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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:
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رمضان؛ ماه میهمانی خدا
اهمیت ماه رمضان از منظر پیامبر خوبی ها، حضرت محمد مصطفی)ص(

»صل�ی اهلل   اک�رم  پیامب�ر  از  روایت�ی  در 
علیه وآله وسلم« وارد شده است که:

ُِّکْم فِي أَیَّاِم َدْهِرُکْم نََفَحاٍت أاََل َفَتَعرَُّضوا  إِنَّ لَِرب
لََها )1(

خداون��د متعال گاهی فرصت هایی را � و به 
تعبیر روایت نسیم هایی را � در زندگی انسان 
قرار می دهد که انسان باید خود را در معرض 
این نسیم ها قرار دهد و االّ خسارتی می بیند 

که به آسانی قابل جبران نیست.
یک��ی از این فرصت های مب��ارک، روزها و 
شب های ماه مبارک رمضان است. این فرصت 
به اندازه ای مقّدس و با برکت است که پیامبر 
اکرم »صلی اهلل علیه وآله وس��لم« در مورد آن 

فرمودند:
»م��ردم، م��اه خدا ب��ا برک��ت و رحمت و 
آمرزش به ش��ما رو کرده اس��ت، ماهی است 
که پیش خدا بهترین ماه اس��ت و روزهایش 
بهترین روزها و شب هایش بهترین شب ها و 
ساعاتش بهترین ساعات. آن ماهی است که 
در آن دعوت ُش��دید به میهمانی خدا و اهل 
کرامت خدایید در آن. نفس های شما در آن 
تسبیح است و خواب شما در آن عبادت است. 

کردارتان در آن پذیرفته و دعایتان مستجاب. 
از خدا بخواهید با نیات درست و دل های پاک 
که ش��ما را برای روزه در آن و خواندن قرآن 
موفق دارد. بدبخت آنک��ه از آمرزش خدا در 
این ماه  محروم گردد. به گرسنگی و تشنگی 
خود در آن گرسنگی و تشنگی روز قیامت را 
ی��اد کنید و بر فقراء و مس��اکین خود صدقه 
دهید و بزرگان خود را احترام کنید و خردان 
را ترحم کنید و صلۀ رحم کنید و زبان ها نگه 
داری��د و از آنچه خدا دیدنش را حالل نکرده، 
چشم بپوش��ید و آنچه را از شنیدنش حالل 
نک��رده، گوش ببندید و بر یتیمان مردم مهر 
ورزید تا بر یتیمان شما مهر ورزند و به خدا از 
گناهان خود توبه کنید و در وقت نماز دست 

به دعا بردارید که بهترین ساعت ها است. خدا 
در آن نظ��ر لط��ف به بندگان خ��ود دارد، به 
مناجات آنها پاسخ دهد و فریاد آنها را لبیك 
گوید و درخواست آنها را بدهد و دعای آنها را 

مستجاب کند.
مردم، نفس شما در گروي کردار شما است، 
آن را ب��ه اس��تغفار رها کنید. دوش ش��ما از 
گناهان شما بار سنگینی دارد، به طول سجود 
آن را س��بك کنید و بدانید که خدای تعالی 
به عّزت خود قس��م خورده که نمازخوانان و 
ساجدان را عذاب نکند و آنها را روز قیامت به 

هراس دوزخ نیندازد.
مردم، هر کدام از شما یك روزه دار را افطار 
ده��د، در این ماه نزد خدا ث��واب آزاد کردن 
بنده ای دارد و گناهان گذش��ته اش آمرزیده 

گردد.
... مردم، هر که در این ماه خوش خلقی کند، 
جواز صراط او باشد در روزی که همۀ قدم ها 
بلغزد. هر که در آن تخفیف دهد بر مملوکان 
خود، خدا حس��ابش را تخفیف دهد و هر که 
شر خود را باز دارد، خدا خشم خود را از او باز 
دارد روزی ک��ه مالقاتش کند و هر که در آن 
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یتیمی را گرامی دارد، خدا روز مالقاتش او را 
گرامی دارد و هر ک��ه در آن صلۀ رحم کند، 
روز مالقات با او صله نماید به رحمت خود و 
ه��ر که قطع  رحم کند، خدا در روز مالقاتش 
رحمت خود از او ببرد. هر که نماز مستحبی 
بخوان��د، خدا ب��رات آزادی از آت��ش برایش 
بنویسد و هر که در آن واجبی ادا کند، ثواب 
کسی دارد که هفتاد واجب در ماه های دیگر 
ادا کند و هر که در آن بر من بس��یار صلوات 
فرستد، خدا، روزی که میزان ها سبك است، 
میزانش را سنگین کند. هر که یك آیۀ قرآن 
در آن بخواند، چون کسی باشد که در ماه های 

دیگر یك ختم قرآن بخواند.
مردم، درهای بهش��ت در این ماه گش��وده. 
از خ��دا بخواهی��د که آنها را نبن��دد به روی 
ش��ما. درهای دوزخ در این ماه بسته است، از 
پروردگار خود بخواهید که به روی شما آنها را 
نگشاید. شیاطین در آن به بندند، از پروردگار 
خود بخواهید که دیگر آنها را بر شما مسلّط 

نکند. )2(«

اک�رم  پیامب�ر  از  دیگ�ری  روای�ت  در 
»صلی اهلل علیه وآله وسلم« می خوانیم:

َمْن َذَکَرنِي َفلَْم یَُصلِّ َعلَيَّ َفَقْد َشِقَي َو َمْن 
ْحَمُۀ َفَقْد َشِقَي َو  أَْدَرَک َرَمَضاَن َفلَْم تُِصْبُه الرَّ
َمْن أَْدَرَک أَبََواُه أَْو أََحَدُهَما َفلَْم یََبرَّ َفَقْد َشِقي 

)3(
ش��قی است کسی که نام مرا ببرد و بر من 
درود نفرستد. شقی است کسی که ماه مبارک 
رمضان را درک کند و مش��مول رحمت قرار 
نگیرد. شقی اس��ت کسی که والدین خود یا 
یکی از آنان را درک کند، اّما به آنان احسان 

نکند.
و حقیقتاً چنین اس��ت. در این ماه بندگان 
میهم��ان خداون��د متعال ان��د. معن��ای این 
میهمانی این نیست که خداوند شکم بندگان 
را سیر می کند؛ معنایش این است که بندگان 
می توانند در این ماه مبارک رشد معنوی پیدا 
کنند و روزه، دعا، راز و نیاز با خداوند و س��ایر 
عبادات در این ماه، موجب رشد معنوی شده و 
روز به روز آنان را به سازندگی روح، ریشه کن 
کردن صفات رذیله و غرس درخت فضائل به 
جای آن، نزدیك سازد. غنیمت شمردن این 
فرصت مبارک، انس��ان را به مقام قرب الهی 

می رس��اند. فرصت کم نظیر ش��ب های قدر، 
برای پیش��رفت سیر و س��لوک، بسیار مفید 
است. بندگان می توانند با استفاده از این ماه 
مبارک، بر نفس اّماره مسلط شوند و به جای 
اینکه خادم نفس اماره باشند، آن را تابع خود 
کنند. در این صورت، دنیا و آخرت آنان تأمین 

خواهد شد.
ام��ا توّجه ب��ه این نکته ضروری اس��ت که 
برای رس��یدن به این مقامات، صرف اجتناب 
از مبط��الت فقه��ی، کافی نیس��ت. آنچه در 
رس��اله های عملّیۀ مراجع معّظم تقلید آمده، 
ش��رایط صحت روزه اس��ت و روزۀ صحیح با 
روزۀ مقبول فاصلۀ زیادی دارد. روزۀ صحیح آن 
است که قضا و کفاره را ساقط می کند، اما روزۀ 
مقبول، عالوه بر ش��رایط صحت روزه، به امور 
دیگری نیز نیازمند است. از جمله اینکه تمامی 
اعضاء و جوارح انس��ان باید روزه باشند. چشم 
او به نامحرم نگاه نکند، گوش او ش��نوندۀ غنا 
و غیبت نباشد، زبان او گویندۀ غیبت و تهمت 
نباشد. روزه ای که با این امور همراه است، اگر 
چه قضا و کفاره ندارد، اّما روزه ای نیس��ت که 
پروردگار عالم آن را بپذیرد، روزه ای نیست که 
وقتی روزه دار هنگام افطار می گوید: »اللهم لك 

صمت«، مالئکه گفتۀ او را تصدیق کنند.
عالوه بر این، انس��ان آرام آرام باید به جایی 
برسد که دل او نیز روزه باشد؛ یعنی غیر خدا 
را وارد آن نکند و تمام توجه انس��ان به ذات 

باری تعالی باشد.
و بهش��ت برای چنین روزه ای کم اس��ت؛ 
پاداش این روزه  ذات خداوند متعال اس��ت و 
چه س��عادتی باالتر از این که چنین پاداشی 
نتیجۀ عمل انسان باشد. و در تمام عالم وجود، 
تنها قلب انسان مؤمن است که ظرفیت چنین 
پاداش��ی را دارد. در حدیثی قدس��ی چنین 

آمده:
ال یََسُعِني أرِضي َو ال َسَمائِي َو لِکن یََسُعنی 

َقلُب َعبِدي الُمؤِمِن )4(
زمین و آسمان وسعت مرا ندارند. تنها قلب 
بندۀ مؤمنم اس��ت که می توان��د مرا در خود 

جای دهد.

پی نوشت ها:
بحار األنوار، ج 68، ص 221.
 األمالي )للصدوق(، ص 93.

جامع األخبار، ص 59.
 عوالی الآللی، ج 4، ص 7.
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بررسی آمار تولید خودرو نشان می دهد که در فروردین ماه تولید انواع اتوبوس در سه شرکت متوقف شده و در مجموع نیز به طور میانگین ۲۲.۵ درصد کاهش 
یافته است. در این مدت تولید انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۱۰ دستگاه در فروردین ماه ۱۳۹۶ به صفر رسید. 
تولید این محصول در پیشرو دیزل  آسیا نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از هشت دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت. فروردین ماه تولید 
اتوبوس در یاوران خودرو شرق نیز متوقف شده و از یک دستگاه در فروردین ماه ۱۳۹۶ به صفر رسید. برخالف این شرکت ها اما تولید اتوبوس در عقاب افشان با 

افزایش همراه بوده و از ۵۲ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۵۵ دستگاه رسید.

افزایش قیمت خودرو تا 9/6 درصد مجاز است
 در پی افزایش قیمت برخی خودروس��ازان 
داخلی که منج��ر به نارضایتی مردم ش��ده 
اس��ت، وزیر صنعت، معدن و تج��ارت اعالم 
کرد که افزایش بیش از 9/6 درصدی قیمت 

خودروهای داخلی مجاز نیست.
 محمد ش��ریعتمداری افزود: خودروسازان 
داخلی ح��ق افزایش بیش از ای��ن میزان را 
ندارند و مردم تخلفات را گزارش کنند. سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
نیز گزارش ها را بررس��ی و با تخلف احتمالی 

برخورد کند.

ادامه همکاری خودروسازان اروپایی با ایران
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید 
کرد با توجه به تدابیر اندیشیده شده خروج 
آمری��کا از برجام تأثیری ب��ر همکاری های 
ب��ا  خارج��ی صنع��ت خ��ودرو از جمل��ه 

خودروسازان اروپایی نخواهد گذاشت.
محس��ن صالحی نی��ا اظهار ک��رد: صنعت 
خودرو م��ا ارتباطی با صنعت خودرو آمریکا 
نداشت که بخواهد از اقدام این کشور متأثر 

شود. 
وی با بیان اینکه در روابط ما با کشورهای 
اروپایی نیز مشکلی وجود ندارد، خاطرنشان 
کرد: در این زمینه کشورهای اروپایی تأکید 

کرده ان��د که به رواب��ط اقتصادی ب��ا ایران 
ادامه خواهند داد. بنابراین هیچ مشکلی در 
قراردادهای خارجی صنع��ت خودرو وجود 
ن��دارد و این همکاری ها ادامه خواهد یافت. 
در ح��ال حاضر تم��ام قراردادهای خارجی 
منعقد شده با خودروس��ازان خارجی طبق 
برنام��ه از پیش تعیین ش��ده در حال انجام 

است.
براساس تجربه ای که از گذشته وجود داشت 
در قرارداده��ای جدید صنعت خودرو موارد 
الزم برای عدم قطع همکاری خودروسازان 
خارجی از جمله از بعد س��رمایه گذاری آنها 

در نظر گرفته شده است.

عقاب افشان یکه تاز تولید اتوبوس کشور در فروردین ماه
اخبار دنیای خودرو
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آغ�از ب�ه کار نخس�تین خ�ط اتوب�وس برق�ی 
بین شهری در فرانسه

نخس��تین خط اتوبوس برقي بین شهري 
جهان در فرانسه راه اندازي شد. این اتوبوس 
برقي در ش��هر پاریس راه اندازي ش��د و قرار 
است فاصله حدود 150 کیلومتري پایتخت 
فرانس��ه تا ش��هر »آمیان« را کمي بیش از 2 
ساعت و بي آنکه سوخت فسیلي مصرف کند، 

فقط با برق بپیماید.
هر کدام از این اتوبوس هاي برقي با »ظرفیت 
49 مسافر« افزون بر آالینده نبودن، آرام تر و 
نرم تر از اتوبوس هاي سوخت فسیلي حرکت 
مي کنند. این وس��یله حمل و نقل عمومي با 
یك بار ش��ارژ باتري در مدت 2 تا 5 ساعت، 
250 کیلومتر را مي پیمای��د. هزینه حرکت 
و نگه��داري ای��ن اتوب��وس از ن��وع معمولي 
بسیار کمتر اس��ت. مسئوالن شرکت سازنده 
امیدوارن��د در آینده اي نه چندان دور خطوط 

اتوبوس برقي بیشتري در اروپا برقرار کنند.

رش�د فرس�ودگی اتوبوس ه�ای درون ش�هری 
تهران

مدیرعام��ل ش��رکت واح��د اتوبوس��راني 
ش��هرداري تهران گفت: هرماه 60 اتوبوس به 
سن فرس��ودگي مي رسند. پیمان سنندجي، 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسراني شهرداري 
ته��ران، با بیان این که وضعیت فرس��ودگي 
اتوبوس هاي پایتخت وضعیت نامناسبي است، 
گفت: 6 هزار و 200 اتوبوس در تهران فعالیت 

مي کنند که 50 درصد آن فرس��وده اس��ت و 
هرماه 60 تا 70 اتوبوس به س��ن فرسودگي 
اضاف��ه مي ش��وند. مدیرعامل ش��رکت واحد 
ادامه داد: اتوبوس هاي دو کابین ش��هر تهران 
هم به س��ن فرسودگي رسیده اند و به همین 
دلیل است که میزان مردودي در معاینه فني 
اتوبوس هاي تهران افزایش پیدا کرده اس��ت. 
سنندجي با بیان این که سال هاست موضوع 
فرس��ودگي اتوبوس ها را گفته ایم و امیدواریم 
امسال در طرح دولت هزار دستگاه اتوبوس نو 
وارد ناوگان شود، گفت: نمي توانیم اتوبوسي را 
از رده خارج کنیم و مجبوریم با اورهال کردن 
اتوبوس ه��ا آنه��ا را به هر زحمتي ش��ده در 
ن��اوگان حفظ کنیم. هرچند که برخي از این 
اتوبوس ها از لحاظ ش��کل ظاهري و نظافت 
دیگر نمي توان برایشان کاري کرد. تمامي این 
اتوبوس ها سن ش��ان باالي هشت سال است 
و س��ن فرس��ودگي را رد کرده اند. مدیرعامل 
ش��رکت واحد با بیان این که میانگین س��ن 
ناوگان به 9.5 س��ال رس��یده است، گفت: ما 
براي کاهش س��ن ناوگان و توسعه شبکه، به 

اتوبوس هاي تازه نی��از داریم و این موضوع را 
هم سال هاست مي گوییم. درحال حاضر براي 
نوسازي ناوگان به 3 هزار و 500 اتوبوس نیاز 
داریم. اگر بخواهیم ش��بکه اتوبوسراني را هم 
توسعه بدهیم به 3 هزار و 500 اتوبوس دیگر 
نیاز داری��م و در مجموع تهران براي برطرف 

کردن نیازهایش به 7 هزار اتوبوس نیاز دارد.

دوچرخه الکتریکی المبورگینی در راه است
شرکت خودروسازی المبورگینی با همکاری 
شرکت ایتال تکنولوژی، از دو مدل دوچرخه 
برق��ی و الکتریکی رونمایی کرد. وب س��ایت 
New Atlas نوشت: این روزها که بازار معرفی 
و رونمایی از خودروهای برقی و الکتریکی در 
کش��ورهای جهان داغ و پر تب و تاب ش��ده 
است بسیاری از شرکتهای خودروسازی عزم 
خود را برای تولید انبوه خودرو، موتورسیکلت 
و دوچرخه برقی جزم ک��رده و از برنامه های 
خود بدین منظ��ور رونمایی کرده اند. افزایش 
روزاف��زون خودروه��ای برق��ی و محبوبیت 
استفاده بیشتر از این خودروهای پاک موجب 
شده اس��ت ش��رکت های خودروس��ازی در 
سراس��ر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته 
و هر ی��ك از برنامه های خ��ود برای طراحی 
و تولی��د خودروهایی بهتر و با توان پیمایش 
بیش��تر رونمایی کنند. در این میان عالوه بر 
خودروهای سواری و شخصی، بازار رونمایی از 
خودروهای سبك و سنگین بسیاری همچون 
کامیون، کامیونت، وانت، اتوبوس و همچنین 
موتورس��یکلت و دوچرخه نیز داغ شده است 
هرچند که س��ابقه حضور موتورس��یکلت و 
دوچرخه های برقی و الکتریکی در خیابان های 
ش��هرهای جهان از سایر وسائل نقلیه مشابه 
بیش��تر است. حاال ش��رکت المبورگینی که 
سال هاس��ت به طراحی و ساخت خودروهای 
لوکس و پرقدرت در جهان معروف اس��ت، با 
همکاری ش��رکت ایتال تکنولوژی از دو مدل 
کوهستانی و جاده ای دوچرخه های تمام برقی 
و الکتریکی پ��رده ب��رداری و رونمایی کرده 
اس��ت تا بدی��ن ترتیب، ورود خ��ود به جمع 
تولیدکنندگان وسائل نقلیه برقی و دوستدار 

محیط زیست را به جهانیان اعالم کند.
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ْؤُم أَْن ال تَْشُکَر النِّْعَمَة«. از امام حسن مجتبی )ع( روایت است که فرمودند: »أَللُّ
پستی آن است که شکر نعمت را نکنی.

شرکت تولیدی و صنعتی »عقاب افشان« هر سال در شب میالد امام حسن مجتبی)ع( کریم اهل بیت؛ مراسمی را برگزار می کند. امسال هم در ماه 
مبارک رمضان، حدود 2500 نفر از اهالی سمنان و مسئوالن ارشد استانی در مهدیه سمنان پای سفرۀ کریم اهل بیت نشستند و افطار کردند.
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علی یعقوبی بدون تردید یکی از خوشبخت ترین رانندگان اتوبوس ایران است. او بعد از فعالیت چند ساله به عنوان راننده اتوبوس در باشگاه های فوالد مبارکه سپاهان و فوالد ماهان 
اصفهان حاال راننده اتوبوس اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران است؛ اتوبوس اسکانیای مدل درسایی که این روزها با این راننده، مسؤول جابه جایی ستاره های تیم ملی فوتبال نظیر 
سردار آزمون، علیرضا جهانبخش، اشکان دژاگه، مهدی طارمی، علیرضا بیرانوند، امید ابراهیمی و البته کارلوس کی روش سرمربی بزرگ این تیم است. تیم ملی فوتبال کشورمان در 
روزهای پیش رو باید حضور در بزرگترین فستیوال فوتبال دنیا یعنی جام جهانی ۲۰۱8 روسیه را تجربه کند و یقیناً چشمان همه ایرانی ها به ساق پاهای آنهاست. علی یعقوبی متولد 
سال ۱۳۵۳ در اصفهان است؛ راننده میانسالی که از ۲4 سالگی گواهینامه پایه یکم رانندگی داشته و از همان سن و سال پایین تمام مجوزهای رانندگی با اتوبوس را گرفته و به جاده 
زده است. با او در آستانه آغاز جام جهانی فوتبال، پیرامون مسائل مختلف صحبت کردیم اما تمرکز ما بر اتوبوس درسای تیم ملی است که حاال از تحویل آن به فدراسیون فوتبال بیش 
از یک و نیم سال می گذرد. تیم ملی فوتبال کشورمان در روزهای منتهی به جام جهانی به واسطه حجم تمرینات و اردوهای آماده سازی خود، بیش از هر زمان دیگری از این اتوبوس 

درسا استفاده می کند که بد نیست در مورد جزئیات خدمت رسانی این اتوبوس به شاگردان کارلوس کی روش، گفتگوی ما با راننده آن را در ادامه بخوانید.

چه مسیری شما را به پشت فرمان اتوبوس 
تیم ملی فوتبال ایران رساند؟

بی��ش از هر چیزی فکر می کنم لطف خدا 
چنین مسیری را پیش پای من قرار داد. اما 
خاطرم هست سال 77 که گواهینامه پایه یکم 
را گرفتم چند سالی در ترمینال اصفهان در 
خطوط مختلف بین شهری با اتوبوس های بنز 
قدیمی کار می کردم تا اینکه بعد از چند سال 
باشگاه س��پاهان یك اتوبوس بنز اختصاصی 
خرید و پیشنهاد شد که من راننده آن باشم. 
حدود 10 سال در این باشگاه با این اتوبوس 
کار ک��ردم و تیم های مختلف ورزش��ی این 
باشگاه را به شهرهای مختلف کشور می بردم. 
آن زمان باشگاه س��پاهان که مدیریت آن را 
محمدرضا ساکت، دبیرکل فعلی فدراسیون 
فوتبال برعهده داشت، تنها باشگاهی بود که 
برای خودش یك اتوبوس اختصاصی خرید. 
من بعد از باش��گاه س��پاهان، راننده اتوبوس 

اختصاصی باشگاه فوالد ماهان اصفهان شدم. 
این باشگاه یك اتوبوس سه محور اسکانیا را از 
شرکت عقاب افشان خرید و اتفاقاً خودم این 

اتوبوس را از کارخانه تحویل گرفتم.

رانندگی ب�ا این اتوب�وس برای تان چطور 
بود؟

ب��ه هر حال رانندگی ب��ا یك اتوبوس صفر 
که طراحی داخلی خاصی هم داش��ت، برایم 
 لذت بخ��ش ب��ود. ای��ن اتوبوس س��ه محور

29 صندلی داشت که ورزشکاران رشته های 
از  ب��ه مرات��ب راحت ت��ر  مختل��ف در آن 

اتوبوس های دیگر بودند.
 برای مثال، ما وقتی بسکتبالیست های باشگاه 
فوالد ماهان را سوار می کردیم علی رغم قد بلند 
آنها، چون این اتوبوس اس��کانیا فضای زیادی 

داشت، کمتر شاهد بودیم دچار مشکل شوند.

و بعد از ف�والد ماهان، اتوبوس تیم ملی را 
تحویل گرفتید.

راس��تش این هم از ش��انس ما بود. وقتی 
تیم ملی برای اولین ب��ار در تاریخ خود قرار 
ش��د صاحب اتوبوس اختصاصی شود من از 
ای��ن جهت که تجربه زی��ادی در جابه جایی 
ورزش��کاران و ملی پوشان رشته های مختلف 
داش��تم و البته ب��ه این دلیل ک��ه برخی از 
بازیکنان تیم ملی در گذشته با من در باشگاه 
سپاهان آشنا بودند، بنده را پیشنهاد دادند و 

گفتگوی »کالسکه سبز« با راننده اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران

»اتوبوس درسا« به یکی از نمادهای تیم ملی بدل شده است

حسین ابوالفتحی
روزنامه نگار
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آقای ساکت و تاج هم چون مرا 
از باشگاه سپاهان و فوالد ماهان 
می شناختند این فرصت بزرگ 

را به من دادند.

اتوب�وس  رانن�ده  اینک�ه  از 
س�تاره های تی�م مل�ی فوتبال 

هستید، چه حسی دارید؟
اتفاق بی نظیری اس��ت و من 
همیش��ه فکر می کن��م به قله 
اتوبوس  رانن��ده  افتخارات یك 
هم��ه  مطمئن��م  رس��یده ام. 
آرزوی  اتوب��وس  راننده ه��ای 
چنین جایگاهی را دارند و حتماً 
قدر آن را می دان��م. من زمانی 
که راننده اتوبوس باشگاه فوالد 
ماه��ان بودم واقعاً اتوبوس��ی را 
که متعلق به باشگاه بود دوست 
داش��تم و همواره در نگهداری 
و اس��تفاده درس��ت از آن دقت 
زی��ادی می کردم. به موقع برای 
سرویس های دوره ای به شرکت 
عقاب افش��ان مراجعه می کردم 
و اعتق��اد داش��تم وقتی هزینه 
زندگ��ی م��ن از کار روی ای��ن 

اتوب��وس تأمین می ش��ود باید 
خالصانه کار کنم. هم اکنون نیز 
همینطور است. مطمئن باشید 
من اگ��ر کار صادقانه نمی کردم 
و تجرب��ه کافی نداش��تم امروز 
ش��خص دیگری راننده اتوبوس 

تیم ملی فوتبال بود.

بروی�م س�راغ اتوب�وس تیم 
ملی. از تحویل این اتوبوس به 
فدراس�یون بی�ش از یک و نیم 
سال می گذرد. به عنوان راننده 
این اتوبوس چه نظری در مورد 

کیفیت آن دارید؟
خوش��بختانه من این شانس 
را داشتم که خودم این اتوبوس 
ش��رکت  از  را  زیب��ا  درس��ای 
عقاب افشان تحویل بگیرم و در 
اختیار بازیکنان و کادر فنی تیم 
ملی قرار دهم. در مورد کیفیت 
این اتوبوس هم به نظرم همین 
بس که کارلوس کی روش با آن 
سطح از نظم، س��خت گیری و 
حرفه ای گری از کیفیت و راحتی 
آن رضای��ت کامل دارد. ش��ما 

می دانید آقای کی روش سال ها 
در باشگاه های بزرگ دنیا مثل 
منچس��تریونایتد و رئال مادرید 
با آن همه امکانات و تجهیزات 
فعالیت داشته و وقتی او از این 
اتوبوس راضی است یعنی جای 

بحث بیشتر نمی ماند.

تا به حال شده شخص خاصی 
از کیفیت یا راحتی این اتوبوس 

گله کند؟
من ش��خصاً به عن��وان راننده 
اتوبوس تی��م ملی تا ب��ه امروز 
ندیده ام هیچ یك از اعضای کادر 
فنی و بازیکنان تیم ملی کمترین 
نارضایت��ی یا نقدی نس��بت به 
کیفی��ت ای��ن اتوبوس داش��ته 

باشند.

یکی از نکات وی�ژه اتوبوس 
تیم ملی، طراحی خاص و طرح 
یوزهای ایرانی روی آن اس�ت. 
واکنش مردم به این اتوبوس در 

معابر و جاده ها چگونه است؟
ش��اید اگر اتوب��وس تیم ملی 

این طراح��ی خ��اص و زیبا را 
نداشت مردم هیچوقت متوجه 
نمی شدند بازیکنان و کادر فنی 
تی��م ملی چه زمان��ی و چگونه 
به اردو، فرودگاه یا س��رتمرین 
می روند. اما این اتوبوس درس��ا 
امروز به یک��ی از نمادهای تیم 
ملی بدل ش��ده و م��ردم وقتی 
آن را در اتوبان ه��ا یا خیابان ها 
می بینند واکنش های جالبی از 
خود نشان می دهند. یادم هست 
ایام نوروز س��ال گذشته بود که 
تیم ملی در ورزشگاه آزادی یك 
ب��ازی مهم با چی��ن در مرحله 
مقدمات��ی ج��ام جهانی 2018 
روسیه داشت. خیابان ها بسیار 
ش��لوغ بود و ما مجبور ش��دیم 
همراه ه��واداران تی��م ملی در 
ترافیك حرکت کنیم. باور کنید 
مردم از دیدن اتوبوس تیم ملی 
بکنند.  باید  نمی دانس��تند چه 
همه عک��س و فیلم می گرفتند 
و ش��ور و هیجان عجیبی را در 
خیابان به راه انداخته بودند. این 
واقعاً لذت بخش است که امروز 
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تیم ملی ما چنی��ن اتوبوس زیبا و مطمئنی 
دارد که مردم از دیدن آن لذت می برند.

تقریباً در همه کش�ورهای مطرح دنیا همه 
باش�گاه های مهم و تیم های مل�ی، اتوبوس 
اختصاص�ی دارند و آن را ب�ه یک نماد برای 
خود تبدیل می کنند. چرا این فکر این قدر دیر 

در کشور ما اجرایی شده است؟
البته بعضی باش��گاه ها اتوب��وس اختصاصی 
داش��ته اند اما اینکه طراحی خاصی بش��ود و 
بخواهد نماد باشگاه باشد متأسفانه کمتر اتفاق 
افتاده است. خوش��بختانه تیم ملی فوتبال با 
برنامه ریزی آق��ای تاج و آقای س��اکت بعد از 
مکاتبات و پیگیری ای که با شرکت عقاب افشان 
داش��تند، این اتوبوس را طی همکاری شرکت 
فناپ خریداری کردند و گام بزرگی در مس��یر 
حرفه ای گری فوتبال برداشتند. به نظرم همانطور 
که باشگاه پرسپولیس هم بعد از تیم ملی صاحب 
اتوبوس اختصاصی شد، همه باشگاه های بزرگ 
ما و تیم های ملی رشته های مختلف هم باید این 

راه را در مسیر تعالی خود ادامه دهند.

تا به حال پیش آمده بازیکن خاصی از تیم 
ملی درباره کیفیت و جزئیات این اتوبوس با 

شما صحبت کرده باشد؟
معموالً فرصت صحبت نیس��ت اما خیلی 
از بازیکن��ان تیم ملی پش��ت فرمان اتوبوس 

نشسته و عکس یادگاری گرفته اند. البته آن 
اوایل هم ک��ه اتوبوس را تحویل گرفته بودم 
برخ��ی از بازیکنان در مورد قیمت و کیفیت 

آن سؤاالتی می پرسیدند.

ه�ر ش�خصی در داخل اتوب�وس تیم ملی 
جای خاص�ی دارد یا فرقی ندارد چه کس�ی 

کجا بنشیند؟
همیشه کادر فنی در ردیف اول می نشینند؛ 
ب��ه این صورت که آقای کی روش صندلی اول و 
دستیاران او هم به ترتیب پشت سرش می نشینند. 
برای بازیکنان هم صندلی فرقی ندارد. معموالً هر 
بازیکنی که زودتر برس��د ه��ر صندلی ای را که 

بخواهد انتخاب می کند و روی آن می نشیند.

ش�ما ب�ا وجود هم�ه لذتی ک�ه از رانندگی 
اتوبوس تیم ملی می برید، مس�ؤولیت بسیار 
مهمی را هم عهده دار هس�تید. چقدر تجربه 
در کار شما و حفظ سالمت مسافران تان که 

بازیکنان تیم ملی ایران هستند، تأثیر دارد؟
همه رانندگان و همکاران من می دانند که 
نمی ش��ود کم تجربه بود و راننده اتوبوس تیم 
ملی فوتبال ش��د. من فک��ر می کنم در تمام 
شهرها و جاده های ایران حداقل یك بار تردد 
داش��ته ام. خاطرم هست یك بار که تیم ملی 
به مس��افرت خارجی رفته بود، در برگش��ت 
اطالع دادند که تیم ملی فالن ساعت از طریق 

فرودگاه امام به ای��ران برمی گردد و من باید 
با اتوبوس بروم دنبال آنها. در برگش��ت، آقای 
ک��ی روش که در صندلی اول نشس��ته بود از 
ش��دت خستگی خوابش برد. در طول مسیر، 
از فرودگاه امام تا هتل، دائماً حواس��م بود که 
برای جلوگیری از بیدار شدن ایشان بوق نزنم 
یا ترمز سنگین نگیرم. شاید حساسیت کار من 
چند برابر همکارانم باشد، به همین دلیل دائماً 
به مس��ائل فنی اتوبوس دقت دارم، با سرعت 
غیرمجاز رانندگی نمی کنم، بوق نمی زنم و ....

تی�م ملی باید به زودی با اس�پانیا، پرتغال 
و مراک�ش در ج�ام جهانی ب�ازی کند. فکر 
می کنید تیم ما چقدر برای صعود از گروه خود 

شانس دارد؟
واقعاً در گروه مرگ قرار داریم و کارمان سخت 
اس��ت، اما با روحیه و انگی��زه ای که در بچه ها 

می بینم شاید شانس آوردیم و صعود کردیم.

در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید.
در ابتدا از کارکنان ش��رکت عقاب افشان و 
مرکز خدمات پس از فروش این شرکت تشکر 
می کنم که همیش��ه به ما عنایت ویژه دارند. 
همچنین از این طریق به همکاران عزیزم در 
سراسر کشور خسته نباشید می گویم و از آنها 
خواهش می کنم همیشه به فکر سالمت خود 

و مسافران شان باشند.
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فرمانده پلیس راه راهور ناجا با بیان 
اینکه اس��تراحتگاه های بین ش��هری 
عمدت��اً هزینه ب��ر هس��تند، اع��الم 
کرد طرح مش��ترکی از س��وی پلیس 
ب��ا س��ازمان راه��داری و حمل ونقل 
ج��اده ای به عنوان اس��تراحتگاه های 
کم هزینه در دس��ت اجرا قرار دارد 
که هم اکنون ۵۰۰ نقطه فعال از این 
اس��تراحتگاه ها در کشور وجود دارد 
و بهره برداری از آن نیز توسط بخش 

خصوصی انجام خواهد شد.
حمی��دی فرمانده پلی��س راه راهور 
ناجا در نخس��تین گردهمایی روسای 
ادارات راهداری و حمل ونقل جاده ای 
سراسر کش��ور، اظهار کرد: بیش از 
۹۳ درصد حمل بار و مسافر از طریق 
جاده ها صورت می گیرد و کشور زمانی 
ب��ه لحاظ اقتصادی رش��د می کند که 
حمل ونقل ایمن و روان برقرارشده 
باشد. مطمئناً یک شهر هرچقدر هم 
بزرگ و کالن ش��هر باش��د، یک شهر 
است و به شهرهای مجاور خود تأثیر 
چندانی نمی گذارد ام��ا راه یکپارچه 
است و نمی تواند یک محدوده برای 
خود به تنهای��ی تصمیم بگیرد بلکه 
باید ش��هرهای مجاور هماهنگی های 

الزم را انجام دهند.

وی ب��ا بی��ان اینکه بس��تن ب��ه موقع راه 
بهت��ر از این اس��ت ک��ه موج��ب گرفتاری 
مردم ش��ود، گفت: در برف س��نگین س��ال 
گذش��ته 21 اس��تان به طور هم زمان درگیر 
برف و کوالک ش��دند و تجهیزات س��ازمان 
راهداری ب��ه تنهایی کفاف نمی داد. ازاین رو 
تأکید ما بر این اس��ت ک��ه ادارات راهداری 
به امکان��ات خود اکتفا نکنند و از تجهیزات 
س��ازمان های نظامی، انتظامی و پیمانکاران 
بخش خصوصی به صورت رایگان یا اجاره ای 

برای مقابله با بحران ها استفاده کنند.
به گفته حمی��دی، هنر راهداری و پلیس 
پیش بین��ی و پیش��گیری از وق��وع حادثه 
اس��ت از این رو راه های جدید تا زمانی که 
تائیدیه نداشته باش��ند نباید افتتاح شوند، 
همچنین حفظ حری��م راه وظیفه پلیس و 
راهداری اس��ت و باید ب��ر این حوزه نظارت 

ویژه ای انجام ش��ود. هم اکنون بس��یاری از 
جاده ها به دلیل فروش حریم راه ها همانند 
خیابان ه��ای درون ش��هری ش��ده اند و باید 
رویجاده س��رعت گیر نصب ش��ود، از طرفی 
ساخت رستوران های غیرمجاز مانع جریان 
روان ترافی��ك می ش��ود که می ت��وان بروز 
این گونه اش��کاالت را در تصمیم های محلی 
دانس��ت. ازاین رو باید حری��م راه ها به عنوان 

سرمایه های ملی حفظ شود.
حمیدی با اش��اره به بح��ث ارتقای ایمنی 
جاده ها اظهار کرد: در دنیا برای کاهش تلفات 
رانندگی به ازای هر نفر 500 میلیون تومان 
هزینه می کنند که عمده این مبالغ در حوزه 
صنع��ت خودرو و راه ها هزینه می ش��ود. وی 
با اشاره به نقاط مس��تعد تصادف بیان کرد: 
مناطق مس��تعد تص��ادف باید شناس��ایی و 
اقدامات پیشگیرانه روی آنها انجام شود تا در 

زمان وقوع حادثه به تلفات منجر نشود.
در کل کش��ور 40 درص��د تلفات ناش��ی 
از واژگون��ی خودرو اس��ت که دلی��ل آن نیز 
جاده ه��ای کویری و صاف اس��ت. همچنین 
70 درصد تصادفات در 30 کیلومتری شهرها 
روی می دهد که ناشی از کم توجهی راننده و 
حوزه های درون و برون شهری به این مناطق 

است.

