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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل كند، پس از آن دو ركعت مناز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب مناید و آیة الكرىس بخواند و حمد و ثناى الهى بجا آورد و صلوات بر 
حرضت رسول و آل او بفرستد. سپس این دعا را بخواند:

اَلّلُهمَّ اىِّن اَْسَتْوِدُعَك اْلَیْوَم
خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم

َنْفِىس وَ اَْهىل وَ ماىل وَ ُوْلدى وَ َمْن كاَن ِمّنى ِبَسبیٍل الّشاِهَد ِمْنُهْم َواْلغآِئَب
خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر كه را با من راهى دارد حارضشان و غائبشان را

اَلّلُهمَّ اْحَفْظنا ِبِحْفِظ االِْْیامِن َواْحَفْظ َعَلْینا
خدایا حفظ كن ما را به حفظ ایامن و نگهبان بر ما باش

اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا ىف رَْحَمِتَك َوال َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِّنا اَِلْیَك راِغُبوَن.
خدایا ما را در كنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما كه ما به تو مشتاقیم.

ْنیا َواالِْخرَِة. ِء اْلَمْنَظرِ ِىف االْْهِل َواْلامِل َواْلَوَلِد ِىف الدُّ َفرِ وَ كاَبِة اْلُمْنَقَلِب وَ ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِّنا َنُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثآِء السَّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشنت و بدى دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و آخرت.

باً اَِلْیَك. َه َطَلباً ِلَمرْضاِتَك وَ َتَقرُّ ُه اَِلْیَك هَذا التََّوجُّ اَلّلُهمَّ اىِّن اََتَوجَّ
خدایا من به تو رو كنم در این رو كردن به خاطر این كه جویاى خشنودى تو و تقرب جسنت به درگاهت هستم.

ُلُه وَ اَرُْجوُه فیَك َوىف اَْوِلیآِئَك ] َفَبلِّْغنى ما اَُؤمِّ [اَلّلُهمَّ
خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان

یا اَرَْحَم الرّاِحمیَن.
امید دارم اى مهربان ترین مهربانان.



ْهُت َوْجهى اَلّلُهمَّ اَِلْیَك َوجَّ
خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

وَ َعَلْیَك َخلَّْفُت اَْهىل وَ ماىل وَ ما َخوَّْلَتنى وَ َقْد َوِثْقُت ِبَك َفال
و به امید تو بجاى گذاردم خانواده و مامل و آنچه را به من مرحمت فرمودى

و به تو اطمینان كردم پس
ٍد وَ اِلِه ُتَخیِّْبنى یا َمْن ال ُیَخیُِّب َمْن اَراَدُه وَال ُیَضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَلّلُهمَّ َصلِّ َعىل ُمَحمَّ

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،

وَاْحَفْظنى فیام ِغْبُت َعْنُه وَال َتِكْلنى اِىل َنْفىس
و محافظت كن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار

عاَء یا اَرَْحَم الرّاِحمیَن اَلدُّ
اى مهربانرتین مهربانان.

سپس مسافر سوره توحید را یازده مرتبه و سوره اِّنا اَْنزَْلناُه و آیة الكرىس و سوره ناس و سوره فلق را بخواند 
و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

مسـافر پس از دعـاى صفحه مقابل تسـبيحات 
حضرت فاطمه سـالم اهللا عليها را بخواند و سوره 
حمـد را از پيـش رو و از جانب راسـت و از جانب 
چپ بخواند و همچنين آيه الكرسى را از سه جانب 

بخواند، و بگويد:

منبع:مفاتیح الجنان



بيش از 4 ميليارد دالر تعهد سرمايه گذارى خارجى پس از برجام
وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد:

نعمت زاده همچنين با اشاره به اينكه بعد از برجام 
با كشورهاى همسايه از جمله عمان، تركمنستان، 
ــورى آذربايجان هم تفاهم نامه هايى  عراق و جمه
ــتيم يادآور شد: با توجه به اينكه ايران سال ها  داش
ــر مى برده  ــديد اقتصادى به س در تحريم هاى ش
است، طبيعى است كه بازگشت به شرايط پيش از 
تحريم ها زمان بر است. او با اعالم اينكه ده ها قرارداد 
مشاركت در بخش صنعت و معدن با سرمايه گذاران 
ــتيم، ادامه داد: در بخش معدن براى  خارجى بس
يكى از معادن بزرگ از سرمايه گذار خارجى دعوت 
كرديم. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: 
در بخش صادرات غير نفتى هم پيشرفت هاى قابل 
توجهى داشتيم به اين ترتيب كه ميزان صادرات ما 
به كره جنوبى طى چهار ماهه نخست سال گذشته 
ــوده كه اين ميزان در  معادل 100 ميليون دالر ب
ــال به يك و نيم ميليارد  ــت امس چهار ماهه نخس
ــت. از طرفى صادرات فرش  دالر افزايش يافته اس
ــده بود كه خوشبختانه  ايران به آمريكا متوقف ش

از سر گرفته شد.

وزارت صنعـت، معدن و تجـارت پنجره بيرونى 
اقتصاد كشور

وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود گفت: 
ــور در اين  عليرغم اينكه بخش عمده اقتصاد كش
وزارتخانه رقم مى خورد ولى در عين حال وابستگى 
ــور از جمله: نرخ  اين وزارتخانه به اقتصاد كل كش
ارز، نرخ تسهيالت بانكى، سياست هاى گمركى و 
غيره وجود دارد .مهندس نعمت زاده با بيان اينكه 
اين وزارتخانه در واقع پنجره بيرونى اقتصاد كشور 
است، افزود: ساخت تمامى كاالهاى مصرفى داخلى 
ــى را  همچنين صادراتى و خدمات فنىـ  مهندس

اين وزارتخانه عهده دار مى باشد.
ــاره به اينكه در عرض سه سال  وى در ادامه با اش
گذشته دولت تدبير و اميد، تحول بزرگى در بخش 
ــور رخ داده است افزود: ايجاد  صنعت و معدن كش
خوداتكايى در طراحى، تأمين نيازمندى ها، توليد 
ــه آن در بازارهاى داخلى و خارجى حركت  و عرض
بزرگى محسوب مى شود. نعمت زاده در توضيح اين 
ــه با دنياى پيشرفته  مطلب افزود: گرچه در مقايس

وزيــر صنعــت، معــدن و تجارت 
يازدهــم  دولــت  در  مى گويــد: 
تاكنون بيــش از 4 ميليــارد دالر 
تعهد سرمايه گذارى خارجى كه به 
تصويب هيات عالى سرمايه گذارى 
خارجــى نيــز رســيده اســت در 
بخش صنعت و معدن داشته ايم. 
محمدرضا نعمــت زاده، با تاكيد بر 
اينكه زمــان زيــادى از مذاكره با 
ســرمايه گذاران نگذشته است، 
گفت: بــا اين حال اجرايى شــدن 
ايــن قراردادهــا به ســرعت در 
حال پيگيرى اســت و حتــى دو تا 
سه مورد از اين سرمايه گذارى ها 
بعد از هفته دولت به مرحله توليد 
مى رســد. يكــى در بخــش توليد 
شــيرآالت كنترل در صنعت نفت 
و ديگرى در زمينه خودروســازى 
و خــط توليــد فوالد اســت كه هر 
دو سرمايه گذار ايتاليايى هستند. 
وى افــزود: از كشــورهاى ديگــر 
اروپايى مثل اسپانيا هم هستند 
كه با شركت هاى ايرانى مشاركت 
مى كننــد و بــه طــور كلــى از هر 
سه پيشنهاد ســرمايه گذارى، دو 

سرمايه گذار آن خارجى است.

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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ــطح منطقه  ــتيم ولى در س ــى جلو نيس خيل
پيشرفت هاى قابل مالحظه اى در ايجاد صنايع 
دانش بنيان و ساخت تجهيزات پزشكى همچنين 
طراحى و ساخت پااليشگاه  ها و نيروگاه ها جزو 
ــركت اول دنيا بوده و مبادرت به ساخت  ده ش

انواع توربين، لوكوموتيو و ... كرده ايم.

نقش مهم صنعت در پيشرفت اقتصاد كشور
وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تأكيد بر 
اينكه اين وزارتخانه موتور پيشران اقتصاد كشور 
است، افزود: به طور متوسط رشد صنعتى در 
طى 38 سال گذشته حدود يك و نيم درصد 
ــت و گاهى تا دو برابر نيز  اقتصاد ملى بوده اس
جلو رفته است. بنابراين اين صنعت است كه با 
نقش سازنده خود ساير بخش هاى اقتصادى را 
به جلو برده است. در سال 91 بخش صنعتى 
ــور ده درصد رشد منفى داشته به طورى  كش
كه در سال 92 با تالش انجام يافته اين مقدار 

ــال 93  ــيده و اين حركت در س ــى به حدود دو درصد رس منف
ــش دهم درصدى در  ــد 5 و ش ادامه يافته به طورى كه با رش
ــدى در بخش معدن و  ــت و 9 و هفت دهم درص ــش صنع بخ
ــدى در بخش تجارت مواجه بوديم. اما در  3و هفت دهم درص
ــال 94 به دليل افت مواد اوليه از جمله نفت و محصوالتش  س
ــوء خود را در  ــده كه اثر س در دنيا با كاهش صادرات مواجه ش
ــن مطلب افزود: در  ــت. وى در توضيح اي صنعت داخلى گذاش
ــكالت مربوط به برجام و راه اندازى كمپين  ــال 94  ما با مش س
ضد خريد كاالى داخلى كه برخالف سياست هاى نظام و اقتصاد 
مقاومتى بود روبه رو بوديم كه با ارائه اطالعات صحيح به مردم 
اين موضوع تعديل يافت. لذا ما نتوانستيم رشد قابل مالحظه اى 
ــويم اما امسال با حركاتى كه  ــال 94 مواجه ش در صنعت در س
شروع شده و اثرات سازنده برجام و آغاز روابط بانكى همچنين 

روابط بين المللى و رونق صادرات طى چهار ماهه نخست امسال 
ــد 12 درصد صادرات و رشد 60 درصدى صنايع معدنى  با رش
روبرو بوديم. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:  ظرفيت و منابع 
بانك ها محدود بوده لذا با اتصال به بانك هاى خارجى از جمله 
ــوان كمبود نقدينگى بخش صنعت را  فاينانس و يوزانس مى ت

مرتفع كرد.

مشوق صادراتى جزء اولويت هاى ماست
وى در ادامه به اهميت موضوع صادرات در كشور اشاره كرد و 
گفت: على رغم پيگيرى هاى مكرر براى اعطاى جايزه صادراتى و 
ــود و  ناچيز بودن مقدار آن بايد نفس جايزه صادراتى نهادينه ش
بر اين موضوع براى سياست گذاران اقتصادى تاكيد شود. مطمئنا 
مشوق صادراتى جزء اولويت هاى كارى ماست و ديركرد آن منجر 
ــردى توليدكنندگان صادرات محور  ــكالت و دل س به بروز مش
ــاره به اينكه جايزه صادراتى  ــود. مهندس نعمت زاده با اش مى ش
كشور ما از نيم درصد شروع و تا سه درصد ادامه مى يابد، افزود: 
اين مقدار در مقايسه با كشورهايى نظير تركيه گرچه كم است 
ــطح منطقه كارساز  اما مى تواند در رقابت بازارهاى داخلى و س

واقع شود.

در سـال 94  ما با مشكالت 
مربوط بـه برجـام و راه اندازى 
كمپين ضد خريد كاالى داخلى 
كه برخالف سياست هاى نظام 
و اقتصاد مقاومتـى بود روبه رو 
بوديم كـه بـا ارائـه اطالعات 
صحيـح به مردم ايـن موضوع 
تعديل يافت. لذا ما نتوانستيم 
در  مالحظـه اى  قابـل  رشـد 
صنعـت در سـال 94 مواجـه 
شويم اما امسال با حركاتى كه 
شـروع شـده و اثرات سازنده 
برجـام و آغـاز روابـط بانكى 
همچنين روابـط بين المللى و 
رونق صـادرات طى چهار ماهه 
نخست امسال با رشد 12 درصد 
صـادرات و رشـد 60 درصدى 

صنايع معدنى روبرو بوديم
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شــركت عقاب افشــان در ســال 
1378 و پــس از انجام مطالعات و 
بررسى هاى كارشناسى و مهندسى 
فــراوان،   موفق به انعقاد قرارداد 
با شــركت اســكانيا شــد و از آن 
هنگام، به عنوان تنها توليد كننده 
اتوبوس هاى اســكانيا در ايران و 
منطقه، توليدات خــود را زير نظر 
مستقيم اسكانيا، به صنعت حمل 
و نقل مسافرى كشور عرضه كرده 
است. اين شركت در طى ساليان 
اخير همواره به منزله پديده  اى در 
صنعت اتوبوس سازى كشور مطرح 
بوده و بــا ظرفيت توليد ســاالنه 
3000 دستگاه اتوبوس شهرى و 
بين شهرى، بزرگ ترين توليدكننده 
اتوبــوس در بخــش خصوصى به 

شمار مى رود.

ــهرى اين مجموعه، از لحاظ  اتوبوس هاى بين ش
ساختار فنى به چهار گروه زير تقسيم مى شوند:  
1- اتوبوس هاى بين شهرى 9 ليترى سرى 4

2- اتوبوس هاى بين شهرى 12 ليترى سرى 4
ــهرى 12 ليترى سرى 5  3- اتوبوس هاى بين ش

(NBC) دو محور و سه محور
ــهرى 13 ليترى سرى 5  4- اتوبوس هاى بين ش

(NBC)
در اين مطلب به بررسى ويژگى هاى فنى هر يك 

از محصوالت فوق مى پردازيم. 

1- اتوبوس هاى بين شهرى 9 ليترى سرى 4
اين اتوبوس ها كه در بازه زمانى 1381 تا 1383 
ــدند، داراى موتور 9 ليترى با قدرت 310  توليد ش
ــتند.   گيربكس نوع GR801R با  ــب  بخار هس اس
ــى و كالچ از نوع  ــده مكانيك ــتم تعويض دن سيس
ــى، از ديگر ويژگى هاى اين اتوبوس ها است.  سايش
  وجود دسته دنده با سيستم اهرم بندى مكانيكى كه 
در اصطالح به آن دنده ليورى گفته مى شود، وجه 
تمايز عمده اين اتوبوس ها با نسل هاى بعد از خود 

است.   
ــن اتوبوس ها مى توان  ــخصه هاى اي از ديگر مش
ــادى به همراه  ــق از نوع تعليق ب ــتم تعلي به سيس
تجهيزات تنظيم ارتفاع (ELC)، ميل موج گير هاى 
ــاره  ــو و عقب و كمك فنر هاى نرمال  اش محور جل
كرد. ترمز هاى جلو و عقب، از نوع كاسه  اى و مجهز 
به سيستم ABS است.   بوستر هاى جلوديافراگمى 

ــرى در اين اتوبوس ها به كار  و عقب ديافراگمى فن
گرفته شده اند. همچنين اين اتوبوس ها به سيستم 
ــكانيا و ترمز اگزوز مجهزند، اما سيستم  ريتاردر اس
ــل از اتوبوس ها وجود  ضدلغزش يا TC در اين نس
ــتم تهويه مطبوع  ــدارد. جعبه فرمان ZF و سيس ن
ــل از  ــن نس ــاى اي ــر ويژگى ه Webasto از ديگ
اتوبوس هاى توليد شده در شركت عقاب افشان است. 
  طول اين اتوبوس ها 12000 ميلى متر و عرض آن ها 

2500 ميلى متر   است. 

2- اتوبوس هاى بين شهرى 12 ليترى سرى 4
ــال  ــال 1383 تا س ــان از س ــركت عقاب افش ش
1387، اتوبوس هاى بين شهرى 12 ليترى سرى4 
ــن اتوبوس ها با  ــى كرد. اي ــل قبل را جايگزين نس
ــل و تغييراتى در  ــل قب موتورى قدرتمندتر از نس
سيستم گيربكس و تعويض دنده،   به سرعت مورد 
ــش حمل و نقل  ــتقبال رانندگان و فعاالن بخ اس
قرار گرفتند. موتور 12 ليترى با قدرت 420 اسب  
و سيستم تعويض دنده  GR801R  بخار، گيربكس
ــخصه هاى اين اتوبوس ها هستند.  اپتيكروز از مش
ــده و ارتقاى آن از دنده    تغيير مكانيزم تعويض دن
ليورى به سيستم اپتيكروز با انتخابگر الكترونيك 
از مزاياى اين سيستم تعويض دنده است.   عالوه  بر 
ــل به  بعد، روى اتوبوس هاى شركت  آن، از اين نس
ــتم ضد لغزش (TC) نصب شد  عقاب افشان سيس
ــباد و يا در  ــه عملكرد اتوبوس را در هنگام بكس ك

جاده هاى لغزنده بهبود مى بخشد.   

17 سال اتوبوس سازي عقاب افشان با اسكانيا
با محصوالت بزرگترين توليدكننده اتوبوس ايران آشنا شويد

حامد مرادى
كارشناس واحد مهندسى خدمات پس از فروش
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ــن اتوبوس ها از نوع  ترمز هاى جلو و عقب اي
ــتم ABS هستند.    ــه  اى و مجهز به سيس كاس
در اين اتوبوس ها بوستر هاى جلوديافراگمى و 
ــده اند.  عقب ديافراگمى فنرى به كار گرفته ش
همچنين اين خودروها عالوه بر سيستم ريتاردر 
ــكانيا با قابليت كنترل دستى و اتوماتيك،  اس
داراى ترمز اگزوز نيز هستند. سيستم تعليق اين 
خودروها از نوع تعليق بادى به همراه تجهيزات 
تنظيم ارتفاع ELC، ميل موج گير هاى محور جلو 
ــت. سيستم  و عقب و كمك فنر هاى نرمال اس
تهويه مطبوع Spheros از ديگر ويژگى هاى اين 
نسل از اتوبوس هاى شركت عقاب افشان است. 
  طول اين اتوبوس ها 12500 ميلى متر و عرض 

آ نها 2500 ميلى متر   است. 
ظاهر اين نسل از اتوبوس هاى اسكانيا به شكل 
كالسيك است و تغييرات كمى نسبت به نسل 

قبل از خود دارد.

3- اتوبوس هاى بين شهرى 12 ليترى سرى5 
(NBC) دو محور و سه محور

ــال هاى 1387 تا 1392،  ــى س در بازه زمان
ــمت سرى 5  ــكانيا به س هم زمان با حركت اس
ــركت عقاب افشان نيز تغييرات  محصوالت،   ش
اساسى در سيستم هاى فنى اتوبوس هاى خود 
ــرى 5 يا  ــد اتوبوس هاى س ــاد كرد و تولي ايج
اصطالحاً NBC را در دستور كار خود قرار داد. 
در سيستم هاى الكترونيكى و كنترل كننده هاى 
اين نسل از اتوبوس ها تغييرات اساسى صورت 
گرفت و سامانه برقى آنها از كنترل كننده هاى 
الكترونيكى به سيستم هاى مديريت الكترونيكى 
ــال در بين  ــال داده هاى ديجيت ــق ارس از طري
بُردهاى الكترونيكى تغيير يافت. در اين سامانه، 

پيغام ها در شبكه الكترونيكى CAN بين بُرد هاى ارتقا يافته نسل 
NBC ارسال مى شوند. در عين حال، تعداد بُردهاى الكترونيكى 
ــده است.   مجموع اين  افزايش يافته و وظايف آنها تخصصى تر ش
تغييرات، افزايش كارايى و قابليت هاى اتوبوس را به دنبال داشته 
و موجب شده امكان انجام عيب يابى از طريق اتصال به سيستم 

VCI به صورت آسان تر و گسترده ترى فراهم شود. 
موتور 12 ليترى با قدرت 420 اسب  بخار، سيستم خنك كننده 
ــته تهويه بخار  ــتم بس ــطح آاليندگى Euro 3 و سيس EGR، س
ــت.   گيربكس اين اتوبوس ها  ــل اس روغن،   از ويژگى هاى اين نس
ــت.  ــده اس ارتقا پيدا كرده و مدل GR875R روى آنها نصب ش
ــرل الكترونيكى تعويض دنده با ماهك تعويض دنده به كنار    كنت
فرمان منتقل شده كه تغيير حالت رانندگى از اتوماتيك به دستى 
ــش دنده را به مراتب راحت تر كرده  و همين طور كاهش يا افزاي

است.   
ترمز هاى ABS به سيستم مديريت ترمز (BMS) مجهز شده اند 
و سيستم ريتاردر نسبت به نسل قبل قدرت بازدارندگى بيشترى 
ــتم ضد لغزش (TC)، سيستم مديريت هواى فشرده  دارد.   سيس
ــگر  ــده (COO) و  بُرد صفحه نمايش ــرد هماهنگ كنن (APS)،   بُ
ــت. تغيير محل  ــاى اين اتوبوس ها  اس ــر ويژگى ه (ICL) از ديگ
ــتم فن در محفظه موتور و همين طور تغيير در كليد هاى  سيس
استارت از عقب، از تفاوت هاى ظاهرى عمده با اتوبوس هاى سرى 
ــت.   همچنين شكل ظاهرى خروجى اگزوز در اين نسل به  4   اس
ــت ولى در اتوبوس هاى سرى 4 اين قطعه به  ــكل دايره  اى   اس  ش
 شكل بيضى طراحى شده بود. اين نكته يكى از راه هاى تشخيص 

سريع نوع اتوبوس   است.
ــادى، به همراه  ــوس، از نوع تعليق ب ــتم تعليق اين اتوب سيس
تجهيزات تنظيم ارتفاع (SMS) يا همان سيستم مديريت تعليق 
است و تغييراتى نيز از نظر محل قرارگيرى سنسور هاى تشخيص 
ارتفاع و ديگر قطعات سيستم تعليق اعمال شده است. همچنين 
ــه محور با يك محور فرمان پذير در عقب و طول  اتوبوس هاى س
بيشتر، از جمله اتوبوس هاى ساخته شده در اين بازه زمانى هستند. 
  Konvektaــتم تهويه مطبوع از زمان توليد اين اتوبوس ها، سيس
مورد استفاده قرار گرفت كه عملكرد بهترى نسبت به مدل هاى 

قبل دارد.   
اين نسل از اتوبوس هاى شركت عقاب افشان از لحاظ ظاهر در 
ــيك و مارال به بازار عرضه شد.   اتوبوس هاى مارال  دو مدل كالس
از نظر شكل ظاهرى و همين طور سيستم اسكلت بندى، تفاوت 
اساسى با مدل كالسيك دارد و به سرعت مورد استقبال رانندگان 
ــهم قابل توجهى از بازار اتوبوس در  ــافران قرار گرفت و س و مس
ــا هم به صورت ــاص داد. اين اتوبوس ه ــور را به خود اختص  كش

44 نفره و هم به صورت 25 نفره تك و جفت با صندلى هاى داراى 
زيرپايى (تخت شو) به بازار عرضه مى شوند. 

در بـازه زمانـى سـال هاى 
هم زمـان   ،1392 تـا   1387
با حركت اسـكانيا به سـمت 
محصوالت،   شركت  سـرى 5 
عقاب افشـان نيـز تغييـرات 
اساسـى در سيستم هاى فنى 
اتوبوس هاى خود ايجاد كرد و 
توليد اتوبوس هاى سرى 5 يا 
اصطالحاً NBC را در دسـتور 

كار خود قرار داد

 اتوبوس هاى بين شهرى 12 ليترى سرى 4

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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ليتـرى  بين شـهرى 13  اتوبوس هـاى   -4
(NBC) 5سرى

از سال 1392 تاكنون شركت عقاب افشان با 
ــيلندر،   اقدام به توليد  ايجاد تغيير در حجم س
ــم 13 ليتر و  ــهرى با حج اتوبوس هاى بين ش
ــب  بخار كرده است.   نكته قابل  قدرت 410 اس
ــتاور خروجى  ــه در اين بين افزايش گش توج
موتور نسبت به نسل قبل است.   مشخصات فنى 
ــل از نظر تجهيزات الكترونيكى تفاوت  اين نس
عمده  اى با نسل قبل ندارد. حذف كالچ زير پا و 
نصب سيستم كالچ الكترونيكى (ECA) ويژگى 
ــت.   تغيير در  عمده اتوبوس هاى 13 ليترى   اس
ــى اگزوز از  ــل و جا به  جايى خروج ظاهر كارت
داخل سپر عقب به زير موتور نيز از تفاوت هاى 

آن با نسل قبل از خود است. 
ــتم  در اتوبوس هاى 13 ليترى جديد، سيس
ــت. راننده   به  ــده اس ــا AICC اضافه ش رادار ي
ــه اتوبوس  ــتم مى تواند فاصل كمك اين سيس
ــى را در محدوده خاصى  ــود با خودرو جلوي خ
ــود.  ــد و مانع از برخورد با موانع ش تنظيم كن
در اين حالت، سهولت و ايمنى رانندگى بسيار 
ــال 1393 توليد اتوبوس  افزايش مى يابد. از س
كالسيك متوقف و اتوبوس مدرن ُدرسا با موتور
ــرى و كالچ تمام اتوماتيك وارد چرخه  13 ليت
ــد،   اما همچنان بيشترين سهم توليد  توليد ش

مربوط به اتوبوس هاى مارال 13 ليترى با كالچ تمام اتوماتيك 
ــا از لحاظ ظاهرى تفاوت هاى عمده  اى با  ــت. اتوبوس ُدرس اس
ــازه اين خودرو كه طراحى و ساخت  ــل هاى قبلى دارد. س نس
آن تحت نظارت كارشناسان شركت انجام شده است، يكى از 
مستحكم ترين سازه هاى اتوبوس به شمار مى رود و با موفقيت 
در تست هاى واژگونى، ضمن مطابقت با استانداردهاى مختلف، 

  تحولى زيربنايى را در اين زمينه به وجود آورده است.

ليترى  در اتوبوس هـاى 13 
 AICC جديد، سيستم رادار يا
اضافه شـده اسـت. راننده   به 
مى تواند  سيسـتم  اين  كمك 
فاصله اتوبوس خود با خودرو 
جلويـى را در محدوده خاصى 
تنظيم كنـد و مانع از برخورد 
بـا موانع شـود. در اين حالت، 
سـهولت و ايمنـى رانندگـى 
بسـيار افزايـش مى يابـد. از 
سـال 1393 توليـد اتوبـوس 
كالسـيك متوقـف و اتوبوس 
مدرن ُدرسا با موتور 13 ليترى 
وارد  تمام اتوماتيـك  كالچ  و 
چرخه توليد شد،   اما همچنان 
بيشترين سهم توليد مربوط به 
اتوبوس هاى مارال 13 ليترى با 

كالچ تمام اتوماتيك است.
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ــازان مى گويد: هرچند  دبير انجمن قطعه س
ــى از موانع صنعت خودرو  در پسا برجام بخش
ــازى برداشته شد اما همچنان موانع  و قطعه س
ــاط با انتقال پول وجود دارد كه  زيادى در ارتب
بايد از پيش رو برداشته شود. ساسان  قربانى با 
اشاره به روند بسيار كند رفع موانع قطعه سازان 
در پسابرجام اظهار داشت: هرچند حركت هاى 
ــى را طى كرده اما  صورت گرفته جريان مثبت
بسيار كند بوده است. متأسفانه مشكل نقدينگى 
قطعه سازان كماكان وجود دارد و اين مشكالت  
ــت كه به طور كامل برطرف شده  مواردى نيس
ــد. وى همچنين به ميزان مطالبات معوقه  باش
قطعه سازان از خودروسازان اشاره كرد و اظهار 
ــت: مطالبات قطعه سازان موضوعى است  داش
ــبتاً  كه كماكان وجود دارد هرچند اقدامات نس
مثبتى از سوى شركت هاى خودروسازى صورت 
ــريع  گرفته اما ضرورت دارد تا اين اقدامات تس
ــركت هاى خودروساز ديونشان  شوند تا هم ش
ــرارداد بپردازند و هم اينكه  ــه طرف هاى ق را ب
براى توسعه صنعت قطعه سازى سرمايه گذارى 
ــازى  الزم صورت گيرد. امروز صنعت قطعه س
ــعه  ــران نيازمند ارتباطات بين المللى و توس اي
ــين آالت و تجهيزات  تكنولوژيك و خريد ماش
ــرايط  ــتيابى به اين ش ــت. قطعاً دس به روز اس
ــرمايه گذارى مشترك با طرف هاى  مستلزم س
ــت.  خارجى و جذب تكنولوژى هاى روز دنياس
ــت كه  ــائلى اس وى گفت: البته اين موارد، مس

ــتند اما معتقدم سرعت  در حال پيگيرى هس
ــودرو و  ــت كه صنعت خ ــرعتى نيس فعلى، س
ــداف مورد  نظر  ــازى را به برنامه و اه قطعه س
برساند و بايد سرعت حركت افزايش يابد. وى 
در ادامه با اشاره به طرح مسئله واردات قطعات 
ــط برخى از قطعه سازان و استفاده از آنها  توس
ــازان گفت: آمار و  ــره تأمين خودروس در زنجي
ارقام متقن و دقيقى در اين زمينه وجود ندارد 
ــنده كرد و حرف وحديث  كه بتوان به آنها بس
ــود اما آنچه  زيادى در اين زمينه مطرح مى ش
ــركت هاى قطعه سازى  ــت اينكه ش مسلم اس
ــات در داخل  ــاخت قطع تالش زيادى براى س
كشور دارند و با توجه به اين رويكرد  است كه 
همواره عنوان مى كنند بايد ارز تك نرخى شود 
تا بتوانند در عرصه بين المللى رقابت كنند. عضو 

ــازان افزود: البته  هيات مديره انجمن قطعه س
ــازانى كه ريشه در اين عرصه داشته و  قطعه س
با فرايندهاى توليدى فعاليت نمودند با واردات 
مخالف هستند هرچند برخى موارد استثنا نيز 

در اين زمينه وجود دارد.
قربانى افزود: امروز برنامه هاى ساخت داخل 
ــت كه همواره مورد تأكيد و  از گزينه هايى اس
ــازان از خودروسازان بوده  درخواست قطعه س
است. وى تصريح كرد: البته زمانى كه شركت ها 
ــيار پيشرفته و بااليى  به سطح تكنولوژى بس
دست پيدا مى كنند ممكن است فرصتى نياز 
باشد تا انتقال دانش و تكنولوژى صورت گيرد 
بااين وجود در محصوالت و پلت فرم هاى جديد 
ــركت هاى قطعه ساز،  بايد يكى از الزامات به ش
ــا همكارى هاى  ــاز ب ــات موردني ــن قطع تأمي
شركت هاى بين المللى باشد. وى همچنين با 
اشاره به مزيت همكارى با شركت هاى بين المللى 
ــاز در خودروهاى  ــات موردني ــن قطع در تأمي
ــعه اشتغال در كشور، انتقال  جديد افزود: توس
تكنولوژى و ايجاد ارزش افزوده بيشتر در توليد 
ــن همكارى ها خواهد  ــودرو از مزيت هاى اي خ
ــت كه  ــئله منوط بر اين اس بود البته اين مس
سياست ها به سمتى حركت كند كه شركت ها 
تشويق به فعاليت بيشترى شوند خصوصاً اينكه 
مى توانند با شركاى تجارى تراز اول در صنعت 
قطعه سازى همكارى نمايند تا دانش و تجربه 

آنها به توليدكننده داخلى منتقل شود.

همكارى با شركاى تجارى تراز اول صنعت قطعه سازى در پسابرجام
دبير انجمن قطعه سازان اعالم كرد:

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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امروزه شركت هاى مسافربرى نقش 
مهمى در جابه جايى مسافران جاده اى 
كشور دارند. به عبارتى آنها هستند كه 
با سازماندهى مسافران و به كارگيرى 
اتوبوس هاى بين شــهرى مســير را 
جهت انجام مسافرتى آســوده براى 
مردم هموار مى كنند. اما اين بخش 
مهم بــراى ارايه خدمات باكيفيت تر 
دغدغه هــا و نگرانى هايــى دارد كه 
بايد مدنظر قرار گيرد. پرويز احمدى، 
مديرعامل شركت مسافربرى رويال 
ســفر گرگان از دولت مى خواهد به 
يارى شركت هاى مسافربرى و ناوگان 
حمل و نقل مســافربرى بين شــهرى 
بيايد. او معتقد است فعاليت در اين 
حوزه خيلى مقرون به  صرفه نيســت 
و اگــر دولت كارى نكند شــرايط اين 
نــاوگان رو بــه افول خواهــد رفت. 
احمدى در عين حــال در اين گفتگو 
به تشريح شرايط شركت مسافربرى 
خــود مى پــردازد و تأكيد مى كند كه 
مردم به هر شكلى بايد به استفاده از 

اتوبوس ترغيب شوند.
گفتگوى كالسكه سبز با پرويز احمدى، 
مديرعامل شركت رويال سفر گرگان 
و رئيس انجمن صنفى شــركت هاى 
ادامــه  در  را  گــرگان  مســافربرى 

بخوانيد.

بايد فكرى جدى به حال ناوگان اتوبوس رانى كشور شود
گفتگو با پرويز احمدى، مديرعامل شركت مسافربرى رويال سفر گرگان

شركت مسـافربرى رويال سـفر گرگان چه 
شرايطى دارد؟

ــت فعاليت مى كند و  ــركت ما 8 سال اس ش
ــيراز،  ــاه، ش به مقاصدى نظير تهران، كرمانش
ــهد، كرج و كاشان اتوبوس اعزام  اصفهان، مش
مى كنيم. 13 دستگاه اتوبوس ملكى كه متعلق 
به شركت است در رويال سفر فعاليت مى كنند 
و همچنين 10 دستگاه اتوبوس هم كه مالكان 
ــتند با ما همكارى دارند. همواره  آن مردم هس
به دنبال ارايه بهترين خدمات به مسافران خود 
هستيم و سعى داريم به روزترين اتوبوس ها را در 

رويال سفر گرگان به كار بگيريم. 
ــاس، در آخرين خريد خود سه  بر همين اس
ــاى توليد شده توسط  ــتگاه اتوبوس ُدرس دس
ــان را خريدارى كرديم. تا  ــركت عقاب افش ش
پيش از اين در شهر ما از اين نوع اتوبوس وجود 

نداشت. 

اسـتقبال مردم از شركت مسافربرى شما در 
چه سطحى است؟

ــان كيفيت  ــر حال مردم خيلى براى ش به ه
ــت. مثالً آنها بعد از 3 دستگاه اتوبوس  مهم اس
اسكانياى جديدى كه ما خريدارى كرديم دائماً 
ــت دارند با آنها مسافرت خود را انجام  درخواس
ــد، مخصوصاً اينكه صندلى اين اتوبوس ها  دهن
مانيتور هم دارند و مسافران مى توانند تا مقصد 

با آن سرگرم باشند. 

به عنوان يك مالك ُدرسا نظرتان درباره اين 
نوع اتوبوس چيست؟

ــود در  ــال بهتر مى ش ــوالً بعد از يك س معم
ــت كرد اما از  ــورد كيفيت يك خودرو صحب م
ــه ما اين اتوبوس ها را خريده ايم  فروردين ماه ك
واقعاً از آن ها راضى هستيم و تا به حال كمترين 
اذيتى نشده ايم. براى ما مهم است مردم از سوار 
شدن بر اين اتوبوس ها راضى باشند و واقعاً هم 

راضى هستند.

چقدر در انتخاب راننده هاى شركت مسافربرى 
خود دقت داريد؟

براى ما قطعاً خيلى مهم است كه راننده خوبى 
روى اتوبوس مان كار كند. باور كنيد رانندگانى 
ــفر گرگان كار مى كنند، بيشتر  كه در رويال س
از 7 سال در شركت ما سابقه كار دارند و همه 
ــيارى هم پيش از آن راننده  ــاليان بس آنها س

اتوبوس هاى ديگرى بوده اند.

نگهدارى درست از اتوبوس ها براى شما تا چه 
حد اهميت دارد؟

يكى از موضوعات مهم مورد توجه ما نگهدارى 
درست از اتوبوس هاست؛ به همين دليل، ما دو 
نفر را به عنوان مدير فنى استخدام كرده ايم تا 
تمام امور مربوط به اتوبوس ها را زير نظر داشته 
ــى از سفر  ــند. آنها به محض اينكه اتوبوس باش
ــردد آن را از راننده تحويل مى گيرند و  برمى گ

مژگان ميرزايي
روزنامه نگار
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ــرويس مى كنند. اين  به طور كامل بازديد و س
كار كامالً قاعده مند است و راننده ها فقط زمان 
حركت اتوبوس به ترمينال مسافربرى مى آيند و 
كار خويش را با خودرو آغاز مى كنند. تا پيش از 

آغاز سفر همه چيز بايد انجام شود.

ترجيـح مى دهيـد بـراى سـرويس دوره اى 
اتوبوس هاى تان از نمايندگى هاى مجاز استفاده 

كنيد يا تعميرگاه  هاى متفرقه؟
ــد حتماً از  ــوالً اگر نمايندگى مجاز باش معم
ــتفاده مى كنيم. مثالً براى اتوبوس هاى  آن اس
ــكانياى خود حتماً از نمايندگى هاى مجاز  اس
عقاب افشان در تهران و گرگان استفاده مى كنيم. 
اما گاهى نمايندگى هاى خدمات پس از فروش 

برخى برندها خيلى در دسترس نيستند. 

به عنـوان يك فـرد فعال در بخـش حمل و 
نقـل جـاده اى، وضعيت راه هـاى كشـور را در 
حوزه اتوبوس رانى بين شـهرى چطور ارزيابى 

مى كنيد؟
متأسفانه شرايط كلى جاده هاى شمال كشور 
خوب نيست و اتوبوس هاى ما ساالنه آسيب هاى 
زيادى به خاطر جاده ها متحمل مى شوند. مسير 
ــاى هراز و  ــاى ما جاده ه ــى از اتوبوس ه برخ
فيروزكوه است كه به شدت براى اتوبوس مضر 
هستند. البته واقعاً شرايط جاده ها بهتر از گذشته 
ــير گرگان به تهران و  ــده  اما شما وقتى مس ش
گرگان به مثالً شيراز يا مشهد را با هم مقايسه 
مى كنيد، مى بينيد كه اتوبوس براى رسيدن به 
تهران بايد چند گردنه سنگين را طى كند اما 
براى رسيدن به مشهد فقط در بزرگراه و آزادراه 
بدون گردنه حركت خواهد كرد. اين گونه موارد 

در سالمت اتوبوس بسيار تأثيرگذارند.

