  كندميكمپرسور را براي تأمين فشار هواي الزم موتور تنظيم 

 

Twin-scroll turbo شکل )5( توربوشارژر مدل

VGT turbo: ای��ن مدل به طور ویژه در موتورهای دیزل مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد و از یک رینگ با پره  های آیرودینامیکی در محفظه توربین 
تش��کیل شده که نسبت مساحت به ش��عاع را با توجه به سرعت موتور 
تغییر می دهد. هندس��ه این مدل در شرایط مختلف کاری موتور تغییر 
کرده با باز و بسته کردن پره های توربین سرعت کمپرسور را برای تأمین 

فشار هوای الزم موتور تنظیم می کند )شکل 6(.

VGT turbo شکل )6( توربوشارژر مدل
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twin- و VGT ای��ن مدل ترکیب��ی از :Variable twin-scroll turbo

scroll setup اس��ت؛ در دورهای پایین، یکی از مارپیچ ها کامالً بسته 
می ش��ود و تمام هوا را به س��مت دیگر هدایت می کند. هنگام افزایش 
سرعت، دریچه دیگری باز می شود تا به هوا اجازه  ورود به مارپیچ دیگر 
را بده��د و عملکرد را بهبود بخش��د. با این حرک��ت، عملکردی از یک 
 twin-scroll setup توربوشارژر تک خواهید داش��ت که تنها از یک

می توان گرفت )شکل 7(.

Variable twin-scroll turbo شکل )7( توربوشارژر مدل

Electric turbo: بزرگتری��ن مش��کل توربوش��ارژرها تأخیر در عملکرد 

آنهاست. توربوشارژر الکتریکی به وسیله موتور الکتریکی و بدون تکیه  بر 
گازهای خروجی کار خود را انجام می دهد و همین امر باعث حذف تأخیر 

توربوشارژر می شود )شکل 8(.

شکل )8( توربوشارژر الکتریکی

تفاوت توربوشارژر و سوپرشارژر
تفاوت بین توربوشارژر و سوپرشارژر در جدول)1( آمده است]6[.

نتیجه گیری
توربوشارژر ها به دلیل اتالف انرژی بسیار کمتر نسبت به سوپرشارژرها و 
عملکرد کم صدا و راندمان کاری باالتر در مقایسه با سوپرشارژرها بسیار 
رایج ترند. امروزه با توجه به قوانین سخت گیرانه در زمینه محیط زیست و 
مصرف سوخت، اغلب وسایل نقلیه به خصوص خودروهای دیزلی به این 

تکنولوژی مجهزند.

منابع
1. Turbo charging the Internal Combustion engine, N. Watson 
and M.S. Janota, 1982
2. Turbochargers, Hugh macInnes, 1976
3. www.thoughtco.com

4. اصول و عملکرد توربوشارژر، ایساکو، 1395
5. www.leisurewheels.co.za
6. www.mechanicalbooster.com
(Endnotes)
1  Alfred Büchi
2  Stall
3 Rolls-Royce Merlin
4 Spitfire
5 Hurricane
6 EcoBoost
7 Wastegate

جدول )1( - مقایسه توربوشارژر و سوپرشارژر
سوپرشارژرتوربوشارژر

تأمین نیروی محرکه به وسیله ی اتصال به میل لنگاستفاده از گاز خروجی به عنوان نیروی محرک1
نداشتن کنارگذر توربین و انتشار دودها با همان غلظت به محیطتغییر غلظت دود و انتشار کربن کمتر2
با سرعت حدود rpm 50000 می چرخد.با سرعت حدود rpm 150000 می چرخد.3
تولید صدای زیادتولید صدای کمتر4
نگهداری و تعمیرات آسان ترنگهداری و تعمیرات سخت تر5
راندمان کمترراندمان بیشتر6
دمای پایین هوای متراکم شدهدمای باالی هوای متراکم شده7
پیچیدگی کمترپیچیدگی بیشتر8
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علم و فناوری

»دوروف« با تلگرامش در جمع ثروتمندان جهان

فـخر علم در جـهان
بزرگ ترین سازه های بشری در فضا

استفاده از نسل پنجم شبکه های مخابراتی ...
استارتاپ ها چهره  اقتصاد کشور را دگرگون می کنند

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

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

استفاده از لیزرها برای کشف آثار باستانی
 LiDAR محقق��ان با اس��تفاده از فن��اوری 
توانستند بیش از 6 هزار بنای باستانی متعلق 
به دوران مایاها را در شمال گواتماال مکان یابی 

کنند.
فن��اوری LiDAR در س��ال های اخیر کاربرد 
فراوانی در باس��تان شناسی یافته است. برای 
اس��تفاده از این فن��اوری هواپیماهای مجهز 
به حس��گر، پرتوهای لیزر را به س��طح زمین 
می تابانن��د و پرتوهای بازگش��تی را دریافت 
می کنند. س��پس محققان اطالعات به دست 
آمده را پردازش می کنند تا تصویری از آنچه 
توس��ط لیزر اسکن شده به دس��ت آورند. در 
مرحله بعد درختان، برگ ها و ش��اخه ها را از 
تصاوی��ر حذف می کنند و آنچه باقی می ماند 
تصاویر دقیقی از زمین اس��ت که تمام بناها، 
جاده ها و مزارع قدیمی در آن قابل تشخیص 

هستند.
محقق��ان بی��ش از 1300 کیلومت��ر مربع از 
مناطق باس��تانی متعلق به تم��دن مایاها را 
اسکن کردند و ش��بکه پیچیده ای از بناهای 
ناش��ناخته، مزارع، جاده ها و معادن را یافتند. 
بر اساس این اطالعات منطقه مورد مطالعه، 
محل ش��کل گیری تمدنی به وسعت قدرت 
تمدن یونان و چین باستان بوده است. در واقع 
برخی از محققان معتقدند در این منطقه بین 

10 تا 15 میلیون نفر ساکن بوده اند.
این تحقیقات نش��ان می دهد تمدن باستانی 
منطقه بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که 

متخصصین تمدن مایاها تصور می کردند.

عینکی برای درمان دیابت و بی خوابی
محققان از آغ��از آزمایش عینک های گوگل 
خبر دادند که نور روش��ن به چشم می تابانند 
 و گفته می ش��ود برای پیش��گیری از ابتال به

دیاب��ت نوع دو و درمان مش��کالت بی خوابی 
کاربرد دارند.

ایده این عینک ها بر این پایه است که ساعت 
بیولوژیک بدن که کنترل ترشح هورمون ها را 

بر عهده دارد، با نور تنظیم می شود.
عینک گوگل که Re-Timer نام دارد، دارای 
چهار دیود س��اطع کننده نور )LEDs( است 
 که در باالی فریم عینک تعبیه ش��ده است.

Re-Timer شبیه یک عینک سفید رنگ بدون 
لنز است. المپ ها صبح ها روشن می شوند تا با 
تاباندن نور سفید به چشم، حساسیت بدن را 
نس��بت به انسولین افزایش داده و سطح قند 

خون را پایین آورند.
این عینک ها اکنون در دانشگاه نورث وسترن 
روی 34 بیم��ار مبتال به پ��ره دیابت )پیش 
دیاب��ت( تحت آزمای��ش قرار دارن��د. در این 
آزمایش بیماران، این عینک ها را مدت چهار 
هفته هر صبح به چشم می زنند و سطح گلوکز 

خون آنها اندازه گیری می شود.
این عینک ه��ا ابتدا برای درم��ان بی خوابی 
س��اخته ش��دند؛ اما برای درمان مش��کالت 
مربوط ب��ه خ��واب، این عینک از نور س��بز 
 اس��تفاده می کن��د تا بخش��ی از مغ��ز را که 
مسئول تنظیم چرخه خواب و بیداری است، 

تحریک کند.

کلید گم شده شبیه سازی مغز انسان
محققان انس��تیتوی ملی استاندارد و فناوری 
آمریکا یک س��وییچ ابررس��انا س��اختند که 
امکان تصمیم گیری سیستم های کامپیوتری 
را با اس��تفاده از رویکردی مش��ابه مغز انسان 
فراهم می کند و این سیستم ها را عمالً به مغز 

مصنوعی تبدیل می کند.

این س��وییچ می تواند قابلی��ت کامپیوترهای 
نورومورفیک را که از هوش مصنوعی پشتیبانی 
می کنند، به میزان چشمگیری افزایش دهد. 
بهبود هوش مصنوعی موجب بهبود قابلیت 
تصمیم گی��ری تجهی��زات هوش��مند مانند 
اتومبیل ه��ای بدون رانن��ده و حتی ابزارهای 
پزش��کی مانند ابزارهای تش��خیص سرطان 
می شود. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه 

Science Advances منتشر شده است.

سخت ترین و سبک ترین ماده جهان ساخته شد
محققان MIT از طریق همجوشی ورقه های 
کوچک گرافین یک ساختار شبکه ای بسیار 
سخت و متخلخل ایجاد کردند که بر اساس 
مدل سازی ها 10 برابر سخت تر از فوالد بوده و 

خبرهای دنیای علم و فناوری اطالعات

کشف رازهای جهان با علم
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تنها 5 درصد چگالی آن را دارد.
محققان از سال ها قبل می دانستند که وقتی 
کربن در چیدمان خاصی قرار می گیرد می تواند 
به ماده ای بسیار مستحکم تبدیل شود. برای 
مثال گرافین که مستحکم ترین ماده شناخته 
ش��ده در جهان محسوب می ش��ود، در واقع 
یک س��اختار دوبعدی کربنی است. اما تولید 
ساختارهای سه بعدی کاربردی با استفاده از 
این ماده امری دش��وار است. به همین علت 
محقق��ان MIT تالش کردند با اس��تفاده از 
یک راهکار جدید این ماده را در یک ساختار 
س��ه بعدی مستحکم به کار بگیرند. برای این 
منظور ورقه های کوچک کربن را با اس��تفاده 
از همجوشی در یک ساختار سه بعدی خاص 
قرار دادند که منجر به تولید سخت ترین ماده 
شد. این ماده کاربردهای متعددی دارد. برای 
مثال با استفاده از این ماده می توان سازه های 
بس��یار بزرگ��ی مانند پل ها را با وزن بس��یار 
کمتری س��اخت. همچنین به دلیل ساختار 
متخلخ��ل این ماده می توان از آن در فیلترها 

استفاده کرد.

تش�خیص باکت�ری ب�ا اس�تفاده از گوش�ی 
هوشمند

محققان در حال توسعه یک فناوری هستند 
که امکان تشخیص باکتری ها را با استفاده از 
گوشی هوشمند فراهم می کند. این فناوری در 
واقع یک تراش��ه است که درون آن مولکولی 
موسوم به MBPA-3 تعبیه شده که قادر است 
باکتری ها را جذب کرده و با آن ها پیوند برقرار 
کند. این تراشه درون نمونه ای از غذای له شده 
یا مایعات غوطه ورش��ده و سپس با الیه ای از 
محلول بافر با PH باال شسته می شود. این اقدام 
موادی مانند ش��کر، چربی ها و پروتئین های 
غذا را از روی تراش��ه پاک کرده و باکتری ها 
را باقی می گذارد. س��پس تراش��ه درون یک 
میکروسکوپ نوری که با گوشی های هوشمند 
کار می کند، قرار می گیرد و یک برنامه تعداد 
باکتری های موجود روی تراشه را می شمارد. 

این برنامه قادر است تا صد سلول باکتری را در 
هر میلی متر از محلول شناسایی کند.

گیت های تردد ایرانی رونمایی شد
پژوهش��گران جهاد دانش��گاهی واحد خواجه 
نصیرالدین طوسی موفق به ساخت گذرگاه های 
تردد )گیت ها( شدند. مدیر پروژه گذرگاه های 
تردد ایرانی گفت: این دستگاه در 14 مدل ساخته 
شده که »رابو و رابین« از جمله نمونه های آنها 
است. مانی ملک افزود: صرفه جویی در مصرف 
ان��رژی، تردد آس��ان، اتصال به سیس��تم های 
کنترل تردد اس��تاندارد و امکان تعبیه جهت 
نمای نورانی الکترونیکی از جمله ویژگی های 
این دس��تگاه ایرانی است. وی، هشدار نسبت 
به وقوع زلزل��ه را از جمله ویژگی های گذرگاه 
ت��ردد نوع »رابو« اعالم کرد و گفت: در صورت 
وقوع زلزله این گیت ها باز می شوند و با استفاده 
از عالیم نور و صدا هش��دارهای الزم را به افراد 

حاضر در مکان می دهد.

خودرویی که ذهن راننده را می خواند
 ش��رکت خودروسازی نیس��ان در تالش برای 
هدایت خ��ودرو با قدرت ذه��ن، اولین فناوری 
پیش��رفته خود را در زمینه »ارتباط مغز راننده 
ب��ا خودرو«، در نمایش��گاه محص��والت و لوازم 
الکترونیک��ی CES در الس وگاس رونمای��ی 
می کند. این سیستم نویدبخش نیسان که برای 
رانندگی بهتر و کارآمدتر طراحی ش��ده است، 
با رمزگش��ایی از آنچه راننده به آن می اندیشد، 
چرخش ها و واکنش های الزم خودرو را نسبت 
به شرایط جاده پیش بینی می کند. برای استفاده 
از این سیستم پیشرفته نیسان که »ارتباط مغز 

با خودرو« نامیده می شود، راننده باید سرپوشی 
را بر س��ر بگذارد که فعالیت مغز را می خواند و 
همزمان دستورالعمل های الزم را به سیستم های 
هدایت، شتاب و ترمز خودرو، منتقل می کند. 
»لوسیان گورگه«، محققی که هدایت این پروژه 
را برای نیسان بر عهده دارد، توضیح داد: راننده 
نیز کنترل خودرو، چرخش چرخ ها و گاز دادن 
خودرو را در دس��ت دارد، اما خودرو با استفاده 
از خوانش های فعالیت مغز راننده در ترکیب با 
هوش مصنوعی، این حرکات را پیش بینی کرده 

و 0/2 تا 0/5 ثانیه زودتر واکنش نشان می دهد.

آزمایش موفقیت آمیز ربات آتش نشان
محققان انس��تیتوی فنی IIT ایتالیا نس��خه 
جدی��دی از ربات انس��ان نما را ک��ه به منظور 
حمایت از آتش نشان ها طراحی و ساخته شده 
اس��ت، با موفقیت آزمایش کردن��د. این ربات 
به عنوان بخش��ی از یک پ��روژه تحقیقاتی در 
اتحادیه اروپا از س��ال 2013 می��الدی آغاز و 
نمونه اولیه ربات در س��ال 2015 تکمیل شد. 
این ربات که توسط یک اپراتور از راه دور کنترل 
می شود، به گونه ای طراحی شده که قادر است 
به س��اختمان وارد ش��ده، آتش را بیابد و آن را 
با استفاده از کپسول آتش نشانی، خاموش کند. 
در سر این ربات، اسکنرهای سه بعدی لیزری و 
چند میکروفون تعبیه شده است که اطالعات به 
دست آمده را به همراه تصاویر برای اپراتور ارسال 
می کنند. برای کنت��رل این ربات از 32 قطعه 
موتور و مدار و چهار حس��گر نیرو و گش��تاور 
که در دس��ت ها و پاهای ربات نصب شده اند 
و همچنین دو شتاب س��نج ک��ه برای حفظ 
تعادل آن کاربرد دارند، استفاده می شود. این 
ربات 185 سانتی متر قد دارد و وزن آن 102 
کیلوگرم اس��ت. این ربات با هربار ش��ارژ قادر 
است حدود دو ساعت فعالیت کند. در آخرین 
این ربات توانست وارد یک اتاق شده و دریچه ای 
را که از آن گاز نشت می کرد، پیداکند و پس از 
پاکسازی اطراف آن از زباله ها، با استفاده از یک 

کپسول آتش نشانی، آتش را خاموش کند.
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فرهنگ کسب و کارهای نوین در کشور در 
حال نهادینه شدن است. استارتاپ ها یا همان 
ش��رکت های نوپا به طور حت��م چهره اقتصاد 

کشور را در کوتاه مدت دگرگون می کنند.
 در مجموع روند ش��کل گیری استارتاپ ها 
و کس��ب و کارهای نوین و خالق در کش��ور 
بسیار مناس��ب و رو به رشد بوده است، قطع 
به یقین می ت��وان به این عرصه هم در حوزه 
نقش آفرینی اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی 
به ویژه اشتغال پایدار و سطح باال امیدوار بود. 
کس��ب و کارهای نوین به خصوص کسب و 
کارهایی که بر پایه اقتصاد دیجیتال اس��توار 
است، می توانند چهره اقتصاد را دگرگون کرده 
و این بحثی اس��ت که پیش��تر در دنیا ثابت 
ش��ده است. البته توسعه و نقش آفرینی مؤثر 
اس��تارتاپ ها و کس��ب و کارهای نو و خالق 
در گرو حمایت های جدی دولت به خصوص 
سازمان ها و نهادهای تسهیلگر و مهمتر ایجاد 
اکوسیستم و زیس��ت بوم مورد نیاز است که 

البته این بخش رو به رشد بوده است.

اسماعیل قادری فر با اشاره به شروع خدمات 
رسانی یکی از استارتاپ های موفق کشورمان 
در حوزه گردش��گری به عن��وان یک بخش 
اساسی و مورد نیاز مردم، تأکید کرد: به طور 
حتم عملکرد مناسب این شرکت نوپا که در 
حال حاض��ر در تهیه بلیت و رزرو هتل فعال 
اس��ت می تواند در افزایش کیفیت و کاهش 
قیمت تمام شده سفرهای مردمی آنهم بدون 
هیچگونه اس��تفاده از منابع دولتی اثربخش 
باشد. خدمات گردشگری به طورحتم با روح و 
روان مردم سرو کار دارد و نحوه خدمات رسانی 
در این حوزه که در بخش داخلی به خصوص 
ایام نوروز و تابستان با تقاضای باالیی مواجه 
است، در ایجاد آرامش مردم بسیار تأثیرگذار 
اس��ت. نق��ش معاونت علم��ی نی��ز در برابر 
شرکت های نوپا حمایت هرچه بهتر از روندی 
کاری آنان و و ایجاد تس��هیل گری به منظور 
ارائ��ه خدمت بیش��تر و کیفی تر ب��ه مردم و 

همچنین اشتغالزایی مناسب است.
اما در م��ورد روند تعامل بخش های دولتی 

مرتبط با شرکت های نوپا و استارتاپ ها نسبت 
به سالیان گذشته باید بگویم از وضعیت بهتری 
برخوردار هس��تیم؛ من فکر می کنم فرهنگ 
کس��ب و کارهای نو و استارتاپی به تدریج در 
حال نهادینه ش��دن است و نسبت به دو سه 
سال گذش��ته وضعیت تعامل با شرکت های 
نوپا بخصوص در حوزه گردشگری، آی تی و 
تجارت الکترونیک و کسب و کارهای وابسته 
در حوزه ارائه مجوزها تا حدودی مناس��ب و 

همراه با تسهیل گری بوده است.
به طور حتم استارتاپ ها و شرکت های نوپا 
به شرط داشتن ایده و تیم مناسب و فعالیت 
در چارچوب قوانین و ضوابط کشور با مشکل 

خاصی مواجه نخواهند شد.
باید تأکید کنم که فرهنگ سازی بزرگترین 
دستاوردی است که در حوزه کسب و کارهای 
نوین اتفاق افتاده است و در سال های آینده این 
تب و ش��ور و نشاطی که به کشور را فرا گرفته 
می تواند هرچه قانونمند و نظام مندتر شکوفا و 

فراگیر و در خدمت مردم توسعه یابد.

استارتاپ ها چهره  اقتصاد 
کشور را در کوتاه مدت 

دگرگون  می کنند

اسماعیل قادری فر
                 رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی
                معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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تجربه متفاوت تماشای بازی ها از تلویزیون
تمام بازی های المپیک زمس��تانی 2018 با 
استاندارد UHD پخش شدند که کیفیت آن 4 
برابر استاندارد HD است. همچنین با استفاده 
از دوربین ه��ای 360 درجه واقعیت مجازی، 
وقای��ع مهم بازی ها با جلوه های بصری ویژه و 
بسیار طبیعی در اختیار افرادی که که در منزل 

بازی ها را دنبال می کردند، قرار گرفت.

دورنمای اول شخص
فناوری time slice امکان مش��اهده حرکات 
ورزشکاران را از زوایای مختلف فراهم می کند 
و دوربین هایی که در لباس و کاله ورزشکاران 
تعبیه شده است، امکان مشاهده جریان مسابقات 

را از دیدگاه آن ها در اختیار گذاشته بود.

مقایسه وقایع مشابه
فناوری Ghost skier امکان مش��اهده یک 
رویداد زنده ورزش��ی و مقایسه همزمان آن با 
رویداد مشابهی را که قبالً اتفاق افتاده است، 

فراهم می کرد.

سرعت بسیار باالی اینترنت
تصاویر بازی های المپیک زمس��تانی برای 
اولین بار در جهان با اس��تفاده از نسل پنجم 
شبکه های مخابراتی در اختیار مخاطبان قرار 
گرفت. سرعت فناوری 5G حدود 1000 برابر 

بیشتر از شبکه های LET موجود است.

ربات های هوشمند
در ای��ن بازی ه��ا 85 رب��ات هوش��مند در 
محل برگزاری مس��ابقات حضور داشتند که 
بازدیدکنندگان را در مسیریابی و کسب اطالع 

از جزئیات و زمانبندی بازی ها یاری می کرد.

ترجمه  همزمان
موسسه تحقیقات الکترونیکی و ارتباطاتی 
کره جنوبی با همکاری یک شرکت خصوصی 
به نام Hancom یک سیستم تشخیص صدا 
 GenieTalk و ترجمه همزمان موس��وم ب��ه
ساخته اند که قادر است زبان کره ای را به 29 
زبان مختلف ترجمه کند که در این مسابقات 

به کار گرفته شد. 

بیست و سومین دوره المپیک زمستانی با 
حضور 2 هزار و 925 ورزشکار  بهمن ماه در 
پیونگ چانگ کره جنوبی آغاز و پایان گرفت.

این نخستین المپیک زمستانی به میزبانی 
کره جنوبی و سومین دوره ای بود که در آسیا 

برگزار شد. 
در رقابت های پیونگ چانگ 114ورزشکار 
بیش��تر از دوره قبل حضور داش��تند و از این 
منظر به عنوان بزرگتری��ن رویداد بازی  های 
زمستانی در تاریخ ادوار این رقابت ها به شمار 
می رف��ت. پیش از این ژاپ��ن در دو دوره و در 
س��ال های 1972 در »س��اپورو« و 1998در 

»ناگانو« میزبانی این بازی ها بود.
المپیک زمس��تانی هر چهار س��ال یک بار 
برگزار می شود و امسال نمایندگان 92 کشور 
جهان در 15 رش��ته برای کسب 102 نشان 
مختلف به میدان رفتند که کشورهای مالزی، 
س��نگاپور، اکوادور، ک��وزوو، نیجریه و اریتره 
هم برای نخستین بار در این بازی ها حضور 

داشتند.

برگزاری المپیک زمس��تانی 20۱8 میالدی در کره جنوبی فرصتی را برای نمایش جدیدترین فناوری ها و توانایی های فنی چش��م بادامی ها فراهم کرد. کره جنوبی 
میزبان المپیک زمستانی 20۱8 میالدی بود و برخی از جدیدترین فناوری های جهان را در این بازی ها به کار گرفت. در این گزارش برخی از این فناوری ها را به اجمال 

معرفی می کنیم.

استفاده از نسل پنجم شبکه های مخابراتی برای مخاطبان
برترین فناوری های المپیک زمستانی 2018

سپیده کاشانی
مترجم
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وی پیش از تأسیس تلگرام که برای ایرانیان 
به دلیل استفاده گسترده از آن نیازی به معرفی 
ندارد، شبکه اجتماعی »وکنتاکته« را در روسیه 

راه اندازی کرده بود.
مبتکر »وکنتاکته« که هم اکنون قوی ترین 
شبکه اجتماعی روسیه )62 درصد مردم روس 
عضو آن هستند( محسوب می شود، پیش از 
ترک روس��یه، مالکیت این ش��بکه اجتماعی 
پرطرفدار روس زبان را به برادرش داد که برای 

او کار می کرد.
در روس��یه گفته می شود که مانند اختالف 
نظری که در بین اعض��ای فیس بوک پس از 
معروف شدن آن بوجود آمد گریبان مؤسس 
وکنتاکته را هم گرف��ت و دوروف تصمیم به 

ترک وکنتاکته گرفت.
در زبان ساده، وکنتاکته را می توان شبکه ای 
بی��ن اینس��تاگرام و فیس بوک دانس��ت. در 
میان روس ها، وکنتاکته راهی برای آش��نایی 
و دوست یابی اس��ت به همین دلیل در میان 

جوانان رواج بیشتری دارد.
دوروف پ��س از حض��ور در آلم��ان، به فکر 
راه اندازی پیام رس��ان تلگرام افت��اد و ایرانی ها 

اولین مشترکان پر شمار او بودند.
طبق اظهارات مؤسس تلگرام، او هم اکنون 
به دنب��ال راه اندازی ارز دیجیتالی اس��ت که 
معروفترین آن در جهان »بیت کوین« اس��ت 
که هنوز معلوم نیست سازنده آن کیست؛ اما 
به شدت مورد توجه ثروتمندان و دولت ها قرار 

گرفته است و خیلی از کشورها تمایل یافته اند 
که از آن برای داد و س��تد در جهان اس��تفاده 
کنند. رش��د »بیت کوین« در نیمه دوم سال 
2017 به حدی افزایش یافت که اگر در سال 
2013 که کمتر کس��ی نام آن را شنیده بود 
یک فرد 25 میلیون تومان برای خرید 50 بیت 
کوین هزینه می کرد می توانست بعد از چهار 
سال آن را بیش از سه میلیارد تومان بفروشد!! 
ب��ه همین دلیل بس��یاری از اف��رادی که از 
فروختن آن در این س��ال ها خودداری کردند 
در س��ال 2017 به جم��ع ثروتمندان جهان 
پیوستند هر چند که در آغاز سال 2018 رشد 
نجومی این ارز دیجیتالی متوقف ش��د و روند 

کاهش قیمت را در پیش گرفت.

مجله »فوربس« پس از بررسی روند رشد پیام رسان تلگرام، پذیرفت که این شبکه ۱.7 میلیارد دالر ارزش دارد و »پاول دوروف« مؤسس آن به جمع ثروتمندان 
جهان وارد شده است. براین اساس ثروت مؤسس تلگرام بیش از یک میلیارد و 700 میلیون دالر است که با توجه به روند رو به رشد این شبکه اجتماعی، بیشتر 
هم خواهد شد. پاول دوروف مدیر تلگرام چندی پیش به »بلومبرگ« گفته بود که قیمت پیام رسان تلگرام به پنج میلیارد دالر رسیده است؛ اما قصد فروش آن را 

ندارد چرا که هر روز تعداد مخاطبان آن بیشتر می شود.