استراحتگاه های بین راهی کم هزینه در جاده های کشور ساخته می شود
فرمانده پلیس راه راهور ناجا:
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رانندگ��ی از فعالیت ه��ای تقریباً 
روزم��ره اس��ت که بیش��تر افراد 
حداقل یک بار آن را تجربه کرده اند. 
بدون توجه به اینک��ه تازه راننده 
ش��ده باش��ید یا سال هاس��ت در 
جاده های برون شهری پشت فرمان 
بوده ای��د، رانندگی هم لذت بخش 
و هم خس��ته کننده است. یکی از 
عوام��ل ابتدای��ی تعیین کننده در 
این بخش، وضعیت جاده و خودرو 
اس��ت. همانند تمام فعالیت ها، با 
رانندگی بیش��تر عادت های خوب 
یا بد ماندگارتر می شوند. همانطور 
که می دانیم ترک عادت )چه خوب 
یا چه ب��د( به خصوص هرچه مدت 
زم��ان انج��ام آن بیش��تر باش��د، 
مشکل تر می شود. برخی عادت های 
رانندگی پتانسیل مهمی در تعیین 
وضعی��ت خ��ودرو دارن��د. در این 
مطلب قص��د داریم به ۷ عادت بد 
رانندگی که به دلیل نامناسب بودن 
برای خودرو خرج های اضافی برای 

راننده در پی دارند، اشاره کنیم.
ب��ا ت��رک ک��ردن این ۷ ع��ادت که 
از  بس��یاری  در  گف��ت  می ت��وان 
رانندگان مش��اهده می شود، طول 
عمر خ��ودرو را افزی��ش خواهید 

داد.

۱- ترمزگیری مداوم در سراشیبی
بیش��تر رانندگان هنگام حرک��ت در جاده های 
سراش��یبی با نگه داش��تن پدال ترم��ز در حالت 
فشار کم، آمادگی الزم برای ترمزگیری شدیدتر 
و حفظ س��رعت در ی��ك مح��دوده ی خاص را 
فراهم می کنند. این عمل فشار زیادی به ترمزها 
وارد می کند؛ دمای سیس��تم ترمز به سرعت باال 
رفته و لنت ها و دیس��ك ها از بین می روند. برای 
جلوگیری از س��رعت زیاد در سراشیبی، با دنده  
کمتر یا اصطالحاً دنده س��نگین وارد سراشیبی 
ش��وید. هرچه دنده کمتر باش��د، نهایت سرعت 
خودرو پایین تر می رود و نیازی به فشردن مداوم 
پدال ترمز نیس��ت. پس از ق��رار دادن خودرو در 
دنده  کمتر، از صدای زیاد پیشرانه هراس نداشته 
باشید چراکه این صدا کامالً طبیعی است. جالب 
اس��ت بدانید که بس��یاری از رانندگان مسابقات 
اتومبیلرانی برای پیچیدن در پیست و رسیدن به 

سرعت مطلوب، از این روش استفاده می کنند.
 

۲- باال بردن دور موتور قبل از گرم شدن پیشرانه
 بیش��تر خودروهای مدرن به گرم کردن نیازی 
ندارند، اما باید به خاطر داش��ته باشید که قبل از 
فعال شدن آمپر و نشان دادن درجه  حرارت، نباید 
بیش از 2000 دور بر دقیقه به پیشرانه فشار آورد. 
در ش��رایط آب وهوای برف��ی و یخ زدگی، توصیه 
می ش��ود قبل از حرک��ت در خودروهای بنزینی 

حتما 1 تا 2 دقیقه و در دیزلی ها زمان بیش��تر، 
خودرو در حالت س��اکن روش��ن باش��د تا دمای 

پیشرانه باال برود.

۳- استفاده نکردن از ترمزدستی
 ب��دون توج��ه به دس��تی یا اتوماتی��ك بودن 
گیربکس خودرو و شیب دار یا صاف بودن جاده، 
همیش��ه پس از پارک خ��ودرو، ترمزدس��تی را 
فعال کنید. هنگام پارک خودروهای با گیربکس 
اتوماتیك در سطح شیب دار، فشار زیادی به دنده 
قفل در محور بیرونی گیربکس وارد می شود. برای 
پارک مناسب این نوع خودروها، ابتدا پدال ترمز را 
نگه دارید؛ سپس دسته دنده را در وضعیت P قرار 
دهید، ترمزدس��تی را فعال کرده و در پایان پدال 

ترمز را رها کنید.

۴- توجه نکردن به صداهای مختلف خودرو
 با شنیدن اولین صدای مشکوک در بخش های 
مختلف خودرو، حتما به تعمیرگاه مراجعه کنید. 
بسیاری از افراد خواسته یا ناخواسته )مثالً گوش 
دادن به موزیك با صدای بلند( صداهای مشکوک 
و گاهی عجیب خودرو را نادید می گیرند و معموالً 
پس از مدتی با خرابی اساس��ی خ��ودرو در کنار 
جاده روبرو می شوند. احتمال اینکه در این مرحله 
مش��کالت خودرو زیاد شده باشد و راننده نتواند 
آن را حل کند، بس��یار باال است. پس از خرابی، 

7 رفتار خراب کارانه در رانندگی!
بعضی عادت ها که باید ترک کنید

میالد زنگانه
خبرنگار خودرو
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برای توقف خودرو در شانه  جاده به صورت زیر 
اقدام کنید.

• مکانی مناس��ب و ب��ه دور از محل عبور و 
مرور برای توقف انتخاب کنید.

• در صورت اطالعات فنی ناکافی، حتماً از 
دیگران کمك بخواهید.

• فالشرها را روشن کنید.
• در صورت خاموش شدن خودرو در وسط 

جاده، خودرو را به شانه ی جاده هل دهید.
• با خدمات تعمیرس��یار جاده یا ش��رکت 

خودروساز تماس بگیرید.
• پس از تعمی��ر در جاده، حتما در فرصت 
مناس��ب س��رویس کامل عیب یابی را انجام 

دهید.

۵- ترمزگیری پی در پی
 همانطور که در جلسات آموزشی گواهینامه 
بارها اش��اره شده است، همیشه فاصله  طولی 
خ��ود را با خودروهای جل��و حفظ کنید. اگر 
ع��ادت بد نزدیك ش��دن به خ��ودرو جلو را 
دارید، به دلی��ل ترمزگیری های پی درپی باید 
همیش��ه منتظر تعویض زودهنگام لنت ها و 
احتماالً دیسك های ترمز باشید. عالوه بر این، 
همیشه از وضعیت مناسب روغن و سیم ترمز 
اطمینان حاصل کنید. باید توجه داش��ت که 
تکنیك ترمزگیری مناسب زمان زیادی برای 
رسیدن به سطح مطلوب می طلبد. راننده ای 
که ترمزگیری مناس��بی دارد، سواری روان و 
راحتی برای سرنشینان و خودروهای دیگر در 

جاده فراهم می کند.

تکنیک درست ترمزگیری:
• پاش��نه  پا را با کف خودرو تماس داش��ته 

باشد.
• بخشی زیادی از وزن پا باید متوجه پاشنه 

و کف خودرو باشد.
• فشار از بخش پایینی پنجه و قبل از قوس 

کف پا، به مرکز پدال ترمز وارد شود.
• به آرامی پدال ترمز را فشار دهید تا خودرو 

به حالت توقف نزدیك شود.
• قبل از توقف کامل، فشار به پدال ترمز را 

به آرامی کم کنید.

با رعایت مراحل باال، خودرو بدون تکان های 
زیاد و ایجاد ناراحتی برای تمام سرنش��ینان 

متوقف می شود.

6- س�وختگیری خودرو پس از عالمت هشدار 
خالی شدن باک 

 هنگام که خودرو خاموش و متوقف است، 
ناخالصی های مکانیکی اجزای داخلی در باک 
خودرو رسوب می کنند. گرد و خاک محیط از 
فیلترها عبور می کند و به قطعه  حساس پمپ 
سوخت می رسد. وظیفه  اصلی پمپ سوخت،  
انتقال سوخت مورد نیاز به پیشرانه است. در 
فصل های س��رد سال، همیش��ه حداقل باک 
سوخت خودرو را تا نیمه پر کنید تا از ایجاد 
میعانات جلوگیری ش��ود. در دمای زیرصفر، 
آب حاصل از میعان در باک مشکالت اساسی 

در سوخت رسانی خودرو ایجاد می کند.

۷- قرار دادن دست روی دسته دنده
 بسیاری از رانندگان عادت دارند که بدون 

توجه به لزوم تعویض دنده، دست خود را روی 
دسته دنده قرار دهند. 

این عمل به چند دلیل نامناسب است؛ اول 
اینکه در هن��گام رانندگی باید با دو دس��ت 
فرمان را نگه داش��ت تا در شرایط خطرناک، 
کنترل خودرو امکان پذیر باشد. با اینکه قرار 
دادن دس��ت روی دس��ته دنده چندان وزن و 
فش��ار زیادی ندارد، اما همین مقدار اندک با 
فش��ار مداوم، به دنده ها و تنظیم کننده های 
حساس گیربکس لطمه می زند و در بلندمدت 

تعویض دنده ها با مشکل مواجه خواهند شد.
ب��دون توجه به اتوماتیك یا دس��تی بودن 
گیربکس خودرو، خرابی این سیستم پیچیده 
مشکالت زیادی به همراه دارد و احتماالً برای 
تعمی��ر آن باید هزینه  زی��ادی پرداخت کرد. 
باتوجه ب��ه این نکات، بهتر اس��ت در هنگام 
رانندگی هر دو دست را به فرمان بسپارید تا 

دسته  دنده  کوچك و آسیب پذیر. 

در پایان این مطلب الزم است تأکید کنیم 
که صرف نظر از مدل و نوع خودرو، همیش��ه 
در جاده ه��ای عمومی احتیاط را ش��رط اول 
رانندگی بدانید. به یاد داش��ته باشید که اگر 
ش��ما رانن��ده  حرفه ای و باتجربه هس��تید یا 
خودرو مجهز به انواع سیس��تم های ایمنی و 
کمك راننده  مدرن در اختیار دارید، لزوماً تمام 
این موارد در رانندگان دیگری که کنار شما در 

جاده هستند، صدق نمی کند.
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و  جذاب تری��ن  از  یک��ی 
بی��ن  کار ه��ا  پرطرفدارتری��ن 
مالکان و رانندگان اتوبوس های 
بین ش��هری، بغل نویس��ی ای��ن 
بغل نویس��ی  اتوبوس هاس��ت. 
اتوبوس ها معموالً بعد از اینکه 
شرکت تولیدکننده، اتوبوس را 
به مشتری تحویل می دهد، انجام 
می شود و به طور کلی مجموعه ای 
از ش��برنگ های طراح��ی ش��ده 
است که روی بدنه اتوبوس های 
بین ش��هری با نیت زیباترکردن 
ای��ن اتوبوس ها، توس��ط افراد 
خبره صورت می گیرد. البته این 

کار صرف��اً جنبه زیبایی ندارد و 
گاهی شرکت های مسافربری با 
طراح��ی و نص��ب لوگوهای خود 
روی این اتوبوس ها به نوعی آنها 
را دارای شناسنامه فعالیت هم 
می کنند. بغل نویسی اتوبوس ها 
یک کار هنری بس��یار تخصصی 
اس��ت که معموالً بی��ش از چند 
مجموعه  در داخل کش��ور توان 
انج��ام ای��ن کار را ندارند. یکی 
از معروف ترین افراد این بخش 
قاسم اکبری است؛ جوان سی و 
دو ساله اهل سبزوار که نزدیک 
به یک دهه از عمر خود را در این 
راه صرف کرده و حاال برای خود 
صاحب نام و عنوانی است. ما در 
این ش��ماره کالسکه سبز با این 
مرد هنرمند و پرطرفدار در بین 
مالکان و رانندگان اتوبوس های 
بین شهری به گفتگو نشسته ایم 
که ماحصل آن در ادامه می آید.

گفتگوی »کالسکه سبز« با قاسم اکبری، معروف ترین بغل نویس اتوبوس در ایران

آرزو صیدافکن
خبرنگار

کمی از گذش�ته و نحوه ورودت�ان به این حرفه 
برای مان بگویید.

فکر می کنم س��ال 78 بود که برای تحصیل به 
ته��ران آمدم و در کنار درس و زندگی مش��غول 
خطاطی ش��دم. من از کودکی عالقه بسیاری به 
خط و نقاشی داشتم و همیشه این عالقه همراهم 
بود. وقتی به تهران آمدم بعد از دو س��ه س��ال با 
حرفه بغل نویسی اتوبوس آشنا شدم و کارم را آغاز 
ک��ردم. آن زمان رنگ بود و مقوا و قیچی و کاتر، 
اما امروز همه چیز کامپیوتری شده و خالقیت ها 

نسبت به گذشته خیلی کمتر شده است. 

ایده کارهای تان را از کجا می آورید؟
همه چیز برمی گردد به سلیقه مشتری. اغلب در 
جاهای دیگر و روی اتوبوس های دیگری طرح هایی 
را دیده ان��د و بعد پیش ما می آیند تا یك طراحی 
تلفیقی برای ش��ان انجام دهیم. گاهی اوقات هم 
مالك اتوبوس همه چیز را به خودم واگذار می کند 
و من هم س��عی می کنم بهترین طرح را برایش 
انجام دهم. البته در بیش��تر اوقات یك بخش کار 
طراحی لوگوی برخی شرکت های مسافربری است 
که آن هم بعضا لوگو از پیش طراحی شده است. 
ب��ه طور کلی فکر می کنم که این کار بیش از هر 

چیزی به سلیقه افراد بستگی دارد.

تحصیالت مرتبطی هم با این حوزه دارید؟
من فارغ التحصیل رش��ته گرافیك از دانشکده 

هنر دانشگاه آزاد اسالمی هستم.

در کار شما تجربه مهمتر است یا تحصیالت؟
به نظرم تلفیق این دو با هم خیلی بهتر اس��ت 
اما قطعاً تجربه اهمیت بسیار بیشتری دارد. افراد 
بسیاری فارغ التحصیل مقاطع باالی دانشگاهی در 
رشته های گرافیك و نقاشی هستند اما هنر انجام 

این کار را اصالً ندارند.

فرایند بغل نویسی اتوبوس چگونه است؟
خیلی فرایند پیچیده ای ن��دارد. در ابتدای امر 
مشتری ما که مالك اتوبوس است مراجعه می کند 
و مثالً می گوید که می خواهد لوگوی فالن شرکت 

مسافربری را برایش طراحی کنیم. 
گاهی در کنار لوگو یك طرح خاص هم در ذهن 
دارد ک��ه ما در م��ورد آن با مالك اتوبوس به یك 
نتیجه ای می رسیم. سپس طرح ها روی کامپیوتر 
پیاده سازی می شود و وقتی که از همه لحاظ مورد 
تأیید مش��تری قرار گرفت، طرح چاپ و سپس 

نصب می گردد. 

چه مدت زمانی صرف طراحی و نصب می ش�ود 
و معموالً این کار چقدر برای مشتری هایتان هزینه 

دارد؟
طراحی که بستگی به میزان کار مشتری دارد 
اما معموالً پروسه نصب برچسب ها یك نصف روز 
یا اگر زیاد باشد یك روز کامل وقت می گیرد. در 
مورد قیمت کار م��ا هم معموالً هزینه ها به طور 
میانگین بین پانصد ه��زار تومان تا یك میلیون 

تومان است.

»درسا« برای بغل نویسی زیباتر از هر اتوبوس دیگری است
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کار شما به تجهیزات خاصی هم نیاز دارد؟
هم��ه تجهیزاتی که ما اس��تفاده می کنیم 
کامالً به روز و تولید کشور ژاپن است و بیش 
از دو میلیارد تومان برای آنها هزینه پرداخت 

شده است. 

شما با ش�رکت عقاب افشان هم همکاری 
می کنید؟

بله، ما برچس��ب های مورد نیاز این شرکت 
را ک��ه قب��ل از تحوی��ل روی اتوبوس نصب 
می شوند، تولید می کنیم؛ برچسب هایی مثل 
لوگوی عقاب افشان و اسکانیا یا مدل اتوبوس 
و حجم موتور. البته اخیراً برچسب هایی را هم 
برای مینی بوس های جدید این شرکت تولید 

می کنیم.

بغل نویس�ی و طراح�ی روی اتوبوس مارال 
زیباتر جلوه می کند یا درسا؟

اول بگویم که کار ما فقط روی اتوبوس است 
و بغل نویسی همه اتوبوس ها از جمله اسکانیا، 
ولوو، مان، بنز و ... را انجام می دهیم اما انصافاً 
روی ه��ر دو مدل اتوبوس مارال و درس��ا کار 
طراحی معموالً زیبا می شود. با این وجود فکر 
می کنم درسا از این نظر زیباتر است. البته این 
هم یك موضوع س��لیقه ای به شمار می رود و 

شاید کسی بگوید مارال قشنگ تر می شود.

تا به حال ش�ده مشتری تان پس از طراحی 
و نصب از کیفیت و زیبایی کار ایراد بگیرد و از 

شما بخواهد تغییرش دهید؟
خوش��بختانه خیر، چون ما قب��ل از اینکه 
ط��رح را چ��اپ و نصب کنی��م، از هر لحاظ 
نظر مش��تری مان را می پرسیم و تأییدش را 

می گیریم.

آنطور ک�ه رانن�دگان و مال�کان اتوبوس ها 
می گوین�د ش�ما معروف تری�ن بغل نوی�س 
اتوبوس هستید. این موفقیت چگونه به دست 

آمده است؟
م��ن به جرأت می گویم ک��ه نزدیك به 80 
درصد اتوبوس ها بعد از تحویل به مش��تریان 
ب��رای بغل نویس��ی به ما مراجع��ه می کنند، 

ام��ا اینکه چ��را این اتفاق رخ می دهد و م��ا از همه معروف تر 
ش��ده ایم برمی گردد به کیفیت و تجربه ما. من شخصاً اعتقاد 
دارم، کاری که من روی اتوبوس ها پیاده می کنم از همه بهتر 
و موفق تر اس��ت و همین کیفیت باال زمینه شهرت کارگاه ما 
را فراهم کرده. در طول همه این س��ال ها افراد زیادی آمده اند 
کنار ما و این کار را به خوبی یاد گرفته و رفته اند اما هیچوقت 

نتوانسته اند موفقیت چشمگیری کسب کنند.

معموالً مالکان اتوبوس ها چه س�بک کاری را می پس�ندند؟ 
اصالً از خودشان طرحی دارند که به شما پیشنهاد دهند؟

اغلب آنها خیلی دقتی به این ندارند که چه می خواهند اما 
همه عشق ش��ان این است که یك کار تك برای شان طراحی 

و نصب کنیم. 
من خ��ودم گاهی از طرح هایی که می زنم به ش��دت لذت 
می برم اما سلیقه و نظر مشتری همیشه مهمتر است. مطمئناً 
وقتی از دورترین شهرس��تان ها برای بغل نویسی اتوبوس ها به 
ما مراجعه می کنند باید به بهترین نحو کار مش��تری را انجام 

دهیم.

ش�ما از چندین س�ال پیش با ان�واع اتوبوس ها س�ر و کار 
داشته اید. نظرتان درباره اتوبوس های جدید چیست؟

تفاوت ها از زمین تا آس��مان است و همه چیز تغییر کرده. 
ما 10 س��ال پیش ب��ا مقوا و رنگ، اتوبوس ها را بغل نویس��ی 
می کردیم اما امروز با تکنولوژی روز دنیا. طبیعی است وقتی 
علم در کار ما این قدر پیشرفت کرده در تولید اتوبوس  هم این 

اتفاق می افتد.
خوش��بختانه ما امروز ش��اهد تولید اتوبوس های ش��رکت 
عقاب افش��ان هستیم که به روزترین تکنولوژی های اسکانیای 
سوئد را در محصوالت خود به کار می گیرد. من فکر می کنم 
که امروز ناوگان اتوبوس بین شهری ما با این تولیدات چیزی 

از کشورهای اروپایی کم ندارد.

کار مـا فقـط روی اتوبوس 
همـه  بغل نویسـی  و  اسـت 
از جمله اسـکانیا،  اتوبوس ها 
ولوو، مـان، بنـز و ... را انجام 
می دهیم اما انصافاً روی هر دو 
مدل اتوبوس مارال و درسا کار 
طراحی معموالً زیبا می شود. با 
این وجود فکر می کنم درسا از 
این نظر زیباتر است. البته این 
هم یـک موضوع سـلیقه ای 
بـه شـمار مـی رود و شـاید 
کسی بگوید مارال قشنگ تر 

می شود
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در حالی که توزیع گازوییل یورو 4 در کالنشهرهای کشور با هدف ارتقای کیفیت هوا از دولت یازدهم آغاز شده بود، حاال طبق اعالم شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران قرار اس��ت گازوئیل یورو 4 از خردادماه امس��ال در همه راه های مواصالتی کش��ور توزیع ش��ود. تصمیمی که در صورت اجرای 

صحیح بخش زیادی از مشکل تأمین سوخت خودروهای دیزلی دارای استاندارد یورو 4 را در کشور حل خواهد کرد.
در همین رابطه نهم اردیبهش��ت ماه س��ومین جلس��ه کمیته تخصصی س��وخت به میزبانی معاونت انس��انی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و با حضور 
س��یدمحمدرضا موس��وی خواه، مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برگزار و مقرر ش��د ش��رکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی از 
خردادماه، گازوئیل با کیفیت یورو 4 را در همه راه های مواصالتی کش��ور برای صاحبان این خودروها در دس��ترس قرار دهد. نظارت مداوم بر س��وخت 
توزیعی در جایگاه های ارائه کننده س��وخت دیزل یورو4 و نمونه برداری از این س��وخت برای س��نجش پارامترهای مختلف نیز به طور مش��ترک از س��وی 

سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی انجام خواهد شد.

توزیع گازوئیل یورو 4 در همه راه های مواصالتی کشور
آیا مشکل تأمین سوخت خودروهای دیزلی حل خواهد شد؟

پایش دقیق کیفیت گازوئیل یورو 4 توزیعی
مدیرکل پای��ش فراگیر س��ازمان حفاظت 
محیط زیست با اش��اره به تدوین تفاهم نامه 
بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت 
نفت به منظور پایش کیفیت گازوئیل یورو 4 
در جایگاه های سراسر کشور اظهارکرد: دفتر 
پایش فراگیر سازمان محیط زیست موظف به 
اندازه گیری پارامتر گوگرد گازوئیل توزیعی در 
کشور است، با توجه به این که قرار است توزیع 

سوخت گازوئیل یورو 4 در سراسر کشور اجرایی 
شود، سازمان حفاظت محیط زیست نیز پایش 
این س��وخت را در سطح کشور در دستور کار 
قرار داده و پیش بینی ه��ای الزم را انجام داده 
است. شینا انصاری با اشاره به جلسات مشترک 
سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت نفت 
در ای��ن مورد افزود: با توجه به تصمیم جدید 
مبنی بر توزیع گازوئیل یورو 4 در کل کشور، 
ب��دون تردید حج��م نمونه برداری ها بیش��تر 

می ش��ود، از این رو تفاهم نامه مشترکی بین 
س��ازمان محیط زیست و ش��رکت پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی تدوین شده است و 
در آس��تانه نهایی شدن قرار دارد که بر اساس 
این تفاهم نامه، فهرست همه جایگاه های توزیع 
سوخت دیزل یورو 4 در اختیار سازمان محیط 

زیست قرار می گیرد.
وی با تأکی��د بر این که س��ازمان حفاظت 
محیط زیست اندازه گیری پارامتر گوگرد در 
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گازوئیل توزیعی را مدنظر دارد، تصریح کرد: 
گوگرد گازوئیل باید زیر 50ppm باش��د، در 
همین ارتباط قصد داریم از ابتدای خردادماه 
به مدت 6 م��اه 25 درصد جایگاه های توزیع 
سوخت گازوئیل یورو 4 را پایش کنیم، واضح 
است که نمونه برداری ها تصادفی خواهد بود، 
ضم��ن این ک��ه در 6 م��اه دوم از 25 درصد 
جایگاه ها به طور ماهانه نمونه برداری می شود. 
البته تالش می شود پراکندگی نمونه برداری از 
جایگاه های سوخت گازوئیل به گونه ای باشد 

که همه آنها را پوشش دهد.
مدی��رکل پایش فراگیر س��ازمان حفاظت 
محیط زیست ادامه داد: نمونه آزمایشگاهی به 
منظور بررسی پارامتر گوگرد به آزمایشگاه های 
مرجع و معتبر ارسال می شود، نمونه شاهد نیز 
تا چند ماه در آرشیو سازمان حفاظت محیط 

زیست نگهداری خواهد شد.
وی با اشاره به این که گزارش های مربوط به 
آنالیز گوگرد گازوئی��ل یورو 4 به طور ماهانه 
اطالع رس��انی می ش��ود و در اختیار کارگروه 
کاه��ش آلودگی ه��وا قرار می گی��رد، افزود: 
جایگاه ه��ای توزیع گازوئیل یورو 4 بیش��تر 
در مس��یرها و جاده های مواصالتی مس��تقر 
هستند و بارها در کارگروه آلودگی هوا مطرح 
شده اس��ت که هم اکنون بنزین یا گازوئیل 
یورو 4 در داخل ش��هرها توزیع می شود، اما 
خودروهایی که از خارج از شهر تأمین سوخت 
می کنند وارد شهر می شوند، بنابراین با توجه 
به این ک��ه در تصمیم جدی��د تمرکز توزیع 
س��وخت گازوئیل یورو 4 ب��ه جاده های بین 
شهری است، می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش 

آلودگی هوا داشته باشد.

تولید 70 میلیون لیتر گازوئیل یورو 4
علیرض��ا صادق آبادی مدیرعامل ش��رکت 
ملی پاالی��ش و پخ��ش فرآورده های نفتی 
هم درب��اره تولید گازوئیل ی��ورو 4 توضیح 
داد: تولید گازوئیل یورو 4 در پاالیشگاه های 
ته��ران، اراک، اصفه��ان و الوان روزان��ه 28 
میلیون لیتر اس��ت که میانگین روزانه تولید 
در س��ال 96، 26 میلیون لیتر بوده اس��ت؛ 
در س��ال 97 حجم تولی��د گازوئیل به 105 
تا 110 میلیون لیتر افزایش می یابد که 70 
میلیون لیتر از آن با استاندارد یورو 4 خواهد 
بود. در همین ارتباط س��یدوحید حس��ینی 
مشاور سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
با تأکید براهمیت توزیع سراس��ری گازوئیل 
ی��ورو 4 اظهارک��رد: از 2 س��ال پیش دولت 
مصوبه ای را گذراند که خودروسازان موظف 
هستند خودروهای دیزلی که از ابتدای سال 
96 ب��ه بعد پالک می ش��وند را به تجهیزات 

کنترل آلودگی مجهز کنند. 
مش��کلی که در مس��یر اجرای این مصوبه 
هس��ت، این اس��ت که تجهیزات مذکور در 
خودروهای دیزلی با استفاده از گازوئیل کمتر از 

استاندارد یورو4 از بین می روند. یعنی علی رغم 
نصب فیلتر به دلیل کیفیت بد گازوئیل، فیلتر 
دچار مشکل شده و از بین می رود. برای رفع 
این معضل، پیگیری های متعددی در کارگروه 
ملی آلودگی هوای کشور انجام شد و پس از 
حمایت وزارت نفت، قرار شد همین گازوئیل 
باکیفیت توزیعی در کشور که یورو 4 هست 
عالوه بر 8 کالنشهر کشور در سایر نقاط کشور 
نیز توزیع شوند تا خودروهای جدید که وارد 
چرخه مصرف می شوند، دسترسی به سوخت 
با کیفیت داشته باشند و این تجهیزات تخریب 

نشوند.
حس��ینی ادام��ه داد: خودروه��ای دیزلی 
آلودگی زیادی از منظ��ر ذرات معلق دارند و 
بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا اعالم کرده اند 
ک��ه ورود آنها از س��ال 2020 و 2025 کامال 
به ش��هرها ممنوع اس��ت. ما هم باید در برابر 
آالیندگی این وسایل نقلیه سنگین تجهیزات 
و س��وخت مناسبی داشته باش��یم. از طرفی 
گازوئیل یورو4 گوگرد پایینی دارد و بعد هم 
به صورت یك آالینده ثانویه وارد هوا نمی شود 
و تجهیزات کنترل دوده دیزل ها را هم حفظ 
خواهد کرد. بنابراین تالش می کنیم مسئله 

توزیع یورو 4 در کشور حل شود.
وی درب��اره تفاوت های گازویی��ل یورو 4 با 
س��ایر گازوئیل ها خاطرنش��ان کرد: گازوئیل 
غیراس��تاندارد یورو 4 زرد رنگ، بد بو و چرب 
هس��ت اما گازوئیل یورو 4 ش��فاف، سفید و 
ش��بیه بنزین است و از ظاهر آن هم می توان 

نوع آن را فهمید.
 م��ا امیدواریم وزارت نفت بتواند پوش��ش 
کش��وری که از 55 میلی��ون لیتر مصرفی، 
ح��دود 30 میلیون لیتر یورو 4 اس��ت را با 
توس��عه ظرفیت های پاالیشگاهی پیشرفت 
دهد و در کالنش��هرها حتما سوخت یورو 4 

توزیع شود.
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در طول سالیان اخیر، خودروهای برقی و هیبریدی نقش مهمی را در بازار خودرو ایفا کرده  اند. مدل ها و طرح های مختلفی از خودروهای تمام برقی و هیبریدی توسط کمپانی های مختلف 
خودروسازی ارائه شده است. هر یک از کمپانی های خودروسازی سیستم پیشران منحصر به خود را دارند. در این مقاله، در ابتدا با انواع خودروهای الکتریکی و هیبریدی آشنا شده 

سپس به معرفی هر یک از این سیستم ها می پردازیم.

مقدمه
بح��ران کاه��ش منابع س��وخت فس��یلی و 
هزینه باالی آن از یك طرف و پررنگ ش��دن 
مسائل زیست محیطی و افزایش آلودگی هوا 
و خطرات حاصل از آن از طرف دیگر س��بب 
شده اند تا شاهد گسترش و توسعه روزافزون 
تولید خودروهای الکتریکی و هیبریدی باشیم. 
خودروهای الکتریکی، وسایل نقلیه با آلودگی 
صوتی بس��یار پایی��ن و راندمان ان��رژی باال 
هستند؛ آلودگی آنها در مقیاس محلی صفر 

و در ابعاد جهانی بسیار پایین است.
اولین خودرو برقی که بیش��تر به یك گاری 
دوچرخ ش��باهت داش��ت در اروپا و در سال 
1830 س��اخته ش��د. این گاری برقی را یك 
تاجر اسکاتلندی به نام رابرت اندرسون اختراع 

کرد. 
پس از آن در سال 1897، در نیویورک اولین 
تاکس��ی های برقی در خیابان ها تردد کردند. 
دو سال بعد، مدلی از خودرو برقی در بلژیك 
ساخته شد که سرعتش به 100 کیلومتر در 
ساعت می رسید و از همان زمان بود که دنیا 
تولد خودروهای برقی را باور کرد. خودروهای 

برقی تا چندین س��ال پادشاهی می کردند تا 
اینک��ه در س��ال 1911، اس��تارت الکتریکی 
برای موتورهای بنزینی اختراع شد و به دلیل 
پایین بودن قیمت نفت مدل های گوناگونی از 
این موتور بنزینی تولید ش��د، از این رو تولید 
خودروهای الکتریکی تقریباً در س��ال 1920 

متوقف گردید ]1[.
در ده��ه 1990 بح��ران نف��ت، جنگ خلیج 
فارس و همچنین نگرانی های زیست محیطی 
به تحول صنعت ماشین الکتریکی منجر شد. 
تنظیم فاکتورهای هوای کالیفرنیا خودروسازان 
را ملزم ب��ه ارائه اتومبیل بدون تولید گازهای 
گلخانه ای ک��رد و این ش��روع دوباره صنعت 
خودروهای الکتریکی ش��د. جن��رال موتورز 
در س��ال های 1996 تا 1999 توانست موتور 

الکتریکی EV1 را بسازد ]2[.
 این مدل، اولی��ن خودرو تمام برقی بود که با 
تولید انبوه در بازارهای آمریکا عرضه  شد. سال 
1997، تویوتا هم مدل دوگانه هیبرید تویوتا 
پریوس را عرض��ه کرد. از آن زمان تاکنون راه 
برای خودروس��ازان مختل��ف دیگر به منظور 

تولید مدل های جدید باز شده است ]1[.

معرفی خودروهای الکتریکی
به طور کلی خودروهای برقی به س��ه دس��ته 

تقسیم می شوند:
)1EV( 1- خودروهای الکتریکی

)2HEV( 2- خودروهای الکتریکی هیبریدی
3- خودروه��ای الکتریک��ی هیبریدی قابل 

)3PHEV( اتصال به شبکه برق

خودروهای الکتریکی )تمام برقی(
خودروه��ای تمام برقی تنها به وس��یله نیروی 
الکتریسیته به حرکت در می آیند. این وسایل 
نقلیه نیروی محرک خود را از یك یا دو موتور 
الکتریکی که انرژی الکتریکی را از باتری های قابل 
شارژ تأمین می کنند به دست می آورند. از جمله 
مزایای این خودروها در مقایسه با خودروهای 
بنزینی می توان به راندمان انرژی باالتر، آلودگی 
زیست محیطی و صوتی در حد صفر و عملکرد 
بهتر اشاره کرد ]3[. علی رغم مزایای ذکر شده، 
هزینۀ باالی اولیه، مسافت رانندگی کم و زمان 
باالی مورد نیاز برای شارژ کامل باعث شد که 
این خودروها بیشتر برای کاربردهای با مقاصد 
خاص مورد استفاده قرار گیرند. معتبرترین برند 

با عملکرد خودروهای برقی و هیبریدی آشنا شوید

پیمان قاضی فرد
کارشناس واحد تحقیق و توسعه
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تجاری فعال در زمینه تولید خودروهای تمام الکتریکی کمپانی تسال موتورز 
است. در شکل )1( خودرو تسال سری S در حال اتصال به ایستگاه شارژ 
نش��ان داده شده است. تسال س��ری S که از مدرن ترین خودروهای برقی 
موجود است و از باالترین تکنولوژی استفاده می کند، از قابلیت رانندگی 
تا حدود 500 کیلومتر با یك بار شارژ برخوردار است. از دیگر مشخصات 
منحصر به فرد این برند می توان به شتاب بسیار باال در مقایسه با خودروهای 

سوپراسپرت درون سوز اشاره کرد]4[.

شکل )1( خودرو تسال سری S متصل به ایستگاه شارژ باتری

شکل )2( پیکربندی یك سیستم معمولی EV را نشان می دهد. اجزای 
اصلی این سیس��تم عبارتند از: باتری، سیستم ش��ارژ، سیستم پیشران 
الکتریکی4، سیستم های جانبی شامل واحد کنترل دما5، هدایت و فرمان6 و 
واحد مدیریت انرژی7 که وظیفۀ مدیریت سیستم ها را بر عهده دارد. جریان 

سیگنال بین اجزای سیستم با خطوط ضخیم نشان داده شده است]5[.

