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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 اندوهناک برگشتن و بدی دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و 

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

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

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

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.



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

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

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

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

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان



بیا  ای یوسف زهرا بیا...
میالد پر نور منجی عالم بشریت، حضرت مهدی)عج( مبارک باد

ماه ش��عبان اعی��اد بزرگ��ی را در دل خود 
دارد اما ش��ب نیمه شعبان، یادآور تولّد اولین 
و آخرین امید پیامبران و فرس��تادگان الهی و 
منجی عالم بش��ریت حضرت ولی عصر )عج( 
و دارای فضیلتی بس عظیم است و در روایات 
معصومین علیهم السالم بر احیای آن تأکید 
ش��ده تا آنجا که نبی مکرم اس��الم )ص( در 
فضیلت این ش��ب نورانی فرموده است: »َمْن 
أَْحَیا لَْیلََه النِّْصفِ  ِمْن َشْعَبانَ  لَْم یَُمْت َقلُْبُه یَْوَم 
تَُموُت الُْقُلوُب« هرکس شب نیمه شعبان را به 
شب زنده داری سپری کند، در روزی که دل ها 

مرده است، دل او زنده است.
ب��زرگان دین و علما به عنوان وارثان و ادامه 
دهندگان رسالت انبیاء الهی و مروجان حقیقی 
آموزه های غنی اهل بیت )ع( نیز عالوه بر آنکه 
خود اهتمام ویژه ای به احیای شب نیمه شعبان 
داش��ته و دارند، عموم مؤمنین و منتظران و 
عاش��قان امام عصر حضرت بقیه اهلل االعظم 
)عج( را به احیای این ش��ب عزیز و دعا برای 
س��المتی و تعجیل در ظهور ولی عصر )عج( 

دعوت کرده اند.
حض��رت ولی عصر عجل اهلل فرجه و آخرین 
حّج��ت الهی ک��ه »خیر اه��ل االرض« زمان 
ماست، در سحرگاه نیمه شعبان سال ۲۵۵ ه. 
ق چشم به جهان گشودند و این شب مبارک 
که میالد موفور الس��رور آن حضرت اس��ت، 
احتمال دارد ش��ب قدر نیز باشد، همان گونه 
که به برخی اعمال لیالی قدر در این شب نیز 

سفارش شده است.
نیمه شعبان، شب مبارکی است که در فضائل 
ش��باهت بس��یاری به لیالی قدر دارد و   همان 
گونه که در برتری شب های قدر فرموده اند که 
»فإنّ ها لیلة آلی اهلل علی نفسه اال یرّد سائالً له 

فی ها ما لم یسأل معصیة«.
کالم نورانی دیگری از امام صادق علیه السالم 
نشان می دهد نیمه شعبان نیز در حّد خویش، 
ش��ب قدر و واجد یکی از درجات تقدیر امور 
است. ایش��ان در برابری این س��نت با لیالی 
مبارکه قدر فرمود: »انّ ها اللیلة آلتی جعل ها 
اهلل لنا أهل البیت بإزاء ما جعل لیلة القدر لنبینا 
صل��ی اهلل علیه و آله و س��لم؛   همان طور که 
خداوند به پیامبر صلی اهلل علیه و آله و س��لم 

ش��ب قدر مرحمت فرمود، به ما اهل بیت نیز 
نیمه شعبان را عطا کرد«

امام باقر علیه الس��الم در پاس��خ پرسشی 
درباره فضیلت شب نیمه شعبان فرمود که با 
فضیلت ترین شب پس از لیلة القدر شب نیمه 
ش��عبان اس��ت که خداوند در این شب فضل 
خویش را بر بندگانش ارزانی می دارد و با مّن و 
کرم خود آنان را می آمرزد. پس برای نزدیکی 
به خدای س��بحان در این شب بکوشید چون 
خداوند سوگند یاد کرده است که هیچ سائلی 
را تا وقتی که امر ناپس��ند و گناهی نخواسته 
است محروم نگرداند »هی أفضل لیلة بعد لیلة 
القدر؛ فی ها یمنح اهلل تعالی العباد فضله و یغفر 
لهم بمّنه. فاجتهدوا فی القربة إلی اهلل )تعالی( 
فی ها، فإنّ ها لیلة آلی اهلل تعالی علی نفس��ه 
أال یرد س��ائالً له فیها، ما لم یسئل معصیة و 
… فاجتهدوا ف��ی الدعاء و الثناء علی اهلل )عّز 

وجّل.(
پیامبر گرامی اس��الم صلی اهلل علیه و آله و 
سلم نیز شب نیمه شعبان به عایشه فرمود که 
در نیمه شعبان اجل ها نوشته و ارزاق قسمت 
می ش��ود و خدای عّز وجّل در این شب بیش 
از موهای بزه��ای قبیله بنی کلب، بندگانش 
را می آمرزد و فرش��تگان را به آسمان دنیا و از 
آنجا به زمین نازل می کند و در این نزول ابتدا 
در مکه فرود می آین��د: »اما تعلمین أّی لیلة 
هذه؟ إّن هذه اللیلة لیلة النصف من ش��عبان؛ 
فی ها یکتب اجال و فی ها تقس��م أرزاق و إّن 
( لیغفر فی هذه اللیلة من خلقه  اهلل )عّزوج��لّ
أکثر من عدد ش��عر معزی بنی کلب و ینزل 
اهلل )عّزوجّل( مالئکة إلی الس��ماء الدنیا و إلی 

األرض بمکة.«

راز همتایی ش�ب میالد امام زمان عجل اهلل 
فرجه با شب قدر

انسان کامل معصوم که مصادیق منحصر آن 
عترت طاهره ان��د ِعدل و همتای قرآن حکیم 
است و براساس حدیث متوا تر ثقلین به هیچ 
وجه از یکدیگر جدایی نمی پذیرند. قرآن تجلّی 
کتاب تدوین��ی خدا و انس��ان کامل معصوم 
تجلّی کتاب تکوینی اوست.   همان طور که با 
نزول قرآن در ظ��رف زمانی معّین، آن ظرف 

معهود، قدر یافته و شب قدر می شود، با تجلّی 
امام معصوم و تنزل��ش از مخزن غیب االهی 
در ظرف زمان معّین، آن ظرف ش��خصی قدر 
پیدا می کند و شب قدر می شود، زیرا هرچند 
ممکن است زمان و زمین به واسطه صدورشان 
از منبع غیب االهی َحّظی از قداس��ت داشته 
باشند؛ اّما آنچه مایه شرافت زمان است همانا 
متزّم��ن و آنچه مایه فخر مکان اس��ت همانا 

متمّکن است.
بر طبق این بیان جامع، میالد ولی معصومی 
که معادل قرآن مجید است، حقیقت او و نبّوت 
یا امامت او مستلزم شب قدر شدن خواهد بود. 
و برهمین اساس آنچه درباره حضرت صدیقه 
کبری، فاطمه زهرا علیهاالس��الم و نیز درباره 
میالد حضرت خات��م االولیاء عجل اهلل فرجه 
مبنی بر تطابق حقیقت آن ذوات مبارک با لیلة 
القدر یا معرفی میالد آنان به عنوان شب قدر 
مطرح می شود، از سنخ تمثیل است نه تعیین، 
همچنان که در دعای شب مبعث رسول اکرم 
صلی اهلل علیه و آله و س��لم س��خن از جریان 
تجلی اعظم به میان می آید: اللّهّم إنّی أسئلک 
بالتجلّ��ی األعظم فی هذه اللیلة من الّش��هر 

المعّظم والمرسل المکّرم.
روایات معصومان علیهم السالم نیز گویای 
تبیین پیوند ناگسس��تنی قرآن و عترت اند و 
همسو با حدیث ثقلین، گواه جدایی ناپذیری 
این دو حقیقت و اح��کام آن ها از یکدیگرند. 
همین پیوستگی در مقام معرفت نیز جریان 
دارد. ائّمه علیهم الس��الم برای معرفی خود از 
قرآن کمک می گیرند و برای شناساندن قرآن 
از حقیقت خودشان سخن می گویند، زیرا هیچ 

یک را بی دیگری نمی توان شناخت.
از آنجا ک��ه حضرت خات��م االوصیاء حجة 
بن الحس��ن المهدی عج��ل اهلل فرجه عصاره 
فضائل اهل بیت وحی علیهم السالم بلکه تمام 
انس��ان های کامل است، ظرف زمانی تجلّی او 
از مخزن غیب االهی در نش��ئه ُملک در میان 
سایر ایام مبارک و موالید حجج االهی علیهم 
السالم برجستگی خاص و ویژه ای یافته است 
که در پرتو آن همطراز لیالی قدر، بلکه شبی از 

شب های محتمل قدر به شمار می آید.
گوی��ا در عصر ما که زمان والیت آن آخرین 
ولی معصوم است، مقدرات عالم در مراتبی رقم 
می خورد که از شب میالد آن حضرت در نیمه 
شعبان آغاز ش��ده و در شب های ماه مبارک 

رمضان یکی پس از دیگری تثبیت می شود.
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نای��ب رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی عقاب افش��ان از ثبت رکورد 
تولید 1۵00 اتوبوس و مینی بوس در سال 96 خبر داد.

عبداهلل اکبری راد در نشست پایان سال با مدیران و رؤسای واحدهای 
کارخانه عقاب افشان، سال 96 را سال موفق تولید ارزیابی و تصریح کرد: 
در س��ال 96 گروه صنعتی عقاب افش��ان موفق به تولید بیش از 1۵00 
دس��تگاه اتوبوس و مینی بوس برون شهری و درون شهری شد که از این 
تعداد 8۵9 دس��تگاه اتوبوس بین ش��هری، ۵91 دستگاه شهری و 101 

دستگاه مینی بوس بوده است.

وی شعار سال 97 گروه صنعتی عقاب را »کیفیت بهتر، تولید برتر« 
اع��الم نمود و اظهار داش��ت: تمام تالش گروه صنعتی عقاب افش��ان، 
ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی همگام با افزایش کمیت است. وی 
با اش��اره به اینکه 3 محصول جدید عقاب افش��ان سال آینده به بازار 
می آید، افزود: ظرفیت تولید این گروه در س��ال 97 به بیش از ۲000 
دستگاه خواهد رسید. عبداهلل اکبری راد با تقدیر از مدیران و کارکنان 
گروه صنعتی عقاب افش��ان این رشد تولید و موفقیت را مرهون لطف 

الهی و زحمات و تالش آنان خواند.

رکورد تولید عقاب افشان در سال 96 شکسته شد
براساس اعالم نایب رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی عقاب افشان

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

]5[

شماره 4۷ - فروردین ماه 139۷

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



ن��اوگان حم��ل و نق��ل عمومی 
جاده ای در ن��وروز ۹۷ رکوردی 
بی نظی��ر را ب��ا هم��ت و دق��ت 
اتوبوس ه��ا  عزی��ز  رانن��دگان 
در کاهش تصادف��ات و تلفات 
جاده ای ب��ه جا گذاش��ت. با به 
پایان رسیدن رسمی سفرهای 
نوروزی س��ال ۱۳۹۷ آمارهای 
جدید سازمان راهداری نشان 
از آن دارد که با وجود افزایش 
تلف��ات در ای��ن ای��ام ن��اوگان 
عمومی ج��اده ای وضعیت قابل 

دفاعی داشته است. 
طب��ق آماره��ای موج��ود از ۲۴ 
اسفندماه س��ال ۱۳۹۶ تا ۱۷ 
فروردین م��اه ۱۳۹۷ ورودی و 
خروجی اس��تان ها ب��ه عدد ۴۹ 
میلی��ون و ۹۰۸ ه��زار ت��ردد 
رسیده که افزایشی حدوداً ۱۴ 
درصدی را در قی��اس با مدت 
مشابه سال قبل نشان می دهد. 
در ط��ول ای��ن مدت بی��ش از 
۱۱۷ ه��زار رانن��ده و کم��ک 
راننده در قالب ۲۵۰۰ شرکت 
عمومی مسافری با حدود ۴۵۰۰ 
اتوب��وس مس��افران را جابه جا 
کردن��د. از ای��ن رو در نوروزی 
که گذش��ت ۷۵۸ هزار صورت 
وضعیت با ناوگان عمومی انجام 
شده که نسبت به سال گذشته 
رش��د ۳/۴ درصدی را نش��ان 

می دهد.

سازمان راهداری کشور اعالم کرد

بخش امیدوارکننده س��فرهای نوروزی امسال 
کاه��ش قابل توجه س��هم اتوبوس ه��ا در تلفات 

جاده ای بوده است.
 آمارهای س��ازمان راهداری نشان می دهد در 
تصادف های امس��ال تقصیر در تصادف تنها یک 
بار برعهده رانندگان ناوگان عمومی بوده که سهم 

آن ها را به طور قابل توجهی پایین آورده است. 
همچنین در نوروز امس��ال براث��ر برخورد یک 
اتوبوس مس��افری ب��ا یک دس��تگاه کامیون در 
کیلومتر 91 آزادراه زنج��ان – قزوین که در 10 
فروردین ماه اتفاق افتاد یک نفر از سرنش��ینان به 
دلیل نبستن کمربند ایمنی جان خود را از دست 
داد و ای��ن تنها تلفات تصادف��ات ناوگان عمومی 

اتوبوس در نوروز 1397 بوده است.
جواد هدایتی مدی��رکل دفتر ایمنی و ترافیک 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دراین باره 
اظهار کرد: »اتوبوس های مس��افربری در دو فقره 
و مینی بوس ها نیز تنها در یک فقره مقصر ایجاد 
س��انحه بودن��د و س��هم آن ها به ترتی��ب 0/۵ و 
0/3درصد محاسبه شده است. تنها حادثه ای که 
منجر به یک فوتی ش��د، بر اث��ر برخورد اتوبوس 
مسافربری با یک دستگاه کامیونت در کیلومتر 91 
آزادراه زنجان-قزوین در تاریخ 10 فروردین ماه یک 

نفر از سرنشینان به دلیل نبستن کمربند ایمنی 
جان خود را از دس��ت داد و این تنها تلفات ناشی 
از تصادفات ناوگان عمومی اتوبوس در طول طرح 

سفرهای نوروزی 97 است.«
ج��واد هدایتی درباره دالی��ل کاهش تصادفات 
و تلفات ناوگان عمومی اتوبوس های مس��افربری 
بیان داشت: »پیش از آغاز طرح سفرهای نوروزی 
امسال، برگزاری جلساتی با اصناف، تکمیل سامانه 
سپهتن به عنوان ابزار نظارتی پلیس، راه اندازی ۲ 
هزار سامانه FMS در ناوگان اتوبوس های اسکانیا 
برای عیب یابی اش��کاالت فنی اتوبوس و ارس��ال 
برخط گزارش، برگزاری دوره های آموزشی برای 
رانندگان و کمک رانندگان دو ماه قبل از ش��روع 
س��فرهای نوروزی در استان های بزرگ و جاذب 
مس��افر، برگزاری جلس��ات کار شناسی با پلیس 
راه��ور با محور نظارت بر کار مدیران فنی در ایام 
نوروز و اجرای طرح ضربتی ش��بانه روزی در 10 
گلوگاه اصلی کشور اجرا شد و در طول ایام نوروز 

این کنترل ها و نظارت ها امتداد یافت.«
ب��ا این وجود تعداد کشته ش��دگان س��فرهای 
جاده ای از ۴17 نفر نوروز 1396 با افزایشی حدوداً 
13 درصدی به ۴71 نفر رسیده که افزایشی قابل 
توجه به شمار می رود. سازمان راهداری استفاده 

کاهش بی سابقه آمار تصادف اتوبوس ها در تعطیالت نوروز 9۷
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از خودرو ش��خصی، طوالنی بودن دوره طرح 
نوروزی، شرایط آب وهوایی مطلوب، افزایش 
تعداد خودروهای ش��خصی و بیش��تر بودن 
تعداد روزهای تعطیل��ی را اصلیترین دالیل 
این افزایش آمار دانسته است. مدیرکل دفتر 
ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای نیز در این رابطه بیان کرد: »در حالی 
که طرح نوروزی سال گذش��ته 1۵ روز بود، 
طرح نوروزی س��ال ج��اری ۲3 روز به طول 
انجامید، همچنین در نوروز س��ال گذش��ته، 
چند روز بارانی در اس��تان های جاذب س��فر 
سپری ش��د که تأثیر قابل توجهی در کاهش 
حج��م تردد ها حی��ن گردش��گری از جانب 
مردم داشته اس��ت، به طوری که شرایط آب 
و هوایی گرم و مطلوب نوروز امس��ال موجب 
تشویق مردم در جهت برنامه ریزی برای انجام 
سفرهای بیشتر شد. از طرفی طبق آمار پلیس 
راهنمایی و رانندگ��ی 1/6 میلیون خودرو به 
تعداد خودروهای کشور )19 میلیون خودرو( 

اضافه شده است.«
این س��ازمان اعالم ک��رده از 367 تصادف 
فوتی در ۲73 مورد معادل حدوداً 7۵ درصد 
خودروهای شخصی نقش آفرین بودند و پس 
از آن موتورسیکلت ها و وانت بار ها در رتبه های 
بعدی این ش��اخص قرار دارن��د. آمار تلفات 
نوروزی در س��ال 97 در حالی افزایش یافته 
که در طول تمام س��ال های گذشته این آمار 
رو به کاهش گذاشته شده بود. میزان تلفات 
جاده ای ای��ران در حالی در س��ال 138۴ به 
سمت افزایش غیرقابل کنترل حرکت می کرد 
و به 30 هزار کش��ته س��االنه می رس��ید که 
بسیاری از استانداردهای جهانی در کشورهای 
توس��عه حاکی از فاصله قابل توجه آمارهای 

آن ها با ایران داشت.
پس از سال 138۴، روند کاهش تصادفات 
جاده ای ایران آغاز ش��د و تا سال گذشته نیز 
ادام��ه یافت ام��ا همانطور که رییس س��ابق 
س��ازمان راهداری نیز پیش بین��ی کرده بود، 
تصادف��ات در ایران به هس��ته س��خت خود 
رس��یده و از این رقم پایین ت��ر رفتن نیاز به 

برنامه ریزی های بلندمدت و جدی دارد.
با این حال س��ردار حمیدی رییس پلیس 

راه��ور نیروی انتظامی نیز درباره عملکرد موفق اتوبوس ها در 
جابجایی بدون حادثه مسافران نوروزی گفت: »برای نخستین 
بار طی چند س��ال گذشته حادثه اتوبوسی منجر به فوت در 

نوروز نداشتیم.«
وی با اشاره به اینکه فاز نهایی سامانه سپهتن )سامانه نظارت 
و پای��ش تردد ناوگان حمل و نقل عمومی( در نوروز امس��ال 
بر روی اتوبوس ها راه اندازی ش��د، اظهارکرد: »سامانه سپهتن، 
تخلف��ات اتوبوس ها و متعاقب آن، تصادف��ات اتوبوس ها را در 
نوروز بسیار کاهش داد.« سردار حمیدی با تأکید براینکه عبور 
 ش��مار اتوبوس ها در کشور از ۴ هزار دس��تگاه در سال 86 به 
16 هزار دس��تگاه در س��ال 96 رسیده اس��ت، افزود: »این در 
حالیست که با اقدامات کنترلی پلیس و بکارگیری تجهیزات 
الکترونیکی توانس��تیم شمار کشته های این وسایل نقلیه را از 
۵۴3 نف��ر در س��ال 86 به زیر ۲00 نفر در س��ال 96 کاهش 
دهیم.« رییس پلیس راه راهور ناجا از توسعه سامانه و تکمیل 
س��امانه س��پهتن خبر داد و گفت: »پلیس در تالش اس��ت 
این س��امانه را در سال جاری بر روی محموله های خطرناک 
)محموله های سوختی، نفتی، مواد شیمیایی( راه اندازی کند.«

از 36۷ تصـادف فوتـی در 
2۷3 مـورد معادل حدوداً ۷5 
درصـد خودروهای شـخصی 
نقش آفریـن بودنـد و پس از 
آن موتورسـیکلت ها و وانـت 
بار ها در رتبه هـای بعدی این 
شاخص قرار دارند. آمار تلفات 
نوروزی در سـال 9۷ در حالی 
افزایش یافته که در طول تمام 
سـال های گذشته این آمار رو 
به کاهش گذاشـته شده بود. 
میـزان تلفات جـاده ای ایران 
در حالـی در سـال 1384 به 
سمت افزایش غیرقابل کنترل 
حرکت می کرد و بـه 30 هزار 

کشته ساالنه می رسید
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خ��ط  رانن��ده  طوس��ی،  مه��دی 
اصفهان-کرج شرکت مسافربری 
اس��ت؛  اصفه��ان  ایران پیم��ای 
رانن��ده ای ک��ه ۴ س��ال عن��وان 
نمونه را در بین رانندگان استان 
اصفهان به خ��ود اختصاص داده 
و از ای��ن حیث دارای یک رکورد 
ویژه اس��ت. او ن��گاه عمیقی به 
حرف��ه رانندگ��ی دارد. بس��یار 
نگران جایگاه و ش��أن این شغل 
در بین آحاد جامعه است و تأکید 
دارد که نگاه س��نتی به آن باید 
هرچه زودت��ر تغییر کند. مهدی 
طوسی از معدود رانندگانی است 
که این شغل را به میل خودش و 
نه به عنوان یک شغل خانوادگی 
انتخاب کرده و از این انتخاب هم 

بسیار خوشحال است.
با او در این شماره کالسکه سبز 
درب��اره ویژگی های ی��ک راننده 
خوب، مشکالت بخش حمل ونقل 
و کیفی��ت اتوبوس ه��ای موجود 
صحبت کردیم که مشروح آن در 

چه ش�د که عض�و خان�واده ب�زرگ رانندگان ادامه می آید. 
بین شهری شدید؟

برخ��الف خیلی ها که رانندگی یک پیش��ینه 
خانوادگ��ی در آنها دارد، من تنها و تنها به خاطر 
عالقه ش��خصی ام به این ش��غل وارد آن شدم و 
باید بگویم که کسی در فامیل ما راننده اتوبوس 
نیست. پدرم سرهنگ نیروی هوایی ارتش بود و 
متخصص در حوزه هواپیماهای جنگنده. راستش 
خیلی ها از اینکه شغل رانندگی را انتخاب کردم 
متعج��ب بودند، اما من با مطالع��ه و عالقه این 
شغل را انتخاب کردم. فکر می کنم سال 86 برای 
گواهینامه پایه یکم رانندگی اقدام کردم و نهایتاً 
در س��ال 89 بود که همه مدارک مورد نیاز برای 
رانندگی با اتوبوس را دریافت کردم. در ابتدا، سال 
90 به عنوان راننده شرکت ایران پیما به ترمینال 

کاوه اصفهان و خط اصفهان-کرج وارد شدم. 

از شغلی که انتخاب کردید، پشیمان نیستید؟
پش��یمان نیس��تم و حرفه ام را دوس��ت دارم 
ام��ا باور کنید که رانندگی یکی از س��خت ترین 

ش��غل های دنیاست. متأس��فانه در ایران احترام 
کمی ب��رای رانندگان قائل هس��تند و این ما را 
اذیت می کند. یک پزش��ک اگ��ر خطایی انجام 
دهد جان ی��ک نفر را به خطر می اندازد اما یک 
راننده اتوبوس اگر آرامش کافی نداش��ته باشد و 
اشتباهی مرتکب ش��ود، جان ده ها نفر به خطر 
می افت��د. حال ش��ما احترام جامع��ه ما به یک 
پزش��ک را با یک راننده مقایسه کنید. در کنار 
این، حقوق و دستمزد رانندگان هم پایین است. 
در بیشتر موارد راننده ها بیمه ندارند و مجبورند 
خودشان از جیبشان برای بیمه تأمین اجتماعی 
اقدام کنند. جامعه رانندگان بین شهری نیازمند 
حمایت بیشتری است و مسئوالن باید مشکالت 

این قشر را بیش از این مدنظر قرار دهند. 

فکر نمی کنید بخش�ی از این دیدگاه اش�تباه 
درباره رانندگان عزیز، ناش�ی از نوع رفتار خود 

آنها باشد؟
درس��ت اس��ت که رانندگان هم یک جاهایی 
اش��تباهاتی دارند و درس��ت رفتار نمی کنند اما 

رانندگی پرسرعت دلیلی بر حرفه ای بودن راننده نیست
گفتگو با مهدی طوسی، راننده نمونه شرکت ایران پیمای اصفهان

انسیه جنتی
خبرنگار
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وقت آن رس��یده که نگاه به رانندگان تغییر 
کن��د. راننده اتوب��وس در واقع یک کاپیتان 
اس��ت و دیگر مثل گذش��ته ها نباید به این 
قشر نگاه کرد. راننده های امروزی دیگر موی 
فر، یقه باز و رفتار خاصی ندارند. امروز اغلب 
راننده ها تحصیل کرده اند و در بیش��تر موارد 
تح��ت آموزش های متعدد ق��رار می گیرند، 
ضمن آنکه نظارت ها هم برخالف گذش��ته 

بسیار بیشتر شده است. 

آقای طوسی؛ ما می دانیم که شما در قامت 
یک�ی از کاپیتان های ش�رکت مس�افربری 
»ایران پیمای اصفهان« در چند سال متوالی 
به عن�وان رانن�ده نمون�ه اس�تان اصفهان 
معرفی شدید. از منظر شما یک راننده خوب 

چه ویژگی هایی دارد؟
به نظرم اگرچه خوب بودن خیلی مهم است 
اما اگر بتوانیم در بین خوب ها، برترین باشیم 
هنر کرده ایم. مطمئناً یک راننده خوب پیش 
از هر کاری باید ش��خصیت و روحیه خودش 
را تغییر دهد. این که ما بدانیم با چه کسانی 
در ارتباط هس��تیم و با هر ی��ک از آنها باید 
چگونه رفتار کنیم بسیار مهم است. پوشش و 
کیفیت لباس پوشیدن هم در حرفه رانندگی 
اهمیت زیادی دارد. ما باید قبل از هر کسی 
خودمان برای خودمان ارزش قائل شویم، در 
غیر این صورت انتظار داشتن از دیگران کاماًلً 
بی معناست. لباس فرم پوشیدن و مرتب بودن 
اصاًلً کار سختی نیست. یک راننده خوب باید 
یاد بگیرد همه مشکالت و ناراحتی هایش را 
بیرون پایانه جا بگذارد و وقتی پش��ت فرمان 
نشست با آرامش و متانت رفتار کند. اخالق 
خ��وب و داش��تن صبر و حوصل��ه در حرفه 
رانندگی بسیار مهم است. فراموش نکنیم که 
اخالق خوب، مسافر را هرقدر هم که ناراحت 
باش��د، آرام می کند. ما همه در کنار هم باید 
س��عی کنیم خوب باش��یم تا نگاه جامعه را 

رفته رفته به این شغل تغییر دهیم.

قانون م�داری چقدر در ظه�ور یک راننده 
خوب تأثیر دارد؟

به نظرم قانون م��داری ما همچنان نیاز به 

فرهنگ سازی بیش��تری دارد؛ مثاًل با کمی 
فش��ار، فرهنگ بس��تن کمربن��د ایمنی در 
جامعه ما نهادینه شد. من فکر می کنم بحث 
قانون مداری برای راننده های اتوبوس بسیار 
حس��اس تر و مهمتر است، هرچندکه پلیس 
هم ممنوعیت های بسیار بیشتری را برای این 
طیف از راننده ها گذاشته است. متأسفانه در 
صنف ما برخی ها فکر می کنند سرعت رفتن 
نش��ان حرفه ای تر بودن آنهاست، درحالی که 
این دیدگاه اصاًلً درس��ت نیست. با این کار، 
جان ده ها نفر به خطر می افتد. من 7 س��ال 
است راننده اتوبوسم اما در این مدت خیلی 
کم جریمه ش��ده ام. قانون برای حفظ جان 
ماست و همه ما باید آن را رعایت کنیم. نکته 
ناراحت کننده این است که خیلی از رانندگان 
وسایل نقلیه در کشور ما قوانین رانندگی را 
بلد نیس��تند و ای��ن موضوع، م��ا رانندگان 

خودروهای سنگین را اذیت می کند. ما باید 
ی��اد بگیریم که نیروه��ای پلیس نمی توانند 
نقطه به نقطه جاده ها را زیر نظر بگیرند و هر 
راننده ای باید سعی در بهبود رانندگی خود 

داشته باشد.
شما همه سال های کاری تان را در شرکت 
ایران پیم�ای اصفه�ان بوده ای�د. هم�ه م�ا 
خاطرات زیادی با این شرکت قدیمی داریم. 
چرا ایران پیمای اصفهان را برای کار انتخاب 

کردید؟
من اصفهانی نیستم اما از بچگی با ایران پیما 
مس��افرت می کردم و این شرکت را دوست 
داش��تم. ایران پیما بیش از نیم قرن س��ابقه 
فعالی��ت دارد و حتی بعضی از ش��رکت های 
مسافربری امروزی از دل این شرکت باسابقه 
درآمده اند. خوشبختانه ایران پیما یک شرکت 
مردمی اس��ت که اصالت بسیاری دارد و در 
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عین حال مدیریت بسیار عالی ای هم بر آن 
حاکم اس��ت. ایران پیما در طول س��ال های 
گذش��ته تالش بس��یاری در به روزرس��انی 
ناوگان خود داشته و در عین حال از پرسنل 
و رانن��دگان بس��یار دقیق��ی به��ره می برد. 
من شخصاً بسیار خوش��حالم که در چنین 

مجموعه ای کار می کنم.

ش�ما راننده اتوبوس اس�کانیا مدل مارال 
هس�تید. درب�اره ای�ن اتوبوس چ�ه نظری 

دارید؟
فکر می کنم کس��ی را پی��دا نمی کنید که 
راننده مارال یا درس��ا باشد و ناراحتی در او 
ببینید. کیفیت اسکانیا در ایران نظیر ندارد 
و بنده ش��خصاً این اتوبوس را به هر اتوبوس 
دیگ��ری ترجیح می دهم. اس��کانیا از لحاظ 
زیبای��ی، طراحی، راحت��ی و کیفیت موتور 
و گیربک��س ح��رف اول را در ایران می زند. 
امیدوارم ش��رکت عقاب افشان همچنان این 
محصوالت را به روز نگه دارد تا ما از کیفیت 
روز دنیا عقب نمانیم. البته من پیشنهادهایی 

هم به عنوان یک راننده اسکانیا دارم.

بفرمایید.
راستش من دوس��ت دارم برای هماهنگی 
بیش��تر، ق��دری در رنگ بندی دکوراس��یون 
داخلی اتوبوس ها بازنگری شود. البته جدیداً 
چ��رم کار می کنند که بس��یار زیب��ا به نظر 
می رسد. نکته دیگر درباره صندلی هاست که 
امیدوارم همزمان با به روزرس��انی محصوالت 
اسکانیا از صندلی های جدیدتری استفاده شود 

که البته این اتفاق نیز در شرف انجام است. 

یک�ی از مش�کالتی ک�ه اخی�راً بعضی از 
همکاران ش�ما با آن مواجه می ش�وند، نبود 
گازوئی�ل ی�ورو 4 در جایگاه ه�ای عرض�ه 
س�وخت اس�ت. آیا ش�ما هم با این مشکل 

مواجه هستید؟
اتوبوس��ی که من راننده آن هس��تم یورو 
3 اس��ت و این مش��کل را ندارم اما خیلی از 
همکاران ما از این باب��ت ناراحت و نگرانند. 
موتور یورو ۴ ضمن اینکه آالیندگی بس��یار 
کمت��ری نس��بت به دیگ��ر موتوره��ا دارد، 
س��ر و صدای خیلی کمتر و ش��تاب بسیار 
بیش��تری دارد؛ دیر یا زود هم��ه ناوگان ما 
به س��مت موتورهای ی��ورو ۴ خواهد رفت. 
مس��ئولین وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت 
 باید بتوانند با این س��رعت رش��د تکنولوژی
خ��ود را ب��ه روز کنن��د و م��ردم را معط��ل 

نگذارند. 
مطمئناً برای ش��رکت عقاب افشان کاری 
ندارد از موتورهای قدیمی تر اس��تفاده کند 
اما وقتی این ش��رکت از تکنولوژی روز دنیا 
بهره می برد مسئولین هم باید زیرساخت ها 
را برای بهره برداری درست از آن آماده کنند. 
اس��تفاده از گازوئیل غیر ی��ورو ۴ و ادبلوی 
بی کیفی��ت کارکرد اتوبوس های ی��ورو ۴ را 

مختل می کند.

به طور کلی، درباره وضعیت زیرساخت ها 
و ن�اوگان مس�افربری ج�اده ای چ�ه نظری 

دارید؟
انصاف��اً در این چند س��ال گذش��ته روند 
نوس��ازی ناوگان خیلی بهتر ش��ده و بدون 
اغ��راق می توان گفت که ما امروز با خیلی از 
کش��ورهای دنیا در این حوزه رقابت داریم. 
البته در حوزه جاده، برخالف ناوگان موجود، 

مشکالت بسیاری داریم.
 به عنوان مثال، خیلی ناراحت کننده است 
که ما مجبوریم با این اتوبوس های گران قیمت 
و باکیفیت در جاده هایی رانندگی کنیم که 

عمر بعضی از آنها به ۵0 سال می رسد.

در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید.
می خواهم کمی گالیه کنم. ببینید من ۴ 
سال متوالی است که به عنوان راننده نمونه 
اس��تان اصفهان برگزیده می ش��وم و ادعای 
زی��ادی هم ندارم. اما در همین چند س��ال 
خیلی دوست داش��تم یک نفر از مسئولین 
استان اصفهان می آمد به خاطر این عنوان، 
یک ل��وح تقدیر به من می داد تا آن را برای 
آین��ده یادگاری داش��ته باش��م. کاش ما را 

حداقل به اندازه یک لوح تقدیر ببینند.
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افتتاح دومین نمایندگی شرکت عقاب افشان در مشهد
دومین نمایندگی شرکت عقاب افشان در شهر مقدس مشهد، فروردین ماه امسال افتتاح شد تا مشتریان عزیز این شرکت از این پس 
راحت تر خدمات شرکت عقاب افشان را دریافت کنند. این نمایندگی که متعلق به برادران رهنما است، این آمادگی را دارد که خدماتی 

در شان مشتریان محترم شرکت عقاب افشان را به آنها ارایه کند.
  آدرس: مشهد – شهرک صنعتی طرق بعد از پایانه بار خیابان کوهسار نمایندگی شرکت عقاب افشان)کد۵0037(

تلفن: 0۵1339۲۵۵1۴                فکس: 0۵1339۲۵۵16                همراه: 091۵1810۲8

اطالعیه مهم امور نمایندگان شرکت عقاب افشان

قابل توجه مشتریان محترم شرکت 
تولیدی و صنعتی عقاب افشان

بدینوسیله به اطالع می رساند قرارداد نمایندگی آقای ستوده خواه 
با کد )۵0008( در ش��هر اهواز، آقای مش��رفی با کد )۵00۲1( در 
ش��هر اراک، آق��ای نقی پور با کد )۵0007( در ش��هر ارومیه، آقای 
یوسفی با کد )۵00۲3( در شهر کرج، آقای کیخا با کد )۵00۲۲( 
در شهر بندرعباس، آقای صوفیان با کد )۵00۲7( در شهر کرمانشاه 
با این ش��رکت لغو و ارتباط کاری با ایش��ان در حوزه خدمات پس 
از فروش محصوالت ش��رکت عقاب افش��ان قطع ش��ده است. لذا 
نامبردگان حق ایجاد هیچ گونه تعهدی از طرف ش��رکت تولیدی و 

صنعتی عقاب افشان  را نخواهند داشت. 
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فاز اول پایانه مس��افربری کاوه 
اصفهان در ش��مال این ش��هر با 
مس��احتی نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ 
مترمربع و ب��ا ۳۰۰۰۰ مترمربع 
مترمرب��ع   ۲۵۰۰۰ و  زیربن��ا 
فضای س��بز در آذرم��اه ۱۳۷۰ 
افتتاح ش��د و هم اکنون روزانه 
ب��ه  مس��افربری  ش��رکت   ۱۷
ط��ور متوس��ط ح��دود ۱۲ هزار 
کاوه  ترمین��ال  از  را  مس��افر 
اصفه��ان به اقصی نقاط کش��ور 
انتقال مي دهند. از شرکت های 
مسافربری مس��تقر در ترمینال 
کاوه می ت��وان ب��ه ش��رکت های 
سیروس��فر،  مس��افربری 
ایران پیما، تک سفر، رویال سفر، 
همس��فر، ایمن س��فر، میهن نور، 
پیک صبا، بی تا، عدل، گیتی پیما، 
آسیاس��فر، لوان نور، آریاس��فر، 
عقاب س��پاهان و جوان سیر نام 

برد.
محم��د عبدیزدان، مدی��ر پایانه 
مس��افربری کاوه اصفهان است؛ 
م��ردی ک��ه از آغازی��ن روزهای 
فعالی��ت ای��ن مجموع��ه حضور 
داش��ته و نقش��ی بی بدی��ل در 
توسعه و به روزرس��انی آن ایفا 
گفتگ��وی  در  او  اس��ت.  ک��رده 
خ��ود با کالس��که س��بز اطالعات 
جالب��ی درب��اره ای��ن پایانه مهم 
مس��افربری داده اس��ت که در 

ادامه می خوانید.

لطفاً در ابتدا کمی از خودتان و پیش�ینه پایانه 
مسافربری کاوه اصفهان بگویید.

فکر می کنم س��ال 1370 بود که به استخدام 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 
درآم��دم و اتفاقاً این همان س��الی بود که پایانه 
مس��افربری کاوه اصفهان بعد از تکمیل مراحل 
ساخت خود رسماً مورد بهره برداری قرار گرفت؛ 
من ه��م ابتدا به عنوان معاون و بعدها مدیر این 

مجموعه منصوب شدم.

