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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل كند ،پس از آن دو ركعت نماز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب نماید و

آیةالكرسى بخواند و حمد و ثناى الهى بجا آورد و صلوات بر حضرت رسول و آل او بفرستد .سپس این دعا
را بخواند:

اَل ّل ُه َّم اِن ّى ا َ ْس َت ْو ِد ُع َ
ك ال ْ َی ْو َم
خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم
بیل ّ
ِب
الشاه َ
كان ِمنّى ب َِس ٍ
ن َ ْف ِسى َو اَهْلى َو مالى َو ُولْدى َو َم ْن َ
ِد ِم ْن ُه ْم َوالْغآئ َ

خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر كه را با من راهى دارد حاضرشان و غائبشان را
اح َف ْظنا بِحِ ْف ِظ ا ِْ
اح َف ْظ َع َل ْینا
الیْ ِ
مان َو ْ
اَل ّل ُه َّم ْ
خدایا حفظ كن ما را به حفظ ایمان و نگهبان بر ما باش
ك اِن ّا اِل َ ْی َ
ِك َوال ت َْس ُل ْبنا َف ْض َل َ
اج َع ْلنا فى َر ْح َمت َ
ون.
ك را ِغ ُب َ
اَل ّل ُه َّم ْ

خدایا ما را در كنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما كه ما به تو مشتاقیم.
الدن ْیا َوا ْ
ب َو ُس َّو ِء ال ْ َمن َْظ ِر فِى ا ْ
اَل ّل ُه َّم اِن ّا ن َ ُعو ُذ ب َ
الخِ َرةِ.
الس َف ِر َو كابَةِ ال ْ ُم ْن َق َل ِ
مال َوال ْ َولَدِ فِى ُّ
ْل َوال ْ ِ
اله ِ
ِك م ْ
ِن َو ْعثآ ِء َّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بدى دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و
آخرت.

ك َ
ِك َو تَ َق ُّرب ًا اِل َ ْی َ
هذا ال َّت َو ُّجهَ َط َلب ًا ل ِ َم ْرضات َ
اَل ّل ُه َّم اِن ّى اَتَ َو َّج ُه اِل َ ْی َ
ك.

خدایا من به تو رو كنم در این رو كردن به خاطر این كه جویاى خشنودى تو و تقرب جستن به درگاهت
هستم.
فیك َوفى ا َ ْول ِیآئ َ
[اَل ّل ُه َّم] َف َبلِّغْنى ما ا ُ َؤم ِّ ُل ُه َو ا َ ْر ُجو ُه َ
ِك

خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان
مین.
یا ا َ ْر َح َم ال ّراحِ َ
امید دارم اى مهربانترین مهربانان.

مس�افر پس از دعای صفحه مقابل تس�بیحات

حضرت فاطمه سلام اهلل علیها را بخواند و سوره
حم�د را از پی�ش رو و از جانب راس�ت و از جانب

چپ بخواند و همچنین آیه الكرسى را از سه جانب
بخواند ،و بگوید:

اَل ّل ُه َّم اِل َ ْی َ
ت َو ْجهى
ك َو َّج ْه ُ

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

تب َ
َو َع َل ْی َ
ِك َفال
ت ا َ ْهلى َو مالى َو ما َخ َّولْتَنى َو َق ْد َوثِ ْق ُ
ك َخ َّل ْف ُ

و به امید تو بجاى گذاردم خانواده و مالم و آنچه را به من مرحمت فرمودى
و به تو اطمینان كردم پس

ب َم ْن اَرا َد ُه َوال یُضَ ی ِّ ُع َم ْن َحف َِظ ُه اَل ّل ُه َّم َص ِّ
ل َعلى ُم َح َّمدٍ َو ال ِهِ
ت َُخی ِّ ْبنى یا َم ْن ال یُ َخی ِّ ُ
ناامیدم مكن اى كه ناامید نكند ،هر كه را به او توجه كند ،و ضایع نكند
هر كه را او محافظتش كند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،
ت َعن ُْه َوال تَكِ ْلنى ا ِلى ن َ ْفسى
اح َف ْظنى فیما ِغ ْب ُ
َو ْ

و محافظت كن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار
لدعا َء
مین ا َ ُّ
یا ا َ ْر َح َم ال ّراحِ َ

اىمهربانترینمهربانان.
سپس مسافر سوره توحید را یازده مرتبه و سوره اِن ّا اَن ْ َزلْنا ُه و آیة الكرسى و سوره
ناس و سوره فلق را بخواند

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.
منبع:مفاتیحالجنان
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در مراسمی با حضور مدیران شرکت عقاب افشان برگزار شد

تقدیرازنمایندگیهایموفقعقابافشان
در دریافت استاندارد داس

مدی��ران ش��رکت تولی��دی و صنعت��ی
عقابافش��ان طی مراسمی از نمایندگیهای
مجاز این شرکت در ش��هرهای تبریز ،یزد و
مش��هد کد  50003به جه��ت موفقیت در
کس��ب اس��تانداردهای داس (۲۰۱۹ )DOS
اس��کانیای س��وئد برای دومین بار با اهدای
جوایزی تقدیر کردند .سه نمایندگی یاد شده
شرکت عقابافش��ان به ترتیب در سالهای
 2016 ،2016و  2017برای نخستین بار به
این امر مهم دست يافته بودند.
همچنین نمايندگي اصفهان با کد 50005

و مدیری��ت برادران م��ودت نژاد ک��ه پروژه
اس��تاندارد  DOSرا از ابت��داي س��ال 1396
آغ��از و در تاري��خ  ،97/12/16با حمايتهاي
مديريت ارشد شرکت عقاب افشان ،همکاري
و تالش کليه پرس��نل نمایندگی ،س��عي و
تالش واحد اس��تاندارد ،آقایان مهندس ولی،
مهندس احمد اکبری و Sergey Myznikov
کارش��ناس اس��کانيا ب��ا موفقيت ب��ه پايان
رس��انده بود ،در این مراس��م حضور داشت و
مورد قدردانی قرار گرفت .گفتنی اس��ت که
 Scania Dealer Operating Standardک��ه

اختص��ارا ً ( )DOSخوانده میش��ود از طريق
معرفي الزامات کيفي مربوط به تعميرگاههاي
مجاز ،نحوه نگرش مشتريان نسبت به شبکه
خدمات پس از فروش اس��کانيا را مش��خص
ميکند.
اين استاندارد همچنين حداقل معيارهاي
کيف��ي را ب��راي ملحق ش��دن و عضويت در
شبکه خدمات پس از فروش اسکانيا را تبيين
کرده و تمهيداتي را معرفي میکند که بايد در
تعميرگاههاي اسکانيا موجود باشد.
با اين حال ،بايد تاکيد کرد که اس��تاندارد
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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 DOSبرخورد مناسب با مشتريان و رضايت
مشتري را عاملي مهم براي موفقيت دانسته و
همواره مشتريان را در اولويت ميداند.
اس��تاندارد  DOSاز س��ال  1999با عنوان
 DOS1ب��راي نخس��تين مرتب��ه منتش��ر
ش��د و در س��ال  2019نس��خه پنج��م آن
منتشر گردید.
واحد استاندارد شرکت عقابافشان بر اساس
برنامهريزيه��اي انج��ام ش��ده و تالشهاي

هر دو س��ال کليه پارامترها و معيارهاي اين
استاندارد مجددا ً توسط شرکت اسکانيا مورد
ارزياب��ي قرار ميگيرد ،به همين خاطر واحد
استاندارد شرکت عقاب افشان نظارت مستمر
خود بر نمايندگيهاي مجاز را همواره ادامه
خواهد داد تا اين اطمينان حاصل ش��ود که
در ط��ول م��دت زمان اعتب��ار گواهينامهها،
همچنان روند فعاليت نمايندگيها مطابق با
استانداردهاي روز اروپا انجام پذيرد.

بيوقفه خود با همکاري ديگر واحدها موفق
به اخذ اين گواهينامه براي  5نمايندگي از 13
نمايندگي مجاز موجود در شبکه خدمات پس
از فروش خود از س��وي شرکت اسکانيا شده
است و اميد است که با حمايتهاي مديريت
ارشد شرکت عقابافشان و همکاري مديران
نمايندگيها در س��ال  2020اين تعداد به 7
نمايندگي افزايش يابد.
اعتبار گواهينامه  DOSدو س��ال اس��ت و
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قابل توجه رانندگان عزیز

اگرجادههابارانیاستاحتیاطفراموشنشود!
هرس��اله با رس��یدن به فصل
پاییز و زمس��تان ،ش��اهد آغاز
بارندگیهادرشهرهاوجادههای
کش��ور هس��تیم ،رانندگی در
ش��رایط باران��ی اب��دا ً موضوع
س��رگرم کنندهای نیس��ت ،در
این شرایط غالبا ً دید رانندگان
و عابری��ن بس��یار ضعیفت��ر
از حال��ت عادی اس��ت و س��طح
جادهه��ا و خیابانها نیز لغزنده
است و متاسفانه آنچه اکثریت
میخواهند ،این است که زودتر
به مقصد خود برسند .بنابراین
تعجبی ندارد که روزهای بارانی،
از پرحادثهترین و خطرناکترین
روزه��ا برای رانندگی باش��ند.
شرایط نامس��اعد جاده وقتی با
بیاحتیاطی و ناآگاهی رانندگان
در مورد چگونگی راندن در این
شرایط همراه میشود ،میتواند
حوادث و س��انحههای بسیاری
ایجاد کند.
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اما رانندگی در باران ،آنطور که بهنظر میرس��د
هم ترس��ناک نیس��ت ،چرا که با دانستن نکات
ایمنی و رعایت چند نکته ساده ،میتوانید سفری
آس��وده و ایمن را تجربه کنید .هرچند همچنان
باید به این نکته اش��اره کنیم که ش��ما هرچقدر
ه��م به اصول رانندگی در باران آش��نا باش��ید و
آنها را به درس��تی رعایت کنی��د ،اما خطر دیگر
رانندگان ن��اآگاه که بدون احتیاط الزم میرانند،
همواره وجود داش��ته و ممکن است بیاحتیاطی
آنها برای ش��ما دردسرساز شود ،بنابراین تغییر
زمان س��فر به زمانی که اوضاع جوی مس��اعدتر
باشد ،همواره بهترین انتخاب است .اما در صورتی
که ش��ما رانندهای هستید مثل راننده اتوبوس و
کامیون که چارهای جز رانندگی در شرایط بارانی
ندارید ،با رعایت چه نکته میتوانیم سفری امن و
مطمئن برای خود و مسافرانمان بسازیم؟
در ای��ن مطلب تصمی��م گرفتیم ت��ا در کنار
یکدیگر به م��رور تمام نکاتی که الزم اس��ت در
شرایط جوی نامناسب برای داشتن سفری امن و
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

پرآرامش رعایت کنیم بپردازیم .البته شاید بعضی
از توصیههای نوشته ش��ده در این مقاله در نظر
بس��یاری مواردی بدیهی و پیش پا افتاده بهنظر
برسند ،اما فراموش نکنیم دانستن و از آن مهمتر
رعای��ت تکتک این موارد ،گاه میتواند ش��ما و
همس��فرانتان را از خطرات بزرگ مالی و جانی
مصون دارد.
ب��ه طور کلی مجموعه الزامات س��فر در هوای
بارانی به دو دس��ته کلی تقس��یم میشوند ،اول
آم��اده بودن خودرو و تجهیزات آن و بعد ،آگاهی
و آمادگی راننده.
آماده بودن خودرو شامل چه مواردی میشود؟
الستیک مناسب!

تایرها ،قسمتی از خودرو هستند که هوای بارانی
و جاده خیس ،بیشترین تأثیر را در عملکرد آنها
میگذارد ،وظیفه اصلی الس��تیک خودرو حفظ
اصطکاک و کش��ش کافی میان خودرو و سطح
جاده اس��ت و در صورت لغزندگی جاده ،کار تایر

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

برای انجام این وظیفه سختتر میشود.

 برای سفر در زمان بارندگی ،از عملکرد صحیح و استانداردبودن چراغهای خودرو خود مطمئن باشید ،ضمناً این نکته را
فراموش نکنید که تاباندن نور بیشتر الزاماً به معنی دید بهتر
در زمان بارندگی نیس��ت ،نور چراغهای زنون و چراغ جلو که
این روزها طرفداران زیادی میان جوانان پیدا کردهاند ،در غالب
موارد س��فید رنگ است و نور س��فید ،با وجود قدرت پرتاب
بیشتر ،موجب کاهش دید در زمان بارندگی خواهد شد ،چرا
که میزان بازتاب نور سفیدرنگ بسیار باالست.

الستیک مناسب رانندگی در باران

 بیشک مدت زمانی که از تولید الستیکگذش��ته ،گاه میتواند مهمترین مورد باش��د
چراکه معموالً برخی الس��تیکها با گذشت
زمان طوالنی از تاریخ تولیدش��ان ،خشکتر
شده و چسبندگیش��ان مخصوصاً در زمانی
که جاده لغزنده است کاهش مییابد ،بنابراین
همواره حواستان به تاریخ تولید الس��تیک
خودرو باشد.
 مورد مهم دیگر 4 ،فصل بودن تایرهاست،متاسفانه اکثر تایرهای وارداتی موجود در بازار
ما ،تایرهای تابس��تانی هستند و نوع طراحی
آج الس��تیکهای آنها به گونهای اس��ت که
نمیتوانند به راحتی آب روی جاده را شکافته
و به سمت خارج هدایت کنند .بنابراین هنگام
خرید الستیک ،به شکل آج و شیارهای روی
تایر نیز دقت کنید( .هنگام خرید ،به گفتههای
فروش��نده اکتف��ا نک��رده و حتم��اً خودتان
مش��خصات تایر مورد نظر را از سایت سازنده
بررسی کنید)
 می��زان کارکرد الس��تیکها و مقدار آجالس��تیک از موارد مهم دیگر برای بررس��ی
است .بیشک اگر آج الستیک شما کم باشد،
آب روی جاده به راحتی کنار نمیرود و باعث
کاهش چسبندگی الستیک به سطح زمین
خواهد شد .ضمناینکه از مناسب بودن فشار
باد تایرها اطمینان حاصل کنید چراکه کم یا
زیاد بودن فش��ار هوای الستیک تأثیر مهمی
در چسبندگی الستیک و تواناییهای آن در
شرایط بارانی دارد .پس بهتر است میزان فشار
هوا و همچنین اندازه و سالمت آج الستیک
خودرو خ��ود را به ص��ورت ماهیانه و منظم
بررسی کنید.

حدود  30دقیقه بارش مداوم
الزم است تا جاده شسته شده
و از روغن پاک شود .بنابراین
در زمانی که بارش تازه شروع
شده رانندگی نکنید و این کار
را به نیم ساعت تا یک ساعت
بعد از آغاز بارش باران موکول
نمایید .هنگامی که به پیچها
نزدیک میشوید ،طوری عمل
کنید تا قبل از ورود به پیچ به
س�رعت مد نظر خود دس�ت
یافته باشید.
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طرز صحیح رانندگی در هوای بارانی چیست؟

در شرایط جوی نامساعد ،تمرکز کامل و توجه جدی راننده به
جاده بیشتر از دیگر مواقع اهمیت دارند ،بنابراین حتماً سرحال و
قبراق پشت فرمان بنشینید و اگر حتی کمی احساس خستگی
میکنید ،توقف کرده و دقایقی استراحت کنید.
فرمان خودرو را با هر دو دست کنترل کنید!

هنگام��ی ک��ه در ه��وای باران��ی رانندگی میکنی��د ،آب
گرفتگیهای مس��یر و دریاچههایی که معموالً سرو کلهشان
وسط بزرگراهها پیدا میشود ،از بزرگترین خطرات در کمین
شما هستند .به طور طبیعی زمانی که با سرعت وارد یکی از
آنها میشوید ،به یکباره نیرویی بازدارنده را در مقابل حرکت
خودرو حس میکنید (به این اتفاق آبسواری گفته میشود)،
همچنین احتمال اینکه فرمان خودرو به طور ناگهانی به یک
سمت کشیده ش��ده و باعث انحراف خودرو شود ،بسیار زیاد
اس��ت ،بنابراین زمانیکه در بارندگی س��فر میکنید ،نیروی
بیشتری صرف هدایت فرمان خودرو کنید.

تجهیزات ایمنی و روشنایی

n

ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان

 ترمزه��ا :در زم��ان بارندگی ،همواره چس��بندگی تایرهاکمتر از دیگر مواقع اس��ت ،همچنین احتمال خیس ش��دن
دیسک و لنتهای ترمز نیز وجود دارد ،بنابراین احتمال قفل
ش��دن چرخها ،یا بالعکس ،کاهش قدرت ترمز وجود دارد .اما
درصورتی که سیستم ترمز و  ABSخودرو عملکرد ایدهآل خود
را داشته باشند ،میتوان امیدوار بود تأثیرات مضر بارندگی بر
قدرت ترمز خودرو ،به حداقل ممکن برسد .ضمناً از لنتهای
استاندارد و با کیفیت استفاده کنید و به سرویسهای دورهای
ترمزها دقت داشته باشید.

 سیستم برف پاککن خودرو نقش مهمیدر تأمین دید مورد نیاز راننده در هوای بارانی
دارد .حتماً قبل از تصمیم به س��فر در فصول
بارندگی ،از سالمت موتورهای برف پاککن،
شیشه شور و تیغهها اطمینان حاصل کنید.
a

[]7

دست یا انگشت خود را در وسط فرمان نگذارید!

قراردادن دست یا انگشتان روی وسط غربیلک ،کنترل راننده
را روی فرمان خودرو کاهش ،و زمان عکسالعمل او را به شدت
افزایش میدهد ،همچنین در صورت انحراف فرمان ،احتمال
آسیبدیدگی و شکستن دستها نیز وجود دارد.
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هستند ،به منظور کاهش رطوبت داخل کابین ،سیستم تهویه
هوا را روش��ن کنید (دمای تنظیم شده میتواند گرم یا سرد
باشد ).همچنین سیستم گردش هوا داخل کابین را خاموش
کرده و خروجی باد را نیز به سمت باال (شیشهها) تنظیم کنید.
افزایش سرعت فن تهویه نیز به افزایش سرعت خشک شدن
بخار شیشهها کمک خواهد کرد.

در اس�تفاده از برف پاککن خساس�ت به
خرجندهید!

هرچقدر دید شما به اطراف خودرو و جاده
بیشتر باشد ،ش��ما آمادگی بیش��تری برای
واکنش نشان دادن و کنترل بهتر خودرو دارید.
مطمئناً برف پاککن خودرو اساسیترین نقش
را در حفظ دید شما به جاده دارد اما متاسفانه
بسیاری از رانندگان ،همواره سعی در استفاده
حداقلی از برفپاککن دارند! یعنی تا زمانی
که دید جلو به صورت صد درصدی مغشوش
نش��ده باش��د ،برفپاککن خودرو را روشن
نمیکنن��د .این عمل عجیب ،هیچ س��ودی
عایدتان نخواهد کرد اما خطرات بسیاری برای
شما و مسافرانتان به ارمغان خواهد آورد.
از بخارزدای شیشهها استفاده کنید
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در ه��وای بارانی ،به دلی��ل اختالف دمای
بیرون و داخل خ��ودرو و نیز افزایش رطوبت
هوا ،شیش��ههای خودرو به راحتی پوشیده از
بخار خواهند ش��د و استفاده بجا از بخارزدای
شیشه و سیستم تهویه مطبوع خودرو ،نقش
مهمی در حفظ دید الزم راننده دارند .بنابراین
همیشه گرمکن شیشه عقب خودرو را روشن
نگه دارید و برای پاک ش��دن شیش��ه جلو و
شیش��ههای کناری نیز از سیس��تم بخارزدا
استفاده کنید.
در خودروهایی که فاقد سیس��تم بخارزدا
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

با چراغ روشن برانید

قراردادن دست یا انگشتان
روی وس�ط غربیلک ،کنترل
رانن�ده را روی فرمان خودرو
کاهش ،و زم�ان عکسالعمل
او را به شدت افزایش میدهد،
همچنین در ص�ورت انحراف
فرمان ،احتمال آسیبدیدگی
و شکستن دستها نیز وجود
دارد.

بارندگ��ی و وجود قطرات باران ،عالوه بر کاهش دید ش��ما
نسبت به محیط پیرامون ،دید دیگر خودروها و عابرین پیاده
به شما را نیز کاهش میدهد ،با روشن کردن چراغهای خودرو
(نورپایین) عالوه بر اینکه دید بهتری به جاده و ترافیک روبهرو
پیدا میکنید ،به دیده شدن خود توسط عابرین دیگر نیز کمک
خواهید کرد .در این شرایط استفاده از نور باال ممکن است به
خاطر انعکاس نور به سمت خودتان ،دیدتان را کاهش دهد.
آهسته و باحوصله برانید

الزم اس��ت سرعت حرکت خودرو را متناسب با میزان دید
و لغزندگی مسیر تنظیم کنید تا خطر از دست رفتن کنترل
خودرو را به حداقل برس��انید ،پس از شتابگیری بیمورد و
ترمز گرفتن ش��دید خودداری کنید .در چنین شرایطی الزم
است سرعت مطمئنه را انتخاب کنید نه سرعت مجاز!
از دیگر خودروها فاصله بگیرید!

در ابتدای این مطلب اشاره کردیم که در زمان بارش باران،
قدرت ترمزگیری خودرو به شدت کاهش مییابد ،بنابراین در
رعایت فاصله طولی با خودروه��ای جلویی دقتی دو چندان
شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

جدا بافته و اصطالهاً «زرنگ» تصور میکنند ،خطشکنی کرده
و به دل آب میزنند! در این مواقع لطفاً نه وسوسه شوید که
پشت سر این افراد حرکت کنید و نه زیاد حرص بخورید! زیانی
که تماس آب با قطعات این خودروها (که عمدتاً دمای باالیی
هم دارند!) دارد ،بس��یار بیشتر از صرفهجویی زمانی است که
عاید آن راننده خواهد شد.

صرف کنید .همچنین همیش��ه فرض کنید
خودرویی که در کنار ش��ما در حال حرکت
است ،دارای رانندهای کام ً
ال مبتدی است که
ممکن اس��ت هر لحظه برای ش��ما نیز خطر
ایجاد کند ،پس از س��بقتهای پر ریسک و
خطرآفرین خودداری کنید.

از ترمز زدن آنی اجتناب کنید

از تغییر مس�یر تندوتی�ز و ناگهانی اجتناب
کنید

همواره به یاد داشته باشید که چسبندگی
خودرو در این شرایط قابل پیشبینی نیست،
بنابراین سعی کنید زمان تصمیمگیری برای
تغییر مسیر خود را کاهش دهید تا مجبور به
تغییر مسیر ناگهانی نشوید .چرا که در شرایط
باران��ی ،احتمال کمفرمانی ،بیشفرمانی و در
نهایت بیتعادلی خودرو بسیار بیشتر است.

ترمز با ش��دت و آنی در جادهای خیس و لغزنده ،به شدت
شما را به لیز خوردن و انحراف از مسیر نزدیک خواهد کرد .به
خصوص اگر خودرو شما به سیستمهای  ABSو  EBDمجهز
نباشد ،پس با سرعت مطمئنه حرکت کنید تا مجبور نباشید
برای توقف کامل ماشینتان ترمز ناگهانی بزنید.

میزان کارکرد الس�تیکها
و مقدار آج الستیک از موارد
مهم دیگر برای بررسی است.
بیشک اگر آج الستیک شما
ک�م باش�د ،آب روی جاده به
راحتی کنار نم�یرود و باعث
کاهش چس�بندگی الستیک
به سطح زمین خواهد شد
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 30دقیقه ابتدای بارندگی ،خطرناکترین زمان!

حدود  30دقیقه بارش مداوم الزم است تا جاده شسته شده
و از روغن پاک ش��ود .بنابراین در زمانی که بارش تازه شروع
شده رانندگی نکنید و این کار را به نیم ساعت تا یک ساعت
بع��د از آغاز بارش ب��اران موکول کنید .هنگامی که به پیچها
نزدیک میشوید ،طوری عمل کنید تا قبل از ورود به پیچ به
سرعت مد نظر خود دست یافته باشید.

از هرگونه ریسک بپرهیزید

محدودیته��ا و حداکث��ر توانایی حرکتی
خودرو همواره جزو مهمترین نکاتی است که
راننده باید به آنها اشراف داشته باشد ،اما باید
بدانید که در زمان بارندگی ،تمام تواناییهایی
که از خودرو خود میشناسید متفاوت خواهند
شد ،بنابراین هرچقدر هم که برای رسیدن به
مقصد خود عجله دارید ،سعی کنید هرگز به
آزمودن تواناییهای خودرو خود فکر نکنید.

کالم آخر:

روش صحیح رانندگی در هوای بارانی کاهش سرعت و زیاد
کردن فاصله اتومبیل با سایر خودروهاست .اگر این موارد را به
طور کامل رعایت کنید ،شما راننده خوبی برای راندن در هوای
بارانی خواهید بود .در پایان با توجه به ورود به فصل بارندگی و
لغرنده شدن سطح زمین ،پیشنهاد میکنیم تا تمرکز و آرامش
خ��ود را حین رانندگی حفظ کنی��د و با رعایت نکات ایمنی
حی��ن رانندگی ،خود را از خطرات رانندگی در فصل بارشها
دور نگاه دارید.

زرنگبازی را فراموش کنید

بارها دیدهایم هنگامی که آب گرفتکی باعث
بسته شدن قسمتی از مسیر و ایجاد ترافیک
ش��ده است ،برخی رانندگان که خود را تافته
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توصیه اکید به مالکان و رانندگان اتوبوسهای اسکانیا

مراکزخدماتپسازفروشعقابافشانمطمئنترینمکانبرایتعمیرات
یکی از پیچیدهترین س��امانهها
در صنع��ت خودروس��ازی
سیس��تم برق اس��ت .عملکرد
صحی��ح و ایمنی ای��ن بخش به
واس��طه ارتباط تنگاتنگ با همه
عملکرده��ای خ��ودرو بس��یار
اهمیت دارد .شرکت تولیدی و
صنعتی عقاب افشان به عنوان
بزرگترین تولیدکننده اتوبوس
در کش��ور به واس��طه همکاری
با ش��رکت اس��کانیای س��وئد و
البت��ه دانش فنی پرس��نل این
مجموع��ه بزرگ ،هم��واره از به
روزتری��ن تکنولوژیه��ای برق
خ��ودرو در محصوالت خود بهره
میبرد.
ب��ر همین اس��اس واح��د برق
و کول��ر مرک��ز خدم��ات پس از
فروش عقاب افشان در تهران
یکی از کلیدیتری��ن واحدهای
ای��ن مرک��ز اس��ت ک��ه روزانه
اتوبوسه��ای بس��یاری را از
حی��ث س��رویسهای دورهای و
تعمیرات سیستم برق پذیرش
و رص��د میکن��د .ب��ا مهن��دس
محم��د خاش��عی ،سرپرس��ت
بخش برق و کولر مرکز خدمات
پ��س از فروش عقاب افش��ان
که از س��ال  86این س��مت را
دارد و خ��ود نی��ز از مربی��ان
آموزشدهن��ده بخ��ش ب��رق و
کول��ر اتوبوسه��ای اس��کانیا
اس��ت ،به گفتگ��و پرداختهایم
که در ادامه میخوانید.
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بخ�ش ب�رق و کول�ر در مرکز خدم�ات پس از
فروش عقاب افشان چه وظایفی بر عهده دارد؟

این واحد خدم��ات متنوعی از جمله تعمیرات،
عیبیابی و تعویض قطعات مربوط به برق و کولر
محصوالت عقاب افشان را برعهده دارد و به صورت
روزانه به مش��تریان این ش��رکت ،خدمات پس از
فروش ارائه میدهد .واحد ما از پرسنل کام ً
ال مجرب
و آموزش دیدهای بهره میبرد که با توجه به توسعه
و به روز شدن محصوالت شرکت ،به روز میشوند
و میتوانند با کیفیتترین خدمات را به مالکان و
رانندگان شرکت در حوزه برق و کولر ارائه کنند.
ب�ا توجه ب�ه اهمیت سیس�تم ب�رق در صنعت
خودروسازی و البته با در نظر گرفتن بهروزرسانی

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

تولیدات ش�رکت عقابافش�ان ،کارشناس�ان و
تعمیرکاران بخش برق این ش�رکت چگونه و از
چه مسیرهایی در خصوص تغییرات جدید به روز
میشوند؟

ما در ش��رکت عقاب افش��ان به طور مستمر و
همیشگی دورههای آموزشی را برای همکارانمان
برگزار میکنیم و آنها دائماً نس��بت به تغییرات
و نقشههای جدید برقکشی محصوالت شرکت
بهروز میشوند.
خوشبختانه شرکت عقاب افش��ان از سال 88
آموزش پرس��نل بخشهای مختلف را در دستور
کار خ��ود قرار داده و امروز همکاران ما به صورت
مداوم در بخش برق ،کولر و دیاگ همواره تحت
آموزش قرار دارند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

به عنوان سرپرست بخش برق و کولر مرکز
خدمات پس از فروش ش�رکت عقابافشان
فکر میکنید در یادگیری سیستم برق خودرو و
تسلط به آن تجربه مهمتر است یا تحصیالت
دانشگاهی؟
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به نظرم تجربه و عالقه دو رکن مهم هستند.
فرد اگر بخواهد مکانیک خودرو باشد این کار
را میتواند شروع کند و به مرور زمان یاد بگیرد
اما شخص عالقمند به برق خودرو با توجه به
پیچیدگیهای این بخش عالوه بر دقت زیاد،
باید هوش��مندی دوچندانی هم داشته باشد.
حتماً میدانید که فعالیت بخشهای بس��یار
زیادی از یک خودرو وابس��ته به برق اس��ت
و اگر فرد تعمی��رکار تخصص و درایت کافی
نداشته باش��د ممکن است خطرات بسیاری
را متوجه خودرو و حتی سرنش��ینانش کند.
در پاسخ به س��ؤال شما هم من معتقدم که
یک فوق لیسانس بیدقت میتواند تکنسین
ضعیفتری نس��بت به یک دیپلمه بادقت و
باتجربه باشد.
یعنی تحصیالت دانشگاهی را برای کسانی
ش برق خ�ودرو عالقه
ک�ه به فعالی�ت در بخ 
دارند،توصیهنمیکنید؟

تحصیالت دانشگاهی حتماً مهم است اما
کافی نیست .به نظرم کسی که لیسانس برق
دارد خیلی زودتر از یک فرد دیپلمه میتواند
به سیستم برق خودرو مسلط شود و در آینده
هم فرد موفقتری خواهد بود.

دیده میشود که بعضی از مالکان و رانندگان
اتوبوسهای تولیدی ش�رکت عقاب افش�ان
اتوبوس خود را برای تعمیرات برق و حتی کولر
به تعمیرگاههایی غی�ر از مراکز خدمات پس
از فروش این ش�رکت میبرن�د .این کار چه
مشکالتی ممکن است برای آنها به بار بیاورد؟

اسکانیا

متاس��فانه این کار از س��وی برخی مالکان
عزیز انجام میش��ود و ما هم همواره آنها را از
انجام چنین کاری نهی میکنیم .اتوبوسهای
درس��ا و مارال از تکنولوژیهای روز دنیا بهره
میبرند و سیستم برق و بخشهای دیگرشان
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دائم��اً به روز میش��ود .در چنین ش��رایطی
تعمیرکاران متفرق��ه به هیچ وجه صالحیت
تعمیر اتوبوسهای اس��کانیا را ندارند و قطعاً
مالکان عزیز را دچار مشکالتی میکنند .به هر
حال ،حضور در مراکز خدمات پس از فروش
عقابافش��ان شاید از نظر وقت و هزینه برای
مالکان قدری کمتر به صرفه باشد اما آنها باید
بدانند که تعمیرگاههای متفرقه برای مشکل
آنها درمانهای مقطعی دارند و در بلند مدت
مش��کالت بیش��تری را متوجه اتوبوسشان
خواهن��د کرد .م��ا در مرکز خدم��ات پس از
فروش عقابافشان عالوه براینکه دانش فنی
کام ً
ال حرفهای و همگام با استانداردهای بهروز
شرکت اسکانیا را داریم ،از قطعات کام ً
ال اصلی
استفاده و خدماتمان را تضمین میکنیم.
بدت�ر از مراجعه به تعمیرگاهه�ای متفرقه،
دس�تکاریهای خودس�رانه سیس�تم ب�رق
سهای ش�رکت عقابافشان است که
اتوبو 
توس�ط برخی مالکان انجام میشود .این کار
چقدر خطرناک است؟

متاس��فانه از س��الها قبل برخی مالکان با
هدف ایجاد باک اضافی یا برای اینکه بتوانند
بار یا مسافر بیشتری را جا به جا کنند اقدام به
تغییر در قسمتهایی از اتاق اتوبوس میکنند.
این کار خود به خود باعث تغییر در سیستم
و نقش��ه سیمکشی برق اتوبوسها میشود و
بس��یار خطرناک اس��ت .ما و حتماً خیلی از
مال��کان و رانندگان عزیز در طول س��الهای
گذش��ته دیدهایم که ای��ن کار چه خطراتی
داش��ته و چه لطمات جانی و مالی را به مردم
و خود این عزیزان تحمیل کرده است .توصیه
اکید من به مالکان و رانندگان عزیز این است
که برای سود بیشتر خود با جان و مال مردم
بازی نکنند و بدانند که این کار آنها یک روزی
و یک جایی برایش��ان مشکلآفرین خواهد
بود.

لطفاً توضیح دهید که سیس�تم برق اتوبوسهای اسکانیای
تولید شده در شرکت عقابافشان چقدر با استانداردهای روز
جهان همگام است؟

ما در ش�رکت عقاب افشان
به طور مس�تمر و همیش�گی
دورهه�ای آموزش�ی را ب�رای
همکارانم�ان برگزار میکنیم
و آنها دائم ًا نسبت به تغییرات
و نقش�ههای جدید برقکشی
محص�والت ش�رکت ب�هروز
میشوند

من به جرات میگویم که نقشههای سیمکشی ،عیبیابیها
و حت��ی بوردهایی ک��ه در این اتوبوسها ب��ه کار رفته کام ً
ال
همگام با استانداردهای روز جهان و سال  2019است .شرکت
عقابافشان به واسطه همکاری با شرکت اسکانیای سوئد همواره
از جدیدترین مدلها استفاده میکند و در عین حال تازهترین
بهروزرس��انیها هم روی نرمافزارهای اتوبوسهای اسکانیا در
ایران انجام میش��ود .به هر حال ،شاس��یهای جدیدی که از
شرکت اسکانیا راهی ایران میشود به جدیدترین تکنولوژیها
مجهزن��د و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم این تکنولوژی روز
وجود دارد.
ش�رایط کولره�ای ب�ه کار رفت�ه در محص�والت ش�رکت
عقابافشانچگونهاست؟

ما در این ش��رکت از دو نوع کولر اس��تفاده میکنیم که از
بهروزترینهایدنیاهستند.حتماًمیدانیدکهکولرهایاستفاده
شده از نوع فنکوئل هستند و در تابستان به عنوان کولر و در
زمس��تان به عنوان بخاری اتاق اتوبوسها مورد استفاده قرار
میگیرد .اساساً کولر و بخاری اهمیت بسیار زیادی در اتوبوس
دارند و بسیار مهم است که همیشه در شرایط آماده به کار و
مطمئنباشند.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

عمر کولر اتوبوسها چقدر است؟ آیا برای آن
طول عمر خاصی در نظر گرفته شده است؟
خیر ،عمر خاصی ندارد چون معموالً فیلترها
و بعضی قطعهها نیاز به تعمیر یا تعویض دارند
و اینگونه نیست که کل کولر نیاز به تعویض
داشته باشد.