شکل )2( پیکربندی یک سیستم معمول برای EVها ]6[

 DC از یك منبع خارجی از طریق سیس��تم شارژ به جریان AC جریان
تبدیل شده و در باتری ذخیره می شود. سپس انرژی مورد نیاز سیستم 
پیش��ران از طریق این باتری ها به موتور تغذی��ه می گردد. به نوبۀ خود، 
انرژی تولید شده در زمان ترمز به منظور شارژ مجدد باتری مورد استفاده 
قرار می گیرد. همچنین هنگام رانندگی در س��رازیری می توان از موتور 
الکتریکی به عنوان ژنراتور استفاده کرد ]5[. واحد مدیریت انرژی به عنوان 
واحد کنترل خ��ودرو8 و واحد مدیریت باتری9 عمل می کند. اگرچه در 
طراحی سیس��تم ممکن اس��ت که واحد کنترل خودرو با واحد کنترل 
سیستم موتور10 نیز ترکیب شود. در این سیستم ها، باتری ها معموالً از 

جنس لیتیوم- یونی و یا دیگر باتری های قابل شارژ هستند ]6[.

خودروهای هیبریدی
خودروهای هیبریدی به منظ��ور رفع معایب خودروهای احتراق داخلی 
و تمام برق��ی توس��عه یافته اند. یك خودرو هیبریدی ترکیبی اس��ت از 
یك سیس��تم پیش��ران معمولی )موتور احتراق داخلی( با یك سیستم 
ذخی��ره انرژی الکتریکی و یك ماش��ین الکتریکی ک��ه موجب ارتقای 
راندمان مصرف س��وخت در مقایس��ه با موتورهای درون سوز می گردد. 
در خودروه��ای هیبریدی هنگام ترمز کردن و یا حرکت در س��رازیری، 
انرژی جنبشی قابلیت تبدیل شدن به انرژی الکتریکی و شارژ باتری ها را 
دارد. در این خودروها همانند خودروهای الکتریکی، هنگام به کارگیری 
ماش��ین الکتریکی، آالینده های زیست محیطی و صوتی تقریباً به صفر 
می رسد. همچنین بازۀ عملکرد موتور الکتریکی با اتصال به شبکه برق و 
ش��ارژ باتری ها می تواند افزایش یابد.  به خودروهای هیبریدی با قابلیت 
اتصال به شبکه برق PHEV می گویند]7[. پیکربندی های مختلفی برای 
خطوط انتقال قدرت در خودروهای هیبریدی طراحی گردیده  است که 

در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

هیبریدهای سری11
مفه��وم اولیه خودروه��ای هیبریدی از خودروه��ای تمام برقی اقتباس 
شده است. ظرفیت محدود باتری ها، نیاز به تولید الکتریسیته در داخل 
خودرو توسط ژنراتور الکتریکی را مطرح کرد. به این ترتیب امکان تولید 
الکتریسیته در حین رانندگی فراهم آمد. از آنجا که حامل انرژی اصلی در 
این ساختار بنزین است و نه الکتریسیته، این نوع خودروها تحت عنوان 
خودروهای هیبریدی سری طبقه بندی می شوند. در این خودروها موتور 
احتراق داخلی نیروی مکانیکی تولید می کند که موجب چرخش ژنراتور 

می شود.
 نیروی الکتریکی تولید ش��ده توسط ژنراتور به همراه نیروی الکتریکی 
موجود در بات��ری به موتور الکتریکی انتقال پیدا می کند. نهایتاً نیروی 
مکانیکی تولید شده توس��ط موتور الکتریکی به چرخ ها انتقال یافته و 
موجب حرکت خودرو می گردد. در ش��کل )3( پیکربندی س��ری برای 
خودروهای هیبریدی نش��ان داده شده است ]8[. از جمله خودروهایی 
که از این سیستم استفاده کردند می توان به کادیالک ای اِل آر12، شورلت 

ُولت13 و فیسکر کارما14 اشاره کرد.

شکل )3( پیکربندی سری برای خودروهای هیبریدی
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هیبریدهای موازی15
در هیبریدهای م��وازی، هم موتور الکتریکی 
و هم موتور درون سوز می توانند چرخ ها را به 
چرخش درآورند. در این سیستم، هر دو موتور 
به شافت مشترکی متصل بوده و هرکدام توان 
مجزایی تولید می کنن��د. این طرح به صورت 
تجاری در خودرو هوندا س��یویك هیبرید16 
م��ورد اس��تفاده ق��رار گرفته اس��ت. به این 
سیستم، سیستم هیبریدی مالیم17 نیز گفته 
می ش��ود که در آنها از موتور الکتریکی تنها 
به عنوان تقویت کننده توان و همچنین تولید 
الکتریسیته هنگام ترمز استفاده می شود. در 
سیستم های موازی چنانچه یکی از مولدها از 
کار بیفتد موتور دیگر قادر خواهد بود خودرو 

را تا محل سرویس به حرکت درآورد.
سیس��تم های موازی به دلیل موتور احتراق 
داخل��ی کارآمد در س��رعت پای��دار بزرگراه 
و وزن کمت��ر در مقایس��ه با نمونۀ س��ری از 
راندمان مصرف س��وخت بهتری برخوردارند. 
در سیس��تم های موازی، موتور الکتریکی به 
مراتب کوچکت��ر از موتورهای به کار رفته در 
نمونۀ سری هس��تند. علت این امر این است 
که در طرح موازی، موتور الکتریکی تنها نقش 
تقویت کنن��ده دارد، در صورت��ی که در مدل 
سری، موتور الکتریکی تنها عامل پیشرانش 
اس��ت ]8[. در ش��کل )4( پیکربندی موازی 

برای خودروهای هیبریدی آورده شده است.

شکل )4( پیکربندی موازی برای خودروهای 
هیبریدی

هیبریدهای سری- موازی
از ترکیب مس��یرهای سیس��تم های پیشران 
هیبری��دی م��وازی و س��ری، خودروه��ای 
هیبریدی ترکیبی به وجود می آیند. به منظور 

دس��تیابی به مزای��ای هر دو طرح س��ری و 
موازی، کمپانی تویوتا طرح س��ری- موازی از 
خودروهای الکتریکی هیبریدی را ارائه داد که 
در نخس��تین و موفق ترین خودرو هیبریدی 
تویوتا با نام پریوس عرضه شد. در کنار تویوتا 
پری��وس، این طرح در مدل ه��ای هیبریدی 

لکسوس نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
راهکار تکنیکی این طرح براس��اس استفاده 
از چرخ دندۀ خورش��یدی به عنوان جداکنندۀ 
نیروی مکانیکی اس��ت. این مکانیزم امکانی 
را فراهم می کند که توان مکانیکی حاصل از 
موتور احتراق داخلی به دو مسیر انرژی تقسیم 
شود. نخست، مسیر موازی است که چرخ دندۀ 
خورشیدی را به شافت موتور الکتریکی و خط 
انتقال توان متصل می کند. مسیر دوم، مسیر 
سری است که چرخ دنده خورشیدی را به یك 
ژنراتور الکتریکی متصل می کند. همانند طرح 
سری، این توان الکتریکی تولید شده موجب 
شارژ و یا تأمین توان موتور الکتریکی می گردد. 
در ش��کل )5( پیکربندی سری- موازی برای 

خودروهای هیبریدی نشان داده شده است.

شکل )5( پیکربندی سری- موازی برای 
خودروهای هیبریدی

نتیجه گیری
این مقاله، خالصه ای بر تکنولوژی های موجود 
در صنعت خودروهای الکتریکی بود. همانطور 
که گفته ش��د، تمامی تکنولوژی های معرفی 
ش��ده در این مقاله در صنعت خودروس��ازی 
مورد اس��تفاده قرار گرفته ان��د. هدف اصلی از 
به کارگی��ری ای��ن تکنولوژی ها دس��تیابی به 
راندم��ان س��وخت مصرفی بهتر اس��ت که با 
افزایش قیمت سوخت های فسیلی اهمیت این 
موضوع به مراتب بیش��تر شده است. مقررات 

س��خت آالیندگی در س��ال های اخیر، سر و 
صدای کمتر و یا ناچیز و معیارهای بسیار دیگر، 
همگی موجب گردیده اند که خودروسازان توجه 
خود را معطوف به تولید خودرو های الکتریکی 
با س��وخت پاک کنند. امید است در آینده ای 
نه چندان دور شاهد تردد این قبیل وسایل نقلیه 
به ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی در س��طح 

جاده های کشور باشیم.
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کوچ از عالی به متوسط!

شارژرهای غیراستاندارد  نخرید!
حواست به جاده بـاشد!

کارت به جای پول نقد
نجات انسان های گرفتار شده زیر آوار یا بهمن
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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.

آتش گرفتن آیفون جنجال به راه انداخت
در حالـی که بسـیاری از کاربران آیفـون را یک 
گوشـی مقاوم و قدرتمند می دانند، آتش گرفتن 
یک مدل از گوشی آیفون 6 جنجال به راه انداخته 
است. البته گوشی آتش گرفته یک مدل در حال 
تعمیر از گوشـی آیفون 6 بوده اسـت. فردی که 
برای تعمیر گوشـی آیفون 6 خود به فروشگاهی 
در الس وگاس مراجعـه کـرده بود شـاهد آتش 
گرفتن ناگهانی آن بـود و تمامی این فرایند روی 
دوربین های نظارتی مغازه یادشده ثبت شده است. 
ویدئوی یادشده نشان می دهد که فردی در کنار 
یک میز نشسته و ناگهان شی ای که روی میز قرار 
گرفته بـه طور کامل آتش می گیرد. این اولین بار 
نیست که یک مدل از گوشی آیفون آتش گرفته و 
برای کاربران مشکل ایجاد می کند. به نظر می رسد 
این بار هم ضعف باتری های لیتیومی عامل مشکل 
یادشده بوده است. شرکت اپل هنوز در این مورد 

موضع گیری نکرده است.

شارژر عجیب خودرو برقی
یک شرکت استارتاپی انگلیسی اقدام به ساخت 
نوعی از شارژر خودروهای برقی کرده است که در 
زمین فرو می روند و هنگامی که نیازشـان داشته 

باشی، بیرون می آیند. اغلب خودروسازان بزرگ 
در حال حاضر در حال سرمایه گذاری برای توسعه 
خودروهای برقی )EV( هستند و به نظر می رسد 
خودروهای بنزینی در آینده نزدیک جای خود را 
به خودروهـای الکتریکی خواهند داد. این حجم 
از توسـعه خودروهای برقی نیازمند ایجاد شبکه 
شـارژ، به مانند پمپ های بنزین است تا صاحبان 
خودروهای برقی در سـطح شـهرها امکان شارژ 
خودروهای خود را داشته باشند. شرکت سازنده 
می گوید که این شارژر برای نصب، تنها به چاله ای 
با عمـق 405 میلی متر )16 اینچ( نیـاز دارد، چرا 
که دسـتگاه از فناوری تلسـکوپی بهره می برد و 

متشکل از 3 قسمت متصل است.

نقش خواب در نوآوری
گروهی از روان شناسـان آمریکایی برای اولین بار 
نقش خـواب را در بروز ایده های جدید و نوآورانه 
مورد بررسی قرار دادند. چگونگی پیدایش افکار 
نوآورانه و ایده های ناب در ذهن همواره یک فاکتور 
ناشـناخته در بین دانشمندان بوده است، چرا که 
در صورت کشف عامل های مؤثر در پیدایش افکار 
نوآورانه احتمال رسیدن به موفقیت بسیار افزایش 
می یابد. بر اساس نظریه جدید روان شناسی باید 
در لحظاتی که روییک ایده یا مسئله خاصی تمرکز 
داریم از سه روش برای یافتن جواب نهایی استفاده 
کنیم. محققان معتقدند که توجه به خواب در طول 
چرخه های یادگیری مهمترین عامل در یادگیری 
عمیق و پیدا کردن راه حال های منطقی است. در 
واقع خواب عامل اصلی اسـتحکام یادگیری های 
سطحی است و باعث می شود که اطالعات موجود 

در حافظه کوتاه مدت به طور ناخودآگاه در حافظه 
بلندمدت ذخیره شوند.

کمک به دید بهتر افراد با عینک هوشمند
»فوجیتسـو« غول فناوری ژاپن چندین دستگاه 
برای از بین بردن یا به حداقل رساندن مشکالت 
بینایی و شنوایی ارائه کرده است. عینک هوشمند 
پوشیدنی »فوجیتسو« می تواند کلمات نوشتاری 
را بخواند و متن را به زبان انگلیسی ترجمه کند و 
صدا نیز از همین طریق برای کاربر ارسال می شود. 
ایـن عینک بـرای افراد با مشـکالت دیـداری و 
همچنین گردشـگران خارجی مناسـب اسـت. 
افـراد با قرار دادن عینک روی تصویر بعد از پنج 
تا 20 ثانیه متن ترجمه شـده را دریافت می کنند 
که از یک بلندگو پخش می شـود. حتی اگر شما 
در سوپرمارکت هستید و خواندن برچسب قیمت 
برای شـما دشوار اسـت به سـادگی از برچسب 
عکـس گرفته و اطالعات را بخوانید. فوجیتسـو 
اعالم کرد: عینک هوشـمند این شرکت قابلیت 
استفاده در هر متنی را دارد. این ترجمه دقیق تر 

از برنامه ترجمه گوگل در اندروید است.

ارتب�اط می�ان چ�پ دس�ت ب�ودن و وزن کم 
نوزادان

یک تیم متشـکل از محققان کشورهای فنالند، 
هلند و ژاپن معتقدند که ارتباطی بین چپ دست 
بـودن و وزن کم نـوزادان در هنـگام تولد وجود 
دارد. تحقیقات پیشین ارتباط احتمالی میان چپ 
دست بودن و وزن کم نوزادان هنگام تولد را نشان 
می داد. مطالعات جدید انجام شده گویا این است 
که چپ یا راسـت دست بودن نوزاد پیش از تولد 

قطره ای از دریای نـوآوری
N

ew
s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

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

]24[

شماره 48 - اردیبهشت ماه 1397

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



مشخص می شود. در هنگام سونوگرافی جنین در 
10 هفتگی، پزشـکان متوجه می شوند که جنین 
برای یکی از انگشتان شست خود برتری بیشتری 
قائل است. محققان در این تحقیق جدید به دنبال 
جمع آوری شـواهد بیشـتری در خصـوص وزن 
هنگام تولد جنین و ارتباط آن با راسـت دستی و 

چپ دستی جنین بودند.

 بـرای این منظـور، آن ها مجموعـه داده هایی از 
کشـورهای هلند و ژاپـن را جمـع آوری کردند. 
محققان دریافتند که میانگین وزن نوزادان چپ 
دست و راست دست متفاوت است. البته همچنان 
ابهاماتی در این مطالعه وجود دارد به عنوان مثال 
دلیل اینکه چرا حدود 10 درصد جامعه چپ  دست 

متولد می شوند هنوز مشخص نشده است

رس�اندن دمای آب به دمای هسته زمین با اشعه 
ایکس

پژوهشـگران آلمانـی و سـوئدی، ابـزاری ابداع 
کرده انـد که با جوشـاندن آب به وسـیله اشـعه 
ایکس، آن را به دمای هسته زمین می رساند و از 
حالت مایع به پالسما تغییر می دهد. منتظر ماندن 
برای جوشـیدن آب، همیشه خسته کننده است 
اما شـاید دلیل این موضوع، فقط استفاده از ابزار 
نامناسب باشد. قوی ترین لیزر اشعه ایکس جهان 
که در حال حاضر برای جوشاندن آب تا دمای 100 
هزار سلسیوس )180 هزار درجه فارنهایت( به کار 

می رود، می تواند راه حلی برای این مشکل باشد. با 
خروج الکترون ها، آب در کمتر از 75 فمتوثانیه، 
از حالت مایع به نوعی پالسـما تبدیل می شـود. 
گرچه این پالسما، یک نوع ساده و معمول نیست. 
هنگامی که آب، از حالت مایع به پالسـما تبدیل 
می شـود، هنـوز در چگالی آب مایع باقی اسـت 
زیرا اتم ها، هنوز زمانی برای حرکت قابل مالحظه 
ندارند. در این حالت، آب، ویژگی هایی شـبیه به 
برخی پالسـماهای خورشید و مشـتری دارد اما 
چگالی آن پایین تر اسـت؛ درحالی که، نسبت به 

هسته زمین، حرارت بیشتری دارد.

پیش بینی رنگ چشم، پوست و مو ممکن شد
محققان یک سیستم جدید توسعه داده اند که با 
استفاده از این سیسـتم جدید تست دی. ان.ای 
دیگر نیازی به مقایسه داده های قبلی با داده های 
جدید نیست. دانشمندان معموالً رنگ چشم، مو 
و پوسـت افراد را براسـاس یک نمونه دی. ان.ای 

تعیین می کنند. 
دانشمندان باید داده های پیشـین را با داده های 
جدید مقایسـه کننـد اما اکنون اگر از سیسـتم 
جدید تسـت دی. ان.ای اسـتفاده کننـد، دیگر 
نیازی به مقایسه داده های قبلی با داده های جدید 

نیست.

»سوسان والش« ژنتیک شناس و یکی از محققان 
این مطالعه گفت: پیش از این ما از رنگ چشـم و 
رنگ مو و در برخی موارد رنگ پوست افراد، برای 
کسب اطالعات دی. ان.ای استفاده می کردیم ولی 
اکنون با اسـتفاده از این ابزار، پیشـینه ژنتیکی 

افراد را نیز می توانیم متوجه شویم. 
در حـال حاضر این فناوری بـه صورت رایگان در 

دسترس همه محققانی که مایل به استفاده از آن 
هستند، است.

ثب�ت اختراع کفش�ی ک�ه درون�ش »تردمیل« 
دارد!

یکـی از بزرگترین شـرکت های طراحی کفش و 
کتانی اقـدام به ثبـت اختراع طرحـی کرده که 
در آن، یـک تردمیـل کوچک داخـل کتانی قرار 
می گیرد. شرکت »نایکی« حق اختراع یک طرح را 
ثبت کرده که یک تردمیل کوچک در کف داخلی 

کتانی تعبیه می شود.
 در نگاه اول به نظر می رسد از آن جایی که تردمیل 
برای مقاصد کاهش وزن اسـتفاده می شود، شاید 
ایـن کار هم مربـوط به سـوزاندن کالری صاحب 

کتانی باشد.
 امـا در حقیقـت این تردمیل مینیاتـوری داخل 
کتانی، به منظور تسهیل پوشیدن کتانی در نظر 

گرفته شده است. 

شرکت های تناسـب اندام برای تحقیق و توسعه 
برخی از محصوالت فانتزی برای جذب توده مردم 

پول زیادی می پردازند. 
گاهی اوقات شرکت ها کارهای جالبی می کنند و 
به ایده هایی می رسـند که در نگاه اول عجیب به 

نظر می آیند. 
اختراع جدید نایکی یکی از این نمونه ها است. 

اطالعـات موجـود از ایـن اختراع این اسـت که 
کفش ها شـامل پیکربندی خاصی برای تشکیل 
یک فضا بیـن باال و کفی کفش اسـت و تردمیل 
داخل کفش، پای شـخص را هنگام ورود، به جلو 
هدایت می کند و به آسـان پوشیدن کفش کمک 

می کند.
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محققان انس��تیتو تکنولوژی فدرال زوریخ یک بینی الکترونیکی تولید کردند که مدعی ش��ده اند »کوچک ترین« و »ارزان ترین« بینی الکترونیکی در 
جهان است و می تواند بوی افراد مختلف را شناسایی کند و از وجود انسان زیر آوار یا بهمن، آگاه شود. محققان انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ یک 
بینی الکترونیکی تولید کردند که حاوی مجموعه ای از حسگرها است و قادر است مواد مختلفی را که در کنار یکدیگر هستند، از هم تشخیص دهد. 
این دس��تگاه می تواند با ترکیب حس��گرهای مختلف، »دی اکس��ید کربن« و »رطوبت« را تش��خیص دهد. وجود »دی اکس��ید کربن« و »رطوبت« در یک 

محیط، نشان از وجود انسان در آنجا است.

این بین��ی الکترونیک��ی می تواند به یك 
دس��تگاه دس��تی، ربات یا یك ربات بالگرد، 
نصب ش��ود تا به مکان هایی که برای انسان 
غیر قابل دس��ترس هستند، دسترسی پیدا 

کند.
حس��گرهای ای��ن دس��تگاه از فیلم های 
»اکسید فلزی« با یك سطح وسیع ساخته 
ش��ده است که این حسگرها را برای ردیابی 
 مواد ش��یمیایی غلیظ حس��اس می س��ازد.

اندازه این حس��گرها کوچکتر از اثر انگشت 
است.

»س��وتیریس پراتس��ینیس«، سرپرس��ت 
مخترعان این دس��تگاه گفت: این دس��تگاه 

ارزان ترین و کوچك ترین بینی الکترونیکی 
است و به اندازه ای حساس است که می تواند 
وجود افرادی که در جایی گرفتار شده اند را 

تشخیص دهد.
در مرحله بعدی آزمایش این دستگاه، قصد 
داری��م آن را در موقعیت های واقعی امتحان 
کنیم. به عنوان مثال، کاربرد آن هنگام زلزله 

یا بهمن را آزمایش خواهیم کرد.
گرچه که وجود س��گ های انسان یاب به 
هنگام زلزله یا بهمن، تاکنون بس��یار مفید 
بوده اس��ت ام��ا معایب خاص خ��ود را نیز 

داشته است.
ب��ه عنوان مث��ال، این س��گ ها عمدتاً به 

مناطق آس��یب دی��ده نزدیك نیس��تند و 
رسیدن آن ها به منطقه آسیب دیده زمان بر 
است. عالوه براین، سگ ها نیازمند استراحت 
هستند که موجب می ش��ود روند ردیابی با 

تأخیر مواجه شود.
این دستگاه می تواند این معایب را از بین 
ببرد و احتمال نجات انس��ان ها در روزهای 

ابتدایی زلزله را افزایش دهد.
این محقق��ان دریافتند که در 10 س��ال 
اخی��ر، 780 ه��زار نفر به عل��ت زلزله جان 
خود را از دس��ت داده اند. نتایج این تحقیق 
 »Analytical Chemistry« مجل��ه   در 

منتشر شد.

نجات انسان های گرفتار شده زیر آوار یا بهمن
پژوهشگران مدعی شدند با بینی الکترونیکی محقق می شود
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در نظرس��نجی ک��ه روزنامه 
»مردم« چین به آن اشاره کرده 
آمده اس��ت حدود 84 درصد از 
مردم نمی خواهند پول نقد همراه 
داشته باشند و فقط چهار درصد 
گفته اند باید وجه نقد همراه ببرند 
و فقط شمار کمی گفته اند داشتن 
پول نقد برای شان مطلوب است.

در این نظرسنجی که از بیش از 
6 هزار نفر در 326 شهر و منطقه 
در چین انجام شده است، بیشتر 
آنها گفته اند که با خیال آسوده از 
نرم افزارهای اینترنتی و تلفن همراه 

برای خرید استفاده می کنند.

مزایا و معایب خرید اینترنتی
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه پکن 
در مورد دالی��ل گرایش مردم به 
خرید اینترنتی، در دسترس بودن 
اینترنت پر س��رعت و تلفن های 
هوشمند، س��هولت خرید از این 
طریق و ارسال بسته های پستی با 
سرعت باال را مهمترین این دالیل 
عنوان ک��رد. »ل��ی ژانگ« علت 
چنین اس��تقبالی را هماهنگی و 
یکپارچه شدن فروشگا های محلی 
ب��ا کانال های تج��ارت اینترنتی 
می داند و می گوید: اما بزرگترین 
نگرانی مس��ئوالن و مش��تریان، 
همچنان تقلبی ب��ودن برخی از 
کاالهای خریداری شده است. او 
معتقد است برخی از کاالهایی که 
مردم از این طریق خرید می کنند 
تقلب��ی ب��وده و نف��وذ هکرهای 
اینترنتی نیز برای مشتریان مشکل 

ساز شده است.

23 ه�زار میلی�ارد دالر، حجم 
خرید ساالنه

مرکز اطالع رس��انی و ش��بکه 
اینترنت چین در گزارشی آورده 
است که شمار پرداخت کنندگان 
وجه با استفاده از تلفن همراه در 
سال 2017 میالدی 58 درصد 

بیش از سال 2016 بوده است.
اداره اطالع رسانی چین نیز در 
گزارش جداگانه ای آورده اس��ت 
میزان پرداخت های تلفن همراه 
در چین در سال گذشته میالدی 
به بیش از 23 هزار میلیارد دالر 
رسیده است همین گزارش نشان 
می دهد بیشترین پرداخت ها را 
مردم چین با استفاده از نرم افزار 

ویچت انجام می دهند. 
برای  ک��ه  دیگری  نرم اف��زار 
کاربرد  به خص��وص  چینی ه��ا 
بیش��تری دارد »علی پی« نام 
دارد که مش��ابه ویچت اس��ت 
اما ب��ه دلی��ل کارب��رد آن در 
360 نقطه در خ��ارج از چین 
مش��ترکان زی��ادی را به خود 
جذب کرده اس��ت و مسافران 
چین��ی حت��ی در بس��یاری از 
کش��ورهای آس��یای جن��وب 
ش��رقی می توانن��د از آن برای 

پرداخت استفاده کنند.
چی��ن می گوید که در صنعت 
پرداخت ه��ای آنالی��ن از طریق 
ص��در  در  هم��راه  تلفن ه��ای 
کشورهای دیگر جهان قرار دارد 
و به تدری��ج در حال صادرکردن 
به کش��ورهای  فن��آوری  ای��ن 

پیشرفته است.

توسعه شبکه اینترنت
در کن��ار ای��ن روی��داد، چین 
اعالم کرده اس��ت در راس��تای 
توسعه شبکه جهانی اینترنت و 
پر س��رعت تر کردن ارتباطات با 
تلفن های همراه و سهولت بیشتر 
در خریدهای اینترنتی، می کوشد 
با یك سرمایه گذاری 411 میلیارد 
دالری ب��ه این ه��دف نائل آید. 
چین از بزرگترین سرمایه گذاران 
در صنعت فناوری اطالع رسانی 
اس��ت و بین سال های 2020 تا 
2030 میالدی نیز برای توسعه 
فن آوری نس��ل پنجم اینترنت 
سرمایه گذاری کالنی خواهد کرد. 
با این حساب ایجاد سامانه نسل 
پنجم اینترنت و زیرساخت های 
آن، بزرگ تری��ن و پرهزینه ترین 
ش��بکه اینترنتی از این نسل در 
جهان محسوب می شود و چین 
پیش��رو دیگ��ر کش��ورها در دو 
ده��ه آینده خواهد ب��ود. وزارت 
صنعت و فنآوری اطالع رس��انی 
و آکادمی صنایع اطالع رسانی و 
ارتباطات چین در گزارش هایی 
آورده ان��د که اولین ش��بکه های 
نس��ل پنجم به تدریج از س��ال 

2023 می��الدی ش��کل خواهد 
چین  س��رمایه گذاری  گرف��ت. 
تا س��ال 2025 می��الدی برای 
توس��عه ش��بکه فن آوری نسل 
پنجم پرسرعت اینترنت معادل 
3.2 دهم درصد از رش��د تولید 
ناخالص داخلی چین خواهد بود. 
چین هم اکنون طبق آمار رسمی  
این وزارتخانه که در تارنمای آن 
منتشر ش��ده اس��ت بزرگترین 
بازار تلفن های هوشمند دنیا به 
حساب می آید. شمار مشترکان 
تلفن های همراه نسل چهارم که 
از سرعت قابل توجهی برخوردار 
است اکنون در چین به بیش از 
843 میلی��ون و 700 هزار نفر 

رسیده است.
اگر چین سرمایه گذاری کالن 
مذکور را به نسل پنجم اختصاص 
دهد تا یك دهه دیگر این کشور 
بزرگترین بازار اینترنت پرسرعت 
از این نس��ل در دنیا خواهد بود. 
پیش بینی ها نشان می دهد که در 
سال 2019 میالدی شبکه نسل 
پنجم به صورت ابتدایی ش��کل 
گیرد و شمار مش��ترکان آن در 

چین به 31 میلیون نفر برسد. 

با توسعه شبکه اینترنت سراسری در چین و استفاده از نرم افزارهای تلفن همراه در این کشور، بیشتر مردم چین دیگر نیازی به حمل پول نقد برای خرید ندارند.  
تازه ترین بررسی های صورت گرفته در این کشور نشان می دهد که نزدیک به 8۵ درصد از مردم چین با استفاده از اینترنت و تلفن های همراه خود و بدون استفاده 
از پول نقد خرید می کنند. در این میان استفاده از نرم افزارهای مختلف به شبکه های مختلف و شهروندان تسری یافته و تسهیل در این زمینه باعث شده است تا 
مردم از تلفن های همراه و رایانه های متصل به اینترنت برای جابجایی وجوه استفاده کنند. همین مسأله همچنین موجب شده است تا مردم کمتر به بانک ها مراجعه 
کنند و استفاده از نرم افزارهای تلفن های همراه مانند »ویچت« و »جیرفوبایو« به آنها امکان می دهد از اینترنت و به صورت آنالین خرید کرده و قبوض برق، آب و 

تلفن را پرداخت کرده و حتی معامالت تجاری شرکت های شان را در همین نرم افزارها مدیریت کنند.

کارت به جای پول نقد
چین رکورد دار »خرید اینترنتی« در جهان شد
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پی��ام رس����ان ها و به خص��وص 
نسخه های تلفن همراه آنها، در 
چند سال اخی��ر به محبوب ترین 
برنامه های تلفن های همراه میان 
کاربران گوشی های هوشمند در 
سراسر جهان تبدیل شده اند. 
در هر کشوری نیز بنا به شرایط 
فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی، 
یک یا چند پیام رس��ان محبوب 
وجود دارد که بیشتر ارتباطات 
ش��خصی و اجتماع��ی اف��راد را 

ممکن می سازد.
از طرف��ی، موضوع کوچ از جایی 
به ج��ای دیگر موضوعی آش��نا 
از گذش��ته بوده است و امروز 
هم کاربران فض��ای مجازی نیز 
گاهی اپلیکیشن یا پیام رسانی 
را ب��ه مقص��د فضای��ی بهتر و 
پویات��ر ترک می کنن��د تا دامنه 
رواب��ط و فعالیت ه��ای خ��ود را 
گس��ترش دهن��د. در واق��ع با 
ظهور پیام رسانی با قابلیت های 
بیش��تر و نحوه متف��اوت ارائه 
محت��وا، بازار بهت��ری در انتظار 
آن پیام رس��ان خواهد بود و با 
اقب��ال عمومی روب��ه رو خواهد 
شد. اما س��ؤال اینجاست علت 
اصل��ی اس��تقبال از یک برنامه 
تازه چیس��ت و چ��ه معیارهایی 
در جذب مخاطب بیشتر اثرگذار 

خواهد بود؟

آیا مردم به لحاظ کیفیت تلگرام را به پیام رسان های داخلی ترجیح می دهند؟

سپیده شعرباف
خبرنگار

مدتی اس��ت موضوع حمایت از پیام رس��ان های 
داخلی مط��رح ش��ده و بس��یاری از برنامه های 
پیام رسان در رقابت برای جذب مخاطب هستند. 
در واقع ام��روز، تعداد پیام رس��ان های داخلی با 
قابلیت ها و حتی ظاهر بسیار شبیه پیام رسان های 
رایج زیاد شده است. اما واقعیت این است محتوای 
ارائه شده در این پیام رسان ها و امکاناتی که برای 
کاربر در نظر گرفته می ش��ود چندان متفاوت با 
یکدیگر نیس��ت و نوآوری چشمگیری در تولید 
محتوا و امکانات فنی وجود ندارد. در این شرایط، 
کاربران دلیل واضحی برای کوچ از جایی که به آن 

عادت کرده اند، به جای جدید نمی یابند.
این در حالی است که یك پیام رسان با ارائه محتوا و 
خدمات متفاوت و جدید می تواند به سرعت جایگاه 

خود را میان کاربران فضای مجازی پیدا کند.
دکتر حمید ش��ریف نیا، مش��اور وزارت فناوری 
اطالعات و ارتباطات و متخصص فناوری اطالعات، 
اعتقاد دارد، دلیل این شباهت در واکنشی است 
ک��ه به فناوری های نوظهور به وج��ود آمده و در 
ادامه توضیح می دهد: انس��ان امروزی، دو الگوی 
رفتاری کنش��ی و واکنش��ی در براب��ر هر پدیده 
نوظهور دارد. متاسفانه الگوی رفتاری ما در اغلب 
موارد واکنشی است و بیش از آن که به استقبال 
پدیده های نوظه��ور برویم، بعد از جا افتادن یك 
فرهنگ به آن واکنش نش��ان می دهیم. در حالی 
که الزم است قبل از آن که استیالی یك پدیده یا 
فناوری نوظهور را بر زندگی کاربران ایرانی ببینیم، 

بر اس��اس طراحی یك محصول بومی، به شکل 
مناسب پاس��خگوی آن نیاز باش��یم. اما معموالً 
این اتفاق بعد از رایج شدن یك فناوری و تأمین 

نیازهای کاربران آغاز می شود.
در بطن فرهنگ نیز این گونه اس��ت؛ برای مثال 
اکنون واژه رایانه را به س��ختی و با گذشت زمان 
بیشتر می توان جایگزین کامپیوتر کرد. علتش این 
است ما بعد از ورود رایانه و فراگیری اش در جامعه 
به فکر ارائه نام جایگزین فارس��ی برایش افتادیم. 
ای��ن واژه اکنون در متون نوش��تاری، کتاب های 
درسی و در ادبیات ما جای گرفته است و تغییر آن 
به آسانی و در زمان کوتاه ممکن نیست. در حالی 
که واژه درست و خوش آهنگ رایانه می توانست از 

ابتدا جایگزین مناسبی برای کامپیوتر باشد.
وی ادام��ه می دهد: به دلیل همان الگوی رفتاری 
واکنش گرا، در ماه ه��ای اخیر بیش از 70 درصد 
کاربران گوشی های هوشمند و 40 درصد جمعیت 

کشور کاربر یك پیام رسان خارجی بوده اند.
اکنون پیام رسان های داخلی نیز مسیر دشواری در 
پیش دارند تا بتوانند خدمات و محتوای جایگزین 
و جذاب تری به این فضا بیفزایند. به این ترتیب به 
مرور با رفع اتهام از عملکرد پیام رسان های داخلی 
و همچنین جلب حمایت مردمی و ش��رکت های 
خصوص��ی، ای��ن برنامه ها می توانن��د جایگزین 
مناس��بی برای نمونه های خارجی باشند. عرضه 
تجربه کاربری متفاوت از نظر س��رعت و کیفیت 
انتقال محتوا و در دسترس بودن همگانی و همه 

کوچ از عالی به متوسط!
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جایی امکانات، می تواند کاربران را به س��مت 
استفاده از این پیام رسان ها سوق دهد.