پایانه کاوه با چند شرکت مسافربری کار خود 
را شروع کرد؟ استقبال شرکت های مسافربری 

از این پایانه تازه تأسیس چگونه بود؟
مجموعه پایانه کاوه در بدو تأسیس، کار خود را 
با 1۲ ش��رکت مسافربری آغاز کرد و بعدها چند 
ش��رکت دیگر هم به ما اضافه ش��دند و در حال 
حاضر 17 شرکت مس��افربری در این مجموعه 
به صورت کاماًلً فعال مش��غول هستند. البته از 
ای��ن تعداد دو ش��رکت متعلق به تاکس��ی های 
بین شهری است و مش��خصاً 1۵ شرکت نیز در 
حوزه حمل ونقل اتوبوسی در کنار ما هستند. ما 
در اینجا 11۵ غرفه با کاربری های مختلف داریم 
و هر امکاناتی که رانندگان و مسافران بخواهند، 
در اختیارش��ان قرار می گیرد. استراحتگاه، هتل، 
حمام، پارکینگ شبانه روزی، مکانیکی، کارواش، 
نمازخانه و حتی پمپ گازوئیل و ... در پایانه کاوه 

اصفهان ایجاد شده است.

ب�ا توجه ب�ه رش�د تکنول�وژی در بخش های 
مختلف، به روزرس�انی پایانه مسافربری کاوه را 

چگونه انجام می دهید؟
خوش��بختانه از همان ابتدا برای به روزرسانی 
پایانه کاوه همواره تالش ش��ده و همه ما امروز 
در ی��ک مجموعه کاماًلً به روز فعالیت می کنیم. 
خوب است بدانید در سال 9۵ برای اولین بار در 
کل کشور سامانه اطالعات سفر را در پایانه کاوه 
راه اندازی کردیم که تمام مش��خصات سفرها را 
به س��بک اطالعات فرودگاه ها برای مس��افران 
نمایش می دهد و در عی��ن حال ورود و خروج 
اتوبوس ه��ا از پایانه نیز به صورت عمومی اعالم 
می شود. این کار شرایط را برای مسافران بسیار 
راحت کرده اس��ت. همچنین پایانه کاوه مجهز 
به 8۵ دوربین مداربسته است که از طریق یک 
مانیتور مرکزی رصد می ش��وند؛ این تکنولوژی 
ب��رای برنامه ریزی مجموعه کاوه بس��یار مفید 
است. ضمن اینکه خود شرکت های مسافربری 
هم در به روزرس��انی تکنولوژی ه��ای مورد نیاز 
خ��ود همواره رقاب��ت دارند و از ای��ن جهت از 
به روزتری��ن اتوبوس ه��ا و نرم افزاره��ای فروش 
بلیط و غیره اس��تفاده می کنند. امروز به جرأت 
می توان گفت که در کل استان اصفهان، »کاوه« 

حرف اول را می زند.

اصفهان، پیشرو در نوسازی ناوگان اتوبوس بین شهری
محمد عبدیزدان، مدیر پایانه مسافربری کاوه اصفهان در گفتگو با کالسکه سبز:
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یک�ی از مهمتری�ن نیازهای امروز کش�ور 
نوس�ازی  مس�افر،  حمل ونق�ل  بخ�ش  در 
ناوگان مورد اس�تفاده اس�ت. به عنوان یک 
پیشکس�وت صنعت حمل و نقل مس�افری، 

این روند را چطور ارزیابی می کنید؟
اوالً هم��ه ما در گام اول باید به این نتیجه 
برسیم که نوسازی ناوگان اتوبوسی کشور به 
نفع همه است؛ به نفع مسؤولین از این جهت 
که سیاس��ت های کالن آنها از جمله کاهش 
صدمات ناش��ی از تصادفات، کاهش آلودگی 
ه��وا و ... محقق می ش��ود، و به نفع مالکان و 
رانندگان، از این جهت که نوس��ازی ناوگان، 
مس��افران بیش��تری را به این س��مت سوق 
خواهد داد و این سودآوری بیشتری را برای 
آنها به همراه دارد، و نهایتاً به نفع مس��افران 
عزیز، از این جهت که رفاه بیشتری خواهند 
داش��ت و در عین حال با خیال آس��وده تری 
اتوبوس را برای مسافرت خود انتخاب خواهند 
 ک��رد. در همین رابطه باید اعالم کنم من به 
واسطه شغلی که دارم مأموریت های بسیاری 
را به نقاط مختلف کشور داشته ام و به جرأت 
می گویم که شهر اصفهان در نوسازی ناوگان 
اتوبوسی خود پیشرو است. به عنوان مثال، در 
شهر اصفهان برادران خلیلیان که نمونه ها و 
مدل های مختلفی از برندهای متنوع اتوبوس 
داش��تند در یک اقدام تحسین برانگیز تمام 
ناوگان خود را با اتوبوس های درس��ا و مارال 
اس��کانیا جایگزی��ن کردن��د و ام��روز آنها با 
به روزترین اتوبوس های حال حاضر کشور به 

مردم خدمت می کنند.

ای�ن رون�د نوس�ازی در کش�ور را چگونه 
می بینید؟

متأسفانه بر خالف کالن شهرها، شهرهای 
کوچکت��ر هنوز این رون��د را خیلی پیگیرانه 
ش��روع نکرده اند. به نظرم سرمایه گذاری در 
این بخش ارزشمند است و سرمایه گذاران در 

نهایت بهره کافی را خواهند برد.

ب�ه اتوبوس ه�ای اس�کانیا اش�اره کردید. 
حتماً می دانید امروز اس�کانیا بیش از هر برند 
دیگری در بخش ناوگان حمل ونقل مسافری 

کشور فعال است. نظرتان درباره کیفیت این 
اتوبوس ها چیست؟

خوشبختانه اسکانیا تنها خودروساز خارجی 
در ح��وزه تولید اتوبوس اس��ت ک��ه در ایام 
تحریم ها در کنار ش��رکت عقاب افشان ماند 
و همچنان باکیفیت ترین اتوبوس های اروپا را 
بدون واسطه در ایران تولید کرد و در اختیار 
ناوگان حمل ونقل کش��ور گذاش��ت. اسکانیا 
برند بسیار مطرحی در دنیاست و اصاًلً نیازی 
به توصیف و تعریف ن��دارد. من بیش از 10 
سال اس��ت درباره این اتوبوس ها از مالکان و 
رانندگان می شنوم و انصافاً همه از کیفیت و 

راحتی اتوبوس های اسکانیا می گویند. مردم 
هم این اتوبوس ها را دوست دارند و بیشترین 
استقبال از اتوبوس های اسکانیاست. بنده در 
پایانه کاوه مش��اهده می کنم که شرکت های 
مسافربری با چه س��رعتی در حال نوسازی 
و جایگزی��ن ک��ردن اتوبوس ه��ای خ��ود با 
اتوبوس های اس��کانیا هستند و امیدوارم این 

روند همچنان ادامه داشته باشد.

در حال حاضر، چه تعداد اتوبوس به صورت 
روزانه از مبدأ پایانه مسافربری کاوه اصفهان 

یا به مقصد آن رفت وآمد دارند؟
پایانه کاوه اصفهان تقریباًً به 1۲0 نقطه در 
کشور به صورت روزانه اتوبوس اعزام می کند 
و در رابط��ه با میزان ورود و خروج هم طبق 
آمار موجود هر روز بین ۴00 تا ۴۵0 اتوبوس 
وارد و ب��ه همین تعداد هم خارج می ش��وند. 
ورود و خروج تمام اتوبوس ها در این پایانه به 

صورت هوشمند ثبت و ضبط می شود.

نکته ویژه پایانه کاوه، معماری س�نتی آن 
به شمار می رود که برگرفته از معماری اصیل 
و زیبای ش�هر اصفهان است. در این رابطه 

توضیح می دهید؟
طراحی پایانه کاوه را س��ه تن از معمارهای 
برجسته اس��تان اصفهان با نام های مهندس 
امام��ی، مهن��دس ممنون و مهن��دس امین 
انجام داده اند که امروز محصول کار آنها بعد از 
سال های بس��یار هنوز هم سرآمد است. ما به 
طور روزانه شاهد حضور بسیاری از دانشجویان 
معماری کش��ور در این پایانه هستیم که روی 
بخش های مختل��ف آن تحقی��ق و پژوهش 
می کنند. همانطور که شما گفتید، معماری این 
پایانه برگرفته از معماری سنتی اصفهان است و 
چشم هر بیننده ای را به خود معطوف می کند.

و به عنوان سؤال پایانی، فکر می کنید چقدر 
فرهنگ عمومی در حوزه حمل ونقل مسافری 
همگام با رشد تکنولوژی در این بخش تغییر 

کرده است؟
م��ن فک��ر می کنم خوش��بختانه با رش��د 
تکنولوژی، فرهنگ هم در مسیر رشد حرکت 
کرده، هم در بخش مسافران و هم در بخش 
رانندگان. در گذش��ته، رانن��دگان اصطالحاً 
ب��ه لحاظ رفتاری »داش َمش��تی« بودند و از 
پوشش و نوع رفتار خاصی پیروی می کردند 
اما امروز می بینیم که رانندگان اتوبوس بسیار 
به روز، تحصیل کرده و آموزش دیده هس��تند. 
ضمن اینک��ه امروز رفتار مس��افران عزیز ما 
هم نسبت به گذشته تغییر کرده است و آنها 

بسیار مسؤولیت پذیرتر شده اند.
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فیلتر DPF چیست؟
دبیر انجمن خودروس��ازان ای��ران در ادامه 
می گوید: »متأسفانه در دوره دوم دولت نهم، 
معاون محیط  زیست وقت توانست بندی را از 
این مصوبه حذف کند که طبق آن وزارت نفت 
موظف بود 6 ماه قبل از ابالغ اس��تانداردهای 
جدید به خودروسازان، سوخت الزم را تحویل 
دهد. بر همین اس��اس، خودروسازان از نیمه 
دوم سال گذشته موظف شدند استانداردهای 
 DPF خودروهای دیزلی را به یورو ۴ همراه با
ارتقاء دهند. فیلتر DPF که در موتورهای یورو 
۴ وجود دارد، وظیفه جذب ذرات آالینده را بر 
عهده دارد. البته باید گفت بسیار گران است 
و بای��د مبلغی بالغ  بر ۲0 میلیون  تومان برای 
آن هزین��ه کرد. با این وج��ود اگر از گازوئیل 
نامرغوب یا گازوئیلی استفاده کنیم که سولفور 
ی��ا گوگرد باالتری دارد، باعث می ش��ود ضرر 

زیادی به این فیلترها وارد ش��ود. استفاده از 
ای��ن فیلترها در خودروه��ای دیزلی نیازمند 
گازوئیلی است که حداکثر PPM ۵0 سولفور 

داشته باشد.«
 نعمت بخش در ادامه از مضرات گازوئیل با 
سولفور باال گفت: »در خودروهای دیزلی یک 
تانک وجود دارد ک��ه داخل آن ماده ای به نام 
»اَدبلو« است. وقتی گازوئیل با سولفور باال در 
خودرو مصرف ش��ود، در یک واکنش توسط 
سولفور و اَدبلو، اسیدسولفوریک ایجاد می شود. 
این اسیدسولفوریک از اگزوز خودروها خارج 
می ش��ود که بسیار خطرناک و برای سالمتی 

بسیار مضر است.«
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به این که 
اسیدسولفوریک فیلتر DPF را از بین می برد، 
گفت: »فیلتر DPF در اصل باید حدود ۵ سال 
در موتور یورو ۴ خودروهای دیزلی کار کند؛ 

اما متأس��فانه اسیدسولفوریک این فیلتر را از 
بین می برد و باعث می شود رانندگان مجبور 
ش��وند نهایتا ۴ ماهه این فیلترها را تعویض 
کنند. عالوه  بر خورده ش��دن و از بین رفتن 
فیلتر DPF، قطعات موتور نیز آسیب می بیند. 
اما اگر در استاندارد یورو ۴ با DPF از گازوئیل 
PPM ۵0 اس��تفاده کنیم، با گذشت ۵ سال 
و بع��د از پر ش��دن محفظه ه��ای آن با تمیز 
ک��ردن می ت��وان دوباره از آن اس��تفاده کرد.

متأسفانه باتوجه به این که دولت خودروسازان 
را موظف به استفاده از استاندارد یورو ۴ کرده 
اما وزارت نفت نتوانسته است این سوخت را 
در اختیار خودروسازان قرار دهد و هنوز عرضه 
سراسری آن انجام نشده است، به همین دلیل 
خودروسازان با مشکل بزرگی در این راه مواجه 
هستند. همچنین بحث ما این است اگر وزارت 
نفت نمی تواند سوخت مربوطه را تأمین کند، 

وقتی گازوئیل یورو 4 کمیاب است!
کمبود گازوئیل استاندارد و مشکالت مالکان خودروهای یورو 4

خودروس��ازان از س��ال گذشته موظف به  تولید خودرو دیزلی با اس��تاندارد یورو ۴ شده اند؛ اما متأسفانه همچنان وزارت نفت نتوانسته است گازوئیل مورد نیاز این 
خودروها را در سراسر کشور تأمین کند و مشکالت زیادی را پیش پای آنها قرار داده است. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، درباره الزام خودروسازان 
برای تولید خودروهای دیزلی به یورو ۴ می گوید: بر اس��اس مصوبه ای که در زمان دولت اصالًحات و دوره اول دولت آقای احمدی نژاد به تصویب رس��ید، وزارت نفت 
موظف بود در زمان ارتقاء آالیندگی خودروها، ۶ ماه قبل از اینکه استانداردهای جدید توسط خودروساز تولید شود، سوخت جدید را تأمین و به توزیع سراسری برساند. 
به طوری که اگر قرار بود محصولی با استاندارد یورو ۳ تولید شود، باید سوخت آن زودتر فراهم می شد تا خودروهایی که با تکنولوژی روز تولید می شوند از سوخت 
جدید بهرمند شوند. همچنین بر اساس قانون باید خودروها هرچند سال یک بار استاندارد آالیندگی خود را ارتقاء دهند و متناسب با سوختی که وزارت نفت در اختیار 
خودروس��ازان قرار می دهد، این ارتقاء انجام ش��ود. همچنین باید گفت اگر قرار بود به س��مت تولید محصوالتی با استاندارد یورو ۲ برویم، باید سوخت آن را فراهم 

می کردیم تا خودروهای مجهز به سیستم های جدید بتوانند از سوخت های مرتبط استفاده کنند.

محمدرضا اشتری
روزنامه نگار
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چرا خودروسازان را به ارتقاء استاندارد مجبور 
می کنند؟«

به  گفته نعمت بخش، وزارت نفت نتوانسته 
است توزیع سراس��ری گازوئیل PPM ۵0 را 
انجام دهد. با این حال خودروسازان به نسبت 
حجم موتور، خودروها را از 1۵ تا ۵0 میلیون 
تومان گران تر خریداری می کنند، یعنی آن ها 
را حدود ۵ تا 10 درصد گران  تر از قیمت اصلی 

خریداری می کنیم.
در همین ارتباط عیس��ی کالنتری معاون 
رئی��س جمه��ور و رئیس س��ازمان محیط 
زیس��ت، معتقد اس��ت:» برای خرید و نصب 
فیلتر دوده روی وسایل نقلیه دیزلی چندین 
میلی��ون تومان هزین��ه می ش��ود اما چون 
سوخت، نامناسب اس��ت این فیلتر در زمان 
کمی از بین می رود و متأس��فانه در ش��رایط 
حاضر گازوئی��ل توزیعی در برخی ش��هرها 
غیراستاندارد است، بنابراین وقتی وزارت نفت 
نمی تواند گازوئیل استاندارد تولید کند اصاًل 

نباید گازوئیل تولید کند.

DPF مصوبه تولید خودروهای یورو 4 به همراه
در سال 9۴ مصوبه ای توسط دولت ابالغ شد 
که بر اساس آن، خودروهای دیزلی سنگین و 
نیمه سنگین درون شهری و برون شهری باید 
مجهز به نصب فیلتر DPF می شدند. باتوجه 
به اینکه این اقدام مس��تلزم عرضه سراسری 
گازوئیل استاندارد است، در جلسات متعددی 
که وزارت صنعت، معدن  و  تجارت، س��ازمان 
حفاظت محیط زیست و انجمن خودروسازان 
برگزار کردند و اس��تدالل هایی در این زمینه 
داشتند؛ اما اجرای این مصوبه به تعویق افتاد.

باتوجه به اینکه وزارت نفت به  دلیل کمبود 
منابع مالی نتوانست سوخت دیزل با استاندارد 
یورو ۴ را به طور سراس��ری توزیع کند، امکان 
نصب DPF نیز میس��ر نشد. بر  همین اساس 
خودروسازان نامه هایی به کمپانی های خارجی 
ارائ��ه کردند تا ام��کان نص��ب DPF را روی 
کامیون و اتوبوس های یورو 3 فراهم کنند؛ اما 
این شرکت ها به دلیل عرضه گازوئیل با سولفور 
ی��ا گوگرد ب��اال در داخل، از ای��ن کار امتناع 
کردند. بعد از برگزاری جلسات متعدد قرار بر 
آن ش��د از مهر 9۵ اتوبوس های درون شهری 
به DPF مجهز ش��وند و از ابتدای س��ال 96 
تمام خودروهای دیزلی یا با استاندارد یورو ۴ 
به عالوه فیلتر DPF عرضه شوند یا بر اساس 

استاندارد یورو 6 تولید شوند. همچنین وزارت 
نف��ت اعالم ک��رده بود از نیمه دوم س��ال 9۵ 
سوخت مناسب برای این سطح از استاندارد 

آالیندگی را در کشور توزیع خواهد کرد.

واکنش وزارت نفت به کمبود گازوئیل یورو 4
ام��ا میزان گازوئیل یورو ۴ تولیدی کش��ور 
موضوع مهمی است که سعید ناقدی نیا رئیس 
امور مهندس��ی تولید ش��رکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفت��ی ایران اخیرا آمار 
مربوط ب��ه این حوزه را اع��الم کرده و گفته 
اس��ت: »در ح��ال حاضر روزانه ح��دود 100 
میلیون لیتر گازوئیل در کشور تولید می شود 
که 60 میلیون لیتر آن در بخش حمل و نقل 
مصرف می ش��ود. نیم��ی از گازوئیل مصرفی 
در بخ��ش حمل و نقل با اس��تاندارد یورو ۴ 
تولید می ش��ود و دو پاالیشگاه اراک و تهران 
در مجم��وع 30 میلیون لیتر گازوئیل یورو ۴ 

تولید می کنند که این مقدار در تهران و کرج 
و حومه آن ها توزیع می شود.«

مشکل بزرگ اتوبوس داران یورو 4
موضوع کمبود گازوئیل یورو ۴ در س��طح 
کش��ور مش��کالت عدیده ای را برای مالکان 
خودروهای با موتور یورو ۴ ایجاد کرده است. 
بر همین اس��اس در ح��ال حاضر مهم ترین 
مش��کلی که اتوبوس های یورو ۴ تولید داخل 
با آن روبه رو هستند، کمبود جایگاه سوخت 
خودروهای سنگین دارای گازوئیل یورو ۴ در 
کشور است که تنها در تهران و چند کالنشهر 
دیگر ایجاد شده است. بنابراین مالک اتوبوس 
یا راننده چاره ای جز استفاده از گازوئیل یورو 
3 برای ادامه مس��یر خود ندارد. از طرفی نیز 
در صورت اس��تفاده از گازوئیل یورو 3، موتور 
دچار آسیب شده و ایمنی مسافران اتوبوس به 

شدت تحت الشعاع قرار می گیرد.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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امروزه از PLM۱ به عنوان راهکاری جامع برای مدیریت فرآیند توسعة محصوالت پیچیده و شبیه سازی فرآیند تولید و ارائه محصول جدید 
استفاده می شود. PLM با ضبط بازخوردها در قالب نیازمندی های مشتریان منجر به بهبود محصول یا توسعة محصوالت جدید خواهد شد. این 
راهکار بر پایه ایجاد زیرساخت اطالعاتی منسجم و یکپارچه از اطالعات محصول و دسترسی آنی افراد به اطالعات به روز استوار است. همچنین 
تعامل بین کاربران و ایجاد یکپارچگی بین آنها، ابزارها و فرآیندها از دیگر نکات شاخص آن است. کاربران در قالب تیم های مختلف داخلی یا 
خارجی )تأمین کنندگان( قادرند در فرآیند توسعة محصول با یکدیگر در تعامل بوده و از اطالعات به روز در تمامی مراحل توسعه بهره مند شوند. 
در زمانی که هنوز هیچ محصولی وجود ندارد سازمان نیازمند یک زیرساخت مدیریتی برای پیشبرد فرآیند طراحی و توسعة محصول است و 

راهکار بهتری جز مدیریت چرخه حیات محصول وجود ندارد.

مقدمه
همه ما امروزه سرعت پیشرفت علوم مختلف را 
به وضوح شاهد هستیم که نتیجه آن پیشرفت 
تکنولوژی در صنایع مختلف، ازجمله صنایع 
مادر، مواد اولیه، صنایع تولیدی، بسته بندی، 
نگهداری، آموزش، درمان و ... است. پیشرفت 
عل��وم نرم افزاری نیز در مدیریت های کالن و 
ایجاد تئوری ها و راهکارهای اقتصادی چرخه 
تولید، تحول بزرگی ایجاد کرده است و همه 
این تحوالت منشاء تولد صنایعی شده اند که 
در عرص��ه رقابت با صنایع پرس��ابقه، پیروز 

میدان بوده اند.
مس��لماً تغیی��ر در روش مدیریت و بازنگری 
در روش های پیش��ین که ظاه��راً هم اکنون 
پاس��خگوی نیازها هس��تند، یکی از عوامل 
مهمی اس��ت ک��ه باعث گس��ترش فرهنگ 
استفاده از تکنولوژی های نو و در نتیجه ورود 

به عرصه رقابت جهانی می گردد.
بررسی های مختلف در صنایع گوناگون مؤید 
این مطلب اس��ت که حضور در عرصه رقابت 
جهانی و حت��ی منطقه ای، بدنه ای چاالک و 
ج��وان را می طلبد که چ��ه در بخش تولید 
و چه در بخش مدیریت و سیاس��ت گذاری، 
انعطاف پذیر و در عین حال پرقدرت و مطمئن 
عمل کند. ایجاد تن��وع، هزینه پایین، تولید 
انبوه با س��رعت و کیفی��ت باال، خصوصیاتی 
اس��ت که یک صنعت را رقابت پذیر می کند. 
برای رس��یدن به این خصوصیات روش های 
تولید سنتی پاسخگو نخواهد بود. البته باید 
توجه داش��ت که اس��تفاده از ابزارهای تولید 
جدید مثل دس��تگاه های CNC، ربات ها و یا 
استفاده از سیستم های PLC برای اتوماسیون 
خطوط تولی��د به تنهایی کافی نخواهد بود و 
استفاده از سیستم های مدیریتی و مهندسی 

با کم��ک کامپیوتر می تواند ب��ه کمک این 
ابزارها ما را به اهداف مان برساند.

روش های نوین تولید
در تولید س��نتی وقتی طرح تولید محصولی 
جدید تعریف می شود، ابتدا باید یک طراحی 
مقدماتی انجام گیرد، تا نمونه ای اولیه از آن 
در کارگاه س��اخته شود و بعد این طرح باید 
چندی��ن بار دوب��اره طراحی و بهینه س��ازی 
گردد تا بتواند رضایت مشتری یا نیاز بازار را 

به صورت کامل و جامع تأمین کند.
این چرخه و روش کاری که هنوز در کش��ور 
ما طرفداران فراوانی دارد، هزینه زیادی را بر 
تولید کنن��ده تحمیل می کند و یکی از نتایج 
آن تولی��د محصول با قیمت تمام ش��ده باال 
اس��ت که به نوبه خود می تواند باعث کاهش 
ق��درت رقابت پذیری محصول در بازار گردد. 
به دالیل گوناگون از جمله ریسک باالی این 
روش تولید و این که تا پایان س��اخت امکان 
بازاریابی برای محصول وجود ندارد، این روش 

در دنیای امروز روش منسوخ شده ای است.
در صنعت برای یک تولیدکننده دو نوع رقیب 
وجود دارد. رقب��ای بالفعل، تولیدکنندگانی 
هس��تند که هم اکنون مش��غول به کارند و 
محصوالتی مش��ابه و در رقاب��ت با محصول 
ما تولید می کنن��د و رقبای بالقوه که آنها را 
نمی شناس��یم، چون هنوز هی��چ محصولی 
را وارد ب��ازار نکرده ان��د. رقیبان نوع اول قابل 
شناسایی و تجزیه و تحلیل اند، یعنی می توان 
با شناس��ایی نقاط قوت و ضعف شان، با آنها 
به رقاب��ت پرداخت. ولی رقبای ن��وع دوم را 
نمی توان شناس��ایی کرد و بای��د هر لحظه 
منتظ��ر محصول جدی��د این رقب��ا در بازار 
مصرف باش��یم که کیفیتی باالتر یا قیمتی 

کمتر از محصول ما دارن��د. اگر تولیدکننده 
نتواند در مدت کوتاهی کیفیت محصول خود 
را افزایش دهد و یا محصول جدیدی که قابل 
رقابت در بازار باش��د را عرضه کند، نتیجه ای 
به جز از دس��ت دادن بازار خود نباید انتظار 

داشته باشد.
در عص��ر تکنولوژی اطالعات که پیش��رفت 
عل��وم مختلف به س��اعت و دقیقه رس��یده 
و تولیدکنن��دگان فراوان��ی در زمینه ه��ای 
گوناگون مش��غول تولید و رقابت هس��تند، 
ارائه یک محصول جدید با روش های قدیمی 

امکان پذیر نخواهد بود]1[.
زمانی بود که نیاز صنایعی مثل صنایع نظامی 
و هوا و فضا به قطعاتی با دقت س��اخت باال، 
منجر به ساخت ماشین های تولید NC شد و 
با رشد و پیشرفت صنعت الکترونیک و ساخت 
ریزپردازنده ها وکامپیوترها، سیستم هایی مثل 
سیس��تم های طراحی با کم��ک کامپیوتر۲، 
مهندس��ی با کم��ک کامپیوتر3، س��اخت با 
کمک کامپیوتر۴ و مدیریت داده های پروژه۵ 
ایجاد شدند. با ساخت و تولید کامپیوترهای 
خانگ��ی )PC( با ق��درت پردازش ب��اال این 
سیس��تم ها رواج یافتند و هم  اکنون استفاده 
از این سیستم ها و ماشین های تولیدی مثل 
CNC ها و ربات ها که ارتباط تنگاتنگی با این 
سیس��تم ها دارند در صنایع گوناگون به وفور 

قابل مشاهده است.
بس��یاری از ای��ن سیس��تم ها و مخصوص��اً 
سیس��تم های CAD و CAM هم اکن��ون در 
اختیار تولید کنندگان کشور ما نیز قرار دارند. 
شما به راحتی می توانید نرم افزارهای CAD و 
CAM را با قیمتی بس��یار پایین )با توجه به 
قانون کپی رایت در ایران!( تهیه کنید و روی 
کامپیوتر خانگی خود نصب کنید. با این که این 

)PLM( مدیریت چرخه حیات محصول

حسین صالحیان
کارشناس واحد تحقیق و توسعه
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سیستم ها در کارخانجات تولیدی کشورمان 
استفاده می ش��وند، ولی نکته مهم این است 
که به دلیل استفاده غیر علمی و عدم آشنایی 
با توانایی های این سیستم ها، متأسفانه هنوز 
روش طراحی و تولی��د یک محصول جدید 
همان سبک و سیاق قدیم خود را دارد. برای 
روشن شدن بیشتر ابعاد این مسأله بهتر است 
با توانایی های سیس��تم های CAM، CAD و 

CAE بیشتر آشنا شویم.

 PLM معرف�ی بس�ته راه حل نرم اف�زاری
Dassault System شرکت

ش��رکت دازال��ت سیس��تم )D.S(6 یکی از 
موفق ترین و قدیمی ترین ش��رکت ها در دنیا 
اس��ت که سیس��تم های مختل��ف طراحی، 
مهندسی و س��اخت با کمک کامپیوتر را در 
صنای��ع مختلف از جمله ه��وا و فضا، تولید 
خودرو، ساخت کشتی، طراحی کارخانجات، 
صنای��ع الکتریکی و الکترونیک��ی و ... ایجاد 
کرده اس��ت. تمام سیستم های طراحی شده 
توسط این شرکت تحت یک بسته به نام راه 

حل نرم افزاری 3DPLM ارائه می شود]۲[.
ن��رم اف����زاره��ای ش���ام���ل   3DPLM 

 3Dvia ATIA,DELMIA,Enovia,Simulia
است.

نرم افزار اصلی این بسته یا همان بستر اصلی 
 CATIA است. نرم افزار CATIA آن نرم افزار
به طور کلی ش��امل س��ه بخ��ش طراحی با 
کمک کامپیوتر، ساخت با کمک کامپیوتر و 
مهندسی با کمک کامپیوتر است. از نرم افزار 
کتیا در کشور ما بیشتر به عنوان یک نرم افزار 
CAD و CAM برای مدل س��ازی در صنایع 

خودرویی و یا قالب سازی استفاده می شود.
بخش طراحی به کمک کامپیوتر ش��امل دو 
بخش اصلی طراحی اجس��ام توپر و طراحی 
سطوح و رویه است که کاربر می تواند شکل 
قطعه مورد نظر خود را با ابزارهای موجود با 
دقت باال و به فرم دلخواه ترس��یم کند. کاربر 
می تواند ابعاد را به ص��ورت پارامتری تعریف 
کند تا ب��ا تغییر یکی از ابع��اد بقیه اندازه ها 
تغیی��ر کنن��د. در این بخ��ش محیط هایی 
برای مهندس��ی معکوس7 نیز در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت که می توان داده های ابر نقاط 
اس��کنرهای س��ه بعدی و یا CMM را که از 
س��طح یک محصول گرفته شده است، وارد 
ای��ن محیط کرده و حج��م توپر مورد نظر را 

مدل سازی کرد.
در بخش س��اخت با کم��ک کامپیوتر، کاربر 
می تواند فرآیندهای ساخت توسط ماشین های 
ابزار مختلف را شبیه سازی و نتایج را مشاهده 
کند و در صورت مناس��ب بودن روش تولید، 
خروج��ی فرآین��د را با فرمت ه��ای G کد یا 
APT کد دریاف��ت کند. از امکانات مهم این 
بخش می توان به مدیریت زمان ماشینکاری 
به همراه نمودار فرآیند تولید و کتابخانه ابزار 

که قابل افزایش است، اشاره کرد.
بخش مهندسی با کمک کامپیوتر در نرم افزار 
CATIA در سه گروه از فعالیت های مهندسی 
گنجانده شده اس��ت. گروه اول محیط هایی 
برای شبیه سازی مکانیزم ها و بررسی حرکت 
و رفتار فیزیکی آنها اس��ت. در این محیط ها 
می ت��وان مونتاژ و دمونتاژ ی��ک مجموعه را 
توس��ط یک اپراتور شبیه س��ازی کرد. برای 
شبیه سازی کامل تر و طراحی خطوط رباتیک 
مثل خطوط جوشکاری و شبیه سازی کارخانه 
ب��ا تمام تجهیزات آن، می ت��وان مدل را وارد 
یکی دیگر از نرم افزارهای بسته PLM، یعنی 
نرم افزار DELMIA8 کرد و بعد از تکمیل کار 
و رسیدن به نقطه مطلوب، تمام جزئیات خط 
تولی��د و حتی برنامه PLC های خط تولید را 

دریافت کرد )شکل 1(.

DELMIA شکل 1: محیط نرم افزار
گ��روه دوم ش��امل محیط های��ی اس��ت که 
فاکتور های انسانی و ارگونومیک در آنها قابل 
اعمال هس��تند کاربر می تواند از انسان های 
استاندارد تعریف شده استفاده و یا یک انسان 

با فاکتورهای مطلوب خود خلق کند.
گروه سوم شامل محیط هایی است که آنالیز و 
تحلیل خواص فیزیکی به روش اِلِمان محدود 
در آنها صورت می گی��رد. تحلیل قطعه ها یا 
مجموعه های مونتاژی به همراه تعریف خواص 
مواد و جنس آنها، بارگذاری و تعریف شرایط 
اولیه و محاسبه سریع، با دقت باال و دریافت 
نتایج با فرمت ه��ای گرافیکی از قابلیت های 

این گروه است.
بس��ته نرم افزاری راه ح��ل PLM این امکان 
را ب��ه ما می دهد که کل ط��رح را در نرم افزار 
پیاده سازی کنیم و با امکاناتی که این بسته در 
اختی��ار ما می گذارد یک بار از ابتدای تعریف 
پروژه، طراحی، بهینه سازی و حتی بازاریابی 
محصول را در دنیای مجازی با دقت و سرعت 
باال انجام دهیم و بعد از جلب رضایت مشتری 
ی��ا رفع نیاز بازار و بررس��ی مش��کالت حین 
س��اخت محصول و خط تولید، طرح را برای 
س��اخت به خط تولید واقعی ارسال کنیم. به 
کم��ک PLM می توان طراحی نس��ل بعدی 
محصول را برنامه ریزی کرد و از امتیازاتی مثل 
کاهش زمان طراحی، کاهش هزینه ها و عرضه 

سریع محصول به بازار رقابت بهره مند شد.

 PLM معرف�ی بس�ته راه ح�ل نرم اف�زاری
SIEMENS شرکت

 PLM یکی دیگر از بس��ته های نرم اف��زاری
توس��ط ش��رکت SIEMENS ارائ��ه ش��ده 
اس��ت ک��ه از مهمتری��ن و کاربردی تری��ن 
می ت��وان  بس��ته  ای��ن   نرم افزاره��ای 
نرم افزارهای RobCAD9 و FactoryCAD را 
نام برد )شکل ۲( که در زمینه طراحی خطوط 
تولید روباتیک و اتوماس��یون صنعتی کاربرد 
فراوانی دارند. نرم افزارهای گوناگونی در زمینه 
CAD,CAM,CAE در بسته های گوناگونی 
توسط   NX,Teamcenter,Tecomatix مثل 

شرکت زیمنس ارائه شده است ]3[.

Robcad شکل ۲: نرم افزار
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نرم افزار RobCAD محیط مجازی برای تولید 
و برنامه ری��زی OLP10 س��لول های رباتیک 
 RobCAD .و بازبین��ی عملکرد ربات اس��ت
توانایی طراحی، شبیه س��ازی، بهینه سازی، 
آنالی��ز و برنامه ریزی ربات ه��ای گوناگون با 
کاربردهای مختلف را در پروس��ه های تولید 
اتوماتی��ک دارد. انواع فیکس��چرها، گیره ها، 
جک ه��ا و... در کتابخان��ه ابزار ای��ن نرم افزار 
یافت می ش��وند. محاس��به مدت زمان انجام 
 ،RRS11 پروسه با دقت باال برای شبیه سازی
شبیه سازی در محیط گرافیکی سه بعدی که 
تجسم1۲ را امکان پذیر می سازد و بررسی توالی 
عملکرد ها SOP(13( از جمله ویژگی های این 
نرم افزار اس��ت. مهندس��ین تولید می توانند 
تئوری های اتوماسیون خود را در محیط این 
نرم اف��زار به صورت کامل پیاده س��ازی کنند 
و قابلی��ت اطمینان آنها را بس��نجند و قبل 
از نص��ب تجهیزات گران قیمت اتوماس��یون 
از عملک��رد مناس��ب و بهین��ه آنها مطمئن 
شوند. پروسه های مختلفی مثل جوشکاری 
نقطه ای1۴ جوشکاری با گاز1۵، برش با جت آب، 
پالسما و لیزر16، سوراخکاری17 و عملکردهای 
انسانی در این نرم افزار قابل شبیه سازی است. 
این نرم اف��زار در حقیقت امکان مهندس��ی 
و س��اخت ب��ا کم��ک کامپیوت��ر و مدیریت 
داده های پروژه های اتوماسیون صنعتی را به 
کاربر می دهد. عمده فایل های سیستم های 
برای   Step,DXF,IGES,STL مث��ل  CAD
RobCAD شناخته ش��ده اند که می تواند از 

نرم افزار CATIA نیز اطالعات دریافت کند.
نرم اف��زار RobCAD بیش از ۵0 اینترفیس 
استاندارد را پشتیبانی می کند و درایور بیش 
از ۲00 کنترل��ر صنعت��ی را در خ��ود دارد. 
بنابراین بعد از شبیه سازی )OLP( می توان 

برنامه ها را به سیس��تم های واقعی منتقل و 
یا برنامه های موجود روی دس��تگاه را برای 
اصاًلح و بهینه س��ازی دریافت کرد. یکی از 
پروژه های بزرگ انجام ش��ده توس��ط بسته 
نرم افزاری PLM ش��رکت زیمن��س، تولید 
خودرو جدید MAZDA CX-9 بوده اس��ت. 
در ش��کل 3 نمای��ی از محیط شبیه س��ازی 
مش��اهده  را   Factory CAD  18 نرم اف��زار 

می کنیم.

Factory CAD شکل 3: محیط نرم افزار

نتیجه گیری
به طور خالصه می توان نتیجه گیری کرد که 
پیاده س��ازی PLM به صورت کامل و علمی 
می توان��د منجر به پیش��گیری از بس��یاری 
از مش��کالت تولی��د، کاه��ش مدت زم��ان 
تولی��د و هزینه ها، افزای��ش کیفیت و قدرت 

رقابت پذیری محصول در بازار شود.
ب��ا بهره گرفتن از این بس��ته های نرم افزاری 
در زمینه آم��وزش و تربیت متخصصان نیز 
می توان متخصصان��ی تربیت کرد که تجربه 
طراحی، س��اخت و پیاده س��ازی پروسه های 
بزرگ تولید را دارن��د، حال آنکه این تجربه 
را در محیط های مج��ازی و با هزینه و وقت 
اندک و به صورت کاماًلً علمی و مشابه واقعیت 
کسب کرده اند. هرچند فاکتور تجربه عملی را 
در موفقیت انجام یک پروژه نمی توان نادیده 

گرفت ولی با توجه به مطالبی که بیان ش��د، 
اکتفا کردن به دان��ش تئوری و عملی بدون 
اس��تفاده از ابزار قدرتمندی مثل کامپیوتر، 
کاری غی��ر معق��ول و غیر منطق��ی به نظر 

می رسد.