اگر اتوبان تهران - شـمال راه اندازى شـود، 
شرايط چقدر تغيير خواهد كرد؟

اگر راه اندازى شود كه همه ما نجات خواهيم 
يافت، اما اگر راه بيفتد.

اگر به عنوان مديرعامل يك شركت مسافربرى 
بخواهيد نظر دهيد، شرايط ناوگان اتوبوس رانى 

ما را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

ــوژى اتوبوس ها نگاه كنيم، ما تقريباً به روز  اگر به لحاظ تكنول
ــكلى نداريم اما به نظرم ناوگان امروز ما براى يك  هستيم و مش
شركت دار و يك اتوبوس دار واقعاً مقرون به صرفه نيست و بازدهى 
مطلوبى ندارد. ما امروز در شركت رويال سفر گرگان چند اتوبوس 
كار كرده داريم كه مى خواهيم آنها را با اتوبوس هاى نو جايگزين 
كنيم اما بودجه اش را نداريم. دولت بايد در اين زمينه اقداماتى را 
انجام دهد و فكرى اساسى به حال ناوگان اتوبوس رانى برون شهرى 
كند. با شرايط فعلى واقعاً همه كم كم اين حوزه را رها مى كنند و 

روزى مى رسد كه اين عرصه خالى خواهد شد.

به نظرتان دولت بايد چه كار كند؟
دولت بايد تسهيالت طوالنى مدت و كم بهره در اختيار شركت ها 
ــما فكر كنيد امروز قيمت يك اتوبوس  ــخاص قرار دهد. ش و اش
مدرن نزديك به 900 ميليون تومان است. انصافاً همين مبلغ پول 
را در بانك بگذاريم، سود بيشترى نسبت به مسافربرى عايدمان 

مى شود. واقعاً شرايط اين گونه پيش برود، همه عقب مى كشند.

افزايش قيمت كرايه ها شرايط را بهتر نمى كند؟
ــت و  ــتى نيس ــر، افزايش قيمت كرايه ها اصالً راهكار درس خي
شرايط را بدتر مى كند و مردم به جاى هزينه  براى سفر با اتوبوس 
از سوارى هاى شخصى خود استفاده خواهند كرد. مشكل اساسى 

امروز ما صندلى هاى خالى است. 

شـناور شـدن قيمت بليط اتوبوس ها چطور؟ اينكه در روزهاى 
پُرسـفر قيمت بليط ها بيشـتر و در روزهاى عادى كمتر شـود تا 

استقبال بيشترى را شاهد باشيم؟
ــت. مگر ما چند روز پُرسفر در سال  ــا نيس اين كار هم راهگش
ــته  ــردم از اتوبوس ها به صورت گذش ــفانه ديگر م داريم؟ متأس
استفاده نمى كنند. امروز در هر خانه اى يك يا دو خودرو سوارى 
وجود دارد و مردم ترجيح مى دهند از آنها براى سفر خود استفاده 
ــورد ناوگان اتوبوس رانى بايد  كنند. من فكر مى كنم دولت در م

رويكرد مفيدى در پيش گيرد.

تسـهيالت  بايـد  دولـت 
در  كم بهـره  و  طوالنى مـدت 
اختيار شـركت ها و اشـخاص 
قـرار دهد. شـما فكـر كنيد 
امـروز قيمـت يـك اتوبوس 
مدرن نزديك به 900 ميليون 
تومـان اسـت. انصافـاً همين 
مبلغ پول را در بانك بگذاريم، 
سـود بيشـترى نسـبت بـه 
مى شود.  عايدمان  مسافربرى 
واقعـاً شـرايط اين گونه پيش 

برود، همه عقب مى كشند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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تصادفات رانندگى اولين عامل مرگ 
و مير در ســنين بچگــى، نوجوانى و 
جوانى است. جداى از خطر مرگ، هر 
ساله چند برابر كســانى كه تصادف 
وسايل نقليه فوت مى كنند مجروحان 
اين تصادفات هســتند. آسيب هاى 
ناشى از تصادف وسيله نقليه نه تنها 
ميتواند آثار جبران ناپذيرى بر زندگى 
سالم و مســتقل فرد تا آخر عمرش 
داشته باشد بلكه آمار باالى تصادفات 
موجــب تحميل فشــارهاى شــديد 
مالــى بر اقتصــاد بهداشــتى جامعه 
مى شــود. هر روز پزشــكان ارتوپد 
شــاهد قربانيان تصادفاتى هستند 
كه تصميم گرفته اند رانندگى كنند 
ولــى اصول آن را رعايــت نكرده اند. 
بــا رعايــت قوانين ترافيكــى، اصل 
رانندگى تدافعــى، حفظ اتومبيل در 
وضعيت فنى مناسب، بستن كمربند 
ايمنــى، رانندگــى نكــردن در حالت 
خواب آلودگى و اســتفاده نكردن از 
تلفن همراه در حين رانندگى مى توان 
تا حد زيادى احتمال تصادف رانندگى 

را كاهش داد.

كمربند ايمنى تان را در هر شرايطى ببنديد
براى كاهش خطر تصادف به چه نكاتى در حين رانندگى توجه كنيم

موقع رانندگى حواس پرتى نداشته باشيد
ــواس راننده را موقع  ــى چيزها ميتواند ح خيل
ــر و صدا و بازى بچه ها،  رانندگى پرت كند. س
ــى در اتومبيل و راديو از  وجود حيوانات خانگ
ــتند. استفاده از تلفن همراه براى  اين علل هس
ــتن  ــردن و از آن خطرناك تر نوش ــت ك صحب
ــن رانندگى و  ــاه در حي ــا خواندن پيام كوت ي
ــايل پخش موسيقى پرتابل  ــتفاده از وس يا اس
ــدت خطرناك باشد. پرت شدن  ميتواند به ش
حواس و بى دقتى در حين رانندگى به خصوص 

در جوان ترها بيشتر است.
 

قبل از رانندگى از الكل استفاده نكنيد 
ــى بعد از مصرف الكل  كمترين عواقب رانندگ
ــت  ــت دادن گواهينامه رانندگى تان اس از دس
ــت كه خودتان يا كس  و بيشترين آن اين اس
ديگرى را به كام مرگ يا آسيب جدى بكشانيد. 
مصرف الكل موجب مى شود واكنش هاى شما 
ُكند شود، تعادل شما بهم بخورد و تمركز شما 
كم شود. اگر تحت تأثير الكل هستيد از تاكسى 

استفاده كنيد.

از كمربند ايمنى استفاده كنيد
در هر تصادف اتومبيل دو برخورد رخ مى دهد. 
اولى وقتى است كه ماشين به يك مانع برخورد 
ــرگ اغلب به علت  ــد ولى جراحت يا م مى كن
ــت يعنى موقعى كه سرنشين  برخورد دوم اس
اتومبيل به داخل اتومبيل برخورد مى كند يا از 

اتومبيل به بيرون پرتاب شده و به زمين برخورد 
مى كند. احتمال پرتاب شدن به بيرون اتومبيل 
در كسانى كه كمربند ايمنى نبسته اند ده برابر 
ــت كه كمربند بسته است.  بيشتر از كسى اس
ــد از تصادف در  ــرگ يا جراحت بع احتمال م
كسانى كه از كمربند ايمنى استفاده نكرده اند، 

دو برابر مى شود.
ــتفاده از كمربند  بعضى افراد فكر مى كنند اس
ــادف يا اگر  ــا را در موقع تص ــت آنه ممكن اس
آتش سوزى در اتومبيل رخ دهد يا اتومبيل در 
رودخانه اى بيفتد در داخل اتومبيل گير بيندازد. 
ــق آمارگير كردن در  ــت. طب اين فكر غلط اس
ــم درصد از كل مرگ و  اتومبيل فقط يك ده
ميرهاى به علت تصادف است. بيشتر كسانى كه 
در حين تصادف كمربند نبسته اند و از ماشين 
ــده اند، جان خود را از دست  به بيرون پرتاب ش
مى دهند و اين آمار در بين آنهايى كه از پنجره 
جلويى ماشين به بيرون پرتاب مى شوند، بيشتر 

است.
بعضى افراد هم فكر مى كنند استفاده از كمربند 
ايمنى ممكن است آنها را مجروح كند. البته اين 
ــود دارد ولى در اكثر موارد علت آن  امكان وج
ــت نبستن كمربند است و يا اينكه شدت  درس
ــين  ــادف به حدى زياد بوده كه اگر سرنش تص
ــته بود آسيب به مراتب  اتومبيل كمربند نبس
ــوت مى كرد.  ــا حتى ف ــديدترى مى ديد ي ش
بعضى ها به اشتباه فكر مى كنند بستن كمربند 
ــهرى و  ــفرهاى خارج ش ايمنى فقط براى س

دكتر مهرداد منصورى
متخصص ارتوپدى

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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بزرگراه هاست. اين فكر غلط است. اكثر تصادفات 
رانندگى در سرعت هاى زير 60 كيلومتر اتفاق 
مى افتد. حتى در سرعت 20 كيلومتر در ساعت 
هم گزارش فوت، در كسانى كه كمربند ايمنى 
نبسته اند اعالم  شده است؛ پس كمربندتان را در 

هر شرايطى ببنديد.

 
كمربند ايمنى و زنان باردار

بهترين حمايتى كه يك زن باردار موقع نشستن 
ــك اتومبيل مى تواند از جنين خود بكند،  در ي
ــت. يك زن باردار بايد نوار  ــتن كمربند اس بس
ــكم خود عبور داده  پايينى كمربند را از زير ش
ــينه هاى خود  و نوار بااليى آن را هم از بين س
عبور دهد. مطمئن باشيد اگر كمربند را درست 
ببنديد در موقع تصادف نه تنها هيچ آسيبى به 
شما و جنين شما نمى رسد بلكه وى را از آسيب 

هم مصون كرده ايد.

كمربند ايمنى و كيسه هوا 
ــد چون اتومبيل آنها  بعضى افراد فكر مى كنن
ــتفاده از كمربند  ــه هوا دارد نيازى به اس كيس
ايمنى ندارند. اين فكر درست نيست. ايربگ يا 
كيسه هوا جايگزين كمربند نيست. كيسه هوا 

فقط يك مكمل براى كمربند است. 
ــه ضربه از  ــن تصادفاتى ك ــه هوا در حي كيس
ــود يا  ــات متفاوتى به اتومبيل وارد مى ش جه
وقتى ماشين چپ مى كند و يا موقعى كه ضربه 
ــود كمك زيادى  از كنار به اتومبيل وارد مى ش
ــين نمى كند. حتى اگر اتومبيل شما  به سرنش
مجهز به كيسه هوا است بايد از كمربند ايمنى 

استفاده كنيد.
 

پشت سرى
ــد نيمى از  ــرى ميتوان ــت س ــتفاده از پش اس
آسيب هاى وارده به گردن را در حين تصادفات 
ــت سرى آنهايى  كاهش دهد. بهترين نوع پش
هستند كه ثابت اند. پشت سرى هايى كه ارتفاع 
آنها قابل تنظيم است اغلب اوقات در پايين ترين 
وضعيت شان قرار گرفته اند و درست پشت سر 

راننده يا سرنشين قرار نمى گيرند.
 

صندلى بچه
در زمان تصادف، بچه اى كه روى صندلى ايمنى مهار نشده است 
مثل يك گلوله به اطراف پرتاب مى شود. يك چهارم آسيب هاى 
ــده اند و روى صندلى  ــوار ش بدنى به بچه هايى كه در اتومبيل س
ايمنى نبوده اند به علت تصادف نيست بلكه در حين ترمز ناگهانى 
ماشين يا چرخش ماشين، بچه به يك طرف پرت شده و آسيب 
ــيب به قدرى بوده كه  ــت. در بسيارى موارد شدت آس ديده اس

متأسفانه به مرگ نوزاد منجر شده است.
 كمربند ايمنى اتومبيل مناسب بچه نيست چون نوار بااليى آن 
ــور كند. بنابراين بچه ها بايد در  ــانه وى عب نمى تواند از جلوى ش
هنگام سوار شدن به اتومبيل روى صندلى ايمنى قرار گيرند. نكته 
مهم اين است كه اين صندلى ها بايد محكم به صندلى اتومبيل 
ــوند وگرنه در حين تصادف، بچه و صندلى با هم مثل  متصل ش
يك گلوله به اطراف پرتاب مى شوند. در بچه هاى كمى بزرگتر، از 
صندلى هايى استفاده مى شود كه ارتفاع بچه را كمى باالتر مى آورد، 
به طورى كه كمربند ايمنى اتومبيل بتواند از جلوى شانه او عبور 
ــادت كند روى صندلى ايمنى  ــد. اگر بچه از زمان كودكى ع كن

بنشيند، در سال هاى بعد هم استفاده از آن را قبول مى كند.
هيچگاه و تحت هيچ عنوان نبايد بچه در صندلى مسافر كنار راننده 
بنشيند، حتى براى زمانى كوتاه. خطرناكتر از آن بچه اى است كه در 
صندلى جلو سرپا ايستاده است. در موقع تصادف اين بچه به راحتى 
از شيشه جلوى اتومبيل به بيرون پرتاب مى شود. هيچ گاه كودك را 
روى پاى خود نگذاريد. اين وضعيت يكى از خطرناك ترين حاالتى 

است كه در موقع تصادف مى تواند به كودك شما آسيب بزند.
در پايان يكبار ديگر تاكيد مى شود كه مراقب رانندگى خود باشيد 
و در هر شرايطى از كمربند ايمنى خود استفاده كنيد. اميدواريم كه 

هيچگاه شاهد تصادف در زندگى تان نباشيد.

بعضى افـراد فكر مى كنند 
چـون اتومبيـل آنها كيسـه 
هـوا دارد نيازى به اسـتفاده 
از كمربند ايمنـى ندارند. اين 
فكر درست نيست. ايربگ يا 
كيسـه هوا جايگزين كمربند 
نيست. كيسـه هوا فقط يك 

مكمل براى كمربند است. 
كيسه هوا در حين تصادفاتى 
كه ضربه از جهات متفاوتى به 
يـا  مى شـود  وارد  اتومبيـل 
وقتى ماشـين چپ مى كند و 
يا موقعى كـه ضربه از كنار به 
اتومبيل وارد مى شـود كمك 

زيادى به سرنشين نمى كند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو 
گفت: طبق ابالغ هيأت دولت، پيش 
فروش خودرو داراى شــرايط خاصى 
است و هر فروشنده اى كه عالقمند 
به فعاليت قانونى است بايد با رعايت 
مقــررات، نســبت به اخذ مجــوز از 
ســازمان حمايت مصــرف كنندگان 
اقدام كند. ســعيد موتمنى با اشاره 
به تبليغــات برخى شــركت هــا در 
روزنامه ها براى پيش فروش خودرو 
و اعــالم قيمت هاى بســيار ارزانتر 
از بــازار، گفت: بر فرض صحت اين 
قيمت هــا و ادعاهــا، حتى اگــر اين 
شركت ها مستقيماً واردكننده خودرو 
هم باشــند بايد از نهادهاى ذيربط و 
اعالم شــده مجوز دريافت كنند. وى 
با بيان اينكه متأســفانه تعداد قابل 
توجهى از اين شركت ها فاقد مجوز 
هستند اما برخى روزنامه ها همچنان 
به تبليغ آنها مشغولند، گفت: فروش 
مســتقيم خودرو بــه مصرف كننده 
خالف  واردكننده  شركت هاى  توسط 
ماده 89 قانون نظام صنفى اســت و 
اگر وارد كننده اى خواســتار فروش 
مســتقيم خودرو به مصــرف كننده 
اســت، بايــد حتماً پروانه كســب از 
اتحاديــه نمايشــگاه داران دريافت 
كند. موتمنى خاطر نشان كرد: پيش 
فــروش خــودرو بر اســاس ابالغيه 
هيأت دولت داراى مكانيزم و شرايط 
خاصى است و هر فروشنده و شركتى 
كه عالقمند به فعاليت قانونى در اين 
حوزه است بايد ضمن رعايت مقررات 
مربوط به قانون امور صنفى نسبت به 
اخذ مجوز از سازمان حمايت مصرف 

كنندگان نيز اقدام كند.

خودرو هـاى آئودى بـه تكنولوژى جديدى مجهز 
مى شوند

ــاخت  ــتم خودرو به زيرس ــودى اولين سيس آئ
ــت كه در مدل هاى  V2I خود را معرفى كرده اس
ــد. آئودى  ــال 2017 تعبيه خواهد ش منتخب س
ــه با همكارى  ــن تكنولوژى V2I را ك آمريكا اولي
ــاخته شده و Traffic Technology Services س
ــود  ــده مى ش Traffic Light Information نامي
ــاى منتخب  ــه در مدل ه ــد كرد ك ــه خواه عرض
ــه  ــرود و Q7 تعبي ــودى A4، A4 آل 2017 از آئ
 Connect ــد. اين تكنولوژى يك ويژگى خواهد ش
ــازد در  Prime آئودى بوده و خودرو را قادر مى س
ــكونى در اياالت  ــهرهاى منتخب و مناطق مس ش
ــاط برقرار  ــاخت هاى موجود ارتب متحده با زيرس
كند. اين تكنولوژى كمك مى كند خودرو اطالعات 
ــتم مديريت ترافيك  ــان حقيقى را از سيس در زم
ــرفته دريافت كند كه بر چراغ هاى راهنمايى  پيش
ــاخت  ــاط بين خودرو و زيرس ــارت دارد. ارتب نظ
 Traffic ــرورهاى ــق اتصال داده LTE و س از طري
Technology Services ممكن مى شود. هدف اين 
سيستم ارائه اطالعات بيشتر به راننده در هنگامى 
است كه پشت چراغ قرمز توقف مى كند. به عنوان 
ــت چراغى متصل به خودرو  مثال، اگر راننده پش
متوقف شده باشد، سيستم اطالعات راننده در پانل 
تجهيزات و نمايشگر باالى سر، زمان باقيمانده تا 

سبز شدن چراغ را نشان مى دهد.

ديفندر همچنان تحت كنترل لندروور مى ماند 
ــل جديد لندروور ديفندر طى  تاكنون توليد نس
ــا به نظر  ــده ام ــاى گوناگون تاييد ش موقعيت ه
مى رسد كه على رغم آن كه گمان مى رفت شركت 
ــث ديگرى  ــخص ثال ــراى احياى نام فوق از ش ب
ــت. ارائه  كمك بگيرد اما در صدد حفظ نام آن اس
ــمى براى ثبت نام هاى تجارى  درخواست هاى رس
ــان مى دهد كه لندروور نه تنها به  در بريتانيا نش
دنبال عرضه نسل جديدى از شاسى بلند ديفندر 
ــز در انحصار  ــد نام آن را ني ــت بلكه مى خواه اس
ــى رود كه جگوار لندروور  خود نگه دارد. گمان م
ــى بلند  ــال 2019 يك شاس ــش از آغاز س تا پي
جديد را روانه بازار كند. اين شركت گفت: ديفندر 
همچنان بخش كليدى استراتژى محصوالت آتى 
شركت خواهد بود و توسعه نسل جديد همچنان 
ــتاى برنامه تولد  ــر در راس ــه دارد كه اين اث ادام
ــتگاه  دوباره لندروور صورت مى گيرد. آخرين دس
ــد و پس از آن  ــدر در ماه ژانويه توليد ش از ديفن
ــايعات متعددى در مورد حذف آن از خط و يا  ش
توليد نسل جديدش توسط شركتى ديگر شنيده 
ــدروور همچنان  ــد كه لن ــد. اما به نظر مى رس ش
تصميم دارد كه اين شاسى بلند قديمى و معروف 

را تحت نظر خود نگه دارد.

تكذيب شايعه فروش مزدا 3 جديد وارداتى 
طى انتشار شايعه فروش مزدا 3 جديد وارداتى 

از تبليغات دروغين فروش خودرو تا افزايش توليد شاسى بلند نيسان
اخبار دنياى خودرو
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ــازمان فروش شركت  با مدل 2016، رئيس س
ــت: پيرو انتشار شايعه  بهمن موتور اظهار داش
فروش مزدا 3 نسل جديد به اطالع مى رساند 
شركت بهمن موتور نماينده انحصارى توليد و 
واردات محصوالت شركت مزدا در ايران بوده 
و هيچگونه وارداتى از سوى اين شركت انجام 
نپذيرفته است و اين موضوع از طريق مراجع 
ذيصالح در حال پيگيرى است. كاويانى افزود: 
ــركت بهمن موتور و گروه بهمن هيچ گونه  ش
ــئوليتى در قبال فروش و خدمات پس از  مس
ــته و عواقب  فروش خودروهاى وارداتى نداش
ــده متقاضيان خواهد  ــى از آن به عه آتى ناش
ــوارى مزدا 3 در حال حاضر به صورت  بود. س
ساخت داخل در شركت بهمن موتور در حال 
توليد و از طريق نمايندگى هاى مجاز فروش 
شركت عرضه مى گردد. لذا متقاضيان جهت 
كسب اطالعات بيشتر به سايت رسمى شركت 
ــاى مجاز مراجعه  بهمن موتور و نمايندگى ه

كنند.

افزايش توليد شاسى بلند پرفروش نيسان 
ــود ارزش ين كه  ــان موتور بدنبال صع نيس
ــت پذيرى محصوالت صادراتى از ژاپن را  رقاب
ــت توليد مدل روگ را  كاهش داده، مايل اس
امسال در كارخانه رنو در كره جنوبى افزايش 
دهد. ين بدنبال تصميم انگليس براى خروج 
ــال جارى 20  از عضويت اتحاديه اروپا، در س
ــكا جهش يافته و  ــد در برابر دالر آمري درص
ــار قرار داده  صادركنندگان ژاپنى را تحت فش

است. 
وون كره جنوبى امسال 7 و چهار دهم درصد 
در برابر دالر آمريكا افزايش داشته است. پارك 
ــونگ موتور  ــون، مديركل رنو سامس دونگ ه
ــت براى افزايش توليد روگ  گفت: ما درخواس
ــتگاه در سال جارى  به ميزان هشت هزار دس

ــى امكان  ــركت اكنون در حال بررس دريافت كرده ايم و اين ش
ــت. وى خاطرنشان كرد نيسان موتور  تأمين تقاضاى بيشتر اس
ــودروى روگ در كره جنوبى را  ــش از اين توليد 125 هزار خ پي
در سال جارى هدف گرفته بود. روگ پرفروش ترين شاسى بلند 
نيسان موتور در آمريكا بوده و فروش اين خودرو در فاصله ژانويه تا 
ژوييه امسال 14 درصد رشد كرده و به 182 هزار و 181 دستگاه 

رسيده است.

فورد خودروى خودران اشتراكى طراحى مى كند
ــهايش در حوزه خودروهاى خودران و  ــترش تالش فورد با گس
ــال 2021 يك خودروى تمام  ــتراك خودرو، قصد دارد تا س اش
اتوماتيك براى خدمات اشتراك خودرو عرضه كند. مارك فيلدز، 
ــريع روند ساخت خودروهاى  مديرعامل فورد براى كمك به تس
خودران، سرمايه گذارى در شركت هاى فناورى سيليكون والى را 
ــرمايه گذارى در سيستم هاى نيمه اتوماتيك را  افزايش داده و س

سه برابر كرده است. 
ــود را بيش از دو برابر  ــن گروه تحقيقاتى پالوآلتوى خ همچني
ــعه داده است.  ــيليكون والى را توس افزايش داده و مقرش در س
ــركت در  ــعه اين ش مديرعامل فورد در البراتوار تحقيقات و توس
ــتين باشيم رقابت نمى كنيم  پالوآلتو گفت: ما براى اينكه نخس
ــبت به اينكه جنرال موتورز با سرمايه گذارى 500 ميليون  و نس
ــترى از خدمات اشتراك  ــهم بيش ــركت ليفت، س دالرى در ش
ــراكت  ــت آورد نگرانى نداريم.  فورد هنوز درباره ش خودرو بدس
ــركت هاى اوبر، ليفت يا سايرين تصميمى نگرفته است اما  با ش
اين گزينه ها همچنان مطرح هستند. با اين همه اين خودروساز 
ــت تصميم بگيرد بدون داشتن شريك و به  آمريكايى ممكن اس

تنهايى اين خدمات را عرضه كند.

نيسان موتور بدنبال صعود 
ارزش يـن كه رقابـت پذيرى 
محصوالت صادراتـى از ژاپن 
را كاهـش داده، مايـل اسـت 
توليد مـدل روگ را امسـال 
در كارخانه رنو در كره جنوبى 
افزايـش دهـد. يـن بدنبـال 
تصميم انگليـس براى خروج 
از عضويـت اتحاديه اروپا، در 
سال جارى 20 درصد در برابر 
دالر آمريـكا جهـش يافته و 
صادركنندگان ژاپنى را تحت 

فشار قرار داده است. 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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در ماه هاى گرم سال، فشار مضاعفى 
به اجزاى مختلف موتور و مشخصاً به 
سيســتم خنك كننده وارد مى شود. 
در ايــن مقاله قصد داريم به تبيين 
عالئم داغ شدن بيش ازحد موتور و 
داليل آن بپردازيم. براى پيشگيرى 
و يا تعمير به  موقع موضوع داغ كردن 
موتور، در قدم اول بايد به شناخت 
كافى در خصوص نشانه ها، در قدم 
بعدى تشخيص و در   نهايت عيب يابى 

صحيح دست پيدا كرد. 
داغ كــردن و جوش آوردن هم مثل 
ايرادهاى ديگرى كه از خودروى شما 
ســر مى زنــد، در صورت تشــخيص 
زودهنــگام و عيب يابــى؛ بــا صرف 
هزينــه كمتــر و آســيب ناچيزترى 
قابل حل شــدن است. آگاهى نسبى 
از مباحث مربوط به مشــكالت شايع 
در خودرو ها و برخوردارى از توانايى 
تحليل آن ها، مى تواند صرفه جويى در 
هزينه و زمان شــما و حتى جلوگيرى 
از كالهبردارى هــاى احتمالى شــود. 
يكى از شــايع ترين مشكالتى كه در 
خودرو هايمان با آن روبه رو شده ايم، 

داغ شدن موتور است. 
به عنوان مثال،  درصورتى كــه  البته 
زيــر آفتاب كوير، بيــش از ظرفيت 
مجــاز خــودرو و در ســربااليى آمپر 
خودروى شما باال رفت، نبايد متعجب 
شــويد. بايد سرنشين و بار كمترى 
حمــل كرده و يا تا غروب خورشــيد 
در موقعيتــى امــن منتظــر بمانيد. 
خوشبختانه عوامل رخ دادن مسئله 
داغ شدن بيش ازحد موتور، به چند 
علــت مشــخص محدود مى شــوند. 
توجه شــما را به عالئــم آن ها، نحوه 
تشخيص و برطرف كردن آن ها جلب 

مى كنيم. 

كافى نبودن ميزان مايع خنك كننده
ــور، وظيفه انتقال حرارت  مايع خنك كننده موت
ــه رادياتور و از  ــى از عملكرد اجزاى موتور را ب ناش
ــى از رايج ترين عوامل  ــور به محيط دارد. يك راديات
داغ كردن موتور، كم بودن ميزان مايع خنك كننده 
ــتم خنك كننده  ــح سيس ــرد صحي ــت. عملك اس
ــخصى از مايع  ــته به حجم مش موتور، مطلقاً وابس
خنك كننده است. در خودروهاى مدرن، اين ميزان 
ــع رادياتور به صورت حداقل و  روى منبع رزرو ماي

حداكثر حك شده است. 
ــطح مايع رادياتور، خودروى  براى چك كردن س
خود را در محلى صاف پارك كرده و تا خنك شدن 

كامل ماشين صبر كنيد. 
ــتن در رادياتور، در صورت كافى  سپس با برداش
ــتانداردى از  نبودن مايع؛ به اندازه كافى تركيب اس
آب و ضديخ را به آن اضافه كنيد. معموالً در غالب 
ــاد تا 50% ضد يخ و  ــرماى زي خودرو ها بايد در س
ــتفاده شود.  در گرما تا حداقل 40% از ضد يخ اس
ــودروى خود را  ــر به طور منظم مايع رادياتور خ اگ
به طور كامل عوض نمى كنيد، حتماً از آب جوشيده 

و تصفيه شده استفاده كنيد. جرم گرفتن رادياتور از 
عوامل اصلى آسيب ديدن رادياتور و درنتيجه داغ 
كردن موتور است. بررسى سطح مايع خنك كننده 
ــى از نگهدارى خودروى  به صورت منظم جز مهم

شما به حساب مى آيد.
اگر پايين بودن ميزان سطح مايع رادياتور شما، 
باوجود پر كردن بازهم تكرار شود؛ مطمئن باشيد 
در قسمتى از سيستم خنك كننده خودروى شما 

نشتى وجود دارد.
براى پيدا كردن محل نشتى، ابتدا مايع رادياتور 
را پركنيد، سپس به مدت 5 دقيقه موتور را روشن 
نگه داريد (اگر موتور شروع به داغ شدن كرد دست 
ــبز رنگ  نگه داريد) و به دنبال قطره يا لك هاى س
باشيد. زير خودرو و خود رادياتور و اتصاالت آن را با 

دقت بررسى كنيد. 

فن رادياتور معيوب
اگر به هر دليلى در عملكرد فن رادياتور اختاللى 
ــما داغ كار خواهد  ــود، موتور خودروى ش ايجاد ش
ــى پروانه يا فن رادياتور، در حالت  كرد. براى بررس

على بابانواز
كارشناس مكانيك خودرو

مهمترين عوامل جوش آوردن خودرو در تابستان
نكاتى كه رعايت آن الزامى است
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خاموش پره هاى فن را بچرخانيد، اگر چرخش 
به سختى صورت بگيرد به احتمال زمان تعويض 
ــيده است. طبيعتاً اگر پره هاى پروانه  آن فرارس
ــند، عمل مكش هوا به سمت  آسيب ديده باش
ــد. حتماً  ــتى انجام نخواهد ش رادياتور به درس
قسمت مشبك جلويى رادياتور را بررسى كنيد، 
ــوا از فن به  ــى ء كه مانع ورود جريان ه هر ش
ــود؛ باعث ايجاد اختالل در عملكرد  رادياتور ش
سيستم خنك كننده شده و دماى موتور افزايش 

غيرعادى خواهد يافت. 
ــور و كالچ فن،  ــى عملكرد سنس براى بررس
ــن كنيد،  ــن كرده و كولر را روش موتور را روش
اگر بعد از تقريباً 2 دقيقه فن روشن نشد بدون 
ــتم وجود دارد. مى توان  ترديد ايرادى در سيس
ــى فيوز فن، خرابى  ــه مواردى همچون، خراب ب
سنسور و سوييچ فن و ايراد در سيم كشى اشاره 
ــيل،  ــوالً در خودروهاى دو ديفرانس كرد. معم
ديفرانسيل عقب و قديمى كه موتور به صورت 
ــور به صورت  ــرد، فن راديات ــى قرار مى گي طول
مكانيكى با تسمه به واترپمپ متصل است. پس 

در صورت شنيدن صداى جيرجير ليز خوردن تسمه، شل بودن و 
خشكى بيش ازحد آن، بايد به فكر تعويض تسمه پروانه باشيد. اگر 
تسمه فن پاره شده و يا جدا شود، بالفاصله دماى موتور افزايش 
زيادى پيدا خواهد كرد. در خودروهاى جديد و ديفرانسيل جلو، 

فن رادياتور به وسيله يك موتور الكتريكى به كار مى افتد. 

ترموستات خراب
وظيفه ترموستات جلوگيرى از جريان مايع خنك كننده براى 
ــرما) است.  ــيدن دماى موتور به دماى عادى (خصوصاً در س رس
ــده و كالً مانع جريان  ــتات خراب ش ــت كه اگر ترموس واضح اس
مايع رادياتور بشود، در زمان كوتاهى دماى موتور باال رفته و داغ 
مى كند و اگر دماى محيط سرد نباشد، حتى در حال حركت هم 
ــر دما باال خواهد رفت. معموالً در صورت تكرار جوش آوردن  آمپ

خودرو، تعويض ترموستات پيشنهاد مى شود.
ــما  اگر بدون مقدمه و تغييرى در عملكرد موتور، خودروى ش
شروع به داغ شدن كرد، توجه كنيد اگر در زمان باال رفتن نشانگر 
دماى موتور، صداى فن شنيده شده و دور تند آن عمل مى كند؛ 

به احتمال زياد ترموستات خودروى شما نياز به تعويض دارد.

واترپمپ معيوب
ــان مى دهد. اگر در  ــكل خود را نش خرابى واترپمپ به چند ش
عملكرد نشانگر دماى موتور متوجه نوسان و باال پايين رفتن دما 
شديد، به احتمال زياد واترپمپ شما درست عمل نمى كند. از موارد 
ديگرى كه مى توان به آن اشاره كرد استهالك واشر واترپمپ است 
كه به صورت نشت مايع رادياتور قابل تشخيص مى باشد. نشتى در 
محل قرارگيرى واترپمپ روى موتور اتفاق مى افتد. در خودروهاى 
جديد معموالً اگر در محل قرارگيرى تسمه تايم يا زير آن مايع 

اگر بدون مقدمه و تغييرى 
در عملكرد موتـور، خودروى 
شما شروع به داغ شدن كرد، 
توجه كنيد اگـر در زمان باال 
رفتن نشـانگر دمـاى موتور، 
و  شنيده شـده  فـن  صـداى 
دور تنـد آن عمـل مى كنـد؛ 
ترموسـتات  به احتمال زيـاد 
خودروى شـما نياز به تعويض 

دارد.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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خنك كننده مشاهده شود، به احتمال زياد واشر 
ــى خودروهاى  ــتى دارد. در برخ واترپمپ نش
قديمى فن رادياتور مستقيماً به واترپمپ متصل 
ــار واردكردن به پروانه مى توان  است كه با فش
متوجه ميزان بازى پولى و محور واترپمپ شد.

 اگر در خودروى شما، واترپمپ و پولى آن در 
دسترس باشد، بازى بيش  ازحد پولى يا شفت؛ 
ــان دهنده خرابى بلبرينگ واترپمپ است.  نش
البته در صورت خراب شدن بلبرينگ واترپمپ، 
صدايى شبيه به صداى حركت چرخ دنده نيز از 

موتور شنيده مى شود. 

آسيب ديدگى واشر سرسيلندر
ــيلندر فاصله بين بلوك موتور  ــر سرس واش
ــيلندر (بخش  ــش تحتانى موتور) و سرس (بخ
ــر  ــر مى كند. وظيفه واش ــى موتور) را پ فوقان
ــم (كمپرس)  ــبت تراك ــيلندر حفظ نس سرس
سيلندر ها و جلوگيرى از ورود مايع خنك كننده 
ــت.  ــراق اس ــه احت ــه محفظ ــور ب و روغن موت
ــر سرسيلندر خود با داغ شدن  درحالى كه واش
ــيب مى بيند، موتورى كه  بيش ازحد موتور آس
ــيلندر معيوب داشته باشد هم داغ  واشر سرس

كار خواهد كرد. 
اين اتفاق در اثر راه يابى مايع خنك كننده به 
ــا ورود دود اگزوز به  درون محفظه احتراق و ي
ــتم خنك كننده رخ مى دهد. يكى ديگر  سيس
از وظايف واشر سرسيلندر، حفظ نسبت تراكم 
ــت؛ موتورى كه دچار كاهش نسبت  موتور اس
ــود عملكرد عادى و درستى نخواهد  تراكم بش
داشت. كاهش محسوس كشش و توان موتور، 
مشاهده بخار يا مايعى شيرى رنگ (يا تيره تر) 
روى در روغن موتور، مشاهده مايع شيرى رنگ 
ــن و تغيير رنگ يا ايجاد حباب  روى گيج روغ
در مايع رادياتور از نشانه هاى واشر سرسيلندر 
ــتند. در موارد زيادى نيز مايع  آسيب ديده هس
ــمت منيفولد اگزوز (هدرز)  خنك كننده از س
نشت كرده و يا دود سفيد غليظى از اگزوز ديده 

مى شوند. 

شـما،  خـودروى  در  اگـر 
در  آن  پولـى  و  واترپمـپ 
بـازى  باشـد،  دسـترس 
بيـش  ازحـد پولى يا شـفت؛ 
بلبرينگ  خرابى  نشان دهنده 
در  البتـه  اسـت.  واترپمـپ 
صورت خراب شدن بلبرينگ 
واترپمـپ، صدايى شـبيه به 
صداى حركت چرخ دنده نيز از 

موتور شنيده مى شود.

بسته شدن مسير اگزوز
ــنگ، وارد شدن ضربه، تصادف  اگر لوله اگزوز در اثر برخورد س
ــيب باعث ايجاد  ــيب ببيند و اين آس و يا به هر علت ديگرى آس
محدوديت در جريان خروج دود شود؛ فشار بسيار زيادى به موتور 
وارد خواهد آمد. كه نتيجه اين فشار مضاعف، به صورت داغ كردن 

موتور بروز خواهد كرد. 
اگر زمان زيادى از عمر منبع كاتاليزور خودروى شما مى گذرد 
به طورى كه مانع جريان خروج دود مى شود؛ موعد تعويض آن 
ــيده است. عالئم افزايش غيرعادى فشار معكوس اگزوز،  فرارس
ــدن موتور  ــرف زياد بنزين و داغ ش ــوان موتور، مص كاهش ت
ــل گرما) بايد  ــه (خصوصاً در فص ــت. هميش خودروى شماس
نيم نگاهى به آمپر آب داشته باشيد، تا در صورت مشاهده عبور 
ــانگر؛ بالفاصله اقدامات الزم را  ــط درجه بندى نش عقربه از وس

انجام دهيد. 
ــى ترين  ــر از آب، جز اساس ــتن ضد يخ و ظرف پ ــراه داش هم
تجهيزات موردنياز خودروى شما به شمار مى روند. در ابتدا كولر 
ماشين خود را خاموش كرده و بخارى را روشن كنيد، سپس در 
سريع ترين زمان ممكن در موقعيتى بى خطر پارك كرده و موتور 
را خاموش كنيد. بااحتياط كاپوت را باال زده و تا سرد شدن كامل 
موتور صبر كنيد. بااحتياط و به وسيله يك دستكش يا پارچه اى 
ــخ آن را پركنيد  ــور را بازكرده و با آب و ضدي ــم در راديات ضخي

(مخزن رزرو را نيز پر كنيد). 