احساس امنیت چگونه ایجاد می شود؟
مش��کالت پیام رس��ان ها به لح��اظ فنی به 
شایعاتی دامن می زنند که درباره امن نبودن 
این برنامه ها مطرح می ش��ود. مش��اور وزارت 
ارتباطات به وجود آمدن احس��اس امنیت در 
مردم نسبت به استفاده از این پیام رسان ها را 
ضروری می داند و می گوید: پیام رسان ها ابتدا 
باید تالش کنند حس امنیت را به مردم انتقال 
دهند. مش��کل این است که حتی اگر امنیت 
الزم تأمین شده باشد، در انتقال حس امنیت 
ضعیف عمل ش��ده اس��ت و کاربر احس��اس 
آرامش و امنیت خاطر نمی کند. از طرف دیگر، 
هرگونه فشار برای کار نکردن با برنامه ای که 
تا چند روز قبل برنام��ه ای خوب و کاربردی 
بوده اس��ت، نتیجه معکوس خواهد داش��ت. 
دکتر ش��ریف نیا تصریح می کند: متخصصان 
حوزه فناوری اطالعات و صاحب نظران در این 
حوزه نباید به این نگرانی ها دامن بزنند. برای 
مثال موردی مطرح می شود که اگر کودکی از 
طریق پیام رسان های خارجی فریب خورده و 
دزدیده شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود. به 
نظر می رسد در اینجا دو موضوع اخالقی مقابل 
یکدیگر قرار می گیرند که فارغ از مسائل فنی 
است. این در حالی است که برای دستیابی به 
هدف نمی توان وسیله رسیدن به آن هدف را 
توجیه ک��رد. ذکر چنین مصادیقی با این که 
از سر دلسوزی اس��ت، اما به نحوی تجویز و 
صادر ک��ردن مجوز به نقض حریم خصوصی 
است و در این شرایط نمی توان افراد را تشویق 
به حضور در پیام رس��ان های داخلی کرد. اما 
اگر کرامت اخالق��ی دیگری که حق انتخاب 
و اختیار است در نظر بگیریم، در این صورت 
لزومی ندارد از یك موضوع درس��ت بد دفاع 
کنیم. چنانکه مقام معظم رهبری نیز هرگونه 
کنکاش در امور شخصی افراد در پیام رسان ها 

را حرام اعالم کرده اند.
وی با اشاره به این که آثار و تبعات فیلترینگ 
بی مورد در فضای وب نشان داده این اقدام به 
مراتب خطرناک تر است، می افزاید: در شرایطی 

که قسمتی از یك شهر منطقه ممنوعه برای 
ورود بیش��تر مردم اعالم می ش��ود و کنترلی 
هم قرار نباش��د روی آن صورت گیرد، امکان 
انجام اقدامات غیرقانونی در آن منطقه فراهم 
می ش��ود. در نتیجه همه خالف��کاران به آن 
منطقه هدایت می شوند. اگر زمانی پلیس فتا 
شکایت مطرح شده در پیام رسانی مثل تلگرام 
را پیگیری نکند، فضایی ایجاد می ش��ود که 

دیگر نمی توان به آن اعتماد کرد.

قابلیت پیام رسان ها فراتر از پیام رسانی است
پیش بینی بس��یاری از کارب��ران امروز جهان 
آن اس��ت که اگرچه قرار ب��ر این بود فضای 
وب خدمات بس��یاری به کاربران عرضه کند، 
اما عینیت آن برای دسترس��ی همیش��گی و 
متعامل کارب��ران، در ابزارهای تلفن همراه و 
به طور مش��خص پیام رسان ها و اپلیکیشن ها 
شکل گرفته اس��ت. دکتر شریف نیا، خدمات 
ام��روز پیام رس��ان ها را فرات��ر از انتقال پیام 
می دان��د و می افزای��د: ام��روز خدمات��ی که 
پیام رس��ان ها عرضه می کنند از اپلیکیشن ها 
هم فراتر می رود و به نظر می رسد در آینده ای 
نه چن��دان دور، عمر اس��تفاده از تعداد زیاد 
اپلیکیش��ن ها به پایان خواهد رسید و جای 
خود را به بات های پیام رسان خواهد داد. این 
رویکرد هنوز قطعی نیست، اما در عمل برای 
مثال در مقیاس بزرگی مثل چین این موضوع 
دیده می شود که بسیاری از نیازهای کاربران 
در پیام رس��ان ها تأمین می ش��ود. برای مثال 
اکنون در تعدادی از پیام رس��ان های داخلی 

امکان پرداخت الکترونیك وجود دارد.
هرچه جلوتر می رویم زندگی دیجیتال، بخش 

مهم تری از فضای زندگی شخصی و اجتماعی 
ما را تشکیل می دهد و مصادیق متعددی پیدا 
می کن��د. روزگاری کمت��ر از 3 درصد قیمت 
ی��ك خودرو به قطعات الکترونیك اختصاص 
داش��ت، اما امروزه بیش از 30 درصد قیمت 
یك خ��ودرو مربوط به قطع��ات الکترونیك 
و رایان��ه ای موج��ود در آن مربوط می ش��ود. 
به همین دلیل بای��د پذیرفت همه مصادیق 
زندگی امروز به این سمت حرکت خواهد کرد 
و بسیاری از فناوری های نوظهور دیگر در راه 
هستند. بنابراین باید از امروز به این مصادیق 
فکر کنیم و پروتکل های بومی مناسب را برای 

آنها طراحی کنیم.

اینترنت  اشیا
دکتر ش��ریف نیا با اش��اره به نکات ب��اال ادامه 
می دهد: اینترنت اشیا یکی از همین مصادیق 
فن��اوری نوظهور اس��ت. این روزها بس��یاری 
از اجزای یك خانه هوش��مند در ش��بکه های 
تلویزیونی تبلیغ می شود که می بینیم می توان 
آنه��ا را با برنامه های تلفن همراه کنترل کرد. 
پروتکل های ارتباط��ی همه این فناوری ها در 
ح��ال حاضر غیربومی اس��ت و می تواند همه 
اطالعات کاربران را در خود ثبت و ضبط کند. 
با این حال متاسفانه هنوز اقدامی برای طراحی 
پروتکل های بومی صورت نگرفته است تا این 
بار به جای واکنش، پیش از فراگیر شدن یك 
فناوری، اس��تانداردهای بومی در نظر گرفته 
شود. در واقع با این روش می توان از برنامه های 
بومی در راهبری کاربردی استفاده کرد. اگر این 
اقدامات زود آغاز شود، حتی با ورود نمونه های 

مشابه خارجی، نگرانی به وجود نمی آید.

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

]29[

شماره 48 - اردیبهشت ماه 1397

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



حواست به جاده بـاشد!
ابداع سیستم نظارت بر رانندگان خواب آلود

دس��تگاه جدیدی ساخته شده که با نصب 
در جلوی دید راننده، وی را نظارت کرده و در 
صورت احتمال وقوع خطر، هش��دار می دهد. 
اگرچه همه می دانند که نباید هنگام احساس 
خواب آلودگی یا پریشانی رانندگی کنند، اما 
همه وقتی که در چنین ش��رایطی هستند، 
متوجه آن نیستند و یا اهمیت نمی دهند. اما 
سیستم »رایدی« )Ridy( طراحی شده است 
تا با نظارت بر چهره کاربران در هنگام رانندگی، 
در صورت تشخیص خطر هشدار دهد و جلوی 
وقوع حوادث رانندگی را بگیرد. این دس��تگاه 
توسط یك نگه دارنده، روی داشبورد، شیشه 
جلو اتومبیل یا آینه وسط نصب می شود و به 
منبع قدرت ماش��ین وصل است. »رایدی« با 
 اس��تفاده از دوربین های جانبی که مجهز به 
اِل.ای.دی های مادون قرمز برای استفاده شبانه 
هستند، همراه با تحلیل دقیق چشمان راننده، 

به طور مداوم به چهره راننده نگاه می کند.
این سیستم توجه خاصی به چیزهایی مانند 
تناوب پل��ك زدن، تعداد و م��دت زمانی که 
راننده به دوردس��ت نگاه می اندازد و الگوهای 
چهره ای مانن��د خمیازه کش��یدن دارد. اگر 
»رایدی« تش��خیص دهد که راننده بیش از 
حد خواب آلود یا پریش��ان است، هشداری به 
صورت کالمی پخش می کند. این هشدار بسته 

به ش��دت خواب آلودگی تشخیص داده شده، 
می تواند از جمله ای مالیم مانند »حواست به 
جاده باش��ه« تا هشداری فوری مانند »خطر! 

خطر! بیدارشو!« متفاوت باشد.
در حقیقت این سیستم چیزی را خاموش یا 
دستکاری نمی کند یا از لحاظ فیزیکی موتور 
را خاموش نمی کند و یا هر چیزی مشابه آن، 
بلکه تنها با انتش��ار هش��دار صوتی سعی در 
هوشیار کردن راننده دارد. ذکر این نکته برای 
افرادی که نگران حفظ حریم خصوصی شان 
هستند، الزم است. »رایدی« هیچ ویدیویی را 
ضبط نمی کند و همچنین با اینترنت ارتباط 
برقرار نمی کند. قیمت برنامه ریزی شده برای 

این دستگاه 139 دالر است.

اع�الم  ب�رای  تویوت�ا  ش�رکت  ت�الش 
خواب آلودگی به راننده

چند س��ال پیش در خبرها آم��ده بود که 
»در ح��دود 20 درصد از ح��وادث رانندگی 
در اتوبان های چند باند به دلیل خس��تگی و 
خواب آلودگی رانن��دگان به وجود می آید؛ به 
همین دلیل ش��رکت ژاپنی تویوتا سیستمی 
جدی��د را ب��ه منظور هوش��یار نگه داش��تن 
رانندگان ابداع کرده است.« این سیستم دارای 
دوربینی اس��ت که با کنترل مس��یر خطوط 

سفید رویسطح جاده، میزان سرعت اتومبیل و 
میزان انحراف احتمالی آن را از خطوط سفید 
تعیین می کند. این اطالعات سپس به رایانه ای 
آن - بورد ارسال می شود و این رایانه تشخیص 
می دهد که این س��رعت و ش��یوه رانندگی با 
موقعی��ت موجود همخوان��ی دارد یا خیر. در 
صورت خطرناک بودن موقعیت اتومبیل این 
سیستم آژیری بلند را برای هشدار به راننده به 
صدا در خواهد آورد تا راننده کنترل اتومبیل را 

مجدداً به دست گیرد.
برای مثال در صورت��ی که در هنگام عبور 
از خطوط س��فید ترمز و ش��تاب اتومبیل در 
حد رانندگی در شرایط ترافیك شهری باشد، 
سیستم خطری را احساس نخواهد کرد اما در 
صورتی که اتومبیل به صورت مداوم در حال 
حرکت نامرتب باشد و یا با سرعت و شتابی باال 
از خطوط سفید عبور کند، سیستم این احتمال 
را می دهد که راننده دچار خواب آلودگی بوده 
و آژیر هوشیاری راننده را پخش خواهد کرد. تا 
کنون مشابه چنین سیستمی در اتومبیل های 
مختلف مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت اما 
سیستم جدید شرکت تویوتا از دقت باالتر و 
خطای کمتری بهره مند بوده و می تواند قبل 
از عبور کامل از خطوط سفید راننده را از خطر 

آگاه کند.
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شارژرهای غیراستاندارد  نخرید!

از سویی دیگر اکنون شارژرهای چندکاره و 
یا انواع مدل های پاوربانك هم به بازار آمده اند 
و با قیمت های مختلف��ی که گاه رقمی نازل 
محسوب می شود، به فروش می رسند. اما این 
شارژرها می توانند برای گوشی های تلفن همراه 

مشکالت متعددی به دنبال داشته باشند.
به گفته کارشناس��ان، اکنون بس��یاری از 
کاربران تلفن همراه بدون توجه به آنکه باید 
برند شارژر و گوشی تلفن همراه یکسان باشد 
از شارژرهای مختلف وحتی غیراستاندارد و با 
برندهای نامعتبر استفاده می کنند. اگر چه این 
شارژرها گوشی فرد را شارژ کرده و باتری آن 
پر می شود، اما از نظر ساختار پایه شارژرهای 
مختلف با یکدیگر متفاوت اس��ت و استفاده 
از ش��ارژرهای متفرقه باعث آسیب رسیدن به 
گوش��ی تلفن همراه می ش��ود. موضوعی که 

متاسفانه مورد توجه مردم قرار نمی گیرد.

بر این اس��اس، استفاده از شارژر مناسب با 
گوشی حتماً به عمر دستگاه افراد کمك کرده 
و جلوی مشکالت احتمالی را می گیرد. لزوماً 
باید از هر ش��ارژر برای همان گوشی استفاده 
کرد، در زمانی هم که از باتری های چند کاره 
اس��تفاده می ش��ود، اگر قرار باشد آسیبی به 
دستگاه نرس��د، الزم است باتری را از گوشی 
خارج کرده و س��پس آن را شارژ کنند، اما در 

اکثر مواقع چنین اتفاقی رخ نمی دهد.
ب��ه گفته فع��االن ب��ازار قیمت ش��ارژر در 
برندهای مختل��ف رقم های متعددی را در بر 
می گیرد. اکنون حجم عمده ای از ش��ارژرها 
مانند گوشی های تلفن همراه از مبادی قاچاق 
وارد کشور می شود و در موارد مختلف ممکن 
اس��ت افراد ب��رای پرداخت هزین��ه کمتر از 
نمونه های غیر استاندارد و بی کیفیت استفاده 
کنند، اما واقعیت آن است که باید برای خرید 

ش��ارژر معتبر باید از مراکز شناسنامه دار و با 
فاکتور رسمی خرید شود.

ای��ن ن��وع ش��ارژرها معم��والً ب��رای تمام 
گوش��ی های تلفن همراه س��اخته می شود، 
اما باید به این مس��أله توجه داش��ت که هر 
نوع گوشی ش��رایط خاص خود را داشته و با 
توجه ب��ه ولتاژ باتری های مختلف و پایه های 
آنها اس��تفاده از این ش��ارژرها معقول به نظر 
نمی رسد. همچنین معموالً خدمات گارانتی 
گوش��ی ها هم مباحثی که مربوط به نوسان 
برق می شود را در بر نمی گیرند، اما می بینیم 
که مردم به راحتی به این مس��أله بی توجهی 
کرده و برای گوشی که قیمت میلیونی برای 
خرید آن پرداخته اند، شارژر 10 هزار تومانی 
می خرند که قطعاً استفاده از این نوع شارژرهای 
غیرمجاز توجیه پذیر بوده و مشکالت متعددی 

را برای گوشی تلفن همراه ایجاد می کند.

لوازم جانبی و ملحقات و حتی نرم افزارها در گوشی های مختلف متفاوت اند و برهمین اساس می توان گفت که شارژر یکی از اقالم مهم گوشی  است که اگر نسبت به 
آن بی توجهی به خرج دهیم، مانند آن اس��ت که نس��بت به گوش��ی خود بی انصافی کرده باش��یم چون اس��تفاده از ش��ارژرهای غیراس��تاندارد و حتی ش��ارژرهایی که به 
برندهای متفاوت از برند گوش��ی تلفن همراه تعلق دارند، می تواند آس��یب های متعددی برای گوش��ی به دنبال داش��ته باش��د. با روی کار آمدن گوش��ی های هوش��مند، 
مش��کل ش��ارژ گوش��ی ها و پیدا کردن ش��ارژر مناس��ب برای گوش��ی از بین رفت چراکه اگر پیش از این فردی از گوش��ی نوکیا اس��تفاده می کرد، مجبور بود برای ش��ارژ 

گوشی خود حتماً شارژر نوکیا پیدا کند، اما اکنون با شارژرهای اکثر برندها می توان گوشی های مختلف را شارژ کرد.
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گردشگری
میراث کهن اسالمی  در شهرهای جهان

قدیمی ترین موزه جهان را چه کسی ساخت؟
1/23 تریلیون دالر درآمد حاصل از گردشگری

سفر در بهار جان ها!
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بهار فصل سفر است. مثل همیشه 
ش��مال و ش��هرهای ب��زرگ اولین 
انتخ��اب هم��ه ماس��ت. دلیل این 
انتخاب هم ش��اید عدم اشراف ما 
به جاذبه های عظیم طبیعی کش��ور 
و همچنی��ن گریز از س��فر پرخرج 

است.
ش��اید همه این اتفاق ها برای این 
باش��د ک��ه م��ا ارزان س��فرکردن 
را خ��وب یاد نگرفته ای��م. انتخاب 
مس��یرهای مختل��ف رس��یدن به 
مقصد و منتهی نکردن همه راه ها به 
پرواز، استفاده از قطار و اتوبوس 
برای رس��یدن به مقصد می تواند 
کاهش چشمگیری در هزینه هایتان 
داشته باش��د. آن وقت می توانید 
زیبایی ه��ای بی حدوحصر را تجربه 
کنید. در ادامه ب��ه صورت نمونه 
درباره زیبایی های برخی استان ها 

سخن خواهیم گفت.

گشت های دریایی خلیج فارس در استان بوشهر
دیدن آبی بی نظیر دریای خلیج فارس، مردمی 
میهمان دوست و ساده و با محبت، اماکن تاریخی 
غنی و نخلس��تان های پرب��ار از جاذبه طبیعی و 
گردشگری اس��تان بوشهر اس��ت. بافت تاریخی 
بوشهر از دیگر جاذبه های گردشگری استان است 
که در بخش ه��ای مختلف آن، ازجمله عمارت ها 
و موزه ه��ا، برنامه ه��ای آیینی و موس��یقی اجرا 
می شود. شهرهای استان بوشهر به فاصله های دو 
تا چهار ساعت از یکدیگر قرار دارند. موزه رئیسعلی 
دلواری، مبارز بزرگ این اس��تان که در شهر دلوار 
قرار دارد، گورس��تان انگلیسی ها که شهر بوشهر 
است، نخلستان های برازجان و بندر زیبای گناوه 
و همچنین باقی مانده کاخ هخامنش��ی چرخاب 
که در برازجان قرار دارد از جاذبه های این اس��تان 
است. در صورتی که دلتان بخواهد به بوشهر سفر 
کنید، با احتس��اب هزینه های هتل و گردش در 
شهر، جدا از هزینه رسیدن به مقصد می توانید با 
400 هزار تومان سه روز در بوشهر گردش کنید. 
رستوران های بی نظیر بوشهر را فراموش نکنید و 
حتماً خوردن قیمه بوش��هری را در برنامه هایتان 

قرار دهید.

از کویر تا جنگل در سمنان
کویر، جنگل، مناطق خش��ك و بیابانی، مناطق 
سرسبز و جمیع اضداد طبیعت را یك جا می توان در 
مسافتی به ابعاد 20 کیلومتر مربع در استان سمنان 

مش��اهده کرد. طبیعت بکر و دست نخورده استان 
سمنان به تنهایی در شهرستان های این استان نیز 
جالب توجه است، به طوری که با سفر به شهر سمنان 
و سپس به شهمیرزاد و مهدیشهر می توان تجربه دو 
آب و هوای متفاوت را با طی کمتر از 20 کیلومتر 
داشت. در شهرستان شاهرود نیز که »جنگل ابر« 
آن زبانزد همه است، می توان در مناطق رضاآباد و 
خارتوران، طی مس��یر در مناطق کویری را تجربه 
کرد. استان سمنان دارای بیش از هزار اثر تاریخی 
شناسایی ش��ده اس��ت که 718 اثر از این تعداد در 
فهرس��ت آثار ملی به ثبت رسیده است. اگر مقصد 
سفرتان جنگل ابر باشد، پیشنهاد ما انتخاب تورهای 

مسافرتی زمینی به این جنگل بی نظیر است.

کرمانشاه، سرزمین کوهستان های پرغرور
کرمانشاه یکی از مقاصد گردشگری بسیار زیبا 
در ایران است که هنوز چندان که باید دیده نشده 
اس��ت. این روزها ش��هرت بیس��تون را کرمانشاه 
می برد. خوردن دنده کباب اصل کرمانش��اهی در 
حاشیه دریاچه، پای کتیبه بیستون، در ایام بهاری 
می تواند خاطره ساز باشد.  این استان دیدنی های 
کمتر ش��ناخته ای ه��م دارد که ش��اید زیباتر از 
بیستون و پُرش��ورتر از عش��ق فرهاد به شیرین 
باشند. نمونه اش شهر قصر شیرین است، شهری 
که با نخلستان هایش که پشت یك کوه بلند واقع 
ش��ده، یادآور سال ها مقاومت مردمان این دیار در 
دفاع مقدس است. در سال های اخیر هم این شهر 

سفر در بهار جان ها!
مردم در بهار کجا بروند

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

علم و فناوری

اسکانیا

گردشگری

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

]34[

شماره 48 - اردیبهشت ماه 1397

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



مقصد گردش��گری راهیان نور شده است. اما 
شاید در این میان منطقه زیبای »داالهو« جزء 
مرموزترین مناطق گردشگری استان کرمانشاه 
باشد. داالهو منطقه ای است سرسبز با آب های 
خروش��ان. طبیعتی بی نظیر دارد. مردمانش 
خون گرم اند و برخوردار از فرهنگی غنی. این 
منطقه همراه با ده ها اثر تاریخی و باس��تانی 
مجموعه ای کم نظیر برای گردش��گری فراهم 

کرده است.
 زیباترین بخش منطقه داالهو »ریجاب« یا، 
به گویش محلی، »ریژآو« است: چشمه ساران 
و رودخانه ه��ای پرآب و زالل در کنار گل های 
رنگارنگ در کوهستانی سرسبز که نامش در 
گویش محلی »ری��زش آب« معنی می دهد، 
چون ریزش آب در این منطقه بس��یار است. 
یک��ی از دیدنی ه��ا در منطق��ه دااله��و دره 
»سرخه لیزه« است که آثاری از عصر ساسانیان 
در آن دیده می شود. این دره در 25 کیلومتری 
شهر سرپل ذهاب واقع شده است. در کنار این 
دره، »قلعه ساسانیان« قرار دارد که در نوع خود 
در ایران بی نظیر است، اما کمتر شناخته شده 
اس��ت. از دیگر مناطق بسیار زیبا در نزدیکی 
داالهو، طاق »گرا« ست؛ این طاق از سالم ترین 
آثار باستانی ایران است که آن هم کمتر دیده 
شده، اما چشم هر گردشگری را به خود خیره 
خواهد کرد. البته دیدنی های استان کرمانشاه 
به اینجا ختم نمی ش��ود. اگر به  سمت غرب و 
مرز برویم، وارد منطقه »اورامانات« می شویم؛ 
کوه های سربه فلك کش��یده اورام��ان پناهگاِه 
طبیعی روستاهای پلکانی است که معماری 

سنگ چین آنها بی نظیر است.
 رودخانه س��یروان در پیچاپیچ کوهس��تان 
جاری ش��ده است و روس��تاهای مختلفی در 
حاشیه آن ش��کل گرفته اند که هر کدامشان 
به تنهایی یك جاذبه عمده گردشگری هستند، 
روستاهایی ازجمله نودش��ه، شرکان، سرپیر، 
کال��ه، رودبر، بلبر، ژیوار، ن��او، نوین! البته اگر 
گذرتان به کرمانشاه افتاد حتماً سری به مسجد 
ش��افعی های این شهر زیبا بزنید. هزینه سفر 
هوایی دوروزه به کرمانشاه با انتخاب هتل های 
ارزان قیمت برای دو شب یك خانواده سه نفره 

حداقل 800 هزار تومان خواهد بود.

یزد؛ دیار شگفتی ها و بادگیرها
یزد یك م��وزه زنده از معماری اس��ت که 
چشم هر گردشگر و مسافری را به خود خیره 
می کند. شهری با معماری باشکوه مساجدش 
که در میان بادگیرها و قنات احاطه شده اند. 
یزد یکی از بهترین ش��هرهای خشتی جهان 
است که آن را می توان یکی از درخشان ترین 
مختل��ف  ادوار  در  فرهنگ��ی  میراث ه��ای 
تاریخی ایران دانس��ت. شهری که چشم انداز 
بادگیرهایش در خاطره ها می ماند. مس��جد 
جام��ع کبیر ی��زد، مجموعه امی��ر چخماق، 
بقعه دوازده امام، زندان اس��کندر، مجموعه 
حمام خان و ب��ازار خان، خانه الری ها، موزه 
آینه و روشنایی، همه اینها در کنار خانه های 
قدیمی و تاریخی یزد و بازار سرپوش��یده اش 
می توانند ساعت ها ش��ما را با خود به اعماق 
تاریخ مردمان آن سرزمین ببرند. در شهرهای 
کویری استان یزد قنات ها حکم شریان های 
حیاتی زندگی را دارند. قنات هایی که هزاران 
س��ال پیش تمدنی بزرگ را در دل کویر بنا 
نهاده اند. این روزها مهندسی شگفت انگیز آن 

مسحور کننده است.
 قنات ه��ای زیبای ش��هر اردکان نمونه ای 
بی بدی��ل از مهندس��ی آب در هزاران س��ال 
گذشته بود. در سفر به یزد حتماً سری به باغ 
دولت آباد بزنید تا ببینید چگونه اراده انسان ها 
می تواند در دل کویر سرسبزی به بار بیاورد. 
این باغ یکی از باغ های معروف ایرانی اس��ت 
ک��ه در زمان محمدتقی خ��ان )دوره زندیه( 
طراحی و ساخته شده است. این باغ از قناتی 

به همین نام مش��روب می شود و جریان آب 
در باغ، استخوان بندی طراحی آن را تشکیل 
می دهد. این باغ الگویی برای تمام یزدی های 
مهاجر به دیگر ش��هرهای ایران شد تا بعدها 
باغ های مشابه ای را طراحی کنند. در این بین 
شاید یکی از ش��گفت انگیزترین جاذبه های 
گردشگری استان یزد، زیارتگاه پیر َچك َچك 
یا چکچکو اس��ت ک��ه یک��ی از اماکن مهم 

زرتشتیان محسوب می شود.
 این زیارتگاه که زرتشتیان به آن »پیرسبز« 
نیز می گویند، نزدیك شهرس��تان اردکان در 
کوه های می��ان اردکان و انجیره ق��رار دارد. 
ای��ن بنای تاریخی به دلی��ل موقعیت خاص 
جغرافیایی اش شگفت انگیز است. ناگهان در 
دل کویر بی آب و علف کوهستانی سرسبز با 
چشمه ای زالل می بینید. پیرچك چك محلی 
اس��ت که در آن آب و آتش و کوهس��تان و 
باد ب��ا هم پیون��د خورده اند. در ب��االی این 
کوهستان چش��مه ای وجود دارد که در پای 
آن آتش های مقدس همواره روش��ن اس��ت 
و چش��م انداز وس��یعی دارد. در دامن��ه کوه 
اقامتگاه هایی ساخته شده که به آنها »خیله« 
می گویند. در داخل یکی از اتاق ها چاهی به 
ژرفای بیش از 50 متر وجود دارد. نمی شود 
به یزد رفت و میهمان  خانه های تاریخی اش 
نشد، به شما پیش��نهاد می کنیم در سفر به 
یزد حتماً سری به کاروان سراهایی که تبدیل 
به مس��افرخانه شده اند بزنید. برای یك شب 
س��فر به یزد حداقل به 200 هزار تومان نیاز 

خواهید داشت.
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در سال ۲۰۱۷ میالدی بیش از ۱/۳ میلیارد نفر سفر کردند و مجموع درآمد این صنعت بزرگ به  ۱/۲۳ تریلیون دالر رسید. سازمان جهانی گردشگری در گزارش ساالنه خود از 
آمار و ارقام گردشگری بین المللی در سال ۲۰۱۷ رونمایی کرد که همچنان نشان از افزایش تقاضا برای گردشگری بین المللی در تمامی نقاط جهان دارد.

چینی ها همچنان »ولخرج ترین گردشگران 
جهان«

هم  اقتصادهای پیشرفته و هم کشورهایی 
با اقتصاد نوظهور رش��د خوبی از نظر میزان 
هزینه کرد گردشگران در مقاصد بین المللی در 
سال 2017 به ثبت رساندند که در این میان 
آمریکایی ها در مجموع 12 میلیارد دالر بیشتر 
از سال قبل در مقاصد خارجی هزینه کردند 
که حاکی از رش��د 9 درصدی اس��ت. میزان 
هزینه کرد توریست های آمریکایی  در مقاصد 
خارجی طی سال 2017 در مجموع به 135 

میلیارد دالر رسیده است.
گردش��گران چینی  در حالی سال گذشته 
8 میلی��ارد دالر بیش��تر )5 درصد رش��د( از 
س��ال گذش��ته آن هزینه کردند که مجموع 
هزینه آن ها در س��ال به رقم چشمگیر 258 
میلیارد دالر در جهان می رس��د تا این کشور 
مهم ترین صادرکننده توریست در جهان باشد 
و توریس��ت های چینی در مجموع بیشترین 

هزینه  را در کشورهای مختلف خرج کنند.
توریس��ت های آلمانی ب��ا 84 میلیارد دالر، 
بریتانیایی ها با 63 میلیارد دالر و فرانسه با 41 
میلیارد دالر پس از چین و آمریکا، بیشترین 

هزینه را در مقاصد گردش��گری خارجی در 
سال 2017 داشته اند.

گردشگران روس و برزیلی نیز به ترتیب 5 
و 7 میلیارد دالر نسبت به سال گذشته خود 
بیشتر در کش��ورهای مختلف هزینه کردند. 
هزینه باالی گردشگران نشان دهنده افزایش 
ارتباطات، تسهیل اخذ ویزا و شکوفایی اقتصاد 
جهان��ی اس��ت. در س��ال 2017 در مجموع 
1.323 میلیارد نفر توریس��ت  برای بازدید از 
مقاصد س��ایر کشورها خاک کش��ور خود را 

ترک کردند.

آمریکا پردرآمدترین کشور
در فهرست پردرآمدترین مناطق گردشگری 
جهان به تفکیك کشور، آمریکا با 206 میلیارد 
دالر در جایگاه نخست قرار گرفته و اسپانیا با 
60 میلی��ارد دالر، تایلند با 50 میلیارد دالر، 
چین ب��ا 44 میلی��ارد دالر و فرانس��ه با 42 
میلیارد دالر در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

اروپا میزبان بیشترین گردشگر بین المللی
در سال 2017 میالدی، قاره اروپا در مجموع 
پذیرای 51 درصد از گردشگران بین المللی بود 

و پس از آن منطقه آسیاپاسیفیك و آمریکا نیز 
به ترتیب 24 و 16 درصد از کل توریست های 
بین المللی را جذب کردند. سهم مناطق آفریقا 
و خاورمیانه از گردش��گران بین المللی س��ال 
2017 نیز به ترتیب 5 و 4 درصد بوده است. 
از لح��اظ درآمدهای حاصل از گردش��گری 
بین الملل در س��ال 2017 نیز ق��اره اروپا 37 
درصد ای��ن درآمدها را به خود اختصاص داد 
و منطقه آسیاپاسیفیك 30 درصد، آمریکا 25 
درصد، خاورمیانه 5 درصد و آفریقا 3 درصد از 
مجموع درآمد بین المللی گردشگری در سال 
گذش��ته میالدی )1.237 تریلیون دالر( را از 

آن خود کردند.
از نقطه نظر تعداد گردش��گر، قاره اروپا در 
سال گذش��ته میالدی میزبان 671 میلیون 
نفر گردشگر بین المللی بوده که درآمد 450 
میلیارد دالری را برای آنه��ا به ارمغان آورده 
است. همچنین 207 میلیون نفر نیز به قاره 
آمریکا سفر کردند که با درآمد 313 میلیارد 
دالری همراه بوده است. منطقه آسیاپاسیفیك، 
آفریق��ا و خاورمیانه نیز به ترتیب 324، 63 و 
58 میلیون توریست در سال گذشته میالدی 
داشته اند که 371، 33 و 58 میلیارد دالر نیز 

از محل آنها درآمد حاصل شده است.
شمار گردشگران بین المللی در هر منطقه 
و قاره بزرگ جهان به صورت جزئی تر نیز در 
این گزارش بررسی ش��ده است. در قاره اروپا 
به عنوان مث��ال منطقه جنوب و مدیترانه ای 
میزبان 228 میلیون گردش��گر خارجی بوده 
که درآمد 175 میلی��ون دالری را به ارمغان 
آورده اس��ت. غ��رب اروپا نیز ب��ا جذب 181 
میلیون دالر، درآم��د 145 میلیون دالر را به 
ثبت رسانده است. همچنین شمال اروپا 80 
میلیون و مرکز و ش��رق اروپ��ا 126 میلیون 

توریست خارجی در سال گذشته داشته اند.
آسیا � اقیانوسیه نیز به چهار منطقه شمال 
شرق آسیا، جنوب آسیا، جنوب شرق آسیا و 
اقیانوسیه تقسیم شده که بیشترین سهم از 

آمار و ارقام روایت می کنند

1/23 تریلیون دالر درآمد حاصل از گردشگری در جهان
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گردش��گران بین المللی با 154 میلیون 
نفر مربوط به ش��مال ش��رق آس��یا و 
کمترین آن با 25 میلیون نفر مربوط به 

جنوب آسیا است.
در ق��اره بزرگ آمریکا نی��ز آمریکای 
شمالی 131 میلیون توریست خارجی 
در س��ال گذش��ته جذب ک��رده که با 
درآمد 244 میلیون دالری همراه بوده 
 اس��ت. آمری��کای جنوبی نی��ز پذیرای 
25 میلیون توریس��ت بین المللی بوده 
و 27 میلی��ون دالر از این محل درآمد 
کس��ب کرده اس��ت. منطقه کارائیب و 
آمریکای مرکزی نیز به ترتیب 25 و 11 
میلیون گردش��گر داشته اند و 30 و 11 

میلیون دالر نیز درآمد کسب کرده اند.
نمودار گردش��گری جهانی از س��ال 
1950 تا چش��م اندازه 2030 نیز نشان 
از رشد چشمگیر این صنعت بزرگ در 
نزدیك به 70 س��ال اخیر دارد. در سال 
1950 شمار گردشگران بین المللی تنها 
به 25 میلیون نفر می رس��ید، در حالی 
ک��ه این رقم در حال حاضر بالغ بر 1/3 
میلیارد نفر است و پیش بینی می شود تا 

سال 2030 به 1.8 میلیارد نفر برسد.
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در سراس��ر دنیا ۱8 مه روز بین المللی موزه نام گرفته و در هر س��ال این روز با موضوعات مختلف مرتبط با موزه نام گذاری می ش��ود. روز جهانی موزه در 
سال ۲۰۱8 نیز موزه های Hyperconnectivity با رویکردهای جدید همگانی نام گرفته است. Hyperconnectivity اصطالح جدیدی است که در سال 
۲۰۰۱ ب��رای ارتباط��ات ام��روزی مانن��د مخاط��ب چه��ره ب��ه چهره، ایمیل، پیام فوری، تلفن یا اینترنت در نظر گرفته ش��د. ش��بکه جهانی ارتباطات هر روز 
پیچیده تر و متنوع تر می ش��ود و در دنیای امروز موزه ها نیز به این روند پیوس��ته اند و دلیل انتخاب ش��ورای بین المللی موزه )ICOM( نیز همین مورد 
بوده اس��ت. هدف روز جهانی موزه آگاهی رس��انی این واقعیت اس��ت که موزه ها ابزار مهمی برای تبادالت فرهنگی، غنی س��ازی فرهنگ ها، توس��عه درک 
متقابل، همکاری و صلح میان مردم هستند. رویدادها و فعالیت های برنامه ریزی شده مراسم روز جهانی موزه در سال ۲۰۱8 یک روزه و یا به مدت یک 

هفته  برنامه ریزی شده است.

قدیمی ترین موزه جهان را چه کسی ساخت؟
به بهانه 18 مه )28 اردی بهشت( روز جهانی موزه

مش��ارکت موزه ها در سراسر جهان در این 
روز در حال افزایش اس��ت. در س��ال 2017 
بیش از 36 هزار موزه از 157 کش��ور در این 

رویداد شرکت داشتند.
انجمن موزه ه��ای بین المللی ICOM موزه 
را یك موسس��ه دائمی و غیر انتفاعی معرفی 
می کن��د که در خدمت جامع��ه و همچنین 
پیشرفت آن است. در نتیجه عموم مردم قادر 
به کسب علم، حفظ، تحقیق، برقراری ارتباط و 

نمایش میراث ملموس و غیر ملموس به اضافه 
محیط��ی لذت بخش ب��رای تفریح، تحصیل 
و آموزش هس��تند. بنابراین روز جهانی موزه 
IMD پلتفرمی برای افزایش آگاهی عمومی 
در مورد موزه هایی اس��ت که امروز در بهبود 

جامعه و در سطح بین المللی نقش دارند.
هر س��اله در این روز از موزه های سراس��ر 
جهان دعوت می ش��ود در این مراس��م برای 
ترویج نقش موزه در سراس��ر جهان ش��رکت 

و فعالیت های منحصربه  فرد، سرگرم کننده و 
آموزنده ارائه دهند.