منابع
(1) www.3ds.com 
(2) www.catiav5.ir
(3) www.siemens.com/plm

1. PLM: Product Lifecycle 
Management
2. CAD: Computer-Aided Design
3. CAE: Computer-Aided Engineering.
4. CAM: Computer-Aided 
Manufacturing.
5. PDM: Project Data Management.
6. D.S: Dassault System
7. Digitized Shape Editor, Quick 
Surface Reconstruction
8. DELMIA: Digital Enterprise Lean 
Manufacturing Interactive Application.
9. Robcad software
10. OLP: Off-Line Programming
11. RRS: Realistic Robot Simulation
12. Visualization
13. SOP: Sequence Of Operations
14. Spot welding
15. Arc welding
16. Laser,water-jet and plasma cutting
17. Drilling
18. Factory CAD software
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علم و فناوری
خودروهای آینده با هوا حرکت می کنند

پرچم گوگل باال رفت!
قاتل گاگارین هنوز زنده است!
هشت رخداد در جهان دانش
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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.

 سامسونگ موبایل بدون دسترسی به اینترنت 
ساخت

شرکت سامسونگ موبایلی بدون دسترسی به 
اینترنت ساخته تا به دانشجویان کمک کند 

دوباره در کالس های درس تمرکز کنند. 
این موبایل که Galaxy J Pro نامیده می شود، 
مش��خصات و ویژگی هایی ش��بیه تلفن های 
هوش��مند گران بهای همین شرکت است اما 
روی آن هیچ اپلیکیش��نی وج��ود ندارد و به 

اینترنت متصل نمی شود.
همچنین این شرکت برای مدتی محدود طرح 
تخفیفی مخصوص مشتریان 18 تا ۲1 ساله ارائه 
کرده است. Galaxy J Pro در دو رنگ مشکی یا 
طالیی عرضه می شود و دارای نمایشگر ۵ اینچی 
qHD سوپر AMOLED است. عالوه برآن مجهز 
به یک پردازش��گر ۴ هسته ای، 1. ۵ گیگابایت 
RAM است و می توان به آن یک کارت حافظه 
میکرو اس دی نی��ز افزود. دوربین های جلویی 
و پش��تی دستگاه به ترتیب ۵ و 8 مگاپیکسل 
هستند. کاربران می توانند با این دستگاه تماس 
بگیرند، پیامک ارس��ال کنند واپلیکیشن های 
بی نیاز از اینترنت مانند دیکش��نری و ماشین 

حساب را به کار گیرند.

 ساخت ابزار دانلود اطالعات در اینستاگرام
اینستاگرام قصد دارد ابزاری جدید برای دانلود 
کپی اطالعات منتش��ر ش��ده کاربران مانند 
عکس و ویدئو فراهم کند. همزمان با پررنگ تر 
شدن حفاظت از اطالعات و حریم خصوصی 

در سراسر جهان، شبکه های اجتماعی مانند 
اینستاگرام باید از اطالعاتی که منتشر می شود 

مراقبت بیشتری به عمل بیاورند. 

در همین راستا طبق یکی از موارد ذکر شده در 
الیحه حفاظت از اطالعات در کشور انگلیس، 
شرکت ها باید به کاربران خود اجازه دهند به 
راحتی اطالعاتشان را از سرویسی به سرویس 

دیگر منتقل کنند. 
برای این منظور اینس��تاگرام نیز اعالم کرده 
مشغول س��اخت یک ابزار جدید است که به 
کاربران اجازه می دهد کپی از هرگونه اطالعات 
منتشر شده از جمله عکس، ویدئو و پیام را در 
این بستر دانلود کنند. کاربران با کمک چنین 
ابزاری راحت تر می توانند اطالعات خود را در 
شبکه های اجتماعی عکس محور منتقل کنند. 
از سوی دیگر با افزودن این ابزار، اینستاگرام با 
قوانین حفاظ��ت از اطالعات اتحادیه اروپا نیز 

همخوان می شود.

 تاکسی هوایی خودران برای جابجایی وسیله 
نقلیه زمینی 

طرح اولیه از یک تاکسی هوایی خودران ارائه 
شده که می تواند یک وسیله حمل مسافر را از 

روی زمین بلند کند و به مقصد برساند. 
ش��رکت ترافیگورا طرح اولیه جدیدی از یک 
تاکسی هوایی به نام TF-2 طراحی کرده که 
می تواند وسیله نقلیه زمینی را بلند کرده و در 

مقصد فرود آید. 

این تاکسی پرنده می تواند وسیله نقلیه زمینی 
را در مکان��ی قرار دهد و ب��ا فاصله زمانی دو 
دقیقه بعد، وس��یله نقلیه دیگ��ری را از روی 
زمی��ن بلند کن��د. این وس��یله نقلیه مجهز 
به یک سیس��تم خودکار اس��ت که وس��یله 
نقلیه زمینی را به س��مت زیر تاکسی هوایی 
می لغزاند و آن را برای پرواز آماده می کند. این 
تاکس��ی هوایی یک خلبان دارد اما مجهز به 
 TF-2 قابلیت های خودران نیز است. همچنین
چند ویژگی لوکس نیز دارد مانند شارژرهای 
تعبیه شده در وسیله نقلیه، بلندگوهایی که 
سروصدا را مخفی می کنند، نور پردازی قابل 
تغییر، صندلی های چرخان و صفحات لمسی 
برای مس��افران. این تاکسی هوایی مجهز به 

یک پروانه یا سیستم LPP خواهد بود.

 اندازه گیـری دمای پـای بیمـاران دیابتی با 
جوراب

یک شرکت آمریکایی، جورابی ابداع کرده که 
می تواند دمای پای افراد مبتال به دیابت را اندازه 
بگیرد و آنها را در مورد گسترش زخم هایشان 
آگاه کند. بسیاری از بیماران مبتال به دیابت، از 
زخم های پا که کنار آمدن با آنها دشوار است، 
رنج می برن��د. در این رابطه، بهترین کار، اقدام 
ف��وری برای جلوگیری از گس��ترش زخم ها و 
درمان به موقع آنهاس��ت. ممکن اس��ت این 
جوراب های مجهز به آژیر، راه حل این مشکل 
را ارائ��ه دهند زیرا قادر به اندازه گیری دمای پا 
هستند و در صورت گسترش غیرمعمول زخم 

می توانند بیمار را از آن آگاه کنند. 

هشت رخداد در جهان دانش
خبرهای دنیای علم و فناوری اطالعات
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در این جوراب ها، حسگرهایی برای سنجش دما 
قرار داده شده که از طریق بلوتوث، به اپلیکیشنی 
که روی تلفن همراه بیمار نصب شده، متصل 
می شوند. همچنین در جوراب ها، یک »هاب« 
)hub( برای انتقال مستقیم اطالعات به پزشکان 
وج��ود دارد تا از آن ب��رای درمان بیمارانی که 
به اس��تفاده از گوشی هوشمند تمایلی ندارند، 
استفاده شود. هر بسته از این محصول، شامل 
پنج جوراب در اندازه های گوناگون است. شرکت 
سازنده این جوراب ها که در سان فرانسیسکو قرار 
دارد، منتظر ثبت نام کاربران است و اعالم کرده 
که هر شش ماه، انواع جدیدی از این محصول 

را عرضه می کند.

 ابداع یک دستبند عجیب!
یک دانشجوی آمریکایی، دستبند هوشمندی 
ابداع کرده که می تواند در هنگام وقوع حمله، 
خطر را تش��خیص دهد و پلیس را آگاه کند. 
این ابزار، عالئم حیاتی کاربر را بررسی می کند 
و تغییرات��ی که هنگام حمله در بدن او اتفاق 
می افتند، تش��خیص می دهد. این دس��تبند 
هوشمند که هنوز در مراحل نخست بررسی 
به سر می برد، فهرست از پیش تعیین شده ای 
از مخاطبین را نش��ان می دهد و اگر احساس 
کند به کاربر صدمه ای وارد شده، پلیس را آگاه 
می کند. عالوه بر این، صدای هشدار بلندی به 
همراه نورهای قرمزرنگ از خود ساطع می کند 

تا فرد ضارب را بترساند و یا حضور افراد دیگر 
را ب��ه او هش��دار دهد. قیمت این دس��تبند 
هوشمند، کمتر از ۴0 دالر تعیین شده است 
و پژوهش��گران امیدوارند با تولید عمده آن، 

قیمت را به کمتر از این مقدار هم برسانند.

 بینایـی انسـان هنـگام کاهش نور بیشـتر 
می شود

دانشمندان آلمانی در یک بررسی نشان دادند 
بینایی انسان، در ساعاتی از روز که نور کمتری 

وجود دارد، بهتر است.
پژوهش جدیدی نش��ان داده است انسان در 
هنگام غروب آفتاب، بهترین دید را دارد. ریشه 
این موضوع، در غارنشینی اجداد انسان است. 
براساس این بررس��ی، بهترین دید انسان در 
ساعت هشت شب، در هوای تاریک و روشن 
و در ساعت هش��ت صبح، در ساعات پس از 
سپیده دم است. پیش از اختراع المپ، انسان 
در این ساعات، در معرض بیشترین خطرها از 
جمله حمله حیوانات درنده قرار داشت و باید 

برای دیدن تالش می کرد.
دانشمندان علوم اعصاب »دانشگاه گوته« در 
آلم��ان، از 1۴ نفر خواس��تند یک پرتقال که 
ن��ور کمی ب��ه آن تابیده ب��ود، در مقابل یک 
پس زمینه سیاه پیدا کنند. آنها دریافتند که 
عملکرد این افراد در س��اعات هشت صبح و 
هشت شب، بهتر است. دانشمندان، با اسکن 
مغز افراد مورد آزمایش، دریافتند که مغز در 
این ساعات مشخص از شبانه روز و با غیرفعال 
ش��دن پس زمینه در قش��ر بصری، می تواند 
س��یگنال ضعیف یک ش��یء کم نور را بهتر 

پردازش کند.
این بررسی، نش��ان می دهد انسان به عنوان 
موجودی که در هنگام روز فعال اس��ت، برای 

جهت یابی تا حد زیادی به حس بینایی خود 
تکیه دارد. فعالیت انس��ان حت��ی در جوامع 
پیش��ین، معموالً تا هوای نیمه تاریک هنگام 
صبح ی��ا غروب، زمانیکه منابع نور طبیعی تا 

حد زیادی کاهش می یابد، ادامه می یافت.

 تولید لنزهای چشمی برای جایگزینی عینک 
آفتابی

یک شرکت آمریکایی »لنز چشمی« ساخته 
که زیر نور آفتاب تیره می ش��ود تا از برخورد 
»اش��عه فرابنفش« به چشم جلوگیری کند. 
شرکتی؛ یک لنز چش��می تولید کرده است 
که فیلترهای کم کننده نور را مستقیماً روی 
چشمان کاربر قرار می دهد تا از برخورد اشعه 
فرابنفش به چشم جلوگیری کند. با استفاده از 
این لنز دیگر نیازی به استفاده از عینک های 

آفتابی نیست. 

در تولید این لنزهای چش��می ک��ه به تایید 
»سازمان غذا و دارو« آمریکا نیز رسیده است، از 
فناوری مشابه به کار برده شده در عینک های 
آفتابی،استفاده شده است. این لنزها به صورت 
خودکار زیر آفتاب تیره می شوند و از چشمان 
کارب��ر در مقابل اش��عه فرابنف��ش محافظت 

می کنند. 
ه��ر لنز مجهز به یک افزون��ه »فتوکرومیک« 
)شیش��ه ای که با قرار گرفتن در معرض تابش 
ام��واج الکترومغناطیس، میزان عبور نور از آن 
افت می کند و در صورت قطع تابش، به حالت 

اولیه بازمی گردد( است. 
ای��ن لنز زیر نور آفتاب تیره ش��ده و به هنگام 
نور کم، ب��ه حالت اولیه خود باز می گردد. این 
لنز برای استفاده روزانه افراد »نزدیک بین« و 
»دوربین« طراحی ش��ده است تا نحوه بینایی 

آن ها تصحیح شود. 
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روز ۱۲ آوری��ل ۱۹۶۱ برابر با 
۲۳ فروردی��ن ۱۳۴۰ یک نام، 
تیتر تم��ام روزنامه ه��ای جهان 

شد: یوری الکسیویچ گاگارین.
او سفری یک س��اعت و چهل و 
هشت دقیقه ای داشت که حتی 
در آن زمان هم چندان طوالنی 
به شمار نمی رفت. زمان سفر او 
مهم نبود، اهمیت سفر گاگارین 
در ارتفاع و مس��یری بود که او 
طی ک��رد: او زمین را در ارتفاع 
۳۲۷ کیلومت��ر چرخی��ده بود و 
ن��ام خود را در تاریخ س��یاره ما 
به عنوان »نخس��تین فضانورد 

جهان« به ثبت رساند.
گاگارین«  الکس��یویچ  »ی��وری 
روز ۹ مارس س��ال ۱۹۳۴ در 
دهک��ده »کلوش��ین«  ک��ه در 
ح��دود ۱۶۱ کیلومت��ری غرب 
مس��کو قرار دارد به دنیا آمد. 
ایوانوی��چ  »الکس��ی  پ��درش 
گاگارین«  کش��اورز و مادرش، 
»آنا تیموفیونا گاگارینا« چوپان 
ب��ود. گاگارین در س��ال ۱۹۴۱ 
پا به مدرسه گذاشت، اما حمله 
نازی ها باعث تعطیلی مدرس��ه 
شد و آلمان ها، منزل خانواده او 

را اشغال کردند.

افشای راز مرگ نخستین فضانورد جهان

گاگارین و خانواده اش به اجبار یک زیر زمین 
برای خود س��اختند و تا پایان جنگ در آنجا به 
س��ر بردن��د. آنها بعد از جنگ به ش��هر کوچک 
»گژانس��ک«  که امروز به افتخار او، »گاگارین« 
نامیده می ش��ود، مهاجرت کردند و در این شهر 
بود که او مجدداً به مدرس��ه رفت. پس از پایان 
دوره دبیرستان وارد آموزشگاه خلبانی شد و در 

نهایت به نیروی هوایی شوروی پیوست.
 گاگاری��ن در 1960 ج��زو نخس��تین گ��روه 
کیهان ن��وردان انتخ��اب ش��د و در 1۲ آوری��ل 
1961 با سفینه »وستک-1« به فضا سفر کرد. 
وس��تک-1 در م��داری ب��ا اوج 3۲7 کیلومتر و 
حضی��ض  169 کیلومتر به گرد زمین چرخید. 
این سفینه پس از طی مسافت ۴0868 کیلومتر 

که 108 دقیقه طول کشید به زمین بازگشت.

راز مرگ گاگارین پس از نیم قرن!
ب��ا گذش��ت حدود نی��م قرن از م��رگ یوری 
گاگارین نخستین فضانورد جهان، ۵ سال پیش 
مس��تنداتی به دس��ت آمده که راز مرگ وی را 

فاش می کند!
یوری گاگارین در سال 1961 در حالی اولین 

سفر فضایی تاریخی را رقم زد که فقط ۲7 سال 
سن داشت. 

مدارگ��ردی وی حول زمین در 1۲ آوریل این 
س��ال، فقط 108 دقیقه طول کش��ید و یکی از 
بزرگ ترین پیروزی های شوروی در جریان جنگ 

سرد بود. 
هفت س��ال بعد، این فضانورد روسی طی یک 
پرواز آموزشی در سانحه ای کشته شد؛ حادثه ای 
ک��ه علت آن تا پیش از ای��ن در هاله ای از ابهام 

باقی مانده بود. 
یک��ی از فرضیات موجود این ب��ود که وی به 
دس��تور لئونید برژن��ف )سیاس��ت مدار و رهبر 
ش��وروی از سال 196۴ تا 198۲( به دلیل جرم 
نامش��خص یا ع��دم وفاداری به ح��زب، به قتل 

رسیده است. 
از دیگر فرضیات مط��رح این بود که گاگارین 
خودکشی کرده یا این که هواپیمای وی به یک 

UFO اصابت کرده است.
آرشیوهای محرمانه کاخ کرملین در اوایل سال 
۲011 حاک��ی از آن ب��ود که جت MiG وی در 
ت��الش برای ممانعت از برخ��ورد با یک بالن در 
مس��یر مارپیچ ش��دید افتاده، به زمین برخورد 

قاتل گاگارین هنوز زنده است!
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کرده و گاگارین در دم جان سپرده بود. 
اما اکن��ون پس از حدود نی��م قرن، دلیل 
واقعی م��رگ گاگاری��ن به ی��اری فضانورد 

همکاری وی، آلکسی لئونف، فاش شد. 
لئون��ف اولین ش��خصی بود که در س��ال 
196۵ پی��اده روی فضای��ی را انج��ام داد و 
عضوی از کمیته رسمی بود که برای بررسی 

این سانحه تشکیل شد. 
مهم ت��ر از هم��ه، وی در آن روز مرگب��ار 
ماه مارس در محل س��انحه حضور داشته و  
گزارشی جدید را در این خصوص علنی کرده 

است.
ی������ک  می ده�����د:  ت���وضی��ح   وی 
جنگنده SU-15 غیرمجاز در حال پرواز بود 
و به طور خطرناکی ب��ه هواپیمای گاگارین 
نزدیک ش��د. در این حالت خلبان به قوانین 
توجه نک��رد و تا ارتف��اع ۴۵0 متری پایین 

آمد. 
این هواپیما در فاصله 10 تا 1۵ متری در 
درون ابره��ا به هواپیم��ای گاگارین نزدیک 
شد، آن را منحرف کرد و وی را به درون یک 
مسیر ش��دیدا مارپیچ عمیق با سرعت 7۵0 

کیلومتر در ساعت فرستاد. 
لئونف عض��وی از کمیس��یون دولتی بود 
ک��ه مس��ئولیت مطالع��ه این س��انحه را بر 
عه��ده داش��ت و پ��س از بررس��ی، حقایق 

تحریف شده ای را کشف کرد.
گرچه اظهارات لئونف، به نام خود وی درج 
شده اما در واقع، توسط کسی دیگری نوشته 

شده بود.
این کیهان نورد روسی می گوید: انفجار، یک 
و نیم یا دو ثانیه بعد از ش��نیده شدن امواج 
فراص��وت رخ داد. هنگام��ی که من به کپی 
نوشتارهای موجود از چگونگی رخداد حادثه 
نگاه کردم، دریافتم که این سند فاصله صدا 
را به جای دو ثانیه ای که گزارش کرده بودم، 
1۵ ت��ا ۲0 ثانیه اعالم کرده بود. این نش��ان 
م��ی داد که این دو جت نبای��د کمتر از ۵0 

کیلومتر از یکدیگر فاصله داشته  باشند.
لئونف می دانس��ت که جت گاگارین برای 
۵۵ ثانیه و با س��رعت 7۵0 کیلومتر شیرجه 
رفته بود و بر این اساس، نتیجه گیری هایش 

را انجام داده بود. با این حال، یک پرس��ش دیگر باقی است: 
خلبان دیگر چه کسی بود؟ 

مردی که مسؤول مرگ گاگارین بود، هنوز زنده است و در 
سن 80 سالگی در وضعیت سالمتی نامناسبی به سر می برد، 
اما لئونف سوگند خورده که رازدار باشد و هیچ گاه هویت وی 

را فاش نکند. 
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پرچم گوگل باال رفت!
رقابت لذت بخش غول های فناوری در انرژی های تجدیدپذیر

مراکز داده گوگل از هر دو انرژی تجدیدپذیر 
و غیر قابل تجدید اس��تفاده می کنند، اما به 
تازگی موفق به تامی��ن 100 درصدی انرژی 

مصرفی خود از انرژی پاک شده است.
گ��وگل به عنوان یک ش��رکت که چندین 
مرکز داده چندکاره را در سراس��ر جهان اداره 
می کند، در س��ال های اخی��ر تالش هایی به 
منظور استفاده از انرژی پاک و کم رنگ کردن 
رد پای کرب��ن در فعالیت های خود داش��ته 
است. اکنون برای اولین بار از زمان شروع این 
تالش ها، گوگل در س��ال ۲017 انرژی کافی 
از منابع تجدیدپذیر مانند باد و خورش��ید را 
بیش از مجموع انرژی مصرف ش��ده توس��ط 
مراکز داده خود در سراس��ر جهان خریداری 
کرده است. برای هر کیلووات ساعت انرژی که 
گوگل از منابع تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید 
به ص��ورت ترکیبی، مص��رف می کند، مقدار 
مناسب یا بیشتری از انرژی تجدیدپذیر را از 
یک مزرعه بادی یا خورشیدی خریداری کرده 
است. در حال حاضر، گوگل به اذعان »اورس 
هولزل«، مع��اون اجرایی گوگل، قراردادهایی 
برای خرید مجموعا 3 گیگاوات برق از منابع 
تجدیدپذیر امضا کرده اس��ت که این شرکت 
را تبدیل به بزرگترین خریدار ش��رکت انرژی 

تجدیدپذیر می کند. هولزل گفت: هیچ شرکتی 
بیش از ما انرژی تجدیدپذیر نمی خرد. تاکنون، 
قرارداده��ای انرژی تجدیدپذیر ما به بیش از 
3 میلیارد دالر رس��یده است. گوگل از سال 
۲010 با توافقی برای خرید کل 11۴ مگاوات 
برق یک مزرعه بادی در »آیووا« شروع کرد و 
از آن موقع تاکنون، قراردادهای خرید انرژی 
تجدیدپذیر دراز مدتی در چندین کشور امضا 
کرده اس��ت. ۲0 پروژه انرژی تجدیدپذیر این 
شرکت در سراس��ر ایاالت متحده، آمریکای 
جنوبی و اروپا واقع ش��ده است. گوگل عالوه 
بر تامین منابع انرژی تجدیدپذیر، در سال های 
اخیر اقدامات دیگری برای کاهش تولید کربن 
انجام داده اس��ت. این شرکت گفته است که 
در نهای��ت می خواهد تمام مراکز داده خود را 
به طور انحصاری توسط انرژی های تجدید پذیر 
تامین نیرو کند. بسیاری از مراکز داده جدید 
که در سرتاس��ر جهان ایجاد می شوند، شامل 
اس��تفاده از جایگزین های خنک کننده مانند 
خنک کننده دریایی و خنک کننده تبخیری 
می شود. گوگل همچنین متعهد به استفاده 
از تکنولوژی هوش مصنوعی برای شناسایی 
فرصت هایی به منظور کاهش مصرف انرژی 
مراکز داده است. تحت این تالش ها، شرکت 

در حال توس��عه مدل هایی برای اس��تفاده از 
انرژی کارآمد در مراکز داده خود با اس��تفاده 
از داده ه��ای تاریخ��ی جم��ع آوری ش��ده از 
سنس��ورهای دما، پمپ ها و دیگر تجهیزات 
مرکز داده اس��ت. به گفته این ش��رکت، این 
تالش ها طی سالیان متمادی باعث شده که 
مراکز داده گوگل به میزان ۵0 درصد کارایی 
بیش��تری نسبت به مراکز داده هم اندازه خود 
داشته باشند. گوگل قطعا در تالش های خود 
برای رس��یدن به زمین پاک تنها نیس��ت. به 
عنوان مثال ش��رکت »آمازون« نیز متعهد به 
استفاده 100 درصدی از انرژی تجدیدپذیر در 

چند سال آینده است.
آمازون هم مانند گوگل، در چندین مزرعه 
انرژی خورشیدی و بادی سرمایه گذاری کرده 
اس��ت که با هم قادرند ساالنه ۲,6 گیگابایت 
برق را به مراکز داده قدرتمند این شرکت در 

سراسر ایاالت متحده آمریکا فراهم کنند.
مایکروس��افت، یکی دیگر از رقبای گوگل 
متعهد ب��ه تامین ۵0 درص��دی انرژی مورد 
استفاده در مراکز داده خود از منابع تجدیدپذیر 
تا پایان س��ال جاری خواهد بود. این شرکت 
گفته اس��ت که امیدوار اس��ت این رقم را در 

اوایل دهه آینده به 60 درصد افزایش دهد.
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آیا ربات ها از حقوق قانونی برخوردار می شوند؟
متخصصان هوش مصنوع��ی، طی نامه ای 
ب��ه پارلمان اروپا، با اعط��ای حقوق قانونی به 

ربات ها مخالفت کردند.
یکی از سواالت اساس��ی که اکنون مطرح 
می ش��ود، ای��ن اس��ت ک��ه آی��ا ربات ها هم 

قانون گذارانی دارند.
این موضوع، نخس��تین بار در ژانویه ۲017 
و ب��ه خاطر بن��دی از متن گ��زارش پارلمان 
اروپا مطرح شد که ایجاد »جایگاه قانونی« را 
برای ربات ها، توصیه کرده بود. هدف ابتدایی 
از مطرح کردن این مس��ئله، مشخص کردن 
این موضوع بود که اگر ماشین های هوشمند 
موجب آسیب شوند، چه کسی مسئول خواهد 

بود؟
با رشد سریع صنعت رباتیک، سال گذشته 
اعضای پارلمان اروپا هشدار دادند که قوانینی 

برای تضمین سطح اس��تانداردی از ایمنی و 
امنیت، مورد نیاز است.

در هر حال اکنون متخصصان با این حرکت 
مخالفت می کنند و باور دارند که ممکن است 
اعط��ای جنب��ه قانونی و اخالقی ب��ه جایگاه 

ربات ها، موجب نقض حقوق انسان ها شود.
گروهی متش��کل از 1۵6 متخصص هوش 
مصنوعی از 1۴ ملیت گوناگون، برای محکوم 
کردن این کار، نامه  سرگش��اده ای به پارلمان 

اروپا در بروکسل، ارسال کرده اند.
آنها معتقدن��د که ایجاد جایگاه قانونی یک 
»ش��خص الکترونیکی« برای ی��ک ربات، به 
دالیلی، یک ایده نادرست محسوب می شود. 
در حقیقت، ممکن است شرکت های سازنده 
این ماش��ین ها، مس��ئولیت قانون��ی هر نوع 
تخریب صورت گرفته توسط محصوالت شان 

را انکار کنند و شاید این موضوع، به شرایطی 
ختم شود که در آن، ربات ها حق کسب درآمد 

و یا حقوق شهروندی داشته باشند.
در این نامه آمده اس��ت: این بیانیه از جنبه 
فنی، ب��ر پای��ه ارزش بیش از ان��دازه واقعی 
قابلیت های ربا ت ها، حتی ربات های پیشرفته 
است که تنها قادر به درک سطحی پیش بینی 
و توانای��ی خودآم��وزی هس��تند و همی��ن 
ط��ور،  تصوری از ربات که توس��ط داس��تان 
علمی تخیل��ی و چندین خبر اخیر محرمانه 
مطبوعاتی تحریف شده است. ایجاد شخصیت 
قانونی برای یک ربات، از نظر اخالقی و قانونی، 

نامناسب است.
ای��ن گروه متخصص��ان وادار ب��ه پیروی از 
پیش��نهاد پارلمان اروپا نشده اما باید دالیلی 

برای مخالفت خود ارائه دهد.
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پ��س از اخت��راع خودروهای��ی با س��وخت فس��یلی، یکی از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان چنین موتورهای��ی و مصرف کنندگانش، موضوع آلودگی های 
زیست محیطی آن بود. آلودگی هایی که در مقاطع مختلف باعث شد سوخت های دیگری مانند سوخت  اتمی هم جایگزین آن شود. اما هر کدام از آن ها با 

مشکالتی روبرو بودند. در همین راستا محققان در پی ساخت سوخت های جدید و جایگزین برای به حرکت در آوردن خودرو ها هستند. 
در همین راستا خودروهای الکتریکی به بازار عرضه شدند که با باتری های لیتیوم یونی حرکت می کردند. هرچند این خودرو ها به محیط زیست آسیب 
کمتری می رسانند اما تولید آن ها نیز بدون مشکل نیست.  درحال حاضر تولید کنندگان باتری با مشکل تامین ذخایر مواد اولیه کلیدی باتری های بزرگ 
روبرو هستند. کبالت و لیتیوم دو ماده اصلی هستند که در این باتری ها به کار می روند که ذخایر مورد نیاز برای این صنعت پرسود را تامین می کنند. 

خودروهای آینده با هوا حرکت می کنند
معرفی تازه ترین سوخت های پاک

 Trent Mell of First Cobalt شرکت معدنی
در کان��ادا در این ب��اره می گوید: کبالت فلز 
خطرناکی اس��ت زی��را ذخایر اندک��ی دارد. 
مقدار زی��ادی از آن تولید نمی ش��ود. ما به 

کشف ذخایر بیشتر نیاز داریم. 
ای��ن درحالی اس��ت که تولی��د کنندگان 
خودروهای مجهز به فناوری باال و شرکت های 
الکترونیک��ی ب��دون این فل��ز نمی توانند به 

فعالیت خود ادامه دهند. 
خودروه��ای  تولیدکنن��دگان  بنابرای��ن 
الکتریک��ی باید نگران آن باش��ند که تامین 
مواد اولی��ه معدنی یا فرایند ه��ای زیربنایی 
پاالیش و ف��رآوری روی یک منبع متمرکز 

شود. بدون منابع متنوع احتمال محدودیت 
ذخایر نیز جدی تر می شود. 

در همی��ن راس��تا محققان س��عی دارند 
ب��رای  دیگ��ری  جایگزی��ن  س��وخت های 
خودرو ه��ا بیابند که در زیر برخی از آن ها را 

می خوانید: 

خودروهای هیدروژنی در راهند
ای��ن س��وخت های جایگزی��ن  از  یک��ی 
هیدروژن اس��ت. این ماده ذخیره انبوهی در 
جه��ان دارد. این گاز بی رنگ و بی بو قابلیت 
ذخی��ره س��ازی و ارائ��ه ان��رژی دارد. البته 
این م��اده خود به تنهای��ی در جهان وجود 

ندارد بلک��ه از ترکیباتی به دس��ت می آید. 
چند منبع از جمله س��وخت های فسیلی یا 
انرژی خورشیدی و زمین گرمایی می توانند 

هیدروژن تولید کنند. 
س��لول های س��وختی می توانن��د ان��رژی 
شیمیایی هیدروژن را به الکتریسیته تبدیل 
کنند. چنین موتوری دو تا سه برابر کارآمد تر 
از موتوره��ای احتراقی اس��ت ک��ه با بنزین 
کار می کنن��د. در ح��ال حاض��ر ناوگانی از 
اتوبوس های هیدروژنی در شهر آبردین واقع 

در اسکاتلند به کار گرفته شده است. 
خودروهای هیدروژنی فقط بخار آب منتشر 
می کنند. بس��یاری از خودروسازان مشغول 
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آزمای��ش خودروه��ای هیدروژنی هس��تند. 
BMW Hydrogen7 یک��ی از مش��هور ترین 
خودروهای هیدروژنی اس��ت. البته به دلیل 
نبود ایستگاه های سوختگیری هیدروژنی این 

فناوری چندان گسترده نیست. 

تهیه سوختی از روغن خوراکی
بیودی��زل نوع��ی س��وخت اس��ت ک��ه از 
روغن خوراکی و گریس تهیه می ش��ود. هر 
خودرویی که موتور بنزینی معمولی داش��ته 
باش��د، می تواند با این س��وخت نیز حرکت 
کند. فرایند تبدیل روغن خوراکی به سوخت 
بسیار ساده اس��ت و حتی می توان در خانه 
نیز آن را انجام داد. حتی در آمریکا بسیاری 
از افراد س��وخت مورد نیاز خود را با استفاده 
از روغن خوراکی رستوران های محلی تهیه 

می کنند. 

تامین سوخت از ذرت و نیشکر
اتانول نیز روز به روز بیشتر جای خود را در 
فهرست س��وخت های جایگزین باز می کند. 
در حقیقت بیشتر اوقات این ماده در تابستان 
به بنزین اضافه می شود تا از انتشار گازهای 

گلخانه ای بکاهد. 
اتانول نوعی الکل است که از گیاهان تامین 
می ش��ود. این ماده در آمری��کا از ذرت و در 
کشورهای دیگر مانند برزیل از نیشکر تامین 

می شود. 
بسیاری از خودروسازان اکنون اتومبیل با 
موتورهایی ساخته اند که از چند نوع سوخت 
اس��تفاده می کند. ای��ن موتور ها ع��الوه بر 
سوخت معمولی می توانند از اتانول E85 نیز 
استفاده کنند. این سوخت شامل 1۵درصد 

بنزین و 8۵ درصد اتانول است. 

هوا تبدیل به سوخت می شود
اکنون خودروهایی س��اخته ش��ده اند که 
هوای فش��رده را به شکل س��وخت مصرف 
می کنند. در این نوع خودرو هوا در لوله های 
مخصوص فش��رده می ش��ود.  در موتورهای 
معمولی خودرو، هوا با بنزین ترکیب می شود 
و س��پس احتراق ش��کل می گیرد تا نیروی 
الزم برای حرکت خودرو ایجاد ش��ود. اما در 
خودرویی که هوای فش��رده را جای سوخت 
مص��رف می کند، موت��ور از انبس��اط هوای 
فش��رده ش��ده در لوله های مخصوص )فشار 

باال( برای به کار انداختن پیستون های موتور 
خودرو کمک می گیرد. 

خودروهای هوای فش��رده فقط با این نوع 
س��وخت حرکت نمی کنند بلکه موتورهای 
الکتریکی نیز هوای داخل لوله ها را فش��رده 
می کنند. با این وجود نمی توان این خودرو ها 
را الکتریکی به حس��اب آورد زیرا موتورهای 
آنان به طور مس��تقیم چرخ را به حرکت در 

نمی آورد. 
 موتورهای الکتریکی بس��یار کوچکترند، 
خودروهای هوای فشرده نیز باید شارژ شوند 
اما چ��ون موتور آن ها انرژی کمتری مصرف 
می کند، مدت زمان شارژ نیز کوتاه تر است. 

نیتروژن مایع، سوختی کارآمد
این ماده یک سوخت جایگزین دیگر است 
که مانند هیدروژن در طبیعت مقدار زیادی 
در آن وج��ود دارد. خودروهای نیتروژنی در 
مقایس��ه با نمونه های بنزین��ی، آالینده های 
کمت��ری تولید می کنن��د. ام��ا خودروهای 
نیتروژنی برخالف هیدروژنی به نوع متفاوتی 

از موتور نیاز دارند. 
از  نیتروژن��ی  خودروه��ای  حقیق��ت  در 
موتوری ش��بیه موتور هوای فشرده استفاده 
می کنند. در چنین خودرویی نیتروژن مایع 
سرد نگهداشته می شود. برای روشن کردن 
خودرو نیتروژن وارد موتور می شود. در آنجا 
پس از داغ شدن منبسط شده و انرژی تولید 

می کند. 

باتری های گرافنی
ب��رای  فناوری ه��ا  از جدید تری��ن  یک��ی 
خودروه��ای آین��ده اس��تفاده از باتری های 
گرافنی است. حتی در نمایشگاه اتومبیل جنوا 
۲017، یک خودرو چینی تمام الکتریکی از 
ش��رکت Pininfarina ب��ه نمایش درآمد که 
برای Hybrid Kinetic Group ساخته شده 

بود. 
ای��ن خودرو لوکس صن��دوق دار H600 با 
فناوری باتری گرافنی حرکت می کرد. البته 
مش��خصات و قابلیت های فن��ی این خودرو 
مش��خص نش��ده اما باتری های گرافنی در 
مقایسه با نمونه های لیتیوم یونی ۵0 تا 100 
برابر کارآمد تر هستند و تراکم انرژی آن ها ۵ 

تا 10 برابر بیشتر است. 

س�ال ۲۰۵۰ نیم�ی از خودروه�ای جهان 
برقی می شوند

تحلیلگران مؤسسه مالی مورگان استنلی 
پیش بینی می کنند تا ۲0۵0 میالدی فروش 
جهانی خودروهای برقی ساالنه از 13 میلیون 

دستگاه فرا تر می رود. 
همچنین آن ها پیش بینی می کنند تا این 
تاریخ نزدی��ک ۴7 درصد خودروهای جهان 
برق��ی باش��ند. بنابراین با توجه ب��ه روند به 
وجود آمده و کاهش ذخایر الزم برای تولید 
باتری ه��ای لیتیوم یونی باید س��وخت های 

جایگزین دیگر را نیز به کار گرفت. 
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گردشگری

رفت ارزان – برگشت گران
آیا گردشگران خارجی »کاالی ایرانی« می خرند؟!