»دوروف« با تلگرامش در جمع ثروتمندان جهان
مجله فوربس مدعی شد

رحمت اهلل خدادادی
خبرنگار
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این راکت حامل چیست؟ شاید 
یک ماهواره ارتباطی، یک سفینه 
فضایی یا محموله های نظامی؟ 
در حقیقت راک��ت حاوی چند 
تن پالستیک مرغوب و ترکیبات 
پیش ساخته است. موادی که به 

چاپگر سه بعدی 
ک��ه در مدار زمی��ن در انتظار 
به س��ر می برد، خواهند رسید. 
پ��س از آن این چاپگر پیش��رو 
ترکیب��ات  و  پالس��تیک  از 
س��اخت  ب��رای  پیش س��اخته 
ماهواره ای اس��تفاده می کند که 

چندین مایل وسعت دارد.
ای��ن ماهواره ه��ای  س��اخت 
عظیم الجثه ب��ه نظر غیرممکن 
می رس��د، اما این درست همان 
چیزی است که صنایع فضایی 

در انتظار آن است. 
تلس��کوپ های  آین��ده  در 
ماهواره ه��ای  عظیم الجث��ه، 
ارتباطی، تجهیزات خورشیدی و 
ایستگاه های فضایی اطرف زمین 
را پر خواهند کرد و بس��یاری از 
آن ها از هر چیزی که تاکنون بر 
روی س��طح زمین ساخته شده 

بزرگ تر خواهند بود.
آمریکای��ی  ش��رکت 
در  جای��ی   Made In Space
قلب چش��م انداز کوهستانی در 
کالیفرنیا در تالش اس��ت تا این 
رؤیا را ب��ه واقعیت تبدیل کند. 
در ط��ول چند س��ال گذش��ته 
آن ها تجهیزاتی را بنا نهاده اند که 
تنها چاپگر سه بعدی موجود در 

فضاست. 
این شرکت در نظر دارد چاپگر 
س��ه بعدی جدیدی در ایستگاه 
فضایی بین المللی تأسیس کند 

که بتواند ب��ه طور انحصاری در 
خالء موج��ود در فضا کار کند. 
قرار است نمونه اولیه این طرح 
نامیده می شود   Archinaut که
اواخر امس��ال راه اندازی ش��ود. 
این ماشین قادر خواهد بود هر 
چیزی را در م��دار زمین چاپ 
کند و هی��چ محدودیتی از نظر 

اندازه وسیله مورد نظر ندارد.
»اندرو راش«، رئیس ش��رکت 
می گوی��د:   Made In Space
 با ای��ن چاپگ��ر ق��ادر خواهیم 
بود س��اختارهایی بس��ازیم که 
ب��ر روی زمی��ن هرگز ق��ادر به 
بزرگ  بی ان��دازه  تحمل ج��رم 
آن ها نیستیم. او ادامه می دهد: 
تنه��ا محدودیت عمل��ی که با 
آن روبه رو هس��تیم مقدار ماده 
اولیه ای اس��ت که می توان برای 
سیستم تهیه کرد. »رودرانارایان 
رباتیک  متخصص  موخرجی«، 

در آزمایش��گاه نیروی پیش ران 
جت در ناسا می گوید: عالوه بر 
این چالش های فنی زیادی هم 
وج��ود دارد که باید بر آن غلبه 
کرد. قابلیت خودگردانی، تعمیر، 
نیرو، س��نجش  ادراک، کنترل 
مقیاس ه��ا همگ��ی حوزه هایی 
هستند که ربات های ما باید در 
آن بهب��ود پیدا کنند. یک ربات 
باید دریابد چه کاری انجام دهد 
و اجزا را با دقت بس��یار زیاد سر 
هم کند ب��دون اینکه به نظارت 

انسان نیازی داشته باشد.
ماهواره ها و دیگر ساختارهای 
فضای��ی نیز بای��د کام��الً از نو 
طراح��ی ش��وند. وقت��ی درباره 
س��اختن چیزهای��ی در فض��ا 
صحبت می کنید باید حلقه های 
داش��ته  اس��تانداردی  ارتباطی 
باش��ید که از قب��ل در این فضا 

آزمایش شده باشند.

قطع��ات فضاپیما مث��ل لگو 
گرده��م می آین��د و روی ه��م 
سوار می شوند، همه اجزا با هم 
متناس��ب و جورند و ارتباطات 
الکتریک��ی و اطالعاتی به طور 
هم زمان برقرار می شود. راش بر 
این عقیده است که ظرف چند 
ده��ه آینده س��اخت تجهیزات 
فضایی با تغییر و تحول اساسی 

روبه رو خواهد شد.
وقتی ای��ن تکنولوژی محقق 
ش��ود قادر به ساخت سازه های 
بی اندازه بزرگ در فضا خواهیم 
ب��ود. راش می گوی��د: در آینده 
بازتاب دهنده هایی که از ایستگاه 
بزرگت��ر  فضای��ی  بین الملل��ی 
خواهن��د بود، آنتن های بس��یار 
طویل و همین طور س��ازه های 
کابردی خواهند داشت که بسیار 
کارآمد و س��اخت آن ها بس��یار 

ساده است.

وقتی راکت ها دیگر نمی توانند بارهای بسیار بزرگ را جابه جا کنند، بهترین کار این است که ماشین آالت در خود فضا ساخته 
ش��وند. یک راکت از س��کوی پرتاب بلند می ش��ود و هزاران تن بار را با خود به فضا حمل می کند. ظرف چند دقیقه به ش��تابی 

در حد ۱7 هزار و 500 مایل در ساعت می رسد و در فاصله 300 مایلی باالی سطح زمین، در مدار قرار می گیرد.

بزرگ ترین سازه های بشری در فضا
در آینده ساخته خواهند شد
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روز پنجم اس��فند ماه در تقویم 
رسمی کشور به مناسبت سالروز 
گرامیداشت زادروز فخر علم در 
جهان به عنوان روز بزرگداشت 
خواجه نصیرالدین طوسی و روز 

مهندس نام گذاری شده است.
ابوجعف��ر محمدب��ن محمدب��ن 
حسن طوسی مشهور به خواجه 
اس��فند   5 زاده  نصیرالدی��ن 
57۹ ش��اعر، فیلس��وف، فقیه، 
دانش��مند، ریاضیدان و منجم 

سده هفتم است.
کنیه اش »ابوجعفر« و به القابی 
چ��ون »نصرالدی��ن«، »محق��ق 
طوس��ی«، »اس��تاد البش��ر« و 
»خواجه« شهرت دارد. در میان  
دانش��مندان  ریاض��ی  خواج��ه  
نصیرالدی��ن  را معم��ار و پ��در 
ریاض��ی  می دانند، ب��دان  جهت  
که بخ��ش  عظیم��ی از تألیفات  و 
تحری��رات  او درب��اره  نج��وم  و 

ریاضی است.
درباره زادگاه خواجه نصیرالدین 
طوس��ی اختالف اس��ت، بعضی 
کتاب ه��ا و مناب��ع پ��در وی را 
»ش��یخ وجیه الدی��ن محمد بن 
حس��ن« از بزرگان و دانشوران 
قم می دانند. بعض��ی منابع وی 
را زاده روس��تای جهرود س��اوه 
می دانن��د و در برخ��ی دیگر از 
مناب��ع خواجه طوس��ی را متولد 

طوس می دانند.
خواجه نصی��ر در کودکی، قرآن 
کری��م، ص��رف، نح��و و آداب را 
فرا گرفت. از اولین اساتید وی، 
جدش محمدبن حس��ن در فقه 
و حدیث و دای��ی اش نورالدین 
علی بن محمد ش��یعی در منطق 
و حکمت بوده اند. خواجه نصیر، 
سپس با راهنمایی پدرش، نزد 
کمال الدی��ن محم��د ریاضی��ات 
آموخ��ت، آن گاه ن��زد پدر خود 
علوم حدیث، روای��ت و فقه را 
فرا گرفت. در همین دوران که 
خواج��ه در ابت��دای جوانی بود، 
شاخه های مختلف ریاضیات یعنی 
حساب، هندسه و جبر را نیز به 

حد کمال فرا گرفت.

پنجم اسفندماه گرامیداشت زادروز خواجه نصیرالدین طوسی است

در واق��ع زندگی او بر پای��ه دو هدف اخالقی و 
علمی بنا نهاده شده بود. او در بیشتر زمینه های 
دانش و فلس��فه، تالیفات و رس��االتی از خود به 
یادگار گذاشته اس��ت. ابتدا علوم عقلی و نقلی و 
حکمت مش��اء و س��پس ریاضیات، فقه، فلسفه، 
نجوم و ادبیات را آموخت و در علوم روز به استادی 

تمام رسید.
بع��د از وفات پدر، به وصیت وی به هر مکانی 
که اس��تاد شایس��ته ای در آنجا اشتغال داشت، 
مهاجرت کرد. به همین جهت به نیش��ابور که 
در آن زم��ان محل اجتماع علما و دانش پژوهان 
بود، مسافرت کرد و در حلقه درس سراج الدین 
قمری، قطب الدین سرخسی، فریدالدین داماد، 
ابوالس��عادات اصفهانی و دیگران ش��رکت کرد. 
همچنین با فریدالدین عطار در این شهر مالقات 

کرد.
خواجه نصیرالدین چند سال پس از حمله سپاه 
چنگیزخان مغول، به قلعه اس��ماعیلیه پناه برد 
و در آن جا نیز از تألیف و نگارش باز نایس��تاد. با 
غلبه س��پاه مغول بر اسماعیلیان، وی به خدمت 
هوالکوخان فرمانروای وقت مغول پیوس��ت و با 
استفاده از نفوذ خود، از کشتار مردم و دانشمندان 

و تخریب آثار فرهنگی و علمی و غارت شهرها و 
روستاها جلوگیری کرد.

برخی از مورخان بر این باورند که حضور خواجه 
نصیر و اقامت او در قلعه های اسماعیلیان از روی 
اختیار نبوده، بلکه او را مجبور به این کار کرده اند. با 
این حال، برخی مانند آق سرائیدر مسامرة االخبار 
بر این باورند که خواجه طوسی در نزد اسماعیلیان 
وزارت مطلق داش��ته و به چنان جایگاهی دست 
پیدا کرده که به او لقب استاد کائنات داده بودند. 
کسانی که معتقدند خواجه نصیر طوسی مجبور 
به حضور در نزد اسماعیلیان شده و در قلعه های 
آنان زندانی بوده است، به جمالت شکوه آمیز او در 
پایان شرح اشارات استناد می کنند که از وضعیت 

روزگار و زندگی خود نالیده است.
وی سنت فلسفه مشایی را که پس از ابن سینا 
در ای��ران رو به افول گذاش��ته بود، بار دیگر احیا 
کرد. وی مجموعه آرا و دیدگاه های کالمی شیعه 
را در کتاب تجریداالعتقاد گرد آورد. خواجه نصیر 
یکی از گسترش دهندگان علم مثلثات است که 
در قرن 16 میالدی کتاب های مثلثات او به زبان 

فرانسه ترجمه شد.
خواجه نصیر حدود 190 کتاب و رساله علمی 

فـخر علم در جـهان
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در موضوعات متفاوت به رشته تحریر درآورد 
ک��ه از جمله می ت��وان به »قواع��د العقاید«، 
»اخالق ناصری یا اخالق طوس��ی«، »آغاز و 
انجام«، »تحریر مجسطی«، »تحریر اقلیدس« 

و »تجریدالمنطق« اشاره کرد.
بیشتر تالیفات خواجه نصیرالدین به صورت 
عرب��ی بوده و تع��داد کمی از انتش��ارات آن 
به صورت زبان فارس��ی است. از معروف ترین 
آثار او به پارسی می توان از »اساس االقتباس« 

و »اخالق ناصری« یاد کرد.
خواج��ه نصیر طوس��ی را در علم، همتای 
بوعلی س��ینا دانس��ته اند؛ گرچه ابن سینا در 
طب سرآمد بود و خواجه نصیر، در ریاضیات. 
دفاع خواجه نصیرالدین طوس��ی از فلس��فه 
مش��اء و تبدیل کالم شیعه به کالم فلسفی، 
از ابتکارات وی دانس��ته شده است. تمام آثار 
کالمی بعد از او، متأثر از کتاب تجرید االعتقاد 

معرفی شده است.
خواج��ه نصی��ر مانن��د بوعلی س��ینا وارد 
سیاست شد، هر چند این موضوع به اختیار 
خواجه نبود. اطالع هالکوخان از ش��خصیت 
علمی خواجه نصیر باعث ش��د ک��ه وی را در 
قلعه اس��ماعیلیان نکش��د و او را مالزم خود 
قرار دهد. اسالم آوردن شاهان مغول متأثر از 
حضور خواجه نصیر و همراهی هالکو در فتح 
بغداد از اتفاقات ویژه تاریخ زندگی وی دانسته 

شده است.

اقدامات
خواجه نصیرالدین طوسی، ساخت رصدخانه 
مراغه را به هالکوخان مغول پیشنهاد کرد و 
ساخت آن از سال 657 ق آغاز شد و تا پایان 

عمر خود مشغول ساخت آن بود.
زیج )یا همان جدول اختری( به دست آمده 
از این رصدخانه، زیج ایلخانی نام گرفت. این 
زیج در کتابی به همین نام انتش��ار یافت که 
مشتمل بر جدول های ریاضی جدید بود که 

قبل از آن تاریخ شناخته شده نبودند.
از دیگر کارهای بزرگ  خواجه  نصیر، احداث 
کتابخان��ه بزرگی در مح��ل  رصدخانه مراغه  
دانس��ته شده اس��ت. همچنین بس��یاری از 
کتاب های نفیس و س��ودمندی که  از بغداد، 

دمشق، موصل و خراسان  غارت  شده  بود و در کار رصد خواجه  
هم  الزم  بود، به  کتابخانه مراغه انتقال یافت. برخی از محققان، 
مسلمان شدن جانشینان هالکو را نتیجه تالش های خواجه 

نصیر دانسته اند.
خواجه  نصیر طوس��ی، مأمورانی به  اطراف  بالد می فرستاد 
که  کتب  علمی بیابند، خریداری کنند و برای او بفرس��تند 
و خ��ود ه��ر کجا به  کتاب  مفید و نفیس��ی برمی خورد و در 
مس��افرت ها به  نظرش  می رسید، همه  را می خرید. به  عقیده  
برخی از مورخان ، حدود 400 هزار کتاب  در کتابخانه  مراغه  

گرد آمده  بود.
خواج��ه نصیرالدین طوس��ی ش��اگردان زی��ادی از جمله 
جمال الدین حس��ن بن یوس��ف مطهر حل��ی، کمال الدین 
میث��م بن علی بن میث��م بحرانی، محمود بن مس��عود بن 
مصلح کازرونی، س��ید رکن الدین اس��ترآبادی و کمال الدین 

عبدالرزاق شیبانی بغدادی داشت.

فعالیت های شاخص علمی
دانش��مندان روس��ی در مطالعه جدول نجوم��ی خواجه 
نصیرالدین متوجه ش��دند که وی مختص��ات قاره آمریکا را 
دو س��ده پیش از کش��ف این قاره توس��ط کریستف کلمب 
مش��خص کرده است. وی در کتاب شکل القطاع، مثلثات را 
برای اولین بار به عنوان دانشی مستقل معرفی کرد. در کتاب 
»تجریک الکالم« درباره  نور و با تکیه بر نظریه  ذره مطالبی را 
عنوان می کند که فوق العاده اهمیت دارد. در کتاب »البصائر« 
نوش��ته  »اقلیدوس« وی انتشار صوت را به امواج آب تشبیه 
می کند و به آن پرداخته اس��ت. خواجه نصیرالدین طوسی 
»زیج ایلخانی« را از روی رصدهای انجام ش��ده در رصدخانه 

مراغه تدوین کرده است.

تأثیرات و یادگارها
دهانه آتشفشانی 60 کیلومتری در نیم کره جنوبی ماه به 

نام خواجه نصیرالدین طوسی نام گذاری شده است.
در س��ال 2013 می��الدی، پایگاه جس��تجوگر گوگل، به 
مناس��بت هش��تصد و دوازدهمین س��الگرد تول��د خواجه 
نصیرالدین طوسی، تصویری از وی در وبسایت خود گذاشت. 
س��یاره ای که توسط ستاره شناس روسی نیکالی استفانویچ 
چرنیخ در 1979 کش��ف ش��د نیز به نام وی نامیده ش��ده 
است. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به نام این 

دانشمند بزرگ نام نهاده شده است.
وفات خواجه نصیرالدین طوس��ی در 11 تیر سال 653 بوده 
اس��ت. وی در حرم کاظمین و پایین پای دو امام مدفون شده 

است.

خواجه نصیـر مانند بوعلی 
سـینا وارد سیاسـت شد، هر 
چند ایـن موضوع بـه اختیار 
خواجه نبود. اطالع هالکوخان 
از شخصیت علمی خواجه نصیر 
باعث شـد کـه وی را در قلعه 
را  او  و  نکشـد  اسـماعیلیان 
مـالزم خود قرار دهد. اسـالم 
آوردن شـاهان مغول متأثر از 
حضور خواجه نصیر و همراهی 
هالکو در فتح بغداد از اتفاقات 
ویژه تاریخ زندگی وی دانسته 

شده است.
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گردشگری
ممنوعیت برای افزایش قیمت هتل، اتوبوس و قطار ...

جذب گردشگر به سبک »جومونگ« و »دیزنی«

طعم محلی دست بانوی شرقی!
ارزان سفر کنید؛ حتی در نوروز!

زنان تاریخ ساز؛ زنان ایرانی
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زن��ان در تم��ام دوران همچون 
م��ردان تاریخ س��از بودن��د اما 
اینک��ه چ��را ن��ام آنه��ا کمتر بر 
سرزبان هاس��ت، دالی��ل زیادی 
دارد، ب��ه طور مثال »آرتمیس« 
نخس��تین بانویی بود که فرمان 
دریاس��االری خ��ود را از س��وی 
خشایارشا هخامنش��ی دریافت 

کرد.

آنچه از سنگ نوشته ها مانده و باید دید و خواند

ماندان
»ماندان« یا »ماندانا« در لغت به معنی شاه  بوی 
عنبر س��یاه، دختر »آژی دهاک« آخرین پادشاه 
ماد است که همس��ر »کمبوجیه« پدر کوروش 
ش��د و از این وصلت کوروش ب��ه دنیا آمد. او در 
تربیت و نیز انتقال قدرت به کوروش سهم بسیار 
موثری داش��ت. ماندان نخستین مدرسه جمعی 
را که در آن برگزیدگانی از پس��ران بودند، بنیان 
 نهاد که خود شخصاً به دانش آموزان این مدرسه 
درس حق��وق و قان��ون می آموخت و به کوروش 
یاد می داد که باید پایه و اس��اس ظلم و بیدادی 
را ویران کند و در هر حال یار و همیار زیردستان 
باشد. در این مدرسه فنون سوارکاری و تیراندازی 

و نبرد نیز آموزش داده می شد.

کاساندان
»کاساندان« یا »کاساندانه« تنها همسر کوروش 
بزرگ، ش��هبانوی ای��ران )ملکه جه��ان( دختر 
»فرناسپه« از شاهدختان هخامنشی از دودمانی 
بود که از نجبای پارس محسوب می شدند و پدر 

و اجدادش در چند نسل شاه پارسیان بودند.
»کاس��اندان« ملکه 28 کشور آسیایی، همواره 

در کنار همس��رش کوروش ب��زرگ بود و پس از 
او نخس��تین فرد قدرتمند و سیاس��تمدار دربار 
هخامنش��یان به ش��مار می آمده اس��ت. او پنج 
فرزند با نام های »کمبوجیه«، »بردیا«، »آتوسا«، 
»رکسانه« و »آرتیستونه« داشت. همه فرزندان 
»کاساندان« و کوروش بزرگ به نحوی در تاریخ 
هخامنش��یان دارای نقش تعیین کننده بوده  و از 
نشانه ها چنین بر می آید که آنها از تربیتی خاص 

برخوردار بوده اند.
به نقل از »هرودوت« آمده است: »کاساندان« 
در 6 نوامب��ر 935 ق.م. فوت کرد و هنگام مرگ 
او در باب��ل 6 روز هم��ه به س��وگواری همگانی 
فراخوانده ش��دند. »کاس��اندان« قبل از کوروش 
درگذش��ت و بعد از او کوروش در اندوهی فراوان 
ماند و برای همیشه و به احترام همسرش تنهایی 
را برگزید. مقبره ملکه »کاساندان« در پاسارگاد، 

در کنار آرامگاه کوروش بزرگ قرار دارد.

آتوسا
»آتوس��ا« در لغت به معنای خوش اندام اس��ت. 
همچنین به معنای قدرت و توانمندی نیز هست. 
آتوس���ا )574 ق.م.( از ملکه ه��ای ای��ران یکی از 

زنان تاریخ ساز؛ زنان ایرانی
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برجسته ترین زنان در تاریخ ایران قدیم است. او 
دختر کوروش کبیر و کاساندان، خواهر کمبوجیه، 
و همس��ر دو پادشاه هخامنش��ی، کمبوجیه و 

داریوش اول و مادر خشایارشا است.
آتوس���ا بانویی زیبا، شاعر و ادیب بود و به 
نوجوانان درس ادبیات پارسی می داد. به خاطر 
خرد و اندیش��ه نیکویش داری��وش با وی در 
مس��ائل مملکتی و سرنوشت س��از مشورت 
می کرد و نیز به وی اعتماد کامل داشت. اگر 
داریوش به منطقه ای لشگر می کشید، شورای 
سلطنت برای اداره امور کشور تشکیل می شد 
و رئی��س و ماف��وق هم��ه در رأس ش��ورای 

سلطنت شهبانو آتوسا بود.
ه��رودوت درب��اره زندگی سیاس��ی او نیز 
می گوی��د: »آتوس��ا از ق��درت فوق العاده ای 
برخوردار ب��ود و عالقه مند بود که در میدان 
کارزار نیز شوهرش را همراهی کند. او همواره 
یاور فک��ری داریوش بزرگ ب��وده و چندین 
نب��رد بزرگ را ش��خصاً فرماندهی کرده یا با 

نقشه های جنگی او انجام گرفته است.«
از زم��ان مرگ او هیچ اطالعی در دس��ت 
نیست. تنها می دانیم تا زمانی که خشایارشا 
از جن��گ یونان برمی گردد زنده بوده  اس��ت. 
احتماالً آرامگاه او در کن��ار آرامگاه داریوش 

اول در نقش رستم قرار دارد.
گفته می شود که »هما« در اساطیر ایران، 
بر مبنای یادمان هایی از »آتوس��ا ش��هبانوی 
پارس��ی« و رویداده��ای دوران داری��وش و 
خشایارش��ا، همسر و پس��رش شکل گرفته 
باش��د. هم��ا در افس��انه های مردم��ی مرغ 
فرخنده ای اس��ت که گاه از آن ب��ا نام »مرغ 
س��عادت« نیز یاد می ش��ود و در این باورها 
همان مرغی اس��ت که اگر سایه او بر کسی 
افتد، او را س��عادتمند و اگر بر تارک کس��ی 
نش��یند او را به شهریاری رساند و شاید واژه 

»همایون و همایونی« با این نام پیوند دارد.

آریات��س
»آریات��س« یکی از س��رداران مبارز و دلیر 
هخامنشیان در سال های پیش از میالد است. 
تاریخ نویسان یونانی در چندین جا نامی از او 

به میان آورده اند.

یوتاب
»یوتاب« در لغت به معنی درخش��نده و بی مانند است. از 
او به عنوان یکی از س��رداران زن ایرانی نام برده اند. او در نبرد 
با اسکندر »گجستک« همراه آریوبرزن فرماندهی بخشی از 
ارتش را بر عهده داشته است و در کوه های بختیاری راه را بر 
اسکندر بست، ولی یک ایرانی خائن راه را به اسکندر نشان داد 
و او از مس��یر دیگری به ایران هجوم آورد. آریوبرزن و یوتاب 
هر دو در راه وطن کش��ته ش��دند و نامی جاویدان از خود بر 

جای گذاشتند.

آرتمی�����س
»آرتمی�س« یا »آرتمی�ز« در لغت به معنی راس��ت گفتار 
بزرگ اس��ت. نخس��تین و تنها بانوی دریاساالر جهان است. 
تاریخ نویسان یونان او را در زیبایی و برجستگی و متانت سرآمد 
همه زنان آن روزگار نامیده اند. آرتمیس نخستین بانویی بود 
که فرمان دریاساالری خود را از سوی خشایارشا هخامنشی 
دریافت کرد. در سال 484 پیش از میالد فرمان بسیج دریایی 
برای شرکت در جنگ با یونانیان توسط خشایارشا هخامنشی 
صادر شد. آرتمیس، فرماندار سرزمین »کاربه« با پنج فروند 
کش��تی جنگی که خود فرماندهی آنها را در دس��ت داشت، 
به نیروی دریایی ایران پیوس��ت. در این نبرد ایران موفق به 
تصرف آتن شد. در این نبرد نیروی زمینی ایران از 800 هزار 
پیاده و 80 هزار سواره تشکیل شده بود. نیروی دریایی ایران 

دارای 1200 کشتی جنگی و 300 کشتی ترابری بود.
آرتمیس در سال 480 پیش از میالد در جنگ »ساالمیس« 
که بین نیروی دریایی ایران و یونان درگرفت، شرکت داشت 
و دالوری های بس��یاری از خود نش��ان داد. او همیشه مورد 

ستایش دوست و حتی دشمن قرار داشت.
او در نبرد ساالمیس در دشوارترین شرایط جنگ با دلیری 
و بی باکی کم مانندی توانست بخشی ازنیروی دریایی ایران را 
از خطر نابودی نجات دهد. به همین دلیل بود که او به افتخار 
دریافت فرمان دریاساالری از سوی خشایارشا رسید. حتی به 
خشایارشا پیشنهاد ازدواج داد که به دالیلی این ازدواج صورت 
نگرفت، به ویژه از هنگامی که مس��أله جانشینی تاج و تخت 

می توانست اهمیت حیاتی داشته باشد.

»کاساندان« یا »کاساندانه« 
تنها همسـر کـوروش بزرگ، 
)ملکـه  ایـران  شـهبانوی 
جهـان( دختر »فرناسـپه« از 
از  هخامنشـی  شـاهدختان 
دودمانـی بـود کـه از نجبای 
پارس محسـوب می شـدند و 
پدر واجدادش در چند نسـل 

شاه پارسیان بودند.
 28 ملکـه  »کاسـاندان« 
کشور آسیایی بوده و همواره 
در کنـار همسـرش کوروش 
بزرگ بود و پس از او نخستین 
فرد قدرتمند و سیاسـتمدار 
به شـمار  دربار هخامنشـیان 

می آمده است.
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سفر ارزان به ویژه در تعطیالت نوروزی، چیزی است که همه خانواده ها به دنبال آن هستند. اما ارزان سفر کردن هم یک مهارت است که هر کسی آن 
را ندارد. در اینجا توصیه هایی برای داشتن سفر ارزان به شما می کنیم که قطعاً به کارتان خواهد آمد.

ارزان سفر کنید؛ حتی در نوروز!
توصیه هایی برای تعطیالت پایان سال

اگر می شود ماشین نبرید!
اگر می توانید، حتماً بدون ماش��ین به سفر 
بروید. مس��لم اس��ت که روی صحبت مان با 
خانواده های کم جمعیت اس��ت. وگرنه سفر 
بدون خودروی ش��خصی ب��رای خانواده های 
پرجمعی��ت گ��ران در می آید. مگ��ر آن که 
تعدادتان آنقدر زیاد باشد که بتوانید یک ون یا 
اتوبوس اجاره کنید و همگی با آن راهی مقصد 
ش��وید. همراه بردن خودرو برای خانواده های 
کم جمعیت به معنی سوخت بیشتر و هزینه 
حمل و نقل و البته دردسرهای بیشتر است در 
صورتی که با اتوبوس یا قطار می توانید خیلی 
راحت تر سفر کنید و هزینه کمتری بپردازید و 
خستگی رانندگی در جاده های شلوغ را تجربه 

نکنید. در ضمن در شهر یا روستای مقصد هم 
می توانید به راحتی و چابکی از وسایل حمل 
و نقل عمومی – البته اگر به میزان الزم و سر 

وقت خدمات دهی کنند – استفاده کنید.

 دسته جمعی سفر کنید
چرا ما دیگر با هم به س��فر نمی رویم؟ چرا 
اینقدر سلیقه ها با هم تفاوت پیدا کرده است؟ 
چرا برخی مواقع حتی نمی توانیم برای مدت 
کوتاهی آن هم در س��فر؛ همدیگر را تحمل 
کنیم؟ اگر در سفر با هم باشیم؛ هزینه هایمان 
کمتر اس��ت؛ همیش��ه یک راه خ��وب برای 
کم کردن هزینه های سفر، دسته جمعی سفر 
کردن اس��ت. به این ترتیب تم��ام هزینه ها 

تقس��یم می شود و البته ش��ما این شانس را 
خواهید داش��ت تا از امکان��ات همراهان تان 
اس��تفاده کنی��د. از آن مهم ت��ر، مکان  ه��ای 
اقامتی و رستوران ها و مؤسسات حمل و نقل 
تخفیف های ویژه ای برای جمعیت ها در نظر 
می گیرند که می توانید از آن بهره ببرید و به 

این ترتیب هزینه سفرتان را کاهش دهید.