با توجه به تنوع هوایی کشور ما ،این سؤال وجوددارد
که آیا کولر یا بخاری اتوبوسهای اسکانیا در ایران
مث ً
ال در استان گرمی مثل بوشهر یا استان سردی مثل
آذربایجانشرقی به خوبی جواب میدهد؟

چه راهی برای افزایش طول عمر کولر وجود
دارد؟ و مهمتر اینکه رانندگان اتوبوسها با چه
کارهایی میتوانند همیشه کولری قوی و آماده
به کار داشته باشند؟

ببینید در این مورد یک استاندارد هوای مطبوع
وج��ود دارد که بین  17تا  25درجه س��انتیگراد
متغیر اس��ت .کولر و بخاری اتوبوسهای اسکانیا
ب��ه خوبی برای ایجاد این ه��وای مطبوع جوابگو
هس��تند و هیچ مش��کلی ندارند .حاال یک وقتی
یک رانندهای با این اس��تاندارد سلیقهای برخورد
میکن��د و میخواهد دمای داخل اتاق را به مث ً
ال
 12درجه س��انتیگراد برس��اند که ممکن است با
مشکالتی مواجه شود.

متاس�فانه از س�الها قبل
برخی مالکان ب�ا هدف ایجاد
ب�اک اضافی ی�ا ب�رای اینکه
بتوانند بار یا مسافر بیشتری
را ج�ا به ج�ا کنند اق�دام به
تغییر در قسمتهایی از اتاق
اتوب�وس میکنن�د .ای�ن کار
خود به خود باع�ث تغییر در
سیس�تم و نقش�ه سیمکشی
ب�رق اتوبوسه�ا میش�ود و
بسیار خطرناک است

همانطور که گفتم ،کولر یکی از فاکتورهای
مهم برای رفاه مسافر است .به نظرم اگر مالک
یا راننده اهمیت س��رویسهای دورهای کولر و
سیس��تم برق اتوبوس را درک کند و آنها را به
موقع انجام دهد ،عمر و س�لامت آنها بس��یار
بیشتر خواهد شد .متاسفانه دیدگاه اشتباهی
که در بین رانندگان ما وجود دارد ،این اس��ت
که فکر میکنند چون مث ً
ال کولر اتوبوسشان به
خوبیکارمیکندنیازیبهسرویسهایدورهای
ندارد در حالی که اص ً
ال اینطور نیست و طبق
دستورالعمل باید این سرویسها و بازدیدها به
موقع توسط پرسنل مربوطه در مراکز خدمات
پس از فروش عقاب افشان انجام شوند.
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در پای�ان ب�ه عن�وان سرپرس�ت واح�د ب�رق و
کول�ر مرکز خدمات پ�س از فروش عقاب افش�ان
چه توصیهای ب�ه مالکان و رانن�دگان اتوبوسهای
اسکانیادارید؟

توصی��ه اکی��د من این اس��ت ک��ه اوالً تحت هر
ش��رایطی برای تعمیر و انجام سرویسهای دورهای
ب��ه مطمئنترین مکان یعنی مراکز خدمات پس از
فروش عقاب افشان مراجعه کنند و ثانیاً سرویسهای
دورهای بخشهای مختلف اتوبوس خود را فراموش
نکنند.
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با این مشاهیر آشنا شوید

بزرگترین مخترعان و نوآوریهای دنیای خودرو
شاهیناحمدزاده
مترجم

خودروه��ای مدرن ی��ک جادوی
تکنولوژیک��ی هس��تند اما باید
از مهندس��ان و افرادی تش��کر
کنی��م که خودرو را ت��ا به اینجا
رس��اندهاند؛ داس��تان خ��ودرو
قرنه��ا پی��ش از آنچ��ه فک��ر
میکنید آغاز ش��ده اس��ت .یک
خودرو از قطعات زیادی ساخته
ش��ده و هریک از ای��ن قطعات
بای��د توس��ط ف��رد مش��خصی
اختراع ش��ده باش��د .به همان
ان��دازه ک��ه تاریخ پی��ش رفت
و خودروه��ا پیچیدهتر ش��دند،
قطعات بیش��تری مورد نیاز بود
و ای��ن یعنی نیاز به نوآوریهای
بیشتر.
برخ��ی از ای��ن نوآوریه��ا
فراموش ش��ده و هویت برخی
نیز مخدوش ش��ده اس��ت .در
برخی موارد حادتر ،بس��یاری از
مخترعان تقریبا ً همان چیزی را
اختراع کردهاند که فرد دیگری
اخت��راع ک��رده و ای��ن فاصل��ه
زمان��ی ب��ه ح��دی کم ب��وده که
تقریبا ً نمیتوان گفت چه کس��ی
برای اولین ب��ار آن قطعه خاص
را تولید کرده اس��ت .در ادامه
ش��ما را با برخی از پرچمداران
واقع��ی دنی��ای خ��ودرو آش��نا
میکنیم.
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ارل اوری تامپسون سینکرومش
تامپسون (س��ال  1891تا  )1967در اورگون
آمریکا به دنیا آمد و تحصیالت خود را در رشته
فنی و مهندس��ی برق به پایان رس��اند و بخش
اعظم زندگی خود را صرف بهبود گیربکسهای
خودرو کرد .در س��الهای اولی��ه اختراع خودرو
تعویض دنده یک هنر بود زیرا بدون دقت کافی
در تعوی��ض دن��ده صدای قطع��ات گوناگون به
گوش میرس��ید .در بازهای  20ساله ،تامپسون
سه روش برای پیش��گیری از این کار را معرفی
کرد که تمام��ی آنها را میتوان در خودروهای
امروزی نیز دید.
اختراع سینکرومش تامپسون در سال 1918
باعث شد حتی بیتجربهترین رانندگان هم بدون
ایجاد صدای خرخر ،دندهها را تعویض کنند .این
تعویض دنده با حرکت اه��رم دنده و قرار دادن
آن در محل درست و عدم نگرانی درباره سرعت
پیشرانه انجام میشد .صنعت خودرو مدتی زمان
میخواست تا ارزش این اختراع را درک کند اما
تامپسون س��رانجام پتنتهای خود را به جنرال

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

موتورز فروخت و مزد زحماتش را گرفت.
او در ادامه به اس��تخدام جنرال موتورز درآمد
و گیربکس نیمه اتوماتیک را که در سال 1937
روی بیوک اسپش��یال نصب ش��د اختراع کرد.
تامپسون بعدا ًاولین گیربکس تماماتوماتیک تولید
انبوه را معرفی کرد که اولین بار روی محصوالت
مدل  1940اولدزموبیل نصب شد .این گیربکس
با نام هیدراماتیک درایو شناخته میشد.
توم�اس اس�تارتیونت (گیربک�س
اتوماتیک)
اس��تارتیونت برای ش��رکتی خانوادگی که از
س��ال  1883مش��غول تولید ماشینهای سریع
بودند کار میکرد .این ش��رکت امروزه نیز وجود
دارد .او در سال  1904نگاهی مختصر به دنیای
خودروها داشت و اولین خودرو مجهز به گیربکس
اتوماتیک را ساخت .این ایده موفق نبود بنابراین
اس��تارتیونت به دیگران و به ویژه ارل تامپسون
اجازه داد تا این ایده را پررنگتر کرده و او دوباره
به زمینه تخصصی خود بازگشت.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

جان هتریک (کیسههای هوا)
اگرچه دو دندانپزش��ک اهل بیرمنگام به
نامهای هارولد راند و آرتور پاروت در س��ال
 1920جایزه اختراع کیسه هوای هواپیما را
دریافت کردند اما این جان هتریک (س��ال
 1918تا  )1999بود که سیس��تمی را برای
خودروها توسعه داد .پس از تصادف همسر و
دختر هتریک بود که او به فکر اختراع کیسه
هوای خودروه��ا افتاد .ای��ن تصادف خیلی
شدید نبود اما هتریک میدانست که احتمال
تصادف بدتری وجود داش��ت .او ایدهی خود
را که با نام «بالشتک ایمنی برای خودروها»
شناخته میشد در س��ال  1953ثبت کرد.
کیس��ههای هوای م��درن بهتر ب��وده اما از
هم��ان اصول اولیه پی��روی میکنند .اولین
خودرو تولیدی که از کیسه هوا استفاده کرد
اولدزموبیل تورنادو سال  1973بود.

آلفرد بوچی
در سال  1905واضحترین راه برای بهبود
قدرت پیش��رانه س��اختن نمونهای بزرگتر
بود .آلف��رد بوچی (س��ال  1879تا )1959
که فارغالتحصیل دانشگاه زوریخ بود شدیدا ً
دنبال راهی برای بهبود راندمان پیش��رانهها
میگشت .روشی که او یافت امروزه بهصورت
گستردهای مورد اس��تفاده قرار میگیرد .او
قدرت پیشرانه را بهطور قابلتوجهی بیشتر
کرد و خودروس��ازان با اس��تفاده از اصول او
توانستند پیشرانههایی کوچک اما قوی تولید
کنند .این پیشرانهها از نظر مصرف سوخت و
آالیندگی بسیار خوب عمل میکنند .بوچی
فهمی��د که از گازهای اگ��زوز میتوان برای

فرانسیس دیویس
دیویس (س��ال  1887ت��ا  )1978مهندس
شرکت پیرس آرو بود که از جمله محصوالت
آن میت��وان به خودروها و پیکاپهای لوکس
اشاره کرد .او بیش از  25سال را صرف متقاعد
کردن صنعت خ��ودرو آمریکا به اس��تفاده از
اختراع خ��ود کرد.تالشها ب��رای چرخاندن
راحتت��ر چرخهای خودرو از قرن  19ش��روع
شده بود .دیویس اولین فردی بود که ایده خود
را عملی کرد .فرمان هیدرولیکی او محبوبترین
گزینه در صنعت خودرو بوده است .این سیستم
در س��ال  1925آماده بود اما تا زمان عرضهی
کرایسلر ایمپریال  1951شاهد نصب آن روی
خودروهای تولید انبوه نبودیم.

رودولف دیزل
رودولف دیزل (س��ال  1858تا  )1913که
در خان��وادهای آلمانی ام��ا در پاریس متولد
شد در رشته مهندسی تحصیل کرد و بسیار
تح��ت تأثیر ایدهی بهبود راندمان پیش��رانه
بود .اندکی پی��ش از جنگ جهانی اول او از
روی کش��تیای که در ح��ال عبور از دریای
ش��مال بود ناپدید شد و حتی تاکنون دلیل
آن مشخص نشده است.
دیزل اولین پیشرانه موفق با طراحی خود
را در سال  1897س��اخت .هربرت آکروید
استوارت (سال  1864تا  )1927پیشرانهای
مش��ابه را س��الها قبلتر س��اخته بود اما
تفاوته��ای قابلتوجهی بین دو پیش��رانه
وج��ود داش��ت و آن پیش��رانه هماکن��ون
جد پیش��رانهی دیزلی ش��ناخته میشود.
پیش��رانههای دیزل به خاط��ر مصرف کم،
ق��درت زی��اد و البته ص��دای گوشخراش
شناخته میشدند.
این پیشرانهها بعدا ً در اروپا کام ً
ال محبوب
شدند ولی در سالهای اخیر و با فاش شدن
رسواییهای مربوط به آالیندگی از محبوبیت
پیشرانههای دیزلی کاسته شده است.
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داش��ت اما کگرس ت��راک را اختراع کرد که
یک سیستم تانک مانند بود و در زمینهای
نرم مانورپذیری بس��یار بیش��تری داست .او
پس از بازگشت به خانهاش در فرانسه برای
سیتروئن مشغول بهکار شد و در دهه  20و
 30میالدی همین تراک کگرس را ساخت.
این خودروها بس��یار مؤث��ر بودند اما خب از
دی��د عموم مقبولیت زی��ادی نیافتند .دیگر
اختراع کگرس بسیار شناخته شدهتر است.
گیربکسه��ای دوکالچه دندههای خودرو را
به دو بخش تقس��یم کرده و هر یک از آنها
دارای کالچ اتوماتیک هستند .خودرو مجهز
به این نوع گیربکس س��واری بهتری داشته
و پرفورمنس ،مصرف س��وخت و آالیندگی
بهبود یافتهای خواهد داشت.
در دهه  80میالدی بود که آئودی و پورشه
در موتور اس��پورت از ای��ن نوع گیربکسها،
استفاده کردند اما اولین سری خودرو تولیدی
مجهز به گیربک��س دوکالچه فولکسواگن
گل��ف  R32بود .اکث��ر خودروس��ازان مهم
جهانی هماکنون این نوع گیربکسها را ارائه
میکنند.

کار انداخت توربینی استفاده کرد که هوای
ورودی به سمت دیگر پیشرانه را فشرده کرد
و این امر به معنی قدرت بیشتر خواهد بود.
این ایده به معنی شکلگیری سوپرشارژینگ
بود ،واژهای که فرستادن بیشتر هوا به داخل
پیش��رانه را شامل میش��ود .به خاطر اینکه
در ای��ن اختراع توربین دخیل بود بوچی آن
را با نام توربوش��ارژینگ گذاشت که واژهای
دقیقت��ر بود .این ایده باعث میش��د قدرت
کمتری تلف شود اما بهکارگیری مشهود آن
تا دهه  20میالدی صورت نگرفت.
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یوجین هودری
یوجی��ن هودری (س��ال  1892تا )1962
ی��ک مهندس ،راننده مس��ابقهای و قهرمان
جن��گ جهانی اول بود که تحت تأثیر تولید
و بهبود س��وخت قرار گرفت .او در طول این
فرایند به متخصص کاتالیستها هم تبدیل
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شد .او که از عدم حمایتهای کشور خودش
یعنی فرانسه ناامید شده بود در سال 1930
به آمریکا مهاجرت ک��رد .در اوایل دهه 50
میالدی ب��ود که هودی درب��اره تأثیرات بد
گازهای خروجی اگزوز نگران ش��د .در سال
 1956او مب��دل کاتالیتیکی را ثبت کرد که
میزان مونوکس��یدکربن و هیدروکربنهای
خام را کاهش میداد .مبدلها نمیتوانستند
حضور س��رب را تحم��ل کنن��د بنابراین تا
زمانی که سرب از بنزین جدا نشده بود این
قطعات کارایی نداش��تند اما مدتها پس از
م��رگ هودری بود که این قطعه کام ً
ال مورد
استفاده قرار گرفت.
آدولف کگرس
کگرس (س��ال  1879تا  10 )1943سال
را ص��رف خدمت به تزار نیک��والس دوم در
روس��یه کرد .اگرچ��ه او در روس��یه حضور

ارل مک فرس�ون (سیستم تعلیق
مک فرسون)
سیستم تعلیق مک فرسون دارای فنرها و
جذبکنندههای شوک است .اگرچه برخی
مشکالت ژئومتری کوچک وجود داشته اما
این نوع سیس��تم تعلیق بسیار معمول بوده
زیرا نسبتاً ساده و ارزان بوده و میتوانست در
ابعاد کوچک هم جایگیرد .ارل مک فرسون
(سال  1891تا  )1960این سیستم تعلیق را
در پروتوتایپ های دهه  40میالدی شورولت
نصب کرد اما این خودروها هرگز روانه خط
تولید نشدند .او سپس با ترک جنرال موتورز
به فورد پیوس��ت و اولین بار فورد کنس��ول
 1950ب��ود که از این نوع سیس��تم تعلیق
استفاده کرد.
رالف تیتور
رالف تیتور (سال  1890تا  )1982بینایی
خود را به خاطر حادثهای در سن  5سالگی از
دست داده بود و به همین خاطر مزیتهای
زیادی را به دست آورده بود زیرا میتوانست
راهحلهای��ی را تصور کند ک��ه مردم عادی
از تص��ور آن عاجز بودن��د .بهترین ایدهی او

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

از ناراحت��ی وکیلش در عدم حفظ س��رعت
ثابت خ��ودرو در زمان رانندگی الهام گرفته
بود .تیتور سیستمی را اختراع کرد که باعث
میشد خودرو سرعت خود را ثابت نگه دارد.
این ایده جدید نبود اما تیتور باعث بهبود آن
ش��د .کرایسلر اولین ش��رکتی بود که از این
سیس��تم در ایمپریال  1958اس��تفاده کرد
و س��ایر خودروس��ازان نیز به سرعت همین
سیستم را بکار گفتند .کروزکنترل تطبیقی
و سیستمهای خودران نیز به نوعی به ایدهی
تیتور متکی هستند.

یک مهندس شرکت خواستار تست آن شد
مقاومت باال نسبت به وزنش را مشاهده کرد.
کولک و تیمش چندین سال را صرف بهبود
ای��ن ماده ک��رد و آن چیزی ک��ه حاال با نام
کوالر میشناس��یم در سال  1971به دست
آم��د .از دیگر کاربردهای ک��والر در صنعت
خودرو میتوان به لنته��ای ترمز ،کالچها
و قطع��ات بدن��ه خودروه��ای پرفورمنس و
مسابقهای اش��اره کرد .خودروهای پلیس و
نظام��ی هم از کوالر ب��رای افزایش مقاومت
بدنه استفاده میکنند.

نیلز بولین
در اوایل دهه  20زندگی خود ،نیلز بولین
سوئدی (س��ال  1920تا  )2002به توسعه
صندلی پرندهای که میتوانس��ت جان افراد
در هواپیماه��ای س��اب را نجات دهد کمک
کرد .او را هماکنون به خاطر سیس��تم کام ً
ال
متفاوتی که خودروهای ولوو را ایمنتر کرده
میشناس��ند .کمربندهای ایمنی پیشتر از
بولین وجود داشتند اما آنها کمک کمی به
حفظ جان افراد در زمان تصادف میکردند.
ای��دهی عالی بولی��ن این بود ک��ه کمربند
ایمنی گس��ترش یافته و از روی شانه عبور
کرده و بخش پایینتنه را نیز ش��امل شود.
ای��ن کمربند س��هنقطهای در س��ال 1959
تجاریسازی شد و جان افراد زیادی را نجات
داد .بولین چندین جایزه را به خاطر اختراع
خ��ود دریافت ک��رد و وارد ت��االر افتخارات
خودرویی شد .او در سال  1985و به عنوان
مهندس ارشد در ولوو بازنشسته شد.

جیم مویالن (پیکان آمپر بنزین)
جی��م مویالن به عن��وان مهن��دس فورد
ایدهای ساده اما بسیار جذاب برای استفاده از

پیکان رنگی برای آمپر بنزین داشت .او با این
کار نش��ان میداد که درپوش باک بنزین در
کدام سمت خودرو قرار دارد .این فکر زمانی
به ذهنش رس��ید که او یک خودرو جدید را
به پمپبنزین برد و حدسش درباره درپوش
باک س��وخت نادرس��ت بود و خودرو را در
جهت مخالف با نازل سوخت پارک کرد.
فورد این ایده را در سال  1989عملیاتی
ک��رد و برخ��ی ش��رکتهای دیگ��ر هم از
آن اس��تفاده کردند اما هنوز هم هس��تند
رانندگان��ی که نمیدانند ای��ن پیکان برای
چیست .این نش��انه برای افراد فراموشکار
یا آنهایی که برای اولین بار با یک خودرو
جدی��د وارد پمپبنزین میش��وند بس��یار
کاربردی است.

استفانی کولک
اس��تفانی کولک (س��ال  1923تا )2014
فرزند خانوادهای لهس��تانی بود که به آمریکا
مهاجرت کرده بودند او در پنسیلوانیا به دنیا
آمد .میخواست پزشک ش��ود اما فکر کرد
بهصورت موقتی کار در ش��رکت ش��یمیایی
 DuPontرا بپذیرد .او در س��ال  1946به
استخدام این ش��رکت درآمد و  40سال در
آنجا مشغول کار بود.
او در این شرکت فیبری فوقالعاده قوی و
سبک را توس��عه داد که در ابتدا در ساختار
الستیکهای خودرو بهکار میرفت .در ابتدا
تصور میش��د ای��ن متریال به عن��وان مواد
اضافی و زائد تولید شدهاند اما وقتی کولک از
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گفتگو با خانم مریم فیاض ،راننده زن اتوبوس اسکانیا

از رانندگی در جادهها لذت میبرم
فرنازکلباسی
خبرنگار
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ت��ا همین ی��ک ده��ه قب��ل اگر
میشنیدیم خانمی پشت فرمان
اتوبوس مس��افربری نشسته و
میخواهد سرنش��ینان آن را به
مقصد برس��اند ،دچ��ار حیرت و
ترس میش��دیم .تصور تماشای
نشس��تن یک زن پش��ت فرمان
ب��زرگ آن ماش��ین عظیمالجثه،
تناقض��ی عجی��ب و چ��ه بس��ا
خن��دهدار برایمان میس��اخت و
حتی اگر موافق شعارهای دهان
پر کن برابری جنس��یتی و کمک
به حض��ور فعال زن��ان در جامعه
بودی��م ،ترجی��ح میدادی��م از
اتوبوس��ی که یک زن ،راننده آن
اس��ت ،پیاده شویم و جانمان را
به ی��ک راننده مرد بس��پاریم و
عازم سفر شویم .اما سالهاست
که این تصور با حضور چشمگیر
زنان در نقاط مختلف کش��ور ،در
حال شکستن است .این مسئله
به مدد فضای مجازی و عکسها
و فیلمهای��ی ک��ه از فعالیت آنها
در ناوگان حمل و نقل و جادههای
مختلف کش��ور منتشر ش��ده ،تا
حد زیادی پذیرفته ش��ده است.
اگرچ��ه این زن��ان هن��وز هم با
مش��کالت ریز و درشت مختلفی
مواجهند ،اما سرسختی ،پشتکار و
مقاومتشان در برابر قضاوتهای
س��طحیانگارانه برخی از مردم،
موجب ش��ده تا حضورش��ان در
ای��ن عرص��ه روزب��هروز جدیتر
و باورپذیرت��ر ش��ود« .مری��م
فیاض» ،یکی از رانندگان ناوگان
اتوبوس��رانی ج��ادهای اصفه��ان
اس��ت ک��ه از س��ال  91فعالیت
رسمیاش را در این زمینه آغاز
کرده و تا امروز در کنار همسرش
جادههای دور و نزدیک کشور را
دوتای��ی ط��ی میکنن��د .آنچه در
ادامه میآید حاصل گفتگوی ما با
این بانوی اتوبوسران است که
رانندگی را این روزها با اتوبوس
مارال اسکانیا تجربه میکند.

اینکه یک زن راننده اتوبوس باشد ،امروز دیگر
عجیب نیس�ت ،اما زمانی که شما راننده شدید،
خیل�ی دور از ذهن بود .این تابوش�کنی برایتان
سخت نبود؟

دقیقاً؛ بسیار سخت بود .به ویژه اینکه من اصالتاً
اهل اصفهان و متعلق به خانوادهای سنتی هستم
که باورهای خاص خودشان را درباره زن و نحوه
حضور و فعالیتش در جامعه دارند .آنها ابتدا در
برابر چنین تصمیمی واکنش نشاندادند و قادر
به پذیرش آن نبودند ،اما سرسختی من باعث شد
باالخره مسأله را بپذیرند .امروز هم کار به جایی
رسیده که پُز مرا به دیگران میدهند و از نسبت
فامیلی خودشان با من حرف میزنند.

از چ�ه زمانی تصمیم گرفتید رانن�ده اتوبوس
شوید؟

این تصمیم به طور ناگهانی گرفته نشد .من سال
 76ازدواج کردم .همسرم بعد از اینکه شغلش را
در محل کار قبلیاش از دست داد ،تصمیم گرفت

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

در ناوگان اتوبوسرانی مشغول فعالیت شود .طی
ای��ن مدت من در آژانس مدارس کار میکردم و
همین مس��أله هم تا حدی حساسیت خانوادهام
را ب��رای ورود من به عرص��ه رانندگی کم کرده
بود .بعد از اینکه همس��رم کارش را شروع کرد،
به او گفتم من هم میخواهم گواهینامه پایه یک
رانندگی بگیرم و همراه با تو ،در جادهها رانندگی
کنم .البته او اول مخالفت کرد ،اما وقتی اصرار مرا
دید ،کم کم پذیرفت .به هر حال نزدیک بودن به
همسرم و کمک به او در تأمین هزینههای زندگی
از اه��داف مهم من برای ورود به این کار بود .در
سال  88همس��رم همکاری به نام خانم جاللی
داشت که در خط اصفهان-شیراز کار میکرد که
من همین را دلیلی قرار دادم و به همسرم گفتم:
«ببین یک خانم چطور میتواند به خوبی راننده
اتوبوس باش��د ،پس من هم میتوانم مانند این
خانم در جاده رانندگی کنم» .همین شد که برای
گرفتن مدرک پایه یک رانندگی اقدام کردم.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

اجازه کار به من ندادند ،تا اینکه باالخره راضی ش��دند همراه
همس��رم ،سفر کنم .دو سال کار کردیم و بعد از من خانمها
«بخشی» و «حس��ینی» آمدند و وقتی دیدند تعداد خانمها
افزایش پیدا کرد ،اعالم کردند که خانمها ممنوع الس��رویس
هس��تند و باز بیکار ش��دیم .البته من چون همراه با همسرم
سفر میکردم ،توانستم به کارم ادامه دهم .درحال حاضر هم
راههای دور مثل بوش��هر ،اهواز ،عسلویه ،اردبیل و  ...را همراه
همس��رم سفر میکنم ،اما مسیرهای نزدیک مثل تهران را با
همسرم با دو ماشین حرکت میکنیم .مث ً
ال همسرم با فاصله
 20دقیقه پشت سر من حرکت دارد.

آی�ا عالقهتان به رانندگ�ی در این اصرار و
پافشاریتأثیر داشت؟

بله .من از ابتدا رانندگی را بس��یار دوست
داشتم ،به خصوص رانندگی در جاده؛ چون به
طبیعت نزدیک میشوم و این مسأله آرامش
زیادی به من میدهد .س��الها فعالیتهای
زیادی برای یادگیری کامپیوتر ،آرایش��گری،
خیاطی و  ...داش��تم ،اما هیچکدام به اندازه
رانندگی به من آرامش و لذت نمیدهد.

آقایان هم برخورد متفاوتی
دارند .عدهای که تحصیلکرده
و آگاه به مسائل روز هستند،
برخورد خیل�ی محترمانهای
دارن�د و حت�ی مرا تش�ویق
میکنن�د ،ام�ا گاهی ه�م از
همان ابت�دا غر میزنند و مرا
مس�خره میکنن�د .البته من
به ای�ن حرفها هیچ اهمیتی
ندادم و اج�ازه نمیدهم ،این
صحبته�ا روی تصمیمم اثر
گذارد ،چون معتقدم انس�ان،
چه مرد و چه زن باید همپای
شرایط ،تغییر کند و خود را با
دانش روز ،هماهنگ کند

واکنش کسانی که برای گرفتن گواهینامه
یا کار به آنها مراجعه میکردید ،چطور بود؟

متأس��فانه واکنشها خوب نبود .من یک
سال پی در پی امتحان میدادم و رد میشدم!
در واقع باید بگویم مرا رد میکردند! فقط به
دلیل اینکه زن هستم و آنها به راحتی قبول
نمیکردند .بعد از گرفتن مدرک هم یک سال
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واکنش مس�افرها به حض�ور راننده زن بای�د جالبترین
بخش ماجرا باشد.

بله؛ دقیقاً .زمانی که کارم را در ابتدای دهه  90شروع کردم،
مردم هنوز نس��بت به این مس��أله ذهنیت خوبی نداشتند و
واکنشهای بدی نش��ان میدادند .خاطرات زیادی هم از این
واکنشها دارم .مث ً
ال یک بار خانم جوانی زمانی که دید من به
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باید برسد .قطعاً معایب و مشکالت کار را به او میگفتم ،اما
نمیتوانستم مانعش ش��وم .هرکس باید زندگی را از نزدیک
تجربه کند و از آن لذت ببرد.

جای همسرم پشت فرمان نشستم ،شروع به
داد و بی��داد کرد و گفت« :به من نگفته بودند
قرار است یک راننده زن ،پشت فرمان باشد!»
من هم گفتم« :ش��ما اول اجازه بده ،من کارم
را شروع کنم؛ مطمئناً اگر صالحیت این کار را
نداشتم ،به من اجازه کار داده نمیشد ».خالصه
آن خانم نشست و بعد هم خوابش برد و حتی
از مقصدی که قرار بود بین راه پیاده شود هم
رد شد! اما رفته رفته واکنش مردم بهتر و بهتر
شده است ،به خصوص اینکه در فضای مجازی
از فعالیت رانندههای زن ،عکس و فیلم منتشر
میشود که هرچه بیشتر باعث عادی شدن این
موضوع در ذهن مردم میگردد .مسأله دهان به
دهان میچرخد و دید مردم را تغییر میدهد.
البته هنوز هم در هر خط برخورد مسافران با
هم متفاوت است.

واضح است که برخی مشاغل با روحیه و شرایط جسمانی
خانمها س�ازگاری ندارد .اما شما که در یکی از این مشاغل
مشغول به کار هستید ،چطور با این مسأله برخورد میکنید؟

برخورد آقایان با کار شما چطور است؟

آقایان هم برخ��ورد متفاوتی دارند .عدهای
که تحصیلکرده و آگاه به مسائل روز هستند،
برخورد خیلی محترمانهای دارند و حتی مرا
تشویق میکنند ،اما گاهی هم از همان ابتدا
غر میزنند و مرا مسخره میکنند .البته من
به این حرفها هیچ اهمیتی ندادهام و اجازه
نمیدهم این صحبته��ا روی تصمیمم اثر
گذارد ،چون معتقدم انس��ان ،چه مرد و چه
زن باید همپای شرایط ،تغییر کند و خود را با
دانش روز ،هماهنگ سازد.
گویا شما دو پسر نوجوان و جوان دارید .نوع
نگاه آنها به مادرشان به عنوان یک راننده جاده
چگونهاست؟

پسر بزرگم همراهی بیشتری با این مسأله
داش��ت و مخالفتی نمیک��رد ،چون میدید
در کن��ار پ��درش برای بهتر ش��دن کیفیت
زندگیش��ان تالش میکنم و ق��دردان این
موضوع بود .اما پس��ر کوچکم زمانی که بچه
بود ،ناآرامی میکرد و چش��م انتظار آمدن ما
بود ،اکنون که بزرگتر شده با این شرایط کنار
آمده است.
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اگر فرزند دختری داش�تید ،اجازه میدادید
مثل مادرش راننده اتوبوس شود؟

همانط��ور که من دوس��ت داش��تم خودم
زندگ��ی را تجرب��ه کنم و ب��ه چیزهایی که
دوس��ت دارم برس��م ،معتقدم دختر من هم

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

در س�ال  88همس�رم
همکاری به ن�ام خانم جاللی
داش�ت که در خط اصفهان-
ش�یراز کار میک�رد ک�ه من
همی�ن را دلیلی ق�رار دادم و
به همس�رم گفتم «ببین یک
خانم چطور میتواند به خوبی
راننده اتوبوس باشد ،پس من
هم میتوانم مانن�د این خانم
در جاده رانندگی کنم» .همین
ش�د که برای گرفت�ن مدرک
پایه یک رانندگی اقدام کردم

این درس��ت است که شغل باید با روحیات یک زن سازگار
باشد ،اما نباید برای اینکه مرد یا زنی میخواهد تجربه فعالیت
در زمینه کارهای دیگری را داش��ته باشد ،مانع او شویم .من
از کودکی به فضای افکار زنانه بیعالقه بودم و به فعالیتهای
س��خت مردانه تمایل بیشتری داشتم .به همین دلیل هم به
رانندگی عالقهمند شدم و امروز در این مسیر قدم گذاشتهام.
پدرم از بچگی به من و خواهرانم میگفت« :شاید برخی زن
را موجودی ضعیف تلقی میکنند ،اما شما در ذهنتان فرقی
میان زن و مرد قائل نشوید .شاید توانایی یک دختر در وجود
یک پسر نباشد و برعکس .این بستگی به ذات و تربیت آنها
دارد» .او میگفت« :باید مس��تقل باشید و روی پای خودتان
بایستید و به کسی تکیه نکنید» .من هم این نحوه تربیت را
برای فرزندانم به کار بردهام.
با اینکه فرزندانم ،پسر هستند به آنها خیاطی با دست ،غذا
پختن و  ...یاد دادهام .آنها بسیار خودکفا هستند و وقتی ما
خانه نیستیم خودشان خرید میکنند و امور روزمره زندگی
را انجام میدهند .باید بپذیریم که زنها پتانسیلهای زیادی
برای رشد و توس��عه جامعه دارند .زنها نسبت به مردها در
انجام برخی امور مانند رانندگی ،دقت ،تمرکز و حساس��یت
بیش��تری دارند و انعطاف پذیرترن��د .نباید بین زن و مرد در
عرصه اجتماع تبعیض قائل ش��د .اگر زنی نتوانست در رشته
م��ورد عالق��هاش کار کند ،خودش کنار م��یرود و کار را به
دیگری میس��پارد ،اما اگر میتواند نباید مانعش شویم .مث ً
ال
خواهرم در رشته مکانیکی هواپیما درس خوانده و با بهترین
معدل فارغ التحصیل ش��ده ،اما اج��ازه کار به او نمیدهند و
متاسفانه او در این زمینه بسیار سرخورده شده است.
پس معتقدی�د باید فکر و نوع نگاه جامعه به این مس�أله
تغییر کند؟

بله؛ این مسائل ریشه فرهنگی دارد و متاسفانه در اصفهان
بیشتر دیده میشود .یک بار زمانی که پشت فرمان نشستم
آقایی داد زد و گفت« :خانم گاز در آش��پزخانه اس��ت»! این
مش��کل فرهنگی اس��ت و باید ذهنیت مردم ما نس��بت به
جایگاه زن در جامعه عوض ش��ود تا ش��اهد شکوفایی زنها
در عرصههای مختلف باشیم .باید سالها برخالف جهت آب
حرکت کنیم تا این وضعیت تغییر کند .من در همایشی که
پایان سال  97با حضور شهردار اصفهان برای رانندگان برگزار
ش��د ،حضوری خدمت شهردار گفتم که «باید در این زمینه
تالش بیشتری شود تا جامعه تغییر کند».
شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :
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آیندهای که در انتظار ماست!
در دنیای فناوری نمیتوان ادعا داشت که هر روز اتفاقا ًت تازهای رخ میدهد! شاید این تعبیر برای دنیای فناوری بهتر باشد که بگوییم در هر لحظه ،رخداد تازهای در این دنیا به
وقوع پیوسته که میتواند تمام معادالت پیش از خود را دستخوش تردید کند .امروز فناوری اطالعات یکی از مهمترین مولفههای قدرتهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و علمی
است .کشوری که توانایی فناورانه دارد میتواند در لیست قدرتهای بزرگ باشد .با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطرهای از دریاست اشاره میکنیم.