از داليل افزايش دماى پيشرانه
اگر در زمان داغ كردن موتور، داخل ترافيك بوديد؛ سعى كنيد 
در مدت زمانى كه صرف پيدا كردن جاى پارك مناسب مى كنيد 
دور موتور را نزديك به 2000rpm نگه داريد. در اين حالت جريان 
ــت. از رانندگى با  ــتر اس ــبت به حالت درجا بيش آب و روغن نس
خودرويى كه مشكل داغ كردن آن عيب يابى و تعمير نشده است 
ــگيرى از آسيب هاى بيشتر، حتماً با  خوددارى كنيد. براى پيش
ــزوم خودروى خود را  ــداد خودرو تماس گرفته و در صورت ل ام

توسط جرثقيل به محل موردنظر منتقل كنيد.

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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واكنش اوليه انسان هنگام مواجهه 
بــا خطر غريزى اســت و ما در هنگام 
مواجهه با خطر به طــور ناخودآگاه از 
خطر دور مى شويم يا عاملى كه براى 
ما خطرآفرين است را حذف مى كنيم، 
در لحظــات خطرناك حيــن رانندگى 
نيز غريزه مــا به همين صورت عمل 
مى كند. اما توصيه ما اين اســت كه 
هنگام تركيدن يا پنچر شدن الستيك 
خــودرو، تا جاى ممكن برخالف غريزه 
عمــل كنيد يا بــه عبــارت دقيق تر 
غريزه خــود را كنترل كنيد؛ توصيه 
هــاى زيــر را بخوانيد تــا در مواقع 
حساس رانندگى بتوانيد جان خود و 

همراهانتان را نجات دهيد.

1- مانند ديگر شرايط اضطرارى، نكته كليدى اين 
است كه آرامش خود را حفظ كنيد تا بتوانيد شرايط 

را تحت كنترل خود درآوريد.
2- ماندن خودروى شما در مسير، وابسته به چهار 
نقطه اتصال الستيك ها با سطح جاده است، وقتى 
يكى از الستيك ها را از دست مى دهيد، نه تنها 25 
ــت  ــطح خيابان را از دس درصد ارتباط خودرو با س
داده ايد بلكه نحوه هدايت و راندن خودرو هم به كلى 

تغيير مى كند.
3-گاهى اوقات پنچر شدن الستيك باعث مى شود 
نتوانيد جهت مسير خودرو را كنترل كنيد، در چنين 
موقعيتى، هرگز فرمان را به طور ناگهانى به سمت 
خاصى نچرخانيد، به اين ترتيب راحت تر مى توانيد 

جهت خودرو را كنترل كنيد.
4- مهمترين اقدامى كه بايد انجام دهيد اين است 
كه مجدداً كنترل خودرو را به دست بگيريد، خودرو 
را در جاده نگه داريد، مسير حركت خودرو را كنترل 
ــير اصلى خود  ــد و اجازه ندهيد خودرو از مس كني

منحرف شود.
ــت نگه داريد. روى مسير  5-  فرمان را با دو دس
پيش رو تمركز كنيد و در همين حال با نگاه كردن 

در آينه ها، امن ترين راه گريز را پيدا كنيد.
ــيار مهم  ــما در لحظات اوليه بس ــش ش 6- واكن
ــان را از روى پدال گاز  ــت. پاى ت و تعيين كننده اس
ــود كه قسمت اعظم  برنداريد؛ اين كار باعث مى ش
وزن خودرو از الستيك هاى عقب به الستيك هاى 

جلويى منتقل شود.
7- اگر احساس كرديد كه خودرو در حال منحرف 
ــت، به جاى اينكه پاى تان را از روى پدال  شدن اس

ــد به آرامى به آن ضربه بزنيد، با اين كار  گاز برداري
هم مى توانيد سرعت خودرو را حفظ كنيد و هم به 
آرامى سرعت را افزايش دهيد؛ همانطور كه در ابتدا 
ــت اما اگر اين  گفتيم اينكار بر خالف غريزه شماس
كار را در همان لحظات اوليه انجام ندهيد، به دست 

آوردن كنترل دوباره خودرو بسيار دشوار است.
ــتيك جلويى شما  8- هرگز ترمز نكنيد. اگر الس
ــد، ترمز ناگهانى منجر به افزايش  آسيب ديده باش
ميزان وزن و حركت خودرو روى چرخ هاى جلويى 
مى شود و بدتر اينكه ممكن است لبه چرخ را كامًال 
لخت كند. اگر لبه چرخ خودرو لخت شود، ممكن 
است خودرو به جهت الستيك پنچر شده منحرف 
شود يا لبه چرخ در آسفالت فرو رود كه اين امر باعث 

واژگونى خودرو مى شود.
9- اگر الستيك هاى عقبى خودروى شما پنچر 
شده باشند، ترمز ناگهانى حركت روبه جلوى خودرو 
ــخت خواهد كرد. در اين حالت راندن خودرو  را س
ــود و به احتمال زياد خودرو  ــوار مى ش ــيار دش بس

منحرف خواهد شد.
ــرايط خودرو اجازه  ــير و ش 10- اگر ترافيك مس
مى داد، سعى كنيد خودرو را به آرامى به كنار خيابان 
هدايت كنيد و آن را متوقف كنيد. در حين اين كار 

حتماً با دست به راننده هاى ديگر عالمت دهيد.
11- اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه در چنين 
شرايطى هدف شما اين است كه خودرو را با روشى 

كنترل شده و در نقطه امنى از مسير متوقف كنيد.
12-  وقتى خودرو را در نقطه امنى متوقف كرديد، 
ترمز دستى را بكشيد و چراغ هشداردهنده را روشن 

بگذاريد.

سرهنگ كسرى سيروسى
رئيس پليس راه شمال استان فارس

بهترين واكنش در هنگام تركيدن الستيك خودروى شما
حتما بخوانيد

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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تكنولــوژى اســتفاده از مبدل هاى 
بــا  ســال1970  از  كاتاليســتى 
الزام اجراى قوانين ســخت گيرانه 
آاليندگى بــراى موتورهاى بنزينى 
مطرح گرديد و امروزه از مفيدترين 
آالينده هــاى  كاهــش  روش هــاى 
خروجى از موتور به شــمار مى رود. 
در مبدل هاى كاتاليســتى معمولى، 
گاز قبل از خــروج از اگزوز از يك 
بافــت النه زنبــورى در كانال هــاى 
ميكروسكوپى با پوشش فلزى عبور 
مى كند و پس از آن به ســمت يك 
صافى سراميكى هدايت مى شود. 

هنگامى كه اين گازها به كاتاليزور 
فلزى مى رســند واكنشى شيميايى 
كاهــش  باعــث  كــه  مى دهــد  رخ 
مى شــود.  گاز  ســمى  تركيبــات 
قســمت  از  كــه  گازى  در نتيجــه 
انتهايى اگزوز خارج مى شود به طور 
قابل توجهى پاك تر از گازى اســت 
كه بــدون ايــن فرآينــد از اگزوز 

خارج مى گردد.

آالينده ها و تكنولوژى هاى كنترل آنها در خودرو - مبدل هاى كاتاليستى

سپيده معروفى
كارشناس مركز تحقيق و توسعه

مقدمه
ــتم هاي پس تصفيه در خودروها  طراحى سيس
ــدوده قوانين كنترل  ــت يابى به مح به منظور دس
ــت كه در چند دهه اخير  آالينده ها موضوعى اس
ــت؛  ــى و توجه قرار گرفته اس مورد تحقيق، بررس
ــت  ــرار دادن كاتاليس ــوان به ق ــه مى ت از آن جمل
ــرد. در اين متن به  ــاره ك ــى موتور اش در خروج
بررسى و چگونگى عملكرد مبدل هاى كاتاليستى 
مى پردازيم. اين روش براى انواع موتورها از جمله 
ــتعال تراكمى و  ــتعال جرقه  اى، اش موتورهاى اش
همچنين موتورهاى چهارزمانه و دوزمانه كارايى 

دارد[1].

كاتاليزور
كاتاليزور ماده  اى است كه اگر به مخلوط واكنشى 
افزوده شود، سرعت رسيدن ماده به حالت تعادل 
ــتم را بدون آنكه خود دستخوش تغيير  در سيس
ــود، تغيير و معموالً سرعت  ــيميايى پايدار ش ش
واكنش را افزايش مى دهد. به طور نظرى، كاتاليزور 
را مى توان بدون آنكه دستخوش تغيير شيميايى 
شود در پايان واكنش به دست آورد، هرچند ممكن 

است از لحاظ فيزيكى تغيير كرده  باشد [2].

انواع كاتاليزور
الـف) كاتاليزور همگن: يك كاتاليزور همگن با 
ــك فاز قرار دارد. اثر گاز  مواد واكنش دهنده در ي

كلر بر تجزيه گاز دى اكسيد نيتروژن، نمونه  اى از 
كاتاليزور همگن در فاز گازى است.

ب) كاتاليزور ناهمگن: در كاتاليز ناهمگن، مواد 
واكنش دهنده و كاتاليزور در فازهاى مختلف قرار 
دارند. در اين فرآيند، مولكول هاى واكنش دهنده 
ــطح كاتاليزور جذب مى شوند و واكنش در  بر س

همان سطح انجام مى گردد.

مسموميت كاتاليزور 
ــتند كه مانع از  ــموم كاتاليزورى موادى هس س
ــوند. مبدل كاتاليزورى  فعاليت كاتاليزورها مى ش
مورد استفاده در اگزوز اتومبيل ها، كاربرد جديدى 
از كاتاليزور سطحى است. از آنجا كه اين كاتاليزور 
به وسيله سرب مسموم مى شود، در اتومبيل هاى 
ــزورى، بايد از بنزين  ــن مبدل كاتالي مجهز به اي

بدون سرب استفاده شود [2].

مبدل كاتاليستى
ــتى، قطعه اي است كه در مسير  مبدل كاتاليس
ــرد و پس از  ــي اگزوز قرار مي گي گازهاي خروج
رسيدن به دماي باال باعث شكسته شدن تركيبات 
گازهاي خروجي مى شود و انتشار آالينده هاى مضر 
ــيدكربن (CO)، هيدروكربن ها  از جمله مونوكس
ــروژن (NOx) را كاهش  ــيدهاى نيت (HC) و اكس
ــى واكنش هاى  ــدل كاتاليزورى، ط ــد. مب مي ده
ــيون و احياى خاصى، آالينده هاى مضر  اكسيداس
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ــيدكربن (CO2)، آب (H2O) و  ــه دى اكس را ب
نيتروژن (N2) تبديل مى   كند[3]. 

ــتى،  كاتاليس مبدل هاى  نوع  ــوم ترين  مرس
ــتند كه براي كاهش  مبدل هاي سه گانه هس
هم زمان سه نوع گاز سمي و آالينده هوا مورد 

استفاده قرار مى   گيرند.

ساختار مبدل كاتاليستى
ــازه عمده مبدل كاتاليستى به شرح  سه س

زير است:
ــاى  مبدل ه  :(Substrate) درونـى  اليـه 
ــتى مخصوص اتومبيل ها، يك قطعه  كاتاليس
سراميكى النه زنبورى را در خود جاى داده اند. 
ــش  نوع ديگر اين مبدل ها به قطعه  اى با پوش
ــت كه در ساخت آن از فلزات  فلزى مجهز اس
ــتفاده شده است.  آهن، كروم و آلومينيوم اس
ــاوت اين دو نوع قطعه مركزى در مبدل ها،  تف
ناشى از قيمت تمام شده ساخت آن هاست. هر 
ــراميكى و  ــت (س كدام از اين دو نوع كاتاليس
ــود كه سطوح  فلزى) به گونه  اى طراحى مى ش
ــت جهت پااليش  ــترى را براى كاتاليس بيش

گازهاى آالينده خروجى تأمين كند [4].
ــته  پوسـته شستشـو (Washcoat): پوس
ــو حامل مواد كاتاليست است. موادى  شستش
ــيد تيتانيوم  ــوم، اكس ــيد آلوميني نظير اكس
ــته  ــيليكا و آلومينا در پوس ــا تركيبى از س ي
ــد. اين مواد  ــوى مبدل به كار مى رون شستش
ــت پيش از آن كه وارد قطعه مركزى  كاتاليس
ــوند به حالت تعليق نگه داشته   يا سراميك ش
ــطوح ناهموار و نامنظم پوسته  ــوند. س مى ش
ــطوح الزم  ــود كه س ــو موجب مى ش شستش
ــت در داخل مبدل  براى فعال شدن كاتاليس
ــه حداكثر ممكن  ــزوز، ب ــده در اگ قرارداده ش

افزايش يابد [4].
يك  ــت  كاتاليس  :(Catalyst) كاتاليسـت 
ــت. پالتين، يكى از فعال ترين  فلز گران بهاس
ــت كه كاربرد گسترده  اى  كاتاليست هايى اس
ــر كاربردى  ــال براى ه ــن ح ــا در عي دارد ام
ــت، زيرا واكنش هاى ناخواسته  ــب نيس مناس
ــى دارد. پاالديوم  ــى و هزينه گزافى درپ اضاف
ــوم (Rhodium) نيز دو  (Palladium) و رودي
ــت گران بها محسوب مى شوند. آهن،  كاتاليس

ــرد دارند، اگرچه  ــت كارب ــز و نيكل نيز به عنوان كاتاليس منگن
ــمول محدوديت هايى هستند. كاربرد  هر يك از اين ها نيز مش
ــا (به علت واكنش  ــت در اتحاديه اروپ ــكل به عنوان كاتاليس ني
ــت.  ــاد تتراكربونيل نيكل) ممنوع اس ــيدكربن در ايج مونوكس
ــت در همه جاى دنيا به استثناى  كاربرد مس به عنوان كاتاليس
ــمالى (به علت ايجاد dioxin كه در آنجا غيرمجاز  آمريكاى ش
ــود) مجاز است[4]. عنصر ِسريم (Cerium) در  محسوب مى ش
ــه گانه به عنوان بافر، ذخيره كننده و  ــتى س مبدل هاى كاتاليس
آزادكننده اكسيژن به كار مى رود تا مخلوط گاز را همواره درحد 
ــتوكيومترى نگه  دارد، زيرا حول اين نقطه، مبدل هاى  نقطه اس
ــه گانه باالترين كارايى را نشان مى دهند[5]. در  كاتاليستى س

شكل 1 ساختار مبدل كاتاليستى نشان داده شده است.

1- شكل يك ساختار مبدل كاتاليستى
ــتى ممكن است به شكل ها و  اليه درونى مبدل هاى كاتاليس

فرم هاى سه گانه زير وجود داشته باشد:

كاتاليزور ماده  اى اسـت كه 
اگر به مخلوط واكنشى افزوده 
شود، سرعت رسيدن ماده به 
حالـت تعادل در سيسـتم را 
بـدون آنكه خود دسـتخوش 
تغيير شـيميايى پايدار شود، 
تغيير و معموالً سرعت واكنش 
را افزايـش مى دهـد. به طـور 
نظـرى، كاتاليـزور را مى توان 
بدون آنكه دسـتخوش تغيير 
پايـان  در  شـود  شـيميايى 
واكنش به دست آورد، هرچند 
ممكن است از لحاظ فيزيكى 

تغيير كرده  باشد

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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1) گلوله هاى كوچك سراميكى
ــل)  ــانه عس ــراميكى (ش ــانه هاى س 2) ش

يك تخته
3) شانه هاى متاليكى يك تخته 

1)گلوله هاى كوچك سراميكى
ــاختار، اليه هايى از گلوله هاى  ــن نوع س در اي
ــده اند.  ــراميكى روى يكديگر واقع ش كروى س
اين گلوله ها در درجه  حرارت باال مقاوم هستند. 
ــن گلوله ها  ــور در نقطه تماس اي ــاى عب راه ه
ــطح وسيع اين  ــده اند و س با يكديگر ايجاد ش
گلوله ها در معرض دود اگزوز قرار مى گيرد. اين 
نوع مبدل هاي كاتاليستي، از كره هاي پرسوراخ 
آلومينا (AL2O3) كه فلزات گران بها مانند پالتين 
در داخل آنها كاشته شده، تشكيل شده اند و درون 
محفظه اي فلزي زير خودروها قرار  مى گيرند. اين 
گلوله هاى كاتاليستى در حدود 3 ميلى متر قطر 
ــبت  به  ــراميك آلومينا نس دارند. گلوله هاى س

سايش و برخورد، مقاوم هستند [6].

2) شانه سراميكى 
ــازك  ــاي ن ــوع دوم، از ديواره ه ــاختار ن س
ــراميكي النه زنبوري تشكيل يافته و داراى  س
ــت. اين ديواره ها،  مونوليت هاي سراميكي اس
ــتند بلكه  ــتن فلزات گران بها نيس محل نشس
ــطوح تماس  ــتن س فلزات گران بها براي داش
 Washcoat ــام ــتر روي اليه خارجي به ن بيش
قرار مي گيرند. ماتريس اين مبدل شباهت به 
ساختار شانه هاى عسل دارد و از هزاران كانال  
ــده كه از ميان آنها گازهاى  موازى ساخته ش
ــانه از  ــور مى كنند. اليه هاى اين ش اگزوز عب
ــاخته  كورديريت (Al2O3.2SiO2.5MgO2) س
ــده كه در درجه حرارت هاى باال هم ثبات  ش

خود را حفظ مى كند[6].

3) شانه متاليك
ــانه اين ساختار شامل ورقه هاى  اليه هاى ش
ــه يك درميان تخت  ــت ك ــوالدى نازك اس ف
 S ــا ــچ ي ــكل مارپي ــتند و به ش ــدار هس و تاب
تاب خورده، آنها را مى پوشانند. ساختار مارپيچ 
ــكل پيچ خورده اليه متاليكى، باعث  و يا S ش
توزيع بهتر حرارت و درنتيجه، ثبات مكانيكى 
ــود. صفحه و اليه  و عمر مفيد دستگاه مى ش
ــا  ــذدار آلومين ــش منف ــِى داراى پوش متاليك
ــش نازكى دارد كه به طور  (AL2O3) نيز پوش
 (Pt) پراكنده در آن از دو فلز گران بهاى پالتين
ــتفاده شده است [6]. اكثر  (Rh) اس و روديوم

ــاى مدرن  ــتى خودروه ــاى كاتاليس مبدل ه
ــاختار النه زنبورى در كاتاليست  امروزى از س

استفاده مى كنند[3].
مزاياي ساختار شانه سراميكي نسبت به فلزي، 
ــش دهي راحت تر، ارزان تر  توليد آسان تر، پوش
ــداري دما و بازيافت راحت تر  بودن، قدرت نگه
ــبت به سراميكي،  ــت. مزاياي نوع فلزي نس اس
ــت باالتر در برابر ضربه و حرارت، قابليت  مقاوم
ــوراخ  ــت ديواره (داراي تعداد س كاهش ضخام
بيشتر) و افت فشار كمتر و گرم شدن سريع تر 
ــاختار مبدل هاى  ــروزه رايج ترين س ــت. ام اس
ــتى، ساختار سراميكي است كه حدود  كاتاليس
ــت ها  85 درصد از كل توليدات مبدل كاتاليس
ــكل زير مبدل هاى  ــكيل مي دهد. در ش را تش
ــانه فلزى و سراميكى  كاتاليستى با ساختار ش

نشان داده شده است.

شكل2- مبدل هاى كاتاليستى؛ (A) فلزى و 
(B) سراميكى

مراحل پااليش آالينده ها
مبدل كاتاليستى از دو نوع كاتاليست جهت 

پااليش آالينده ها استفاده مى كند:
- كاتاليست كاهش دهنده 

 (Reduction Catalyst)
- كاتاليست اكسيدكننده
 (Oxidation Catalyst)

كاتاليست كاهش دهنده
عملكرد كاتاليست كاهش دهنده، اولين مرحله 
پااليش توسط مبدل هاى كاتاليستى است. اين 
ــتفاده از پالتين و روديوم  نوع كاتاليست، با  اس
ــيدهاى نيتروژن (NOX) را كاهش  مقدار اكس

ــاى (NO) يا  ــه مولكول ه ــد. هنگامى ك مى ده
(NO2) به كاتاليست برخورد مى كنند، نيتروژن 
خود را از دست مى دهند (نيتروژن موجود جذب 
كاتاليست مى شود) و اكسيژن باقى مانده به شكل
ــود. نيتروژن  ــارج مى ش ــت خ (O2) از كاتاليس
جذب شده توسط كاتاليست با ساير مولكول هاى 
ــت تركيب شده و  نيتروژن موجود در كاتاليس

به شكل مولكول N2 در مى آيد[7]. 
2NO2 => N2 + 2O2

كاتاليست اكسيدكننده
ــيدكننده، دومين  ــت اكس عملكرد كاتاليس
مرحله از پااليش توسط مبدل هاى كاتاليستى 
است. اين نوع كاتاليست مقدار هيدروكربن هاى 
ــيد كربن را با سوزاندن  ــوخته و مونوكس نس
ــيد كردن) آنها توسط عبور دادن آنها از  (اكس
صفحات كاتاليست پالتين و پاالديوم، كاهش 
 CO مى دهد. اين نوع كاتاليست مولكول هاى
ــيژن باقى مانده در  ــا اكس ــا را ب هيدروكربن ه

گازهاى خروجى تركيب مى كند [7]. 
2CO + O2 => 2CO2

سيستم كنترل
سومين مرحله از پااليش آالينده ها، كنترل 
جريان گازهاى خروجى جهت كنترل سيستم 
پاشش سوخت است. يك سنسور اكسيژن در 
قسمت باالى مبدل كاتاليستى قرار دارد. اين 
سنسور اطالعات اكسيژن موجود در گازهاى 
خروجى را به واحد كنترل الكترونيكى خودرو 
انتقال مى دهد. واحد كنترل الكترونيكى موتور 
ــتفاده از اين اطالعات، مقدار افزايش يا  با اس
كاهش اكسيژن را با تنظيم نسبت مخلوط هوا 

به سوخت مشخص مى كند [7].

انواع مبدل هاى كاتاليستى
1- دوگانه

ــور عمده   در  ــوع از كاتاليزورها به ط ــن ن اي
ــش آالينده هاى  ــاى ديزلى براى كاه موتوره
ــيدكربن و هيدروكربن هاى نسوخته  مونوكس
ــدم توانايى اين گونه  به كار مى روند. به علت ع
از كاتاليست ها در كاهش آالينده هاى اكسيد 
ــروزه در موتورهاى بنزينى از اين  نيتروژن، ام
ــت ها استفاده نمى شود و به جاى  نوع كاتاليس
آنها، كاتاليست هاى سه گانه مورد استفاده قرار 
مى گيرند. كاتاليزور دوگانه دو عمل را به طور 

هم زمان انجام مى دهد:
ــه  ب ــيدكربن  مونوكس ــيون  اكسيداس  -

  CO + 12 O2 → CO2 :دى اكسيدكربن
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- اكسيداسيون هيدروكربن هاى نسوخته و 
تبديل آنها به دى اكسيدكربن و آب:

CxH2x+2 + [(3x+1)/2] O2 → xCO2 +
(x+1) H2O

2- سه گانه
مبدل كاتاليستى سه گانه، سه وظيفه زير را 

انجام مى دهد:
- كاهش اكسيدهاى نيتروژن به اكسيژن و 

2NOx → xO2 + N2 :نيتروژن
ــه  ب ــيدكربن  مونوكس ــيون  اكسيداس  -

CO + 12 O2 → CO2 :دى اكسيدكربن
- اكسيداسيون هيدروكربن هاى نسوخته و 

تبديل آنها به دى اكسيدكربن و آب:
CxH2x+2 + [(3x+1)/2] O2 → xCO2 +

(x+1) H2O
ــن نوع از  ــم در رابطه با اي ــيار مه نكته بس
كاتاليست ها اين است كه زمانى اين كاتاليست ها 
باالترين راندمان را دارند كه گازهاى خروجى 
از موتور و ورودى به كاتاليست به  مقدار كمى 

باالتر از نقطه استوكيومترى باشند[8]. 

موتورهاى ديزلى و مبدل هاى كاتاليتيك
 - ــى  ديزل ــاى  موتوره از  ــيارى  بس در 
ــه ــوم ب ــدل موس ــى، از مب ــى تراكم  احتراق
/(Diesel Oxidation Catalystكاتاليست 
ــتفاده مى شود. اين  ــيدكننده ديزلى) اس اكس
كاتاليست با استفاده از اكسيژن در مسير گاز 
ــيدكربن را به  ــى از اگزوز، گاز مونوكس خروج
دى اكسيدكربن و هيدروكربن ها را نيز به آب و 

دى اكسيدكربن تبديل مى كند.
ــا 90 درصد كارايى دارند و  اين نوع مبدل ه
در عين حال بوى بد گازوئيل (سوخت ديزلى) 
ــد و دوده خروجى از اگزوز  ــان مى بَرن را از مي
ــد. اين نوع  ــز كاهش مى دهن (SOOT) را ني
ــتند، زيرا  مبدل ها در كاهش NOX مؤثر نيس
هرگونه كاهنده موجود در شرايط تحت تراكم 
ــى از موتور ديزلى از  ــاالى O2 در گاز خروج ب

بين مى رود[4].

نتيجه گيرى
ــه حجم گازهاي خروجي از يك  به دليل آنك

ــنگين مانند كشتي ها،  موتور ديزل وسيله س
كاميون ها، اتوبوس ها و ماشين هاي راه سازي و 
... به علت نوع موتور و توان باالتر بسيار بيشتر 
از حجم آلودگي هاي موتور بنزيني است و اين 
ــاعت كار باالتري دارند، استفاده از  ــايل س وس
ــتى پايه فلزي تشريح شده  مبدل هاي كاتاليس
در ابتداي مطلب به هيچ وجه صرفه اقتصادي 
ــزات داخل اين مبدل ها كمياب  ندارد، زيرا فل
ــتند. به دليل بزرگتر بودن و توان  و گران هس
توليدي باالتر اين وسايل نسبت به موتورهاى 
ــتر و پيوسته آنان  ــاعات كار بيش بنزينى و س
بخش زيادي از آلودگي ها متعلق به اين وسايل 

است[9].
ــنگين ديزلي بهترين  ــراي خودروهاي س ب
ــا  ي  Selective Catalytic Reduction روش

SCR است.
اتوبوس هاى توليدى شركت عقاب افشان نيز 
 SCR، با كيفيت يورو 6 مجهز به سيستم هاى
EGR و DPF هستند كه در بخش هاى بعدى 
اين مطلب در آينده، اين سيستم ها معرفى و 

بررسى مى شوند.

منابع:
[1]- http://www.1car.ir
[2]- http://www.tuningtalk.com
[3]- http://www.preciousmetals.umicore.
com

[4]- http://www.catalyticconverter.com
[5]- http://fa.wikipedia.org
[6]- http://www.khodroha.com
[7]- http://www.gerdavari.com
[8]- http://www.chemist.blog.ir

ــارى- كاهش  ــدس حميدرضا انص [9]- مهن
آالينده هاى خودروهاى ديزلى توسط سيستم 
ــتى (SCR) با كمك محلول  كاهشى كاتاليس

تركيبى آب اوره.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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علم و فناورى
آيا فضاى وب اثرگذارترين اختراع تاريخ است؟

جوالن فناورى ها در المپيك 2016 ريو
اخبار فناورى 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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بيســت وپنج ســال قبــل همه چيز 
تغيير كرد. در آن زمان «جنگ سرد» 
پايان يافته بود، اياالت متحده براى 
دستيابى به اهداف خود در خاورميانه 
نبردهايــى را در خليج فــارس آغاز 
 كــرده بود و همزمان با اين اتفاقات 
«تيم برنرز-لى» وب را اختراع كرد. 
در بين اينها و بســيارى از اتفاقات 
ديگر كه ســال 1991 ميــالدى رخ 
داد، بايــد اعتراف كرد كــه اختراع 
تأثيرگذارتريــن  و  مهم تريــن  وب 
رويداد در آن ســال بود. زيرا از آن 
سال به بعد فرود و صعود دولت ها 
به صــورت متنــاوب اتفــاق افتاد، 
جنگ هاى مختلف به وقوع پيوست و 
مشكالت اقتصادى جهان گريبانگير 
مردم شــد. ولى آنچه توانســت به 
صورت مــداوم روى زندگى تك تك 
ســاكنان كره خاكى اثرگذار باشــد، 
اختــراع وب بــود كه بيســت وپنج 
سال قبل در چنين روزهايى صورت  

گرفت.

اثرگذارترين اتفاق تاريخ
ــاالً ميلياردها نفر از  ــا و احتم ــال 1991 م در س
ساكنان كره خاكى به اينترنت دسترسى نداشتيم و 
هنوز به درستى نمى دانستيم اين فضا چه كاربردهايى 
مى تواند در زندگى روزمره داشته باشد. اينترنت در 
آن زمان از طريق اپليكيشن هاى مبتنى بر سيستم 
ــت چند  ــترس بود و پس از گذش ASCII  در دس
سال تنها ابزارى كه از طريق اينترنت ارتباط ميان 
مردم را برقرار مى كرد پست الكترونيكى بود كه از 
طريق برنامه هايى مانند pine و elm خدمات مرتبط 

با آن ارائه مى شد.
براى دانلود و جست وجو كردن فايل ها مشكالت 
ــى پيش رو بود و حتماً بايد برنامه هايى مانند  فراوان
ــتفاده قرار مى گرفت. براى  ftp يا Archie مورد اس
پيدا كردن اطالعات مورد نياز كاربران مجبور بودند 
به جاى گوگل، پلتفرمى موسوم به Gopher را مورد 
استفاده قرار دهند و البته پس از گذشت چند سال 
يك ابزار كاربردى جايگزين با نام ياهو روى كار آمد 
ــت يكى از بزرگترين اتفاقات را در تاريخ  كه توانس
جست وجوى اينترنتى رقم بزند. با همه اين اتفاقات 
ــد با ثبت اختراعى به نام  «تيم برنرز-لى» موفق ش
«وب» يكى از تأثيرگذارترين اتفاقات را در زندگى 

انسان باعث شود.
آن روزها هيچ كس نمى دانست يك اتفاق بزرگ 
در حال صورت گرفتن است و فقط گروه محدودى 
ــان اينترنتى به صورت جدى  از محققان و مهندس
ــال 1993  روى اين طرح كار مى كردند. تا اوايل س

ميالدى اين فضا هنوز به صورت عمومى براى مردم 
عرضه نشده بود و كمتر كسى در مورد وب آگاهى 
داشت و طولى نكشيد كه رسانه هاى خبرى نوشتن 
خبرها و گزارش هاى مربوط به آن را آغاز كردند تا 
ــنا شوند.نخستين گزارشى كه سال  مردم با آن آش
ــه نيويورك  تايمز در مورد وب به  1991 در روزنام

انتشار رسيد، به قرار زير بود:
ــوان آن را با نام  ــه مى ت «World-Wide Web ك
ــناخت، همچنان يك طرح در حال  WEB هم ش
ــود و با وجود اين كاربران  ــعه محسوب مى ش توس
عمومى هم مى توانند به آن دسترسى داشته باشند. 
ــان تر و جامع تر  اين طرح اطالعات اينترنتى را آس
منتشر مى كند. سيستم WEB قادر است متن ها را 
به صورت جامع و كارآمد در اينترنت منتشر كند. 
اين سيستم مى تواند دسترسى به اسناد و اطالعات 
ــكان دهد به صورت  ــان كند و به رايانه ها ام را آس
جامع و شبكه اى به داده ها دسترسى داشته باشند.

ــات مى توانند به يكديگر  ــتم كلم در اين سيس
ــوند و آنها را در اسناد و فايل هاى ديگر  لينك ش
هم مى توان جست وجو كرد. به عنوان مثال براى 
دسترسى به زندگينامه «گريس هوپر» مى توانيد 
ــه اختراع  ــف اطالعات مربوط ب ــناد مختل در اس
سيستم COBOL  توسط او يا فعاليت هاى ديگر 
را شناسايى كنيد. همه اين اتفاقات روى سيستم 
عامل شخصى ما صورت مى گيرد و از اين طريق 
ــترده دسترسى  مى توانيد به بانك اطالعات گس

داشته باشيد.»

آيا فضاى وب اثرگذارترين اختراع تاريخ است؟
25 سال از طراحى اولين فضاى وب گذشت

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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اثرگذارى جامع «وب»
آن روزها هيچ كس تصور نمى كرد وب در آينده 
نه چندان دور بتواند همه بخش هاى زندگى، از 
اقتصاد گرفته تا ابزارهاى سرگرمى و روزمره را 
ــر از يك دهه از  ــش قرار دهد. كمت تحت پوش
زمان اختراع وب، شركت آمازون براى نخستين 
بار امكان خريد و فروش كاال روى فضاى مجازى 
را مبتنى بر سيستم وب آغاز كرد و پس از آن 
ــيقى، تلويزيون، بورس، امالك،  خدمات موس
ــى روزنامه نگارى به طور كامل  ارتباطات و حت
ــد و كم كم اين فضا توانست  به وب وابسته ش
به عنوان اصلى ترين ابزار براى ارائه سرويس هاى 
ــتفاده قرار گيرد. البته در اين  مذكور مورد اس
ــب وكار بيشترين تأثير  فرآيندها تجارت و كس
را پذيرفت و توانست بزرگترين موفقيت ها را از 
ــب كند. اين روزها اگر در شهر  طريق وب كس
تهران پشت رايانه شخصى خود نشسته باشيد، 
به راحتى مى توانيد به صورت زنده و مستقيم با 
ــتى كه در شهر لندن يا نيويورك زندگى  دوس
ــته باشيد  مى كند ارتباط صوتى-تصويرى داش
ــد كه اين خدمات از طريق وب در  و بايد بداني

اختيار شما قرار مى گيرد.
ــت بيش از هر  ــال هاى اخير توانس وب در س
ــردم تأثير بگذارد.  ــر روى زندگى م زمان ديگ
ــتى در شهر  مدتى قبل كه يك حمله تروريس
ــه جان چندين نفر را گرفت يا در  نيس فرانس
ــدوم Brexit براى خروج  جريان برگزارى رفران
بريتانيا از اتحاديه اروپا، وب كاربردى ترين ابزارى 
بود كه اخبار مربوط به اين اتفاقات را به صورت 
ــتراك  ــا مردم جهان به اش ــه به لحظه ب لحظ
گذاشت. همين اتفاق موجب شده است تا اين 
ــان به اين نتيجه برسند كه در  روزها كارشناس
آينده نه چندان دور وب مى تواند به عاملى براى 

اخيـر  سـال هاى  در  وب 
توانسـت بيـش از هـر زمان 
ديگـر روى زندگى مردم تأثير 
بگـذارد. مدتى قبـل كه يك 
حملـه تروريسـتى در شـهر 
نيس فرانسه جان چندين نفر 
را گرفت يا در جريان برگزارى 
خروج  براى   Brexit رفراندوم
بريتانيـا از اتحاديـه اروپا، وب 
كاربردى تريـن ابـزارى بود كه 
اخبار مربوط به اين اتفاقات را به 
صورت لحظه به لحظه با مردم 
جهان به اشـتراك گذاشـت. 
همين اتفاق موجب شده است 
تا ايـن روزها كارشناسـان به 
اين نتيجه برسند كه در آينده 
نه چندان دور وب مى تواند به 
عاملى بـراى يكپارچگى همه 
مردم جهان تبديل شود و آنها 
را بيش از هر زمان ديگر به هم 

نزديك كند.

يكپارچگى همه مردم جهان تبديل شود و آنها را بيش از هر زمان 
ديگر به هم نزديك كند.

آينده وب
ــت بزرگترين اتفاق در عرصه فناورى را رقم  وب در آغاز توانس
ــاكنان كره خاكى را به نوعى با خود درگير  بزند و تقريباً همه س
ــت، اتفاقى بود  ــت 1991 به وقوع پيوس كند. آنچه كه در آگوس
ــرار خواهد داد. آن  ــم مردم را تحت تأثير ق ــه تا قرن ها بعد ه ك
زمان نخستين پايه هاى سيستمى به نام تبادل تجارى اينترنت 
ــد. اين سيستم امكان تجارت و بازرگانى در  (CIX) راه اندازى ش
ــاى مجازى را فراهم مى كرد و در نهايت فضاى وب با همين  فض
ــتم هاى نظامى، مراكز تحقيقاتى،  ــتم توانست براى سيس سيس
فضاهاى آكادميك و ... خدمات تخصصى و ويژه ارائه دهد. آنچه 
كه كارشناسان امروزى مى گويند اين است كه در سال 1991 وب 
و سيستم CIX اتفاقى را رقم زدند كه باعث ظهور فضاى اينترنتى 
ــد. امروز آنچه كه به عنوان خدمات اينترنتى از طريق  مدرن ش
سايت ها و پلتفرم هاى مختلف در اختيار ما قرار مى گيرد، در اصل 
همان سيستم تعريف شده مبتنى بر وب است و به عبارت ديگر 
ــال  ــت وپنج س مى توان گفت اگر برنرز-لى چنين فضايى را بيس
قبل ارائه نكرده بود، هم اكنون نمى توانستيم قابليت هاى مجازى 

امروزى را در اختيار داشته باشيم.
ــوم به گوگل،  ــرويس جستجوگر اينترنتى موس بزرگترين س
بزرگترين فروشگاه اينترنتى جهان موسوم به آمازون، بزرگترين 
ــوم به فيس بوك، بزرگترين مركز  ــبكه اجتماعى جهان موس ش
 ،AirBnB ــه ــوم ب ــافرتى موس اينترنتى ارائه كننده خدمات مس
 ،Uber ــه ــوم ب ــى موس ــرويس ارائه خدمات تاكس بزرگترين س
ــكن موسوم به Zillow و...  بزرگترين سرويس ارائه خدمات مس
مبتنى بر وب فعايت مى كنند و همه فعاليت هاى خود را مديون 
اختراع برنرز-لى هستند. با اين توضيحات، به نظر شما آينده وب 
ــمتى پيش خواهد رفت؟ آنچه كه از هم اكنون مى توان  به چه س
پيش بينى كرد اين است كه وب همچنان به جلو حركت مى كند 
و در آينده مى توان بيش از امروز تأثيرپذيرى از اين فضا را روى 

زندگى روزمره مشاهده كرد.
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برزيل پــس از تجربــه برگزارى 
جام  جهانــى 2014، نهايت تالش 
خود را بــراى برگــزارى بى نقص 
 2016 المپيــك  بازى هــاى 
تابســتانى به عنــوان بزرگ ترين 
رويداد ورزشــى جهان انجام داد، 
اما همان طور كه پيش بينى مى شد 
مشــكالت فراوانــى هــم متوجه 
ايــن دوره از مســابقات المپيك 
بود. مشــكالتى مانند زيرساخت 
نامناســب شــهرى، نگرانى هــاى 
امنيتى، افزايش جرايم خيابانى و 
اعتراض هاى گسترده شهروندان 
و شايعه شــيوع ويروس زيكا كه 
برگــزارى اين رقابت هــا را تحت 

تأثير قرار مى داد. 