این روز در س��ال 1977 نامگذاری ش��ده و 
هر ساله بر تعداد شرکت کنندگان آن افزوده 
می شود. در سال 2009 حدود 20 هزار موزه 
از 90 کشور و در سال 2010 حدود 98 کشور 
در این مراسم شرکت کردند. در سال 2011 
نیز 100 کشور جهان و بیش از 30 هزار موزه 
و در سال 2012 حدود 120 کشور جهان در 
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مراسم روز جهانی موزه حضور داشتند. پوستر 
رسمی بین المللی روز موزه در سال 2011- به 

37 زبان ترجمه شد.

قدیمی ترین موزه های جهان
قدیمی ترین موزه جهان توسط باستان شناس 
Leonard Wooley در سال 1925 کشف 
ش��د. این موزه قدیمی توسط شاهزاده خانم 
بابلی در 2500 سال پیش ساخته شده است.
اولین موزه های جهان در واقع مجموعه های 
خصوصی افراد ثروتمند، خانواده ها یا نهادهای 
هنری بودند که شامل اشیاء نادر و مصنوعات 
هنری می شدند. اغلب این موارد در اتاق های 
wonder یا قفسه های curiosities به نمایش 

گذاشته می شدند.

قدیمی تری��ن م��وزه از ای��ن ن��وع م��وزه 
Ennigaldi-Nanna است که قدمت آن 350 
س��ال پیش از میالد بوده و به آثار باس��تانی 

بین النهرین اختصاص دارد.
در س��ال 1925 باستان ش��ناس »لئون��ارد 
وولل��ی« ی��ك مجموعه عجی��ب و غریب از 
مصنوع��ات را در حال��ی که در قص��ر بابلی 
کاوش می ک��رد، کش��ف ک��رد. این اش��یا از 
زمان ها و مکان ه��ای مختلفی بودند و با این 
حال به صورت منظمی سازمان یافته و حتی 
برچس��ب گذاری شده بودند. در نتیجه ووللی 

اولین موزه جهان را کشف کرد.
بعضی از قدیمی ترین موزه های عمومی در 
جهان در دوره رنسانس در ایتالیا افتتاح شدند، 

اما بیشتر آنها در قرن هجدهم افتتاح شدند.

اولین موزه رسمی ایران
برای اولین بار پیش��نهاد ایج��اد مکانی به 
نام موزه توسط مرتضی قلی هدایت ملقب به 
»صنیع الدوله« عنوان ش��د. او در فکر ایجاد 
م��وزه و اداره ای به ن��ام »اداره عتیقات« برای 
س��اماندهی به وضع کاوش های تجاری بود؛ 
اما به این مقصود نرسید. تا اینکه اولین موزه 
در سال 1295 خورشیدی به نام »موزه ملی 
یا موزه معارف«، در یک��ی از اتاق های بزرگ 
وزارت معارف که در سمت شمال بنای مدرسه 
دارالفنون قرار داشت، تشکیل شد. این موزه 
دارای 270 قلمشی مفرغی، سفالی، شیشه ای، 
سکه، سالح های قدیمی، مهر، اشیای چوبی، 
مرقعات، کتاب و منسوجات بود که به وسیله 
کارمندان اداره عتیقات جمع آوری یا توس��ط 

مردم اهدا شده بود.
در 1304 خورشیدی اشیای این موزه به تاالر 
آیینه »عمارت مسعودیه« منتقل شد. از سویی 
با آغاز حفاری باستان شناسان اروپایی به ویژه 
هیأت باستان شناسی فرانسه به ریاست ژاک 
دومرگان )J.Demorgan( از س��ال 1276 
خورشیدی )1897 میالدی( در شوش توجه 
مردم ایران به اهمیت مواریث فرهنگی جلب 
شد. در س��ال 1306 خورشیدی امتیاز بدون 
قید و شرط طرف باستان شناسان فرانسوی در 
ایران لغو شد و به آن ها اجازه داده شد تنها در 
شوش به حفاری بپردازند. همچنین از آن جا 
که ایران تصمیم گرفته بود تا موزه و کتابخانه 
ملی تأسیس نماید، لذا امتیاز طراحی و اجرای 

آن به فرانسویان داده شد.
ب��ه همین منظ��ور »آندره گ��دار«، معمار 
فرانسوی، در سال 1308 خورشیدی 1929 
میالدی برای تأسیس موزه و کتابخانه به ایران 
آمد و رسماً کار خود را شروع کرد. کار ساخت 
موزه ایران باس��تان در 21 اردیبهش��ت سال 
1313 ه.ش. به دس��تور رضا خان آغاز ش��د. 
از آن جایی که طرح و نقش��ه یك موزه باید با 
موضوع و اشیای داخل آن ارتباط و هماهنگی 
داشته و با تاریخ و هنر آن سرزمین مرتبط و 
پیوسته باشد، »گدار« با الهام از طاق کسری 
)مشهورترین کاخ شهر تیسفون پایتخت دولت 
ساسانی که ایوان آن 35 متر بلندی و 50 متر 
پهنا و 25 متر عمق دارد( بنای موزه را طراحی 
کرده و دو معمار ایرانی به نام های »عباسعلی 
معمار« و »استاد مرادعلی تبریزی« اجرای آن 

را برعهده گرفتند.
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مدینه بخش قدیم��ی  و ثروتمند 
ش��هرهایی ب��وده ک��ه در دوران 
حاکمیت مسلمانان در بسیاری از 
شهرهای دنیا ساخته شده است. 
خیابان های باری��ک و پرپیچ و خم 
مدینه ها که به دس��ت مسلمانان 
ساخته میشد، هر ارتش مهاجمی 
 را ب��ه زانو در م��ی آورد و به مرور 
شکس��ت می داد. امروزه اما   این 
مدینه ها نمایانگر بخشی از تاریخ، 
فرهن��گ و هنر اس��المی  در قلب 
برخی از ش��هرهای ام��روز دنیا به 

ویژه جهان اسالم هستند.
 ب��ه واس��طه خیابان ه��ای باریک 
مدینه ه��ا ورود اتومبی��ل به آنها 
بنابرای��ن ش��ما  اس��ت.  ممن��وع 
می توانید با خیال راحت ساعت ها 
در آنه��ا قدم بزنی��د و خودتان را 
ب��رای زم��ان مح��دودی از دنیای 
م��درن ام��روز دور کنی��د. البته 
حواس تان باش��د که در اکثر   این 
بخش ها رفت و آمد موتورسیکلت 
و دوچرخ��ه آزاد اس��ت. بنابراین 
هن��گام عبور و م��رور باید احتیاط 
بیشتری کنید. تعداد کمی  مدینه 
از تغییرات شهری جان سالم به در 
برده اند که هر کدام از آنها دنیایی 
از رازه��ای مگوی��ی را برای ت��ان 

آشکار می کند.
 بخش مدینه ش��هرها غالباً دارای 
عمارت های تاریخی، کاخ ها، مساجد 
و گاهی کلیساهاست. معروف ترین 
مدین��ه دنی��ا در ش��هر »ف��اس« 
مراکش ق��رار دارد؛ جاذبه  ای که 
نامش در میراث جهانی یونس��کو 
ثبت شده و هر ساله گردشگران 
بسیاری را به خود جذب می کند اما 
غیر از  این می توانید در بس��یاری 
از کش��ورهای ش��مال آفریقا و به 
خصوص در مراک��ش مدینه های 
زیبای��ی بیابید. به ط��ور کلی تمام 
ش��هرهای عربی که دارای قدمت 
تاریخی هس��تند، مدینه هایی در 
خود دارن��د. ریش��ه تاریخی   این 
واژه مدین��ه ب��ه ش��هر مدینه که 
نخس��تین جامعه اسالمی به دست 
پیامبر اسالم )ص( در آن تشکیل 

شد بر می گردد.

گردشگری در بازمانده های تمدن اسالمی هم فال است هم تماشا

بزرگ ترین شهر بدون اتومبیل
مدینه »فاس« یك شهر قرون وسطایی است که 
تقریباً سالم مانده و امروز با جمعیت حدود 150 
هزار نفر بزرگ ترین منطقه شهری بدون اتومبیل 
در جهان محس��وب می شود. حمل و نقل در  این 
محدوده توسط االغ، گاری و موتورسیکلت انجام 
می ش��ود. دیوارهای مدینه با دروازه های تاریخی 
ش��ما را با گذشته شکوهمند شهر آشنا می کند. 
در  ای��ن مدینه تنه��ا یك می��دان عمومی  بزرگ 
وج��ود دارد که در نزدیکی مرکز ش��هر قدیمی  
واقع ش��ده اس��ت.   این میدان به جاده  ای متصل 
است که دسترسی اتوبوس ها و سایر وسایل نقلیه 
را به منطقه ممکن می س��ازد. فاس در حقیقت 
سرمایه معنوی و پایتخت فرهنگی مراکش است 
که شکوه شهر سلطنتی باستانی خود را در طول 
اعصار مختلف حفظ کرده است. در بخش قدیمی 
 فاس به دیدن قدیمی ترین دانشگاه جهان خواهید 
رفت، مدرسه العطارین، دانشگاه قرویین و بوجیلو 

دیدنی ترین جاذبه های   این منطقه است.

جاذبه دیدنی مراکش
»مکناس« یکی از چهار شهر امپراتوری مراکش 
اس��ت که نام و ش��هرت آن به »س��لطان موالی 
اس��ماعیل« پیوند خورده است. سلطان   این شهر 
را به یك شهر شگفت انگیز تبدیل کرد و برای  این 
منظور از ترکیب سبك معماری اسپانیایی و مغولی 
استفاده کرد. شما در   این شهر می توانید ترکیب 

خیره کننده سبك های اسالمی  را با ویژگی های 
اروپایی از نزدیك ببینی��د. دیوارهای بلند همراه 
ب��ا دروازه ه��ای ب��زرگ از ویژگی های  این ش��هر 
اس��ت. مکناس یکی از محبوب ترین جاذبه های 
گردشگری مراکش است.   این شهر که در شمال 
مرکزی مراکش قرار دارد ششمین شهر بزرگ   این 

کشور است.
 

صنعا و تاریخ دو هزار و 500 ساله
صنعا پایتخت کشور یمن است؛ شهری تاریخی 
که در زمانی برای خود ش��کوه و عظمتی داشت. 
تاریخ دو هزار و 500 س��اله   این شهر را می توان 
در بقایای س��نگ های عظیم و معماری بی نقص 
آثار باستانی آن جس��ت و جو کرد. دوران طالیی   
این ش��هر ق��رن دوم پیش از میالد ب��وده که به 
عنوان مرکز پادش��اهی یمن ش��ناخته می ش��د. 
مدینه صنعا با دیوارهای باستانی قدیمی بیش از 
100 مس��جد تاریخی را در خود جای داده و 12 
حم��ام و ش��ش هزار و 500 خانه تاریخی در   این 
محدوده ق��رار دارد که هرکدام جلوه های ویژه  ای 
دارند. معماری پیچی��ده و چند طبقه خانه ها با 
شیش��ه های رنگی شما را با گذشته پرغرور شهر 

آشنا می کند.
صنعا یك نمونه برجس��ته از معماری همگن و 
بازتابگر سال های نخستین نفوذ اسالم در منطقه 
است. صنعا در س��ال 1986 جزو میراث جهانی 
یونسکو شناخته ش��ده و تالش هایی برای حفظ 

میراث کهن اسالمی  در شهرهای جهان
فاطمه عسگری آزاد

روزنامه  نگار
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برخ��ی از قدیمی تری��ن س��ازه های آن آغاز 
ش��د. به عنوان مثال مسجد بزرگ صنعا که 
بیش از هزار و 400 س��ال سابقه دارد یکی از 
ساختمان هایی است که نیازمند بازسازی های 
گسترده بود. اگر دوست دارید سری به بازارهای 
محلی بزنید باید به »سوق الملح« بروید که در 
لغت به معنای »بازار نمك« است. در   این بازار 
می توانید انواع ن��ان، ادویه جات، پنبه، مس، 
سفال، نقره و عتیقه های زیبا را بیابید. مسجد 
جامع   این منطقه یکی از قدیمیترین مساجد 
جهان اس��ت و »باب الیمن« که دروازه یمن 
است نقطه ورودی نمادین شهر است که بیش 

از هزار سال قدمت دارد.

تکامل هنر اسالمی
 Sousse( »سوس��ه«  مدین��ه  ام��روزه 
Medina( تبدی��ل به اس��تراحتگاه مرفهی 
شده که بسیاری از هتل ها و ریزورت های بین 
المللی در آن ش��عبه زده اند. در حقیقت   این 
مدینه یکی از شهرهای قدیمی  تونس است 
که تاریخی عظیم را پش��ت سر گذاشته.   این 
مدینه در زمینی مرتفع قرار گرفته و پیشینه 
دیواره های آن به سال 859 بر می گردد. شما 
می توانید بلوک های عظیم سنگی دیوار را که 
از ساختمان های باستانی رومی  به جای مانده 
ببینید.   این شهر دارای دوازده دروازه بوده که 
تنها دو مورد از آنها باقی مانده است. سوسه 
در حقیقت یك بندر مهم تجاری و نظامی بوده 
و نمون��ه مناس��بی از نخس��تین ش��هرهای 
اسالمی در مغرب به شمار می آید.   این مدینه 
در س��ال 1988 در فهرس��ت میراث جهانی 
یونسکو ثبت شده اس��ت و در آن می توانید 
به تماشای مس��جد بزرگ سوسه بروید و با 
گشت و گذار در موزه باستان شناسی از تاریخ 

شهر بیشتر آگاه شوید.
 ساختار ش��هر به گونه  ای است که در برابر 
دزدان دریای��ی و غ��ارت نیروهای خارجی از 
م��ردم محافظت می کند. از آث��ار دیدنی   این 
منطقه می توان به ب��رج دیده بانی، دیوارهای 
محافظت��ی، دروازه ه��ای ورودی و مس��اجد 

تاریخی اشاره کرد.

نمونه پایتخت اسالمی
در مدین��ۀ مراک��ش ش��ما ب��ا مجموع��ه 
شگفت انگیزی از آثار فرهنگی و تاریخی رو به رو 
خواهید شد که هر کدام از آنها شما را با بخشی 
از میراث   این شهر آشنا خواهد کرد. مراکش خود 
یك نمونه منحصر به فرد از پایتخت اسالمی  در 
مدیترانه غربی است و مدینه آن قلب   این رویداد 
تاریخی است. مدینه مراکش در کوهپایه های 
اطلس واقع ش��ده و یك ش��هر بی نظیر از نظر 
تاریخی است. زمانی که حکومت اسالمی  که در 
شمال باختری آفریقا حکومت می کرد،   این شهر 
را در سال 1070 تأسیس کرد و دیواره های آن 
در قرن 11 تأسیس ش��د. در طول   این دوران 
مراکش به مرکز اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

جهان اسالمی  تبدیل شد.
 

شهر ارواح
مدینه »مالت« نماد یك شهر اصیل فراموش 
شده است؛ شهری که زمانی مرکز رفت و آمد 
خانواده های سرش��ناس و مه��م بود اما امروز 
دیگر کمتر کس��ی حاضر اس��ت آنجا را برای 
سکونت خود انتخاب کند. بازگشت   این مدینه 
به شکوه پیش از سال 1530 یك رویاست که 
مقامات محلی در سر می پرورانند. مدینه یك 
سکونتگاه باستانی است که احتماالً نخستین 
بار توسط فنیقی ها- که یکی از اقوام سامی تبار 
بودن��د- در حدود س��ال 700 پیش از میالد 
مورد اس��تفاده قرار گرفت. ساخت و سازهای 
شگفت انگیز   این منطقه توسط حاکمان عرب 

مالت و حاکمان نورمن صورت گرفت.  در میانه 
دهه 1500 شوالیه ها به   این منطقه وارد شدند و 
  اینجا را تبدیل به پایتخت مالت کردند؛ اما بعد 
از آن؛ شهر تبدیل به یك شهر خاموش شد که 
به شهر ارواح شهرت پیدا کرد.   این شهر باستانی 
امروز در شمال جزیره مالت قرار دارد، تالش های 
بس��یاری برای بازسازی آن صورت گرفته تا بار 
دیگر بتوان زندگی را به آن بازگرداند. با افزایش 
تعداد گردشگران امید می رود که شهر بار دیگر 

رونق بگیرد، اما راه درازی در پیش است.

قلب پایتخت لیبی
مدین��ه طرابلس بخش��ی از پایتخت لیبی 
اس��ت که در داخل دیواره های قدیمی  شهر 
واقع شده است.   این بخش شهر که به جرات 
می توان گفت جذاب ترین منطقه گردشگری 
طرابلس است از دریای مدیترانه فاصله دارد. 
در   این مدینه می توانید از »مسجد گرجی«، 
»ط��اق مارکوس اورلی��وس«- که تنها بنای 
باقی مانده از دوران رومی ها در ش��هر است- 
دیدن کنید. س��اختار اصل��ی کوچه های   این 
مدینه قدیمی  توسط رومی ها شکل گرفته و 
دیوارهای آن برای محافظت شهر از حمالت 
خارجی ها برپا شده است. خوشبختانه مدینه 
طرابلس هنوز توسط گردشگران مورد هجوم 
واقع نشده، اما هر سال بر تعداد گردشگران آن 
افزوده می شود. پس از لغو تحریم های سازمان 
ملل در س��ال 2003   این منطقه توانست در 

زمینه گردشگری رشد پیدا کند.
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راز پیروزی جنبش استقالل الجزایر
امت��داد قصبه الجزایر که روی تپه س��اخته 
شده به دریا می رس��د. در طول مبارزات مردم 
الجزایر برای استقالل   این منطقه مرکز حوادث 
و ش��ورش ها بود. برای گردشگران   این بخش 
شهر بس��یار پیچ در پیچ و گیج کننده است و 
کوچه های بن بس��ت آن می تواند شما را برای 
ساعت ها گرفتار کند. با وجود   این نگران نباشید 
اگر در   این خیابان های تو در تو خود را گم شده 
یافتید کافی است به سمت دریا حرکت کنید 
تا بار دیگر از اول بتوانید مس��یر را بشناس��ید. 
»قصبه« بخش سنتی الجزایر را شامل می شود. 
در سال 1992 یونسکو   این منطقه را جزو میراث 

فرهنگی جهانی اعالم کرد.
 اما متاسفانه در طول دوران اشغال بسیاری 
از   این بناها از بین رفت تا   اینکه در سال 1862 
تنها 9 مسجد جامع، 19 مسجد، 15 مقبره و 
پنج مدرسه مذهبی بر جای مانده بود. برخی 
از ساختمان های مذهبی تغییر کاربری دادند 
و تبدی��ل به س��اختمان های نظامی  و حتی 
کلیسا شدند.   این مسائل اما خشم و نارضایتی 
مردم را دامن زد و همان طور که اش��اره شد 
کس��به   این منطقه نقش مهمی  در مبارزات 
استقالل طلبی الجزایر بازی کردند. ساختار و 
کوچه های درهم تنیده   این منطقه نیروهای 
اشغالگر را فلج کرد و نقش مهمی  در پیروزی 
جنبش استقالل طلبانه بازی کرد. امروز   این 
مدینه که قلب تپنده ش��هر است از جمعیت 

زیاد و عدم مدیریت صحیح رنج می برد.
مروارید صحرا

»غدامس« یکی از ش��هرهای لیبی اس��ت 

که در غرب   این کشور واقع شده. دیواره های 
غذامس برای مبارزه با شرایط گرمای شدید 
صحرا ساخته شده و شبکه خانه های سفید 
انبوه و خیابان های ش��هر را پوشش می دهد. 
در ده��ه 1990 تقریباً اکثریت جمعیت   این 
ش��هر به روستاهای نزدیك مجاورت کردند. 
علت اصلی   این مهاجرت تعلل در بازس��ازی 
بناهای فرس��وده بود که کل شهر را تهدید 
می ک��رد؛ ام��ا هنوز ه��م وقتی تابس��تان ها 
طاقت فرس��ا می ش��ود   این منطقه بار دیگر 
رونق می گیرد و مردم به بخش قدیمی  شهر 
کوچ می کنند. غدامس که به مروارید صحرا 
شهرت دارد در جنوب طرابلس واقع شده و 
یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های صحرای 

بزرگ آفریقاست.
 مردم   این ش��هر راهکاره��ای جالبی برای 
مقابله با گرما اندیش��یده بودند که معماری 
ممتاز خانه ها یکی از آنهاست. خانه های   این 

منطقه در سه طبقه س��اخته می شد؛ طبقه 
اول برای نگهداری از مواد خوراکی، طبقه دوم 
برای خانواده و طبقه سوم- که دارای  ایوان های 
بزرگی بود- برای استفاده زنان. مدینه غدامس 
در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. 
بر اس��اس یافته های باستان شناسی پیشینه 
سکونت در   این منطقه به هزاره چهارم پیش 
از میالد مس��یح بر می گردد. وجود منابع آب 
در نزدیکی بیابان باعث ش��ده زندگی در   این 
منطقه برای س��کنه آسان تر شود. خانه ها در 
غدامس از گل، سنگ آهك و تنه درخت نخل 
ساخته شده و پیاده روهای آن مسقف است تا 
در برابر گرمای هوا سرپناه خوبی در تابستان 
باش��د. در طول قرن هفتم غدامس توس��ط 
اعراب مسلمان اداره می شد و جمعیت شهر به 
سرعت به اسالم گرویدند تا   اینکه   این شهر تا 
قرن نوزدهم نقش مهمی  در تجارت صحرایی 

اعراب بازی کرد.

دوران طالیی مدینه تونس
مدین��ه تون��س در ق��رن هفت��م میالدی 
ساخته ش��د. از قرن 12 تا 15 تونس یکی از 
بزرگ ترین و ثروتمندترین ش��هرهای جهان 
اسالم بود و در  این دوران طالیی مدینه تونس 
جایی برای رفت و آمد مردم ش��هرهای دیگر 
به ش��مار می رفت. امروزه بیش از 700 بنای 
تاریخی در   این بخش شهر قرار دارد که از آن 
جمله می توان به کاخ ها، مسجدها، مقبره ها و 
فواره ها اشاره کرد که گذشته ارزشمند شهر 
را برای تان زنده می کنن��د. نام مدینه تونس 
از س��ال 1979 به عن��وان میراثی جهانی در 
فهرست یونسکو ثبت شده است. مرکز اصلی 

مدینه مسجد »زیتونه« بود.
 مدینه به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم 
می ش��ود. در زمان خالفت »المحمد« تونس 
جایگاه وی��ژه  ای پیدا ک��رد و مرکز مذهبی، 
فکری و اقتصادی منطقه ش��د. مدینه تونس 
ترکیبی از ستون های رومی  و بیزانس به همراه 
سبك های ش��رقی و اندلسی، به   این محیط 

جذابیت ویژه  ای داده است.   
این بخش ش��هر 270 هکتار مساحت دارد 
و ی��ك دهم جمعی��ت تون��س در آن جای 
گرفته اند. »حموده پاش��ا« در بین سال های 
1631 تا 1666 مس��ئول ساخت بسیاری از 
بناهای مدینه بود که از آن جمله می توان به 

»دار حموده پاشا« اشاره کرد.
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فرهنگ و هنر
همسرم ماهی 200 هزار تومان بودجه خرید کتاب ...

چه خبر از زنان در »شاهنامه«؟!
زن و اژدها هر دو در خاک به!

گاه جدی و حتی تلخ هستم
تنوع در نقش را همیشه رعایت کرده ام
احساس می کردم واقعاً سهراب هستم!
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فرزن��د فرامرز قریبی��ان بودن 
برای س��ام قریبیان این حسن 
را داشت که خیلی زود از همان 
دوران کودکی، حضور در مقابل 
دوربی��ن را تجربه کن��د، اما او 
کارگردانی را به بازیگری ترجیح 
می دهد مگ��ر این ک��ه فرصتی 
فراه��م  »ایراندخ��ت«  مانن��د 
شود و نقش��ی مانند سهراب را 
بازی  کند. س��ام قریبیان بعد از 
س��ال ها که به ایران بازگش��ت 
در کنار فیلمس��ازی و بازیگری 
در سینما، دو سریال تلویزیونی 
هم ب��ازی کرد. هم در س��ریال 
در س��ریال  ه��م  و  »رهای��ی« 
»تنهای��ی لیال« نق��ش منفی به 
این بازیگر جوان س��پرده شد. 
او در س��ریال »ایراندخ��ت« به 
کارگردانی محمدرضا ورزی هم 
ب��ازی کرده اس��ت. قریبیان در 
نقش س��هراب در کن��ار جواهر 
)اندیش��ه فوالدوند( شخصیت 
محوری س��ریال ورزی محسوب 
می ش��ود. درب��اره ای��ن نقش و 
اولین حض��ورش در یک نقش 
مثب��ت و تاریخ��ی، گفت وگویی 
ب��ا او داش��ته ایم ک��ه در ادامه 

می خوانید:

گفت وگو با سام قریبیان، بازیگر نقش سهراب سریال »ایراندخت«

آذر مهاجر
خبرنگار

آقای قریبیان بعد از دو سریال و دو نقش منفی، 
چطور شد به سهراب رسیدید؟

در ش��ش سال گذشته سه سریال بازی کرده ام 
و البته پیشنهادهایی هم دارم، ولی معموالً قبول 
نمی کنم چون آدمی هستم که با احساسم تصمیم 
می گیرم و البته کامل بودن فیلمنامه برایم خیلی 
مهم اس��ت. سریال هایی که به من پیشنهاد شده 
بود، فیلمنامه کاملی نداشتند. وقتی نقش سهراب 
پیشنهاد شد کمی توجهم جلب شد؛ قبل از این 
اصالً کار تاریخی انجام نداده و درباره اش بس��یار 
کنجکاو ب��ودم. از طرف دیگ��ر کارگردانی از من 
خواسته بود نقش اصلی سریالش را بازی کنم که 
در ساخت آثار تاریخی شهیر است. من زمانی که 
آمریکا بودم بعضی از کارهای ایشان از جمله »تبریز 
در مه« و »سال های مشروطه« را دیده بودم. نکته 
بعدی این که سریال ایراندخت سیناپس )خالصه 
فیلمنامه( کاملی داش��ت و بیشتر از ده قسمت از 

فیلمنامه هم نوشته شده بود.

به نظر می رسد کامالً حساب شده پیشنهاد آقای 
ورزی را قبول کردید و چندان هم حس�ی برخورد 

نمی کنید!
همه اینها که گفتم هیچ کدام دلیل اصلی من 
برای پذیرفتن نقش نب��ود. چیزی که مرا جذب 
کرد، اتفاقی بود که در جلسه اول گفت وگوی من 
و آقای ورزی درباره این سریال رخ داد. مثل همه 
جلسات، به دفتر آقای ورزی رفتم که نیم یا یك 

س��اعتی با هم صحبت کنیم. آقای ورزی ساعت 
4 بع��د از ظهر تعریف کردن قصه را آغاز و چنان 
دقیق و با جزئیات تمام آن را برای من تعریف کرد 
که به خودم آمدم و دیدم س��اعت 9 شب است! 
محمدرضا ورزی خیلی خوب قصه تعریف می کند 

و من همان جا گفتم این قصه را هستم!

تم�ام این پنج س�اعت به تعری�ف کردن قصه 
گذشت؟

بله و من مدام می پرسیدم خب... خب... بعدش 
چه ش��د! وقتی قص��ه ای اینقدر ش��ما را جذب 
می کند که بخواهید بدانید در پایانش چه اتفاقی 
برای قهرمان ها رخ می دهد، یعنی گیراس��ت. در 
ش��رایطی که قصه، معضل اصلی فیلمنامه های 
ماس��ت. اگر یك سریال داس��تان گیرایی داشته 
باشد، یعنی بخش مهمی از کار انجام شده است.

داشتیم عادت می کردیم که شما را در نقش های 
منف�ی ببینیم. خودتان از این تغییر ایجاد ش�ده و 

حضور در نقش مثبت راضی هستید؟
م��ن مدتی بازی کردم و بع��د بازیگری را کنار 
گذاشتم، از ایران رفتم و وقتی برگشتم، به یکباره 
نقش های منفی به من پیشنهاد شد حتی در تئاتر. 
آقای ورزی اولین کسی است که یك نقش مثبت 
به من پیشنهاد کرد. البته با هر نقش مثبتی کنار 
نمی آیم چون کنش��گری و فاع��ل بودن نقش را 
دوست دارم. معموالً درام قصه ها را شخصیت های 

احساس می کردم واقعاً سهراب هستم!
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منفی رقم می زنند و معموالً نقش های مثبت 
در فیلم ها و س��ریال های ما خنثی هس��تند. 
قهرمان به معنای یك ش��خصیت کنش مند 
نداریم یا الاقل از نظر من این طوری است، اما 

سهراب کنش دارد نه فقط واکنش.
مشکل من با نقش های مثبت این است که 
معموالً منتظر می مانند تا بالیی به سرش��ان 
بیاید بعد دس��ت به کاری بزنند، اما سهراب 
اقدام می کند و منفعل ن��یست. البته قهرمان 
منفع��ل هم برای خودش گونه ای اس��ت؛ اما 
ترجیح می دهم نقش قهرم��ان مؤثر را بازی 
کن��م؛ کس��ی ک��ه اعتق��ادی دارد و پای آن 
می ایس��تد و مبارزه می کند. کسی که عاشق 
است و برای عشقش می جنگد. مثالً سهراب 
اهل جنگ و درگیری نیست، اما مقابل ظلم 
و ستم آرام نمی گیرد. البته او در تمام سریال 
حتی یك بار هم اسلحه به دست نمی گیرد، در 

حالی که تا وسط میدان جنگ هم می رود.

فکر می کنید س�هراب گرفت�ار بی رحمی و 
نامهربانی روزگار شده است؟

سهراب و جواهر به همدیگر عالقه دارند اما 
ش��رایط باعث دلگیری و دلشکستگی این دو 
شده اس��ت. اگر از دید جواهر به اتفاقات نگاه 
کنی��د، حتماً به او حق خواهی��د داد. به نظرم 
جواهر ب��ه یك خان��م »هاویش��ام« در رمان 
آرزوهای بزرگ بدل ش��ده است. نکته جذاب 
در قصه ایراندخت این اس��ت که شخصیت ها، 
زنجی��روار به هم متصل هس��تند و هر اتفاق 
بازتاب و انعکاس های زیادی دارد. به نظرم قصه 
آدم ها و روابط بین آنها همیش��ه جذاب ترین 
قصه ها بوده و در این سریال این روابط و قصه ها 
به زیبایی در هم تنیده ش��ده است. امیدوارم 
مخاطبی که »س��تارخان« را دیده، فکر نکند 
ایراندخت فقط چند قسمت از آن بیشتر است. 
در سریال ایراندخت ارتباط افراد را می بینیم و 

یك داستان بسیار پرکشش اصل ماجراست.

نگران هس�تید پخش س�تارخان بر میزان 
مخاطب�ان س�ریال ایراندخ�ت تأثیر داش�ته 

باشد؟
معم��والً وقتی س��ریالی پخش می ش��ود از 

دل آن یك تله فیلم استخراج می کنند یا یك 
مینی س��ریال. مثالً از دل سریال هزاردستان، 
فیلم »کمیته مجازات« تدوین ش��د یا سریال 
میرزاکوچك خان پخش شد و بعد فیلمی به نام 
»تفنگ های سحرگاه« را از دل آن بیرون آوردند، 
اما اینجا برعکسش اتفاق افتاده و حتی برای این 
که سریال ستارخان مستقل شود، صحنه هایی 

فیلمبرداری شد که در فیلمنامه اولیه نبود.

صحنه های پیری سهراب از آن جمله است؟
بله. در سریال ایراندخت سهراب را فقط در 

یك برهه پنج ساله می بینیم.

سهراب همسن شماست؟
بله.

پ�س برای ایفای این نق�ش با چالش های 
زیادی روبه رو نبودید؟

مهم ترین چالش من گریمی بود که تقریباً 
نود دقیقه طول می کش��ید. گریم دوره پیری 
حتی از این هم بیشتر زمان می گرفت. موهای 
س��رم را کامالً تراش��یدم تا بش��ود به سرعت 
موهای سفید دوران پیری یا دوران جوانی را 

برای هر سکانس عوض کرد.
با این حال الزم است به سه چیز مهم که مرا 
در ایفای این نقش یاری کرده اند اشاره کنم؛ اول 
آقای ورزی که خطر کرد و نقش اصلی سریالش 
را به کسی داد که نقش تاریخی بازی نکرده بود 
و بعد دوستانم در بخش لباس و گریم، چون من 
بازیگر حرفه ای نیستم که تکنیکی بازی کنم و 
مثالً همزمان چند پروژه را با هم پیش ببرم. من 
حسی باز می کنم و لباس و گریم به من کمك 

می کنند که به نقش برسم.
من بازیگری غریزی هس��تم. البته حساب 

شده عمل می کنم اما کامالً به حسم مبتنی 
هس��تم. بنابراین وقتی از جلو میز گریم بلند 
می شدم و لباس های سهراب را می پوشیدم، 
حتی شکل راه رفتنم ناخودآگاه عوض می شد. 
پالتو، س��اعت جیب��ی، عینك گ��رد، موها و 
خطوط روی چهره ام باعث می شدند احساس 

کنم واقعاً سهراب هستم.

زندگی در دل تاریخ چه احساسی دارد؟
خیلی جذاب اس��ت. تماش��ای سریال های 
تاریخی را همیشه دوست داشتم، اما هیچ وقت 
دوست نداشتم بازیگر سریال های تاریخی باشم 
چون بعضی از آنها بیش��تر از پنج سال طول 
می کشند و این زمان از حوصله من واقعاً خارج 
است. خوشبختانه این پروژه از آنهایی نیست که 
زمان ساالنه داشته باشد و تجربه جذابی است. 
دوره مشروطه هم از زمان خودمان خیلی دور 
نیس��ت و تصاویر و اطالعاتی درباره آن دوران 
موجود اس��ت. اساس��اً به قرن 19 میالدی در 
ای��ران و جهان عالقه خاصی دارم. مدل لباس 
پوش��یدن، رفتار و حرکات آدم ه��ا، معماری، 
مناس��بات و ارتباطات و جریان های فکری و 
خیل��ی چیزهای دیگر در ای��ن قرن برای من 
جذابیت دارد. کت و شلوار، عصا، کراوات و حتی 
خودروها طوری بود که فرقی نمی کرد شما در 

پاریس هستید یا نیویورک یا تهران.