بگذاریم که احساس هوایی بخورد!
ایران در رتبه ۷ جهانی

راز حفره ای در اهرام ثالثه
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مصریان قدیم اعتقاد داشتند 
ک��ه فراعن��ه پ��س از م��رگ به 
خدای��ی می رس��ند و بنابرای��ن 
بسیار  می بایس��ت  مقابرش��ان 
عظیم و غیرقابل نفوذ س��اخته 
ش��ود؛ اما در پ��س این عقیده، 
دنیای��ی از خراف��ات و دان��ش 
ستاره شناس��ی، عل��م اع��داد و 
مهندسی و اساطیر نهفته است 
که امروزه اهرام را جزو عجایب 
دنیای که��ن قرار داده اس��ت. 
مهم تری��ن و بزرگ ترین اهرام 
مصری، اه��رام موجود در غرب 
قاهره اس��ت که به اهرام ثالثه 

مشهورند. 
مجموعه اهرام »جیزه« )اهرام 
ثالث��ه( ن��ام مجموع��ه اه��رام 
تاریخی س��اخته شده در دوران 
مصر باستان است که در حاشیه 
شمالی شهر قاهره کنونی واقع 

شده است. 
هرم بزرگ جیزه یکی از اهرام 
در مجموعه اه��رام جیزه و تنها 
هفت گان��ه  عجای��ب  بازمان��ده 
جهان محسوب می شود. قدمت 
اهرام جیزه به سلس��له چهارم 
مصر می رس��د که نام های آن ها 
عبارتند از ه��رم »خوفو«، هرم 
»خف��ره« و ه��رم »منکورع« که 

»خوفو« بزرگترین شان است. 
ح��دود ۸  در  جی��زه  مس��احت 
کیلومتر است. عالوه بر سه هرم 
بزرگ، چندین ه��رم کوچک تر، 
مجسمه ابوالهول و کشتی بزرگ 
مصری متعلق به ۲۵۰۰ س��ال 
پی��ش از می��الد مس��یح نیز در 
منطقه جیزه واقع شده اس��ت. 
برخ��ی از پژوهش��گران، تاریخ 
س��اخت اه��رام را ب��ه بیش از 
۱۲ ه��زار س��ال پیش نس��بت 

می دهند. 

تأثیر ستاره ها بر ساخت مقابر فرعون های مصر

هرمهای س��ه گانه، عظیم ترین و باشکوه ترین 
بناهای دوره پادشاهی کهن هستند. این هرم ها با 
رمز و علم پنهانی ارتباط پیدا کرده اند و نمادهای 
»حکمت ازلی«، »س��رزمین مص��ر«، »پایداری 

ابدی« و »فنون جادوگری« بودند. 
برش و اندازه گیری سنگ ها در حد اعجاب انگیزی 
دقیق بوده، به ط��وری که کوچک ترین خطایی 
باعث بر هم خوردگی اشکال هندسی و حتی فرو 
ریختن بنا می ش��د. این بنا ها بزرگ ترین بناهای 

ساخت بشر تاکنون هستند.
در واق��ع؛ اهرام مصر یک��ی از عجایب هفتگانه 
جهان هس��تند ک��ه معم��اری و نوع س��اخت 
هوشمندانه آن ها همیشه برای بشر جای سوال 
بوده اس��ت. این اهرام در دورانی که مصر در اوج 
قدرتش بود ساخته ش��ده اند. می توان ادعا کرد؛ 
اهرامی که در مصر وجود دارند به خصوص اهرام 
»جیزه«، یکی از خارق العاده ترین سازه های دست  
بش��ر در تاریخ تا به امروز هستند. چیزی که در 
مورد این اهرام رازآلود بس��یار حیرت آور و سوال 
برانگیز اس��ت، اندازۀ غول آس��ای آن ه��ا و نحوه 
ساخته شدن شان در آن دوران است. هنوز هم با 
گذشت بیش از هزاران سال از ساخته شدن این 
اهرام، آن ها سمبل قدرت و شکوهی هستند که 

تمدن مصر در گذشته داشته است. 
البته باید گفت که برای داشتن درک کوچکی 
از عجای��ب اهرام مصر حتماً نیاز نیس��ت که به 
دیدن آن ها رفته باش��ید، حت��ی اگر عکس های 

آن ها را هم ببینید، کافیست تا این گونه سوال ها 
به ذهن تان خطور کند. به نظر شما ساخت چنین 
سازه هایی در آن دوران چطور ممکن بوده است؟ 
ای��ن موضوع کم��ی دور از ذهن نیس��ت؟ آن ها 
چطور موفق ش��ده اند چنین س��ازه هایی به این 
شکوه و عظمت بسازند؟ هر کدام از این هرم ها از 
صدها سنگ ساخته شده اند که گاهی وزن بعضی 
از آن ها به حدود یک تن هم می رسد. پس آن ها 
چطور در آن دوران بدون داشتن وسایل حمل و 
نقل توانس��ته اند این سنگ ها را جابه جا کنند و 

این چنین دقیق بر روی هم قرار بدهند؟ 
از دیگ��ر عجایبی که در مورد اهرام مصر وجود 
دارد ش��کل دقیق آن هاس��ت که با بیش��ترین 
جزیی��ات ممک��ن تراش خورده اس��ت. ش��اید 
انسان هایی هوشمند در آن دوران وجود داشته اند 
که توانس��ته اند چنین حیرتی به وجود بیاورند، 
شاید هم آن ها فناوری های پیشرفته ای داشته اند 

که ما هنوز از وجود آن ها بی خبریم؟ 

یک حفره بزرگ در داخل اهرام مصر
یک تیم از دانشمندان مدتی قبل خبر از کشف 
ی��ک حفره بزرگ در داخل اه��رام مصر در هرم 
عظیم »جیزه« دادند که ذهن آن ها را حسابی به 
خود مشغول کرده است. گفته می شود که هرم 
»خئوپ��س« بین ۲۴00 تا ۲۵00 س��ال قبل از 
میالد مسیح ساخته شده است و 1۴0 متر ارتفاع 
دارد. در داخل این ه��رم چندین گذرگاه وجود 

راز حفره ای در اهرام ثالثه
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دارد که بزرگ تری��ن آن 8 متر ارتفاع دارد و 
حفره دقیقا روی آن قرار دارد. طبق ش��واهد 
ساخت این هرم ۲0 سال طول کشیده است 
و مانند این حفره در هیچ کدام از اهرام دیده 

نشده است. 
همانطور که ذکر شد؛ باید بدانید که در بین 
اهرام��ی که در مصر ق��رار دارند، اهرام جیزه 
در نزدیکی قاهره ج��زو هرم های 3 گانه و از 
بزرگ ترین س��ازه های بشر هس��تند. پدیده 
دخال��ت موج��ودات فرازمینی از آن دس��ت 
پدیده هایی است که همیشه در مورد ساخت 
اهرام مصر به آن ها نس��بت داده شده است؛ 
چرا که ساخت چنین سازه هایی در آن زمان 
باید با ابزار بسیار قوی و مدرنی انجام می شده 
اس��ت که با توجه به اب��زار محدود آن دوران 

اصاًلً این دو با هم جور در نمی آیند.

جنس اهرام ثالثه مصر از چیست؟
گروه��ی از دانش��مندان م��واد و مصال��ح 
مؤسسه های ملی آمریکا و فرانسه با مطالعه 
و بررسی هایی دریافتند که مصریان باستان 
اه��رام ثالث��ه را ب��ا ریختن بت��ون در بلوک 
س��اخته اند. نخس��تین بار در دهه ی 1970 
می��الدی ژوزف داویدوویتس _ش��یمی دان 

فرانسوی_ اظهار کرد که اهرام مصر بلوک های 
س��نگی عظیم الجثه ای هس��تند و این گونه 
نیست که از جنس صخره باشند. دانشمندان 
برآنند که در ساخت بخش هایی از اهرام ثالثه 
از آهک اس��تفاده شده اس��ت و قسمت های 
دیگر، س��ازه های ساخته  دس��ت بشرند. این 
دانشمندان در تحقیقات خود از اشعه  ایکس، 
مشعل پالسما و میکروسکوپ های الکترونی 

استفاده کرده اند.

رابطه اهرام ثالثه مصر و ستارگان
نجوم یا به طور کلی بحث ستارگان در نظر 
انسان های باس��تان دارای اهمیت بسیار و از 
نظر قومی و گروهی مقدس و قابل پرستش 
و در نظ��ر عده ای نیز بی ارزش و بد ش��گون 
بوده است. به طور مثال نظر مصریان باستان 
در مورد صور فلکی بسیار عمیق و متفکرانه 
اس��ت در م��ورد س��اخت اه��رام ثالثه مصر 
دانش��مندان باستان ش��ناس در قبل از دهه 
80 تصور های گمراهانه ای داشتند؛ اما اینک 
دانشمندان فرانسوی به نحوه و دلیل ساخت 
آن پی برده ان��د. صورت فلک��ی جبار در بین 
مصریان باستان بسیار مقدس بوده به حدی 
که ساخت اهرام دقیقاً به آن مربوط بوده و از 

آن پیروی شده است.
طبق کش��ف دانشمندان 3 هرم اصلی از 8 
هرم مصر طبق 3 ستاره کمربند صورت فلکی 
شکارچی یا جبار ساخته شده است. این امر 

در ظاهر هم کاماًلً مشهود است.
 اگر با چش��م غیر مسلح نیز به این صورت 
فلکی نگاه کنید خواهید دید که در کمربند 
آن دو ستاره پرنورتر دریک خط قرار دارند و 
ستاره سوم کم نورتر است و در انحراف کمی 
از دو تای قبلی قرار گرفته اس��ت. در ساخت 
اه��رام مصر نی��ز دو هرم متعل��ق به فرعون 
بزرگتر و هرم س��وم متعل��ق به ملکه مصر و 
کمی کوچک تر است که با انحراف نیز ساخته 

شده است.
در دیواره اهرام )هر س��ه هرم( سوراخ هایی 
به عنوان دودکش و یا هواکش تعبیه ش��ده 
که به اتاق قبر متصل اس��ت. دانش��مندان با 
استفاده از دس��تگاه های لیزری پی بردند که 
این س��وراخ ها دقیقاً مطابق با ستاره خاص 
آن هرم در آس��مان اس��ت. مطابقت ۴ هرم 
دیگر در س��ایر نقاط مص��ر، با همین صورت 
فلکی )صورت فلکی جبار( نیز این امر را ثابت 
می کند که هواکش های هر هرم رو بس��وی 

ستاره مخصوص آن هرم دارد!
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از سال ۱۹۹۰ میالدی تاکنون مناطق آسیا، آمریکای جنوبی،  آفریقا و خاورمیانه بیشترین رشد را در جذب گردشگر خارجی به ثبت رسانده اند. در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۱.۳۲ 
میلیارد سفر خارجی توسط گرشگران در سراسر جهان انجام شد که در مقایسه با آمار ۱.۲۴ میلیارد سفر در سال گذشته آن افزایش داشت و همچنین سه برابر بیشتر از ۴۳۹.۵ 
میلیون سفری است که در سال ۱۹۹۰ میالدی به ثبت رسید. در حالی که جمعیت جهان از ۵.۳ میلیارد نفر در ۲۸ سال پیش )۱۹۹۰( به بیش از ۷.۶ میلیارد نفر در حال حاضر 

رسیده است نمی توان این حقیقت را کتمان کرد که امروز در مقایسه با گذشته افراد بیشتری لذت سفر در سراسر دنیا را تجربه می کنند.

رش��د بزرگ گردشگری در قرن ۲1 زائیده 
افزایش محبوبیت جاذبه های گردشگری در 
مقاصد اروپایی نبوده و در عوض نتیجه رونق 
گردشگری در آسیا، آمریکای جنوبی،  آفریقا و 
خاورمیانه بوده است. به عنوان مثال در سال 
1990 میالدی، منطقه آسیا-پاسیفیک تنها 
میزبان ۵6.۲ میلیون توریس��ت خارجی بود 
اما آمارهای سال ۲017 در این منطقه عدد 

3۲3.7 میلیون نفر را نشان می دهند.
در 30 س��ال اخیرک��دام ی��ک از مقاص��د 
گردش��گری بیش��ترین رش��د را در ج��ذب 
گردش��گر خارجی داشته اند و کدام کشورها 
وارد مدار پررونق گردش��گری شدند و کدام 
یک از این بازار خارج ش��دند؟ بخش س��فر 
نش��ریه تلگراف ت��الش کرده با اس��تفاده از 

بانک اطالعاتی س��ازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO( به این پرسش پاسخ دهد.

از نقطه نظر رشد نسبی جذب گردشگر از 
س��ال 1990 تاکنون هیچ کشوری به اندازه 
کامب��وج رون��ق در ای��ن بخ��ش را طی این 
سال ها تجربه نکرده است. در سال 1990 که 
کامبوج هنوز تحت سیطره خمرهای سرخ، 
جنگ با ویتنام و متعاقب آن 10 سال اشغال 
بود، س��االنه تنها پذیرای 17000 گردشگر 
بود اما حاال پس از گذش��ته سه دهه کشور 
کامبوج یکی از مقاصد اصلی سفر به جنوب 
شرقی آسیاس��ت و براساس گزارش سازمان 
جهانی گردش��گری در س��ال ۲016 میزبان 
۵.01 میلیون توریس��ت بوده ک��ه حاکی از 
رش��د 3۲9۴1 درصد در قی��اس با آمارهای 

سال 1990 است. انتظار می رود این رقم در 
آمارهای اعالمی سال ۲017 به ۵.6 میلیون 

نفر برسد.
کشور الئوس و میانمار دو همسایه کامبوج 
نیز در رتبه های دوم و س��وم بیشترین رشد 
گردش��گری در ۲8 س��ال اخیر ق��رار دارند. 
الئ��وس که در س��ال 1990 تنه��ا 1۴ هزار 
گردشگر داشت بر اس��اس آمار سال ۲016 
میزبان 3.3۲ میلیون توریس��ت بوده )رشد 
۲371۴ درصدی( و شمار گردشگران میانمار 
نی��ز از ۲1 هزار نفر در س��ال 1990 به ۲.9 
میلیون نفر )رش��د 13809 درصد( افزایش 

یافته است.
ایران پس از کامبوج، الئوس، میانمار، آلبانی، 
قرقیزستان و ویتنام در رتبه هفتم  بیشترین 
رشد در جذب گردشگر از سال 1990 میالدی 
تاکنون قرار گرفته اس��ت و امروز 3۲.9 برابر 
بیشتر از ۲8 سال پیش گردشگری خارجی 

وارد خاک ایران می شوند.
گرجستان، امارات، آذربایجان، قطر، مالزی، 
عمان، ایس��لند، بالروس، کوبا، پرو، کرواسی، 
آفریقای جنوب��ی و یونان نی��ز در رتبه های 
بعدی کشورهایی قرار دارند که از سال 1990 
تاکنون بیشترین رشد را در جذب توریست 

خارجی به ثبت رسانده اند.
چ��ون  کش��ورهایی   1990 س��ال  در 
مجارس��تان، س��وئیس، پرتغال و بلژیک در 
می��ان پرگردش��گرترین کش��ورهای جهان 
حضور داش��تند که ام��روزه جای خود را به 
کشورهایی نظیر ژاپن، مالزی و ماکائو دادند 
و کش��ور چی��ن ک��ه در آن زم��ان در رتبه 
دوازدهم جهان قرار داش��ت ام��روز جایگاه 
خود را به رتبه چه��ارم ارتقاء داده و تایلند 
نیز از رتبه هجدهم ب��ه جایگاه دهم صعود 
کرده است. ترکیه نیز یکی دیگر تازه واردها 
در می��ان مقاص��د برتر گردش��گری جهان 

نقشه گردشگری جهان در 28 سال اخیر

ایران در رتبه ۷ جهانی
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محسوب می شود که در سال 1990 حدود 
۴.8 میلیون گردشگر داشت و امروز نزدیک 

به چهل میلیون نفر.
تنها س��ه کشور از س��ال 1990 تاکنون با 
کاهش ش��مار گردش��گر رو ب��ه رو بوده اند؛ 
مجارس��تان ک��ه زمان��ی ب��ا ۲0.۵ میلیون 
توریس��ت پنجمین کش��ور پربازدید جهان 
بود، امروز با 1۵.۵ میلیون گردش��گر به رتبه 
پانزدهم نزول پیدا کرده است. سوئیس نیز از 
جایگاه 11 به 3۵ و رومانی از رتبه ۲۴ به 73 

نزول یافته اند.
از س��ال ۲010 می��الدی تاکن��ون نی��ز 
کش��ورهای الجزایر، زیمب��اوه، اردن، تونس، 
اوکرای��ن، س��وریه و مصر با کاهش ش��مار 
گردشگر در مقایسه با سال های گذشته خود 
رو به رو بوده اند و از سال ۲01۵ تاکنون هم 
کره جنوبی، آرژانتین، ایران، بلژیک، الئوس، 
میانمار، عربس��تان سعودی، آمریکا و روسیه 

ریزش گردشگر داشته اند.
ایران از س��ال ۲01۵ تاکنون با کاهش 0.3 
میلیون گردشگر مواجه بوده است. آمریکا و 
روس��یه نیز از سال ۲01۵ تاکنون به ترتیب 
3.6 و ۴.۴ میلی��ون نف��ر کاهش گردش��گر 

داشته اند.
بر اس��اس این گزارش، کاهش در ش��مار 
گردش��گران در سال های اخیر بیشتر نتیجه 
جنگ، تروریس��م و ناآرامی های داخلی بوده 

است. 
الزم به ذکر اس��ت که براساس آمارها، در 
سال ۲017 بخش س��فر و گردشگری ایران 
توانسته ارزش افزوده ای حدود 30.7 میلیارد 
دالر معادل 7.3 درصد از کل تولید ناخالص 
داخلی کش��ور ایجاد کند. در س��ال ۲018 

نی��ز انتظار می رود ارزش اف��زوده این بخش 
رش��د 6.7  درصدی را تجربه کند؛ همچنین 
پیش بینی می شود طی 10 سال آتی از سال 
۲018 تا ۲0۲8 متوسط رشد ساالنه اثر سفر 
و گردشگری بر تولید ناخالص داخلی معادل  

۲.8 درصد رقم بخورد.
میزان اش��تغال ایجاد ش��ده توسط سفر و 
گردشگری در سال ۲017 حدود 1.6 میلیون 
ش��غل بوده اس��ت که این رقم سهمی  بیش 
از  6 درصد از کل اش��تغال کشور را تشکیل 
می دهد. طبق پیش بینی ها در س��ال ۲018  
میزان اشتغال س��فر و گردشگری نسبت به 
سال ۲017 رشد ۴.9 درصدی خواهد داشت 

و در ده س��ال آینده متوسط رشد ساالنه ای 
معادل 1.۵ درصد را رقم خواهد زد.

از لحاظ مقایسه ایران با چندی از کشورها 
می توان گفت میزان ارزش افزوده تولید شده 
در بخش سفر و گردشگری ترکیه بیش از 3 
برابر ایران بوده اما میزان اش��تغال ترکیه در 

این صنعت تنها 1.3 برابر ایران است.
اثر مس��تقیم سفر و گردش��گری بر تولید 
ناخالص داخلی در سال ۲017 حدود 11.8 
میلیارد دالر معادل ۲.8 درصد از GDP  بوده 
است و پیش بینی می شود در سال ۲018 با 

رشد 7.۴ درصدی همراه باشد.
طبق پیش بینی ها از سال ۲018 تا ۲0۲8 
اثر مس��تقیم س��فر و گردش��گری بر تولید 
ناخالص داخلی با متوس��ط رشد ساالنه ۲.8 
درصدی هم��راه خواهد بود. نمودارهای ارائه 
ش��ده به مقایس��ه وضعیت ای��ران با برخی 
کش��ورهای جهان می پردازد. براس��اس آن، 
میزان اثر گردش��گری ب��ر GDP در ترکیه 
تقریباً 33 برابر ایران بوده و انتظار می رود طی 
10  سال آتی متوسط رشد ساالنه به نسبت 

باالتری در مقایسه با ایران داشته باشد.
در س��ال ۲017 سفر و گردشگری به طور 
مس��تقیم ۵۵۲ هزار و ۵00 ش��غل در ایران 
ایجاد کرده که این میزان اشتغال سهمی ۲.1 
درصدی از کل اشتغال کشور را داشته است. 
در عین حال انتظار می رود میزان اش��تغال 
مستقیم سفر و گردش��گری در سال ۲018 
با رش��د همراه باش��د. طی 10 سال آتی اثر 
مس��تقیم گردش��گری بر اش��تغال به طور 
متوس��ط س��االنه معادل 1.3 درصد افزایش 
خواهد داش��ت که در مقایس��ه با بسیاری از 

کشورها این رقم بسیار کوچک است.
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در یک س��ند غیر ش��فاف درباره 
مراس��م گالب گی��ری ظاه��راً ذکر 
ش��ده که ح��دود هفتصد س��ال 
پیش، ی��ورش ناجوانمردانه قوم 
مغول به اس��تان فارس و ویراني 
اکثر شهرهاي آن توسط سربازان 
چنگیز و بروز ناامن��ي در فارس، 
باعث شد که گلکاران و کشاورزان 
گل س��رخ در پ��ي یافت��ن مکاني 
باش��ند ت��ا از هجوم مغ��والن در 
امان بمانند. گروهي به خراسان، 
ع��ده اي ب��ه هم��دان و تع��دادي 
به سمت کاش��ان حرکت کردند و 
در چند نقطه اطراف کاشان سکني 
گزیدن��د و به پرورش گل س��رخ 

پرداختند.
چن��دي نگذش��ت که کش��ت گل 
محم��دي و متعاق��ب آن صنع��ت 
و مراس��م س��نتي گالبگی��ري در 
کاشان رواج پیدا کرد. دشت هاي 
کاش��ان  اط��راف  در  س��رخ  گل 
به ط��ور پراکن��ده وجود ن��دارد؛ 
بلک��ه مي ت��وان نوار پهن��ي از آن 
را کیلومتره��ا از دامن��ه کوه هاي 
»کام��و«  و  »آزران«  از  کرک��س، 
گرفته تا »نیاس��ر« و »دلیجان« و 
»ب��رزک« و »قمص��ر« و »قهرود« 
مشاهده کرد، اگر چه پیشکسوتان 
گل و گالب گیري مي گویند: »گل 
سرخ از قمصر به دیگر روستاهاي 
اطراف رفته اس��ت.« ام��ا به هر 
حال تاری��خ س��ندهای دیگری را 

ارائه می دهد.

تاریخ پرورش گل محمدی و تولید گالب
در تعیین محدوده مکانی و زمانی ایجاد و توسعه 
این کش��ت و گالب گیری در ایران و درگذشته 
می ت��وان گفت که تولید و کاربرد این محصول از 
زمان ه��ای دور و قبل از اس��الم و در اقصی نقاط 
کش��ور رواج داش��ته اس��ت؛ به نحوی که گل و 
گیاهان گل دار، چه خوراکی و چه دارویی همواره 
بخش بزرگی از پزش��کی بومی ایران بوده است. 
سنگ نگاره های ستبر تخت جمشید، نمادی گویا 
از فرهنگ نام آشنای مهرورزی و دوست داشتن 

گل و گیاه بر سینه دارد. 
در ای��ن باره؛ کتاب جامع »قان��ون« در طب از 
ش��یخ الرئیس ابوعلی س��ینا بازگو کنندۀ نکات 
ارزنده ای اس��ت. این کتاب که حدود 1000 سال 
قبل نوش��ته شده اس��ت )370- ۴۲8 ه- ق( در 
مجلدهای مختلف آن مکرراً جهت درمان امراض 
مختلف، بر استعمال گل خشک یا گالب و حتی 
دیگر عرقیات تأکید شده است.  طبق نظرعموم 
متخصصان، قمصر خاستگاه دیرین گل و گالب 
اس��ت. دربارۀ س��ابقه تاریخی ای��ن محصول در 
قمص��ر – به علت محیط نا آرام آن – س��ابقه ای 
طوالنی در دست نیست، اما بر اساس یک دیدگاه 
در عصر ملک ش��اه سلجوقی که مسجد میان ده 
قمصر ساخته می شد – و ا زمحراب گچبری آن 
هنوزبخش عمده ای پابرجاست – نماینده یکی از 
اتابکان روم شرقی از دامنه های کوه اسبی قمصر 

مقداری گل س��رخ خودرو با خود به شهر دمشق 
که آن روز ها »داماسکوس« خوانده می شد، می برد 
و در آنج��ا پرورش داده می ش��ود. دلیل این ادعا 
درحال حاضر، اطالق نام »داماس��ک رز« یا »رز 
اداماسنا« در فرهنگ التین و در زبان کشورهای 

انگلیسی زبان به گل سرخ ایران است. 
نکته قابل توجه در این زمینه تأمل در ش��یوه 
گالب گیری قمصر اس��ت؛ زی��را اگرچه تقطیر و 
تولید عرقیات در ایران قدمتی بس طوالنی دارد، 
فلسفة به کارگیری دستگاه های سنتی گالب گیری 
قمصر بیانگر پویشی جدید در این صنعت، تولید 
محصول در حجم زیاد و با هدف تجاری اس��ت؛ 
درحالی که قبل از آن با دستگاه های تقطیر، تنها 
مقداری محدود برای درمان تولید می شده است. 
از دیگر اسناد موجود درباره گل و گالب گیری 
در قمصر وجود سفرنامه »شاردن« سیاح فرانسوی، 

است که در دوران صفویه نگاشته شده است.
 وی در جلد س��وم س��فرنامه اش هنگام عبور از 
کاش��ان به معجزه عرق بیدمشک اشاره می کند و 
در ادامه سفرخویش به طرف اصفهان از راه قهرود، 
بعد از عبور از سد شاه عباسی )شیخ بهایی( آورده 
است: »در اوایل خردادماه بود و گل ها هنوز نشکفته 
بودند.« این به   همان گل های محمدی منطقه که 

در اوایل خرداد ماه می شکفند، اشاره دارد. 
وی در جل��د چهارم س��فرنامه اش ذیل بخش 
نوش��یدنی ها، عنوان قابل توجهی با عنوان »یک 

بگذاریم که احساس هوایی بخورد!
اردی بهشت به مراسم گالبگیری برویم
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رقم شگفت انگیز از صادرات« آورده سپس به 
طور مفصل به عرقیات مختلف و نحوه تولید و 
کاربرد آن اشاره می کند، هم چنین از خواص 
گل و صنعت گالب گی��ری در ایران آن روز 
بحث کرده، شرح مبسوطی از فرایند شهد و 
خواص گالب دارد؛ نکته مهم این است که وی 
می نویسد: »از این شربت مطبوع به سرتاسر 
مشرق زمین صادر می شود و کشتی هایی که 
کامالًً انباشته از آن است به صوب هندوستان 

عزیمت می کنند.« 
این همه بیانگر رونق فوق العاده این صنعت 
در دوران گذش��ته نسبت به وضعیت کنونی 
اس��ت و اینکه چقدر ای��ن صنعت در منطقه 
و کش��ور رواج داشته، که باتوجه به وضعیت 
حمل و نقل و عدم دسترسی های آن دوران، 
در این س��طح وس��یع، به عنوان یک کاالی 
عم��ده صادراتی در عرصه تج��ارت خارجی 
مطرح بوده است. دیگر منبعی که در این باب 
به نکاتی اش��اره دارد، فرهنگ دهخدا است. 
این مطلب درسال های 1337-1338ه – ش 
نگارش ش��ده است و اش��اره دارد: »محصول 
عم��ده قصب��ه قمصر، گل محمدی، س��یب 
زمینی، انواع میوه های سردسیری، ومختصر 
باغات اس��ت. در فصل بهار و موسم برداشت 

گل، عطرگل های قصب��ه از چند کیلومتری 
به مشام می رس��د؛ در آن موقع حدود هفتاد 
کارگاه گالب و عطرگی��ری دایرمی گ��ردد و 
مصرف روزانه هرکارگاه تقریباً ۵00 کیلو گل 
اس��ت و گالب و عطر آن در تمام نقاط کشور 

به خوبی معروف است.«
در هر ص��ورت صنعت گالب گیری در تمام 
دوره های زمانی گذشته رواج داشته، به شکل 
وسیع تولید می شده، حتی صنایع جنبی آن 
نظیر مسگری، شیشه سازی و وسایل بسته بندی 
آن نیز در کنارش رواج داشته است. از نظرگاه 
تولید و فروش محصول نیز، بیش تر به خارج از 
منطقه صادر می شده است و بدین علت برخالف 
اغلب صنایع دستی درطول تاریخ و به خصوص 
در دوران معاصر توانسته است که جایگاه خود 
را در عرصه بازار مصرف حفظ کرده، روز به روز 
برکمیت و کیفیت خود بیفزاید، به گونه ای که، 
در این زمینه انواع عرقیات گیاهی و دارویی نیز 

بدان اضافه شده است. 
از دیگر تبعات این تحوالت، نفوذ و گسترش 
این صنعت به روس��تاهای پیرامون قمصر و 
حتی به دیگر اس��تان های کشور در دهه های 
اخیر اس��ت؛ به نحوی که طبق نظر اهالی و 
روستاهای بخش قمصر، از سال 1310 به بعد، 

گل محمدی برای کشت، به این روستا ها راه 
یافت و از سال 1336 به بعد برخی گالب گیران 
حرف��ه ای قمصر به علت قیمت نازل گل این 
روس��تا ها، دس��تگاه های خود را در آنجا دایر 
کردند. البته پس از چندی با مشخص شدن 
کیفیت پایین محصول گل این روستا ها در اثر 
این عمل و عوامل دیگر گالب گیری س��نتی 
به سبک قمصر فرا گرفته شد و رواج یافت و 

تاکنون گسترش یافته است. 
عل��ت ای��ن همه تأکی��د ب��رگالب قمصر، 
مرغوبیت فوق العاده گل تولیدی قمصر بوده، 
و این به س��بب ش��رایط طبیعی ویژه قمصر 
است.   چه در گذش��ته و چه امروز، بهترین و 
عالیترین محصول گل و گالب و طالی معطر 
–با عیار بس��یار باال که دقیقاً با استانداردهای 
آن مطابق است- محصول آب و خاک و اقلیم 
این س��امان است. در کنار این عامل اساسی، 
روش سنتی گالب گیری قمصر را باید حاصل 
هنر، ذوق، س��لیقه، پشتکار و ابتکار مردم آن 
دانس��ت؛ مردمی که با الهام از فرهنگ اراده و 
سابقه درخشان نظام اجتماعی خویش، آن را 
پرورانیده و توسعه داده اند. از این روباید برای 
تجارب ارزشمندی که طی سالیان دراز در این 

مسیر کسب کرده اند، ارزش گذاری کرد.
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آیا گردشگران خارجی »کاالی ایرانی« می خرند؟!
اهمیت درآمد گردشگری در اقتصاد کشورها

در حال��ی رهب��ر معظم انقالب امس��ال را 
به عنوان س��ال »حمای��ت از کاالی ایرانی« 
نامگذاری کرده اند که بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی و صنعت گردشگری بر این باورند 
رونق صنعت گردشگری می تواند از بهترین 
حامیان تولیدات ایران در بخش های مختلف 

باشد.
کارشناسان معتقدند در صورت زمینه سازی 
ب��رای توس��عه گردش��گری، ورود  دقی��ق 
گردش��گران به ایران در واق��ع زنجیره ای از 
ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی 
را ایجاد می کند که در نهایت اشتغال، رونق 
تولید و نشاط اقتصادی و اجتماعی، سوغات 

گرانبهای آنها برای کشورمان است.
مهدی پازوک��ی، اقتصاددان درباره اهمیت 
درآم��د گردش��گری در اقتص��اد کش��ورها 
می گوید: براس��اس داده ه��ا و مفاهیم علمی 
اقتصادی بهترین نوع درآمدهای ارزی برای 
یک کش��ور؛ درآمد صنعت گردشگری است. 
به این دلیل ک��ه ضمن خروج کمترین کاال 
بیش��ترین درآم��د ارزی برای کش��ور ایجاد 
می ش��ود و به همین دلیل ب��ه آن صادرات 

نامرئی می گویند.

ام��روز که کارش��کنی های غرب و ش��رق 
علیه اقتصاد ایران بازار کش��ورمان را تش��نه 
ارزه��ای خارجی و روند نق��ل و انتقال ارز را 
برای بازرگانان مشکل کرده، رونق گردشگری 
و افزایش ورود گردش��گران می تواند بهترین 
گزینه برای س��یراب کردن اقتصاد کشور از 

ارزهای خارجی معتبر باشد.

گردشگری؛ والفجر مقدماتی اقتصاد ایران
این اقتصاددان معتقد است رونق گردشگری 
ایران درواقع والفجر مقدماتی برای توس��عه 
اقتصادی بوده و الزم اس��ت سیاس��تگذاران 
گردشگری با استفاده از رهنمودهای مراجع 
دینی کش��ورمان زمین��ه آن را فراهم کنند؛ 
چون اشتغال پایدار و درآمدهای ارزی سرشار 
از این طریق دستاوردی است که در شرایط 

فعلی برای ایران قابل چشم پوشی نیست.
وی ضمن اش��اره به درآمد ارزی ترکیه از 
صنعت گردش��گری می گوید: این کش��ور با 
این که کمتر از یک دهم جاذبه های تاریخی 
ایران را به خود دیده، س��االنه نزدیک به ۲۵ 
میلی��ارد دالر درآمد از ص��ادرات نامرئی به 
دس��ت  می آورد و نکته جالب اینجاست که 

بخش اعظم گردش��گران این کش��ور ایرانی 
هس��تند، درحالی ک��ه دربس��یاری از موارد 
جاذبه های تاریخی و طبیعی ایران بسیار بهتر 

از این کشور است.

اول گردشگری داخلی بعد خارجی
پازوکی بر این باور است علت منفی بودن تراز 
گردش��گری ایران با اغلب کشورهای دهکده 
جهانی عدم توسعه و رونق گردشگری داخلی 
کش��ورمان بوده است ؛ چراکه براساس اصول 
ابتدا باید گردشگری داخلی رونق داشته باشد 
تا به دنبال آن گردشگران خارجی نیز از راه 

برسند.
این اقتص��اددان با تأکید ب��ر این که یکی 
از دالیل عدم موفقیت صنعت گردش��گری 
ای��ران نگاه حاکمیتی و دولتی به آن اس��ت، 
می گوید: این درحالی اس��ت که گردشگری 
صنعتی کاماًل متکی به توانمندی های بخش 
خصوصی اس��ت و بای��د دولتم��ردان صرفاً 
زمینه ه��ا و پیش نیازهای آن را فراهم کنند. 
برای مثال اتفاقی که در جزیره کیش افتاده و 
می بینیم امروز گردشگری در این منطقه به 
دلیل استفاده از قوانین مناطق آزاد توانسته 

عماد عزتی
خبرنگار
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جایگاه خوبی برای خود ایجاد کند، 
درحالی که به دلیل تملک ارگانی 
در اغلب بخش های س��واحل خزر 
چنین اتفاقی در این سواحل زیبا 

نیفتاده است.

نشاط اجتماعی با گردشگری
این اقتصاددان کشورمان ضمن 
اش��اره به اهمیت ایجاد نشاط در 
جامعه می گوید: نشاط اقتصادی در 
جامعه آنقدر مهم است که بتازگی 
دانش��گاه های معتب��ر بین المللی 
واحدی به عنوان »اقتصاد نشاط« 

را تدریس می کنند و یکی از موارد 
مطرح شده در آن اثرگذاری صنعت 

گردشگری در این زمینه است.
توس��عه  می افزای��د:  پازوک��ی 
گردش��گری نش��اط اقتص��ادی و 
اجتماعی به همراه خواهد داشت، 
درحالی که دستاورد دیگر آن ارائه 
تصویر واقعی از جمهوری اسالمی 
ایران در دیگر نقاط دهکده جهانی 
اس��ت ؛ چ��ون دش��منان میه��ن 
اسالمی ما بخصوص آمریکا و رژیم 
صهیونیستی دائم در تالش هستند 
تصویری غیرواقع��ی از ایران برای 
دیگران ترس��یم کنند، به همین 
دلیل باید از گردشگران ورودی به 
ایران به عنوان سفیران کشورمان 

استفاده کنیم.

45 درصد تراز منفی داریم
از س��وی دیگر اردش��یر اروجی، 
مدی��رکل س��ابق دفت��ر آم��ار و 
می��راث  س��ازمان  برنامه ری��زی 
فرهنگ��ی به م��ا می گوی��د: بارها 
گفته شده درآمدهای گردشگری 
درآمدهای  جایگزی��ن  می توان��د 
صنعت نفت باش��د که این اظهار 
نظر کاماًل درستی است و امروز هم 
می گوییم بهترین کاالی صادراتی 
ای��ران صادرات نامرئی اس��ت؛ اما 
نکته اینجاست که برای این منظور 
نیازمند مدیریت علمی و تخصصی 
در گردشگری هستیم و ایران هنوز 

از آن محروم است.
اروج��ی می افزاید: ش��اهد مثال 
غیرعلم��ی در صنعت  مدیری��ت 
گردش��گری ایران که امروز از آن 
به عنوان ناجی اقتصاد کش��ورمان 
یاد ش��ده، این اس��ت که براساس 
اظهارنظر مسئوالن ایران ساالنه 9 
میلیون گردشگر به خارج از مرزها 
روانه می کند و در خوشبینانه ترین 
حالت تنها ۲,۵ میلیون گردش��گر 
را پذیرایی کرده اس��ت؛ یعنی تراز 
منفی ۴۵ درصد در این بخش که 

نگران کننده است.

امـان از تصمیم گیری های اشـتباه و 
مقطعی

به گفت��ه مدیرکل س��ابق دفتر 
آمار و برنامه ریزی سازمان میراث 
تصمیم گیری ه��ای  فرهنگ��ی، 
اش��تباه و مقطعی برای بهبود تراز 
گردشگری در واقع عاملی بوده برای 
بدتر ش��دن اوضاع به صورتی که 
طی سال های اخیر تفاهم نامه هایی 
ب��ا کش��ورهای مختل��ف )ترکیه، 
روسیه، چین و ...( به منظور توسعه 
گردشگری امضا شده است؛ اما در 
عمل می بینیم بازهم همان تجربه 
ناموفق را داشته ایم. به عنوان مثال 
تفاهم نامه گردش��گری ب��ا ترکیه 
امضا ش��ده، اما س��االنه در مقابل 
۵,۲ میلیون گردش��گر ایرانی که 
به ترکیه سفر می کنند تنها چند 

ده هزار گردشگر ترک وارد خاک 
ایران می شوند.