همچنين مسائل فراوان موجود در زمينه اسكان 
ــد  ــكاران در دهكده المپيك باعث ش و رفاه ورزش
مثال تيم آمريكا از يك كشتى به عنوان هتل محل 
ــتقرار ورزشكاران استفاده كند يا تيم انگلستان  اس
ــپزى نيز  همراه كاروان خود يك تيم حرفه اى آش
ــرده و از نيروهاى ويژه  ــابقات اعزام ك به محل مس
ــكاران خود بهره  S.A.S براى تأمين امنيت ورزش
ــده  ــته ش ــتراك گذاش گيرد. حتى تصاوير به اش
توسط ورزشكاران اعزامى كشورمان در شبكه هاى 
ــب اسكان آنها را به  اجتماعى نيز وضعيت نامناس
ــت. اما اين تمام داستان نيست  تصوير كشيده  اس
ــك ريو را مى توان  ــيم، المپي و اگر توجه كرده باش
ــابقات دانست. حضور  فناورانه ترين دوره از اين مس
پررنگ فناورى در برگزارى اين مسابقات را نمى توان 
و نبايد ناديده گرفت، لباس هاى هوشمند ساخته 
شده با چاپگرهاى سه بعدى، فناورى هاى پوشيدنى، 
ــك داورى، فناورى هاى جديد  ــاى نوين كم ابزاره
تصويربردارى و پخش مسابقات، تجهيزات انفرادى 
فوق پيشرفته و روش هاى تازه براى عرضه اطالعات 
ــى از تحوالت  ــدگان تنها بخش ــه مربيان و بينن ب
پيشرفته به كارگرفته شده در اين مسابقات است، 

پس با ما همراه باشيد.
برگزارى المپيك تنها به اجراى مسابقات محدود 
ــود و اسكان ورزشكاران، پوشش رسانه اى و  نمى ش
فراهم  كردن زيرساخت هاى تاسيساتى و خدماتى 
ــكل اين رويداد نيز  الزم براى پيشرفت بدون مش

چالشى بزرگ به شمار مى رود. شركت هاى بزرگ، 
به دليل پوشش رسانه اى گسترده اين رويداد تالش 
ــاى جديد در كنار  ــتفاده از فناورى ه كردند با اس
ايجاد تجربه اى بهتر براى ورزشكاران و تماشاگران، 
ــود را به دنيا  ــوالت و قابليت هاى جديد خ محص
عرضه كنند. شركت هاى بزرگ و نام آشناى بسيارى 
با تأمين تجهيزات، فناورى و پشتيبانى در برگزارى 

المپيك ريو 2016 مشاركت كردند.
يكى از مهم ترين اين شركت ها جنرال الكتريك 
ــاختى،  ــت كه در كنار ارائه فناورى هاى زيرس اس
ــه و تأمين آب  ــزات تصفي ــرژى، تجهي ــن ان تأمي
ــى  ــرب و تجهيزات نورپردازى، امكان دسترس ش
كميته بين المللى المپيك به پرونده هاى پزشكى 
ــن را فراهم كرد. براى  ــكاران به صورت آنالي ورزش
ــكى اين رقابت ها  ــتندات پزش اولين بار تمام مس
ــد. البته اين  ــورت كامال ديجيتال ثبت مى  ش به ص
تمام مشاركت اين شركت نيست و عالوه بر تأمين 
فناورى هاى حسگر و پايش ورزشكاران، با استفاده از 
صدها ِدرون (پهباد)، پوشش تصويرى بسيار جالب 
ــى از اين رويدادها را در اختيار بينندگان  و متفاوت
ــركت يا  ــايت اين ش قرار مى داد. با مراجعه به وبس
صفحه آن در شبكه هاى اجتماعى مى توانيد تصاوير 
ــده توسط اين پرنده هاى هوشمند را  زنده ثبت ش

مشاهده كنيد.
شركت ژاپنى نيسان نيز با تأمين بيش از 4500 
خودروى مجهز به پيشران پاك (الكلى و الكتريكى) 

جوالن فناورى ها در المپيك 2016 ريو
المپيك با كمك تكنولوژى پديده زيباترى است!

جهانگير نادرپور
خبرنگار فناورى اطالعات

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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ــمى خودروهاى  ــده رس ــوان تأمين كنن به عن
ــكاران، مربيان،  ــابقات، حمل و نقل ورزش مس
ــئوالن اجرايى و اعضاى رسانه  را  همراهان، مس
به عهده داشت. اين شركت همچنين آموزش 
ــدگان و تأمين خودروهاى مخصوص افراد  رانن

ناتوان جسمى را داد.
ــريك  ــال 1968 ش ــركت Visa نيز از س ش
ــابقات بوده و در المپيك  رسمى برگزارى مس
امسال از فناورى بسيار پيشرفته اى براى خريد 
ــكار مورد حمايت اين  رونمايى كرد. 45 ورزش
شركت با استفاده از يك حلقه هوشمند مجهز 
به فناورى NFC تراكنش هاى مالى و خريد در 
ترمينال هاى خريد الكترونيك را انجام مى دادند. 
ــركت هاى استارت آپ  البته پيش  از اين نيز ش
فناورى حلقه هاى خريد هوشمند را عرضه كرده  
بودند، اما اين نخستين بار بود كه يك شركت 

مالى بزرگ از اين فناورى پشتيبانى مى كرد.

ديگر ياران المپيك ريو
ــركت رايانه اى Cisco نيز زيرساخت هاى  ش
ارتباطى و شبكه، تأمين تجهيزات پخش براى 
ــابقات و  ــش از 26 پخش كننده اصلى مس بي
پخش آنالين تصاوير مسابقات را عهده دار بود. 
همچنين اين شركت تجهيزات ارتباط بى سيم 
ــرد. اما اين تنها  ــبكه اينترنت را عرضه  ك و ش
شركت رايانه اى بزرگ درگير در اين مسابقات 
نبود، چراكه مايكروسافت نيز با به عهده گرفتن 
مسئوليت تعدادى از وبسايت هاى رسمى مرتبط 
با المپيك، حجم زيادى از اطالعات آنالين توليد 
شده در طول برگزارى اين مسابقات را مديريت 
ــد بيش از  كرد. از همان ابتدا پيش بينى مى ش
12 ميليارد صفحه وب در طول اين مسابقات 
ــط  ــود كه بيش از 60 درصد آن توس ايجاد ش
ــايت هاى موبايل توليد مى شد. همچنين  وبس
مايكروسافت پيش بينى كرده بود در دو هفته 
ــابقات بيش از چهار پتابايت  برگزارى اين مس
داده توليد كند. اين شركت همچنين مسئوليت 
تأمين داده هاى آمارى را براى اين مسابقات به 

عهده گرفته بود.
ــونيك نيز مانند سال 2012 تجهيزات  پاناس
ــن  كرد.  ــابقات را تأمي ــرى مس ــمعى و بص س
 ،LED ــركت با تأمين پنل هاى بزرگ اين ش

تجهيزات پخش رسانه اى، تجهيزات صوتى حرفه اى، دوربين هاى 
ويدئويىـ  امنيتى و تلويزيون هاى مورد استفاده در اين المپيك 
حضور داشت. همچنين تجهيزات پخش با وضوح 4K و تجهيزات 
ــم افتتاحيه و اختتاميه توسط  نورپردازى اختصاصى براى مراس

پاناسونيك به عنوان شريك رسمى مسابقات تأمين مى شد.

المپيك مجازى
ديگر فناورى جديد به كار رفته در المپيك امسال را بايد پخش 
ــب VR يا واقعيت مجازى و با  ــى در قال برخى رويدادهاى ورزش
ميدان ديد 360 درجه برشمرد. شركت سامسونگ فناورى واقعيت 
ــد زد و دركنار ارائه خدمات  ــابقات پيون افزوده خود را با اين مس
ــكاران و تماشاگران، امكان تماشاى  مكان پايه و تعاملى به ورزش
ــابقات واليبال  ــابقات آبى و مس افتتاحيه و اختتاميه، برخى مس
ساحلى به صورت واقعيت مجازى را فراهم كرده  بود. همچنين اين 
شركت فناورى بخصوصى براى شناگران نابينا توسعه داده كه در 
ــت بدون  كاله آنها قرار گرفته و زمان الزم براى دور زدن و برگش

برخورد به ديواره استخر را براى آنها فراهم مى كرد.

سريع تر، قوى تر و باالتر
مسابقات المپيك همواره محل استفاده از آخرين فناورى هاى 
ــرفته براى بهبود عملكرد ورزشكاران،  ــى و ابزارهاى پيش ورزش
ــت. المپيك امسال از اين قاعده مستثنا  مربيان و داوران بوده  اس
ــيارى براى اولين بار در اين رقابت ها مورد  نبود و فناورى هاى بس
ــتفاده قرار مى گرفت. يكى از اين فناورى ها را بايد استفاده از  اس
دوربين هاى سه بعدى براى تحليل حركت بازيكنان و نيز استفاده 
از فناورى كمك داورى مشهور (Hawkeye) كه پيش از اين در 
مسابقات واليبال براى كمك به داوران در تشخيص محل برخورد 
ــتين بار در المپيك  ــده دانست كه براى نخس ــتفاده  ش توپ اس
به كارگرفته  شد. همچنين فناورى هاى پيشرفته تصويربردارى زير 
آب كنار حركت هم سرعت با شناگران، اطالعات مفيدى از جمله 

تعداد حركات دست و پا را نيز در اختيار مربى قرار مى داد.
مسابقات تيراندازى و تيروكمان نيز براى نخستين  بار از اهداف 
ــتفاده مى كردند كه با استفاده از فناورى  ــمند جديدى اس هوش
ليزرى مى توانست با دقت ميلى مترى محل برخورد تير را محاسبه 
كرده و حتى اطالعاتى از قبيل سرعت و زاويه تير هنگام برخورد را 
نيز ثبت كند. ورزش وزنه بردارى نيز شاهد استفاده از فناورى هاى 
ــردارى براى كمك به داوران و نيز تأمين حداكثر  جديد تصويرب
ــاگران تلويزيونى  بود. در مسابقات قايقرانى  زاويه ديد براى تماش
ــن از جمله GPS و پهبادهاى  ــتفاده از فناورى هاى نوي نيز با اس
هوشمند براى تصويربردارى و ثبت حركات ورزشكاران اطالعات 
ــكاران به مربيان ارائه  شده و  ــترى درباره ريز عملكرد ورزش بيش

پوشش تصويرى مناسب ترى براى بينندگان فراهم مى شد.

المپيـك ريـو را مى تـوان 
از  دوره  فناورانه تريـن 
دانسـت.  مسـابقات  ايـن 
حضـور پررنـگ فنـاورى در 
برگـزارى ايـن مسـابقات را 
ناديـده  نبايـد  و  نمى تـوان 
گرفـت، لباس هاى هوشـمند 
چاپگرهاى  با  شـده  سـاخته 
فناورى هـاى  سـه بعدى، 
پوشـيدنى، ابزارهـاى نويـن 
فناورى هـاى  داورى،  كمـك 
پخش  و  تصويربردارى  جديد 
انفرادى  تجهيزات  مسابقات، 
فـوق پيشـرفته و روش هاى 
تـازه بـراى عرضـه اطالعات 
به مربيـان و بيننـدگان تنها 
بخشـى از تحوالت پيشرفته 
بـه كارگرفتـه شـده در اين 

مسابقات است

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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كره جنوبى سريع ترين اينترنت دنيا 
كره جنوبى بار ديگر به عنوان كشورى كه 
ــهروندان خود  ــريع ترين اينترنت را به ش س
ــق گزارش  ــد. طب ــناخته ش ارائه مى دهد ش
ــده، ايران در جايگاه هفتاد و سوم  منتشر ش
ــه كمپانى  ــر گزارش هايى ك ــرار دارد. بناب ق
OpenSignal منتشر كرده است كره جنوبى 
ــت در هر دو  ــريع ترين اينترن ارائه دهنده س
ــلوالر) به  ــت واى فاى و تلفن همراه (س حال
ــهروندانش است. متوسط سرعت اينترنت  ش
ــه 41/34 مگابيت بر ثانيه  ــره جنوبى ب در ك
ــد و اين در حالى است كه افغانستان  مى رس
ــرعت 2/2 مگابيت بر ثانيه در  با متوسط س
ــط  ــنگاپور با متوس جايگاه آخر قرار دارد. س
ــت بر ثانيه  ــرعت اينترنت 31/19 مگابي س
ــتاده و مجارستان نيز با  در جايگاه دوم ايس
ــرعت اينترنت 26/15 مگابيت بر  متوسط س
ــوم را به خود اختصاص داده  ثانيه جايگاه س
ــت. جالب است بدانيد ايران با رسيدن به  اس
ــرعت اينترنت 5/13 مگابيت بر  ــط س متوس

ثانيه در جايگاه هفتاد و سوم قرار دارد.

دست رد 4ميليارد انسان به اينترنت 
براساس آخرين گزارشى كه از سوى اتحاديه 

بين المللى مخابرات (ITU) منتشر شده است، 
بيش از نيمى از جمعيت دنيا (3/9 ميليارد نفر) 
هنوز از اينترنت استفاده نمى كنند. اتحاديه بين 
ــار جديدى را از  ــى مخابرات (ITU) آم الملل
وضعيت استفاده از فناورى اطالعات و ارتباطات 
منتشر كرده است كه اين آمارها نشان مى دهد، 
به رغم كاهش قيمت خدمات فناورى اطالعات 
و ارتباطات، هنوز 3/9 ميليارد نفر از جمعيت 
جهان از اينترنت استفاده نمى كنند. اين آمار و 
ارقام كه مربوط به وضعيت فناورى اطالعات و 
ارتباطات در سال 2016 است و توسط درگاه 
پايش جامعه اطالعاتى ايران وابسته به سازمان 
ــده است، نشان  ــر ش فناورى اطالعات منتش
ــورهاى درحال توسعه با 2/5  مى  دهد كه كش
ميليارد كاربر، داراى بيشترين كاربران اينترنت 
ــتند، درحالى كه كشورهاى توسعه  يافته  هس

داراى يك ميليارد كاربر اينترنت هستند.

ساخت جوهر از آلودگى هوا!
در 200 سال گذشته، مقادير زيادى كربن وارد 
ــده و عواقب فاجعه بارى براى آب وهواى  جو ش
جهانى داشته است. اكنون يك شركت هندى 
ــه كامال از  ــد كرده ك ــر و رنگهايى تولي جوه
 آلودگى هوا تشكيل شده اند. محصوالت شركت

Air Ink شامل قلم ها، رنگ هاى روغنى و رنگ 
اسپرى است كه رنگدانه هاى آن ها از دوده كربن 
ــت. هر قلم معادل بين 30 تا  ساخته شده اس
ــط  ــده توس 50 دقيقه آلودگى هواى توليد ش
اگزوز خودرو است. اين محصوالت با همكارى 
ــهر هنگ كنگ كه به آلودگى  9 هنرمند در ش
هوا مشهور است، آزمايش شد و آن ها با استفاده 
ــتند نقاشى هاى  از اين جوهرها و رنگها توانس

زيبايى را ايجاد كنند. 

افزايش كارايى ورزشكاران با هدفون  
ــركت كننده در  ــيارى از ورزشكاران ش بس
ــاورى براى ارتقاى  ــك ريو از نوعى فن المپي
عملكرد خود استفاده كردند اما برخى از اين 
ــتند.  ــا بطور خاصى غيرعادى هس فناورى ه
ــاينس» اعالم كرده كه  شركت «هالو نوروس
 Halo ــكار از هدفون ورزشى چندين ورزش
ــتفاده  ــاى تأثير تمرينات خود اس براى ارتق
ــه منظور  ــيدنى ب ــتگاه پوش كردند. اين دس
ــر حركتى مغز براى تجربه يك  تحريك قش
ــرى بيش از حد  ــت زودگذر انعطاف پذي حال
ــت مى تواند  ــه در اين حال ــده ك طراحى ش
به طور موثرترى اتصاالت عصبى بسازد. براى 
ــه تمرينات  ــكار در بحبوح ــال اگر ورزش مث
ــد، مى تواند در زمان سريعترى با  قدرتى باش

وزنه هاى سنگين تر كار كند.

ساخت كوچكترين هارد ديسك جهان
ــتگاه ذخيره  ــك دس ــدى ي ــان هلن محقق
ــى در مقياس اتمى توليد  داده قابل بازنويس
ــد كه مى تواند 500 ترابايت را در يك  كرده ان
اينچ مربع جاى بدهد. اين ميزان براى ذخيره 
ــته شده توسط بشريت  تمام كتاب هاى نوش
ــتى  ــدازه يك تمبر پس ــطحى به ان روى س
ــت. اين ديسك سخت اتمى توسط  كافى اس
ــگاه «دلفت» ساخته شده و از  محققان دانش
ــك  ــازى 500 برابر يك ديس تراكم ذخيره س
ــخت رايج برخوردار است. محققان از يك  س
ميكروسكوپ تونل زنى روبشى استفاده كردند 
ــى تك تك  ــوزن تيز را براى بررس كه يك س
اتم هاى يك سطح به كار مى گيرد. دانشمندان 
مى توانند از اين كاوشگرها براى حركت دادن 

اتم ها به اطراف استفاده كنند.

اخبار فناورى 
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راه سازى در 6 دقيقه
شركتى در ولز به جاى استفاده از تجهيزات 
ــازى، كاميونى طراحى  ــف براى جاده س مختل
ــاخته و از آن  ــاده س ــه براى خود ج كرده ك
 Faun Trackway ــركت عبور مى كند. ش
ــگفت انگيز توليد مى كند. اين  كاميون هاى ش
شركت با استفاده از شكل گيرى آلومينيوم نازك 
جاده هاى موقت با قابليت عبور وسايل نقليه به 
وزن 70 تن مى سازد. اين عملكرد منحصربه فرد 
به كاميون ها و ديگر وسايل نقليه امكان عبور 
از مكان هاى غير قابل عبور همچون لجن، شن 
ــورى 50 متر طول  ــخ را مى دهد. جاده عب و ي
ــات آلومينيومى نازك متصل به  دارد و از قطع
يكديگر كه به دور قرقره نورد شده اند تشكيل 
شده  است. كاميون ها با استفاده از اين جاده به 
ــه در آن عبور خودرو غيرممكن  مكان هايى ك
ــر ويژگى هاى  ــيد. از ديگ ــت خواهند رس اس
ــتفاده از آن در مكان هايى كه  ــاده اس ــن ج اي
دستخوش بالياى طبيعى شده اند و همچنين 
ــتفاده ارتش از آن است. اين جاده به دليل  اس
موقتى بودن آن در هر مكانى حتى زيرآب قابل 
استفاده است. همچنين در زمان شست وشو و 
ــكالت ايجاد  يا تعمير جاده اصلى و ديگر مش
شده در جاده اصلى قابليت استفاده به عنوان 

جاده موقت را دارد.

عالقة موش ها به فيلم ديدن 
ــاى فيلم لذت نمى برد  فقط انسان از تماش
ــت دارند.  بلكه موش ها نيز فيلم ديدن را دوس
ــه علوم مغزى آلن در سياتل  محققان موسس
ــز از طرفداران فيلم  اظهار كردند: موش ها ني
ــدند سيگنال هاى  هستند. محققان موفق ش
عصبى موش ها در زمان ديدن تصاوير ويدئويى 
ــناس اين تحقيق  ــى كنند. عصب ش را بررس
ــن» اظهار كرد: ما مى خواهيم  ــاون اولس «ش
ــمى كه تاكنون در هيچ  پايگاه اطالعات جس
ــد و در اين مورد  ــده را تولي ــى ايجاد نش جاي
ــيده نشده است را  ــواالتى كه تاكنون پرس س
عنوان كنيم. فعاليت بافت سلولى قشر بينايى 
ــمندان  موش ها اطالعاتى را فاش كرد و دانش
ــى عملكرد مغزى را  ــتفاده از آن چگونگ با اس
در پاسخ به محرك بينايى يافتند. موش ها از 
ــابه انسان هستند و كشف  لحاظ ژنتيكى مش
ــواالت بى جواب در  ــخ به س اين موارد در پاس

مورد مغز انسان كمك خواهد كرد.

هواپيمـاى  بزرگتريـن  عمومـى  نمايـش 
جهان 

ــه  ك ــر  پيك ــول  غ ــاى  هواپيم ــن   اي
ــام دارد در ابتدا براى ارتش  Airlander 10 ن
ــتم پروازى  ــوان يك سيس ــكا و به عن آمري
ــدت طوالنى  ــا قابليت پرواز به م ــاخص ب ش
ــايى دقيق محيط اطراف طراحى و  و شناس
ــده بود اما حاال با اصالحاتى كه  ــاخته ش س
ــيله  ــورت گرفته به عنوان يك وس در آن ص
ــراى اهداف غيرنظامى،  حركتى غول پيكر ب
برنامه هاى علمى و توسعه گردشگرى مورد 
استفاده قرار مى گيرد. بزرگترين هواپيماى 
ــد  ــى در بريتانيا رونمايى ش ــان در حال جه
ــورد آزمايش مختلف  ــه طى آن چندين م ك

ــورت گرفت تا همه چيز  زمينى روى آن ص
براى نخستين پرواز آزمايشى آن مهيا شود. 
آژانس ايمنى هوانوردى اروپا (EASA) مجوز 
الزم براى پروازهاى آزمايشى اين غول پرنده 
ــر  ــت تا ديگر مانعى بر س ــادر كرده اس را ص
ــمان وجود نداشته باشد.  راه صعود آن به آس
ــتى هوايى كه 92 متر طول و 43/5  اين كش
متر عرض دارد به گونه اى طراحى شده كه 
ــرعت 157  ــديدى به س در برابر بادهاى ش

كيلومتر به خوبى مقاومت مى كند.

سـامانه هوشـمند پرداخت به وسـيله اثر 
انگشت

ــمند  ــامانه هوش ــركت اروپايى س ــك ش ي
ــيله اثر انگشت را ابداع كرده  پرداخت به وس
است. يك شركت انگليسى، فناورى را تحت 
ــت با  ــكن كردن انگش عنوان پرداخت با اس
ــت  ــام انحصارى FingoPay ابداع كرده اس ن
ــه كاالها  ــوان هزين ــن طريق مى ت ــه از اي ك
ــاى بانكى با  ــتفاده از كارت ه ــاى اس را به ج
ــامانه يك  ــت انجام داد. در اين س اثر انگش
سيستم بيومتريك به اسكن كردن رگ هاى 
ــردازد و  ــخص خريدكننده مى پ ــت ش انگش
ــراى هر كاربر  ــر به فرد را ب ــه اى منحص نقش
تهيه مى كند. سپس الگوى اثر انگشت كاربر 
ــاب بانكى او متصل  به كارت اعتبارى و حس
ــورت ديگر نيازى به  ــود كه در اين ص مى ش
ــيدن نخواهد بود و با اسكن شدن  كارت كش
ــت عمل پرداخت صورت مى گيرد.  اثر انگش
ــت به زودى از اين سامانه جديد در  قرار اس
شهر لندن انگليس به طور آزمايشى رونمايى 
شود. به گفته سازندگان اين دستگاه، مسائل 
ــت  ــكن كردن انگش امنيتى  پرداخت با اس

بيشتر از روش پرداخت با كارت است.

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

[31]

شماره 27 - مرداد ماه 1395

ماهنامه داخلى شركت عقاب افشان

News

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگرى

اسكانيا

علم و فناورى



ده
سا

ى 
خيل

ت
سخ

ده
سا

سط
تو
م

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  

[32]

شماره 27 - مرداد ماه 1395

ماهنامه داخلى شركت عقاب افشان

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگرى

اسكانيا

علم و فناورى



گردشگرى
فرودگاه هاى جهان به نام نامداران

موسيقى هاى شنيدنى در مكان هاى ديدنى!

 ايران اقتصادى ترين و ارزان ترين مقصد گردشگرى جهان
رتبه 11 ايران در ثبت ميراث جهانى با 21 اثر تاريخى 
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انســان هاى بــزرگ زيــادى در دنيا 
ظهــور مى كنند و بر اســاس قانون 
طبيعت هم از دنيا مى روند. يكى از 
راه هاى زنده نگه داشــتن ياد آن ها، 
استفاده از نام شان براى مكان هاى 
كشــورها  از  برخــى  اســت.  مهــم 
نــام چهره هــاى مهــم و تأثيرگــذار 
تاريخى شــان را بــر برخــى مكان ها 
مى گذارنــد. مثــال اگر دقــت كرده 
باشــيد ما نام بســيارى از شاعران 
پارســى گوى ايرانى را در مكان هاى 
مختلف اســتفاده مى كنيم مانند نام 
خيابان؛ ايستگاه اتوبوس يا مترو و 
... . در ايــن متن نام بزرگانى را كه 
بر فرودگاه هاى جهان گذاشته شده 

مى خوانيد:

فرودگاه كريستيانو رونالدو
ــال 2016 توانست با  ــتيانو رونالدو در س كريس
ــورش قهرمان اروپا شود، اين بازيكن  تيم ملى كش
پرتغالى كه از زمان ظهور افتخارات مختلفى را با نام 
كشورش بدست آورده و نام «پرتغال» را در شرايط 
گوناگونى بر سر زبان انداخته، حاال بايد خوشحال 
باشد كه كشورش به دليل خدماتى كه انجام داده 
مى خواهد فرودگاه شهر مادريا-محل تولد رونالدو- 
ــهر  ــام او كند و احتماال باعث رونق اين ش ــه ن را ب

ساحلى شود. 

فرودگاه امام خمينى
اين فرودگاه در 30 كيلومترى جنوب شهر تهران 
ــور ايران واقع شده و نام آن از نام بنيان گذار  و كش
ــت.  ــده اس ــران گرفته ش ــالمى اي ــورى اس جمه
ــيد روح اهللا خمينى (ره)، رهبر انقالب سال 57  س
ايران است كه پس از اعالم نتيجه انتخابات تعيين 
ــالمى را پايه گذارى  نظام انقالب، نظام جهورى اس
كرد. او بيش از چهل عنوان كتاب به تأليف درآورده 

و رهبر آزادگان ايران به شمار مى رود. راهنمايى هاى 
آگاهانه، خردمندانه و عارفانه او باعث شد مردم ايران 
در سال 57 نظام شاهنشاهى را متزلزل كرده و نظام 

اسالمى را جايگزين كنند. 

فرودگاه آبراهام لينكلن
ــهر  ــن فرودگاه با طول باند 2439 متر و در ش اي
اسپرينگ فيلد امريكا واقع شده است. اين فرودگاه 
نام شانزدهمين رئيس جمهور ايالت متحده امريكا 
را بر خود دارد، لينكلن از آن جهت در تاريخ امريكا 
شخص مهمى به حساب مى آيد كه توانست تاريخ 
برده دارى در امريكا را خاتمه دهد و اعالميه آزادى 
بردگان و متمم سيزدهم قانون اساسى را به همين 
جهت به نتيجه رساند. او همچنين به دنبال آزادى، 

خردورزى، برابرى و دموكراسى در امريكا بود.

فرودگاه اسكندرمقدونى
ــهر اسكوپيه كشور جمهورى  اين فرودگاه در ش
مقدونيه قرار دارد و طول باند آن 2950 متر است. 

شراره داودى
روزنامه نگار

فرودگاه هاى جهان به نام نامداران
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ــى از موفق ترين فرماندهان  ــكندر را كه يك اس
ــا قبل از  ــخ مى دانند، ت ــر تاري ــى سراس نظام
سى سالگى توانست بزرگترين امپراطورى دنياى 
ــكيل دهد كه از درياى يونان تا  ــتان را تش باس
هيماليا گسترده باشد. او پادشاه مقدونيه بود و 
با اينكه در متون زرتشتى ايرانى از او به عنوان 
ــود و شكست  ــكندر ملعون نام برده مى ش اس
سختى را به داريوش شاه وارد كرد اما در تاريخ 

مقدونيه پادشاه تأثيرگذارى بوده است.

فرودگاه اقبال الهورى
اين فرودگاه در شهر الهور كشور پاكستان قرار 
گرفته و باندى به طول 2900 متر دارد. الهورى 
شاعر، فيلسوف و سياست مدار پاكستانى است 
ــى و اردو  ــعار زيادى به زبان هاى فارس كه اش
ــت براى اولين بار ايده  ــى اس دارد. البته او كس
ــلمانان هند را مطرح  كشور مستقل براى مس
كرد و از همين جهت كشور هند به وجود آمد، 
اقبال الهورى در پاكستان «شاعر ملى» ناميده 

مى شود.

فرودگاه آتاترك
اين فرودگاه كه در كشور تركيه واقع شده به 
ياد مصطفى آتاترك، بنيان گذار جمهورى تركيه 
نامگذارى شده و نيروى هوايى ارتش اين كشور 
نيز پايگاه نظامى در فرودگاه دارد. مصطفى كمال 
پاشا معروف به آتاتورك دولت مرد و بنيان گذار 
جمهورى تركيه بوده و در سال 1914 با سپاهى 
كوچك در برابر تهاجم سنگين نيروهاى دريايى 
بريتانيا و فرانسه ايستادگى و از سقوط استانبول 

جلوگيرى كرد.

فرودگاه رفيق حريرى
ــور  ــهر بيروت و كش اين فرودگاه در مركز ش
لبنان قرار گرفته است. رفيق بهاالدين حريرى 
سياست مدار و نخست وزير لبنانى بود كه نقش 
ــت، او  ــهر بيروت داش ــازى ش كليدى در بازس
ــج كابينه در دولت لبنان  همچنين رهبرى پن
ــته است. رفيق حريرى را افراد  را بر عهده داش
ناشناسى ترور كردند و سازمان ملل تحقيقاتى 
ــون قتل او آغاز كرده بود. ترور حريرى  را پيرام

باعث تغييرات زيادى در لبنان شد.

فرودگاه بى نظير بوتو
در شهر راولپندى كشور پاكستان قرار گرفته و باندى به طول 
ــتان از حزب  ــت وزير پاكس 3287 متر دارد. بى نظير بوتو نخس
ــالم  ــلمانى بود كه در تاريخ جهان اس مردم بود و اولين زن مس
ــور اسالمى را به دست آورده است.  مقام نخست وزيرى يك كش
با اين حال او را به اتهام فساد مالى از اين مقام بركنار كردند. اين 

سياست مدار را كه مادرش از كردهاى ايران است، ترور كردند.

فرودگاه گاليله
ــور ايتاليا قرار دارد.  ــهر پيزا كش با طول باند 3002 متر در ش
ــه در دهه 16 و 17  ــرع ايتاليايى بود ك ــمند و مخت گاليله دانش
ميالدى زندگى مى كرد و يكى از پايه گذاران تحول علمى و ورود 
به دوران دانش نوين بوده است. البته شهرت اصلى گاليله به نظريه 
كوپرنيك برمى گردد، همانى كه مى گويد زمين مركزيت جهان 

نيست و بابت همين موضوع او را دردادگاه محاكمه كردند.

فرودگاه كريستف كلمب
ــدش هم 2915  ــكا قرار دارد و طول بان ــن فرودگاه در امري اي

فرودگاه امام خمينى در 30 
كيلومترى جنوب شهر تهران 
و كشور ايران واقع شده و نام 
آن از نام بنيان گذار جمهورى 
اسـالمى ايـران گرفته شـده 
اسـت. سـيد روح اهللا خمينى 
(ره)، رهبـر انقالب سـال 57 
ايران اسـت كه پـس از اعالم 
نتيجه انتخابـات تعيين نظام 
انقالب، نظام جهورى اسالمى 

را پايه گذارى كرد.
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ــورد ايتاليايى بوده كه  ــت. كلمب دريان متر اس
ــب اتفاق قاره امريكا را كشف مى كند.  بر حس
ــته از سمت غرب ايتاليا به  او كه ماموريت داش
هندوستان برود، به جاى اينكه به آسيا برسد، 
ــف مى كند و البته خودش هرگز  امريكا را كش
ــناخته را كشف كرده  ــت كه قاره اى ناش ندانس
ــتار ده ها ميليون  ــت. او را هم مسئول كش اس
ــتثمار امريكا و هم عامل  از بوميان و عامل اس

گسترش فرهنگ و تمدن غرب مى دانند.

فرودگاه جورج بست 
ــهر بلفاست كشور ايرلند  اين فرودگاه در ش
ــمالى قرار گرفته و طول باند آن 1829 متر  ش
ــت متولد ايرلند  ــت. جرج بست فوتباليس اس
شمالى است كه او را با بازى هايش در منچستر 
ــال 1968  ــد به خاطر مى آورند. او در س يوناين
ــتر به دست  جام قهرمانان اروپا را براى منچس
ــوان بهترين بازيكن  ــودش هم به عن آورد و خ

سال معرفى شد.

فرودگاه جرج بوش
در شهر هيوستون ايالت تگزاس قرار گرفته و از 
پر رفت و آمدترين فرودگاه هاى جهان است و به 
نام جرج هربرت واكر بوش، چهل و يكمين رئيس 
جمهور ايالت متحده امريكا نام گذارى شده است.

فرودگاه اينديرا گاندى
با طول باند 3810 در شهر دهلى كشور هند 
قرار گرفته است. اينديرا گاندى كه هيچ نسبت 
خويشاوندى با ماهاتما گاندى معروف نداشته، 
يكى از سياستمداران پربحث هندى محسوب 

مى شده است.

فرودگاه جان اف كندى
در شهر نيويورك و ايالت نيويورك قرار گرفته 
ــن فرودگاه هاى  ــت و آمدتري ــى از پر رف و يك
ــه همين نام  ــرودگاه ديگرى ب ــت. ف جهان اس
ــين امريكا قرار دارد  در شهر آشلند، ويسكانس
ــرى دارد. جان اف كندى  ــه باندى 1585 مت ك
ــى و پنجمين رئيس جمهور اياالت متحده  س
امريكاست، او طى جنگ جهانى دوم در اقيانوس 
آرام ناوبان بود و به خاطر شجاعتى كه در نجات 
سربازانش داشت، مدال گرفت. او در 43 سالگى 
رئيس جمهور شد و از اين رو جوان ترين رئيس 

جمهور تاريخ امريكا محسوب مى شود.

فرودگاه سنت اگزوپرى
فرودگاهى در شهر ليون كشور فرانسه است 
كه باند 4000 مترى دارد. اگزوپرى نويسنده و 
خلبان اهل فرانسه است كه البته او را به خاطر 

شاهكارش «شازده كوچولو» مى شناسيم. اين 
ــومين كتاب  ــاب در قرن اخير به عنوان س كت
ــده بود و جان مايه  پرخواننده جهان معرفى ش
ــراى خود  ــى بود كه ب ــاق واقع ــك اتف آن از ي
ــاره  اگزوپرى رخ داده، ولى در ادامه به دليل اش
به نكته هاى عميق و روانى بسيار تأثير شگرفى 

بر خواننده هاى خودش داشت.

فرودگاه سيمون بوليوار
با طول باند 1700 مترى در شهر سانتامارتا 
ــور كلمبيا قرار دارد. فرودگاه ديگرى با  در كش
ــور ونزوئال با  ــهر كاراكاس كش همين نام در ش
طول باند 3500 متر واقع شده است. سيمون 
ــى دارد، اما  ــه اصليتى ونزوئالي بوليوار با اينك
ــايه ديگر هم او را به واسطه  ــورهاى همس كش
ــتقالل طلبانه اى كه داشته از خود  جنبش اس
مى دانند و از همين جهت نام او را هم در ونزوئال 

و هم در كلمبيا مى توان ديد.

فرودگاه ياسر عرفات
اين فرودگاه در نوار غزه فلسطين قرار گرفته 
و باندى با طول 3076 دارد. ياسر عرفات رئيس 
حكومت خودگردان فلسطين؛ رئيس سازمان 
ــطين و همچنين بنيان گذار  آزادى بخش فلس
ــه فرودگاه  ــت. البت ــش فتح هم بوده اس جنب
ياسر عرفات در غزه طى بمباران هايى كه رژيم 
صهيونيستى به اين منطقه داشته، خراب شده 

است.
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موسيقى هاى شنيدنى در مكان هاى ديدنى!