قصد ندارید سریال بسازید؟
چرا اتفاقاً خیلی دوست دارم. در »عالیجناب« 
به این نتیجه رسیدم که ساخت سریال کاری 
جذاب تر اس��ت. امروزه اگر ساخت یك فیلم 
سینمایی بیش��تر از 25 روز یا یك ماه طول 
بکشد دیگر به صرفه نیس��ت بنابراین هنوز 
کار شروع نشده، تمام می شود اما در سریال 
فرصت بیشتری برای کار کردن هست و لذت 
بیش��تری دارد. قرار بود یك سریال پلیسی 
معمایی و یك س��ریال پلیس��ی جاسوس��ی 
بسازم که نشد و فصل دوم سریال عالیجناب 
هم به خاطر غیرحرف��ه ای بودن تهیه کننده 
به نتیجه نرس��ید. بنابراین امیدوارم سال 97 
بتوانم یك سریال بسازم یا الاقل برای فیلمم 

پروانه نمایش بگیرم.
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هومن حاجی عبداللهی از س��ری دوم س��ریال »پایتخت« با خانواده معمولی ها همراه ش��د. رحمت ابتدا یک خروس باز بود، اما از س��ری س��وم به بعد این 
شخصیت از این شغل شریف! فاصله گرفت و نماینده قشر نوکیسه ای از جامعه شد که همیشه دوست دارند در چشم مردم باشند. رحمت به مرور و 
با تولید هر فصل از س��ریال پایتخت بیش��تر به خانواده نقی معمولی نزدیک و نقش اش هم در قصه پررنگ تر و تأثیرگذارتر ش��د. حاجی عبداللهی در 
س��ری پنجم این س��ریال، آرایش��گاه باز کرده و گریمش هم متفاوت از فصل های قبلی این س��ریال بود، حتی مش طالیی جلو موهایش گاهی دس��تمایه 
ش��وخی نقی و اطرافیانش هم می ش��د. او در این فصل از س��ریال بیش��تر از همیش��ه همراه خانواده نقی بود و به همین دلیل، درگیر اتفاقات عجیب و 

غریبی شد که شاید در خواب هم نمی دید. در ادامه گفتگو با این بازیگر را می خوانید:

تنوع در نقش را همیشه رعایت کرده ام
گفت وگو با هومن حاجی عبداللهی؛ به بهانه تکرار 1 تا 5 مجموعه »پایتخت«

جزو کاراکترهایی است که به مرور و در هر 
فصل از س�ریال پایتخت پخته تر ش�د. ابتدا 
خروس باز بود و ح�اال آن قدر در خانواده نقی 
جا گرفته که قرار اس�ت با فهیمه ازدواج کند. 
درباره روند حضور رحمت در پایتخت بگویید 
ک�ه ابتدا در قالب یک ش�خصیت فرعی وارد 
قصه ش�د، اما حاال خودش جزو کاراکترهای 
اصلی است و اتفاقات جدیدی را در روند قصه 

رقم می زند؟
ط��راح کار و ش��خصیت های این س��ریال 
محس��ن تنابنده اس��ت. هر اتفاقی که در این 
سریال برای کاراکترها رقم می خورد زاده فکر 
و خالقیت اوست. تنابنده هر آنچه در ذهنش 
برای ش��خصیت های قص��ه طراحی می کند، 

در تعامل با خش��ایار الوند، نویسنده مجموعه 
پایتخت در میان می گذارد و او هم به نگارش 
درم��ی آورد. یعنی همه دیالوگ ه��ا، اتفاقات، 
طراحی ش��خصیت ها، کی با کی ازدواج کند، 
چه مس��أله ای در قصه پیش بیاید و ... همه و 
همه حاصل این همکاری است. رحمت مثل 
فصل های گذش��ته س��ریال پایتخت برایش 
اتفاقات عجیب و غریب می  افتد. من این افتخار 
را دارم که با آقایان مقدم، تنابنده و دیگر دوستان 
سریال پایتخت همکاری کنم. مردم در پایتخت 
5 هر آنچه را دوس��ت دارند، دیدند و بازخورد 
باالی مخاطبان نش��ان داد مجموعه را خیلی 
دوست دارند. همچنین نظرسنجی ها گواه بر 
این است این سریال تلویزیونی پربیننده ترین 

برنامه نوروز 97 تلویزیون بود. من هم نقشم را 
در سریال پایتخت خیلی دوست دارم و سعی 

می کنم به خوبی از عهده اش برآیم.

به نظرتان اگر رحم�ت خروس باز می ماند، 
موقعیت ه�ا و فرصت های بیش�تری در قصه 

برایش خلق نمی شد.
این موضوع را چه کس��ی می گوید و بر چه 

اساسی؟

من ب�ه عن�وان مخاطب س�ریال پایتخت 
می گویم. به نظرم رحمت در حرفه خروس باز، 

فرصت های طنازی بیشتری داشت؟
موافق نیستم. اگر رحمت خروس باز می ماند 

فاطمه عودباشی
خبرنگار
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این شخصیت تك بعدی می شد. شاید در قصه 
جای پرداخت بیشتر هم نداشت یا نمی توانست 
خیلی در خان��واده نقی راه پیدا کند. به نظرم 
تغییر ش��غل برای شخصیت رحمت الزم بود 
و این ش��خصیت را از تك بع��دی خارج کرد. 
ضمن این که موقعیت طن��ازی در حرفه های 
دیگر برای رحمت بیشتر شد و همین به نمك 

شخصیت اضافه کرد.

پس فکر می کنید این تغییر شغل، رحمت را 
از تک بعدی بودن خارج کرد؟

بله، چون در غیر این صورت خیلی کشش 
نداشت تا در قصه بماند.

ش�ما از نقش تنابنده صحبت کردید، اما به 
طور مسلم به عنوان بازیگر، خالق شخصیت 
رحمت در مجموعه هستید و اگر ایده های شما 
هنگام اجرا نباش�د، بدون تردید نقش شکل 
نمی گیرد. با این توصیف یعنی شما هیچ نقشی 
برای خلق و قوام شخصیت رحمت نداشتید؟!

بله، من بازیگر مجموعه پایتخت هس��تم و 
نقش رحمت را بازی می کنم ولی شکل گیری 
این ش��خصیت و باال و پایین هایش و افت و 
خیزهای��ش در قصه به عهده کس��ی اس��ت 
ک��ه قصه را طراح��ی کرده و من ه��م آن را 
اجرا ک��ردم. در طول کار هم پیش��نهادهای 
ری��زی درباره کاراکتر م��ی دادم. اگر پذیرفته 
می ش��د اجرا می کردم و اگر هم نه که در کار 

نمی گذاشتیم.

ولی این گونه کار کردن این معنا را نمی دهد 
که نقش بازیگر در ش�کل گیری ش�خصیت 

خیلی خنثی است؟
تعام��ل در کار وج��ود داش��ت، گاهی هم 
پیش��نهادها پذیرفته می ش��د. وقتی محسن 
تنابن��ده کار را بهت��ر از من می شناس��د و به 
بازی ها اش��راف دارد، چ��را این اتفاقات خوب 
نیفتد؟ همین باعث ش��د سریال پایتخت هم 

پربیننده ترین مجموعه نوروز امسال باشد.

شخصیت رحمت در فصل های قبلی زرنگ تر 
بود، اما به مرور و به ویژه در فصل پنجم به قول 
معروف تو س�ری خور و مظلوم ش�ده است. 

چطور شد به اینجا رسید؟
این که رحمت ابتدا زرنگ و زبل بوده و حاال 
از نگاه شما مظلوم شده، چیزی است که تیم 

سریال به آن رسیده و در تعامل با نویسنده به 
نگارش درآمده است.

رابط�ه بی�ن رحم�ت و ب�رادران دو قلویش 
رحمان و رحیم هم خوب از آب درآمده است. 
چه مقدار از اتفاق�ات و دیالوگ های رد و بدل 

شده میان آنها بداهه بود؟
در برخی صحنه ها بداهه داشتیم، اگر خوب 
بود، پذیرفته و گرنه حذف می ش��د. اصوالً در 
سریال پایتخت تعامل آقایان تنابنده و مقدم 
به نتایج خوب منتهی می شود. آنها سال هاست 
با هم کار می کنند و قلق یکدیگر را می دانند. 
تکلیف ما هم مشخص است و به بهترین شکل 
توسط این دو دوست عزیز هدایت می شویم تا 

کارمان را جلو دوربین درست انجام بدهیم.

س�یروس مقدم تا چه میزان دست شما را 
برای نقش باز می گذاشت؟

آقای مقدم به بازیگر آرامش می  دهد و احترام 
زیادی می گذارد. اخالق بسیار خوب و حرفه ای 
در کار دارد. کار با او خیلی راحت است، چون 

حواسش به تك تك جزئیات است.

به نظرتان شخصیت رحمت چقدر قابلیت 
دارد که در سریال پایتخت باقی بماند؟

این مسأله به تصمیم سه نفره آقایان مقدم 
و تنابنده و خانم غفوری بستگی دارد. ممکن 
اس��ت من در پایتخت شش باشم و شاید هم 
نباش��م. همه چیز بستگی به تصمیم این سه 

دوست دارد.

شما در مصاحبه های یکی دو سال اخیرتان 
اعالم کرده اید اولویت تان بازیگری اس�ت تا 
اجرا. آیا حضور پررنگ تان در پایتخت 5 باعث 

شده راه شما در عرصه بازیگری بازتر شود؟
من از اول بازیگر بودم، اما بر اساس اتفاقات 
در حیطه اجرا ماندم. البته در همان مقطع هم 
گری��زی به بازیگری م��ی زدم. به عنوان مثال 
سال 82 در فیلم »چند می گیری گریه کنی« 
بازی کردم یا در فیلم »آهوی پیشونی سفید« 
و چند سریال بازی کردم. من هرگز از دغدغه 
اصلی ام غافل نمان��دم و وقتی در بازیگری به 
ثبات رس��یدم، ترجیح دادم آن را ادامه بدهم 

و کمتر اجرا داشته باشم.

پ�س عالقه مند ب�ه بازیگ�ری بودی�د، اما 
پیش�نهادهای خیلی خوبی در این سال ها به 

شما نشد؟
ول��ی اگر پیش��نهاد خوب می ش��د و کیف 
می ک��ردم از نقش، س��ریع دع��وت را قبول 

می کردم و جلو دوربین می رفتم.

وقت�ی بازیگری، یک کاراکتر را خیلی خوب 
بازی کند، معموالً بیشتر پیشنهادهای بعدی 
که به او می رسد شبیه همان کاراکتر است. اگر 
پیشنهادی شبیه نقش رحمت داشته باشید، 

می پذیرید؟
امکان ن��دارد قبول کنم. به هیچ وجه نقش 
کلیش��ه ای را نمی پذیرم. نقش هایی را هم که 
ت��ا االن هم ب��ازی کردم در چن��د می گیری 
گریه کنی، پیشونی سفید، آقا و خانم سنگی، 
پایتخت و ... با هم متفاوت بوده اند. در مجموع 

تنوع در نقش را همیشه رعایت کرده ام.

اگ�ر صب�وری کردی�د و جواب ن�داد و فقط 
نقش های کلیش�ه ای پیشنهاد ش�د، چه کار 

می کنید؟
شاید اصالً کار نکنم.

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 48 - اردیبهشت ماه 1397

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



نیما ش��عبان نژاد؛ جوانی اس��ت 
که با حض��ور در برنامه خندوانه 
توانست بخشی از توانمندی اش 
را از ق��اب جعب��ه جادوی��ی ب��ه 
مخاطب��ان نش��ان ده��د و خوش 

بدرخشد.
آنچه ب��رای این جوان خوش��نام 
اهمی��ت دارد، نق��ش اس��ت و 
برای��ش تف��اوت ن��دارد نق��ش 
جدی باش��د یا کم��دی. البته او 
خیلی اهل مصاحبه نیست، ولی 
در این مصاحبه با ش��عبان نژاد 
نق��ش اش در مجموعه  درب��اره 
تلویزیون��ی »دس��تت را به من 
به کارگردانی محمدمهدی  بده« 
در  حض��ورش  و  عس��گرپور 
خندوانه به گفت وگو نشسته ایم. 
او در این س��ریال نقش امیر را 
بازی می کند که پسر حاج رسول 

)امین تارخ( است.

در مجموعه »دس�تت را به من بده«، یک نقش 
محوری و جدی بازی می کنید. چطور شد از فضای 
کم�دی خندوانه خارج ش�دید و به این نقش تن 

دادید؟
امیر در این س��ریال، یك پسر امروزی و کاماًل 
معمولی است. او همان آرمان های جوانان امروزی 
را دارد که فضای ویژه ای را در ذهن ش��ان ترسیم 
می کنند. به هر حال من دوست داشتم بازی کنم، 
اما دلم می خواس��ت با یك کارگردان خوب آغاز 

کنم که بازی در این سریال نصیبم شد.

ش�ما اش�اره کردید نقش تان در این مجموعه 
معمولی است. پس چطور شما را وسوسه کرد؟

کار با آقای عس��گرپور من را ترغیب کرد. اولین 
سریالی است که قبول کردم. تا امروز پیشنهادهای 
مختلفی داشتم، اما نمی پذیرفتم. تا این که بازی در 

مجموعه »دستت را به من بده« را قبول کردم.

چرا برای اولین همکاری عس�گرپور را انتخاب 
کردید؟

هدفم این بود با یك کارگردان خوب کار کنم. 
آقای عس��گرپور کارگردان شناخته شده ای است 
که خیلی خوب مخاطب را می شناسد و ماحصل 
کارهایش عالی است. ضمن این که برایش کیفیت 
اهمیت زی��ادی دارد. به همی��ن دلیل خروجی 

آثارش خوش ساخت است.

ای�ن که ق�رار بود از ح�ال و هوای طن�ز برنامه 
»خندوانه« خارج شوید و در قالب یک نقش جدی 

بروید، برایتان سخت نبود؟
من دوس��ت دارم نقش بازی کن��م. برایم طنز 
و جدی فرقی ن��دارد. ایفای نقش های پیچیده و 

گاه جدی و حتی تلخ هستم
گفت وگو با نیما شعبان نژاد، بازیگر

سوگند آرامی
خبرنگار سینمایی
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س��خت، کار بازیگ��ر را راحت تر می کند، زیرا 
چنین نقش هایی ویژگی هایی دارد که بازیگر 
می تواند روی آنها تمرکز بیشتری داشته باشد 
و به اشکال مختلف اجرا کند، اما اگر قرار باشد 
نقش یك جوان معمولی را بازی کنم، مسلماً 
کار من به عنوان بازیگر سخت تر می شود، زیرا 
ویژگی ای ندارد که آن را بپرورانم و آب و رنگ 
بدهم. »امیر« سریال »دستت را به من بده« 
هم جزو کاراکترهای معمولی است و همین 

کار من را سخت می کرد.

همکاری با عسگرپور برای تان چه تجربه ای 
به همراه داشته است؟

واقعاً کارگردان بی نظیری است. او باهوش 
و یا انرژی مثبت اس��ت. خوش��حالم از این 
همکاری. راس��تش رامبد ج��وان من را بد 
ع��ادت کرده و هر وقت به من پیش��نهادی 

می شد، نمی پذیرفتم. 
البت��ه رامبد هم به من می گفت می توانم با 
گروه ه��ای دیگر هم کار کن��م، اما دلم به آن 
گروه ها نبود. من واقعاً رامبد را دوس��ت دارم 
و خارج از همکاری که با هم داریم، حسم به 
او برادرانه اس��ت. مثل یك خانواده می مانیم. 
زمان هایی که درگیر کار می ش��وم، واقعاً دلم 

برایش تنگ می شود.

بازیگر نقش مقابل ش�ما در این مجموعه، 
امین تارخ است. بازی در کنار یک پیشکسوت 

چطور است؟
جذاب است. آقای تارخ استاد بازیگری است 
و بازیگران بسیاری را آموزش داده که مدیون 
زحمات او هستند. برایم افتخار است کنار او 

بازی کنم.

از بازی تان در این مجموعه راضی هستید؟
من همیشه ناراضی ام، اما آقای عسگرپور و 
خانم رنگرزان دستیار او معتقدند بازی ام خوب 
اس��ت. گرچه نقش امیر خیلی ج��ای بامزه 
بودن نداش��ت، اما در بخش هایی سعی کردم 

دلبری هایی که الزم باشد را در آن بگنجانم.

بیشتر عالقه مند هستید در مواجهه با مردم، 

شما را با نقش های طنز بشناسند یا نقش های 
جدی؟

)با خنده( بیش��تر دوست دارم مردم اسم و 
فامیلم را درست بگویند!

م�ن به عن�وان مخاطب نام تان را درس�ت 
گفتم.

بله. شما لطف دارید.

مگر شما را در خیابان به نام آقای شعبان نژاد 
نمی شناسند؟

نه، به ن��ام کاراکترهای طن��ز در مجموعه 
خندوانه صدایم می کنن��د. در حالی که من 
فامیلم را دوس��ت دارم. راحت هم اس��ت، اما 

نمی دانم چرا درست ادا نمی شود. باید تأکید 
کنم کمدی کار کردن سخت است، ولی اهالی 
حرفه م��ا و مننتقدان، منش کس��ی که کار 
کمدی می کند را گاهی پایین می دانند و این 

من را ناراحت می کند.

یعنی به نظرشان سطح کمدی پایین است؟
س��طحش را پایین می آورند. در حالی که 
هیچ جا این ط��ور نیس��ت. »وودی آلن« در 
غرب هیرو )قهرمان( است یا بزرگ تر از چارلی 
چاپلین مگر داریم؟ گرچه من به عنوان یك 
جوان در کار کمدی خندوانه به مردم معرفی 
ش��دم، اما س��عی کردم کمدی ام دم دستی و 
مصرفی نباش��د. نمی خواستم صرفاً به چشم 
مردم بازیگری باشم که بامزه است و مردم را 

خوشحال می کند. 
بازی در کار کمدی جسم فرد بازیگر را تغییر 
می دهد. به عنوان مثال بازیگر قوز درمی آورد 
و... عالوه بر آن دنیای کمدی گس��ترده است. 
البته منظورم این نیست که دوست دارم فقط 
کم��دی بازی کنم، بلکه از دید من هیچ چیز 
جدی نیست و بستری در برنامه خندوانه برای 
من ایجاد شد که در فضای کمدی قرار بگیرم. 
ضمن این که مردم از بازیگر کمدی انتظار دارند 

هر زمان در خیابان او را می بینند، بخندند.
در حالی که من آدمی جدی هستم و گاهی 
هم در زندگی شخصی ام تلخم! دنیای کمدی 

هم گسترده است.
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خسرو معتضد، پژوهشگر تاریخ 
بر این باور است که مردم ایران 
از قدیم االیام خیلی اهل مطالعه 
و کتاب خ��وان بوده اند و اکنون 
ش��رایط متع��ددی باعث ش��ده 
که آنها ای��ن عادت خوب را کنار 
بگذارند. معتضد تأکید می کند 
ک��ه اگر تصمی��م داریم نس��ل 
آینده، اهل مطالعه باش��د باید 
س��اختار مدارس اصالح شود و 
بچه  ها عالقه ب��ه کتاب  خواندن 
را از مدرس��ه و در کنار معلمان 

آغاز کنند.

خسرو معتضد پژوهشگر تاریخ:

ای�ن روزها این که س�رانه مطالع�ه در ایران 
پایین اس�ت و م�ردم کت�اب نمی خوانن�د زیاد 
ش�نیده می ش�ود، حاال سؤال این اس�ت که آیا 
م�ردم ایران از قدیم واقعاً کتاب خوان بودند که 

حاال نمی خوانند؟
بله! اتفاق��اً االن در حال مطالع��ه دیوان ناصر 
خسرو بودم، او مسافرت زیاد می رفته و تقریباً به 
همه کشورهای آسیا و آفریقا سفر کرده و کتاب  
هم زیاد می خوانده در سفری که به مکه می رفته، 
کتاب هایش را بار شتر کرد و خودش پیاده رفت! 
او ب��دون کتاب هایش هیچ ج��ا نمی رفت. مردم 
ایران در گذش��ته خیلی باسوادتر از امروز بودند. 
ش��اید به این دلیل که کتاب ها و نش��ریاتی که 

منتشر می شد، پربارتر بود.
مجالتی مانند یغما، ترق��ی، اطالعات ماهانه یا 
خواندنی ها را که ورق می زنم، پر از مطالب خواندنی 
است که بعد از چند دهه هنوز هم کارآمد است و 
می توان از آنها استفاده کرد. مجله ترقی، پر است از 
مطالب تاریخی مثالً درباره کره شمالی و رابطه اش 
با کره جنوبی، آلمان شرقی چگونه به وجود آمد و 
... واقعیت این است که نشریات امروزی اطالعات 
خوب و مفید را از مردم دریغ می کنند. روزنامه ها 
همان چیز هایی را می نویسند که در فضای مجازی 
هم دیده می ش��ود و دیگر رسانه ها هم می گویند. 
روزنامه های دهه بیست و سی هر چند تعدادشان 

کم بود و حتی در داخل کش��ور چاپ نمی شدند، 
اما برخی آنقدر مطالب خوب و مستند داشتند که 

مردم را به مطالعه عادت می دادند.

درباره کتاب هم نظرتان همین است؟
بله! کتاب های خوب و مفید منتشر نمی شود. 
به خص��وص کتاب های تاریخی. مردم باید تاریخ 
بدانند تا بتوانند بهتر درباره سرنوشت شان تصمیم 
بگیرند مردم اگر تاریخ ندانند، کشورشان تجزیه 
می شود و بیگانگان بر آنها مسلط می شوند. وقتی 
دانشجوی دانش��گاه تهران بودم استادی به نام 
مرحوم نصراهلل فلسفی داشتم که هم روزنامه نگار 
بود و هم تاریخ  دان و به چهار زبان مس��لط بود. 
او کتابی درباره زندگی شاه عباس اول صفوی در 
پنج جلد نوشته، اما دانش��گاه تهران این کتاب 
را چاپ نکرد، در صورتیکه این ش��خص یکی از 
موثرترین افراد تاریخ ایران است. از طرفی کاغذ 
گران است و به طبع آن کتاب هم گران است و 

مردم قدرت خرید کتاب ندارند.

در قدیم هم اوضاع مالی مردم زیاد خوب نبود 
اما کتاب می خواندند، به نظر می رسد رسانه ها، 
اینترنت و شبکه های اجتماعی تأثیر بیشتری بر 

کتاب نخواندن دارند؟
عالقه به کتاب خوانی ربطی به رسانه های دیگر 

رستوران گردی تبدیل به اصلی ترین تفریح مردم شده است

همسرم ماهی 200 هزار تومان بودجه خرید کتاب به من می دهد!
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ندارد! من از بچگی به کتاب عالقه داش��تم و 
خیلی کتاب می خریدم این عالقه باعث شد 
همسرم برایم ماهانه بودجه ای را برای خرید 
کتاب در نظر بگیرد، مثالً االن ماهی دویست 
ه��زار تومان به��م می دهد! چون اگ��ر آزادم 
بگذارند همه درآمدم را کتاب می خرم! عاشق 
کتاب نمی تواند از آن چشم بپوشد. عشق به 

کتاب را در آدم ها باید ایجاد کرد.

چطوری می ت�وان این عالق�ه را به وجود 
آورد؟

دول��ت و خیرین باید کمك کنند. خیرین 
همانگونه که در مدرسه س��ازی آس��تین باال 
زده و وارد گود ش��ده اند باید برای نشر کتاب  
هم وارد عمل ش��وند و آن را در اولویت قرار 
دهند. ادبیات و تاریخ دو موضوعی اس��ت که 
باید درباره آن ها کتاب های متنوعی منتش��ر 
شود. معتقدم باید کتاب ها در قطع جیبی و 
با قیمت مناسب منتشر شود تا مردم بتوانند 
آنها را خریداری کنند. سابق قطع جیبی در 
ایران زیاد منتشر می شد اما نمی دانم به چه 
دلیل مدت هاس��ت دیگ��ر کتاب های جیبی 
منتشر نمی شود در صورتی که در سراسر دنیا 

این قطع بسیار مشتری دارد و زیاد است.

سؤال این جاست که مردم کشور ما برای 
تفریح و مثالً فست فود خوردن پول دارند اما 
حاضر نیستند ماهی چهل هزار تومان هزینه 

کنند و کتاب بخرند؟
 برای این که ع��ادت مطالعه تقریباً از بین 
رفته است. مردم اطالعات مورد نیاز خود را 
از فضای مج��ازی دریافت می کنند. روزنامه 
نمی   خوانن��د چ��ون بیش��تر از ش��بکه های 
اجتماعی به آنها اطالعات نمی دهد و سواد و 
آگاهی آنها را ارتقاء نمی دهد. در زمان مصدق 
حدود چهارصد نشریه منتشر می شد و مردم 
آنه��ا را می خریدند چ��ون اطالعات مفیدی 
داش��ت. من پول هایم را یك قران یك قران 
جمع می کردم و مجله و روزنامه می خریدم. 
تنوع دیدگاه وجود داش��ت و مردم دوس��ت 
داش��تند با آنها آش��نا ش��وند، اما االن همه 
نشریات و کتاب ها تقریباً شبیه هم هستند. 

مردم برای فس��ت فود هزینه می کنند چون به س��رگرمی و 
تفریح نیاز دارند و رستوران گردی تبدیل به اصلی ترین تفریح 

آنها شده است، اما مطالعه دغدغه آن ها نیست.

در این ش�رایط چه باید کرد که کتاب هم در س�بد خرید 
مردم قرار گیرد؟

عادت به مطالعه باید از مدرس��ه شروع شود. یادم می آید 
معلم کالس پنجمم یك خان��م ارمنی بود که به من گفت 
باید درباره رودکی انش��اء بنویس��ی و بعد انشاء را تبدیل به 
نمایش نامه کنی! از بچگی ما را مجبور به تحقیق و مطالعه 
می کردند. کتابخانه مدارس باید تقویت ش��ود و در اولویت 
قرار گی��رد. االن مدارس کتابخانه ندارن��د و اگر هم دارند، 
کتاب هایی با موضوعات محدود اس��ت که بچه ها عالقه ای 
به مطالعه آنها ندارند. ما نس��لی هس��تیم که با کتاب های 
»ویکتور هوگو« و »ژول ورن« به مطالعه عالقمند ش��دیم 
و این عادت در ما ریش��ه دار ش��د. االن هم تنها راه عبور از 
بحران کتاب  نخواندن این است که مدارس و معلمان بچه ها 
را با کتاب آش��تی دهند. این روزه��ا کتاب  های صوتی زیاد 

شده است. 
نسل من شاید با این جور کتاب خوانی عادت نداشته باشد؛ 
ام��ا می توان دانش آموزان را به این گون��ه مطالعه عادت داد. 
به نظرم باید مدارس روزی حداقل یك س��اعت شرایطی را 
فراه��م کنند که دانش آموزان کتاب ه��ای متنوع را مطالعه 
کنند. خالصه نویسی کتاب ها یکی از راه های مؤثر برای عادت 
دادن بچه ها به مطالعه است. کتاب  باید ارزان شود و کتابخانه 
مدارس تقویت ش��ود. بیشتر مدارس شهرستان ها کتابخانه 
ندارند و این آسیب بزرگی است. دولت باید به شدت از کتاب 
حمای��ت کند و یارانه زیادی برای آن در نظر بگیرد تا مردم 

بتوانند کتاب بخرند و بخوانند.

بله! کتاب های خوب و مفید 
منتشر نمی شـود. به خصوص 
کتاب های تاریخی. مردم باید 
تاریخ بدانند تـا بتوانند بهتر 
درباره سرنوشت شان تصمیم 
بگیرنـد مـردم اگـر تاریـخ 
نداننـد، کشورشـان تجزیـه 
می شـود و بیگانـگان بر آنها 

مسلط می شوند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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به نظر می رسد دست کم ۲4 زن در شاهنامه به نقش آفرینی می پردازند. این زنان عبارتند از آرزو، آزاده، آزرمی دخت، ارنواز، اسپنوی، بانوی گازر، بانوی گردوی، بانوی مهبود، 
پوراندخت، تهمینه، جریره، رودابه، س��ودابه، س��هی، سیندخت، شهرناز، فرانک، فرنگیس، کتایون، گردآفرید، گلشهر، ماه آفرید، منیژه و همای. با این حال »تئودور نولدکه«، 
پژوهشگر نام آور آلمانی درباره »زن« در شاهنامه چنین می نویسد: »در شاهنامه زنان نقش فعالی ایفا نمی کنند، تنها هنگامی ظاهر می شوند که هوس یا عشقی در میان باشد. 
)تئودور نولدکه: حماسۀ ملی ایران( برای بررسی دیدگاه »نولدکه« نخست باید ببینیم که او شاهنامه را با چه چیزی مقایسه می کند و بدین نتیجه می رسد؟ فردوسی هزار سال 
پیش می زیست. در عصری که نه فقط در ایران، بلکه در همه جهان نقش های بیرون از خانه ویژه مردان بود. اگر شاهنامه را با ایلیاد و اودیسه، اثر سرشناس حماسی یونان باستان 
بسنجیم، بی تردید، زنان در شاهنامه نقش های بیشتر و پررنگ تری ایفا می کنند و از آنچه نولدکه هوس و عشق  می نامد، دورترند. چنین نتیجه ای به هنگام مقایسه شاهنامه با 

آثار »ویلیام شکسپیر«، »ویکتور هوگو« و »چارلز دیکنز« به دست می آید.

ما همچنان با نگاهی به رمان ها 
و داس��تان ها و فیلمنامه ه��ا و 
نمایشنامه های س��ده بیستم و 
بیست و یکم نیز هنوز مردها را 
سوار بر اس��ب قدرت می بینیم. 
نگاهی ب��ه پرفروش ترین کتاب 
داستانی چند سال گذشته یعنی 
»هری پاتر« که باز هم قهرمان 
اصلی و ضدقهرم��ان اصلی مرد 
هس��تند، به خوبی نمایانگر این 
موضوع اس��ت. و شگفت اینکه 
نویس��نده ی این اثر برجس��ته، 
خودش یك زن اس��کاتلندی به 

نام »جی. کی. رولینگ« است.
داس��تان های  ش��اهنامه  در 
عشقی بسیار زیبایی می بینیم. 
با همس��نجی این داستان ها از 
جمل��ه »زال و رودابه«، »بیژن و 
منیژه«، »کیکاوس و س��ودابه«، 
»کتایون و گشتاسب«، »خسرو 
و شیرین« و »رستم و تهمینه« 
و … با نمونه های دیگر تمدن ها 

-باس��تانی و م��درن- می بینیم 
ک��ه در نمونه ه��ای ایرانی، زنان 
»محترم ت��ر«، »نیرومندت��ر« و 
به ویژه »کنش��گرتر« هس��تند. 
به طوری ک��ه حتی گاه��ی این 
زنان هستند که عشق خود را به 
مردان ابراز کرده و خواستگاری 
می کنند. آنچه از کلیت شاهنامه 
نسبت به موضوع زنان  برمی آید 
چنین اس��ت. ولی جزئیات نیز 
همواره بحث ه��ای گوناگونی را 
در پی داشته است. همانطورکه 
می دانیم در منطق، تعمیم جزء 
به کل نادرست است. در هنگام 
نتیجه گیری درباره یك اثر بزرگ 
و س��ترگ نباید به ی��ك مورد 
کوچك بس��نده کنیم. اینکه از 
شاهنامه 50 هزار بیتی، یك بیت 
را برگزیده و با بهره از آن برای کل 
شاهنامه و فردوسی حکم صادر 
کنیم، نه منطقی و نه منصفانه 
است. این نوع داوری درباره هرچه 

باشد ناپذیرفتنی است. چه درباره 
تاریخ باشد و چه درباره ادبیات. 
چه به ایران مربوط ش��ود و چه 
به جایی دیگر. همچنین هنگام 
مواجه ش��دن با برخی بیت های 
به ظاهر مش��کل دار ش��اهنامه، 
همواره یك نکته را باید در نظر 
بگیریم و آن اینکه ش��اهنامه ای 
که امروز در دست ماست، همانی 
نیست که فردوسی سروده است. 
بنابراین به هنگام مواجه شدن با 
هر بیتی باید از افزوده یا الحاقی 
نبودن آن مطمئن شویم. اما راه 
یافتن ابیات »افزوده« چیست؟ 
نخست »نسخه شناسی« و دوم 
دان��ش  در  »سبك شناس��ی«. 
با  پژوهشگران  نسخه شناس��ی، 
دس��ت نویس های  همس��نجی 
و  زمان ه��ا  در  گوناگ��ون ک��ه 
مکان ه��ای گوناگ��ون نوش��ته 
ش��ده اند، ت��الش می کنند تا به 
اص��ل دس��ت یابن��د. کمیت و 

اعتبار دست نویس ها دو فاکتور 
مهم برای بازیابی حقیقت است. 
در دان��ش سبك شناس��ی، یك 
پژوهش��گر چنان با س��بك کار 
یك نویسنده اُخت می شود که با 
نگاهی به ابیات، می تواند سره را 
از ناسره جدا کند. در اینجا به یك 
بیت مشهور شاهنامه که ظاهری 

زن ستیز دارد می پردازیم.
»زن و اژدها ه�ر دو در خ�اک به
جهان پاک ازین هر دو ناپاک به«

ای��ن بیت در 15 دس��تنویس 
معتبرتری��ن  و  کهن تری��ن  از 
که  ش��اهنامه  دست نویس های 
تصحی��ح ج��الل خالقی مطلق 
براس��اس آنه��ا اس��توار اس��ت، 
موج��ود نیس��ت و در چاپ های 
مع��روف »ژول مول« و مس��کو 
و بروخی��م نیز دیده نمی ش��ود؛ 
ام��ا در چ��اپ کلکته ک��ه بنیاد 
آن دس��تنویس های ک��م اعتبار 
ش��اهنامه بوده، آمده و از همان 
طریق به برخی از چاپ های ایران 
مانند ش��اهنامه چاپ امیربهادر، 
شاهنامه ای که انتش��ارات ایران 
باستان به یادگار جشن هزارمین 
س��ال فردوسی منتش��ر کرده، 
شاهنامه چاپ محمد رمضانی و 
چاپ دبیر سیاقی راه یافته است. 
بنابراین می بینیم که این اشتباه 
از س��وی خود ایرانی ها در چاپ 
ش��اهنامه های نوی��ن رخ داده و 
بدی��ن ترتیب بیتی اف��زوده، به 

سرشناسی رسیده است.

زن و اژدها هر دو در خاک به!
بیتی جعلی در شاهنامه

بهرام روشن ضمیر
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برخی بیت »زن��ان را همین بس بود یك 
هنر/ نشینند و زایند شیران نر« را به اشتباه 
به فردوسی منتسب می کنند، در حالی که 
این بیت از کتابی به نام »معایب الرجال« از 
بی بی خانم استرآبادی متعلق به دوران قاجار 
اس��ت. امروز زنان ما نش��ان داده اند که یك 
هنر برای آنها کافی نیس��ت و زنان نامداری 
زیادی در عرصه سیاس��ت، دانش، ادبیات و 

... داریم.
اگ��ر بخواهی��م بدانی��م نظر فردوس��ی در 
مورد زنان چه ب��وده، نباید به این تك بیت ها 
اعتم��اد و بس��نده کنیم چون ممکن اس��ت 
فردوسی در مورد سودابه و در مذمت این زن 
اهریمنی سخن گفته باشد، بنابراین باید تمام 
داستان های شاهنامه را بخوانیم تا متوجه شویم 

نظر فردوسی در مورد زنان چه بوده است.

داستان ضحاک ماردوش
جمشید پادشاه ایران که همه از او رضایت 
داشتند، مانند همه پادشاهان دیگر دچار غرور 
می شود و مردم به دنبال چاره می گردند و از 
چال��ه به چاه می افتند، چون ضحاک تازی را 
به پادش��اهی برمی گزینند. ضحاک دو مار بر 
شانه داش��ته که خوراک آنها مغز سر انسان 
بوده اس��ت و هر روز دو جوان را می کش��تند 
تا این مارها از مغز آنها تغذیه کنند. یك شب 
ضحاک خواب می بیند که طفلی به دنیا می آید 
و در جوان��ی کمر به از بین بردن او می بندد. 
خواب گزاران به او می گویند این نوزاد، کودکی 

به نام فریدون است.

فری�دون علیه ضحاک / تدبی�ر فرانک مادر 
فریدون

ضحاک خانواده فری��دون را پیدا می کند و 
پدرش آبتین را می کشد. فرانك مادر خردمند 
فری��دون او را به کوه می ب��رد و به پیر دانایی 
می س��پارد و او سه س��ال از شیر گاوی به نام 

»برمایه« تغذیه می شود. 
ضحاک که به دنبال فریدون بوده است، به 
مخفیگاه او نزدیك می شود و این بار فرانك، 
فریدون را به هند می برد و او به 16 س��الگی 
می رسد و سپاهی را جمع آوری کرده و ضحاک 
را از میان برمی دارد. حال اگر فرانك را از این 
ماجرا حذف کنیم، می بینیم که چیزی از آن 

باقی نمی ماند.

فصل اول شاهنامه در ستایش خرد است و مگر انسان بدون خرد راه به جایی خواهد برد؟ خرد، دانش، نام آوری پهلوانی، اسطوره و کهن الگو مضمون های 
آمیخته در ش��اهنامه فردوس��ی اس��ت که انگش��ت تحیر شرق شناس��ان را به دهان فرو نش��اند. رس��تم دس��تان، زال خردمند، س��ام پهلوان، اس��فندیار 
آس��یب ناپذیر، بیژن عاش��ق، س��یاوش پاک، کاوه ظلم ناپذیر و فریدون آزاده انس��ان هایی بودند که با کهن الگوهای انس��ان ایرانی و فرهنگ ایرانی آمیخته 
هس��تند. ش��اهنامه با کلمات اصیل فارس��ی که نش��ان از هویت و اصالت می دهد آمیخته اس��ت و با خوانش هر بار آن غبار کهنگی از روی کلمات برداش��ته 

می شود؛ این ها همه ارتباطی با شخصیت های زن شاهنامه دارند که این شخصیت ها تأثیراتی بر زندگی آن ها داشته اند.