اگر می خواهید آس�وده باشید تور هم گزینۀ 
خوبی ست

اگ��ر می خواهید به س��فر بروی��د، بودجه 
محدودی دارید و در ضمن حوصله جستجو 
و بلیت گرفتن را ندارید و حتی تنها هستید، 
می توانید یک تور داخلی چند روزه مطمئن 

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

علم و فناوری

اسکانیا

گردشگری

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

]34[

شماره 46 - اسفند ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



پی��دا و ثبت نام کنید و چمدان تان را ببندید 
و به سفر بروید.

مجهز بروید
بیش��تر مردم به دلیل حساب و کتاب های 
اقتص��ادی، ترجیح می دهند وس��ایل اولیه و 
م��ورد نیاز را با خود همراه ببرند تا در مقصد 
ی��ا بی��ن راه مجبور به خری��د کاالهای مورد 
نیازشان با قیمتی باالتر نباشند. در این صورت 
به همه افراد پیشنهاد می شود کاالهایی سبک 
و ساده را برای سفر همراه داشته باشند؛ مثاًل 
ظرف های سبک تر که حجم کمتری اشغال 
می کنند یا موادغذایی کنس��روی که تهیه و 
آماده کردن آن ها در س��فر ساده باشد. ضمن 
اینکه در چند روز سفر باید از دیدن مکان های 
جدید ل��ذت برد و خیلی در قید و بند خورد 
و خوراک نبود. مثالً می توان وعده های غذایی 
را کمتر و محدود به خوراکی هایی س��بک و 
س��الم مانند نان و پنیر، سیب زمینی پخته یا 
سایر غذاهای س��اده کرد. به این ترتیب، نیاز 
به رفتن به رس��توران و پرداخت هزینه های 
سنگین و گاهی هم مصرف غذاهای ناسالم از 

بین می رود و سفر کمی ساده تر می شود.
برخی از افراد هم در ایام تعطیل به منزل اقوام 
و دوستان خود در شهرهای دیگر می روند و برای 
اینکه زحمت کمتری به آنها بدهند، مقداری از 
وسایل مورد نیاز را با خود همراه می برند. البته 
توصیه می شود از آنجا که هر خانواده ای برای 
ایام تعطیل خود برنامه ای دارد، هرگز س��رزده 
به منزل اقوام و دوستان خود در شهرهای دیگر 
نروید و آنها را در تنگنا قرار ندهید. اگر قرار است 
عید را در خانه آشناهای تان بگذرانید، حتماً با 
دعوت قبلی این کار را انجام دهید، زیرا در غیر 
این صورت اسباب دردسر و ناراحتی آنها را در 

تعطیالت فراهم کرده اید.

بچه ها را توجیه کنید
اگر فرزندان تان به سن و سالی رسیده اند که 
متوجه موقعیت زندگی شما می شوند برای آنها 
توضیح دهید که می خواهید به مسافرت بروید؛ 
اما نمی توانید مثل همیشه خرج اضافه داشته 
باشید. حتی با آنها در میان بگذارید که ترجیح 
می دهند به مسافرت بیایند یا همین بودجه را 
خرج کنند. در مورد گروه سنی خردساالن اما 
توضیح این موضوع و توجیه آنها مشکل است. 
در این رابطه می توانید خواسته آنها را کنترل 

کنی��د. اگر بودجه برای خرید اس��باب بازی، 
لباس و… ندارید برنامه گشتن در فروشگاه ها 
و… را حذف کنید. طبیعتاً هر بچه ای دلش 
می خواهد آنچه را که می بیند داشته باشد اما 
اگر این موارد را حداقل در س��فر نبیند بهانه 

داشتن آنها را نمی گیرد.

 روزهای خاص را پیدا کنید
برخ��ی موزه ها روزهایی را به بازدید رایگان 
اختصاص می دهند. ممکن اس��ت این مورد 
درباره موزه ها، سینماها و جاهای دیدنی دیگر 
ه��م صدق کند پس کم��ی حوصله به خرج 
دهید، پرس وجو کنید و هزینه س��فرتان را 

کاهش دهید.

مثل همه باشید!
االن وق��ت خاص ب��ودن نیس��ت و این به 
معن��ای وخامت اوض��اع هم نیس��ت. به هر 
حال ش��ما آنقدر سالمت هس��تید و بودجه 
دارید که به س��فر بروید تا حال تان بهتر شود 
پس دس��ت از خاص بودن به معنای رفتن به 
مکان های خاص، پوشیدن لباس های آنچنانی 
و مارک دار و گشتن در فروشگاه های معروف 
شهرها بردارید و با توجه به بودجه ای که دارید 
نقشه مسیر مسافرت تان را حتی اگر یک شهر 

و روستاست تعیین کنید.

 دفترچه بیمه با خودتان ببرید
ای��ن اگرچه در ظاهر ربطی به س��فر ارزان 
نوروزی ندارد اما واقعاً مهم و از الزامات س��فر 
است؛ چون گاهی یک بیماری در سفر باعث 
می ش��ود ش��ما بودجه قابل توجهی را صرف 

بهبود کنید. بنابراین؛ همراه داشتن دفترچه 
بیمه نه تنها الزم بلکه بس��یار ضروری است؛ 
چه سالمند باش��ید چه میانسال و چه پدر و 
مادر فرزندی، باید دفترچه بیمه تان را همراه 
داش��ته باش��ید تا اگر اتفاقی افتاد مجبور به 

پرداخت هزینه درمان مضاعف نشوید.

با حوصله مراقب وسایل تان باشید
گم ک��ردن هر چیزی یعنی خ��رج اضافی 
و اضافه ت��ر از آن ب��ه هم ریخت��ن اعصاب و 
س��ردرگمی! پس بهترین راه این اس��ت که 
به جای برداش��تن چند ساک و چمدان یک 
چمدان بردارید تا بتوانید حواس��تان را به آن 
بدهید یا اگر هر فردی یک چمدان دارد به او 

گوشزد کنید مسوول وسایلش خودش است. 
اگر با گروه یا وسیله عمومی به سفر می روید 
حتماً کارت اسم تان را روی چمدان تان نصب 
کنی��د. کار بهتر هم این اس��ت که س��اکی 
خریداری کنید که با دیگر ساک ها و کیف ها 
متفاوت اس��ت. با این روش کس��ی اشتباهی 

وسیله شما را بر نخواهد داشت.

از طبیعت لذت ببرید
اگر بودجه محدودی دارید بهتر است محلی 
که برای مس��افرت انتخاب می کنید طبیعت 
باش��د نه ش��هرهای بزرگ، مخصوصاً در ایام 
تعطیل مانند عید که مسافران بسیاری مهمان 
این شهرها هستند. رفتن به طبیعت نه تنها 
اثر بهتری می تواند روی روحیه ش��ما بگذارد 
که اگر جانب اطمینان را رعایت کنید، هزینه 

کمتری هم دربرخواهد داشت.
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خ��وردن  و  ک��ردن  امتح��ان 
از  یک��ی  محل��ی  خوراک ه��ای 
لذت بخش ترین کارهایی است 
که در سفر می توان انجام داد، 
اما مش��کل اینجاس��ت که این 
خوراکی ها در بیش��تر شهرهای 

ایران در دسترس نیستند.
اکث��راً  محل��ی  خوراکی ه��ای 
در خانه ه��ای م��ردم محب��وس 
شده اند، حتی یک سال برگزاری 
جشنواره های محلی »گردشگری 
غذا« از طرف س��ازمان میراث 
در  گردش��گری  و  فرهنگ��ی 
سراس��ر کش��ور هم نتوانست 
پای این خوراک ها را به فهرست 

رستوران ها باز کند.
ج��ز تع��دادی انگشت ش��ماری 
مثل رش��ت ک��ه ش��هر »خالق 
غذا« نامیده ش��ده و در بیشتر 
می ت��وان  آن  رس��توران های 
ان��واع غذاهای محل��ی را پیدا 
کرد و یا ش��یراز که در یکی دو 
س��ال اخیر حرکت هایی کرده  تا 
مسافران و گردشگران، شریک 
سفره های رنگین آن ها شوند، 
در سایر ش��هرها از این خبرها 
نیس��ت و بیشتر رس��توران ها 
و س��فره خانه های آن ه��ا فق��ط 
برای عرضه ی چند نوِع محدود 
خوراک محلی، جسارت به خرج 

داده اند.

مسافر هر جا هستید به اقتصاد منطقه کمک کنید

سیس��تان و بلوچس��تان دقیقاً یکی از همین 
استان ها اس��ت که غذاهای محلی آن با طعمی 
ف��رای مرزهای ایران و نزدی��ک به ذائقه  مردمان 
هندوس��تان و پاکس��تان، تنها در منوی خانه ها 
جا خوش کرده اس��ت و اگر شانِس مهمان شدن 
در خانۀ  مردم نصیب ش��ود می توان ماجراجویی 
دلچسبی داشت و طعم دلنشین گوشت و ماهی 
آغشته به ادویه های زاهدانی، هندی و پاکستانی 

را چشید.
در کل استان پهناور سیستان و بلوچستان که 
اتفاقاً بعد از صنایع دستی، مهم ترین سوغات اش 
به واس��طۀ همجواری با دری��ا، ارتباطش با جادة 
باس��تانی ادویه و معروفیتش به انب��ار غلۀ ایران 
هرچند در زمانی دور، درحالی می تواند میوه های 
گرمسیری، ماهی های آب های شور دریای مکران 
)عم��ان( و اقیانوس هند، خرم��ا،   ادویه،   چای و 
خوراک های بومی مردمی با ذائقه ای گرم باش��د 
که دسترس��ی به آن ها کامالً محدود است و باید 
آن قدر پرس وجو کرد تا این دلبرکان خوشمزه را 

پیدا کرد.
»چام��پ« یا هم��ان دنده کباب که از راس��ته 
گوسفند آغشته به ادویه های پاکستانی و بنگالی 
تهیه ش��ده، از جمل��ه غذای بومی سیس��تان و 

بلوچستان اس��ت که اتفاقاً در رستوران های این 
منطقه پیدا می ش��ود و ادویه ها، خوردن آن را به 

شدت به تجربه ای متفاوت بدل کرده اند.
جز ای��ن، خوراک محلی دیگری که به ش��یوة 
بومِی مردم این منطقه تهیه ش��ده باشد، در کل 
رستوران های سیستان و بلوچستان گیر نمی آید، 
مگر آن که در شهری کوچک به صاحب رستوران 
س��فارش داده ش��ود تا مهارت بانوی شرقی را به 
رخ بکشد. هرچند در برخی رستوران ها غذاهای 
عمومی به نام محلی عرضه می شوند که دانستن 
آن، بخشی از تجربه ی س��فر و مشارکت در این 
ماجراجویی خوش��مزه اس��ت. البته یک س��الی 
می شود که پای بوم گردی ها به این استان پهناور 
نیز باز شده که شاید این خانه ها تنها مکان هایی 

برای به اشتراک گذاشتن این تجربه باشند.
بوم گردی ها بیشتر در مس��یر زاهدان � چابهار 
ریش��ه دوانده ان��د، در روس��تاهایی نزدی��ک قلۀ 
آتشفش��انی تفتان، ایرانش��هر، نیکش��هر و تنگ 
سرحد، سرباز و سرانجام چابهار که اغلب مهمان 
را با بریانی ، تباِهگ، تنورچه و پلوهایی با همراهی 

انواع ماهی های دریایی، میزبانی می کنند.
پایۀ بیشتر غذاهای این منطقه به خاطر پیشینۀ 
دامداری مردمانش گوش��ت گوس��فند و بز است 

طعم محلی دست بانوی شرقی!
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که به شیوه ای متفاوت و گاه انحصاری طبخ 
می ش��وند، مثل »تباِهگ« ک��ه معروف ترین 
خوراک بومی سیس��تان و بلوچس��تان است 
که ش��یوه ی آماده کردن آن از گذش��تگان به 
ارث رسیده. تباهگ در دورانی به بار نشسته 
ک��ه مردم، بی بهره از امکانات و یخچال بودند 
و گوش��ت آغش��ته به پودر انار و نمک را در 
آفتاب خش��ک می کردند و بع��د هم با برنج 
طبخ می کردند ک��ه برخالف ظاهرش، طعم 
جادویی دارد. تباهگ غذای جنوبی سیستان 
و بلوچستان است، به مردمان حاشیه ی مکران 
تعل��ق دارد که دامنه ی مص��رف اش تا مرکز 

استان و نواحی شرقی آن هم رفته است.
»بریانی« هم غذای ش��اهانۀ دیگری از این 
سرزمین است که حتماً بر سر سفرة مهمان 
گذاشته می شود. بریانی، ماهیچۀ اندود شده 
در ادویه ای پاکس��تانی اس��ت که از بس در 
این غذا مصرف ش��ده، در سراسر سیستان و 

بلوچستان به همین نام شهره شده است.

ای��ن ماجراجوی��ی خوش��مزه را می توان در میان عش��ایر 
سیس��تان و بلوچس��تان هم ادامه داد، جایی که از مهمان با 
»تنورچه« پذیرایی می کنند. از اسم اش مشخص است که در 
تنور آماده می شود حاال یا گوشت ها را به سیخی از برگ های 
نخل می کش��ند یا برة ذبح ش��ده را کامل در تنوری گداخته 
ق��رار می دهند و در هر دو حالت دهان��ه ی تنور را با کاهگل 

می پوشانند.
اما در ش��مال سیستان بلوچستان آن چه بیشتر رواج دارد، 
کش��ک زرد، آبگوشت زابلی و سیس��تانی )اوجیزک( و لنجو 
)آبگوش��ت ماهی( و غذاهایی از این دس��ت اس��ت که برخی 
از آن ها با پیش��ینه ای چندهزار س��اله، می��راث معنوی این 
سرزمین به ش��مار می آیند، خوراک هایی که محدود شده اند 
به چهاردیواری خانه های مردمان سیس��تان و بلوچس��تان و 

مسافران بی بهره از کشف آن ها مانده اند.
شاید در سفر به سرزمین نخل و آفتاب نتوان این ماجراجویی 
لذیذ را کامل تجربه کرد، اما بازارهای قدیمی و محلی زاهدان 
و چابهار این ش��انس را می دهند که دس��ت کم چاشنی این 
غذاهای محلی خوش��مزه را تهیه کرد و به س��فِر سیستان و 

بلوچستان، طعم تازه ای داد.

خـوراك محلـی دیگری به 
جز چامپ که به شـیوة بومِی 
مردم این منطقه تهیه شـده 
باشـد، در کل رسـتوران های 
سیسـتان و بلوچسـتان گیر 
نمی آید، مگر آن که در شهری 
کوچک به صاحب رسـتوران 
سفارش داده شـود تا مهارت 
بانوی شـرقی را به رخ بکشد. 
هرچند در برخی رستوران ها 
غذاهای عمومی به نام محلی 
عرضه می شـوند که دانستن 
آن، بخشی از تجربه ی سفر و 
مشـارکت در این ماجراجویی 

خوشمزه است
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ممنوعیت برای افزایش قیمت هتل، اتوبوس و قطار در نوروز 97
مدیران بخش های مرتبط اعالم کردند:

رئیس جامعه هتلداران گفت: هر سال توافق 
می کنیم ک��ه افزایش نرخ نوروزی نداش��ته 
باشیم، امس��ال هم این موضوع را با سازمان 
میراث مطرح و اعالم کردیم برخی از استان ها 

تخفیف هم می دهند.
مدت��ی پیش عل��ی اصغر مونس��ان رییس 
س��ازمان می��راث فرهنگی، گردش��گری در 
حاش��یه جلس��ه هیات دولت به خبرنگاران 
گفت: »برای کاهش قیمت هتل ها با هتلداران 
تفاهم کردیم. مدیران کل ما در چند اس��تان 
توانسته اند با هتلداران تفاهم کنند تا کاهش 
قیمت هم داشته باشیم که این کاهش قیمت 
اعالم می ش��ود. دس��تگاه های دولتی در ایام 
تعطیالت نوروز نظارت دقیقی خواهند داشت 
تا قیمت هتل ها افزایش نیابد. پیش بینی ما 

این است که امسال سفرهای بیشتری نسبت 
به پارسال در ایام نوروز داشته باشیم.«

در همین راستا جمشید حمزه زاده، رئیس 
جامع��ه هتل��داران ایران نیز گف��ت: »توافق 
کردیم که هیچ ی��ک از هتل ها در ایران و در 
ایام نوروز افزایش قیمتی نداش��ته باش��ند و 
اتفاقاً تخفیف های ده تا 40 درصدی نیز اعالم 
کنند. فهرست هتلداران در استان هایی که این 
تخفیف ها را در نظر خواهند گرفت طی چند 

روز آینده اعالم می شود.«
وی در پاس��خ به اینک��ه قب��ل از توافق با 
سازمان میراث فرهنگی هتلداران هر سال از 
عدم افزایش قیمت هتل ها در ایام نوروز خبر 
می دادند گفت: »پیش از این هر س��ال اعالم 
می کردیم که هتل ها کاهش قیمت دارند اما 

س��ال های گذش��ته برخی از هتل ها افزایش 
قیمت چشم گیری در ایام نوروز داشتند ولی 
امسال همگی توافق کردیم افزایشی نداشته 

باشیم.
در طول س��ال ب��ا آژانس های مس��افرتی 
همکاری می کنیم که به تورهای گردشگری 
تخفیف های ویژه ای در راس��تای ارزان سازی 

سفر بدهند.
بحث مطرح ش��ده دیگر درباره این بود که 
هتل های برخی اس��تان ها جامعه را به عنوان 
یک تش��کل ثبت نکرده بودند قرار ش��د که 
آنها هم براساس تیپ مشخصی کار کنند این 
موضوع به یکپارچگی تشکل ها کمک می کند. 
چون براس��اس ماده 98 برنامه ششم توسعه 
تاسیسات گردش��گری مشمول نظام صنفی 

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

علم و فناوری

اسکانیا

گردشگری

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

]38[

شماره 46 - اسفند ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



نمی ش��وند در این راستا حتی 
مهمانپذیره��ا نیز بای��د خود را 

تطبیق دهند.«
 

قیم�ت بلیت اتوب�وس و قطار 
افزایش نمی یابد

در ادامه این گزارش و براساس 
اعالم اتحادیه تعاونی مسافربری 
و شرکت رجا در تعطیالت نوروز 
97، قیمت بلیت اتوبوس و قطار 

هم افزایش نمی یابد.
عامل  عامری مدیر  احمدرضا 
اتحادیه تعاونی مسافربری کشور 
با بیان اینکه در تعطیالت نوروز 
97 قیمت بلیت ه��ای اتوبوس 
هم افزای��ش نمی یابد گفت: »از 
می کنیم  درخواست  هموطنان 
که پیش از پایان ظرفیت، نسبت 
ب��ه خری��د بلی��ت اتوبوس های 

نوروزی اقدام نمایند.«
وی در ادامه رفاه حال هموطنان 
و رعایت اصل مش��تری مداری 
را دالی��ل ع��دم افزایش قیمت 
بلیت های اتوبوس در نوروز 97 
دانس��ت و تأکید ک��رد: »یکی 
از اولویت های ما در س��فرهای 

سیس��تم های  کنترل  نوروزی، 
برای  فنی توسط کارشناس��ان 
افزایش ایمنی مس��افران حین 
س��فر و برنامه ری��زی الزم برای 
جلوگیری از خستگی مسافران 

در مسیرهای طوالنی است.
بر اس��اس این گزارش معاون 
آه��ن  راه  ش��رکت  مس��افری 
جمهوری اسالمی ایران نیز گفت: 
»امسال مردم بدون کوچکترین 
مشکلی توانستند در دو مرحله 
به ص��ورت اینترنتی و از طریق 

مراکز مجاز ف��روش در روزهای 
یکش��نبه و دوش��نبه نسبت به 

خرید بلیت اقدام کردند.
تاکنون 222 هزار و 274 نفر 
صندل��ی از یک میلیون و 872 
ه��زار نف��ر صندلی ک��ه حدود 
11/8 از کل بلیت های نووروزی 
از تاریخ 25 اس��فند ماه 96 تا 
15 فروردین ماه 97 را تشکیل 
می ده��د، ب��ه فروش رس��یده 

است.
ما از ایام پیک سال 95 تاکنون 

هیچگونه افزای��ش قیمت را در 
مسافربری  قطارهای  بلیت های 
در  اینک��ه  ضم��ن  نداش��تیم 
برخ��ی از تاریخ ها در ایام پیک، 
تخفیف های��ی نیز ب��رای خرید 
بلیت توسط مس��افران در نظر 

گرفته شده است.
امس��ال 4 ه��زار و 480 قطار 
ب��رای ایام پیک در نظر گرفتیم 
که این میزان نس��بت به س��ال 
گذشته با رش��د 15/7 درصدی 

همراه بود.«
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یک��ی از شناخته ش��ده ترین اس��تودیوهای هالی��وودی قص��د دارد با گس��ترش دسترس��ی خود به قلب اروپ��ا، از میلیون ها 
گردشگر فیلم باز و سریال دوست این قاره کسب درآمد کند.

جذب گردشگر به سبک »جومونگ« و »دیزنی«

رمی سرپوشیده برنددار
ی��ک  ک��ه  »الینزگی��ت«  کمپانی ه��ای 
استودیوی هالیوودی و »پارکس رییونیدوس« 
که یک اپراتور بین المللی صنعت سرگرمی و 
گردشگری مستقر در مادرید است و بیش از 
50 پ��ارک را در بیش از 10 کش��ور هدایت 
می کند، می خواهند نخستین مرکز سرگرمی 
سرپوش��یده برنددار »الینزگیت« را در اروپا 
تأس��یس کنند. این مرکز در سال 2020 در 
اس��پانیا دایر خواهد شد و جاذبه هایی بر پایه 
مجموعه فیلم های »بازی های گرس��نگی«،  
»ناهمتا« و سریال محبوب »َمد ِمن« بخشی 

اصلی از آن خواهند بود.
مرکز جدید الینزگیت در مادرید واقع خواهد 
ش��د و این در حالی است که این کمپانی در 
خانه هم برنامه هایی دارد و می خواهد تا سال 
2019 نخستین »شهر سرگرمی الینزگیت« 

را در میدان تایمز نیویورک افتتاح کند.
کمپانی ها هنوز جزیی��ات خیلی دقیقی از 
جاذبه هایی که قرار اس��ت بر پای��ه دنیاهای 
پادآرمان گرایان��ه »بازی ه��ای گرس��نگی« و 

»ناهمت��ا«   س��اخته ش��وند را در اختیار قرار 
نداده اند، اما در هر دوی این مجموعه فیلم ها 
گروه های مختل��ف در حال جنگ با یکدیگر 

هستند.
جزییات��ی که تا به ح��ال از این جاذبه ها در 
دسترس است این است که این مرکز سرگرمی 
شامل یک کورس چالش ها و باال رفتن از دیوار، 
شبیه ساز حرکتی درجه  یک، سالن سینمای 
چهار بع��دی و تجربه های واقعیت مجازی بر 
پایه لوکیش��ن های مختلف خواهد بود. یک 
رستوران و محل استراحتی بزرگ که با الهام 
از رس��تورانی که ش��خصیت »دان دریپر« با 
نقش آفرینی »جان َهم« در سریال »مد من« 
همیشه به آن س��ر می زد ساخته شده هم از 

دیگر جاذبه های اصلی آن خواهد بود.
»جنف��ر ب��راون«، مع��اون اجرایی ارش��د 
الینزگی��ت می گوی��د:  ما بس��یار هیجان زده 
هس��تیم که شراکت جهانی خود با »پارکس 
رییونی��دوس« را ب��ا افتت��اح دومین ش��هر 
سرگرمی الینزگیت و نخستین مرکز تفریحی 
برنددار خودمان در اروپ��ا ادامه می دهیم. ما 

مشتاق معرفی کردن تجربه هایی هیجان انگیز 
و کامل بر پایه برندهای سینمایی و تلویزیونی 

محبوب مان در شهر مادرید هستیم.

مح�ل فیلمب�رداری س�ریال »جومونگ« به 
عنوان پارک

مکان س��اخت و لوکیش��ن این سریال در 
»سام هانجی تم پارکر در »ناجو« به مساحت 
148/792 مترمربع است. قصرها و خانه های 
سریال نیز در این پارک بنا شده البته هم اکنون 
لوکیشن این سریال و ماکت قصرها و خانه ها 
در پ��ارک کامالً حفظ ش��ده اس��ت و مردم 
می توانند از ساعت 9 صبح تا 6 بعدازظهر به 
تماشای این مکان بپردازند. برای تماشای این 
پارک بلیت نیز فروخته می شود. محل مرگ 
»هه موسو« در نزدیکی کوه Hwangmaesa و 
غارهای پای کوه محل فیلمبرداری و لوکیشن 
زندانی شدن »هه موسو« همه جزو همین به 
اصطالح موزه اس��ت. البت��ه این محل نیز به 
عنوان یک پارک تفریحی است و مردم برای 

تماشای آن باید مبلغی پرداخت کنند.
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فرهنگ و هنر
دوربین؛ صدا؛ حرکت؛ تا »آسمان«!

احداث یادمان »گفتگوی حافظ - گوته« در شیراز

گفت وگو با کیانوش عیاری 
نوروز پاِی تلویزیون!

سعید پیردوست: فراموش شده ایم!
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بازیگری مثل کوهنوردی است
او معتقد اس��ت: کس��ی که می خواهد در 
عرصه بازیگ��ری فعالیت کند باید مانند یک 
کوهنورد، عاش��ق باش��د. یک کوهن��ورد با 
توجه به خطرات سقوط تکه سنگ هایی که 
تهدیدش می کند از کوه باال می رود تا خود را 

به قله برساند. 
یک بازیگر هم امکان دارد به خاطر عشقی 
که به س��ینما دارد دچار مش��کالتی ش��ود، 
متأس��فانه در این حرفه بعضی ها برای اینکه 
نقش بگیرند، حاضرند دوس��تان خود را زیر 
پا بگذارند. به نظر من، یک آدم عاش��ق باید 
نسبت به آدم هایی که با او در سینما هم دوره 

و همکار هستند باگذشت باشد. 
چون اگ��ر بخش��ی از بازیگری را کس��ب 
درآمد بدانیم معلوم اس��ت ک��ه یک بازیگر 
هرگز نمی تواند میلیاردر ش��ود و حیف است 
که بعضی ها با این ش��غل تجارت می کنند و 
درواقع خودش��ان را با کاری که می کنند، در 
معرض خریدوفروش می گذارند، درحالی که 
یک هنرمند واقعی و بازیگر س��ینما و تئاتر 
هیچ وق��ت خ��ودش را دربند پولدار ش��دن 
نمی کند، چون عاش��ق بازیگری است و فقط 

به حرفه اش می اندیشد.

هرکسی در هر کاری صعود و افولی دارد
سعید پیردوس��ت درباره این روزهای خود 
و اینکه در این س��ال ها کمتر فعالیت داشته 
است، گفت: هرکس��ی در هر کاری صعود و 
افولی دارد برای ما هم شرایطی پیش می آید 
که پرکار هس��تیم و شرایطی هم هست که 
نیروه��ای جوان ت��ر می آیند و م��ا کمتر کار 

می کنیم.
وی با اشاره به اینکه مردم هنوز کارهای او 
را به یاد دارند، اظهار کرد: لطف مردم اس��ت 
ک��ه ما را فراموش نکردند وگرنه خودم حس 
می کنم که به نوعی کفگی��ر ته دیگ خورده 
اس��ت و دیگر نمی توان مثل س��ابق فعالیت 

کرد.