براى طرفــداران موســيقى و تئاتر، 
عالوه بر اجراى موزيسين يا هنرمند 
مــورد عالقــه، فضاى كنســرت هم 
مى توانــد نقــش زيــادى در لــذت 
بــردن از آن لحظات داشــته باشــد. 
كنســرت هاى فضاى باز در سرتاسر 
جهان طرفداران بسيارى دارند. برخى 
از اين فضاهــاى باز را در اين مطلب 

مى بينيد و مى خوانيد:

مكانى كه شـما در آن به تماشـاى يـك اجراى زنده 
مى نشينيد، مى تواند به جاى اين كه به يادماندنى باشد، 
فراموش نشـدنى شود. سـالن هايى خيره كننده كه در 
محيط هاى طبيعى ساخته شده است. اين محيط ها در 
قرن هـاى پيش كنده كارى شـده اند.  جهـان پر از اين 
فضاهاى موسيقى پر شكوه است. از قلعه Slane ايرلند، 
كه ميزبان موزيسين هايى چون رولينگ استونز و ديويد 
بووى بود، تا سالن آمفى تئاتر Dalhalla در سوئد، كه 

در يك معدن سنگ آهك قديمى ساخته شده است. 

جشنواره ساالنه برگنتس
جشنواره ساالنه برگنتس كه در اتريش از ژوئيه تا اوت 
برگزار مى شود، به مجموعه هاى فانتزى باورنكردنى خود 
كه صحنه اى شـناور روى آب دارد، معروف اسـت.  اين  
مكان تاريخى، بقاياى با قـى مانده از يكى از بزرگترين 

كارخانه هاى توليد فوالد است. 

سالنى در يك كارخانه بزرگ فوالد
در  واقـع  فرهنگـى  مـكان  يـك   ،SteelStacks در 
Bethlehem پنسيلوانيا وجود دارد كه در آن كارخانه اى 
عظيم از صحنه سر برافراشته  است. اين سالن در محل 
سابق بيت لحم فوالد، دومين توليد كننده بزرگ فوالد در 

اين كشور واقع شده است. 

 سالن آمفى تئاتر 196 فوت پايين تر از جنگل
سالن آمفى تئاتر Dalhalla يك معدن سنگ آهك 

سابق واقع در Rättvik، سوئد است. شركت كنندگان 
در كنسـرت، 196 فوت پايين تر از جنگل هاى پرپشت 
اطراف كه سالن را احاطه كرده است، قرار مى گيرند و به 
تماشاى انواع رويدادهاى موسيقى مى نشينند رويدادى 

كه هر ساله از ژوئن تا سپتامبر برگزار مى شود. 

سالن تئاتر روم باستان و موسيقى معاصر 
 Orange كه در ، d’Orangeسالن تئاتر باسـتانى
فرانسه واقع شده اسـت، يك سالن تئاتر روم باستان 

است كه قدمت آن به قرن اول برمى گردد.
 اين محل برگزارى هنوز هم از سـنگ هايى اصلى با 
سـبك معمارى همان دوره در قسمت صحنه و اطراف 
آن پوشيده شده است، صحنه تئاتر و ديوار هاى اطراف 
آن از زمـان سـاخت تا به امروز با همان شـكل پابرجا 

مانده اند.

موسيقى در كليساى قديمى
Tabernacle يك كليسـاى سـاخته شده در سال 
1910 واقع در آتالنتا، جورجيا اسـت كه در سـال 1996 
به محلى براى گرامى داشـت صدمين سـال بازى هاى 

المپيك، تبديل شد. 
اين سالن موسيقى هنوز شـامل بالكنى است كه در 
آن دوره طراحى و رنگ شـده اسـت. سقف هاى مزين، 
پنجره هاى شيشه اى رنگى و يك لوستر كريستال بزرگ 
از ديگر ويژگى هاى اين مكان است. تمامى اين تزئينات 

مربوط به زمان ساخت اين كليسا است.
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اجراى موسـيقى در كاخى سـاخته شـده از 
سنگ ريزه 

ــك  ي  Palais Idéal du Facteur Cheval
ــنگ ريزه  ــور كامل از س ــه به ط ــت ك كاخ اس
ــه نام  ــتچى  ب ــت. يك پس ــده اس ــاخته ش  س
oseph Ferdinand Cheval در طول 33 سال 
تمام اين سنگريزه ها را جمع آورى كرده و اين 
كاخ را به تنهايى ساخته است. اين كوشك كه 
ــال 1907 ساخته شده است، در ماه هاى  در س

ژوئن و ژوئيه ميزبان كنسرت ها است.

 محل گشت زنى پادشاه جورج چهارم
 Conyngham سرزمين آبا و اجدادى خانواده
ــت زنى پادشاه جورج چهارم، قلعه  و محل گش
ــت. اين  ــهر ميث اس Slane ايرلند، واقع در ش

ــال 1981 به محلى براى برگزارى  مكان از س
ــد. اين  ــال تبديل ش ــرت ها در طول س كنس
ــى چون ــين هاى بزرگ ــان موزيس ــر ميزب  قص

 Rolling Stones، Bob Dylan، Queen،
David Bowie و U2 بوده است.

27500 صندلى در يك سالن آمفى تئاتر
ــر Gorge داراى 27500  ــالن آمفى تئات  س
صندلى در فضاى باز است. اين تاالر در جورج 
واشنگتن واقع شده است. اين سالن روباز روى 
يك تخته سنگ بنا شده است تا به بينندگان در 
حين گوش دادن به موسيقى، نمايى فو ق العاده 

از رودخانه و دره باريك كلمبيا بدهد.

 غارها براى اجراى موسيقى
ــرى  س از   Bluegrass Underground

كنسرت هاى ماهانه است كه در طول سال در 
 Cumberland ــاى Volcano Room در غاره
ــا در مك مين ويل  ــود. اين غاره ــزار مى ش برگ
ــرار  ــى (Tennessee) ق (McMinnville) تنس
ــدود 333  ــرت ها جايى ح ــن كنس ــد. اي دارن
ــالن ها  ــوند. اين س ــوت زير  زمين اجرا مى ش ف
بلندگوهايى درجه يك و طبيعى را با چشم انداز 

فوق العاده غار، ارائه مى دهند.

سالن آمفى تئاتر صخره هاى قرمز
 Red Rocks سالن آمفى تئاتر صخره هاى قرمز
كلرادو، واقع در موريسون است. در نتيجه سال ها 
حركت تدريجى زمين، ديوار هاى اين آمفى تئاتر 
به آرامى حك شدند. اين مكان در ارتفاع 6500 
ــطح دريا، منظره اى وسيع در  فوتى باالتر از س

قلب تخته سنگ ها را ارائه مى دهد.

d’Orange تئاتر باستانى

 Dalhalla سالن آمفى تئاتر
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مجموعـه اى از غار هاى آهكى بـراى اجراى 
موسيقى

 غار سنت مايكل مجموعه اى از غار هاى آهكى 
است كه در صخره بااليى جبل الطارق واقع شده  
است. اين غار از اوايل دهه 60 ميالدى به عنوان 
ــتفاده قرار  گرفته است و  سالن تئاتر، مورد اس
ــراى يك اجراى عالى در  گنجايش 400 نفر ب

محيط زيرزمينى و باشكوه را دارد.

اجراى موسيقى در يكى از بزرگ ترين قلعه هاى 
موجود اروپا

ــاخته  ــم س ــرن نوزده Punta Christo در ق
ــد و يكى از چندين قلعه واقع در شهرپوال،  ش

ــن ، اين مكان يكى از  ــى بود. پيش از اي كرواس
بزرگ ترين قلعه هاى موجود در اروپا بود. امروزه 
اين قلعه ميزبان جشنواره هايى چون جشنواره 
ــاه اوت و  ــاد (Dimensions Festival) در م ابع
ــم انداز (Outlook Festival) در  جشنواره چش

ماه سپتامبر است.

مكان باستانى در ايتاليا 
ــكان  ــك م Teatro Antico di Taormina ي
ــت. اين  ــتانى واقع در تائورمينا، ايتاليا اس باس
ــالن تئاتِر يونانى ساخته شده در  محل يك س
ــده هفتم قبل از ميالد است. در اين سالن،  س
ــش فيلم هاى  ــراى تئاتر و نماي ــرت، اج كنس

سينمايى در محلى تاريخى و خيره كننده كه از 
سال 1983 پابرجا است، ارائه مى شود.

سـالنى براى بازى هاى المپيك در سـال هاى 
دور 

Waldbühne يك سالن آمفى تئاتر در برلين، 
ــت. اين مكان در اصل براى بازى هاى  آلمان اس
ــاخِت آن از روى  ــاخته شد و در س المپيك س
آمفى تئاتر يونان باستان الگو گرفته شده بود. اين 
مكان ميزبان 22000 نفر است. از اين سالن براى 
كاربردهاى مختلفى چون يك سينماى روباز تا 
 Depeche ــكارانى چون مسابقات بوكس ورزش

Mode و Eric Clapton استفاده مى شد.

بـرگنتس

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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ــال 90 در  ــوله از س براى مثال ثبت جهانى ماس
ــود مديريت  ــت، اما نب ــتور كار قرار گرفته اس دس
ــهرى و وجود 11 ساختمان اداره برق،  يكپارچه ش
آب و فاضالب، مخابرات ، هواشناسى ، تعاونى صنايع 
دستى ، درمانگاه ، دو واحد تجارى، دو واحد مسكونى 
در حريم فضاى سبز مانعى بر سر راه جهانى شدن 
ماسوله شده است. براى رفع اين مشكل در مرحله 
ــاختمان اداره برق و  ــده تا دو س ــنهاد ش اول پيش
ــال به داخل  ــرات بطور موقت براى 3 تا 5 س مخاب
بافت ماسوله انتقال داده شود كه با تخريب اين دو 
بنا بخشى از حريم فضاى سبز ماسوله آزاد شده و 

مراحل ثبت ادامه خواهد يافت. 

ــت؟  ــكو چه نهادى اس ــا ميراث جهانى يونس ام
ــكو نام عهدنامه اى بين المللى  ميراث جهانى يونس
ــر 1972 ميالدى به  ــت كه در تاريخ 16 نوامب اس
تصويب كنفرانس عمومى  يونسكو  رسيد. موضوع 
آن حفظ آثار تاريخى، طبيعى و فرهنگى بشر است 
كه اهميت جهانى دارند و متعلق به تمام انسان هاى 

زمين، فارغ از نژاد، مذهب و مليت خاص هستند.
ــيون كشورهاى عضو يونسكو،  برپايه اين كنوانس
ــور  مى توانند آثار تاريخى، طبيعى و فرهنگى كش
ــوان ميراث جهانى كنند.   خود را نامزد ثبت به عن
حفاظت از اين آثار پس از ثبت در عين باقى ماندن 
ــور مربوطه، به عهده تمام  در حيطه حاكميت كش
ــود.  مكان هاى ميراث  ــورهاى عضو خواهد ب كش

ــازمان يونسكو،  ــده در س جهانى ثبت ش

مكان هايى مانند جنگل، كوه، آبگير، صحرا، بقعه، 
ساختمان، مجموعه يا شهر هستند.

ــال پس از تصويب كنفرانس عمومى  ايران 3  س
يونسكو  در تاريخ 26 فوريه  1975 به كنوانسيون 
ــت. در  سال 1979  ــكو پيوس ميراث  جهانى يونس
ــدان نقش جهان  ــيد و مي چغازنبيل، تخت جمش
نخستين مكان هايى بودند كه در ايران به فهرست 
ميراث جهانى اضافه شدند. در اينجا نگاهى داريم 
به اين 21 ميراث ايرانى كه 191 كشور جهان براى 

حفظ آن امضا زده اند.

چغازنبيل
نيايشگاهى متعلق به دوره عيالمى ها (ايالمى ها) 
كه در حدود سال 1250 قبل از ميالد مسيح بر پا 
شد و بعد از شش قرن در سال 640 قبل از ميالد 
به حالت متروكه درآمد. چغازنبيل بيش از 2500 
ــال در زير خاك مدفون ماند تا اينكه اواخر قرن  س
19 ميالدى، در جريان فعاليت هاى نفتى، آجرى با 

دست نبشته اى روى آن مى يابند.
 آنجا بود كه كاوشگران از شوش به سوى چغازنبيل 
ــوش و 25  ــرق ش كه در 40 كيلومترى جنوب ش
كيلومترى غرب شوشتر قرار دارد، متمايل مى شوند 
ــه اى از كاوش ها در چندين دهه آن را از  و مجموع
دل خاك بيرون مى كشد. اونتاش ناپيرشا (اونتاش 
ــاه بزرگ عيالمى، بنيان گذار زيگورات  گال) پادش
ــگاهى براى خدايان) چغازنبيل بوده است و  (نيايش

هم اكنون ستون يادبود او در موزه لوور قرار دارد.

تخت جمشيد (پرسپوليس)
ــى را مى توان در  ــكوه پادشاهى هخامنش اوج ش

ــهرى باستانى  ــم ديد! ش يك نقطه با چش

رتبه 11 ايران در ثبت ميراث جهانى با 21 اثر تاريخى 

صص وو ژژ زز رغرغ نن زز
ــيون كشورهاى عضو يونسكو،  برپايه اين كنوانس
ــور  مىتوانند آثار تاريخى، طبيعى و فرهنگى كش
ــوان ميراث جهانى كنند.   خود را نامزد ثبت بهعن
حفاظت از اين آثار پس از ثبت در عين باقى ماندن 
ــور مربوطه، به عهده تمام حيطه حاكميت كش در
ــود.  مكانهاى ميراث  ــورهاى عضو خواهد ببببب كش

يونسكو،  ــازمانن ــده در س جهانى ثبتش

رر رررر وووورر ووزز رر وو وو ونون وونن مم

تخت جمشيد (پرسپوليس)
ــى را مىتوان در  ــكوه پادشاهىهىىهىهى هه هخامنششش اوج ش

ــهرى باستانى  ــم ددديد! ش چش يكككنقطه با

محمد جواد ترابى

در تابستان امسال خبرى خوبى 
منتشــر شــد و آن هــم اضافه 
شــدن نام يــك مــكان طبيعى 
ايرانى به فهرست ميراث جهانى 
بود؛ بدين ترتيب با ثبت دشت 
لوت، فهرســت ميراث تاريخى 
و طبيعــى ايــران بــه 21 مورد 
رسيد و ازنظر تعداد سايت هاى 
ثبت جهانى شــده، (بــه بناهاى 
تاريخى و مكان طبيعى كه ثبت 
شده است لفظ «سايت» اطالق 
مى شــود) ايــران در رتبه 11 
جهان ايســتاد. ايــن بدان معنا 
است كه گرچه اين آثار تاريخى و 
طبيعى در خاك ايران و متعلق به 
ايران باقى مى مانند ولى حفاظت 
از آنها ديگر فقط يك مسئله ملى 
نيست و تمامى كشورهاى عضو 
كنوانســيون حفاظت از ميراث 
جهانــى فرهنگــى و طبيعى در 
قبال آن مسئول اند. البته اين 
نكتــه را فراموش نكنيم كه ما 
در ايــران به لحاظ تعــداد آثار 
تاريخــى ممكن اســت حتى در 
جهان بى نظير باشــيم اما برخى 
سســتى ها باعــث شــده كه ما 
نتوانيم آثار خود را ثبت جهانى 
كنيم؛ براى مثال برخى از مناطق 
ما با برخى تخريب ها و ســاخت 
بناهاى نو فرصــت ثبت جهانى 

شدن را  از دست دادند. 

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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نيايشـگاهى  چغازنبيـل، 
متعلـق بـه دوره عيالمى هـا 
(ايالمى ها) كه در حدود سال 
1250 قبـل از ميـالد مسـيح 
بر پا شـد و بعد از شـش قرن 
در سـال 640 قبـل از ميـالد 
بـه حالـت متروكـه درآمـد. 
چغازنبيل بيش از 2500 سال 
در زيـر خاك مدفـون ماند تا 
اينكـه اواخر قرن 19 ميالدى، 
در جريـان فعاليت هاى نفتى، 
آجرى با دست نبشته اى روى 

آن مى يابند.

ىىى ىىى ييي ننن جريريري جر جر ر
آجرى با دست نبشتهاى روى 

آن مىيابند.

تخت سليمان

پاسارگاد

تخت سليمان
ــيان تعلق دارد؛ اما در  محوطه اى تاريخى كه به دوره هخامنش
كنار آن آثار و بناهايى از دوره هاى اشكانيان، ساسانيان و ايلخانان 
مغول يافت شده است. تخت سليمان را يكى از بزرگ ترين مراكز 
آموزشى و مذهبى و عبادتى در آن دوران مى خوانند. يكى از چشم 
نوازترين و نفس گيرترين صحنه هاى مناظر اين محوطه تاريخى، 
ــت كه آب آن از 120 مترى سطح زمين نشأت  ــمه اى اس چش
مى گيرد. اين چشمه وسيع با وسعت خارق العاده اش درياچه به 
شمار نمى آيد چرا كه هيچ رودى بر آن نمى ريزد. تخت سليمان 
در 45 كيلومترى شمال شرقى تكاب در استان آذربايجان شرقى 

قرار دارد.

كه در شهرستان مرودشت و در 57 كيلومترى 
ــت. تعداد  ــيراز واقع شده اس ــمال شرقى ش ش
كاخ ها و ستون هاى به جا مانده (البته با تخريب 
ــال ها)، هيچ رقيبى در منطقه ندارد.  از گذر س
دست نبشته هايش كه هركدام ميراثى باارزش 
ــاب مى آيند و هر يك رازى از آن دوران  به حس
را برمال مى كنند. اگر به تخت جمشيد برويد، 
ــش ازآن كه درگير  ــيارى بي احتماالً مانند بس
ــويد، از  ــتانى بش ــكوه اين آثار باس جالل و ش
ــنگ  جزييات نقوش و كنده كارى هاى روى س

آن انگشت به دهن خواهيد شد.

 ميدان نقش جهان اصفهان

 ميدانى در قلب اصفهان كه بيشتر به اندرونى 
عمارتى بزرگ شباهت دارد تا يك ميدان ساده 
ــز از ايران قديم آنجا  براى عبور و مرور. همه چي
هست. از ميناكارى گرفته تا قلم زنى، از عمارت هاى 
صفوى تا اوج و شكوه معمارى اسالمى در مساجد. 
از بازارى قديمى كه هنوز زنده است تا محوطه اى 
ــت. فاقد عناصر  ــتان باصفايى اس كه خود، بوس
ــه از چهار طرف به  ــاب مدرن. ميدانى ك پرالته
عالى قاپو، مسجد امام، مسجد شيخ لطف اهللا و سر 
ــد؛ اما آن قدر وسعت دارد كه  در قيصريه مى رس

نمى توان گفت در ميان آنها محصورشده است.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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 بم و فضاى فرهنگى آن
ــهر! البته كه زلزله دى 82  ــهرى درون ش ش
ــهر بم و ارگ بم را در هم  امان نداد و هر دو ش
كوبيد؛ اما شش ماه بعد ارگ ثبت جهانى شد و 
كمر همت براى مرمت اين شهر باستانى بسته 
شد. با اينكه كمتر اميدى در داخل براى احياى 
اين محوطه باستانى وجود داشت؛ ولى بازديدها 
بعد از يك دهه نشان مى دهد كه هنوز ارگ بم 
ديدنى هاى بسيار دارد و مرمت آن با معيارهاى 

جهانى آهسته و پيوسته پيش مى رود.

پاسارگاد
ــتانى آرامگاه كوروش  ــاد اين محوطه باس نم
است؛ ساده و بى آاليش ولى ايستاده ميان باد و 
باران. البته اين محوطه كاخ و كوشك كم ندارد. 
ــارگاد در 120 كيلومترى شمال شيراز، با  پاس
ــا و كاخ هاى خود  ــنگ نگاره ه آرامگاه ها و س
تكميل كننده آثار تخت جمشيد و رمزگشايى 

از رازهاى دوران هخامنشى است.

گنبد سلطانيه
يكى از مهم ترين آثار ايرانى و اسالمى كه مقبره سلطان محمد 
ــتمين سلطان از سلسله ايلخانان بود. اين  خدابنده الجايتو، هش
گنبد با ارتفاع 48/5 متر و با قطر دهانه 25/5 متر، به مدت 10 
ــت 3 هزار كارگر در هفتصد سال پيش بنا شده  ــال و به دس س

است. اين گنبد سومين گنبد بزرگ جهان به شمار مى آيد.

سنگ نبشه بيستون
ــيح، بزرگ ترين سنگ نبشته  ــال قبل از ميالد مس پانصد س
ــت در  جهان بر ديوارهايى نقش مى بندد كه هنوز كه هنوز اس
شهرستان هرسين و در شرق استان كرمانشاه، بر ديوارهاى كوه 
بيستون پايدار است. اين محوطه تاريخى آنقدر آثار ملى در خود 
جاى داده است كه گويى به سفر در زمان دعوت شده ايد. دامنه 
ــتون رازهاى زيادى در خود دارد. از فرهاد سنگ تراش  كوه بيس

گرفته تا مجسمه هركول و كتيبه گودرز.

مجموعه كليساهاى ارمنى هاى ايران
اين كليساها كه شامل قره كليسا، كليساى اشتفانوس مقدس 
ــاى مريم مقدس (دره شام)، كليساى  (سن استپانوس)، كليس
ــاى زور زور مى شود، در امتداد ارس و در خاك  چوپان و كليس
ايران و استان هاى آذربايجان شرقى و غربى جا خوش كرده اند. 
ــى متفاوت  ــارى ما را به فضاي ــه از لحاظ معم ــاهايى ك كليس

مى برند.

سازه هاى آبى تاريخى شوشتر
ــباهت دارد يا برشى از بهشت؛ باورش  ــهر افسانه اى ش به ش
سخت است كه شوشتر با سازه هاى آبى شگفت آورش، تاريخش 
به دوران عيالمى و هخامنشى و اشكانيان و ساسانيان مى رسد. 
ــهر را اردشير بابليان انجام داده  گرچه كه تجديد بناى اين ش
ــت. بيش از آرامش حضور آب، اين فضا و اين صنعت پيش  اس

از انقالب صنعتى هر ناظرى را به بهت فرو مى برد.

آرامگاه شيخ صفى الدين اردبيلى

گنبد سلطانيه
يكـى از مهـم تريـن آثـار 
ايرانى و اسـالمى كـه مقبره 
خدابنـده  محمـد  سـلطان 
سـلطان  هشـتمين  الجايتو، 
از سلسـله ايلخانان بود. اين 
گنبد بـا ارتفـاع 48/5 متر و 
با قطـر دهانـه 25/5 متر، به 
مدت 10 سـال و به دسـت 3 
هزار كارگر در هفتصد سـال 
پيش بنا شده است. اين گنبد 
سومين گنبد بزرگ جهان به 

شمار مى آيد.

گنبد  سلطانيه

سنگ نبشه بيستون
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يكى از ديدنى ترين نقاط اردبيل آرامگاه شيخ 
صفى الدين اردبيلى است كه عالوه بر وى، شاه 
اسماعيل اول و همسر شاه اسماعيل و بسيارى 
از صاحب منصبان عصر صفوى در اين آرامگاه 

به خاك سپرده شده اند.

مجموعه تاريخى بازار تبريز

ــاى  ــن بازاره ــى از بزرگتري ــد يك مى گوين
ــت آن هم با وسعتى در  سرپوشيده جهان اس
ــدود يك كيلومتر مربع. بازارى با تيمچه ها،  ح
ــيار كه در كنار  ــراهاى بس ــراها و كاروانس س
بازارچه ها، فضايى خاص و بى بديل را به نمايش 
مى گذارد. تبريز را نخواهيد شناخت اگر از بازار 

آن ديدن نكنيد.

باغ ايرانى
ــيراز، چهل  ــارگاد، ارم ش باغ هاى ايرانى پاس
ستون اصفهان، فين كاشان، عباس آباد بهشهر، 
ــاد يزد، پهلوان پور  ــازده ماهان، دولت آب باغ ش
ــيوع هنر  ــان از ش ــز، اكبريه بيرجند نش مهري
معمارى ايرانى در سراسر پهنه اين خاك دارند. 
هنوز كه هنوز است به سراغ هر كدام كه برويم 

چيزى جز آرامش در برمان نمى گيرد.

 مسجد جامع اصفهان
ــن بناهاى  ــن و قديمى تري ــى از مهم تري يك
ــور، مسجد  ــالمى كش تاريخى و مذهبى و اس
ــا و ايوان ها و  ــت. گنبده ــان اس ــع اصفه جام
شبستان هاى اين مسجد در طى قرون مختلف 

سير هنر معمارى را به تصوير مى كشد.

برج گنبد قابوس
ــتان، بنايى تاريخى با  ــتان گلس در ميانه اس
قدمتى نزديك به يك هزاره در دل شهر گنبد 
سر بر آورده كه به آن «گنبد قابوس» مى گويند 
ــاب پى)،  ــاع 72 متر (با احتس ــا ارتف و آن را ب

بلندترين برج تمام آجرى جهان مى خوانند.

كاخ گلستان
ــه تهران  ــرده در ميان ــوش ك ــى دل خ كاخ

امروزى كه از آغامحمدخان قاجار تا احمد شاه 
قاجار، هفت پادشاه را به چشمان تاريخى خود 
ــت. اين كاخ را به دوران زنديه نسبت  ديده اس
ــتر آثارى كه امروزه  مى دهند هر چند كه بيش
در آن به چشم مى خورد از عهد قاجاريه است. 
ــتان را مى توان آبروى تهران دانست،  كاخ گلس
ــرا كه هويت تاريخى پايتخت را در دل خود  چ

خالصه كرده است.

شهر سوخته
در شمال استان سيستان و بلوچستان، درست 
ــى كه فكرش را نمى كنيد به جايى قدم  در جاي
مى گذاريد كه پنج هزار سال پيش، مدرن ترين 
شهر جهان بوده است. از نخستين تخته نرد جهان 
گرفته تا پويانمايى نقش بسته بر ديواره هاى يك 
سفال و چشم مصنوعى كه در اين شهر كشف 
ــهرى دارد كه  ــان از ش ــده، همه و همه نش ش
مردمانش روزگارى بر جهان آقايى مى كردند. از 
آن ابهت جز تل خاكى با هزاران هزار تكه سفال 
شكسته و خرد شده چيزى باقى نمانده است. با 
اين حال پيشنهاد مى كنيم به شهر سوخته برويد. 
آنجا در ميان ويرانى ها حشمتى مى بينيد كه در 

آبادانى هاى امروز نمى بينيد.

ميمند
ــِك كرمان كه  ــهر باب ــتايى از توابع ش روس
مردمانش در ميان خانه هايى سنگى و دست 
كندهايى با قدمت چندين هزار ساله زندگى 
ــده است  مى كنند. ميمند به خوبى حفظ ش
ــت كندها،  ــب خواب درون اين دس و يك ش
ــفر در زمان را به هر گردشگرى القا  حس س

مى كند.

 شوش
مى گويند ساكنان اين شهر در حدود هزار سال 
پيش از ميالد، يكى از قديمى ترين سكونتگاه هاى 
جهان را پايه گذارى كردند. از اين شهر باستانى 
استان خوزستان، سفالينه هايى به دست آمده كه 
با قدمتى 3500 ساله، بيانگر دوره اى پيشرفته 
ــى است. نكته اينجاست كه  از طرح هاى هندس
پادشاهى عيالمى ها، 2700 سال پيش از ميالد 
به پايتختى شوش بنيان گذاشته شد؛ چيزى در 

حدود 1500 سال پس از تشكيل اين شهر!

قنات هاى ايرانى
يازده قنات ايرانى كه هر كدام ويژگى منحصر 
ــت ميراث جهانى قرار  به فردى دارند در فهرس
گرفتند. قنات قصبه گناباد، قنات بلده فردوس، 
ــن آباد مهريز و زارچ يزد، قنات  قنات هاى حس
ــم آباد اراك، قنات مزد آباد ميمه و قنات  ابراهي
وزوان در بخش ميمه اصفهان. قنات دو طبقه 
ــتان، قنات جوپار، قنات اكبرآباد و قنات  اردس
قاسم آباد بروات در كرمان، يازده قناتى هستند 
كه نشان از نفوذ اين صنعت باستانى در سراسر 

پهنه ايران قديم دارند.

لوت
ــت لوت يا بيابان لوت، يكى از گرم ترين  دش
ــاى ركوردى 70  ــن با ثبت دم نقاط كره زمي
درجه سلسيوس، بيست و ششمين بيابان وسيع 
ــعتى در حدود 52 هزار كيلومتر  جهان با وس
مربع است. لوت در لغت به معناى برهنه و فاقد 
هر چيز است كه اين برهنگى از هر سازه بشرى 
ــت نخورده ترين  و آلودگى، آن را به يكى از دس

مكان هاى جهان بدل كرده است.

سازه هاى آبى شوشتر
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«هر گردشــگر خارجى معادل 25 
بشكه نفت خام (هزار دالر) براى 
ايران درآمــد دارد كه در صورت 
تحقق برنامه هاى چشــم انداز 20 
ساله، تا ســال 1404 اين ميزان 
معادِل 500 ميليون بشكه درآمد 

نفتى خواهد بود.»

40 ميليون نفر در زمينه  گردشـگرى مشـغول 
كارند

ــب رييس اتاق اكو ايران و  احمد اصغرى - ناي
ــگرى، اقتصاد ورزش و  رييس كميسيون گردش
ــران - با بيان اين  ــر اتاق بازرگانى اي اقتصاد هن
ــرعت در حال  مطلب تاكيد كرد: ايران بايد به س
بازسازى و سرمايه گذارى و پذيرايى از گردشگران 

باشد.
وى در نشست كميته گردشگرى كه با حضور 
ــد، اظهار كرد:  ــاى اكو برگزار ش ــى از اعض جمع
ــان روى  درحال حاضر بيش از يك ميليارد انس
ــوند. در جهان نزديك  ــره زمين جابه جا مى ش ك
به 40 ميليون نفر در زمينه  گردشگرى مشغول 
ــتغال زايى،  ــگرى مى تواند در اش كارند و گردش
ــى و ايجاد درآمد براى منطقه  اكو مؤثر  فقر زداي

باشد.
ــزار و 250 ميليارد  ــك ه ــه داد: از ي وى ادام
ــگرى جهان داشته، تنها  دالر درآمدى كه گردش
ــهم ايران بوده است. با توجه اين كه  نيم درصد س
گردشگران سالمت سه برابر گردشگران معمولى 

ــور مقصد درآمدزايى دارند، اصلى ترين  براى كش
ــگرى ايران، توجه به  ــعه گردش اولويت هاى توس
ــگران سالمت كشورهاى  اقتصادى بودن گردش
ــرى، ايران در  ــه گفته اصغ ــت. ب منطقه اكو اس
ــالمت به دليل سطح باالى علمى  گردشگرى س

و پزشكى، پتانسيل بااليى دارد. 

گردشـگرى يكى از موضوعات صـادرات غير 
نفتى است

ــگرى اتاق بازرگانى  ــيون گردش رييس كميس
ادامه داد: ايران يكى از سرفصل هاى برنامه ششم 
توسعه و نيز چشم انداز 20 ساله خود را، افزايش 
ــكا بر درآمدهاى  ــادرات غيرنفتى و كاهش ات ص
ــت و همان طورى كه مى دانيد  نفتى گذاشته اس
ــكو، از نظر آثار تاريخى و  ايران به تصديق يونس
ــور نخست جهان قرار  فرهنگى در ميان 11 كش
ــرم ايران  ــاس، دولت محت ــر همين اس دارد و ب
ــعه صنعت گردشگرى دارد و براى  اصرار بر توس
ــورها بويژه كشورهاى اكو اعالم  همكارى با كش

آمادگى مى كند.

 ايران اقتصادى ترين و ارزان ترين مقصد گردشگرى جهان
 مجمع جهانى اقتصاد اعالم كرد: 

محمد شريفى
خبرنگار

 درآمد هر گردشگر خارجى براى ايران معادل 25 بشكه نفت
 سهم ايران از يك هزار و 250 ميليارد دالر درآمد گردشگرى جهان، نيم درصد است
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ايران اقتصادى تريـن و ارزان ترين مقصد 
گردشگرى جهان 

ــد: مجمع جهانى  ــن يادآور ش وى همچني
ــاخص  ــا عنوان «ش ــى ب ــاد در گزارش اقتص
ــفر» در سال  ــگرى و س رقابت پذيرى گردش
2015 با مطالعه 141 كشور جهان، در نهايت 
ايران را به عنوان اقتصادى ترين و ارزان ترين 

مقصد گردشگرى جهان شناخت.

45 درصد گردشـگران ايران از منطقه اكو 
هستند

ــس اتاق اكو ايران در ادامه با بيان  نايب ريي
ــال هاى اخير حدود 6 ميليون  اين كه در س
ــگر خارجى از ايران بازديد كردند  نفر گردش
ــورهاى  ــد آن ها از كش ــدود 45 درص كه ح
ــوِر  منطقه اكو بودند، افزود: جمعيت 10 كش
ــت. سهم ايران  عضو اكو 450 ميليون نفر اس
از 55 ميليون گردشگر ورودى به كشورهاى 
ــازمان همكارى هاى اقتصادى (اكو)  عضو س

تنها 4 ميليون نفر است.

وى گفت: كشورهاى عضو اكو به صورت منطقه اى مى توانند 
ــتركاً منافع كشورها و مردم  ــگرى مش با ورود به حوزه گردش
ــى و راهكارهاى توسعه و رونق آن را ارائه كنند.  خود را بررس
ــكل هاى منطقه اى گردشگرى  ــكيل كنفدراسيون ها و تش تش
بخصوص در بدنه ى بخش خصوصى كشورهاى اكو الزم است 
ــتا امكانات  ــد در اولويت دولت ها قرار گيرد و در اين راس و باي
ــا منطقه ى اكو  ــاخت هاى آن را فراهم آورند ت ــى و زيرس مال
ــه عنوان يك مقصد  ــش از 450 ميليون نفر ب ــا جمعيتى بي ب

گردشگرى جهانى تبديل شود.

ايجاد شبكه يك پارچه خدمات گردشگرى
اصغرى ادامه داد: براى افزايش تعامالت تجارى، فرهنگى و 
ــعه مراودات ملت هاى منطقه، از نكات مهمى كه همواره  توس
بايد مورد توجه مسؤوالن و سياستگذاران قرار گيرد، تسهيل در 
صدور رواديد، همكارى با سازمان هاى بين المللى، ايجاد شبكه 
يك پارچه خدمات گردشگرى و تأمين و آموزش نيروى انسانى 
متخصص، استفاده از تجربيات كشورهاى عضو، تعيين رايزن 
ــگرى در نمايندگى هاى خارجى براى ارايه راهنمايى و  گردش
ــفر، برگزارى نمايشگاه هاى گردشگرى و  مشاوره در زمينه س
ــت كه مى تواند از جمله رويدادهاى مهم و  ــتى اس صنايع دس

تأثيرگذار باشد.
ــى در ادامه  ــاق بازرگان ــگرى ات ــيون گردش ــس كميس ريي
پيشنهاداتى را ارايه كرد كه تشكيل همايش ساالنه منطقه اى با 
عنوان نشست تخصصى گردشگرى ميان شهرداران پايتخت ها 
و رؤساى اتاق هاى بازرگانى كشورهاى اكو، عدم نياز به صدور 
ــترك  ــتيابى به برند مش ويزا و به خصوص ويزاى درمانى، دس
ــورهاى اكو و كم كردن حضور واسطه ها در  ــگرى كش گردش

گردشگرى سالمت از آن جمله بود.

ايران يكى از سـرفصل هاى 
برنامـه ششـم توسـعه و نيز 
چشـم انداز 20 سـاله خود را، 
افزايـش صـادرات غيرنفتى و 
كاهش اتكا بر درآمدهاى نفتى 
همان طورى  و  اسـت  گذاشته 
كه مى دانيد ايـران به تصديق 
يونسـكو، از نظر آثار تاريخى 
و فرهنگى در ميان 11 كشـور 
نخسـت جهان قـرار دارد و بر 
همين اسـاس، دولـت محترم 
ايران اصرار بر توسـعه صنعت 
گردشگرى دارد و براى همكارى 
با كشورها بويژه كشورهاى اكو 

اعالم آمادگى مى كند.
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ــتر كشورهاى اكو،  وى اضافه كرد: در بيش
گسترش بيابان زدايى و جنگل زدايى سرعت 
ــت  ــازمان هاى محيط زيس بااليى دارد كه س
كشورهاى اكو بايد فعاالنه به ميدان آيند و از 

تخريب جاذبه هاى طبيعى جلوگيرى كنند.

بـا  برخـورد  در  امنيتـى  ديـدگاه  حـذف 
گردشگران

«اصغرى» همچنين به وزراى راه كشورهاى 
ــه اين كه حجم  ــرد؛ با توجه ب ــزد ك اكو گوش
ــگرى و كاالهاى تجارى در  ــفرهاى گردش س
ــى و جاده اى  ــورهاى اكو به صورت زمين كش
انجام مى شود، تسهيالت مناسب زيرساختى و 

رفاهى گردشگرى بايد تخصيص داده شود.
ــا  ــورد ب ــى در برخ ــدگاه امنيت ــذف دي ح
ــگران ورودى و داخلى، مقررات زدايى  گردش
ــت دولت، ترويج  ــاندن دخال و به حداقل رس
ــگرى، حمايت  ــالق گردش ــى اخ ــد جهان ك
ــاى داخلى و  ــذارى ه ــرمايه گ قانونى از س
ــه جذب اين  ــم كردن زمين ــى و فراه خارج
منابع، آزادسازى اقتصاد گردشگرى و تكميل 
نهادهاى اين بازار و اصالح مناسبات آن نيز از 
ديگر پيشنهادهايى بود كه نايب رييس اتاق 

اكو ايران، مطرح كرد.