تصادفهای ج�ادهای با فناوری نوین کاهش
مییابد

یکی از ضرورتهای حمل و نقل جادهای ایجاد
س��امانهای اس��ت که به کاهش تصادفهای
جادهای منجر شود یکی از این روشها نصب
و پیادهس��ازی سامانه تماس اضطراری است.
تصادفات جادهای یک��ی ازمهمترین عوامل
مرگ و میر در کشور است و ساالنه تعداد قابل
توجهی از انس��انها جان خ��ود را در حوادث
رانندگی از دست میدهند.
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ایم��ن نبودن جادهها ،عوامل انس��انی و عدم
ایمنی خودروها در بروز این حوادث نقش��ی
اثرگ��ذار دارند و رفع هر ک��دام از این عوامل
میتواند به کاهش تلفات جادهای کمک کند.
در همین راس��تا ستاد توس��عه فناوریهای
فضای��ی و حم��ل و نقل پیش��رفته معاونت
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری با هدف
توس��عه تبادالت علمی و فناورانه در راستای
پیادهسازی سامانه تماس اضطراری روی یک
ناوگان ،تفاهمنامهای منعقد کرد.
این تفاه��م نامه در راس��تای کاهش تلفات
جادهای است که از اولویتهای ستاد توسعه
فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت
علمی و فناوری ریاس��تجمهوری به ش��مار
میرود .از جمل ه مفاد این تفاهمنامه میتوان
به مواردی چون ،برنامهریزی برای بکارگیری
فناوریهای نوین در سامانه تماس اضطراری
برای ارتقای خدمات و بهرهوری ،تأمین منابع
مالی واعتباری در راستای اخذ استانداردهای
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

مربوطه و تولید انبوه سامانه تماس اضطراری
و تالش جهت توسعه کاربردی سامانه تماس
اضطراری ( )ecallبرای س��ایر خودروسازان
اشاره کرد.
کارمندان هواوی برای مقابله با تحریم آمریکا
پاداشمیگیرند

شرکت هواوی پاداشی  ۲۸۵میلیون دالری را
میان کارمندانش تقسیم میکند .طبق بیانیه
هواوی ،این شرکت قصد دارد با اعطای پاداش
به کارمندانش برای مقابل��ه با تحریم از آنها
تشکر کند.
طبق بیانیه جدید هواوی ،پاداشی  ۲میلیارد
یوانی (معادل  ۲۸۵میلی��ون دالر) میان ۹۰
هزار کارمند این ش��رکت تقسیم میشود .به
عبارت دیگر هر کارمند این ش��رکت حدود
 ۳۱۰۰دالر پاداش دریافت میکند .عالوه بر
آن  ۱۸۰هزار نیروی کار این شرکت پاداشی
معادل یک ماه دستمزد دریافت میکنند .البته
 ۹۰هزار کارمند مذکور در بخش تولید تراشه،
تحقیق و توسعه و تولید فعالیت میکنند .این
واحدها به دلیل تغییرات کلی در محصوالت
هواوی ،بیش از بقیه بخشهای شرکت تحت
تأثیر تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
هواوی اعالم کرده این پاداش جهت تش��کر
از تالشهای کارمندانش از زمان تحریمهای
آمریکا اس��ت .در کنار این موارد هواوی اعالم
کرد میزان فروش محصوالت ش��رکت در ۹
ماهه نخس��ت  ۲۰۱۹در مقایسه با سال قبل

می��زان  24/4درصد افزایش یافت��ه و به ۸۶
میلیارد دالر رسیده است.
فیس بوک مخفیان�ه دوربین آیف�ون را فعال
میکند

یک��ی از کاربران توئیتر متوج��ه اختاللی در
اپلیکیشن فیس بوک در آیفون شده است .این
اختالل سبب میشود هنگامی که اپلیکیشن
باز میشود ،دوربین دستگاه بدون اجازه کاربر
همزمان روش��ن ش��ود .فیس بوک دوباره به
دلیل نق��ض حریم خصوصی کاربرانش مورد
انتقاد قرار گرفته است .اپلیکیشن این شبکه
اجتماع��ی در آیفون ،دوربینهای دس��تگاه
را ب��دون اطالع کاربر فع��ال میکند .به نظر
میرسد این مشکل فقط مربوط به آیفونهایی
با سیس��تم عامل  iOS۱۳.۲.۲است و زمانی
اتف��اق میافتد که کاربر در اپ فیس بوک به
س��رعت پستها را باال و پایین میکند .یکی
از کارب��ران توئیتر به نام «جاش��وا مدوکس»
نخس��تین فردی بود که متوجه این اختالل
شد و در توئیتر به آن اشاره کرد .مدوکس در
این پست نوشت :من یک مشکل امنیتی در
فیسبوک کشف کردهام .هنگامیکه اپلیکیشن
فیس بوک باز است ،دوربین دستگاه نیز فعال
میش��ود .این باگ اجازه میدهد دوربین زیر
صفحه اصلی اپلیکیش��ن باز شود .او با انجام
آزمایشهای بیش��تر متوجه شد این اختالل
فقط مربوط به دستگاههای  iOSاست که از
سیستم عامل  ۱۳.۲.۲استفاده میکنند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

خودرو نانویی چوبی ساخته شد

وزارت محیطزیست ژاپن با همکاری دانشگاه
کیوت��و اقدام به س��اخت خودرویی از جنس
نانوس��لولز کرده است .این خودرو وزن کمتر
و در عین حال قدرت بیش��تری نس��بت به
خودروهای فوالدی دارد.
ما نمیدانیم که فردا آبس��تن چ��ه حوادثی
خواهد بود ،اما میتوان حدس زد که صنعت
خودروس��ازی ب��رای آینده چ��ه محصوالت
متفاوتی را ممکن است تولید کند .خودروهای
خ��ودران و خودروهای الکتریکی بخش��ی از
آینده صنعت خودروسازی خواهند بود.
ط زیست ژاپن خودرویی از چوب
وزارت محی 
تولید کرده که آن را «خودرو نانوسلولزی» نام
گذاشته است .این خودرو از سلولز نانوفیبری
مبتنی بر چوب س��اخته ش��ده است .خودرو
س��لولز نانوفیبری یک پنجم نسخه فوالدی
وزن دارد ول��ی قدرت آن پنج برابر اس��ت و
این فرص��ت را به خودروس��ازان میدهد که
خودروهایی سبک ،قدرتمند و در عین حال
بادوام بسازند .س��اخت این خودرو نانویی به
شرکتهای خودروسازی اجازه میدهد تا دو
هزار کیلوگ��رم کربن را از چرخه عمر خودرو
ح��ذف کنند .اما این خ��ودرو نوآورانه اندکی
متفاوت از محصوالت چوبی پیشین است .در
این خودرو از نانوس��لولز که یکی از مشتقات
چوب اس��ت ،اس��تفاده ش��ده اس��ت .سلولز
نانوفیبری قویتر از تار عنکبوت بوده و کام ً
ال
متراکم ،سبک و فوقالعاده مستحکم است و
در عین حال قابلیت بازیافت هم دارد.
این خودرو با همکاری دانش��گاه کیوتو ژاپن
تولید ش��ده و در س��اخت آن از مقدار زیادی
س��لولز نانوفیب��ری در بدنه و فض��ای درونی
خودرو به کار گرفته شده است.
ساخت ربات کارگر پرنده

محققان آکادمی علوم چین یک ربات پرنده

دی��ش ماهوارهای کوچک اس��ت ک��ه امکان
ارسال پیامک را بدون نیاز به سیگنال سلولی
یا اتصال اینترنتی فراهم میکند.

س��اختند که قادر اس��ت عملیات نگهداری
و تعمی��ر س��اختمانهای بلندمرتب��ه را ب��ا
حداقل مخاط��ره انجام دهد .این ربات جدید
پیش��رفتهای قابل توجه��ی را در ایمنی و
کارآی��ی به نمای��ش میگذارد .ای��ن ربات با
استفاده از یک موتور گردشی پهپاد قادر است
پرواز کند و عملیات مختلفی را ضمن پرواز به
انجام رساند .این ربات در مقایسه با رباتهای
باالرونده ،کارآیی بیشتری دارد و از برخورد با
موانع اجتناب میکند .همچنین قادر است از
روی شیارها و شکافهای موجود در دیوارهای
ساختمان پرواز کند.
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این دستگاه به طور بیسیم و از طریق بلوتوث
به تلفن ش��ما متصل میشود .کافیست این
نرمافزار را روی گوش��ی هوشمند خود نصب
کرده و دیش ماه��وارهای مذکور را نیز به آن
وصل کنید .این دیش شبیه همان دیشهای
مورد استفاده برای تلویزیونهاست ،جایی که
بتوانید آسمان را ببینید ،میتوانید به هر کسی
که اراده کنید پیامک بفرستید.

ای��ن ربات بهگونهای طراحی ش��ده اس��ت
ک��ه تمام نیروی برخ��ورد آن ب��دون نیاز به
حسگرهای نیرو ،به طور بسیار دقیق کنترل
میشوند .محققان عملکرد این ربات پرنده را
در آزمایشات مختلفی مورد بررسی قرار دادند.
برای مثال توانستند از این ربات برای تعمیر و
آزمایش عملکرد یک سوییچ نصب شده روی
دیوار استفاده کنند یا با استفاده از آن یک دیوار
شیشهای را جابهجا کنند .انتظار میرود این
ربات پرنده به زودی به عنوان یک ابزار کارآمد
در نگهداری سازهها و همچنین کاربردهایی از
قبیل نمونهگیری برای تحقیقات علمی ،مورد
استفاده قرار گیرد.

پیشبینی احتمال مرگ با هوش مصنوعی

محقق��ان آمریکای��ی ب��ا اس��تفاده از هوش
مصنوع��ی ابزاری ابداع کردند که با بررس��ی
نتایج آزمایشات قلبی ،احتمال مرگ افراد را
در یک سال آینده پیشبینی میکند .براندون
فورنوالت از محققان مرکز سالمت گیسینجر
آمریکا و همکارانش  1/77میلیون نوار قلب از
حدود  ۴۰۰هزار نفر را به یک دستگاه مبتنی
بر هوش مصنوعی تغذی��ه کردند تا احتمال
مرگ این افراد را در یک سال آینده پیشبینی
کند .نوار قلب فعالیت الکتریکی قلب را ثبت
میکن��د و الگوه��ای آن در ص��ورت وجود
مش��کالتی چون حمله قلبی و فیبریالسیون
دهلیزی تغییر میکند .این تیم تحقیقاتی دو
نسخه از این هوش مصنوعی را آموزش دادند.
ب��ه یکی از آنها تنها دادهه��ای خام نوار قلب
داده شد که ولتاژ را در طول زمان اندازهگیری
میکند .نسخه دیگر با ترکیبی از دادههای نوار
قلب و سن و جنسیت بیمار تغذیه شد.
محقق��ان با بررس��ی عملکرد این دس��تگاه
توانس��تند پیشبینی کنند ک��ه کدام یک از
بیماران طی سال آینده از دنیا میروند و کدام
یک زنده میمانند .ه��وش مصنوعی در این
آزمایش از حیث دقت توانست از نمره کامل
یک رتبه باالی  ۰.۸۵را کسب کند.

ارسال پیامک بدون آنتن و اینترنت ممکن شد

از این پس میتوانید با اس��تفاده از یک دیش
ماهوارهای کوچک و نرمافزار همراه آن ،بدون
نیاز به آنتن و اینترنت پیامک ارس��ال کنید.
پوشش رادیویی ش��بکههای سلولی الزاماً در
همه ج��ا به یک اندازه قدرت ن��دارد .فارغ از
موقعی��ت مکانی همه ما گاهی با پدیده قطع
ی��ا ضعف آنتن تلفن همراه یا اتصال اینترنت
مواجه شدهایم .در این موارد باید گزینهای در
دسترس باشد تا بتوانید در شرایط اضطراری
حداقل پیامک ارس��ال کنی��د SatPaq .یک
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تکنولوژی همیشه هم خوب نیست

 ۱۳خطراستفادهمداومازهدفونوهندزفری

1

در کن��ار مزای��ای بیش��مار
هدفونه��ا که گ��وش دادن به
موزیک و صداها را در هر مکان،
لذتبخشت��ر کردهان��د ،ای��ن
دس��تگاهها میتوانند صدمات
ج��دی زی��ادی را ب��رای ب��دن و
البته اطرافیان م��ا ایجاد کنند؛
به خصوص که اخیرا ً اس��تفاده
از هدفون ،در می��ان نوجوانان
گستردگی بیش��تری پیدا کرده
است.
اگر ش��ما نی��ز از آن دس��ته از
افرادی هس��تید که از هدفون
به صورت طوالنی مدت استفاده
میکنی��د ،ش��ما را ب��ه مطالع��ه
عوارض ناش��ی از اس��تفاده از
هدفون دعوت میکنیم.
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افزایش ریس�ک تصادف حین عبور از
خیابان

زمانی که مشغول گوش دادن به موزیک هستید
و از خیابان و معابر عمومی عبور میکنید ،کام ً
ال
از دنیای اطراف خود بیخبر میش��وید و متوجه
هش��دارهای رانن��دگان مختلف هن��گام عبور از
خیابان نمیشوید .توصیه میشود هیچگاه هنگام
عبور ازخیابان ،از هدفون استفاده نکنید.

2

احتمال تصادف در ریل قطار

3

تجم�ع باکتریها در س�ری هدفون و
ابتال به بیماری

نمون��ه دیگر از خطرات اس��تفاده از
هندزف��ری ،گوش دادن به موزی��ک با هدفون و
حرکت در مسیر ریل قطار است .بد نیست بدانید
هر ساله هزاران نفر به همین دلیل در ایستگاههای
راه آهن قربانی میشوند.

بعد از استفاده مداوم از هدفونها ،سری هدفون
بهخصوص اگر اسفنجی باشند ،باکتریهای گوش
و تمام مواد زائدی که به واسطه تصفیه هوا در گوش
خارجی تجمع یافته است ،به داخل گوش منتقل
میکند که تنها یک م��ورد از مضرات هندزفری
برای گوش است ،بنابراین توصیه میشود سری
هدفون هر دو ماه یک بار عوض شود.
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

4

افزای�ش عفونته�ای گ�وش حی�ن
استفاده مشترک از هدفون

شاید گوش دادن به موزیک با یک هدفون و به
صورت مشترک با دوستان و همراهانتان ،لذت
بخشتر باشد؛ اما این کار ،احتمال انتقال باکتری
و عفونتهای گوش میان��ی را افزایش میدهد و
بهتر است اگر مجبورید از یک هدفون به صورت
مشترک اس��تفاده کنید ،حتماً سری هدفون را
با دس��تمال کاغذی یا هر چیز مشابه بپوشانید و
سپس از آن استفاده کنید.

5

کاهش سطح ش�نوایی گوش و ایجاد
مزاحمت!

گ��وش دادن ب��ا ص��دای بلند به موزی��ک و با
اس��تفاده از هدف��ون ،به ص��ورت طوالنی مدت،
سبب عارضههای مختلفی از جمله کاهش سطح
ش��نوایی گوش به صورت موقت یا دائم میشود.
همچنین بعد از مدتی برای گوش دادن به هرچیز
حتی بدون هدفون ،مجبور به افزایش ولوم یا صدا
هس��تید و این برای افرادی که در مجاورت شما
هستند ،آزاردهنده است.

6

اس�تفاده از هدفون در هواپیما و آسیب
به بخشهای دیگر بدن

مطالعات ثابت کرده است که استفاده از هدفون
یا مطالعه کردن در وسایل نقلیهای نظیر هواپیما و

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

یا اتوبوس که آلودگی صوتی اطراف آن ممکن
است زیاد باشد ،نه تنها برای گوش ،بلکه برای
سایر ارگانهای بدن مضر است .آلودگی صوتی
سطح دسیبل در گوش را افزایش میدهند و
سبب میشوند که شما با صدای بلندتری به
گوش دادن موزیک بپردازید.

7

تأثی�ر منفی روی گ�وش و حلق در
صورت استفاده مداوم

8

آس�یب ب�ه عص�ب ش�نوایی ب�ا
هدفونهایتوگوشی

9

ص�رف م�دت زم�ان زی�اد جهت
بازکردن گره هدفون

10

س�ردردهای مزم�ن با اس�تفاده از
هدفونهایساده
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در صورتی که از هدف��ون به صورت مداوم
استفاده میکنید و معموالً فیلم و برنامههای
دلخ��واه خود را با صدای بلندتر و به وس��یله
هدفون تماشا میکنید ،هر  ۱ساعت ،حدود
 ۵تا  ۱۰دقیقه به گوشهای خود اس��تراحت
دهید .هدفون به دلیل انتقال صدا به صورت
مستقیم و بیواسطه ،روی سیستم شنوایی و
حلق تأثیرگذار است .در صورتی که از هدفون
روی کامپیوتر استفاده میکنید ،میتوانید از
تمرینهای کاهش خستگی چشم نیز استفاده
کنید.

را منتق��ل میکنند و بعد از مدتی ،این امواج صوتی س��ردرد
را تش��دید میکنند .توصیه میش��ود که برای جلوگیری از
س��ردردهای مزمن ،از هدفونهای صداگیر استفاده کنید که
صداهای اضافی اطراف را حذف میکنند.

هدفونیاهندزفریهای
توگوش�ی که تمرکز صدا
را روی مجرای ش�نوایی
بیشتر میکنند ،عوارض
بیش�تری نسبت به سایر
هدفونه�ا دارند و عصب
ش�نوایی را تح�ت تأثیر
قرار میدهند.

هدفون یا هندزفریهای توگوشی که تمرکز
صدا را روی مجرای شنوایی بیشتر میکنند،
عوارض بیش��تری نس��بت به سایر هدفونها
دارن��د و عصب ش��نوایی را تح��ت تأثیر قرار
میدهند.

11

برخی از اف��راد به صورت عجیبی ب��ا قرار دادن
هدفون داخل گوش ،دچار سرگیجه میشوند و افراد معمولی
نی��ز بعد از اس��تفاده مک��رر و طوالنی م��دت از هدفون ،این
سرگیجهها را تجربه خواهند کرد.
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افزایش خطرات احتمالی حین راه رفتن

هنگام راه رفتن تنها چیزی که باید توس��ط یک
فرد عادی شنیده شود ،صدای راه رفتن و قدم گذاشتن خود
و اطرافیان اس��ت .اس��تفاده از هدفون ،شما را از اطراف غافل
میکند و گاهی سبب سواستفاده سارقین میشود.

هدفونهای ساده به دلیل تمرکز صدا روی
مج��رای گوش ،با باالتری��ن کیفیت ،موزیک
n

کاهش تمرکز روی کار و فعالیتهای روزانه

تحقیقات انجام شده نش��ان میدهد افرادی که
ع��ادت به گوش دادن به موزی��ک حین کار کردن ،مطالعه و
درس خوان��دن دارند ،تمرکز کمت��ری روی کار دارند و دچار
حواسپرتی بیشتری میشوند ،این یکی از خطرات خاموش
استفاده از هندزفری است.

یکی دیگر از مصائب و مضرات اس��تفاده از
هندزفری یا هدفون ،گره خوردن س��یمهای
آن است .وسایل جانبی زیادی وجود دارد که
میتوانید س��یمهای هندزفری را دور تا دور
صفحاتی ببندید و مدت زمان کمتری مشغول
بازکردن سیمهای آن باشید!

a

ایجاد سرگیجه حین استفاده از هدفون
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ادغامبرنامههایمحبوبآفیس
در یک نرمافزار برای کاربران موبایل
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شرکت مایکروسافت از برنامه خود برای
عرض��ه نرمافزاری حاوی هر س��ه برنامه
محبوب ورد ،اکس��ل و پاورپوینت برای
کاربران اندروید و  iOSخبر داد.
اگر از هر سه برنامه محبوب ورد ،اکسل
و پاورپوینت مایکروس��افت آفیس روی
گوشی هوشمند خود استفاده میکنید،
به زودی دیگر به دانلود نس��خه جداگانه
هرکدام از این برنامهها احتیاجی نخواهید
داشت.
کمپان��ی مایکروس��افت در کنفرانس
ایگنای��ت در اورالن��دوی فلوری��دا اعالم
کرد که تست عمومی نسخه جدیدی از
نرمافزار آفیس را آغاز کرده است که هر
سه برنامه مذکور را در یک نسخه ادغام
میکند.

در این نرمافزار جدید که پیشنمایشی
از آن برای دستگاههای اندرویدی و نسخه
بت��ای آن نیز برای گوش��یهای مبتنی
بر سیس��تم عامل  iOSارائه شده است،
کاربران میتوانند س��ندها ،پاورپوینتها
و صفحات گسترده (اسپردشیت) جدید
بسازند و یا سندهای موجود را مشاهده
و ویرایش کنند .با استفاده از این برنامه
میتوانید از یک س��ند عکس بگیرید و
آن را به یک فایل ورد با قابلیت ویرایش
تبدیل کنید ،فایلهای پی دی اف بسازید
و امضا کنید یا جدولها را از یک صفحه
چاپ��ی به یک اسپردش��یت در اکس��ل
منتقلکنید.
هرکدام از این برنامههای مایکروسافت
آفیس به خودی خود بین کاربران موبایل

محبوبیت باالیی داشتند .هر سه برنامه
در جمع  ۲۵نرمافزار برتر تولید اطالعات
در  iOSق��رار داش��ته و تاکنون بیش از
 ۱میلیارد بار توس��ط کاربران اندرویدی
دانلود شدهاند.
به گفته مایکروس��افت ،ای��ن نرمافزار
جدید جایگزین س��ه نرماف��زار مجزای
موجود نخواهد ش��د زیرا برخی کاربران
به تمام این برنامهها به طور یکجا نیازی
ندارن��د .اما برای کاربرانی که از هر س��ه
برنام��ه اس��تفاده میکنند ،بهتر اس��ت
نرمافزار جدی��د را دانلود کنند که حجم
کمتری را نیز اشغال میکند.
نرماف��زار جدید آفیس ب��رای کاربران
نسخه موبایل در نیمه نخست سال آینده
میالدی عرضه خواهد شد.
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هکدستیارهایصوتیبانورممکناست
نتایج یک تحقیق جدید نش��ان داد که
با استفاده از نور لیزر یا چراغ قوه ،میتوان
دستیارهای صوتی را از راه دور هک کرده
و تحت کنترل گرفت؛ مش��کلی که رفع
آن تنه��ا با طراحی مجدد میکروفون این
دستگاههای هوشمند ممکن است.
از همان زمان که فناوری دس��تیارهای
صوتی معرفی شد ،نگرانیهای کارشناسان
امنیتی نیز درباره این که س��یری ()Siri
اپل و الکس��ای ( )Alexaآمازون تهدیدی
برای حریم ش��خصی افراد هس��تند و به
راحتی میتوان آنها را هک کرد ،ش��روع
شد .اما هک این دستگاهها آن هم تنها با
تاباندن هوشمندانه نور ،به فکر کمتر کسی
میرس��ید .محققان ژاپنی و پژوهشگران
دانش��گاه میش��یگان اع�لام کردند که
توانستهاند با تاباندن نور لیزر و حتی چراغ
قوه به میکروفونهای دستیارهای صوتی
چون گوگل هوم ،سیری و الکسا ،از فاصله
صدها فوتی آنها را تحت کنترل درآورند.
به گفته این پژوهشگران ،آنها در یک

مورد از آزمایشهای خود موفق شدند درب
یک گاراژ را تنها با تاباندن اشعه لیزر به یک
دستیار صوتی که به آن متصل شده بود،
باز کنند .این محققان در آزمایش دیگری
توانستند کنترل یک دستیار صوتی گوگل
ه��وم را در طبقه چهارم یک س��اختمان
در فاصله  ۷۰متری ،با موفقیت به دست
بگیرند .ای��ن تیم همچنین توانس��ت با
متمرکز کردن اشعه لیزر خود با استفاده
از لنزهای تله فوتو که از قابلیت فوکوس
در فاصلههای دور برخوردارند ،یک دستیار
صوتی را در فاصله  ۱۰۶متری نیز فریب
دهند .این محققان میگویند که به راحتی
میتوانستند چراغها را از راه دور خاموش
یا روش��ن کنند ،خریدهای آنالین انجام
داده و دری را که توس��ط قفل هوشمند
محافظت میش��د ،باز کنند .آنها حتی
میتوانستند از راه دور قفل ماشینی که به
یک دس��تیار صوتی وصل شده بود را باز
کرده و آن را روشن کنند .به گفته کوین
فو استادیار مهندسی برق و علوم کامپیوتر

دانشگاه میشیگان« ،این کشف درها را به
روی دسته جدیدی از آسیبپذیریها باز
میکند .این آسیبپذیری آنقدر ابتدایی
است که به دش��واری میتوان گفت چه
گسترهای از محصوالت را در برمیگیرد».
افش��ای خبر این کش��ف باعث سقوط ۵
درصدی سهام شرکت تراشه سازی اینتل
شد .این محققان که به مدت  ۷ماه روی
جریان نور مطالعه کرده بودند ،میگویند
کشف کردهاند که واکنش میکروفونهای
موجود در دس��تیارهای صوتی به نور به
گونهای اس��ت که انگار صوت اس��ت .در
داخل هر کدام از این میکروفونها صفحه
کوچکی به نام دیافراگم وجود دارد که در
اثر برخورد صوت به حرکت درمیآید .این
حرکت را میتوان ب��ا متمرکز کردن نور
لی��زر یا چراغ قوه روی دیافراگم که نور را
به سیگنالهای الکتریکی تبدیل میکند،
شبیه س��ازی کرد .واکنش بقیه سیستم
همان واکنش��ی است که به صوت نشان
میدهند.
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تأثیرگذارترینابداعبشرچیست؟
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 ۷آبان س��الگرد ارس��ال نخستین پیام
از طری��ق اتصال اینترنت��ی و روز جهانی
اینترنت بود؛ اختراعی که برای همیش��ه
زندگی بشر را متحول کرد به گونهای که
گفته میش��ود تأثیرگذارترین ابداع بشر
است.
اگرچه به طور قطع ابداع اینترنت بدون
میلیونها اختراع تأثیرگذار و سرنوش��ت
ساز پیش از آن ممکن نبود اما به مشکل
میتوان اختراعی در طول تاریخ یافت که
چون اینترنت بر زندگی بشر تأثیر گذاشته
باشد .به همین دلیل است که از  ۲۹اکتبر
س��ال  ۲۰۰۵میالدی ( ۷آب��ان )۱۳۸۴
س��الگرد ارسال نخستین پیام اینترنی به
عنوان روز جهانی اینترنت انتخاب ش��د.

گرامیداش��ت این روز فرصتی است برای
ادای احترام و دین به افرادی که به ایجاد
و س��اخت ابزاری کاربردی چون اینترنت
کمک کردند و همچنین فکر کردن به این
که این اخت��راع چگونه زندگی ما را برای
همیشه متحول کرد.
تاریخچه نخستین اتصال اینترنتی

اینترنت به معنای اتص��ال از راه دور دو
رایانه ،نخس��تین بار در  ۲۹اکتبر س��ال
 ۷( ۱۹۶۹آبان  )۱۳۴۸تنها چند ماه پس
از آن که نیل آرمسترانگ نخستین قدمها
را روی ماه برداشت ،محقق شد.
زیر نور س��بز یک مانیتور مونوکروم در
دپارتمان علوم کامپیوتر دانشگاه UCLA

آمری��کا ،یک دانش��جوی ج��وان مقطع
کارشناس��ی ارشد تلفنش را برداشت و با
آزمایش��گاه کامپیوتر دانشگاه استنفورد
تماس گرف��ت .وی خود را برای ارس��ال
نخستین پیام از طریق یک اتصال اینترنتی
آماده میکرد .چارلی کالین و بیل دووال
در جری��ان این مکالمه سرنوش��ت س��از
برای بشریت ،پشت خطوط تلفن بودند.
لئونارد کلی��ن راک ،چارلی کالین و بیل
دووال اگرچه هیچکدام هیچگاه به اندازه
آرمسترانگ شناخته شده و مشهور نشدند
اما مهرههای اصلی در برقراری نخستین
اتصال اینترنتی بودند.
در جریان کار روی پروژه آرپانت (سرواژه
معادل التین ش��بکه آژان��س پروژههای
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تحقیقاتی پیش��رفته) که از ط��رف وزارت دفاع
آمری��کا کلید خورده ب��ود و  ۴پایانه کامپیوتری
مس��تقل در دانش��گاههای  ،UCLAاستنفورد،
سانتا باربارا و یوتا را به هم وصل میکرد ،چارلی
کالین سعی کرد تا اطالعات ورود به سیستم را
از  UCLAبه بیل دووال در استنفورد بفرستد و
تا حدودی موفق هم ش��د .کلی��ن راک در ادامه
کوش��ید ت��ا واژه  loginیا ورود به سیس��تم را از
این طریق ارس��ال کند و توانست پیش از قطع
اتصال برقرار شده میان پایانهها ،دو واژه  Lو  Oرا
بفرستد L .و  Oدر واقع اولین واحدهای اطالعاتی
هس��تند که از نخستین شبکه کامپیوتری از راه
دور ارسال شدند .کالین یک ساعت بعد توانست
زیر نظر لئونارد کلین راک استاد علوم کامپیوتر
دانشگاه  UCLAپیام  Loginرا به طور کامل به
مقصد ارسال کند.
اینترنت یک ش��بکه گس��ترده حاوی دریایی
نامحدود از اطالعات اس��ت که همزمان توس��ط
حجم زیاد از کاربرانی از اقصی نقاط دنیا با اهداف
گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد .پرداختن به
تمام مزایای بهرهمندی از چنین سرویسی میتواند
تا حد زیادی تخصصی و گسترده باشد .از همین
رو در بخش بعد به چن��د مورد از ملموسترین
کارکردهای مفید اینترنت که همه ما هر روزه با
آنها سروکار داریم ،خواهیم پرداخت.
شبکه اینترنت این روزها به ابزاری در دسترس
و س��ریع برای برقراری ارتباط تبدیل شده است.
در عصر حاضر نه تنها میتوان با اتکا به اتصاالت
اینترنتی و اس��تفاده از انواع و اقسام شبکههای
اجتماعی و ابزارهای ارتباطی با سایر کاربران در
هر نقطه از جهان به سادگی ارتباط برقرار کرده و
پیام رد و بدل کرد بلکه حتی به لطف شبکههایی
چون اسکایپ و غیره امکان دیدارهای حضوری
و حتی برگزاری کالسهای درس یا کنفرانس و
جلسات بزرگ نیز از پشت نمایشگر رایانه و دیگر
وسایل هوشمند ممکن شده است.
همانطور که پیشتر بدان اش��اره شد ،اینترنت
یک ش��بکه جهانی اس��ت ک��ه گنجین��های از
اطالعات ف��راوان در زمینههای مختلف را برای
کاربران فراهم میکند .کافیس��ت چند دقیقه از
زمان خود را به جستجو در سایتهای مرتبط و
مطالعه اختصاص دهید .دیگر برای دسترسی به
کتابها ،مت��ون و منابع مورد نیاز برای پژوهش

نیازی به فرآیند وقتگیر مراجعه حضوری
به کتابخانهه��ا ندارید و تنها با چند کلیک
میتوانید به طور رایگان به اکثر اطالعات و
منابع مورد نیاز خود دست یافته و از آنها به
اقتضای نیاز خود استفاده کنید.
این روزها به لطف شبکه جهانی اینترنت
میتوانید با خیال راحت در خانه نشسته و
بدون نیاز به معطل ش��دن در ترافیک یا به
انتظار نشس��تن در صف س��ازمانهای ارائه
دهنده خدم��ات چون بانکه��ا ،به راحتی
قبوض خود را پرداخت کرده ،پول جابه جا
کنی��د ،کاال س��فارش داده و در کالسها و
دورههای مختلف ثبت نام کنید.
معجزه اینترنت تنها به این امور س��اده و
ابتدای��ی خالصه نمیش��ود ،خلق اینترنت
اشیا ،س��اعتهای هوش��مند ،دستیارهای
صوتی و امثالهم هم��ه و همه مدیون ابداع
شبکه اینترنت هستند .استفاده از اینترنت
ب��ا وجود تمام مزایایی که دارد ،با خطرات و
چالشهایی نیز همراه است .این روزها بازار
س��رقتهای اطالعاتی ،حمالت سایبری و
کالهبرداریهای اینترنتی بس��یار داغ است
و نمیت��وان ای��ن خطر و تهدی��د جدی را
نادیده گرفت .از طرف دیگر ،اگرچه اینترنت
منبعی نامحدود از اطالعات اس��ت اما همه
این اطالعات نیز الزاماً صحت نداشته و قابل
اعتماد نیستند .عالوه بر این ،اینترنت چون
یک کتاب باز دسترسی به هر گونه اطالعات
را برای همه ردههای سنی ممکن کرده است
و نظارت و مراقبت بیشتر از محتوایی را که
کودکان و نوجوانان از آن استفاده میکنند،
میطلبد .استفاده افراطی از شبکه اینترنت
همچین افراد را به اجتماعگریزی و تنهایی
سوق داده و مش��کالتی چون کمتحرکی و
اعتیاد را برای برخی از افراد به همراه داشته
است .ش��بکه جهانی اینترنت با وجود تمام
مزایا و معایبی که دارد یکی از تأثیرگزارترین
ابداعات در تاریخ بش��ر اس��ت که استفاده
درست و حساب شده از آن میتواند روز به
روز به کیفیت زندگی اف��راد کمک کرده و
ش��اید روزی جوابی برای بسیاری از مسائل
و مشکالتی که بشر تاکنون راهحلی برایشان
پیدا نکرده ،ارائه دهد.

اس�تفاده از اینترن�ت ب�ا
وجود تم�ام مزایایی که دارد،
با خط�رات و چالشهایی نیز
همراه اس�ت .این روزها بازار
سرقتهای اطالعاتی ،حمالت
س�ایبری و کالهبرداریهای
اینترنتی بس�یار داغ اس�ت و
نمیتوان این خط�ر و تهدید
جدی را نادیده گرفت
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عالمت سؤال در مقابل گوگل
کمپانی گوگل در آستانه اعمال
تغییراتی در الگوریتم عملکرد
موتور جس��تجوی خود است که
نتایج جستجوها را نه براساس
کلم��ات مرتب��ط بلکه براس��اس
مفهوم کل��ی و نیاز واقعی کاربر
رتبهبن��دی ک��رده و نمای��ش
میدهد.
بق��ای بس��یاری از کس��ب و
کاره��ای امروز ب��ه نتایج موتور
جستجوی گوگل بس��تگی دارد
و بس��یاری از افراد این روزها
برمبنای این نتایج کسب درآمد
میکنند.
ح��ال گزارشه��ا از آن حکایت
دارد که کمپان��ی گوگل فرآیند
اعم��ال ی��ک تغیی��ر عم��ده در
الگوریت��م مرک��زی جس��تجوی
خ��ود را آغاز کرده اس��ت .این
الگوریت��م جدید میتواند رتبه
بندی نتای��ج را در یک مورد از
هر  ۱۰جس��تجو توسط کاربران
تغییر دهد.
الگوریت��م جس��تجوی قدیم��ی
گوگل با جمالت جس��تجو ش��ده
چ��ون «ی��ک کیس��ه از کلمات»
رفتار میکرد به این ترتیب که
تنه��ا آن چه را کلم��ات مهم آن
جمله ارزیابی میکرد را انتخاب
و نتای��ج جس��تجو را براس��اس
آن رتبهبن��دی ک��رده و نمایش
میداد .ای��ن کار متن و مقصود
اصلی جمله مورد جستجو را از
بین میبرد.