با کیمیایی همکالس بودم
مردم همیش��ه لطف می کنن��د ولی خودم 
حس می کن��م توجه الزم از ط��رف دیگران 
به پیشکسوت ها و به کس��انی که دوره آخر 
کاری شان را طی می کنند، صورت نمی گیرد.

 بازیگر فیلم های »گوزن ها« و »سفر سنگ« 
با اشاره به ابتدای حضورش در سینما عنوان 
کرد: من کارم را با مس��عود کیمیایی شروع 
کردم و در »خاک«، »س��فر سنگ« و حدود 

10 فیلم به کارگردانی کیمیایی بازی کردم 
البت��ه فکر می کردم چون دوس��ت کیمیایی 
هس��تم نقش ه��ای کوچک��ی در کارهایش 
داش��ته ام و خود را بازیگر نمی دانستم. من و 
کیمیایی همکالسی بودیم و او لطف داشت 

و همیشه نقشی به من می داد.
با دوستی هایی که با سیروس الوند داشتم با او 
هم همکاری هایی داشتم. همچنین در سریال 
»هزاران چشم« به کارگردانی کیانوش عیاری 
حضور داش��تم؛ بنابراین من از کارنامه خوبی 
برخوردار بودم اما به دنبال هیاهو نبودم.  بازیگر 
س��ریال »پاورچین« درباره همکاری هایش با 
مهران مدیری نیز یادآور ش��د: من با مسعود 
کیمیایی همکالس��ی بودم ولی هیچ گاه خود 
را به آب وآتش نمی زدم و او خودش همیش��ه 
نقش های��ی را ب��ه من می س��پرد ام��ا میان 
همکاری م��ن و او وقفه ای افت��اد که در آنجا 
من با مهران مدیری آش��نا شدم و به کارهای 
او پیوستم. بازیگر فیلم های »دست های آلوده« 
و »س��ربازهای جمعه« اظهار کرد: من ازنظر 
مردم بیشتر با کارهای مدیری شناخته شدم 
و اگرچه سال ها در فیلم های سینمایی حضور 
داشتم اما با سریال »پاورچین«، »نقطه چین« و 

»شب های برره« بیشتر دیده شدم.

فراموش شده ایم!
سعید پیردوست:

سعید پیردوست می گوید: بازیگر شدن من، داستان خاصی دارد. من و چند 
تن از رفقایم از دوران دبیرس��تان عاشق سینما بودیم و هرکدام به یکی از 

بخش های سینما ازجمله بازیگری، کارگردانی و… عالقه داشتیم. 
ش��رایط خانوادگی من طوری بود که باید برای تأمین معاش کار می کردم،  اما 
دوستانم دنبال عالیق خودشان رفتند و من، با بازی در فیلم سینمایی »خاک« 

به کارگردانی مسعود کیمیایی وارد عرصه بازیگری شدم. 
من فنون بازیگری را از طریق فیلم های زیادی که در سینما دیده، کتاب هایی 
که خوانده بودم و دوستانی که عاشق بازیگری بودند و االن در سینما فعالیت 

دارند، آموخته بودم.
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دلم برای سریال های طنز تنگ شده
وی با بیان اینکه دلش برای حضور در سریال های طنز تنگ شده است، 
گفت: دلتنگی ما برای سریال های طنز مثل این است که در خانواده ای 
زندگی کنید و در آن خانواده همیش��ه بگو و بخند است و بعد به جایی 
می روید که همیش��ه غم و غصه است. من هم اگرچه در مجموعه های 

طنز بازی جدی خودم را داشتم اما بازهم دلمان تنگ می شود.
این بازیگر در پایان درباره مهران مدیری گفت: مدیری نبض تلویزیون 
را می داند و تشخیص می دهد چه زمانی موقع ساختن چیست و اکنون 

فکر می کنم جای کارهای 90 شبی اش بسیار خالی ست.

گالیه های پیردوست از فیلمنامه و مدیری!
دو سال پیش سعید پیردوست در گفتگویی مطرح کرده بود که اوضاع 

فیلمنامه در کشور خوب نیست.
 او گفته بود: ما در حال حاضر مشکالت زیادی را در جامعه هنری مان 
داریم؛ از شرایط بس��یار بد دستمزدها گرفته تا فیلمنامه های به شدت 
ضعیف و سردس��تی، همگی آسیب های جدی را به آثار تولید شده در 
سینما و تلویزیون وارد ساخته اند؛ جدا از این ها شرایطی در سینمای ما 
به وجود آمده که فیلمسازان ترجیح می دهند از جوان ترها برای حضور 

در فیلم ها استفاده کنند.
طی سال های گذشته ما به کرات شاهد بوده ایم که در فیلم های سینمایی 
و سریال های تلویزیونی نقش های افراد پیر را جوانان بازی کرده اند؛ این 
در حالی است که ما در سینمای کشورمان بازیگران پیشکسوت خوب 

کم نداریم که بتوانند در نقش افراد سالمند بازی کنند.
من بازیگر سینما هستم و با فیلم هایی همچون »خاک«، »گوزن ها« 
و »غزل« بازی خود را در س��ینما شروع کردم و همیشه هم نقش های 

خوبی به من پیشنهاد شده است؛ اما طی این سال ها به واسطه پیشنهاد 
آقای مدیری پای من به تلویزیون باز شد.

بازیگر س��ریال تلویزیونی »ش��ب های برره« ادامه می دهد: متأسفانه 
ش��رایط امروز جامعه به گونه ای شده که دیگر آقای مهران مدیری هم 
به من توجهی ندارد و مرا قابل برای حضور در آثارش نمی داند؛ این در 
حالی است که من پیش از این حضور خوبی را در آثار ایشان داشتم و به 

اذعان مخاطبان یکی از عناصر کلیدی برای رونق این آثار بودم.

الزم به ذکر است که سعید پیردوست در 49 اثر تلویزیونی و 35 فیلم 
سینمایی نقش آفرینی کرده است. او می گوید: سال 53 ازدواج کرده ام و 
به لطف خدا تا امروز از زندگی خانوادگی راضی هستم. ثمره ازدواج من 
و همسرم یک دختر و یک پسر است. دخترم عالقه به بازیگری داشت 
و در دو فیلم از س��اخته های س��یروس الوند بازی کرد، اما من بیش��تر 

عالقمند بودم در سینما فعالیت نکند.
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سریال های »پایتخت 5«، »تعطیالت 
رؤیایی«، »هیأت مدیره« و همچنین 
یک��ی از دو س��ریال »دی��وار ب��ه 
دیوار2« و »آرماندو« در نوروز ۹7 
از شبکه های مختلف تلویزیون روی 
آنتن خواهند رفت. حتی در همین 
س��ریال های  س��ازندگان  روزه��ا؛ 
ن��وروزی در ت��ب و تاب رس��اندن 
آثارش��ان برای این ایام هس��تند. 
بعض��ی از ای��ن تولیدات ن��وروزی 
آماده تر هستند و بعضی هنوز ضبط 
و تصویربرداری ش��ان ادامه دارد. 
امسال چهار س��ریال از شبکه های 
رقاب��ت  ب��ه  یکدیگ��ر  ب��ا  س��یما 
می پردازند که شامل »پایتخت 5« 
از س��یروس مقدم در شبکه یک، 
»تعطیالت رؤیایی« از علیرضا امینی 
در ش��بکه دو، »دیوار به دیوار 2« 
از سامان مقدم و »آرماندو« ساخته 
احس��ان عبدی پور در شبکه سه و 
همچنی��ن »هیأت مدیره« س��اخته 
مازی��ار می��ری در ش��بکه پن��ج که 
البته در نهایت از میان 2 س��ریال 
ش��بکه س��ه یکی انتخاب می شود. 
انتخ��اب س��ریال های ن��وروزی بر 
عهده معاونت سیماست و هر ساله 
یکی از مس��ائل چالش��ی س��ازمان 
مس��أله انتخاب و اعالم سریال های 
نوروزی شبکه هاست که علی رغم 
اینکه می تواند زودتر اعالم ش��ود 
گاهی تا ش��ب عید هم��ه معادالت 
تغییر می کند و یک س��ریال حذف 
و یا ش��بکه پخشش تغییر می کند. 
امسال با انتخاب »دیوار به دیوار« 
و »پایتخت«، 2 س��ریال که دنباله 
کاره��ای قب��ل هس��تند روی آنتن 
می روند و باید دید فصل های جدید 
ای��ن آثار چق��در می تواند در جلب 
نظر مخاطبان موفق باش��د. در کنار 
این س��ریال ها آثار و مجموعه های 
نمایشی دیگری مثل »کاله قرمزی« 
کاری از ایرج طهماسب، »شب عید« 
به کارگردانی س��عید آقاخانی و... 

نیز در دستور کار قرار دارد.
از زبان تهی��ه کننده های بعضی از 
ای��ن س��ریال ها در جری��ان آخرین 
و  گرفتی��م  ق��رار  آنه��ا  خبره��ای 
گزارش��ی از روند تولی��د این آثار 

نمایشی را در زیر می خوانید.

ایام تعطیالت 97 چه سریال هایی از سیما پخش خواهد شد

عطیه مؤذن
خبرنگار

شبکه یک
الهام غفوری تهیه کننده »پایتخ��ت« درباره این 
مجموعه که قرار اس��ت نوروز 97 از ش��بکه یک 
روی آنت��ن رود، گفت: کار »راف کات ها« به پایان 
رسیده و ما همزمان مشغول صداگذاری و ساخت 
موسیقی هستیم. بخشی از جلوه های ویژه این کار 
نیز همچنان ادامه دارد. این فصل از »پایتخت« از 
جلوه های ویژه وسیع و پر رنگ و لعابی برخوردار 
است و این مسأله کار ما را سنگین و مراحل فنی 

را طوالنی تر از همیشه خواهد کرد.
س��ری پنجم س��ریال »پایتخت« ب��ه کارگردانی 
س��یروس مقدم اردیبهش��ت ماه س��ال جاری در 
روستایی در »شیرگاه« کلید خورد و بیشتر تصاویر 
آن در تهران گرفته شد. همچنین این گروه برای 
تصویربرداری بخش��ی از داس��تان نیز به خارج از 

کشور سفر کردند. 
سازمان »اوج« در ساخت این فصل از »پایتخت« 
با آن مشارکت کرده است. محسن تنابنده با نقش 

نق��ی، ریما رامین فر با نقش هما، احمد مهرانفر با 
نقش ارسطو، علیرضا خمسه با نقش بابا پنجعلی 

بازیگران اصلی این سریال هستند.

شبکه دو
سریال »تعطیالت رؤیایی« به کارگردانی علیرضا 
امینی و تهیه کنندگی مجید اوجی برای ش��بکه 
دو ساخته می شود. تا هفته اول اسفند حدود 60 
درصد از کل س��ریال ضبط و تصویربرداری شده 
بود و تدوین آن به صورت همزمان انجام می شد تا 
به پخش نوروز 97 برسد. تصویربرداری این سریال 
11 دی ماه در ش��هر شیراز کلید خورد و پس از 
گرفتن تصاویری در این شهر گروه به تهران آمده 
و سپس برای ادامه کار به کیش رفتند. در بخش 
شیراز تصاویر زیادی از مکان های باستانی و دیگر 

لوکیشن های تاریخی این شهر گرفته شده است.
 محمدرضا ش��ریفی نیا، افسانه بایگان، محمود 
عزیزی، افسر اسدی، رضا یزدانی، علی صادقی، 
عل��ی اوجی، مریم معصوم��ی، خاطره حاتمی، 

نوروز پاِی تلویزیون!
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الل��ه اس��کندری و مرتضی علی آب��ادی از 
دیگر بازیگران این س��ریال هستند. احتمال 
دارد تصویربرداری این مجموعه تا اواس��ط 

اسفندماه سال جاری به پایان برسد.

شبکه سه
ابتدای امسال سریال »آرماندو« به کارگردانی 
احسان عبدی پور و تهیه کنندگی ایرج محمدی 
برای پخش نوروزی از شبکه سه سیما به تولید 
رس��ید. ایرج محمدی در گفتگوی کوتاهی با 
مهر درباره روند تولید این س��ریال بیان کرد: 
سریال آماده شده است و ما در حال صداگذاری 
و ساخت موسیقی هستیم و کار آماده پخش 
خواهد ش��د. وی درباره انتخاب این س��ریال 
به عنوان اثر نوروزی ش��بکه سه عنوان کرد: 
این که چه س��ریالی در نوروز پخش می شود 
نکته ای است که مدیران از آن خبر دارند و ما 

هنوز اطالعی در این زمینه نداریم.

 محمدی در پایان گفت: نوروز زمان مناسبی 
برای پخش این سریال است ولی در فصول و 

زمان های دیگر هم می تواند پخش شود.
قصه »آرماندو« درباره ش��خصیتی است که 
چند نقش را بازی می کند، به زندگی هنروران 
می پردازد و فضایی کم��دی دارد. حمیدرضا 
آذرنگ در این س��ریال نقش ش��خصیتی با 
ن��ام »آرم��ان« را بازی می کن��د. حمیدرضا 
آذرن��گ، مرجان��ه گلچین، س��حر ولدبیگی، 

الیکاعبدالرزاقی، محمدرضا هدایتی، علیرضا 
اس��تادی، علی مس��عودی، علی اوجی و... در 
این سریال بازی می کنند. این سریال نیز 15 
قسمت دارد و به زودی خواننده تیتراژ آن نیز 

مشخص می شود.

دیوار به دیوار
س��ریال »دیوار ب��ه دیوار 2« ب��ه کارگردانی 
سامان مقدم و تهیه کنندگی حمید رحیمی 
ن��ادی هفته اول اس��فند کم��اکان در حال 
تصویرب��رداری بود. ن��وروز 96 فصل اول این 
سریال به سرپرستی خشایار الوند به نگارش 
درآمد. فصل دوم س��ریال نیز چند ماه پیش 
کلید خورد و گفته شد که این فصل نیز برای 

نوروز 97 تدارک دیده می شود.

لوکیشن س��ریال در فصل جدید تغییر و به 
عمارتی در محله دولت تهران انتقال پیدا کرد. 
تاکنون بیش از 50 درصد از تصویربرداری این 
سریال انجام شده است و عوامل طی روزهای 
اخیر بخش های گذری و خیابانی کار را ضبط 
کرده ان��د. گوهر خیراندی��ش، رؤیا تیموریان، 
فره��اد آییش، پژمان جمش��یدی، ویش��کا 
آسایش، آزاده صمدی، امیرمهدی ژوله و... در 
فصل اول این سریال به ایفای نقش پرداختند 
ک��ه در فصل دوم فقط ژوله حض��ور ندارد و 
بازیگ��ران دیگری هم به کار اضافه ش��ده اند. 
حدود یک هفته اس��ت که علی قربان زاده و 
میت��را حجار به عنوان بازیگران جدید به این 

سریال پیوسته و جلوی دوربین رفته اند.

شبکه پنج
شبکه پنج سال گذشته سریالی برای پخش 
نوروزی نداش��ت؛ اما از ابتدای امسال چندین 
س��ریال در کنداکتور خود قرار داده اس��ت و 

امسال قرار است دوباره سریال نوروزی پخش 
کند.

مجید پرکار جانش��ین تهیه کننده س��ریال 
»هیات مدیره« درباره جزئیاتی از ساخت این 
مجموعه 100 قس��متی به کارگردانی مازیار 
میری به مهر بیان کرد: این س��ریال یک کار 
آپارتمانی است که فضایی شیرین دارد و درباره 
موضوعات و چالش هایی است که ساکنان یک 
برج طی اتفاقاتی با آنها مواجه می ش��وند. با 
هیأت مدیره ای که در این س��اختمان توسط 
عده ای از خانم ها شکل می گیرد و اصالحاتی 
ک��ه در مدیریت س��اختمان اتف��اق می افتد 

داستان این سریال نیز پیش می رود. 
15 قس��مت از این س��ریال برای پخش در 
نوروز در حال آماده ش��دن اس��ت که البته 
تصویربرداری کار به صورت رج زنی اس��ت و 
تدوین، صداگذاری و آهنگس��ازی به صورت 
همزمان در حال انجام است. »هیات مدیره« 
به تهیه کنندگی مهران رسام ساخته می شود 
و در آن بازیگرانی نظیر ثریا قاس��می، مریم 
امیرجالل��ی، حدی��ث میرامینی، احس��ان 
کرمی، امیررضا دالوری، رابعه مدنی و الیکا 
عبدالرزاقی، لیلی رش��یدی، زهرا داوودنژاد، 
رحی��م ن��وروزی و کمند امیرس��لیمانی به 
ایفای نقش می پردازند. لوکیشن اصلی این 
س��ریال در منطقه چیتگر واقع ش��ده است 
و لوکیش��ن های دیگری در اطراف دریاچه 
چیتگر، دفتر امالک و... تصویربرداری شده 
اس��ت. خوانن��ده تیتراژ این س��ریال نیز به 

زودی مشخص خواهد شد.
باید دید امس��ال از میان سریال های نوروزی 
کدامیک نظر مخاطبان را بیشتر جلب خواهند 
کرد و مخاطبان از کدام اثر رضایت بیشتری 

خواهند داشت.
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کیانوش عیاری،  کارگردانی واقع گرا با دغدغه هایی به شدت اجتماعی است که معضالت خاص زیر پوست جامعه  را روایت می کند و شخصیت های 
ماجراهای��ش، آدم های��ی ش��بیه ب��ه همان های��ی هس��تند ک��ه در اطرافم��ان می بینیم. عیاری، هم در تلویزیون فعال اس��ت و هم در س��ینما و میان 
مخاطبان��ش در ای��ن دو رس��انه تفاوت��ی قائ��ل نمی ش��ود. او بع��د از مدت��ی دوری از تلویزیون که به جهت س��اخت دو فیلم س��ینمایی صورت گرفت، 
دوباره به قاب کوچک بازگش��ته و این روزها مش��غول س��اخت س��ریال تازه اش ش��ده اس��ت؛ مجموعه نمایشی »87 متر« که مضمونی اجتماعی – و به 
گفته خودش انسانی- دارد و روابط و مناسبات میان آدم های جامعه را به نمایش می گذارد. به این بهانه با این کارگردان به گفت وگو نشستیم و 

از انگیزه هایش برای سریال س��ازی پرس��یدیم.

ساخت زندگی دکتر »قریب« را به »شهریار« ترجیح دادم
گفت وگو با کیانوش عیاری به بهانه ساخت سریال »87 متر«

آقای عیاری، شما بعد از دو تجربه سینمایی 
دوب�اره ب�ه تلویزیون برگش�تید و تصمیم به 
س�اخت س�ریالی تازه گرفتید. ایده س�اخت 
مجموعه 87 متر بر چه اساس�ی در ذهن تان 

شکل گرفت و به آن رسیدید؟
من قرارداد س��اخت 87 متر را از س��ال 89 با 
تلویزیون بستم و در مرحله نگارش فیلمنامه بودم. 
برخی اتفاقات و مسائل خانوادگی و شخصی مانع 
از این ش��د که بتوانم همان موقع کار را شروع 
کنم. به همین دلیل پروژه در روندی طبیعی و با 

یک تأخیر شش، هفت ساله شروع شد.

ولی ایده اولیه و درونمایه اش از همان ابتدا در 
ذهنتان وجود داشت؛ درست است؟

بله، از همان موقع وجود داش��ت. من این 
س��ناریو را پنج س��ال پیش نوش��تم، فقط 

ساختش با تأخیر مواجه شد. 
ق��رار ب��ود فیلمنام��ه را بنویس��م و بعد 
آن  در  اکن��ون  ک��ه  جدی��دی  دوران  در 
هس��تیم، نگاهی دوباره به سناریو بیندازم؛ 
 نقای��ص احتمالی اش را برط��رف و تغییرات 
تازه ای را که در ذهنم ش��کل گرفته اس��ت 

اعمال کنم.

و آن ایده چند سال پیش تا رسیدن به مرحله 
ساخت چقدر تغییر پیدا کرد و متفاوت شد؟

تقریباً هیچ تغییری نکرد.

این موض�وع و ایده را تا چ�ه حد از اجتماع 
اطرافتان وام گرفته اید؟ چه تلنگر یا بهانه ای 

موجب شد این سریال را بسازید؟
عذر می خواهم ولی اجازه بدهید سؤال تان را 
طور دیگری بپرسیم و بگوییم چه چیزی در 
ساخت سریال برایم مهم تر است و چرا سراغ 
داستانی رفتم که در آن یک نفر آپارتمانی را 

زهرا غفاری
روزنامه نگار
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به 10، 12 نفر مختلف فروخته است.

خب همین طور می پرسم؛ چه چیزی برای تان 
مهم تر است و چرا سراغ این داستان رفتید؟

هس��ته اصلی برای من هرگز مهم نیست. 
در س��اخت »روزگار قریب«، این که سریالی 
بیوگرافی��ک از زندگی یک پزش��ک بس��ازم 
برایم اهمیتی نداش��ت. با این حال پزش��کی 
چون دکت��ر قریب برایم بهان��ه خوبی بود تا 
پوس��ت انداختن جامعه ایران را در یک قرن 
پیش ببینی��م. در آن دوران اتفاقات جدیدی 
در ایران در حال شکل گیری بود، پدیده های 
نوین و مدرن می خواستند خودشان را به این 
جامعه تحمیل کنند و روابط سنتی حاضر را 
تغییر بدهند؛ بنابراین عبور از این مسیر برایم 
جذابیت بسیاری داشت و پرداختن به زندگی 
دکتر قریب، بهانه فوق العاده ای برای این روایت 
بود. پیش تر قرار بود سریال شهریار را بسازم؛ 
ول��ی با خ��ودم فکر کردم که ش��اید انتخاب 
شخصیت یک پزشک بتواند کمک بیشتری 
ب��ه من بکند تا یک ش��اعر. بعد هم که نوبت 
به سریال 87 متر رس��ید. حاال اجازه بدهید 
به پاس��خ آن پرس��ش تان که پرسیده بودید 
در طراحی یک قصه چه چیزی برایم مهم تر 

است، برگردیم.

بله،  بفرمایید...
همان طور که گفتم هسته قصه ابداً برایم مهم 
نیست؛ بلکه بهانه ای است تا سراغ ارتباطات 
انسانی بروم و ارتباطات انسان ها را میان خود و 
جامعه ای که در آن زندگی می کنند به نمایش 
دربی��اورم. ای��ن رفتارهای میان انس��ان های 
مختلف و با جامعه پیرامونی شان فرهنگی را 
شکل می دهد که نمایشش بسیار مهم است. 
با این حال هیچ عنصری نمی تواند به تنهایی 
عامل جذابی��ت یا اهمیت و تش��کیل دادن 
هستی و چیستی یک س��ریال باشد. سریال 

87 متر در ارتباط با آدمیت و انسان است.

اصطالح�ی وجود دارد که می گویند خواندن 
متن کافی نیس�ت و خواننده نکته س�نج باید 
بتواند سطور سفید میان کلمات را هم بخواند و 
درک  کند. در مواجهه با آثار کارگردان مطرحی 
چون شما، آدم می داند که فقط توجه به ظاهر 
داس�تان کافی نیس�ت و باید به دنبال اهداف 
بزرگ ت�ری بود. من این ط�ور نتیجه می گیرم 

ک�ه 87 مت�ر در بطن خود ب�ه نقد اجتماعش 
می پردازد؛ درست است؟

بیش از آن که بخواهم جامعه را نقد کنم، به 
نقد ارتباطات انسانی می پردازم. وقتی ارتباطات 
انسانی هدف اصلی باشد، طبیعتاً با تناقضاتی 
برخورد می کند. یکی از این تناقض ها می تواند 
دروغ باش��د؛ می تواند پستی ها و بلندی های 
مثبت و منفی را که در روابط میان آدم ها به 
وجود می آید نشان دهد و می تواند دربرگیرنده 

تمام این موارد باشد.

و ش�اید به این قضیه اشاره داشته باشد که 
اگر هر کدام از ما آدم ها درست شویم، جامعه 
هم درس�ت می ش�ود، چرا که از مجموع ما و 

روابط میان مان تشکیل شده است...
تردیدی نیست که همین طور است.

از انتخاب بازیگران مجموعه هم بگویید. هر 
کدام بر چه اساسی انتخاب شدند؟

من روش��ی دارم ک��ه سال هاس��ت به آن 
پایبن��دم. آن روش این اس��ت که به انطباق 
فیزیک��ی می��ان بازیگران��م و نقش هایی که 
برایش��ان در نظر گرفته ش��ده، فکر می کنم. 
انطب��اق فیزیکی از هر چی��زی برایم مهم تر 
اس��ت و در درجات بعدی به ت��وان بازیگر و 
رفتار و اخالقش در پشت صحنه فکر می کنم. 
اگر این معیارها همه در کنار هم وجود داشته 
باشد، خب نور علی نور است. بر اساس همین 
انطباق فیزیکی نقش ها سراغ بازیگرانی چون 
مهران رجبی، علی دهکردی، فریبا کامران و 
شهین تسلیمی رفتم و در کنارشان تعدادی 
از بازیگ��ران جوان ت��ر را هم انتخ��اب کردم. 
جوانانی که حتماً همه شان آینده های خوبی 

خواهند داشت.

اتفاقاً این هم نکته دیگری بود که می خواستم 
به آن بپردازم. ش�ما در آثارتان معموالً سراغ 
بازیگران�ی می روی�د ک�ه عموم�اً تجربی�ات 
اول شان را مقابل دوربین می گذرانند. عده ای 

از کارگردان�ان به این موضوع تمایلی ندارند، 
چرا که فکر می کنند کارها س�خت تر شده و 
تعداد برداشت ها و ضبط ها بیشتر می شود؛ اما 
ش�ما این طور نیستید. دلیل تان برای انتخاب 

جوان ترها چیست؟
طبیعتاً همین طور است و با حضور افرادی 
که تجربه کافی ندارند، کار سخت تر و تعداد 
برداشت ها بیشتر می شود. اما همان طور که 
گفت��م، انطباق فیزیکی از ه��ر چیزی برایم 
مهم تر اس��ت. این ش��اید از بدشانس��ی  من 
باش��د که انتخاب یک بازیگر باعث بیش��تر 
ش��دن تعداد برداش��ت هایمان ش��ود. به هر 
حال اینها  اتفاقاتی اس��ت ک��ه در طول کار 
پیش می آید. ضم��ن این که حضور بازیگری 
که بخواهد فضای پش��ت صحنه را مخدوش 
کند و ارتباطات دوس��تانه ما را از بین ببرد، 
برایم آزاردهنده است و چنین اتفاقی را جزو 

بدشانسی هایم می دانم.

در پش�ت صحنه 87 متر ک�ه از این جنس 
بدشانسی ها  ندارید؟

نه، عمدتاً خوش شانس��ی است. این جمله 
را دوپهل��و می گویم که یعنی ممکن اس��ت 
باشد؛ اما سهمش کوچک، ناچیز و در حدی 
اس��ت که اصاًل بهتر است در موردش چیزی 

نگوییم.

و 87 مت�ر قرار اس�ت کی به مرحله پخش 
برسد؟

نیمه دوم سال 97.

س�ؤالی هم از فیلم سینمایی پرحاشیه تان 
بپرسم؛ »خانه پدری« برای مدتی کوتاه اکران 
و بعد با مشکل مواجه شد و از پرده  پایین آمد. 

آیا قرار نیست دوباره به نمایش دربیاید؟
س��ال 93 که خانه پدری اکران شد، فیلم 
فقط در دو روز و ده سانس روی پرده رفت و 
از میان چهار سینمایی که در شهر تهران به 
پخش فیلم های هنر و تجربه اختصاص داده 
شده است، سه تای شان گفتند ما این فیلم را 
اکران نمی کنیم. فقط بخش خصوصی باقی 
ماند که در آن س��الن کوچک 300 نفره اش 

فیلم را به نمایش درآورد.