غفلت از گردشگرى منطقه اكو
ــهيل مالك - نماينده كميته گردشگرى  س
ــگرى،  ــتان - نيز درباره احياى گردش پاكس
ــورد غفلت  ــگرى در منطقه م ــت: گردش گف
ــگرى مى تواند يكى از  ــه و گردش قرار گرفت
ــب درآمد براى تأمين اقتصادى و  منابع كس
اجتماعى كشورها باشد، بويژه در كشورهاى 

درحال توسعه كه درآمدزا است.
ــه داد: اين همايش كمك مى كند  وى ادام
ــورهاى اكو بتوانند پتانسيل هاى منطقه  كش
را بهتر بشناسند، بويژه در زمينه گردشگرى 
سالمت و ارايه خدمات و تجهيزات گردشگرى 
سالمت. پاكستان هم پتانسيل هاى زيادى در 
ــى در  ــن زمينه دارد. البته بى ثباتِى سياس اي
ــته كه موانعى را ايجاد  ــور ما وجود داش كش

كرده كه از آن جمله مى توان به نداشتن جاده هاى مناسب 
ــاره  ــكالت رواديد اش ــگران و مش براى حمل و نقل گردش
ــالمت يكى از عناصر  ــگرى س كرد. مالك اظهار كرد: گردش
ــد گردشگرى منطقه مى شود و در  ويژه است كه باعث رش
ــهيالت مدرن و بيمارستان هاى مدرنى را  پاكستان هم تس

براى گردشگران سالمت احداث كرده است.
وى از سازمان اكو خواستار سياستگذارى مخصوصى براى 
گردشگرى در منطقه شد و افزود: بى ثباتِى سياسى در اين 
منطقه ايجاب مى كند يك سياستگذارى خاص انجام شود 

تا گردشگرى توسعه و ارتقاء پيدا كند.
نماينده كميته گردشگرى پاكستان گفت: رواديد اكو بايد 
ــازمان صادر شود تا از طريق  ــورهاى عضو اين س براى كش
ــگرى منطقه را به نمايش  ــم جذابيت هاى گردش آن بتواني

بگذاريم و الزمه اين مهم تحقيق و برنامه ريزى است.
ــتگذارى  ــو نيازمند سياس ــورهاى عضو اك ــت: كش او گف
ــگرى نو هستند، چرا كه تحقق آن، فقر را در منطقه  گردش

ريشه كن مى كند.

يك ميليون شغل در تركيه وابسته به گردشگرى
ــگرى اتاق  ــال»، نماينده كميته گردش ــت باى س «محم
ــگرى نه تنها در  ــه گفت: گردش اكو تركيه نيز در اين جلس
ــه در حوزه صنعت اهميت خاصى دارد،  حوزه فرهنگ، بلك
ــورها مى شود.  ــد روابط كش ــتغالزايى و رش چون باعث اش
ــگرى داريم و بايد به  ــاى فراوانى براى گردش ــا ظرفيت ه م

ظرفيت هاى موجود در صنعت گردشگرى ايمان بياوريم.
ــؤوليت ما اين است  ــال همچنين تاكيد كرد: مس باى س
ــط اين صنعت اشتغالزايى كنيم و كارآفرينى ايجاد  كه توس
ــتغالزايى تحت  ــود. اكنون در تركيه يك ميليون نفر اش ش
تأثير صنعت گردشگرى ايجاد شده كه اين تعداد در آينده 
ــت. ما موفق به جذب 37  به 2 ميليون افزايش خواهد داش
ــده ايم كه  ــگر با 35 ميليارد دالر درآمد ش ــون گردش ميلي
ــركت هاى كوچك و متوسط شده است.  باعث گسترش ش
فعاليت در اين صنعت در دهه 80 شروع شده و اكنون 30 
ــغوليم. تركيه مى تواند با آموزش هاى  ــت كه مش سال اس

مشترك، تجربيات خود را منتقل كند.
ــوان كاتاليزور صنايع  ــگرى به عن ــد: گردش وى يادآور ش
ــود، براى همين از طريق آن مى توان  ديگر محسوب مى ش
زيرساخت ها را بهبود و افزايش داد. متاسفانه اخيرا در تركيه 
ــايلى را تجربه كرديم كه باعث كاهش درآمد تركيه در  مس

زمينه گردشگرى شده است.

حـذف ديـدگاه امنيتى در 
برخورد با گردشگران ورودى 
و  مقررات زدايـى  داخلـى،  و 
به حداقـل رسـاندن دخالت 
دولـت، ترويـج كـد جهانـى 
اخـالق گردشـگرى، حمايت 
قانونى از سرمايه گذارى هاى 
داخلـى و خارجـى و فراهـم 
كردن زمينه جذب اين منابع، 
آزادسازى اقتصاد گردشگرى 
و تكميـل نهادهـاى اين بازار 
و اصالح مناسـبات آن نيز از 
كه  بود  پيشـنهادهايى  ديگر 
نايـب رييس اتاق اكـو ايران، 

مطرح كرد.
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فرهنگ و هنر
از خبرنگارى به سياست و هنر

بچه ها خودشان را جاى شخصيت قصه ها مى گذارند
پول وقتى مى آيد كه با عشق كار كنيد

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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جز  هميشــه  خبرنــگارى  دنيــاى 
بــوده  كارهايــى  از  دســته  آن 
اســت كه بــه خاطــر ويژگى هاى 
مختص خودش انتخــاب معمولى 
براى افراد محســوب نمى شــده 
چــون كارى اســت كــه على رغم 
شــيرين بودن و داشتن هيجان، 
دردســرهاى منحصربه فردى هم 
دارد براى همين هم خيلى ها اين 
كار را جزو مشــاغل ســخت دنيا 
به حســاب مى آورنــد. در وصف 
يك روزنامه نگار يــا يك خبرنگار 
ويژگى هــاى  هميشــه  آل  ايــده 
ريز و درشــتى را رديف مى كنند 
مثل اين كه يك ژورناليســت  از 
لحاظ دانســته و اندوخته ها بايد 
اقيانوســى باشــد بــه عمــق يك 
انگشــت، اما در اين بين يكى از 
ايــن خصلت هاى قابــل توجه در 
وصف خبرنــگار ايــده آل بودن، 
اين اســت كه او بايــد از مهارت 
ارتباطــى بااليى برخودارد باشــد 
يعنى او به اقتضــاى رويدادها و 
اتفاقات متفاوت بايد با همه چيز 

و همه كس در ارتباط باشد.
بنابراين در راستاى همين ويژگى 
ســراغ چند تن از  آدم هاى اسم 
و رســم دارى رفتيم كه پيش از 
اينكه در كار خودشــان شــناخته 
شــوند روزى  در دنيــاى خبــر و 
مطبوعــات دســت به قلم بودند و 
كنار اسمشــان پســوندى به نام 
«خبرنگار» نوشته مى شد؛ در اين 
بيــن فراموش هــم نمى كنيم كه 
هر ســال 17 مرداد روز خبرنگار 

است.

بيژن نوباوه وطن

ــالها به عنوان نماينده  بيژن نوباوه وطن را در اين س
ــوراى اسالمى در دوره هاى هشتم و نهم  مجلس ش
ميشناسيم كسى كه در طول دوران نمايندگى خود 
نايب رئيس دوم كميسيون فرهنگى مجلس هم بوده 
ــاوه را با  ــيارى بيژن نوب ــت. اما پيش از اين بس اس
ــالمى  ــگارى در قاب تلويزيون جمهورى اس خبرن
ــى كه در دانشگاه سينمافوتوگرافى  شناختند. كس
ــهريور  ــه خودش در 31ش ــده و طبق گفت ميخوان
ــرودگاه مهرآباد  ــال1359مصادف با روزى كه ف س
توسط عراق بمباران شد سر از صدا و سيما درآورده 
است. بيژن نوباوه جزو آن دسته از خبرنگارانى است 
كه در بيشتر حوزه هاى خبرى مشغول به كار بوده 
ــى از مجروحان  ــگار قديمى يك ــت. اين خبرن اس
ــت براى همين هم مهمترين  شيميايى جنگ اس
حوزه خبرى كه او در آن فعاليت داشته دفاع مقدس 
ــتر عمليات هاى جنگى حضور  ــتو در بيش بوده اس
داشته است، يكى از مهمترين گزارشهاى او در اين 

حوزه به فتح خرمشهر در عمليات فاو بر مى گردد.
ــال  ــه نماند كه او در كنار همه اين ها 12س ناگفت

ــران و  ــارج از اي ــگارى اش را در خ از دوران خبرن
دركشورهايى مثل پاكستان، آفريقا، انگليس و آمريكا 
سپرى كرده؛ او همكنون صاحب امتياز روزنامه «عصر 

ايرانيان» و يك ماهنامه عكاسى است. 

فريدون جيرانى

كارگردانى سينما پررنگ ترين چيزى است كه ما 
از فريدون جيرانى مى شناسيم. كاگردانى كه عالوه 
بر ساخت سريال در تلويزيون چند بارى او را در قاب 
اين رسانه به عنوان مجرى و كارشناس در برنامه هاى 
مثل هفت و دو قدم مانده به صبح ديده ايم. اما نكته 
ــر كارى اين هنرمند دنياى  جالب توجه درباره عم
ــت كه او پيش از شناخته شدن در  تصوير اينجاس
حوزه سينما و فيلم سازى از فعاالن حوزه مطبوعات 
ــوب مى شد به گونه اى كه در  و روزنامه نگارى محس
سال هاى اوليه دهه 60 در روزنامه هايى مثل اطالعات  
مشغول بوده است. او در سال 70 با سردبيرى روزنامه 
سينما به شكل جدى ترى روزنامه نگارى را دنبال كرد 

از خبرنگارى به سياست و هنر

رويا سادات هاشمى
روزنامه نگار
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ــهريور سال گذشته نيز دوباره  روزنامه اى كه ش
انتشارش با سردبيرى خود جيرانى از سر گرفته 
شد و چند ماه پيش انتشارش به حالت تعليق 

درآمد.

كاظم جاللى

ــم تا نهم در مجلس شوراى  او در دوره هاى شش
ــاهرود بوده است و در  اسالمى نماينده مردم ش
ــال حاضر هم در دوره دهم به عنوان نماينده  ح
ــور دارد. هرچند  ــران در مجلس حض مردم ته
ــه در طول فعاليت  ــم جاللى بر خالف بقي كاظ
خود كار خبرنگارى نداشته است اما او هم قبل 
از ورود به مجلس از دنياى رسانه دور نبوده است 
ــرى به آرشيو برنامه هاى  براى همين هم اگر س
صداوسيما در دهه هفتاد بزنيد در بين برنامه هاى 
مختلف شبكه چهارم سيما به برنامه اى مى رسيد 
با عنوان «انديشه ها» كه مجرى آن برنامه كسى 
نبوده است جز جناب آقاى كاظم جاللى. ناگفته 
نماند كه اين نماينده به غير از چهار سال اجراى 
ــال اجراى برنامه  ــبكه چهار، دو س برنامه در ش
ــت» در شبكه دو را هم بر عهده  «جهان سياس

داشته است.

 رضا كيانيان

ــته از هنرمندانى است كه  او هم جزو آن دس
ــينما و عالم بازيگرى،  پيش از ورود به دنياى س
ــت كه طعم فعاليت در دنياى  ــى بوده اس كس

مطبوعات را چشيده و در اين حوزه قلم زده است 
به گونه اى كه رضا كيانيان در سال 45 به عنوان 
خبرنگار در روزنامه اطالعات شهر مشهد مشغول 
به كار بود و بعد از آن هم فعاليت هاى رسانه اى اش 
را با مجله هايى مثل «دنياى تصوير»، «فيلم» و 

روزنامه هايى مثل «شرق» ادامه داده است.

احمد توكلى

ــتر ما احمد توكلى را به عنوان نماينده  بيش
مجلس مى شناسيم، نماينده اصولگرايى كه در 
ــوراى اسالمى نماينده  سه دوره از مجلس ش
مردم تهران و بوشهر بوده است. احمد توكلى 
جزو آن دسته از كسانى است كه در كنار عالم 
سياست در مطبوعات هم مشغول به كار بود 
به گونه اى كه او در سال 66 جزو بنيان گذاران 
ــت. احمد توكلى  ــالت» بوده اس روزنامه «رس
بعد از فعاليت در روزنامه رسالت براى گرفتن 
ــتان مى رود  ــدرك دكترى اقتصاد به انگلس م
ــران مجدداً فعاليت  ــتش به اي و بعد از بازگش
ــروع و روزنامه  خودش را در روزنامه نگارى ش

«فردا» را تأسيس مى كند.

رسول صدر عاملى

او نه تنها پيش از ورود به سينما به كار خبرى 
مشغول بوده بلكه جزو خبرنگارانى بوده است كه 
در پرواز انقالب 57 با امام خمينى (ره) از پاريس 
به تهران آمد و در هواپيما حضور داشت. رسول 
صدر عاملى كار خبرنگارى را از 17 سالگى شروع 

ــرويس حوادث و سرويس  كرد و حتى دبير س
پارلمانى روزنامه اطالعات هم بوده است.

بهروز شعيبى

ــعيبى در فيلم آژانس  ــل از اينكه بهروز ش قب
شيشه اى و در نقش پسر حاج كاظم ديده شود و 
خيلى از ماها او را به عنوان يك بازيگر و كارگردان 
بشناسيم بايد كمى به سال هاى دورتر برگرديم 
ــال 74 و زمانى كه بهروز شعيبى  به روزهاى س
به عنوان خبرنگار روزنامه «همشهرى» و «ضميمه 
همشهرى محله» گفتگو با هنرمندان محله را به 
عهده داشته است و بعدها هم كمى تا قسمتى 
ــن حوزه را با همكارى در  فعاليت خودش در اي

«روز هفتم همشهرى» ادامه داده است.

شهيد حسن باقرى

ــردى را با نام مستعار  ــين افش همه غالمحس
ــيم كسى كه در هشت  حسن باقرى مى شناس
سال دفاع مقدس جوان ترين فرمانده جنگ ايران 
و عراق بود و حتى قبل از به شهادت رسيدن قائم 
مقام فرمانده نيروى زمينى سپاه شد. قبل از ورود 
به سپاه در سال 1358 وارد روزنامه «جمهورى 
اسالمى» شد و به عنوان خبرنگار در سرويس هاى 
ــى به روزنامه نگارى پرداخت  فرهنگى و سياس
ــازمان اَمل» از طرف اين  ــى به دعوت «س و حت
روزنامه به عنوان خبرنگار سفر 15روزه اى به لبنان 
ــت و گزارش هايى از اوضاع نابسامان  و اردن داش

مسلمانان در آن مناطق تهيه كرد.
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قهرمــان قصه هــا و داســتان ها 
مى توانند به صورت غير مستقيم 
بــه مســائل اخالقــى و ارزشــى 
پرداخته و براى كودكان اثرگذار 

باشند.
حســين فتاحــى - نويســنده - 
معتقد است: كودكان و نوجوانان 
نيز مانند ســاير افــراد جامعه به 
در كتاب هــا  مضاميــن متفــاوت 
نياز دارنــد و عالوه بر كتاب هايى 
كــه در آن ها به موضوعات شــاد، 
ســرگرم كننده و علمى  پرداخته 
مى شــود، بايــد كتاب هايــى هم 
باشــند كه به صورت كامالً جذاب 
بــه مضاميــن اخالقى چــون خدا، 
نمــاز و... بپردازنــد. البته نبايد 
فراموش كرد كه براى اثرگذارى 
هرچه بيشــتر ايــن مفاهيم بايد 
آن هــا را در يــك قالب مناســب 
عرضه كــرد؛ زيرا اگر قالب ارائه 
شــده مناســب نباشــد نــه تنها 
تأثيرگذار نبــوده، بلكه كودك را 
نيز از اين مضاميــن دور خواهد 
كــرد. در ايــن ميــان قصه هــا و 
داســتان ها مى توانند به صورت 
غير مســتقيم بــه ايــن مفاهيم 

بپردازند.

قهرمان راستگو و تأثيرات مثبت
ــى كه قهرمان  ــه مى دهد: مثالً وقت فتاحى ادام
ــت است، بدون  ــتگو، فداكار و با گذش قصه اى راس
ــوان تأثير مثبت خواهد  ــك روى كودك و نوج ش
داشت. اما در بعضى مفاهيم خاص تر مثل آشنايى با 
شخصيت ها و روزهاى دينى حتما بايد آموزه هايى 

در يك قالب مناسب ارائه شود تا تأثيرگذار باشد.

رواج بازى هاى كامپيوترى و رقابت با كتاب
اين نويسنده درباره رواج بازى هاى كامپيوترى و 
ــت آن با كتابخوانى كودكان و نوجوانان افزود:  رقاب
ــازنده كتاب بايد طورى عمل كنند  همه عوامل س
ــد. يعنى  كه در اين رقابت كتاب پيروز ميدان باش
ــه ديگر اينكه  ــود و نكت ــت كتاب ها زياد ش جذابي
ــى  ــد بازى هاى كامپيوترى، امكان دسترس همانن
ساده به آن ها وجود داشته باشد. فتاحى خاطرنشان 
كرد: مطالعه كتاب در دوران شكل گيرى شخصيت 
ــزايى در نحوه تعامل او با مسائل  كودك، نقش بس
دوران بزرگسالى دارد. خوانش قصه ها و افسانه هايى 
كه نياز به تخيل، تيزهوشى و صبر و مقاومت دارند، 
اين آموزش را به كودك مى دهند كه حتى با وجود 
شخصيت هاى منفى چون غول و جن، مى توان با 
به كارگيرى شگردها و ترفندهايى پيروز و قهرمان 
قصه شد. حتى مى توان گفت بسيارى از اختراعات با 
اين نوع تخيل ها صورت گرفته كه البته نحوه تربيت 
كودكان و اينكه چه نوع كتابى را مورد مطالعه قرار 

دهند هم در اين زمينه نقش خواهد داشت.

 كـودكان خشـن؛ شـخصيت هاى پرخاشـگر و 
تأثيرات هنر جديد

 انيميشن ها در قالب كارتون و بازى هاى رايانه اى 
ــخصيتى كودكان و  ــد ش تأثير زيادى در روند رش
ــان دارد. اگر از بُعد مثبت بخواهيم به تأثير  نوجوان
انيميشن بپردازيم مى توان به قطعيت گفت برخى از 
انيميشن ها كه در قالب بازى به كودكان ارائه مى شود، 

تأثير خوبى روى روند يادگيرى آنها مى گذارد.
ــنين پايين تر قادر به تمييز دادن  كودكان در س
بين دنياى واقعى و غيرواقعى نيستند و همانطور كه 
شخصيت شان براساس همانندسازى و الگوبردارى 
شكل مى گيرد شخصيت هاى موجود در انيميشن ها 
ــذارد، بنابراين  ــر بگ ــد روى آنها تأثي ــز مى توان ني
انيميشن ها مى توانند باعث فرهنگ سازى شوند و 
روى نگرش ها و ارزش هاى افرادى كه نسل آينده را 
مى سازند، تأثير بگذارند و در شكل گيرى شخصيت 

كودكان نقش عمده اى را ايفا كنند.

خانواده هم براى بچه مانند شـخصيت در قصه و 
كارتون است

ــانه ها نيز اهميت  ــتفاده والدين از رس الگوى اس
ــال اگر والدين بخش  ــاص خود را دارد. براى مث خ
ــپرى  ــت خود را با تلويزيون س ــده اوقات فراغ عم
ــودكان اين رفتار را الگوبردارى مى كنند و  كنند، ك
ــود؛ بنابراين والدين بايد  باعث آموزش غلط مى ش
ــاعتى از روز را با فرزندان در مورد  ترجيح بدهند س

بچه ها خودشان را جاى شخصيت قصه ها مى گذارند
مراقب باشيد كه فرزندان تان چه مى خوانند؛ مى بينند و مى شنوند

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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ــات مختلف صحبت كنند و با يكديگر  موضوع
ــان  به تبادل فكرى بپردازند. توصيه روانشناس
كودك اين است كه كودك نبايد بيشتر از 1 تا 
2 ساعت در روز و حتى 3 تا 4 ساعت در هفته 
ــاى تلويزيون بنشيند. عالوه بر مدت  پاى تماش
زمان تماشاى تلويزيون، والدين بايد بر محتواى 
انيميشن ها و ساير كاالهاى فرهنگى نيز نظارت 
دقيقى داشته باشند. متاسفانه انيميشن هايى 
مانند «بن تن»، «مرد عنكبوتى» و «بت من» از 
جمله انيميشن هايى است كه خشونت در آنها 
ــود. در واقع اين موضوع ثابت شده  ديده مى ش
ــونت  ــت كه هرچقدر ميزان مواجهه با خش اس
ــد، روى نگرش و رفتار  ــانه ها بيشتر باش در رس
ــونت و  ــودكان تأثير زيادى دارد و باعث خش ك
رفتار خشونت آميز در آنها مى شود. عالوه بر اين 
مفاهيمى مانند آگاهى جنسى يا مصرف مواد 
مخدر از طريق انيميشن ها به كودكان منتقل 
ــا بايد مراقب اين  ــود، بنابراين خانواده ه مى ش
موارد باشند. اگر كودك در يك انيميشن يا فيلم 
سينمايى قهرمان فيلم را در حال مصرف سيگار 

ببيند، الگوى نادرستى براى او خواهد شد.
پوشش نامناسب شخصيت هاى انيميشن نيز 
مى تواند باعث الگوبردارى غلط و مغاير با فرهنگ 
كشور در كودكان شود. در برخى انيميشن هاى 
غير ايرانى ممكن است برخى صحنه هاى مغاير 
با فرهنگ و ارزش هاى كشور حذف شود؛ اما به 
عقيده من برخى مفاهيم به صورت غيرمستقيم 

وارد ذهن كودك مى شود.

مجموعه «شكرستان» و تأثيرات آن
ــازندگان انيميشن هاى ايرانى بتوانند  اگر س
ــتر كار  ــود بيش ــدات خ ــت تولي روى جذابي
كنند، مى توان شاهد انيميشن هاى تأثيرگذار 
خوبى بود. براى مثال مجموعه «شكرستان» 
ــت و  ــيار آموزنده و خوبى اس ــن بس انيميش
ــن هاى خوبى در اين زمينه  اخيراً نيز انيميش
ــد؛ اما اگر  ــذار بوده ان ــده كه تأثيرگ توليد ش
ــاعت  ــتان در س مجموعه هايى مانند شكرس
ــترى روى آن  ــبى پخش و تبليغ بيش مناس
ــود را پيدا كند و  ــود، مى تواند مخاطب خ ش
ــز روى بيننده  ــال تأثير خوبى ني در عين ح

بگذارد.

تقصير ماست اگر بچه ها با فرهنگ ايرانى بزرگ نمى شوند
به راستى بايد گفت كه تقصير ماست اگر بچه ها با فرهنگ ايرانى 
بزرگ نمى شوند؛ آن ها در دوران كودكى مانند غذا خوردن به ما 
وابسته هستند؛ چطور ممكن است اگر شما غذاى مناسب سن و 
سال به بچه ها نمى دهيد انتظار جسم و روح سالم از آن ها داشته 
باشيد. شخصيت ها به كودكان خط مى  دهند و سمت و سوى روح 

كودكان را به آن ها ديكته مى كنند. 
ــى و  ــد ما بزرگتر ها بدانيم كه در همه دنيا به متون حماس باي
ــاهنامه ها افتخار مى كنند، اما آن چه شاهنامه را از اين متون  ش
متفاوت مى كند، زبان آن است كه پس از گذشت اين همه سال 
قابل خواندن و فهم است و به گفته يكى از محققان زبان شناس 
ــدن را دارد.  ــى قابليت جهانى ش ــى براى همين زبان فارس غرب
ــفانه برخى را مى بينم كه خجالت مى كشند بگويند متون  متاس
ــيك ايران را مى خوانند، فكر مى كنند كسر شأن است، در  كالس

حالى كه بايد آن را باعث افتخار بدانند. 
ــيارى براى اقتباس امروزى دارد، چرا  شاهنامه قابليت هاى بس
ــفانه ديده نشده است.  ــت كه متأس كه موارد ظريفى در آن اس
ــكنى فردوسى در شخصيت پردازى  يكى از اين موارد ساختارش
ــت. در آن زمان قصه ها فقط قهرمان و ضدقهرمان داشتند كه  اس
يا سپيد بودند يا سياه، اما حكيم طوس شخصيت هاى خاكسترى 
ــتم آفريد كه در ادبيات امروز جهان ديده  ــى چون رس و ملموس
مى شود و گواه آن فريب سهراب و فرزندكشى وى است يا وقتى 
كه از نبرد با اسفنديار بازمى ماند، به حيله تير گز متوسل مى شود. 
ــم و گوش بسته به  ــندگان و منتقدان ما چش ــيارى از نويس بس
تعريف و تمجيد برخى از داستان هاى امروزى جهان مى نشينند 
ــخصيت پردازى چنان دارند و متأسفانه  ــاختار چنين و ش كه س
اكثر آن ها به نااميدى و پوچى ختم مى شوند، در حالى كه از دل 
ــاهنامه مى توان هم ساختارهاى امروزى و هم شخصيت هاى  ش
مناسب رمان نو امروز را پيدا كرد و يا منطبق بر ساختار آن ها قلم 

زد و اين نگاه «مرغ همسايه غاز است» را كنار گذاشت.
متاسفانه در اين زمينه بسيار كم كارى شده است. عمده كارها 
براى متقدمين و پيشكسوتان است كه غير از يكى دو مورد، كار 
برجسته اى ديده نمى شود و متأخرين نيز يا به حواشى و دغدغه ها 
و تفاسير شخصى خود پرداخته اند يا اگر استعدادى در آن ها بود، 

توسط برخى از همين متقدمين منكوب شده است.
ــك هاى  ــت كه به جاى تصاوير و عروس قصور از ما اهل قلم اس
ــك هاى  ــردم را عروس ــتم در خانه هاى م ــر رس ــاهنامه نظي ش
ــپايدرمن» غصب كرده اند،  «كميك مارول» نظير «بتمن» و «اس
ــه سالى مى شود كميك بوك رستم در آمريكا  در حالى كه دو س
منتشر مى شود و وى در آن با همان ريش دو شقه گرزى ليزرى 
در دست دارد و از قضا مورد توجه بچه هاى آمريكايى قرار گرفته، 

چرا كه به مخاطب امروزى آن توجه شده است.

نامناسـب  پوشـش 
نيز  انيميشن  شـخصيت هاى 
الگوبردارى  مى توانـد باعـث 
غلط و مغاير با فرهنگ كشور 
در كـودكان شـود. در برخى 
ايرانـى  غيـر  انيميشـن هاى 
ممكن است برخى صحنه هاى 
مغاير بـا فرهنگ و ارزش هاى 
كشـور حـذف شـود؛ امـا به 
عقيده من برخـى مفاهيم به 
صورت غيرمستقيم وارد ذهن 

كودك مى شود.
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بهنام صفوى متولد ســال 62 در 
شــهر شــيراز؛ تحصيالت تكميلى 
خود را در رشــته عمران به پايان 
رســانده است. وى موسيقى را از 
سنين كودكى با نواختن پيانو و در 
كنار آن نواختن ســازهاى كوبه اى 
آغــاز و از آن زمــان تــا كنــون به 
صورت مستمر در حوزه موسيقى 
و نوازندگى فعاليت كرده اســت. 
صفوى ســال 85 با انتشار قطعه 
«تمنــا» خود را به جريان رســمى 
موســيقى پــاپ ايــران معرفــى 
كرد؛ اســتقبال مــردم از اين اثر 
انگيزه اى شد كه او دو سال بعد؛ 
آلبوم «عشــق مــن بــاش» را در 
بازار موســيقى منتشر كند. او در 
ســال 91 آلبوم «آرامــش» و در 
ســال 93 آلبوم «فوق العاده» را 
روانه بازار موسيقى كرد. برگزارى 
كنســرت هاى مختلــف داخلــى و 
خارجى و همچنيــن توليد چندين 
تــك آهنگ از جملــه فعاليت هاى 
ايــن خواننده در حوزه موســيقى 
اســت. او مى گويد: «بــه نظر من 
آرامــش، اســاس زندگى ســالم 
است. زندگى بدون آرامش اصال 
مفهومى ندارد. براى همين من در 
زندگى شــخصى ام هميشه سعى 
مى كنم از هر چيزى كه آرامشم را 

به هم مى ريزد، دور بمانم.»
صفــوى در مورد اينكه موســيقى 
را از چــه زمانــى آغاز كــرده هم 
مى گويد: « از 7 ســالگى موسيقى 
را با نواختن كيبــورد و پيانو آغاز 
كردم و تا 16 سالگى در خوزستان 
شهر ماهشهر بودم و چون امكانات 
مناســب براى آموزش موســيقى 
نبود، پيانو و ســازهاى كوبه اى را 
به صورت خودآمــوز و با مطالعات 
كتاب هاى آموزش موســيقى، ياد 

گرفتم.»

 او البته در مورد اينكه خودش به كدام ســاز هم شــبيه 
اســت اعالم نظر جالبى دارد؛ صفوى در اين مورد مى گويد: 
«فكــر مى كنم به پيانو شــبيه هســتم! باالخره پيانو ســاز 
تخصصــى ام اســت و مى توانم بگويم كه بــه همين دليل، 

پيانو به روحيه من نزديك تر است.» 
او اميــد را يكــى از رموز موفقيت خــود مى داند و معتقد 
اســت: «هيچ وقت نااميد نشــده ام. ممكن اســت در هر 
كارى شــرايط آن طورى كــه مى خواهيم پيش نرود؛ اما من 
معتقــدم نبايد نااميد شــويم و اتفاقاً در چنين شــرايطى 
 بايــد عزم مــان را بــراى ادامــه كار بيشــتر جــزم كنيــم. 
به نظرم يكــى از راه هاى موفقيت، صبــور بودن، تمرين و 

پشتكار زياد است».
متن گفتگو با بهنام صفوى را در ادامه مى خوانيد:

 از چـه سـنى وارد عرصـه موسـيقى به صورت 
حرفه اى شديد؟

بعد از دوران كودكى در دوره متوسطه نيز همچنان 
ــتم از قبيل خواندن سرود،  ــيقى داش فعاليت موس
آهنگسازى و تنظيم و از همان دوران با تشويق شدن 
ــتياقم براى وارد شدن  ــوى معلمان مدرسه اش از س
ــيقى بيشتر شد، اما در سال 1381 با  به عرصه موس
كارهاى كودك به صورت حرفه اى وارد ماركت شدم، 
براى مثال آهنگسازى آلبوم هاى برنامه «رنگين كمان» 
را انجام مى دادم، قابل ذكر است كه در آهنگسازى هاى 
بعضى از آهنگ هاى آن دوره با بنيامين بهادرى و على 

ــت گفتار همكارى مى كرديم. همچنين در آن  راس
سال ها براى اغلب خواننده هاى مطرح آن دوره آهنگ 
تنظيم مى كردم تا اينكه در سال 1385 اولين قطعه را 

با نام «تمنا» خواندم.
 

از زمانى كه به موسيقى عالقمند شديد تا به امروز 
چه مسيرى رو طى كرديد؟

ــن به طور قطع معتقدم كه هدف و برنامه ريزى  م
حرف اول را مى زند. يادم است كه در دوران كودكى 
ــتم و تصور  ــرل تلويزيون را بر مى داش ريموت كنت
ــتم و دارم براى مردم آواز  مى كردم روى استيج هس
ــان اول من عالقه و هدفم را  مى خوانم، يعنى از هم
فهميده بودم و به بهانه هاى مختلف نوازندگى مى كردم 
يا سرود مى خواندم.  ناگفته نماند كه تالش و پشتكار 

هم از عناصر اصلى و مهم موفقيت هستند.

با توجه به حرف هاى خودتان كه گفتيد از بچگى 
به موسيقى عالقه داشـته ايد، چطور شد كه رشته 

عمران را براى تحصيل انتخاب كرديد؟
ــته عالقه داشتم و همينطور پدرم  من به اين رش
ــت كه من در اين رشته تحصيل  خيلى عالقه داش
ــى در زمينه عمران  ــم! و تا به حال هيچ فعاليت كن

نداشتم!

پول وقتى مى آيد كه با عشق كار كنيد
بهنام صفوى:

حميد محمدى بيدمشكى
خبرنگار
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در آغـاز با چه سـمتى وارد دنياى موسـيقى 
شديد؟

در ابتدا كارم را با عنوان آهنگساز و تنظيم كننده 
آغاز كردم.

 
اولين آلبوم رسـمى شما با چه نامى و در چه 

سالى منتشر شد؟

قبل از اولين آلبوم، آهنگ هايى را به همراه گروه 
كر خوانده بودم؛ ولى با انتشار اولين آلبومم به نام 
«عشق من باش» در سال 1388 به عنوان خواننده 
ظاهر شدم، البته من به شخصه به آن آلبوم خيلى 
ــدارم؛ چون تجربه اولم بود و من هنوز به  عالقه ن
ــيده بودم، اما برايم قابل احترام  پختگى الزم نرس
ــدن به عالم  ــت؛ چون اولين گام براى وارد ش اس
حرفه اى موسيقى بود. ناگفته نماند در سال 1380 
يك آلبوم بى كالم با نام «تمام روياهاى من»ساختم 

كه بيشتر جنبه تست و محك زدن خودم بود.

از ابتدا تا االن چند آلبوم منتشر كرديد؟
ــر كردم.  ــمى منتش ــن تا االن 4 آلبوم رس م
ــال 1388،  «آرامش»  «عشق من باش» در س
ــال 1390 ، «فوق العاده» در سال 1392  در س
و آلبوم «معجزه» را در ارديبهشت سال 1395 

منتشر كردم.
 

آيـا تـا به حـال بـراى گرفتـن مجـوز براى 
آلبوم هايتان، با ارشاد به مشكل خورديد؟

آلبوم هاى موسيقى اغلب در شعر و ترانه دچار 
مشكل مى شوند، اما خدا را شكر من تا االن شايد 
20 درصد به مشكل خورده باشم كه آن هم حل 

شده است.
 

اولين اجراى رسمى زنده شما در چه تاريخى 

و در كجا بود؟
ــال 1390 در مركز  ــت س 28 و 29 ارديبهش

همايش هاى برج ميالد بوده است.
 

درآمدتان فقط از راه موسـيقى است يا شغل 
ديگرى هم داريد؟

در حال حاضر تمام فعاليتم در حوزه موسيقى 
ــم دارم كه ترجيح  ــت ولى فعاليت هايى ه اس

مى دهم فعال در موردش صحبت نكنم.
 

براى اولين بار چه زمانى از راه موسيقى درآمد 
كسب كرديد؟

ــيقى و خوانندگى به  من قبل از انتخاب موس
عنوان حرفه ام، در همان سنين پايين هم درآمد 
ــتم. براى مثال من در يك برهه 450 نفر  داش

هنرجوى موسيقى داشتم.

بـه كـدام خواننـده يـا خواننده هـا عالقمند 
هستيد؟

ــبك خودش  ــيقى كه در س من به هر موس
بهترين باشد، گوش مى كنم و خودم را محدود 
ــى محدود  ــبك خاص ــه خواننده خاص يا س ب
ــد از هر  نمى كنم، يعنى هر آهنگى كه زيبا باش

خواننده اى گوش مى كنم.
 

تا به حال براى تان پيش آمده كه به خواننده اى 
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غبطه بخوريد و دوسـت داشته باشيد جاى او 
باشيد؟

بحث رقابت هميشه وجود دارد؛ اما سعى كردم 
ــه فراتر از اين مسائل نگاه كنم و بهترين  هميش
ــم. به نظر من هر كسى يك طبيعت  خودم باش
ــت و  و چارچوبى دارد كه مخصوص خودش اس
هيچكس نمى تواند كار فرد ديگرى را انجام دهد.

 
اگر يك بـار ديگر به دنيا بياييد باز هم حرفه 

خوانندگى را انتخاب مى كنيد؟
ــى را انتخاب  ــك خوانندگ ــدون ذره اى ش ب

مى كنم.
 

اگر خواننده نمى شـديد چه شغلى را انتخاب 
مى كرديد؟

فكر مى كنم جراح زيبايى مى شدم!

تا به حال براى تان شايعه خاصى ساختند كه 
باعث ناراحتى شما شود؟

ــازى شده، به  ــيار شايعه س بله براى من بس
ــى كه اين اواخر  خصوص به دليل جريان هاي
ــتم. البته در دوران شروع كارم هم برايم  داش
ــاختند، براى مثال گفته شده بود  شايعاتى س
كه شما شبيه رضا صادقى مى خوانيد و تقليد 
ــد و براى اين كار پول پرداخت كرديد  مى كني
ــابه جنس صدا همه جا وجود دارد؛  و ... . تش
اما بايد در سبك خواندن، تحريرها و ... تفاوت 
ــته باشد تا يك خواننده منحصر به  وجود داش

فرد بشود. 
اين را هم بگويم كه به عقيده من الهام گرفتن 
ــروع به كار خوانندگى كار  و الگو گرفتن در ش
ــت؛ اما بعد از يك مدت خواننده  اشتباهى نيس
ــودش را پيدا كند و تقليدى صورت  بايد راه خ

نگيرد.
  آيا شخص خاصى در زندگى تان وجود دارد 
كه در مسير خوانندگى شما را حمايت مادى يا 

معنوى كرده باشد؟
ــه يك پشتوانه محكم  پدرم براى من هميش
بوده است و عشق به پدرم از ابتدا تا به امروز به 
من دلگرمى داده، به طورى كه حتى حرف زدن 
ــا او به من آرامش و انگيزه مى دهد، همينطور  ب
ــه در  ــادرم از همان كودكى تا به حال هميش م

زمينه موسيقى مشوق من بوده است.

 به هنرمندان و خوانندگانى كه تازه وارد عرصه 
موسيقى شـدند يا قصد ورود به اين عرصه را 

دارند چه پيشنهادى مى كنيد؟
من كوچكتر از آن هستم كه بخواهم نصيحت 
ــنهادى كنم ولى اين نظر شخصى من  يا پيش
ــان بايد به دنبال عالقه اش برود و  است كه انس
پيگير كارى باشد كه دوست دارد و نبايد به پول 
ــش  درآوردن فكر كند، هنرمند بايد تمام تالش
ــوب خلق كند بعد پول  ــام دهد تا اثر خ را انج

خودش به سراغ هنرمند مى آيد.
 