این الگوریتم جدید بر مبنای برت  BERTکار
میکند (برت ،ابزاری است که با استفاده از هوش
مصنوعی و یک پایگاه داده کالن به بهینهسازی
پردازش زبانهای طبیعی کمک میکند تا نتایج
متنی بهتری را ارائه دهد .به زبان س��ادهتر ،وقتی
عبارتی را جس��تجو میکنید  BERTبهتر درک
میکند که واقعاً به دنبال چه چیزی هستید)
به یاد داشته باشید که این تغییرات تنها نتایج
برخی از جستجوها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و
این که این الگوریتم چگونه کار میکند هنوز حتی
برای کارکشتهترین و حرفهایترین سئوکارها نیز
آشکار نیست.
این تغییر پیام مهمی دارد .هرچه بیشتر آنچه
مورد خواست و نیاز کاربران است را تولید کنید،
احتمال این که مطلبتان در نتایج جستجو در رده
باالتری قرار بگیرد ،بیشتر است.
س�رچ گوگل دیگر از محتوای فلش پشتیبانی
نمیکند
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همچنین گوگل اعالم کرد که موتور جستجوی
این شرکت تا پایان سال جاری میالدی پشتیبانی
از محتوای فلش را متوقف میکند و این به معنای
پایان نمایش فایلهای مستقل  SWFنیز خواهد
بود.
در سال  ۲۰۱۷بود که ادوبی اعالم کرد پشتیبانی
از فناوری فلش را که زمانی بسیار پرطرفدار بود،

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

متوقف خواهد کرد و گوگل گفت که تا پایان سال
 ۲۰۲۰می�لادی فلش را به طور کامل از مرورگر
ک��روم حذف میکند .حال در نس��خه  ۷۶کروم
پلتف��رم فلش به صورت پیش فرض از کار افتاده
است .مایکروسافت ،اپل و موزیال نیز از طرح حدف
فلش از مرورگرهای خود خبر دادهاند .اوایل سال
جاری میالدی ،مایکروسافت به جزئیات برنامه خود
برای حذف این تکنولوژی از مرورگر مایکروسافت
ا ِج اشاره کرد .اکثر شرکتها و نهادهای فعال در
ح��وزه اینترنت ب��ه زودی  HTML5را جایگزین
پلتفرم فلش خواهند کرد.
پیگ�رد قانونی گوگل به اتهام سوءاس�تفاده از
اطالعات شخصی کاربران

در خبر دیگری آمده است که کمیسیون رقابت
و مصرف کنندگان اس��ترالیا ( )ACCCش��رکت
گوگل را به اتهام سوءاستفاده از اطالعات شخصی
و گم��راه ک��ردن کاربران در م��ورد جمعآوری و
استفاده از این اطالعات ،تحت پیگرد قانونی قرار
داد.
کمیس��یون رقابت و مصرفکنندگان استرالیا
( )ACCCمیگوید نخستین نهاد تنظیمکننده در
جهان اس��ت که از یک غول جهانی چون گوگل
که ارزش س��هام آن به  ۸۸۰میلیارد دالر آمریکا
میرسد ،در مورد سوءاستفاده ادعایی از اطالعات
شخصی حسابکشی میکند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

 ACCCدر مدارکی ک��ه در اختیار دادگاه
فدرال ق��رار داده ،ادعا میکن��د که گوگل با
نمایش پیامهایی روی صفحه نمایش کاربران،
مصرفکنندگان را در خص��وص جمعآوری
دادههای مکانی اف��راد و بویژه در مورد تداوم
ذخیره و استفاده از اطالعات شخصی برخالف
میل آنان ،گمراه کرده و به این ترتیب قوانین
حقوق مصرفکننده در استرالیا را نقض کرده
است.
راد س��یمز رئی��س کمیس��یون رقاب��ت و
مصرفکنندگان اس��ترالیا میگوید« :گوگل
را ب��ه دادگاه کش��اندهایم زی��را معتقدیم این
کمپانی به واس��طه چنین پیامهایی اطالعات
ارزشمند و فوق حس��اس شخصی را در مورد
موقعیت مکانی مصرفکنندگان جمعآوری و
ذخیره کرده و مورد اس��تفاده قرار داده است،
در حال��ی که آنها هیچ انتخاب آگاهانهای در
این باره انجام ندادهان��د ».این اقدام قضایی بر
مح��ور حمایت از حقوق آن دس��ته از مصرف
کنندگانی صورت گرفته اس��ت که با استفاده
از تلفنه��ای هم��راه و تبلته��ای اندرویدی
خود به دسترسی به تنظیمات حساب کاربری
گوگل خود اقدام کردهان��د .به گفته این نهاد
تنظیمکننده مقررات ،مصرفکنندگان نسبت
ب��ه این که برای جلوگیری از ذخیره اطالعات
شخصی ،باید هر دو گزینه تاریخچه موقعیت
مکان��ی ( )Location Historyو فعالی��ت وب
و برنام��ه ( )Web & App Activityرا در
تنظیمات خاموش کنند ،بیاطالع بودهاند .در

بیانیه این کمیسیون استرالیایی این طور آمده
اس��ت که گوگل از ژانویه  ۲۰۱۷تا اواخر سال
 ۲۰۱۸به طور شفاف این اطالعات را در اختیار
مصرفکنن��دگان قرار نداده و با این کار آنها را
گمراه کرده است.

آن ش��د .این ش��رکت ب��رای خرید س��هام
موتوروال مبل��غ  12/5میلیارد دالر به صورت
نقد پرداخت میکند و براین اساس مالکیت
موتوروال موبیلیتی به گوگل واگذار میشود و با
این خرید صاحب  ۱۹هزار کارمند جدید شد.
به دس��ت آوردن شرکت موتوروال ،که همکار
اختصاصی برای اندروید محس��وب میشود،
گوگل را قادر خواهد س��اخت ت��ا اندروید را
تقویت و رقابت بین سیس��تمهای موبایل را
افزای��ش ده��د .موت��وروال ،دارای حق امتیاز
اندروید باقی خواهد ماند و اندروید نیز متنباز
باقی میماند .گوگل ،به ش��رکت موتوروال به
عنوان یک کسب و کار مجزا نگاه کرده و آن را
به صورت جداگانه خواهد گرداند.
از س��ال  ۲۰۰۷که گوگل سیس��تم عامل
مخص��وص موبایل خ��ود اندروی��د را عرضه
داشته ،روز به روز بر محبوبیت آن افزوده شده
و شرکتهای معتبر و بزرگ ،تلفنهای مبتنی
بر سیس��تم عامل اندروید گوگل ارائه کردند.
بیش از  ۱۵۰میلیون دس��تگاه اندرویدی در
سرتاسر جهان وجود دارد و روزانه  ۵۵۰هزار
دستگاه بر تعداد آنان اضافه میشود.
شرکت موتوروال که قدمتی ۸۰ساله در زمینۀ
ارتباطات و تلفن همراه دارد یکی از مهمترین
تولیدکنندگان تلفن همراه در آمریکا است و در
رقابت با ش��رکتهای بزرگی چون اچتیسی و
سامسونگ کمی عقب ماندهاست .البته گوگل
در ژانویه سال  ۲۰۱۴موتوروال را با قیمت 2/9
میلیارد دالر به شرکت لنوو فروخت.

درباره گوگل

ضمناً همه میدانی��م که گوگل یک پروژۀ
تحقیقاتی بود که در ژانویۀ  ۱۹۹۶توسط لری
پیج و س��رگئی برین دو دانشجوی دکترای
دانش��گاه اس��تنفورد در کالیفرنیا رقم خورد.
آنها نام پروژه خود را « »BackRubگذاشته
بودند زیرا موتور جستجوگر آنها لینکهای
پشتیبانی س��ایتها را بررس��ی میکرد و بر
هم��ان مبنا میزان اهمیت آنه��ا را در نتایج
جستجو تعیین میکرد (که بعدا ً رتبه صفحه
نامیده ش��د) ،که در همان زم��ان یک وبگاه
کوچ��ک دیگری با نام  RankDexبا روش��ی
مش��ابه کار میکرد .موتور جستجوگر آنها
ابتدا با دامنه  google.stanford.eduاستفاده
میش��د و در  ۱۵سپتامبر سال  ۱۹۹۷دامنه
 google.comثبت شد و در سپتامبر ۱۹۹۸
در واقع اولین دفتر کار گوگل راهاندازی شد و
این شرکت رسماً به ثبت رسید .در واقع اولین
دفتر کار گوگل در گاراژ خانۀ سوزان وژکیکی
در منلو پارک ،کالیفرنیا قرار داشت.
در اوت  ۲۰۱۱گ��وگل اعالم کرد که بخش
تلفنهای همراه ش��رکت موتوروال را خواهد
خرید و چند س��اعت پ��س از اعالم ،صاحب
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

گردشگری
دیوار چین ایرانی کشف شد

عدمشناخت تاریخ ،دوری از لباس سنتی

تکنولوژی و چاپ سه بعدی در خدمت گردشگران
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تگردشگریبااینفلوئنسرهادرایران
جنگروای 
جنگ روایته��ا درباره ایران،
حاال ب��ه داخل مرزه��ای ایران
کش��یده شده .س��الها تالش
رس��می برای ارائ��ه تصویری
واقعیت��ر از بخشهای نادیده
ای��ران ظاه��را ً ناموف��ق ب��وده
اس��ت .پ��روژه  feeliranی��ک
تالش غیررسمی است.
پ��روژه «ف��م تری��پ» یکی از
صدها پروژهای است که برخی
از افراد بخش خصوصی فعال
در صنع��ت گردش��گری و ی��ا
حتی س��ازمان میراث فرهنگی
وق��ت و وزارتخانه فعلی برای
گروهه��ای زی��ادی از فع��االن
برگزار میکنند .پروژهای که از
عدهای اف��راد مؤثر در صنعت
گردشگری به صورت رایگان و
یا نیمه رایگان دعوت میشود
تا به مقص��د بروند و با هزینه
میزبان و یا دعوت کنندگان چند
روزی را در مقصد بگذرانند و
با انتشار تصاویر و فیلمها و یا
بررسی وضعیت از گردشگران
زیادت��ری دع��وت کنن��د تا به
آن مقص��د پ��ا بگذارن��د .در
این م��دت وزارتخان��ه میراث
فرهنگی نیز کم از این تورهای
آشناس��ازی برگ��زار نک��رده
اس��ت .از مدیران آژانسها و
خبرنگاران و عکاس��ان گرفته
ت��ا پروژههای��ی که ق��رار بود
اج��را ش��ود ولی نش��د .مانند
دع��وت از آمیتاباچان و یانگوم
که طرحی در دولت احمدینژاد
ب��رای معرف��ی ای��ران توس��ط
افراد مشهور جهان بود .اما در
مجموع به نظر میرسد که همه
این تالشه��ا در ارائه روایتی
جدی��د و نادی��ده از ای��ران
ناموفق بوده است.
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حاال بار دیگر یک پروژه آشناسازی برای تعدادی
از اینفلوئنسرهای  ۱۲کشور جهان برپا شده است
که بانی آن از جهانگردان ایرانی است .پروژهای که
اسپانسرهای آن بهترین هتلداران و شرکتهای
گردشگریاند .تعدادی از شخصیتهای برجسته
فضای مجازی بینالملل��ی به ایران آمدهاند تا در
شهرهای کاشان ،اصفهان ،تهران و  ...سفر کنند
و تصاویرش��ان از ای��ران را در فض��ای مجازی و
صفحات خود به اشتراک بگذارند .تصویری که به
گفته بانیان این طرح در ایران وجود دارد و جزئی
از ایران اس��ت اما تا به ح��ال به جهانیان معرفی
نشده است .هدی رستمی خودش از اهالی سفر
است و فضای مجازی را خوب شناسایی کرده و با
تصاویری که از هنر عکاسیاش برآمده ،مخاطبان
زیادی در ایران و خارج از کشور داشته است .حاال
او دوستانش را به این سفر دعوت کرده تا تصویر
دیگری از ایران بس��ازند .دوس��تانی که هر کدام
فالوئرهای زیادی دارند و در زمینههای عکاس��ی،
فش��ن و م��د و  ...فعالیت میکنن��د و صفحات
پرطرفداری در شبکههای اجتماعی دارند.
الزم به تکرار نیس��ت که بخشی از اصلیترین
مش��کل گردش��گری در ایران تصویری است که
رسانههای جریان اصلی در تمام سالهای بعد از
انقالب با اصرار خاصی س��عی در جاانداختن آن
در افکار عمومی بینالملی داشتهاند .تصویری که
چیزی جز عقبماندگی و توسعه نیافتگی ،جنگ

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

و خش��ونت داخلی و محدودیت و فش��ار بر زنان
نداشته است .بسیاری از کارشناسان گردشگری
معتقدند ک��ه وج��ود قابلیتهای گردش��گری
در ای��ران میتواند درآم��د اول ایران را متعلق به
صنعت توریسم کند اما روایتی که از ایران توسط
رسانههای جریان اصلی دنیا صورت گرفته است
مانع از نزدیک شدن به این هدف شده است.
توجه به صنعت پولساز گردشگری در سالهای
اخیر ک��ه صادرات نفت��ی و غیرنفت��ی در ایران
با مش��کالت بزرگی روبهرو ش��ده است افزایش
پیدا کرده اس��ت .پ��روژه  feeliranدر میان همه
ایرانهراس��یهایی ک��ه در س��الهای اخی��ر در
رس��انههای رسمی دنیا وجود داشته است شکل
گرفته است تا روایتی دیگر از ایران در رسانههای
غیررسمی مطرح کند.
س��ر و صدای پروژه فم تریپ رستمی برای این
از میان صدها پروژه آشناسازی دیگر بیشتر بلند
ش��ده .بانیان این ماجرا به فضای مجازی اشراف
دارند و توانس��تهاند برای این سفر حسابی تبلیغ
کنند .حاال باید دید این دختر جهانگرد میتواند
تصویری ایران را در فضای مجازی خارج از کشور
تغییر دهد و یا متولیان گردشگری که بارها این
برنامه را اج��را کردهاند؟ جن��گ روایتها درباره
ایران کماکان وج��ود دارد و پروژه  feeliranقصد
دارد روایت��ی واقعی از بخش ناگفت��ه ایران برای
خارجیها ارائه دهد .آی��ا صدایش در میان انبوه
تبلیغات ضدایرانی شنیده خواهد شد.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

که قرار است آنها در کشور خودشان تبلیغکننده سفر به ایران
باشند و این اتفاق نباید در کشور این همه سروصدا به پا کند.
اگرچه مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری
وزارت میراثفرهنگی معتقد اس��ت هزینه یک تور الکچری
 10روزه ب��رای ه��ر یک از این افراد درصورت س��فر به ایران
 20میلیون تومان اس��ت ،اما این ع��دد در کنار هزینه باالی
بلیتهای پروازی که مث ً
ال تنها برای یکی از آنها که از برزیل به
ایران سفر کرده است تا  11میلیون تومان هزینه دارد.
براس��اس بررسیها  10روز س��فر الکچری یک گروه 12
نفری همراه با خدمات الکچری گردشگری در ایران خارج از
تورهای گردشگری میتواند حتی حدود  3میلیارد تومان نیز
هزینه داشته باشد که شامل اقامت و هزینه غذا و حملونقل
درون کشوری است.
ب��ا این حال ،مدی��رکل بازاریابی و تبلیغات گردش��گری
در معاونت گردشگری کش��ور گفته است که وزارت میراث
فرهنگی ریالی برای س��فر اینفلوئنس��رهای عادی به ایران
هزینه نک��ردهو صفر تا ص��د این برنام��ه در اختیار بخش
خصوصی است .او البته تأکید کردهکه نمیداند کدام بخش
خصوصی اینفلوئنس��رهای عادی را برای تبلیغات سفر از 8
کشور جهان به ایران آورده است.
تبلیغات وسیع در ش��بکههای اجتماعی ایران بهخصوص
در اینستاگرام که هواداران زیادی در ایران دارد ،در ماجرای
سفر اینفلوئنس��رهای خارجی به کشور صورت گرفتهو این
اقدام در شرایطی انجامشدهکه هنوز مشخص نیست هزینه
برپایی تور الکچری و پرهزینه این رویداد با کدام شخص یا
سازمان و حتی نهاد خصوصی است؟ با این حال ،پیگیریهای
همشهری مشخص کرده است که این گروه در قبال دریافت
خدمات براساس هماهنگی با هتلها ،اقامتگاهها ،رستورانها
و ایرالینها توانسته است از تخفیف در خدمات گردشگری
ایران برخوردار شود.
اما نکته اینجاس��ت که اینفلوئنس��رهای دعوتش��ده به
ایران چه اندازه در معرفی کش��ور به گردش��گران خارجی و
ترغیب آنها برای سفر به ایران موفق بودند؟ بررسی صفحات
افراد دعوتش��ده بیانگر آن است که این افراد نهتنها نامی از
خدمات فرودگاهی ایران و امکان دریافت ویزای فرودگاهی
در کش��ور نبردهاند ،که حتی اشارهای به قیمت هتلها ،نرخ
غذا د و س��فر به کشوری که عنوان نخس��تین کشور ارزان
جهان برای س��فر را بهخود اختصاص داده اس��ت ،نکردهاند.
گروه دعوتشده به ایران که چند روز است فضای مجازی را
در قرق خود قرار داده ،حتی نتوانستهآنگونه که باید ،شیوه
زیس��ت ایرانیان را در ش��بکههای مجازی و برای مخاطبان
میلیونی خود معرفی کند.

نگاه منتقد به این رویداد

 12اینفلوئنسر شبکههای اجتماعی به ایران
آمدهاند تا جاذبههای گردشگری کشور را به 8
کشور جهان منتقل و گردشگران را ترغیب به
سفر به ایران کنند اما تحلیل محتوای صفحات
آنها مشخص کرده است که هیچتخصصی در
تولید محتوای گردشگری ندارند.
بررسیهای رس��انهها از صفحات اجتماعی
اینفلوئنسرهای دعوتشده به ایران مشخص
کردهکه اش��خاص دعوتش��ده برای تبلیغ
جاذبههای گردش��گری ایران نهتنها فعالیت
زیادی در حوزه سفر و سفرنامهنویسی ندارند
که حتی متولیان دع��وت از آنها نیز پیش از
آغاز این سفر هیچگونه آموزشی برای مسافران
ایران نداش��تند .حتی تصویری از یکی از آنها
منتشر ش��ده اس��ت که بر بام خانه تاریخی
عامریهای کاشان نشستهوبا پاهای آویزان به
دوربین لبخند میزند؛ اقدامی که در مواجهه با
بناهای تاریخی ایران ممنوع است.
به همین دلیل ،معدود تصاویری که پس از 4
روز اقامت در ایران و بازدید از تهران و کاشان و
اصفهان در صفحات اجتماعی آنها منتشر شده
اس��ت ،بیش از آنکه معرفی جاذبههای ایران
باش��د ،به پرزنتکردن صاحبان این صفحات
و جمعآوری فالوئر بیشتر برای آنها در ایران و
کشورهای مبدأ تبدیل شده است.
برخی فعاالن حرفهای گردشگری کشور که
خود نیز پیشتر اقدام به دعوت بیسروصدا از
اینفلوئنسرهای حرفهای گردشگری به کشور
کردهان��د و بهدلیل ارتب��اط کاری با معاونت
گردشگری کشور درخواس��ت محفوظبودن
نامش��ان را داش��تند ،گفتهاند :س��طح افراد
دعوتشده که به بهانه دارابودن فالوئرهای زیاد
به ایران س��فر کردهاند ،در حوزه گردشگری و
تولید محتوای گردش��گری ب��ا هدف جذب
گردشگر واقعی به ایران باال نیست و مشخص
نیستچراحضورآنهاباتبلیغاتگستردهمواجه
شده و رسانهها را نیز درگیر کرده است؟
ب��ه گفت��ه این فع��االن حرف��های صنعت
توریس��م در ایران ،تخصص افراد دعوتشده
به ایران با عنوان اینفلوئنس��ر ،سفر نیست و
دعوتکنندگان از این افراد فراموش کردهاند
m

o

c

.

n

a

بررس�یهای رسانهها
از صفح�ات اجتماع�ی
ا ینفلو ئنس�ر ها ی
دعوتش�ده ب�ه ای�ران
مش�خص ک�رده ک�ه
اش�خاص دعوتش�ده
ب�رای تبلی�غ جاذبههای
گردش�گری ایران نهتنها
فعالیت زی�ادی در حوزه
س�فر و سفرنامهنویسی
ندارن�د که حتی متولیان
دعوت از آنها نیز پیش از
آغاز این س�فر هیچگونه
آموزش�ی برای مسافران
ایران نداشتند

h

s

f

a

b

a

h

g

o

.

w

w

w

[]35
ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان
شماره  - 63آبان ماه 1398

اسکانیا
علم و فناوری

گردشگری
فرهنگ و هنر
سالمت
ورزش
News

اسکانیا

علم و فناوری

گردشگری

فرهنگ و هنر

ورزش

سالمت

News

دیوارچینایرانیکشفشد
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دس��تی و گردش��گری اس��تان
کرمانش��اه در خص��وص کش��ف
دیوار س��نگی در س��رپلذهاب
گفت :معموال ً کارکرد این سازهها
دفاعی است.
تیمی از باس��تان شناسان ایرانی
موفق ب��ه شناس��ایی بقایای یک
دیوار سنگی  2هزار و  700ساله
در منطقه سرپلذهاب شدند که
طول آن حدود  115کیلومتر بوده
و چهار متر عرض و حدود سه متر
ارتفاع دارد.
ل مقایسه با دیوار
این سازه ،قاب 
مشهور باس��تانی هادریان است
که توس��ط رومیها در انگلستان
ساخت ه شده بود.
این دیواره س��نگی از ش��مال به
جنوب امتداد داشته و از کوههای
بم��و در ش��مال به منطق��های در
نزدیک��ی روس��تای ژاوم��رگ در
جنوب میرسد ،سفالهای موجود
در کن��اره این دی��وار حاکی از آن
اس��ت که ای��ن بن��ا در دو دوره
زمانی بین قرن چه��ارم پیش از
میالد و قرن ششم میالدی ساخت ه
شده است.
ن
بقایای سازههایی که اکنون ویرا 
ش��ده ،در مناط��ق متع��ددی در
ل مشاهده
امتداد این دیوار قاب 
اس��ت ،ش��امل یک میلی��ون متر
مکعب سنگ است که ساخت آن
نیازمند نیروی کار ،زمان و مصالح
قابل توجهی بوده است.
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ای��ن آثار ممکن اس��ت برجه��ایدیدهبانی یا
س��اختمانهای نگهبان��ی کوچکی باش��د .برای
ساخت این دیوار از مصالح بومی که در دسترس
معم��اران باس��تانی بوده ،اس��تفاده ش��ده و در
بخشهای مختلف این دیوار آثار تختهسنگهایی
که با مالت گچی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند،
ی شده است.
شناسای 
اگرچه وجود این دیوار برای باس��تان شناسان
ناش��ناخته بود ،اما مردم محلی و کسانی که در
نزدیکی آن زندگی میکنند ،مدتهاست از وجود
ای��ن دیوار آگاهی داش��ته و آن را «دیوارگاوری»
مینامند .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان کرمانشاه در این رابطه اظهار
داش��ت :قب ً
ال ه��م از وجود این دی��وار اطالعاتی
داش��تیم؛ در حال حاضر از ابعاد دقیق این دیوار
چندان مطلع نیستیم .امید قادری گفت :مشابه
ای��ن دی��وار در منطقه ریجاب هم وج��ود دارد و
معموالً کارکرد آنها دفاعی اس��ت .وی ادامه داد:
باید صبر کرد تا با مطالعات کارشناسی ابعاد دقیق
و اطالعات بیش��تری در این خصوص بهدس��ت
بیاوریم.
روایت وبسايت معتبر livescience

وبسايت معتبر  livescienceدر گزارشي ويژه به
بررس��ي اين يافته ارزشمند پرداخته و همچنين
شرح کامل اين پژوهش و يافتههاي بهدستآمده
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

از آن در آخري��ن ش��ماره مجل��ه تخصص��ي
 journal Antiquityمنتشرش��ده و در اختي��ار
پژوهشگران قرار دارد.
در اي��ن گزارش آمده« :س��اختن اي��ن ديوار با
حجمي حدود يک ميليون متر مکعب سنگ به
نيروي کار ،مواد و زمان بسياري نياز داشته است».
به نوشته عليبيگي اين ديوار در مسيري شمالي-
جنوبي از ازتفاعات بمو در ش��مال سرپل ذهاب
ش��روع ميشود و در ناحيهاي نزديک به روستاي
ژاومرگ پايان مييابد.
س��فالينههاي يافت ش��ده به موازات اين ديوار
نشان ميدهد که اين ديوار در فاصله زماني ميان
ق��رن چهارم پيش از ميالد و قرن شش��م پس از
ميالد ساخته شده است .عليبيگي در اين مقاله
ن شده در
نوشته است« :ساختارهايي اکنون ويرا 
ل مش��اهده هستند .اين
جاهايي از اين ديوار قاب 
ساختارها ممکن است مربوط به برجهاي کوچک
ديوار يا ساختمانهايي در آن باشند .خود ديوار از
مواد طبيعي محلي مانند قلوهسنگ و تختهسنگ
ساخته شده است و مالط گچي ميان سنگها در
برخي جاها هنوز ديده ميشود.
اگرچه باستانش��ناس از وج��ود اين ديوار که
درازاي آن همانن��د دي��وار هادري��ان در دوران
امپراتوري روم در انگليس اس��ت ،خبر نداشتند
ام��ا مردم محل��ي از مدتها پيش با ن��ام «ديوار
گاوري» آن را ميش��ناختهاند .باستانشناس��ان

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

مطمئن نيستند که چه کسي و با چه هدفي
اين ديوار را ساخته است .با توجه به تخريب
شديد ديوار حتي پهنا و ارتفاع دقيق ديوار هم
معلوم نيست .بهترين تخميني که ميتوان زد
اين اس��ت که اين دي��وار  4متر پهنا و  3متر
بلندي داش��ته است اما معلوم نيست که اين
ديوار جنبه دفاعي داشته يا جنبه نمادين.
ممکن است اين ديوار حد مرز يک امپراتوري
باستاني ،شايد سلسله اشکاني ( 247پيش از
ميالد تا  224پس از ميالد) يا سلسله ساساني
( 224تا  651پس از ميالد) باش��د .هر دوي
اين سلسلهها در غرب ايران شهرها و قلعههاي
بزرگ و سيس��تمهاي زهکش��ي س��اختند،
بنابراين هر دوي آن منابع الزم براي ساختن
ديوار گاوري را داشتهاند.
ديوار گاوري تنها ديوار طوالني باستاني در
ايران نيست .باستانشناسان قب ً
ال ساختارهاي
مش��ابهي را در شمال و شمال ش��رق ايران
(دي��وار گرگان) يافتهاند که ممکن اس��ت به
مقاصد دفاعي ساخته شده باشند.
بد نیس��ت درباره دیوار ب��زرگ گرگان هم
اطالعاتی به مخاطبان عرضه شود.
در مورد سازندگان این دیوار بزرگ گرگان
مختلفی بین تاریخ ن��گاران وجود دارد .اکثر
آنه��ا بر ای��ن باورند که این دی��وار عظیم را
انوشیروان ساسانی س��اخته است .اما برخی
دیگر آن را منتسب به یزدگرد اول میدانند.
البته نظرات دیگری نیز وجود دارد ،مانند گفته
ابن اسفندیار که پدر تاریخ مازندران است که
اعتقاد دارد این دیوار توسط فرخخان بزرگ از
سلسله دابویگان تبرستان ساخته شده است.
به هرحال همه بر این موضوع معتقد هستند
که دیوار گرگان برای جلوگیری از حمله قبایل
صحراگرد ،غارتگران و دشمنانی که از سمت
شمال به کشور حمله میکردند ،ساخته شده
است .پس از تحقیقات مشترک بین تیمهای
باستانشناسی ایرانی و انگلیسی مشخص شد
که تاریخ س��اخت این دیوار به س��ده  ۵یا ۶
میالدی ب��از میگردد و حداقل بیش از ۱۰۰
س��ال به طور مدام از آن اس��تفاده میش��ده
است.

جالب است بدانید که این دیوار ،بزرگترین
دیوار آجری جهان اس��ت .همچنین سومین
دی��وار بزرگ جهان بعد از دیوار چین و دیوار
س��یمز آلمان محس��وب میش��ود .برخی از
بخشه��ای این دیوار قدیمی در مقایس��ه با
دیوار چین بسیار قدیمیتر است و همین امر
اهمی��ت آن را دوچندان میکن��د .در اطراف
دیوار گرگان در طول مسیر ،قلعههایی مربعی
شکل به فاصله  ۵۰متر از دیوار وجود داشته
اس��ت و احتم��االً محل حض��ور نگهبانها و
سربازان پشتیبانی بودند که از دیوار محافظت
میکردند .گفته میش��ود در کل  ۴۰قلعه در
سراس��ر دیوار وجود داشته که امروزه بقایای
 ۳۰قلعه آن کشف شده است.
همچنین در اطراف قلعهها و یا جلوی دیوار
خندقهای مختلفی حفر شده که کار دفاع از
دیوار را آسانتر میکرده است .بزرگترین این
خندقها که توسط باستان شناسان کشف شده
حدود  ۳۳۰هکتار وس��عت داشته است .گفته
میشود در آن دوران ،آب دریای خزر پایینتر
از سطح فعلی بوده و احتماالً امروزه بخشی از
دیوار زیر آب رفته اس��ت .حتی گفته میشود
در سمتی که دیوار آغاز میشود یک بندر مهم
ساس��انی وجود داشته که اکنون به خاطر باال
آمدن آب در زیر آن دفن شده است.
این دیوار که از آجرهای سرخ رنگ ساخته
ش��ده دقیقاً از کن��اره رود اترک در س��احل
کمتش تپه و ش��مال بندر ترکمن آغاز شده

است و به سمت کوههای گلیداغ امتداد یافته
است .هرچند که هنوز مکان دقیق پایان یافتن
دیوار مشخص نیست ،اما پیشبینی میشود
ک��ه در حدود رود گرگان یا قله کوه علی آباد
پایان یابد .درواقع اولین بار خلبان آمریکایی
ک��ه در س��ال  ۱۳۱۶بر فراز گ��رگان حرکت
میکرد ،با عکسهای خود از منطقه متوجه
شد که چنین دیواری در یک مسیر طوالنی
از کناره دریای خزر کشیده شده است .همین
کشف اولیه بعدها مبنای تحقیقات گسترده
باستانشناسی شد .گفته میشود ساخت این
دیوار حدود  ۹۰سال به طول انجامیده است؛ و
طول آن احتماالً  ۲۰۰تا  ۱۷۰کیلومتر است.
جنس دیوار از آجر ،س��نگ ،س��رب ،آهک
و گچ تش��کیل ش��ده اس��ت .هرچند که در
بخشهای مختلف جنس دیوار و مدل ساخت
آن کمی باهم متفاوت است .شواهد متعددی
از وجود کورههای آجرپزی در امتداد دیوار به
دست آمده است .این کورهها در عمق زمین و
ابعاد  ۸در  ۸ساخته شده بودند که چند نمونه
آنها توسط کارشناسان کشف شده است.
محققاندانشگاهادینبورگپسازبررسیهای
مختلف اعالم کردهاند که احتماالً بیش از دهها
میلیون قطعه آجر بزرگ برای ساخت این دیوار
استفاده شده است .وسعت دیوار و مدل ساخت
آن به ش��کلی بوده که بیش از سی هزار سرباز
میتوانستند روی آن مستقر شده و به نگهبانی
از مواضع در برابر دشمن بپردازند.
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یک مجموعهدار لباس اقوام:

عدمشناخت تاریخ ،سبب دوری از لباس سنتی شد
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مدیر موزه عروسک و لباس اقوام گفت :عدم
آشنایی با اهمیت و تاریخ و فلسفه لباسهای
سنتی و محلی باعث ش��ده تا برخی از افراد
دیگر آن را به تن نکنند.
علی گلشن مجموعه دار ،پژوهشگر و مسئول
موزه عروسک و لباس اقوام گفت :ما چون از
لباس سنتی و اهمیت آن چیزی نمیدانیم این
لباسها را به تن نمیکنیم و یا وقتی افراد به
تهران میآیند لباس سنتیشان را نمیپوشند.
چون شبیه به لباس شهرنشینها نیست پس
برای ما عجیب اس��ت و به آن نگاه میکنیم.
از طرفی چون ارتباطمان با نس��ل قدیم کم
ش��ده دیگر پیش��ینه خود را نمیشناسیم یا
نمیدانیم چرا لباسها در هر منطقه متفاوت
است و یا چرا مث ً
ال شلوار کردی گشاد طراحی
شده است.
وی افزود :تا چیزی را به درستی نشناسیم
نمیتوانیم دوس��تش داشته باشیم .متاسفانه
شهرس��تانیها وقتی به تهران میآیند لباس
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

سنتیشان را نمیپوشند و یا خانمهای بلوچ
چادر س��ر میکنند تا ن��گاه دیگران به لباس
آنها اذیتشان نکند .متاسفانه فرهنگ از باال به
پایین نگاه کردن هنوز در میان ماست درحالی
که شهرستانیها به سابقه تاریخی خودشان
بیش��تر از تهرانیها و یا شهرنشینها افتخار
میکنند .مدیر موزه عروسکهای ملل گفت:
ما برای اینکه به کودکان فرهنگ لباسهای
سنتی را بیاموزیم آنها را با این لباسها آشنا
میکنیم آنها عالقهمند میشوند حتی برخی
از لباسها را به تن میکنند تا بیش��تر با آن
ارتب��اط بگیرند .زمانی که ک��ودکان به موزه
میآیند در وهله اول تصور میکنند که افراد
چون فقیر هستند لباس سنتی به تن میکنند
درحالیکه ما به آنها در این موزه یاد میدهیم
این تفکر درست نیست و برخی از لباسهای
سنتی از لباس مردم شهر خیلی گرانتر است.
این مجموعهدار لباس اقوام بیان کرد :جالل
زیایی پ��ور  ۱۸جلد کتاب درباره لباس ایران

باس��تان نوشته اس��ت اما یکی از آنها درباره
لباس ایالت و عش��ایر غرب است بقیه کتابها
هم تقربیا کپی همان است .تعدادی از کتابها
هم همیش��ه درباره لباس اقوام شناخته شده
توضیح دادهاند .اما برخی از مناطق هس��تند
که هیچ وقت دربارهشان چیزی نوشته نشده
است .مانند لباس کریشتی المرد و سیریک
یا اوز .ما هم این لباسها را در تحقیقات خود
پی��دا کردیم .وی اف��زود :برخی از لباسهای
س��نتی بس��یار گران هس��تند مانند لباس
سنگس��ر که حدود  ۲۰میلیون تومان هزینه
دارد .چون پارچهاش دس��تبافت بوده و با نخ
ابریشم دوخته میش��ود .تا چند سال پیش
دو سه نفر بیشتر نبودند که این نوع لباس را
میدوختند که آنها هم از دنا رفتهاند .دوخت
این لباس چند ماه طول میکشد .چون از باال
تا پایین آن سوزن دوزی است .زیورآالتی که
به آن وصل میش��ود هم گران هستند .این
لباس یک چادر به نام سرگیرا هم دارد که آن