مشکل اصلی فیلم کجاست؟
سوء تفاهم...
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یکش��نبه 2۹ بهم��ن ۹۶ یک��ی از 
تلخ تری��ن روزه��ای امس��ال بود. 
هواپیمای تهران � یاسوج در منطقه 
دنا کوه سمیرم سقوط کرد و تمام 
مسافران و خدمه آن جان باختند و 

ایران رنگ عزا به خود گرفت. 
ب��ه بهانه ای��ن اتف��اق دردناک به 
برخی آثار س��ینمایی که لوکیشن 
هواپیما و آس��مان نقش پررنگی 
در فیلمنام��ه آن داش��ته اس��ت 

پرداخته ایم.

به وقت شام / ابراهیم حاتمی کیا
با وجود گذشت چند سال از شکل گیری پدیده 
داعش تا امسال و فیلم »به وقت شام« هیچ تالش 
مهمی ب��رای به تصویر کش��یدن دلیری جوانان 
کش��ورمان در ریش��ه کن کردن این پدیده شوم 

صورت نگرفته بود.
در این فیل��م، یونس )هادی حجازی فر( همراه 
علی )بابک حمیدیان( فرزندش مامور می ش��وند 
تعدادی از مردم باقیمانده شهر تدمر را با هواپیمای 
مسافربری به دمشق برسانند. در این پرواز عالوه 
بر مردم تعدادی از اس��رای داعش��ی هم حضور 
دارند که با انجام دسیس��ه هایی، کنترل هواپیما 
را به دس��ت می گیرند و باقی ماجراها. این فیلم 
در زمان قدرت گرفتن داعش در سوریه می گذرد 
و در جش��نواره گذشته در هش��ت بخش نامزد 
دریافت س��یمرغ بلورین شد و در نهایت توانست 
سه س��یمرغ بلورین بهترین کارگردانی، بهترین 

موسیقی و بهترین صداگذاری را دریافت کند.

خلبان / جمال شورجه
»خلب��ان« را می ت��وان ادای دین��ی کام��ل به 
رش��ادت ش��هید عباس دوران دانس��ت. داستان 
فیلم از این قرار اس��ت که در کوران جنگ ایران 
و عراق، قرار بود کنفرانس غیرمتعهدها در بغداد 
برگزار ش��ود که عباس دوران )خلبان( خود را به 
عراق رس��اند و هواپیمای��ش را به محل برگزاری 

اجالس زد و به ش��هادت رس��ید.جمال شورجه 
درباره این فیلم می گوید: در زندگی این ش��هید، 
فراز و نش��یب های دراماتیک خوب��ی وجود دارد 
و در نهایت نیز با عملیات استش��هادی توانست 
کنفران��س غیرمتعهدها را که قرار بود س��ال 62 
در بغداد برگزار ش��ود، لغو کند. هواپیمای شهید 
در یکی از میادین اصلی بغداد س��قوط کرد، ولی 
ما این مهم را در فیلم این گونه نش��ان دادیم که 
شهید عباس دوران هواپیمای خود را به هتلی که 
کنفرانس غیرمتعهدها در آن برگزار شد، کوبیده 
اس��ت؛ چرا که هم وجهه نمایش��ی فیلم زیباتر 
می ش��د و هم ایجاد خلل در برگزاری کنفرانس 

منطقی تر جلوه می کرد.

عقاب ها / ساموئل خاچیکیان
»عق��اب ها« بر اس��اس داس��تان واقعی نجات 
خلبان ایرانی به نام یدا... ش��ریفی راد به وس��یله 
کردهای عراقی و انتقال او به ایران ساخته شد و 

سال 1364 به اکران عمومی درآمد.
ماجرای فیلم از این قرار اس��ت که در سال های 
جنگ ایران و عراق یکی از هواپیماهای ارتش ایران 
بعد از انجام مأموریتی در خاک عراق )کردستان 
عراق( م��ورد حمله عراقی ها ق��رار می گیرد، اما 
خلب��ان آن با چتر نجات فرود می آید و در نهایت 
ب��ه کمک یکی از ت��کاوران ایرانی که برای انجام 
مأموریت��ی با لباس مبدل وارد کردس��تان عراق 

دوربین؛ صدا؛ حرکت؛ تا »آسمان«!
مروری بر آثار سینمایی که در محیط هواپیما فیلم برداری شده است
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شده، نجات می یابد.
عقاب ها، یک فیلم کامال قهرمان محور و از 
پرفروش ترین های تاریخ سینمای ایران است 
که سال 64 درحالی که جمعیت ایران نزدیک 
به 45 میلیون نفر بود، به فروشی معادل 738 

میلیون و 620 هزار تومان دست یافت.

اخراجی ها 2 / مسعود ده نمکی
اخراجی ها 2 ادامه داستان اخراجی ها 1 است 
و این که اخراجی های اسیر شده به اردوگاهی به 
سرپرستی رسول می روند از طرفی خانواده آنها 
که قصد مسافرت به مشهد را داشتند، با ربودن 
این هواپیما و فرود آن در کش��ور عراق توسط 
منافقین، صدام حس��ین قصد سوءاس��تفاده 
تبلیغاتی دارد و به افراد درون اردوگاه دس��تور 
می دهد ک��ه در روزی آهنگ واویال لیلی را در 
جلو خبرنگاران بخوانند و برقصند و ربوده شدگان 
هم درخواست پناهندگی کنند در صورتی که 
در آخر برگه درخواست پناهندگی را پاره کرده 

و اسرا سرود ای ایران را می خوانند.

ارتفاع پست / ابراهیم حاتمی کیا
ابراهیم حاتمی کیا در فیلم »ارتفاع پست« 
روای��ت فردی جن��گ زده را بیان می کند که 
مش��کالت مالی پس از جنگ به قدری او را 
به تنگ آورده که دیگر طاقت ماندن و زندگی 
کردن در ش��هرش را ن��دارد. به همین خاطر 
تصمیم می گیرد هم��راه خانواده اش با ربودن 
هواپیما به شهر دبی سفر کند تا خود را به یک 

آزادی که در ذهن خودش پرورانده برساند. 
ارتفاع پس��ت، فیلم جذابی است، به نحوی 
که باوجود گذشت بیش از 95درصد فیلم در 
محیط بسته هواپیما، اما با اتمام آن مخاطب 
باز هم حاضر نیس��ت از صندلی سینما بلند 
ش��ود و تمایل دارد بداند جایی که در نهایت 
خلب��ان، هواپیم��ا را فرود آورده، کجاس��ت؟ 
در این فیلم ع��الوه بر حمید فرخ نژاد و لیال 
حاتمی، بازیگرانی مانند گوهر خیراندیش، رضا 

شفیعی جم، امیر آقایی و... نیز حضور دارند.

آژانس شیشه ای / ابراهیم حاتمی کیا
آژانس شیشه ای فیلمی ایرانی به کارگردانی 

ابراهی��م حاتمی کی��ا و محصول پاییز س��ال 
1376 و برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم در 

شانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر است.
این فیلم هشت سیمرغ جشنواره فیلم فجر 
را ب��ه خود اختصاص داد، از جمله اینکه رضا 
کیانیان به خاطر بازی در نقش مأمور دولتی در 
این فیلم جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 

نقش مکمل مرد را دریافت کرد.
داستان فیلم از این قرار است که حاج کاظم 
دوست همرزمش عباس را پس از سال ها در 
یکی از خیابان های شلوغ تهران می بیند. عباس 
با همسرش نرگس برای مداوای ترکشی که 
در گردن دارد عازم بیمارس��تان اس��ت. حاج 
کاظم که با اتومبیلش مسافرکش��ی می کند، 
او را به بیمارس��تان می برد و پزش��ک معالج 
وضعیت عباس را بحرانی تش��خیص می دهد 
و اصرار می کند که در اس��رع وقت عباس به 
بیمارستانی در لندن منتقل شود. زن و شوهر 
در خانه حاج کاظم ساکن می شوند تا مقدمات 
س��فر مهیا شود. بهمن پزش��ک هم رزمشان 
ویزای سفر را تهیه می کند و حاج کاظم نیز با 
فروش اتومبیل خود درصدد تهیه هزینه بلیت 

هواپیماست و باقی ماجرا .

اسکادران عشق / سعید حاجی میری
»اس��کادران عش��ق« فیلمی به کارگردانی 
سعید حاجی میری ساخته سال 1375 است.

داس��تان فیلم از این قرار اس��ت که گروهی 
قاچاقچی می خواهند مجسمه ای باستانی را از 

ایران خارج کنند که عده ای ناش��ناس آن را 
می دزدند. از طرفی »فرید« خلبان جوانی است 
که مامور شده برای سم پاشی به نزدیکی مرز 
ایران برود. نیروهای امنیتی در جست و جوی 
مجس��مه دزدیده شده، به سرنخی می رسند 
که فرید را وارد ماجرا می کند؛ س��رنخی که 

باورکردنی نیست.

دایره سرخ / جمال شورجه
»دایره سرخ« فیلمی به کارگردانی جمال 
شورجه است که سرگذشت یکی از خلبانان 
نیروی هوایی را به تصویر می کش��د. داستان 
فیل��م از این قرار اس��ت ک��ه در یک عملیات 
هوایی، یک خلبان مجروح و معلول می شود. از 
طرفی دیگر، پدر همسر او که خود هم خلبانی 
بازنشس��ته اس��ت به ایران می آید و با دیدن 
حماسه های جنگ متحول می شود و آمادگی 
خود را برای جنگ اعالم می کند و بقیه ماجرا. 
این فیلم بنا بر رای هیات داوران چهاردهمین 
جش��نواره فیلم فجر به عن��وان بهترین فیلم 
جش��نواره آن س��ال انتخ��اب ش��د و فرامرز 
قریبیان، اردالن ش��جاع کاوه، محمد کاسبی، 

پریسا شاهنده و... از بازیگران آن بودند.
حمله به اچ 3؛ ش��وق پرواز؛ پرواز خاموش 
و ... نیز فیلم هایی هس��تند که هواپیما جزء 
اصل��ی لوکیش��ن اس��ت و البت��ه فیلم های 
زی��اد دیگری ه��م از این دس��ت می تواند 
موضوع این گزارش قرار گیرد؛ اما ما س��راغ 

شاخص ترین ها رفتیم. 
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نماینده اجرایی یونسکو در آلمان با اشاره به احداث یادمان »گفتگوی حافظ-گوته« در پارک عمومی شهر »وایمار« در سال 2000، درخواست این سازمان برای احداث یادمانی 
مشابه در شیراز را مطرح کرد. سیدعلی موجانی، رایزن فرهنگی ایران در آلمان به درخواست منزه مونگلد، نماینده اجرایی یونسکو در آلمان با وی دیدار و گفتگو کرد. منزه مونگلد 
در این دیدار با اشاره به احداث یادمان »گفتگوی حافظ - گوته« در پارک عمومی شهر وایمار آلمان در سال 2000 میالدی، درخواست سازمان یونسکو برای اجرای یادبود مشابه 

در شیراز )حسب توافقات اولیه و فیمابین( را مطرح کرد.

نماین��ده اجرایی یونس��کو در آلمان گفت: 
امروز با گذش��ت بیش از سال ها از آن رویداد 
تاریخی، جای آن است تا اثری مشابه یا با یک 
طرح ارائه ش��ده از سوی هنرمندان ایرانی که 
نشان دهنده ارتباط اندیشه ای میان دو جامعه 
آلمان و ایران باشد نیز در شهر شیراز، نزدیک 
به حافظیه و یا حتی در داخل بنای حافظیه، 

نصب شود.
وی س��پس با بیان اینکه امروز بخش��ی از 
مس��ؤوالن و افراد مقیم در شهر وایمار آلمان 
نسبت به بی توجهی مقامات ایرانی در نصب 
این بنای یادبود که تعهد ش��ده بود همزمان 
در دو ش��هر ش��یراز و وایمار طراحی و اجرا 
ش��ود، ابراز گالیه  کرده ان��د و بیم آن می رود 
که ش��ورای ش��هر وایمار تصمی��م به تغییر 
موقعیت یادمان موجود در آن ش��هر بگیرد، 
تأکید کرد: وظیفه یونسکو، پاسداشت رابطه 
بین فرهنگ ها و ملت هاس��ت و از این جهت 
هنگامی که از احتمال تغییر در مصوبه شهر 
وایمار آگاهی یافتم، بر آن ش��دم تا از طریق 
پی گیری های شخصی و نیز مکاتبه با مقامات 
مؤثر و ذی نفوذ شهر وایمار، مانع از اجرای این 

خواسته شوم.
منزه مونگلد در پایان با اشاره به گفت وگوی 
انجام شده با سفیر ایران در آلمان و تأکید وی 
برای انجام تعامالت و همکاری های فرهنگی 
از س��وی رایزنی فرهنگی ایران، خواهان آن 
شد تا این رایزنی از طریق مراجع مسؤول در 
ایران، موض��وع را پی گیری و نتیجه را اعالم 

کند.
در ادام��ه ای��ن دیدار س��یدعلی موجانی با 
قدردانی از توجه خانم منزه مونگلد و سازمان 
 یونس��کو در خص��وص مراقب��ت از یادم��ان 
»گفتگوی حافظ - گوته« گفت: آنچه به آن اشاره 
کردید، موضوع نگرانی و دغدغه طوالنی مدت 
ما نیز بوده است؛ یعنی بخشی از بدنه اجتماعی 
شهر وایمار از ایجاد یک پُل فرهنگی پیوسته 
و دایمی میان شیراز و وایمار حمایت نمی کند 
و به اشکال مختلف در خصوص همکاری های 
فی مابین کارشکنی می کنند. وی افزود: طرف 
ایرانی )ش��هرداری و ش��ورای شهر شیراز( با 
گذشت بیش از یک دهه از امضای تفاهم نامه 
خواهرخواندگی میان دو شهر شیراز و وایمار، 
با کمال تعجب و به رغم پیگیری های متعدد 

مشاهده می کنند که ش��ورای شهر وایمار از 
تصویب این توافقنامه خودداری می کند. این 
مسأله نشان دهنده کم توجهی و یا بی عالقگی 
طرف آلمانی به ش��مار می آی��د که البته در 
پشت بیاناتی همچون فقدان اعتبار و بودجه، 

خود را پنهان کرده است.
آلم��ان  در  کش��ورمان  فرهنگ��ی  رای��زن 
تأکید ک��رد: طرف ایرانی ب��ه محض تصویب 
تفاهمنامه خواهرخواندگی میان دو شهر آماده 
اس��ت تا با همفک��ری و همراه��ی نمایندگی 
یونس��کو در ای��ران و دوس��تان و عالقمندان 
 آلمانی نس��بت به طراح��ی و اج��رای یادمان 
»گفتگوی حافظ - گوته« در ش��یراز مبادرت 

ورزد.
موجان��ی در بخ��ش پایان��ی ای��ن دیدار 
موضوعات ثبت مش��ترک می��راث مکتوب 
موج��ود در کتابخانه های آلمان با طرف های 
ایران��ی و نی��ز راه ان��دازی »بازاره��ای جاده 
ابریش��م« در برلین با مش��ارکت 70 کشور 
قرارگرفت��ه در جاده ابریش��م را به نماینده 
اجرایی یونس��کو در آلمان ک��ه با موافقت و 

استقبال طرف آلمانی روبه رو شد.

درخواست یونسکو برای احداث یادمان »گفتگوی حافظ - گوته« در شیراز

 گـوته
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سالمت
ویژگی های زن خود را بشناسید

چگونه انسان حریص را بشناسیم؟
جلو چاقی را در تعطیالت عید بگیرید!

بخور نخورهای کودکان در ایام نوروز
غلظت خون چیست و چه عالئمی دارد؟

تجربه یک سفر نوروزی سالم و لذت بخش با اتوبوس
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بس��یاری از اف��راد س��فر ب��ا اتوب��وس را براب��ر ب��ا خس��تگی مف��رط، ب��دن درد و هدر رفتن زمان قلمداد می کنند. در گذش��ته س��فر ب��ا اتوبوس کار 
طاقت فرس��ایی بود، اما در چند س��ال گذش��ته با ورود اتوبوس های لوکس و با کیفیتی که امکان تخت ش��دن صندلی ها را برای مس��افران فراهم 
می کنند و از امکانات صوتی و تصویری و همچنین سیس��تم تهویه مناس��ب برخوردار هس��تند، س��فر با اتوبوس در کش��ورمان بس��یار راحت تر شده و 
رونق گرفته اس��ت. هم اکنون امکان س��فر به چند کش��ور همس��ایه با اتوبوس های مدل راحتی مثل اتوبوس های عقاب-اس��کانیا  مدل درسا و مارال 

فراهم شده است و بسیاری از گردشگران به صورت زمینی به این کشورها سفر می کنند.

تجربه یک سفر نوروزی سالم و لذت بخش با اتوبوس
نگران نداشتن خودروی شخصی نباشید

صندلی خود را با دقت انتخاب کنید
یکی  از مشکالتی که ممکن است در سفر 
با اتوبوس با آن مواجه شوید، شلوغی اتوبوس 
است. به خصوص زمانی که تنها سفر می کنید 
ممکن اس��ت در ش��رایطی ق��رار بگیرید که 
مجبور شوید تمام طول مسیر را در کنار یک 
فرد غریبه بگذرانید. این غریبه ممکن اس��ت 
کم حرف یا پرحرف، مرتب یا کثیف و شلخته 
باش��د. ممکن است سر جای خود بنشیند یا 
حتی جای شما را هم بگیرد. گاهی اوقات این 
امکان وجود دارد تا صندلی را خودتان انتخاب 
کنی��د و در کنار یک همس��فر قابل تحمل تر 
بنشینید. اگر خوش ش��انس باشید و ابتدای 

مس��یر سوار ش��وید، می توانید در ردیف های 
خالی بنش��ینید. البته بع��د از اینکه اتوبوس 
شلوغ شود، دیگر نمی توانید پیش بینی کنید 
که چه کسی کنار ش��ما قرار خواهد گرفت. 
زمانی ک��ه دیدید اتوبوس کم کم ش��لوغ تر 
می ش��ود، می توانید جای خود را عوض کنید 
و خودت��ان در کنار فردی بنش��ینید که فکر 

می کنید راحت تر با او کنار می آیید.

با اس�تفاده از بالش های بادی و قابل حمل، 
سفری راحت داشته باشید

بسیاری از افراد برای سفر با اتوبوس، بالش 
و پتو به هم��راه می آورند که ایده ی بس��یار 

خوبی اس��ت. البته هر چه وسایلی که همراه 
خود می برید، سبک تر باشند، سفر راحت تری 
خواهید داشت. در صندوق اتوبوس ها معموالً 
جای کافی برای نگهداری چمدان های بزرگ 
و س��نگین وجود ندارد. بنابراین محصوالت 
متعددی برای سفر راحت در اتوبوس و سایر 
وس��ایل نقلیه طراحی ش��ده اند. یکی از این 
نمونه ها، بالش های بادی اس��ت. این بالش ها 
زمانی که باد نداش��ته باش��ند حتی در کیف 
دس��تی هم قابل حمل و نقل هستند و جای 
زیادی را نمی گیرند اما با کمک آنها می توانید 

سفر راحت تری داشته باشید.
در مورد پتو نیز هر چه کوچک تر باش��ند، 

سمیرا  نصر
روزنامه نگار

N
ew

s

ش
ورز

گ و هنر
فرهن

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

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

]52[

شماره 46 - اسفند ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



بهتر اس��ت. البته راحتی و گرمای آنها را هم 
در نظر بگیرید. می توانید از حوله های سفری 
هم به جای پتو استفاده کنید. چرا که سبک و 
قابل حمل هستند و زمانی که از آنها به عنوان 
حوله استفاده نمی کنید، به خوبی می توانند 

جایگزین پتو شوند.

اتوبوس های درجه یک انتخاب کنید
همه ی اتوبوس ها در یک سطح قرار ندارند. 
به خصوص در کشورهایی که سفر با اتوبوس 
رایج تر اس��ت، معم��وال اتوبوس ه��ا به لحاظ 
امکاناتی که در اختیار مس��افران می گذارند، 
درجه بندی دارن��د. زمانی که از اتوبوس برای 
سفرهای خارجی استفاده می کنید، بهتر است 
خطوط اتوبوسرانی بهتری را انتخاب کنید تا 
هم به لح��اظ امنیت و هم امکانات خیال تان 
راحت باشد. اتوبوس های بهتر، طبعا گران تر 
هستند اما باز هم قیمت شان به بلیط هواپیما 
نمی رس��د. خطوط اتوبوس��رانی بهتر معموال 
توقف های بیش��تر، صندلی ه��ای راحت تر و 

امکانات بهتری دارند.

خودتان را از قبل آماده کنید
همین توقف های کم اتوبوس ها باعث می شود 
که این نکته را همیشه مد نظر داشته باشید. 
زمانی که با اتوبوس س��فر می کنید خوراکی 
و نوش��یدنی مورد نیاز خود را حتی بیشتر از 
نیازتان به همراه داشته باشید. هر زمان که توقف 
کردید، می توانید مجددا مواد مورد نیاز خود را 
تهیه کنید. در سفرهای طوالنی با اتوبوس، بهتر 
اس��ت که بیش��تر از مقدار نیاز خود غذا و آب 
همراه ببرید. در ش��رایط بحرانی و ناخواس��ته 
می توانید مواد غذایی اضافه را با همسفران خود 

که از قبل به فکر نبوده اند، تقسیم کنید.

آرامش در مسیرهای ناآشنا
قطعا س��فر با خ��ودرو ش��خصی از مزایای 
بس��یاری نس��بت به اتوبوس برخوردار است، 
اما اگر قصد س��فر به مکان هایی را دارید که 
تاکنون به آنجا س��فر نکرده اید و با مسیرها، 
فرهنگ و هنجاره��ای اجتماعی آن مناطق 
آشنایی ندارید، بهتر است اتوبوس را انتخاب 
کنید. ب��ا این کار عالوه بر داش��تن امنیت و 
آرامش بیش��تر، این امکان را خواهید داشت 
که با فراغت و آرامش از چشم اندازهای مسیر 
لذت برده و در عین حال خس��تگی ناشی از 

رانندگی را نیز نداشته باشید.

مراقب راننده باشید
اگر در طول س��فر راننده اتوبوس با سرعتی 
غیرمج��از رانندگی کرده و ب��ه عالئم و اصول 

راهنمای��ی و رانندگی توجهی نداش��ت، از او 
درخواست کنید با سرعت مطمئن و صحیح 
رانندگی کند. بهتر اس��ت درخواست تان را با 
آرامش و مودبانه بیان کنید و فراموش نکنید 
حتی بداخالق ترین اف��راد نیز در مقابل روی 
خوش تسلیم می شوند. همچنین توجه داشته 
باشید هیچ راننده ای نباید به طور مستمر بیش 
از هش��ت ساعت رانندگی کند. این مسأله در 
زمانی که با تورهای مسافرتی در جاده هستید 
اهمیت بسیاری دارد، چرا که گاهی دیده شده 
اتوبوس های تورها با تنها یک راننده به س��فر 

می روند.

توصیه های دیگر
1� بهتر اس��ت در سفرهای اتوبوسی کفش 
راحت بپوشید تا بر اثر نشستن طوالنی مدت 
و ورم پا، دچار مش��کل نش��وید و با درآوردن 

کفش هایتان دیگران را نیز آزار ندهید.
2� پیش از س��فر از غذاهای سبک استفاده 
کنی��د. بهتر اس��ت از غذاهایی که از س��وی 
شرکت اتوبوسرانی طی مس��یر به شما داده 
می ش��ود، اس��تفاده کنید و کمتر از غذاهای 
رستوران های بین راهی که مطمئن نیستند، 

استفاده کنید.
3� اگر در طول مس��یر دچار س��رگیجه و 
حالت تهوع می ش��وید، در هر توقف اتوبوس 
پیاده ش��ده و کمی قدم بزنید. بهتر است در 
اتوب��وس مطالعه نکنید و با گ��وش دادن به 

موسیقی مالیم، خود را آرام نگه دارید.
4� در طول مس��افرت با اتوبوس به ازای 
هر نفر می ت��وان 20 کیلوگرم بار به همراه 
داشت و الزم نیست بابت آن هزینه اضافی 

پرداخت کرد.

یک توصیه مهم

اگر قرار اس��ت با اتوبوس س��فر 
کنی��د به یاد داش��ته باش��ید که 
هرگز در رس��توران های بین راهی 
غذا نخورید. در رستوران بین راهی 
اس��تانداردی وجود ندارد. س��طح 
بهداش��ت ای��ن واحده��ا در حد 

ابتدایی است. 
اگ��ر مجبورید در ای��ن مکان ها 
غ��ذا بخورید دس��ت کم آنهایی را 
برگزینید که معتبرتر هستند. اگر 
چه معموال رانن��دگان اتوبوس در 
رستوران های خاص توقف می کنند 
و استفاده از رستوران بهتر،  مقدور 
نیس��ت ولی برای ارزیابی س��طح 
بهداشت این رستوران ها به وضعیت 
کارگ��ران،   لباس  دستش��ویی ها، 
نظاف��ت میزها، حضور حش��رات 
و تمیزی وس��ایل غ��ذا مثل چاقو 

چنگال و لیوان دقت کنید.
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»رنگ خونم خیلی تیره ش��ده، 
فکر می  کنم غلیظ شده است.« 
جمله بس��یار ش��ایعی  که حتما 
شما هم از دیگران شنید ه اید 
و اغل��ب مردم زمان��ی آن را بر 
زب��ان می  آورن��د ک��ه می  بینند 
روی  س��اده  آزمایش��ی  ب��رای 
صندلی آزمایشگاه نشسته اند 
درون  را  خون ش��ان  و 

لوله آزمایش می بینند. 
معم��وال در این ش��رایط، اولین 
فک��ری که به ذه��ن این افراد 
می  رسد، حجامت و تصفیه خون 
است. اما اگر شما هم با چنین 
عالئمی روبه رو شده اید، پیش 
از آنک��ه خوددرمان��ی را آغ��از 
کنید ی��ا برای خارج کردن خون 
تیره از بدن تان سراغ حجامت 
بروی��د، باید بدانی��د که میان 
خ��ون تی��ره و خ��ون غلی��ظ چه 
در  دارد.  وج��ود  تفاوت  های��ی 
این مطلب، ما به شما می  گوییم 
ک��ه غلظت خون چیس��ت و چه 

عالئمی دارد. 

دکتر غالمرضا توگه
فوق تخصص خون

غلظت خون چیست؟
بس��یاری از بیم��اران زمانی ک��ه به متخصص 
مراجعه می  کنند، اصطالح غلیظ ش��دن خون را 
به کار می  برند که درس��ت نیست و غلظت خون 
تعری��ف خاص خود را دارد. به لحاظ پزش��کی، 
غلظت خون یعنی بخش گلبول  های قرمز، چند 
درصد از خون کامل را اشغال کرده است. نحوه 
کار نیز به این شکل است که از فردی 2 سی سی 
خون گرفته می  شود. سپس این خون در دستگاه 
سانتریفیوژ با دور زیادی به چرخش درمی آید و 
ب��ر اثر این چرخش، بخش  های مختلف خون از 
هم جدا می ش��وند. در ادامه یک س��تون که به 
گلبول  های قرمز اختصاص داده ش��ده است، از 
س��ایر بخش  های خون جدا می  شود و درصد را 
اعالم می  کند. اما چ��ه زمانی هموگلوبین خون 
در ح��د طبیع��ی اس��ت؟ در زنان، اگ��ر میزان 
هموگلوبی��ن بی��ن 16-12 )48- 36 درصد( و 
در مردان بین 18- 14 )56-42 درصد( باش��د، 
طبیعی است. اصطالح غلظت خون را ما زمانی 
به کار می  بریم که میزان گلبول  های قرمز خون، 
از عدد 52 در زنان و از عدد 56 در مردان تجاوز 
کند. در این صورت بیمار دچار پرفشاری و غلظت 

خون شده است. 