چه خبر از زنان در »شاهنامه«؟!
به مناسبت 25 اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی

تأثیر فرانک در داستان ضحاک

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

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

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

قابل توجه مالكان و رانندگان محترم اتوبوس هاى عقابـ   اسكانيا

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

٪20
تخفيف

مهلت مراجعه: 1مهر ماه 96 تا 1 مهرماه 97

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 33869090-021 و يا 33879091-021 تماس حاصل فرماييد.
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راز و نیاز با خدا در ماه رمضان
بایدها و نبایدهای تغذیه ای در ماه مبارک رمضان

10 ویژگی رانندگان با شخصیت
زنان مهرطلب چه کسانی هستند؟
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مهرطلبی را می ت��وان این گونه 
»ب��رای کس��ی  ک��رد:  تعری��ف 
آوردن،  فراه��م  تس��هیالتی 
مس��ؤولیت کس��ی را برعه��ده 
گرفتن یا خشنود کردن دیگری 
به به��ای از دس��ت دادن حس 
ارزش��مندی خ��ود«. این همان 
وابستگی عاطفی است و حسی 
هم که به انسان دست می دهد 
از همان جنس است. شخصیت 
مهرطلب ش��خصیتی اس��ت که 
وابستگی ش��دیدی به دیگران 
و عوامل بیرونی برای مهرطلبی 
دارد. او ه��ر کاری ک��ه انج��ام 
می دهد در نهایت در جهت کسب 
تأیید، مهر و پذیرش است. برای 
بس��یاری از زنان خشنودسازی 
آشناس��ت.  الگوی��ی  دیگ��ران 
ط��ول  در  زن��ان  از  بس��یاری 
زندگ��ی خود بارها م��رد زندگی 
خود را راضی نگه داش��ته اند و 
به امیال و خواس��ته های او تن 
داده ان��د در حالی ک��ه برای خود 
حس و حالی نداش��ته اند. بارها 
تسلیم تقاضاهای فرزندان خود 
شده اند در حالی که توجیهی برای 

خواسته های آنها نداشته اند.

بحثی پیرامون روانشناسی رفتار دیگران

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده

یک��ی از دالیلی که زن��ان رفتارهایی در جهت 
خشنود نگاه داشتن دیگران انجام می دهند، نیاز 
به اتصال اس��ت. به نظر می رسد این نیاز فطری 
اس��ت و یا این که در سال های نخستین زندگی، 
به آن ش��رطی شده اند. از طریق تحقیقات به این 
موضوع پی برده اند که در سنین کم دختران بیش 
از پسرها سعی در راضی کردن همبازی های خود 
دارند و تالش می کنند صلح و دوستی برقرار باشد 
و مقررات بازی را زیر سؤال نمی برند. به هر حال 
نتایج حاصله نشان می دهد دخترها بیش از پسرها 
به پیوندهای عاطفی ارج می نهند. با باال رفتن سن 
زن ه��ا، نیاز به پیوند عاطفی در آنها نیز بیش��تر 
می ش��ود و آنها ناگزیر فداکاری بیش��تری نشان 
می دهند. در واقع زنان می ترسند اگر به دیگران 

نپیوندند، می میرند!
زنان از ترس طرد ش��دن، تأیید نش��دن و تنها 
ماندن، س��عی در راضی کردن دیگران دارند. اگر 
بخواهند با دیگران مخالفت کنند، اضطراب دارند 
که مبادا تأیید نشوند و دیگر دوست شان نداشته 

باشند.
در سال های ابتدایی زندگی به دختران آموزش 
داده می ش��ود تا ب��رای حفظ رابطه ب��ا دیگران 
»خانم« باش��ند. ع��دم تأیید والدی��ن در دوران 
کودکی تهدیدی برای زندگی کودک محس��وب 
می ش��ود. پس به ناچار دخترها یاد می گیرند که 
سازش کردن بهترین راه حل است و وقتی بزرگتر 
می ش��وند، وابستگی عاطفی و گاهی مالی آنها از 

پدر و مادر به گروه همساالن، همسر و محل کار 
منتقل می ش��ود. زنان حتی اگر از نظر مالی نیز 
ثروتمند باشند همچنان از نظر عاطفی باید مورد 
توجه همسر، فرزندان، همکاران و دوستان باشند. 
در غیر این صورت این امر مساوی با تهدید شدن 
به مرگ است. از ترس جدایی عاطفی به راحتی 

استقالل خود را از دست می دهند.
خشنودس��ازی یکی از راه های از دس��ت دادن 
خویش��تن اس��ت. زنان در پاس��خ به احساسات، 
نیازها، خواس��ته ها یا اظهار نظ��ر دردناکی که با 
بی توجهی در موردش��ان شده است، در ظاهر به 
خود می گویند »ای باب��ا! ولش کن. نمی ارزد که 
با این مسأله رو به رو شوم«. آنچه در واقع به خود 
می گویند این است »من آن قدرها هم ارزش ندارم 

که تالشی در این زمینه بکنم«.
نکت��ه طالیی این اس��ت ک��ه تنها خ��ود فرد 
می تواند از حس ارزشمندی خود مراقبت کند. در 
حقیقت، خود فرد است که به دیگران یاد می دهد 
با او چگونه رفتار کنند. وقتی احساس ارزشمندی 
نمی کنی��م، دیگران نیز ما را بی ارزش می بینند و 
عواطف منفی خود را در حضور ما بروز می دهند.

خشنودس��ازی دیگران از کان��ون ترس و عجز 
درونی م��ا برمی خیزد، جایی ک��ه هیچ انتخاب 
دیگری نداریم. اما از س��وی دیگر، تفاهم نگرشی 
آگاهانه است و از خویشتن بالغ و قدرتمند درون 
-از خرد ما- که درک و توانایی انتخاب دارد نشأت 
می گیرد. اگر می خواهیم ارتباط خود را با دیگران 

زنان مهرطلب چه کسانی هستند؟
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حفظ کنیم، در مواقعی تفاهم مناس��ب ترین 
کار اس��ت. ای��ن انتخاب بای��د از عقالنیت و 
صداقت درونی ما سرچش��مه گیرد نه ترس 
از رها ش��دن. این کار با تسلیم شدن خیلی 

متفاوت است.

ب�ا رفتار ناش�ی از حس خشنود س�ازی چه 
کنیم؟

رهایی از عادت خش��نود کردن دیگران کار 
ساده ای نیست. نخس��تین گام این است که 
وقتی به رفتارهای مهرطلبانه دست می زنیم، 
خ��ود از چگونگی رفتارمان آگاه باش��یم. هر 
اتفاقی را به ذهن بس��پارید که چگونه سعی 
کرده اید کسی را خشنود سازید. چه کسانی 
را خشنود ساخته اید؟ این شخص شوهر، پدر، 
فرزند، مادر یا خانواده همسرتان بوده اند؟ وقتی 
به رفتارهای مهرطلبانه آگاهی یافتید، کمی 
تأمل کنید و به احساس خود در آن لحظات 
توجه کنید. مثل همه کس��انی که دست به 
راضی کردن دیگران می زنند، احتماالً ش��ما 
نیز دلخور و خشمگین می شوید و در رودرباید 
قرار می گیرید. بهتر اس��ت برای آگاهی بهتر، 
وقایع و احساس��ات خود را بنویسید و درباره 
آنها فکر کنید. وقتی به رفتار مهرطلبانه خود 
آگاه شدید می توانید طور دیگری عمل کنید. 
میل به راضی کردن دیگران در شما نهادینه 
ش��ده است و بعد از آگاهی و سعی در تغییر، 
باز هم به ش��کل کم رنگ باقی می ماند. ولی 
نگران نباشید، ترفند کارساز برای تغییر رفتار 
مهرطلبانه، افزایش شکیبایی در برابر جدایی 
عاطفی است و آن وقتی است که بتوانید خود 
را مخاطب قرار داده و بگویید »خب، این طور 
که معلوم اس��ت من مدت کوتاهی از او جدا 
خواهم شد. در این مدت چگونه از خود مراقبت 
کنم؟« در اینجا شما دست به شکستن زنجیره 

رفتارهای مهرطلبانه می کنید.
اگ��ر با روان درمانگری در تماس باش��ید به 
مرور یاد خواهید گرفت که هرگاه احس��اس 
طردش��دگی کردی��د، ک��ودک درون خود را 
نوازش کنید. به او اطمینان دهید که نخواهد 
مرد چون یك حامی قدرتمند مانند شما دارد 
و هرجا از نظر عاطفی نیاز داشته باشد می تواند 

روی شما حساب کند. نوازش کودک درون به این علت است 
که ریش��ه رفتارهای مهرطلبانه از کودکی نش��أت گرفته اند. 
کودک یاد می گیرد برای کسب محبت و در نتیجه گرفتن غذا 
و سرپناه و امنیت باید تحت فرمان والدین باشد و باید به آنها 
محبت کند و حرف شنوی داشته باشد تا بتواند زنده بماند. در 
واقع محبت بدون قید و شرط در دوران کودکی افراد مهرطلب 
وجود نداشته است و آنها با سرکوب خواسته ها و نیازهای خود 
راه تس��لیم در پیش می گیرند. وقتی آگاه می شویم که برای 
کسب محبت دیگران و تنها نماندن به آنها خدمت می کنیم و 
تصمیم می گیریم وضعیت را تغییر دهیم، ترس های کودکی 
تداعی می ش��وند که مبادا در صورت مخالفت با دیگران آنها 
م��را ترک کنند و من از تنهای��ی و بی پناهی بمیرم. وقتی به 
بلوغ عاطفی برسیم متوجه می شویم که خود و تنها خودمان 
بزرگترین حامی و مراقبت کننده خود می توانیم باشیم. پس با 
نوازش و در آغوش گرفتن کودک درون مان احساسات منفی را 
از او دور می کنیم و در خود احساس ارزشمند بودن را تقویت 

می کنیم و برای تأیید دیگران تن به هر رفتاری نمی دهیم.

وقتی احس�اس طردش�دگی می کنید و همزمان می خواهید 
حس ارزشمندی خود را نیز تقویت کنید چکار باید کرد؟

به دوستی زنگ بزنید، به سینما بروید، با طبیعت ارتباط برقرار 
کنید، در دفتر خود خاطرات روزانه بنویسید، ورزش کنید، با 
کودک درون تان گفتگو کنید و مواظبش باش��ید. صادقانه با 
ترس های خود مواجه شوید حتی می توانید ترس های خود را 
یادداشت کنید. سپس آگاهانه جلو رفتارهای خودتخریبگرانه 
را بگیرید. اطمینان داشته باشید که زنده خواهید ماند و همه 

چیز ختم به خیر می شود.
مراقب��ت از خودتان را در اولویت قرار دهید یعنی در ابتدا از 

روان و جسم خود مراقبت کنید.
برای زمان خود در نزد دیگران احترام قائل ش��وید و اجازه 

ندهید دیگران وقت شما را هدر دهند.
سعی کنید کمتر خوب باشید چرا که بهبودی شما تا حدی 
به این بستگی دارد که بپذیرید می توانید در مواقعی هم، خوب 

و مهربان نباشید.
یاد بگیرید در زمان مناسب نه بگویید و آماده باشید دیگران 

هم به شما نه بگویند.
کمك گرفتن از دیگران را تمرین کنید و مس��ؤولیت همه 

کارها را به تنهایی به دوش نکشید.
از افرادی که در ش��ما بی ارزش��ی را الق��اء می کنند فاصله 

بگیرید.
می توانید چگونگی احساسات خود را نزد شخص یا اشخاصی 
اقرار کنید که در این رابطه با شما بوده اند. اگر چنین چیزی 

به رفتـار مهرطلبانه  وقتی 
خـود آگاه شـدید می توانید 
طـور دیگری عمل کنید. میل 
به راضـی کردن دیگـران در 
شما نهادینه شده است و بعد 
از آگاهـی و سـعی در تغییر، 
باز هم به شـکل کم رنگ باقی 
می ماند. ولی نگران نباشـید، 
ترفنـد کارسـاز بـرای تغییر 
رفتـار مهرطلبانـه، افزایـش 
شـکیبایی در برابـر جدایـی 
عاطفی است و آن وقتی است 
کـه بتوانید خـود را مخاطب 
قـرار داده و بگوییـد »خـب، 
این طـور که معلوم اسـت من 
مدت کوتاهی از او جدا خواهم 
شـد. در این مـدت چگونه از 

خود مراقبت کنم؟«
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امکان پذیر نیس��ت یا انج��ام آن را به صالح 
نمی دانید، نزد روان درمانگر بروید. به هر حال 
به این ک��ه آدم مهرطلب��ی بوده اید و اکنون 
آگاهانه خواستار تغییر شرایط هستید اعتراف 

کنید.
دوران تغییر و رش��د پر از تناقض و دشوار 
اما در عین حال هیجان برانگیز است. در کنار 
ترس ها، رهایی را نیز به ارمغان می آورد. دور 
انداختن الگوهای قدیمی شادی آور است. به 
مرور می توانید الگوهای جسورانه و قاطعانه را 
جایگزین رفتارهای مخرب قدیمی خود کرده 
و در نتیجه احساس ارزشمندی و بلوغ کنید. 
ترس های خ��ود را به بخش خودآگاه بیاورید 
و ب��ا آنها آگاهان��ه برخورد کنید ت��ا به مرور 
محو شوند. الزم به ذکر است که برخی افراد 
مهرطلبی و از خود گذشتگی را به عنوان رفتار 
انتخاب می کنند تا در واقع بتوانند دیگران را 
تحت کنترل خود در بیاورند و در حقیقت در 
مقابل سرکوب نیازهای خود به خواسته های 
بزرگتری دسترسی پیدا کنند و نفع ثانویه را 
از این جریان ببرند. حتماً مادرانی را دیده اید 
ک��ه در نقش قربانی ظاهر می ش��وند و همه 
نوع گذش��ت و خدمت در حق فرزندان خود 
می کنند اما همیش��ه مانع پیشرفت و ازدواج 
موفق فرزندان خود می ش��وند. ادعا می کنند 
که هم��ۀ جوانی خود را به پ��ای فرزند خود 
گذاشته اند و حاال انتظارات نامعقولی از فرزند 
دارند. یا زنانی که در حق ش��وهر خود بسیار 
خدم��ت می کنند و انتظار پ��اداش دارند. در 
بیشتر مواقع این افراد به نتیجه دلخواه خود 
نیز نمی رس��ند ک��ه در این صورت خش��م و 
احساس��ات منف��ی در آنها م��وج خواهد زد. 
س��ؤال همیش��گی افراد مهرطلب این است 
»من که این همه محبت کردم، پس چرا بدی 
می بینم؟« در واقع بهتر است بپرسند که »من 

که این همه محبت می کنم تا مرا بپذیرند و 
دوست بدارند، پس چرا دیگران توقعات من را 

برآورده نمی کنند«. 
همانطور که گفته ش��د این آغازی است بر 
دلزدگی و افس��ردگی در فرد که رفته رفته او 
را رنجور و خشمگین می کند. افرادی که برای 
کنترلگری محبت می ورزند حتی با آگاهی از 
رفتار مهرطلبانه خود نی��ز خواهان تغییر آن 
نیس��تند زیرا از این طریق سعی می کنند در 
افراد دیگر احس��اس گناه ایجاد کرده و آنها را 
تحت س��لطه خود در بیاورند. پس همانگونه 
که می بینیم ریشه مهرطلبی از دوران کودکی 
اس��ت و به عنوان ابزار و راه حلی به کار می رود 
ت��ا فرد تنها نماند و در این بین بعضی از افراد 
به صورت ناخودآگاه دیگران را کنترل می کنند. 
به هر ح��ال ادامه رفتارهای مهرطلبانه نتایج 
سودمندی نخواهد داشت. یك روز هم خشم 
نهفته ناش��ی از سرکوب امیال و هم احساس 
نادیده گرفته ش��دن ف��رد را مجبور به تغییر 
شیوه زندگی می کند. توجه کنید که تغییر این 
الگوی قدیمی با تشویق دیگران همراه نخواهد 
بود. چون فرد مهرطلب همیشه شرایط رفاه و 
آسایش افراد دیگر )همسر، فرزند، دوستان و 
آش��نایان( را فراهم کرده است، حال با تغییر 
الگوی خود یعنی جس��ارتمندانه »نه گفتن« 
و قاطعان��ه حقوق و نیازهای خود را طلبیدن، 
دیگران را شوکه و پر از احساسات ناخوشایند 
می کنن��د. بچه های��ی را در نظ��ر بگیرید که 
مادرشان همیشه در خانه به موقع غذا آماده 
کرده و به هر خواسته آنها تن داده است، حاال 
ب��ه کالس ورزش م��ی رود و زمانی را به خود 
اختص��اص می دهد. در نتیجه مثالً نمی تواند 
رأس همان س��اعت قبلی آنه��ا را به پارک یا 
کالس بب��رد. عصبانیت و حق به جانب بودن 
حس واضح بچه ها اس��ت که چرا مادرش��ان 

تغییر کرده اس��ت. همس��ر هم��ان زن را در 
نظر بگیرید وقتی که خانم از ش��وهرش برای 
رس��اندن بچه ها به مدرسه کمك می خواهد؛ 
ای��ن م��رد متعجب، ش��اکی و خش��مگین 
خواهد ش��د، چون سال ها خیلی از وظایف را 
خانمش برعهده گرفته و اکنون تغییر رویکرد 
ناراحت کننده است. نگران نشوید. در ابتدای 
کار هم��ه تعجب خواهند کرد اما به مرور یاد 
می گیرند که هر فردی نیازهایی دارد که باید 
در حد امکان برآورده ش��ود. حقوقی دارد که 
باید مورد احترام واقع شود و خواهند آموخت 
که وظایف مربوط به خانواده باید تقسیم شود. 
در نهایت با وجود مش��کالت فراوان خواهید 
توانست زندگی بهتری داشته باشید و حتی 
شاید دیگران برای شما احترام بیشتری قائل 
ش��وند. چون خودت��ان ی��اد گرفته اید که به 
خود احترام بگذارید و خود را دوس��ت داشته 

باشید.

در ای��ن مبحث بیش��تر مخاط��ب خانم ها 
بوده اند. گرچه مهرطلبی ویژگی است که هر 
ف��ردی می تواند با توجه ب��ه تجربیات دوران 
کودک��ی اش دچار آن ش��ود ولی ب��ه دالیل 
فرهنگ��ی و اجتماعی، این آم��ار در خانم ها 
بیشتر اس��ت. همانطور که قبالً هم ذکر شد، 
ارتباطات عاطف��ی و بودن و مان��دن با افراد 
دیگر برای خانم ها در اولویت اول است. البته 
در همه جا اس��تثنا هم وجود دارد که در این 
امر نی��ز امکان پذیر اس��ت. همچنین وجود 
زنانی که از لحاظ روانی مس��تقل هس��تند و 
محبت ش��ان از روی نیاز به دیگران نیست و 
جنس مهربانی شان خالصانه و صادقانه است؛ 
زنانی که به خود و دیگران احترام می گذارند 
و احس��اس ارزش��مند بودن می کنند، برای 
داش��تن و تربیت فرزندان س��الم و درنتیجه 
جامعه س��الم حائز اهمیت است. به هر حال 
اگر متوجه ش��دید دچار مهرطلبی هستید و 
همه اطرافیان با وجود خدمات فراوانی که ارائه 
می دهید، همیشه از شما متوقع هستند و شما 
تنها با خوان��دن این مبحث قادر به مدیریت 
رفتار و احساس خود نیستید بهتر است حتماً 
با متخصص امور از قبیل روانشناس و مشاور 

در تماس باشید.
منبع

»زن و رهایی از وابستگی« نوشته: سو پتن 
ثوئل، ترجمه انسی شیرازی.
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1. راهنما می زنند
آن ق��در این کار را تکرار کرده اند، که دیگر 
تبدیل به عادت ش��ده اس��ت. آنه��ا عالوه بر 
تغییر مس��یر، برای تغییر الین هم از راهنما 
استفاده  می کنند و هیچ وقت فوراً تغییر مسیر 

نمی دهند.

2. بوق نمی زنند
از ب��وق برای ح��ال و احوال پرس��ی و ابراز 
عصبانیت اس��تفاده نمی کنند، از این وسیله 
فقط در ش��رایط اضطراری، جهت آگاه  سازی 
رانندگان و عابرین بهره می برند. )تنها دلیلی 

که بوق ساخته شد(.

3. وسایل ضروری دارند
وس��ایل ایمنی و ضروری از جك، الستیك 
زاپاس و کپسول آتش نش��انی گرفته تا مواد 
خوراکی را همیش��ه در خودرو ش��ان همراه 

دارند.

4. فاصله  می گیرند
با اینکه دس��ت فرمان خوبی دارند، ولی با 

احتیاط رانندگی می کنند. آنها فاصله  مجاز با 
خودرو جلویی را رعایت می کنند و برای شان 
اهمیتی ندارد که بقیه در مورد دست فرمانشان 

چه فکری می کنند.

5. حق تقدم را رعایت می کنند
کامل می ایس��تند ت��ا عابرین پی��اده عبور 
کنند. وقتی چراغ قرمز می ش��ود با فاصله از 
خط کشی عابر پیاده توقف می کنند. آنها برای 

سایر رانندگان احترام قائل می شوند.

۶. غیرمجاز نمی رانند
می دانند رعایت سرعت مجاز باعث آسایش 
خودشان می شود. با خیال راحت و بی دغدغه 
می رانن��د و از الی��ی کش��یدن در خیابان ها 

متنفرند.

7. نور باال نمی زنند
عادت استفاده از نور باال را کشته اند. از نورباال 
فقط برای آگاه س��ازی و در جاده های تاریك 
)با رعایت فاصله  طولی خودرو مقابل( استفاده 
می کنند و از پروژکتورهای عقب و جلو فقط 

در شرایط مه گرفتگی بهره می برند.

۸. عاشق تمیزی هستند
همان ط��ور که به س��ر و وضع خودش��ان 
می رسند، به خودرو شان هم اهمیت می دهند. 
قسمت های فنی را به صورت دوره ای، بررسی 
و س��رویس می کنند و ماشین شان همیشه 
برق می زند! هیچ زباله ای به فضای ش��هر و 
جاده پرتاب نمی کنند، چون محیط زیست را 

دوست دارند.

۹. منظم هستند
از قبل برای مسیرشان برنامه ریزی می کنند و 
اگر در ترافیك قرار گیرند دستپاچه نمی شوند. 
ب��ا باک خالی نمی رانند و هی��چ زمانی با دبه  

خالی در کنار جاده نمی مانند!

10. مسئوولیت پذیر هستند
اگ��ر جریمه ش��وند، خطای خودش��ان را 
می پذیرند و با پلیس وارد چانه زنی نمی شوند. 
آنها متعهد هستند تا رفتارهای نادرست خود 

را شناسایی کنند و هرگز انجام ندهند.

برخالف تصور برخی از افراد، نحوه رانندگی با اتومبیل بیش از ظاهر آن می تواند فرهنگ و سطح اجتماعی فرد را نمایان سازد. زیرا چگونگی رانندگی با اتومبیل، 
به خوبی نشان دهنده وجوه مختلف شخصیتی و رفتاری و درک اجتماعی یک انسان است. در واقع نحوه رانندگی نمونه ای بارز از اخالق اجتماعی اشخاص است، 
چراکه رعایت قانون و مقررات، احترام به حقوق دیگران، افزایش آستانه تحمل فردی در مقابل محرک های ترافیکی و میزان پاکیزگی و سالمت اتومبیل و ایجاد 
فضای آرام برای سرنش��ینان و رانندگان دیگر، همگی نمونه هایی از رفتار اجتماعی راننده اس��ت که هنگام رانندگی ناخودآگاه از ش��خصیت واقعی او منعکس 
می شود. بی شک شخصیت هر فرد در تمامی ابعاد زندگی او نمود پیدا می کند، افراد با شخصیت نه تنها در محیط خانه و محل کار دارای شرافت و بزرگی هستند، 

بلکه در پشت فرمان هم متمایز هستند. در ادامه با ما همراه باشید و با ۱۰ ویژگی آنها آشنا شوید.

10 ویژگی رانندگان با شخصیت
برای خود و دیگران ارزش قائل باشید
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چن��د روزی از آغاز م��اه مبارک 
رمضان گذش��ته اس��ت. نباید 
فرام��وش کرد ک��ه در این ماه، 
تنها در شرایطی می توان انتظار 
داشت روزه دار سالمت جسم و 
روح را به دست آورد که مطابق 
قواعد صحیحی رفتار کند. تغذیه 
مناس��ب جزو جدایی ناپذیر این 
اص��ول اس��ت. در ادامه همراه 
ما باشید تا برخی عادات مناسب 
غذا خوردن ب��رای این ماه را به 

شما معرفی کنیم.

آگاهانه غذا بخورید

سینا غرباوی
خبرنگار سالمت

توصیه های کلی

زمان غذا خوردن:
در ماه مبارک رمضان زمان غذا خوردن اصلی، 
سه مرحله سحر، افطار و شام است که الزم است 
کاماًل از هم مجزا باش��ند. دو زمان سحر و افطار 
تقریباً مشخص ش��ده است. در سحر الزم است 
که طوری برنامه ریزی ش��ود ک��ه عالوه بر زمان 
کافی برای ذکر و دعا و عبادت، زمان کافی برای 
غذا خوردن در نظر گرفته ش��ده باش��د. یکی از 
موارد اشتباه غذایی در این مرحله، تسریع در غذا 
خوردن در وقت س��حر است که اثر خود را بعد 
از چند روز روزه گرفتن در سیستم گوارش شما 
نش��ان خواهد داد. س��نگینی معده، طی نشدن 
روند طبیع��ی مراحل هضم غ��ذا در طول روز، 
ترش��ی معده و در ادامه آن ناراحتی های معده و 

روده از عواقب این کار به شمار می روند.
نکته دیگ��ر در مورد تغذیه در ماه رمضان این 
اس��ت که باید به زمان صرف افطار و شام توجه 
داش��ت. نباید بدون در نظر داشتن حجم غذای 
خورده ش��ده در افطار وارد مرحله شام خوردن 
ش��د. صرف افطار بای��د در اولین فرصت ممکن 
صورت گی��رد تا تداخلی با زمان ش��ام خوردن 
پی��ش نیاورد. فاصل��ه زمانی افطار و ش��ام باید 
آن قدر باشد که در موقع صرف شام غذای هضم 
نشده در معده نباشد. زمان شام خوردن هم باید 
طوری برنامه ریزی شود که تا قبل از خواب زمان 

کافی برای هضم وجود داش��ته باش��د و نباید با 
شکم پر به رختخواب رفت.

میزان غذا خوردن:
یکی دیگر از نکاتی ک��ه در مورد تغذیه در ماه 
رمض��ان باید به آن توجه کرد میزان غذا خوردن 
است. یکی از مشکالت در سیستم غذایی بسیاری 
از افراد این اس��ت که حجم غذای خورده ش��ده 
توس��ط آن ها، تحت کنترل ش��ان نیست. حجم 
غذای افطار باید بس��یار کم باش��د تا قبل از شام 
خوردن از معده خارج شده و امکان خوردن غذای 
اصلی بدون اثر مضر جانبی وجود داش��ته باشد. 
حجم شام باید به نحوی کنترل شود تا هم امکان 
خوردن میوه بعد از شام باشد، هم تنقالت مرسوم 
بعد از ش��ام بر محتویات معده فش��ار نیاورد، هم 
مشکلی در روند خواب پیش نیاید و هم مانعی در 

غذا خوردن در وقت سحر حاصل نشود.
 

چگونگی غذا خوردن:
یک��ی از معض��الت غذا خوردن خیل��ی افراد، 
س��ریع خوردن غذا است که معموالً یا به دلیل 
محدودیت زمانی، استرس داشتن در موقع غذا 
خوردن یا به رس��م عادت است. به هر دلیل که 
باش��د تأثیرات مضرش روی معده بسیار شدید 
خواه��د ب��ود و عواقبی ناگوار ب��ه دنبال خواهد 
داش��ت. پس در ماه مبارک، باید دقت داش��ت 
تا تنظی��م وقت به صورتی انجام ش��ود که غذا 

بایدها و نبایدهای تغذیه ای در ماه مبارک رمضان
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خ��وردن در س��حر، افطار و ش��ام با تعجیل 
صورت نگیرد. بنابراین با آرامش غذا خوردن 
و نخوردن آن در ش��رایط نگرانی، استرس و 
ناراحتی، بس��یار در تأمین سالمتی دستگاه 

گوارش ما مؤثر است.

انتخاب نوع غذا:
یک��ی دیگ��ر از نکات در م��ورد تغذیه ماه 
رمض��ان این اس��ت که بای��د توجه خاصی 
به نوع غذای مصرفی خود داش��ته باش��ید. 
غذاهای��ی که ما می خوریم مهم ترین فاکتور 
تعیین کنن��ده س��المتی و بیماری ه��ای ما 
هس��تند. با کمال تاًس��ف عوام��ل متعددی 
چون ع��دم اط��الع از مواد غذای��ی، قدرت 
 ه��وس در انتخاب، انتخاب غ��ذا در تنوعات 
و  تولیدکننده ها  تبلیغ��ات  مکانی-زمان��ی، 
انتخاب بر اساس قدرت اقتصادی در انتخاب 

نادرست غذایی ما دخالت دارند.

بایدها و نبایدها

بایدهای سحری:
س��حری را پس از نیمه ش��ب میل کنید. 
این  می تواند مقاومت فرد روزه دار را در برابر 
تش��نگی و گرس��نگی افزایش دهد. بهترین 
نوش��یدنی ب��رای جلوگیری از تش��نگی در 
روزه داری، آب اس��ت که البت��ه می توان آن 
را ب��ا کمی آب لیموی ت��ازه طعمدار کرده و 
نوشید. استفاده از غذاهای پر پروتئین مانند 
تخم مرغ، سویا، گوشت، مرغ، ماهی، لبنیات 
و حبوبات در وعده سحری باعث می شود که 
قند خون دیرت��ر افت پیدا کند و فرد کمتر 
احس��اس ضعف کند. از مصرف مواد غذایی 

پرفیبر مانند سبزی و میوه دریغ نکنید.

نبایدهای سحری:
وع��ده س��حری را ح��ذف نکنی��د. هنگام 
س��حری آب زیاد ننوشید. نوشابه های گاز دار 
را از سحری حذف کنید. از مصرف ته دیگ و 
غذاهای بس��یار چرب و شور مانند آش شور، 
برن��ج و ماکارونی پرچرب در وعده س��حری 
پرهیز کنید. از مصرف مواد غذایی ش��یرین 

مانند زولبیا و بامیه در سحر پرهیز کنید زیرا باعث افت سریع 
قند خون و احساس گرسنگی در طول روز می شود. برای مهار 
تش��نگی از خوردن غذاهایی مانند انواع نوشابه ها، بادمجان، 
سوسیس و کالباس، سس مایونز، سیر، پیاز و فلفل در وعده 
سحری پرهیز کنید. برای پیشگیری از بوی آزار دهنده دهان 
در طول روز، از مصرف س��یر و پیاز در وعده سحر بپرهیزید. 
ضمن اینکه رعایت نکات بهداش��تی برای تأمین مواد مغذی 
موردنیاز بدن س��بب افزای��ش طاق��ت روزه داران در مقابل 
گرس��نگی و تش��نگی طوالنی مدت در گرم تری��ن ماه های 

تابستان، به ویژه جلوگیری از کم آبی بدن می شود.

بایدهای افطار:
افط��ار خود را با آب جوش، ش��یر یا چ��ای ولرم باز کنید. 
هن��گام افطار از مواد قندی که به س��رعت جذب می ش��ود 
مانند خرما، کشمش، عسل یا نبات استفاده کنید و ترجیحاً 
برای این وعده از س��وپ، فرنی یا آش رقیق اس��تفاده شود. 
اگر آش رش��ته در زمان افطار استفاده می شود باید آن را به 
عنوان غذای کامل در نظر گرفت. از مصرف زیاد مواد غذایی 
پرچرب در وعده افطار خودداری کنید. این مواد غذایی باعث 
بی اشتهایی در هنگام سحر می شوند. فاصله زمانی بین افطار 
و ش��ام را رعایت کنید. س��عی کنید که ش��ام را با غذاهای 
سبك، کم قند و فیبردار مثل سوپ و سبزی ها یا ساالد که 
فش��ار چندانی به معده وارد نمی کنند، شروع کرده و سپس 
به سراغ شام اصلی بروید.  شام بهتر است از منابع پروتئینی 
کم چرب باشد. به عنوان مثال، مصرف تکه ای ماهی یا سینه 
مرغ کبابی همراه با انواع سبزی های بخارپز شده مانند هویج، 

لوبیا سبز، نخودفرنگی و ذرت بسیار مفید و انرژی زا است.

نبایدهای افطار:
از آشامیدن آب یخ یا نوشابه خیلی سرد پرهیز کنید. وعده 
افطار، از چای پررنگ استفاده نشود. مصرف بیش از حد مواد 
غذایی شیرین و چرب هنگام افطار، باعث تشنگی می شود و 
مصرف زیاد نوشیدنی ها، به ویژه مایعات خنك، با رقیق کردن 
اس��ید و آنزیم های دستگاه گوارش سبب اختالل در هضم و 
جذب مواد غذایی می ش��ود و مش��کالتی مانند درد شکم و 
نفخ را ایجاد می کند. مصرف دیرهنگام مواد غذایی باعث به 
تأخیر انداختن خواب و در نهایت بی اشتهایی و بی حوصلگی 

هنگام سحر می شود.
مواد غذایی کله پاچه، س��یرابی و شیردان موجب تشنگی 
می ش��ود، بنابراین بهتر است از مصرف آن ها در ماه مبارک 
رمض��ان پرهیز کرده یا به صورت کم آب و کم نمك در وعده 

افطار میل شود.

نیمـه  از  را پـس  سـحری 
شب میل کنید. این  می تواند 
مقاومـت فـرد روزه دار را در 
برابـر تشـنگی و گرسـنگی 
بهتریـن  دهـد.  افزایـش 
نوشـیدنی برای جلوگیری از 
آب  روزه داری،  در  تشـنگی 
اسـت که البته می توان آن را 
با کمی آب لیموی تازه طعمدار 

کرده و نوشید.
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ماه مبارک رمضان، ماه رحمت خداس��ت که درهای بهشت باز و درهای جهنم 
بسته است. ماهی است که خداوند برکات خود را بر بندگان نازل می کند و همۀ 
آنان را مهمان سفره فضل و کرم خویش می نماید. برای خدا راه را مشخص نکن، به 

خدا اعتماد کن و او را امتحان نکن.
خدایا ! پروردگارا! بارالها!

در ماه مبارک رمضان کمك مان کن دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت 
کنیم، بیشتر فرصت بدهیم. اگر بخشش آدم را کوچك می کند چرا خدا با این همه 

بخشش آنقدر بزرگ است؟

شب قدر 
إنا أنَزلناُه في لیلۀ القدر 

ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. 

َو ما أدراَک ما لَیلُۀ الَقدر
تو چه می دانی شب قدر چیست؟

 لَیلُۀ الَقدرِ َخیر ِمن ألِف َشهر 
شب قدر، بهتر از هزار ماه است.

 تََنَزُل الَمالئِکُۀ والروُح فیها بإذِن َربِِهم ِمن ُکل أمر 
فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای )تقدیر و تنظیم( هر کاری 

نازل می شوند.

َسالم ِهَي َحتی َمطلَِع الفجر 
این شب تا برآمدن سپیده دم )سراسر( سالم و رحمت است .

 )سوره قدر(

چه زیباس��ت در ماه مبارک رمضان هر روز س��وره ق��در را بخوانیم تا نور قرآن 
نصیبمان شود.

شب عید فطر
یك ماه؛ برای مهمانی خدا و دوری انس��ان از بس��یاری از گناهان و تابیدن نور 
الهی بر دل بندگان انسان را به خالق خود نزدیك می کند و این از بهترین اوقات 

دعاست. 
وقتی شب عید فطر فرا می رسد که به آن شب پاداش گویند. خداوند اجرا عاملین 

را می دهد ولی بدون حساب.
)بحاراالنوار، ج 93، ص 337(

راز و نیاز با خدا در ماه رمضان

برگرفته از کتاب راز عشق
نوشته عبدالکریم شمشیری)محمددوست(
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ورزش
نزدیک افطار از ورزش کردن پرهیز کنید!