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

هم چیزی حدود  ۲۰میلیون هزینه دارد .در
واقع یک لباس کامل سنگسری که محلیها
به آن «کژین ش��وی» می گویند را باید ۵۰
میلیون تومان خرید.
این موزهدار گفت :لب��اس منطقه «اوز» را
هم نتوانستیم بخریم تا به مجموعه لباسهای
سنتی اقوام در موزه عروسکهای ملل اضافه
کنیم چ��ون گران بود ول��ی آن را به ما اهدا
کردند .این لباس تمام نقره و در آن از پارچه
اطلس استفاده میشود .در کالت نادری هم
یک چادر عروس وجود داش��ت که تنها سه
میلیون تومان هزینهاش میش��ود .همه این
لباسه��ای گران را افراد نمیتوانند بخرند به
خاطر همین از پارچههای ارزانتر اس��تفاده
میکنند.
وی ادامه داد :اگر لباسهای قدیمی را بتوانیم
پیدا کنیم تالش خواهیم کرد تا همانند آن را
بدوزیم .یک فردی در جنوب کشور لباسی را
دارد ک��ه میگوید نمیتوان��م آن را اهدا کنم
چون می��راث خانوادگیمان اس��ت اما همه
هزینهها را میدهم ک��ه همانند آن لباس را
بدوزید .معموالً از روی عکس نمیتوان لباسی
را دوخت .از طرفی ما یک دس��ت لباس را به
عنوان نماینده یک قوم در این موزه به نمایش
میگذاریم اگر بازدیدکنندهای از همان قوم به
اینجا بیاید و ببیند که گوشهای از آن مشکل
دارد ،تذکر خواهد داد.
پس باید برای تهیه این لباسها وسواس به
خرج بدهیم .به عنوان مثال لباس یک قومی
را ب��ه تن مانکن کرده بودیم اما به ما اعتراض
کردند و گفتن��د که کتی که روی این لباس
هس��ت را تنها افرادی میپوشیدند که از نظر
توان مالی در ش��رایط مناسبی قرار نداشتند
بنابراین نباید این قوم را با این لباس معرفی
کرد .به همین دلیل می گوییم که حساسیتها
نسبت به لباسها زیاد است .بنابراین تا جایی
که امکان دارد از خودشان در تهیه این البسه
کمک میگیریم .گلش��ن افزود :در برخی از
اقوام بستن یک سربند مردانه به دهها شکل
انجام میشود حتی میتوان یک مستند تنها
از س��ربندهای خانمه��ا و آقایان تهیه کرد یا
حتی آراستن مو زیر روسری حکایتها دارد.
اینه��ا از ریزهکاریهای یک لباس در بخش
کوچکی از سرزمین ماست .به طور حتم این
موزه میتواند گسترش پیدا کند و مطالعات
زیادی روی آن انجام داد.
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تکنولوژیوچاپسهبعدیدرخدمتگردشگران
اس��تفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی این امکان را میدهد که ماکتهایی از آثار
باس��تانی تولید شود تا بازدیدکنندگان ارتباط بیشتری با میراث فرهنگی برقرار
کنن��د؛ ای��ن آثار میتواند قابل خوردن هم باش��ند .چند س��ال پی��ش در خبرها
آمده بود که چاپ س��ه بعدی دنیا را دگرگون میکند .در سال  ،۲۰۱۱هفته نامه
اکونومیست ،یک ویولن با چاپ سه بعدی را در صفحه اول خود به نمایش گذاشت
و ادعا کرد که «چاپ س��هبعدی ممکن اس��ت تأثیر عمیقی مانند انقالب صنعتی بر
جهان داش��ته باش��د» .گویا امیدها به این وعده بزرگ صنعت دیجیتال و به ویژه
چاپ س��ه بعدی بیش از واقعیت بوده اس��ت .اما تأثیرات مورد نظر باالخره تحقق
خواهد یافت.
در چند سال گذشته شاهد یک روند ثابت و رو به افزایش از آزمایشها ،تجارب
و پیشرفتهای فنی بودهایم .سازندگان و صنعتگران فهمیدهاندچاپ سه بعدی

دارای محدودیتهای بسیاری است و برای استفاده موفقیتآمیز از آن باید این
محدودیتها شناسایی شوند .عالوه بر این بسیاری معتقدند ،هیجان اولیه جامعه
از اخت��راع ای��ن فناوری بیش از حد بود .اما با این وجود ،اش��تیاق و درخواس��ت
زیاد مردم برای استفاده از این فناوری را نمیتوان نادیده گرفت .این فناوری و
کاربردهای آن فقط نیاز به کمی زمان ،آزمایش و ارزیابی بیشتر دارد تا به زندگی
روزمره ما وارد ش��ود .طی دهه گذش��ته ،موزهها و س��ایر مؤسسات فرهنگی در
سراس��ر جهان یکی از هیجان انگیزترین بس��ترها برای بکارگیری چاپ سه بعدی
بودهاند .این احتماال ً به دلیل ماهیت اشیاء و مکانهای مؤسسات فرهنگی درجهت
مطالعه و جمع آوری آثار و نمایش آنهاس��ت .آثاری که با توجه به آس��یبپذیری و
اهمیت تاریخی آنها ،نمیتوان لمسش��ان کرد و معموال ً در پشت قابهای شیشهای
محصور ،به نمایش گذاشته میشوند .اما این روند در حال تغییر است.

محبوبهعزیزی
خبرنگار
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لطف ًا دست بزنید!
یک��ی از شناختهش��دهترین پروژهه��ای
دیجیتال ،ماک��ت مقبره توت عنخ آمون در
دره پادشاهان مصر است که توسط شرکت
 Factum Arteس��اخته شد .ماکت یا همان
کپی (به نقل از این ش��رکت) به گردشگران
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

این امکان را میدهد که داخل مقبره پادشاه
را تجرب��ه کنند بدون اینک��ه به محل دفن
اصلی آسیب برسد.
از س��وی دیگر ،موزه تاریخ طبیعی آمریکا
از دانش��جویان خواس��ته تا اس��تخوانهای
دایناسورها را چاپ سه بعدی و مونتاژ کنند و

مانند دیرینه شناسان به شناسایی گونههای
مختلف بپردازند .همچنین آزمایشگاهی در
موزه هنر متروپولیتن نیویورک ،ماکتهای
خوراک��ی آثار باس��تانی را از م��وادی مانند
ش��کالت ،پنیر و برنج تولید کرده تا بازدید
کنندگان ه��م از طریق طع��م و مزه و هم

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :
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قدرت ماکتها
ماکتها از مدتها قبل تولید میش��دهاند .کپی
اش��یای موزهای برای قابل لمس کردن آنها ،قرنها
ب��ود که با اس��تفاده از روشهای س��نتی س��اخته
میش��دند .از این گذش��ته ،جنبه مادی اشیا نقش
مهمی در توانایی ما در درک و فهم جهان از طریق
تجربیات واقعی دارد .اجازه لمس ،وارس��ی شکل و
شمایل ،وزن و حتی بوییدن ماکت یک اثر باستانی،
میتوان��د تجربیات ما از می��راث فرهنگی را تغییر
دهد .در واقع ،این نوع ارتباط نزدیکترین برخوردی
است که اکثر مردم تاکنون با اشیا میراث فرهنگی
داشتهاند.
آنچه که در م��ورد ماکتهای دیجیتالی متفاوت
اس��ت ،جزییات دقیق و شباهت بس��یار زیاد آن با
نسخه اصلی است ،این فرآیند دوبارهسازی بینقص
به لطف اس��تفاده از اسکنرهای لیزری با تکنولوژی
ب��اال انجام میگیرد .قدرت ماکتهای دیجیتال نیز
در ماهیت دیجیتالی آنها نهفته اس��ت .بدان معنی
ک��ه به راحتی در سراس��ر جهان قابل دسترس��ی،
ویرایش و اشتراک گذاری هستند.
به عنوان مثال ،افراد عالقهمند به میراث فرهنگی
میتوانند از وب س��ایت موزهه��ا به این ماکتهای
دیجیتال دسترس��ی پیدا کنند و آنه��ا را در خانه
ی��ا فبلب با یک چاپگر س��ه بع��دی رومیزی چاپ
کنن��د .مهمتر از هم��ه ،این ماکته��ای دیجیتال

تماشای آنها از آثار باستانی لذت ببرند.
ماکتهای خوراکی
همچنی��ن مؤسس��ه فرهن��گ و هنر
 ،Googleازهم��کاری گس��ترده با چند
ش��رکت دیگر در پروژه open Heritage
خبر داده اس��ت .هدف این پروژه احیای
مهمترین میراث فرهنگی و آثار باستانی
جه��ان با تولید نس��خههایی در مقیاس
کوچک از آنهاست.
ای��ن نمونهها وس��عت کارب��رد چاپ
س��ه بعدی در میراث فرهنگی را نشان
میدهند .برخی از این کاربردها غیرعادی
به نظر میرسند .مث ً
ال موضوع اصالت آثار
هنری در مقایسه با تولید این مدلهای
جعلی بحث برانگیز است.
یا ممکن است در زمینه حق استفاده
و توزیع گس��ترده آنالین مدلهای س��ه
بعدی آثار باستانی مشکالتی ایجاد کند.
با این وجود ،به نظر میرس��د تمام این
فعالیتها یک هدف مشترک دارند؛ آن
هم اینکه افراد بتوانند از طریق تجربیات
چند حسی ،میراث فرهنگی را بشناسند،
از آن لذت ببرند و درک بهتری داش��ته
باشند.
m

o

c

.

n

یکی از شناختهش�دهترین
پروژهه�ای دیجیت�ال ،ماکت
مقب�ره ت�وت عن�خ آم�ون
در دره پادش�اهان مص�ر
اس�ت ک�ه توس�ط ش�رکت
 Factum Arteساخته شد.
ماک�ت یا همان کپ�ی (به نقل
از این شرکت) به گردشگران
ای�ن ام�کان را میده�د ک�ه
داخل مقبره پادشاه را تجربه
کنند بدون اینکه به محل دفن
اصلی آسیب برسد.

a

h

s

f

a

b

a

h

g

o

.

w

w

w

اسکانیا
علم و فناوری

گردشگری
فرهنگ و هنر
سالمت
ورزش
News

اسکانیا

علم و فناوری

گردشگری

فرهنگ و هنر

ورزش

سالمت

News

همچنین میتوانند به راحتی دستکاری یا
سفارشیسازی ش��وند تا نیازهای مخاطبان
مختل��ف را در حوزههای متف��اوت برآورده
سازند.
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غلبه بر موانع
ب��ا توجه به تنوع برنامهها و محبوبیت این
فناوری ،بررس��ی چگونگ��ی درک مردم از
ماکته��ا و ارتباط با آنه��ا از اهمیت باالیی
برخوردار اس��ت .محققان دانشگاه برایتون
انگلیس ب��ه دنبال فه��م ارتب��اط فیزیکی
مخاطب با ماکتها هستند .فقط با تجزیه و
تحلیل این تعامالت قادر خواهیم بود بهترین
ماکتها و فعالیتهای ممکن را برای تأمین
نیاز مخاطبان طراحی و تولید کنیم.
این محققان همچنین پتانس��یل ماکتها
را برای جذب مخاطبان متنوع در مؤسسات
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

هنگام بررسی تعامل مردم
ب�ا ماکتهای س�ه بع�دی در
گالری باستانشناس�ی جدید
موزه برایتون ،مش�اهده ش�د
ک�ه بازدیدکنن�دگان از لمس
ماکته�ا یا ی�ا وارس�ی آنها
اجتناب میکنند .جالب است
ک�ه گوی�ا ماکتها از نس�خه
اصلی خ�ود ،خاصی�ت «لطف ًا
دس�ت نزنی�د» را ب�ه ارث
بردهاند!

فرهنگی بررسی میکنند .به عنوان مثال ،افراد دارای نقص
بینای��ی اکنون میتوانند ماکتهای��ی از میراث فرهنگی را
لمس کنند تا درک خود را از آثار باس��تانی تاریخی تقویت
کنند.
هنگام بررس��ی تعامل مردم با ماکتهای س��ه بعدی در
گالری باستان شناسی جدید موزه برایتون ،مشاهده شد که
بازدیدکنندگان از لمس ماکتها یا یا وارس��ی آنها اجتناب
میکنند .جالب است که گویا ماکتها از نسخه اصلی خود،
خاصیت «لطفاً دست نزنید» را به ارث بردهاند!
در ای��ن خصوص ،راهنمایی ش��فاف ،طراحی متفکرانه و
ایجاد انگیزه در مخاطب برای تعامل با ماکتها و محیطهای
موزهای ،راهگشاس��ت .با وجود تالشهایی که در این بخش
شده ،به نظر میرسد مردم از ارتباط فیزیکی با آثار باستانی
موزه اجتناب میکنند و ش��اید این تأثیر موانع ذهنی است
که س��الها به ما آموخته شده اس��ت .اما با پژوهش و تکرار
میتوان راههایی برای غلبه بر این آموزه در برخورد با ماکت
آثار باستانی پیدا کرد.
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تحلیلی از امکانات فرهنگ صنعتی در ایران

ِ
فرهنگ صنعتی است؟
ایران امروز فاقد
چرا ِ
انق�لاب صنعت��ی در اروپای ق��رن هجدهم و اث��رات توصیف ناپذی��ر آن بر زندگی
مادی-معنوی تمامی انسانهای کره خاکی موضوعی است که محل بحث بسیار دارد.
ریشههای نظری و فلسفی این دیدگاه به جهان را میتوان پس از رنسانس و با ظهور
متفکرانی مانند رنه دکارت ( )۱۶۵۰-۱۵۹۶فرانسوی جستوجو کرد.
اما تحوالت صنعتی که با اختراع ماش��ین بخار ،ماش��ین چاپ ،پیدایش علوم تجربی
مدرن ،راه آهن و تغییرات دسترسیهای شهری ،علم گرایانی چون فرانسیس بیکن
و ...تبیین میشود و پس از سالها و در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با
مسافرت شاهان قاجار و فرستادگان آنها به مغرب زمین یا ینگه دنیا به ایران وارد
بدون یک
میشود همیشه با این سؤال مواجه بوده است که آیا میتوان صنعت را
ِ
اقلیم خاص
پشتوانه نظری-فکری به عنوان زیربنا و فرهنگ تعامالت بشری در یک
ِ
انسان
به عنوان روبنا در جامعهای ساری و جاری ساخت؟ این دغدغه و نحوه مواجهه
ِ
سال اخیر
ایرانی با
تمدن صنعتی ش��ده غرب مهمترین موضوعی بوده که در ِ ۱۵۰
ِ

متفکران جهانهای پیرامونی -به تعبیر داریوش شایگان -را به خود مشغول
ذهن
ِ
ِ
تحلی��ل موضوعی مانند «فرهنگ
داش��ته و هنوز نیز جای تأمل بس��یار دارد .برای
ِ
صنعتی» عالوه بر تحلیلهای اقتصادی-چنانکه مارکس بدان معتقد بود -وضعیت
روان جمعی انسانها در یک اقلیم را بایستی مورد تحلیل و بررسی نظری
و آمادگی
ِ
و فلس��فی قرار داد .تجربه زیسته ما در این یک قرن و نیم گذشته نشان میدهد
ِ
مانند ما را
تفکرصنعتی نتوانسته جوامعی
ابزاری
که صرف ورود تکنولوژی و مظاهر
ِ
ِ
ِ
ِ
تعامالت مفهومی-
فرهنگ کارِ صنعتی یا مبادالت و
تبدیل به جوامعی صنعتی کرده و
سطح گفتمانهای رایج در جامعه رواج دهد .لذا به نظر
فرهنگی مبتنی بر آن را در
ِ
پذیرش صد در
روان جمعی ایرانیان حضور دارد که مانع از
میرسد پدیدههایی در
ِ
ِ
صد این محصوالت وارداتی میشود و الزم است مورد تحلیل قرار گیرد.
در این مقاله س��عی بر آنس��ت که به ابعادی از این موضوع با دیدگاهی فلس��فی-
تحلیلی پرداخته شود.
مهدینزاکتیعلیزاده
خبرنگار

فرهنگ صنعتی به عنوان روبنا
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یک��ی از موضوعات یا ایدههایی که میتوان
از آموزهه��ای مارکسیس��م و بعدها به نوعی
انتقادیت��ر در نظریات مکت��ب فرانکفورت و
حتی روانکاوی ژاک ل��کان ()۱۹۸۱-۱۹۰۱
عنوان
پیگیری کرد ،طرح موضو ِع فرهنگ به
ِ
روبناست.
روبنا در اینجا حیطهای مفهومی است که بر
اساس زیرساخت یا زیربنایِ دیگری ساخته و
ِ
هویت مستقلی ندارد
پرداخته میشود و خود
به عبارتی عرصهای برای نمایش یا فرانمایی
 presentچی��زی اس��ت ک��ه در زیربنا اتفاق
بودن
میافتد .گرچه تاکید مارکس بر زیربنا
ِ
اقتصاد در مناسباتِ اجتماعی بعدا ً مورد انتقاد
ق��رار گرفته و به موضو ِع فرهنگ با اهمیت و
اس��تقالل بیشتری پرداخته شده است اما در
ِ
سبب پیریزیِ بحثی مفهومی مورد
اینجا به
ِ
استفاده خواهد بود.
بدیهی اس��ت که اگر اقتصاد را صرفاً زیربنا
روان جمعی را
نگیریم میتوانیم نوعی ساختا ِر ِ
زیربنا فرض کنیم که گفتمانهای فرهنگی-
به تعبیر میش��ل فوکو -به عنوان روبنای آن
س��اختار ،در قالب مدیا ،رس��انههای جمعی،
زبان مح��اوره و ...خود را به
آداب و رس��وم و ِ
نمایش میگذارد .به عبارتی ما در اینجا ایده
زیربنا-روبن��ا را از مارکس وام میگیریم ولی
روان جمعی را
به جای اقتصاد ،نوعی ساختا ِر ِ
زیربنا قرار میدهیم.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

ِ
زیرساخت روانی
تیپ ژنریک به عنوان
ِ

تیپ ژنری��ک  Generic Typeدر ریاضیاتِ
ِ
بیان مجموعههایی
برای
و
آمریکایی
کوهن
پل
ِ
میان
به کار میرود که نوع��ی فراین ِد انتقال ِ
ِ
وضعیت فعلی و بعدی را به نمایش میگذارند.
به عبارتی برای تحول از یک وضعیت (مجموعه
ِ
وضعیت جدید (مجموعه جدید) نیاز
مبنا) به
به شکلگیری مجموعهای ژنریک یا چنانکه
نوعی باالتر-
ارس��طو مطرح میکرد از مرتبه ِ
مرتبه جنس(-به طور مثال انس��ان و حیوان
هر دو به جنس باالتر جسم وابسته هستند)
ِ
شناخت
هستیم .حال این موضوع در مبحث
روانی زیربنایی میتواند به
جامعه یا ساختا ِر
ِ
تیپ
عنوان ای��دهای برای نمایش یا فرانمایی ِ
غالب در یک جامعه مور ِد استفاده قرار گیرد.
مدل غالب و پایهای
تیپ ژنری��ک در اینجا ِ
ِ
نوع��ی یک جامعه
های
ی
ویژگ
بی��ان
ب��رایِ
ِ
ِ
ِ
ژنریک
تیپ
محسوب میشود .به طور مثال ِ
نمایش قرن
مدل پایهای برای
کارگر فیگور یا ِ
ِ
قول آلن بدیو فیلسوف
نوزدهم اروپاست که به ِ
ِ
فرانس��وی یکی از کش��فیاتِ
بزرگ مارکس
اس��ت .همانطور که در جوامعی مانند ایران،
تیپ مبنا مورد استفاده
فیگو ِر دهقان به عنوان ِ
قرار گرفته است.
تیپ ژنریک
اکنون
هم
که
اینست
اما مساله
ِ
در جامعه ایران چیست؟ آیا میتوان مدل یا
مدل زیرساختی از جامعه
تیپ مبنایی را برای ِ
ِ

بیان کرد و روبنای فرهنگ را بر آن مبنا مورد
تحلیل قرار داد؟
به نظر میرسد که با تسلطِ سرمایهداری در
ایران پس از
جهان و رش��د و توس��عه آن در ِ
ِ
جریان
جنگ عراق ،حدود  ۳۰سال است که
ِ
جریان سرمایهداری
اقتصادی،
عرصه
در
غالب
ِ
گفتمان نیولیبرال است .کاپیتالیسم با مبنا
و
ِ
ِ
مالکیت خصوصی ،آزادیِ فردی و
دادن
ق��رار
ِ
مکانیس��م بازار به عنوان مبنای مبادله پول-
ِ
ش��کل غال��ب در جهان و ای��ران بوده و
کاال
ِ
جریان غالب
هست .میتوان ادعا کرد که این
ِ
ِ
ژنریک «کاسب» یا «معاملهگر»
تیپ
در ایرانِ ،
ش��کل وس��یعی تولید کرده اس��ت .به
را به
ِ
عبارتی هر کس��ی در هر پس��ت و مقامی از
فعاالن حوزه
مقامهای دولتی تا خصوصی از
ِ
کارمندان حقوقبگی ِر ادارات ،پزش��ک،
بازار تا
ِ
قالب تیپی پایه
معلم و مدیر و بازاری عموماً در ِ
به شکل ِ کاسب یا معاملهگر قابل مدلسازی
ِ
مالکیت
هس��تند .اقتصا ِد مبتنی بر ب��ازار و
خصوصی در غیابِ مکانیزمهایِ کنترلگر و
منافع مردم را تأمین کند شکلی
روالهایی که
ِ
عامل
همه
که
کرده
شایع
را
اجتماعی
تیپ
ِ
از ِ
داد و ستد و خرید و فروش و معامله هستند .به
دیگر رویگرچه افراد ممکن است در مشاغلی
جدا یا فارغ از داد و س��ت ِد اقتصادی مشغول
به کار باش��ند -مانند پزشک در بیمارستان
یا معلم در مدرس��ه -ام��ا در همان زمان که
تخصصی خود هستند عموماً
مشغول به کا ِر
ِ

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

بر نوعی داد و ست ِد اقتصادی -معاملهای
که بر اساس تبادل پول با کاال یا خدمات
آمادگی انجا ِم
ارزش افزوده ایجاد کند-
ِ
معاملهای در موازات-مانند پزشکی که
مشغول ساختمانس��ازی است -یا در
ِ
همان موض��وع کاری-مانند معلمی که
کالس
اشکال درسی پیشنها ِد
رفع
ِ
ِ
برای ِ
خصوصی میدهد -دارند.
با این توضی��ح که وابس��ته به ِ
درک
ِ
زیست اجتماعیمان است،
روزمره ما از
تیپ ژنریک،
این
که
بپذیریم
میتوانیم
ِ
تبیین جامعه
تیپی عمومی و پای��ه در
ِ
ایرانی است.

مکان��ی نیز بر ای��دهای اش��اره دارد که
مبنای نظریِ علو ِم تجربی اس��ت یعنی
نوعی نظ��ا ِم علت-معلولی در طبیعت
وج��ود دارد که «هر چ��ه بکاری همان
بدروی»
تطبیق کار با درآمد-ارزش مصرفی
ِ

در مقاب�ل ارزش مبادل�های :از بع�� ِد
اقتصادی نیز میتوان بر این باور بود که
ِ
تطبیق
فرهنگ صنعتی بر مبنای نوعی
ِ
کار ب��ا درآمد یعنی تبادل کاال با ارزش
مصرفی آن اس��ت .گرچه سازمانهای
صنعتی و تولیدی خود پایه گذا ِر تولید
و نهایتاً
تبادل کاال با پول و ارزش اضافی
ِ
در جامعه سرمایه داری هستند ولی در
عام�لان صنعت میتوان
منطق ذهنی
ِ
ِ
تطبیق کار با درآم��د را در نظر
نوع��ی
ِ
گرفت.
ِ
ژنریک کاس��ب یا معاملهگر
تیپ
اما ِ
چ��ه مختصات نظ��ری و مفهومیای را
حم��ل میکند؟ واقعیت آن اس��ت که
معاملهگر ه��م در ِ
تطبیق علیتی
بحث
ِ
ِ
ارزش اقتصادی قائل
و ه��م در
بح��ث ِ
ارزش
منط��ق
نیس��ت.
موضوع
به این
ِ
ِ
افزوده ایجاب میکند که در براب ِر آنچه
انج��ام میدهی بی��ش از آن چیزی که
واقع��اً ارزش مصرفی زمانی اس��ت که
وقت گذاش��تهاید ،درآمد کسب کنید.
منطق
به عبارت��ی نوعی س��وداگری و
ِ
سرمایه بر این مفهوم حکمفرماست که
نمیتواند با آن نظا ِم تطبیقی و اقتصادیِ
متناظر با این موضوع همخوانی داشته
باشد .به عبارتی چنانکه تجربه زیسته ما
تولیدگران خوبی
ثابت میکند ،بازاریان،
ِ
اهل صنعت نیز
نیستند و تولیدگران و ِ
منط��ق بازار و معاملههای
نمیتوانند با
ِ
نابرابر ،همدلی داشته باشند.

ارتباط مدلِ ژنریک با فرهنگ

مدل ژنریک
حال میتوان ارتباط این ِ
عنوان روبنا را به ش��کلی
با فرهنگ به
ِ
مدل پایه
مفهومی مورد تحلیل قرار دادِ .
روانی کاس��ب یا معاملهگر آیا میتواند
ِ
ِ
ِ
فرهنگ
فرهنگ صنعتی باشد؟ آیا
حامل
ِ
صنعتی به عنوان روبنایِ جامعهای که
عمومی آن دالل یا معاملهگر است
تیپ
ِ
ِ
میتواند ابراز شود؟
نمادین
شکل
فرهنگ در اینجا روبنا یا
ِ
ِ
جمعی انسانهایی است که در
زندگی
ِ
ِ
یک جامعه زندگی میکنند ،انسانهایی
دنبال داد و
مطابق این تحلی��ل ،به
که
ِ
ِ
کس��ب ارزش افزوده هستند آیا
ستد و
ِ
ِ
فرهنگ صنعتی
میتوانند نمایش��ی از
چنانکه در کشورهایی مانند آلمان ،ژاپن
یا فرانسه وجود داشته باشند؟
ب��رای این موض��وع باید کم��ی ابعا ِد
ِ
فرهنگ صنعتی واکاوی ش��ده،
موضو ِع
همچنین همبس��تههای نظریِ مفهوم
کاسب مورد مداقه قرار گیرد.
ِ
«فرهنگ صنعتی» industrial culture
ِ
فرهنگ اجتماعی اس��ت که در
نوع��ی
کل جامعهای ش��کل میگیرد
بخش یا ِ
که در آن موضوعات زیر اهمیت خواهند
داشت:
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جمع بندی و نتیجهگیری

یافتن مسیری برای خروج

مهندسی به پدیدههاست که بر مبنای
علم
اندازهگیری و تسخی ِر ماده بر
ِ
اساس ِ
تجربی سامان مییابد .انسجا ِم زمانی-
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ِ
وضعیت
برای آنکه بتوانیم تبیینی از
ِ
فرهنگ صنعت��ی در جامعه امرو ِز ایران
داشتهباشیم،نیازمن ِدصورتبندیِ نظری
برای ِ آن هستیم .برای صورتبندی این
موضوع در ای��ن مقاله از ای��ده زیربنا-
ِ
نس��بت فرهنگ
روبن��ای مارکس برای
به عنوان روبنا نس��بت به ساختا ِر روانی
جمعی به عنوان زیر بنا استفاده کردیم.
روانی جمع��ی در جامعهای
س��اختا ِر ِ
که ِ
هژمونی سرمایه در همه
تحت تأثیر
ِ
ابعا ِد آن است ،تیپی ژنریک ،نوعی و پایه
را ش��کل میدهد ک��ه از آن میتوان به
تیپ «کاسب» یا معاملهگر نام برد .تیپی
ِ
کس��ب ارزش افزوده در هر
که هدفش
ِ
معاملهای است.

با توجه به مباحث مطرح شده به سبب
ِ
عمومیکاسبیامعاملهگر
تیپ
حاکمیت ِ
ِ
در جامعه ایرانی و قواع ِد حاکم بر نظا ِم
ِ
فرهنگ صنعتی به تضادهایی بنیادی در
منطق این مفاهیم رسیدهایم.
ِ
آیا ب��ه این معنی راهی ب��رای خروج
ِ
وضعیت موج��ود وجود دارد؟ به نظر
از

 منط�ق ،دق�ت و انس�جام زمانی-مکان�ی :دق��ت در اینج��ا نوعی نگرش

a

میرس��د که این را ِه خ��روج بر مبنای
ِ
بازتعریف ساختا ِر تولید-بازار قابل انجام
باشد .اگر تولید کننده در ساختا ِر تعریف
ش��ده اقتصادی-مقرراتی متناس��ب با
موضو ِع کا ِر خود -که همانا تولید است-
ِ
فرهنگ صنعتی
ق��رار بگیرد میتوان��د
حاکم بر این فضا را فرانمایی کرده و در
س��طح نمادین نشان دهد .فرهنگی که
ِ
نوعی انتظامِ ،
دقت تجربی و علیت بر آن
حکمفرماس��ت .فرهنگی که کارگران و
مهندسان درکنا ِر هم میتوانند بخشی
از خ��رده فرهنگه��ای حاک��م بر یک
جامعه چند فرهنگی را شکل دهند .اما
ِ
فرهنگ
شدن نوعی
با هژمونی یا غالب
ِ
کل اقتصاد و جامعه طبیعتاً
بازاری ب��ر ِ
دنبال داد و س��ت ِد مالی بوده و
هم��ه به
ِ
کسب ارزش افزوده را پیگیری میکنند.
ِ
نویسنده به سبب س��الها حضور در
محیطهای صنعتی شخصاً شاه ِد تغییر
تی��پ ژنریک در می��ان کارگران و
این
ِ
صنعتگران از کارگ ِر صنعتی به کاس��ب
یا معاملهگر بوده است .وقتی کارگران و
منطق بازار
سبب سیطره
مهندسان به
ِ
ِ
بیش��ت ِر ِ
وقت خود را به خرید و فروش
در ب��ازا ِر بورس و خری ِد طال و س��که و
وس��ع خویش و البته در
زمین-در حد
ِ
محیطهای صنعتی بالغ  matureمانند
صنعت نفت یا نیرو -میگذرانند.
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گفتگو با بازیگر سریال ستایش 3

ی سیما»
نادری عصبانی از دست «پر 
زینبعلیپورطهرانی
خبرنگار

ب��ا توجه به واکن��ش کاربران
در فض��ای مج��ازی میت��وان
گفت منفیترین و منفورترین
شخصیت فصل سوم مجموعه
ی سیما با بازی
«س��تایش» پر 
فریبا نادری است.
شخصیتی که بهواسطه اعمال
و رفتاری که در داستان و در
قبال اغلب نقشه��ای اصلی
دارد ،عن��وان منفیتری��ن
ش��خصیت س��ریال را بی��ن
مخاطب��ان از آن خ��ود ک��رده
است.
نکته جالب اینکه این بازیگر
در ش��رایط خاص��ی ایفای این
ش��خصیت را بهعهده داشته
اس��ت ،اما جالبتر اینکه به
گفته خودش با وجود شخصیت
منفی که در داستان دارد ،اما
واکن��ش مخاطبان س��ریال در
فضای مجازی به نسبت فصل
دوم منطقیتر شده است.

خاطرم هس�ت به دلیل نقشی که در فصل دوم
«ستایش» داش�تید ،با واکنشهای آزاردهندهای
در فض�ای مج�ازی روبهرو ش�دید .ب�ا توجه به
شخصیتی که پریسیما در فصل سوم دارد ،این
ب�ار با چ�ه واکنشهایی از جان�ب مخاطبان این
سریال روبهرو هستید؟

بیشتر اصرار داشتند که من پول و اموال فردوس
را پس بدهم .من هم همان موقع در فضای مجازی
اعالم ک��ردم که به هیچوجه پس نمیدهم! البته
همانطور هم که شما اشاره کردید در فصل دوم
با واکنشهای بعضاً بیرحمانهای روبهرو شدم ،اما
خوش��بختانه در فصل س��وم در برخوردهایی که
با مردم دارم ی��ا در فضای مجازی با واکنشهای
خوبی روبهرو میشوم .اینکه به من لطف دارند و
میگویند که چقدر نقشت را خوب بازی کردهای.
همین باعث دلگرمی من میشود .حتی اگر زمان
پخش به پریس��یما ناس��زا هم بگویند ،بیش��تر
خوشحال میش��وم .یعنی توانستهام این نقش را
بهخوبی و درس��ت بازی کنم ک��ه برای مخاطب
باورپذیر باشد و با آن همذاتپنداری کنند.
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آنجا که ما در کمتر سریالی با چنین شخصیت زن
منفی روبه رو هستیم ،زمانی که فیلمنامه را مطالعه
کردید چه تصوری از این شخصیت داشتید؟

بل��ه همانط��ور ک��ه ش��ما گفتی��د در کمتر
فیلمنامهای با چنین ش��خصیتی روبهرو هستیم.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

طبیعی است وقتی این نقش به من پیشنهاد شد
خیلی خوشحال شدم .گرچه بهدلیل ویژگیهایی
که داشت ،نقش خیلی سختی بود.
نگران نبودید که هنگام پخش مخاطب نتواند
چنین ش�خصیتی را با رفت�ار و اعمالی که انجام
میدهد ،بپذیرد و آن را پس بزند؟

من فکر میکنم مردم همه چیز را زود فراموش
میکنند .بنابراین خیلی نگران این موضوع نبودم.
اما خب در فصل دوم بهخاطر یکسری اظهارنظرها
خیلی ناراحت میشدم .اما خوشبختانه مخاطب
تلویزیون به قدری باهوش و آگاه شده که مرز بین
بازی و واقعیت را تشخیص میدهد و باید بگویم
مخاطب خیلی منطقی و هوشمندانه با این موضوع
برخورد میکند .چون در گذش��ته اینگونه نبود
و مردم ب��ا بازیگران نقشهای منفی برخوردهای
خوبینداشتند.
فک�ر میکنم تا به امروز نقش�ی با خصوصیات
پریسیما بازی نکرده بودید.

نقشخاکستریبازیکردهبودماماتااینحدمنفی
کهمخاطبراآزاربدهد،تاکنونبازینکردهبودم.

گویا در شرایط خیلی خاصی هم در این سریال
حضور داش�تید و همین موضوع کار را برای شما
سختترمیکرد.

بل��ه ،حدود دو ماه بود ک��ه دخترم به دنیا آمده

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ب��ود و من حس لطیف مادر ش��دن را تجربه
ک��رده ب��ودم .در چنین ش��رایطی باید نقش
زنی به نام پریس��یما را بازی میکردم که به
نوعی بیمار و پر از عقدههای درونی اس��ت .از
طرفی از دخترم هم دور میش��دم و مدام سر
کار بودم .نکته مهمتر اینکه منفیترین نقش
سریال پریسیما بود و من با آن روحیه لطیف
و پراحس��اس مادری این نقش را بازی کردم
و تالش��م این بود که برای مخاطب باورپذیر
باشد.