اروجی با اشاره به جایگاه پنجم 
ای��ران از نظ��ر جاذبه های تاریخی 
� فرهنگ��ی تصری��ح می کند: در 
نگاه اول این جای��گاه امتیاز قابل 
توجهی برای ایران است؛ اما وقتی 
با دقت مش��غول بررسی اطالعات 
موجود می شویم، می بینیم نه تنها 
ای��ن جایگاه امتیازی ب��رای ایران 
به ارمغان نی��اورده بلکه مدیریت 
غیرعلم��ی در پ��اره ای از موارد به 

زیان آن نیز بوده است.
وی می گوی��د: ب��رای اس��تفاده 
منطق��ی از درآمده��ای صادرات 
سیاس��تگذاران  بای��د  نامرئ��ی 
گردش��گری ای��ران مراقب برخی 
کارشکنی های دیگران باشند؛ برای 
نمونه زمانی که برجام زمینه حضور 
گردشگران خارجی بیشتری را در 
ای��ران ایجاد کرد، آمریکا قانونی را 
به اجرا گذاشت که براساس آن هر 
فردی که به ایران سفر کند، دوباره 
باید برای ورود به آمریکا درخواست 
روادید بدهد، به این ترتیب بخشی 
از تقاض��ای ورود گردش��گران به 

کشورمان محدود شد.

تقریبـاً 50 درصـد از برنامـه عقـب 
هستیم

گردش��گری  کارش��ناس  ای��ن 
رقابت پذیری  می��زان  درخصوص 
گردش��گری ای��ران ه��م ی��ادآور 
می شود که مجمع جهانی اقتصاد 
س��ال ۲01۵ میالدی گزارشی در 
این زمینه منتش��ر ک��رد که باید 
توجه ویژه به اطالعات مندرج در 
آن داشته باش��یم، چون آمارهای 
موجود این گ��زارش بیانگر نیازها 
و امتیازهای گردشگری ایران برای 
دس��تیابی به درآمدهای مستمر و 

مناسب در این شرایط است.
به گفته اروجی، در گزارش مطرح 
شده جایگاه کلی ایران از میان 1۴0 
کشور مورد بررسی رتبه 100 بوده 
که نسبت به امتیازات گردشگری 
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ایران نا امیدکننده اس��ت. به عنوان مثال در 
تعام��الت بین الملل��ی جایگاه ای��ران 116، 
خدمات س��فر 1۲0، صنایع وابسته و نیروی 
آم��وزش دیده رتبه باالت��ر از 110 و محیط 
کسب و کار ایران نیز در همین محدوده بوده 
ک��ه باید برای آنها چاره اندیش��ی کنیم. این 
کارشناس صنعت گردشگری درباره امتیازات 
مطرح شده ایران در این گزارش نیز می گوید: 
در همین گزارش آمده منابع فرهنگی ایران 
رتبه 37 دارد و امنی��ت ایران رتبه 97 را به 
خود اختصاص داده و بهداشت و سالمت هم 
در جایگاه 93 قرار گرفته است، که می توان از 

این امتیازات استفاده بهینه داشت.
اروجی تأکید می کند: اگر به دنبال دستیابی 
به درآمدهای گردشگری برای تقویت اقتصاد 
کشورمان هس��تیم باید براساس افق 1۴0۴ 
عمل کنی��م. درحالی که ام��روز تقریباً ۵0 
درصد از برنامه تعیین ش��ده در گردشگری 

کشورمان عقب هستیم.

تمدن، تاریخ و فرهنگ ایران اسـالمی؛ بهترین 
کاالی ایرانی

در همین حال رحیم یعقوب زاده، اس��تاد 
دانش��گاه در رشته گردشگری و رئیس مرکز 
گردش��گری علمی و فرهنگی دانش��جویان 
ای��ران درباره اهمیت اقتصادی گردش��گری 
در ایران به جام جم می گوید: امروز اش��تغال 
و رونق اقتصادی دو دغدغه مهم مسئوالن و 
همچنین هموطنان است و برنامه ریزی های 

مختلف��ی در این زمینه ص��ورت گرفته؛ اما 
بی توجهی به ظرفیت های گردشگری و تأثیر 
آن در برط��رف ش��دن ای��ن نگرانی ها کاماًل 

مشهود است.
یعقوب زاده می افزاید: طرح ها، بس��ته های 
حمایتی و همچنین اقداماتی مختلفی برای 
اش��تغال زایی و رف��ع رکود تولید از س��وی 
دولت ها و مسئوالن اجرایی شده که در اغلب 
موارد این طرح ها به اهداف خود نرسیده اند؛ 
درحال��ی که با توجه و اختصاص بودجه های 
هدفمند در گردشگری می توان تحول قابل 

توجهی در اقتصاد ایران ایجاد کرد.
وی تأکید کرد: در ش��رایط فعلی که رهبر 
معظ��م انقالب امس��ال را س��ال حمایت از 
کاالی ایرانی نامگذاری کرده اند، بد نیس��ت 
مسئوالن گردشگری ایران به این نکته توجه 
داشته باشند که معروف ترین و پرآوازه ترین 
کاالی ایران��ی، تمدن، تاریخ و فرهنگ ایران 
اس��المی اس��ت که می توان از آن به عنوان 
کاالیی بی همتا به سراسر جهان صادر کرد و 

درآمدهای سرشاری را از آن به دست آورد.

هر 6 گردشگر ورودی یک فرصت شغلی
نویسنده کتاب »اقتصاد گردشگری« تأکید 
می کند: براساس تعاریف بین المللی و تأکید 
سازمان جهانی گردشگری به ازای هر شش 
گردشگر واقعی ورودی به ایران یک فرصت 
شغلی جدید به اقتصاد کشورمان هدیه داده 
می ش��ود، به همین دلیل بای��د امروز برای 

جذب هرچه بیش��تر گردش��گران خارجی 
برنامه ریزی کنیم. یعقوب زاده می گوید: نکته 
اصلی در این زمین��ه مربوط به نحوه ایجاد 
مش��اغل اس��ت که نباید از دید مس��ئوالن 
دور بماند، چون س��رمایه گذاری انجام شده 
برای هر فرصت ش��غلی در گردشگری قابل 
مقایس��ه با صنایعی همچون پتروش��یمی 
یا نفت نیس��ت و اغلب مش��اغل ایجاد شده 
دقیق��ا در نقاطی اس��ت ک��ه اکنون معضل 
بی��کاری داریم. چون جاذبه های باس��تانی، 
فرهنگی و طبیعی ایران در آن مناطق قرار 
دارد. به عنوان مثال کرمانشاه، خوزستان و 

کهگیلویه و بویراحمد و ... .
ای��ن اس��تاد دانش��گاه معتقد اس��ت هم 
اکن��ون با توجه به آمار گردش��گران ورودی 
کشورمان تقریباً 770 هزار فرصت شغلی به 
بخش های مختلف گردشگری اختصاص دارد 
و در صورت دستیابی به اهداف تعیین شده 
صادرات نامرئی ایران، این رقم بسیار باالتر از 

مشاغل فعلی خواهد بود.
به گفت��ه یعقوب زاده، آن ط��ور که برآورد 
ش��ده، در صورت تحقق برنامه های سازمان 
می��راث فرهنگی و رش��د ورود گردش��گران 
خارج��ی با همکاری دس��تگاه های مرتبط و 
متولی به کشورمان، تقریباً صد هزار فرصت 
ش��غلی تا پایان س��ال در ای��ن بخش ایجاد 
خواهد شد که جمع شاغالن صادرات نامرئی 
را به مرز 900 هزار نفر خواهد رساند؛ از این 

رو نباید فرصت سوزی کرد.
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پایگاه اطالعات و آمار اصلی ترین 
پیش نیاز

از سوی دیگر مریم رنجبری، 
مدیری��ت  ارش��د  کارش��ناس 
جام ج��م  ب��ه  گردش��گری 
می گوید: ب��رای این که از نظر 
درآمدی بخواهیم گردش��گری 
را مورد بررس��ی ق��رار دهیم، 
بای��د ابتدا بدانی��م این صنعت 
در چ��ه وضعیت��ی ق��رار دارد، 
درحالی که هنوز از گردشگری 
ایران اطالع��ات و آمار دقیقی 
در دست نیس��ت و صرفا همه 
چی��ز منوط ب��ه مصاحبه های 
رنجبری  است.  مسئوالن شده 
می افزاید: در این زمینه با این 
که در شورای عالی گردشگری، 
معاون اول رئیس جمهور تأکید 
بر تش��کیل پای��گاه اطالعات و 
آمار گردشگری داشتند تاکنون 
چنین پایگاهی ایجاد نشده تا 
س��رمایه گذاران  و  کارشناسان 
از  افق های مش��خصی  بتوانند 
داشته  ایران  گردشگری  آینده 

باشند.
این کارشناس ارشد مدیریت 
گردش��گری معتقد است برای 
دستیابی به درآمدهای سرشار 
گردشگری که همه برآن تأکید 
دارن��د، الزم اس��ت حداکثر هر 
فص��ل آم��ار دقیق��ی از میزان 
گردش��گران ورودی، خروجی و 
داخلی در کن��ار تمام اطالعات 
سفرهایشان از سوی مسئوالن 
ارائ��ه ش��ود ت��ا براس��اس این 
اطالعات، نقشه راه منطقی برای 
افزایش و اس��تفاده از دالرهای 
صادرات نامرئی ترس��یم ش��ده 
و در اختی��ار س��رمایه گذاران و 

فعاالن این بخش قرار گیرد.
ب��ه گفت��ه وی، پ��س از این 
مرحل��ه اس��ت ک��ه براس��اس 
آماره��ای ارائه ش��ده می توان 
سراغ حساب های اقماری رفت 
تا ببینی��م درآمدهای حاصل از 
صادرات نامرئی چه تغییرات و 

دس��تاوردی برای کالن اقتصاد 
کشورمان داش��ته تا در صورت 
دس��تاوردهای ناچیز نسبت به 
برداریم.  اص��اًلح مش��کل گام 
درحالی که امروز چنین امکانی 
نیست و صرفا آمارهای سلیقه ای 
ارائه می شود که روشنگر آینده 

گردشگری ایران نیست.

گردشگر ثروتمند می خواهیم
مدیریت  ارش��د  کارش��ناس 
گردشگری با اشاره به بازارهای 
هدف گردشگری ایران در حال 
حاض��ر می گوی��د: در ش��رایط 
فعلی و براس��اس مصاحبه های 
گردشگران  بیش��تر  مسئوالن، 
ورودی ایران اغلب از کشورهای 
همس��ایه مثل عراق، جمهوری 
آذربایجان، افغانس��تان، ترکیه، 
پاکستان، ترکمنستان، بحرین، 
هندوستان، عربستان، امارات و 
قطر هستند که اغلب این کشور 
از لحاظ اقتصادی توانمند نبوده 
و به همین دلیل گردشگران آنها 
نیز تأثیرگذاری باالیی در اقتصاد 
ما ندارند از این رو الزم است با 
مدیری��ت دقی��ق و هدفمند به 
دنبال گردشگرانی از کشورهای 

ثروتمندتر نیز باشیم.
رنجب��ری می افزای��د: ب��رای 
برآوردهای اقتص��ادی از درآمد 

حاص��ل از گردش��گری باید به 
متوسط هزینه کرد گردشگران 
در خاورمیانه که سازمان جهانی 
گردش��گری تعیین کرده توجه 
داش��ته باش��یم و براساس آن 
برنامه ریزی ه��ای الزم را انجام 
دهیم؛ یعنی متوسط 800 دالر 
برای اقامت��ی تقریباً چهار روزه 

این افراد در ایران.

گردشـگران  دالری   1300 هدیـه 
خارجی به اقتصاد

مرتضی خاکسار، استاد دانشگاه 
در رشته گردش��گری با اشاره به 
ارزآوری ب��االی گردش��گری در 
اقتصاد ای��ران می گوید: متولیان 
گردش��گری ایران اعالم کرده اند 
امس��ال برای پذیرای��ی از حدود 
ش��ش میلیون نفر گردش��گری 
خارجی برنامه ریزی کرده اند که 
اگر این پیش بینی به واقعیت برسد 
حجم باالیی از دالرهای غیرنفتی 
در اقتصاد ایران جاری خواهد شد.

خاکس��ار با اش��اره به هزینه 
هر گردش��گر خارجی در ایران 
می افزاید: براس��اس برآوردهای 
انجام شده هر گردشگر خارجی 
تقریب��اً 1۲۵0 دالر طی اقامت 
خود در ای��ران هزینه می کند، 
که اگر ای��ن رق��م را در تعداد 
گردش��گران ورودی س��ال 97 

ضرب کنیم با رقمی معادل 7,۵ 
میلیارد دالر روبه رو هستیم.

وی ضم��ن تأکید ب��ر مولد 
حاص��ل  درآمده��ای  ب��ودن 
تصری��ح  گردش��گری  از 
می کند: گردش��گران براساس 
نیازهای خ��ود هزینه هایی در 
مقاصدش��ان دارند ک��ه اتفاقا 
اهمیت این موض��وع در مولد 
بودن این درآمدهاس��ت، چون 
هم��ه دالره��ای گردش��گری 
در قب��ال دریاف��ت خدمات یا 
خریدهایشان هزینه می شود و 

خبری از سفته بازی نیست.
این استاد دانشگاه معتقد است 
برآورده��ای انجام ش��ده فقط 
درباره گردشگران عمومی است 
ک��ه از ایران بازدی��د می کنند، 
درحالی که ایران جایگاهی ویژه 
در گردشگری مذهبی، سالمت 
و تندرستی دارد و همه می دانیم 
این گون��ه  می��زان هزینه ک��رد 
گردش��گران در مقاص��د مورد 
نظرشان بس��یار باالتر است، به 
عنوان مثال مشهد و قم به عنوان 
دو جاذبه منحصربه فرد مذهبی 
برای گردشگران مسلمان است 
و دان��ش و تخصص پزش��کان 
ایرانی نیز ش��هرت جهانی دارد 
که می توان حس��ابی ویژه برای 

این موارد داشته باشیم.
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رفت ارزان – برگشت گران
در دام برخی تورهای ارزان قیمت نیفتید

تبلیغ سفر ارزان به کشورهایی که به تازگی 
در سبد گردشگری قرار گرفته اند در حالی زیاد 
شده که مسافران اگرچه برای مسیر رفت بلیت 
ارزان می خرند؛ اما برای برگشت باید قیمتی 

گزاف بپردازند.
این روزها مسافران ایرانی برای سفر به خارج 
از کشور برس��ر دو راهی قرار گرفته اند از یک 
سو نوسانات نامعلوم دالر و یورو آن ها را از سفر 
به خارج از کش��ور منع می کند از سوی دیگر 
توره��ای ارزان و بلیت هایی که تقریباًً رایگان 

هستند آن ها را به سفر تشویق می کنند.
تبلیغات انجام س��فرهای ارزان پس از پایان 
تعطیالت نوروزی بس��یار گس��ترده ش��د، از 
تبلیغ در فضای مجازی گرفته تا شروع دوباره 
تبلیغات تلویزیونی و رس��انه ای ب��رای انجام 
س��فرهای خارجی که تنها برای رفت آن باید 
هزین��ه ای معادل ۲0 هزار توم��ان تا ۵0 هزار 
تومان پرداخت کرد؛ اما این تبلیغات تنها برای 
فروش بلیت هایی است که از تهران به مسیر 
یکی از کشورهای خارجی مقصد گردشگری 
ایرانی ها مانند گرجستان، ارمنستان و ترکیه 

انجام می شود. اکنون سفر به کشور گرجستان 
و ش��هر تفلیس در برخی از روزهای هفته از 
۲0 تا 100 هزار تومان است اما برای برگشت 
هزینه آن حدود ۵00 هزار تا یک میلیون تومان 
می شود. سفر به ترکیه نیز جزو سفرهای ارزان 
قیمت است به خصوص بلیت هواپیمایی که 
گردشگران تهرانی را به استانبول می برد و برای 
دریافت آن می توان از 80 تا ۲00 هزار تومان 
هزینه کرد. بسیاری از گردشگران به این نرخ ها 
توجه ویژه نش��ان می دهند و تصور می کنند 
که اگر هم اکنون به این کشورها که ویزا هم 
نمی خواهند سفر کنند، می توانند سفری ارزان 

به خارج از کشور داشته باشند.
  برخ��ی دیگ��ر ب��ر این ب��اور هس��تند که 
می توانند بلی��ت رفت را تهیه ک��رده و برای 
بلیت برگش��ت در حین سفر فکری کنند در 
آن صورت می توانند بلیت برگش��ت را نیز به 
قیمت مناسبی تهیه کنند چرا که برخی از این 
تبلیغات برای بلیت های ارزانی است که مبدا 
یکی از کشورهای نزدیک و مقصد ایران است. 

آن هم با قیمت های جالب توجه.

اما نکته مهم اینجاس��ت که همیشه تبلیغ 
برای بلیت ارزان مختص به یک مس��یر است 
یعنی یا مسیر برگشت و یا مسیر رفت بلیت 
ارزان است اما در مسیر برگشت همیشه نرخ 
باالتر از حد معمول اس��ت به این معنا که اگر 
مسافری می تواند با بلیت ۲0 هزار تومانی به 
تفلیس برود ش��اید مجبور شود با بلیت یک 
میلی��ون و ۵00 ه��زار تومانی در یک هفته و 
یا سه چهار روز بعد به ایران برگردد. بنابراین 
همیشه سفر به کشور دیگر حتماً خیلی هم 

ارزان نخواهد بود.
اما تنها مس��افرانی می توانند از مهلکه بازار 
فروش بلیت های گران در مسیر برگشت بیرون 
بروند که زمان سفر برگشت آن ها به زودی انجام 
نشود و یا این که در زمانی به ایران برسند که 
بلیت ها در آن روز بسیار کاهش یافته باشد. با 
این وجود پیدا کردن بلیت های ارزان در هر دو 
مسیر در بسیاری از اوقات امکان پذیر نیست. 
در برخی از اوقات خرید بلیت رفت و برگشت 
نیز برای مسافر بیشتر به صرفه است تا خرید 

جداگانه بلیت ها.
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فرهنگ و هنر
باید بیشتر از من استفاده کنند

نامهربانی با »دیوار به دیوار«
مردم »داد زدن« من را دوست دارند!

پُرحاشیه ترین »پایتخت«
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س��ریال  از  فص��ل  پنجمی��ن 
می ت�������وان  را  »پ�����ایتخ��ت« 
پُرحاشیه ترین فصل این سریال 
دانس��ت؛ جدل ه��ای سیاس��ی، 
اعت��راض  برخ��ی از بازیگ��ران 
به سانس��ور بخش هایی از این 
س��ریال، ایف��ای نق��ش منش��ی 
رییس شبکه تلویزیونی »جم«، 
ط��رح مس��ائل جنگ��ی در ی��ک 
از  انتق��اد  و  ن��وروزی  س��ریال 
آس��یب های احتمالی به کارخانه 
س��یمان ش��هرری ب��ا پیش��ینه  
تاریخ��ی ۱۰۰ س��اله از جمل��ه 
مواردی اس��ت که این س��ریال 
نوروزی را در این مدت به یکی 
از موضوعات اصلی ش��بکه های 
مردم��ی  گفتم��ان  و  اجتماع��ی 

تبدیل کرده بود.
سریال »پایتخت« به کارگردانی 
س��یروس مقدم و تهیه کنندگی 
الهام غف��وری که پنجمین فصل 
آن نوروز ۹۷ از شبکه یک سیما 
پخش ش��د، ب��ا ش��خصیت های 
اصلی »نقی«، »ارسطو«، »هما« 
و »باباپنجعلی« برای بسیاری از 
ما ش��ناخته شده است. سریالی 
که توانس��ت ب��ا ترویج مضمون 
اصلی خانواده و اتحاد در شرایط 
را  سخت، حس هم ذات پنداری 

در میان مخاطبان برانگیزد.

 پایتخت سیاست زده شده است؟
مق��دم ب��ا اش��اره ب��ه حواش��ی و انتقادهای 
مطرح ش��ده درباره سریال »پایتخت ۵«، گفت: 
قطعا اگر نقد از موضع دلس��وزانه و نقد رفیقانه 
باش��د، هیچ وقت ما را ناراحت نمی کند؛ چراکه 
اساس��اً معنی نقد این اس��ت که اثری را از ابتدا 
تا انتها ببینی، بش��نوی و بخوانی و بعد کل اثر 
را نق��د کنی و به چالش بکش��ی. این در حالی 
است که متأسفانه برخی از حواشی ایجاد شده 
درباره »پایتخت ۵« خیلی عجوالنه و شتاب زده 
مطرح ش��دند و نگذاش��تند که سریال به پایان 
برسد و بعد بررسی کنند که آیا این اثر توانست 

حرف هایش را بزند یا خیر.
او با بیان اینکه س��ریال »پایتخت ۵« خیلی 
زود قض��اوت و برای آن حکم صادر ش��د، ادامه 
داد: در طول سریال مشخص شد که اصاًلً برخی 
از انتقادها زودهنگام بودند و با گذشت قسمت ها 
خودش��ان متوجه شدند که اصاًلً هدف از طرح 
برخی از موضوعات در س��ریال در واقع نقد و به 

چالش کشیدن آنها بوده است.
 نقدهایی ک��ه با اغراض سیاس��ی، دعواهای 
جناحی، حسادت و به بهانه حضور یک مؤسسه 
فرهنگی همانند »اوج« برای زیر س��وال بردن 
کلیت س��ریال مطرح می ش��ود طبیعتاً آدم را 
اذی��ت می کند. به هر حال فکر می کنم باید هر 

اثری را منصفانه نقد کرد.

  چرا »پایتخت 5« درگیر حاشیه شد؟
این کارگردان در پاس��خ به این پرس��ش که 
چرا فصل پنجم »پایتخت« تا این اندازه درگیر 
حاش��یه ش��د؟ مجموعه ای از عوامل را در این 
موضوع س��هیم دانس��ت و توضیح داد: یکی از 
دالیل مهم را می توان ماهیت سریال »پایتخت« 
دانس��ت که سریالی پُربیننده است؛ سریالی که 
در ج��ذب مخاط��ب موفق بوده و توانس��ته در 
جامعه ایجاد جریان کند. به هر حال همین که 
جامعه درباره  این سریال صحبت می کند و آن 
را به نقد می کشد، نشان دهنده این است که این 

اما در پنجمین فصل، شرایط سخت خانواده »معمولی«، با »داعش« و مسائل جنگ منطقه ای آمیخته شد؛ موضوعی که با توجه 
به همکاری این سریال با مؤسسه رسانه ای »اوج« باعث ایجاد حاشیه های زیادی شد. تا جایی که قصه های شبانه »پایتخت 

۵« به ویژه در قسمت های آخر، بهانه خوبی برای جدل های سیاسی و جناحی در شبکه های اجتماعی بود.
به همین منظور س��یروس مقدم، کارگردان س��ریال پنجگانه »پایتخت« که در کارنامه حرفه ای خود کارگردانی مجموعه های 
دیگری چون »روزهای زندگی«، »نرگس«، »تا ثریا«، »چک برگشتی«، »بچه های نسبتا بد«، »مدینه«، »میکائیل« و »علی البدل« 

را دارد، در گفت وگویی با ایسنا از حواشی سریال »پایتخت ۵« و شروط ساخت فصل بعدی این سریال سخن گفت.

پُرحاشیه ترین »پایتخت«
گفت وگو با سیروس مقدم کارگردان »پایتخت«
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سریال دیده شده است.
او فض��ای مجازی را از دیگ��ر دالیل زیاد 
بودن حواشی سریال »پایتخت ۵« برشمرد و 
یادآور شد: در سال های اخیر فضای مجازی 
بسیار رونق گرفته است. پیشتر وقتی سریالی 
ساخته می شد، رسانه های رسمی درباره آن 
نظر می دادند و ما ه��م می خواندیم و مورد 
بررسی قرار می دادیم. اما در چند سال اخیر 
فضای مجازی به عنوان عامل سوم به حلقه 
ارتباط ما با مخاطب اضافه شده است که به 
حق و ناحق باعث ایجاد حاشیه  و ضررهایی 

می شود که به نفع هیچکس نیست.
مقدم با تأکید ب��ر اینکه صحت اطالعات 
منتش��ر ش��ده در فضای مجازی مشخص 
نیست، گفت: ممکن است فردی مطلبی را 
بر اس��اس حدسیات خود در فضای مجازی 
منتش��ر کند و همان مطلب در رسانه های 
اجتماعی تبدیل به یک جریان می ش��ود و 

عده ای هم آن مطلب را تفسیر و نقد کنند. 
در حالی که اصل مطلب از پایه اشتباه است. 
به هر حال وقتی منبع موثقی برای گرفتن 
اخبار موثق وجود نداش��ته باش��د، خود به 
خود در این ش��رایط به حاشیه ها دامن زده 

می شود.
او خاطرنشان کرد: از طرفی به جای آنکه 
م��ا در جامعه اختالف ها و مش��کالت مان با 
یکدیگر را کن��ار بگذاریم و به حل بحران ها 
بپردازی��م، یک س��ریال را بهانه می کنیم تا 
جناح دیگ��ر را بکوبی��م. »پایتخت ۵« هم 
بهانه ای برای حساب کشی های جناحی شد؛ 
به عنوان مثال فالن گروه، حزب یا جناح با 
سازمان »اوج« مشکل دارد و حاال »پایتخت 
۵« بهانه  خوبی است که این مؤسسه را زیر 
س��وال ببرد؛ ی��ا به عنوان مث��ال جناحی با 
تلویزیون مشکل دارد و اساسا دوست ندارد 
که تلویزیون ارتباط خوبی با مخاطب داشته 

باشد و چون »پایتخت« توانسته این ارتباط 
را برقرار کند، مجبورند که س��ریال را بزنند. 
چون عذاب می کش��ند از اینک��ه تلویزیون 
باعث ش��ده که مردم سرگرم بشوند. در کل 
دالیل مختلفی دارد، ولی واقعاً هیچ کدام از 

آنها به خود »پایتخت« مربوط نمی شود.

 جای داعش در سریال »پایتخت« بود؟
مقدم همچنین با اشاره به انتقادهایی که 
درباره طرح مسائل جنگی در سریال نوروزی 
»پایتخت ۵« عنوان شد، توضیح داد: در همه 
قس��مت ها و فصل های »پایتخت«، داستان 
به گونه ای طراحی ش��ده که ای��ن خانواده 
را در ش��رایط بحرانی خاص��ی قرار می دهد 
و آنه��ا را محک می زدند تا ب��ه توانایی ها و 
نقطه ضعف هایش��ان پی ببرد؛ به عنوان مثال 
در »پایتخت 3« وقتی بحث کشتی و بحران 
»نق��ی« پیش می آی��د، خان��واده نیز دچار 
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چالش می شود، اما در کنار هم 
اختالف ها را کنار می گذارند و 
به این نتیجه می رس��ند که تا 
وقت��ی »نق��ی« خودخواهی را 
کنار نگ��ذارد و خودش را قوی 
نکند، نمی تواند برنده کش��تی 
باشد. در سایر فصل ها نیز این 
ش��رایط بحرانی ب��ه گونه های 

مختلفی وجود داشت.
او یادآور شد: در »پایتخت۵« 
نیز خانواده در شرایط سخت تری 
مثل داع��ش و جنگ س��وریه 
قرار گرفته اس��ت. اتفاقاً روابط 
خانوادگی و دوستی این خانواده 
در مواجهه ب��ا این بحران بهتر 
و بیش��تر بیان می شود. خانواده 
در خطر اس��ت و م��ا می بینیم 
اعض��ای خانواده که پیش از آن 
مدام ب��ا هم َکل َکل داش��تند، 
چطور در این شرایط بحرانی و 
برای حفظ کیان خانواده با هم 
همدرد می ش��وند و جانشان را 
ب��رای هم می دهند. بهتر از این 

چطور می توان یک خانواده را در 
شرایط سخت ارزیابی کرد و به 

تصویر کشید؟

ارتبـاط حضـور داعـش در   
سریال با »اوج«؟

مقدم در پاس��خ به پرسشی 
درب��اره  تأثی��رات هم��کاری با 
سازمان »اوج« در متن و ساختار 
سریال، گفت: آقای تنابنده یک 
طرح س��ینمایی »پایتخت« را 
داش��ت. قصه نسخه سینمایی 

که قرار بود حدود یک س��ال و 
نیم پیش آن را بس��ازیم و آن 
زم��ان اوج و تلویزیونی در کار 
نبود، ب��ه این ص��ورت بود که 
خان��واده »پایتخت« به دالیلی 
از کش��وری هم مرز سوریه سر 
در می آورند و از آنجا با داعش 
مواجه می شوند. از همان ابتدا 

خط اصلی قصه همین بود.
او با اش��اره به اینکه به تصویر 
کش��یدن ای��ن قصه پ��روژه ای 
پرهزینه بود، افزود: طبیعتاً تولید 

این قصه کار سخت و پرهزینه ای 
ب��ود و نیاز به تجهیزات و ادوات 
جنگی و مش��اوره های نظامی و 
سیاسی داشت. بر همین اساس 
ما ب��ا مؤسس��ه »اوج« ارتباط 
گرفتیم و از آنها کمک خواستیم. 
مؤسسه »اوج« سوژه را پسندید 
و اعالم آمادگی کرد. وقتی هم 
که سوژه را به تلویزیون دادیم، 
تصمی��م گرفته ش��د ک��ه این 
نسخه تبدیل به س��ریال شود. 
در نهایت »پایتخت« در تعامل 
س��ه گانه ای میان ما، تلویزیون 
و مؤسس��ه »اوج« ساخته شد؛ 
بنابراین نه کسی سفارشی داد 
و نه موضوعی به ما اعمال شد. 
درست است که همکاری وجود 
داش��ت، ول��ی هی��چ اجحاف و 

اجباری در کار نبود.

 »5 »پایتخـت  سـاخت  از    
پشیمانید؟

س��ری�ال های  ک��ارگ��ردان 
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»علی البدل« و »»مدینه« در پاس��خ به این 
پرسش که آیا با وجود این حجم از حواشی، 
از س��اخت س��ریال »پایتخت ۵« پش��یمان 
هستید؟ گفت: نه تنها پشیمان نیستم، بلکه 
به آن افتخار هم می کنم و با گردن افراش��ته 
می گویم که »پایتخت ۵« قوی ترین فصل این 
س��ریال است و از چهار فصل قبلی به مراتب 

خوش قصه تر و خوش ساخت تر است.
استقبال گسترده مردم از جناح های مختلف 
داخلی و خارجی بیانگر موفق بودن سریال 
»پایتخت ۵« است. برخی از هموطنان ما در 
خارج از کشور فارغ از اختالف های سیاسی 
و اعتقادی که ممکن است با ما یا جمهوری 
اسالمی داشته باشند و از آن سو کسانی که 
جانش��ان را در این مسیر گذاشتند و شهید 
مدافع حرم شدند و طیف مذهبی کشور، با 
این سریال ارتباط برقرار کردند و این نشان 
می دهد که فص��ل پنجم قوی ترین فصل از 

مجموعه »پایتخت« است.

 از حذفیات احتمالی بگویید
مقدم درباره اعتراض برخی از بازیگران سریال 

مبنی بر حذف بخش هایی از سریال »پایتخت 
۵«، گفت: امکان ندارد قسمتی از سریال بدون 
هماهنگ��ی روی آنتن برود یا از پخش حذف 
ش��ود؛ یعنی امکان ندارد سانس��ور و ممیزی 
اتفاق افتاده باشد که من در جریان آن نباشم؛ 
البته به ج��ز یک مورد ک��ه آن حذف رقص 
»ارسطو« در مراسم ختنه سورون »بهروز« بود 
ک��ه در بازپخش حذف ش��د و من نیز به این 

موضوع اعتراض کردم و دیگر تکرار نشد. 
او گفت: مطمئن باش��ید که در سایر موارد 
عنوان شده که تصمیم نهایی را بنده گرفتم. 
در »پایتخت« ه��ای دیگر نی��ز این حرف ها 
مط��رح ش��د، ولی ب��ه ج��رأت می گویم که 
»پایتخت ۵« کمترین سانسورها و ممیزی ها 
را داش��ته اس��ت. به این علت که تلویزیون، 
دوستان پخش و مؤسسه »اوج« این سریال 
را دوس��ت داش��تند و پای کار ایس��تادند تا 
س��ریال با کمترین آس��یب روی آنتن برود. 
اگر بخش هایی از س��ریال حذف شده بنا به 
مصالحی بوده که بنده به تش��خیص خودم 
اجازه حذف دادم؛ البته این بخش ها و موارد 

بسیار جزئی بودند. 

 فصل ششم »پایتخت« ساخته می شود؟
اما س��یروس مقدم در پایان این گفت وگو 
در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ساخت 
فصل ششم س��ریال پایتخت گفت: اگر سه 
ش��رط برآورده شود؛ حتماً. شرط اول اینکه 
آی��ا مردم تمایلی به دیدن ادامه »پایتخت« 
دارن��د؟ و آیا مردم دوس��ت دارند باز هم از 
خان��واده »پایتخ��ت« حرف ه��ای جدید را 

بشنوند؟ 
ش��رط دوم اینک��ه آیا مدی��ران فرهنگی، 
مدیران سازمان و مدیران تربیتی و آموزشی 
ما اعتقادی به برآورده کردن این نیاز مردم 
دارند که بخواهند روی آن س��رمایه گذاری 
کنند؟ و ش��رط سوم که مهمترین است، آیا 
نویسندگان »پایتخت« حرف جدیدی برای 

گفتن دارند؟ 
چراک��ه به ه��ر ح��ال توقعات م��ردم از 
»پایتخت« به مراتب باالتر رفته است و اگر 
قرار اس��ت به ورطه تک��رار بیفتیم، ترجیح 
می دهیم که ادامه ندهیم و مردم خاطرات 
خوشی از همین پنجگانه »پایتخت« داشته 

باشند.
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مری��م بان��و امیرجاللی یا همان مریم امیرجاللی از 
آن دس��ت هنرمندانی اس��ت که ره صد س��اله را 
تقریب��اًً ی��ک ش��به رفت��ه اس��ت. امی��ر جاللی که 
کارمن��د دول��ت ب��وده، به دلیل همس��ایگی با یک 
لوکیش��ن فیلمب��رداری با بهم��ن زرین پور و علی 
نصیری��ان آش��نا می ش��ود و ب��ه اس��تعداد او پی 
می برند و از او به عنوان بازیگر در س��ریال »زیر 
گنبد کبود« استفاده می کنند. پس از این سریال 
ب��ا  کوتاه��ی  م��دت  ع��رض  در  امیرجالل��ی 
کارگردان ه��ای به نام��ی مانن��د اصغ��ر فرهادی، 
مهران مدیری و مرضیه برومند همکاری  می کند، 
ام��ا ب��ا ای��ن حال ش��هرت اصل��ی ای��ن بازیگر به 
س��ال های ده��ه ۸۰ و همکاری ه��ای او ب��ا رض��ا 
عط��اران برمی گ��ردد. او در س��ریال های خانه به 
دوش، مته��م گریخ��ت و ت��رش  و ش��یرین ب��ه 
کارگردان��ی عطاران نقش خانم خانه داری را بازی 
کرد که مورد توجه مردم واقع شد و همین باعث 
شد مریم امیرجاللی یکی از بازیگران خاطره انگیز 

سریال های تلویزیونی در دهه۸۰ باشد.

مردم »داد زدن« من را 
دوست دارند!

اولین بار چه کسی شما را کشف کرد؟مریم امیرجاللی در گفتگویی مطرح کرد:
سـال ها قبل یک گروه فیلمبـرداری در منزلی که من طبقه 
دومش سکونت داشـتم فیلمبرداری می کردند. خاطرم هست 
کـه زنده یاد بهمن زرین پور، علی نصیریـان، زیبا بروفه و برزو 
ارجمنـد در آن کار بودنـد. مـن طبقه باالی لوکیشـن زندگی  
می کردم و دوست داشتم هنرمندان را از نزدیک ببینم، به همین 
دلیل گه گاهی قهوه ای درست می کردم یا کیکی می پختم و به 
عنـوان پذیرایی برای عوامل می بردم. آقای علی نصیریان یک 
روز از من پرسیدند »شما شغلت چیست؟ شما استعداد خیلی 
خوبی دارید! چرا بازیگر نشـدید؟« من هم پاسـخ دادم »هیچ 
وقت دنبال این برنامه ها نرفتم. اگر می خواستم بروم دنبال هنر 
باید می رفتم دنبال موسـیقی و یک خواننده خوب می شدم.« 
بعد از این اتفاق بود که آقای زرین پور به من پیشنهاد بازیگری 

دادند و کم کم وارد این عرصه شدم.
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بعد از آقای زرین  پور ب�ا اصغر فرهادی 
همکاری داش�تید. تجرب�ه کار با فرهادی 

چطور بود؟
بسیار عالی بود. من دو قسمت از »داستان 
یک شـهر« را با آقـای اصغر فرهـادی کار 
کـردم و در فصل دوم این برنامه هم حضور 
داشـتم که کار بسـیار موفقی بود و بعد از 
آن دوباره در »پشـت کنکوری ها« با ایشان 
همکار بودم. همسـر ایشـان خانم پریسـا 
بخت آور، کارگردان آن کار بودند و همانطور 
کـه دیدیـد »پشـت کنکوری هـا« یکی از 
سـریال های موفق بود و جـز خاطره خوب 
چیز دیگری برای من نمانده. در مورد آقای 
اصغر فرهـادی هم بگویم که از همان موقع 
هم در فیلمنامه نویسی و هم در کارگردانی 

بسیار خالق بود.

به نظرتان این نقش ها با اینکه شروع خوبی 
بودند به مرور برای ش�ما و مردم تکراری  

نشدند؟
من نظرم این است که یک بازیگر وقتی در 
یک موقعیت خاص قرار می گیرد باید همان 
نقش را ادامه بدهد. »جری لوئیس« همیشه 
جری لوئیس بود یا »نرمن« همیشـه نرمن 
بود. هیچ وقت اتفاق و تغییر خاصی در نقش 
این افراد صورت نمی گرفت؛ ولی این مساله 
در ایران این شکلی نیست. نمی دانم چرا در 
ایـران می گویند فالن بازیگر طنز همیشـه 
یک شـکل بـازی می کند و تکراری شـده. 