چرا خون غلیظ می  شود؟
تنها راهی  که نشان می  دهد فردی غلظت خون 
 دارد ی��ا نه، دادن آزمایش خ��ون و اندازه گیری 

)اچ.تی.س��ی( هماتوکریت اس��ت. بعد از اینکه 
جواب آماده ش��د، پزشک دو دسته علت اولیه و 

ثانویه پیش رو دارد: 
1. علت اولیه: مغز استخوان بدون هیچ محرکی 
از بیرون، خود به خود رفتار آنارشیس��تی نشان 
داده و ش��روع به تولید گلبول قرمز می  کند که 
به آن پلیستمی می  گویند و افزایش غلظت اولیه 
بدون وجود علت ثانویه نامیده می  ش��ود. درصد 

کمی از غلظت خون شامل علت اولیه می  شود.
2. علت ثانویه: بین 95-90درصد از کسانی که 
با غلظت خون ب��ه متخصص مراجعه می  کنند، 
افرادی هس��تند که غلظت خون ثانویه دارند و 
ای��ن موضوع زمانی اتفاق می  افتد که اکس��یژن 
کافی به بافت  های بدن نرسد. با کمبود اکسیژن 
در ب��دن، هورمونی به ن��ام اریتروپویتین از کلیه 
ترشح می  شود که این هورمون، مغز استخوان را 
برای ساخت بیشتر گلبول قرمز تحریک می  کند 
تا بتواند کمبود اکسیژن رسانی به بافت  های بدن 
را ب��ا افزای��ش تولید گلبول قرم��ز جبران کند. 
نمونه کسانی که با این مشکل مواجه می  شوند، 
افرادی هستند که در ارتفاعات بلند و کوهستانی 
زندگی می  کنند و چون با کمبود اکسیژن روبه رو 

هستند، دچار بیماری غلظت خون می  شوند. 
گاهی اوقات اکس��یژن محیط مناس��ب است، 
اما به دلیل مش��کالت ری��وی، فرد دچار غلظت 
خون می  ش��ود یا ممکن است اکس��یژن از ریه 
وارد خون شود، اما به دلیل مشکالت خونی، بین 

غلظت خون چیست و چه عالئمی دارد؟
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خون شریانی و وریدی، مشکلی وجود داشته 
باشد و خونی که در ریه پر از اکسیژن شده، 
بالفاصله با خون کم اکسیژن مخلوط شده و 
همین مس��أله سبب بروز غلظت خون شود. 
علت بع��دی، هموگلوبین مادرزادی اس��ت 
که در آن افراد فامیل پرخون هس��تند و به 
علل مختلفی، مغز استخوان به گلبول سازی 
تحری��ک ش��ود. یکی دیگ��ر از عل��ل مهم 
غلظت خون، کش��یدن سیگار و مسمومیت 
با مونوکسیدکربن اس��ت که در نتیجه آنها 
اکسیژن رس��انی به خون کم شده و غلظت 

خون ثانویه ایجاد می  شود. 
مصرف دخانیات یک��ی از علت  های جدی 
درکنار مسائل قلبی است که هم باعث بروز 
س��رطان شده و هم سبب غلیظ شدن خون 
فرد می  شود. فرض کنید فردی مدام سردرد 
دارد و جریان خونش سیالیت و روانی الزم را 
ندارد و مرتب در خواب، خواب زده می  ش��ود، 
آیا چنین فردی در طول روز عصبی نیست؟ 
می  تواند تمرکز الزم را برای انجام کار هایش 
داش��ته باشد؟ نه. ممکن است ما نتوانیم کار 
زیادی برای بیماری مادرزادی قلبی که خون 
پراکسیژن و کم اکسیژن در آن با هم مخلوط 
می  شوند یا بیماری مغز استخوان انجام دهیم، 
اما مش��کلی که به دس��ت خود ما ایجاد شد، 
فق��ط نیاز ب��ه اراده دارد. بیماران وقتی به ما 
مراجعه می کنند، می بینیم عصبی هستند و 
دائم سردرد دارند که علت هم پرخونی است 
و مشکل هم مصرف سیگار و دخانیات است. 

غلظت خون بیماری پیرمرد هاست؟
این بیماری بسته به اینکه بر اثر علت اولیه 
یا ثانویه در فرد ایجاد ش��ده باش��د، ممکن 
اس��ت در هر سنی بروز پیدا کند. اما افرادی 
هستند که در سن نوجوانی و به دلیل ارثی 
این مش��کل را دارند. بچه  هایی هس��تند که 
دیواره پایین قلب ش��ان باز اس��ت یا مشکل 
ریوی دارند که آنها ازجمله کس��انی هستند 

که درگیر غلظت خون می  شوند. 

چطور درمان می شود؟
وقتی پزش��ک متخصص باتوجه به جواب 

آزمایش متوجه ش��د که عل��ت بروز غلظت 
خون در فرد، اولیه اس��ت یا ثانویه، درمان را 
آغاز می  کند. اگر علت ثانویه بود، درمان علت 
زمینه ای - قلبی یا ریوی – را در صورتی که 
امکان پذیر باش��د، آغاز می  کند و در کنار آن 
هرگاه غلظت خون از 56 درصد در مردان و 
52 درصد در زنان باالتر رود، بخشی از خون 
کشیده و دور ریخته می  شود. این کار نیز به 
شکل استاندارد انجام می  شود تا غلظت خون 
کاهش پیدا کند. این عمل تا زمانی ادامه دارد 
که یکی از مهم ترین مواد خونساز بدن بر اثر 
خروج از بدن کم شود. در واقع به بیمار فقر 
آهن می  دهیم تا دچار غلظت خون نش��ود. 
حال اگر علت پرخونی براثر علت اولیه یعنی 
ناشی از مغز اس��تخوان باشد، در این  حالت 
بای��د به درمان علت بیماری خونی بپردازیم 
و ب��ا خروج خ��ون از یک��ی از رگ  ها، میزان 

گلبول  های قرمز خون تنظیم شوند. 

ای�ن نش�انه ها می گویند خون ت�ان غلیظ 
است:

زمانی که سیالیت خون از حدی باالتر برود، 
اکسیژن رسانی کم شده و حتی ممکن است 
سبب توقف حرکت خون در رگ ها شود، به 
همین دلیل  غلظت خ��ون در برخی مواقع 
می توان��د با توقف حرکت خون، فرد را دچار 
سکته مغزی کند. پس وجود نشانه  هایی که 

در ادامه می آوریم را جدی بگیرید!

1. لب های تان بنفش شده؟ 
وقتی میزان هموگلوبین بدون اکسیژن بیش 
از حد باشد، مخاط  های بدن مثل لب به رنگ 
بنفش درمی آیند. انگش��تان دست و پا و زیر 
ناخن ها بنفش شده، چشم  ها پرخون و پوست 
صورت نیز بر افروخته می  ش��ود. با دیدن این 
عالئم ظاهری می  توانید نسبت به غلیظ شدن 
خون تان ش��ک کرده و برای تشخیص نهایی 

حتما به متخصص مراجعه کنید.

2. سرتان گیج می  رود؟ 
وقت��ی غلظ��ت هموگلوبی��ن خ��ون زیاد 
می  شود، سیالیت، روانی و حرکت خون کم 

ش��ده و فرد دچار سرگیجه و رخوت شده و 
خون دماغ می  ش��ود. اگر سرگیجه و رخوت 
بدون هیچ دلیل زمینه ای دیگری سراغ شما 
بیاید و گاه و بی گاه بینی تان هم خون ریزی 
کند، باید نس��بت به غلیظ ش��دن خون تان 
مشکوک ش��وید و این نش��انه ها را بررسی 

کنید.

3. نفس نفس می  زنید؟ 
کسانی که مشکل ریوی دارند، تنگی نفس 
پیدا می  کنند و نفس نفس می  زنند هم ممکن 
است به خاطر غلظت خون شان دچار تشدید 
این عالئم شده باشند. پس هر تنگی نفسی 
را به حس��اب آلرژی یا آلودگی هوا نگذارید. 
گذشته از این، افرادی که مشکل قلبی دارند 
و تپش قلب پیدا می  کنند هم می  توانند دچار 

این مشکل باشند.

طب سنتی چه می  گوید؟
گرچه به ب��اور طب رای��ج، افزایش تعداد 
گلبول های قرمز خون می تواند نشانه غلیظ 
شدنش باش��د، اما طب سنتی تعریف نسبتا 

متفاوتی از غلظت خون ارائه می دهد. 

خون تیره همیشه غلیظ نیست
خونی  که در س��رخرگ  ها جری��ان دارد، 
ش��فاف و قرمزرنگ اس��ت، اما خونی که در 
س��یاهرگ ها وجود دارد، تیره رنگ اس��ت و 
اکس��یژن کمی دارد. اکسیژن این خون در 
س��یاهرگ مصرف ش��ده، به بافت  ها آمده و 
حین گردش، مق��داری از فضوالت گردش 
س��لولی هم به آن اضافه ش��ده و این خون 
به قلب و ریه برمی گردد تا دوباره اکس��یژن 
بگی��رد، بنابراین نمی  توانی��م بگوییم لزوما 

خونی که تیره است، غلیظ هم هست. 
به بی��ان دیگر، خ��ون تی��ره، لزوما غلیظ 
نیس��ت، ولی خون غلیظ به طور قطع تیره 
هست. ممکن است خون تیره داشته باشیم 
اما غلیظ هم نباشد. به همان دلیلی که اشاره 
ش��د ممکن است س��لول ها به هم چسبیده 
باشند و به نظر بیاید خون تیره است، اما در 

واقع غلیظ نیست.
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هم��ه بچه ه��ا عی��د ن��وروز را 
و  خوش��مزه  خوراکي ه��اي  ب��ا 
رنگارنگ��ي ک��ه در ه��ر خان��ه  
روي میزه��اي پذیرای��ي چیده 
مي شود، مي شناسند. فقط باید 
یادمان باش��د چه غذایي را به 
ک��ودکان بدهیم تا براي ش��ان 

مشکل ساز نشود
بچه ها عاشق شیریني ، شکالت 
واج��وري  ج��ور  آجیل ه��اي   و 
هس��تند که در ای��ام عید همه 
جا به آن ها تعارف مي ش��ود اما 
یک��ي از اتفاقاتي ک��ه خیلي از 
والدی��ن ش��اهد آن هس��تند، 
زیاده روي بچه ها در مصرف این 
خوردني هاي خوش��مزه اس��ت، 
ت��ا جایي که باعث دردس��رهاي 
کوچ��ک و ب��زرگ زی��ادي براي 
ن��وروز  ای��ام  در  بزرگ تره��ا 
مي ش��ود. ب��راي اینک��ه فرزند 
ش��ما بهترین تغذیه را در ایام 
عی��د داش��ته باش��د، توصی��ه 
مي کنیم این پیش��نهادات را تا 

آخر بخوانید.

سالمت تغذیه ای فرزندان تان را در تعطیالت عید جدی بگیرید

 خوب  و بدهاي غذایي را بشناسید
اگر نظم غذای��ي کودکان را همانن��د روزهاي 
غیرتعطیل حفظ کنید مهم ترین گام را در حفظ 
سالمت تغذیه آن ها در ایام نوروز برداشته اید. حاال 
وقت آن مي رسد که از بین خوردني هاي نوروزي 
بهترین ها و سالم ترین ها را براي فرزند دلبندتان 
انتخاب کنید. به عنوان یک اصل این نکته را درنظر 
داشته باشید که هیچ نوع خوراکي را نباید به طور 
کامل براي فرزندتان ممنوع کنید بلکه بهتر است 
اگ��ر چند نوع خوردني را ب��راي کودک تان مضر 
مي دانید، مص��رف آن را مح��دود کنید. ممنوع 
کردن کامل یک ماده خوراکي براي بچه ها باعث 
اشتیاق و حرص بیشتر آن ها به خوردن مي شود و 

نتیجه معکوس خواهید گرفت.

چگونه به کودک غذا دهیم؟
بچه ها در تعطیالت عید برنامه روزانه مشخص 
و منظمي ندارند،  یعني به اصطالح نه خواب ش��ان 
سر جایش است، نه خوراک شان. همین موضوع 
باعث بدغذایي و چاقي آن ها در این ایام مي شود. 
براي اینکه مراقب تغذی��ه کودک تان در این ایام 
باشید، قبل از هر چیز باید برنامه روزانه او را منظم 
کنید. براي این کار برنامه صبحانه را حفظ کنید. 
البته ابتدا باید ترتیبي دهید که فرزندتان صبح ها 
خیلي دیرتر از معمول بیدار نشود. صبحانه کاملي 
به کودک تان دهید. به این ترتیب او تا ظهر سیر 
مي ماند و به دنبال سیر کردن خودش با هله هوله 

نمي رود. وعده هاي دیگر غذایي را هم س��ر موقع 
به کودک بدهید. این وعده ها ش��امل ناهار، یک 

عصرانه سبک و شام هستند.
 

کودک شما هم عاشق پاستیل است؟
پاس��تیل هاي جدید که این روزها در شکل ها 
و رنگ ه��اي مختل��ف در ب��ازار پیدا مي ش��وند، 
نه تنه��ا براي بچه ه��ا بلکه ب��راي بزرگ ترها هم 
وسوس��ه انگیزند! براي همین اس��ت که راه شان 
را به س��مت میزه��اي پذیرایي ما ب��از کرده اند. 
اما بد نیس��ت بدانید همین رنگ ه��اي جذاب و 
وسوسه انگیز همگي رنگ هاي مصنوعي افزودني 
هس��تند و باعث ایجاد حساسیت و بي قراري در 
بچه ها مي ش��وند. ضمن اینکه مشکل همیشگي 
خوراکي هاي شیرین و دشمني آنها با دندان باز هم 
سر جایش باقي است. بنابراین پاستیل هم از آن 
دست خوراکي هایي است که باید مصرفش براي 

بچه ها تا حد امکان محدود شود.

با چیپس و پفک چه کنیم؟
همین که در ماشین نشستید و قصد مسافرت 
کردید، دل تان مي خواهد شروع کنید به خوردن! 
بچه ها هم از این قاعده مستثنا نیستند. بنابر این 
یک ساعت بعد از ش��روع مسافرت مي بینید که 
هم��ه خانواده در حال خ��وردن چیپس، پفک و 
اسنک هاي شور و تند دیگري  هستند که با خود 
به عنوان آذوقه و تنقالت مس��افرت برداش��ته اند 

بخور نخورهای کودکان در ایام نوروز
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اما دس��ت  نگهدارید! دور ای��ن خوراکي هاي 
خطرناک را خط بکش��ید. خ��وردن چیپس، 
پفک و اسنک هاي شور دیگر عالوه بر آن که 
به شدت باعث چاقي کودکان مي شود، باعث 
مي شود تا آن ها در آینده دچار خطرات زیادي 
از جمله بیماري دیابت و فش��ار خون شوند. 
پس بهتر اس��ت ب��راي طول راه ب��ا خودتان 

خشکبار، میوه و آجیل خام بردارید.

 
آجیل خوب چه شکلي است؟

یکي از خوردني هاي بسیار محبوب بچه ها 
در ای��ام عید، آجیل اس��ت. متأس��فانه اغلب 
آجیل هاي عید آجیل بوداده و شور هستند؛ 
درحالي که آجیل خام و بونداده چه براي بچه ها 
چه براي بزرگ ترها گزینه بسیار مناسب تري 
است. بنابر این سعي کنید بیشتر آجیل خام 
براي فرزندتان تهیه کنید و مغزهاي مفیدي 
مانند پس��ته، بادام، گردو و فندق را به شکل 
خام به کودک تان تعارف کنید. شما مي توانید 
خش��کبار مفید دیگ��ر مثل برگ��ه میوه ها، 
میوه هاي خشک مانند انجیر، توت، نخودچي 

و کشمش را هم به مغزها اضافه کنید.
همچنین بهتر است آجیلي که به فرزندتان 
مي دهید، بدون تخمه باشد. مصرف زیاد تخمه 
براي بچه ها باعث مش��کالت گوارشي مانند 
دل درد، نفخ شکم و یبوست مي شود. به ویژه 
آنکه بچه ه��اي کوچک تر بنا ب��ه یک عادت 
نادرس��ت و به دلیل اینکه نمي توانند پوست 
تخمه را بگیرند آن را با پوس��ت مي خورند و 

همین، وضع را بدتر مي کند.

با شیریني چه کنیم؟
اصوال چون بچه ها عاش��ق شیریني هستند توقع این که از 
خوردن آن دست بکشند، انتظار بیهوده اي است. به جاي این 
کار، شما باید سعي کنید شیریني هاي سالم تري را در دسترس 
کودکان قرار دهید. براي این منظور یکي از بهترین راه ها این 
است که شیریني عید را خودتان در منزل تهیه کنید. به این 
ترتیب مي توانید از روغن هاي سالم تر، شکر کمتر و مواداولیه 
مرغوب تر اس��تفاده کنید. در ضمن مصرف میوه ها و لبنیات 
نباید در تعطیالت عید از برنامه غذایي کودکان حذف ش��ود. 
شما مي توانید از عالقه فرزندتان به شیریني استفاده کرده و 
به او بگویید اگر یک س��یب بخورد ب��ه او اجازه مي دهید که 
شیریني هم بخورد یا شیریني ها را به میزان متعادل همراه با 
شیر به آن ها تعارف کنید. همچنین یادتان نرود که تعطیالت 
عید و دیر خوابیدن بچه ها بهانه موجهي براي مسواک نزدن 

آن ها نیست؛ پس مسواک را فراموش نکنید.

شکالت، بله یا نه؟
شکالت هم در بین خوراکي هاي عید از پرطرفدارهاست اما 
متأسفانه سالم نیس��ت. مصرف بیش از حد شکالت به دلیل 
کافئی��ن موجود در آن باع��ث بي قراري کودکان مي ش��ود. 
چربي زیاد ش��کالت ک��ودکان را چاق مي کند و مصرف زیاد 
آن موجب پوسیدگي دندان بچه ها مي شود. بنابر این شکالت 
یکي از خوردني هایي است که باید مصرف آن را براي کودکان 

محدود کنید.

شام تعطیالت نوروز 
صرف ش��ام در بیرون از منزل، یکي از تفریحات خانوادگي 
و فامیلي در روزهاي تعطیل و به ویژه در س��فر است. معموال 
هم در چنین مواقعي خانواده ها سر از فست فود فروشي ها در 
مي آورند اما فس��ت فودها هم از آن غذاهایي هستند که فقط 
هر از گاهي و آن هم با بعضي شرط و شروط خوردن شان براي 
بچه ها مجاز است. اصوال دادن نوشابه، سیب زمیني سرخ کرده 
و فست فود به بچه هاي زیر 3 سال ممنوع است. براي بچه هاي 
بزرگ تر هم بهتر است مصرف نوش��ابه هاي گازدار را ممنوع 
کنید  زیرا این نوش��ابه ها به دلیل داشتن کافئین، رنگ و مواد 
نگهدارنده باعث بي قراري و ایجاد آلرژي در کودکان مي شوند. 
از طرف دیگر، قند بیش از حد ي که در این نوشابه ها وجود دارد 
زمینه چاقي کودکان را بیش از پیش فراهم مي کند. بنابر این 
سعي کنید موارد سر زدن به فست فود فروشي ها را کم کنید. 
در ضمن در خود این مکان ها هم مي توانید غذاهاي نس��بتا 
سالم تر را انتخاب کنید. مثال غذاهاي کباب شده سالم تر از پیتزا 

و غذاهاي سرخ شده و سوخاري هستند. 

یکي از خوردني هاي بسیار 
محبوب بچه هـا در ایام عید، 
آجیل اسـت. متاسفانه اغلب 
آجیل هـاي عید آجیل بوداده 
و شـور هسـتند؛ درحالي که 
آجیل خام و بونداده چه براي 
بچه ها چـه بـراي بزرگ ترها 
گزینـه بسـیار مناسـب تري 
بنابر این سـعي کنید  اسـت. 
بـراي  بیشـتر آجیـل خـام 

فرزندتان تهیه کنید.
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اگر فرض کنید که حداقل 30 یا 40 سال در کنار همسر خود زندگی خواهید کرد، درمی یابید که دلبسته کردن همسر چقدر می تواند در خوشبختی او 
و خودتان مؤثر باشد. به طور قطع وقتی همسرتان شاد و خوشحال است، خودتان نیز نشاط و خوشبختی را تجربه می کنید. عشق و محبت زنی که سال ها 
با او خواهید ماند، به مراتب از کسب مدال طال و گرفتن ارتقای شغلی مهم تر است. بنابراین طوری برنامه ریزی کنید که همه روزه و در همه حال، برای 
شاد کردن او کاری صورت دهید و مطمئن باشید حتی اگر قدم های کوچکی در این زمینه بردارید، بدون شک موفق خواهید شد. برای این منظور قبل 

از هر چیز بهتر است با روحیات، نگرش و خواسته های زنان آشنا شوید. 
»اگر مردی را شناختی، فردی را شناخته ای ولی اگر با زنی آشنا شدی، خانواده ای را شناخته ای« )نلی روسل(.

ویژگی های زن خود را بشناسید
توصیه هایی به مردان برای داشتن یک زندگی آرام

احساس در زنان
محور اصل��ی روحیات زن ک��ه او را از مرد 
متمایز می کند، عاطفه و احساس است. عاطفه 
و احس��اس اگرچه ویژگی مشترک زن و مرد 
است، اما نیرومندی آن در زن، به حدی است 
که او را به طور کلی از مرد متمایز می س��ازد و 
سرچشمه بسیاری از ویژگی های دیگر می شود؛ 
بدین گونه که زن مس��ائل را از دریچه چشم 
احس��اس می نگرد و سرشت زن برای پرورش 

و بقای فرزند چنین نهادینه شده است.

زن و گفتگو
گفتگوهای طوالنی میان خانم ها از تفاوت 

دیگر آنها با مردان اس��ت. ش��اید برای مردها 
علت صحبت های طوالنی تلفنی یا گفتگوهای 
ادامه دار هنگام خداحافظی مجهول باشد اما 
این گفتگوه��ا برای خانم ها وس��یله ای برای 
تب��ادل عاطفه و راه��ی برای اب��راز عالقه و 
دوستی است ولی در مردان، صحبت و گفتگو 

جنبه تبادل اطالعات دارد.

کنجکاوی در زنان
زنان اغلب به مس��ائل جزئی دیگران بسیار 
حساس هس��تند و کوچک ترین اتفاقات در 
زندگی دیگ��ران، ح��رکات و گفته های افراد 
از دی��د کنجکاو آنه��ا دور نمی ماند. این امور 

برای یک زن، امری طبیعی اس��ت و عاطفه 
دیگ��ران  به س��وی  را  »دیگرخواه��ی«، زن 
س��وق می دهد و به صورت ناخودآگاه زندگی 
دیگران را بخش��ی از زندگی خود می شمارد 
و در نتیج��ه از غم آنها، غمگین و از ش��ادی 
آنها شاد می شود. البته اگر این انگیزه درونی 
و حساسیت نسبت به زندگی دیگران تعدیل 

نگردد، دچار مشکالتی نیز خواهد شد.

نشاط و شادابی زن
الزمه نش��اط و ش��ادابی زن و جلوگیری از 
افس��ردگی و پژمردگی او این است که خود 
را محبوب همس��ر خویش ببیند و از عشق و 

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده
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عالقه او مطمئن ش��ود. این اطمینان خاطر 
باعث ایجاد حس امنیت در زن می ش��ود و او 
به آرامش درونی می رس��د. اگر زنی نسبت به 
عالقه همس��ر خود تردید پیدا کند یا متوجه 
وجود ش��خص دیگری در زندگی همسرش 
شود، گام به گام به سوی غمگینی و افسردگی 
روانه می ش��ود؛ حتی ممکن اس��ت تا جایی 
پیش رود ک��ه انگیزه های��ش را در ارتباط با 

فرزندان خود از دست بدهد.
حمای��ت و مهربانی قلبی م��رد، آنقدر برای 
زن ارزش دارد ک��ه ازدواج ب��دون آن، ب��رای 
زن قابل تحمل نیس��ت و چنین ازدواجی به 
خوشبختی نخواهد رسید. اکثر زن ها گفتگو و 
شکایت از نادیده گرفته شدن از سوی همسر 
را مای��ه تحقیر خود می دانن��د و این مهم را با 
همسرش��ان در میان نمی گذارند، اما پیوسته 
از این موض��وع رنج می برن��د. به هرحال، این 
ناکامی بر رفتار و کالم ش��ان اثر گذاشته و بعد 
از س��ال ها، زندگی زناشویی با مسائل پیچیده 
روبه رو خواهد شد که شاید گره گشایی از آنها 
سخت و زمان گیر باشد. زن می تواند بیشترین 
ف��داکاری و ازخودگذش��تگی ها را در زندگی 
برای همس��رش نش��ان دهد و با بس��یاری از 
محدودیت ها، محرومیت ها و سختی ها بسازد 
اما این در صورتی اس��ت که از نظر عاطفی و 
احساسی از جانب همسرش تأمین شده باشد. 
بسیاری از اختالفات خانوادگی، ریشه در این 
دارد که زن به خواسته اصلی خود نمی رسد، 
محبتی از سوی همسر نمی بیند و این موضوع 
را بیان نمی کن��د و به همین دلیل رفتارهای 
اعتراض آمیز و ناسازگاری را در پیش می گیرد.

زرتشت می گوید: »زن سرچشمه خوشی، 
ش��ادی و زندگی است. مردی که به زن مهر 

ورزد، به خدا و به زیبایی مهر ورزیده است«.

تأثیر مناسبت ها بر زن
مسائل و موضوعات مربوط به زمان، همواره 
در مرکزیت زندگی عش��قی زن قرار دارند و 
غالباً، روابط یک زن با شوهرش تا حدودی با 

زمان مرتبط است.
 مقدار زمان: مقدار زمانی که زن و شوهر 
با هم می گذرانند، مقدار زمانی که تنها هستند 
و مقدار زمانی که با هم رابطه دارند برای زن 

مهم است.
 فرامـوش کـردن زمـان: زم��ان تولدها، 
س��الگرد ازدواج، مناس��بت های خاص، خبر 

ندادن جلس��ات مهم از سوی شوهر، مختل 
ش��دن برنامه ریزی ها و غیره ب��رای زن مهم 

است.
 مقدم نشـمردن زمان: دیر کردن، پشت 
گوش انداخت��ن و مهم نش��مردن رویدادی 

خاص از جانب شوهر برای زن مهم است.
زن ها با تاریخ ها و زمان صمیمی هستند و 
آن را محترم و مقدس می شمارند و این جزو 
س��اختار طبیعی بانوان است. به عنوان مثال، 
زن ها حس��اب دقیق قول های همسرشان و 
حس��اب زمان ها و تاریخ های رمانتیک رابطه 

خود را دارند.
برخورد غیرجدی مردها نس��بت به زمان، 
احس��اس منفی در زن ها ایجاد می کند. اگر 
مردی بر فرض یک روز با همس��رش تماس 
تلفنی نگرفته باشد، انگار بر زن ده روز گذشته 
اس��ت، زیرا زمانی را که تجربه می کند بسیار 

طوالنی تر احساس می شود.
زن ها با گرامی داشتن و جشن گرفتن لحظات 
خاص، آن رابطه را مقدس می شمارند و میزان 
عش��ق خود را ارزیابی می کنند و بی توجهی 
مرده��ا به این موضوع را مرتبط با عدم وجود 

عالقه در رابطه خود می دانند.
»برای زن، باور اینکه مردی عاشق اوست اما 
روز تولدش و س��الگرد ازدواج شان را فراموش 

می کند، دشوار است« )دکتر جان گری(.