هست که در آن فصل هم حضور داشته باشد؟

ی سیما
مش��خص نیست که فصل چهارم ساخته شود و پر 
هم حضور داشته باشد ،اما شخصیتی که من شناختم ،حتی
روحش هم میتواند دیگران را اذیت کند.

ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان

در حال حاضر مشغول بازی در چه سریالی هستید؟

در مجموعه «از سرنوشت» بازی میکنم که سه فصل دارد
که البته حضور من در دو فصل قبلی بیشتر است و فصل سوم
هم قرار است ساخته شود و میتوانم بگویم شخصیتی که در
این س��ریال دارد کام ً
ال متفاوت از پریسیما است و شخصیت
بسیار آرامی دارد.

حاال که ب�ه عنوان مخاطب هم س�ریال را
دنبال میکنید ،از نتیجه کار راضی بودید؟

امیدوارم مردم راضی باشند .اما خب دوستان
و همکاران بهخصوص دوستان تدوینگر لطف
داشتند و از بازی من تعریف میکردند و معتقد
بودند که خیلی خوب توانس��تم شخصیت و
چهره و ویژگیهای پریس��یما را به مخاطب
ارائه بدهم .در فضای مجازی هم نظرات جالبی
از سوی مردم دریافت کردم .بنابراین خوشحالم
که آقای سلطانی به من اعتماد کرد و فیلمنامه
و ش��خصیتپردازی خ��وب آقایمطلبی هم
باعث شد مردم با این شخصیت ارتباط برقرار
کنند و آن را بپذیرند.

پیشنهاد داشتم ،اما کار را دوست نداشتم و فیلمنامه جذبم
نکرده اس��ت .خیلی درگیر این موضوع هم نیس��تم که به هر
قیمتی مقابل دوربین بروم و حضور داشته باشم و صرف اینکه
سینماس��ت ،هر نقش��ی را بپذیرم .ضمن اینکه ترجیح دادم
بیشتر وقتم را با دخترم بگذرانم.

مش�خص نیس�ت که فصل
ی
چهارم س�اخته ش�ود و پر 
سیما هم حضور داشته باشد،
اما شخصیتی که من شناختم،
حت�ی روح�ش ه�م میتواند
دیگران را اذیت کند.

«ستایش» از نگاه پریسیما

به نظر من سریال ستایش بینقص است .هم فیلمنامه آقای
مطلبی و هم پرداخت و کارگردانی آقای سلطانی بهقدری خوب و
سنجیده است که من هیچ ایرادی نمیتوانم به کار بگیرم .ضمن
اینکه من پیش از پخش هم در فضای مجازی اعالم کردم که این
فصل مخاطب را شگفت زده خواهد کرد .البته من با وجود اینکه
در فصل یک نبودم ،اما فصل یک را بیشتر از فصل دوم دوست
داشتم .با این حال به نظرم فصل سوم خیلی جذابتر است.

البته در قس��متهای بعد نکاتی درباره این
ش��خصیت میبینیم که تا حدودی حق را به
او میدهیم که چنین رفتاری داشته باشد .با
این وجود من هم چنین رفتاری را نمیپذیرم
و با کارهایی که انجام میدهد موافق نیستم.
اما خب در گذشته اتفاقاتی برایش رخ داده که
منشاء رفتارهایی است که از او میبینیم.

اسکانیا
علم و فناوری
گردشگری

فرهنگ و هنر

در صورت�ی که فص�ل چهارم «س�تایش»
س�اخته شود ،داستان پریس�یما به گونهای
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در س�ینما چطور؟ اصوالً پیش�نهاد کار س�ینمایی به ش�ما
میشود؟

برخ�ی مخاطبان س�ریال معتقدند رفتاری
که پریس�یما دارد و اینکه وارد زندگی عمه
خودش ش�د ،کم�ی غیرقابل باور اس�ت .به
خصوص اینکه هیچگونه نکته مثبتی در این
ش�خصیت وجود ندارد! برای شما که ایفاگر
این نقش بودید ،چقدر رفتار پریسیما برایتان
باورپذیر بود؟
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نگاهی به ضدقهرمانهای ماندگار سریالهای تلویزیونی

منفورهایمحبوب
نوشینمجلسی؛فاطمهشهدوست
خبرنگار

از قدیماالی��ام ت��ا االن در
قریب به اتفاق فیلم ،داس��تان
و س��ریالها ای��ن قهرمان��ان و
ضدقهرمانه��ا هس��تند ک��ه
قصهها را پیش میبرند.
اصال ً شکست و پیروزی آنهاست
ک��ه اش��کتان را درم��یآورد و
گاهی خن��ده را روی لبهایتان
مینشاند.
خالص��ه آنکه به ق��ول معروف
درگی��ری خی��ر و ش��ر و گاه��ی
ش��خصیتهای خاکس��تری ی��ا
سیاه و سفیدهاس��ت که باعث
میش��ود ماجراه��ا ب��ه ش��کل
جذابی ادامه پیدا کنند و ش��ما
را ب��رای دقایقی ب��ا خود همراه
سازند.
در این بین در کنار قهرمانهای
خوب قص��ه ،بدمنه��ا یا همان
ش��خصیتهای منف��ی ماج��را،
گاه��ی آن ق��در خ��وب از پس
نقشش��ان برمیآیند که بعضی
وقته��ا دلت��ان میخواه��د
جری��ان به نفع آنه��ا پیش برود
ی��ا آن ق��در درگیر ح��س تنفر
از آنها میش��وید که با خودتان
میگویی��د امان از دس��ت این
منفورهای محبوب.
ب��ه همین دلیل باوج��ود تعداد
زی��اد چنی��ن ش��خصیتهایی،
س��راغ برخ��ی از ای��ن چهرهها
رفتیم ،کس��انی ک��ه نقشهایی
را ب��ازی کردهان��د ک��ه در
عی��ن منف��ی ب��ودن به ش��کلی
توانایی بازیگریش��ان را به رخ
کش��یدهاند و ام��روز ش��ما هم
خیلی از آنها را میشناسید.
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شوکت
سریال:نرگس
بازیگر :حسن پورشیرزای
جذابی��ت :پ��دری مس��تبد و س��نتی ک��ه از
ی او ،خانواده و زیردستانش در عذاب
زورگوییها 
بودند .همه از جذبه ش��وکت میترسیدند و این
قلدری در کالم و بازی هنرپیشه این نقش هم به
خوبی جلوهگر ش��ده بود .شوکت دوست داشت
خانوادهاش در همان مسیری حرکت کنند که او
میخواهد .این شخصیت برای به کرسی نشاندن
حرفش از هیچ تالش��ی فروگذار نمیکرد .بازی
پورش��یرازی و ویژگیهای خاص��ی که برای این
شخصیت تعریف شده بود ،او را به پدرخواندهای
بدل میکرد که همچنان در ذهنها مانده است.
ناتاشا
سریال :خواب و بیدار
بازیگر :رؤیا نونهالی
جذابیت :تصویر زن خالفکار آن هم در این ابعاد
را پیش از او چندان در تلویزیون به خاطر نداریم.
همین کافی اس��ت که ناتاش��ا با آن پوششی که
برای آن زمان کمی متفاوت به نظر میرس��ید و
همچنین با جسارتی که در اجرای حرکات رزمی
و  . . .داش��ت در ذهن مخاطبان بماند .او دقیق
بود و نقشههایش ردخور نداشت ،همین ویژگیها
این شخصیت را در متن به یک منفی جذاب بدل

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

میک��رد و در اجرا هم ب��ا انتخاب بجای نونهالی
باورپذیر از آب درآمده بود.
آرش
سریال:کیمیا
بازیگر:پوریاپورسرخ
ال نق��ش منفی بود .چ��را مث ً
جذابی��ت :مث ً
ال؟
مخاط��ب برخالف دیگر بدمنها چن��دان از این
شخصیت متنفر نمیش��د ،او را قربانی میدید و
اتفاقاً مقابل شخصیتهای مثبت قصه که مدام در
حال تخطئه شخصیت او بودند ،گارد میگرفت.
این تضادی که در شخصیت آرش وجود داشت و
برخورد جالب مخاطبان با آن ،این شخصیت را به
یکی از آن خاکستریهای جذاب بدل کرده است.
او که همیشه هدف برایش وسیله را توجیه میکرد
چه در زندگی خانوادگی و چه در مسائل کاری و
سیاسی همیشه منافع خود را ارجح میدانست و
به سیاق پدرش با مسائل برخورد میکرد.
ناصر
سریال :خط قرمز
بازیگر:شهرامحقیقتدوست
جذابی��ت :رفیق ناب��اب بودن ،اعتیاد داش��تن،
دروغگویی و دزدی همه ویژگیهای منفی است
که میتواند از یک شخص ،بدمن تمام عیار بسازد.
نقش ناصر در س��ریال خط قرمز واجد تمام این

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

ویژگیها بود ،اما در عین بد بودن پیوستگی
با مخاطب ایجاد میکرد که ناشی از گذشته
تل��خ او بود .در واق��ع ناصر ،قربانی ش��رایط
خانوادگ��ی و تنهایی محضی ب��ود که با آن
دس��ت و پنجه نرم میکرد و به همین دلیل
بسیاری از بینندهها برای او که مسبب بسیاری
از بدبختیها در زندگی شخصیتهای سریال
بود ،دل میسوزاندند.
پیمان
سریال :تب سرد
بازیگر:کامبیزدیرباز
جذابیت :پیمان ،بچ��ه دزد و معتاد بود .از
آن خالفکاره��ای لمپن که ب��ه خاطر طبقه
اجتماعی ک��ه آن را نمایندگی میکرد ،بیان
خاص��ی هم داش��ت .همین بی��ان و به کار
بردن تکیهکالمهایی مثل بچهپاستوریزه و ...
باعث شد ،پیمان در ذهن بسیاری بماند .این
نقش دیرباز را بیش از پیش ،به عرصه تصویر
معرفی کرد و تا مدتها با نقش منفی در ذهن
مخاطبان جا انداخت.
فرخ
سریال :پس از باران
بازیگر :رحیم نوروزی
جذابی��ت :زخمخ��ورده ب��ود ،زخمهایش
روی ه��م تلنبار ش��د و او را به بمب عقدهای
تبدیل کرد که هر آن امکان انفجارش بود .در
نهایت هم بار کینههایی او بر سر خانوادهاش
آوار میش��ود .فرخ ،یک بدمن واقعی بود که
پلهپله از معصومیت وجودش ،فاصله گرفت و
با سرعت به منتهای بدی رسید .او بهویژه در
سالهای جوانی شخصیت منفی جذابتری
بود و به واقعیت نزدیکی بیشتری داشت.
مایکلهاشمیان
سریال:گاندو
بازیگر:پیامدهکردی
جذابی��ت :هاش��میان ک��ه به عن��وان یک
جاسوس معروف در گاندو حضور داشت ،این
نقش را آن قدر شبیه شخصیت واقعیش ایفا
کرد که برای مخاطب��ان جالب و جذاب بود،
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بهویژه لحن و س��ادگی ظاهری که او از خود
ب��روز میداد و در باطن ماج��رای دیگری در
جریان بود.
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آتقی
سریال :آینه عبرت
بازیگر:جوادگلپایگانی
جذابی��ت :معروفتری��ن و دیرینهتری��ن
شخصیت معتاد تلویزیون همین آتقی سریال
آینه عبرت است .سریال آینه عبرت هنوز هم
برای بس��یاری خاطرهانگیز است و خیلیها
ش��خصیت متفاوتی که گلپایگان��ی با لحن
معتادگونه و قام��ت خمیده برای آتقی خلق
ک��رده بود را به خاطر میآورند .آتقی را البته
نمیتوان جزو آن بدذاتها دستهبندی کرد ،او
به این راه کشیده شد اما همچنان انسانیت در
وجودش بیدار بود.
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غالم
سریال :سفر سبز
بازیگر:مصطفیطاری
جذابیت :غالم از آن نقشهایی است که یک
ش��خصیت منفی همه چیز تمام را به تصویر
کش��یده است .او ابتدا باعث جدا شدن فرزند
یک خانواده از آنها میشود و بعد از بازگشت
آن بچه ،بازهم به دنبال س��ودجویی خودش
است .این شخصیت در زندگی خانوادگیاش
هم در بدی کم نمیگذارد و دست بزن ،اعتیاد
و هرچه بدی است را یک جا دارد.
اصغر ُکپک
سریال :خواب و بیدار
بازیگر:مهدیفخیمزاده
جذابی��ت :لحن و چهره اصغ��ر کپک جزو
ماندگارترین نقشهایی اس��ت ک��ه در گروه
ضدقهرمانه��ا قرار میگی��رد .فخیمزاده در
خواب و بیدار عالوه بر لحن و حس ویژهای که
دارد ،با چهرهاش به اصغر جان بخشید و او را
به یکی از منفورهای محبوب تبدیل کرد.
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الیاس
سریال:اغما
بازیگر:حامدکمیلی
جذابیت :الیاس جزو اولین نقشهایی بود که
در این فضا به عنوان شیطان حضور پیدا کرد،
شخصیتی که ورود آن به داستان و صحبتش
از خدا و ایمان باعث میشد تا در ادامه بیننده
را با نمایش ش��خصیت واقعیاش بهش��دت
غافلگیرکند.
فرشته
سریال :او یک فرشته بود
بازیگر:بهارهافشاری
جذابیت :افش��اری در این س��ریال ابتدا به
مخاطب نزدیک شد و بعد کمکم ذات واقعی
نقشش را به تصویر کشید .منفی بودن او هم
از اول چندان مشخص نبود و در ادامه آشکار
شدن شیطان بودن او ،باعث میشد تا بیننده
ی��ک لحظه جا بخورد و بعد هم با این وجه از
او همراه شود.
نیما
سریال :سقوط یک فرشته
بازیگر:مهردادصدیقیان
جذابیت :نیم��ا تداعیگر ش��یطان در این
سریال بود؛ شخصیتی که دختر مذهبی را با
خود همراه کرده و او را وادار به انجام بسیاری
از گناهان میکند .تیپ شخصیتی نیما هم
جذابیتی داش��ت که در آن مقطع مخاطبان
زیادی را با خود همراه کرد و بهواسطه همان
شخصیت بیننده کمتر غافلگیر میشد.
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قاضی شارع
سریال:سربداران
بازیگر :علی نصریان
جذابی��ت :او نقش قاضی را داش��ت که در
س��الهای دور در سریال س��ربداران ،اغلب با
احکامش با مغوالن همراه میشد و نفع خود
را میب��رد .اما ویژگ��یای که باعث جذابیت
نق��ش او میش��د ،مهارتش در س��خنوری و
پیچاندن ماجرا به نحوی بود که حتی شاکیان
و مخاطبان هم متوجهش نمیش��دند و او با
رندی کارش را پیش میبرد.
پهلوان اسد
سریال:پهلواناننمیمیرند
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

بازیگر :هادی مرزبان
جذابی��ت :قاتلی در س��یاهی عنوان خوبی
برای ش��خصیت پهلوان اسد است .او که نام
پهلوان را یدک میکش��ید از مرام پهلوانی به
دور بود و با آزی که داش��ت ،خون رفقایش را
میریخت و میخواست به جایگاهی باالتر از
آنچه داشت برسد .این شخصیت تا پایان قصه
چهره اصلیاش رو نشد و مخاطب را غافلگیر
کرد .مرموز بودن پهلوان اسد ،آن سبیلهای
بناگوش دررفته و چشمان پرخونش ،او را به
یکی از لعنتیهای جذاب تبدیل کرد.
شعباناستخوانی
سریال:هزاردستان
بازیگر:محمدعلیکشاورز
جذابی��ت :الت��ی که هم��ه از او حس��اب
میبردند ،این یکی از ش��اخصههای شعبان
استخوانی است که کشاورز با ایفای نقش او و
بیکلگیهایی که داشت ،به آن جان چندباره
بخشید .این نقش که اشارههایی به شخصیت
شعبان بیمخ که در دهه  30بود هم داشت،
جزو ماندگارترین شخصیتهایی است که با
وجود منفی بودن آن ،هنوز که هنوز اس��ت
دوستداشتنی است.

حضرت واال
سریال :بانوی عمارت
بازیگر :صالح میرزا آقایی
جذابیت :حضرت واال در این سریال ابتدا نقش
شخصیتی را ایفا کرد که حس خانوادهدوستی
و ی��ک فرد حامی را به بیننده منتقل میکرد
اما رفتهرفته حسادت او به پسرعمویش که به
ش��ازده معروف بود باعث ش��د تا حضرت واال
بخش سیاه نقش و شخصیتش را بروز دهد و
در ادامه بیننده را با شخصیت دوگانهای مواجه
میکند که بین وجه مثبت و منفی او میماند.
حسامبیگ
سریال :روزی روزگاری
بازیگر:محمودپاکنیت
جذابیت :یک راهزن خوشزبان ،این شاید
اولین تعبیری اس��ت که میش��ود در وصف
حسامبیگ گفت .او در روزی روزگاری راهزنی
بود که تکیهکالم معروفش یعنی «گوش��تو
میبرم میذارم کف دس��تت» تا مدتها بین
مردم میچرخید و استفاده میشد .پاکنیت
آنچنان از پ��س این نقش برآمد که خیلیها
هنوز که هنوز اس��ت او را به اسم حسامبیگ
صدا میکنند.
از بازیگ��ری که نقش منف��ی را در فیلمی
مرتب��ط ب��ا واقع��ه کربال ب��ازی ک��رده بود،
ش��نیدهایم که میگفت میخواستم آنچنان
این نقش را بازی کنم که مخاطب نسبت به
آن حس انزجار داش��ته باش��د .هنر در بازی
کردن نقش اشقیا و اشرار همین است و ما در
تاریخ تلویزیون از این نقشهای منفوری که با
توانایی بازیگر و قلم نویس��نده بهخوبی از آب
درآمدند ،زیاد داریم .نمونهاش را میتوان در
شخصیتهای سیاه سریالهای مذهبی یافت؛
بهویژه آثار خوشساخت داوود میرباقری که پر
است از بازیهای خوب .نظیر بازی صدرالدین
حج��ازی در نقش خولی ،مه��دی فخیمزاده
ایفاگر نقش عمرسعد ،انوش معظمی بازیگر
حرمله و ...
عمروعاص
سریال :امام علی (ع)
بازیگر:مهدیفتحی
جذابیت :چه کسی است که بازی قدرتمند

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

مهدی فتح��ی در عمروعاص را از خاطر برده
باش��د؟ بازیای که در جلوهگ��ری زیرکی و
آبزیرکاهی این ش��خصیت نقش بس��زایی
داش��ت .این بازیگر با فن بیان فوقالعادهاش
دیالوگهای آهنگین میرباقری را باصالبت و
ق��درت بیان میکرد و با ب��ازی در این نقش،
بهترین اثر کارنامهاش را خلق و ماندگار کرد.
شمر
سریال:مختارنامه
بازیگر:محمدفیلی
جذابیت :شاید شنیده باشید که فیلی بازیگر
این نقش گفته است فرزندان او بعد از دیدن
بازی پدرش��ان در هیات شمر برای مدتی با
او حرف نمیزدند .این یعنی بازیگر کارش را
بهدرستی به انجام رسانده و تصویر باورپذیری
از این شخصیت منفور تاریخ مذهبی ما ارائه
کرده است.
او با ایفای صحیح این نقش پلیدی ،شقاوت
و بدذاتی را که همیش��ه از شمر در ذهنمان
داشتیم ،مقابل چشمان به نمایش گذاشت و
بازی در این نقش را خاطرهها ثبت کرد.

معاویه
سریال :امام علی (ع)
بازیگر:بهزادفراهانی
جذابی��ت :یکی از آش��کارترین ویژگیهای
فراهان��ی در ای��ن نقش ،نمای��ش خباثت و
حیلهگری معاویه به یکی از بهترین اش��کال
ممکن بود .البته که صدا ،لحن و مهارت او در
فن بیان هم برای این امر به کمکش آمد.

امین
سریال :والیت عشق
بازیگر :رامبد جوان
جذابیت :انتخاب جوان برای بازی در نقش
امین دور از ذهن بود اما فخیمزاده در سریال
والیت عشق این ریسک را کرد و نتیجه خوبی
هم گرفت .بازیگری که بیشتر با شیطنتها
و جس��توخیزهایش در آثار نمایش��ی و به
ویژه کمدیها شناخته میشد در این سریال
مذهبی – تاریخ��ی یک نقش کام ً
ال جدی و
منفی را بازی میکرد که اگر بیننده آن سریال
بودهاید ،خندههای ه��راسآور او با آن ظاهر
متفاوتش را به خاطر دارید و شخصیت امین
با بازی رامبد جوان برای همیش��ه در یادتان
مانده است.

سنان ابن انس
سریال:مختارنامه
بازیگر :رضا خندان
جذابی��ت :ش��خصیت س��نان در س��ریال
مختارنامه عالقه فراوانی به خوردن شراب دارد
و آن حالت مستی ،عصبی بودن و شقاوت را
رضا خندان جوری در مقابل دوربین میرباقری
بازآفرینی کرد که همیشه تحسین میرباقری
را به همراه داشت.
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مأمون
سریال :والیت عشق
بازیگر:محمدصادقی
جذابیت :یکی از پراهمیتترین ویژگیهای
ایفای ش��خصیتهای تاریخی انتقال درست
واقعیتهاست.
محم��د صادقی در این نقش توانس��ته بود
زیرک��ی مأمون را که در تاریخ هم از آن گفته
شده ،به خوبی به بیننده منتقل کند .باورپذیر
درآوردن آن هم بخش دیگری اس��ت که در
انعکاس درست شخصیت مأمون بیتأثیرنبود.

ابن زیاد
سریال:مختارنامه
بازیگر:فرهاداصالنی
جذابیت :ابن زیاد از آن شخصیتهایی است
که خباثت را به حد اعال دارد .این شخصیت
تاریخی ک��ه از هر نظر یک ضدقهرمان تمام
عیار اس��ت ،در نهایت مکر و پلش��تیاش به
خود او بازمیگردد و به بدترین ش��کل کشته
میشود.
بازی در چنین نقش��ی با وجود تمام نفرتی
که میتواند در دل مخاطب ایجاد کند ،برای
هر بازیگر فرصتی ارزنده است.
فرصتی برای دیده ش��دن و به رخ کشیدن
تواناییهایش در ایفای نقش منفی که اغلب
برای هنرپیش��ه جای کار بیشتری دارد .این
ش��خصیت از قدرت و بیرحمی ب��ه ذلت و
بیم��اری میرس��د و به همین خاط��ر بازی
در این خط پرنوس��ان ب��رای اصالنی فرصت
ب��ود و او ای��ن نقش را ب��ا توانای��ی تمام به
تصویر کشید.
پی��ش از او ه��م داری��وش فرهن��گ در
«معصومیت از دس��ت رفته» این نقش را به
خوبی ایفا کرده بود.

قطام
سریال :امام علی (ع)
بازیگر:ویشکاآسایش
جذابی��ت :ب��ه آث��ار میرباق��ری از رعنا تا
معصومیت از دس��ت رفت��ه و مختارنامه که
ن در آثار او جایگاه
نگاه میکنیم ،میبینیم ز 
ویژهای دارد .یکی از نخستین شخصیتهای
منفور اما ماندگاری ک��ه او خلق کرده ،قطام
اس��ت .این شخصیت که در سریال امام علی
(ع) نق��ش پررن��گ و متفاوتی داش��ت ،زنی
کینهتوز و خودرأی بود که دس��تور قتل امام
را صادر کرد .این سریال ویشکا آسایش را به
دنیای تصویر معرفی کرد تا جایی که همچنان
او برای بسیاری با همین نقش و نام شناخته
میشود.
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سازنده و نوازنده ساز تشریح کرد؛

سه تار چگونه ساخته میشود؟
فری��دون ش��کرخواه ش��رایط
س��اخت ،تش��خیص و نگهداری
سهتار و تار را تشریح کرد.
ای��ن س��ازنده و نوازنده س��از
درب��اره ش��رایط خری��د س��از
گف��ت :ب��رای خرید س��از ،باید
به ص��دای آن توج��ه کنیم لذا
بهتراس��ت تجرب��های در زمینه
نوازندگ��ی داشتهباش��یم و ی��ا
از کس��ی که نوازنده است و یا
در این خصوص تخصص دارد،
کمک بگیری��م؛ به این دلیل که
س��ازها از نظ��ر وزن ،فیزیک و
ظاهر مش��ابه هس��تند ولی در
 99درصد م��وارد صدای آنها
متفاوت است.
این س��ازنده تأکید کرد :س��از،
ی��ک صنع��ت دس��ت بس��یار
ب��ا ارزش اس��ت ک��ه بای��د ب��ا
بس��تهبندی مرغ��وب عرض��ه
شود.

ب��رادر مرحوم فرامرز ش��کرخواه خاطرنش��ان
کرد :بهتر است س��از در جعبهای قرار گیرد که
ضد ضربه باش��د و رطوبت به آن نفوذ نکند .در
گذش��ته اغلب ،س��ازها در کاورهایی که از ورود
رطوبت جلوگیری نمیکنند؛ نگهداری میشدند
و در نتیجه ممکن بود آسیب ببینند لذا میتوان
ب��رای از بین بردن رطوبت ه��وا ،از نفتالین نیز
استفاده کرد.
وی تصریح کرد :تغییر ش��رایط آبوهوایی در
صدای ساز تغییر ایجاد میکند اما اینکه ساز با
تغییرات جوی دچار آسیب و مشکل فنی نشود،
مهمتر است؛ زیرا اگر ساز آسیب ببیند ترمیم آن
سخت و یا غیرممکن میشود و دیگر نمیتوان
از آن استفاده کرد.
این سازنده تار با بیان اینکه حدود  40سال در
زمینه ساخت ساز فعالیت میکند تشریح کرد:
بهعقیده من باتوجه به تجربهای که از فعالیت در
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شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

این زمینه بهدست آوردهام ،چوب درخت توت با
قطر حداقل  45سانتیمتر برای ساخت صفحه
سهتار مناسب اس��ت؛ قسمتی از چوب که بین
مرکز و پوس��تهی تنه قرار دارد بهترین قسمت
برای ساخت صفحه است.
شکرخواه افزود :هرچه خطهایی که روی چوب
وجود دارد ب��ه یکدیگر نزدیکتر باش��ند برای
ساخت صفحه ساز مناس��بتر است؛ همچنین
بهتر است این خطها در راستای طول ساز قرار
گیرند ،اما برای س��اخت صفحه تار پوست برهی
تودلی مناسب اس��ت که در حالحاضر کمتر از
آن استفاده میشود.
وی خاطرنش��ان کرد :عالوهبراین ،سازها باید
طوری ساختهشوند که مدت زمان زیادی بتوان از
آنها استفاده کرد و همچنین اصول ساخت آنها
نیز رعایت شود؛ اما امروزه میبینیم به دلیل عدم
رعایت این اصول ،سازها با ضربههای کوچک و
حضور در هوای مرطوب آسیب میبینند که این
موارد و موارد دیگری مثل اتصاالت ،خم دادنها
و فشارها را نمیتوان از ظاهر ساز تشخیص داد.
این سازنده تار و سهتار درخصوص اهمیت توجه
به منافع هنرجویان تصریح کرد :اگر س��ازندهها
مناف��ع هنرجو در زمینهی قیم��ت و کیفیت را
اولویت قرار دهند به این هنر و صنعت دست با
ارزش کمک میکنند و با اینکار برای فرهنگ و
هنر خود ارزش قائل میشوند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

سالمت

کاهش خطر حمله قلبی

 ۶خوراکی مفید برای سرماخوردگی

آیا افکار ما واقعیتهای زندگی ما هستند؟
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از قلبتان محافظت کنید

چندراهسادهامامؤثربرایکاهشخطرحملهقلبی
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«آمار سکته قلبی همچنان باال
اس��ت و بیماریهای مربوط به
قلب تنه��ا نمیتوان��د به علت
کمبود امکانات پزش��کی باشد
بلک��ه ممکن اس��ت ناش��ی از
برگزیدن شیوه اشتباه زندگی
امروزی باشد .در حقیقت برخی
از عوامل که م��ا را در معرض
خطر ابتال به بیماری قلبی قرار
میدهند نظی��ر چاقی و دیابت
بسیار متداول هستند.
اکث��ر اف��راد کمت��ر ب��ه دلیل
پیش��رفتهای روزاف��زون
تکنولوژیکی و دارویی پزشکی
مدرن ج��ان خود را از دس��ت
میدهند .اما آیا ایده ش��ما در
مورد یک آینده سالم این است
ک��ه از طریق جراح��ی بایپس
قلب خود را بهبود ببخشید؟ یا
احتماال ً نیازمند شخصی باشید
که دائم��ا ً پیگی��ر داروهایتان
باش��د؟ فکر میکنی��د زندگی
بهتری با آنژیوپالستی خواهید
داشت؟
آی��ا تاکن��ون درب��اره راهه��ای
کاهش خطر ابتال به بیماریهای
قلبی فکر کردید؟ آیا میتوانیم
کاری را انج��ام دهی��م تا خطر
بالق��وه بیماریه��ای قلب��ی را
کاه��ش دهی��م .بله م��ا اینجا
هس��تیم تا ب��ه ش��ما بگوییم
ک��ه میتوان کاری ک��رد تا این
هدف تا حدودی محقق ش��ود.
تغییرات کوچک و س��اده را به
زندگی روزانه خود اضافه کنید
و تا ان��دازهای در پیش��گیری
از بیماری قلب��ی بدون نیاز به
مراقبته��ای واح��د قلب��ی یا
نیاز به پمپه��ای بالون داخل
آئ��ورت تجربه کنی��د .در این
مقال��ه تع��دادی از کارهایی را
ک��ه پزش��کان قلب ب��ه منظور
مراقب��ت از قل��ب خ��ود انجام
میدهن��د ،ب��ه اختص��ار بیان
کردهایم .ش��ما نیز میتوانید
ای��ن کارها را انجام دهید تا از
خطر ابت�لا به بیماریهای قلبی
جلوگیری کنید.

راههای کاهش سکته قلبی:
 .۱روزی  ۲۰دقیقه دوچرخهسواری کنید

هنگام��ی که محققان آلم��ان  ۱۰۰مرد با درد
قفسه خفیف یا آنژین داشتند ،برای هر کدام ۲۰
دقیقه در روز دوچرخهسواری را توصیه کردند یا
روش شستشوی آنژیوپالستی را انجام دادند ،در
نهایت دریافتند که پس از آنژیوپالستی ۲۱ ،مرد
دچار حمله قلبی ،سکته مغزی یا مشکالت دیگر
ش��دند در مقابل تنها  ۶م��ورد از آنهایی که روی
دوچرخه ثابت رفته بودند ،مشکل پیدا کردند .پس
به یاد داشته باشید که اگر در حال حاضر مبتال به
آنژین هستید ،باید تنها تحت نظارت پزشک ،یک

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

برنامه ورزشی ایمن و مطمئن را آغاز کنید.
 .۲در هفت�ه چن�د ب�ار یک تکه ش�کالت تلخ
بخورید

باور کنید یا خیر ،نتایج چندین مطالعه حاکی از
آن است که شکالت تلخ ممکن است برای سالمت
قلب مفید باش��د .اثرات س��ودمند آن احتماالً به
دلیل وجود مواد شیمیایی به نام فالونوئیدها است
که به منعطف ماندن عروق کمک میکنند .سایر
ویژگیهای این ماده دلچس��ب ،کاهش احتمال
ایجاد لخته در ش��ریانها و پیشگیری از افزایش
کلس��ترول بد  ،LDLاکسیداسیون و به دنبال آن
کاهش احتمال تشکیل پالک است .عالوه بر این

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

شکالت تلخ سرشار از منیزیم و فیبر است .اما
مصرف شکالت شیری سبب افزایش کلسترول
میشود و افزایش قند را به همراه دارد ،به هیچ
وجه توصیه نمیگردد.

همان مطالعه مش��خص کرد که زنان با خواب  ۹ساعت در
روز یا بیش��تر ،کمی افزایش خطر ابتال به بیماریهای قلبی
را باال میبردند.
 .۶حداقل هفتهای یکبار ماهی بخورید

ماهی را کباب کنید ،س��س بزنید ،در فر طبخ کنید یا تفت
دهید ،سپس آن را بخورید .یک مطالعه منتشر شده در مجله
موسسه پزشکی آمریکا ()American Medical Association
در آوریل  ۲۰۰۲نش��ان داد زنانی که حداقل یک بار در هفته
ماهی میخورند ،در مقایس��ه با افرادی که ماهی یکبار در ماه
مصرف میکردند ،یک س��وم کمتر احتمال ابتال به بیماری،
حمله قلبی یا مرگ بر اثر بیماری قلبی وجود داش��ت .س��ایر
تحقیقات نیز نشان دادند فواید فوق العاده مصرف ماهی برای
مردان نیز مشابه است .یک تحقیق بزرگ دیگری نشان داد که
مصرف ماهی به صورت منظم خطر فیبریالسیون دهلیزی را
کاهش میدهد .ضربان قلب بی قاعده و سریع ،از دالیل اصلی
مرگ ناگهانی است.

 .۳ه�ر روز صب�ح یک ع�دد ب .کمپلکس
مصرف کنید

هنگامی که پژوهشگران سوئیسی از بیش
از  ۲۰۰زن و م��رد درخواس��ت کردن��د که
بعد از جراحی باز عروق قلبش��ان ترکیبی از
سه ویتامین (فولیک اس��ید ،ویتامین  B6و
ویتامین  )B12یا یک دارونما را مصرف کنند،
در نهایت دریافتند که سطوح هموسیستئین
ک��ه یک ماده مرتبط با خطر ابتال به بیماری
قلب است ،در افرادی که ویتامینهای مذکور
را مص��رف کردند  ۴۰درص��د کاهش یافت.
عالوه بر این گروه مصرف کننده ویتامینها،
رگهای خونی بازتری نسبت به آن دسته از
افرادی که داروی قندی مصرف کرده بودند،
داشتند.

محققان در دانشگاه توالن
دریافتن�د افرادی ک�ه از این
توصی�ه پی�روی کردند خطر
بیماری قلبی را  ۲۲درصد در
مقایس�ه با اف�رادی که کمتر
حبوب�ات اس�تفاده کردن�د،
کاهش دادند

 .۸هر روز یک اُنس ( ۸گرم) پودر تخم کتان روی ماس�ت
خود بپاشید

به این ترتیب میتوانید  ۲گرم امگا  ۳مورد نیاز بدن خود
را تأمین کنید ،اس��ید چربی س��المی که تحقیقات متعدد
نش��ان داده است که به پیش��گیری از ابتال به بیماری قلبی
و کاهش خط��ر مرگ ناگهانی ناش��ی از اختالل ریتم قلب
کمک میکند.

 .۵ش�بها یک ساعت زودتر به رختخواب
روید

نتایج یک مطالعه در دانش��گاه هاروارد در
م��ورد  ۷۰ه��زار زن که کمتر از  ۷س��اعت
خواب داشتند ،نش��ان داد که خطر ابتال به
بیماری قلبی کمی بیشتر است .محققان بر
این باورند که فقدان خواب س��بب افزایش
هورمون استرس ،افزایش فشار خون و میزان
قند خون میشود .با این وجود ،زمان خواب
خود را تا حداکثر تا نه ساعت کنترل کنید.
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اگر میخواهید از ابتال به بیماریهای قلبی جلوگیری کنید،
به فیبرهای غذایی توجه بیشتری نشان دهید .در یک تحقیق
منتشر ش��ده در مجله آمریکایی ،نش��ان میداد دانشمندان
دانش��گاه هاروارد دریافتهاند که کل زنانی که  ۲۳گرم فیبر در
روز مصرف میکنند و اکثر آن را از غالت غنی ش��ده دریافت
کردهاند ،نسبت به افرادی که در روز فقط  ۱۱گرم فیبر مصرف
میکردند ۲۳ ،درصد احتمال حمله قلبی کاهش پیدا کرده بود.
در مردان نیز رژیم غذایی سرشار از فیبر میتواند خطر حمله
قلبی را تا  ۳۶درصد کاهش دهد.