البته مردم نظرشان فرق دارد.
 مثال بارها و بارهـا آمدند زیر عکس های 
من نوشـتند »خانم امیرجاللی، ما دوسـت 
داریم عصبانیت شـما را در فیلم ها ببینیم. 
ببینیم که اعصاب ندارید و داد می زنید سر 
شوهر و بچه ها! ما آن را دوست داریم، نقش 
مظلوم به شـما نمی آید« و من فکر می کنم 
حرف مردم درست است. من چهار، پنج کار 

درام هم کار کردم اما آنها دیده نشدند. 
عـالوه بر این ها یک کار سـینمایی به نام 
»دم صبح« هم داشتم که خودم آن را خیلی 
دوسـت دارم. کارگـردان آن اثر شـهروند 
آمریـکا بود و وقتی کار را سـاخت آن را به 
جشنواره های خارجی برد و چند جایزه هم 
گرفت. این کار های من خیلی دیده نشـد و 
کسی هم نگفت مریم امیرجاللی اگر دراین 
فیلم ها نقش یک زن عصبی را بازی می کند 

و داد سر شوهرش می کشد، این کارها را هم 
در کنارش دارد. حاال اگر یکی بود که پارتی 
داشت صد دفعه فیلم های ملودرام او را هم 
نشان می دادند. من در سریال »زیر هشت« 
آقای سـیروس مقدم هم بازی کردم، اما باز 

هم ذهنیت مردم تغییر نکرد.

نقش های شما در آثار رضا عطاران خیلی 
دوست داش�تنی بودند و ماندگار شدند، اما 
بعد از آقای عطاران و »بزنگاه« به ش�کل 

ناگهانی کم کار شدید. دلیل خاصی دارد؟
بله، چون رابطه جای ضابطه را گرفته. در 
حال حاضر به توانایـی بازیگر اهمیت داده 
نمی شود، بلکه به این اهمیت داده می شود 
که این بازیگر آشـنای چه کسـی است، با 
چه کسـی رفیق است، چه کسی تحویلش 
می گیرد، با چه کسی رفت و آمد خانوادگی 

دارد. 
اصاًلً من در مورد خودم صحبتی ندارم اما 
واقعاً نگران چهار، پنج تـا از این خانم های 
هنرمند هسـتم که برای این جامعه زحمت 
کشیدند و سریال های قشنگی داشتند. خانم 
گیتی معینی، خانم آزاده خورشیددوسـت 

و... خانه نشین هستند. 
چرا باید این ها خانه نشـین باشـند؟ این 
همان رابطه هایی است که تمام زندگی این 
بازیگران پیشکسـوت ما را به هم ریخته و 
تعدادی خانم جدید که سن کمی هم ندارند 
بازیگر شـده اند! این افراد با سن های باال از 

کجـا می آیند که باعث شـده اند خانم هایی 
که جوانی شـان را برای این کار گذاشـتند 
اآلن خانه نشـین باشـند؟ این خانم ها غالبًا 
همان هایی هسـتند کـه دوسـت و فامیل 

برخی از عوامل هستند.

در س�ال های اخیر کم کار بودید و همین 
باعث حرف و حدیث هایی شد.  این حرف ها 

به گوش خودتان هم رسیده است؟
البته من االن سـه تـا از فیلم هایم اکران 
سینماسـت و آنچنان هم کمرنگ نیسـتم. 
اگر هم کم کار شـده ام خودم کارها را قبول 
نمی کنم چون وقتی کـه آدمی مثل من در 
آثاری مثل ترش و شـیرین، چارخونه، خانه 
به دوش و متهم گریخت کار کرده، نظرش به 
هر فیلم و سـریالی جلب نمی شود. در حال 
حاضر فیلمنامه هایی را برای من می آورند که 
ضعیف هستند. یک سری هم که می گفتند 
خانم امیرجاللی ممنوع الفعالیت اسـت، که 
نه، ممنوع الفعالیت نیستم. الحمدهلل همیشه 
راسـت رفتم، راسـت آمدم و بدخواه کسی 
نبـوده ام و هیـچ وقت هـم ممنوع التصویر 
نشدم. اگر هم سر کار نمی روم به دلیل این 

است که فیلمنامه خوب نداریم.

در چند سال اخیر به جز آثاری که خودتان 
در آنها حضور داش�تید س�ریال دیگری از 

تلویزیون دیده اید که نظرتان را جلب کند؟
سـریال ها را نمی بینم. من بیشـتر کتاب 
می خوانـم تا این که تلویزیـون نگاه کنم و 
سریال ها را نمی بینم، مگر این که کار خودم 
باشـد که ببینم نقطه ضعف هایـم چه بوده 
اسـت، ولی کاًل زیاد اهل تلویزیون و سینما 

نیستم.

فکر می کنید سریال های االن مثل »خانه 
به دوش« جذاب هستند؟

این را مردم باید جواب بدهند، اما در کل 
»خانه به دوش« کار بسـیار ماندگاری است 
که هنوز که هنوز اسـت مردم کلیپ هایش 
را می گذارنـد و هنـوزم از آن بـه خوبـی 
یاد می کننـد. من اگر بگویم ممکن اسـت 
بعضی ها بگویند چون خـودش در آن بازی 
کرده از »خانه به دوش« تعریف می کند، پس 
بهتر است بر عهده مردم بگذارید و ببینید 

مردم چه می گویند.

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

News

ورزش

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

فرهنگ و هنر

]47[

شماره 4۷ - فروردین ماه 139۷

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



تهیه کننده مجموعه »دیوار به دیوار« از حذف بخش هایی از این مجموعه نوروزی خبر داد و در عین حال گفت: سانسور در کار ما به میزانی نبود که لطمه ای به کار بخورد.

تهیه کننده »دیوار به دیوار« مطرح کرد:

نمی دانم سیاست تلویزیون چیست!؟
حمید رحیمی نادی � تهیه کننده مجموعه 
تلویزیونی »دیوار به دیوار« � در گفت وگو با 
ایس��نا درباره حذفیات برخی از قسمت های 
فص��ل دوم »دیوار ب��ه دیوار« گف��ت: با ما 
کم��ی نامهربانی کردند ولی نه از جهتی که 
اش��کال پخش داشته باشیم. ایرادات پخش 
در همه جای دنیا مرسوم است. در ارتباط با 

کنداکتور ما را کاماًلً فلج کردند. 
هی��چ گاه ندیده ب��ودم چنی��ن کنداکتور 
نامناسبی را به یک سریال اختصاص بدهند. 
آن هم سریالی که پر از ستاره است و خیلی 
برای آن زحمت کش��یده ش��ده اس��ت. ما 
خودمان معتقدیم هر ک��دام از بازیگران ما 
برای یک س��ریال کافی هستند و می توانند 
یک موتور محرک برای یک سریال باشند. ما 
17 موتور متحرک در این سریال داشتیم و 
هر کدامشان بسیار پرقدرت بودند. متأسفانه 

به ما بی مهری کردند. حال نمی دانم سیاست 
چیس��ت. ولی به هر حال با اینکه کنداکتور 
بسیار بد بود، دوم شدیم. در شرایطی که ما 
چهار روز در هفته پخش نداش��تیم قاعدتاً 
مخاطب در س��ریال خودش را ول می کند. 
درست است فوتبال ملی و باشگاهی پخش 
شده است اما به هر حال خودمان را تا جایی 
که راه داشت کش��اندیم، آن هم به واسطه 
تیم خوبی که جلو دوربین و پش��ت دوربین 
داشتیم. به هر حال کار تا آنجایی که امکان 

داشت دیده شد.

توهین و بد و بیراه گفتن و فحش های رکیک 
و حرکات زننده در سریال!

رحیمی ن��ادی س��پس درباره مش��کالت 
پخش مجموعه »دیوار به دیوار« گفت: اگر 
قرار باش��د یک سریال با توهین و بد و بیراه 
گفت��ن و فحش های رکیک و حرکات زننده 

بیننده داشته باشد، امیدوارم آن مخاطب را 
نداشته باشد.

 م��ا خودمان معتقدیم »دی��وار به دیوار« 
سریال خیلی شریفی بود. ما خیلی کم ایراد 
داشتیم و فیلتر شده جلو می رفتیم که مبادا 
توهین به ش��خصی صورت بگیرد. سانسور 
در کار م��ا به میزانی نبود ک��ه لطمه ای به 
کار بخ��ورد و ما مخالفتی ب��ا این بخش ها 
نداشتیم. خوش��بختانه هم تعامل خوبی با 
پخش داش��تیم و هم فیلم نامه از س��المتی 
کامل برخوردار بود. بازیگران هم همه رعایت 
می کردند و کسی زیاده گویی نمی کرد. آقای 

مقدم هم به شدت مخالف هجو است.

فصل دوم را خیلی دیر شروع کردیم
وی درباره ساخت فصل دوم این مجموعه 
و اینکه آیا از همان ابتدا تصمیم به س��اخت 
فصل دوم گرفته ش��د توضیح داد: از اواسط 

نامهربانی با »دیوار به دیوار«
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فصل اول مجموعه ب��ود که به این تصمیم 
رسیدیم و این احساس را داشتیم »دیوار به 
دیوار1« م��ورد اقبال عمومی قرار می گیرد. 
تصمی��م گرفتیم که اگر فصل اول به س��ر 
من��زل مقص��ود رس��ید، فص��ل دو را ادامه 
دهیم. منتهی فصل دوم را خیلی دیر شروع 
کردیم و از طرفی منتظر ش��دیم یک سری 
از بازیگران کارهایی که داش��تند را به اتمام 
برس��انند. تقریباً س��ه ماه شوتینگ دوربین 

داشتیم.
رحیمی نادی درباره احتمال ادامه دار بودن 
»دیوار به دیوار« و ساخت فصل جدید آن نیز 
گفت: همه تصمیم ها با تلویزیون است. اگر 
مدیران تلویزیون دوس��ت داشته باشند کار 
می کنیم، اگر نه پرونده را می بندیم. ولی ما 
حتماً در این مجموعه پایان خوبی خواهیم 
داشت و اگر سازمان مشکالت مالی نداشته 

باشد احتمال دارد دوباره کار را بسازیم.
این تهیه کننده درباره فیلمنامه فصل دوم 
»دی��وار به دیوار« و اینکه آیا همچون فصل 
اول روی آن کار ش��ده و آم��اده بود، اظهار 
کرد: در هر شرایطی می شود ادامه فصل یک 

کار را ادامه داد. 
اگر برای آخر قسمت یک پایانی بگذارید 
که جا داش��ته باشد کار ش��روع شود، این 
خ��ود باعث می ش��ود ک��ه روی فصل دوم 
فکر ش��ود. فیلمنامه نقطه قوت هر سریالی 
اس��ت که خوشبختانه ما در این دو فصل با 
وجود آقای خش��ایار الوند که در حوزه طنز 
خیلی حرفه ای هستند و همچنین به واسطه 
حضور آقای س��امان مقدم مذاکراتی برای 
طرح فصل دوم این مجموعه داشتیم. پس 
از آن ب��ود که قصه به مدت دو ماه توس��ط 
خشایار الوند نگارش شد و ما با سه قسمت 
آم��اده جلو دوربین رفتیم که هر چه جلوتر 
می رفتیم به تنگن��ای فیلم نامه می خوردیم 
چرا ک��ه تولید فیلم نامه همزم��ان با تولید 

مجموعه بود.

گفتند با قدرت قسمت دوم را هم بسازید
او در پاس��خ به اینکه آیا »دیوار به دیوار« 
از همان ابتدا س��ریال نوروزی معرفی ش��د، 

درب��اره علت اینکه چ��را تلویزیون ابتدا س��ریال دیگری را 
س��ریال نوروزی ش��بکه س��ه معرفی کرد، توضیح داد: این 
س��ریال از همان ابتدا به عنوان سریال نوروزی مطرح شد. 
در همان ابتدا با جلس��اتی که با آقای پورمحمدی داشتیم، 
ایشان گفتند چون سریال موفق بوده است، با قدرت قسمت 

دوم را هم بسازیم.
 م��ا اختالفی با تلویزیون نداش��تیم هر هفته جزئیات کار 
به مدیران تلویزیون گزارش می شد. علت اینکه مجموعه ی 
»آرماندو« ابتدا معرفی ش��د ش��اید به ای��ن دلیل بوده که 
زمان س��اخت آن به قول خودمان بیات شده بود، منتهی ما 
خودمان می دانستیم که »دیوار به دیوار« برای نوروز است.

علت غیبت مهدی ژوله در فصل دوم »دیوار به دیوار«
او درباره عل��ت غیبت مهدی ژوله در فص��ل دوم »دیوار 
ب��ه دی��وار« چنین توضی��ح داد: مهدی ژول��ه در مجموعه 
»گلش��یفته« بهروز شعیبی حضور داش��ت و قرارداد بسته 
بود، همچنین قرارداد فیلم نامه نویس��ی با پیمان قاسم خانی 
در سریال دیگری را بسته بود و کاماًل درگیر پروژه های دیگر 
بود و این همکاری پیش نیامد و متأسفانه یک بازیگر از تیم 
ما رفت. این تهیه کننده درباره دش��واری کارهای مناسبتی 
تلویزیون و رقابتی که میان آثار نوروزی وجود دارد، توضیح 
داد: کار در هر ش��رایطی س��خت اس��ت حتی اگر شما سه 
س��ال هم وقت برای کار داش��ته باش��ید باز هم کار سخت 
است. شیرینی کار هم به این است که شما استرس داشته 
باش��ی که کارتان به آنتن برس��د. به نظرم اگ��ر پروژه ای با 
مش��کل مالی مواجه نباش��د و با فراغ بال و اطمینان خاطر 
پای در پروژه ای بگذارید، کار س��ختی نیست. با همدلی که 
بین عوامل »دیوار به دیوار« و همچنین آقای مقدم بود این 

کار تقریباًً به خیر و خوشی تمام شد.

یک نویسنده برای دو سریال
 رحیمی نادی در پایان درباره حضور الوند در مقام نویسنده 
در دو سریال نوروزی و طنز »پایتخت« و »دیوار به دیوار«، 
اظهار کرد: مجموعه »پایتخت« سال گذشته نوشته شده و 

به اتمام رسیده بود. 
آقای الوند هم نویسنده هوشمندی است و می داند که اگر 
قرار ش��د خطی را در این داستان برود، در آن داستان اصاًل 
ورود پیدا نکند و توانایی اش بس��یار باالست. به هر حال ورز 
دادن و صیقل دادن سریال با نویسنده است که خوشبختانه 
م��ا در این دو پ��روژه ای که با ایش��ان کار کردیم در زمینه 
هم��کاری با یکدیگ��ر و صیقل دادن کار هم��راه بودیم و با 

یکدیگر مشورت می کردیم.

»دیوار بـه دیوار« سـریال 
خیلی شـریفی بود. ما خیلی 
کم ایراد داشتیم و فیلتر شده 
جلو می رفتیم که مبادا توهین 
بـه شـخصی صـورت بگیرد. 
سانسـور در کار ما به میزانی 
نبود که لطمه ای به کار بخورد 
و ما مخالفتـی با این بخش ها 
هم  خوشـبختانه  نداشـتیم. 
تعامل خوبی با پخش داشتیم 
و هـم فیلم نامـه از سـالمتی 
کامل برخوردار بود. بازیگران 
هم همه رعایـت می کردند و 

کسی زیاده گویی نمی کرد.
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هم صحبتی با منوچهر آذری مثل این می ماند که یک قس��مت که نه، گلچین چند قس��مت از برنامه »جمعه ایرانی« را زنده گوش کنید! ش��اد و س��رحال 
اس��ت، روحیه طنازانه اش را در همه حال حفظ می کند و طوری باانرژی حرف می زند که یا به کل فراموش می کنید متولد س��ال ۱۳۲۲ اس��ت یا اگر این 

موضوع را به خاطر بیاورید، با خودتان می گویید حتماً باید بروید و برایش اسپند دود کنید. 

باید بیشتر از من استفاده کنند
منوچهر آذری:

صداپیشگان برنامه »جمعه ایرانی« در یک سایت
بی مقدمه سراغ کارهای جدیدش می رود 
و درباره آن ها این چنین توضیح می دهد: ما 
همچنان برای شاد کردن مردم دست از کار 
نکشید ه ایم و مشغول کاریم. البته در بخش 
جدیدی با مردم در ارتباط هس��تیم، خوب 
اس��ت خوانندگان ش��ما هم بدانن��د و کنار 
ما باش��ند. س��عید توکل تهیه کننده برنامه 
»جمعه ایرانی« سایتی را با مجوز ارشاد راه 
انداخته که در این س��ایت تصویر و صدا در 
کنار هم قرار دارد و مردم می توانند کارهای 

جدیدمان را آنجا ببینند. 

ترانه های جدید آقای صداپیشه
آذری ح��اال ترانه های جدیدی را که برای 
انتشار در این س��ایت آماده کرده برای مان 

می خوان��د و می گوید: »ترانه جدیدی به نام 
»َمسکن« دارم که بر اساس آهنگ »خوش 
به حالت کبوتر« مازی��ار آن را اجرا کرده ام. 
چون کبوتر مش��کل خانه ندارد، اجاره خانه 
نمی دهد و کسی سرش کاله نمی گذارد! یک 
کار دیگ��ر هم دارم ک��ه درباره اتوبان همت 
اس��ت. این ترانه به تعدد ماشین ها، ترافیک 
و سروصدا در قالب طنز انتقاد می کند. ترانه 
دیگرم مربوط به فردی لیسانس��ه است که 
دکه دار شده! آلودگی هوا هم موضوعی است 
که درباره اش برنامه درست می کنیم: به جای 
یک هوای خوب دوده می دن به خورد ما... 

سال بدون رادیو 
بازیگر »هزار دستان« به جای خالی برنامه 
»جمعه ایرانی« در س��ال 96 در رادیو اشاره 

و آرزو می کند در سال 97 دوباره گروه شان 
دور هم جمع ش��وند: »قرار بود از 1۲ بهمن 
کار جدیدمان را در رادیو ش��روع کنیم، اما 
نمی دانم چه ش��د. س��ال 96 ب��دون رادیو 
گذش��ت؛ اما چند باری در تلویزیون حاضر 
شدم که بیش��تر به عنوان مهمان برنامه ها 
بودم. مثاًل در برنامه »جزیره گنج« در کیش 
با نیما فالح و سحر ولدبیگی گفتگو کردم. یا 
مهمان برنامه »رادیو شب« منصور ضابطیان 
شدم که 6 قسمت با من مصاحبه کرده بود. 
همچنی��ن در برنامه »دورهم��ی« با مهران 

مدیری هم صحبت شدم.

نتوانستم بروم به خاطر اینکه 40 شب بود
وی که از بازیگران قدیمی تئا تر به حساب 
می آید، درباره کم کاری اش در این حوزه هم 
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اینطور توضیح می دهد: آقای هادی مرزبان 
از من دعوت کرد در نمایش »بنگاه تئاترال« 
که نوش��ته علی نصیریان بود، بازی کنم اما 
ش��رایط جور نشد. راستش به این خاطر که 
نمایش ۴0 ش��ب پشت سر هم اجرا داشت 
ترسیدم شاید نتوانم چنین حضور مستمری 

داشته باشم و قبول نکردم. 

تک تک به رادیو نمی رویم
تیم »جمعه ایران��ی« اهمیت زیادی برای 
آذری دارد و چن��د ب��ار در ط��ول مصاحبه 
اسم تک تک همکارانش را می آورد. او اشاره 
می کند که بدون آن ها به رادیو نخواهد رفت: 
از رادیو به م��ن زنگ زدند تا برای برنامه ای 
ب��روم ولی من قبول نک��ردم. به آن ها گفتم 
فقط با   همان گروه قبلی می توانم برنامه اجرا 
کن��م. در کنار عزیزانی چون س��عید توکل، 
الهام صفوی زاده، مهران امامیه، رضا عبدی، 
احسان کرمی، امیر س��هیلی، میثم عبدی، 
بهرام س��روری نژاد و... م��ا تک تک به رادیو 
نمی آییم و   هم��ان گروه بای��د در کنار هم 
قرار بگیریم. ما س��ال ها در کنار هم بودیم. 
در تاالر ایوان ش��مس ک��ه »صبح جمعه با 
ش��ما« را ضبط می کردی��م، مردم به صورت 
رایگان می آمدند و کار را می دیدند. آن زمان 
داوود منفرد هم با ما بود و کارمان حس��ابی 

گرفته بود. 

اجرای هنرمند طناز برای خیریه ها
ای��ن هنرمند 7۴ س��اله در مدت دوری از 
رادیو بیکار ننشس��ته و فعالیت های دیگری 
هم داشته. دراین باره می گوید: گاهی می روم 
و برای مؤسسات خیریه برنامه اجرا می کنم، 
مثاًل اخیراً مشهد پیش برادران کیانیان بودم 
و در خیریه ای به نام »بچه های باران« برای 
کودکانی که نیاز به کمک دارند، برنامه اجرا 
کردم. مبالغی هم برای کمک جمع ش��د و 
من ب��دون اینکه ریالی بگی��رم در این کار 
ب��ودم. برای بیماران دیابتی هم در کلینیک 

تابان برنامه اجرا کردم. 

دنبال نشاندن لبخند روی لبان مردم هستیم
از او که درباره سال گذشته سؤال می کنم، 
به مسائلی که باعث شد سال 96 قدری تلخ 
باشد، اش��اره می کند: 96 سال خوبی نبود، 
چون ماجراهای غم انگیز و تأس��فباری مثل 

زلزله س��ر پل ذهاب و کرمانشاه را داشتیم. 
من عضو مؤسسه پیشکسوتان هنر ایران هم 
هستم و هنرمندان همس��ن و سال من در 
این مؤسس��ه عضوند. در آنجا با کمک خدا 
10 کانک��س ب��رای زلزل��ه زدگان خریدیم. 
ماجرای کشتی س��انچی هم تأسفبار بود و 
نارضایتی هایی هم که از س��وی مردم پیش 
آمد، همینط��ور. ولی ما ب��ا برنامه های مان 
مثل همین »شاد شو« دنبال آن هستیم که 

لبخندی بر لب مردم بنشانیم. 

استاد تقلید صدای معلم ها بودم
آذری درباره روحیه طنازانه و استعدادش 
ب��رای خنداندن دیگ��ران اینط��ور توضیح 
دبس��تان  در  کودک��ی  از  م��ن  می ده��د: 
کارهای نمایش��ی انجام می دادم، صدا و راه 
رفتن معلم ها را تقلید می کردم، در س��الن 

مدرس��ه تئا تر روی صحنه می بردم و حتی 
در دبیرس��تان برنامه رادیویی درست کرده 
ب��ودم که در زنگ تفریح پخش می ش��د! با 
ضبط صوت برنامه هایی مثل اخبار مدرسه، 
گفت��ن لطیفه و جوک توس��ط خودم و هم 
ش��اگردی ها و... را ضب��ط می ک��ردم که در 

مدرسه پخش می شد.
آن زمان تلویزیون فعالیت نداشت، ماهواره 
نبود، س��ایت و س��ی دی و تلگرام و فضای 
مجازی وجود نداشت و اینگونه فعالیت هایی 
که ما انجام می دادیم حسابی پرطرفدار بود. 
کارم را با حس��ن خیاط باشی شروع کردم و 
بعد به رادیو آم��دم. نوار قصه برای کودکان 

ه��م گفته ام، مث��ل »خ��روس زری پیرهن 
پری« س��روده احمد شاملو که در آن نقش 
روب��اه را خواندم. در دانش��کده هم هنرهای 
نمایش��ی خوان��دم و دوره های ف��ن بیان را 
گذراندم و در این عمری که از خدا گرفته ام 

همیشه شغلم همین بوده است. 

باید بیشتر از من استفاده کنند
آذری که از طریق اجرای برنامه در شهرهای 
مختلف ایران و حتی دیگر کش��ور ها، امرار 
معاش می کند، درب��اره کار هایش می گوید: 
برای ایرانیان خارج از کشور زیاد برنامه اجرا 

کرده ام.
مثاًل یک س��ال عی��د تاجیکس��تان بودم 
و ب��رای ایرانی ه��ا برنامه داش��تم. حتی به 
دانمارک، س��وئد، یون��ان و مالزی رفتم. اگر 
به خانه م��ان بیایید فقط ۵0، 60 تقدیرنامه 

می بینید که به درودی��وار خانه زده ام، اهل 
تعری��ف از خودم نیس��تم؛ اما از مس��ؤوالن 
هنری چه ارشاد چه سینما و چه تلویزیون 
و رادیو می خواهم بیش��تر از من اس��تفاده 
کنند. من در زمینه ه��ای مختلف می توانم 

کار کنم. 
در 7، 8 فیل��م بعد از انقالب بازی کرده ام 
و در س��ریال های مختلفی ب��وده ام. یکی از 
بهترین هایش س��ریال »هزاردس��تان« بود 
که با مرحوم علی حاتم��ی کار کردم. فیلم 
و س��ریال هایی مثل »آشپزباش��ی«، »دزد 
عروسک ها«، »در مسیر تندباد« و »عبور از 

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

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

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

قابل توجه مالكان و رانندگان محترم اتوبوس هاى عقابـ   اسكانيا

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

٪20
تخفيف

مهلت مراجعه: 1مهر ماه 96 تا 1 مهرماه 97

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



سالمت

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.

دعا یعنی چه؟
نقش غذاها در سالمت دندان های ما
کنترل فشار خون با گیاهان دارویی

هشدارهای رنگ ادرار کودک
دنیای مردان را چقدر می شناسید؟
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در برقراری ارتباط با شوهرتان 
ب��ه ای��ن موض��وع توج��ه کنید 
که فرهنگ م��ردان متفاوت از 
فرهنگ زنان اس��ت. همان طور 
که وقت��ی ب��ه کش��ور جدید و 
می ش��وید،  وارد  ناش��ناخته ای 
به فرهن��گ و سنت های ش��ان 
احت��رام می گذارید، در برخورد 
با فرهنگ ش��وهر نی��ز، باید به 
آن احت��رام گذاش��ت، زیرا این 
احترام، به زندگی زناشویی شما 
زیبایی بیشتری می بخشد. رفتار 
خردمندانه به این معناست که 
فرهن��گ مردانه او را مس��خره 
نکنید و او را تحت فش��ار قرار 
ندهید تا حرفی بزند یا کاری کند 

که موجب ناراحتی شما شود.

بانوان بخوانند

م��ردان برای خود فرهنگ��ی دارند و زنان بهتر 
اس��ت که مدبرانه این فرهنگ را رعایت کنند و 
به آن احترام بگذارند. به عنوان مثال بهتر اس��ت 

بدانید که:
 مرده��ا از ای��ن که مرتکب اش��تباه ش��وند 

متنفرند.
 از این که به آنها گفته شود اشتباه کرده اند، 

نفرت دارند.
 از ای��ن ک��ه یک زن قب��ل از آن ه��ا پی به 
اشتباه شان ببرد متنفرند. مردها فکر می کنند که 

مقصر اشتباه آنها کسی دیگر بوده است.
 مردها بیش��تر اوقات نصایح و پیش��نهادات 
همسر خود را س��وء تعبیر می کنند و در نتیجه 
به همسرشان واکنش نش��ان می دهند و یا از او 

ایراد می گیرند.
این مس��أله ناراحت کننده اس��ت که یک زن 
پیش��نهاد مناس��بی ارائه می دهد و شوهر از این 
حرف او عصبانی می شود؛ گویی که خانم حرف 
بدی زده اس��ت. پ��س برای کاه��ش ناراحتی و 
بهره مندی از زندگی زناشویی بهتر، خانم ها باید با 
دنیای آقایان آشنا شوند و تا جایی که امکان دارد 

آن را درک کنند.

دنیای مردانه
وقتی مردی با مسأله یا مشکلی مواجه می شود، 
فکر و حواس او متوجه حل آن می گردد. در این 
مدت، اغلب موارد برای یک مرد دشوار است که 

تمرکز خود را از آن مس��أله خ��ارج و به موضوع 
دیگ��ری فکر کند. اگر در محل کار تحت فش��ار 
و اس��ترس باشد در طول مسیر رسیدن به خانه 
به دنب��ال راه حل در ذهن خود اس��ت و اگر راه 
حل��ی پی��دا نکن��د، در منزل نیز حال خوش��ی 
نخواهد داشت و درگیری ذهنی او ادامه می یابد. 
در چنی��ن مواردی، س��ریع تلویزیون را روش��ن 
می کند یا روزنامه می خواند. در واقع، در ذهنش 
به دنبال یافتن راهکار و رسیدن به آرامش است، 
ولی خانم ها این رفتار آقایان را دال بر بی اعتنایی 
و دوست نداشتن خود می دانند. زن ها باید توجه 
کنند که در مواقع حواس پرتی مرد، به او فرصت 
دهند تا اوضاع خود را س��ر و س��امان بخشد. در 
واقع وقتی مرد، خود را عقب می کشد و به گوشه 
انزوا می رود وقت مناسبی برای حرف زدن نیست. 
باید به او زمان داد تا خودش س��ر صحبت را باز 
کند و همان حالت مهرب��ان و حمایتگر خود را 

بازیابد.

نشانه های تنش در مردان
در مردان سه عالمت وجود دارد که نشان دهنده 
وجود تنش در آنهاست؛ »کناره گیری«، »غرولند 
ک��ردن« و »س��کوت«. اولین واکن��ش مرد در 
برابر تنش و ناراحتی، کناره گیری و جدا ش��دن 
از موقعی��ت ایجاد ش��ده اس��ت. از نش��انه های 
کناره گیری، متوق��ف کردن صحبت و مکالمه و 

نشان ندادن احساسات است.

دنیای مردان را چقدر می شناسید؟

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده
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اگر زن، این نشانه ها را درک کند، می تواند با 
تبحر خود از همسرش حمایت کند. زن باید 
بداند که هرگونه تالش از سمت او به صورت 
کالمی، نوازش، صمیمیت یا ارائه پیش��نهاد 
کمک، بی فایده اس��ت، زیرا تمرکز مرد را به 
هم می ریزد و او ش��روع به غرولند و شکایت 

خواهد کرد.
خانم ه��ا بدانند که هرچه از دور ش��دن و 
تنهای��ی مرد کمتر ناراحت ش��وند، او از انزوا 
زودتر خارج می گردد. اگر بیاموزید که در این 
زمان او را تنها و به حال خود بگذارید، تغییر 

حالت او سریع تر اتفاق می افتد.

زمان های نامناسب برای صحبت با مرد
در پنج مورد بهتر اس��ت با مردتان گفتگو 

نداشته باشید:
وقتـی مرد کاری انجـام می دهد:  بهتر است اگر می خواهید مطلب 1
مهمی را به همس��رتان بگویید، زمانی باشد 
که او مش��غول کار دیگری نیست، زیرا وقتی 
مرد کاری را انجام می دهد حتی تماشا کردن 
تلویزیون، کاماًلً بر آن متمرکز است، بنابراین 
یک مرتبه ش��روع به صحبت کردن و گفتن 
مسأله نکنید. س��عی کنید با سؤاالتی مانند 
»عزیزم می دانم مشغول انجام کارت هستی، 
ممک��ن اس��ت کم��ی از وقت��ت را ب��ه من 
اختصاص بده��ی؟ البته اگ��ر برایت مقدور 
است« توجه او را به خود جلب کنید. چنین 
س��ؤاالتی م��رد را در موقعی��ت انتخاب قرار 
می دهد و فرصت��ی به وجود می آورد تا توجه 
خود را به س��مت ش��ما معطوف کند. به هر 
حال اگر دیدید هم می خواهد به شما گوش 
کن��د و هم کار خود را انج��ام دهد در میان 
صحبت های تان نظر او را بپرسید تا حواسش 
به سمت ش��ما نیز جلب ش��ود. اگر در این 
مواقع حواسش به طور کامل به شما نیست، 

نباید عصبانی شوید.
وقتی مرد روحیه خوبی ندارد: در  شرایط روحی بد شوهرتان، موی 2
دماغش نش��وید. از او فاصله بگیرید. از خانه 
بی��رون بروی��د. به دوس��تان تان س��ر بزنید. 
تلویزی��ون ببینید و س��رتان را ب��ا چیزهای 

دیگری گ��رم کنی��د و از او انتظ��ار محبت 
نداشته باشید. از او نخواهید درباره مشکلش 
با ش��ما صحبت کند. توجه داشته باشید که 

شما مادر یا درمانگر او نیستید.
زن می توان��د در هنگام صحبت با 3 وقتی مـرد صحبت می کند: یک 
تلف��ن، غذا بپ��زد، به بچه رس��یدگی کند و 
همزمان چندین کار را انجام دهد، اما مردان 
این توانای��ی را ندارند. درایت مردان برخالف 
زنان متمرکز است، یعنی آنها در یک زمان بر 
یک کار مشخصی متمرکز می شوند. بنابراین 
وقتی یک مرد صحبت می کند، صحبت او را 
قطع نکنید که البته این کار برای زنان سخت 
اس��ت. قط��ع کردن صحب��ت از نظ��ر زنان 
مش��ارکت و صمیمیت اس��ت اما م��ردان را 
خش��مگین می کند و فکر می کنند زنان به 
آنها بی احترامی می کنند، چراکه مردها موقع 
ح��رف زدن، نوبت را رعای��ت می کنند. پس 
وقت��ی نوبت به مردان رس��ید بگذارید کامل 
حرف ش��ان را بزنند. جمالت مردان، هدفدار 
هس��تند و او باید جمالتش را تمام کند تا به 

هدف خود برسد.
که مردی در برنامه ها و کارهایش 4 وقتی مرد اشتباه می کند: زمانی 
با شکس��ت یا مش��کلی مواجه می شود، اگر 
همس��رش کاره��ای او را تصحی��ح کن��د و 
اش��تباهاتش را ب��ه روی او بی��اورد، مرد در 
اعماق وجودش احساس بی خاصیتی و ضعف 
می کند. زنان در واقع می خواهند به همس��ر 
خود کمک کنند و به او انگیزه دهند اما این 
کار، مرده��ا را لجوج تر می کند و اثر بدی بر 
آنها می گذارد. مرد زمانی از اش��تباهات خود 
پند می گیرد که کسی او را تصحیح نکند، یا 
در اثر این اش��تباهاتش سرزنش نشده باشد. 

او باید خودش »خود« را اصاًلح کند.
ش��ده، 5 وقتی مرد معاشقه می کند: طبق  انج��ام  بررس��ی های 
پژوهش��گران دریافته ان��د ک��ه مردها وقتی 
می خواهن��د از یک فعالیت به فعالیتی دیگر 
متمرک��ز ش��وند، از قس��مت های مختل��ف 
مغزشان استفاده می کنند. اگر مردی بخواهد 
در حال انجام رابطه  زناش��ویی حرف بزند یا 

احساساتش را بیان کند، باید تمرکز خود را 
از نیم کره راست مغز به نیم کره چپ منتقل 
کن��د، ول��ی زن می تواند همزم��ان از هر دو 
نیم کره استفاده کند؛ یعنی هم رابطه برقرار 
کن��د و هم حرف بزن��د. پس خانم ها متوجه 
می شوند که وقتی از آقایان بخواهند که حین 
رابطه عاش��قانه ابراز احساسات کنند، آنها با 

چه مشکل بزرگی رو به رو خواهند بود.
نکتـه برای خانم ها: هر چق��در که دل تان 
می خواهد با او صحب��ت کنید، اما از این که 
جوابی دریافت نمی کنید ناراحت نشوید. اگر 
از ابراز عشق تان لذت می برید، آن لذت را به 
خاطر این که شریک جنسی تان سکوت اختیار 
کرده از دست ندهید. به او نیز بگویید مجبور 
نیست برای جواب دادن به خود فشار بیاورد. 
البته سعی کنید بدون حرف زدن عشق ورزی 
کنید. اگر به راستی روی این مسأله کار کنید، 

خواهید دید که هر دو از آن لذت می برید.

کمک کردن یعنی کنترل کردن
گاهی در ذهن خانم ها عباراتی مانند »من 
بهت��ر از او می دانم ... ب��ه او کمک می کنم تا 
این کار را به درس��تی انجام دهد« وجود دارد 
و بر اس��اس این باورها خود را باالتر می دانند 
و سعی می کنند در همه موارد به شوهر خود 
تذکر دهند و تالش خود را در جهت آموزش 
مسائل مختلف می کنند و در تمام این مراحل 
می گویند قصد کمک دارند. متأس��فانه حتی 
در مواقع��ی هم که یک زن واقعاً قصد کمک 
کردن دارد و هدفش نشان دادن برتری خود 
نیست، مرد آن را کنترلگری در نظر می گیرد. 
وقت��ی ش��وهرتان را برای انج��ام بهتر کاری 
راهنمایی می کنید، در واقع به او بی احترامی 
می کنید. کمک سخاوتمندانه زن به دل شوهر 
نمی نشیند و باعث دلخوری دو طرف می شود. 
به هر حال، این نکته نیز وجود دارد که بعضی 
از زنان تا حدی وقت شان را صرف تغییر رفتار 
شوهرشان می کنند که فرصتی پیدا نمی کنند 

تا از خود همسری شایسته بسازند.