مراقبت و توجه به زن
زنان در زمینه فقدان مراقبت از سوی همسر 
خود بسیار آسیب پذیر هستند. زن در اعماق 
وجودش دوس��ت دارد اطمینان داشته باشد 
که همس��رش از او مراقب��ت می کند. وقتی 

به این نیاز زن توجه ش��ود او می تواند جنبه 
زنانه اش را احس��اس و آن را ابراز کند. ممکن 
اس��ت زن نیازش به کمک را انکار کند و در 
عوض خودش پیشقدم کمک به دیگران شود. 
این نکته حائز اهمیت است، چراکه وقتی یک 
مرد می بیند همسرش بیش از اندازه، عهده دار 
مس��ؤولیت می ش��ود و به دیگران به صورت 
افراطی کم��ک می کند، به جای انتق��اد از او 
بهتر اس��ت به او کمک کند تا به جنبه زنانه 
خود برگردد. توجه کردن به زن یعنی تمام و 
کمال و با تمامی وجود در کنارش باشید، به 
چشمان او نگاه کنید، شنونده خوبی باشید و 
او را به خود نزدیک کنید. در این صورت، یک 
زن احساس ارزشمندی و دوست داشتنی بودن 
می کند و متوجه می شود که نیازهایش معتبر 

هستند و او فردی خودخواه نیست.

محترم شمردن زن
زن ه��ا ب��ه احترام احتی��اج دارن��د. احترام 
گذاشتن به همسر به معنای آن است که مرد 
بر او تسلط پیدا نکند بلکه از او حمایت کند تا 
خودش باشد و به حق و حقوقش برسد. احترام 
گذاشتن به زن یعنی محترم شمردن نیازها، 
ارزش ها و حق و حقوق او، یعنی پایبندی به 
تعه��دات و اهمیت دادن به وج��ود او. مردها 
اغلب متوجه نیستند که همسران شان تا چه 
ان��دازه به احترام نیاز دارند، زیرا واکنش زن و 

مرد نسبت به این موضوع متفاوت است.
 اگ��ر زنی م��ورد احترام واقع نش��ود، برای 
اثبات ارزش��مندی های خود، انرژی بیشتری 
سرمایه گذاری می کند، بیشتر محبت و بیشتر 
فعالیت می کن��د. اما وقتی ب��ه مردی کمتر 
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احت��رام می گذارند، او خ��ود را بیش از پیش 
شایس��ته محبت می داند، حتی گاهی برای 
کس��ب احترام، پرخاشگری و به طرف مقابل 
کمتر محبت می کند. همانطور که گفته شد، 

در زنان این موضوع برعکس است.

تحسین و تقدیر از زن
یکی از نش��انه های توجه به زنان ، تش��کر و 
تقدیر کالمی اس��ت. ابراز کلمات عاش��قانه و 
نیز تعریف، تمجید و تقدیر برای زن ارزشمند 

است و به او احساس خوشبختی می دهد. 
زنان دوست دارند از غذایی که می پزند، تغییر 
دکوراسیون خانه، تغییر رنگ مو و لباس شان 
به صورت کالمی تعریف و تمجید ش��ود. هر 
زنی دوست دارد به خاطر توانایی هایش مورد 
توجه و تحس��ین باشد و دوست ندارد با زنان 
دیگر مورد مقایسه قرار گیرد. بنابراین یک مرد 
باید طوری با همسرش برخورد کند که گویی 

»زن شماره یک« زندگی اوست.
اگر در زندگی زناشویی، زن به این باور برسد 
که همسرش او را آن طور که هست می پذیرد، 
همیش��ه از او قدردانی می کن��د، جزئی ترین 
اقدامات مثبت او را می بیند و مورد تحس��ین 
و ستایش قرار می دهد و احساسات او را درک 
می کند، او نیز دست از موضع گیری در برابر مرد 
برمی دارد، به شوهرش توجه و در جهت تثبیت 

رابطه خوب تالش می کند. جنبه دیگر چنین 
برخوردی این است که زن به عقاید شوهرش 
گ��وش می دهد و به افکار او احترام می گذارد؛ 
او با ش��وهرش مبارزه نمی کند و حتی درباره 
مسائل کوچک هم از ش��وهرش نظرخواهی 
می کند و در برابر تصمیم گیری های منطقی 
همسرش واکنش منفی نش��ان نمی دهد. در 
چنی��ن موقعیتی، زن نگران این نیس��ت که 
قدرتش را از دس��ت بده��د و به همین دلیل 
ناس��ازگاری نمی کند و زن و شوهر مانند یک 
تیم عمل خواهند کرد و زندگی مشترک آنها 

هماهنگی زیادی خواهد داشت.
اگ��ر روحیات و ویژگی ه��ای زنانه در رابطه 
نادیده گرفته ش��ود، به مرور زمان زن ها برای 
جلوگیری از دلزدگی زناشویی و طالق عاطفی، 
بع��د مردانه خود را تقوی��ت می کنند؛ خود را 
مجبور می سازند که از احساسات شان فاصله 
بگیرند و بیشتر جنبه عقالنی را در نظر داشته 
باشند؛ به ش��دت به کار پناه می برند و ابعاد و 
لطافت زنان��ه خود را انکار می کنند. تمایل به 
اس��تقالل در این زنان افزای��ش می یابد و به 
صورت افراطی تا جایی پیش می روند که توجه 

و حمایت مردها را به باد تمسخر می گیرند.
آنها تمایل پیدا می کنند که شوهرشان بیشتر 
از آنها حرف بزند و احساس��اتش را بیان کند. 
چنین تمایل��ی در این گونه زن ها، یعنی زنانه 

رفتار کردن شوهرشان و کاهش خشونت در 
او، به این معنی است که نیاز دیگری جانشین 
نیاز اصلی ش��ده اس��ت و تمایل خودش��ان 
به زنان��ه برخورد ک��ردن را نادیده می گیرند. 
واکنش دیگری که زن ها هنگامی که روحیه 
زنانه آنها ارضا نش��ود از خود نشان می دهند، 
پرخوری است. خوردن آس��ان ترین راه برای 
تأمین کمبود محبت و عشق است؛ از طریق 
غذا خوردن، به صورت موقت احساس استرس، 

ترس و نا امنی را در خود سرکوب می کنند.
در این متن سعی شد به برخی از ویژگی های 
زنان اش��اره شود تا با شناخت و درک بیشتر 
خصوصی��ات آنها و رعایت بعض��ی از نکات، 
زندگی صمیمانه تر و موفقیت آمیزتری را پیش 
روی داشته باشید. البته الزم به ذکر است که 
م��ردان نیز ویژگی های خاص خ��ود را دارند 
که در مباحث آتی حتماً به آنها نیز پرداخته 
خواهد شد. ش��ناخت تفاوت های بنیادین و 
طبیعی زن و مرد راهی به س��وی بهینه سازی 

زندگی مشترک است.

منابع
 »معجزه صمیمیت«، زهره اسماعیل بگی، 

حمیدرضا غالمرضایی.
 »زن، م��رد، ارتباط«، جان گری، ترجمه 

مهدی قراچه داغی.
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یکی از نگرانی ها برای هر مرد و زنی این است که در ایام عید، نتوانند مراقبت های غذایی همیشگی خود را رعایت کنند و تالش هایشان برای الغری و تناسب اندام در عرض 
کمتر از نیمی از ماه به هدر رود و جبران آن کار سختی باشد که حتی تا نوروز سال بعد هم نتوان آن را عملی کرد. حتما برای خیلی از ما اتفاق افتاده است که در تعطیالت نوروزی 
و یا حتی تعطیالت آخر هفته خود دچار اضافه وزن و چاقی شده ایم و این باعث می شود در طول سال های زیادی که از عمرمان می گذرد، به یک فرد کامال چاق تبدیل شویم و دیگر 
هرگز نتوانیم وزن ایده آل خود را به دست آوریم و یا برگشتن به وزن قبلی به یک کار بسیار سخت برایمان تبدیل شود. اما با رعایت چند نکته ساده و عملی می توان از این اتفاق 

جلوگیری کرد. با کمی اراده تصمیم بگیرید امسال، عید خود را سالم تر و رژیمی تر بگذرانید و سالمت و زیبایی اندام خود را به خطر نیندازید.

لم ندهید این روزها که در منزل هستید و کار 1
کردن و به محل کار رفتن موقتا تعطیل شده 
است، تصمیم بگیرید فعالیت و تحرک بدنی 
خود را از دس��ت ندهی��د و حتما برای خرید 
روزان��ه به یک پیاده روی هر چند کوتاه روید. 
با فرزندان خود قرار تفریح در پارک  بگذارید و 
یا یک بازی خانوادگی در حیاط منزل تدارک 
ببینید. اگر به مسافرت می روید، برای رفتن به 

مکان های دیدنی از ماشین استفاده نکنید.
خالصه اینکه پیاده روی و اس��تفاده از هوای 
مترنم و فرح بخش بهاری را به هیچ عنوان از 
دست ندهید. با انجام این فعالیت ها می توانید 
امیدوار باشید که هم انرژی دریافتی در روز را 
بیشتر می سوزانید و هم اینکه بعد از تعطیالت، 
با سالمتی و نشاط بیشتری به کار و فعالیت 

معمول خود باز خواهید گشت.

خوب بخوابید اما زیاد نه! برنامه منظم خواب خود را داش��ته 2
باشید و اگر احساس خستگی می کنید کمی 

به تایم آن اضافه کنید، ولی از صبح تا شب 
را به خوابیدن نگذرانید! تعطیالت برای این 
نیست که هر چقدر خواستید بخوابید، باید 
زمان خود را مدیریت کنید و از وقت آزادتان 
لذت ببرید. تفریحات دسته جمعی، رفتن به 
جاهایی که مدت ها دلتان می خواسته بروید 
و به دلیل نداشتن وقت کافی نتوانسته اید و... 
را برای خود اجباری کنید تا بهترین استفاده 
را از تعطی��الت خود به هم��راه یک تحرک 
بدنی مناس��ب برای جلوگیری از چاق شدن 

داشته باشید.

همه چیز را با هم هوس نکنید! در ای��ن ای��ام ش��یرینی، آجی��ل و 3
مهمانی ها به راه هستند، غذاهای مختلفی که 
در مهمانی ها سرو می شوند اغلب غیر رژیمی 
و چاق کننده هس��تند. بنابراین بهتر اس��ت 
تکلیف خود را از ابتدا مشخص کنید، اگر قرار 
است آجیل بخورید، پس دیگر دور نوشابه و 
نوشیدنی های پرکالری را خط بکشید. مصرف 
تنقالتی مانند چیپس، شکالت و فست فود را 

هم به همین شکل به طور کامل قطع کنید. 
اگر نمی توانی��د جلو خودت��ان را در خوردن 
آجیل زیاد بگیرید، به خودتان قول دهید که 
هر چقدر بخواهید می توانید میل کنید اما به 
یک ش��رط، و آن هم اینکه قبل از مش��غول 
شدن به خوردن آجیل، میوه بخورید. این کار 
باعث می شود تا حد بس��یار زیادی ولع شما 

برای خوردن آجیل کاهش یابد.

یک وعده ساالد بخورید ای��ن درس��ت اس��ت ک��ه در موقع 4
تعطیالت تمایل ب��ه خوردن غذاهای عالی و 
خوش��مزه افزایش پیدا می کند، اما خب یک 
وع��ده در روز کافی اس��ت و وع��ده دیگر را 
ساده برگزار کنید تا جبران شود. خودتان را 
مجبور نکنید که از غذاهای خوشمزه ای که 
در مهمانی یا منزل به ش��ما تعارف می شود، 
نخوری��د، اما قبل از آن س��االد میل کنید و 
ی��ا وعده دیگرتان را یک غ��ذای کم کالری و 
رژیمی میل کنید تا انرژی دریافتی از غذایتان 

متعادل شود.

جلو چاقی را در تعطیالت عید بگیرید!
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اَِن االنساَن ُخِلَق َهلوًعا
همانا انسان، حریص خلق شده است.

اِذا َمَسُه الَشُر َجزوعًا
هنگامی که شّری به او برسد، بی قراری می کند.

َو اِذا َمَسُه الَخیُر َمنوًعا1
و هنگامی که به او نعمتی )مالی( داده شود، مانع دیگران می شود )بخل می ورزد(.

اکنون به این داستان زیبا و تکان دهنده توجه کنید: روزی حضرت موسی )علیه السالم( 
از جایی عبور می کرد، صحنه عجیبی را مشاهده کرد که دلش سوخت و اشک در چشمان 
مبارکش حلقه زد. فردی را دید که حدود سی تا چهل سال را داشته و قسمتی از موهایش 
سپید شده بود و با آه و ناله دعا می کرد. حضرت گفت: بارالها، معبودا، پروردگارا، این بنده تو 

اشک می ریزد، با سوز گریه می کند، به او توجه فرما و حاجتش را برآور.
وحی شد: ای موسی! اگر فراوان گریه کند و دست هایش را آنقدر به سوی آسمان بلند 
کند تا خس��ته ش��ود، هرگز او را نمی آمرزم، زیرا او به دنیا دل بسته و آخرت را رها کرده 
است و حرص می زند و از مالی که ما به او عطا کردیم انفاق نمی کند و تهی دستان را یاری 

نمی رساند.2
امام رضا )علیه السالم( در این خصوص فرمودند: ثروت فقط با چهار چیز جمع می شود:

1. بُخل شدید، )باید گفت که آیا این درست است که من داشته باشم، اما نزدیکترین افراد 
خانواده ام یا فامیلم در سختی باشند؟(

2. آرزوی طوالنی، )باید گفت آیا این درست است که بهشت جاوید را که وعده الهی است 
رها کنم و فقط  به فکر دنیای خویش باشم؟(

3. حرص
4. دنیا را به آخرت مقدم داشتن.

ام��ام رضا )علیه الس��الم( در جایی دیگر فرمودند: خداوند متعال از کش��مکش )جار و 
جنجال( و ضایع کردن مال متنفر است.3

روزی حضرت محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلم( به اصحاب فرمودند: از هم نشینی با مردگان 
دوری کنید. سؤال کردند: مردگان چه کسانی هستند؟ 

حضرت فرمودند: ثروتمندان، همان ها که از یاد خدا غافل می ش��وند، س��تم می کنند و 
انباردار دیگران می شوند.

سپس فرمودند: » َملعوُن َملعوُن َمن َعَبَد الدیناَر« ملعون است، ملعون است کسی که 
اسیر پول و مال شود.

چنان که در قرآن کریم آمده است:
اَلماُل َو الَبنوَن زیَنُت الحَیاَت الُدنیا

دارایی و فرزند زینت های این زندگانی دنیاست.
َوالباقیاُت الصالِحاُت َخیُر عند ربک ثَواباً َو َخیر اََمال4

و کردارهای نیک که همواره بر جای می مانند نزد پروردگارت، بهتر و امید بستن به آنها 
نیکوتر است.

1. سوره معارج: 19 تا 21
2. از کتاب مجموعه ورام، ج 1

3. کشف الغمه، ج 3
4. سوره کهف: 46

چگونه انسان حریص را بشناسیم؟

برگرفته از کتاب جلوه های نجات
 نوشته عبدالکریم شمشیری)محمددوست(
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ورزش
سبقت غیرمجاز یعنی رفتن به استقبال »خطر«

کاهش وزن سریع از مسیر ورزش های هوازی
وقتی علی علیپور استقاللی بود!

راننده برتر جهان با دست فرمان طالیی
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 :)Alain Prost( الن پروسـت الن تا کنون 4 عن��وان قهرمانی 10
فرمول یک در سطح جهان به دست آورده و 
تنها یک نفر موفق به کسب عنوان بیشتر در 
فرمول یک نس��بت به وی ش��ده اس��ت. الن 
پروس��ت فرانس��وی در س��ال های 1987 تا 
2001 پشت فرمان اتومبیل های فرمول یک 
فراوانی نشس��ته و در س��ال 1999 موفق به 
کس��ب جایزه ورزش��کار قرن در رشته های 
موتور اسپرت ش��د. در طول دهه 80 و اوایل 
دهه 90، الن پروست رقابت حساسی با راننده 

فقید برزیلی »آیرتون س��نا« داش��ته که در 
برخی مقاطع رانندگان دیگری مانند نلسون 
پیکت و نایجل منسل به صحنه رقابت اضافه 
ش��دند. در آخرین مس��ابقه فصل 1986 الن 
پروست موفق به شکست رقبا گردید و عنوان 
قهرمانی این فصل را به دس��ت آورد. وی در 
س��ال 1988 ب��ه همراه آیرتون س��نا به تیم 
مک الرن پیوست اما هیچ رفاقتی بین این دو 
هم تیمی وجود نداشت، به طوری که در طول 
فصل برخوردهای فراوان��ی داخل و خارج از 

پیست بین آنها رخ داد.

 Nigel( منسـل  نایجـل  Mansell(: راننده انگلیس��ی که 9 
موفق به کس��ب عنوان قهرمان��ی جهان در 
مس��ابقات فرم��ول ی��ک در س��ال 1992 و 
قهرمانی در مس��ابقات CART IndyCar در 
سال 1993 شد. نایجل اولین راننده جهان به 
شمار می رود که قهرمانی در دو رقابت جهانی 

متفاوت در اتومبیل رانی به دست آورد. 
وی در 15 فصل از قهرمانی فرمول یک حضور 
داش��ت ک��ه در دو دوره از رقابت ها در صدر 
جدول امتیازدهی قرار گرفت. نایجل منسل 
دومین راننده موفق انگلیس به شمار می رود 

که در مجموع 31 پیروزی کسب کرد. 

همچنین در جدول کلی رانندگان فرمول یک، 
نایجل هفتمین راننده از نظر تعداد عنوان پیروزی 
در مسابقات شد و افرادی مانند مایکل شوماخر، 
سباس��تین فِِتل و لوئیس همیلت��ون در مکان 
باالتری نسبت به وی قرار دارند. آخرین حضور 

رانندگی عالوه بر قدرت کنترل باال و اس��تعداد، یک هنر اس��ت که هر فردی از آن بهره مند نیس��ت. رانندگی در خون انس��ان باید باش��د تا بتواند بدون به 
هم ریختن نظم و به خطر انداختن جان دیگران به عناوین قهرمانی دس��ت پیدا کند؛ هر چند در ش��رایط حرفه ای باید جان خود را در دس��ت گرفته و تخت 
گاز ب��ه س��مت خ��ط پای��ان حرک��ت کنی��د، در ای��ن بخش قصد داری��م ۱0 راننده برتر جهان را معرفی کنیم که روی دس��ت فرمان طالی��ی آنها نمی توان قیمت 
گذاش��ت. هر چند ممکن اس��ت با ش��نیدن نام راننده برخی از چهره های سرش��ناس اتومبیلرانی به ذهن تان خطور کند، اما ممکن اس��ت اطالعات کاملی در 

خصوص آنها نداشته باشید. پس با ما همراه شوید تا بهترین رانندگان تاریخ جهان را بشناسید. 

راننده برتر جهان با دست فرمان طالیی

حسام شالیکاریان
خبرنگار
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منسل در یک رقابت بین المللی مهم به سال 2005 
 Grand باز می گردد که وی توانست عنوان قهرمانی

Prix Masters در این سال را به دست آورد.

 :)A.J Foyt( ای جـی فویـت مع��روف ب��ه س��وپر تک��س که 8
به عنوان ی��ک راننده آمریکایی در رقابت های 
متعدد اتومبیل ران��ی حضور پیدا کرد. رقابت 
در مسابقات NASCAR، USAC، 24 ساعته 
Le Mans و Indianapolis500 تنها بخشی از 
مسابقات سوپر تکس به شمار می رود. وی در 
دو س��ال پیاپ��ی 1976 و 1977 ب��ه عنوان 
قهرمانی مسابقات جام ستارگان دست یافت 
و عالوه بر ای��ن موارد، ای جی فویت عناوین 

قهرمانی فراوانی به دست آورده است.
 

هـــــارت  ارن  دیــــل  رانن��ده 7  :)Dale Earnhardt(
 Intimidator آمریکایی که بیش��تر با لق��ب
شناخته می شود. وی بیشتر عمر ورزشی خود 
را در رقابت های نسکار حضور داشت و عناوین 

قهرمانی متعددی به دست آورد.

 کسب 76 عنوان قهرمانی در رقابت های کاپ 
Winston و هفت قهرمانی در نَس��کار بخشی 
از افتخ��ارات وی به ش��مار م��ی رود. آخرین 
حضور هارت در پیس��ت به 18 فوریه 2001 
باز می گردد که در یک تصادف ش��دید در دور 
پایانی به دلیل شکستگی جمجمه جان باخت.

 :)Richard Petty( ریچارد پتی سلطان آمریکایی مسابقات نسکار 6

که هف��ت دوره عنوان قهرمان��ی جهان را به 
دست آورده است. وی در طول دوره حرفه ای 
خود موفق به کسب پیروزی در 200 مسابقه 
ش��د و رکورد 27 پیروزی در طول یک فصل 

را در سال 1967 به نام خود ثبت کرد. 

ریچارد پتی در 1184 مس��ابقه شرکت کرد 
ک��ه در 700 مس��ابقه بین 10 رانن��ده برتر 
قرار گرفت. ش��روع 513 مسابقه از خط اول 
توس��ط ریچارد پتی از سال 1971 تا 1989 
یک رکورد به شمار می رود و وی اولین راننده 
در جهان به ش��مار می رود که بیش از 500 

مسابقه از خط ابتدایی آغاز کرد.
 

جــــیمی جـــانســون  )Jimmie Johnson(: یک راننده 5
امریکای��ی دیگر که به ص��ورت تخصصی در 
رقابت های نس��کار ش��رکت داش��ته و اولین 
قهرمانی فصل خود را از سال 2006 آغاز و این 
عنوان را در سال های 2007، 2008، 2009 و 

2010 به صورت متوالی به دست آورد.

 وی در س��ال 2010 با قهرمانی در رقابت های 
نسکار به اولین راننده جهان بدل گردید که به 
5 عنوان قهرمانی پیاپی دست یافت، هر چند 
این عنوان سبب فروکش کردن اشتهای جیمی 
جانسون نشد و قهرمانی س��ال 2011 نیز به 
کارنامه راننده پرافتخار آمریکایی اضافه شد. در 
فاصله سال 2002 تا 2015، جیمی جانسون 
مجموع 72 پی��روزی، 272 بار قرار گرفتن در 
می��ان 10 راننده برتر رقابت ه��ا و 33 بار آغاز 

مسابقات قهرمانی از خط اول را کسب کرد.

انــدرتـی  ماریـــــو  ماری��و 4   :)Mario Andretti(
گابریل آندرتی راننده ایتالیایی-امریکایی که 
به عنوان قهرمانی جهان در مسابقات مختلفی 
مانند فرمول یک، ایندی کار و نس��کار دست 
پیدا ک��رد. عنوان قهرمانی جهان مس��ابقات 
فرمول یک در س��ال 1978 و چهار قهرمانی 
در مسابقات IndyCar تنها بخشی از افتخارات 

آندرتی به شمار می رود. 

سرعت باالی وی در مسابقات سبب شد تا در 
فرهنگ عامیانه امریکا نام وی را مترادف با واژه 
»سرعت« بدانند. قبل از عنوان قهرمانی ماریو 
آندرتی در گرند پری سال 1978 آلمان، هیچ 
راننده امریکایی موفق به کس��ب این افتخار 
نش��ده بود و وی از ای��ن لحاظ به عنوان یک 

استثنا شناخته می شود.

اســـــتیون کینســــر  )Steven Kinser(: راننده ای پر 3
افتخ��ار که 20 عن��وان قهرمانی در س��ری 
مسابقات WOO را به دست آورده است. وی 
با اتومبیل ش��ماره 11 خود در س��ال 2006 
اعالم بازنشس��تگی کرد، اما تنها یک س��ال 
توانست دوری از مسابقات حرفه ای را تحمل 

کرده و در مسابقات سال 2007 حاضر شد.

 بهترین فصل حضور کینس��ر به سال 1978 
 ،Feature باز می گردد که کسب چهل و شش
دوازده پیروزی متوالی و کسب 24 برد در 26 
مسابقه را به کارنامه حرفه ای خود اضافه کرد. 
وی یکی از بهترین رانندگان مسابقات سرعت 
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به شمار می رود و بدون ترس فقط پای خود 
را روی پدال گار می فشرد.

 

 :)Ayrton Senna( آیرتون سنا رانن��ده فقی��د برزیل��ی که بی 2
رحمانه تنه��ا به پیروزی فکر می کرد و برای 
دستیابی به آن تالش می کرد. اولین حضور 
آیرت��ون به عنوان راننده به س��ال 1981 باز 
می گردد که در مس��ابقات کارتینگ شرکت 
ک��رد. وی در س��ال 1983 در مس��ابقات 
قهرمانی فرمول 3 انگلستان حضور پیدا کرد 
و اولین حضور خود در مسابقات فرمول یک 
را در س��ال 1984 تجربه کرد. وی در س��ال 
1988 ب��ه هم��راه ال��ن پروس��ت ب��ه تیم 
مک الرن-هوندا پیوست و این دو به جز یک 
مسابقه در 16 رقابت فصل عنوان پیروزی را 
کسب کردند. الن پروست در سال 1989 به 
عن��وان قهرمانی فصل دس��ت یافت و در دو 
س��ال بعدی )1990 و 1991( آیرتون س��نا 

موفق به کسب این عنوان شد. 
س��رعت وحش��تناک وی در رانندگی و ترمز 
گرفتن دیرتر از حد نرمال پیش از رسیدن به 

پیچ ها، از وی یک راننده عجیب ساخته بود، به 
گونه ای که کمتر راننده ای جرات حضور پشت 
اتومبیل وی در مس��ابقات را داشت. هر چند 
این س��بک رانندگی آیرتون بارها مورد انتقاد 
قرار گرفت اما تأثیر چندانی در روند کاری وی 
نداشت و همین س��بک رانندگی، بیشترین 
Pole Position را در اختی��ار آیرتون قرار داد. 
عملکرد بی نظیر آیرتون در شرایط جوی بارانی 
سبب حیرت همگان شده و به یکی از بهترین 
رانندگان فرمول یک در شرایط بارانی تبدیل 
ش��د. عملکرد وی در ش��رایط جوی نامساعد 
س��بب کس��ب عنوان قهرمانی در گرند پری 
1984 موناکو و 1985 پرتغال گردید که تنها 
دو نمونه از شاهکارهای سنا به شمار می رود. 
 BMW در نهای��ت اتومبیل پر عی��ب و ایراد
در تاریخ 1 می س��ال 1994 در پیست بولونیا 
ایتالیا جان آقای سریع را گرفت تا پس از آن 
مسابقات فرمول یک تحت تدابیر شدید ایمنی 
برگزار ش��ود. نگاه نگران آیرتون پیش از آغاز 
رقابت در بولونیا هیچ گاه از یاد دوستدارانش 

نخواهد رفت.
 

مـــــایکل شـــوماخـر  1 :)Michael Schumacher(
راننده افس��انه ای فرمول یک که بیش��ترین 
عن��وان قهرمان��ی را به دس��ت آورد، اما این 
پایان کار ش��وماخر نبود. کس��ب بیشترین 
عنوان قهرمانی، بیشترین پیروزی، سریعترین 
زمان، بیش��ترین PolePosition و در نهایت 
بیش��ترین پی��روزی در طول ی��ک فصل از 

شوماخر یک اسطوره ساخت. در سال 2002 
مایکل شوماخر به عنوان تنها راننده فرمول 
یک معرفی شد که در تمامی مسابقات روی 
س��کو )اول تا س��وم( قرار گرفت. این رکورد 
بی نظیر به مدت 9 س��ال پابرجا بود تا اینکه 
سباستین فِِتل آلمانی موفق به کسب رکورد 

برابر با شوماخر شد. 