ما بر قله آسیاییم
برنامه دور مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه

عملیات هیجان انگیز یوزهای ایرانی!
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تیم ملی فوتبال ایران در گروه مرگ جام جهانی ۲۰۱8 روس��یه به دنبال شگفتی س��ازی اس��ت. درحالی که ش��مارش معکوس برای آغاز جام جهانی 
شروع شده همه ایران منتظر شگفتی آفرینی و رقابت با غول های بزرگ دنیا در مستطیل سبز هستند. تیم ملی کشورمان به اعتراف تمامی  فوتبال 

دوستان و کارشناسان فوتبال داخلی و خارجی در گروهی موسوم به گروه »مرگ« قرار گرفته است.

عملیات هیجان انگیز یوزهای ایرانی!
تیم ملی فوتبال ایران و راهی که در روسیه پیش رو دارد

یوزها به دنبال ش�گفتی )5 دوره حضور در 
جام جهانی(

هم��ه چیز از س��ال 2011 ش��روع ش��د. 
مربی نام آشنایی که سکان هدایت تیم ملی 
پرتغال و باش��گاه پرافتخار رئال مادرید را در 
کارنامه خود داشت، وارد ایران شد. کارلوس 
کی روش، س��رمربی پرتغال��ی با ویژگی های 
خاص خودش بود. او شروع به ساخت تیمی 
قدرتمند کرد و اولی��ن اقدامش این بود که 
بازیکنان ایرانی االص��ل یا دورگه در خارج از 
کشور را به تیم ملی ایران دعوت کند تا تیم 
ق��درت مضاعفی بگیرد. اولین افتخارآفرینی 
ک��ی روش با تیم ملی ایران در س��ال 2014 
رقم خورد که موفق شد در یك بازی تاریخی 
مقاب��ل کره جنوبی، یوزهای ایران را بعد از 8 
سال راهی جام جهانی کند. در جام جهانی 

برزی��ل نیز این تیم هماهنگ و منظم موفق 
شد در مقابل ابرتیمی مانند آرژانتین خوش 
بدرخش��د و حتی در یك قدمی تس��اوی و 
حتی برد بود ولی لیونل مس��ی جادوگر کار 
خودش را در دقایق پایان��ی بازی انجام داد 
و آلبی سلس��ته را پیروز میدان کرد. اگرچه 
شاگردان کی روش از دور گروهی نتوانستند 
صعود کنند، ولی با بازی های خوبی که انجام 
دادن��د ملت ایران را ب��رای دوره بعدی جام 

جهانی امیدوار کردند.

مأموریت غیرممکن ک�ی روش و یوزها در 
گروه مرگ

رقبای ایران در گروه B جام جهانی پرتغال، 
اسپانیا و مراکش اس��ت. در نگاه اول حضور 
پرتغال و کریستیانو رونالدو، ابرستاره پرتغالی 

رئ��ال مادرید در گروه ایران توجه ها را جلب 
می کند. ک��ی روش باید اولین کاری که کند 
حرکات انفجاری کری��س را مهار کند تا به 
راحت��ی قاعده بازی را نب��ازد. پرتغال عنوان 
قهرمانی یورو 2016 را به همراه خود یدک 
می کشد و تیمی بس��یار آماده است. اسپانیا 
با س��تاره های جوان خود پا به عرصه میدان 
خواهد گذاش��ت تا دوباره بتوان��د قهرمانی 
2010 آفریق��ای جنوب��ی را تک��رار کن��د. 
الروخ��ای کنونی ترکیبی از س��تاره های با 
تجرب��ه مثل پیکه و راموس با س��تاره جوان 
مثل موراتا و ایس��کو اس��ت تا بتواند در این 
جام جهانی به عنوان قهرمانی برس��د. بدون 
ش��ك در این گروه اسپانیا شانس اول صعود 
اس��ت و روی کاغ��ذ پرتغ��ال ش��انس دوم 
اس��ت. در عین حال رقابت تنگاتنگی میان 
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ای��ران و مراکش ایجاد خواهد ش��د. اگرچه 
مراکش نیز رقیب آس��انی برای ایران نیست 
و بهترین تعبیری ک��ه از این گروه می توان 
کرد، »گروه مرگ« است. شاگردان کی روش 
برای صعود از مرحله گروهی باید از غول های 
بزرگ فوتب��ال بگذرند که به نوعی عملیاتی 

غیرممکن است.
 

رکوردهای بی نظیر ایران در مقدماتی جام 
جهانی 201۸

سرمربی 63 س��اله پرتغالی با وجود اینکه 
برای خودش یك ن��وع امپراطوری در ایران 
درس��ت کرده است اما نتایجی که این چند 
سال گذش��ته گرفته اس��ت باعث شده که 
منتقدانش س��کوت کنند. تی��م ملی ایران 
ب��ه عنوان دومین تیم دنیا ب��ا اقتدار به جام 
جهانی صعود کرد تا رکوردی بی سابقه برای 
ای��ران و کی روش ثبت ش��ود. یوزهای ایران 
در مقدمات��ی جام جهانی 2018 بدون هیچ 
شکس��تی به جام جهانی راه پی��دا کردند و 
حتی تا آخرین هفت��ه از این رقابت ها هیچ 
گل��ی نیز دریافت نکردن��د و این رکوردهای 
بی نظیر نشان دهنده قدرت دفاعی باالی تیم 
کی روش است و ملت ایران را بیش از پیش 

امیدوار می کند.

مهره های کلیدی کی روش

علیرضا جهانبخش )مهاجم آلکمار-آقای 
گل لیگ هلند(

بدون ش��ك ستاره درخش��ان این روزهای 
فوتبال ایران و آسیا علیرضا جهانبخش است. 
وینگر طراح و ریزنقش آلکمار در این فصل از 
لیگ برتر هلند آقایی کرد و نام فوتبال ایران 
را در قاره کهن و اروپا به قله افتخار رس��اند. 
علیرضا در این فصل برای تیمش 21 گل زد 
و 12 پ��اس گل داد تا به عن��وان آقای گلی 
فصل 2018-2017 هلند برس��د. البته این 
تنها دست آورد وینگر خوش اخالق و باهوش 
ایرانی نبود. او به اولین آسیایی تبدیل شد که 
در یک��ی از لیگ های معتبر دنیا عنوان آقای 
گلی را از آن خود می کند. با تمام این اوصاف 
بدون شك علیرضا یکی از مهره های کلیدی 
مرد پرتغالی مقابل رقبای نام آشنای خود در 
جام جهانی خواهد ب��ود. البته نباید فراموش 
کرد ک��ه باش��گاه های بزرگی مث��ل ناپولی 

خواهان جذب جهانبخش شدند ولی او این 
موضوع را به بعد از جام جهانی موکول کرده 
است. در نتیجه جام جهانی می تواند ویترینی 
عالی برای علیرضا باش��د تا تیم آینده اش را 
به بهترین ش��کل انتخاب کن��د و به یکی از 

لیگ های معتبر دنیا منتقل شود.
 

سردار آزمون )مهاجم روبین کازان-ستاره 
گلزن همیشگی یوزها(

 ستاره کم سن و سال گنبدی که همیشه 
با حواشی خاصی همراه است ولی همچنان 
مهاجم اول تیم ملی ایران اس��ت و هر موقع 
که کی روش به او اعتماد کرده، دس��ت خالی 
برنگشته است. سردار پس از درخشش های 
زیادی که در فصل گذشته به همراه روستوف 
داش��ت و در لیگ قهرمانان اروپا به تیم های 
بزرگی مانند بایرن مونی��خ و اتلتیکومادرید 
گل زد، بیش از پیش زیر ذره بین باشگاه های 
ب��زرگ اروپایی ق��رار گرفت. مس��ی ایران با 
گلزنی های زیادش در تیم ملی ایران خیلی ها 
را وادار کرد تا او را جانشین علی دایی، اسطوره 
تیم ملی کشورمان و آقای گل فوتبال جهان 
بدانند. اگرچه سردار در فصل جاری به همراه 
روبین کازان درخش��ش فصل های گذش��ته 
خودش را در لیگ روسیه نداشت اما کماکان 
یك مهاجم ش��ش دانگ و زهردار اس��ت که 

می تواند به هر تیمی گل بزند.

کری�م انصاری فرد )مهاج�م المپیاکوس-
دومین گلزن برتر یونان(

در خط حمله تیم ملی ایران آنقدر مهره های 
کلیدی وج��ود دارد و کی روش در این خط 

آنق��در بازیکنان آم��اده دارد که نمی توان از 
حض��ور انصاری ف��رد، مهاج��م المپیاکوس 
چشم پوشی کرد. کریم هم مثل جهانبخش 
در آس��تانه عنوان تاریخی آقای گلی س��وپر 
لی��گ یونان بود ولی در پایان ناکام ماند و با 
زدن 17 گل در جای��گاه دوم برترین گلزنان 
س��وپر لیگ یونان قرار گرف��ت. انصاری فرد 
در چند س��ال گذشته خیلی خوب خودش 
را ب��ا فوتبال یونان تطبی��ق داد و پس از دو 
فصل حضور در پانیونیوس راهی المپیاکوس 
پرافتخارترین باشگاه یونانی شد. او اگرچه در 
این باشگاه بزرگ در ابتدا نیمکت نشین بود 
و مشکالتی را با سرمربی وقت المپپیاکوس 
پیدا کرد ولی دست بردار نبود و تالش زیادی 
می ک��رد تا ب��ه ترکیب اصلی تیم برس��د. او 
موفق ش��د خودش را ب��ه ترکیب اصلی این 
باش��گاه پرافتخار یونانی برساند و به یکی از 
مهره های کلیدی تیم تبدیل ش��ود. او برای 
تیم��ش 17 گل در ای��ن فص��ل زد تا توجه 
باش��گاه های بزرگ را به طرف خودش جلب 
کند. ج��ام جهانی برای کریم نیز مثل دیگر 
لژیونره��ا بهترین فرصت اس��ت ت��ا به یك 

باشگاه بزرگ اروپایی برود.

کاوه رضایی )ش�ارلوا بلژیک-شانس اول 
آقای گلی بلژیک(

کاوه رضایی تازه ترین اسم در میان مهاجم 
ثابت و قدر تیم ملی ایران است. رضایی فصل 
گذشته از اس��تقالل جدا شد و عازم بلژیك 
گردی��د تا فوتبالش را در اروپا پیگیری کند. 
کاوه خیل��ی زود خودش را با تیم هماهنگ 
کرد و به مهاجم اصلی تیمش تبدیل ش��د. 
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مهاجم 26 ساله در آرزوی درخشش در جام 
جهانی است البته اگر فرصتی برای بازی پیدا 
کند. کاوه در این فصل 16 گل زده اس��ت و 
در صدر جدول گلزنان برتر لیگ بلژیك قرار 
دارد. ک��ی روش در خط حمله ایران با وجود 

این مهاجمان آماده کار سختی دارد.
 

مرتضی پورعلی گنج�ی )مدافع مطمئن و 
نفوذناپذیر(

صخ��ره و دی��وار پ��والدی لقب��ی اس��ت 
ک��ه رس��انه های قطر ب��ه مرتض��ی داده اند. 
پورعلی گنجی در دو فصل گذشته برای السد 
قطر بازی کرده و آمار خیلی خوبی را از خود 
به جای گذشته است تا جایی که السد در دو 
فص��ل اخیر عنوان بهترین خط دفاعی لیگ 

ستارگان را از آن خود کرده است. 
بدون ش��ك مرتضی مهره کلیدی و اصلی 
کی روش در مرکز خط دفاعی اس��ت تا جلو 
س��تاره هایی مانند رونالدو، ایسکو و موراتا را 

بگیرد.

سیستم بازی ایران
ک��ی روش در این چند س��ال گذش��ته که 
هدایت تیم ملی ایران را برعهده گرفته اس��ت 
غالباً با س��بکی دفاعی بازی کرده اس��ت و به 
نوعی به فوتبال دفاعی ش��هرت پیدا کرد. مرد 
63 سال پرتغالی همیشه از دو هافبك دفاعی 
استفاده می کند و نشان دهنده این واقعیت است. 
سیستم بازی کی روش غالباً به شکل 1-3-2-4 

است و سیستم تك مهاجمی او مشهور است.

نقاط قوت و ضعف
با نگاه موش��کافانه به خطوط سه گانه تیم 

ملی ایران متوجه می شوید که قدرتمندترین 
خطوط، خط حمله تیم ملی اس��ت. ترافیك 
بازیکنان گلزن و آماده ای مثل سردار آزمون، 
علیرضا جهانبخش، رضا قوچان نژاد، مسعود 
ش��جاعی، کاوه رضایی و کری��م انصاری فرد 
نش��ان دهنده این واقعیت است. خط میانی 
یوزها نیز با وجود هافبك هایی مثل س��عید 
عزت اللهی، امید ابراهیمی و س��امان قدوس 
ضعیف نیس��ت ولی نس��بت به خط حمله 
قدرت کمتری دارد. با بررسی خط دفاعی با 
حضور سید جالل حسینی، مرتضی پورعلی 
گنج��ی، ووریا غف��وری و می��الد محمدی 
می توان گفت که ای��ن خط نیز در وضعیت 
خوبی به سر می برد. در چارچوب دروازه اما 
به نظر می رسد هنوز چیزی مشخص نیست. 
البت��ه در بازی های اخیر تی��م ملی علیرضا 
بیرانون��د نف��ر اول بوده و قاعدت��اً کی روش 
او را گلر ش��ماره یك خود می داند اما شاید 
هم کی روش مثل جام جهانی گذشته برای 

دروازه تیم ملی سورپرایز داشته باشد.
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گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان
تاریخ و ساعت

24 خرداد 1397 ساعت 19:30 روسیه عربستان
25 خرداد 1397 ساعت 16:30 مصر اروگوئه
29 خرداد 1397 ساعت 22:30 روسیه  مصر
30 خرداد 1397 ساعت 19:30 اروگوئه عربستان

4 تیر 1397 ساعت 18:30 اروگوئه روسیه
4 تیر 1397 ساعت 18:30 عربستان مصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش
تاریخ و ساعت

25 خرداد 1397 ساعت 19:30 ایران مراکش
25 خرداد 1397 ساعت 22:30 اسپانیا پرتغال
30 خرداد 1397 ساعت 16:30 پرتغال مراکش
30 خرداد 1397 ساعت 22:30 ایران اسپانیا

4 تیر 1397 ساعت 22:30 ایران  پرتغال
4 تیر 1397 ساعت 22:30 مراکش اسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا
 تاریخ و ساعت

26 خرداد 1397 ساعت 14:30 فرانسه استرالیا
26 خرداد 1397 ساعت 20:30 پرو دانمارک
31 خرداد 1397 ساعت 16:30 فرانسه پرو
31 خرداد 1397 ساعت 19:30 استرالیا دانمارک

5 تیر 1397 ساعت 18:30 دانمارک فرانسه
5 تیر 1397 ساعت 18:30 استرالیا پرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه
تاریخ و ساعت

26 خرداد 1397 ساعت 17:30 آرژانتین ایسلند
26 خرداد 1397 ساعت 23:30 کرواسی نیجریه
31 خرداد 1397 ساعت 22:30 آرژانتین کرواسی

1 تیر 1397 ساعت 19:30 ایسلند نیجریه
5 تیر 1397 ساعت 22:30 آرژانتین  نیجریه
5 تیر 1397 ساعت 22:30 کرواسی ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان
تاریخ و ساعت

27 خرداد 1397 ساعت 16:30 کاستاریکا صربستان
27 خرداد 1397 ساعت 22:30 برزیل سوئیس

1 تیر 1397 ساعت 16:30 برزیل کاستاریکا
1 تیر 1397 ساعت 22:30 سوئیس صربستان
6 تیر 1397 ساعت 22:30 صربستان برزیل
6 تیر 1397 ساعت 22:30 سوئیس کاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیك، سوئد، کره جنوبی
تاریخ و ساعت

27 خرداد 1397 ساعت 19:30 آلمان مکزیك
28 خرداد 1397 ساعت 16:30 سوئد کره جنوبی

2 تیر 1397 ساعت 22:30 آلمان سوئد
2 تیر 1397 ساعت 19:30 کره جنوبی مکزیك
6 تیر 1397 ساعت 18:30 کره جنوبی آلمان
6 تیر 1397 ساعت 18:30 مکزیك سوئد

گروه G: بلژیك، پاناما، تونس، انگلیس
تاریخ و ساعت

28 خرداد 1397 ساعت 19:30 بلژیك پاناما
28 خرداد 1397 ساعت 22:30 انگلیس تونس

2 تیر 1397 ساعت 16:30 بلژیك تونس
3 تیر 1397 ساعت 16:30 انگلیس پاناما
7 تیر 1397 ساعت 22:30 انگلیس بلژیك
7 تیر 1397 ساعت 22:30 پاناما تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن
 تاریخ و ساعت

29 خرداد 1397 ساعت 16:30 لهستان سنگال
29 خرداد 1397 ساعت 19:30 کلمبیا ژاپن

3 تیر 1397 ساعت 19:30 ژاپن سنگال
3 تیر 1397 ساعت 22:30 لهستان کلمبیا
7 تیر 1397 ساعت 18:30 ژاپن لهستان
7 تیر 1397 ساعت 18:30 کلمبیا سنگال

برنامه دور مقدماتی بازی های جام جهانی 2018 روسیه که از 24 خردادماه تا 23 تیرماه 97 در 11 شهر این کشور برگزار می شود، به شرح زیر است: 
دیدارهای مرحله گروهی )زمان  بازی ها به وقت تهران است(.

برنامه دور مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
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ک��ه  زی��ادی اس��ت  س��ال های 
س��ال های  نمی ش��وند.  دی��ده 
زی��ادی اس��ت ک��ه هم��ه جوره 
نادیده گرفته می شوند، اما کار 
خودش��ان را انج��ام می دهند و 
برترین عناوین را در معتبرترین 
مسابقات فوتسال قاره کهن از 
آن خود می کنند. سال هاس��ت 
باوجود افزای��ش محدودیت ها 
و مان��ع تراش��ی ها، پای عش��ق 
و عالق��ه خ��ود مان��ده  و هم��ه 
دشواری ها را به جان خریده اند. 
شیرزنان ایرانی توقف ناپذیرند. 
آن ها چنان در مستطیل کوچک 
فوتسال غیرتمندانه می جنگند 
و پیش می روند که حتی دنیا هم 
لب به تحسین شان می گشاید. 
یک بار دیگر دختران پارس��ی با 
شکست قوی ترین تیم فوتسال 
آس��یا که از لح��اظ امکانات هیچ 
ش��باهتی به تیم ملی ما ندارد، 
توانستند بر قله آسیا بایستند 
تا نش��ان دهند شایس��ته تر از 
آن چیزی هس��تند که در تصور 
می گنج��د. دبل قهرمان��ی تمام 
آن چی��زی نب��ود که ش��اگردان 
ش��هرزاد مظفر به م��ردم ایران 
هدیه دادند. عملکرد ستاره های 
بی ادع��ای ایران به قدری از هر 
لحاظ خوب بود که کنفدراسیون 
فوتب��ال آس��یا عناوی��ن مهم را 
به آنها اختص��اص داد. عناوینی 
مثل بهترین بازیکن، خانم گل، 
تکنیکی تری��ن بازیکن، بهترین 
دروازه ب��ان و ج��ام اخالق همه 
آن چیزهایی اس��ت که دختران 
ایران��ی ب��ه شایس��تگی آنها را 
ب��ه دس��ت آوردن��د. ب��ه بهانه 
افتخارآفرینی بزرگ ستاره های 
فوتسال به معرفی این قهرمانان 

می پردازیم.

آشنایی با ستاره های تیم فوتسال زنان ایران قهرمانان قاره کهن

امیر صادقی پناه
روزنامه نگار

اعت�دادی؛  فاطمه 
ماشین گلزنی

آن قدر به راحتی 
گل می زن��د و ب��ا 
ت��وپ هنرنمای��ی 
می کن��د که حتی 
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به او لقبی 
اختصاص داده اس��ت. »ماشین گلزنی« عنوانی 
اس��ت که سایت AFC به او داده و ستاره ایرانی 
هم در مس��ابقات قهرمانی آس��یا ثابت کرد که 
شایس��تگی این لقب را دارد. اعتدادی با 9 گل 
زده به همراه سارا شیربیگی و بازیکن ژاپنی در 
صدر جدول گلزنان آس��یا قرار گرفت. اعتدادی 
درحال��ی این عنوان را به خودش اختصاص داد 
که تیم ملی ایران یك بازی کمتر از ژاپن انجام 
داده که اگر تعداد بازی ها مشترک بود حتماً او 
می توانست به تنهایی عنوان خانم گل مسابقات 
قهرمانی آس��یا را به دست بیاورد. اعتدادی هم 
مثل اغلب ملی پوش��ان فوتسال در تیم دانشگاه 
آزاد به میدان می رود و  س��ال گذشته به همراه 

این تیم نایب قهرمان لیگ ایران شد.

ش�یربیگی؛  سارا   
خانم هت تریک

ش��یربیگی  سارا 
از آن س��تاره هایی 
اس��ت ک��ه ح��اال 

حاالها فرصت درخش��ش در قاب فوتس��ال را 
دارد. ای��ن بازیکن تیم ملی فوتس��ال 27س��اله 
است و حداقل تا 4، 5  سال دیگر می تواند برای 
تیم ملی بازی کند و بدرخش��د. شیربیگی پیش 
از مسابقات قهرمانی آسیا هم توانایی های خود 
را نشان داده بود، اما اوج درخشش او با پیراهن 
تیم مل��ی در تایلن��د رقم خ��ورد. او با گل های 
حساسی که در این مسابقات به ثمر رساند نقش 
مهمی در قهرمانی تیم ملی ایفا کرد. شیربیگی با 
هت تریك در دیدار فینال مقابل ژاپن توانست 
خود را به دیگ��ر هم تیمی اش فاطمه اعتدادی 
در صدر جدول گلزنان برساند. او درحالی مقابل 
یکی از بهترین تیم های آس��یا هت تریك کرد 
که ژاپنی ها تا قبل از بازی با ایران کمترین گل 

خورده را داشتند.

فاطمه پاپی؛ برنده 
نظرسنجی  ۹0

فوتس��ال  اهالی 
متخص��ص  را  او 
زیبا  گل های  زدن 
فاطمه  می دانن��د. 
پاپی 28ساله وقتی خیلی معروف شد که یکی از 
گل هایش در لیگ برتر در  سال گذشته در جمع 
بهترین گل های ماه فوتبال و فوتس��ال ایران در 
برنام��ه 90 قرار گرفت و در کمال ش��گفتی از 
طرف بینندگان این برنامه به عنوان بهترین گل 

ما بر قله آسیاییم
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انتخاب ش��د. او  سال گذشته هم در تیم حفاری بازی کرد و گل های 
قیچی برگردان زیبایی در لیگ به ثمر رس��اند. پاپی از پرافتخارترین 
بازیکنان لیگ فوتس��ال است که سابقه خانم گلی و انتخاب به عنوان 

بهترین بازیکن این لیگ را در کارنامه خود دارد.

لیال خدابنده لو؛ ذخیره ای مطمئن
لی��ال خدابنده ل��و دروازه ب��ان تیم ملی 
فوتس��ال ایران اس��ت که البته به تناوب 
ب��رای تیم ملی بازی می کن��د اما هر بار 
هم که درون دروازه قرار گرفته عملکرد 
خوبی داش��ته است. او یکی از مهمترین 
مهره های تیم ملی روی نیمکت است و ذخیره ای مطمئن برای فرزانه 
توسلی محسوب می ش��ود. خدابنده لو که در تیم مطرح دانشگاه آزاد 
بازی می کند، فصل گذشته عنوان بااخالق ترین بازیکن لیگ فوتسال 
بان��وان را به خ��ود اختصاص داد. جالب اینجاس��ت که جایزه بازیکن 
بااخالق یکی از مهمترین جوایز لیگ فوتسال بانوان است که اهمیت 

زیادی برای بازیکنان و تیم ها دارد.

فاطمه ارژنگی؛ بمب روحیه
او هم یکی از بازیکنان ذخیره و مطمئن 
تیم ملی است که هر زمان مشکلی برای 
بازیکن��ان اصل��ی تیم ملی پی��ش بیاید 
برای درخشش درون زمین آماده است. 

ارژنگی بازیکن ش��اخص دانشگاه آزاد اس��ت که دو سال پیش عنوان 
بهترین بازیکن لیگ را به خود اختصاص داد.

نسترن مقیمی؛ ستاره ای از شمال
او از بهترین بازیکن��ان تیم نفت آبادان 
در لیگ  سال گذشته بود. نسترن مقیمی 
29س��اله که در ش��مال ایران متولد شده 
ب��رای پیگیری رویاهای فوتس��الی اش به 
جن��وب کش��ور رفت��ه و در آن جا خوش 

درخشیده است.

نسیمه غالمی؛ مسی ایران
نه این که با یک��ی دو حرکت تکنیکی 
این لقب را به او داده باش��ند نه. کاپیتان 
تیم ملی فوتس��ال ایران واقع��اً تکنیکی 
خارق الع��اده دارد ک��ه ب��ه شایس��تگی 
لقب مس��ی فوتسال در آس��یا را به خود 
اختصاص داده اس��ت. غالمی 33س��اله بعد از نیلوفر اردالن کاپیتان 
تیم ملی ایران شد و با این که از بقیه بچه های تیم ملی بزرگ تر است اما 
می گویند روابط بسیار نزدیکی با بچه ها دارد و کاپیتان محبوبی برای 
تیم ملی محسوب می ش��ود. غالمی در نخستین قهرمانی تیم متمول 

نفت آبادان هم نقشی مؤثر داشت.
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فهیمه زارعی؛ زننده گل های زیبا
ستاره کهنه کار تیم ملی، معروف است 
به این که گل های زیبایی می زند. فهیمه 
زارعی 34ساله با وجود این که از سال های 
جوانی فاصله گرفته اما به درخشش خود 
در تیم باشگاهی و تیم ملی ادامه می دهد. 
او  س��ال گذش��ته برای تیم حفاری اهواز بازی ک��رد و عنوان بهترین 
بازیکن فصل را به خودش اختصاص داد. سه س��ال پیش پایگاه معتبر 
مترو که به طور تخصصی اتفاقات فوتس��ال را دنبال می کند، گل او به 
مالزی در دوره قبلی مس��ابقات قهرمانی آسیا را به عنوان بهترین گل 

تاریخ فوتسال بانوان جهان انتخاب کرد.

فرزانه توسلی؛ عقاب آسیا
بهترین دروازه بان آس��یا. فرزانه توسلی 
32س��اله یکی از س��تاره های تأثیرگذار 
تیم ملی فوتسال است که اوج درخشش 
او در دی��دار فین��ال مقابل ژاپ��ن بود. او 
در مقاب��ل بازیکنان س��رعتی و تکنیکی 
تیم ملی ژاپن شجاعانه ایستادگی کرد و 
فق��ط دو بار به آنها این فرص��ت را داد که دروازه ای��ران را باز کنند. 
توسلی در بین دروازه بانان این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا بهترین 
عملکرد را داشت و نقشی مهم در دبل قهرمانی ایران ایفا کرد. توسلی 
در  س��ال 2015 از طرف سایت فوتسال پلنت در جمع 10 دروازه بان 

برتر فوتس��ال زنان جهان قرار گرفت که عنوان ارزشمندی برای او و 
فوتسال ایران بود. جالب است بدانید که توسلی بین فوتسالی ها لقب 
عقاب آسیا را به خود اختصاص داده است. او درحالی در تیم باشگاهی 
خود دانش��گاه آزاد و تیم ملی می درخش��د که در هیچ کدام از دو تیم 

مربی اختصاصی برای دروازه بانی ندارد.

فرشته کریمی؛ بهترین در دنیا
سرشناس ترین بازیکن تیم ملی فوتسال 
ایران اس��ت که ش��هرتی جهان��ی دارد. 
فرش��ته کریمی ک��ه در دوران نوجوانی 
بسکتبالیست بوده با وجود ممنوعیت ها 
و محدودیت ها ب��رای فوتبال بانوان وارد 
این رش��ته ش��د و بعد به فوتس��ال آمد و درخش��ش در این رشته را 
آغ��از کرد. او در تم��ام رده های ملی فوتبال و فوتس��ال بازی کرده و 
در  س��ال 2015 و بعد از نخس��تین قهرمانی ایران در مس��ابقات جام 
ملت های آس��یا، در جمع 10 بازیکن برتر فوتس��ال زنان در دنیا قرار 
گرف��ت. او بعد از این افتخارات با حض��ور در برنامه های تلویزیونی به 
شهرت زیادی رسید و نقش��ی چشمگیر در معرفی فوتسال بانوان به 
مردم ایران ایفا کرد. کریمی امسال هم برای دومین بار پیاپی به عنوان 
بهترین بازیکن مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا دست یافت تا افتخاری 
دیگر به کارنامه اش اضافه کند. کریمی  س��ال گذشته در تیم فوتسال 

پرسپولیس به میدان رفت.
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طاهره مهدی پور؛ امید به آینده 
کم سن و س��ال ترین بازیکن تیم ملی 
اس��ت. طاه��ره مهدی پ��ور، دروازه ب��ان 
تیم ملی فوتس��ال اس��ت که سابقه بازی 
ب��رای تیم ملی در جام جهانی اس��پانیا را 
دارد. او ک��ه فقط 21 س��ال دارد آن قدر 
در سال های گذش��ته خوب بوده که در 
جام جهانی اسپانیا کادر فنی تیم ملی را وادار کرد بعد از سال ها دست 
به تغییر درون دروازه بزنند. بی شك آینده ای درخشان در انتظار این 

گلر خوب خواهد بود.

آرزو صدقیانی زاده؛ ملی پوش 15ساله
آرزو، یکی از پدیده های فوتسال ایران 
اس��ت. او فقط 22 س��ال دارد اما آن قدر 
خوب است که سرمربی تیم ملی نتوانست 
او را به مس��ابقات قهرمانی آس��یا نبرد. 
صدقیانی زاده در فصل اخیر لیگ برتر به 
همراه تیم نفت آبادان قهرمان ش��د و یکی از ارکان مهم قهرمانی این 
تیم بود. او یکی از مس��تعدترین فوتسالیس��ت های زن ایران است که 

توانست در 15سالگی به تیم ملی دعوت شود.

مهسا کمالی؛ رویای لژیونر شدن
ستاره تیم فوتسال دانشگاه آزاد اگرچه 
درحال حاض��ر جایگاه ثابتی در تیم ملی 
ندارد اما این استعداد و شانس را دارد که 
پا جای ستاره های بزرگ تیم ملی بگذارد. 
او فص��ل پی��ش بارها به عن��وان بهترین 
بازیکن لیگ فوتس��ال در هفته های مختلف انتخاب ش��د و آرزوهای 
دوردس��تی را دنبال می کند. کمالی 23س��اله بازی در اروپا و لژیونر 

شدن را رویای بزرگ خود معرفی می کند.

 
فرشته خسروی؛ با استعداد

بازیک��ن ایذه ای فوتس��ال ایران  س��ال 
گذش��ته به همراه نفت آب��ادان قهرمان 
لیگ ش��د و همین موضوع دلیل خوبی 
بود برای دعوتش به تیم ملی. خس��روی 
24ساله س��ابقه زیادی در تیم ملی ندارد 
اما از بازیکنانی است که استعداد زیادی دارد و می تواند جایگاه ثابتی 

در تیم ملی برای خود فراهم کند.
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اگ��ر به دنبال آن هس��تید در م��اه مبارک 
رمضان متابولیس��م بدنتان کاهش پیدا نکند 
و از تجم��ع چربی ها جلوگیری ش��ود، از آب 
فراوان استفاده کنید و به فعالیت های ورزشی 

بپردازید. 
حسین سعادت مهر عضو انجمن پزشکان 
ورزش��ی در این رابطه می گوید: بهتر اس��ت 
در م��اه مبارک رمض��ان از انج��ام تمرینات 
ورزش��ی فشرده و س��نگین پرهیز کنید و به 
فعالیت های سبك تر مانند پیاده روی بپردازید. 
همچنین در صورت نیاز زیر نظر کارش��ناس 
ح��رکات اصالحی به تقوی��ت عضالت و رفع 
ناهنجاری های اسکلتی بپردازید. وی با بیان 
این که مصرف 2 تا 3 واحد میوه وعده سحر 
می توان��د تا حدودی آب و مواد مغزی بدن را 
تأمین کند، گفت: پس از بیدار ش��دن ش��ما 
می توانید حدود 10 دقیقه به حرکات کششی 
بپردازید تا بدن برای فعالیت های روزانه آماده 
ش��ود. البته اگر می خواهی��د در ماه رمضان 
متابولیسم بدنتان کاهش پیدا نکند و از تجمع 
چربی ها جلوگیری شود از آب فراوان استفاده 
کنید و به فعالیت های ورزش��ی بپردازید. در 
همین ارتباط بهتر اس��ت ساعت ورزش را به 
بع��د از افطار موکول کنی��د، نزدیك افطار از 

ورزش ک��ردن خودداری کنی��د. زیرا در این 
زمان به علت کمبود قن��د مورد نیاز بدن در 
خون دچار افت قند خون و سرگیجه خواهید 
ش��د. همچنین به دلیل کمبود کربوهیدرات 
بدن سراغ پروتئین ها می رود و بافت عضالنی 
تحلیل می رود که جبران این بافت عضالنی 

بسیار کار مشکلی است.
وی گف��ت: در وع��ده افط��ار س��عی کنید 
از غذاه��ای حاوی کربوهیدرات با ش��اخص 
گالیسمی متوسط و همچنین از پروتئین ها 
اس��تفاده کنید. همچنین از افطار تا س��حر 
س��عی کنید به فاصله زمانی مختلف از آب و 
میوه های تازه مثل هندوانه اس��تفاده کنید از 

مصرف سبزیجات نیز غافل نمانید.
 یکی از بهترین زمان ها برای ورزش در ماه 
مبارک رمض��ان و انجام فعالیت های بدنی 2 
س��اعت پس از صرف افطار است. زیرا بعد از 
گذشت این زمان مواد غذایی جذب بدن شده 
و انرژی الزم را برای انجام فعالیت های ورزشی  

دارید.
 همچنین فاصله زمان��ی از افطار تا ورزش 
را حتم��اً رعای��ت کنید تا دچار مش��کالت 
گوارش��ی نشوید. زیرا پس از صرف غذا خون 
ب��ه س��مت روده و معده ب��رای عمل هضم 

می رود و خون رس��انی به عضالت کم اس��ت 
وقت��ی در این زم��ان ب��ه ورزش می پردازید 
خون رس��انی به معده کم و عمل هضم دچار 
مشکل می شود. توصیه می شود ورزش هایی 
همچون پیاده روی با ش��دت متوسط حدود 
50% ت��وان قلبی و بی��ن 30 الی 45 دقیقه 
4 جلسه در هفته باشد. حتماً در حین ورزش 
آب بنوشید. قبل از شروع پیاده روی مفاصل پا 
و کمر را گرم کنید و س��پس ورزش را شروع 
کنید و در پایان ورزش به حرکات کشش��ی 
بپردازید. از جمله فواید این ورزش می توان به 
بهبود کارایی قلب و مغز اشاره کرد. همچنین 
حرکات کششی سبب کاهش درد، استرس و 
تنش عضالنی، بهبود انعطاف پذیری و دامنه 
حرکتی و خون رسانی بهتر به عضالت مختلف 
بدن می ش��ود. انجام 45 دقیق��ه پیاده روی با 
شدت 50% توان قلبی باعث می شود ذخایر 
گلیکوژن عضالت خالی شود و با تغذیه صحیح 
بعد از ورزش تا سحر ذخایر گلیکوژن عضالت 
و کبد مجدد بهتر بازسازی می شود و در روز 
بعد فرد روزه دار سرحال تر و با نشاط تر است. 
مطمئناً ورزش و روزه داری منافاتی با هم ندارد 
و با آگاهی می توانید در این ماه هم به عبادت 

و هم به ورزش بپردازید.

نزدیک افطار از ورزش کردن پرهیز کنید!
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