وقت��ی در روز صدای خروپف خود را که در
شب ضبط کردهاید شنیدید ،به پزشک خود
مراجعه کنید .ممکن است به آپنه در خواب
مبتال شده باشید .ش��رایطی که در آن نفس
ش��ما باره��ا و بارها در طول خ��واب متوقف
میشود .این مس��ئله میتواند منجر به فشار
خون باال و س��ایر مش��کالت سالمتی شود و
حت��ی خطر ابتال به حمله قلبی و س��کته را
افزایش دهد.
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 .۷حداق�ل چهار ب�ار در هفته صبحانه غنی ش�ده با غالت
بخورید

 .۴صدای خود را در شب ضبط کنید
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گردشگری

 .۹ساالد طعمدار شده با سس روغن کتان

 ۷گرم امگا  ۳در چنین س��االد طعمدار شدهای وجود دارد
که همانطور که در مورد آن گفتهایم ،بهترین روش برای ارتقا
سالمت کلی بدن است.
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 .۱۰روزانه حداقل دو فنجان چای بنوشید

مهم نیست چای سیاه یا سبز باشد .حداقل
این که نتیجه تحقیقات نش��ان داده اس��ت
که تنها  ۴/۲درصد از  ۵۰۰۰س��اکنان سالم
روت��ردام که دو یا چن��د فنجان چای در طی
شش سال نوشیدند یک حمله قبلی را تجربه
کردند ،در مقایسه با آمار  ۱/۴درصدی حمله
قلبی در افرادی که هرگز چای نمینوشیدند.
تحلیل عمده  ۱۷تحقیق در مورد مصرف چای
مشخص کرد که سه فنجان در روز حمله قلبی
را  ۱۱درصد کاهش میدهد.

ساالد خود استفاده کنید یا یک فنجان آب گیالس را جایگزین
آب پرتقال روزانهتان کنید.

 .۱۱یک مقدار فندق به مرغ و س�بزیجات
سرخ شده اضافه کنید

فقط  1/5اُنس ( ۱۲گرم) از این آجیل سالم
در یک روز میتواند خطر ابتال به بیماریهای
قلبی و عروقی را کاهش دهد .یکی از ایدههای
جالب در مورد نحوه مصرف فندق این اس��ت
که آنه��ا را خرد کرده و به عنوان رویه مرغ یا
ماهی استفاده کنید ،سپس در فر آن را بپزید.
 .۱۲در ی�ک هفته  ۴وع�ده لوبیا یا نخود را
استفادهکنید

محققان در دانشگاه توالن دریافتند افرادی
ک��ه این توصیه از ای��ن توصیه پیروی کردند
خطر بیماری قلبی را  ۲۲درصد در مقایس��ه
با افرادی که کمتر حبوبات اس��تفاده کردند،
کاهش دادند.
 .۱۳روزانه یک عدد آس�پرین بچه مصرف
کنید

محققان دانشگاه کارولینای شمالی دریافتند
ک��ه این قرص کوچک خط��ر حمله قلبی را
نزدی��ک به یک س��وم در اف��رادی که هرگز
بیم��اری قلبی یا س��کته را تجرب��ه نکردهاند
کاهش داد .تنها با پزشکتان مشورت کنید که
مصرف روزانه آن برای ش��ما مشکلی نداشته
باشد.
 .۱۴روزانه  ۱۵عدد گیالس بخورید
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مطالعات نشان میدهد آنتوسیانینها (مواد
شیمیایی گیاهان) که در رنگ قرمز گیالسها
وجود دارد سبب کاهش اسید اوریک در خون
که نشانگر حمالت قلبی و سکته است میشود.
گیالس را خارج از فصل چگونه مصرف کنیم؟
سعی کنید از گیالسهای خشک شده روی
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

 .۱۵روزانه یک فنجان لوبیا مصرف کنید

وقت�ی در روز ص�دای
خروپ�ف خود را که در ش�ب
ضبط کردهاید را شنیدید ،به
پزش�ک خود مراجع�ه کنید.
ممکن است به آپنه در خواب
مبتال شده باش�ید .شرایطی
ک�ه در آن نفس ش�ما بارها و
بارها در ط�ول خواب متوقف
میشود .این مسئله میتواند
منجر به فشار خون باال و سایر
مش�کالت سلامتی ش�ود و
حتی خطر ابتال به حمله قلبی
و سکته را افزایش دهد.

ای��ن کار را انج��ام دهید تا روزانه حداق��ل  ۳۰۰میکروگرم
توالن نیو اورلئان نش��ان
فوالت مصرف کنید .پژوهشهایی از
ِ
داد اف��رادی ک��ه یک فنجان فوالت اس��تفاده میکنند خطر
س��کته قلبی خود را نزدیک به  ۲۰درصد و خطر بیماریهای
قلبی را تا بیش از  ۱۳درصد در مقایسه با افرادی که کمتر از
 ۱۳۶میکروگرم در ه��ر روز مصرف میکردند ،کاهش دادند.
به اس��تثنا لوبیا دیگر چه خوراک��ی باید مصرف کرد؟ پرتقال
( ۵۵میکروگرم) ،اسفناج ( ۵۸میکروگرم در  ۱پیمانه ،اسفناج
خام) کاهو رومی ( ۶۲میکروگرم در  ۱پیمانه) یا گوجهها (۲۷
میکروگرم در  ۱پیمانه).
 .۱۶روزانه یک عدد پرتقال بخورید

روزان��ه یک ع��دد پرتقال بخورید یا یک لی��وان آب پرتقال
بنوش��ید .همانطور که میدانید پرتقالها منبع فوقالعادهای
از ویتامین  Cهس��تند .مطالعات نشان میدهد که رژیمهای
غذایی که دارای مقادیر باالیی از این ویتامین هستند ،احتمال
دارد از خطر سکته قلبی بکاهد ،به ویژه اگر سیگار میکشید.
جایگزینه��ای دیگر پرتقال :یک کاس��ه پُر توت فرنگی ،یک
وعده کل��م بروکلی یا فلفل قرمز دلمهای ،همگی منابع عالی
ویتامین  Cبه شمار میروند.
 .۱۷جایگزین مناسبی برای نوشیدنیهای گازدار پیدا کنید

دلی��ل این امر مربوط به التهاب اس��ت ،که پاس��خ بدن به
آسیبدیدگیها یا زخم است .التهاب مزمن ،مرتبط با بیماری
قلبی ،به شدت تحت تأثیر آن چه مصرف میکنید قرار دارد .به
عنوان نمونه ،محققان دانشگاه ایالتی نیویورک متوجه شدهاند
که نوش��یدن آب شیرین شده با گلوکز سبب واکنش التهابی
در دواطلبان میش��ود اما نوشیدن کالری مشابه از طریق یک
لیوان آب پرتقال موجب بروز چنین مسئلهای نمیشود .آنان
ادعا میکنند که اثرات ضد التهابی ویتامین  Cو فالونوئیدهای
متفاوت در آب پرتقال ممکن اس��ت از بدن محافظت کند .به
جای نوشیدنیهایی که بیشتر مواد شیرین کننده و طعم دهنده
در آنها اس��تفاده شدهاند ،آب  ۱۰۰درصد خالص و طبیعی را
شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

انتخاب کنید .مطالعات دیگر در رابطه با آب
پرتقال نشان میدهد که میتواند سطح خون
محافظت فوالت را تقریباً تا  ۴۵درصد افزایش
دهد و س��طح هموسیستئین را تا  ۱۱درصد
کاهش دهد.

نمیکنند تا از اثرات کاهش استرس در تعطیالت لذت ببرید،
تعطیالتی که به نوبه خود میتواند خطر ابتال به بیماریهای
قلبی را کاهش میدهد.
 .۲۲رانندگی با پنجرههای بسته و کولر

ای��ن عمل از قرار گرفت��ن در معرض هوای آلوده جلوگیری
میکند و تحقیقات هاروارد نشان داده است چیزی که تغییرات
ضربان قلب یا توانایی پاس��خگویی قلب ش��ما به فعالیتها و
استرسهای گوناگون است را کاهش میدهد .کاهش تغییرات
ضربان قلب HRV ،نیز نامیده میشود که با مرگ و میر افزایش
یافته در میان بازماندگان حمله قلبی و همچنین جمعیت کلی
ارتباط تنگاتنگی دارد.

 .۱۸هر  ۲ساعت یک لیوان  ۳۰میلیلیتری
( ۸انسی) آب بنوشید

یک نکته حائز اهمیت در مورد بیماریهای
قلبی میتواند در رابطه با هیدراته بودن بدن
باش��د .یک مطالعه در دانشگاه لوما لیندار در
کالیفرنیا نشان داد ،زنانی که بیش از  ۵لیوان
آب در روز مینوش��ند ،ب��ه احتمال نصف آن
دس��ته از اف��رادی که کمت��ر از دو لیوان آب
مینوش��یدند ،دچار حمله قلبی ش��دند .این
به احتمال زیاد به این دلیل اس��ت که حفظ
هیدراتاسیون خوب ،جریان خون را به خوبی
کنترل میکن��د .کمآبی بدن میتواند جریان
خ��ون را کاهش دهد و خطر لخته ش��دن را
افزایش دهد .آب به بهبود و بهتر کردن جریان
خون کمک میکند .نوشیدنی گازدار بی ارزش
است.
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 .۲۳یک بسته قرص جوشان مولتی ویتامین

این قرصه��ا را به طور منظم در کن��ار صبحانه خود میل
کنید .بررس��یها روی ش��رکت کنندگان یک پژوهش نشان
میدهد ،پس از ش��ش م��اه دریافت روزان��ه مولتی ویتامین،
شرکتکنندگان در این تحقیق به میزان زیادی سطوح کمتری
از پروتئین مرتبط با التهاب نس��بت به آن دسته از افرادی که
این ویتامین را دریافت نمیکردند ،داشتند.

به ای�ن ترتی�ب میتوانید
 ۲گرم ام�گا  ۳مورد نیاز بدن
خ�ود را تأمی�ن کنید ،اس�ید
چربی س�المی ک�ه تحقیقات
متعدد نشان داده است که به
پیش�گیری از ابتال به بیماری
قلب�ی و کاه�ش خط�ر مرگ
ناگهانی ناشی از اختالل ریتم
قلب کمک میکند.

 .۱۹در هفته دو بار غذایتان را با زردچوبه
یا زنجبیل طبخ کنید

این مواد خواص ضد التهابی دارند و التهاب
نق��ش اصلی در ارتباط ب��ا بیماریهای قلبی
بازی میکند.

 .۲۴توجه به اصول اولیه

در ای��االت متح��ده ۵۰ ،درص��د از م��رگ و میر ناش��ی از
بیماریهای قلبی و عروقی در بزرگس��االن  ۴۵تا  ۷۹س��اله
مربوط به عواملی نظیر استعمال دخانیات ،دیابت ،فشار خون
باال یا سطح کلسترول باال است .سیگار کشیدن و فشار خون
باال میتوانند ارتباط نزدیکی با افزایش میزان مرگ و میر ناشی
از بیماری قلبی داشته باشند.
 .۲۵همراه با ورزش روزانه یک مکمل مصرف کنید

 .۲۰ه�ر موقع احس�اس اضطرار کردید به
دستشوییبروید

اطمین��ان حاصل کنید که این مکمل حاوی آمینو اس��ید
ال-رژینی��ن و ویتامینهای  .Cو  .Eآنتی اکس��یدان اس��ت.
مطالعهای که در مجالت آکادمی ملی علوم منتشر شده است
حاکی از آن اس��ت در حالی که ورزش متوسط به تنهایی به
کاهش آرترواس��کلروز و یا سخت ش��دن سرخرگها کمک
میکند ،اضافه کردن آرژینین و ویتامینها بهطور قابل توجهی
سبب افزایش این اثرات میشود .همزمانی ورزش و مکملهای
دارویی یک اثر سینرژیک را در افزایش تولید اکسید نیتریک
ایفا میکند که از قلب در برابر انواع مشکالت مراقبت میکند.

پژوهشها در دانش��گاه تایوان نشان داد که
مثانه پر س��بب میش��ود تا ضربان قلب شما
افزایش پیدا کند و فشار بیشتری روی عروق
کرونر ایجاد شود و موجب تحریک آنها برای
انقباض شود که میتواند باعث حمله قلبی در
افراد آسیبپذیر شود.
 .۲۱رفتن به تعطیالت

پژوهشگران دانش��گاه پیتسبرگ اطالعات
بیش از  ۱۲۰۰۰مرد میانسال را از مطالعه قلب
فرامینگهام بررسی کردند و در نهایت دریافتند
افرادی که دائماً به تعطیالت میروند ،از خطر
ابتال ب��ه بیماری قلبی نزدیک به یک س��وم
میکاهند .نه تلفن همراه ،نه لپتاپ و نه یک
چمدان پر از کاغذهای اداری به ش��ما کمک

 .۲۶مشکالت مربوط به بیدار شدن از خواب

اگر احساس کردید صبحها به سختی از خواب بیدار میشوید
یا عالقه خود را به فعالیتهای طبیعی از دست دادهاید یا فقط
احساس اندوه و تأسف دارید ،به پزشک خود مراجعه کنید .شما
ممکن است افسرده شده باشید و افسردگی بدون درمان به طرز
قابل توجهی خطر ابتال به حمله قلبی را افزایش میدهد.
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 ۶خوراکیمفیدبرایازپادرآوردنسرماخوردگی

وقتی احس��اس میکنید در حال مریض ش��دن هس��تید چه چیزهایی میخورید؟ ما برای ش��ما چند پیش��نهاد داریم تا اگر بار دیگر با س��رماخوردگی
درگیر شدید آنها را امتحان کنید .آبریزشبینی ،گرفتگی عضالت ،گلو درد ،عطسه .بله با دیدن اینها به نظر میرسد که دارید سرما میخورید .با
این که س��رماخوردگی عالیم مختلفی دارد (ش��امل س��ردرد و تب) تمام س��رماخوردگیها نوعی عفونت تنفس��ی هس��تند که ممکن است بر اثر یکی از
دویس��ت نوع ویروس شناختهش��ده ایجاد ش��وند .در حالی که ویروسهای دیگری نیز در کمین نشس��تهاند ،یک علت دیگر س��رماخوردگی میتواند
سیستم ایمنی ضعیف باشد که راه را برای ویروس باز میکند.

هی��چ غذای��ی نمیتواند ب��رای مب��ارزه با
س��رماخوردگی رایج جادو کن��د اما غذاهای
متعددی وج��ود دارند که نق��ش مهمی در
پیش��گیری یا درمان س��رماخوردگی دارند،
در عی��ن ح��ال ش��ما را از تن��وع غذایی نیز
بهرهمند میکنند .سعی کنید این خوراکیها
را در برنامه غذایی خود جا دهید تا س�لامت
سیستم ایمنیتان حفظ یا احیا شود .اگر هم
میخواهید از سرماخوردگی پیشگیری کنید
میتوانید از این راهها کمک بگیرید.
درمان سرماخوردگی با ماهی ساردین
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ماهی چرب سرش��ار از روغن امگا  ۳است
که طبق تحقیقات انجام ش��ده خطر ابتال به
امراض قلبی و تورم را در بدن از بین میبرد.
عالوه بر این ،روغن امگا  ۳با تقویت عملکرد
س��لولهای ایمنی به تقویت سیستم ایمنی
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

ب��دن کمک میکند .ش��اید ب��اور نکنید که
روغن امگا  ۳موجود در ماهی ساردین رقیب
ندارد ۸۵ .گرم ماهی ساردین کنسروی حاوی
 1/259میلیگ��رم ام��گا ۳اس��ت .به همین
ترتیب قزلآالی رنگین کمانی ش��امل ،۹۰۵
ماهی آزاد شامل  ۸۴۰و ماهی تن شامل ۱۹۶
میلیگرم امگا ۳-هستند .ماهی ساردین مواد
غذایی مهم دیگری هم دارد که به حفظ قوای
ایمنی کمک میکنند .مث ً
ال ،یک چهارم پیمانه
کنسرو ساردین در روغن زیتون شامل ۱۲۰
کالری ۱۳ ،گرم پروتئین ،کلسیم و ویتامین
د اس��ت که همگی تضمین کننده س�لامت
هستند.
درمان سرماخوردگی با فلفل دلمهای زرد

معموالً با شروع احساس سرماخوردگی افراد
به سراغ ویتامین ث میروند .یکی از بهترین

مناب��ع ویتامین ث فلفل دلمهای زرد اس��ت.
یک فلفل دلم��های زرد بزرگ  ۵۶۸درصد از
ویتامی��ن ث مورد نیاز روزانه ش��ما را تأمین
میکند .در گذشته مردم تصور میکردند که
ویتامین ث تنها عفونتهای تنفسی را درمان
میکند .اکنون تحقیقات نش��ان میدهد که
مصرف ویتامین ث از ابتال به س��رماخوردگی
جلوگیری نمیکند( ،ولی فلفل دلمهایها را
دور نریزید) بلکه این ویتامین در بهبود عالیم
س��رماخوردگی نقش اصلی را بازی میکند.
مص��رف منظم مکملهای دارای ویتامین ث
به مقداری بیش��تر از نیاز روزان��ه به کوتاهتر
شدن مدت س��رماخوردگی کمک کرده و از
شدت عالیم میکاهد .همچنین نقش مهمی
در تقویت ایمنی اقشار خاصی مثل سالمندان،
سیگاریها ،قهرمانهای ورزشی و خردساالن
دارد.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

درمان سرماخوردگی با قارچ

سرشارازویتامینب،سلنیوموآنتیاکسیدان
اس��ت .قارچها از گذش��ته به داشتن فوایدی
برای تقویت سیس��تم ایمنی معروف بودند.
آنها تأثیرات ضد ویروسی دارند و مصرفشان
با افزایش تولید سلولهای ضد عفونیکننده
در ارتباط اس��ت .کمبود مقدار سلنیوم خطر
ابتال به عالیم س��رماخوردگی پیشرفته را باال
میبرد .ویتامین ب موجود در قارچها (نیاسین
و تیامی��ن) نیز از سیس��تم ایمنی محافظت
میکند .قارچها را بپزید و همراه با پنیرتهیه
ش��ده از شیر بز و سبزیجات تازه داخل املت
بریزی��د؛ یا روی قارچها روغن زیتون ،نمک و
فلفل بپاشید ،آنها را گریل کنید و به همراه
تخممرغ روی ساالد سرو کنید.
درمان سرماخوردگی با سوپ مرغ

بله قدیمیها بیراه نمیگفتند که سوپ مرغ
دوای سرماخوردگی است .با نگاه حداقلی ،یک
مایع گرم است که آب بدن را تأمین میکند
و به کم ش��دن ترشحات بینی کمک کرده و
گلودرد را التیام میبخشد .اما عالوه بر اینها،
تحقیقات نشان میدهد که محتویات داخل
سوپ مرغ خواص درمانی هم دارند.
حتی محققان سبزیجات و مرغ داخل سوپ
را به آزمایشگاه برده و خواص ضد التهاب برای
آنها کش��ف کردهاند .آنها با بررسی حرکات

س��لولهای س��فید خون متوجه شدهاند که
س��وپ مرغ موجب کاهش سلولهای سفید
ش��ده و میتواند اثر ضد التهاب داشته باشد
که این به نوبه خود عالیم را التیام بخش��یده
و از عفونتهای دس��تگاه تنفسی فوقانی کم
میکند .دس��تور غذایی مورد بررسی در این
تحقیق شامل مرغ ،پیاز ،سیبزمینی ،هویج،
شلغم ،س��اقه کرفس ،جعفری ،نمک و فلفل
بوده است.

کند .با این حال در این زمینه نیازمند انجام
تحقیقات بیشتری هستیم .یک روش برای
اضافه کردن پوست مرکبات به برنامه غذایی
ترکی��ب آب پرتق��ال تازه با اندکی پوس��ت
پرتقال خرد شده ،اضافه کردن روغن زیتون
و آب لیمو است.
درمان سرماخوردگی با زنجبیل

چه طعم زنجفیل را داخل ش��یرینیهای
عید یا در کنار استیک دوست داشته باشید
چه نداش��ته باش��ید ،این مادهء غذایی یک
طعمدهنده پراستفاده با سابقه دارویی بسیار
طوالنی اس��ت و بیش از دو هزار س��ال برای
درمان و جلوگی��ری از انواع بیماری در طب
ش��رقی توصیه شده اس��ت و از هزاران سال
پی��ش در طب چی��ن و ژاپن ب��رای درمان
سرماخوردگی استفاده میشده است.
چای زنجبیلی نیز قبل از ش��دت گرفتن
س��رماخوردگی و بروز ت��ب میتواند مفید
باشد و موجب رفع حالت تهوع شود .عالوه
بر این ،نوش��یدن یک فنجان چای زنجبیل
تازه با عسل و آب لیمو به کاهش آبریزش
بین��ی کمک ک��رده و حالت ته��وع را رفع
میکند.
اس��تفاده از زنجبیل برای رفع تهوع مرتبط
با بارداری نیز توصیه میشود .قبل از مصرف
زنجبیل حتماً با پزشک مشورت کنید.

درمان سرماخوردگی با مرکبات با پوست

از آنجا که مرکبات سرش��ار از ویتامین ث
هستند ،مصرف آنها برای مقاوم نگه داشتن
سیستم ایمنی به ش��دت پیشنهاد میشود.
یک ع��دد پرتق��ال متوس��ط  ۱۱۷درصد از
ویتامی��ن ث مورد نیاز روزانه ش��ما را تأمین
میکند .آنتیاکسیدانهایی مثل ویتامین ث
در مقاب��ل رادیکالهای آزاد آسیبرس��ان به
سلولها مقاومت کرده و این گونه ایمنی بدن
را تقویت میکنند.
مرکبات برای افراد مبتال به سرماخوردگی
فای��ده دیگری ه��م دارند؛ ماده ش��یمیایی
موجود در پوس��ت مرکبات نقش مهمی در
درمان برونش��یت بازی میکند .اطالعات به
دست آمده در این زمینه نشان میدهد این
ماده ش��یمیایی میتواند در مقابل سرطان
هم مفید باش��د و به کاهش وزن هم کمک
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آیاافکارماواقعیتهایزندگیماهستند؟
نازنینشادابی
روانشناسومشاورخانواده

در ط��ول روز اف��کار زی��ادی به
ذه��ن ما خطور میکند که امکان
دارد بر زندگی ما تأثیر فراوانی
بگذارند .درس��تی و نادرس��تی
این افکار اهمیت ن��دارد ،مهم
این اس��ت که امکان دارد وقت
زی��ادی را ص��رف ای��ن اف��کار
کنی��م و درگیر آنها ش��ویم .در
صورتیکه میتوانیم صرفا ً آنها
را مش��اهده کنی��م .از آنجای��ی
که فرد حق انتخ��اب افکاری که
به ذهن��ش میآید را ن��دارد و
همچنین نمیتواند از ورود آنها
جلوگی��ری کن��د ،بنابراین الزم
اس��ت که توانایی خود را صرف
تعیی��ن نوع ارتب��اط با اف��کار و
پیامده��ای ناش��ی از این ارتباط
کن��د .نکت��ه حائز اهمی��ت این
است که آیا به این افکار اعتقاد
دارید یا خیر ،به فهم و بررس��ی
ی��ا تحلی��ل محت��وای افکارت��ان
نپردازید زی��را اغلب این افکار
مس��تبدانه و ناپایدار هستند.
در واقع ،در ط��ول روز هزاران
فک��ر از ذهن م��ا میگذرند .اما
فکری ب��ر زندگی م��ا تأثیرگذار
اس��ت که خود ما بهآن اهمیت
دهیم و باعث تداوم آن شویم.
شما ممکن است بپرسید «خوب
من چطور میتوانم درباره تأثیر
افکارم قضاوت کنم؟» ،برای این
که بتوانید به این س��ؤال پاسخ
دهید س��ؤال را عوض کنید .از
ش��ما میخواهم بررس��ی کنید
که این افکار چه کمکی به ش��ما
میکنند؟ آیا افکارتان شما را به
آنچه عمیق��ا ً در زندگی برایتان
اهمیت دارد نزدیکتر میکنند؟
یا این که صرفا ً باعث میش��وند
بدون ای��ن که به اه��داف مهم
زندگیت��ان نزدیکت��ر ش��وید
احساس امنیت کنید؟
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ف��رض کنید صبح زود صدای زنگ س��اعت را
میش��نوید و این فکر به ذهنتان خطور میکند
که «من دلم نمیخواهد امروز سر کار بروم» .آیا
این فکر بدی است؟ خیر ،این فکر ،تنها در صورتی
بد است که شما به آن گوش سپارید ،آن را جدی
بگیری��د ،در رختخواب بمانید ،س��ر کار نروید و
موقعیت شغلی و مالی خود را به خطر بیندازید.
لذا به نظر میرسد ،این فکر ،فکری نیست که به
شما کمک کند .این فکر نمیتواند به شکل مؤثر
در زندگیتان عمل کند .در ادامه ،س��ؤاالتی ارائه
میشود که میتوانید از خود بپرسید تا تأثیر یک
فکر را بررسی کنید:
«آیا این فکر به من کمک میکند؟»
«آیا این فکر به من کمک میکند تا به اهدافم
برسم؟»
«اگر این فکر راننده خصوصی من بود ،آیا به من
کمک میکرد تا به جایی که میخواستم برسم؟»
ش��ما میتوانید با این سنگ محک ،افکارتان را
بیازمایید ،نقش این افکار در زندگیتان چیست؟
ش��ما با مش��اهده فرایند وقوع افکارتان و برای
دستیابی به خواس��تههایتان ،انعطافپذیرانهتر
عمل کنید و برای جهت دادن به زندگیتان ،حق
انتخاب بیشتری خواهید داشت.
قضاوت درباره همه چیز

یکی از افکار اشتباهی که ما در ذهن خود همواره

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

حمل میکنیم ،قضاوت کردن است .اکثر ما خیلی
خوب بلدیم قضاوت کنیم .ما میتوانیم عم ً
ال در
هر چیزی به راحتی عیب و ایراد پیدا کنیم:
«آن درخت که آنجاست ،یککم کج است».
«صندلی که روی آن نشس��تهام ،زیادی نرم و
راحت است».
«غروب غمانگیزی است ،به اندازه کافی آتشین
نیست».
«این پارک چمنهایش کمی زرد است».
«مادر همسرم خیلی ایرادگیر است».
حاال این تمرین را انجام دهید .اطرافتان را نگاه
کنید .چه در اتاق نشستید و چه بیرون هستید،
اجازه دهید چشمهایتان خوب به همه جا سیر
کنند و اش��یاء مختلف را از نظ��ر بگذرانند .حاال
ببینید آیا میتوانی��د درباره چیزهایی که دیدید
قض��اوت کنید؟ به هر عی��ب و ایراد ممکن دقت
کنید ،ادامه دهید .بگذارید توجهتان از یک چیز
به چیز دیگر معطوف ش��ود و هر یک از آنها را به
ترتیب ارزیابی کنید.
س��ؤال این اس��ت که آیا چیزی وجود داش��ت
که نتوانی��د آن را ارزیابی کنید؟ یا چیزی وجود
داشت که هیچ عیب و ایرادی نداشته باشد؟ پاسخ
احتماالً نه است .این واقعیت به ظاهر ساده ،خیلی
اهمی��ت دارد ،زیرا هر یک از ما بهطور فعاالنه در

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

جستجوی عیب و ایراد هستیم ،در خودمان،
در دیگران ،در اش��یاء دوروبرم��ان و معموالً
همیشه هم موفق میشویم که عیب و ایرادی
پیدا کنیم.
چرا قضاوت میکنیم؟ چه چیزی ما را بر آن
میدارد که گاهی اوقات به دنبال منفینگری
و ایرادگیری باشیم؟ در ادامه به برخی دالیل
قضاوتگ��ری میپردازیم .در مورد هر یک از
آنها کمی فکر کنید و ببینید ش��ما به کدام
دلیل قضاوت میکنید؟
 پیشبین��ی مش��کل یا چارهاندیش��یها(مفیدترین نوع قضاوت)
 محافظت از خودمان در برابر ناکامی اثبات برتری خودمان نس��بت به دیگران(آنها ایرادهایی دارند که ما نداریم)
 ت�لاش برای اص�لاح یا کاملت��ر کردنخودمان و دیگران
 اثبات این نکته که به اندازهای که خودمانفکر میکنیم یا دیگران فکر میکنند (معموالً
والدین ما) ،بد هستیم.
تنبی��ه خودمان ب��ه خاطر اش��تباهات وخطاهایمان
خالص شدن از شر رنجشها و شرمندگیها(ب��ا قضاوت کردن راجع به کس��انی که ما را
رنجیدهخاطر یا خجالتزده کردهاند)
گاهی اوقات پیب��ردن به کارکرد یک فکر،
باعث میشود که به چشمانداز جدیدی دست
یابیم و افکارمان را کمتر جدی بگیریم.

را به احساس��ی متمرکز کنید که در بدنتان
تجربه میکنید .س��عی کنید این احساس را
مش��اهده کرده و فقط به این احساس توجه
داش��ته باش��ید .س��پس توجهتان را به این
موضوع متمرکز کنیم که راجع به آن احساس
بدنیتان دارای چه فکری هستید؟ این حس
خوب اس��ت یا بد؟ آیا این احساس را دوست
دارید یا از آن متنفرید؟
حاال به اطرافتان نگاه کنید .یک شیء پیدا
کنید که سیاه یا قهوهای باشد ،چند دقیقه آن
را بهخوبی بررس��ی کنید و از نزدیک ،شکل،
ابعاد ،جنس و رنگ آن را مشاهده کنید .حاال
دوباره بر این مسأله تمرکز کنید که درباره آن
ش��یء چه فکری به ذهنتان خطور میکند.
آیا شکل یا رنگ آن برایتان خوشایند است
یا خی��ر؟ نظرتان درباره تق��ارن و زیبایی آن
چیست؟ آیا آن شیء زیباست یا زشت؟ کهنه
است یا نو؟
حاال دوباره به احساس بدنیتان توجه کنید.
اول آن را مشاهده و سپس واکنش فکریتان
را ارزیابی کنید .حاال به دنیای پیرامون توجه
و شیء دیگری را با رنگ متفاوت پیدا کنید.
اول ب��ه تمام جزئیات آن توجه و س��پس به
قضاوتهایتان درباره آن ش��یء دقت کنید.
این وضعیت را ت��ا ده دقیقه و اگر میتوانید،
بیش��تر ادامه دهی��د .بعد از ای��ن که تمرین

«دی��دن در مقاب��ل قضاوت ک��ردن» را تمام
کردید ،چند دقیقه صب��ر کنید و درباره این
سؤاالت فکر کنید.
آیا احساستان در حین قضاوت درباره یک
شیء با مشاهده آن شیء خیلی فرق داشت؟
یا برایتان س��خت است که آنها را از هم جدا
کنید؟
آیا قب��ل از این که آگاهان��ه بخواهید وارد
وضعیت قضاوتگری ش��وید ،توجه داش��ته
باشید که در حال قضاوت کردن هستید؟
آیا ماندن در وضعیت مشاهدهگری سخت
است یا آسان؟
آیا وقتی در وضعیت قضاوتگری هستید،
خارج ش��دن از این وضعیت و وارد ش��دن به
وضعیت مشاهدهگری آسان است یا دشوار؟
هدف از ای��ن تمرین ،یادگیری مش��اهده
وقایع و توصیف اتفاقات ،احساس��ات و افکار
خود است .شما س��عی میکنید که به جای
قضاوت کردن درباره رویدادها و رفتار دیگران
و حتی خودتان ،به توصی��ف آنها بپردازید و
ذهن خود را از این عادت آس��یبزا (قضاوت
ک��ردن) برهانید .اگرچ��ه اینگونه تمرینات
میتواند زمانبر و س��خت باش��د اما به مرور
زمان با تمرین میتوانید به خود کمک کنید.
مث ً
ال فردی را در نظر بیاورید که از او خوشتان
نمیآید .تصویر واضحی از چهره و قیافه او در
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قضاوتهایتان را رها کنید

به نظر میرس��د زمان آن رسیده است که
یاد بگیریم چگونه خود را از ش��ر تأثیرگذاری
نافذ قضاوتهایمان خ�لاص کنیم .یکی از
روشهای موجود بدین ترتیب اس��ت که یاد
بگیرید آنچه را که میبینید و میشنوید و در
بدنتان احساس میکنید ،از قضاوتهای خود
جدا سازید .یعنی این که بدانید «قضاوتهای
ش��ا ،واقعیت نیس��تند ،ولی ذهنتان آنها را
واقعی��ت در نظ��ر میگیرد» .انج��ام تمرین
«دیدن در مقابل قضاوت کردن» میتواند به
فهم این مطلب کمک کند .تمرین را با تمرکز
روی تنفس شروع کنید .سپس تمام توجهتان
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ذهنتان مجسم کنید .سعی کنید صدای او
را بشنوید .به محض اینکه افکار قضاوتگرانه
در ذهنتان شکل گرفت ،به آنها توجه کنید
و اجازه دهید که از ذهن ش��ما بگذرند .تصور
کنی��د که ه��ر قض��اوت را روی برگ��ی قرار
میدهید که در رودی روان قرار گرفته است.
نگاه کنید که چطور برگ همراه جریان آب از
پیچ و خمهای رودخانه عبور میکند و از نظر
دور میشود .در حقیقت ،فکر قضاوتکننده
شماس��ت که از شما دور میشود .همین کار
را با افکار بعدی نیز انجام دهید .حداقل س��ه
دقیقه به این کار ادامه دهید .دوباره بر تنفس
خود تمرکز کنید .حاال واقعه ناراحتکنندهای
را تصور کنید که اخیرا ً پشت سر گذاشتهاید
و در آن موقعیت ،فردی مرتکب رفتار اشتباه،
خطرن��اک و احمقانه ش��ده اس��ت .موقعیت
را بهطور ش��فاف و روشن مجسم کنید ،چه
اتفاق��ی افتاد و چه گفتگویی رد و بدل ش��د.
مجددا ً به محض این که افکار قضاوتکننده
به ذهنتان خطور کرد ،آنها را تماش��ا کنید
و اجازه دهید دور ش��وند .افکار را روی برگی
بگذارید و اجازه دهید که همسو با جریان آب
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

حرکت کنند و از نظرتان دور شوند.
گاهی اوقات افکار قضاوتگرانه شما ،ماشه
را به س��مت خودتان نشان ه میگیرند .مث ً
ال از
ب��دن خودتان خوشتان نمیآید و همیش��ه
خود را به خاطر این اندام س��رزنش میکنید.
تمرین را ش��روع کنید ،بدینگونه که ،دوباره
توجه خود را برتنفستان متمرکز کنید .حاال
خودتان را تصور کنید که بدون لباس مقابل
آینه ایس��تادهاید .آن بخش از بدنتان را که
دوس��تش ندارید ،در ذهنتان مجسم کنید.
به قضاوتهایتان گوش دهید و سعی نکنید
که جلو آنها را بگیرید .قضاوتهایتان را روی
برگی بگذارید و اجازه دهید که جریان آب آنها
را از شما دور سازد.