مایکل یک برادر کوچکتر ب��ه نام رالف دارد 
ک��ه تنها ب��رادران برنده رقابت ه��ای فرمول 
یک شناخته می ش��وند. در ماه دسامبر سال 
2013، مایکل در حال اس��کی دچار سانحه 
و به بیمارس��تان منتقل شد که در نهایت به 
مدت طوالنی در کما به سر برد. مایکل تا 16 
ژوئ��ن 2014 در کما بود و با وجود س��کوت 
خبری شدیدی که توسط خانواده مایکل در 
نظر گرفته شده بود، خبر می رسد که راننده 
افس��انه ای فرمول یک پس از خارج شدن از 
کم��ا روی ویلچر، بیمارس��تان را ترک کرده 
و برای همیش��ه فلج شده اس��ت. البته این 
موضوع تاکنون توس��ط خانواده وی تأیید یا 
تکذیب نشده و تمام مراحل درمانی شوماخر 

در سکوت شدیدی انجام شد.
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ژنرال آبی ها به علیپ��ور گفت که برای عقد 
قرارداد به دفتر باشگاه برود. علیپور هم با ذوق و 
شوق به ساختمان باشگاه مراجعه کرد اما رقم 
پیش��نهادی آنقدر کم بود که او شوکه شد. او 
می خواس��ت در تهران زندگی کند اما قرارداد 
باشگاه استقالل حتی هزینه اجاره یک اتاق هم 
نمی ش��د. علیپور از دوستانش مشورت گرفت 
که چه کند و آنها هم به او پیش��نهاد دادند به 
راه آهن برود. جایی که حمید استیلی انتظارش 
را می کشید و پس از شناخت استعداد عجیب 
او ، به خط حمله منتقلش کرد و سپس قبل از 
ترک راه آهن بحران زده به پرسپولیس تقدیمش 
کرد. به این ترتیب بازیکنی که قرار بود روزی 
جایگزین خس��رو حیدری ش��ود، از باش��گاه 
اس��تقالل فاصله گرفت!  ام��ا حکایت زندگی 
علیپور همانند یک فیل��م درام بود. آقای گِل 

این روزهای لیگ برتر درباره گذشته نه چندان 
دورش می گوید:»زم��ان حض��ور در راه آهن، 
باش��گاه 10 میلیون تومان پول به من داد که 
رفتم و یک خانه که چه عرض کنم یک انباری 
در محله نازی آباد اجاره کردم. 10 میلیون تومان 
پیش و ماهی 300 ه��زار تومان اجاره! مدتی 
آنجا بودم اما دیدم واقعاً نمی توانم ادامه بدهم 
و خانه را تحویل دادم. جایم بس��یار کوچک، 
تاریک و نمور بود. تصمیم گرفتیم از آنجا بلند 
شویم و همراه همسرم در منزل دوستم که او 
نیز متاهل بود، ساکن شدیم.« علیپور پس از 
آن با قراردادی یکس��ال و نیمه به پرسپولیس 
آمد اما وضعیت مالی اش بهبودی نیافت. آنقدر 
فشار روی او زیاد بود که تمرکز تمرین کردنش 
ه��م از بین رف��ت و ناگاه گل او در ش��هرآورد 
پایتخت همه چیز را به یکباره تغییر داد. علیپور 

جوانترین گلزن ش��هرآورد ش��د و مسووالن 
باشگاه پرسپولیس یادشان آمد که این بازیکن 
باید حقوقی هم دریافت کند. هرچند ش��اید 
باور این موضوع برای فوتبال دوس��تان سخت 
باشد که بدانند امروز علیپور یکی از ارزانترین 
بازیکنان لیگ فوتبال ایران اس��ت. گلزن اول 
باشگاه پرسپولیس قراردادی دویست میلیون 
تومانی با باشگاه داشت و قرار بود که هرسال 
بیست درصد هم افزایش پیدا کند. این گونه 
ش��د که قلعه نویی و اس��تقالل مدافع راست 
خود را به پرس��پولیس تقدیم کردند تا امروز 
بهترین بازیکن لیگ شود و البته امروز وضع 
علیپور از لحاظ مالی بهتر شده و قرار است تا 
انتهای فصل نزدیک ششصد میلیون تومان از 
سرخ های پایتخت دریافت کند. اگرچه حاال 

دیگر او یک ستاره است. 

جوان الغر و خجالتی قائمشهری که مدتی هم در تیم ملی جوانان عضویت داشت برای تمرین به تهران آمد. از آنجا که میثم بائو از آشنایان و همشهری او 
محس��وب می ش��د و بازی اش را دوس��ت داش��ت، علی علیپور را به امیر قلعه نویی معرفی کرد تا در تیم اس��تقالل از او تس��ت بگیرند! در آن روزگار علی 
علیپور به عنوان مدافع راس��ت تس��ت داد و آنقدر خوب بود که ژنرال آن زمان آبی ها از او خواس��ت در تمرینات اس��تقالل ش��رکت کند. یک ماه و نیم از 

روزی که تست گرفته بود گذشت و قلعه نویی به این نتیجه رسید که بازیکن خوبی در اختیار دارد.

وقتی علی علیپور استقاللی بود!
داستان عجیب زندگی فوتبالی مهاجم گلزن سرخ ها
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حتما می دانید که گنجاندن تمرینات هوازی در روتین روزانه، یکی از بهترین راه های چربی س��وزی اس��ت. تمرینات هوازی مفید هس��تند، چه ش��ما 
بخواهید وزن کم کنید، چربی بسوزانید، سالمت تان را تقویت کنید و یا اینکه هر سه هدف را داشته باشید. انتخاب های زیادی برای تمرینات هوازی 
وجود دارد که شامل تمرین در فضای بسته یا باز می شود. پیاده روی، پیاده روی تند، دویدن، دوچرخه سواری، اینتروال  با شدت باال، تاباتا و تمرینات 

متناوب الپتیکال تنها چند نمونه از تمرینات هوازی هستند.
 از آنجایی ک��ه افزای��ش وزن ب��ا مش��کالت گوناگون��ی مث��ل دیابت یا بیماری های قلب��ی ارتباط دارد، تعداد زیادی از افراد برای کاهش وزن س��ریع تر، به 
تمرینات هوازی روی می آورند. اما تمرینات هوازی به تنهایی کافی نیس��تند. ش��ما باید این تمرینات را به درس��تی بکار ببرید تا از فواید آن بهره مند 
شوید. ضمنا تغذیه ی مناسب و سبک زندگی سالم برای داشتن اندامی فیت و سالم ضروری اند. بنابراین اگر می خواهید چربی بسوزانید یا چند کیلو 

از وزن تان کم کنید، باید تمرینات هوازی را به درستی انجام دهید.

کاهش وزن سریع
از مسیر ورزش های هوازی

این 10 نکته را به دقت بخوانید و اجرا کنید

اول گرم کنید
قب��ل از ش��روع تمرین��ات ه��وازی توصیه 
می کنیم دس��ت کم 5 دقیقه بدن تان را گرم 
کنید. تمرینات گ��رم کردن بدن با وارم آپ، 
جریان خون را در تمام بدن بهبود می دهند 
که شامل عضالت هم می شوند و قلب تان را 
برای فعالیت زیادی که قرار است انجام دهد 

آماده می کنند.
فای��ده ی دیگر وارم آپ این اس��ت که دمای 
ب��دن را ب��اال می ب��رد و در نتیج��ه بدن تان 
اکس��یژن کافی و الزم برای یک تمرین مؤثر 

را خواهد داشت. 
هم��ه ی اینها در نهای��ت کمک تان می کنند 
بهتر وزن کم کنید و از آس��یب های ورزشی 

هم جلوگیری کنید.

بعد از تمرین بدن را سرد کنید
وقتی تمرین تان تمام شد، فورا زیر دوش نروید و 
برای بیرون رفتن عجله نکنید. به بدن تان فرصت 
بدهید تا خنک شود. یادتان باشد که سرد کردن 
بعد از ورزش درست به اندازه ی وارم آپ قبل از 
تمرین اهمیت دارد. بعد از فعالیت بدنی، قلب 
شما همچنان تندتر از حد نرمال می زند و دمای 
بدن تان باالس��ت و رگهای خونی تان منبسط 
هس��تند. وقتی بعد از فعالیت بدن تان را سرد 
می کنید به بدن تان فرصت می دهید تا دمایش 
را به دمای نرم��ال برگرداند.  اگر گرم کردن و 
سرد کردن بدن تان درست انجام شود، به شما 
کمک می کند هنگام تمرین کالری بیشتری 
بسوزانید. برای س��رد کردن بدن، چند دقیقه 

دراز بکشید و تنفس عمیق را انجام دهید.

بدن تان را خوب بکشید
انج��ام تمرینات ه��وازی ب��ا افزایش فعالیت 
عض��الت موج��ب کاه��ش وزن می ش��ود و 
بدن تان را وادار می کند کالری بسوزاند. انجام 
حرکات کشش��ی برای بهره ب��ردن از فواید 
تمرینات هوازی ضروری است. کشیدن بدن 
پی��ش از تمرین، عض��الت را منعطف کرده 
و حرکات ش��ان را بهتر می کند. یعنی ش��ما 
می توانید حین تمرینات، آزادانه حرکت کنید 
و عضالت تان هنگام تمرینات بدنسازی، قدرت 
بیشتری داشته و این قدرت را حفظ می کنند. 
ضمن��ا حرکات کشش��ی ب��ه بدن تان کمک 
می کند برای فعالیت آماده ش��ده و ریس��ک 
آسیب های ورزشی پایین بیاید. بعد از تمرین 
باز هم چند حرکت کششی انجام دهید تا از 

هدی بانکی
مترجم
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اسید الکتیک ایجاد شده کم کنید. تجمع اسید الکتیک باعث گرفتگی ها 
و سفتی دردناک عضالت می  شود.

 تنوع دهید
انجام تمرینات یکسان هوازی هر روز، کمکی به کاهش وزن تان نخواهد 
کرد. وقتی تمرینات مش��ابه را هر روز تک��رار می کنید، بدن تان به آنها 
عادت می کند و نتیجه ای نخواهید گرفت. ضمنا می تواند باعث ش��ود 
عضالت در قسمت هایی از بدن بیشتر از قسمت های دیگر رشد کنند و 
ناهماهنگی ایجاد شود. تنوع ندادن به تمرینات شما را دلزده و خسته 
می کند و ممکن است خیلی زود دست از تمرین بکشید. پس در روتین 

تمرینات خود تنوع ایجاد کنید.

 آخر هفته ها کمی تمرین کنید
بعد از یک هفته تمرینات سخت و جدی، بهتر است در تعطیالت آخر 
هفته تنبل نباشید چون موجب کاهش روند پیشرفت شما در کاهش 

وزن خواهد شد. 
درست است که آخرهفته ها دوست دارید استراحت کنید اما الزم نیست 
تمرینات سخت انجام دهید؛ فعالیت های مفرح زیادی هستند که ورزش 
به نظر نمی رسند اما به چربی سوزی تان کمک می کنند. مثال دویدن در 
پارک یا ساحل و یا شنا در استخر فعالیت های شادی آوری هستند که 
چربی می سوزانند. همچنین می توانید دوچرخه سواری کنید و با آن به 

کشف مکان های جدید بپردازید.

 شدت تمرین باید اولویت شما باشد
وقت��ی صحبت از تمرینات هوازی می ش��ود خیلی ها دویدن را انتخاب 
می کنند. اگر ش��ما هم ترجیح می دهی��د بدوید تا وزن کم کنید، پس 
باید »ش��دت دویدن« اولویت شما باشد، نه مسافت. این شدت دویدن 
شماست که کمک تان می کند به هدف تان در کاهش وزن برسید. پس 
به جای اینکه به مسافت اهمیت دهید و مسیری طوالنی را با سرعتی 
یکنواخت و آهسته بدوید، اینتروال های با شدت باال را به روتین دویدن  

خود اضافه کنید.
 این کار را می توانید این گونه انجام دهید: آهس��ته به مدت 60 ثانیه و 
سپس افزایش سرعت دو به مدت 30 ثانیه. این الگو را 30 دقیقه حفظ 
کنید یا به هر اندازه ای که سیس��تم قلب��ی و عروقی تان اجازه می دهد. 
همیشه یادتان باشد اینتروال های با شدت باال کمک تان می کنند بعد از 

تمرین نیز، چربی بیشتری بسوزانید.

پیش از تمرینات سخت هوازی چیزی بخورید
اگ��ر عادت ندارید قبل از تمرین��ات هوازی چیزی بخورید پس ممکن 
اس��ت فواید چندانی نصیب تان نشود. انجام تمرینات هوازی با معده ی 
خالی باعث کمبود انرژی می شود و در نتیجه بدن به درستی به چالش 
کش��یده نخواهد شد. برای حفظ س��طح انرژی، پیش از شروع تمرین 
چیزی بخورید. اما الزم نیس��ت یک وعده ی کام��ل غذا بخورید. بلکه 
کافیست یک اسنک کوچک بخورید که کم کالری باشد. موز برای این 
منظور بسیار خوب است. فراموش نکنید که برای جلوگیری از دهیدراته 

شدن بدن، آب کافی بنوشید.

 لباس و کفش مناسب انتخاب کنید
برای افزایش س��رعت در تمرینات هوازی باید لباس و کفش مناسبی 
داش��ته باش��ید. تمرینات هوازی ش��ما چه دو و پیاده روی باشد و چه 
تمرین با تجهیزات باش��گاه، یک جفت کفش خوب و مناسب ضروری 
است. پوشیدن کفش های مناسب حین تمرینات شدید، ریسک آسیب 
را پایین می آورد. یادتان باشد آسیب ناشی از کفش نامناسب می تواند 

تالش های شما برای کاهش وزن را نابود کند.

 آب بنوشید
وقتی تمرین ش��دید هوازی انجام می دهید، بدن تان عرق می کند و آب 
از دس��ت می دهد. برای کمک به ریکاوری بدن باید بیشتر آب بنوشید. 
اگر آب کافی ننوشید، این احتمال وجود دارد که دهیدراته شوید، فشار 
خون تان باال برود و نتیجه ی مطلوبی نگیرید. یعنی بدن شما سود چندانی 
نخواهد برد و کاهش وزن قابل توجهی نخواهید داشت. پس پیش از شروع 
تمرین، آب بنوشید و در حین تمرین نیز مکررا جرعه جرعه آب بنوشید.

از خوردن وعده های غذایی پرهیز نکنید
نکته ی دیگری که به کاهش وزن س��ریع تر ش��ما کم��ک می کند این 
اس��ت که هرگز هیچ وعده ی غذایی را حذف نکنید بلکه س��عی کنید 
روی تغذیه ی سالم تمرکز کنید. برای افزایش سرعت کاهش وزن، رژیم 
غذایی کم کربوهیدرات و کم کالری را در پیش بگیرید. رژیم غذایی شما 
باید سرشار از مواد مغذی چون فیبر، پروتئین، ویتامین ها، مواد معدنی 
و آنتی اکس��یدان ها باشد. غذاهایی چون میوه ها، سبزیجات نشاسته ای 
و فرآورده های لبنی حاوی مواد مغذی حیاتی هس��تند که باید در رژیم 
غذایی تان وجود داشته باشد. غذاهایی با چربی های سالم را انتخاب کنید 
که برای قلب تان مفید باشند. غذاهایی که مقدار زیادی چربی غیراشباع 
و امگا 3 داشته باش��ند مانند ماهی های چرب، زیتون یا روغن زیتون، 
مغزها و کره آجیل، بذر کتان و آووکادو. یک نکته ی مهم دیگر این است 
ک��ه بای��د در روز 5 تا 6 وعده غذا بخورید تا قند خون تان ثابت بماند و 

میل به پُرخوری کاهش پیدا کند.
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حنی��ف عم��ران زاده را بای��د 
یک��ی از مدافع��ان ب��ا تعصب 
فوتبال کشور دانست. مردی 
که س��ال ها پیراه��ن آبی های 
تهران را به تن داش��ت و حاال 
یک س��الی اس��ت از این تیم 
رفت��ه و بع��د از جابجای��ی در 
چند تیم هم اکنون در مشهد 
برای تیم مشکی پوش��ان بازی 

می کند.
حنی��ف معم��وال رابطه بس��یار 
خوبی با هواداران تیم هایش 
دارد و ب��ه ش��وخ طبع��ی در 
ه��م  هم بازی های��ش  می��ان 
از  اغل��ب  و  اس��ت  مع��روف 
اندام عظیم الجثه  اش متعجب 
بلن��د  مداف��ع  می ش��وند. 
ق��د س��ابق آبی پوش��ان طبق 
گفته های��ش عالق��ه زیادی به 
س��فر دارد و ش��مال کش��ور 
را بی��ش از هرج��ای دیگ��ری 
می پس��ندد. او سفر زمینی را 
بیش از هوایی ترجیح می دهد 
و هنگام رانندگی هم مسائل 
ایمنی را کامال رعایت می کند. 
ق��رار  را  ن��وروز  تعطی��الت 
اس��ت به مازندران سرزمین 
تمرین��ات  و  رود  م��ادری اش 
باش��گاهی را ه��م در تض��اد 
کامل با تفریح می داند. حنیف 
توصیه ه��ای زی��ادی به مردم 
درباره سفرهای نوروزی دارد 
و هم��ه را دع��وت ب��ه رعایت 
قوانین می کن��د. به اعتقاد او 
س��بقت غیرمج��از یعنی رفتن 
به اس��تقبال خطر و متاسفانه 
مرگ. گفت وگوی کالسکه سبز 
را ب��ا مداف��ع س��ابق آبی های 

پایتخت در ادامه بخوانید.

گفت وگو با حنیف عمران زاده مدافع سابق استقالل تهران

میثم رحمانی
روزنامه نگار

از سفر شروع کنیم. حنیف عمران زاده چه قدر 
به سفر کردن عالقه دارد؟

عالقه زیادی به سفر دارم مثل اغلب مردم عزیز 
ایران. راس��تش چون خانواده ام در شمال کشور 
زندگی می کنند، هر زمانی که تمرین یا مسابقات 
تعطیل باشد به شمال می رودم تا دیداری با آنها 
تازه کن��م. امیدوارم این فرصت زیاد برایم فراهم 

شود هرچند که فعال واقعا اینگونه نیست.

معموال چند بار در یک سال به سفر می روی؟
نمی توان��م دقی��ق بگویم چون تع��دادش زیاد 
است. از سوی دیگر به دلیل اینکه در لیگ بازی 
می کنیم با تیم باشگاهی ام مسافرت های زیادی 
می روم. هرچند ش��اید تفریحی در آن نیس��ت، 
اما به هرحال از یک ش��هر به ش��هر دیگری نقل 
مکان می کنیم. نمی توان��م بگویم چند بار چون 
زیاد اس��ت. می دانم منظورتان بیش��تر سفرهای 
تفریحی و خانوادگی است اما حتما می دانید که 
شرایط فوتبال حرفه ای ما را از خیلی تفریحات باز 
می  دارد. البته این ش��رایط سخت را بعد از اینکه 
فوتبال را کنار گذاشتم، جبران می کنم.)با خنده(

سفر داخلی را ترجیح می دهی یا خارجی؟
ایران جاهای بس��یار زیادی برای دیدن و سفر 
دارد. خودم بچه شمال کشور هستم و به همین 
دلیل آنجا را با هی��چ جای دنیا عوض نمی کنم. 
دوس��تان زی��ادی هم  آنج��ا دارم و ب��ه نوعی به 

آنجا وابس��ته هس��تم. من هر وقت فرصت کنم 
ب��ه زادگاهم می روم و تعطی��الت نوروز را هم در 

همین جا می گذرانم.

بهترین جایی که دیدی؟
ش��هرهای زیادی در ایران رفته ام، اما بهترین 
مکانی که دیدم جاده دو هزار در ش��مال کشور 
اس��ت که فوق الع��اده زیباس��ت. اینج��ا مناظر 
چش��م نوازی دارد و توصی��ه می کنم برای یکبار 
هم که شده به این منطقه سری بزنید. مطمئنم 

پشیمان نخواهید شد.

می خواه�ی بگوی�ی به س�فر خارج�ی عالقه 
نداری؟

نه اصال. مگر می ش��ود کس��ی اهل سفر باشد 
بعد سفر خارجی را دوست نداشته باشد؟ ما کم 
فرص��ت داریم اما تا حاال 4،5 کش��ور خارجی از 
جمل��ه اوکراین، کره جنوبی، ام��ارات و تایلند را 
دیده ام که البته همه آنها وقتی در استقالل بودم 
ب��ا این تیم بوده و وقتی هم که با تیم هس��تید، 
نمی توانید تفریح خاصی انجام دهید و مکان های 
دیدنی را بروی��د و ببینید. با این حال به وقتش 

سفرهای خارجی هم می رویم.

حتما این هم بعد از پایان دوران فوتبالی ات؟
ان ش��ااهلل که زمینه اش فراهم باشد اما خب آن 

زمان هم بد نیست. 

سبقت غیرمجاز یعنی رفتن به استقبال »خطر«
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سفر زمینی را ترجیح می دهی یا هوایی؟
سفر زمینی را صد در صد ترجیح می دهم، 
چون گاهی اوقات هواپیما ترسناک می شود. 
اص��ال بگذارید خاط��ره ای تعریف کنم. یک 
بار زمانی که از اهواز به تهران برمی گش��تیم 
اتفاق عجیبی افتاد. یادم هس��ت من و دیگر 
بچه های تی��م به همراه دیگر مس��افران در 
حال و هوای نشس��تن در ف��رودگاه مهرآباد 
بودیم که متوجه شدیم چرخ های هواپیما باز 
نمی شود. راس��تش من آدم ترسویی نیستم 
ی��ا بهتر بگویم با هیکلی که دارم ترس برایم 
خیلی خوب نیس��ت)با خنده( اما باور کنید 
یک لحظه همه چیز را تمام شده می دانستم. 
با خودم گفتم »حنیف این هم پایان راه تو« 
اما لطف خدا و دعای پدر و مادرم باعث شد 
که در آن صحنه اتفاقی نیفتد. از همان موقع 
همیشه سفرهای زمینی را ترجیح می دهم 
و دوس��ت دارم اگر قرار اس��ت با تیم جایی 
برویم با اتوبوس باشد. راستش سوای اینکه 
در سفر زمینی می شود از طبیعت لذت برد 
و هرکجایی که دوست داشتید توقف کنید، 
امنیت خودرو هم در دستان خودتان است و 
حتی اگر خدایی نکرده اتفاقی بیفتد شانس 
زنده ماندن خیلی بیش��تر اس��ت. انش��ااهلل 
ک��ه برای هیچ کس، هیچوق��ت اتفاق ناگوار 

جاده ای رخ ندهد.

گفتی اتوبوس؛ کال نظرت درباره سفر کردن 
با اتوبوس چیست؟

من اصال مش��کلی با اتوبوس ندارم و گفتم 
ک��ه ترجی��ح می دهم ب��ه ج��ای هواپیما با 
اتوبوس به مس��افرت بروم. راستش حاال که 
اتوبوس ها اینقدر امکانات رفاهی خوبی دارند 
و درون آنها راحتی چندین برابر شده، بیشتر 
دوست دارم اتوبوس سوار شوم. ضمن اینکه 
با اتوبوس مسافرت رفتن به نسبت خودروی 
ش��خصی خطر کمتری دارد و خیال آدم هم 

راحت تر است. 

چه چیزی هنگام سفر برایت مهم است؟
آرامش برایم در س��فر خیلی مهم اس��ت. 
قطعا سفر می کنید که آرامش داشته باشید 

و ذهن تان درگیر نباش��د. مهمترین موضوع 
همین آرامش است. اصال یکی از دالیلی که 
اوقات تعطیالتم را به شمال کشور و زادگاهم 
می روم همین آرامشی است که در آنجا دارم 

و وجود دارد.

مهمترین وسیله ای که دوست داری در سفر 
همراهت داشته باشی؟

ش��اید بگویند تلفن همراه آرامش را به هم 
می زند، اما برای من اینطور نیس��ت.  با تلفن 
همراهم عکس می گی��رم و خاطرات را ثبت 

می کنم. مهمترین چیز موبایلم است.

نقش خانواده و اهمیت سفر خانوادگی؟
هیچ چیز را نمی توان با سفر خانوادگی عوض 
کرد و واقعا لذتبخش اس��ت، اما متأسفانه به 
دلیل اینکه بیشتر درگیر بازی ها هستم خیلی 
ک��م برایم این اتفاق می افت��د که کنار پدر و 
مادرم باش��م. شما وقتی با خانواده هستید و 
کنارشان سفر می کنید، قطعا آرامش فکری 
دارید و نمی توانید به چیز دیگری فکر کنید. 

چه قدر در سفرهای زمینی مسائل ایمنی را 
رعایت می کنی؟

اگر با اتوبوس یا ماش��ین ش��خص دیگری 
بی��رون بروم، قطعا به راننده توصیه های الزم 
را می کنم که مسائل ایمنی را رعایت کند و 
زمانی هم که خودم پشت فرمان باشم، درصد 

توجهم بیش��تر می شود، چون سفر می کنیم 
که لذت ببریم، نه اینکه آرامش فکری مان به 
خاطر چیزهای کوچک که نادیده می گیریم 
به هم بخورد. همه ما می دانیم کمترین غفلت 
ممکن است چه شرایط ناگواری را رقم بزند. 
ب��ه نظرم آرام��ش در رانندگی خیلی فاکتور 

مهم و کلیدی به شمار می رود.

کمربند ایمنی ات همیشه بسته است؟
داخل شهر و بیرون شهر که در سفر باشم، 
همیش��ه کمربند ایمنی بس��ته است، چون 
حادثه هیچگاه خبر نمی کند و یک آن ممکن 

است اتفاق بدی بیفتد.

نظر حنیف در مورد سبقت غیرمجاز چیست؟
سبقت غیرمجاز یعنی رفتن به استقبال خطر 
و مساوی است با مرگ؛ این اعتقاد من است. 
متأسفانه هر سال هم می بینم که در سفرهای 
نوروزی تعداد زیادی از هموطنا ن مان به کام 
مرگ می روند. از مردم تقاضا می کنم که در 
رانندگی آرامش داشته باشند و از مسیر لذت 
ببرند. با س��رعت و سبقت غیرمجاز به هیچ 
جا نخواهیم رسید و تنها اتفاقات ناگوار را به 
دنبال خود می کش��یم. شاید کلیشه ای باشد 
اما همه ما شنیده ایم که دیر رسیدن بهتر از 

هرگز نرسیدن است. 

توصیه به رانندگان هنگام سفر؟
توصیه من این است که کسی که رانندگی 
می کند ب��ه غیر از جان خود مس��ئول جان 
سرنش��ینان هم هست و باید حواسش کامال 

جمع باشد.

دوس�ت داری زودتر به مقصد برس�ی یا از 
مسیر سفر لذت کافی را میبری؟

من همیشه خودم در سفرهایی که می رویم 
چندی��ن بار در جاده توق��ف می کنم و چند 
عکس یادگاری می گیریم و چیزی می خورم 
و راه می افتم. هیچ عجله ای هم ندارم که زود 
به مقصد برسم. امیدوارم که همه عزیزان هم 
وطن روزگار خوشی را در کنار خانواده هایشان 

در این ایام تجربه کنند.
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The annual conference of the Oghab Afshan’s 
after sales service dealers was held in Olympic 
Hotel, Tehran, in the presence of all the Oghab 
Afshan’s dealers and all the senior managers of 
the company.

At the conference, the superior service dealers 
in 2017 were introduced and appreciated as 
follows:

1. Mavaddat Nejad Bros. from Isfahan
2. Mr. Alizadeh from Ardabil 
3. Mr. Abbaszadeh from Mashhad
And the following technical experts were 

introduced and appreciated as the superior ones 
in 2017:

Hamid Mohammadi Rad, the expert of 
engineering department of central workshop 

of the after sales service network; Seyed Amin 
Hosseini from Mashhad; Saeid Yavari from 
Isfahan; Sattar Jamalzadeh from Karaj.

Mr. Hamid Akbari Rad, Deputy Managing 
Director of Oghab Afshan, admired the endeavors 
of all the after sales service dealers of the 
company throughout the country, and said: “We 
managed to implement our manufacturing plan 
at the highest possible quality and without any 
deviation. We hope that execution of our precise 
manufacturing plan can be continued in 2018.”

Touching upon the diversity of Oghab Afshan’s 
products in 2018, he added: “Minibuses and a 
CNG city bus will be added to our portfolio in 
2018, God willing, and a new chapter of public 
transportation will be commenced.”

Oghab Afshan’s Superior Service Dealers
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