احساس قدرت در مرد
مرد زمانی احساس قدرت می کند که زن به 
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او اعتماد داش��ته باشد، او را بپذیرد و در مقام 
تقدیر، تمجید و تأیید او برآید. ممکن است زن 
بخواهد شوهرش را تغییر دهد، اما نباید کاری 
در زمینه اصالًح یا تغییر او انجام دهد مگر در 
مواقعی که مرد به صراحت از همسرش چنین 
خواس��ته ای داشته باش��د. وقتی مرد در برابر 
خواس��ته زن برای تغییر او مقاومت می کند، 
زن این واکنش را اشتباه تعبیر می کند یعنی 
فکر می کند شوهرش او را دوست ندارد. وقتی 
مرد احس��اس مهر و عش��ق می کند، زمانی 
که احس��اس کند ب��ه او اطمینان می کنند و 
او را می پذیرن��د، خود به خود تغییر و رش��د 
می کند و اصالًح می ش��ود. وقت��ی مرد درباره 
خود و کارش احس��اس خوبی داش��ته باشد، 
می خواهد این احساس را با زن خود در میان 
بگ��ذارد. هرچه مرد در حضور زن، احس��اس 
شایستگی بیشتری داشته باشد، بیشتر جذب 
زن می ش��ود. اگر مرد فکر کند که همسرش 
به او احتیاج دارد و می تواند کار مفیدی برای 
او انج��ام دهد، به خود افتخ��ار می کند. مرد 
همیشه جلب کس��ی می شود که در او نیازی 
احساس کند، زیرا مرد با تأمین نیازهای زن، 
احساس سپاس و قدرشناسی می کند. در واقع 
هرچه مرد احساس کند بیشتر مورد اعتماد و 
اطمینان زن قرار گرفته است، قوی تر می شود 
و نسبت به رفع نیازهای زن احساس مسؤولیت 
بیشتری می کند. وقتی زن از آنچه در زندگی 
نصیبش شده تشکر می کند، به مرد اطمینان 
می دهد که می تواند برای خوشبختی همسرش 
قدم های مؤثری ب��ردارد. زنی ک��ه همه روزه 
فرصت اندکی را صرف تش��کر از ش��وهرش 
می کند، نه تنها شوهرش را به ارائه کمک های 
بیشتر تشویق می کند، بلکه به احساس قدرت 

و توانمندی شوهرش کمک می کند.

حامی بودن مردان
اگ��ر در زندگی، حمایت م��ورد نظرتان را 
از جان��ب ش��وهرتان به دس��ت نمی آورید، 
ش��اید دلیلش این باشد که یا به اندازه کافی 
درخواس��ت کمک نمی کنید و یا درخواست 
خود را به ش��کلی نامناسب مطرح می کنید. 
تقاضای عشق و حمایت برای موفقیت در هر 
رابطه ای ضرورت دارد. درخواست حمایت از 
مردها چند نکته دارد که الزم اس��ت به آنها 

توجه کنید:
زمان مناسـب: زمان درخواست کار بسیار 

مهم است. اگر ش��وهرتان مشغول انجام کار 
دیگری است یا می خواهد شروع به فعالیتی 
کند زمان مناس��بی برای درخواست نیست. 
اگر شوهرتان دقیقاً در حال انجام دادن همان 
کار مدنظر شماس��ت )مثاًل آشغال را بیرون 
می برد( نباید دوباره همین درخواست را از او 

کنید. زمان مناسب را رعایت کنید.
صراحت داشـته باشید: بس��یاری از زنان 
گم��ان می کنند که از همس��ر خود تقاضای 
حمایت کرده اند و حال آنکه در واقع این طور 
نیست. ممکن است زنی مسأله و مشکل خود 
را مطرح کند ولی به طور واضح تقاضای کمک 

و حمایت نکرده باشد.
از کلمات درسـت اسـتفاده کنید: بعضی 
از واژه ه��ا بار معنایی منفی دارن��د و بر زبان 
آوردن آنها احساس��ات منف��ی طرف مقابل 
را برمی انگی��زد؛ برای مثال، ب��ه جای گفتن  
»می توان��ی کیس��ه برن��ج را جابه جا کنی؟« 
می توانید بگویید »ممکن است کیسه برنج را 
جابه جا کنی؟« منظور گوینده در هر دو جمله 
یکسان است ولی جمله اول اگر در مورد مرد 

به کار رود، توانمندی او را زیر سؤال می برد.
اختصار را رعایت کنید: بی جهت درباره این 
که چرا او باید به شما کمک کند با آب و تاب 
صحبت نکنید. فرض را ب��ر این بگذارید که 
او نیازی به مجاب شدن ندارد. هرچه بیشتر 
توضیح دهید، مقاومت او بیش��تر می ش��ود. 
وقتی به تفصیل ش��رح می دهید، همسرتان 
احساس می کند که به او اعتماد ندارید و روی 

حمایتش به راحتی حساب نمی کنید.
لحن متوقعانه نداشته باشید: توقع داشتن با 
درخواست داشتن متفاوت است. اگر از مردی 
توقع داشته باشید به او احساس بدی می دهید.

نکاتی برای جلب همکاری مرد
 اگر بیشتر به رفتارهای مثبت همسرتان 
فکر کنی��د و از بار حمالت خود نس��بت به 
اشتباهاتش کم کنید، به احتمال زیاد، توجه 
او را ب��ه خود جلب خواهید کرد و این اولین 

گام برای جلب همکاری همسرتان است.
 اگر با همس��رتان به جای زخم زبان زدن 
با صداقت و مهربانی صحبت کنید، او ش��ما 
را درک می کند و پاس��خ گوی خواسته شما 

خواهد بود.
 در انتخاب کلماتی که در مکالمه به کار 
می برید دقت کنید. مانند سفیری در کشور 
خارجی رفتار کنید که مس��ؤولیت حل یک 
مشکل حساس بین المللی را بر عهده دارد. در 
این شرایط با خونسردی و با لحنی مهربانانه 
و دقیق صحبت کنید و هرگز به ش��خصیت 

همسرتان توهین نکنید.
 گاهی اوقات مسائل را به شوخی بگیرید. 
هیچ کس آدم غرغرو و بدعنق را دوست ندارد. 
برای این که برای شوهرتان جذاب تر به نظر 
برسید کمی شوخ طبع باشید و از هر فرصتی 

برای شوخی و خنده استفاده کنید.
نتیجه گیری:

به هر حال، ویژگی های هر انسانی منحصر 
به فرد اس��ت ول��ی برخ��ی از ویژگی ها بین 
مردان مشترک اس��ت که در این مبحث به 
بخشی از آنها اشاره شد. خانم ها می توانند با 
درک این ویژگی ها و تفاوت ها در همسرشان، 

رابطه زناشویی بهتری برای خود بسازند.

منبع
- کتاب »معجزه صمیمیت«، مؤلفان: زهره 

اسماعیل بگی و حمیدرضا غالمرضایی.
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رنگ ادرار می تواند از مطلقاً بی رنگ تا سیاه 
متغیر  باشد

عوامل��ی مانند س��وخت  و س��از طبیعی یا 
غیرطبیعی ب��دن، میزان مص��رف مایعات و 
نوع این مایعات، میزان فعالیت فیزیکی، مواد 
خورده ش��ده و بیماری ه��ای مختلف در این 
رنگ مؤثر هس��تند. در یک فرد کامالً س��الم 
ص��رف دریافت کم یا مح��دود آب و گرمای 
ه��وا می  تواند باعث تیرگی و حتی مختصری 

کدورت ادرار شود.

رنگ سبز 
اگ��ر بیماری در حی��ن دریاف��ت داروهای 
وریدی، ترکیبات فنلی دریافت کند، رنگ ادرار 
سبز می شود. در عفونت میکروب سودوموناس 
ائروژینوزا هم ادرار س��بز می ش��ود، البته در 
مورد این عفونت رنگ ادرار س��بز تیره است. 
اگر بیمار آمی تریپتیلین و یا متوکاربامول نیز 

دریافت کند، ادرار می تواند سبز آبی باشد.

رنگ صورتی 
اگر گلبول های قرمز ادرار زیاد باش��د، مثاًل 
در ش��روع عفون��ت  ادراری یا در بیم��اران با 
س��نگ های ادراری ریز و یا در س��اعات اولیه 
ش��روع دوره عادت ماهیانه در دختران، ادرار 
قرمز صورتی است. گاهی دفع هموگلوبین و 
یا میوگلوبین نیز همین رنگ را سبب می شود.  
در یک بیماری نادر به نام پورفیریا نیز ادرار به 

همین رنگ قرمز صورتی در می آید. پس دیدن 
این رنگ در ادرار همیشه نیاز به بررسی و دقت 
کامل در سالمت عمومی و سیستم ادراری بیمار 
را طلب می کند. گاه جمع کردن ادرار مریض در 
کیسه ادرار و تأثیر دارو ها و یا میکروب ها رنگ 
ادرار را در کیس��ه تغییر می دهد، در حالی که 
همین ادرار اگر به طریق دیگری بررسی شود، 

ممکن است تغییر رنگ نداشته باشد. 

رنگ زرد و نارنجی 
در موقع مصرف ترکیبات پریدیوم، ادرار به 
رنگ زرد نارنج��ی در می آید البته اگر بیمار 
تب باال داش��ته باشد، مصرف مایعات محدود 
باش��د و یا در بیماران دچار س��وختگی و در 
زردی ه��ا نیز رن��گ ادرار زرد نارنجی اس��ت. 
البته وجود یا عدم وجود کدورت گاه در افتراق 
این موارد کمک می کند و مس��لم اس��ت که 
تش��خیص قطعی نیازمند ش��رح حال دقیق 
و انجام آزمایشات اس��ت. مصرف تعداد زیاد 
کاروتنوئید ها و ویتامی��ن A هم رنگ ادرار را 

زرد تر از معمول می کند. 

شفاف – کدر 
در حال حاضر در آزمایشگاه ها برای توصیف 
ظاهر ادرار آن را جلو منبع نور گرفته و توصیف 
می کنند، البته بای��د ادرار در یک ظرف کاماًل 
شفاف باشد. برای توصیف ادرار از کلماتی مثل 
کدر، شیری، شفاف و غیره استفاده می کنند. در 

شرایط سالمت کامل ادرار تازه شفاف است و با 
گذشت زمان رسوب مواد فسفاته و کربنات  ها 
کمی کدورت ایجاد می کند. ادراری که به طور 
عادی اسیدی باشد نیز به دلیل رسوب اورات ها و 
یا کلسیم اگزاالت و یا کریستال های اسیداوریک 
کدر می ش��ود. کدورت در ادرار اسیدی شبیه 
رنگ پودر آجر است. وجود سلول های پوششی 
و موکوس در دختران تازه بالغ نیز کمی ادرار را 
کدر و غیر شفاف می کند. به غیر از کریستال های 
ع��ادی در ادرار که میزان آن ها به غلظت ادرار 
بستگی دارد، ۴ عامل مهم تعیین کننده میزان 

کدورت ادرار هستند: 
1- سلول های سفید خون
۲- سلول های قرمز خون

3- سلول های پوششی
 ۴- میکروب ها 

سایر علل 
س��ایر علل ش��امل قطرات چربی، س��رم، 
موکوس، لنف، قارچ ها، مواد مدفوعی و البته 
آلودگی از محیط خارج است مثل پودر تالک 
و یا مواد ناش��ی از تماس ب��دن بیمار با مواد 
حاجب مخصوص رادیولوژی. در بس��یاری از 
این موارد اگرچه ظاه��ر ادرار تغییر می کند، 
اما این ها نش��ان دهنده وجود بیماری نیست، 
اما چون وجود ۴ عامل اول نش��انگر بیماری 
است، اگر ادرار تازه گرفته شده کدر باشد، باید 

بیماری بررسی شود.

با علم به اینکه هر چه س��طح اطالعات والدین در زمینه س��المت کودکان باال تر باش��د، آن ها در این زمینه اضطراب، تنش و البته خطای کمتری خواهند داش��ت، 
مختصری در مورد رنگ ادرار کودکان و اهمیت آن در سالمت کودکان توضیح می دهیم.

هشدارهای رنگ ادرار کودک
مراقب خردساالن خود باشید

دکتر شادی نعیمی
متخصص کودکان و نوزادان
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فشارخون عبارت است از نیرویی که به جدار رگ  ها وارد می  شود و در تمام افراد وجود دارد اما اگر فشارخون در شریان  ها باال رود، اصطالحا فشارخون 
باال یا پرفشاری خون گفته می  شود. فشارخون باال یک بیماری مزمن و اپیدمیک در سطح جهانی است. برخی فاکتورهای موثر در بروز این بیماری شامل: 
ژنتیک، استرس، رژیم غذایی، سیگار کشیدن و عدم فعالیت بدنی هستند. این بیماری به علت بی نشانه بودن آن به عنوان »قاتل خاموش« شناخته 
می  ش��ود. به همین علت، کنترل فش��ارخون بس��یار مهم اس��ت. داش��تن فش��ارخون باال، خطر ابتال به برخی از مشکالت مانند حمالت قلب، دیابت، مشکالت 

کلیه و کاهش بینایی افزایش می  دهد.

کنترل فشار خون با گیاهان دارویی

روش های درمانی گیاهی
درص��د باالیی از افرادی که به فش��ارخون 
باال دچار هس��تند به عنوان درم��ان اولیه از 
روش  ه��ای درمان��ی گیاهی ب��ه علت هزینه 
پایین، پذیرش بهت��ر و عوارض جانبی کمتر 
اس��تفاده می  کنند. مطالعات گیاه شناسی که 
در سراس��ر جهان صورت گرفته است نشان 
می  ده��د که صده��ا گیاه در نق��اط مختلف 
جهان برای درمان فش��ارخون باال به صورت 
تجربی  اس��تفاده می  ش��وند. عوارض جانبی 
داروهای فش��ارخون شیمیایی باعث گرایش 
محققان برای پیدا ک��ردن گیاهان جدید به 
منظ��ور بهره ب��رداری از عصاره  های گیاهی و 

متابولیت  های مختلف برای کنترل فشارخون 
با عوارض جانبی کمتر ش��د. همچنین تعداد 
زیادی از گیاهان دارویی توسط جوامع بومی 
برای درمان فش��ارخون پیشنهاد شده است 
که این مسأله زمینه  های جدیدی از تحقیق 
برای بررسی گسترده تر اثرات ضد فشارخونی 

گیاهان دارویی را فراهم می  کند.
امروزه گیاهان دارویی یه تنهایی یا در کنار 
داروهای ش��یمیایی برای درمان بیماری  های 
مختلف از جمله فشارخون استفاده می  شوند. 
باید توجه ش��ود که برای استفاده از گیاهان 
دارویی برای درمان فشارخون باال حتما باید با 
پزشک خود مشورت کنید، چرا که بعضی از 

گیاهان مخصوصا در مقادیر باال ممکن است 
اثرات جانبی جبران ناپذیری داش��ته باشند و 
ی��ا با دیگر روش  های درمانی تداخل داش��ته 

باشند. 
در زیر به معرفی برخی از مواد خوراکی که 
می توان به س��ادگی در رژیم روزانه اس��تفاده 

کرد پرداخته می  شود:
 ریحان: یک گی��اه لذیذ که در غذاهای 
متنوعی به کار می  رود. مطالعات نشان دهنده 
اثرات اندک عصاره ریحان برای پایین آوردن 
فشارخون اس��ت. اضافه کردن ریحان تازه به 
رژیم غذایی س��اده اس��ت و قطعا نمی تواند 
آسیب رسان باشد. همیشه مقداری از این گیاه 

سیما سادات رفیعی
کارشناس ارشد سیستماتیک گیاهی
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را در آشپزخانه داشته باشید و برگ  های تازه 
آن را به پاستا، سوپ، ساالد و خوراک  ها اضافه 

کنید.
 دارچیـن: یکی از خوراکی هاس��ت که 
در صورت وارد ش��دن به رژیم روزانه می  تواند 

فشارخون را تا چند شماره پایین بیاورد.
 هل: ادویه ای که اغلب در آسیای جنوبی 
استفاده می  شود. مطالعات، نشان دهنده اثرات 
مثبت ه��ل در کاهش معنادار در افراد مبتال 
به فش��ارخون باال است که برای چندین ماه 
روزانه از هل اس��تفاده می  کرده اند. می  توانید 
از دانه  ه��ای هل یا پودر آن ع��الوه بر معطر 
کردن غذاها برای بهره مندی از فواید آن برای 

سالمتی در غذاها استفاده کنید.
 بـذر کتـان: غنی از اس��یدهای چرب 
ام��گا3 اس��ت که اث��رات معن��ادار آن برای 
کاهش فش��ارخون مش��خص ش��ده است. 
تخم کت��ان می  تواند از بیماری  های قلبی به 
وسیله کاهش کلسترول سرمی و همچنین 
به عنوان آنتی اکسیدان عمل کند. می  توانید 
تخم کتان را تهیه کرده، آس��یاب کنید و از 
پ��ودر آن در غذاها اس��تفاده کنید، اما برای 
نگه��داری طوالنی مدت باید آن را در فریزر 

نگهداری کنید.
 سیر: ثابت شده است که فشارخون را در 
جانوران آزمایشگاهی کاهش می  دهد. در مورد 
کاهش فشارخون انسان نیز تجربیات متعددی 
این خاصیت را نشان می  دهد. توانایی کاهش 
فشارخون به وسیله شل کردن دیواره رگ  های 
خونی را دارد. می  توانید س��یر را در برخی از 
غذاهای خود استفاده کنید و اگر مزه آن برای 

شما تند است اول آن را سرخ کنید.
 زنجبیل: احتماالًً در کنترل فش��ارخون 
کمک کننده است. تحقیقات نشان داده اند که 
گردش خون را بهبود می  بخشد و ماهیچه  های 
اطراف رگ را ش��ل می  کند و از این طریق به 

کاهش فشارخون کمک می  کند.
 زالزالک: در طب سنتی چینی به مدت 
صدها س��ال برای کاهش فشارخون استفاده 
می  شده است. به نظر می  رسد عصاره آن برای 
سیس��تم قلبی - عروقی، کاهش فشارخون، 
جلوگیری از تشکیل لخته و افزایش گردش 

خون دارای اثرات مفیدی است.
 تخم کرفس: به عن��وان طعم دهنده به 

سوپ، کباب و سایر غذاها به کار می  رود. 
 کرفس: این مورد نیز در طب س��نتی 

چین س��ال  ها مورد استفاده قرار می  گرفته 
است. برای استفاده از آن به عنوان کاهش 
فشارخون باید از عصاره گیاه کامل استفاده 
کرد.کرفس یک گیاه َمَدر )دیورتیک( است 
ک��ه می  تواند توجیه کنن��ده اثرات آن برای 

کاهش فشارخون باشد.
 گوجه فرنگی: عصاره گوجه فرنگی برای 
افراد با فش��ارخون مالیم درمان نشده مفید 
اس��ت و همبس��تگی مثبتی بین فشارخون 
سیس��تولی و لیکوپن )کاروتنوئید موجود در 

گوجه فرنگی( وجود دارد.
 کنجد: یک��ی از قدیمی ترین روغن  های 

بذری شناخته شده است. 
 روغـن کنجـد: در بیم��اران مبتال به 
فشارخون، مصرف روغن کنجد کاهش استرس 
اکسیداتیو و افزایش تولید آنتی اکسیدان  ها را 

نشان داده است.
 شکالت: مطالعات نشان داده است که 
مصرف شکالت  های غنی از پلی فنول )تلخ( 
می  تواند هر فشارخون سیستولی و دیاستولی 
را کاه��ش ده��د. ترکیباتی که در ش��کالت 
هستند می  توانند گش��ادی عروق را افزایش 

دهند.
 لوبیا: طبق تحقیق��ات علمی متعددی 
خ��وردن خوراک هایی نظی��ر لوبیا که از نظر 
فیبر غنی هستند، فشارخون را به مقدار قابل 

مالحظه  ای کاهش می  دهد.
در مقایسه بین گیاه خواران و گوشت خواران 
که در سن و جنس مشابهی باشند، تحقیقات 
دانش��مندان نش��ان می  دهد که فش��ارخون 
دیاس��تولیک )حداقل( گیاه خواران در حدود 
18 درصد از فشار دیاستولیک گوشت خواران 

کمت��ر اس��ت.  حتی اش��خاصی ک��ه دارای 
فش��ارخون طبیعی هستند با خوردن لوبیا و 
س��ایر خوراک  های غنی از فیبر، 6- ۵ درصد 

فشارخون آنها کاهش می یابد.
 

سای�ر م�وارد
 شیره ای که از فشردن میوه نارس خرمالو 
به دست می آید، برای پایین آوردن فشارخون 

باال خیلی مؤثر است .
 س��یب در کاهش فشارخون مؤثر است. 
محققان معتقدند س��یب چن��ان در کاهش 
فشارخون مؤثر است که حتی بوییدن آن نیز 

فشارخون را کاهش می دهد.
 مطالع��ات نش��ان داده ان��د ک��ه م��اده 
کوکوربوس��یترین که در هندوانه موجود است 
برای کاهش و معالجه فشارخون باال مفید است.

 کاتچین  ه��ای موج��ود در چ��ای آث��ار 
نیرومندی برای به تأخیر انداختن پیش��رفت 
تصلب شرایین، تقویت عروق مویین و رقیق 
کردن خون و کاهش فشارخون در متابولیسم 

بدن انسان دارد.
 گی��اه بومادران به علت داش��تن کولین 

دارای خاصیت کم کردن فشارخون است.
 مص��رف بابونه کبیر هیچ عوارض جانبی 
نامس��اعدی بیش��تر از داروهای ش��یمیایی 
صنعتی فشارخون ندارد بنابراین اشخاصی که 
مبتال به فشارخون هستند به راحتی می توانند 

این گیاه را امتحان کنند.
 گزنه از گیاهان مدر اس��ت. در آلمان که 
کار گیاه درمانی از سایر کشورها پیشرفته تر و 
گسترده تر است گزنه را برای کاهش فشارخون 

تجویز می کنند.
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نم��و دندان   های اولیه در ۲ تا ۳ 
ماهگی بارداری آغاز می  ش��ود. 
رس��وب مواد معدنی تقریباً در 
ماه چه��ارم بارداری آغاز ش��ده 
و تا س��ال   های نوجوان��ی ادامه 
می  یابد. بنابراین تغذیه مادر در 
تشکیل دندان   هایی با ساختمان 
معدنی مناس��ب نقش دارد. در 
بخش��ی از دندان به نام دنتین، 
پروتئین کالژن وج��ود دارد که 
برای س��اخته شدن به ویتامین 
C نی��از دارد. ویتامین D برای 
فرایند رسوب کلسیم و فسفر 
در کریس��تال   های هیدروکسی 
آپاتیت، فرم طبیعی از کلس��یم 
و فس��فر ک��ه دنتی��ن و مینا را 
تشکیل می  دهد، ضروری است. 
فلوراید به هیدروکسی آپاتیت 
اضافه ش��ده و مقاومت منحصر 
به ف��ردی در برابر پوس��یدگی 
دندان   ها در دوره  قبل از تولد 
و پ��س از آن فراه��م می  آورد. 
رژیم غذای��ی در تمامی مراحل 
نم��و، جوان��ه زدن و نگه��داری 
دندان   ها حائز اهمیت است. اثر 
موضعی رژیم غذای��ی، به ویژه 
مصرف مکرر کربوهیدرات های 
تخمیرپذیر بر تولید اسیدهای 
باکتری   ه��ای  توس��ط  ارگانی��ک 
دهان و میزان فساد دندانی اثر 

می  گذارد.

مراقب باشید چه می خورید

پوسیدگی دندان 
پوسیدگی دندان یکی از شایع ترین بیماری   های 
عفونی محسوب می  شود که محصوالت اسیدهای 
ارگانیک منجر به برداشت تدریجی مواد از مینای 
دن��دان و س��پس تخریب س��ریع پروتیین   های 
ساختمان دندان می  ش��ود. پوسیدگی   ها ممکن 
اس��ت در س��طح ه��ر دندان��ی اتف��اق بیفتند. 
فاکتورهای متعددی سبب پوسیدگی   های دندان 
می  شوند که عبارتند از: سطح دندان آسیب پذیر، 
میکروب های موج��ود در پالک دندانی یا حفره 
ده��ان، کربوهیدرات ه��ای تخمیرپذیر در رژیم 
غذایی و مدت تماس باکتری   ها در دهان جهت 
تجزی��ه کربوهیدرات   های قابل تخمیر و کاهش 
PH بزاق به کمتر از پنج و نیم. وقتی PH اسیدی 
است باکتری   های دهانی می  توانند فرایند تخریب 

را آغاز کنند.

 دندان آسیب پذیر 
گس��ترش پوس��یدگی دندان ها نیازمند وجود 
دندانی است که، در برابر حمله آسیب پذیر باشد. 
ترکی��ب مینا و دنتین، مکان قرارگیری دندان ها، 
کیفیت و کمیت بزاق، گسترش سوراخ شدگی و 
شیار در تاج دندان   ها برخی از فاکتورهایی هستند 
که آسیب پذیری یک دندان را مشخص می  کنند. 
بزاق قلیایی یک اثر محفاظتی داشته، درحالی که 
بزاق اس��یدی آسیب پذیری در برابر پوسیدگی را 

افزایش می  دهد.

میکروب ها 
باکتری   ه��ا ی��ک ج��زء ض��روری در فراین��د 
استرپتوکوکوس  پوسیدگی محسوب می شوند. 
موتانس بیشترین ش��یوع را دارد. این میکروب 
کربوهیدرات   ه��ا را در ده��ان تجزی��ه ک��رده و 
تولی��د محصول اس��یدی می  کند ک��ه منجر به 
پوسیدگی می  ش��ود. تفاوت   های ژنتیکی، نوع و 
میزان باکتری های دهان ممکن است در برخی 
افراد س��بب افزایش خطر پوسیدگی شوند، اما 
بهداش��ت دهان در خط��ر بیماری   های عفونی 

دهان مستقیماً نقش دارد.

 کربوهیدرات های تخمیر پذیر 
کربوهیدرات ه��ای تخمیرپذی��ر مواد مطلوبی 
برای باکتری ها محس��وب می  ش��وند. باکتری ها 
همیش��ه حض��ور دارن��د و وقت��ی در مع��رض 
کربوهیدرات قابل تخمیر قرار می  گیرند ش��روع 
به کاهش PH دهان می  کنند. پوس��یدگی زایی 
به خواص افزایش دهنده پوسیدگی یک رژیم یا 

غذا اشاره دارد.
 پوس��یدگی زایی یک غذا بسته به شکل غذا، 
محتوی م��واد مغذی آن، خورده ش��دن همراه 
س��ایر غذاها و مایع��ات، مدت زم��ان تماس با 
دن��دان و تناوب خ��وردن آن، متفاوت اس��ت. 
کربوهیدرات   ه��ای تخمیرپذی��ر در 3 گروه از ۵ 
گروه غذایی یافت می  ش��وند: حبوبات، میوه   ها و 

لبنیات. 

نقش غذاها در سالمت دندان های ما
دکتر پیام فرح بخش

متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی
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اگرچ��ه برخی س��بزیجات ممکن اس��ت 
حاوی کربوهیدرات   های تخمیر پذیر باشند، 
راجع به پوس��یدگی زایی آنها اطالعات کمی 
گزارش ش��ده است. از جمله حبوبات و مواد 
نشاس��ته ای که به دلیل محت��وای طبیعی 
کربوهیدراتی قابل تخمیرش��ان پوسیدگی زا 
محس��وب می  ش��وند می  توان ب��ه کراکرها، 

چیپس، چوب شور و نان ها اشاره کرد.

  ارتباط پوسیدگی با مصرف موادغذایی
در ای��ن رابطه می  ت��وان غذاها را به س��ه 
دس��ته پوس��یدگی زا، غذاهایی که ارتباطی 
با پوس��یدگی ندارن��د و م��واد مقابله کننده 
با پوس��یدگی تقس��یم بندی ک��رد. غذاهای 
پوس��یدگی زا آنهای��ی هس��تند ک��ه حاوی 
و  ب��وده  تخمیرپذی��ر  کربوهیدرات   ه��ای 
زمانی ک��ه در تماس ب��ا میکروب   های دهان 
 PH قرار می گیرند، می  توانند س��بب کاهش
بزاق ش��ده و فرایند پوس��یدگی را تحریک 
کنند. غذاهای دسته دوم در پوسیدگی نقش 
ندارند، توس��ط میکروب   ها تخمیر نش��ده و 

سبب کاهش PH بزاق نمی شوند.

عوامل مؤثر برپوسیدگی زایی غذاها 

شکل و غلظت مواد غذایی
ش��کل و غلظت غذا اثر قاب��ل توجهی بر 
توان پوسیدگی زایی غذاها دارد مثال مایعات 
س��ریعاً از دهان پاک ش��ده و توانایی کمی 
جهت نگه��داری در دهان دارن��د. غذاهای 
جام��د مانند کراکرها، چیپس، چوب ش��ور 
و کلوچه   ها می  توانند به دندان ها چس��بیده 
و مدت زی��ادی در دهان بمانند. غلظت نیز 
بر ماندگاری غذا در ده��ان تأثیر می گذارد. 
مواد غذایی مانند عس��ل و ش��یره   ها اگرچه 
حاوی محتوای شکر باال هستند، تولید بزاق 
را تحریک و پتانس��یل ماندگاری کمتری از 
غذاهای چسبنده و جامد مانند چوب شور، 
نان ش��یرینی یا موز دارن��د. غذاهای پرفیبر 
ب��ا کربوهیدرات   های ب��دون قابلیت تخمیر 
یا کمت��ر تخمیرپذیر، مانن��د ذرت بوداده و 

سبزیجات خام تأثیری بر پوسیدگی ندارند.

تماس
نشاسته   های پیچیده تر در دهان بیشتر باقی مانده در نتیجه 
پوسیدگی زایی بیشتری دارند. وقتی ذرات غذا میان دندان ها 
قرار می گیرند، نشاس��ته به قندهای س��اده تجزیه می  شود. 
این فرایند باعث می  شود نشاسته   ها به سرعت تخمیر شوند. 
آب نبات   های حاوی ش��کر به سرعت س��بب افزایش میزان 
قن��د در دس��ترس باکتری ها جهت تجزی��ه در حفره دهان 
می  شوند. خوردن آب نبات   های سفت مانند آب نبات چوبی یا 
خوش بوکننده   های تنفس شیرین شده، باعث طوالنی شدن 
زمان تماس قند در دهان می  ش��وند. دس��رها و خوراک   های 
حاوی کربوهیدرات   های س��اده )مانند چیپس سیب زمینی، 
چوب شور، کلوچه،کیک و شیرینی   ها( سبب افزایش تدریجی 
و مدت زمان طوالنی تر غلظت قند در دهان می  شوند زیرا این 
غذا   ها اغلب روی سطح دندان چسبیده و نسبت به آب نبات   ها 

برای مدت طوالنی تری باقی می  مانند. 

ترکیب مواد مغذی
ترکی��ب م��واد مغذی درفرایند پوس��یدگی نق��ش دارند. 
محصوالت لبنی به دلیل داش��تن کلس��یم و فسفر، خواص 
پوسیدگی زایی کمی دارند. شواهد مطرح می  کنند که پنیر 
و ش��یر، زمانی که با غذاهای پوس��یدگی زا مصرف شوند، به 
باال بردن PH اسیدی ناش��ی از غذاهای پوسیدگی زا کمک 

می  کنند.
 به دلیل خواص ضد پوس��یدگی زایی پنیر، مصرف پنیر با 
کربوهیدرات های تخمیرپذیر مانند دسر در پایان یک وعده 
غذایی، می  تواند پوسیدگی زایی غذا یا دسر را کاهش دهد. 
آجیل   ه��ا و مغزها که مقادیر قابل توجهی کربوهیدرات های 
تخمیرپذیر ندارند و غنی از چربی و فیبر رژیمی هس��تند و 
غذاهای پروتئینی مانند غذاهای دریایی، گوشت   ها، تخم مرغ 
و ماکیان، همراه با س��ایر چربی   ها مانند روغن   ها، مارگارین، 

کره نیز تأثیری بر پوسیدگی ندارند.

تناوب خوردن
تناوب مصرف غذا یا نوشیدنی   های پوسیدگی زا، تعداد دفعات 
تولید اس��ید را مش��خص می  کند. هرزمان که کربوهیدرات 
تخمیرپذی��ر مصرف می  ش��ود، کاه��ش PH در عرض ۵ تا 
1۵ دقیقه ش��روع ش��ده، س��بب افزایش فعالیت پوسیدگی 
می  ش��ود. وعده   های کوچک و مکرر و اسنک ها؛ اغلب حاوی 
کربوهیدرات   های قابل تخمیر باالیی است و سبب پوسیدگی 
می  ش��ود. خوردن چندین کلوچ��ه در یک وعده و در پی آن 
مس��واک زدن دندان   ها یا شستن دهان با آب، در مقایسه با 
یک کلوچه چندین بار طی یک روز کمتر پوسیدگی زا است.

غذاهـا را بـه سـه دسـته 
که  غذاهایـی  پوسـیدگی زا، 
ارتباطی با پوسیدگی ندارند و 
مواد مقابله کننده با پوسیدگی 
تقسـیم بندی کـرد. غذاهای 
پوسـیدگی زا آنهایی هستند 
کـه حـاوی کربوهیدرات   های 
تخمیر پذیر بـوده و زمانی که 
در تمـاس بـا میکروب   هـای 
می گیرنـد،  قـرار  دهـان 
 PH می  توانند سـبب کاهش
بزاق شده و فرایند پوسیدگی 

را تحریک کنند.
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دعا یعنی صدا زدن و یاری خواستن از خالق هستی. 
دعا اگر چه گفتگو با خداست ولی در ذات خود نشان دهنده نیاز و احتیاج 

بشر به بی نیاز مطلق است. 
دع��ا و مناجات، نوعی توس��ل اس��ت و رابطه بی   نهایت کوچ��ک در برابر 

بی   نهایت بزرگ.
حقیق��ت دعا توج��ه به بارگاه حضرت معبود اس��ت و برای مؤمنان نوعی 

معراج روحی و معنوی به حساب می آید. 
گفتم: دعا چیست؟ 

گفت: طلب نیاز از بی نیاز! 
گفتم: التماس دعا چیست؟ 

گفت: خوبان را در درگاه خدا واسطه قرار دادن! 
سدید گوید: به امام باقر علیه السالم عرض کردم: کدام عبادت بهتر است؟ 

فرمود: 
چیزی نزد خدای عزوجل بهتر از این نیست که از او درخواست شود و از 

آنچه نزد اوست خواسته شود... 
صادق آل محمد علیه الس��الم فرمود:  ای میس��ر! دعا کن و مگو که کار 
گذش��ته است و آنچه مقدر شده   همان ش��ود )و دعا اثری ندارد( همانا نزد 
خدای عزوجل منزلت و مقامی است که بدان نتوان رسید جز به درخواست 
و مس��ئلت، و اگر بنده ای دهان خود را ببندد و درخواس��ت نکند چیزی به 
او داده نش��ود، پس درخواس��ت کن تا به تو داده شود،  ای میسر! هیچ دری 

نیست که کوبیده شود جز اینکه امید آن رود که بروی کوبنده باز شود. 1

اثرات دعا کردن چیست؟ 
دعا موجب دست یافتن به رحمت الهی و خیر دنیا و آخرت است. 

دعا سبب توجه خداوند به بندگان می شود. 

خداوند در سوره فرقان آیه 77 می فرماید: 
قل َما یَعَباُ بُِکم َربی لَواَل ُدَعاوُکُم

بگو! اگر دعایتان نبود پروردگارم به شما توجهی نمی کرد. 

1. کافی، ج ۴، ص ۲11

دعا یعنی چه؟

برگرفته از کتاب
 راز عشق نوشته عبدالکریم شمشیری)محمد دوست(
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ورزش
اهداف بزرگی در فوتبال اروپا دارم

دایی و کریمی در بین بهترین لژیونرهای آسیا
مدال آوری ورزش ایران روی هوا!