خيلـى از هنرمنـدان از حمايت نشـدن مالى 
گله مند هستند، نظر شـما از بابت اين مشكل 

چيست؟
ــالمى به عنوان  ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
ــدان بايد برنامه ريزى هايى  حامى اصلى هنرمن
ــدان انجام دهد،  ــود وضعيت هنرمن براى بهب
البته وزارت ارشاد تاكنون فعاليت هايى در اين 
زمينه داشته ولى كافى نيست، به عنوان مثال 
ــدگان پاپ هنوز هيچ بيمه اى ندارند و به  خوانن
طور كلى ما در پيش پا افتاده ترين مسائل هنوز 
مشكل داريم، البته وعده هايى هم داده شده كه 

اميدواريم عملى شوند.
در مـورد بيمارى و وضعيت حـال حاضرتان 

براى مان بگوييد.
ــدم كه يك تومور  من مدتى پيش متوجه ش
ــرم دارم، جراحى كردم و تومور رو  بدخيم در س
خارج كردند، تا به امروز 30جلسه پرتو درمانى 
كردم و االن تحت شيمى درمانى هستم. خدا را 
شكر از زمانى كه اين تومور از سرم خارج شده 
تا به االن هيچ اتفاق بدى برايم رخ نداده است؛ 
فقط به دليل اين كه جراحى سنگينى داشتم 
ــده. به گفته  مقدارى انرژى و توان بدنم كم ش
پزشكم فعاليت هاى زياد و طوالنى و حتى فكر 
ــاال مى برد و اين  ــار مغز من را ب كردن زياد فش
خيلى براى من مضر است. اين را هم بگويم علت 
اينكه كنسرت هاى من همه تك سانس هستند 
ــاى خانزاده  ــا دارد اينجا از آق ــت، ج همين اس
تهيه كننده ام صميمانه تشكر كنم كه خيلى با 
من مدارا و همكارى مى كنند و در همينجا قول 
مى دهم بعد از تمام شدن دوران نقاهتم و بهبود 

پيدا كردنم، اين كم كارى را جبران كنم.
 

در مورد آلبوم آخرتان، آلبوم معجزه براى مان 
بگوييد

ــالش كردم و از  ــن براى اين آلبوم خيلى ت م
نظر عوامل آلبوم، نوازندگان، مسائل مادى و به 
ــتم و دو برابر مبلغ  طور كلى هيچى كم نگذاش
قراردادم از جيبم پول گذاشتم تا آن اتفاقى كه 
ــت دارم رخ دهد، همينطور سطح كيفى  دوس
آهنگ ها طورى باشد كه اليق مخاطبانم باشد 
و خدا رو شكر اين آلبوم را مردم دوست دارند و 

بازخوردش را در كنسرت ها مى بينم.
 

شما در اجراهاى زنده تان ساز هم مى زنيد؟
بله هم پيانو و هم گيتار مى نوازم. در كل، حال 
ــرت هايم طورى است كه دوست  و هواى كنس
ــان لحظه اجرا  ــات در هم ــى از اتفاق دارم خيل
ــورپرايز كردن مردم  صورت بگيرد و عالوه بر س

گاهى خودم هم خودم را سورپرايز مى كنم!
 

و اما حرف آخر...
يك تشكر صميمانه مى كنم از كسانى كه در روند 
كارهاى موسيقى ام حامى من بودند مثل خانواده ام، 
ــن را به آن ها بگويم كه  مخاطبانم. مى خواهم اي
لطف شان با هيچ پولى قابل قياس نيست و فقط 
مى توانم بگويم دوستشان دارم و هر كارى انجام 
مى دهم به خاطر و به عشق آن هاست و اميدوارم با 
آلبوم هاى جديد و كنسرت ها در كنارشان باشم و 
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سـالمت
راه هاى رهايى از چربى هاى لجوج شكم

اين عادت ها را ترك كنيد!
حس خوب باهم بودن

داستان هاي آموزنده از امام رضا (عليه السالم)
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شــايد داشــتن شــكمى صاف و 
بــدون چربى هاى انباشــته براى 
دســت  آرزوى  افــراد  بســيارى 
نيافتنى باشــد، امــا واقعيت آن 
اســت كــه آب كــردن چربى هاى 
انباشــته شده شــكم با داشتن 
يك رژيم غذايى اصولى، معتدل 
و هميشــگى و سى دقيقه تا يك 
ساعت پياده روى پيوسته در روز 
ممكن خواهد بود. نبايد فراموش 
كــرد كه چربــى ذخيره شــده در 
و  مقاوم تريــن  از  يكــى  شــكم 
هشدار دهنده ترين نوع چربى ها 
از نظر ايجاد مشــكالت عروقى و 
قلبى و بيمارى هاى متابوليكى در 
شخصى است كه هرساله نيز بر 
بزرگى شكم وى افزوده مى شود. 
حتى بررسى ها نشان داده است 
كــه افزايــش دور كمــر آقايــان 
بيــش از 102 ســانتى متر و در 
خانم ها بيشتر از 89 سانتى متر 
به افزايش خطر ابتال به ديابت و 
بيمارى هاى عروق قلب يا سندرم 
متابوليــك منجر مى شــود. ما در 
اينجا به بررسى علل و راهكارهاى 
اين موضــوع پرداخته ايم كه در 

ادامه مى خوانيد: 

 عملکرد روده ها
اگر چربى هاى شكم تان به راحتى آب نمى شوند، 
شايد مشكلى در روده هايتان وجود داشته باشد. روده ها 
از باكترى هاى خوب و بد تشكيل شده اند كه حركات 
دودى روده ها را تنظيم مى كنند. اگر شما روده هاى 
خود را با رساندن مقدار كمى از باكترى هاى خوب 
تقويت كنيد، مى توانيد آب شدن چربى هاى شكمتان 
را تسريع ببخشيد. تحقيقات نشان مى دهد كه رژيم 
غذايى پر چرب و مملوء از كربوهيدرات ها و كم فيبر، 
تعادل ميان باكترى هاى خوب و بد روده ها را به هم 
مى زند؛ بنابراين، براى برقرارى تعادل از بين رفته ميان 
باكترى هاى روده از غذاهاى سرشار از فيبر استفاده 
كنيد براى مثال ماست، وانيل و ميوه هايى مثل گالبى 

بسيار مفيد هستند. 

 التهاب بدن
ــما در حال دويدن هستيد كه ناگهان قوزك  ش
ــما احساس درد مى كنيد  پايتان پيچ مى خورد. ش
ــان ورم مى كند و قرمز  ــمت پيچ خورده پايت و قس
ــود. اين يك نوع التهاب است. ممكن است  مى ش
مثل همين التهاب در درون بدن شما اتفاق بيفتد. 
التهاب پاسخ طبيعى سيستم ايمنى بدن شماست؛ 
ــخ بيش از اندازه فعال شود،  اما زمانى كه اين پاس
ــيب به بافت هاى مختلف بدن و  باعث صدمه و آس
زمينه ساز چاقى مى شود و روند آب شدن چربى هاى 
بدن از جمله چربى هاى شكمى را با مشكل مواجه 
مى كند. افراط در خوردن شكر، روغن هاى ناسالم، 
ــاد التهاب مزمن  ــترس و كم تحركى باعث ايج اس

ــود. براى رفع اين مشكل استفاده از  در بدن مى ش
ميوه هايى كه محتوى مقادير زيادى فيبر هستند، 

توصيه مى شود. 

 راهــی بــرای تبدیل چربی های ســفید بــه چربی های 
قهوه ای 

ــى داريم:  ــوع چرب ــان دو ن ــدن خودم ــا در ب م
چربى هاى سفيد و چربى هاى قهوه اى. چربى سفيد 
ــود و اين نوع  ــت شكم و ران جمع مى ش زير پوس
ــود مى آيد. نوع ديگر  چربى بر اثر پرخورى به وج
ــتند كه با افزايش سوخت  چربى هاى قهوه اى هس
و ساز بدن حرارت توليد مى كنند (باعث سوختن 
چربى هاى سفيد مى شوند و در واقع براى سوخت 
وساز چربى سفيد وجود چربى هاى قهوه اى الزم و 

ضرورى است). 
ــكمى بايد چربى هاى  شما براى كاهش وزن ش
ــفيد را به چربى هاى قهوه اى تبديل كنيد. اين  س
موضوع زمانى محقق مى شود كه   همان تعادلى كه 
ــان باكترى هاى خوب و بد روده  در باال گفتيم، مي
ــن، غذاهاى پر فيبر بخوريد و  اتفاق بيفتد؛ بنابراي
به عالوه ورزش كنيد، خوب بخوابيد و از اين طريق 
متابوليسم و سوخت و ساز بدنتان را كنترل كنيد. 

 سوءجذب مواد غذایی
سوءجذب مواد غذايى به معنى نقض در هضم و 
ــت. وقتى هضم و جذب بدن  جذب مواد مغذى اس
شما ضعيف باشد در نتيجه جذب ويتأمين ها و مواد 
ــود. سوء جذب غذا روند از  مغذى نيز مختل مى ش

راه هاى رهايى از چربى هاى لجوج شكم
تغذيه مناسب و ورزش را هرگز فراموش نكنيد

ــود. براى رفع اين مشكل استفاده از  عملکرد رودهها در بدن مىش

يد
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بين رفتن چربى هاى شكمى را مختل مى كند. 
فيبر و مواد سرشار از فيبر راه حل اين مشكل 

است. 

 مقاومت به انسولین
ــزان قند خون بدن  ــس از خوردن غذا مي پ
ــراى اينكه اين قند خون  ــراد باال مى رود. ب اف
ــلول هاى بدن شده و در نتيجه انرژى  وارد س
توليد شود، بدن ما به ماده اى به نام انسولين 
ــراد به داليل مختلفى  نياز دارد. در برخى اف
ــولين توليد  ــه اضافه وزن و چاقى انس از جمل

نمى شود. 
در نتيجه، قند در خون باقى مى ماند و از سوى 
ــوز قند دريافت  ــلولهاى بدن هن ديگر چون س
ــتهاى به خوردن مواد قندى  نكرده اند، فرد اش
ــوى ديگر قند  ــيرينى پيدا مى كند و از س و ش
خون موجود در خون منجر به ترشح انسولين 
بيشتر مى شود كه افت قند خون را ايجاد كرده 
ــيرينى را افزايش مى دهد و از آنجا  و ميل به ش
كه انسولين نمى تواند قند را وارد سلول كند؛ آن 
را به چربى تبديل مى كند و اين چربى در ناحيه 

شكم در بيشترين مقدار خود خواهد بود. 

 محصوالت غلط انداز 
وقتى به فروشگاه مى رويد بايد به برچسب هاى 
مواد غذايى خوب دقت كنيد و ميزان كالرى و 
ــنجيد.  ــاى موجود در آن را بس كربوهيدرات ه
ــت روى آن ها برچسب «بدون قند»  ممكن اس
ــته  ــد در صد طبيعى» و مانند آن نوش يا «ص
ــد. اين محصوالت كه نام رژيمى بر  ــده باش ش
آن ها خورده است، مى توانند غلط انداز باشند و 
باعث شوند كه ما بيشتر و بيشتر بخوريم، چون 
خيال مان از بابت كالرى دريافتى به طور كاذب 

راحت است. 

 زیاده روی در خوردن دانه های روغنی و آجیل
خوردن دانه هاى روغنى و آجيل ها در حد تعادل و چند روز يك 
بار براى سالمتى بدن مفيد است و متابوليسم و انسولين بدن را 
تنظيم مى كند. اما زمانى كه خوردن اين دانه ها از حّد تعادل خارج 
و به يك عادت هر روزه و به مقدار زياد تبديل شود، باعث چاقى 
شده و مقاومت چربى هاى بدن در مواجهه با هرگونه فعاليت بدنى 

به دنبال خواهد داشت. 

 ورزش های شکمی

ــكمى رنج مى برند، طبيعتا براى از بين  افرادى كه از چاقى ش
بردن اين چاقى به ورزش هايى كه موجب تقويت عضالت شكم 
مى شوند روى مى آورند. اين فعاليت ها مفيد است؛ اما اگر ايستاده 

انجام شود؛ تأثير بيشترى دارد. 

(Cardio) کاردیو  
ــوم به كارديو  ــاى كاهش وزن ورزش هاى موس ــى از روش ه يك
ــتند. ورزش هاى كارديو به ورزش هاى قلبى و عروقى معروف  هس
هستند و باعث افزايش ضربان قلب مى شوند و به سوزاندن كالرى 
وكاهش وزن بدن شما كمك مى كنند. البته به كارديو بسنده نكنيد. 
فعاليت هاى بدنى ديگر را نيز در برنامه خود بگنجانيد تا نتيجه بهترى 

بگيريد. بهتر است كارديو در مرحله آخر انجام گيرد. 

  کاهش مرصف گوشت
ــت و  ــاندن مصرف گوش ــى ديگر از توصيه ها به حداقل رس يك
فرآورده هاى گوشتى است. يك دكتر تغذيه بر اين باور است كه مواد 
هورمونى و پادتن هاى به كار گرفته شده در پروسه تهيه گوشت ها 
ــند، در سالمت ما  ــده تا اين مواد بيش از آنكه مفيد باش باعث ش
مشكل ايجاد كنند. مواد موجود در اين گونه گوشت ها هضم غذا را 

با مشكل مواجه مى كند و بدن را دچار التهاب مى گرداند. 

 قدرت ادویه ها در چربی سوزی
ــوزاندن چربى هاى زائد بدن دارند.  ادويه ها قدرت بااليى در س
ــار از آنتى اكسيدان هستند. متابوليسم و سوخت  اين مواد سرش
و ساز بدن شما را افزايش داده و چربى هاى لجوج شكمتان را از 

بين مى برند.

وزن  كاهـش  بـراى  شـما 
شكمى بايد چربى هاى سفيد 
را به چربى هاى قهوه اى تبديل 
كنيـد. ايـن موضـوع زمانى 
همان  كـه    مى شـود  محقـق 
تعادلى كه در باال گفتيم، ميان 
باكترى هاى خـوب و بد روده 
اتفاق بيفتد؛ بنابراين، غذاهاى 
پـر فيبـر بخوريـد و به عالوه 
بخوابيد  خـوب  كنيد،  ورزش 
و از ايـن طريـق متابوليسـم 
و سـوخت و سـاز بدنتـان را 

كنترل كنيد. 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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چيزى كه تقريبا همه ما مى دانيم 
اين اســت كه اگــر به طور منظم 
ورزش كنيد، ميوه و ســبزيجات 
تــازه بخوريــد و هرگــز از چكاپ 
ســاالنه غافل نشــويد، هميشه 
احســاس خوبى خواهيد داشت. 
اما اگــر در حال حاضر احســاس 
خــوب و اندام متناســبى داريد، 
لزومــا به معنــاى آن نيســت كه 
عــادات بــه ظاهر خــوب روزانه، 
شــما را براى هميشــه ســالمت 
نگــه مى دارند. برخــى عادات در 
شما وجود دارند كه بدون اينكه 
بدانيد ممكن اســت بــه زيبايى 
اندام و ســالمت  جسم تان ضربه 
بزننــد. الزم اســت بدانيــد كه 
ســبك زندگى تان چــه اتفاقاتى 
را در بدن تــان رقــم خواهد زد. 
برخــى از ايــن عــادات بــه هيچ 
عنوان به نظر نمى رسند كه مضر 
باشــند اما با مطالعه اين متن، از 
اشــتباهات رايجى كه به صورت 
روزانــه مرتكب مى شــويد، آگاه 
شده و مى توانيد از پيامدهاى آن 

جلوگيرى كنيد.

اين عادت ها را ترك كنيد!
چاى نمى نوشيد

چاى سبز خواص چربى سوزى دارد. محققان اين 
خاصيت را به وجود تركيبات كاتچين در چاى سبز 
ــبت مى دهند. كاتچين ها گروهى از تركيبات  نس
آنتى اكسيدانى هستند كه با افزايش سوخت وساز 
بدن باعث چربى سوزى مى شوند و به تدريج ظرفيت 
چربى سوزى كبد را افزايش مى دهند. اگرچه ميزان 
زياد و افراطى چاى توصيه نمى شود اما از فوايد آن 

هم بى بهره نمانيد. 

به موقع نمى خوابيد
ــيارى از افراد  ــاد ملى خواب، بس ــاس بني بر اس
ــت  به اندازه كافى نمى خوابند. اين عادت با گذش
ــردگى و  زمان موجب افزايش وزن، اضطراب، افس
ــولين مى شود و ممكن است  مقاومت در برابر انس
به ديابت نوع2، فشار خون باال و بيمارى هاى قلبى 
ــبانه به توليد هورمون هاى  منجر شود. خواب ش
ــن بايد 7 يا 8   ــوز كمك مى كند، بنابراي چربى س
ــت در ساعات  ــب بخوابيد. بهتر اس ساعت در ش
ــان را كنار بگذاريد و با  ــب تلفن همراه ت پايانى ش

خيال راحت بخوابيد. 

به رژيم غذايى جديد خود عادت نكرده ايد
ــى پالئو يا  ــر رژيم غذاي ــام اميدتان را ب ــر تم اگ
ــى كم كربوهيدرات نهاده ايد، بهتر  برنامه هاى غذاي
ــيد. اغلب رژيم هايى كه در آنها  ــت مراقب باش اس

ــته مى شوند، از  ــى از مواد غذايى كنار گذاش بخش
تعادل الزم برخوردار نيستند. به عالوه، كسانى كه از 
اين رژيم هاى غذايى پيروى مى كنند، بيشتر مستعد 
ابتال به سوء تغذيه خواهند بود. پس بهتر است براى 
داشتن يك رژيم غذايى مناسب با متخصص تغذيه 

مشورت كنيد و بعد تصميم بگيريد.

غذاهاى حجيم مى خوريد
صرف اينكه وعده غذايى شما سالم است، به اين 
معنا نيست كه نبايد اندازه لقمه هاى خود را كنترل 
كنيد. به ياد داشته باشيد، حتى غذاهاى مفيد هم 
ــرى دارند و نبايد در خوردن افراط كنيد. نصف  كال
بشقاب بايد با سبزيجات پر شود و در نصف ديگر آن 

از پروتئين، غالت و مقدارى چربى استفاده شود.

 

آزمايش سوء تغذيه نمى دهيد
خيلى ها به صورت ساالنه تست كلسترول و ديابت 
ــى به عالئم فيزيكى  ــام مى دهند؛ اما توجه را انج
ــل لوى»، متخصص  ــوء تغذيه نمى كنند. «ميش س
تغذيه اهل اورنج كانتى كاليفرنيا، معتقد است كه 
افراد بايد به طور مرتب سطح ويتأمين D بدن شان 
ــه لحاظ منابع  ــيارى از افراد ب ــك كنند. بس را چ
ويتأمين ها و مواد آلى دچار كمبود هستند، بدون 

اينكه نشانه اى از آن را بروز دهند.
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چربى سالم نمى خوريد
ــر ابتال به  ــاى ترانس، خط ــرف چربى ه مص
بيمارى هاى قلبى، افزايش وزن و سكته مغزى 
ــش مى دهد، بنابراين اگر از مصرف آنها  را افزاي
ــى خواهد بود. اما همه  خوددارى كنيد، منطق
چربى ها مضر نيستند. مصرف چربى هاى سالم 
ــك مى كند كه  ــان و دانه ها كم مانند بذر كت
ــالم تر باشيد. مصرف چربى نه تنها به جذب  س
ويتأمين ها كمك مى كند، بلكه شما را تا مدت ها 
ــير نگه مى دارد. آجيل ها را در برنامه غذايى  س

خود بگنجانيد. 

 نحوه پخت غذا در رستوران را نمى پرسيد
ــى و نمك براى  ــپزها معموال از چرب سرآش
ــتفاده مى كنند، اما  بهبود طعم مواد غذايى اس
ــوند.  اين مواد لزوما در منوى غذا عنوان نمى ش
ــيد كه  ــد مراقب غذاهايى باش ــر مى خواهي اگ
ــت از نحوه پخت غذاها در  مى خوريد، بهتر اس

رستوران نيز مطلع شويد.

سديم را ناديده مى گيريد
ــديم موجود در  ــدار س ــا هيچ وقت به مق آي
ــته بندى مواد غذايى توجه مى كنيد؟ اغلب  بس
ــه ندارند، از  ــكل تغذي ــانى كه مش اوقات، كس
ــى  ــب مواد غذايى چشم پوش ــدن برچس خوان
ــط 50  ــا به طور متوس ــد. آمريكايى ه مى كنن
درصد بيشتر از مقدار مجاز روزانه نمك مصرف 
ــديم از غذاهاى  مى كنند. بخش عمده اين س
فرآورى شده مانند پنير محلى، همبرگر گياهى 

و سس ساالد به دست مى آيد.

زياد نوشيدنى هاى شيرين  و گازدار مى خوريد
ــتفاده از نوشيدنى هايى كه در قوطى هاى  اس
ــوند را كاهش دهيد.  ــتيكى توليد مى ش پالس
ــفنول  اى كه يك  ــودا از بيس در تهيه قوطى س
ــتفاده مى شود؛  ــتروژن مصنوعى است، اس اس
بنابراين بهترا ست از بسته بندى محصولى كه 
ــت آن مطمئن  ــالمت و بهداش مى خريد و س

شويد تا سالمت تان را به خطر نيندازيد.

هميشه ميان وعده هاى بدون چربى مى خريد
ــد، يك  ــيرينى كردي ــار هوس ش ــر هر ب اگ

ميان وعده كم چرب بخريد، ممكن است به خود آسيب بزنيد. مواد 
ــيرينى  غذايى رژيمى نه تنها قند زيادى دارند، بلكه در تهيه ش
مصنوعى موجود در اين مواد از تركيباتى استفاده مى شود كه شما 
ــير نمى كنند. در اين شرايط، احتمال دارد بيش از حد نياز  را س
كالرى مصرف كنيد، بنابراين بايد حواس تان به همه چيز باشد، 

هم چربى و هم قند و كالرى.

با يك بطرى پالستيكى آب مى نوشيد
هيدراته ماندن از اهميت بسيارى برخوردار است، به همين دليل 
هيچ وقت از همراه داشتن يك بطرى آب معدنى غافل نمى شويد. 
نوشيدن آب كافى در طول روز به هر كسى توصيه مى شود، اما بهتر 
است به جاى بطرى هاى پالستيكى يكبار مصرف از بطرى هايى با 
قابليت استفاده مجدد استفاده كنيد. «بيسفنول اى» ماده اصلى 
مواد پالستيكى غيراستاندارد است كه روى بارورى زنان و مردان 
اثرگذار بوده و باعث چاقى مى شود. شايد حتى باورتان نشود كه 
اگر به اين نكات توجه نكنيد حتى آب خوردن هم مى تواند باعث 

چاقى شما شود. 

 

غذاهاى ارگانيك نمى خوريد
ــادى را از مواد غذايى و  ــموم زي ــراد در طول زندگى خود س اف
ــد كه به تدريج منجر به  ــيدنى هاى مصرفى دريافت مى كنن نوش
ــموم از طريق آفت كش ها و  ــوند. بسيارى از اين س چاقى مى ش
هورمون هايى كه در تهيه و توليد گوشت به كار گرفته مى شوند، 
وارد بدن مى شوند، بنابراين بهتر است از ميوه، سبزيجات و گوشت 

بدون هورمون استفاده كنيد.

بيش از حد، سريع غذا مى خوريد
ــرتان شلوغ است و مجبوريد سريع غذا بخوريد. اما  احتماال س
ــود، چون به معده تان فرصت  ــن كار مانع از كاهش وزن مى ش اي
نمى دهيد غذاى مصرفى را پردازش كند. اين ترفند خوب است 
كه بشقاب خود را به دو بخش تقسيم كنيد. نيمه اول را بخوريد 
و 30 دقيقه به كار ديگرى بپردازيد. پس از 30 دقيقه بازگرديد و 

نيمه دوم بشقاب را بخوريد.

ميان وعده هاى سالم را در دسترس خود نمى گذاريد
ــالم خود را براى  ــتن ميان وعده هاى س ــترس گذاش با در  دس
ــلوغ و غير قابل پيش بينى آماده كنيد. به عنوان مثال،  يك روز ش
مى توانيد در ميز كار يا ماشين خود آجيل بدون نمك، سيب، موز 

يا نوشيدنى هاى پروتئينى داشته باشيد.

خيلى هـا به صورت سـاالنه 
تسـت كلسـترول و ديابت را 
انجـام مى دهند؛ امـا توجهى 
به عالئم فيزيكى سـوء تغذيه 
لـوى»،  نمى كننـد. «ميشـل 
متخصـص تغذيه اهـل اورنج 
كانتى كاليفرنيا، معتقد اسـت 
كـه افـراد بايد به طـور مرتب 
سطح ويتأمين  D بدن شان را 
چـك كنند. بسـيارى از افراد 
به لحـاظ منابـع ويتأمين ها و 
مواد آلى دچار كمبود هستند، 
بدون اينكه نشـانه اى از آن را 

بروز دهند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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وقتى زوج ها باهم تعارض دارند، 
صميميت بين آنها كم مى شود و 
از انجام كارهاى مشترك اجتناب 
مى كننــد و حتــى وقتــى از لحاظ 
مكانى در فضايى مشــترك قرار 
مى گيرنــد، از نظر عاطفــى باهم 
آماده باش  به حالت  آنها  نيستند. 
براى شــكار نشــانه هاى تعارض 
قريب الوقوع هستند؛ بدين معنا 
كه هر حرف يا رفتارى را نشــانه 
تنفر، ناخشنودى يا سردى رابطه 
قلمــداد مى كنند. حتــى اگر كنار 
هم نشسته و يا مشــغول انجام 
كارى باشــند، باز هم به يكديگر 
محل نمى گذارند و غرق در دنياى 
تنهايى خود مى شوند. هدف اين 
گفتار، كاهــش هيجانات منفى و 
حذف موضع جبهه گيرى نسبت به 
هم، و توجه به حضور فيزيكى و 

عاطفى يكديگر است.

شرطى شدن در موقعيت ها
ــكل  ــات حتى قبل از اتفاق افتادن مش گاهى اوق
ــرف مقابل تان  ــويد كه در ط خاصى، متوجه مى ش
ــردى، جبهه گيرى و آمادگى  واكنش هاى منفى، س
ــود. علت اين پديده را مى توان  براى دعوا ديده مى ش
بدين شكل تفسير كرد كه ما در موقعيت ها شرطى 
مى شويم. براى مثال، امكان دارد در گذشته درمورد 
مسائلى نظير كارهاى روزانه، تربيت فرزندان، مشكالت 
ــى و غيره باهم يا افراد ديگر  اقتصادى، اعمال جنس
مشاجره و احساس هاى منفى را تجربه كرده باشيد. 
بعد از آن مشاجره ها، هرگاه در شرايطى مشابه قرار 
مى گيريد، بسيارى از واكنش هاى منفى كه مربوط 
به گذشته است در شما شكل مى گيرد؛ هيجان هاى 
منفى نظير خشم، اضطراب، احساس درماندگى، افكار 
منفى و قضاوت هاى بى شمار نسبت به طرف مقابل. 
پس گاهى واكنش هاى ما شرطى هستند و مرتبط به 
آن موقعيت هاى پيشين، نه در ارتباط با طرف مقابل 
ما. مثالً براى والدين شاغل، اين كه كداميك فرزندان 
را به مدرسه برسانند به علت محدوديت زمانى تاحدى 
اضطراب برانگيز است و اين احساس كامالً طبيعى و 
متناسب موقعيت حال است. اما واكنش افراطى خشم 
در اين موقعيت، به علت رخ دادن مشاجره اى ناكام در 
گذشته بر سر همين قضيه است كه در حال حاضر 
به قضاوتى منفى نسبت به همسر يا خود فرد منجر 
ــم فراوان مى كند. «تقاضاى او  مى شود و توليد خش
غيرمنصفانه است، او نمى خواهد آنچه من مى خواهم 
را انجام دهد، او مى خواهد از من انتقاد كند، من بازهم 
گند خواهم زد»؛ اينها ازجمله افكار منفى ما هستند. 
ــب ما  به بيانى ديگر، واكنش هاى افراطى و نامتناس

ــتند بلكه  ــا مربوط به زمان حال نيس در موقعيت ه
تداعى كننده موضوعات و موقعيت هاى پيشين زندگى 
ما هستند. براى عملكرد كارآمد در اين موقعيت ها، 
شرطى سازى مجدد موقعيت هايى كه واكنش هاى 
ــديدى را برمى انگيزانند اهميت  هيجانى منفى و ش
ــت كه يك مكان ثابت و  ــن راه اين اس دارد. مؤثرتري
محرك مشخص كه واكنش هاى دلپذيرى را تداعى 

مى كند در نظر بگيريم.

شرطى سازى يك مكان به منظور دريافت انرژى 
و تعادل

مكان راحتى را در خانه در نظر بگيريد كه قبالً در 
آن جا هيچ خاطره ناراحت كننده و هيچ مشاجره اى 
ــرتان نداشته ايد. اين مكان مى تواند محلى  با همس
ــد يا  ــكچه اى بر كف زمين باش نورگير يا روى تش
ــراه صندلى دلخواه تان.  محلى گرم يا خنك به هم
به هرحال، مكانى پر از حس صميميت و آرامش پيدا 
ــد. اگر هر روز چند دقيقه به آن مكان برويد و  كني
در مورد توجه آگاهانه به همسرتان و اين كه چقدر 
ــت دارد و شما چه حس مثبتى به او  ــما را دوس ش
داريد فكر كنيد، بعد از چند روز آن مكان تبديل به 
 محلى براى برقرارى احساس هاى مثبت و عاشقانه 
شما نسبت به همسرتان مى شود. هدف اين است 
ــبت به اين مكان براى دريافت انرژى مثبت  كه نس
ــق و ازدواج تان شرطى شويد. اگر درباره  درباره عش
موضوعات ديگرى آشفته هستيد به آن مكان نرويد. 
در واقع اين مكان، شارژكننده احساس هاى مثبت 
شماست. بعد از مدتى اگر باهمسرتان دچار مشكل 
ــدن به اين مكان انرژى ها و  ــديد، تنها با وارد ش ش

حس خوب باهم بودن
همواره به چيزى كه شما را به همسرتان نزديك مى كند، فكر كنيد

نازنين شادابى
روانشناس و مشاور خانواده

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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احساسات مثبت نسبت به همسر و ازدواج تان 
ــود و مانند المپ پرنورى  در شما تداعى مى ش

سايه خشم شما را از بين مى برد.

شرطى سازى يك ارتباط بين فردى با جعبه، 
كتاب يا آلبوم

ــيا و چيزهايى  ــيونى از اش با گردآورى كلكس
ــما  ــخصاً خاطرات خوبى را به ذهن ش كه مش
تداعى مى كنند، مى توانيد شارژكننده هاى انرژى 
مثبت براى خود فراهم كنيد. مثالً آلبوم عكس، 
ــده، كارت  ــه، گل خشك ش ــاى روزنام بريده ه
پستال، بليط مسافرتى كه باهم رفته ايد، قسمتى 
ــرتان و عكس دوران كودكى او و  از موى همس
ــان دهنده عشق و تعهد شما  هر چيزى كه نش
نسبت به يكديگر و نه خشم شماست، مى تواند 
در اين راستا به كار گرفته شود. همانند مورد قبل 
در اين زمينه هم هر روز بايد دقايقى را به مرور 
اشيا و احساسات مثبت ايجاد شده توسط آنها و 
توجه كردن آگاهانه نسبت به همسرتان بپردازيد 
تا به مرور احساسات شما به تعادل برسد. استفاده 
از اين شارژ كننده ها كمك مى كند تا بتوانيد به 
مقابله با شرطى شدن هاى منفى بپردازيد، يعنى 
بعد از مدتى خواهيد ديد كه چالش هاى زندگى 
مانند قبل در شما هيجان هاى نامتناسب ايجاد 
ــگيرى از  ــرد. همچنين براى پيش نخواهند ك
ــاجرات بيهوده مى توانيد از اين موقعيت ها  مش
ــتفاده كنيد. مثالً هنگامى كه مى دانيد قرار  اس
است درباره موضوعى مشكل آفرين بحث كنيد 
ــيا بگذرانيد؛  دقايقى را در آن مكان يا با آن اش
ــادل و بدون  ــاتى متع ــد ديد با احساس خواهي

پيش داورى گفتگويى منطقى خواهيد داشت.

راه هاى باهم بودن
ــعى مى كنند از  ــر زوج هاى پرتعارض س اكث
لحاظ فيزيكى در يك جا حضور نداشته باشند 
ــورت قرار گرفتن در چنين موقعيتى از  و درص
لحاظ عاطفى، هيجانى، شناختى و كالمى  از هم 
دور هستند. درحقيقت سعى مى كنند همديگر 
ــتر، يعنى گذراندن  ــد. باهم بودن بيش را نبينن
زمان زيادترى باهم از لحاظ فيزيكى، شناختى، 
ــم بودن اين  ــى و كالمى. ماهيت باه احساس
ــت كه از توجه و آگاهى نسب به  هم، بدون  اس

انجام قضاوت استفاده كنيد تا بتوانيد برآنچه براى تان لذت بخش، 
ــته باشيد. اما اكثر زوجين  ــت تمركز داش ارضا كننده و مفرح اس
ــتفاده  داراى تعارض از راه  حل هاى اجتنابى و فرار از موقعيت اس
مى كنند كه تنها وضعيت را بدتر مى كند. كار بيشتر، حواس پرتى 
ــر و حتى خيانت،  ــى، صداهاى بلندت ــتر، اعتياد به هر نوع بيش
ــكالت درون رابطه  ــراى فرار از رنج مش ــى اجتنابى ب راه  حل هاي
هستند. بنابراين صميميت و آرامش دست نيافتنى تر خواهد شد 
و تمركز از مسائل مهم زندگى دور مى شود و چيزهاى كم اهميت 
مانند تلويزيون و وسايل الكترونيكى و فضاى مجازى كه قرار بود 
جزو تفريحات باشد، قسمت مهمى از زندگى مى گردد. پس براى 
يافتن صميميت و باهم بودن، زندگى خود را به كارهاى مشترك 
بين خود و همسرتان حتى به دور از تلويزيون و اينترنت اختصاص 

دهيد.

توصيه هاى زير به باهم بودن كمك خواهند كرد:
ــتى از مواردى كه در زندگى به شما آرامش مى دهند  - فهرس
ــا را ارزيابى كنيد كه آيا از آنها  ــه كنيد و با ديدى نقادانه آنه تهي
استفاده مفيد كرده ايد يا سوءاستفاده؟ آيا از آنها به عنوان مواردى 
ــتفاده كرده ايد؟ متعهد  براى پرت كردن حواس تان و اجتناب اس
ــر رابطه با  ــما را از تمركز ب ــته از كارهايى كه ش ــويد آن  دس ش

همسرتان غافل مى كند، رها كنيد.
- در وعده بعدى كه با همسرتان غذا مى خوريد، چند ثانيه تأمل 
كنيد و به حضور همسرتان كنار خود و غذا خوردن او توجه كنيد 

(تمرين ذهن آگاهى).
ــتيد (كارهاى خانه،  ــغول كارى هس ــه هر دو مش - هنگامى ك
خواندن روزنامه، ...) فكر كنيد چه كارهايى شما را به هم نزديك تر 

مى كند. براى انجام كارهاى مشترك برنامه ريزى كنيد.
- توجه كنيد در چه موقعيت هايى توجه شما به همسرتان كم 

 مى شود؟ علت آن را بيابيد.
- به همسرتان توجه و او را توصيف كنيد. سعى كنيد قضاوت 
را كنار بگذاريد و حركات، رفتار و ظاهر او را فقط توصيف كنيد؛ 
ــطى دارد، پيراهن آبى پوشيده و تازه  به عنوان مثال، او قد متوس
از سر كار به خانه برگشته و مى گويد كه خسته است؛ روى مبل 
لَم داده و عينك به  چشم دارد؛ در حال روزنامه خواندن است؛ در 
حال حاضر صفحه حوادث را با صدايى آرام مى خواند و با طمأنينه 
چاى از استكان مى نوشد؛ .... در اين مثال، قضاوتى مانند «هنوز 
ــده، نشسته داره روزنامه مى خونه تا به حرفاى من  از در وارد نش
توجه نكنه و اصالً به من توجه نداره و برايم ارزشى قائل نيست» 

ديده نمى شود.
ــى  ــارض، رفتاردرمان ــاب «زوج پرتع ــه از كت منبـع: برگرفت
ديالكتيكى»، نوشته آلن فروزتى، ترجمه مهناز غياثى و مرضيه 

پورصالحى

اكثـر زوج هـاى پرتعـارض 
سعى مى كنند از لحاظ فيزيكى 
در يـك جـا حضور نداشـته 
باشند و درصورت قرار گرفتن 
در چنيـن موقعيتـى از لحاظ 
عاطفـى، هيجانى، شـناختى 
و كالمـى  از هم دور هسـتند. 
درحقيقـت سـعى مى كننـد 
باهـم  نبيننـد.  را  همديگـر 
بودن بيشـتر، يعنى گذراندن 
زمان زيادتـرى باهم از لحاظ 
فيزيكى، شناختى، احساسى 
و كالمى. ماهيـت باهم بودن 
ايـن اسـت كـه از توجـه و 
آگاهـى نسـب به  هـم، بدون 
انجام قضاوت اسـتفاده كنيد 
براى تان  برآنچـه  بتوانيـد  تا 
لذت بخش، ارضا كننده و مفرح 

است تمركز داشته باشيد.
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امام رضا (عليه السالم) وقتي به منطقه سناباد خراسان (محل فعلي بارگاه مقدس آن حضرت) رسيد 
ــجده رفت و ذكري را فراوان گفت كه عالي ترين درس براي كمال و  ــتاد و پس از آن به س به نماز ايس
شكوفايي انسان است. به راستي آن چه ذكري بود كه امام رضا (عليه السالم) آن همه عالقه به بيان 

آن داشت؟
«سبحان اهللا، سبحان اهللا» 

به معنى خداوند از هرگونه نقص و عيب پاك و منزه است
اين ذكر مبارك را آن قدر در سجده تكرار مي فرمودند كه اشك از ديدگان مباركش جاري مي گشت 
مى گفت1. فردي بود به نام رجاء بن ضحاك، كه سرپرست مأمورين آوردن امام رضا (عليه السالم) از 

مدينه به خراسان بود. او بيان مي كند:
واهللا قسم مردي را نديدم كه با تقواتر از حضرت امام رضا (عليه السالم) باشد. همه اين مدت به ياد 
ــي از آينده نداشت. شب ها بسيار تالوت قرآن مي كرد.  ــتاد و هيچ ترس خدا بود و ذكر صلوات مي فرس
ــخن از بهشت به ميان مي آمد، آن را از خداوند قادر درخواست  ــيد كه س هنگامي كه به   آيه اي مي رس
مي كرد و هنگامي كه به آيه اي مي رسيد كه سخن از جهنم و دوزخ بود، اشك مي ريخت و به خداوند 

كريم پناه مي برد2.
روز عرفه روزي است كه امام حسين (عليه السالم) دعاي بسيار عجيب و تكان دهنده اي بيان كردند 
و امام رضا (عليه السالم) در آن روز در خراسان، ابتدا دعاي عرفه را تالوت كردند و سپس اموال شان 
را بين مستمندان و يتيمان تقسيم نمودند. در اين هنگام فضل بن سهل گفت: چنين كاري خسارت 
است. امام لبخندي زدند و فرمودند: غنيمت است. سپس ادامه دادند: هرگز مالي را كه در برابر آن به 

اجر و كرم الهي مي رسيم، خسارت مشمار3.
يكي از شاگران اليق و با استعداد امام رضا (عليه السالم) علي بن شعيب بود. او نقل مي كند:

روزي به ديدار امام عزيزم رفتم تا فيض و بهره ببرم، از من پرسيدند: 
چه كسي در زندگي بهترين مردم است؟ جواب دادم: نمي دانم.