گاهی از انجام کاری به ش��دت پش��یمان
هستید و قضاوتهایتان بر علیه شما مانند
خنجری بر قلبتان فرومیرود .دوباره تمرین
را شروع کنید .به تنفس خود توجه کنید .حال
کاری را تصور کنید که قب ً
ال انجام دادهاید ،ولی
در حال حاضر از انجام آن پش��یمان هستید،
به محض این که صحنه را به خوبی تجس��م
کردید و در مرکز توجهتان قرار گرفت ،واقعه
آش��کار شده را مش��اهده و به افکارتان توجه
کنید .هر فکری را روی برگی بگذارید و اجازه
دهید بروند و از ش��ما دور ش��وند .اگر مایلید
بدانید چگونه داش��تن آگاهی به شما کمک
میکند تا در رگبار قضاوتها ،به احساس��ات
خود توجه کنید ،ش��ما را تشویق میکنیم تا
هر بار که در دام این بازیها گرفتار ش��دید،
تمرینات فوق را انجام دهید.
منبع

 «رهایی از زن��دان ذهن» ،متیو مککی.ترجم��ه دکت��ر زهرا ان��دوز و دکتر حس��ن
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با بهترین راننده این روزهای تیم مرسدس بنز آشنا شوید

لوییزهمیلتون؛اسطورهیفاتحتمامپیستها
علی ولی اللهی
روزنامهنگار

لوییز همیلتون راننده انگلیسی
تی��م مرس��دس در گرندپ��ری
ای��االت متح��ده موف��ق ش��د،
شش��مین عن��وان قهرمانیاش
را در مس��ابقات فرمول یک به
دس��ت آورد .او در این رقابت
بع��د از همتیم��یاش والت��ری
بوتاس ب��ه عنوان نف��ر دوم از
خط پایان عبور کرد ،اما با کسب
 ۳۸۱امتی��از قهرمانیاش را در
ای��ن فص��ل فرمول ی��ک قطعی
کرد .همیلت��ون در حالی عنوان
قهرمان��ی را به چن��گ آورد که
هنوز تا پای��ان فصل دو رقابت
دیگ��ر باق��ی مان��ده؛ گرندپری
برزیل و گرندپری ابوظبی.
همیلت��ون ب��ا ش��ش قهرمان��ی
حاال ج��زو اس��طورههای فرمول
ی��ک جهان ب��ه حس��اب میآید.
اما با ورود به آم��ار حرفهای او
میتوانیم با جزییات ببینیم که
این راننده بریتانیایی در بعضی
از زمینهها توانس��ته از بزرگان
این رشته پیشی بگیرد.
او هن��وز نتوانس��ته از عناوین
شوماخر عبور کند ،اما با بررسی
نس��بت بردهای او و رکوردهای
ای��ن راننده در پول پوزیش��ن،
آیتم��ی ک��ه در آن خالصتری��ن
س��رعت ی��ک راننده مش��خص
میش��ود ،خواهی��د دی��د که او
در حال حاض��ر یک راننده کامال ً
پیشرو در فرمول یک به حساب
میآید.
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همیلتون چگونه با بزرگان مقایسه میشود؟

همیلتون فق��ط یک عنوان از ش��وماخر عقب
اس��ت .این راننده اکنون دومین راننده موفق در
تمام دوران اس��ت .یک عنوان کمتر از ش��وماخر
که با هف��ت عنوان قهرمانی بهترین راننده تاریخ
به حساب میآید .شش��مین قهرمانی همیلتون
یعنی او از راننده افسانهای آرژانتینی یعنی خوان
مانوئل فانجیو که پنج عنوان قهرمانی به دس��ت
آورده بود ،عبور کرده است .این سومین قهرمانی
پیاپی همیلتون به حس��اب میآید .او در سالها
 ۲۰۱۸ ،۲۰۱۷و  ۲۰۱۹اول ش��ده اس��ت .رکورد
قهرمانیه��ای متوالی در فرم��ول یک متعلق به
شوماخر اس��ت که در سالهای  ۲۰۰۰تا ،۲۰۰۴
پنج بار عنوان قهرمانی را به دست آورد .همیلتون
پنج عنوان قهرمانی آخرش را طی شش سال به
دست آورده است .او در سال  ۲۰۱۶نیز میتوانست
قهرمان شود ،اما همتیمیاش یعنی نیکو روزبرگ
ب��ا  ۵امتیاز بیش��تر در انتهای فصل در س��کوی
نخست جا گرفت .تنها راننده نزدیک به همیلتون
که هنوز در میادین حضور دارد ،سباس��تین فتل
آلمانی اس��ت که چهار بار در سالهای  ۲۰۱۰تا
 ۲۰۱۴اول شده است.
همیلتون در نس��بت پیروزی به تعداد مسابقه
در رده سوم بهترین رانندههای تاریخ جا دارد .در
لیس��ت رانندگان با حداقل  ۵۰مسابقه حرفهای،
فانجی��و ب��ا ۴۷درصد پی��روزی در  ۵۱مس��ابقه

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

دس��تنیافتنی به نظر میرس��د .بع��د از او جیم
کالرک با ۳۵درصد برد در  ۷۲رقابت دوم اس��ت
و بعد از این دو نفر ،همیلتون با ۳۳درصد پیروزی
در  ۲۴۸رقابت در جایگاه س��وم قرار دارد .مایکل
شوماخر در این ردهبندی با ۳۰درصد برد در ۳۰۶
مسابقه چهارم است .در مجموع تعداد پیروزی در
گرندپریها ،همیلتون  ۸۳بار برنده شده است .تنها
مایکل شوماخر با  ۹۱پیروزی از او جلوتر است .این
دو نفر در ردههای اول و دوم جدول بیشترین برد
قرار دارند و فتل با  ۵۳برد س��وم است .پروست و
سنا با  ۵۱و  ۴۱برد چهارم و پنجم هستند .البته
اگر فاجعه سال  ۱۹۹۴در اموال برای نابغه برزیلی
یعنی آیرتون س��نا رخ نمیداد شاید او رکوردش
را خیلی بیشتر ارتقا میداد .همیلتون از نظر قرار
گرفتن در پول پوزیشن رکورددار است .او  ۸۷بار
تاکنون توانسته از خط نخست کار را شروع کند.
ش��وماخر با  ۶۸بار استارت از جایگاه نخست دوم
است و سنا سوم .همیلتون از نظر ثبت سریعترین
دور پیست در رده دوم مشترک با کیمی رایکونن
قرار داد .در این ردهبندی شوماخر با  ۷۷بار ثبت
سریعترین زمان پیست اول است.
همیلتون در هر  ۶فصل گذشته بهطور متوسط
 ۱۰گرندپری را برنده شده است .اگر او سال آینده
این رون��د را ادامه دهد ،میتواند با  ۹۳پیروزی از
شوماخر پیشی بگیرد و البته او این کار را با تعداد
مس��ابقه کمتر انجام خواهد داد .همیلتون از نظر

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

بردن رقابتهایی که از خ��ط یک آغاز کرده
اس��ت ،تنها یک پیروزی از س��نا کمتر دارد.
همیلتون  ۱۸بار وقتی از خط نخست استارت
زده ،اول مانده و به عنوان نفر نخست هم از خط
پایان عبور کرده است .همیلتون در هتتریک
قرار گرفتن در پول پوزیشن ،ثبت سریعترین
زمان پیست و قهرمانی در گرندپری  ۸عنوان
از شوماخر عقب است .راننده انگلیسی  ۱۴بار
هتتریک کرده و شوماخر  ۲۲بار.
عنوان دیگری که برای رانندگان فرمول یک
مهم به حساب میآید ،گرانداسلم است .یعنی
رانندهای که بتواند پول پوزیشن را به دست آورد،
مسابقه را ببرد ،از اول تا آخر در جایگاه نخست
بماند و سریعترین زمان پیست را هم ثبت کند.
همیلتون ۵بار این کار را انجام داده است؛ درست
هماندازه شوماخر .در صدر این ردهبندی جیمز
کالرک انگلیسی اس��ت که در دهه  ۱۹۶۰دو
عنوان قهرمانی فرمول یک را به دست آورده بود.
این راننده هشت گرانداسلم دارد.

میش��ود .او تنها یک پیروزی در این پیست
به ثبت رس��انده است .البته او باید خوشحال
باش��د که گرندپری مالزی در سال  ۲۰۱۷از
تقویم مسابقات حذف شد .ملبورن شهر دوم
ش��دنهای همیلتون است .او در چهار رقابت
آخرش در استرالیا دوم شده است.
البت��ه او در س��الهای  ۲۰۰۸و  ۲۰۱۵این
پیست را فتح کرده است .همیلتون همچنین
در پیست برزیل تالش زیادی برای برنده شدن
کرد ،اما او در هیچ یک از  ۹مسابقه ابتداییاش
در اینترالگووس نتوانس��ت پیروز شود .او در
سالهای  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۸دو قهرمانی در این
پیست به ثبت رس��اند .گرندپری برزیل سال
 ۲۰۱۹هنوز برگزار نشده است.

همیلتون بهترین راننده انگلیسی

همیلتون موفقترین راننده بریتانیایی تاریخ
اس��ت .رانندگان بریتانیای��ی در مجموع ۱۹
بار فاتح فرمول یک ش��دهاند ک��ه  ۶تا از این
قهرمانیها مال همیلتون است.
می��اک هاوت��ورن در ده��ه  ،۱۹۵۰گراهام
گیل و جیمی کالرک دو بار و جان س��ورتس
و جکی اس��تیورات هر ک��دام یک بار در دهه
 ،۱۹۶۰جکی اس��تورات دو بار و جیمز هانت
یک بار در دهه  ،۱۹۷۰نیگل منسل و دیمون
هیل در دهه  ،۱۹۹۰لوییز همیلتون و جنسون
تویکم و همیلتون
باتن در دهه اول قرن بیس 
پنج بار در دهه دوم قرن بیستویکم رانندگان
انگلیسی فاتح فرمول یک هستند.
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همیلتون کجا بیشتر درخشیده است؟

پیستهای مورد عالقه همیلتون در کانادا،
جایی که او اولین بردش در فرمول یک را در
س��ال  ۲۰۰۷به دست آورد و مجارستان قرار
دارن��د .او در هر یک از این پیس��تها هفت
قهرمانی به ثبت رسانده .فقط شوماخر است
که در این گرندپریها با هشت پیروزی بهتر
عمل کرده است .شوماخر البته در گرندپری
فرانسه هم هش��ت برد به دست آورده است.
همیلتون با  ۶پی��روزی در خانه خود بیش از
سایر رانندگان برنده شده است .جیم کالرک و
آلن پروست هر یک با  ۵پیروزی در انگلستان
دوم و س��وم هستند .همیلتون از سال ۲۰۱۴
به این سو همیش��ه پودیوم را به دست آورده
است(یعنی روی سکو قرار گرفته) .او همچنین
با  ۶پیروزی در پیس��ت چین و در مجموع ۹
بار قرار گرفتن روی سکو رکورد خوبی در این
کشور دارد.
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همه منتظر وضعیت وینگر تیم ملی فوتبال ایران در لیگ برتر

برایتوننقطهپایانجهانبخشدرانگلیس؟
زاوش محمدی
روزنامهنگار

در س��الهای اخی��ر از ه��ر
کارش��ناس فوتبال��ی اگ��ر
میپرس��یدی بهتری��ن بازیک��ن
لژیون��ر ای��ن روزه��ای فوتبال
م��ا چ��ه کس��ی اس��ت؟ ب��دون
ش��ک از علیرضا جهانبخش نام
میبردند .بازیکن��ی فانتزی اما
در خدمت تیم که در س��الهای
اخیر درخشش فوقالعادهای در
لیگ هلند داشت و با آرزوهای
زیادی ب��ه لیگ برت��ر انگلیس
رفت.
جهانبخش تنها  20سال داشت
ک��ه ب��ه پیش��نهاد میلی��اردی
پرس��پولیس جواب رد داد و از
دام��اش راهی لیگ هلند ش��د
و لباس ان.ئی .س��ینایمخن را
پوش��ید .او آنق��در در نایمخن
خ��وش درخش��ید و گله��ای
مهمی به ثمر رساند که در سال
 2015ب��ه آلکم��ار پیوس��ت تا
روزه��ای خوب جهانبخش ادامه
پیدا کند.

[]66
ماهنامهداخلیشرکتعقابافشان
شماره  - 63آبان ماه 1398

علیرضا در اولین فص��ل حضورش در آلکمار
خوش درخش��ید و در ط��ول فصل چند بار در
تیم منتخب هفته لیگ هلند قرار گرفت و وی
در فص��ل  ۲۰۱۸_۲۰۱۷در لی��گ هلند یک
بار توانس��ت جایزه بهترین بازیک��ن ماه هلند
را دریاف��ت کند .همین موضوع باعث ش��د تا
تیمهای ناپولی و التزیو از لیگ ایتالیا به دنبال
جدب جهانبخش باش��ند اما او ترجیح داد در
آلکمار بماند.
ماندن او در آکمار باعث شد تا اوج درخشش
جهانبخش در فصل  2017نمایان شود .وینگر
ملیپوش ایران در آن فصل توانست با  ۲۱گل
زده آقای گلی لیگ اردیویسه هلند را به دست
آورد و تبدیل به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال
ایران شد که توانست آقای گل یک لیگ معتبر
اروپایی ش��ود .همین درخشش باعث شد تا او
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

پیشنهادهای زیادی داشته باشد و پس از جام
جهان��ی او به لیگ برت��ر انگلیس و تیم فوتبال
برایت��ون پیوس��ت .او در اولین فصل حضورش
عملکرد چندان بدی نداش��ت و در چند بازی
موفق ش��د در ترکیب ثابت تیمش حضور پیدا
کند اما مصدومیتهای پی درپی او را از ترکیب
برایتون دور کرد.
همین مصدومیتها باعث ش��د تا او از ترکیب
اصلی فاصله بگیرد و زنگ خطر برای وینگر تیم
ملی ایران به صدا در بیاید .جهانبخش در ابتدای
فصل  2020- 2019از چند تیم هلندی پیشنهاد
داشت اما تصمیم گرفت در برایتون بماند و برای
به دست آوردن جایگاهش تالش کند اما او این
روزها ش��رایط خوبی در تیمش ندارد و عالوه بر
اینک��ه در ترکیب تیمش ق��رار نمیگیرد ،حتی
جایی در نیمکت تیمش هم ندارد.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

از چن��د م��اه پیش ب��ود که رس��انههای
هلن��دی از تمایل باش��گاههای این کش��ور
برای ب��ه خدمت گرفت��ن جهانبخش خبر
دادند و حتی س��فر این بازیکن به هلند هم
گمانهزنیها را نس��بت به بازگش��ت وی به
این کش��ور افزایش داد .جهانبخش و مدیر
برنام��هاش بارها تاکید کردهان��د که وی از
حضور در برایتون خوشحال و راضی است و
برای حضور در ترکیب و درخشش در لیگ
انگلیس تمام تالشش را به کار میگیرد.
همچنین هم س��ایت «»psv.supporters
خب��ر داد ک��ه باش��گاه آینده��ون هلند به
فکر ج��ذب جهانبخش اس��ت و قصد دارد
ای��ن بازیکن ایرانی را به ج��ای «لوزانو» به
خدمت بگیرد .جهانبخش دو سال پیش با
تیم آلکمار هلند آقای گل مسابقات فوتبال
این کش��ور ش��د و س��ابقه خوبی در لیگ
معتب��ر هلند دارد .از س��وی دیگر «گراهام
پاتر» سرمربی تیم برایتون وضعیت علیرضا
جهانبخ��ش را در این تیم تش��ریح کرد و
درباره عدم حضور وی در لیس��ت  ۱۸نفره
توضیحاتی داد.
پات��ر در پاس��خ به این س��ئوال ک��ه آیا
جهانبخ��ش میتوان��د در برایت��ون نق��ش
تأثیرگذاری داشته باشد؟ گفت« :بله حتماً
همینطور اس��ت .او بازیکنی است که واقعاً

س��خت کار میکند .این بازیکن یک مقدار
از اینکه در لیست  ۱۸نفره نیست ،بدشانس
اس��ت .جهانبخش حتی میتواند به ترکیب
 ۱۱نفره هم نزدیک باش��د .جهانبخش یک
مقدار بدشانس است .ما باید  ۱۸بازیکن را
انتخاب کنیم .ب��رای باالنس بودن نیمکت
ذخیرهها این بازیکن خارج از لیست  ۱۸نفره
مانده اس��ت .اما نحوه تمرینات جهانبخش
بینظیر است .او بهترین عملکردش را دارد
و برای کمک به تیم آماده است».
در ش��رایطی که پنجره نق��ل و انتقاالت
بس��ته شده اس��ت اما هنوز باشگاههایی در
اروپا هستند که میخواهند لیست بازیکنان
خود را ترمیم کنند.
پاتر درباره احتم��ال انتقال جهانبخش به
ی��ک تیم دیگر اروپایی گفت« :فکر نمیکنم
جهانبخ��ش یا بازیکن دیگ��ری تیم را ترک
کند .البته تا زمانی که تمام راهها باز است شما
نمیتوانید چیزی را به طور قطع بگویید».
ح��ال باید تا زمس��تان صبر ک��رد و دید
جهانبخش در برایت��ون میماند و یا دوباره
به لیگ هلند برمیگردد .این در حالی است
ک��ه این بازیکن ج��وان و البته موفق اخیرا ً
به خاطر همین نیمکتنشینیهای مستمر
در تی��م برایت��ون جایگاه ثابت��ش در جمع
ملیپوشان ایران را هم از دست داده است.

همین مصدومیته�ا باعث
شد تا او از ترکیب اصلی فاصله
بگیرد و زنگ خطر برای وینگر
تیم ملی ایران به صدا در بیاید.
جهانبخ�ش در ابت�دای فصل
 2020- 2019از چند تیم هلندی
پیش�نهاد داش�ت اما تصمیم
گرفت در برایتون بماند و برای
ب�ه دس�ت آوردن جایگاهش
تالش کن�د ام�ا او ای�ن روزها
شرایط خوبی در تیمش ندارد و
عالوهبراینکهدرترکیبتیمش
قرار نمیگی�رد ،حتی جایی در
نیمکتتیمشهمندارد.
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وقتی سرمربی ایتالیایی از یک حربه قدیمی استفاده میکند

زوجویرانگردیاباته-قائدیدراستقالل
مجیدکوهستانی
روزنامهنگار

زوج کوبن��ده و تأثیرگ��ذار
آبیه��ای پایتخ��ت که این
روزه��ا دروازهه��ای لی��گ
برت��ر را فت��ح ک��رده و
کارآمدتری��ن زوج فوتبال
باش��گاهی ای��ران را
س��اختهاند ،اکن��ون امید
قهرمانی اس��تقالل را پس
از س��الها برای هواداران
این تیم زنده کرده است.
آخرین باری که یک مهاجم
قدرتی بلندقامت س��رزن
و تمامکنن��ده را کن��ار یک
مهاجم س��رعتی و تکنیکی
در پیش��انی خ��ط حمله یک
تی��م ایران��ی دیدی��د ،چه
زمانی بود؟
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اگر از اهالی دهه  ۶۰و قبل از آن هستید ،بعید
اس��ت بعد از خواندن این پرسش ،ذهنتان سراغ
زوج��ی غیر از علی دایی و خ��داداد عزیزی برود.
مهاجمانی درخش��ان که ترکیبی ایدهآل را برای
تیم ملی درخشان ایران رقم زدند و آسیا را محو
هنرنمایی خود کردند.
دایی با پاسهای خداداد ،مرد س��ال آس��یا و
آقای گل جام ملتهای  ۱۹۹۶و حتی آقای گل
بازیهای ملی تاریخ فوتبال جهان شد و خداداد
هم با پاس تاریخی دایی ،حماسهساز ملبورن لقب
گرفت و با به ثمر رس��یدن پاسهای طالییاش،
بهترین بازیکن جام ملتها شد.
اما پس از آن دیگر هیچ مربی نتوانست چنین
ترکیب��ی از دو مهاج��م نوک ویرانکنن��ده را در
فوتبال ایران تک��رار کند .تالشهای زیادی برای
مشابهسازی آن زوج اسطورهای انجام شد ،اما هیچ
یک به نتیجه نهایی منجر نشد تا اینکه با نزدیک
شدن به دهه  ۹۰تاکتیکهای مدرن فوتبال ،از دو
مهاجم نوک به ت��ک فوروارد هدف تغییر کرد تا
زوجسازی منسوخ شود.
ح��اال ،اما در اواخر ده��ه نود و در لیگ نوزدهم
حرفهای ،یک مربی ت��راز اول ایتالیایی آمده و از
همین حربه قدیمی برای فروریختن نظم دفاعی
حریفانش اس��تفاده کرده است .او قدرتمندترین
خط دفاع لیگ یعنی تراکت��ور را در تبریز چهار
بار به زانو درآورد و س��پس قربانی بعدی خود را
از جنوب کش��ور انتخاب کرد تا آبادانیها نیز در

شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

آزادی پنج بار تسلیم شوند .چنین سالحی دست
کدام مربی دیگر فصل جاری لیگ است؟
این درخشش خیرهکننده ،هم نقزدنهای مرد
ایتالیایی بابت نداشتن مهاجم را قطع و هم شروع
بد آبیها در چند هفته ابتدایی لیگ را جبران کرد.
استقالل با سرمربی خوش تیپ ایتالیایی و تفکرات
روش��نش اوج گرفته و با کسب همه امتیازات در
هفت بازی اخیر جام حذفی و لیگ ،غیر از صعود
به جمع هش��ت تی��م حذفی ،خ��ود را به جمع
باالنشینان لیگ نوزدهم هم اضافه کرده است.
استقاللی که در پنج هفته ابتدایی لیگ ،تنها ۴
گل زده و در بحران گلزنی غوطهور بود ،با اصالح
تمرینها و شناخت بیشتر مربی از داشتههایش،
در پنج هفته بعدی آمار عجیب هفده گل را به نام
خود ثبت کرده است تا نه تنها پیروزیهای پرگل
را یاد آبیه��ای تهران آورده باش��د ،بلکه عنوان
بهترین خط حمله ح��ال حاضر لیگ برتر را هم
از آن خود کند.
زوج طالی��ی و «کوتاه و بلند» مهدی قائدی و
ش��یخ دیاباته ،نقشی کلیدی در تحول استقالل
داش��تهاند .ه��ر کدامش��ان ت��ا ام��روز گلهای
پرتعدادی زدهاند تا در جمع مدعیان آقای گلی
هم قرار بگیرند .در روزهایی که اس��تقالل پس
از مصدومیت کریمی ج��وان ،با کمبود مهاجم
روبه روست ،آمادگی س��جاد آقایی و بازیهای
چشمنواز فرشید اسماعیلی ،افت مرتضی تبریزی
را به دست فراموشی سپرده ،بعید است با وجود

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

زوج قائدی و دیاباته ،حاال حاالها در بازیهای
مهم فرصت بازی به مهاجم سابق ذوبآهن
برس��د که مدته��ا فرصت درخش��یدن در
ترکیب اس��تقالل را از دست داد و حاال باید
منتظر قرار گرفتن در فهرس��ت مازاد پایان
فصل و یا حتی نیم فصل استراماچونی باشد.
شاید اگر پای مشکالت مالی و کمبود بودجه
نبود ،اس��تقالل تبریزی را زودتر از این روانه
سایر تیمها کرده بود.
ترکیب دیابات��ه – قائدی همین تفاوتهای
کارکردشان در زمین است که مثل یک چاقوی
دولب��ه عمل میکنند و هر خ��ط دفاعی را به
لحاظ فیزیکی و فنی جای میگذارند .مهاجمی
تنومند و بلندقام��ت از دیابانه در فوتبال ایران
نبوده است و در سوی دیگر بازیکنی ریزنقشتر
از قائدی با توانایی حمل توپ مدتهاس��ت به
چش��م نیامده اس��ت .همین تلفیق سرعت و

قدرت باعث ش��ده که چه در نبردهای هوایی
و چه رودرروییهای تک نفره و مستقیم ،اغلب
برتری با استقاللیها باشد.
آی��ا کاب��وس جدید لی��گ تا پای��ان فصل
همینط��ور ادامه میدهند یا بار دیگر عواملی
مزاحم همچ��ون مصدومیت ،خ��روج از فرم
بدنی ،بیپول��ی و مدیری��ت و اتفاقات دیگر
اس��تقالل را ب��ا وج��ود چنین زوج��ی ناکام
میگذارد؟ این زوج درس��ت در س��ختترین
دوره لی��گ برتر طی س��الهای اخیر نصیب
استقالل ش��ده اس��ت؛ فصلی که شش تیم
داعیه قهرمان��ی دارند و حتی آبیها از پایین
جدول خود را کنده و تا نزدیکیهای صدر باال
کشیدهاند تا بگویند این بار نمیخواهند اشتباه
ادوار قبل را تکرار کنند و هدفشان باال بردن
جام قهرمانی لیگ است که مدتها انتظارش
را میکشند.
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۵۰لژیونرایرانیغیرفوتبالیسترابشناسید
حدود  ۵۰لژیونر ایرانی در رشتههای غیرفوتبالی در خارج از ایران فعالیت میکنند؛ اتفاقی که شاید تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است .شاید کلمه لژیونر تا
چند سال قبل فقط به فوتبالیستهایی خالصه میشد که به لیگهای اروپایی یا کشورهای عربی میرفتند و برای تیمهای باشگاهی خارجی بازی میکردند .در این میان
موردهای معدودی مثل حضور بهنام محمودی در سریآ والیبال ایتالیا هم به چشم میخورد که در رشتههای غیرفوتبالی هم لژیونر شوند ،اما شاید کسی فکرش را
نمیکرد در سال  ۹۸به جایی برسیم که حتی رسیدن به یک عدد برای اعالم تعداد دقیق لژیونرهای ایران در رشتههایی به جز فوتبال کار سختی داشته باشیم .از
والیبال و بسکتبال که بازیکنان شناخته شدهتری در میان عالقهمندان به ورزش دارند لژیونر غیرفوتبالی داریم تا رشتههای ناشناختهتر مثل کبدی و حتی دارت! در
گزارشی به بررسی لژیونرهای پرتعداد رشتههای غیرفوتبالی پرداختیم؛ گزارشی که نشان میدهد رشتههای هندبال و کبدی بیشترین سهم را از لژیونرهای ورزش
ایران در شرایط فعلی دارند.
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والیبال؛ ۵اروپایی ،کاپیتان در چین
تعداد لژیونرهای والیبال ایران نسبت به فصل
گذش��ته کاهش یافت��ه و بازیکنانی همچون
معنوینژاد ،میرزاجانپور ،قائمی و کاظمی به
لیگ ایران بازگشتند.
با این حال امس��ال میالد عبادی پور ،پوریا
فیاضی و سیدمحمد موسوی در پالس لیگای
لهستان ،امیر غفور در ترکیب قهرمان فصل
گذشته ایتالیا ،مرتضی شریفی در سوپرلیگ
ترکیه و سعید معروف در لیگ چین به میدان
خواهند رفت تا والیب��ال ایران با  ۶لژیونر که
تقریباً همگی ملی پوش هستند ،کار خود را
پیش ببرد.
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

بسکتبال؛ فع ً
ال  ۲نماینده در شرق
آسیا
با اینکه در س��الهای اخیر عادت داشتیم
بسکتبال ایران لژیونرهای نسبتاً زیادی داشته
باش��د ،برای لیگ پیش رو فع� ً
لا فقط بهنام

یخچالی با یک تیم چینی قرارداد امضا کرده
و آرون گرامی پور ،بازیکن دورگه تیم ملی هم
به لیگ چین تایپه رفته است.
حامد ح��دادی که در س��الهای اخیر در
لیگ کش��ورهای مختلف بازی کرده ،فع ً
ال با
هیچ تیمی توافق نکرده ،اما ممکن است طی
روزهای آینده او بازهم لژیونر شود.
هندبال؛ حضور پرتعداد سرتاسر اروپا
هندبالیس��تهای ایران��ی در س��الهای
اخیر خیلی خوب مس��یر لژیونر شدن را یاد
گرفتهاند؛ به طوری که چند سالی است بیش
از  ۱۰بازیکن ایران��ی در اروپا بازی میکنند.

شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

س��جاد استکی امس��ال با یک تیم فرانسوی
قرارداد امضا ک��رده ،برخالف برادرش اهللکرم
که همچنان در لیگ رومانی توپ میزند.
محسن باباصفری با تیم هندبال تیمیشعرا
رومانی قرارداد  ۲ساله بسته و سعید حیدری
راد در دیناموبخارس��ت حضور دارد .س��عید
برخورداری نیز به یک تیم اسپانیایی پیوسته
و پوی��ا نوروزینژاد هم تنه��ا لژیونر ایرانی در
بوندس لیگا به شمار میرود.
شاهو نصرتی دیگر بازیکنی است که در لیگ
رومانی بازی میکند .همچنین افشین صادقی
و مهرداد صمصامی لژیونرهای حاضر در تیم
االهلی قطر به شمار میروند.

ملی پ��وش دوچرخهس��واری ای��ران به تیم
کنتینانتال تیکا اسپانیا پیوسته؛ اگرچه پیش
از ای��ن ماندانا دهقان به عن��وان اولین لژیونر
دوچرخهسواری زنان ابتدا با چند تیم در قاره
آسیا همکاری کرد و سپس به هلند رفت.

رکورددار دوی س��رعت زنان ای��ران به زوی
راهی صربستان خواهد شد.
دوچرخهسواری؛ سهم باالی زنان
همین امروز خبر رس��ید که سمیه یزدانی،
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تنیس روی میز؛ برادران عالمیان در
فرانسه
رشته توپی دیگری که در حال حاضر لژیونر
دارد ،تنیسرویمیز اس��ت .نیما عالمیان در
ترکیب تیم ویلنوو فرانس��ه به میدان رفته و
نوشاد عالمیان برادر نیما هم بعد از مدتی به
تیم تورینه فرانسه پیوست تا  ۲لژیونر تنیس
روی میز ایران در قلب اروپا باشند.
دوومیدانی؛ دختر باد در راه صربستان
با اینکه احس��ان حدادی و حس��ن تفتیان
مش��هورترین ورزش��کاران ایرانی در رش��ته
دوومیدانی به ش��مار میروند و اکثر اردوهای
خود را خارج از ایران س��پری میکنند ،اما با
هیچ تیم باشگاهی قرارداد ندارند.
در رش��ته دوومیدانی اخیرا ً فرزانه فصیحی
پیشنهادی از باشگاه پارتیزان بلگراد در کشور
صربستان دریافت کرده و در حال انجام امور
ویزایی خود اس��ت تا به عن��وان اولین لژیونر
دخت��ر دوومیدان��ی ایران تبدیل ش��ود .این
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ایران در میان  ۳تیم برتر این مسابقات بودیم.
قدرت لژیونرهای ایرانی در لیگ هند به حدی
اس��ت که حتی  ۴ ،۳نفر از آنها در تیمهای
خود کاپیتان هستند.

فراز شکری کاپیتان تیم ملی دوچرخهسواری
کوهستان ایران هم که با قراردادی  ۲ساله به
تیم جیانت لئو پولیمدیکال ایتالیا پیوس��ته،
امسال برای این تیم رکاب زد.
شطرنج؛ هر ایرانی و چند باشگاه!
بازی کردن در لیگ کش��ورهای دیگر برای
ش��طرنجبازان به یک امر عادی تبدیل شده و
ش��اید هر کدام از ملیپوش��ان ایران هر سال
در چند کشور بازی کنند .سارا خادمالشریعه
س��ابقه بازی در بوندسلی��گا و لیگ چین را
دارد .علیرضا فیروزجا در فرانسه بازی میکند
و قب ً
ال نیز سابقه بازی در ترکیه را داشته است.
س��یدمحمدامین طباطبایی تیمهای مونیخ
 ۱۸۶۰را در آلمان و کن را در فرانسه همراهی
میکند.
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کبدی؛  ۱۵ایرانی در لیگ ستارگان
یکی دیگر از رش��تههایی ک��ه لژیونرهای
پرتعدادی دارد ،کبدی است؛ اگرچه همه ۱۵
لژیونر کبدی ایران در لیگ س��تارگان هند،
یعنی بهترین لیگ دنیا فعالیت میکنند.
ابوالفضل مقصودلو ،امیرحسین محمدملکی
و محس��ن مقصودلو ،هادی اشترک و سعید
غف��اری ،محمداس��ماعیل مقصودل��و ،ابوذر
مهاج��ر ،محمدتق��ی پایین محل��ی ،هادی
تاجیک ،محمداس��ماعیل نبیبخش ،معراج
شیخ ،فاضل اتراچالی ،فرهاد رحیمی ،رحمان
صداقتنیا و میالد ش��یبک بازیکنانی بودند
که در فصل اخیر لیگ کبدی ستارگان هند
حضور داشتند.
در نهایت هم شاهد حضور پررنگ لژیونرهای
شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان۳۰۰۰۵ ۸۰۰ ۱۱۱ ۳۱۵ :

دارت؛ اولین لژیونر در مالزی
شاید باورش سخت باشد که حتی در رشته
دارت هم ایران لژیون��ر دارد .مژگان رحمانی
نخستین لژیونر دارت ایران که عضویت باشگاه
دوری مالزی را دارد ،در مسابقات آزاد جهانی
به مقام قهرمانی رسید تا شاید با این اتفاق از
این پس شاهد افزایش لژیونرهای این رشته
باشیم.
ووشو؛قدرتنماییخواهرانمنصوریان
در س��الهای اخیر خواهران منصوریان به
همراه یکی ،دو بانوی دیگر از ووشوی ایران به
لیگ چین کوچ کردند .الهه ،سهیال و شهربانو
مبارزههای زیادی در لیگ چین مقابل رقبای
قدرتمن��د خود برگزار کردن��د و اکثرا ً هم به
نتایج خوبی رس��یدند .البته امس��ال محسن
محمدس��یفی در بخش م��ردان هم به لیگ
چین رفت و چند مبارزه را با پیروزی پش��ت
سر گذاشت.
لژیونرهایپارالمپیکی
در بخ��ش پارالمپیکیها نیز ای��ران دارای
تعدادی لژیونر اس��ت ک��ه مطرحترین آنها
بدون ش��ک بهزاد زادعلی اصغ��ر در فوتبال
نابینایان به حساب میآید.
این بازیکن که با درخشش خود در پارالمپیک
ریو به مسی فوتبال نابینایان مشهور شده ،در
چند سال اخیر در تیم کایسری اسپور ترکیه
بازی میکند.
همچنین از دیگ��ر لژیونرهای پارالمپیکی
ایران میت��وان به  ٧ملیپوش بس��کتبال با
ویلچر اش��اره کرد که در لیگهای اس��پانیا،
ترکیه ،انگلستان و آلمان فعالیت میکنند.
شمار تماس دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات۰۲۱-۳۳ ۴۵ ۴۲ ۶۲ :

امداد جادهای۰۲۱–۳۳ ۴۶ ۷۱ ۳۱ :