اسرار جسمانی یک نابودگر فوتبالی

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

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش

]63[

شماره 4۷ - فروردین ماه 139۷

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



هیچ بازیکن��ی در دنیای فوتبال 
بیش از کریس رونالدو به خاطر 
کیفیت فیزیکی و تالشش برای 
آماده ب��ودن، مورد تمجید قرار 
نگرفته است. س��تاره پرتغالی 
به خاط��ر توانایی های ورزش��ی 
استثنایی اش همواره یک الگو 
و مثال بوده و گل برگردانی که 
او در دیدار مقابل یوونتوس در 
دیدار رفت مرحله یک هش��تم 
نهایی لی��گ قهرمان��ان اروپا به 
ثمر رس��اند، ب��ار دیگر توجهات 
را به او جلب ک��رد. رونالدو که 
س��ه ماه قبل ۳۳ س��اله شد، با 
یک برگردان تماش��ایی دروازه 
بوفون را باز کرد و نشان داد که 
از نظر شرایط فیزیکی، همچنان 
در ش��رایطی فوق الع��اده قرار 

دارد.
کریس��تین رونالدو درباره این 
گل گفت:»گل خیلی خوبی بود. 
انتظار نداش��تم ک��ه چنین گلی 
بزن��م؛ در تیم ملی هم همچین 
گلی زده بودم که داور مسابقه 
آن را مردود اع��الم کرد، پرش 
فوق الع��اده ای ب��ود، همه مردم 
منتظر همچین گلی از من بودند. 
توپ مثل همیشه به من رسید و 
من هم شانسم را امتحان کردم. 
ش��اید این گل ب��ه بهترین گل 
دوران حرفه ای من تبدیل شود. 
ولی بهتر است که راجع به بازی 
صحبت کنیم. بازی خیلی خوبی 
انج��ام دادی��م، س��ه گل مقابل 
یک تیم بزرگ به ثمر رساندیم. 
خوب بازی کردیم و خوش��حالم. 
تش��ویق هواداران یوونتوس؟ 
اتف��اق فوق العادهای بود و باید 
از همه آنها تش��کر کن��م. کاری 
که انجام دادند، استثنایی بود و 
پیش از این هیچگاه برایم اتفاق 
نیفتاده بود. خیلی خوشحالم به 

خاطر گلی که زدم.«

عضالت یک مرد 20 ساله در بدن یک رونالدو 33 ساله 

روزبه مهری
مترجم

داده های پزش��کی که توسط باش��گاه رئال مادرید ثبت 
ش��ده، نش��ان می دهد که چربی بدن رونالدو ۷ درصد 
اس��ت. این عدد برای بازیکنان دیگ��ر معموالًً ۱۰ یا ۱۱ 
درصد اس��ت. عالوه بر این، حجم عضل��ه او ۵۰ درصد 
اس��ت که به  شکل قابل توجهی فرا تر از بازیکنان دیگر 
که حجم عضله شان از ۴۶ درصد فرا تر نمی رود، است. 
البت��ه رونالدو با ای��ن توانایی ها به دنیا نیامده اس��ت. 
او س��ال ۲۰۰۳ در زمان پیوس��تنش از اسپورتینگ به 
یونایتد، یک نوجوان ترکه ای بود. بنابراین برنده ۵ توپ 
طال چگونه توانس��ته چنین فیزیک اس��تثنایی برای خود 

بسازد؟ 

رونالدو چگونه تمرین می کند؟ 
اولین و اصلی ترین موضوع این اس��ت؛ با گرم 
کردن آغاز کنید تا ریسک مصدومیت را پایین 
بیاوری��د. در تمرین��ات معموالًًً چندی��ن بار با 
سرعت، فواصل مشخص را می دویم تا بدن مان 
گرم شود. حتما کار مشابهی را در تمرینات تان 
انج��ام دهید، حتی ن��رم دویدن ی��ا تردمیل و 
دوچرخه ثابت. تمرینات رونالدو همواره ترکیبی 
از تمرینات هوازی و وزنه زدن است. در حقیقت 
توصیه او این اس��ت که ترکیب��ی از این دو نوع 
تمری��ن، باع��ث می ش��ود در تمام نق��اط بدن 

ماهیچه ها بهبود یابند.
  در هن��گام بازی ها، تمرینات مخصوص برای 
باال رفتن آمادگی برای بازی ها انجام می ش��ود. 
او در این رابطه توصی��ه کرده:»ما در تمرینات 
دوندگی باالیی داریم و این موضوع می تواند به 

تمرینات ش��ما اضافه شود، چه وقتی در باشگاه 
تمرین می کنید و چه وقتی بیرون از باشگاه  در 
حال تمرین هستید. سعی کنید دویدن را به هر 

تمرینی که انجام می دهید اضافه کنید.«
البته وزنه زدن تنها ب��ه زمانی که رونالدو در 
کمپ تمرینی رئال مادرید حضور دارد، محدود 
نمی شود. او در این رابطه گفت:»سعی کنید هر 
جا می توانید وزنه بزنید. حتی در اتاق خواب تان 
ه��م می توانید این کار را انجام دهید، وقتی که 
صبح از خواب بیدار می ش��وید و یا شب قبل از 
خ��واب. وقتی دائم انجام دهید، مثل یک عادت 

برای تان خواهد شد.«

رژیم غذایی رونالدو چگونه است؟ 
وقتی بهترین ماشین را در اختیار دارید، باید 
بهترین س��وخت را نیز ب��رای آن تامین کنید. 
رونال��دو نیز طب��ق آنچه انتظار م��ی رود، رژیم 
بس��یار دقیقی دارد. او در این رابطه خاطرنشان 
کرد: »یک تمرین خوب حتما باید با یک رژیم 
خوب همراه باش��د. من رژیمی با پروتئین باال، 
به عالوه موادی با کربوهی��درات کامل، میوه و 
س��بزیجات و البته ممنوعیت از غذاهای قندی 
دارم.« رونال��دو به وفور ماهی می خورد و غذای 
محبوب او، »باکالهائو براز« است که متشکل از 
ماهی کاد، پیاز، س��یب زمینی و نیمرو است. در 
رستوران، گاهی او استیک و ساالد هم سفارش 

می دهد. 

اسرار جسمانی یک نابودگر فوتبالی
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رونالدو ادام��ه داد: »باید برنامه غذایی تان 
مرتب باشد. اگر مرتب تمرین کنید و سطح 
انرژی بدن تان را نیز باال نگه دارید، عملکرد 
بهتری خواهید داش��ت. من گاهی 6 وعده 
کوچک در روز می خورم و مطمئن می شوم 
که انرژی الزم برای تمرینات به بدنم رسیده 
اس��ت. مصرف مایع��ات نیز حیاتی اس��ت. 
نوشیدن آب بس��یار مهم است.« البته یکی 
از نکات مهمی که باعث ش��ده رونالدو بدنی 
آماده و در بهترین فرم ممکن داشته باشد، 

دوری از الکل است. 

دیگر رازهای رونالدو
زندگی س��الم چیزی نیس��ت که رونالدو 
چندین س��اعت در روز برایش وقت بگذارد 
بلکه س��بک زندگ��ی اش را بر اس��اس این 
موضوع چیده است. این موضوع نه تنها یک 
چالش فیزیکی بلکه یک چالش ذهنی است. 
او در این رابطه گفت:»باید یاد بگیرید که در 
کن��ار بدن تان، ذهن تان را نیز تمرین دهید. 

آمادگی ذهن��ی به اندازه آمادگی فیزیکی مهم اس��ت و به 
شما کمک می کند که به اهداف تان برسید. منظم باشید، به 
خودتان انگیزه دهید و برنامه روزانه تان را انجام دهید. برای 
من هیچ جای آس��ان گرفتن وجود ن��دارد و باید به خودم 

سختگیر باشم.« 
با هدفگذاری و تمرین کردن با یک دوست، می توانید یک 
برنامه تمرین مشخص و مرتب تدوین کنید. وقتی تمرینات 
رونالدو تمام می ش��ود، او سعی می کند به خوبی استراحت 
کند. در حقیقت بخش مهمی از زندگی او نیز به استراحت 
گذش��ته که این موضوع نیز در آمادگی بدنش خیلی موثر 

بوده است. 
 او در ای��ن رابطه گفت: تمرین کردن خیلی مهم اس��ت 
ولی زندگی با آرامش و اس��تراحت به ش��ما کمک می کند 
از لحاظ فیزیکی و ذهنی در بهترین ش��رایط ممکن باشید. 
من اوق��ات فراغتم را با خانواده و دوس��تانم می گذارنم که 
به من کمک می کند آرامش داش��ته باش��م. خواب مرتب و 
خوب باعث می شود بیشترین بهره را از تمرینات ببرید. من 
زود می خوابم و زود از خواب بیدار می شوم، به خصوص در 
روز بازی ها. خوابیدن به عضالت کمک می کند که ریکاوری 

کنند و این خیلی مهم است.

وزنـه زدن تنها به زمانی که 
رونالدو در کمپ تمرینی رئال 
مادریـد حضـور دارد، محدود 
نمی شـود. او در ایـن رابطـه 
گفت:»سـعی کنیـد هـر جـا 
می توانید وزنه بزنید. حتی در 
اتاق خوابتان هم می توانید این 
کار را انجـام دهیـد، وقتی که 
صبح از خواب بیدار می شوید 
و یا شـب قبل از خواب. وقتی 
دائم انجـام دهیـد، مثل یک 

عادت برایتان خواهد شد.«
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شانس افتخارآفرینی ورزشکاران در رشته های مدال آور در بازی های آسیایی و المپیک با تصمیمات جدید بسیار کم خواهد شد. المپیک و بازی های آسیایی به  عنوان ۲ رویداد 
بزرگ برای ورزش ایران هر ۴  سال یک بار می تواند معیار مناسبی باشد تا مسؤوالن و مردم به  طور کلی از پیشرفت یا افت رشته های مختلف باخبر شوند. با این که اکثرا چند 
رشته خاص مثل کشتی، وزنه برداری و تکواندو امیدهای اصلی کاروان ایران در این بازی ها است، در ماه های اخیر اتفاقاتی رخ داده که باعث شده سهم این رشته ها در المپیک 
و بازی های آسیایی به حداقل برسد. مسئوالن ورزش کشور هم که در نهادهای بین المللی دارای کرسی خاصی نیستند، فعالً مجبورند به تصمیم های اتخاذشده علیه ورزش 

ایران تمکین کنند و بعید است اعتراض آن ها به جایی رسد. 

کشتی؛ از خطر حذف تا کاهش 4 سهمیه
ب��ا این که با تالش اتحادی��ه جهانی و چند 
کش��ور ازجمله ایران خطر حذف کش��تی از 
المپیک ۲0۲0 از س��ر این رش��ته گذشت، 
همچنان برای دوره های بعدی چنین خطری 
این رش��ته را تهدید می کند. البته از المپیک 
۲016 تعداد اوزان کش��تی از 7 به 6 رسید تا 
در مجموع ۲ رشته آزاد و فرنگی، ۲ کشتی گیر 
کمتر ش��انس المپیکی ش��دن داشته باشند. 
با این که در بازی های آس��یایی تع��داد اوزان 
کش��تی تا دوره قبلی 8 وزن در کش��تی آزاد 
و 8 وزن در کشتی فرنگی بود، چندی پیش 
اعالم شد که بازی های آسیایی ۲018 هم در 
اوزان المپیکی برگزار می شود. با این تصمیم 
۴ آزاد و فرنگی کار ایرانی شانس کسب مدال 
در بازی های آس��یایی را از دست می دهند و 

درمجموع کاروان کشورمان ضرر بزرگی از این 
اتفاق خواهد کرد. به عنوان مثال کشتی فرنگی 
در دوره قبل��ی از 8 وزن، 7 مدال )۲طال و ۵ 
برنز( به دست آورده بود که قطعا در این دوره 

شانس کمتری خواهد داشت. 

وزنه برداری؛ کار از کار گذشت! 
زمزمه هایی از تصمیم فدراس��یون جهانی 
وزنه برداری ب��رای کاهش اوزان المپیکی این 
رش��ته به گوش می رسید. همچنین به دلیل 
افزایش تع��داد نمونه های مثبت دوپینگ در 
این رشته، کمیته بین المللی المپیک هم چند 
باری وزنه برداری را به حذف از المپیک تهدید 
کرده بود. در  نهایت چندی قبل عالوه بر این که 
مشخص شد تعداد سهمیه هر کشور در رشته 
وزنه برداری المپیک نهایتا به ۴ خواهد رسید، 

اعالم شد که ایران ۲ سهمیه در بخش مردان 
دارد! این در حالی است که در المپیک ۲016 
ایران با ۵ وزنه بردار حاضر ش��د و به ۲ مدال 
طال رس��ید. این تصمیم فدراس��یون جهانی 
که به دلیل س��ابقه ایران در دوپینگ از  سال 
۲008 به بعد اتخاذ ش��ده، ش��وک بزرگی به 
یکی از پرمدال ترین رشته های ایران در تاریخ 
بازی های المپیک و آس��یایی وارد کرد. هنوز 
درباره کاهش تع��داد اوزان وزنه ب��رداری در 
بازی های آسیایی بحثی مطرح نشده اما شاید 
از دوره های بعدی چنین اتفاقی هم رخ دهد. 

ووشو؛ حذف یک وزن به ضرر ایران
با این که ووش��و هنوز نتوانسته به المپیک 
راه پیدا کند، اما در بازی های آسیایی همواره 
جزو امیدهای اصلی ایران برای کس��ب مدال 

کشتی، تکواندو، کاراته و وزنه برداری محدود شدند

مدال آوری ورزش ایران روی هوا!

امیر صادقی پناه
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محس��وب می ش��ود. از آنجا که چینی ها در 
اوزان سبک قدرت بیشتری دارند، از سال های 
دور مس��ابقات ووش��و بازی های آسیایی در 
اوزان سنگین برگزار نمی شد. باال ترین وزن تا 
دوره قبلی 7۵- کیلوگرم بود که این وزن هم 
برای بازی های آس��یایی ۲018 حذف شده و 
مس��ابقات ووشو تنها در ۴ وزن سبک برگزار 
می شود. حس��ین اوجاقی، سرمربی تیم ملی 
ووش��و در این باره می گوید: »متأس��فانه وزن 
7۵ کیلوگ��رم از بازی ه��ای آس��یایی ۲018 
حذف ش��ده و این کامالً به ضرر ایران است. 
رقابت های ووش��و این دوره در اوزان ۵6، 60، 
6۵ و 70 کیلوگرم برگزار می شود که بیشتر 
به نفع رقبای ش��رق آس��یایی است. آن ها در 
اوزان س��بک تبحر بیش��تری دارن��د و ما در 
اوزان س��نگین دارای شانس  خوبی بودیم که 
متأسفانه ورزشکاران سنگین وزن نمی توانند 

در جاکارتا حاضر شوند.« 

بوکس؛ حذف شانس های اصلی
در رش��ته بوکس هم مثل دیگر رشته های 
رزم��ی اوزان س��نگین از بازی های آس��یایی 
حذف شده است. طبق تصمیم ستاد برگزاری 
بازی های آس��یایی ۲018 س��ه وزن 81، 91 
و 91+ حذف ش��ده که کامالً ب��ه ضرر ایران 
خواهد بود. امید اصلی بوکس ایران در همین 
اوزان بوده و در اوزان سبک بعید است شانسی 
برای کسب مدال داشته باشیم. اکبر احدی، 
س��رمربی تیم بوکس هم این گون��ه ماجرا را 
ش��رح می دهد: »اگر در بازی های آسیایی به 
دنبال مدال هستیم، اصالً نباید بوکسور ها را 
اعزام کنیم.« احسان روزبهانی که مطرح ترین 

بوکس��ور ایرانی در سال های اخیر بوده هم با 
توجه به حذف اوزان سنگین شانس حضور در 

جاکارتا را از دست داده است. 

تکواندو؛ کاهش 4 سهمیه
تکوان��دو از دیگر رش��ته های م��دال آور در 
المپیک و بازی های آس��یایی است. با این که 
در دوره های قبلی بازی های آسیایی مسابقات 
ای��ن رش��ته در 8 وزن برگزار می ش��د و هر 
کش��ور می توانس��ت 6 نماینده داشته باشد، 

برای بازی های آس��یایی جاکارتا اعالم ش��ده 
که مسابقات فقط در ۴ وزن المپیکی برگزار 
می ش��ود. در مجموع ۲ بخش زنان و مردان 
۴ سهمیه ایران در تکواندو کاهش پیدا کرده 
که باز هم خبری ناامید کننده برای این رشته 
مدال آور محسوب می شود و البته کار کادرفنی 

تیم های ملی را سخت تر می کند. 

تیران�دازی ب�ا کمان؛ یک طالی مس�لم از 
دست رفت

ب��ا این که در المپیک تیران��دازی با کمان 
صرف��اً در م��اده ریکرو پی گیری می ش��ود، 
بازی های آسیایی تنها امید کمانداران ماده 
کامپون��د بود تا بدرخش��ند. ای��ران در ماده 
کامپوند نشان داده که حتی در سطح جهان 
نیز حرف های زیادی برای گفتن دارد و چند 
باری روی سکوی انفرادی و تیمی هم رفته 
اس��ت. در دوره قبلی اس��ماعیل عبادی در 
بخش انفرادی کامپوند به مدال طال رسید اما 
با تصمیم س��تاد برگزاری بازی های آسیایی 
۲018، مس��ابقات کامپون��د فقط در بخش 
تیمی برگزار می ش��ود. بدین ترتیب حداقل 
ش��انس کسب یک مدال طال از ایران گرفته 
ش��ده و فقط کمانداران می توانند در بخش 

تیمی مدال آوری کنند. 

همه چیز علیه مدال آوری ایران! 
به نظر می رس��د تصمیماتی که در ماه های 
اخیر از سوی ستاد برگزاری بازی های آسیایی 
و همچنین فدراس��یون جهانی رش��ته های 
مختل��ف اتخاذ ش��ده، به ض��رر ورزش ایران 
است. کش��تی، وزنه برداری و تکواندو همواره 
شانس های اصلی کس��ب مدال در بازی های 
آس��یایی و المپیک برای کاروان ایران بودند 
ک��ه حاال با محدودیت هایی مواجه ش��ده اند. 
از س��وی دیگر کاراته هم که از  س��ال ۲0۲0 
به المپیک اضافه می شود، با توجه به شرایط 
کسب س��همیه کار س��ختی خواهد داشت. 
متأس��فانه مدی��ران ورزش ایران نقش��ی در 
تصمیم گیری های کالن ورزش جهان به دلیل 
نداش��تن کرس��ی بین المللی ندارند و همین 
موض��وع به صورت ناخودآگاه اتفاقات را علیه 
م��دال آوری ورزش ایران رقم زده اس��ت. این 
اتفاقات می تواند هشداری برای مدیران ورزش 
کشور باشد که از این پس نمی توانند تنها به 
مدال آوری چند رشته خاص دل خوش کنند 
و باید در رش��ته هایی مثل دوومیدانی، شنا و 
تیراندازی که مدال های زیادی در آن ها توزیع 
می شود، سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند 
وگرنه کاروان ایران هم در بازی های آسیایی و 
هم در المپیک با اف��ت جدی در رده بندی و 

کسب مدال مواجه خواهد شد.
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درخش��ش بازیکنان آس��یایی در دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ میالدی، باعث ش��د تا باش��گاه های اروپایی بیش��تر به دنبال بازیکن در این قاره باش��ند. در این بین 
نشریه فورفورتو ۷ بازیکن را به عنوان بر ترین لژیونرهای آسیا در ۲۰ سال اخیر انتخاب کرده که در بین آن ها نام دو ستاره ایرانی هم دیده می شود. 

دایی و کریمی در بین بهترین لژیونرهای آسیا
نشریه معتبر »فورفورتو« اعالم کرد

هیدتوشی ناکاتا
اسطوره ژاپنی اولین بازیکن کشورش نبود 
که در سری آ ایتالیا بازی می کرد ولی مطمئناً 
بهترین عملکرد را در این لیگ داشت. اگر در 
آس��یا از هر کسی که در دهه گذشته فوتبال 
دنبال می کرده س��ؤال کنید، قطع��اً ناکاتا را 
می شناسند. او پس از جام جهانی 1998، در 
پروجا فوتبالش را در ایتالیا آغاز کرد و در 33 
بازی برای تیمش، 10 گل به ثمر رساند. پس 
از نیم فصل، آ. اس رم به دنبال جذب او افتاد. 
او به رم رفت و توانس��ت 30 ب��ازی در طول 
دو فصل ب��رای این تیم انجام دهد و در کنار 
فرانچسکو توتی در سال ۲001-۲000، جام 
قهرمانی سری آ را باالی سر ببرد. ناکاتا سپس 
3 فصل را در پارما سپری کرد و راهی بولونیا 
شد و در   نهایت به فیورنتینا پیوست. اما فصل 

آخر او در انگلیس س��پری شد. ستاره ژاپنی 
در فصل ۲006-۲00۵، در بولتون از میادین 

فوتبال خداحافظی کرد. 

پارک جی سونگ
لیگ بر تر انگلیس ستاره های بزرگی از آسیا 
را ب��ه خود دیده مثل س��ونگ هیونگ مین و 
شینجی اوکازاکی که امروزه در این لیگ بازی 
می کنند ولی هیچ کدام نتوانس��تند به سطح 
پارک جی سونگ در منچستر یونایتد برسند. 
در ویتری��ن افتخارات هافبک ک��ره ای، چهار 
قهرمانی لیگ بر تر، چهار قهرمانی کامیونیتی 
شیلد )جام خیریه انگلیس(، سه قهرمانی جام 
اتحادیه باشگاهی انگلستان، یک قهرمانی لیگ 
قهرمانان اروپا و یک قهرمانی جام باشگاه های 
جهان به چشم می خورد. دوران طالیی پارک 
در آسیا پس از جام جهانی ۲00۲ شروع شد، 
جایی که آن ها توانستند به رده چهارم دست 
پیدا کنند. او سپس راهی آیندهوون شد و دو 
جام قهرمانی هلند را کسب کرد و سپس راهی 
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اولدترافورد شهر منچستر شد. او 
در سال ۲01۲ نیز یونایتد را ترک 
ک��رد و به کوئین پ��ارک رنجرز 
پیوست. سپس راهی آیندهوون 
شد، جایی که یک سال بازی کرد 
و در آنجا بازنشسته شد. او حاال 
به عنوان س��فیر باشگاه یونایتد 

فعالیت  می کند. 

علی دایی
شاید علی دایی نام بزرگی مثل 
دو نفر باال تر یا باقی افراد لیست 
نباشد ولی ستاره ایرانی با وجود 
اینکه نتوانست در بایرن جایگاه 
فیکس��ی پیدا کند، رکوردهای 
خارق العاده ای به ثبت رس��انده 
اس��ت. او 31 ب��ازی در فص��ل 
1999-1998 برای بایرن مونیخ 
انجام داد و 6 گل به ثمر رساند 
و آن ها در لی��گ قهرمانان اروپا 
نیز نایب قهرمان شدند. دایی که 
در سال 1999 بهترین بازیکن 
سال آس��یا شد، س��ه فصل در 
هرتابرلین سپری کرد و سپس 
راهی الشباب در امارات متحده 
عرب��ی ش��د و در س��ال ۲003 
نیز به ایران بازگش��ت. به عنوان 
س��رمربی، دایی در سال ۲017 
هدایت سایپا را برعهده داشت، 
تیمی ک��ه در آنجا بازنشس��ته 
ش��د و مربیگری را نیز در سال 
۲006 در همین تیم آغاز کرد. او 
هدایت 6 تیم دیگر از جمله تیم 
ملی ایران را نیز برعهده داش��ته 

است. 

سان جی های
س��ان در فوری��ه ۲00۲ ب��ه 
منچسترسیتی پیوست و طعم 
ب��ازی ک��ردن در لی��گ بر تر را 
چشیده اس��ت. او یک فصل به 
صورت قرضی در تیم کریستال 
پ��االس در فصل 1998-1999 
بازی کرد و س��پس ب��ه دالیان 
چین بازگشت. پس از پیوستن 
به س��یتی، با درخششی که در 

این تیم داشت، خیلی سریع به 
یک چهره محبوب تبدیل شد. 
او در س��یتی جامی کسب نکرد 
زی��را در آن زمان هنوز پول های 
نفتی به س��یتی تزریق نش��ده 
بود. او س��پس به شفیلدیونایتد 
که در لیگ دسته دوم انگلیس 
حضور داشت پیوست و در سال 
۲009 به چین بازگش��ت. او در 
باشگاه های زیادی در چین بازی 
کرد و در   نهایت در سال ۲016 

بازنشسته شد. 

علی کریمی
مارادونای آس��یا، راه آلمان را 

مثل دایی طی کرد، فقط با این 
تفاوت که دوره کوتاه تری در این 
لیگ حضور داش��ت. او در سال 
۲00۵ به بایرن مونیخ پیوست 
و دو فص��ل در ای��ن تیم حضور 
داش��ت و سپس در سال ۲007 
راهی قطر ش��د. فص��ل اول در 
بوندس لیگا، او موفق به کسب 
قهرمان��ی در بوندس لیگا و جام 
حذفی ش��د. کریمی سپس به 
ایران بازگشت و برای پرسپولیس 
و استیل آذین به میدان رفت و 
بار دیگر به آلمان بازگشت و در 
ش��الکه نیم فصل بازی کرد، هر 
چند که تنه��ا ۵ بازی برای این 

تیم انج��ام داد. کریمی در حال 
حاضر 39 س��اله است و هدایت 

تیم سپیدرود را برعهده دارد. 
 

لی یونگ پیو
در حالی که هواداران تاتنهام 
هم��واره از س��ون هیونگ مین 
صحبت می کنند، لی به خوبی 
دوره ای که در »وایت هارت لین« 
یک قهرمان بود را به خاطر دارد. 
لی دومین کره ای بود که گاس 
هیدینک پس از موفقیت در جام 
جهان��ی ۲00۲، از آیندهوون به 
تاتنهام برد. او توانست خود را به 
عن��وان یکی از بهترین مدافعان 
چپ دنیا معرفی کند. او در هلند 
موفق به کسب دو قهرمانی لیگ 
ش��ده بود. در آگوس��ت ۲00۵، 
او راهی تاتنهام ش��د و در سال 
۲008-۲007 این تیم را ترک 
ک��رد. او یک فصل در دورتموند 
بازی کرد و س��پس ب��ه الهالل 
عربستان پیوست و در   نهایت نیز 

راهی ونکوور وایت کپس شد. 

شونسوکه  ناکامورا
او در سال ۲00۵ و در دورانی که 
سلتیک روزهای خوبی را سپری 
نمی کرد، به این تیم پیوس��ت و 
وقتی ۴ سال بعد این تیم را ترک 
کرد، یک قهرمان شناخته می شد. 
او راهی رجینا شد و سه فصل نیز 
در ای��ن تیم بازی ک��رد. ناکامورا 
در تمام س��ال های بازیگری اش، 
بازیکن فیکس تیمش بود. او سه 
قهرمانی اسکاتلند، دو قهرمانی جام 
اتحادیه اسکاتلند و یک قهرمانی 
جام حذفی را کس��ب کرد و در 
س��ال ۲007 نیز توانست عنوان 
بهترین بازیکن لیگ را از آن خود 
کند. او یک دوره نیز در اسپانیول 
بازی کرد ولی خیلی زود این تیم 
را به مقص��د یوکوهاما مارینوس 
ترک کرد. هفت فصل نیز در این 
تیم سپری کرد و سپس در سال 

۲017 به جوبیلو پیوست.
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بهتری��ن  جهانبخ��ش  علیرض��ا 
روزه��ای فوتبال��ش را در لیگ 
هلن��د، تی��م آلکم��ار و تیم ملی 
ب��ا  او  می گ��ذارد.  پشت س��ر 
۱۴گ����ل زده و ۱۰پ����اس گل 
امتی��از،   ۶/۶۳ میانگی��ن  و 
ارزش��مندترین بازیک��ن لی��گ 
هلن��د در فاصله ۵ هفته مانده 
ب��ه  پایان ای��ن رقابت هاس��ت؛ 
عنوانی ارزش��مند برای بازیکن 
خوش آتیه و باشخصیت فوتبال 
ای��ران. جهانبخش ک��ه یکی از 
امیدهای میلیون ها ایرانی برای 
درخش��ش در جام جهانی است 
بازی ه��ای  از  گفت وگوی��ی  در 
دوس��تانه تیم ملی در تعطیالت 
ن��وروز و راز آمادگ��ی باالی��ش 
در لیگ هلند گفته اس��ت. راز 
آمادگی جهانبخش، همان گمشده 
کارلوس کی روش در لیگ ایران 
اس��ت. چیزی که او اصرار دارد 
در اردوه��ای اختصاص��ی خارج 
از روزهای فیفا می تواند به آن 

برسد.

گفتگو با علیرضا جهانبخش لژیونر موفق تیم ملی فوتبال

مهدی کشوریان
روزنامه نگار

ن�وروز امس�ال ب�رای ش�ما و بقی�ه بازیکنان 
ملی پ�وش خیلی فوتبالی بود. دو بازی مهم برابر 
تونس و الجزایر انجام دادید تا به قول کی روش 
قب�ل از ب�ازی با مراک�ش بهتر بدانی�د وضعیت 

تیم ملی چگونه است.
بله خدا را شکر دو بازی تدارکاتی خیلی خوب 
در تعطی��الت عید انجام دادی��م که به ما کمک 
زیادی کرد. اس��تایل و سبک بازی این دو تیم به 
مراکش خیلی نزدیک ب��ود. در این دو بازی هم 
شانس این را داشتیم که برابر حریفانی بازی کنیم 
که به اولین رقیب مان در جام جهانی خیلی نزدیک 
هس��تند و هم اینکه فرصتی بود تا با این بازی ها 
به لحاظ تیمی شرایط خوبی پیدا کنیم. مجموعه 

تیم محک خیلی خوبی در این بازی خورد.

یک شکس�ت و یک پیروزی نتایجی بود که از 
این دو بازی گرفتید اما شعار آقای کی روش برای 
این دو بازی این بود که ما نمی بازیم؛ یا می بریم 

یا یاد می گیریم.
دقیق��اً. ببینید هر چ��ه تیم ما بتواند بیش��تر 
بازی هایی در سطح بین المللی برگزار کند، شرایط 
کل��ی تیم بهتر می ش��ود. ب��ازی اول برابر تونس 
محک خیلی خوبی بود. درست است که باختیم 
اما همان طور که اش��اره ش��د ما یا می بریم یا یاد 
می گیری��م. در بازی دوم فکر می کنم آنچه را که 

باید انجام می دادیم، بهتر انجام شد و بازی خوبی 
به نمایش گذاش��تیم و درنهایت پیروز ش��دیم. 
بازی های دوستانه به بازیکنان و کادر فنی کمک 

می کند تا نقاط ضعف را شناسایی کنند.

رقبای تیم ملی در جام جهانی هم در این مدت 
بازی های دوستانه ای انجام دادند. با نتایجی که 
به دست آمده به  نظر می رسد آنها هم به طور کامل 

آماده حضور در جام جهانی هستند.
طبیعی است که آنها هم مثل ما می خواستند 
ش��رایط خیلی خوب��ی برای تیم هایش��ان ایجاد 
کنند. این همان انتظاری است که همه تیم ها از 
بازی های دوستانه دارند تا بتوانند با آمادگی کامل 
وارد جام جهانی شوند. رقبای ما هم محک خیلی 
خوبی خورده اند. آنها در بازی های دوس��تانه این 

چنینی به دنبال اهداف بزرگی هستند.

کمی از تیم ملی فاصله بگیریم و به حضورت در 
فوتبال اروپ�ا بپردازیم. در لیگ هلند فصل خیلی 
خوبی را پشت س�ر گذاش�ته ای. ب�رای خیلی ها 
جالب اس�ت که بدانند بازیکنانی که در تیم های 
اروپای�ی حض�ور دارن�د چطور زندگ�ی می کنند. 
می توانی برای ما از فعالیت روزانه ات در باشگاه 

آلکمار بگویی؟
یکی از اهداف بزرگ من از حضور در فوتبال اروپا 

اهداف بزرگی در فوتبال اروپا دارم
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این بود که شرایط بهتری پیدا کنم؛ اتفاقی که 
در این چند سال برای من در لیگ هلند افتاده 
است. می خواس��تم از شرایط استفاده کنم و 
خدا را ش��کر تا اینجا پیش آمده ام اما اهداف 
بزرگی دارم. یکی از دالیل انتخابم برای بازی 
در فوتبال هلند که به فوتبال آکادمیک در اروپا 
معروف است، این بود که در اینجا به جوانان 
خیلی بها می دهند. سطح تمرینات و فشاری 
ه��م که در این س��ال ها در نایمخن و آلکمار 

پشت سر گذاشته ام، کامالً متفاوت است.

می توانی کمی از جزییات فعالیت روزانه یک 
بازیکن حرفه ای در تیمی مثل آلکمار بگویی؟

ما در باشگاه آلکمار مثل یک کارمند هستیم. 
بین ساعت 8 تا 8:30 صبح کار خودمان را با 
صرف صبحانه شروع می کنیم و از این ساعت 
به طور کامل در اختیار باشگاه هستیم. بعد از 
صرف صبحانه تمرینات کشش��ی، موبیلیتی 
ی��ا فیزیوتراپی انجام می دهی��م و بعد از این 
تمرینات، ناهار و جلس��ه فن��ی داریم. بعد از 
این جلس��ه دومین تمرین روزانه مان را انجام 
می دهیم. ای��ن برنامه روزانه بازیکنان در تیم 
آلکمار اس��ت که از 8 صبح شروع می شود و 

حدود ساعت۵ عصر به پایان می رسد.

چه قدر به این شرایط عادت کرده ای؟ چون 
این فضا کامالً با ش�رایط یک باشگاه ایرانی 

متفاوت است.
خدا را شکر من کامالً به این شرایط که در 
فوتبال حرفه ای وج��ود دارد عادت کرده ام و 
این نوع کار به من خیلی کمک کرده اس��ت. 
نکته ای که باید درباره تمرینات به آن اش��اره 
کنم این است که در اینجا اصالًً تمرین راحت 
وجود ندارد. مربیان تیم ملی هلند که تمرینات 
تیم ما را از نزدیک دیده اند، تایید کرده اند که 
تمرینات تیم ما در کن��ار یکی دو تیم دیگر 
باالترین س��طح تمرین��ات را در لیگ هلند 
دارد. هر روز تمرینات جدی انجام می دهیم. 
ش��اید برای تان جالب باش��د که بدانید حتی 
یک جلسه تمرین با فش��ار 90 درصدی هم 
کافی نیست و بازیکنان باید هر روز صد درصد 
تمرین کنند. به نظرم این چیزی اس��ت که 

باعث پیشرفت و متفاوت بودن یک تیم می شود. تمرینات تیم 
ما امسال سنگین تر، جدی تر و پرفشارتر است و این می تواند 
به آمادگی جسمانی تیم ما خیلی خیلی کمک کند. همانطور 
که گفتم این چیزی است که اینجا وجود دارد و باعث متفاوت 

بودن می شود.

چه قدر امیدواری که بتوانید امسال به لیگ قهرمانان اروپا 
صعود کنید؟

۵ ب��ازی دیگر تا پایان فصل مان��ده و ما در حال حاضر تیم 
سوم هستیم. تیم اول در لیگ هلند به طور مستقیم به لیگ 
قهرمانان می رود و تیم دوم هم این ش��انس را دارد که از پلی 
آف به این مسابقات صعود کند. باید تالش کنیم در هفته های 
باقی مانده به رده دوم برس��یم. نکته مهم دیگر حضورمان در 
فینال جام حذفی اس��ت که امی��دوارم بتوانیم به قهرمانی در 

جام حذفی برسیم.

در بازی مقابل دن هاخ هم یک گل زدی و هم یک پاس گل 
دادی. فصل به بهترین شکل ممکن برایت پیش می رود.

خدا را ش��کر بعد از اردوی تیم ملی زمان 6 هفته ای تا پایان 
فصل پیش رو داشتیم که این زمان با بازی خیلی خوب تیم مان 
مقابل دن هاخ شروع شد. بازی بیرون از خانه بود و توانستیم 
بازی را خیلی خوب آغاز کنیم. در نیمه اول 3 برصفر از حریف 
پیش افتادیم که شکر خدا سهم من یک گل و یک پاس گل 
ب��ود. در نیمه دوم بع��د از ده پانزده دقیقه به خاطر اینکه تازه 
به تیم برگش��ته بودم، سرمربی تیم به من استراحت داد و از 
بازی بیرون آمدم. همان طور که گفتم االن ما تیم سوم جدول 
هس��تیم و هنوز شانس دوم ش��دن داریم تا بتوانیم سهمیه 
حضور در لیگ قهرمانان را کس��ب کنیم. این هدفی است که 

برای ادامه فصل برای خودمان متصور شده ایم.

ب�ه غیر از موفقی�ت تیمی، االن بهتری�ن بازیکن لیگ هلند 
هستی. این موضوع چقدر کمک کرده که انگیزه داشته باشی تا 

هم در آلکمار و هم در تیم ملی به درخششت ادامه دهی؟
در وهله اول چیزی که خیلی برایم مهم است اینکه در هر 
بازی برای تیمم بازیکن مهم و مفیدی باش��م. حاال این مهم 
بودن چه با زدن گل باش��د چه ب��ا دادن پاس گل. پیروزی و 
موفقیت تیم برایم خیلی مهمتر از موضوعات دیگر اس��ت اما 
به هر حال در کنار این موضوع موفقیت ش��خصی هم خیلی 
می تواند روی انگیزه یک بازیکن تأثیرگذار باشد و از این بابت 
خوش��حالم و ان ش��اءاهلل امیدوارم که بتوانم به این روند ادامه 
بدهم و بازی های باقی مانده را هم خوب انجام بدهم و کماکان 

در این فهرست نفر اول باشم.

5 بازی دیگر تا پایان فصل 
مانده و مـا در حال حاضر تیم 
سـوم هسـتیم. تیـم اول در 
لیـگ هلند به طور مسـتقیم 
به لیـگ قهرمانان مـی رود و 
تیـم دوم هـم این شـانس را 
دارد کـه از پلـی آف بـه این 
مسـابقات صعـود کنـد. باید 
تـالش کنیـم در هفته هـای 
باقی مانده به رده دوم برسیم. 
نکته مهم دیگر حضورمان در 
فینـال جام حذفی اسـت که 
امیـدوارم بتوانیم به قهرمانی 

در جام حذفی برسیم.
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Mr. Abdollah Akbari Rad, the 
vice-president of Oghab Afshan 
Industrial and Manufacturing 
Company, stated that a new 
production volume record was 
set by Oghab, manufacturing 
1500 buses, coaches and 
minibuses in 2017; i.e. 859 
coaches, 591 city buses and 
101 minibuses. He declared 
that Oghab’s motto in 2018 
is: “better quality, superior 
production”, and accordingly, 

the company strives to improve 
the quality of the manufactured 
products simultaneously with 
increase in production volume. 
He added: “Three new Oghab 

Afshan products will soon enter 
the market, and the production 
volume of the company will be 
raised to more than 2000 units 
in 2018.”

“Scania is the only foreign bus 
and coach manufacturer which 
continued its cooperation 
in Iran with Oghab Afshan 
Industrial and Manufacturing 
Co. in the period of imposition 
of sanctions on our country. 
Scania is one of the most 
prominent brands in the auto 
manufacturing field. Within the 

last 10 years, the coach owners 
and drivers have unanimously 
praised the quality and comfort 
of Scania buses and coaches. 
Also, these products have 
been widely welcomed by 
passengers. I have noticed that 
the passenger transportation 
companies in Kaveh Isfahan 
Terminal are swiftly renovating 

their fleets, replacing their old 
and worn-out vehicles with the 
brand new Scania coaches.”

Mehdi Tousi is a driver 
of Isfahan Iranpeyma 
Transportation Company in 
the route Isfahan – Karaj. 
He has been selected as the 
exemplary coach driver from 
among the Isfahan drivers in 
four consecutive years. “All 
Scania coach drivers and 
owners are completely satisfied 

with their vehicles. The quality 
of Scania coaches is unique 
and I prefer them to any other 
bus. Scania is superior to its 
competitors in terms of beauty, 
design, comfort and engine and 
gearbox quality.”

New Production Volume Record by Oghab Afshan in 2017

Interview with Manager of Kaveh Isfahan Terminal

Interview with a Scania Coach Driver
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