آن حضرت فرمودند: افرادي هستند كه بودن آنها باعث مي شود تا زندگي ديگران نيكو و خوب گردد. 
(يعني منشأ كار خيرند، وجودشان باعث برطرف شدن غم و غصه ديگران است، يعني رحمتند، نورند، 

بركتند و...).
سپس امام رضا (عليه السالم) ادامه داد: ميداني در زندگي چه كسي بدترين مردم است؟

اين شاگرد با ايمان و حقيقت جو گفت: نمي دانم.
امام فرمودند: افرادي هستند كه براي زندگي ديگران هيچ بهره اي ندارند، اينها بدترين مردم هستند.

شاگرد سؤال كرد: اسلحه پيامبران چيست؟
پاسخ دادند: اسلحه پيامبران دعا كردن است.

شاگرد : حقيقت توكل چيست؟
فرمودند: اينكه جز خدا از هيچ كس نترسي.

شاگرد: خوشي دنيا به چيست؟
آن حضرت پاسخ دادند: وسعت منزل و زيادي دوستان خوب.

شاگرد: بهترين بندگان خدا چه كساني هستند؟
امام پاسخ دادند: آنان كه هرگاه عمل نيكي انجام دهند، خوشحال مي شوند، و هرگاه كار بدي انجام 
دهند طلب آمرزش مي كنند، هرگاه چيزي به آنها عطا شود شكر خداي كريم را به جاي مي آورند، و 

هرگاه بال ببينند صبر كنند و هرگاه خشم كنند زود از آن مي گذرند4.

1. عيون االاخبار الرضا، ج 2
2. مناقب آل ابى طالب، ج 4

3. بحاراالانوار
4. سرگذشت و شهادت امام رضا(ع)

داستان هاي آموزنده از امام رضا (عليه السالم)

برگرفته از كتاب جلوه هاى نجات
 نوشته عبدالكريم شمشيرى(محمددوست)
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ورزش

 «كيميا عليزاده اولين دختر ايرانى دارنده مدال الميپك»

راز موفقيت اسطوره اى ترين شناگر تاريخ
سرخ هاى بى رحم، آبى هاى كم فروغ

شوق زنده ماندن من؛ به شادى تو خورده پيوند
اشك ها و لبخندهاى ورزش ايران در المپيك 2016 ريو
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«مايــكل فلپــس» 31 ســاله،  حاال 
در  دنياســت.  ورزش  اســطوره 
طــول تمــام بازى هــاى المپيــك از 
يونان باســتان تا به حال، هيچ كس 
نتوانسته اســت به اندازه او مدال 
به دســت بياورد. مرد طاليى شناى 
جهان،  تا امروز در مجموع 28 مدال 
المپيك به دســت آورده است. در 
المپيــك 2004 توانســت 6 طال و 
دو برنز بگيــرد،  در المپيك 2008 
توانست با هشت مدال طال،  ركورد 
بيشترين مدال طال ى شناى آمريكا 
را كــه هفــت تا بــود، بشــكند. در 
المپيك 2012 لندن چهار مدال طال 
و دو مدال نقره برد و در المپيك ريو 

پنج طال و يك نقره را صاحب شد.
 100 شــناى  ركــورددار  فلپــس 
متــر،  200 متر و 400 متر اســت، 
همين طــور ركورددار شــناى 200 
متــر آزاد،  و 200 متر مختلط. او در 
مجموع 80 مدال در رقابت هاى مهم 
بين المللى به دســت آورده اســت؛ 
65 مــدال طال،  13 نقــره،  و 3 برنز. 
او عــالوه بــر همه اين ها تــا به حال 
هفت بار به عنوان برترين شــناگر 
سال جهان دســت پيدا كرده،  9 بار 
بهترين شناگر ســال آمريكا شده و 
در سال 2012 جايزه بهترين شناگر 
فدراسيون بين المللى شنا را گرفته 

است.

ــت سر هم   فكر مى كنيد راز اين همه قهرمانى پش
ــطوره اى،  ــكار اس ــت؟ فلپس بر عكس ورزش چيس
«الرنس آرمسترانگ» آمريكايى كه بعد از هفت دور 
قهرمانى در رقابت هاى دوچرخه سوارى توردو فرانس 
معلوم شد هميشه از مواد نيروزا استفاده مى كرده، تا 
به حال هيچ وقت متهم به دوپينگ نشده،  هواداران و 
ناظران بازى هايش ترجيح مى دهند او را نابغه معرفى 
ــش از نبوغ هم در  ــد؛ با اين حال چيزهايى بي كنن

موفقيت فلپس تأثيرگذار بوده است.
ــالگى آغاز كرده است، شايد  ــنا را در شش س او ش
تحت تأثير خواهر بزرگ ترش و شايد هم به عنوان 
راهى براى كنترل اختالل كم توجهى و بيش فعالى 
ــناى  ــالگى ركورد ش كه به آن  مبتال بود، در 10 س
ــت  ــنى خودش را به دس 100 متر پروانه در رده س
آورد، او هنوز در 12 رشته در رده هاى سنى مختلف 
ــت،  9 ركورد در شناى طوالنى و سه تا  ركورددار اس

در شناى كوتاه.
ــن او از ميانگين سن  ــت،  س ــاله اس فلپس 31 س
ــكارانى كه در المپيك امسال حاضر هستند  ورزش
ــت،  اما هنوز مى تواند با قدرت مبارزه و  ــتر اس بيش
ــه مجموعه اش  ــرى،  مدال طال ب ــى بعد از ديگ يك
ــده فلپس تا  اضافه كند. يكى از داليلى كه باعث ش
ــت كه از  به حال از بازى ها كناره گيرى نكند اين اس
اين كار پول در مى آورد. قهرمانان المپيك، ديگر مثل 
سال هاى قرن بيستم فقير نيستند، ورزشكارانى شبيه 
فلپس بابت شنا كردن پول دريافت مى كنند. جايزه 

ــابقه هايى مانند قهرمانى جهانى شنا چيزى در  مس
حدود پنج ميليون دالر است و ورزشكاران براى اين 
ــت  كه بتوانند در اين گونه رقابت ها موفقيت به دس
ــد، با يك جريان ثابت پرداخت مالى حمايت  بياورن
ــناگرهايى كه به خوبى فلپس  ــوند، حتى ش مى ش
ــى 3000 دالر بابت  ــتند هم مى توانند تا ماه نيس

تمرين كردن حقوق بگيرند.
دريافت حقوق در ورزش هايى مانند شنا مهم است؛ 
 چون اين از آن دسته ورزش هايى نيست كه تنها با 
تمرين هاى آخر هفته بتوان در آن موفق شد، شنا نياز 
به گذراندن زمان بسيار زيادى در استخرهاى تمرين 
و مقدار خيلى بيشتر تمرين بيرون از آب دارد. معلوم 
است كه كسى با 35 ساعت تمرين منظم در هفته 
نمى تواند شغلى ثابتى داشته باشد كه از آن پول در 
بياورد،  ورزشكارانى كه حمايت مالى قابل قبولى دارند 

اميد موفقيت بيشترى هم در المپيك دارند.
ــى ديگر فلپس اين است كه در تمام   خوش شانس
ــيب جدى مواجه  ــه اى اش، با آس دوران ورزش حرف
نشده. آسيب ديدگى يكى از مهم ترين داليل اعالم 
كناره گيرى ورزشكاران حرفه اى است،  ورزشكارانى 
ــيب هاى شانه يا  ــطح فلپس مى توانند با آس در س
ــايع كمر رو به رو شوند كه آن ها را  بيمارى هاى ش
از محيط هاى حرفه اى دور كند، فلپس اما تا به حال 
توانسته دست ها و پاهاى بلندش را از آسيب دور نگه 

دارد. 
ــاى پى در  پى  ــم ديگرى كه به پيروزى ه عامل مه

فاطمه كريمخان
مترجم

راز موفقيت اسطوره اى ترين شناگر تاريخ
مايكل فلپس چگونه 28 مدال رنگارنگ المپيك را به سينه زد
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ــطوره آمريكايى كمك كرده،  مربى گرى  اين اس
ــى مايكل فلپس كه از  ــت. «باب براون»  مرب اس
11 سالگى با او كار مى كند، حتى با وجود برخى 
رفتارهاى تندش توانسته فلپس را در تمام اين 
ــير موفقيت نگه دارد. مى گويند  سال ها در مس
فلپس تمرين هاى خاصى براى بزرگ كردن ريه 
ــتن هوا در  ــش توانايى اش براى نگه داش و افزاي
ــت  بدن انجام مى دهد و همين طور ممكن اس
ــاه او از ورزش حرفه اى بعد از  ــرى كوت كناره گي
سال المپيك 2012 لندن به او كمك كرده باشد 
ــادابى خود را به دست بياورد و در  كه دوباره ش

رقابت هاى امسال مدال آور شود.
ــال،  براى  ــاى المپيك امس ــم رقابت ه روز هفت
ــال را قبل از اين به  ــس كه چندين مدال ط فلپ
دست آورده بود،  روز خاطره انگيزى شد،  «جوزف 
اسكولتينگ» نوجوان سنگاپورى كه در المپيك 
پكن با فلپس عكس يادگارى گرفته و گفته بود 
كه اين ورزشكار آمريكايى را الگوى خود قرار داده 
است در 21 سالگى و در شناى 100 متر پروانه 
از فلپس جلو افتاد و مدال طال را برد،  تا فلپس به 

مدال نقره رضايت بدهد.
بعد از روز هفتم بازى ها،  مايكل فلپس اعالم كرده 
است كه قصد دارد از دنياى المپيك خداحافظى 
ــرف را بعد از  ــك بار ديگر هم اين ح كند،  او ي

ــال بعد نظرش را تغيير  المپيك 2012 لندن گفته بود،  اما دو س
ــده بود كه نتيجه اش شد  ــازى ش داد و دوباره وارد برنامه آماده س
ــان در ريو. هر چند ديگر افتخارى باقى نمانده كه  حضور درخش
ــكار مشهور بخواهد به آن دست پيدا كند، ممكن است  اين ورزش
او باز هم در المپيك 2020 توكيو براى ششمين بار در بازى هاى 

المپيك شنا كند.
ــن بار واقعا  ــى بماند و چه اي ــس در ماراتن المپيك باق ــه فلپ چ
ــن است؛ اين ورزشكار  ــتگى را عملى كند،  يك چيز روش بازنشس
اسطوره اى،  نابغه شناست، در كنار آن خوش شانس بوده  كه بدنش 
ــر دوى اين ها در تركيب با  ــت،  ه هيچ وقت او را نااميد نكرده اس
يك سيستم حمايتى از ورزشكاران حرفه اى،  فلپس را به ستاره اى 
تبديل كرده است كه دست يابى به جايگاهش براى هر ورزشكارى 
ــه امروز و چه فردا از دنياى ورزش  ــده رويا خواهد بود. او چ در آين
قهرمانى خواهد رفت اما يك اتفاق مهم قطعا در آينده پيش رويش 
خواهد بود. فلپس اگر به مربيگرى روى بياورد قطعا به عنوان يكى 
از باتجربه ترين شناگران تاريخ شناى جهان تجربه هاى بسيارى را 
ــاگردانش انتقال خواهد داد. پس بايد منتظر ماند و احتماال  به ش

درخشش شاگردان فلپس را در المپيك هاى آتى ديد.

فلپس 31 ساله است،  سن او 
از ميانگين سـن ورزشكارانى 
كه در المپيك امسـال حاضر 
هستند بيشتر است،  اما هنوز 
مى تواند بـا قدرت مبـارزه و 
يكى بعد از ديگرى،  مدال طال 
بـه مجموعه اش اضافـه كند. 
يكى از داليلى كه باعث شده 
فلپس تا بـه حـال از بازى ها 
كناره گيرى نكند اين است كه 

از اين كار پول در مى آورد.
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چهار هفته آغازين ليگ برتر فوتبال 
با شرايطى كامال متفاوت براى دو غول 
فوتبال باشگاهى كشور خاتمه يافت. 
پرســپوليس و برانكــو مقتدرانــه 
در صــدر و منصوريان و اســتقالل 
مفتضحانه بر قعر جــدول رده بندى 
تكيه زدند. نتايجى كه پرسپوليس 
را در يك ســاحل امن قــرار داده و 
اســتقالل را در جهنمى از حاشيه ها 
گرفتار كرده است. هرچند كه البته 
بايد در نظر داشت كه اين نتايج تنها 
محصــول 4 هفتــه از عملكــرد اين 
دو تيم پرطرفدار هســتند و آينده 
ممكن است طور ديگرى براى هر يك 
از اين دو تيم رقم بخورد. آينده اى 
كه فعال قرار است با دستان عليرضا 
منصوريــان و برانكــو ايوانكوويــچ 
ساخته شود و بايد ديد اين دو مربى 
پرهياهو چقدر در راضى نگه داشتن 
هــواداران خود در روزهــاى آينده 
موفق عمــل خواهند كــرد. فعال در 
پايان هفتــه چهارم و تعطيالت ليگ، 
پرسپوليس با 10 امتياز صدرنشين 
ليگ اســت و اســتقالل تنهــا با دو 
امتياز باالتر از فوالد خوزستان، تيم 

پانزدهم ليگ برتر است.

چند دليل براى ناكامى استقالل در 4 هفته آغازين:
ــل كادر فنى  ــن فص ــان در روزگار بي اول- منصوري
ــت. كافى نبودند، نه منصور پورحيدرى  خوبى نبس
ــه امثال هنكه يا  ــت به او كمك كند و ن مى توانس
نامجومطلق يا صالحى بودند كه تئوريسين باشند. او 
انگار فقط خودش مى خواست دوچرخه سوارى كند و 
حاضر نبود بر ترك دوچرخه كسى را بنشاند تا كمك 

حالش باشد.
ــه بار با وزير درافتاد.  ــال س دوم- او در عرض يك س
ــازه اش را از  ــال بود كه وزير ورزش اج بار اول پارس
وزير نفت گرفت اما منصوريان با شرايط آن روزهاى 
ــتقالل قرارداد نبست، بار دوم وقتى بود كه وزير  اس
ــت كمتر قرارداد ببندد و نبست، بار سوم آن  خواس
ــده وزارت ورزش را براى  روز بود كه قنبرزاده، نماين
مديرعامل شدن در استقالل پس زد! اين سه موضوع 

وزير را با منصوريان بد كرد.
سوم- ليست ورودى هاى منصوريان از خروجى هايش 
ضعيف تر بودند. هم فخرالدينى بهتر از وريا غفورى در 
اين 4 بازى بود، هم عمران زاده بهتر از كنعانى زادگان 
ــين و هم  و حاج محمدى و هم برهانى بهتر از افش
ــين حسينى و رحمتى. در اين  طالب لو بهتر از حس
رابطه شايعه دخالت برخى بازيكنان  زياد به گوش 

مى رسد.
چهارم- تيم بى تاكتيك و بدون وظيفه هاى مشخص 
به ميدان فرستاده شد تا مشخص شود منصوريان نه 
توانسته مسئوليت پذيرى را مثل پيچ به بازيكنان پرچ 

كند و نه توانسته الگوى تاكتيكى خوبى داشته باشد.
پنجم- در ليست خريد، منصوريان به مصدوميت هاى 
قبلى بازيكنان توجه نكرد هرچند او ليست ديگرى در 
ابتدا داشت و بعداً اولويت هاى دوم او جمع شدند و به 
اين ترتيب اين بندهاى آخر را نمى توان صد در صد 
به پاى اين مربى جوان و مملو از آرزو نوشت. به همه 
اين ها بايد احتماال انتخاب رضا افتخارى را به عنوان 
مديرعامل اين باشگاه بزرگ، به عنوان يك انتخاب 
پرابهام اضافه كرد. حداقل كارنامه ها اين را مى گويد 
و اين مى تواند خبر بد ديگرى باشد براى منصوريان 

تشنه موفقيت.

چيزى كه منصوريان بايد به آن تن دهد
 به تنهايى عليرضا منصوريان روى نيمكت مربيگرى 
ــتقالل، تنها خود او بايد فكرى كند. به اينكه در  اس
تصميم هاى سخت و فنى بايد كسى باشد كه به او 
ــك كند. او بعد از بازى با نفت آبادان، خرمگاه را  كم
ــينه اش را سپر و اعالم كرد كه تعويض ها  ديد كه س
ــده و البته به نتيجه نرسيده است.  با نظر او انجام ش
ــد چه  مقابل پيكان هم البته نتيجه اى حاصل نش
خرمگاه كمك كرده باشد يا كمك نكرده باشد در هر 
صورت تصميم هاى منصوريان با گرانترين تيم ليگ 
ثمرى نداشته است. منصوريان روى نيمكت استقالل 
نيازمند كمك فنى است، كمك براى هدايت صحيح تر 
تيم، چه مربيگرى وسط بازى و چه تعويض بازيكنان 
براى خروج از وضعيت بد كنونى و در لحظات سخت. 

مهدى شمشيرى
روزنامه نگار

سرخ هاى بى رحم، آبى هاى كم فروغ
نگاهى به شرايط اين روزهاى پرسپوليس و استقالل در پايان هفته چهارم ليگ برتر فوتبال

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  

[66]

شماره 27 - مرداد ماه 1395

ماهنامه داخلى شركت عقاب افشان

N
ew

s

گ و هنر
فرهن

سالمت

علم و فناورى

گردشگرى

اسكانيا

ش
ورز



وى نياز دارد روى نيمكت، مربى فنى تر كنارش 
باشد و بتواند او را يارى دهد تا تصميم هايى وسط 
هياهو بگيرد و البته درست هم تصميم بگيرد. 
عليرضا منصوريان در تعطيالت آنجا كه به قول 
ــن مى كند و گرمكن كارگرى  خودش كت از ت
تن مى كند بايد به البه الى حرف هاى افتخارى 
سرپرست جديد استقالل هم فكر كند. آنجا كه 
ــيار ظريف اما پر معنى گفت: «اگر استقالل  بس
شوك نياز داشته باشد به تيم شوك مى دهيم». 
اين حرف در آستانه دربى حرفى معنى دار است 
و بسيار مهم و منصوريان بايد به آن فكر كند تا 
كنترل ماجرا را در دست داشته باشد. او بايد پس 
ــتى براى روزهاى  از بازى با پيكان طراحى درس
آينده و تبديل آن 25 دقيقه به 90 دقيقه مد نظر 
ــته باشد تا آن شوك كه سرپرست  خودش داش
ــه مى دانند كه  ــاره دارد و هم ــد به آن اش جدي
ــت، در استقالل رخ ندهد.  ــاره اى اس اين چه اش
استقالل و منصوريان روزهاى سختى را تجربه 
مى كنند كه براى برون رفت از آن بايد تك تك 
آنها را حل كند كه برخى در درون تيمش است و 
برخى در درون باشگاه چرا كه او كم كم موقعيت 
ــتقالل  ــت مى دهد. اس فوق العاده خود را از دس
ــهريور و در پايان تعطيالت به مصاف  روز 21 ش
ماشين سازى تبريز مى رود و بايد ديد، او و تيمش 
چقدر در مسير اصالح قرار گرفته و تغيير الين 

نتيجه گيرى مى دهند.

پرسپوليس و داليل موفقيتش
ــپوليس اين روزها از بُعد بدنى بسيار  اول- پرس
ــيارى از بازيكنان اين تيم كه  ــت و بس آماده اس
از نظر فيزيكى مردان قوى هيكلى نيستند نظير 
بازيكنانى چون مسلمان و احمدزاده و عاليشاه 
ــركت مى كنند و  ــا خوب ش ــه جنگ ه در هم
خستگى ناپذير هستند. پرسپوليسى ها در بازى با 
ــان دادند چون فصل پيش از علم  گسترش نش
صحيح بدن سازى استفاده مى كنند. براى برانكو 
و كادر فنى اش كه از فوتبال شرق اروپا مى آيند 
و بنا بر عادت فوتبال اين منطقه دنيا قدرت بدنى 
ــمارند اتفاق عجيبى  را به عنوان اصل اول مى ش
نيست. پرسپوليس نشان داد كه مى تواند با حفظ 
جنگ هاى بدنى و دوندگى زياد فاصله اى بسيار 

زياد با حريفانش داشته باشد.

 دوم- برانكو يك كروات است، مردى از مكتب يوگوسالوى سابق. 
ــرق را  بايد گفت تاريخ فوتبال دنيا تكنيكى ترين فوتبال بلوك ش
ــالوهاى سابق و فرزندان امروزشان كرواسى و صربستان  از يوگوس
ــنى ديده است. در پرسپوليس قدرت بدنى مانع  و مقدونيه و بوس
ــاهديم كه مردانى  ــود و ش ــور تكنيكى هاى هنرمند نمى ش حض
ــلمان، احمدزاده، ساسان انصارى و وحيد اميرى چگونه  چون مس
مى توانند در كنار قدرتى هايى چون كمال كاميابى نيا، احمد نورالهى 
و سيدجالل حسينى هنرنمايى كنند. فوتبال كرواسى فوتبالى است 
كه هنرمند تربيت مى كند و شاهد آن تيم ملى كرواسى بود كه به 
واقع با بدشانسى از رسيدن به مراحل باالتر يورو 2016 محروم شد. 
فوتبال كرواسى را اين روزها با مودريچ و راكيتيچ بازيكنان رئال و 
بارسا مى شناسيم. برانكو در پرسپوليس تكنيكى ها را دوست دارد، 

بازيكنانى كه نبردهاى تك به تك را برنده هستند.
سوم- پرسپوليس براى هر توپ مى جنگد و براى هر سانتيمتر از 
فضاى زمين نبرد مى كند.  تيم هاى مقابل پرسپوليس دفاع مى كنند 
چون نمى توانند صاحب توپ شوند، پس توپ را به پرسپوليسى هاى 
ــدود مى كنند و اين  ــى مى دهند و فضا را مح ــده و تكنيك جنگن
تاكتيكى است كه بسيارى از تيم ها بخاطر جنگ هاى پرسپوليسى ها 
انجام مى دهند. در بازى با «گسترش» ديديم بازيكنان «گسترش» 
خيلى سعى كردند دعواى تاكتيكى را ببرند اما در اواخر بازى كم 
آوردند. همان لحظه هايى كه وحيد اميرى مى توانست گل دومش را 
بزند ولى «خسوس» با چاشنى شانس آن را دفع كرد يا آن خطاى 
اسدى روى اميرى كه مى توانست حتى كارت قرمز هم داشته باشد 
ــوت كمال كاميابى نيا با پاس عالى ساسان انصارى يا شوت  و يا ش
مسلمان و يا آن تك به تكى كه مهدى طارمى مى توانست داشته 

باشد و...
چهارم- پرسپوليس خوب حمله مى كند اما هنوز تمركز ضربه هاى 
آخر را ندارد. پرسپوليسى ها با مشكلى رو به رو هستند كه از فصل 
گذشته باقيمانده است. پرسپوليسى ها از امتياز دادن به حريفان 
خود مى ترسند. آنها سال گذشته اگر يكى از باخت هايشان تبديل 
ــاوى مى شد، قهرمان بودند. پرسپوليسى ها موقعيت خوب  به تس
مى سازند و حركات تركيبى خوبى دارند و سرعتشان بسيار خوب 
است اما توپ هاى آخر را هنوز خوب نمى زنند. علت غير از فشار 
روانى عدم قهرمانى سال گذشته اين است كه فصل نقل و انتقال 
خيلى براى پرسپوليس طوالنى شده است. پرسپوليسى ها اسير 
ــى ها نياز به تمركز دارند. آنها  ــوند. پرسپوليس حواشى نبايد بش
مى دانند كه در مسير موفقيت اند و بايد همين مسير را ادامه دهند. 
سرخ ها 20 شهريور ميزبان تراكتورسازى هستند و حتما توجيه 
ــه به داربى مهم پايتخت چقدر  ــوند كه در فاصله يك هفت مى ش

امتيازات اين بازى براى شان مهم است.

پرسـپوليس اين روزها از بُعد 
بدنـى بسـيار آماده اسـت و 
بسـيارى از بازيكنان اين تيم 
كـه از نظـر فيزيكى مـردان 
قوى هيكلـى نيسـتند نظيـر 
بازيكنانـى چون مسـلمان و 
احمدزاده و عاليشـاه در همه 
جنگ ها خوب شركت مى كنند 
هسـتند.  خسـتگى ناپذير  و 
پرسپوليسـى ها در بـازى بـا 
گسـترش نشـان دادند چون 
فصـل پيـش از علـم صحيح 

بدن سازى استفاده مى كنند.
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درســت اســت كه مى گويند حافظه 
بلند مــدت مــا ايرانى ها خــوب كار 
نمى كند؛ درست است كه مى گويند 
ما از تاريخ درس نمى گيريم؛ درست 
است كه مى گويند ما گاهى وقت ها از 
يك سوراخ چند بار گزيده مى شويم؛ 
اما آقاى مربــى هيچ جا نگفته اند كه 
ما جوانمــردى را فراموش كرده ايم؛ 
انســانيت را از بين برده ايم و كسى 
كه از جانش مى گذارد براى شادمانى 
و خرسندى مردم ايران برايش فرش 

قرمز نمى اندازيم. 
از تــو چــه پنهــان كه حالمــان خوب 
مى شــد، اگر اتفاق ديگرى مى افتاد؛ 
حالمان خوب مى شد اگر اميد نوروزى 
باز روى تشك و از سر شوق به «تو» 
سالتو مى زد و آتش شادمانى را در ما 
ُگل مى انداخت؛ حال مان خوب مى شد 
اگر بعد از هر كشتى شــادى را روى 
لبانت مى ديديم؛ با تو مى خنديديم؛ 
تو بردهــا را به بچه هايت مى دادى و 
غم ها را براى خودت بر مى داشــتى. 
امــا دريغا شــيرآهن كوه مــرداِن تو 
مربى، روى تشــك باختند؛ چيزى كه 
ما انتظارش را نداشــتيم؛ چيزى كه 
حتى فكرش را نمى كرديم! آخر مربى 
ما را بد عــادت كرده بودى؛ بد عادت 
بــه پيروزى؛ بــه طال؛ به رنــگ زرين 

خورشيد در آسمان فردا!

 از روز هاى اول مسابقات در ريو، وقتى مردم ايران 
ــخن مى گفتند؛ اغلب پاسخ ها  از المپيك با هم س
ــد كه كشتى هنوز شروع نشده  به اين ختم مى ش
است؛ پيش از اين اگر كشتى ايران فقط به كشتى 
ــتى فرنگى  آزاد معروف بود؛ بعد از محمد بنا؛ كش
ــت. حاال ديگر همه به  ــده اس هم دغدغة مردم ش
اين رسيده اند كه كشتى يعنى شاگردان تو مربى؛ 
كشتى يعنى اينكه حتى پيرمردهاى محله هم كه 
ديگر نايى براى نواكردن ساز ورزش در جسم خود 
ندارند؛ روح شان براى تو شادمانه و شاكر بشود؛ براى 
ــتد؛ قد بكشد؛ جوان شود؛ بال بگيرد؛ حاال  تو بايس
ــاگردانت مى آيد گوش شان تيز  وقتى اسم تو و ش
مى شود، پاى تلويزيون مى روند كه فقط برد ببينند؛ 
برد هم نه؛ دايرة رنگين ببينند روى سينه دليران 
تو؛ دليران خوزستان؛ دليران بيشة شيران؛ دليران 
ــه قهرمان  ــته در آغوش كوه! اينقدر هميش نشس
بوده اى كه نمى توانيم ببينيم اشك مى ريزى؛ نه به 
خاطر اينكه مدال نداريم؛ نه به خاطر اينكه المپيك 
ــدال برنز تمام كرديم؛ نه به خاطر اينكه  را با دو م
مردانت پاهاى شان روى تشك محكم نبود؛ نه! فقط 

به خاطر اينكه تو كشتى را آبروى خودت مى دانى 
مربى؛ آبروى شيرآهن كوه  مردانت مى دانى مربى و 
ــك هايت را مى شناسيم  اين را ما مى فهميم؛ ما اش
مربى و قدردان تو و شيرهاى بيشه ات هستيم. كارى 
نمى توانيم بكنيم اال اينكه همه وقتى به استقبالت 
مى آييم از خانه تحملى طوالنى برايت بياوريم و يك 
دستمال سفيد كه نشان دهد تو هنوز هم براى مان 
بزرگى! نه تنها تو؛ بلكه پهلوان حميد سوريان هم 
ــه با  ــت و از اهالى امروز و براى ما هميش بزرگ اس

تمام افق هاى باز نسبت دارد. 
حاال مربى به پهلوان هايت بگو وقتى از هواپيما پياده 
ــوند رو به باران نباشند! اشك هاى شان روى  مى ش
گونه ها ننشيند! بگو به آسمان نگاه كنند؛ هميشه 
ــمان نگاه كنند؛ به حميد سوريان بگو مردم  به آس
فراموش نكرده اند قهرمانى هاى تو را؛ شادمانى هايى 
كه از قاب تلويزيون بر قلب شان دميدى؛ كبوترهاى 
ــردم 6 مدال  ــاندى! م ــان نش صلحى كه بر روح ش
ــابقات جهانى و يك  ــتى فرنگى در مس طالى كش
طالى المپيك 2012 لندن را فراموش نكرده اند و 
از ياد نبرده اند كه تو بهترين كشتى گير تمام ادوار 

حسن گوهرپور
روزنامه نگار

شوق زنده ماندن من؛ به شادى تو خورده پيوند
براى همه نام آورانى كه در المپيك ريو تالش كردند
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تا امروز ايران هستى! تصوير تو در ذهن مردم؛ 
ــت كه هميشه برنده است؛ حتى اگر  مردى اس
وسط تشك مبهوت به آسمان بنگرد؛ آسمانى 
كه سهمى از آن ندارد. بگو پهلوان جوان! سرت 
را باال بگير بگذار مردمت با تو دوباره به كوه ها و 

صخره ها بينديشند. 
ــوروزى؛ حبيب اله اخالقى؛  مربى؛ به اميد ن
ــت  ــير باباجان زاده هم  بگو كه راه دراز اس بش
ــتى همة اين دنيا  ــا پر از كوير؛ كش و روزگار م
ــراى آوردگاه هاى ديگر  ــت؛ بايد خود را ب نيس
ــالح خويش تيز كنند تا رزمى  آماده كنند و س
ــم رضايى و سعيد  ديگر و زمانى ديگر. به قاس
ــم فرنگى هم با  ــى دو قهرمان بزرگ تي عبدول
ــى دالور،  ــته نباش صداى بلند مى گوييم: خس

خداقوت پهلوان!.
در پايان اينكه مربى يادت باشد كه تو هميشه 
ــا بخواهند  ــر برخى ه ــتى حتى اگ مربى هس
ديالوگ معروف فيلم آژانس شيشه اى را برايت 
تكرار كنند. ديالوگى كه (رضا كيانيان خطاب 
ــور به حاج كاظم  ــتويى) سلحش به پرويز پرس

مى گويد :«دوره ت گذشته مربى !»
مربى بيا و دوباره همه چيز را آغاز كن و بدان كه حال همة ما 

خوب است اما ... 

ديگر نامداران ايران كه هميشه نامدار خواهند ماند
ــكاران ما هم كه تالش هاى زيادى داشتند هم  اما ديگر ورزش
ــليمى پهلوان  ــد همين گونه مورد لطف قرار گيرند. بهداد س باي
ــه وزنة 245 كيلوگرم را دوبار مغلوب خود كرد اما انگار داوران  ك
نمى خواستند قوى ترين مرد جهان دوباره يك ايرانى باشد؛ مهدى 
خدابخشى، سجاد مردانى هم كه تا توان داشتند جنگيدند. الهه 
ــا جاور؛ نوشاد و نيما عالميان كه همه نامى بزرگ  احمدى، مهس
ــد.  دارند در عرصة پيكارهاى خود؛ نامى كه فراموش نخواهد ش
احسان روزبهانى كه روى رينگ هر چه داشت گذاشت اما باز هم 
نشد؛ مجتبى عابدينى كه به نيمه نهايى رسيد با حريف آمريكايى 
به سختى جنگيد اما در رده بندى او را نديدند و حقش اين نبود 
ــم دور از انتظار بود؛  ــد؛ اگرچه چهارمى ه كه چهارم جهان باش
ــن تفتيان؛ فرزان عاشورزاده كه هر سه از  ــان حدادى؛ حس احس
نامداران ايران هستند؛ چه ببرند و چه ببازند. اين نام ها و نام هاى 
ــتند  ــر ورزش ايران در كاروان المپيك تا آنجا كه توان داش ديگ
ــبز بماند؛ سفيد  جنگيدند. جنگيدند براى اينكه پرچم ايران س
بماند و سرخ بماند! جنگيدند تا شادمانى هاى مردم را افزون كنند؛ 

اما پيروزى در ميدان مسابقه از آن آن ها نشد. 
حاال خداى بزرگ را شاكريم كه كميل قاسمى،  حسن يزدانى،  
حسن رحيمى، سهراب مرادى،  كيانوش رستمى،  كيميا عليزاده 
هر كدام با مدالى رنگين ايران را بر بلنداى جهان نشاندند؛ ايرانى 
ــوق زنده ماندنش به شادى تمامى مردم سرزمينش پيوند  كه ش

خورده است.

كارى نمى توانيـم بكنيم اال 
اينكه همه وقتى به استقبالت 
تحملـى  خانـه  از  مى آييـم 
طوالنى برايـت بياوريم و يك 
دستمال سفيد كه نشان دهد 
تو هنوز هـم براى مان بزرگى! 
نه تنها تو؛ بلكه پهلوان حميد 
سـوريان هم بزرگ است و از 
اهالى امروز و براى ما هميشه 
بـا تمـام افق هاى باز نسـبت 

دارد.
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اشك ها و لبخندهاى ورزش ايران در المپيك 2016 ريو

1- رژه كاروان ايران در افتتاحيه المپيك ريو

8- شكست احسان روزبهانى مقابل بوكسور هلند

2- زهرا نعمتى ورزشكار معلول تير و كمان ايران 
3- مهسا جاور بانوى قايقران ايران

7- اميد نوروزى فرنگى كار ناكام ايران

5- ادامه موفقيت هاى واليبال ايران اينبار در المپيك 4- درخشش مجتبى عابدينى در مسابقات شمشيربازى

6- رقابت ندا شهسوارى بانوى پينگ پنگ باز ايرانى

كاروان ايران در المپيك 2016 با 43 ورزشكار در رشته هاى مختلف حضور يافت و عليرغم همه تالش هايى كه داشت عملكردى به مراتب ضعيف تر از 
دوره قبل اين مسابقات در المپيك لندن داشت. در زير تصاوير منتخب ورزشكاران ايرانى در اين رويداد بزرگ را مى بينيد. 
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10- حذف ناباورانه بشير باباجانزاده 

9- نماينده دوچرخه سوارى ايران در ريو

15- اشك هاى تلخ بهداد سليمى
14- حسن تفتيان سريعترين دونده ايران بعد از ناداورى ها

11- رقابت ليال رجبى بانوى غيرتمند پرتاب وزنه

16- احسان حدادى، ناكام بزرگ 

19- بهت حميد سوريان روى تشك المپيك

12- مدال برنز قاسم رضايى مرد طاليى لندن

13- كيانوش رستمى اولين طاليى كاروان ايران

18- ناكامى همه جودوكاران ايرانى 17- سهراب مرادى روى سكوى قهرمانى المپيك
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Interview  with a Transportation Company Manager
Parviz Ahmadi is the managing director of Royal 
Safar-e Gorgan Transportation Company which was 
established 8 years ago. At the present time, his firm 
transports passengers to Tehran, Shiraz, Mashhad, 
Isfahan and other major cities of Iran. The company 
owns 13 coaches and has hired 10 other coaches which 
belong to other people. He says that he has recently 
purchased 3 new Oghab – Scania coaches, model Dorsa, 
which have been widely welcomed by the passengers, 
especially because of the monitors installed on the 
back of the seats. He desires to offer the best services 
to his customers and to use the most modern coaches 
with the most advanced equipment. That is why he has 
purchased the new Oghab – Scania products. He states 
that the drivers working for his company have been 
selected from among the most experienced ones in 
the city of Gorgan. He accentuates the significance of 
maintenance of the coaches which are greatly exposed 
to damages caused by the improper road conditions. He 

believes that vehicle maintenance plays an important 
role in the safety assurance of coaches and passengers. 
He has employed two technical supervisors to detect and 
identify the potential technical failures. “Fortunately, 
the after sales service centers of Oghab Afshan are 
always available in different parts of the country. This is 
an important point for obtaining customer satisfaction,” 
he adds.
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